
الليبـــي  الـــوزراء  رئيـــس  حـــذر   – لنــدن   {
الســـابق علي زيدان من أن فرع تنظيم ”الدولة 
اإلسالمية“ في ليبيا قد يتمكن من ”رسم حدود 
له على شواطئ البحر املتوسط خالل شهرين 
فقـــط إن لـــم تتدخل قوى غربيـــة إلعادة األمن 

والنظام في ليبيا“.
يأتي هـــذا فيمـــا تغمض الـــدول الغربية 
األعني عما يجري في ليبيا من انتشار للتيارات 
املتشـــددة خاصة أنصار الشـــريعة الذي أعلن 

مبايعته لداعش في العراق وسوريا.
وقال زيـــدان إن التنظيم املتشـــدد يخطط 
لشـــن هجمات علـــى دول أوروبية بعد جناحه 
فـــي الوصـــول إلـــى قلـــب طرابلـــس وإحكام 

السيطرة على أجزاء واسعة منها.
وأوضـــح أن ليبيـــا تتحـــول إلـــى قاعدة 
مصدرة لإلرهاب على غرار أفغانستان حينما 
كانت حتت حكم حركة طالبان املتشددة، الفتا 
إلـــى أن ”التهديد قد يطال فرنســـا وبريطانيا 
وأســـبانيا وإيطاليـــا واملغـــرب وكل مـــكان“، 
وخاصة أن ”األســـلحة والذخيرة باتت في كل 

مكان“.
وكان زيدان، يتحدث إلى صحيفة ”التاميز“ 
البريطانية أثناء زيارة يقوم بها إلى لندن للقاء 
سياسيني ومسؤولني في أجهزة االستخبارات 

البريطانية.
ويبدو أن املســـؤول الليبي الســـابق كان 
يشـــير إلى ارتباك التنسيق األمني مع الغرب 
الذي قالت مصادر ليبية إنه يصل إلى مستوى 
منعـــدم في كثير من األحيان بســـبب ضبابية 

املوقف الغربي.
ويقـــول مراقبـــون إن هذا االرتبـــاك يعود 
باألســـاس إلـــى أن ليبيـــا لم تعـــد على رأس 
قائمة أولويات القـــوى الغربية، التي ترى أن 
تهديـــدات داعش في كل من ســـوريا والعراق 
أحق أن تســـتحوذ على اهتمامـــات أجهزتها 

األمنية.
وكان دوغـــالس أوليفانـــت، نائـــب رئيس 
مركـــز أبحاث مانتد األميركـــي، من بني هؤالء 
الذين عبروا عن عدم اعتقادهم بحدوث حترك 

عسكري مشابه ملا جرى مع القذافي.
وأوضح أوليفانت أن املجتمع الدولي كان 
بطيئا لفهـــم أزمة ليبيا حتـــى وصلت األمور 
إلـــى حال تصعب إعادتها إلى الســـابق، وأنه 
ال يرى أدوات لـــدى الواليات املتحدة وأوروبا 

للوصول إلى مصاحلة وطنية في ليبيا.
وتـــرك زيدان ليبيا قبل عام بعد خســـارته 
تصويتا علـــى الثقة في املؤمتر الوطني العام 

الذي كان تنظيم اإلخوان املســـلمني يســـيطر 
عليه، ووعد في أكثر من مناسبة بالعودة مرة 

أخرى إلى ليبيا.
ويقول السياســـي الليبي املســـتقل الذي 
شـــغل منصب رئيس الوزراء ”إنهـــم (الدولة 

اإلسالمية) ينمون بشكل سريع“.
وال يتوقف منو داعش السريع الذي أشار 
إليـــه زيدان على الظـــروف الداخلية التي متر 
بها ليبيا، وإمنا يلعب املوقف اإلقليمي أيضا 

دورا بارزا في بلورته.
وعلـــى رأس التعقيـــدات اإلقليميـــة تأتي 
قضيـــة الســـاحل والصحراء التـــي عانت من 

تلكؤ الغرب لسنوات جتاه إيجاد حلول لها.
وإلى جانب األســـلحة التي حصلت عليها 
امليليشيات املتشـــددة من مخازن سالح نظام 
القذافـــي قبـــل ســـقوطه، متثـــل دول جنـــوب 
الصحـــراء، وخاصـــة مالـــي، مصـــدرا هامـــا 

لتهريب األسلحة إلى الداخل الليبي.
كما ســـاهم جتاهل القوى الغربية لتنامي 
أنشـــطة تنظيـــم القاعدة في جنـــوب اجلزائر 
محفزا أساســـيا لتصدير العناصر اجلهادية 
واملعدات العســـكرية إلى املتشددين في ليبيا 
الذين باتوا يســـيطرون علـــى أجزاء مهمة من 

شرق وجنوب البالد.
وأكـــد زيـــدان أن التنظيم أصبـــح يحظى 
بوجـــود واضح فـــي معظم املدن الرئيســـية، 
وباتت لديه قدرة على جتنيد املقاتلني من بني 

صفوف امليليشيات اإلسالمية املنافسة له.
ولم تعد امليليشـــيات اإلســـالمية األخرى 
قادرة على مواجهة تقدم الدولة اإلسالمية في 

ظل الفارق في اإلمكانيات وسهولة التجنيد.
ورغم تبني التنظيم الهجوم على السفارة 
اجلزائرية قبل أســـابيع، وتهديـــد حياة عمر 
احلاسي، رئيس احلكومة املنبثقة عن املؤمتر 
الوطنـــي املنحل، شـــخصيا، مازال احلاســـي 
القريب من اإلخوان املسلمني يصر على إنكار 

أي وجود للتنظيم املتشدد في ليبيا.
ويبـــدو أن هذه السياســـة، التـــي اتبعها 
اإلخوان في وصف تنظيم ”أنصار الشـــريعة“ 
التابع للقاعـــدة بأنه نظام معتدل وأحد أركان 
الثورة، تعود في جوهرها إلى خشية اإلخوان 
من أن االعتراف بوجود املتشـــددين ســـيدعم 

موقف اجليش الليبي.
ويرى مراقبون أن اإلخـــوان يتجهون إلى 
من أجل  التحالـــف مع ”الدولـــة اإلســـالمية“ 
حصار اجليش املدعوم من البرملان من منطلق 
التي يتبعها  سياســـة ”عدو عدوي صديقـــي“ 

التنظيم في جميع صراعاته في املنطقة.
لكـــن التنظيم املتشـــدد من خـــالل تهديده 
للحاســـي أعلن أنه لن يكون صديقا ألحد، وأن 
شـــروط هذه الصداقة تعتمـــد على اخلضوع 
غير املشـــروط لقيادتـــه، وهو ما لـــن يقبل به 
اإلخـــوان الذين ميتلكون مشـــروعهم اخلاص 

للسيطرة على احلكم في البالد.

} صنعــاء – تعيش احملافظـــات اليمنية حالة 
من الغليان بعد أن أقدمت امليليشيات احلوثية 
على دخول محافظة البيضاء أمس، وتوسعت 
دائرة الرفض لتشـــمل 13 محافظة من مجموع 
22 محافظة مبـــا ينبئ بانتفاضـــة كبرى على 
االنقالب في الذكرى الرابعة الحتجاجات 2011.
وفيما يعمد احلوثيون إلى سياســـة فرض 
األمر الواقع واجتياح احملافظات، ميدون اليد 
مـــن جهة أخرى خليار التفـــاوض الذي يديره 
املبعـــوث األممي جمـــال بنعمر علـــى أمل أن 

يحقق اعترافا إقليميا ودوليا باالنقالب.
واقتحـــم مســـلحو جماعة ”أنصـــار الله“ 
أمس املجمـــع احلكومي مبحافظـــة البيضاء، 
وســـط اليمن، ومنزل احملافظ وسط اشتباكات 
متقطعة في احلي الثقافي مع مسلحني آخرين 

يرجح أن يكونوا من أبناء احملافظة.
تتولـــى  أن  مـــن  احلوثيـــون  ويتخـــوف 
احملافظـــات تنظيم مجموعات دفاع عن النفس 
تعتمد أسلوب حرب العصابات ضد مسلحيهم 
بدل املواجهة املباشـــرة التي يكونون قادرين 

على حسمها بفعل التفوق العسكري.
وبدا أمس زعيم اجلماعة الشيعية عبدامللك 
احلوثـــي متوتـــرا جتـــاه مـــا قـــد يحصل من 
تصعيد في املســـتقبل، محذرا حزب اإلصالح 
من أي حترك أو موقـــف قد يتخذه احلزب في 
األيام القادمة، في إشـــارة منه إلى التهديدات 

التـــي صدرت عـــن بعض قيـــادات احلزب بأن 
الوضع وصل إلى طريق مســـدود وأن النزول 

إلى الشارع هو احلل.
وشـــرقية  جنوبيـــة  محافظـــات  وأعلنـــت 
ووسطى رفضها التام لـ“اإلعالن الدستوري“، 
الـــذي أصدرته جماعة احلوثـــي، وقضى بحل 
البرملان، وتشـــكيل مجلســـني وطني ورئاسي. 
وقال متابعون للشأن اليمني إن حالة الرفض 
الواســـعة التـــي تعيش علـــى وقعهـــا غالبية 
احملافظات ستجعل من الصعب على احلوثيني 
فرض االســـتقرار األمني والتســـويق لقدرتهم 
على إدارة شـــأن اليمن خاصة لـــدى الواليات 
املتحـــدة التـــي تبحث عن اســـتقرار يســـمح 
مبواصلة احلرب على تنظيم القاعدة، وهو ما 

جعلها تفتح قنوات التواصل مع احلوثيني.
وســـتعمل امليليشـــيا احلوثية على حسم 
املشهد عســـكريا وبســـرعة، بقطع النظر عما 
ســـيتبع ذلك من ثورات صغيرة في احملافظات 
لتســـويق جناحهـــا فـــي فـــرض األمـــن ونيل 
اعتـــراف القوى الدولية باالنقالب، لكن ذلك لن 
يكون ســـهال خاصة في ظـــل الرفض اإلقليمي 

للقفز على املبادرة اخلليجية.
ويتعالى احلوثيون فـــي تصريحاتهم عن 
نتائج االتفـــاق الذي يجـــري ترتيب تفاصيله 
برعاية األمم املتحدة، لكنهم ميارســـون الكثير 
مـــن الضغـــوط على أحـــزاب اللقاء املشـــترك 

للقبـــول مبا يطرحه بنعمر من أفكار تصب في 
تثبيت سلطة اللجان الثورية.

وفشـــل املفاوضـــات ســـيقود اليمـــن إلى 
سلسلة من العنف واألزمات اإلنسانية وحتول 
اليمن إلى دولة فاشلة وقاعدة النطالق هجمات 

تنظيم القاعدة.
وتعاني املؤسســـات احلكومية والوزارات 
فـــي اليمن من الفوضى التي تقول تقارير إنها 
بدأت تنتقل إلى القطاع االقتصادي منذ تنحي 
الرئيـــس هـــادي وإعـــالن اســـتقالة احلكومة 

بقيادة خالد بحاح قبل نحو أسبوعني.
ويقـــول إبريل لوجنلي آلي املتخصص في 
شـــؤون اخلليج في املجموعـــة الدولية إلدارة 
األزمـــات ”هذه هي نقطة التحول في شـــعبية 
احلوثيـــني. كثير من مؤيديهم اآلن يشـــعرون 

بخيبة أمل كبيرة“.
وأضاف ”لقد ذهبوا بعيدا جدا بإصدارهم 
لإلعـــالن الدســـتوري األخير، ونتيجـــة لذلك 
فإنهـــم يواجهـــون مقاومـــة شرســـة اآلن في 

اجلنوب ووسط البالد“.

صابر بليدي

} اجلزائــر – تعمل خاليا شـــيعية ســـرية في 
عـــدد من املدن اجلزائرية الكبـــرى، كالعاصمة 
ووهـــران وســـطيف وباتنة، على اســـتقطاب 
املزيد من األتباع للمذهب الشـــيعي، مستعملة 
فـــي ذلك مختلـــف اإلغراءات، كاملـــال والهدايا 
وزواج املتعـــة و“خطاب املقاومة“، مســـتفيدة 

من دعم من سفارتي إيران والعراق.
عن أن  وكشـــفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
دبلوماســـيني إيرانيـــني وعراقيني يســـهرون 
على الترويج للمذهب عبر جملة من األنشـــطة 
الثقافية، وأنهم يجلبون مثقفني وفنانني لدعم 

امتداد املذهب في األوساط اجلزائرية.
وترعى جمعيات وتنظيمات أهلية وثقافية 
هـــذا التبـــادل وبعضها متت تســـوية وضعه 
القانوني واآلخر يعمل دون اعتراف رســـمي، 

وأمام أعني السلطات.

وأضافـــت املصادر أن الســـفارة اإليرانية، 
التـــي جنحت في فتـــح مراكز ثقافيـــة لها في 
كبريات املدن اجلزائريـــة، ترعى عن بعد وفي 
سرية نشـــاط املجموعات الشـــيعية، في إطار 
اســـتراتيجية قدمية ســـنها آية الله اخلميني 
في عمق القارة  بتصدير ”الثورة اإلســـالمية“ 

السمراء انطالقا من اجلزائر.
مـــن جانبهـــا، كثفـــت الســـفارة العراقية 
املواليـــة حلكومة األحـــزاب الدينية في بغداد 
من أنشـــطتها ذات الصبغـــة الثقافية والفنية 
فـــي اجلزائر، عبر االســـتقدام الدوري لفنانني 
ومثقفـــني من أجـــل حتقيق االحتـــكاك الالزم، 
والتشـــجيع على التبادل وتأســـيس جمعيات 

أهلية وثقافية تتبنى الفكر الشيعي.
ولم يستغرب الباحث في شؤون التيارات 
اإلســـالمية محمد بن زيان في تصريح خاص 
لـ“العرب“ تنامي النشاط الشيعي في اجلزائر، 
معتبـــرا أن البـــالد صـــارت أرضيـــة خصبة 

ملختلف التيارات الدينية واملذاهب الوافدة.
وأرجع بن زيان خلفية التشيع في اجلزائر 
إلى عـــدة معطيات أوجزها في تنامي نشـــاط 
التيارات الدينية خالل السنوات األخيرة، في 
إطار صـــراع مرجعيات أوجدتهـــا التطورات 
في املنطقة، ومحـــاوالت الهيمنة الدينية لتلك 
التيارات على األمة. وهو األمر الذي تغذى من 
غياب البدائل التربوية والفكرية التي حتصن 

اجلزائريني من املشاريع الدينية الوافدة.
إلـــى  اجلزائريـــة  الســـلطات  وتســـعى 
االســـتفادة من التنافس بـــني املذاهب، ولذلك 

فتحت الباب مشـــرعا أمام أنشطة املجموعات 
الدينيـــة املنظمـــة واملمولـــة من اخلـــارج مثل 
الســـلفيني واإلخـــوان والشـــيعة، مـــا جعلهم 
يستقوون على املذاهب األصيلة مثل الصوفية 

واألباظية.
وعرفت الســـنوات األخيرة نسقا تصاعديا 
لنشـــاط التشـــيع في عـــدد من املناطـــق، وإن 
اكتنفت السرية والكتمان هذا النشاط في إطار 
استراتيجية التمكني الهادئ قبل بلوغ مرحلة 

”األمر الواقع“.
وتعتبر اجلزائر البلد السني الوحيد الذي 
يدرج عاشـــوراء في خانة أيام العطل مدفوعة 
األجر، كعيدي الفطر واألضحى واملولد النبوي 
الشـــريف، وهو األمـــر الذي يعارضـــه أنصار 
التيار الســـلفي ويعتبرونه انحيازا غير مبرر 

وخدمة مجانية ألعداء املذهب السني.
وســـبق أن حـــذر الناشـــط احلقوقي أنور 
مالك، فـــي أكثر من مـــرة عن مخطـــط إيراني 

لتصدير املذهب الشـــيعي إلى أفريقيا انطالقا 
مـــن اجلزائر، وحتـــدث منذ أكثر مـــن عام عن 

حوالي خمسة آالف متشيع جديد.
وقـــال شـــهود إن أهالـــي إحـــدى البلدات 
التابعـــة حملافظة عني الدفلـــى (120 كلم غربي 
العاصمـــة) اكتشـــفوا مجموعـــة مـــن األتباع 
ميارســـون طقوسا شـــيعية في إحدى املقابر، 

ومن فئات اجتماعية مختلفة.
وتوجد مساجد وأحياء حتت هيمنة أتباع 
املذهـــب الشـــيعي في مدينة وهـــران (450 كلم 
غربـــي العاصمة)، وباتت طقـــوس اللطم تقام 

في مختلف املناسبات.
وذكـــر شـــاهد العيان أن عائـــالت من حي 
الســـالم مبدينة وهران كانت متارس طقوسها 
الشـــيعية في ســـرية تامة، صارت اآلن جتهر 
باملذهـــب وتعمـــل على اســـتقطاب أتباع جدد 
بوســـائل ومغريات مختلفة، كاملـــال والهدايا 

وزواج املتعة.
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} الربــاط - قال الشـــرقي الضريـــس، الوزير 
المغربـــي المنتـــدب لـــدى وزارة الداخلية، إن 
السلطات في بالده تلقت أكثر من 27 ألف طلب 
لتســـوية أوضـــاع مهاجرين طيلة عـــام 2014، 
ونجحت في تســـوية 17 ألفـــا و916 منها حتى 

اليوم.
جـــاء ذلك خـــالل مؤتمـــر صحفـــي، حول 
موضوع ”حصيلة السياسة الجديدة للمغرب 
في مجال الهجرة“، مـــن تنظيم وزارة الجالية 
المغربيـــة المقيمة بالخارج وشـــؤون الهجرة 

المغربية، ووزارة الداخلية المغربية.
وأطلق المغرب مبادرة استثنائية لتسوية 
أوضـــاع المهاجرين طيلة عـــام 2014، وقال إن 

نسبة قبول الطلبات المقدمة لتسوية أوضاع 
المهاجرين بلغت 65 بالمئة.

وخالل المؤتمر، قـــال الوزير المغربي إنه 
تم قبول 100 بالمئة مـــن الطلبات المقدمة من 

طرف النساء واألطفال.
وأشار إلى أن ”تسوية وضعية المهاجرين 
شـــملت منحدرين من 116 دولة“، الفًتا إلى أن 
”العمليـــة حققت نتائج إيجابية، ألنها شـــملت 
90 بالمئة من المهاجرين الســـريين بالمغرب، 
إذ تشـــير اإلحصاءات إلـــى أن عددهم يتراوح 

ما بين 25 و30 ألف مهاجر سري بالمغرب“. 
وأكـــد ضـــرورة االســـتمرار فـــي محاربة 
مافيات الهجرة واالتجار بالبشر، الفًتا إلى أن 

المصالح المغربيـــة فككت نحو 105 عصابات 
تتاجر بالبشر عام 2014.

وأكد المســـؤول الثاني فـــي الداخلية، في 
هـــذا اإلطار أن الجهات المســـؤولة ســـتعمل 
على تفكيـــك مخيمات المهاجريـــن الموجودة 
علـــى مقربـــة مـــن مدينتـــي ســـبتة ومليليـــة 

المحتلتيـــن، ألجل ”تخليـــص المهاجرين من 
أيـــادي العصابـــات التي تنشـــط فـــي تهريب 
البشـــر والمتاجرة بهم“، والتـــي تجبر هؤالء 
المهاجرين على العيش في هذه المخيمات في 

ظروف مزرية.
وكان الملك محمد الســـادس قـــد دعا إلى 
التعامل بطريقة إنســـانية وااللتزام بالقانون 
الدولـــي في قضايا المهاجريـــن الوافدين إلى 
المملكـــة، وضـــرورة االنكبـــاب على تســـوية 
وضعيتهـــم بخصـــوص اإلقامة، شـــأنهم في 
ذلك شـــأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات 
أخرى، بمن فيهـــم المهاجرون المنحدرون من 

بلدان جنوب الصحراء.

} اجلزائر - أكد محمد نبو األمني العام جلبهة 
القوى االشـــتراكية فـــي اجلزائـــر، أن حزبه 
مســـتمر في اتصاالته مـــع مختلف األحزاب 
السياسية والتنظيمات املدنية بهدف إقناعها 
بأهميـــة مبـــادرة اإلجماع الوطنـــي، رغم ما 
تتداوله بعض الدوائر السياسية واإلعالمية 
حول فشل املبادرة بسبب املوقف املثبط الذي 

أبدته أحزاب السلطة.
وقـــال نبـــو فـــي تصريحات لــــ ”العرب“ 
”جمعتنا لقاءات مع جبهـــة التحرير الوطني 
الدميقراطـــي وعرضنا  الوطنـــي  والتجمـــع 
بالشـــرح والتحليل مبادرة اإلجماع الوطني، 
واستعمنا إلى موقف القياديني في احلزبني، 
ولـــم يتم غلق األبـــواب نهائيا مبا أن احلزب 
الثانـــي طلـــب مهلـــة لدراســـة املوقـــف على 
مســـتوى قيادة التجمع، وحتى احلزب األول 

وضع شروطا مسبقة مقابل املشاركة“.
وكانت نورية سعدية جعفر الناطقة باسم 
التجمع الوطني الدميقراطي، قد صرحت في 
أعقـــاب اللقـــاء الذي جمع قيـــادة احلزب مع 
نظرائهم في جبهة القوى االشتراكية، بالقول 
”احلزب سيجتمع الحقا لبلورة موقف نهائي 
بشأن املبادرة“، وهو ما يعني متلصا مسبقا 
مـــن أي التـــزام، مبا أنـــه كان بإمكان احلزب 
الثاني في الســـلطة، إعطاء مؤشرات طمأنة 
ألصحاب املبـــادرة لو كان فـــي نيته الذهاب 

بعيدا في املبادرة.
في حني بّدد عمار ســـعداني، الرجل األول 
فـــي جبهة التحريـــر الوطني، األمـــل في أي 
توافق بني الطرفـــني، خاصة بعد تصريحاته 
األخيـــرة بـــأن احلـــزب ”يرفـــض أي مبادرة 
تتعرض إلى شـــرعية املؤسســـات القائمة“، 
قطعـــا لطريق أي طـــرح يتحدث عـــن أجندة 

انتخابـــات مبكـــرة لرئاســـة اجلمهورية أو 
البرملان.

ثم أعقبها بتصريح دق إسفينا في نعش 
املبـــادرة، ملا عبر عن ”رفـــض احلزب احلاكم 
أن يكـــون طرفا في حراك يقـــوده آخرون، أو 

يشارك مع من دون مستواه“.

وعبر مصدر مســـؤول فـــي جبهة القوى 
عن اســـتغرابه من  االشـــتراكية لـ ”العـــرب“ 
التطور العكسي ملوقف سعداني جتاه مبادرة 
اإلجمـــاع الوطني، فبعد رســـائل الغزل التي 
بعث بها للزعيم التاريخي املؤســـس للحزب 
حســـني آيـــت أحمـــد، يعتبر موقفـــه احلالي 
”انقالبا“ محيـــرا ومثيرا، ألنه يعبر عن توجه 
قطاع عريـــض في الســـلطة، وهو مـــا يهدد 
املبادرة بـ ”الفشل“، بالنظر إلى موقف حزبي 
الســـلطة الذي يضاف إلى مقاطعة قطاع آخر 
من املعارضة (تنسيقية االنتقال الدميقراطي 

وجلنة التشاور واملتابعة).
وتواصل جبهة القوى االشتراكية سلسلة 
اتصاالتها مع مختلف الفعاليات السياسية، 
بالرغـــم مـــن اختــــالط أوراقهـــا فـــي اآلونة 
األخيـــرة، حيث التقى محمـــد نبو مع رئيس 
احلكومة األسبـق في حقبة التسعينات مقداد 

سيفي.
ويســـتعد للقـــاء رئيس حكومـــة آخر في 
غضـــون األيام القليلة املقبلـــة، ويتعلق األمر 
مبولـــود حمروش، الذي ُيعـــّول عليه احلزب 
في إنقـــاذ املبادرة مـــن الفشـــل، بالنظر إلى 
التقارب السياسي بني الطرفني وإلى األفكار 
التـــي جهـــر بها الرجـــل قبيـــل االنتخــابات 

الرئاســـية األخيـــرة (أبريـــل 2014). وابتعد 
حمـــروش فـــي اآلونـــة األخيـــرة عن مســـار 
املعارضـــة الراديكالية املمثلة في تنســـيقية 
االنتقـــال الدميـــقراطي وحتى جبهــة القوى 
االشـــتراكية فـــي طبعــاتهـا الســـابقة، فمنذ 
نـــدوة مزافران في يونيـــو 2014، دخل الرجل 
في خالف مع رمـــوز التكتـل ولم ينــخرط في 
جلنـة املتـابعة واملشـــاورات التي توســـعت 
لقـــطـــب التغـــييـــر الـــذي يتزعمـــه علي بن 

فليس.
ويرى حمروش أن ”النظام السياسي في 
اجلزائـــر أشـــرف على اإلفـــالس، وأي تغيير 
البد أن يتم مبشـــاركة املؤسســـة العســـكرية 
ومير عبر مرحلة انتقالية تؤســـس لدســـتور 
ومؤسســـات شـــرعية جديدة“، ويعلل طرحه 
”بكونها املؤسســـة الوحيدة من مؤسســـات 
الدولـــة التي حتظى باحتـــرام وثقة اجلميع، 
ويشكل انضباطها ومتاســـكها مصدر إلهام 

ونفوذ في كل فعاليات املجتمع“.
ولم تكشـــف جبهة القوى االشتراكية إلى 
حد اآلن، عن اخلطـــوط العريضة أو احملاور 
التـــي تضمنتها مبـــادرة اإلجمـــاع الوطني، 
وتكتفي باالســـتماع إلى أطروحـــات وأفكار 
األطراف التـــي تلتقي معها، إال أن الثابت أن 
املبادرة تشـــدد على حتقيق اإلجماع الوطني 

بالتوافق بني املعارضة والسلطة معا.
وحتدثت مصادر في الســـابق عن صفقة 
سياســـية بني حزب جبهـــة التحرير الوطني 
وجبهة القوى االشـــتراكية إلخراج الســـلطة 
من نفق االنســـداد الذي دخلتـــه بعد العهدة 
الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، خاصة 
فـــي ظل التقـــارب الذي ســـجل منـــذ ما قبل 

االنتخابات الرئاسية بني الطرفني.
ولم تستبعد ذات املصادر أن يكون خالفا 
ما قد فجر تناغم النقيضني، الســـيما في ظل 
التجـــاذب الـــذي عطل اإلفراج عـــن احلكومة 
اجلديـــدة، واملعارضـــة الداخليـــة املطالبـــة 
برحـيـــل ســـعداني مـــن علـــى رأس احلزب 

احلاكم.
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◄ أرجأت محكمة تونسية إلى 
السادس من أبريل المقبل النظر 

في قضية يالحق فيها نحو ثمانين 
شخصا بتهمة قتل ثمانية من 

عناصر الجيش سنة 2013 بجبل 
الشعانبي (وسط غرب) على الحدود 

مع الجزائر، في واحدة ”من أكبر 
قضايا اإلرهاب“ في تونس.

◄ أدانت عدة جمعيات مغربية، 
ينشط معظمها بإيطاليا، مأساة 

تجنيد األطفال في مخيمات تندوف، 
مؤكدة أن اآلالف منهم تتراوح 

أعمارهم بين 7 و14 سنة، تم 
انتزاعهم من عائالتهم وترحيلهم 

إلى بلدان مختلفة لتلقي تكوين 
حول استخدام األسلحة النارية 

والمتفجرات.

◄ أكدت القوات الخاصة الليبية 
أنها استعادت قاعدة عسكرية 

رئيسية في بنغازي من مقاتلين 
إسالميين خاضت ضدهم اشتباكات 
منذ أكتوبر الماضي في إطار صراع 
مسلح بعد أربع سنوات من اإلطاحة 

بمعمر القذافي.

◄ بحث رئيس الوزراء الموريتاني 
يحي ولد حدمين في العاصمة 

الموريتانية نواكشوط مع ايجناسيو 
ايبانيز كاتب الدولة األسباني 

للشؤون الخارجية ”مجاالت الشراكة 
المتعلقة باألمن ومكافحة اإلرهاب“.

◄ أظهرت دراسة نشرت حديثا أن 
صادرات األسلحة من دول االتحاد 

األوروبي نحو الدول العربية، بلغت 
في الفترة ما بين 2009 و2012 حوالي 

40 مليار أورو، احتل فيها المغرب 
المركز الخامس في قائمة الدول 
العربية المستفيدة من صفقات 

السالح األوروبي.

املغرب ينهي معاناة 17 ألف مهاجر بتسوية وضعياتهمباختصار

ليون يتكتم عن مكان 

عقد الحوار بني فرقاء ليبيا

أحزاب السلطة في الجزائر تعطل مبادرة اإلجماع الوطني إلقصاء المعارضة
[ سعداني يرفض التعرض لشرعية بوتفليقة والبرلمان  [ جبهة القوى االشتراكية تعول على حمروش إلنقاذ المبادرة

املعارضة متشبثة بمطلب التغيير

 عادت مبادرة اإلجماع الوطني التي أطلقتها جبهة القوى االشتراكية منذ شهرين، إلى مربع 
الصفر، بعد أن وضعت أحزاب الســــــلطة شــــــروطها التعجيزية، ورغم متســــــك قيادة احلزب 
باالستمرار في حواراتها الثنائية مع األحزاب السياسية والشخصيات املستقلة والتنظيمات 
املدنية إلقناعها باملبادرة، فإن بوادر الفشل الحت مع قرار تأجيل موعد الندوة من األسبوع 

األخير من الشهر اجلاري إلى أجل غير مسمى.

{النجاحـــات المتتالية التي ما فتئـــت تحققها الوحدات القتالية 

للجيـــش في عمليات مكافحة اإلرهاب وتأمين الحدود، تعكس 

مستوى التحضير القتالي الجيد للقوات المسلحة}.

قايد صالح
قائد أركان اجليش اجلزائري

{الواليـــات المتحـــدة ملتزمـــة تمامـــا بمواصلـــة دعـــم تونـــس 

ومعاضدة جهود الحكومة الحالية لتحقيق التنمية اســـتجابة 

لتطلعات التونسيين}.

جاكوب والس
سفير الواليات املتحدة لدى تونس

{أدعـــو كافـــة القوى الوطنية مـــن مواالة ومعارضـــة للتكاتف 

من أجل ترســـيخ النظام الديمقراطي الموريتاني والدخول في 

حوار شامل حول القضايا الوطنية}.

سيدي محمد ولد محم
رئيس االحتاد من أجل اجلمهورية في موريتانيا

الشرقي الضريس:

سنعمل على تخليص 

المهاجرين من العصابات 

المتاجرة بالبشر

} طرابلــس - قال رئيس بعثة األمم املتحدة 
للدعــــم لدى ليبيا برناردينــــو ليون، إن مكان 
انعقــــاد محادثات احلوار السياســــي داخل 
ليبيــــا، املقررة في وقت الحق من األســــبوع 
اجلاري، لن ُيكشف إال قبل ساعات من موعد 

عقدها ألسباب أمنية.
وأضــــاف ليــــون، في حــــوار مــــع إذاعة 
األمم املتحــــدة، أمــــس الثالثــــاء، أنَّ الوضع 
علــــى األرض ميكن أن يوصــــف بطرق كثيرة 
يدفعــــون  الليبيــــني  معظــــم  وأّن  مختلفــــة، 
إلــــى  واملســــلحني  السياســــيني  ممثليهــــم 

التفاوض.
وأكد املبعوث األممي أّن غالبية الشــــعب 
الليبي يريد ســــالما وحوارا وحال سياسيا، 
ولكن ليس كل الشــــعب، مضيفا بالقول ”إّن 
التحــــدي أمامنــــا يتمثل في ضمــــان أّن هذه 
الغالبية ستحصل على دعم كاف من املجتمع 

الدولي، لتنتصر أمام األقلية“.
وكانــــت البعثــــة األمميــــة أعلنــــت، يوم 
االثنــــني، أّن احلــــوار بــــني ممثلــــي املؤمتر 
الوطنــــي العــــام املنتهية واليتــــه، ومجلس 
النواب، سيبدأ األســــبوع اجلاري في ليبيا، 
وســــيعقد مســــار حوار مواز يضم األحزاب 
السياسية والنشطاء السياسيني مبقر األمم 
املتحدة في جنيف وفقا ملا نشــــر على املوقع 

الرسمي للبعثة.

محمد نبو لـ {العرب}:

نحن مستمرون في 

اتصاالتنا مع كل 

األحزاب إلنجاح المبادرة

مولود حمروش:

النظام السياسي في 

الجزائر أشرف على 

اإلفالس

إصـــرار املعارضة علـــى تغيير 

الدســـتور  وتعديـــل  النظـــام 

ضمـــن مرحلـــة انتقاليـــة يؤرق 

السلطات

 ◄

مواطنو الجنوب التونسي يستقبلون الحكومة الجديدة بموجة من االحتجاجات نجم عنها سقوط قتيل في مدينة {الذهيبة} الحدودية مع ليبيا

ّ
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أخبار

} صنعــاء - أكمل اليمن اليوم ســـنته الرابعة 
منـــذ تنّحـــي الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح عـــن الســـلطة تحت وقـــع احتجاجات 
شـــعبية وضغوط قوى سياســـية مناهضة له، 
وانطالق مسار سياسي كان يراد له أن يؤّسس 
لعهـــد جديد بالبالد وحّمله المتحّمســـون كّما 
كبيـــرا من اآلمال والوعود تتعّلق باالســـتقرار 
واالزدهـــار والديمقراطيـــة لـــم يتحّقـــق منها 
شـــيء يذكر، بل وجد البلد نفســـه –على عكس 
كل التوّقعـــات- تحـــت براثن جماعـــة طائفية 
مســـّلحة هي جماعة الحوثي التي اســـتكملت 
مؤخرا سيطرتها على مقاليد السلطة بانقالب 

وضعته تحت عنوان ”إعالن دستوري“.
ويعتبر الوضع الكارثـــي القائم في اليمن 
راهنـــا أحد أبرز عناوين فشـــل ما وصف بأّنه 
”ربيع عربي“، وتحّوله مدخال لتهديد استقرار 

الدول، بل إقليمها الذي تنتمي إليه.
وحيـــال الوضع المنذر بانـــزالق البلد في 
دوامة عنف عارمة ترتقي إلى مرتبة حرب أهلية 
وقودها تمادي الحوثيين في فرض سيطرتهم 
بالقوة ورفض قوى كثيرة على رأســـها قبائل 
بعض المحافظات التســـليم باألمر الواقع، ال 
تجد  طائفة واســـعة من اليمنيين وخصوصا 
الشباب بّدا من اســـتئناف ثورتها وتحويلها 

ضد الجماعة الشيعية المدعومة من إيران.
ودعت أمس تكوينات شبابية مختلفة، كافة 
أبناء الشعب للخروج إلى الشارع، واالحتشاد 
ضد ما وصفته بانقالب الحوثيين، مشيرة إلى 

أن فبراير ”سيكون شهر التغيير“.
وقـــال الناشـــط عبدالعزيز الصبـــري، إن 
”األيام القادمة ســـتكون حاســـمة بالنسبة إلى 
تحركات الشـــباب في مختلـــف المحافظات“، 
مشـــيرا إلى وجود ”دعوات واســـتعدادات ألن 
يكـــون فبراير شـــهرا للثورة ضد ميليشـــيات 

جماعة الحوثي“.

ونقلـــت وكالة األناضول عن الصبري وهو 
أحد شـــباب الحزب الناصري المنســـحب من 
الحوار مع الحوثيين، إن ”هناك تنســـيقا بين 
كافة المكونات الشبابية، الحزبية والمستقلة، 
مـــن أجـــل الحشـــد الكبير فـــي هـــذه الذكرى 

السلمية“.
ومن جهته، وصف الناشط ياسر الحسني، 
خطـــوات الحوثـــي ”بأنها إعالن حـــرب على 
الشعب اليمني بكل أطيافه“، قائال إن ”الشباب 
اليمني ســـيواجه هـــذا االنقـــالب بالتصعيد 
الميدانـــي والخروج إلى الشـــارع بمظاهرات 

ومسيرات حاشدة“.
وعلـــى مدار األيام الماضيـــة تواصلت في 
مختلف المـــدن اليمنية احتجاجـــات غاضبة 
ضـــد اإلجراءات األخيرة التي فرضتها جماعة 
الحوثـــي والتـــي وصفتهـــا أحـــزاب مختلفة 
بغير الشـــرعية بدءا بمحاصرة دار الرئاســـة 
ومنزلـــي الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي 
ورئيـــس الحكومـــة خالد بحاح مـــا دفع بهما 
إلى االستقالة في الثاني والعشرين من الشهر 
الماضـــي مأ أدخل البالد فـــي حالة من الفراغ 

الدستوري.
وفشـــلت جهـــود قادها المبعـــوث األممي 
لليمـــن جمال بـــن عمر فـــي إثناء هـــادي عن 
االســـتقالة أو التوصل مـــع مختلف األطراف 

اليمنية إلى حل ينهي األزمة.
لكن جماعة الحوثي بعد فشـــل المحادثات 
التي تباينت المعلومات حول المتسبب فيها، 
مضت منفردة نحو ”إعالن دستوري“ أصدرته 
الجمعة الماضية تضمن حل البرلمان وتخويل 
قيـــادة ما تســـمى ”اللجان الثوريـــة“ التابعة 
للجماعة بالدعوة إلى مجلس وطني مكون من 
551 فردا ينتخب منه مجلس رئاسي مكون من 
خمســـة أفراد، ويمحنها الحق في اتخاذ كافة 

اإلجراءات األمنية والعسكرية في البالد.
وبالتزامـــن مع هذه الخطوات السياســـية 
االنقالبيـــة، تمضي جماعة الحوثي في غزوها 
للمناطـــق اليمنيـــة وفرض ســـيطرتها عليها 
بالقـــوة، فيما تســـتعّد القوى المضـــادة لها، 
وخصوصا في محافظات الوســـط والجنوب، 
لمواجهـــة الغزو. وانتشـــر أمس المســـلحون 
الحوثيون في مدينة البيضاء، مركز المحافظة 

التي تحمل نفس اإلســـم وســـط اليمن. وأفاد 
شهود عيان أن مدرعات عسكرية رسمت عليها 
شعارات الجماعة تحمل مسلحين انتشرت في 

الشوارع الرئيسية للمدينة.
وتعتبر محافظة البيضاء، إحدى البوابات 
المحافظـــات  لدخـــول  للجماعـــة  الرئيســـية 
الجنوبيـــة، وخصوصـــا لحج وأبين وشـــبوة 
ذات الطابـــع القبلي، حيث أن المحافظة لديها 

بوابات ومنافذ بتلك المحافظات.
ودارت خالل األيام الماضية معارك عنيفة 
بيـــن الحوثييـــن، وبين مســـلحي القبائل في 
مديريات الشرية والسوادية والطفة وذي ناعم 
باإلضافة لرداع التي تشـــهد منذ أشهر معارك 

عنيفة بين الطرفين.
أّما في محافظة تعـــز المجاورة للبيضاء، 
فأقر لقاء وطني موسع عقد أمس رفض اإلعالن 

الدستوري لجماعة أنصار الله الحوثية.

وبحســـب بيان صادر عن اللقاء الذي ضم 
ممثلين عن معظم األحزاب السياسية ومشائخ 
ووجهاء، فقد أعـــرب المجتمعون عن رفضهم 
لإلعـــالن الدســـتوري المذكور مـــع رفض أي 

توجيهات صـــادرة من العاصمة صنعاء حيث 
القـــرار بيد الحوثييـــن. وجاء فـــي البيان أن 
”محافظة تعز خارج وصاية الشـــرعية القائمة 

بقوة السالح“.

أربع سنوات من التخبط تفضي باليمن أسيرا بيد أنصارالله
[ الحوثيون يدفعون غزوهم جنوبا عبر محافظة البيضاء [ االنقالب بمثابة إعالن حرب على الشعب اليمني بكل أطيافه

اليمنيون بعد أربع ســــــنوات من العيش في أوهام ”ثورة“ وفي ظالل شــــــعاراتها املتوهجة 
ووعودهــــــا الوردية، يجدون بلدهم أســــــير انقالب جماعة طائفية تدفعهــــــم دفعا إلى أّتون 

احلرب األهلية.

ظروف الثورة مهيأة اليوم في اليمن أكثر من أي وقت مضى

◄ استقبل العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس في 

الرياض األمير تشارلز ولي عهد 
بريطانيا الذي حّل بالمملكة ثالث 
محّطات جولته في المنطقة بعد 

األردن والكويت.

◄ قررت لجنة التحقيق البرلمانية 
العراقية المكلفة كشف مالبسات 
سقوط مدينة الموصل في يونيو 

الماضي بيد تنظيم داعش استدعاء 
أثيل النجيفي محافظ نينوى 

للتحقيق معه على خلفية التهم 
الموّجهة إليه بالتواطؤ مع قيادات 
عسكرية لتسليم المحافظة للتنظيم.

◄ُقتل أمس أربعة من عناصر تنظيم 
القاعدة في غارة لطائرة أميركية 

دون طيار بين بلدتي القطن وشبام 
بمحافظة حضرموت جنوب اليمن.

◄ أعلنت وزارة الداخلية اليمنية 
أمس اإلفراج عن الطبيبة الطاجيكية 
جوليا روف إيفا التي اختطفت قبل 

أشهر في مأرب من قبل عناصر قبلية.

◄ نقلت صحيفة «الشاهد» المحلية 
الكويتية أمس عن مصادر لم تسمها 

قولها إن كوادر تابعين لجماعة 
اإلخوان يسعون لتقلد 5 مواقع 

مهمة بقطاع النفط و3 بالمالية و4 
بالتجارة، فضال عن مواقع بشركات 

مهّمة عاملة بالسوق العقاري.

◄ شددت السعودية والمغرب 
على ”تعزيز التعاون للحفاظ على 
أمن واستقرار المنطقة العربية“، 
وذلك في بيان صدر عقب لقاء في 

الرباط بين عبداإلله بن كيران رئيس 
الحكومة المغربية وعبدالله بن 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس 
مجلس الشورى السعودي.

باختصار الحكومة العراقية تعالج جرائم امليليشيات بلجان تحقيق شكلية

الطيران اإلماراتي يستهدف داعش انطالقا من األردن

} األنبار (العراق) - يشتكي عراقيون من غياب 
آليـــة واضحة للحـــّد مّما يســـّمونه تجاوزات 
وجرائـــم الميليشـــيات الشـــيعية، ومعاقبـــة 
المســـؤولين عنهـــا، خصوصا بعـــد تعّددها 
وتواترهـــا، وتصاعد خطورتها في ظّل الحرب 
القائمة ضـــد تنظيم داعش، والتي تؤدي فيها 
الميليشـــيات دورا رئيسيا في نطاق ما ُيعرف 
بالحشد الشـــعبي، والذي ثبت توّرط عناصره 
فـــي جرائـــم كبيرة في حـــّق ســـكان المناطق 
التي يســـتعيدها الحشد من يد تنظيم داعش، 
وآخرها المجزرة التـــي جرت في بلدة بروانة 
مـــن محافظة ديالى، ثم جريمـــة قتل اثنين من 

أبناء العشائر في مدينة الرمادي.

وتواجـــه شـــكاوى العراقييـــن تلـــك بـــأن 
القوانيـــن المعمـــول بهـــا كفيلة بـــأن تعاقب 
المجرميـــن وتقتـــّص للضحايـــا. لكـــن مثـــل 
هـــذه الحّجة يرّد عليها ببســـاطة بـــأّن تغّول 
الميليشـــيات وما لقادتها من سلطات تتجاوز 
حتى ســـلطة القادة الكبار بالدولة تجعل تلك 
التشـــكيالت الطائفية شـــبه العســـكرية فوق 
المحاســـبة وتســـمح لجرائمها بالمرور دون 

عقاب.
ويســـتدل أصحاب هذا الطرح بأنه ال أحد 
عوقب إلـــى حّد اآلن على موجـــة االختطافات 
التي شهدتها البالد منذ أشهر، وقّدم  البعض 
إثباتـــات على مســـؤولية الميليشـــيات عليها 

واستعانة الخاطفين بسيارات فاخرة تمتلكها 
وجـــوه بـــارزة فـــي الميليشـــيات الشـــيعية. 
وبالمثل لم يجّد جديد في سلســـلة مقتل أئمة 
ســـنة والمنسوبة أيضا للميليشـــيات، كما لم 

يتقّدم التحقيق بشأن مجزرة بروانة.
ويرى المنتقدون لعجز الدولة عن مواجهة 
جرائم الميليشـــيات في لجـــان التحقيق التي 
يعلن عن تشكيلها إثر كل جريمة سوى وسيلة 
لـ“لململة“ القضايا وتجّنب غضب الرأي العام 

وخصوصا األوساط المتضررة.
وكان اللـــواء الركن قاســـم المحمدي قائد 
عمليات األنبار أعلن أمـــس أن القيادة العامة 
للجيـــش أرســـلت لجنـــة مـــن القيـــادة العليا 

للتحقيـــق بحادثـــة قتـــل عناصر من الحشـــد 
الشـــعبي الثنين من أبناء العشائر السنية في 
مدينة الرمـــادي مركز محافظة األنبار الواقعة 

غرب العراق.
وكشـــف أّن قواته تحتجز ستة عناصر من 
الحشد الشـــعبي بينهم قائد قوات الحشد في 
الرمادي ويحمل رتبة عقيد وجميعهم متهمون 
بالمشـــاركة في جريمة القتـــل التي جرت بعد 
أن اعتقل المســـّلحون الضحيتين داخل وحدة 
عســـكرية يســـتخدمونها مقرا لهم في شـــمال 
مدينة الرمادي دون أســـباب واضحة، ما أثار 
غضبا شعبيا وعشـــائريا في األنبار ومطالبة 

بالقصاص من منفذي الجريمة.

} أبوظبــي - أعلنت دولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة أمس مشاركة طيرانها الحربي بشكل 
عملي في ضرب مواقع لتنظيم داعش انطالقا 

من قاعدة أردنية.
ونقلـــت وكالة األنباء اإلماراتية الرســـمية 
في خبر مقتضب قـــول القيادة العامة للقوات 
المســـّلحة اإلماراتيـــة إن طائرات من ســـرب 
”ف 16“ المقاتلـــة التابعـــة للقـــوات الجويـــة 
اإلماراتيـــة والمتمركـــزة في إحـــدى القواعد 
الجوية باألردن قامت صباح الثالثاء بضربات 
جوية اســـتهدفت مواقع لتنظيم داعش محققة 

أهدافها وعادت سالمة.
وتأتـــي هـــذه الضربـــات في إطار إســـناد 
إماراتـــي للجهد الحربي األردنـــي ضّد تنظيم 
بتكثيـــف  متمّثـــال  تصاعـــد  والـــذي  داعـــش 
الضربـــات الجوية لقواعد التنظيم المتشـــّدد 
في ســـوريا والعراق منذ تم الكشف األسبوع 
الماضـــي عبر شـــريط فيديو عن قتـــل الطيار 
األردني معاذ الكساســـبة، الذي أسره التنظيم 
في ديســـمبر الماضي، بطريقة شنيعة. وتعّبر 
مشاركة الطائرات اإلماراتية في ضرب مواقع 

تنظيـــم داعـــش عـــن مواصلة دولـــة اإلمارات 
مشاركتها بشكل فعلي في الحرب على التنظيم 
والتي تخوضهـــا مجموعة من الدول في إطار 
تحالـــف تقـــوده الواليـــات المتحـــدة، رغم أن 
الدولة الخليجية كانت قد عّلقت مشاركتها في 
حملة القصف الجّوي على التنظيم احتجاجا 
على عدم توفير ما يكفي من وســـائل الحماية 
واألمـــان للطيارين المشـــاركين فـــي الحملة، 
وخصوصـــا قصور إجـــراءات البحـــث عنهم 

واستعادتهم في حال سقوط طائراتهم.
كمـــا تحّدثـــت وســـائل إعالم عـــن وجود 
انتقـــادات إماراتيـــة لطريقـــة إدارة الحـــرب 
ذاتها وعدم االقتنـــاع بفاعليتها خصوصا مع 
استثناء العشائر العراقية من المشاركة بشكل 
فاعل فيها والتقصير في مّد تلك العشـــائر بما 

يلزم من وسائل لمواجهة التنظيم.
ورغم قـــرار تعليق المشـــاركة فـــي حملة 
القصـــف، أّكـــدت دولة اإلمـــارات بقاءها طرفا 

أساسيا في جبهة محاربة اإلرهاب. 
وفـــي أعقاب الكشـــف عـــن مقتـــل الطيار 
األردني األسير على يد داعش، قّررت اإلمارات 

إرســـال ســـرب من طائراتها المقاتلة ”ف 16“ 
للتمركز فـــي األردن الذي أطلـــق حملة قصف 
مكثفة علـــى تنظيم داعش وذلـــك تضامنا مع 

المملكة.
ولقيت الخطـــوة اإلماراتية ترحيبا أردنيا 
شعبيا ورسميا عّبر عنه محمد المومني، وزير 

اإلعـــالم، المتحدث الرســـمي باســـم الحكومة 
األردنيـــة قائـــال ”ليســـت المرة األولـــى التي 
تقـــف فيها دولة اإلمارات إلـــى جانب األردن“، 
ومعتبـــرا ”نشـــر المقاتـــالت اإلماراتية يدعم 
المجهـــود العســـكري للقـــوات األردنيـــة ضد 

داعش“.

ــــــة اإلمارات التي كانت عّلقت مشــــــاركتها في القصف اجلــــــّوي ضمن حملة التحالف  دول
الدولي على تنظيم داعش اســــــتنادا لتحّفظات لها على طريقة إدارة احلرب، تثبت مجّددا 
بقاءها في مقّدمة جبهة محاربة اإلرهاب بإسنادها عمليا مجهود الطيران احلربي األردني 

في حملته على مواقع التنظيم املتشّدد.

الطائرات اإلماراتية حملت رسالة واضحة بأن ال تراجع عن محاربة اإلرهاب

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الواليات املتحدة تغلق سفارتها في اليمن

} صنعــاء - قـــال موظفـــون فـــي الســـفارة 
األميركيـــة بصنعاء أمـــس إن الســـفير أبلغ 
العاملين بأن الســـفارة ستغلق بسبب تزايد 
االضطرابات في البلد وأن واشنطن قد تطلب 
من تركيـــا أو الجزائر رعايـــة مصالحها في 

اليمن.
ويؤشـــر غلـــق الســـفارة األميركية على 
درجة الخطـــورة التي بلغتهـــا األوضاع في 
اليمن بفعل ما أقدمـــت عليه جماعة الحوثي 

من خطوات انطالقا من غزوها عاصمة البالد 
ومناطـــق أخرى وانتهـــاء بتنفيـــذ االنقالب 
على الســـلطة الشـــرعية األســـبوع الماضي 
واالســـتيالء علـــى الحكـــم بإصـــدار إعـــالن 
دســـتوري. كما يمّثل القـــرار األميركي الذي 
يرجح أن تنســـج علـــى منوالـــه دول أخرى، 
ضربة سياســـية قاصمة لجماعـــة أنصارالله 
يكـــّرس عزلتهـــا، ويعكـــس الموقـــف الدولي 

الغاضب من تصرفاتها.

«أخطـــر ما فـــي اإلرهـــاب الحديث هـــو اســـتخدامه لتقنيات 

العصر وتسخيرها لبث روح الكراهية لألخر والفكر اإلقصائي 

الداعي إلى العنف». 

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
 وزير الداخلية اإلماراتي

«هناك رغبة من قبل جميـــع األطراف العراقية للتصحيح على 

مبـــدأ عفـــا الله عما ســـلف. ومواجهة اإلرهاب تكـــون من قبل 

جميع العراقيني». 

سليم اجلبوري 
رئيس البرملان العراقي

«انســـحبنا من الحوار ألنه ال يعطـــي إال غطاء لالنقالب. ما لم يتم 

التراجع عن اإلعالن الدســـتوري بوضوح وبإعالن عام لن نســـتمر 

في الحوار».

عبدالله نعمان
 أمني عام احلزب الناصري في اليمن

الوضع اليمني أحـــد أبرز عناوين 

فشـــل الربيـــع العربـــي وتحولـــه 

مدخـــال لعـــدم اســـتقرار الدول 

واألقاليم

◄



} دمشق – أعلن الرئيس السوري بشار األسد 
أن دمشـــق تتلقـــى ”معلومـــات“ قبـــل ضربات 
االئتالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية 
على أراضيها، معتبرا أن نظامه كان سيستفيد 

من هذه الضربات ”لو كانت أكثر جدية“.
ونفـــى وجود تعاون مباشـــر مـــع الواليات 
املتحـــدة األميركيـــة بشـــأن غـــارات التحالف، 
مضيفا أن هناك عملية نقل لرســـائل ”من خالل 

أطراف ثالثة“.
وقـــال ”هناك أكثـــر من طرف، فـــي العراق 
وبلدان أخـــرى، تقـــوم أحيانا بنقل الرســـائل 
العامـــة، لكن ليس هناك شـــيء على املســـتوى 
التكتيكـــي“، متابعا ”هناك معلومات، لكن ليس 
هناك حوار“، الفتا إلى أن األميركيني ”داســـوا 
بســـهولة على القانـــون الدولي فـــي ما يتعلق 
بســـيادتنا، ولذلك فإنهـــم ال يتحدثون إلينا وال 

نتحدث إليهـــم“. وليس هـــذا بالتصريح األول 
الذي يتحدث فيه الرئيس السوري بشار األسد 
عـــن ذلـــك، فقد أعلـــن قبيل انطالقـــة الضربات 
اجلويـــة للتحالـــف ضـــد داعـــش في ســـوريا 
أنه حدث تنســـيق غير مباشـــر بينـــه واإلدارة 
األميركيـــة، األمـــر الـــذي نفته املتحدثة باســـم 

البيت األبيض.
ويشـــن االئتالف الدولي بقيـــادة الواليات 
املتحـــدة منذ 23 ســـبتمبر حملة ضربات جوية 
على مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا، 
وتنتقـــد دمشـــق عمـــل االئتالف الـــذي يرفض 

التنسيق معه.
وحول ما إذا كانـــت هذه الضربات اجلوية 
التي قتل فيها مئـــات املتطرفني تعود بالفائدة 
على حكومته، قال األســـد ”هناك بعض الفائدة 
لو كانت أكثر جدية وفعالية وكفاءة، بينما هي 

ليســـت كذلك“. وفقد النظام السيطرة على قسم 
كبير من األراضي في سوريا، حيث حقق تنظيم 
الدولة اإلســـالمية اجلهـــادي املتطرف اختراقا 
كبيـــرا وبات يطغى على النـــزاع بني املعارضة 
الســـورية والنظام والذي يدخل عامه اخلامس 

في 11 مارس.
وترى دمشـــق أن الضربات اجلوية ال ميكن 
أن تقضي وحدها على تنظيم الدولة اإلسالمية 
الـــذي يعد فـــي صفوفـــه الكثير مـــن املقاتلني 
القادمـــني من اخلارج، دون التعاون ميدانيا مع 
اجليش الســـوري. غير أن األســـد استبعد في 

املقابلة أن تنضم بالده إلى صفوف االئتالف.
في موازاة ذلك، نفى األســـد أن تكون قواته 
تســـتخدم البراميـــل املتفجرة في اســـتهدافها 

للمناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة.
وقـــال ”مـــا أعرفـــه عـــن اجليـــش هـــو أنه 

يســـتخدم الرصاص والصواريخ والقنابل، لم 
أســـمع عن جيش يســـتخدم البراميـــل أو رمبا 

أواني الضغط املنزلية“.
وبدأ النظام الســـوري بحســـب ناشـــطني 
بإلقاء براميل متفجرة مـــن طائراته في أواخر 
العام 2012، قبل أن يرفع من وتيرة استخدامها 
فـــي العـــام املاضي حني تســـببت موجة كبيرة 
من هـــذه البراميل في فبراير املاضي، في مقتل 
مئات األشخاص في مناطق متفرقة من سوريا.

} بريوت – كشـــفت مصادر لبنانية مطلعة أن 
القوى األمنية ســـتبدأ، خالل اليومني املقبلني، 
تطبيـــق اخلطة األمنية في البقاع، بعد أشـــهر 
من تأخيرها بســـبب غياب الغطاء السياسي، 

وتهديدات املتطرفني على اجلانب السوري.
وسيشـــارك في هـــذه اخلطـــة 2000 عنصر 
مقســـمني بني قوات اجليش واألمـــن، وفق ما 

صرح به وزير الداخلية نهاد املشنوق.
وستســـتمر ملدة أســـبوع في مرحلة أولى 
الشـــمالي، حيث ســـيتم  وســـتتركز بالبقـــاع 
إنشـــاء حواجز ثابتة ومتنقلـــة للقوى األمنية 
في مناطـــق معينة وفي الطـــرق الفرعية التي 
يتخذهـــا املطلوبـــون للفرار عنـــد كل مداهمة، 
فضال عـــن القيام بإغالق منافـــذ البلدات التي 

يلجأ إليها عادة هؤالء.
ويشـــهد البقاع منذ ســـنوات حالة انفالت 
أمنـــي كبيرة، تفاقمـــت مع األزمة في ســـوريا 

ونزوح اآلالف من السوريني إليه.
وتتمركـــز بالبقـــاع، الذي تتولـــى عناصر 
حـــزب اللـــه إدارة جزء مهـــم منـــه، عصابات 
اخلطف وسرقة الســـيارات واملخدرات، ويتهم 

احلزب بالتغطية عليهم.
وقد كشـــفت أجهـــزة األمن منـــذ فترة، عن 
خاليا تابعة حلزب البعث الســـوري في البقاع 
الغربـــي تقوم بخطف معارضني لنظام األســـد 

وترحلهم إلى سوريا.
وطالب الساســـة اللبنانيون خالل األشهر 
املاضية، بضرورة اإلســـراع في تطبيق اخلطة 

األمنيـــة في هـــذه املنطقـــة. ويعتبر الساســـة 
اللبنانيـــون أن هذه اخلطة في البقاع ما كانت 
لتطبـــق لـــوال الغطاء السياســـي الـــذي وفره 

احلوار بني حزب الله واملستقبل.
وفـــي هذا الصدد يقـــول القيادي في حركة 
أمل مصطفى الفوعانـــي ”إن احلوار احلاصل 
بني تيـــار املســـتقبل وحزب الله بـــدأت تظهر 
إيجابياتـــه، مـــن خالل مـــا حصل مـــن إنهاء 

املظاهر اإلعالمية فـــي بيروت وبعض املناطق 
اللبنانية“.

ولئـــن أثـــارت اخلطـــة األمنيـــة املرتقبـــة 
في البقـــاع أجواء مـــن االرتياح فـــي صفوف 
اللبنانيـــني، إال أن العديـــد منهـــم يـــرى أنها 
عمليـــا لـــن تكـــون مفيـــدة باعتبارهـــا فقدت 
عنصـــر املفاجئة، حيث أن اخلطـــة املوضوعة 
وبتفاصيلهـــا الدقيقة صارت لـــدى املطلوبني 

سواء عبر اإلعالم أو قنوات أخرى. وقد كشفت 
عـــدة فعاليات فـــي املنطقة عن هـــروب العديد 

منهم.
مـــن جهة أخـــرى يربط العديـــد جناح هذه 
اخلطة برفع الغطاء عن سرايا املقاومة التابعة 
حلزب اللـــه، خاصة وأن عناصرهـــا متورطة، 
في عديد التجـــاوزات واالنتهاكات في البقاع، 

وغيرها من املناطق اللبنانية.
ويبـــدو أن حزب الله ليـــس في وارد القيام 
بهذه اخلطوة، رغم تشـــديد قيادات املســـتقبل 
علـــى أن اجللســـة املقبلـــة من احلوار ســـيتم 
التطـــرق فيها إلـــى هذه اجلزئيـــة التي تعتبر 
احملرار الرئيسي في قياس مدى فاعلية األخير.
واعتبر القيادي في املســـتقبل أمني وهبي 
أن ”مـــا مت إجنازه في حوار املســـتقبل وحزب 
اللـــه حتى اآلن قليل بالنســـبة ملـــا يتطلع إليه 
اللبنانيـــون ومبـــا يجـــب إجنازه فـــي ملفات 
شائكة“، مؤكدا ”أال عودة عن احلوار ألنه خيار 

دائم للمستقبل“.
وأوضـــح أن ”موضـــوع ســـرايا املقاومـــة 
ســـيطرح على احلوار حتى لو حاول حزب الله 
عـــدم تقدمي التنازالت“، الفتا إلى أن ”احلوار ال 
يزال بحاجة إلى وقت للتوصل إلى نتائج بهذا 

اخلصوص“.
ويجمـــع املراقبون علـــى أن اخلطة األمنية 
املوضوعـــة للبقاع، لن تكـــون ذات جدوى مالم 
يتـــم مـــلء الفـــراغ السياســـي في لبنـــان عبر 

انتخاب رئيس.

} القاهــرة – حققت زيارة الرئيس الروســـي 
فالدمييـــر بوتني ملصر، أهدافهـــا على مختلف 
األصعـــدة، معلنة عن حقبة جديدة من التعاون 
االســـتراتيجي بـــني البلديـــن يشـــمل مختلف 

املجاالت.
عبدالفتـــاح  املصـــري  الرئيســـان  وأكـــد 
السيســـي والروســـي فالدمييـــر بوتـــني، في 
مؤمتر صحفي، عقد عصر أمس الثالثاء، عقب 
مباحثـــات أجرياها في قصر القبـــة بالقاهرة، 

على أهمية التعاون املشترك ضد اإلرهاب.
وأوضح السيســـي أن خطر اإلرهاب الذي 
تواجهه مصر ال يهددها مبفردها، مشـــيرًا إلى 
أن زيارة الرئيس الروســـي بوتني للقاهرة في 
هذا التوقيت تؤكد دعم موسكو في حربها ضد 

هذه اآلفة التي تنخر أمن املنطقة.
وتبادل كل من الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســـي ونظيـــره الروســـي التأكيـــد علـــى 
توافقهمـــا الكامل فـــي قضايا منطقة الشـــرق 
األوســـط، الســـيما املتعلقـــة باليمـــن وليبيـــا 

وسوريا والعراق، والقضية الفلسطينية.
وخـــالل املؤمتر الصحفي املشـــترك شـــدد 
الرئيســـان علـــى أهميـــة احلفاظ علـــى وحدة 

أراضي اليمن وليبيا وسوريا والعراق.
وقال الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
إن مصر تدعم احلل السياسي لألزمة السورية، 

والذي ينطلق من مرجعيات مؤمتر ”جنيف“.
وتعتبـــر روســـيا الداعـــم الرئيســـي لبقاء 
الرئيس الســـوري بشار األســـد، وهنا يتساءل 
العديـــد من احملللـــني، عما إذا كانـــت القاهرة 
تتبنـــى هي األخـــرى هـــذا التوجه. إلـــى ذلك 
أوضح السيسي في املؤمتر الصحفي املشترك 

أنـــه ناقـــش مـــع الرئيـــس الروســـي القضية 
الفلســـطينية، واتفقـــا علـــى ضـــرورة تنفيـــذ 
حـــل الدولتـــني، وإقامـــة الدولة الفلســـطينية 

وعاصمتها القدس.
وعلـــى الصعيد االقتصـــادي أعلن الرئيس 
املصـــري عبدالفتـــاح السيســـي أنـــه وقع مع 
نظيره الروسي فالدميير بوتني، اتفاقية إلقامة 
محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، على 
البحر املتوسط، مشيرا إلى أنه مت االتفاق على 

إقامة منطقة حرة مع روسيا.
من جانبه شدد بوتني في املؤمتر الصحفي 
املشـــترك، على أهمية العالقات بـــني البلدين، 
قائـــال: إن زيـــارة السيســـي، ملدينة سوتشـــي 
بروسيا في أكتوبر املاضي، كانت مهمة، ودعاه 
لزيارة رســـمية أخرى، مؤكدا أنـــه مت احلفاظ 
علـــى مســـتوى العالقـــات مع مصـــر، رغم كل 
األحداث التي شهدتها، ومشـــددا على التطلع 

إلى املزيد من التعاون في املجاالت املختلفة.
وأضاف الرئيس الروســـي، أن هناك آفاقا 
واعدة بني البلدين وســـيتم التعـــاون في عدد 
من املشروعات االســـتثمارية والبنية التحتية 
واملواصالت، وسوف تستأنف اللجنة املصرية 
الروســـية أعمالها في هذا املجـــال، مؤكدا أنه 
مت توقيع اتفاقية في مجال االســـتثمارات، وأن 
هناك أكثر من 400 شـــركة روســـية على أرض 

مصر.
وتعتبر زيارة بوتني ملصـــر األولى لرئيس 
روســـي خالل العشـــر ســـنوات األخيرة، وقد 
حظيت باهتمام إعالمي مصـــري وعاملي كبير 
بالنظر إلـــى أهميتها، خاصة في هذا التوقيت 
الذي تشـــهد فيه املنطقة تطـــورات دراماتيكية 
تهدد اســـتقرارها، فضال عـــن العالقة املتوترة 
بـــني الغـــرب وموســـكو علـــى خلفيـــة األزمة 
األكرانيـــة والســـورية، والفتور فـــي العالقات 

األميركية املصرية.
وللتذكير فإن الرئيس بوتني كان من أوائل 
الداعمني لثـــورة 30 يونيو ومصـــر في الفترة 
األخيرة، ويبرز هذا الدعم من خالل توقيع على 

اتفـــاق عســـكري بقيمة 3،5 مليـــار دوالر خالل 
زيارة السيســـي ملوســـكو، وهي أكبـــر صفقة 

حصلت عليها القاهرة خالل سنوات.
كمـــا يبرز هذا التقارب في موقف موســـكو 
مـــن جماعة اإلخـــوان املســـلمني احملظورة في 
روســـيا على خلفيـــة دعم اجلماعـــة للمقاتلني 

القوقاز.
وترجمت مصر هذا التقارب مع روسيا عبر 
استقبال تاريخي للرئيس بوتني منذ أن وطأت 

قدمه مطار القاهرة االثنني.
ولم يكن االحتفاء الذي استقبل به الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي، نظيره الروسي، 
تعبيـــرا فقط عـــن تقديـــر للضيف وبلـــده، بل 
حمل أيضا مجموعة من الرســـائل السياســـية 

لواشنطن حتديدا.

وتشـــهد العالقة بـــني القاهرة وواشـــنطن 
بـــرودا على خلفيـــة موقـــف اإلدارة األميركية 
من مصـــر منذ ســـقوط حكم جماعـــة اإلخوان 
املسلمني، وسط شبهات مبواصلة دعمها لهم، 
ويعزز ذلك اللقاءات التـــي أجراها أعضاء من 
الكونغـــرس ومـــن اإلدارة األميركيـــة مع وفود 

اإلخوان القادمني من أنقرة.
إن زيارة بوتني  وقال مراقبون لــــ ”العرب“ 
للقاهرة حسمت خيارات مصر، ورجحت الكفة 
جتاه إمكانية االعتماد على روســـيا، التي هي 
بحاجـــة إلى حليف قـــوي جديد فـــي املنطقة، 
يعوضهـــا خســـارة احلليـــف الســـوري، الذي 

يعاني من تدهور بالغ.
واعتبر هؤالء أن هذه الزيارة ســـتكون لها 
أصداء سياسية واسعة في واشنطن، قد تضع 

الرئيـــس األميركي بـــاراك أوبامـــا، في موقف 
أشـــد حرجا من ذي قبل، بسبب سياساته التي 
جعلت القاهرة تتســـرب من بني يديه بسهولة، 
مبـــا تنعكـــس تداعياته على خريطـــة األزمات 

والقضايا في املنطقة.
باملقابـــل يـــرى أحمـــد طاهر، وهـــو باحث 
مختـــص فـــي الشـــأن الروســـي، أن العالقات 
العســـكرية مع روســـيا هامة جدا ملصر لكنها 
ليست بديال عن العالقات مع الغرب وواشنطن.

واعتبـــر أن السياســـة املصريـــة اجلديدة 
ليســـت قائمة علـــى االصطفافـــات والتكتالت، 
وإمنـــا على تنويع العالقات، وهو ما يظهر من 
انفتاحها على فرنســـا التي بصدد توقيع عقد 
عسكري ضخم معها يتعلق بشراء طائرات من 

نوع ”رافال“.

بوتني والسيسي يدشنان حقبة من التعاون االستراتيجي بني مصر وروسيا
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أخبار

رســــــخت زيارة الرئيس الروســــــي فالدميير بوتني ملصر التقــــــارب احلاصل في العالقات 
ــــــارة واحلفاوة التي قوبل بها بوتني مثلتا  املصرية الروســــــية، ويرى املراقبون أن هذه الزي
ــــــإلدارة األميركية التي اتســــــم موقفها من النظــــــام احلالي في مصر  ــــــدا ل إحراجــــــا جدي

بالضبابية.
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◄ تمكنت القوات السورية 
مدعومة بعناصر من حزب الله 

وإيرانيين من السيطرة على قرية 
الدناجي في ريف دمشق الغربي، 
بحسب المرصد السوري لحقوق 

اإلنسان.

◄ ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن 
مهربين إسرائيليين إثنين قتال 

على الحدود مع مصر بنيران قوات 
عسكرية مصرية.

◄ استهدف الجيش اللبناني 
تجمعا لمسلحين في جرود 

منطقتي الفاكهة ورأس بعلبك 
شرق لبنان، وفق مصدر رسمي 

لبناني.

◄ يزور هذه األيام وفد برلماني 
بريطاني برئاسة السير ريتشارد 

أوتاوى رئيس لجنة العالقات 
الخارجية بمجلس العموم  مصر، 
يلتقي خاللها بالرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي.

◄ نشر تنظيم متشدد يطلق 
على نفسه اسم (والية سيناء)، 
مقطع فيديو، يظهر فيه على ما 

يبدو ذبح أكثر من 10 أشخاص، 
سماهم "جواسيس" وعمالء لجهاز 

األمن العام اإلسرائيلي والجيش 
المصري.

◄ قال مسؤول سوداني إن 
الرئيس األوغندي يوري موسفيني، 

تعهد بـ“طرد قادة بارزين في 
الحركات المتمردة بالسودان (لم 

يذكر أسماءهم)، من بالده.

◄ اتهم ناشطون سوريون 
معارضون ”جيش اإلسالم“، أبرز 
مجموعات المعارضة المسلحة، 

باعتقال زمالء لهم في مدينة عربين 
الخاضعة لسيطرة المعارضة شرق 

دمشق، وفق المرصد السوري 
لحقوق اإلنسان.

[ توافق بين القاهرة وموسكو حول سوريا والعراق وليبيا [ التقارب الروسي المصري يحرج اإلدارة األميركية

باختصار

زيارة بوتني تتمخض عنها اتفاقيات اقتصادية هامة

الخطة األمنية في البقاع تنطلق خالل اليومني املقبلني

 األسد: أطراف ثالثة تزودنا بتحركات التحالف الدولي

لبنان يسارع بتحصني الوضع األمني رغم الفراغ السياسي

أكــبــر  ثــمــن  دوالر  ــيــار  مــل

عقدتها  عسكرية  صفقة 

مـــصـــر مــــع روســــيــــا خـــالل 

السنوات األخيرة

3.5

بشار األسد:

لم أسمع عن جيش 

يستخدم البراميل أو ربما 

أواني الضغط المنزلية

 «إن تعطيل االســـتحقاق الرئاسي مســـتمر أقله إلى حزيران املقبل، 

حتـــى يتضح مصيـــر املباحثات الجارية بني إيـــران والغرب حول ملفها 

النووي».

فادي الهبر
قيادي في حزب الكتائب اللبناني

«جماعـــة اإلخوان لديها ٣ أذرع تســـتغلها للضغط علـــى الدولة وهم 
طالبهـــا فـــي الجامعات، والتصعيـــد على األرض من خـــالل مجموعات 

العقاب الثوري، وحركة املقاومة الشعبية، بجانب الضغط الخارجي».

أحمد بان
قيادي سابق في جماعة اإلخوان املصرية

«ال أعتقد أن آلن ســـيتحدث عن تشـــكيالت برية أردنية تشـــارك في 
املعركة ضد داعش، كما ال أظن أنه خالل وجوده باألردن ســـيتحدث 

عن قوات مماثلة من دول أخرى».

مارك هيرتلينغ
عميد متقاعد في اجليش األميركي



} واشــنطن - هدد الرئيـــس األميركي باراك 
أوباما بتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية إذا ما 
فشلت الجهود الدبلوماســـية في إنهاء األزمة 
بشـــرق هذا البلد األوروبي في أحدث تصعيد 

غربي تشهده هذه األزمة.
وعقب محادثات مع المستشـــارة األلمانية 
أنجيال ميركل في البيـــت األبيض بخصوص 
تطورات الجهود المبذولة إلحياء خطة مينسك 
للســـالم التي تم التوصل إليها العام الماضي 
قبـــل أن تنهار وســـط القتال، قـــال أوباما إن 
”روســـيا انتهكـــت كل االلتزامات الـــواردة في 

اتفاقية مينسك“.
الجهـــود  مـــن  جولـــة  أحـــدث  وتأتـــي 
ألمانيـــة  فرنســـية  بمبـــادرة  الدبلوماســـية 
والمقررة، اليوم األربعاء، في مينســـك وســـط 
انـــدالع القتـــال مجـــددا بيـــن االنفصالييـــن 
وقـــوات الحكومـــة األوكرانيـــة، حيث شـــنت 
القوات الحكوميـــة، أمس، هجوما على معاقل 
االنفصالييـــن عنـــد شـــرق مدينـــة ماريوبول 

الساحلية.
ويفســـر سياســـيون تمســـك أوباما بهذه 
الخطـــة جراء مـــا يتعرض له مـــن ضغوط من 
قبل مســـؤولين أميركيين بارزيـــن يبدو أنهم 
من صقور حزبـــه الديمقراطي وصقور الحزب 
الجمهوري المسيطرين على الكونغرس إلمداد 
أوكرانيا باألسلحة بالرغم من اعتراض ميركل 
على ذلك، حيث قالت في وقت سابق ”لن ترسل 

ألمانيا ألوكرانيا أي أسلحة فتاكة“.
ولم تتضـــح تفاصيـــل المقترحـــات التي 
ســـتطرح علـــى طاولة المباحثـــات حتى اآلن، 
لكن يســـود اعتقاد بأنها تشـــمل إقامة منطقة 

منزوعة السالح بمساحة تتراوح بين 50 و70 
كيلومتـــرا حول الخط األمامـــي للقتال الدائر 

حاليا في شرق أوكرانيا.
العلـــوم  أكاديميـــة  رئيـــس  ويقـــول 
قســـطنطين  روســـيا،  فـــي  الجيوسياســـية 
ســـيفاكوف، بشـــأن تزويد أوكرانيا باألسلحة 
الفتاكـــة، إنه من الناحية العســـكرية ال توجد 
ضرورة لذلك، ولكن يجب أن يفهم الجميع أنه 
يمكـــن أن يرافق المعـــدات الحربية األجنبية 
في أوكرانيا خبراء ومستشـــارون عسكريون، 
أي يمكـــن أن تصبح الواليـــات المتحدة طرفا 
رســـميا في النزاع المسلح وهذا ما قد يجعل 

النزاع عالميا.
ويشـــير بعض الخبـــراء إلـــى أن إصرار 
الرئيـــس األوكراني، بيترو بورشـــينكو، على 
دعم بالده بالســـالح إلى كـــون أغلب المعدات 
المســـتخدمة فـــي الحرب دمرت أو اســـتولى 
عليها االنفصاليون ولذلك فإن مصير المعدات 

الجديدة سيكون مماثال.
وفـــي الســـياق نفســـه، اشـــترط الرئيس 
الروســـي، فالديمير بوتين، الذي يؤدي زيارة 
تاريخية إلى مصر حاليا، انعقاد قمة مينســـك 
فـــي حال موافقة جميع األطراف على تفاصيل 
الهدنـــة الجديـــدة التـــي اقترحتهـــا ميـــركل 
والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، األسبوع 

الماضي.
ولدعـــم الجهود الدبلوماســـية لنزع فتيل 
التوتـــر، عّلـــق االتحـــاد األوروبـــي، االثنين، 
بشـــكل مؤقت فرض حظر جديد ضد موســـكو 
قبيل القمة الرباعية التي ســـتعقد بين زعماء 
روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، إال أن تلك 

الخطوة محفوفة بالمخاطر إذا ما فشـــلت تلك 
المفاوضات.

وطغى على مناقشـــات مؤتمر ميونخ الذي 
عقد علـــى امتداد ثالثة أيام نهاية، األســـبوع 
الماضي، تطـــورات األحداث في أوكرانيا على 
الرغم من أن مواضيع أخرى كانت في صدارة 
أجندا المؤتمر وعلى رأســـها مكافحة اإلرهاب 

وأنشطة إيران النووية المثيرة للجدل.
وقد حّفزت دعوة مساعدة وزير الخارجية 
األميركية، فيكتوريا نوالند، في وقت ســـابق، 
النشـــاط الملحـــوظ لحلف شـــمال األطلســـي 
”الناتـــو“ على حـــدود روســـيا الغربيـــة على 
خلفيـــة األزمـــة وذلك لنشـــر 6 مقـــرات قيادة 
فـــي البلدان المحاذية ألوكرانيـــا وهو ما يعد 
تصعيدا غربيا غير مسبوق منذ انتهاء الحرب 

الباردة وسقوط االتحاد السوفيتي السابق.
وتفاعال مع تلك الدعوة، أعلن قائد القوات 
البريـــة للواليـــات المتحدة فـــي أوروبا، بين 
هوغز، عـــن إرســـال مراقبين عســـكريين إلى 
أستونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا 
وبلغاريا بهدف دراسة وتحديد مواقع إضافية 
في أوروبا الشرقية لنشـــر الطائرات المقاتلة 
والدبابـــات وغيرها مـــن اآلليـــات والمعدات 

الحربيـــة التابعـــة للحلف. وفـــي خضم ذلك، 
كشـــف وزير الخارجية، ســـيرغي الفروف، عن 
امتالك روســـيا إثباتات حـــول اقتراب الحلف 
مـــن حدودها، مشـــيرا إلـــى أن أوروبا فضلت 
طريـــق المواجهة مع بالده بدال من الشـــراكة 
المثمرة فـــي ظل صعوبات كثيرة تواجه نظام 

األمن في أوروبا، على حد تعبيره.
ويرى القادة األوروبيون عكس ما ذهب إليه 
الفروف وعلى رأسهم ألمانيا، حيث تؤكد على 
أنه لن يكون بمقدور الســـالح تغيير المعادلة 
علـــى األرض بين كييف واالنفصاليين، بل إنه 
ببســـاطة سيســـاهم في تصعيد النزاع الذي 
أســـفر في أقل من عام عن مقتل 5400 شـــخص 
على األقل منذ انضمام شـــبه جزيرة القرم إلى 

روسيا في مارس الماضي.
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} أثينــا - كشـــف وزيـــر الدفـــاع اليونانـــي، 
بانوس كامينوس، في مقابلة له مع التلفزيون 
اليوناني الرسمي، أمس الثالثاء، بأن الحكومة 
لديهـــا خطة بديلـــة إذا ما فشـــلت المحادثات 
مع المقرضين الدولييـــن حيال الموافقة على 

تعديل شروط التمويل لليونان.
وأكد رئيس حزب اليونانيين المســـتقلين، 
الشـــريك األصغـــر فـــي الحكومـــة اليونانية 

االئتالفيـــة في تصريحـــات جريئة تعد األولى 
من نوعها على أنه ال يستبعد أن تتوجه بالده 
إلى كل من الواليات المتحدة وروسيا والصين 
إذا لم ينجح التعاون مع االتحاد األوروبي في 

دعم اليونان على تجاوز أزمتها المالية.
وقال المســـؤول اليونانـــي ”نأمل بتوقيع 
اتفاقية جديدة مع االتحاد األوروبي لمواجهة 
ديوننـــا ولكـــن إذا لم تقـــدم ألمانيـــا تنازالت 
فسنلجأ إلى تنفيذ الخطة ب.. وهي الحصول 
على أموال من مصادر أخـــرى يمكن أن تكون 
الواليـــات المتحدة في أحســـن األحـــوال، كما 
يمكـــن أن تكـــون روســـيا أو الصيـــن أو دول 
أخـــرى“. جـــاء ذلـــك قبل يـــوم مـــن االجتماع 
الطـــارئ لوزراء مالية منطقـــة اليورو المقرر، 

اليوم األربعاء، حيث يتوقع خبراء أنه سيكون 
أولى العالمات األولية نحو تحديد مســـتقبل 

اليونان وبالتبعية لمنطقة اليورو.
وتسعى الحكومة اليسارية الجديدة خالل 
المفاوضـــات الجارية مع أوروبا للوصول إلى 
اتفـــاق مع المقرضين الدولييـــن حيال مقترح 
تمريـــر العـــرض اليوناني القاضـــي بمبادلة 
الديـــون والحصول علـــى خط ائتمان لســـتة 

أشهر قادمة وهو ما ترفضه برلين.
ويؤكـــد محللون علـــى أن أوروبا متخوفة 
مـــن التقـــارب اليوناني مع روســـيا أكثر منه 
مـــع الواليات المتحدة والســـيما بعد أن أصر 
وزير الخارجيـــة اليوناني، نيكوس كوزياس، 
خـــالل اجتماع وزراء خارجيـــة بلدان االتحاد 

األوروبي، مطلع الشـــهر الجاري، في بروكسل 
علـــى ضـــرورة التغاضـــي عـــن كل الخطوات 
المرتقبـــة بشـــأن فرض عقوبـــات جديدة ضد 

روسيا على خلفية األزمة األوكرانية.
وكانت موسكو قد أعلنت عقب فوز تحالف 
في االنتخابات  اليسار الراديكالي ”ســـيريزا“ 
البرلمانيـــة اليونانية التي أجريت في، أواخر 
الشـــهر الماضـــي، عـــن اســـتعدادها إلقراض 
اليونـــان، إال أن رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي، 

ألكسيس تسيبراس، رفض تلك الخطوة.
ومـــن دون الدعم الدولـــي، تخاطر اليونان 
التـــي اســـتفادت من مســـاعدة ماليـــة دولية 
حتى فبراير الجـــاري لكنها عاجزة عن تمويل 
نفسها، بالوقوع في فخ التخلف عن التسديد.

تعمل الواليات املتحدة على ســــــكب الزيت على نار األزمة األوكرانية لتتســــــلل بني دخانها 
نحو احلدود الروســــــية الغربية مــــــن أجل تعزيز تواجدها هناك من بوابة التمســــــك بدعم 
ــــــى مفاوضات الفرصة  ــــــني، األمر الذي يلقي بظالله عل حكومــــــة كييف ملقاومة االنفصالي

األخيرة في روسيا البيضاء.
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الواليات المتحدة تتسلل بين دخان األزمة األوكرانية نحو روسيا

رفض اليونان خطة اإلنقاذ يخلط أوراق االتحاد األوروبي

} أنقرة - فاز زهني آرصالن الرئيس السابق 
ألكاديمية الشـــرطة، أمس الثالثاء، بانتخابات 
رئاســـة المحكمة الدســـتورية العليـــا بتركيا 
خلفا للرئيس السابق هاشم قليج، الذي أعلن 
التخلـــي عن منصبـــه بدال من انتظـــار انتهاء 

واليته الرسمية، بسبب إحالته على التقاعد.
ونال آرصـــالن الذي كان يســـعى الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان إلى دعمه لتولي 
رئاســـة المحكمـــة، بأغلبية أصـــوات أعضاء 
المحكمـــة الدســـتورية، فيمـــا أكـــد قليج أنه 
ســـيواصل الدفـــاع عـــن الحريـــات والحقوق 
األساســـية وحيادية القانون مهما كلفه األمر 
ومهمـــا غضبت بعـــض األطراف، في إشـــارة 
إلـــى الرئيس أردوغان الذي كان قليج من أبرز 

منتقديه.
وكان رئيس المحكمة الدستورية المستقيل 
قد دخـــل، العام الماضي، في جدل مع الرئيس 
التركي حينما كان رئيسا للوزراء بعدما ألغت 
المحكمة قرارا للحكومة بحظر موقع ”تويتر“، 
حيث انتقد أردوغان بشدة حكم المحكمة، لكنه 
رد عليـــه بأن القضاء ال يمكـــن أن يؤدي عمله 

بموجب أوامر من الساسة.
ويأتي ذلك القرار فيمـــا تواصل الحكومة 
التـــي يتزعمها حـــزب العدالـــة والتنمية منذ 
كل  علـــى  ســـيطرتها  إحـــكام   ،2002 أواخـــر 
الســـلطات فـــي البـــالد بهدف تعزيز ســـطوة 
الرئيـــس التركـــي للقضـــاء على مـــن يصفهم 

بـ“الكيان الموازي“.
ويشير مراقبون إلى أن انتخابات المحكمة 
الدســـتورية التي تأجلت مرتين بســـبب عدم 
التوصـــل إلى النصاب القانوني كان ســـببها 
الحرب البـــاردة بيـــن أردوغـــان وقليج حول 

اختيار الرئيس الجديد للمحكمة.
ويقـــول سياســـيون أتـــراك إن أردوغـــان 
وجه انتقادات حـــادة لموقف رئيس المحكمة 
الدستورية الســـابق بعد أن انتشرت ادعاءات 
بانتمائه إلـــى جماعة ”الخدمة“ بزعامة محمد 
فتح الله كولن، وهو مـــا دفع قليج إلى انتقاد 
النهج السياســـي للحكومـــة التركية في تحد 
قـــوي للرئيـــس أردوغان الذي هاجـــم قرارات 

وأحكام المحكمة األعلى في البالد.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة حفيظة 
المعارضـــة الضعيفـــة التـــي تحـــاول جاهدة 
فرض نفســـها في مشهد سياســـي يغلب عليه 
حكم الحـــزب األوحد وخصوصا بعد أن كّرس 
الرئيس التركي كل سلطانه للظفر بكل دواليب 
الدولـــة مهما كلفه ذلك مـــن انتقادات خارجية 
والســـيما من االتحاد األوروبـــي الطامح إلى 

االنضواء تحت رايته.

أردوغان يطيح برئيس 

املحكمة الدستورية

[ واشنطن تبعثر استراتيجية حلفائها األوروبيين عبر تمسكها بدعم كييف بالسالح

◄ أقرت اليابان، الثالثاء، ميثاقا 
للمساعدات الخارجية يصرح 

باستخدام مساعدات لدعم القوات 
العسكرية األجنبية في األنشطة 

غير القتالية.

◄ أكد رئيس الوزراء التايالندي، 
برايوت تشان أوتشا، أمس، أن 

قوات الجيش ستعود إلى ثكناتها 
عقب انتخاب حكومة مدنية، لكنه 

لم يستبعد حدوث انقالب آخر.

◄ أفادت تقارير إعالمية في 
إيران، الثالثاء، بمقتل مسؤول 
قضائي بارز في هجوم بإقليم 

كرمانشاه الواقع غرب البالد، فيما 
لم يعرف من يقف وراءه.

◄ أعلنت الخارجية األميركية، 
أمس، عن إدراجها مغني الراب 

األلماني السابق دنيس كوسبرت 
الذي يقاتل في صفوف داعش 

ضمن الئحتها لإلرهاب.

◄ وافق برلمان النيجر، مساء 
أمس األول، باإلجماع على إرسال 
قوات إلى نيجيريا في إطار القوة 

اإلقليمية للتصدي إلى جماعة 
بوكو حرام المتطرفة.

◄ انتهك طرفا الصراع بجنوب 
السودان الهدنة مرة جديدة، 

الثالثاء، حيث اتهمت الحكومة 
المتمردين بقصف مدينة بنتيو 
النفطية ووعدت بالرد على ذلك.

◄ كشف مصدر في الحكومة 
البريطانية عن اعتزام لندن إرسال 

ألفي مستشار عسكري، إضافة 
إلى طائرة تجسس إلى األردن 

لتعزيز الجهود في الحرب ضد 
داعش.

باختصار

خبـــراء يؤكدون أنـــه يمكن أن 

تصبـــح أميـــركا طرفا رســـميا 

في النزاع املسلح في أوكرانيا 

وهذا يجعل النزاع عامليا

◄

أخبار
«الوضع في أوكرانيا خطير بســـبب العدوان املســـتمر من قبل 

روســـيا، نحن لن نقبل باحتالل غير شـــرعي لألراضي األوكرانية، 

وسنقطع الطريق أمام بوتني لتنفيذ أجندته». 

ستيفن هاربر
ورئيس الوزراء الكندي

«النظام الدولي الذي استفادت منه أملانيا حتى اآلن بقوة كدولة 

تنتهج سياســـة العوملة على نحو واســـع، يواجـــه تهديدات أقوى 

مما كنا نتوقعه قبل عشرين عاما». 

يواخيم جاوك
الرئيس األملاني

«ليس لبولندا خطط توريد أســـلحة ثقيلـــة وقذائف ودبابات إلى 

أوكرانيا، فتوريد األســـلحة هو آخر خيـــار بني الخيارات املطروحة 

لحل األزمة ومن األفضل االمتناع عنه».

توماش سيمونياك
وزير الدفاع البولندي

بانوس كامينوس:

إذا لم نتوصل إلى اتفاق 

ينهي أزمتنا فسنلجأ إلى 

مصادر أخرى

إقصاء آخر رموز اإلخوان املسلمني في ماليزيا
} كواالملبــور  - وافقـــت المحكمـــة العليا في 
ماليزيـــا، أمـــس الثالثـــاء، على قـــرار محكمة 
التمييز القاضي بالسجن 5 سنوات على زعيم 
المعارضـــة الماليزيـــة أنور إبراهيـــم إلدانته 

بالمثلية الجنسية، وفق وكاالت األنباء.
وأفاد رئيـــس المحكمـــة العليـــا، عارفين 
زكريا، أنَّ المحكمة لديها العديد من األدلة التي 
تثبت وجود عالقة بين أنور إبراهيم (67 عاما) 
ومساعده ســـيف البخاري أزالن، نافيا وجود 
أي دالئل تشير إلى أن االتهامات الموجهة إلى 

إبراهيم قد تكون وراءها ”مؤامرة سياسية“.
وأثـــار إعالن تثبيت الحكم بحق أحد أذرع 
اإلخوان المسلمين في ماليزيا ذهوال في قاعة 
المحاكمة المكتظـــة بالحضور وبينهم العديد 
من مســـؤولي المعارضة والصحافيين وأفراد 
مـــن عائلته، كمـــا تجّمع أنصاره أمـــام مبنى 

المحكمة، معربين عن رفضهم للحكم.
وبهذه الجلســـة يسدل الســـتار على هذه 
المحاكمـــة الفريدة من نوعها في البالد والتي 
أثـــارت جدال واســـعا على ما يبـــدو بعد قرار 
إحدى المحاكـــم، العام الماضي، بإدانته بتلك 

التهمة والحكم عليه لخمس سنوات نافذة.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن هـــذا الحكـــم 
النهائي يعني مما ال يدع مجاال للشـــك خروج 

إبراهيم من المشهد السياسي كليا ألن إدانته 
تحمل قتال معنويا في مجتمع مســـلم محافظ 
وخصوصا أنه كان ورقة اإلخوان المســـلمين 
فـــي ماليزيا، حيث تؤكـــد العديد من المصادر 
على أن له عالقة وطيدة بيوســـف القرضاوي 

منظر اإلخوان الحالي.
ويقـــول معارضـــون ومنتقـــدون للحكومة 
الماليزية منذ زمن بعيد إن القضية ضد زعيم 
المعارضـــة مفبركة للقضاء علـــى أنور بهدف 
إبعـــاده نهائيا من الســـاحة السياســـية، بيد 
أنهم لم يســـتطيعوا الدفاع عنـــه عبر القرائن 
التي تؤيد صحة مزاعمهـــم ما يجعل القضية 

برمتها في وضع الغموض.
ولطالمـــا اتهم أنـــور الذي رفع المســـألة 
إلـــى المحكمـــة الفدراليـــة، رئيـــس الـــوزراء 
الحالي نجيب عبدالرزاق بالوقوف خلف هذه 
االتهامات، مؤكدا أنه يسعى بذلك إلى إزاحته 
من الساحة السياسية غير أن رئيس الحكومة 

نفى أي ضلوع له في القضية.
وكان إبراهيـــم قد حقق نجاحـــا كبيرا في 
انتخابـــات 2008، إال أن نظـــام االنتخابات في 
البالد لم يسمح له بالحصول على الغالبية في 
البرلمان، لكن ســـرعان مـــا وّجهت له اتهامات 
بالمثلية الجنســـية في محاولـــة إلقصائه من 

المشـــهد السياســـي آنذاك غيـــر أن المحكمة 
العليا بّرأته في العام 2012.

جدير باإلشارة إلى أنه في العام 1999 أدين 
زعيـــم المعارضـــة الماليزية بالتهمة نفســـها 

وحكم عليه بالســـجن ست ســـنوات رغم نفيه 
لذلك، حيث أثارت القضية أكبر تظاهرات ضد 
الحكومـــة عرفها هذا البلد البالغ عدد ســـكانه 

حوالي 28 مليون نسمة.

زعيم املعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم يودع الحياة السياسية نهائيا

مخطط االطلسي لتعزيز دفاعاته

خالف أوروبي أميركي يضع قمة مينسك على املحك

أجنيال ميركل
املستشارة االملانية

باراك أوباما
الرئيس األميركي

ليس لدينا أي 
مخطط إلرسال 

أسلحة فتاكة إلى 
أوكرانيا

سندعم أوكرانيا 
بالسالح إذا ما 

فشلت مفاوضات 
منسك



حممد بن احممد العلوي

} شـــكل لقـــاء العاهـــل املغربي امللـــك محمد 
الســـادس بالرئيس فرانســـوا هوالند، بقصر 
اإلليزي، جتسيدا واضحا للعزم األكيد للبلدين 
على استئناف مســـار التفاهم وضخ دينامية 
جديـــدة في العالقـــات الثنائيـــة املتجذرة في 

التاريخ.
ورحـــب الزعيمان بـ ”توافـــر الظروف من 
أجل دينامية تعـــاون جديدة واثقة وطموحة“ 
بني باريس والرباط ”في كل املجاالت“، وشددا 
على ”قوة الشـــراكة االســـتثنائية“ التي تربط 
البلديـــن، علمـــا بأن فرنســـا هي أول شـــريك 
اقتصـــادي للمملكة املغربيـــة التي تلعب دورا 
حاســـما في احلرب على الإلرهاب في املنطقة 

األفريقية.
وتدرك فرنسا التي كانت قبل شهر مسرحا 
العتـــداءات إرهابيـــة، دور املغـــرب باعتباره 
شـــريكا هاما في محاربة اإلرهـــاب والتطرف. 
ورغـــم التوتـــرات بـــني باريس والربـــاط فإن 
التواصل بشـــأن القضايا األمنيـــة لم يتوقف 
متامـــا، خاصـــة وأن من بـــني 38 ألـــف مقاتل 
أجنبي في العراق هناك حوالي 1400 فرنســـي 
و1200 مغربي، علما أن التحّدي رقم واحد اآلن 
في منطقة الســـاحل والصحـــراء هو أمني في 

مواجهة اجلهاديني ومروجي املخدرات.
وقالـــت أوســـاط فرنســـية إن الهـــدف هو 
”اســـتئناف التعـــاون األمني في أســـرع وقت، 
وخصوصا مـــا يتصل مبكافحـــة اإلرهاب في 

منطقة الساحل وليبيا“. 
وتشـــهد باريـــس بـــدور الربـــاط ودعمها 
للعمليات العســـكرية الفرنســـية في مالي في 
2013 ملنـــع تســـلل املجموعـــات اإلرهابية إلى 

باماكو لتنتشر في قلب أفريقيا.
ولترجمة إحياء العالقات، توافق الزعيمان 
علـــى ”برنامـــج مكثـــف للزيـــارات الوزارية“ 
للتحضير ”الجتماع قريب رفيع املستوى“ بني 
احلكومتني مـــن املقرر أن يعقـــد قبل الصيف 
برئاســـة رئيســـي الوزراء الفرنســـي مانويل 

فالس واملغربي عبداإلله بن كيران.

عودة العالقات إلى مسارها الطبيعي

مـــا إن التقـــى العاهل املغربـــي والرئيس 
الفرنســـي حتى بدأت عقارب ســـاعة العالقات 
تدور في االجتاه الصحيح. وال شـــكّ في أن ما 
جرى خالل ســـنة كاملة ال ميكـــن أن يذوب في 

ســـاعة، لكن ما جرى خالل 2014 مت تصحيحه 
ألجل اســـتمرار عجلـــة العالقات، املوســـومة 

باالستراتيجية، في الدوران.
ولـــم يعد ممكنـــا الوقوف أمـــام تصّرفات 
بعـــض اجلهـــات إلعاقـــة تاريخ مـــن عالقات 
وفرنســـا.  املغـــرب  بـــني  املتينـــة  التواصـــل 
وحتديـــات أكبر مـــن تصرفات خـــارج منطق 
الدولـــة، هي التـــي حكمت على اســـتئناف ما 
بني باريس والرباط من تفاهمات استراتيجية 

ولبنات تاريخية.
وصلت رســـالة املغـــرب احلاســـمة عندما 
أوقف التعـــاون القضائي مـــع اجلهاز املقابل 
بفرنســـا. فالدولـــة املغربيـــة لم تستســـغ أن 
ُيتعامل مع من ميّثلها دون مراعاة حساســـية 
موقعها. وكان ذلك فـــي 20 فبراير 2014 عندما 
دخل مفتشو الشرطة الفرنسية سفارة املغرب 
فـــي باريس لتســـليم اســـتدعاء مـــن القضاء 
الفرنســـي إلى مديـــر مديرية مراقبـــة التراب 
الوطنـــي عبداللطيف احلموشـــي بدعوى أنه 
متهـــم بتعذيب مغاربة بجنســـيات فرنســـية 
بعد قضيـــة مفبركة رفعتها منظمـــة ”التحرك 

املسيحي إللغاء التعذيب“ الفرنسية.
اســـتقبل فرانســـوا هوالند، امللـــك محمد 
الســـادس، االثنني 9 فبراير اجلـــاري، إلعطاء 
املصاحلة الثنائية بني البلدين طابعا رســـميا 
وعلى أعلى مســـتوى. وجاء اللقاء بعد توقيع 
اتفاق بني البلدين في 31 يناير 2014 الستئناف 
التعـــاون القضائـــي، بعدمـــا متـــت مراجعة 
االتفاقيـــة املتعلقة بهـــذا املجـــال. وأكد قائدا 
البلديـــن في بيان مشـــترك ”حيوية الشـــراكة 
املتميزة التي تربط املغرب بفرنسا، وأعربا عن 
ارتياحهما لالتفاق الثنائي الذي خلق ظروف 

تعاون قضائي أكثر فعالية بني البلدين“.
بعد عـــام مـــن األزمـــة الدبلوماســـية بني 
املغرب وفرنســـا، والتي أدراها املغرب بحنكة، 

لم يرد املسؤول املغربي تعميق اخلالف أكثر، 
نظرا إلى حساســـية التوقيت والوضع، وترك 
األبـــواب نصـــف مغلقة حتى مير هـــواء دافئ 
علـــى تلـــك البرودة التـــي جمـــدت مناطق من 
العالقات وليس كلها. املغرب دافع عن ســـيادة 
قـــراره وفق القانـــون الدولي، وفـــي اآلن ذاته 
عينه على إعـــادة الثقة إلى العالقات الثنائية. 
لـــم ينس أن رابـــح – رابح هي املســـتقبل وما 
طـــرأ يبقى فرصة إلعادة ترتيـــب األوراق دون 

خسارة إحداها.

ال غنى عن الرباط

كانـــت عالقـــة الربـــاط باحلـــزب احلاكـــم 
الفرنســـي متشـــنجة فـــي عهـــد االشـــتراكي 
فرونسوا ميتران طيلة مكوثه باإلليزيه خمس 
عشـــرة ســـنة كاملة، وهـــا هي عالقـــة اململكة 
بفرونســـوا هوالند دامت سنة كاملة في برود 
دبلوماســـي كان مقصودا بإيعـــاز من أطراف 
تعلن خصومتها للمغرب. لكن الســـياقات اآلن 
تختلـــف، فاإليديولوجيـــة لم تعد لهـــا الكلمة 
الفصل في عالم معولـــم تتحكم فيه احملددات 
االقتصادية واملالية واألمنية أكثر من عواطف 

عقدية ال تؤثر كثيرا.
وكان علـــى فرنســـا أن تتجه نحـــو إعادة 
ترتيب تعاونها مع املغرب دون تعميق الفجوة 
معـــه. وكانـــت أحداث شـــارلي إيبـــدو نتيجة 
موضوعية إلعـــادة الدفء إلى محـــور الرباط  

باريـــس. حيث أن اإلرهاب مـــن امللفات املهمة 
التي ناقشـــها امللك محمد الســـادس وفرنسوا 
هوالند، حســـب البيان املشـــترك الذي أكد فيه 
القائدان ”عزم فرنســـا واملغـــرب على مكافحة 
اإلرهـــاب ســـويا، والتعـــاون التام فـــي مجال 
حيث أن الهاجس األمني أصبح طاغيا  األمن“ 
بحكم التحديات اإلقليمية والدولية وتهديدات 

اإلرهاب.
وألهميـــة احملادثـــات التـــي جـــرت بقصر 
اإلليزيـــه بـــني العاهـــل املغربـــي والرئيـــس 
الفرنســـي وتأثيرها على مســـتقبل العالقات 
الثنائية، أشـــادت البرملانية األوروبية، رشيدة 
داتي بعمـــل قائـــدي البلدين الذي سيســـمح 
لفرنســـا واملغرب بالعمل معا من جديد يدا في 

يد من أجل مواجهة التحديات األمنية.
الوزيـــرة الســـابقة كانت واعيـــة بظروف 
منطقة غرب البحر األبيض املتوسط واملناطق 
املجاورة للمحيط األطلسي التي متر مبجموعة 
من املشـــاكل ذات الطابـــع األمني، الناجتة عن 
عوملة اإلرهاب والتهريب وعدم استقرار بعض 
الدول. وشـــددت رشـــيدة داتي علـــى أنه ”في 
عصر ينتشر فيه اإلرهاب الدولي، وتصير فيه 
التهديدات اإلرهابية متنقلة ومتعددة األشكال 
بصفة متزايدة، فإنه من مسؤوليتنا أن نوحد 
بشـــكل قوي خبراتنا، وذكاءنا ووســـائلنا من 

أجل أمن شعبينا“.
ولـــم تخـــف وزيـــرة العـــدل الســـابقة، أن 
فرنســـا حتتاج إلى املغـــرب في حتقيق أمنها، 
إضافة إلى مكافحة الهجرة السرية، وأضافت 
”فـــي مبادراتنـــا وتعاوننا، علينـــا أن نتحلى 

باملسؤولية وأن نتحد باخلصوص“.
تأتي تصريحات املسؤولة الفرنسية لتؤكد 
أن التعـــاون املســـتقبلي بني البلديـــن البد أن 
يعبر قنطرة الثقة واالحترام وفق أســـس قوية 

من التعاون املتكافئ.

ما حـــدث خالل هذه الســـنة بـــني باريس 
والربـــاط، يجعـــل املغرب يتنبه إلـــى ضرورة 
تنويع شـــركائه الدوليني دون االعتماد املفرط 
على جهة واحدة بعينها، وذلك بنهج سياســـة 
متوازنة وبرغماتية لتصريف القرار السياسي 
واالقتصـــادي واألمني، حتى يتســـنى لصانع 
القرار الدفاع عن املصالح احليوية بشكل فعال 

ودون االرتهان مبقاربة ورؤية وحيدتني.
واحلقيقة التي أصبحت الدولة الفرنســـية 
مقتنعـــة بها، هـــي أن املغرب بوابـــة إلزامية 

للمرور نحو أفريقيا والشرق األوسط.
 وليـــس خافيـــا ما متثله أفريقيا لفرنســـا 
على جميع األصعدة، االقتصادية والسياسية 
واألمنية والثقافية. كما أن الرئيس الفرنســـي 
فرونســـوا هوالند ملزم بتفعيل حقيقي لشعار 
كان قـــد رفعـــه يؤكد فيـــه أن البحـــر األبيض 

املتوسط ”يوحدنا وال يفرقنا“.

ديناميكية تعاون جديدة بين المغرب وفرنسا أساسها الندية

األمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للوضع في ليبيا

  [ الحرب على اإلرهاب تدفع نحو المصالحة الفرنسية المغربية [ انتهاء أزمة الرباط وباريس انتصار لمعادلة رابح رابح

ــــــدفء إلى  استبشــــــرت فرنســــــا بعودة ال
ــــــة نظرا إلى  عالقاتها مــــــع اململكة املغربي
مــــــا متّثله من رقــــــم صعب فــــــي معادلتها 
ــــــا، وخصوصا  االســــــتراتيجية في أفريقي
جلهة مكافحة اإلرهاب وحماية مصاحلها 
في املنطقة، وفي املغرب، الذي يعّد الشريك 
االقتصادي األول لفرنســــــا. وحفاظا على 
هذه األهمية االســــــتراتيجية كان البّد من 
وضع حّد لألزمة الدبلوماسية بني الرباط 

وباريس.
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في 
العمق

رشيدة داتي:

 فرنسا تحتاج إلى المغرب 

في تحقيق أمنها باإلضافة 

إلى مكافحة الهجرة السرية

{تســـوية األزمة التي عرفتهـــا العالقات املغربية الفرنســـية تمت 

على أساس الواقعية والحفاظ على الطابع االستراتيجي للعالقات 

بني البلدين}.
صالح الدين مزوار
 وزير الشؤون اخلارجية والتعاون املغربي

{مـــا يجمع فرنســـا واملغرب أكثر ممـــا يفرقهما، والتعـــاون األمني ال 

يتعلق فقـــط بمحاربة الجريمة املنظمة بل يجـــب أن ينظر إليه من 

منظور شمولي، سياسي واقتصادي واجتماعي}.
محمد غالي
باحث مغربي

{قـــد تحصل أحيانـــا حاالت ســـوء فهم، لكن قـــوة التاريـــخ وعالقات 

الصداقـــة بـــني فرنســـا واململكة املغربيـــة لها دور أساســـي. وهذا 

الرابط يقاوم كل شيء}.
مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

تسوية األزمة المغربية الفرنسية تقوم على الواقعية والحفاظ على الطابع االستراتيجي

ــتــصــدي  ـــي ال نـــجـــاح الـــمـــغـــرب ف

ــحــازم تجاه  ــإلرهــاب ومــوقــفــه ال ل

باريس  يدفعان  الديني  التطرف 

إلى مراجعة عالقاتها مع المملكة

◄

الكنبـــوري،  إدريـــس  قـــال   – الربــاط   {
الباحث في شـــؤون احلركات اإلســـالمية 
وقضايا اإلرهـــاب، إن املغرب أبدى مهارة 
عالية في إدارة ملـــف التطرف الديني في 
البـــالد. وأوضـــح الكنبوري فـــي تصريح 
لوكالة األنبـــاء األملانية (د.ب.أ) أن املغرب 
جنح في وضع خطة جديدة إلعادة تنظيم 
اخلطاب الديني ورســـم حدود العالقة بني 

الدين والسياسة.
وأضـــاف أن تلـــك اخلطـــة ”جنحـــت 
بفضل الثقل الذي نزلت به مؤسسة إمارة 
املؤمنني“، وهي مؤسسة تعتبر في البالد 
محـــل إجماع وحتظـــى بالشـــرعية، وهو 
”مـــا مكنهـــا من إجنـــاح تلك اخلطـــة دون 

اعتراضات واضحة من أي جهة“.
أن  املغربـــي  الباحـــث  أوضـــح  كمـــا 
”جناح تلك اخلطة جعل عـــددا من البلدان 
األفريقيـــة تســـتحضر جتربـــة املغرب في 
محاربة التطـــرف الديني، بـــل هناك دول 
عدة طلبت من املغرب مساعدتها في وضع 

خطط محلية في املجال الديني“.
وأشـــار الكنبـــوري إلـــى الهجوم على 
الفرنسية، موضحا  مجلة ”شارلي إيبدو“ 
أن املغـــرب وفرنســـا يواجهـــان حتديات 
متشـــابهة، معتبرا أنه عليهما أن يتعاونا 
فـــي املجـــال األمنـــي ومكافحـــة اإلرهاب 

بصوره كافة.
وختم بالقـــول إن ما يحصل دائما في 
العالقـــات بـــني املغرب وفرنســـا منذ عدة 
عقود، وخصوصا منذ وصول االشتراكيني 
إلى احلكم في بداية الثمانينات من القرن 
املاضـــي في عهـــد امللك احلســـن الثاني، 
هو أن ”فرنســـا تنظر إلى املغرب كشـــريك 
وحليف في الوقت نفسه في منطقة شمال 
أفريقيا، ومن بني جميع األنظمة املوجودة 
في املنطقة يظل املغرب األكثر اســـتقرارا، 
ممـــا يتيح املراهنة عليه من طرف باريس، 
وقـــد أظهـــر املغـــرب قدرتـــه علـــى حفظ 
االستقرار بالرغم من التموجات التي مرت 
بها املنطقة خالل مرحلـــة احلرب الباردة 
والتقاطـــب اإلقليمـــي، وصـــوال إلى حقبة 

الربيع العربي واالنفجار اإلقليمي“.

 إدارة مغربية ناجحة
 لملف التطرف الديني

} جنيــف – رســـم مكتـــب الدفاع عـــن حقوق 
اإلنســـان التابع لـــألمم املتحدة صـــورة قامتة 
النتهاكات حقوق اإلنســـان التي متارس في ظل 
احلرب القائمة بني الفصائل الليبية، في تقرير 
يســـلط الضوء على الســـلطة املطلقة للفصائل 

املسلحة وانهيار سيادة القانون.
وقـــال مكتـــب املفـــوض الســـامي حلقـــوق 
اإلنســـان فـــي األمم املتحدة، إن مئـــات املدنيني 
لقوا حتفهم في هجمات عشـــوائية وقعت العام 
املاضي في مدن مثل طرابلس وبني غازي، فيما 
واجه آخرون االغتيال أو قطع الرؤوس أو القتل 
إثر انفجار سيارات مفخخة. ويواجه مسؤولو 
القضاء ونشـــطاء حقوق اإلنســـان والســـيدات 
الالتـــي يعملـــن فـــي السياســـة، باالضافة إلى 

الصحفيني، اخلطر األكبر.
ونتيجة ألعمـــال العنف فّر ما يقرب من 400 
ألف شـــخص من منازلهم في ليبيا خالل الفترة 
بـــني مايو ويونيو املاضيني. ومت نشـــر التقرير 
قبيل بـــدء املباحثـــات التي من املقـــرر أن تبدأ 
برعاية األمم املتحدة خالل األسبوع اجلاري في 
ليبيا، وذلك بعد أن كانت بدأت الشهر املاضي.

وقـــال مكتـــب حقـــوق اإلنســـان األممي إنه 
علـــى الرغم مـــن أن كال من احلكومـــة املعترف 
بهـــا دوليا في طبرق واحلكومة اإلســـالمية في 

طرابلس فإنه يعلن شـــرعيته، إال أن الســـيطرة 
الفعليـــة على أرض الواقع فـــي ليبيا في أيدي 
اجلماعات املســـلحة التي ”متـــارس انتهاكات 
حلقوق اإلنســـان الدولية والقانون اإلنســـاني، 

مع اإلفالت من العقاب“.
اجلماعـــات  مئـــات  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
املســـلحة التي تضـــم في قوامهـــا أكثر من 200 
ألف مســـلح، تستمر في تلقي األموال من أموال 
الدولة بهـــدف إدارة مراكز اعتقـــال يتردد أنها 
تقـــوم بتعذيـــب الســـجناء وانتهـــاك حقوقهم. 
وطالب مكتب حقوق اإلنســـان بالوقف الفوري 
للهجمـــات ضـــد املدنيـــني، مطالبا الســـلطات 

الليبية باستعادة العدالة.
ودعم خبراء ومحللون مـــا جاء في التقرير 
األممي، مؤّكدين أن الوضع في ليبيا يسير نحو 
التدهـــور، خاصة بعد أن حتـــّول إلى صراع من 
أجل الســـلطة واملوارد بني احللفاء املســـلحني 

للحكومتني املتنافستني.
 يحـــاول ممثل األمم املتحدة ورئيس البعثة 
األمميـــة إلى ليبيـــا، برناردينو ليون، تشـــريك 
جميع األطراف في جهود وســـاطة، لكن الفروق 
العميقة بني هـــذه األطراف إضافة إلى الطبيعة 
العنيفة للصراع تســـتوجب قطع مسافة طويلة 

قبل بدء التفاوض حول ترتيب انتقالي.

وشّددت مجموعة العمل حول ليبيا التابعة 
للمركـــز امللكي البريطاني للدراســـات ”تشـــتام 
على أن أهمية ليبيا تدفع إلى احلرص  هاوس“ 
على أال تترك لتتحول إلى دولة فاشـــلة في قلب 

منطقة املتوسط.
 وفـــي الواقـــع يطـــرح الصراع فـــي البالد 
تهديـــدات حقيقية لكل مـــن البلـــدان املجاورة 
خصوصـــا مصـــر واجلزائر وتونـــس، مبا في 
ذلك تهريب الســـالح والبشـــر، وإمكانية إنشاء 
منطقة موالية لتنظيم الدولة اإلســـالمية شـــرق 
البالد حول درنة، وترك املجال للمتطرفني حتى 
يستغلوا املناطق غير اخلاضعة لسلطة الدولة 
في اجلنوب. وإذا اســـتمر الفراغ في الســـلطة 
ســـتتضاعف إمكانية انتشـــار اإلرهـــاب خارج 

الفصائل الليبية تنشر الفوضى دون خوف من العقابليبيا وداخلها.

التي تمارس  المسلحة  الجماعات 

ـــســـان  انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق اإلن

الواقع  أرض  على  فعليا  تسيطر 

في ليبيا

◄
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ســـربته  الـــذي  الهزيـــل  التســـريب  بعـــد   {
إحـــدى القنـــوات اإلخوانية، وناحـــت به قناة 
”اجلزيـــرة“، حســـم امللك ســـلمان – مـــع بقية 
القـــادة اخلليجيـــني – كل لغـــو بتأكيـــده على 
متانـــة العالقـــات الســـعودية واخلليجية مع 
مصر، وأن السياســـة الداعمة للدولة املصرية 

لن ولم تتوقف ولم ولن تتغير سلبيا.
لكنني أعتقد أن الرئيس املصري والنخبة 
املصريـــة الوطنية بحاجة إلـــى مصارحة من 
صـــوت محب ملصـــر ســـمته رفـــض اإلرهاب 

والتطرف ونبذ اإلسالموية برمتها.
 لم أكن متحمســـا إلقدام الرئيس السيسي 
على الترشح لرئاســـة اجلمهورية، وقد عّبرت 
عـــن ذلك زمـــن االنتخابات الرئاســـية في هذه 
الصحيفـــة قائال ”لـــو كنت مصريـــا القترعت 
بورقـــة بيضـــاء بـــني عبدالفتـــاح السيســـي 
وحمديـــن صباحي“، مفضال أن يتفرغ مشـــير 
الثـــورة لصـــون اجليش وحلمايـــة الدولة من 
اإلرهـــاب والفوضـــى وحمايـــة اإلســـالم من 
املتاجرين به، مع تأكيدي على أن خيار اختيار 

الرئيس املصري حق داخلي خالص. 
بـــدا  رئيســـا،  السيســـي  انتخـــاب  بعـــد 
أن املشـــهد السياســـي فـــي مصر يســـير في 
اجتاهـــات متضاربـــة تتحـــرك جميعهـــا إلى 
باسم  الوراء. فاإلخوان يريدون إعادة البالد – 
الدميقراطية – إلى االستبداد الديني ومستنقع 
اإلرهابيـــني، وبعض أجنحة الدولـــة العميقة 
إلى إحياء  باســـم محاربة اإلرهاب –  تسعى – 
االستبداد األمني، وبدا أن مقود الدولة يتحرك 
بال بوصلـــة متقهقرا ومتخبطـــا إلى اخللف، 

لغياب الرؤية الصافية والبرنامج املعّني.

إن أشـــهر السيســـي فـــي احلكـــم حافلـــة 
باإلشارات الســـلبية واإليجابية معا، فإن كان 
ســـعيه البطيء، بســـبب الظـــرف االقتصادي، 
إلى التنمية عبر تطوير قناة الســـويس وشق 
الطـــرق اجلديـــدة وخلـــق محافظـــات وليدة 
واالهتمـــام بأزمة الســـكن ومطـــاردة اإلرهاب 
في ليبيا وغزة واملواجهة الُشـــجاعة لفلســـفة 
الدعم وامليل إلى سياسة مبارك اخلارجية، من 
اإلشـــارات اإليجابية، فإن اإلشـــارات السلبية 

ظلت تتراكم.
ال ميكـــن اإلشـــارة إلـــى ثـــورة 30 يونيـــو 
مـــن دون إهمال دور اإلعالمي باســـم يوســـف 
وبرنامجه الساخر. لكن باسم كوفئ بالتحجير 
على إطاللته واعتقال بعض عناصر فريقه، بل 
وغـــّرم، في نكتة حتكيميـــة، مببلغ يقدر بـ 100 
مليـــون جنيه، وما لبـــث أن حلقه في اإلقصاء 
اإلعالمي، يســـري فودة. إن ما تعرض له باسم 
ويســـري يعود ملوقفهما من حتوالت السياسة 
املصرية بعد ثورة يونيو، وليس ما أشـــاعته 
بعض اجلهات بتهم كوميدية: العمالة ألميركا 

وقطر أو مواالة اإلخوان.
فـــي ســـياق التســـريبات، كانت اإلشـــارة 
واجبـــة إلى مثالي باســـم ويســـري، فقد تال، 
وسبق، وفاة العاهل الســـعودي امللك عبدالله 
بـــن عبدالعزيز إشـــارات ســـلبية إزاء خليفته 
امللك ســـلمان بن عبدالعزيز في إعالم ال ميكن 

وصفه بـ“احلر“. 
ميزة اإلعالم الســـعودي وميـــزة اخلطاب 
السياســـي، عـــدم الكـــذب على شـــعبه بادعاء 
بل  ”احلريـــة املطلقـــة لإلعـــالم وللصحافـــة“ 
يشـــيد دائما ”بســـقف احلريـــة املرتفع“، ومن 
حدود الســـقف عـــدم التعـــرض إلـــى القيادة 
املصرية بتاتا، ســـواء في عهـــد مبارك أو في 
عهد السيســـي. لكن أن تتشـــدق بعض النخب 
احملســـوبة علـــى السياســـة املصريـــة بحرية 
اإلعالم ضد اململكة وتتراجع عنها حني يتطرق 
األمر إلى رئيسها، فذلك مرفوض جذريا. فمقام 

العاهل السعودي خط أحمر.
فاإلعالمـــي املصري يوســـف احلســـيني، 
وصف ســـلمان بأنه غير مؤهل حلكم اململكة، 
مع أنه حتى خصوم سلمان، أو رافضو حكمه، 
ال ميكنهـــم أن يصفوه بذلك لعلمهم بتمرســـه 
اإلداري الطويـــل كرجل دولة، وفي صفاقة غير 
مسبوقة يقول احلســـيني ”تولي األمير مقرن 
ولي ولي العهد مباشرة بعد امللك عبدالله أكثر 

أمانـــا وارتياحا ملصر!“. وأضاف احلســـيني 
أكاذيـــب واضحـــة، فقـــد وصف ســـلمان حني 
كان وليـــا للعهـــد بأنه يشـــغل، أيضا، منصب 
رئاســـة الـــوزراء، وهـــذا غيـــر صحيـــح، كما 
وصفه أيضا بأنه ”يعاني من مشـــاكل صحية 
واضحة جدا“ في إشـــارة إلى شـــائعة املنشق 
املغـــرض ”مجتهد“ الذي روج إصابة ســـلمان 
بـ“الزهامير“، مع أن ممارســـات سلمان تثبت 
عكس ذلك متاما، إضافـــة إلى أن هيئة البيعة 
بإمكانها منعه من الوصول إلى احلكم في حال 

إصابته مبرض يعيقه عن ممارسة العمل.
وسار في ركاب الصفاقة اإلعالمي املصري 
إبراهيـــم عيســـى، فقد اتهم ســـلمان في بداية 
حكمـــه، بأنـــه يغّيـــر بوصلـــة بـــالده باجتاه 
التحالف مع قطر وتركيا واإلخوان املســـلمني 

ضد مصر.
 وقـــال بأن مصـــر حمت عـــروش اخلليج، 
باإلضافة إلى أنها وقفـــت بجوار اخلليج كما 
وقـــف اخلليـــج بجـــوار مصر وال مـــكان للمن 
في السياســـة، فمرحلة العداوة التي دشـــنها 
جمـــال عبدالناصـــر بتهديد األمـــن اخلليجي 
عبر محاوالت االنقالب وحرب اليمن من جهة، 
ومحاولة اغتيـــال عبدالناصر بعد الوحدة مع 
ســـوريا من جهة أخرى، انتهـــت بوفاة عّراب 
الهيمنة املصرية حتت غطاء القومية العربية، 
وانطلقت صفحة ناصعـــة بني مصر واخلليج 
مـــن مالمحهـــا: الدعـــم اخلليجـــي سياســـيا 
واقتصاديـــا ونفطيا في حـــرب أكتوبر، الدعم 
املالي والتنموي واإلنســـاني منـــذ بداية عهد 
الرئيـــس حســـني مبـــارك، وقوف مصـــر إلى 
العراقية  جانب اخلليج في احلرب اإليرانية – 
ثـــم حرب حترير الكويت، ومن ثم وقوف مصر 
مـــع اخلليج ضد املـــروق الســـوري واملطامع 
اإليرانية، وأيضا التماهي اخلليجي – املصري 

بعد أحداث 11 سبتمبر. 
هذه الصفحة املشـــرقة لم تتعكر إال مرتني: 
توقيـــع اتفاقية كامب ديفيد فـــي ظل املقاطعة 
العربية، وعهد احلكـــم اإلخواني الذي ناصب 
محيطه وهويته منطقته وتاريخها العداء. ثم 
اعتقدنا أن العالقات عادت أفضل من الســـابق 
بعـــد ثورة 30 يونيو التـــي غطتها اململكة، مع 
اإلمارات والكويت والبحرين واألردن، سياسيا 
وماليـــا وأمنيا فـــي وجه العالـــم تضامنا مع 

الشعب املصري ومع املصالح املشتركة.
 بنـــى إبراهيـــم عيســـى تخرصاتـــه على 
مقالة جلمال خاشـــقجي اقترح فيها أن تنطبع 
السياسة اخلارجية الســـعودية بثوب جديد، 
وهذا املنطـــق يدين عيســـى وال يدين اململكة. 
فجمال خاشقجي ليس بوقا ألحد، مثل عيسى، 
ولـــه من املقـــاالت النقدية، داخليـــا وخارجيا، 
الكثيـــر وأقيل من رئاســـة التحريـــر أكثر من 
مرة. لذا على إبراهيم عيســـى أال يقيس غيره 

مبقياس نفسه.
ويســـتمر عيســـى ”املصطبي“، وهو لقب 
يليـــق به أكثر مـــن ”اإلعالمـــي“ خصوصا أن 
برنامجـــه قائـــم علـــى منطـــق املصطبـــة، في 
اســـتفراغ هرائـــه قائـــال ”مصر تريـــد وحدة 
ســـوريا وبقاءها، لكن السعودية، التي تتحمل 
مسؤولية كبيرة من الدم السوري، تريد تدمير 

سوريا وإزاحة األسد“.

الموقف من سوريا

 لقـــد ســـعد ”املصطبـــي“ حـــني توّهم بأن 
العالقات الســـعودية – املصرية ستســـوء، وال 
يســـعد بتردي العالقة بني البلديـــن إال الناقم 
علـــى بالده وعلى أمته، لكنـــه قال جملة مهمة 
”بـــأن مصـــر ســـتتحرر، أخيـــرا، من سياســـة 
االمتنـــان اخلليجـــي“، وكأن ”املصطبي“ يريد 
أن يرمـــي أخطـــاء السياســـة الداخليـــة على 
حلفاء رئيســـه، وهذا يعكس تصـــورا رّوجته 
بعـــض اجلهـــات والتيارات في مصـــر، مفاده 
أن مؤسســـة الرئاســـة مكّبلـــة بالتحالـــف مع 

السعودية واخلليج. 
والـــرد علـــى هـــذه النقطة هـــو موضوع 
سوريا نفسه الذي أثاره ”املصطبي“. فموقف 
الســـعودية منحاز إلى الشعب السوري متاما 
في رفض نظام حكمـــه الذي قتل العّزل وهّجر 
األبرياء وفتت الدولة واســـتقدم اإلرهاب بعفو 
خاص حرر من الســـجن شـــاكر العبســـي، في 
حني أن مصر بعـــد ثورة يناير ال حتمل موقفا 
معاديا من الرئيس األســـد لعدة أسباب، منها 
”أن ســـوريا رفيقة ســـالح في حـــرب أكتوبر“، 
ومنهـــا أن نقمة املصريني على اإلخوان جعلت 
بعض نخبها يظنون أن محاربة بشـــار تعني 
دعم اإلخوان املســـلمني أو اإلرهاب، وهذا غير 

صحيح.
 إن جثـــوم األحادية العســـكرية على رقاب 
النخبـــة املصريـــة (مـــن 1952 إلـــى 2011) أثر 
باحلديـــة على بعض النخب، فأصبح عقل ذلك 

البعض عاجزا عن استيعاب موقف يعادي، في 
نفس الوقت، بشـــار األسد واإلرهاب واإلخوان 

والقاعدة وداعش وإيران.
إن بشار األســـد قبل الثورة املباركة عليه، 
لـــم يتخـــذ حليفـــا من خـــارج دائرة اإلســـالم 
السياســـي، وهنـــا نتحـــدث عن ”حـــزب الله“ 
الـــذي حتولت بندقيته من مواجهة إســـرائيل 
إلـــى محاربـــة لبنان وشـــعبه، ونتحـــدث عن 
اجلمهورية اإلسالمية في إيران التي تستهدف 
املنطقة بالتشـــييع السياســـي حلمـــا بأمجاد 
كســـرى البائدة، ونتحدث عـــن ”حماس“ التي 
تستهدف مصر وجيشـــها باإلرهاب، ونتحدث 
أيضا عـــن تنظيـــم القاعدة صاحـــب التاريخ 

اإلرهابي الذي ميأل السمع والبصر.
للمملكـــة موقف معاد من بشـــار لتفضيله 
إيـــران علـــى العروبة، ولـــدوره فـــي التغرير 
بشـــبابها وزّجهـــم فـــي معـــارك القاعـــدة في 
العراق، واســـتجالبهم لالنضـــواء حتت راية 
فتح اإلســـالم في لبنان ثم داعش والنصرة في 
سوريا الثورة ليدمغ السنة وشعبه باإلرهاب. 
هل ميكن أن يرشـــدنا ”املصطبـــي“ إلى عملية 
إرهابية واحدة اســـتهدفت نظام بشـــار األسد 
بشـــكل مباشر أو أن يذكرنا مبواجهة مباشرة 
بني داعش وجيش بشار؟ ومع ذلك يقول عيسى 
بأن اململكة تدعم اإلرهاب في سوريا، ويتغافل 
عـــن أن النظام البعثي هو والد اإلرهاب وأمه، 
وينســـى، مثال، مؤامرة ”حزب الله“ ومن خلفه 
إيران واألســـد على أمن مصر في عهد الرئيس 

مبارك.
ورغم كل ذلك لم جتبر اململكة، أو لم تســـع 
إلجبار مصر السيســـي علـــى مطابقة املوقف 
إزاء بشـــار األسد. مشكلة ”املصطبي“ أنه يرى 
ســـوريا هي بشـــار األســـد، بينما ترى اململكة 

سوريا أهم من بشار.
بعني عوراء إلى الثورة   ينظر ”املصطبي“ 
الســـورية حامال علـــى اإلرهاب اإلســـالموي، 
بينما اململكة تنظر إلى سوريا بعينيها منحازة 
إلى الشعب السوري، ما يعني أنها ضد بشار 
وضد اإلرهاب وضد مـــن يدعم اإلرهاب عتادا 
وماال ورجاال، وأصدرت قانونا يجّرم االنضمام 
إلى امليليشـــيات اإلرهابية السورية، وجماعة 
اإلخـــوان، أو ميولها مســـتمرة مـــن الناحية 
السياســـية في موقفها املعادي لألســـد داعمة 
الشـــرعية الوطنية االنتقاليـــة واجليش احلر 
حصـــرا. ال ميكن اتهام اململكـــة بدعم اإلرهاب 
وقد اســـتهدف اململكة من حدودها الشـــمالية 
ومـــن حدودها اجلنوبيـــة، إضافة إلى احلرب 
التاريخية التي تشنها السعودية على القاعدة 
ثم داعش والنصـــرة، عبر التحالـــف الدولي، 

التي يتّهمنا ”املصطبي“ بتمويله.
 مشـــكلة بعـــض النخب املصريـــة، طاغية 
الظهـــور وضحلـــة املعرفـــة والثقافـــة، أنهـــا 
تتصـــور العالقـــات بـــني الدول على أســـاس 
الشـــخصنة، لذلـــك شـــنت تلك النخـــب حملة 
على اململكـــة بعد ثورة 25 ينايـــر اعتقادا بأن 
السعودية حليفة مصر مبارك ال حليفة الشعب 
والدولة، كما بدأت تشـــن اآلن إشارات سلبية 
ضد امللك سلمان ظنا بأن عالقة مصر كانت مع 
ســـعودية عبدالله ال سعودية الشعب والدولة. 
في ظل اإلشـــارات الســـلبية املذكـــورة، تواليا 
مع التســـريبات األخيرة، ترفع امللك ســـلمان، 
وقادة اخلليج، عن الشـــخصنة انحيازا ملصر 
واعتمادا ملنطق الدولة القائم على السياسات 
واملصالـــح املشـــتركة ال علـــى اآلراء واملواقف 

الشخصية.
تزامـــن كالم ”املصطبـــي“ عـــن اململكة مع 
زيارة وزير املالية الســـعودي إلى مصر داعما 
مؤمتر املانحني في مارس املقبل ومقدما دعما 
ماليا وعسكريا لم يعلن عنه، وقد ودعه رئيس 
الوزراء إلى املطار. بل إن صحيفة ”الشـــروق“ 
فـــي 7 فبرايـــر 2015 نشـــرت تقريرا منســـوبا 
إلى دبلوماســـيني مجهولني يقول: إن سياسة 
الســـعودية جتـــاه مصر لـــن تتغير بســـرعة، 
وفريـــق امللك مييل إلى اإلســـالم السياســـي، 
وخيـــارات الريـــاض اجلديـــدة ال تتـــواءم مع 

تفضيالت القاهرة!

إصالح اإلعالم ضرورة

علـــى النظام املصـــري أن يباشـــر، جديا، 
فـــي االلتفـــات إلـــى إصـــالح اإلعـــالم برفض 
املكارثيـــة النزقة، فبعض وجـــوه هذا اإلعالم 
تثقف الشـــعب باجلهل وباجلنون، كما أن هذه 
الوجوه تســـتغل منابرها التي ال تســـتحقها 
إلفســـاد عالقـــات مصـــر ومصاحلهـــا. وعلى 
النظـــام، أيضا، أن يعزل أخطـــاءه عن حلفائه 
في اخلارج، وهذا ال ميكن إال بتحقيق مصالح 
مصر التي هي مصالح العرب، ولكي ينجح في 

حتقيق مصلحته عليه معـرفتها أوال.

إن النجـــاح فـــي انتخابـــات الرئاســـة من 
دون برنامج رئاســـي، يعكس شعبية ما ميثله 
املرشـــح كحلم ال كشـــخص، أي ”القطيعة مع 
االســـتبداد األمنـــي والدينـــي، احلـــرب على 
اإلرهاب، املضي إلى الدولة احلديثة باإلصالح 
الشـــامل وعلى رأســـه اإلصالح السياســـي“. 
لكننـــي تخّوفت من أن يكون غيـــاب البرنامج 
مؤشـــرا على غياب الرؤية فـــي دولة تتصارع 
عليها املطامع داخليا وخارجيا، وما عزز هذه 
املخـــاوف، الطبُع الغامـــض للرئيس املنتخب 
القادم مـــن خلفية مخابراتية لم تســـاعد على 
معرفة فريـــق عمله وال توجهاته السياســـية، 
خصوصـــا مع محاوالتـــه املســـتمرة معاجلة 
السياســـة مبنطق غيـــر سياســـي واالعتماد، 
منفردا، على يد واحدة في احلكم مبنطق جامد 
معاكس ملنطق التجارب املصرية السابقة، في 

ظل ارجتال خطابي غير مبرر.
لقد تراجع اإلرهاب كّما في مصر، لكنه باق 
نوعا، والتبرير بأن اإلرهـــاب مدعوم خارجيا 
غير مقبول ألن الدولة مدعومة أيضا، والتبرير 
باحلـــرب الطويلة غير مفهوم بســـبب التركيز 

على ردود الفعل وضعف املبادرة. 
شـــماعة لكل  كمـــا أن اتخـــاذ ”اإلرهـــاب“ 
املشـــكالت يضر مبصر وال ينفعهـــا، فما نراه 
اليـــوم هو حتنيط احلياة السياســـية وتدمير 
التنـــوع، إذ بـــدا أن وزارة الداخلية تنتقم من 
ثـــورة 25 يناير وما تالها، وبـــدا أن النظام ال 
يتحمـــل الـــرأي اآلخر فوجدنا – فـــي مهزلة ال 
نظير لها- أن نازلي حسني (إحدى املشاركات 
بفعاليـــة في ثورة يونيو ضد اإلخوان) متهمة 
باالنتمـــاء إلـــى اإلخـــوان املســـلمني انتقاما 
للمحاكمـــات  ”ال  مجموعـــة  فـــي  لنشـــاطها 
العســـكرية للمدنيني“، وطـــارق تيتو مقبوض 
عليه فـــي ذمة العديد مـــن القضايا، كاالعتداء 
على مقـــر اإلخوان في املقطـــم واالعتداء على 
عناصـــر إخوانيـــة، وفـــي قضية ثانيـــة متهم 
باالنتماء إليهم! هذا غير أن رموز الثورة على 
اإلخوان فـــي حالة يرثى لهـــا. فوالد الثورات 
املصرية محمد البرادعـــي في منفى اختياري 
بذريعـــة ”كراهية الشـــعب“ وباســـم يوســـف 

محاصر بدعوى ”شعبية الرئيس“. 
وهنا تظهر احلدية العســـكرية مرة أخرى 
في العجـــز عن اســـتيعاب موقف ســـلبي من 
اإلخوان واإلرهاب ومن السياســـات احلاضرة 
في نفـــس الوقت، بل وصل األمـــر إلى تعطيل 
بذريعة املوقف  اإلســـكندرية“  مسلســـل ”أهل 
اإليجابـــي ملؤلفه بالل فضل وبطله عمرو واكد 

من ثـــورة يناير، إضافة إلى أن بطلته بســـمة 
متزوجة من السياســـي عمـــرو حمزاوي الذي 
ال يحمـــل موقفا إيجابيا من السيســـي! وعلى 
املســـيئني للخليـــج أن يتذكـــروا أن تلفزيون 
الكويت انســـحب من إنتـــاج البرنامج إرضاء 
للحكومـــة املصريـــة. إن أســـوأ صفـــة لعهـــد 

السيسي هي أنه رئيس بال معارضة!

خالص مصر

مؤمتـــر املانحـــني ملصـــر علـــى األبـــواب، 
وجناحـــه يعتمد كليا علـــى احلكومة املصرية 
بإعـــداد رؤيـــة واضحـــة وأولويـــات محددة 
وبرنامج مرســـوم ومشـــاريع معّينة. والتذرع 
بانشغال مصر باإلرهاب عن التحضير سيفقد 
الثقـــة في احلكومة املصريـــة انتصارا للرؤية 
األميركية املتحفظة على مصر السيســـي. على 
احلكومة أن تتوقع أســـئلة دولية عن اقتصاد 
اجليش وأثره علـــى اقتصاد الدولة وال بد من 

أجوبة مقنعة. 
هنـــا تأكيد صريـــح ملا أعلنتـــه في مقاالت 
ســـابقة بصوت موارب: التخوف من مستقبل 
يحمل ملصر أســـوأ ما في ماضيها؛ االستبداد 
األمني لثـــورة يوليو والفوضى اإلخوانية في 
إدارة الدولـــة وجـــدب احللول الذي ســـاد في 
عصر مبـــارك وتكرر مؤخرا بإيقـــاف الدوري 
املصري إثر مذبحة ملعب الدفاع اجلوي الذي 
يجـــب أن حتاســـب احلكومة املتســـبب عنها 

كائنا من كان.
خـــالص مصر يكمـــن في العـــودة اجلدية 
إلى أهـــداف ثورتي يناير ويونيـــو بالتوازي 
مـــع التناغم في املشـــروع اإلقليمـــي لالعتدال 
العربي. نريد عالقة أخوية ندّية مؤسســـاتية 
دائمـــة مع مصـــر، شـــعبا ودولـــة، ونريد لها 
مستقبال ناهضا كما نريد ألنفسنا، وحبذا لو 

أن بعض نخبها تتمنى اخلير ملصر ولنا.
 

* صحفي سعودي

مصارحة مع رئيس مصر 
[ القاهرة أمام ضرورة غربلة إعالمها من أعداء مصالحها  [ خالص مصر في العودة الجدية إلى أهداف ثورتي يناير ويونيو

ــــــة بغاية إثارة الفتنة  ــــــرة، التي بثتها إحدى القنوات اإلخواني تواليا مع التســــــريبات األخي
ومحاولة ضرب العالقات اخلليجية – املصرية الراســــــخة، ترفع العاهل الســــــعودي امللك 
سلمان بن عبد العزيز، وقادة اخلليج، عن الشخصنة انحيازا ملصر واعتمادا ملنطق الدولة 

القائم على السياسات واملصالح املشتركة ال على اآلراء واملواقف الشخصية.

في 
العمق

أحمد عدنان

{مســـيرة الوحدة والتضامـــن مع مصر لم ولن تتأثـــر بأي محاوالت 

للنيل منها، ومثل تلك املخططات الواهية لن تســـفر ســـوى عن 

مزيد من اإلصرار على تعزيز التعاون مع مصر}.
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
أمير الكويت

{أســـاس استقرار الخليج هو اســـتقرار مصر، ودولة إلمارات العربية 

املتحدة تدعم الشقيقة الكبرى {مصر العزيزة} التي لها فضل على 

جميع الدول}.
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير اخلارجية اإلماراتي

{امللـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز قطـــع الطريـــق أمـــام املتربصني، 

بتأكيـــده علـــى أن العالقـــات مـــع مصر أكبـــر من محـــاوالت بعضهم 

تعكيرها}.
إبراهيم محلب
رئيس الوزراء املصري

على النظام المصري أن يعزل أخطاءه عن حلفائه في الخارج

المصرية،  النخب  بعض  مشكلة 

طاغية الظهور وضحلة المعرفة 

العالقات  تتصور  أنها  والثقافة، 

بين الدول على أساس الشخصنة

◄

اتـــخـــاذ اإلرهــــــاب شــمــاعــة لكل 

ــر بــمــصــر وال  ــض ــالت ي ــك ــش ــم ال

ينفعها فما نراه اليوم هو تحنيط 

الحياة السياسية وتدمير التنوع

◄

مؤتمر المانحين لمصر على األبواب 

الحكومة  عــلــى  يعتمد  ونــجــاحــه 

ـــة واضــحــة  ــداد رؤي ــإع الــمــصــريــة ب

وأولويات محددة وبرنامج مرسوم

◄
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ال وجود، إلى إشعار آخر، لسياسة 

أميركية واضحة تجاه سوريا، 

خصوصا في ظل إدارة حائرة 

اختزلت مشاكل الشرق األوسط 

في امللف النووي اإليراني

عبدالرحمن مطر
} يرفض وليد املعلم أي تدخل بري في 
سوريا ملواجهة داعش. ثم لن يلبث أن 

يشترط إشراك قوات بشار األسد، في أي 
عملية عسكرية، ليمنحها الشرعية التي 

حتفظ ما يراه سيادة الدولة على أراضيها، 
التي افتقدت السيطرة على معظمها منذ 

عامني وأكثر في الشمال السوري. يذكرنا 
املعلم بتصريحاته الشهيرة حول السيادة 
واالنتهاك، بشأن عمليات التحالف الدولي 

ضد داعش والنصرة، فيما يقدم النظام نفسه 
ألي محفل، كقاتل محترف ضد شعبه.

يدرك النظام السوري، أنه خارج دائرة 
التشاور الدولي، فيما يتصل بإستراتيجية 
التحالف الدولي، ومع ذلك يحاول أن يظهر 

محورية الدور الذي ميكن أن يلعبه على 
األرض، بغض النظر عن طبيعة هذا الدور، 

متقدما بخبرته الواسعة فيما يسميه محاربة 
اإلرهاب والتطرف. لكن واشنطن وحلفاءها، 

إذ ما يزالون يعلنون عدم إمكانية التعاون مع 
األسد، فإنهم مينحونه فرصا كبيرة ليكون 
شريكا فعاال غير معلن، في تنفيذ ضربات 

جوية رديفة لصاحله، مع التكتيك الستعادة 
السيطرة على املواقع التي يطّهرها التحالف 

من تنظيم الدولة اإلسالمية، عبر التقدم 
البري، الذي ميكن أن تنفذه قوات األسد.

ولكن هل بدأت خيوط التدخل البري، 
تتكامل بعد أن أقر الرئيس األميركي باراك 

أوباما، أخيرا، بأن اقتصار إستراتيجية 
التحالف على الضربات اجلوية، غير كاف 

حتى اآلن لتحقيق جلم داعش ومحاربتها في 
سوريا والعراق، ولم يحقق نتائج ملموسة. 
والواقع، فإن متادي تنظيم الدولة اإلسالمية 

في حتدي املجتمع الدولي، آخرها إحراق 
الطيار األردني معاذ الكساسبة، شّكل إحراجا 

للبيت األبيض، بعجزه عن حماية املقاتلني 
الذين ينفذون عمليات التحالف الدولي. ومن 

هنا بدأت تتصاعد األصوات التي تنادي 

بضرورة القيام بعمل عسكري بري، أو نقلت 
املشاورات اخلفية بشأن ذلك إلى العلن، 

كما كشفت تصريحات السيناتور األميركي 
ليندسي غراهام، قبل أيام، أن األردن 

والسعودية ودوال عربية أخرى، قد أبدت 
موافقتها على املشاركة في تدخل بري في 

سوريا والعراق، إلى جانب القوات األميركية.
الشك في أن غراهام، قد توصل إلى 

نتائج إيجابية مع بعض الدول العربية، 
رغم مراوغة األردن في تأكيد ذلك دون نفيه، 

بشأن االنضمام إلى حملة مشابهة، رمبا، 
لعاصفة الصحراء، يتم خاللها دحر تنظيم 

داعش، وهو ما حمله تصريح جون آلن 
منسق عمليات التحالف، بخصوص العراق، 

لكن بالنسبة إلى سوريا فإن الصورة حتى 
اليوم ال تزال غير واضحة، على الرغم من 

وجود تضخيم إعالمي لغارات األردن اجلوية 
على مواقع تنظيم داعش، نعتقد أنها موجهة 
المتصاص االحتقان الشعبي، املرتبط بهيبة 
الدولة، التي تتصرف بشكل انتقامي منفرد 
عن مجموعة التحالف الدولي. وهو ما بني 

عليه االقتراح الذي يتحدث عن ضرورة قيام 
األردن بدور محوري، يتولى فيه اإلطاحة 

بنظام األسد وداعش معا، ومينح مبوجب 
ذلك حق الوصاية على سوريا، للذهاب إلى 
مرحلة انتقالية، مبا يشبه حلما من سراب.

ليندسي غراهام، مبا هو معروف عنه من 
صقور اجلمهوريني، تلتقي جهوده مع أفكار 

شبيهة لدى جيمس بيكر، وتركيا، واألردن 
أخيرا، دون أن يكون ذلك مرتبطًا، حتى اآلن، 

بإزاحة األسد، وهي نقطة خالف جوهرية، 
مع واشنطن، طاملا أكدت عليها كل من أنقرة 

والرياض.
يذهب بيكر إلى منح تركيا الدور 

األساسي في حرب برية، تطيح بداعش 
واألسد معا، ويرى أنه على الطرفني التركي 

واألميركي اللذين جتمعهما عداوة األسد 

وداعش، أن يتعاونا بشأن منح تركيا 
فرصة حتقيق هدف مشترك، خاصة وأن 

تركيا تتمتع بجيش منظم وعالي التدريب، 
وعضو في الناتو منذ أكثر من نصف قرن، 
وقادر على إجناز هكذا مهمة مبشاركة دول 

التحالف مبا فيها العربية. تلتقي هذه الرؤية 
مع رغبة تركية فرنسية في إقامة منطقة 

عازلة محظورة الطيران، شمال سوريا، ال 
تزال موضع رفض أميركي.

ميكن أن تتجه اخلطط الجتياح معاقل 
داعش األساسية، انطالقا من تركيا، إذا ما 

تضمنت توسيع العمليات إلسقاط األسد، ال 
نعتقد أن موسكو سوف تسمح به، في ظل 
مخاوف غربية من دور تركي استثنائي في 
املنطقة، يهدد الوجود الكردي، ويخلق كتلة 

جغرافية وبشرية (سنية) موالية ألنقرة، 
ما يسبب إشكاليات لواشنطن مع حلفائها 
األكراد في العراق، حيث يفترض أن تكون 

هناك عملية برية يقوم بها اجليش العراقي، 
على هشاشته وضعفه، ضد تنظيم داعش 

مبشاركة قوى التحالف الدولي.

واشنطن حتى اليوم، تنأى بنفسها عن 
الدخول في أي عملية عسكرية برية ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية، بشكل مباشر. لكنها 
تبذل جهودا على أعلى املستويات ومختلف 

االجتاهات من أجل ترميم إستراتيجية 
التحالف الدولي وتصحيحها، بدفع الدول 

املعنية إلى االنخراط في تشكيل نواة لقوات 
برية، تنفذ تدخال عسكريا، يعتقد البيت 

األبيض أنه ال مفر منه.
القوى األساسية املتمثلة في الواليات 

املتحدة وتركيا والسعودية، تفتقد إلى الثقة 
فيما بينها، بسبب تقاطع املصالح واألهداف، 

واالختالف حول األولويات، فيما تتحكم 
إيران، فعليا، بتوجهات السلطات املركزية في 

بغداد، مبا فيها اجليش العراقي.
 أما في سوريا، كما يشير جون آلن، 
فليس ثمة شريك حتى اآلن. لم تستطع 

جهود األطراف الداعمة للمعارضة السورية، 
أن تبني مؤسسة عسكرية شريكة، املسألة 

غاية في التعقيد، ومن احملتمل أن يدخل 
جيش األسد ليمأل الفراغ، إذا ما بدأت قوات 

التحالف عمال بريا دون تهيئة الظروف 
املالئمة إلحالل املعارضة مكان داعش. الطرف 
التركي، مجددا، هو القادر على منع األسد من 
التقدم، من خالل الزّج باملجموعات العسكرية 

التي يتبنى تشكيلها وتدريبها، منذ عّدة 
أشهر بصمت وهدوء.

الذهاب إلى تدخل بري في سوريا، لن 
يكون نزهة في البراري، على أبواب الربيع، 

بل سيجّر، شأن أي حرب، مزيدا من الويالت 
على املنطقة، طاملا لم تكن هناك إستراتيجية 

شاملة، تتضمن إزاحة االستبداد بوصفه 
إرهابا، من جذوره، تستند إلى تسوية 

سياسية، حتت الفصل السابع، وبتوافق 
دولي.

* كاتب سوري

االجتياح المحتمل في سوريا بين الوصاية والمصالح

الذهاب إلى تدخل بري في سوريا، 

دون إستراتيجية شاملة، إلزاحة 

االستبداد من جذوره، تفضي إلى 

تسوية سياسية تحت الفصل 

السابع، بتوافق دولي.. سيجر 

مزيدا من الويالت على املنطقة

خخخيراهللا خيراهللا
} بعد أسابيع قليلة، في احلادي عشر من 

مارس املقبل، تدخل الثورة السورية سنتها 
اخلامسة. مع مرور األّيام، يتبّني كم حجم 

تضحيات الشعب السوري كبير، وكم سيكون 
صعبا بقاء الكيان السوري موّحدا. يعود ذلك 

إلى أّن سوريا عانت منذ االستقالل من أزمة 
كيان ونظام في الوقت ذاته. لم تكن هناك 

أي شرعية ألي نظام فيها باستثناء فترات 
قصيرة كانت فيها مجالس نيابية منتخبة. 

ما تبّقى كان أنظمة تستند إلى كّل شيء 
باستثناء الشرعية.

بلغ التدهور في سوريا حاال بات فيها 
النظام يراهن منذ فترة ال بأس بها على 

االحتفاظ بقسم من البلد، على أن يكون لهذا 
القسم ممّر إلى لبنان، إلى سهل البقاع الذي 
يسيطر ”حزب الله“ على جزء منه، خصوصا 

محيط مدينة بعلبك.
هناك محاوالت مستميتة يبذلها النظام 

منذ فترة من أجل تغيير طبيعة التكوين 
السّكاني في املنطقة التي ينوي السيطرة 

عليها، والتي تشمل الساحل السوري 
ودمشق، مرورا بحمص، وصوال إلى الداخل 

اللبناني. كان التركيز في كل وقت على 
حتويل ما بات يعرف بـ“دولة النظام“، إلى 

دولة تضّم أقل عدد من املواطنني السّنة. 
وهذا يفّسر إلى حد كبير عمليات التهجير 
ذات الطابع املذهبي في حمص ومحيطها، 

وشراء أراض في دمشق ومحيطها والسعي 
إلى االرتباط مبناطق ”حزب الله“ في لبنان… 

فضال عن جتنيس عراقيني ولبنانيني!
يبقى السؤال، هل سيكون ممكنا إخضاع 
دمشق، على الرغم من كّل اجلهود التي تبذل 

من أجل ذلك؟ إّنها جهود تستخدم فيها 
وسائل مختلفة وتلقى في طبيعة احلال دعما 
إيرانيا واسعا. هذا الدعم مباشر وعبر أدوات 

إيران اللبنانية والعراقية. ليس معروفا إلى 
متى ميكن أن يستمر ذلك، خصوصا بسبب 
التغيير الذي حصل في العراق منذ االنتهاء 

من حكم نوري املالكي.
كذلك، ما يطرح تساؤالت في شأن الدعم 

اإليراني هبوط أسعار النفط في وقت بدأ 
الصراع على السلطة في طهران يأخذ طابعا 
جّديا في ضوء مرض ”املرشد“ علي خامنئي 

من جهة، واحتمال التوّصل إلى اتفاق في 
شأن امللف النووي مع الواليات املتحدة من 

جهة أخرى. ماذا ميكن أن يعني االتفاق 
األميركي ـ اإليراني، في حال حصوله، على 

صعيد البرنامج التوّسعي إليران؟ هل يعني 
إطالق يدها في املنطقة واالعتراف بها كقوة 
إقليمية تتقاسم النفوذ مع إسرائيل وتركيا، 

أّم أن االقتصاد سيقّرر في النهاية حجم قدرة 
إيران على لعب دور أكبر من دورها؟

بغض النظر عّما سيكون عليه الدور 
اإليراني على الصعيد اإلقليمي، هناك عامالن 
يدعوان إلى التشاؤم مبستقبل سوريا، األّول 

السياسة األميركية، واآلخر الطموحات 
اإليرانية. ال وجود، إلى إشعار آخر، لسياسة 

أميركية واضحة جتاه سوريا، خصوصا 

في ظّل إدارة حائرة اختزلت مشاكل الشرق 
األوسط في امللّف النووي اإليراني. أكثر 

من ذلك، ال يبدو أن الواليات املتحدة مهتّمة 
بتحقيق هدف ما في سوريا، باستثناء أّنها 
ترفض القيام بأّي خطوة حتوُل دون تفتيت 

البلد أو تسيء إلى إيران.
حتى بالنسبة إلى روسيا، التي ليس 

مفهوما ملاذا تدعم نظاما بات معروفا جّيدا 
أّنه انتهى، هناك مسايرة أميركية لها. تبدو 

إدارة أوباما في وضع من يريد تفادي أي 
مواجهة مع روسيا في شأن سوريا. هذا 

لغز غير مفهوم  وال تفسير له سوى الرغبة 
في عدم إزعاج إيران والرهان على إمكان 

التوصل معها إلى إتفاق يتعّلق بامللّف 
النووي الذي بات محور السياسة األميركية 

في الشرق الؤسط.
أّما بالنسبة إلى إيران حيث يدعو 
”املرشد“ إلى إرسال شّبان إلى سوريا 

والعراق ولبنان، فال شيء يدّل على استعداد 
للتراجع. على العكس من ذلك، هناك سياسة 

إيرانية تقوم على تشجيع قيام ”دولة النظام“ 
املرتبطة بلبنان وبدويلة ”حزب الله“ في 

غياب القدرة على حتويل سوريا كّلها إلى 
مستعمرة. ولذلك، جند طهران تطلب هذه 

األّيام ضمانات محددة، على شكل عقارات، 
في مقابل كل دوالر تريد تقدميه إلى النظام.
يبدو املستقبل مظلما في سوريا في ظّل 

نظام لم ميتلك يوما أي شرعية من أّي نوع 
كان. إّنه نظام ال يرى من مخرج سوى قيام 

دولة خاصة به تكون، في نهاية املطاف، حتت 
رحمة إيران وتعيش في ظلها.

يدفع النظام حاليا ثمن عجزه عن فهم 
املعادلة اإلقليمية. ال يشبه عجزه غير عجز 
صّدام حسني وغبائه السياسي الذي دفعه 

إلى اجتياح الكويت صيف عام 1990. لم يكن 
حجم جرمية اغتيال رفيق احلريري ورفاقه 

في مثل هذه األيام من عام 2005 أقّل من 
جرمية احتالل الكويت. في احلالتني جند 

إيران متأل الفراغ الذي تركه سقوط صّدام في 
العراق، فيما هي بصدد ملء الفراغ الناجم 

عن سقوط بّشار األسد، الذي سقط عمليا قبل 
أن يسقط رسميا.

هل ما يؤهل إيران على لعب هذا الدور 
اإلقليمي، الذي يعني، أّول ما يعني، االنتهاء 

من سوريا التي عرفناها، حّتى لو توّصلت 
إلى اتفاق بشأن ملفها النووي مع إدارة 

أوباما؟ األكيد أن قدرتها على لعب هذا الدور 
أمر صعب لكّنه ليس مستحيال. األكيد أن 

مستقبل سوريا أسود، بغض النظر عما إذا 
كانت إيران ستربح رهانها أم ستخسره…
ما هو أكيد أكثر من ذلك كّله، أنه تظّل 

للكتلة العربية كلمتها في املنطقة. صحيح 
أن الكتلة العربية لم تستطع التدخل في 

سوريا ومنع إدارة أوباما من متابعة سياسة 

تصّب في تفتيتها. لكّن الصحيح أيضا أّنه 
ال يزال مجال لقرار عربي يتجاوز السياسة 

األميركية. هذا ما حصل في مصر، حيث كان 
ميكن أن يقع البلد العربي األكبر في الشباك 
اإليرانية بفضل اإلخوان املسلمني والنظام 

الذي سعوا إلى إقامته.
كان القرار العربي القاضي بإنقاذ مصر 

من براثن اإلخوان دليال على أّن هناك من 
يفّكر في املستقبل ويرفض االنقياد إلدارة 

أميركية ال تعرف ماذا تريد، باستثناء أّنها 
تريد استعادة إيران. تريد إدارة أوباما 

استعادة إيران ولكن دون طرح سؤال بديهي 
هو أي إيران مطلوب استعادتها؟ هل إيران 

التي تراهن على إثارة الغرائز املذهبية 
في كّل بلد عربي، على غرار ما شهدناه في 

العراق؟
نعم، مستقبل سوريا أسود. هل ميكن 

عمل شيء عربيا، على غرار ما حدث مع مصر 
حيث ساند العرب ثورة شعبية حقيقية قلبت 

نظام اإلخوان. اجلواب أن الوضع السوري 
جتاوز مرحلة كان ال يزال ممكنا عمل شيء 

للبلد. الواقع أّن إدارة أوباما لم تترك مجاال 
سوى خليار واحد هو تفتيت سوريا. هل 

تتمّكن إيران من احلصول على جزء من هذا 
الكيان؟ اجلواب متروك للمستقبل…

* إعالمي لبناني

سوريا وإيران… وإدارة أوباما

واشنطن تنأى بنفسها عن 

الدخول في عملية عسكرية 

برية ضد الدولة اإلسالمية، 

بشكل مباشر. لكنها تبذل 

جهودا من أجل ترميم 

إستراتيجية التحالف الدولي

«قرار أوباما بعدم فرض حظر جوي وعدم االستماع لنصائح فريق 

األمن القومي بتدريب الجيش الحر قبل سنوات سمح لداعش بأن 

تصبح أكثر قوة».

ليندسي غراهام
عضو اللجنة العسكرية في الكونغرس األميركي

«الجيش الحر ال يحارب بشار األسد في سوريا فحسب وإنما يحارب 

النظام اإليراني، فاألســـد مجرد مدير تنفيذي للمصالح اإليرانية، 

وسيأتي وقت تتخلى فيه عن األسد كما تخلت عن المالكي».

خالد خوجة
رئيس االئتالف الوطني السوري

«القـــوات الســـورية مدعومـــة بعناصـــر مـــن حـــزب اللـــه اللبناني 

ومقاتليـــن إيرانييـــن تمكنت من التقدم في ريف دمشـــق الغربي 

والسيطرة على قرية الدناجي القريبة من دير ماكر».

من بيان
املرصد السوري حلقوق اإلنسان
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} في مارس 2014 أكدت وزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، عدم 

تلقيها طلبات من نظيرتها وزارة الداخلية 
بشأن قائمة األئمة واخلطباء احملرضني 

سياسيا. التبرير الذي قدمته الشؤون 
اإلسالمية واضح وهو أن محاسبة األئمة 

واخلطباء من اختصاص الشؤون اإلسالمية، 
السيما أنها من املفترض أن تتابع عملهم 

بشكل جاد ومستمر.
في نوفمبر 2014 أكد وكيل وزارة الشؤون 
اإلسالمية لشؤون املساجد توفيق السديري، 

أن اجلهاز الرقابي في الوزارة غير كاف 
إلحكام الرقابة على كافة املساجد في اململكة. 

أتعاطف مع موقف الوزارة، فعدد املساجد 
التي تشرف عليها تفوق عددها إلى 87000 
مسجد في مختلف مناطق اململكة السهلة 

و”الوعرة“، إضافة إلى معاناة الشؤون 
اإلسالمية مع وزارة املالية في عدم إمدادها 

مببالغ كافية لتحقيق أهدافها.
ولكن في نفس الفترة تقريبا كان موقع 

”اإلسالم“ اإللكتروني التابع لوزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، يعجُّ 

م مفهوم  بخطب كاملة عصماء تعزز وُتَعظِّ
الكراهية للغرب وحتذر من الذهاب إلى ”بالد 

الكفار“، وسآتي لهذه اجلزئية الحقا.

في بداية هذا العام دّشنت الشؤون 
اإلسالمية مرحلة جديدة من التوعية اإليجابية 

السمحاء، وقد جتلت خاصة في إيضاح أن 
”الفتنة“ هي اختالف وتنازع في الفكر، يليها 
”الصراع“ الذي قد ُيفضي في بعض األحيان 
إلى حمل السالح وإراقة الدماء، ثم الطامة 

والتي ُتْطَلق بوجه عام على  الكبرى ”النوازل“ 
املسائل والوقائع التي تستدعي حكما شرعيا.
لألسف بعض هذه اخلطب وغيرها تشحن 

عقول الشباب بأفكار سوداء غير سوية 
لدغدغة مشاعرهم، ورمبا أيضا إلثبات الذات. 

األسوء من هذا أن هذه اخلطب املتشّنجة تدفع 
الشباب لالنزالق في وحل األفكار املنحرفة 

واملتطرفة.
وأخيرا وفي هذا الشهر، حذفت إدارة 

اإللكتروني، التابع لوزارة  موقع ”اإلسالم“ 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد، مناذج من اخلطب املختارة في 
املوقع حتارب ”االبتعاث“ و“العلوم العصرية“، 

والتي تعزز مفهوم الكراهية للغرب، وحتذر 
من الذهاب إلى ”بالد الكفار“، وتصف 

العائدين من االبتعاث وخريجي املدارس 
األجنبية بـ“املنحّلني“، وبأنهم ”أصحاب خصل 

رذيلة“، حسب تقرير نشرته الزميلة ”احلياة“ 
مؤخرا.

شكرا لوزارة الشؤون اإلسالمية جلهودها 
على عدة جبهات؛ مثل إنشاء إدارة عامة 
للتزكية العلمية والفكرية وتبني البرامج 
التوعوية، وتخصيص حوالي 700 ندوة 

تدريبية للخطباء والدعاة على مدار األعوام 
اخلمسة املاضية، وإصدار تعميمات في 
مختلف وسائل اإلعالم لشجب العمليات 

اإلرهابية وبعض اجلماعات املصنفة إرهابيا 
في السعودية، وتكوين فرق للبحوث للرد على 
الشبهات. هذه هي إحدى الطرق لتفعيل آليات 

حماية الشباب وتنويرهم بالعقيدة الوسطية.
أعلم أن مهمة الشؤون اإلسالمية 

ليست سهلة، فالوزارة تتابع أسبوعيا أداء 
اخلطباء واألئمة واملؤذنني املوزعني على 
80 ألف مسجد، من بينها 15 ألف جامع 
لصالة اجلمعة. ولكن طي قيد املخالفني 
كوسيلة رادعة مازالت لّينة ومتسامحة 

سيما أن الوزارة ال تلجأ لها إال بعد لفت 
النظر واستدعاء اخلطيب ومناصحته من 

جلان متخصصة ملدة عام أو اثنني. مكافحة 
الفكر الضال الذي ُيَبُث من على املنابر أو 

في التجمعات الصيفية والندوات اخلاصة، 
يتطلب إجراءات حاسمة وعقوبات رادعة.

ال نريد أن يصبح شباب الوطن، أدوات 
مسيرة بأيدي محرضي خطب اجلمعة من 

أصحاب الفكر املتشدد وذوي التوجهات 
املتطرفة. آمل أن تستمر وزارة الشؤون 

اإلسالمية في تفعيل برامجها لتحقيق األمن 
الفكري وحذف خطب اجلمعة التي مضى 

عليها نحو 40 عاما والتي عزز فيها خطباؤها 
مفهوم ”كره غير املسلمني“. إمام املسجد 

واخلطيب هما من دعاة حتصني عقول الشباب 
من االجنراف وراء دعوات أصحاب الفكر 

املنحرف. ال يجب أن تكون املساجد مصدرا 
للفتنة، وعلى الداعية اتباع املنهج النبوي في 
الدعوة إلى الله، وليس بث الفرقة والكراهية.
واجب أئمة املساجد واخلطباء والدعاة 

ومسؤولي املراكز التعاونية للدعوة وجمعيات 
حتفيظ القرآن الكرمي، أن تكون الدروس 
واخلطب وسطية وإيجابية. نريد حماية 

املجتمع من التطرف والغلو مبا فيها الفنت 
واألزمات والنوازل التي تعصف باملنطقة.

شد انتباهي هذا األسبوع اقتراح الشيخ 
عبدالله بن منيع أن تشمل هيئة كبار العلماء 

علماء متخصصني في الطب والهندسة والفلك 
واالقتصاد، هذه خطوة إيجابية نأمل أن تتكرر 

في وزارة الشؤون اإلسالمية واملؤسسات 
والهيئات الدينية األخرى.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

شكرا وزارة الشؤون اإلسالمية

«نؤكـــد أهمية االلتـــزام بضبط النفقـــات غير الضروريـــة ومراعاة 

خدمـــة الشـــرائح االجتماعيـــة قليلـــة الدخـــل، وتأميـــن الخدمات 

األساسية لها في هذا الظرف الطارئ الذي تمر به البلد».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«نفكر ونخطط لخمســـين سنة قادمة ولمصلحة األجيال عبر بناء 

اقتصاد متنوع ومتين ومستدام ال يعتمد على الموارد التقليدية، 

ويفتح آفاقا واعدة تساهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«نؤكـــد على أهمية سياســـة النفـــس الطويل لمواجهـــة األفكار 

الدخيلـــة التي وفدت علـــى المجتمـــع الســـعودي والتعامل معها 

بروية، فما تم زرعه في سنين ال يمكن اقتالعه دفعة واحدة».

الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الشؤون اإلسالمية السعودي

خالد عمر بن ققه
} حتذر املستقبل ولكنها ال تتخّوف منه، 

تعيش احلاضر لكنها ال تفقد قوة البصيرة 
فترى غيره، تستحضر التاريخ لكنها ال تقف 

عنده، تتابع األحداث في سياقها العربي 
والدولي، من تغيرات في عالم االقتصاد إلى 

التوتر في شبكات العالقات االجتماعية، لكنها 
ال تنأى بنفسها، بل تقوم مبحاوالت واعية 
إليجاد حلول لها، تعمل من أجل أن تكون 

فاعلة على الصعيدين اإلقليمي والدولي، لكنها 
ال تود أن تركن إلى أحالم الواقع فتضيع بها 
السبل.. تلك هي اإلمارات الوجه املشرق في 

عالم ظالم يسود منطقتنا العربية بأكملها.
ميكننا على الصعيد العملي أن نعرف 

تفصيالت ما سبق ذكره بالعودة إلى الكلمة 
االفتتاحية التي ألقاها الفريق أول الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، خالل 

فعاليات الدورة الثالثة للقمة احلكومية، التي 
عقدت في دبي االثنني املاضي 9 فبراير حتت 

شعار استشراف حكومات املستقبل، فقد 
أشار إلى جملة من القضايا تعتمد، على ثالث 

ركائز: التأسيس باعتباره ماضيا، والتمكني 
باعتباره حاضرا، واالستشراف باعتباره 

مستقبال، ولكن هذه الركائز تتداخل في بعدها 
الزمني، كما أنها تكون حاضرة عند صناعة 

القرارات أو التحضير ملراحل مقبلة لعقود، ما 
يعني دخول اإلمارات في نادي الدول الكبرى 

القائمة سياستها على استشراف املستقبل.
لنتأمل قوله ”إن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد لديها رؤية استراتيجية شاملة، 

محورها تنمية املوارد البشرية، التي نراهن 
عليها ملواجهة التحديات وضمان مستقبل 

زاهر لألجيال القادمة“. إذن فاألولوية 
لإلنسان، كونه العنصر األهم في مجال 

االستثمار، لكن ما هو البعد الزمني لتلك 
الرؤية؟ جند اإلجابة، من جديد، في كلمة 
محمد بن زايد، حني يقول ”نفكر ونخطط 

خلمسني سنة قادمة وملصلحة األجيال عبر 
بناء اقتصاد متنوع ومتني ومستدام، ال يعتمد 

على املوارد التقليدية ويفتح آفاقا واعدة 
تساهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة“.
هكذا جتاوزت اإلمارات ما تعارف عليه 

في الدول املتخلفة واملتقدمة من خطط تنموية 
خماسية أو عشرية، ما يعني متكنها من 

حتقيق منجزات في جميع املجاالت، واألكثر 
من هذا حتقيق خططها التنموية السابقة، 

والسر في ذلك وجود حكومة متمّيزة، والتي 
بّينها محمد بن زايد بقوله ”احلكومة املتميزة 
ترى أن كل مواطن ثروة وطنية، وبناء الدولة 

ال يعتمد على احلكومات فحسب، بل هو 
واجب على كل مواطن ومقيم في الدولة“.

فاالستثمار في التعليم وفي الطاقة 
املتجددة وفي مجاالت احلياة األخرى، كما 

جاء في كلمة محمد بن زايد، من الصيغ 
املستقبلية حلماية األجيال القادمة، وهي 

التي حتول دون اخلوف من نضوب البترول، 
والفضل في ذلك يعود إلى رؤية قيادة 

اإلمارات وتنوع اقتصادها، واعتمادا على 
ذلك، جتّنبت تأثير تقلبات أسعار النفط 

ومتّكنت من مواصلة مسيرة التقدم والنهضة.
املدهش في املوقف اإلماراتي على مستوى 

صناعة القرار السياسي هو اإلعالن للعالم، 
عن النتائج التي حتقّقت، في محاولة جادة من 

قيادتها أن يعم الرخاء واالزدهار العالم، وقد 
يكون ذلك هو سر جناح التجربة اإلماراتية، 

واملسألة هنا تتجاوز الفخر والتباهي باملنجز 
الوطني، وإن كان من حقها ذلك، إلى تقدمي 

صيغ تنموية للعالم تقلل من الفقر واجلهل، 
وتعّمم الشعور اإلنساني في شقه الوجودي.

تقدم اإلمارات رؤيتها للمستقبل بعد 
خمسة عقود من اآلن، وتستمع لآلخرين 

وتتفاعل معهم بخصوص استشراف حكومات 
املستقبل، وهي ال تقدم رؤيتها باعتبارها 

وصفة سحرية لآلخرين ألن لكل دولة جتربتها 
اخلاصة، إمنا تسعى إلى إثراء حوار عاملي 

جامع، ألن الدول ال تعيش في عزلة عن 
بعضها، إْذ ما جدوى وجود حكومات متطورة 
قليلة والعالم حتكمه حكومات كثيرة متّخلفة؟ 

ثم أن هناك سهولة نتشار الفساد واإلرهاب 
في العالم، وأمامنا أمثلة عن اإلجرام الدموي 

الذي تتغذى من خالله اجلماعات اإلرهابية.
املسألة ليست ترفا فكريا، وال جلسات 
للنقاش يتم تداول توصياتها على نطاق 

ضيق، بعيدا عن اتخاذ قرارات حاسمة في 
هذا املجال، إمنا هي تبادل ألفكار بني القادة 
والباحثني تؤسس لرؤية مستقبلية تخص 

طبيعة احلكومات التي ستحكم العالم، 
واحلديث هنا يخص مصير أجيال، أي ميراث 
البشرية جلهة انقطاع احلضارة أو دميومتها، 

لذلك فإن الذهاب في عمق الزمن املستقبلي، 
يتطلب سرعة تتناسب مع ما تسعى البشرية 
لتحقيقه أوال، وثانيا أن يستند االستشراف 

على مناذج ناجحة من احلاضر، وأحسُب 
أن اإلمارات تصنع احلدث على مستوى 

السرعة واالبتكار مبا يؤهلها إليجاد سرعة 
تتناسب مع ما تريد حتقيقه في املستقبل، 

ناهيك على أنها حققت جناحا في كل املجاالت 
التي استثمرت فيها، وهذا يعطيها احلق في 

احلديث بل والتبليغ بالشكل الذي ستكون 
عليه حكومات املستقبل.

وإذا كان الصوت اإلماراتي مسموعا 
دوليا، ورؤيتها اإلستراتيجية محل متابعة من 

الدول املتقدمة، بدليل حجم املشاركة الدولية 
في أي نشاط تقوم به، فإن اإلشكال بالنسبة 
إليها في تخلف بعض دول محيطها التي ال 

زالت، حسب الباحث البريطاني مايكل كالرك، 
تعيش مرحلة ”احلداثة“، في حني تعتبر 

اإلمارات اليوم دولة ”ما بعد حداثية“، ومشكلة 
أخرى هي أن شقيقاتها العربيات لم يستوعنب 

بعد طبيعة املرحلة، واستشراف بعضهن 
للمستقبل يكاد يكون معدوما.

* كاتب وصحفي جزائري

اإلمارات.. واستشراف حكومات المستقبل

االستثمار في التعليم وفي الطاقة 

المتجددة وفي مجاالت الحياة 

األخرى، هو من الصيغ المستقبلية 

لحماية األجيال القادمة، وهو الذي 

يحول دون الخوف من نضوب 

البترول

} ال أمتلك معلومات دقيقة عن املشاركة 
العراقية في قمة ”حكومات املستقبل“ أو 

ما يعرف بالقمة احلكومية في دورتها 
الثالثة، وهي ُتعنى مبصافحة الغد وكيفية 

التعاطي معه واالستعداد له لبناء واقع 
يتسم باستخدام التقدم البشري في خدمة 
السياسة الوطنية، وأيضا جدوى التعاون 
بني احلكومات. والفكرة أن العالم يشترك 
في مؤثرات األزمات من االقتصاد، النمو 

السكاني، الطاقة، الفقر، املناخ واألوبئة، وذلك 
يحتاج جلهود دولية واستحداث لغة مختلفة 
تؤدي إلى بيئة صاحلة لإلبداع اإلنساني مبا 
يخدم اإلنسان ويسهم في عدم إضاعة طاقاته 

وأحالمه، وذلك دعامة رئيسية لالستقرار.
ومبا أننا شهدنا، ومازلنا، تداول مفردة 

الذكاء وربطها بالتكنولوجيا املتفوقة في 
االتصاالت أو الروبوتات الصناعية العمالقة، 

أو حتى في االستخدامات العسكرية ومنها 
الصواريخ التي سقطت بقليل من الغباء 

وكثير من الذكاء على بيوتات اآلمنني 
واألبرياء من شعبنا في حروب الدول الذكية 
ومنتجاتها العابرة للعقول التي تشترك في 
قمة دبي. وكي ال نبتعد عن جوهر معاناتنا 
في العراق من عدم وجود حكومة إلكترونية 

تسّهل وتدعم العمل اإلداري في الوزارات 
والهيئات الداعمة حلركة مجمل النشاط العام 
واخلاص، كنت قد كتبت مطوال عن عدم وجود 

تراتبية تطور آلليات بسيطة تؤدي غرض 
التسريع بهدف الوصول ملا نبتغيه من دخول 

املؤشرات السبعة في تسلسل الصعود إلى 
أعلى سلم اجلودة اإللكترونية للحكومات 

املتنافسة في سباق االستخدام األمثل لكفاءة 
شبكات االتصال، وزيادة أعداد املستخدمني 

لإلنترنت واألجهزة اخللوية املستندة إلى بنية 
حتتية ومهارات وخبرات إدارية.

وحتى ال تهرب عيون املتلقي من الفائدة 
في املوضوع، أختصر مفردة الفساد احلكومي 

وقضية الرشاوى والواسطة واحملسوبية 
واالحتماالت والرغبات الشخصية واحلالة 

النفسية وإهانات املراجعات اخلالدة في 
ذاكرتي وذاكرة املواطنني والطوابير، أو 
االستنجاد باملعارف والزيارات اخلاصة 

للموظفني خارج الدوام الرسمي وكل مصائب 
اإلدارة في العراق، كل ذلك نضعه في مفرمة 

وعاء احلكومة اإللكترونية مبا يشبه مجموعة 
”ست البيت“ في املطبخ العائلي ملساعدة ربة 

البيت في اختصار الوقت والقيام بأداء ممّيز، 
يجعل حتضير الطعام فكرة سعادة ولّم شمل 

على طاولة فيها الذوق مع قلة اإلنفاق وجودة 
وتنوع، وأكثر انسجاما وتنظيما لعدد من 

أفراد األسرة وأعمارهم ومتطلباتهم.
في العراق، إلى حد هذا اليوم، اإلدارات 

تعتمد األضابير وامللفات وكل دائرة تخصص 
الرفوف والصاالت ألرشيفها، ومنه التالف 

أو املعّرض للتجاوزات أو اإلهمال املتعّمد 
أحيانا بتجاوزات كما حدث من حرق وسلب 

وتالعب، وصل حد تسجيل عقارات معّينة 
بأسماء سلطوية أو متنفذة أو مافيات داللي 
عقار وغيرها، ومع إحصاءات بسيطة ميكن 
االستدالل على القضايا احملالة إلى احملاكم 

وأرقامها املهينة ألي إدارة، واخلفايا طبعا ال 
تعد لكنها حقائق صارخة.

هل رأيتم إدارة متتلك أدنى مهنية، تسمح 
للمراجعني بأن يتجولوا حاملني أضابيرهم 

ومعامالتهم على اختالفها في أروقة املوظفني 
مع كل ما ميكن أن يحدث بني الطرفني؟

ومن ينسى من شعبنا مآسي املراجعات 
احلكومية والهم اإلنساني املرتبط بها، وكم 

من موظفني اغتنوا في العراق ألنهم عملوا في 
دوائر الضريبة أو اجلمارك أو غيرها.
السؤال األهم، ملاذا ال تعتمد فكرة 

االستعالمات اإلدارية في كل دائرة أو مؤسسة 
إللغاء املراجعات نهائيا، وهي جهاز بسيط 
الستالم رقم خاص باملراجعة مينع التدافع 

ويلغي الطوابير واملعارك التقليدية للخارجني 
عن النظام مع موظف خلف شباكه يسلم 

املراجع التعليمات املطلوبة، يكملها املراجع 
ليسلمها إلى موظف آخر، يتأكد منها ويعطيه 
رقما بيوم االستالم ال غير، هكذا بدأت تراتبية 
احلكومات الرائدة في مكافحة الفساد واألهم 

احترام اإلنسان أو ما يعرف باملواطن.

للموضوع صالت، أكثر عمقا ولها أهمية 
تعادل إعادة فهم التطبيقات لألفكار والرؤى 

واملفاهيم املتجددة في الفكر املتقدم إلدارة 
حياة املجتمعات، وأهمها اإلدارة احلكومية.

أحبتي هل تذكرون في العراق، في 
بغداد بالذات، وفي باب املعظم وليس 

حصرا، املنادي الذي كان يبيع في الستينات 
والسبعينات علب مرهم صغيرة تشبه 

”الفازلني“ وبأسلوبه البهلواني للمهرج 
الضاحك الباكي ”هذا مرهم سنغافوري يرهم 
الكل علة، للمرض يندله، لأللم، للدوخة، للي 
إيخاف من مرته، للقسمة والنصيب، للظهر، 

للبطن، للرأس، للقلب يابه“، وكان يختمها 
ضاحكا دون حذر، ”للعنده مراجعة بدوائر 
الدولة“، وللحقيقة كانت الناس تدري أن ال 

نفع منه إال لترطيب اجللد ورائحته النفاذة، 
لكنها تشتري ألنه يحمل آماال لها، رغم اليأس 

املسبق ألنه مرهم سنغافوري، وهي دولة ال 
عالقة لها بأي كلمة مرادفة للتقدم.

اليوم سنغافورة، حتتل املرتبة األولى في 
مؤشر احلكومات اإللكترونية املتطورة وتتقدم 

على أميركا التي تأتي ثانيا، وبريطانيا 
خامسا. نصيحة حلكومة العراق أن تبدأ.. 

ولو مبرهم سنغافوري!!
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1156976اقتصاد
االندمـــاج  فـــي قيمـــة صفقـــات  االنخفـــاض  باملئـــة نســـبة 

واالســـتحواذ في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا 

العام املاضي بمقارنة سنوية، لتصل إلى نحو 45 مليار دوالر.

شركة ومكتب استقدام للعمالة أوقفتها وزارة العمل السعودية 

بعـــد ضبـــط عدد مـــن مخالفـــات تتعلـــق بعـــدم نشـــر تكاليف 

االستقدام عبر موقع {مساند} أو عدم تطابق التكاليف.

مليون دوالر قيمة دفعة جديدة من القروض العقارية، وافق 

عليها صنـــدوق التنمية العقارية الســـعودي لبنـــاء ما يقارب 

8788 وحدة سكنية في أنحاء البالد.

تراجع أسعار النفط والعقوبات يضيقان الخناق على إيران
[ طهران تصدر إشارات تؤكد استعدادها لتقديم تنازالت في ملفها النووي لرفع العقوبات

} واشــنطن- قـــال صنـــدوق النقـــد الدولي إن 
اســـتمرار تراجـــع أســـعار النفـــط والعقوبات 
االقتصاديـــة الدولية، فاقم األزمة اإليرانية، رغم 
تحســـن االقتصاد خالل العام الماضي، مقارنة 

بما كان عليه في 2013.
ويحـــاول المســـؤولون اإليرانيـــون عـــادة 
التقليل مـــن حدة األزمة الماليـــة، لكن مراقبين 
يقولـــون إن طهـــران تكابر وترفـــض االعتراف 
بالمأزق االقتصادي، الناجم عن تراجع أســـعار 

النفط وتأثيرات العقوبات الغربية.
وكان وزيـــر االقتصـــاد والماليـــة اإليراني 
علـــي طيـــب نيا قد اعتـــرف بأن هبوط أســـعار 
النفـــط والعقوبات الدولية، أوجد ظروفا حرجة 
القتصاد بالده. وقـــال إن إيران تخوض نتيجة 
لذلـــك حربا أســـوأ مـــن حربها مع العـــراق في 

ثمانينات القرن الماضي.
ونجحت إيران خالل السنوات الماضية في 
التكّيـــف مع العقوبات الدوليـــة، إال أن تواصل 
هبوط أســـعار النفط إلى مســـتويات قياســـية، 
أدخـــل االقتصـــاد اإليرانـــي في دائـــرة الركود 
التضخمـــي، وانهيـــار حاد في أســـعار العملة. 
وبدد آمالها بمضاعفة عائداتها النفطية إلى 60 
مليار دوالر في العـــام المقبل، ليبقى الرقم عند 

30 مليار دوالر أو أقل.
ويقول المحلل االقتصادي نصر عبدالكريم، 
إن إيران أجبرت على مقاطعة األسواق العالمية 
نتيجة الضغـــوط الدولية، مضيفا أن العقوبات 
االقتصاديـــة المفروضة جعلـــت اقتصادها في 
وضع صعب. وكانت مؤسســـات دولية توقعت 
أن تبلـــغ عائـــدات إيران من تصديـــر النفط في 
العام الحالي نحو 26 مليار دوالر، على أســـاس 

60 دوالرا للبرميـــل، فيما تشـــير التوقعات إلى 
احتمال اســـتقرار األســـعار بين 50 و60 دوالرا 

للبرميل. 
وتجـــري مفاوضات شـــاقة بين إيـــران من 
جهة والقوى الست الكبرى من جهة ثانية حول 
الملف النـــووي اإليراني، بهـــدف التوصل إلى 
اتفاق بحلول نهاية شهر مارس المقبل، على أن 
يتم بعدها البحث في التفاصيل التقنية التفاق 

شامل وتوقيعه بحلول نهاية شهر يونيو.
ويتوقف خروج طهران مـــن أزمتها المالية 
واالجتماعية على نتائج تلك المفاوضات، حيث 
أن فشـــلها يعني اســـتمرار األزمـــة، ونجاحها 
يعنـــي رفعا أو تخفيفا تدريجيـــا للعقوبات، ما 
يتيح للشـــركات النفطية العالميـــة التي قدمت 
لها إيـــران عقود تطوير مغرية، االســـتثمار في 
مشـــاريع الطاقـــة اإليرانيـــة وتجديـــد الحقول 
القديمة. وقالت مصادر إيرانية، إن إعادة هيكلة 

وتجديد الحقول القديمة، ســـيتيح رفع اإلنتاج 
إلى أكثر من 4 ماليين برميل يوميا. وبلغ إنتاج 
إيران من النفط خالل شـــهر ســـبتمبر من العام 
الماضي نحو 2.7 مليـــون برميل، وفقا لبيانات 

منظمة أوبك.
وراهن المرشـــد األعلى علي خامنئي، أكبر 
سلطة دينية وسياسية في البالد، على ما يسميه 
اقتصاد المقاومة، لمواجهة ارتدادات العقوبات 
الغربيـــة والمضي في البرنامـــج النووي، لكن 
طول أمـــد العقوبـــات وتقلبات أســـعار النفط، 

جعال اقتصاد المقاومة بال مقاومة.
وحقق الرئيس اإليراني حســـن روحاني في 
العـــام الماضي قدرا من التقـــدم بإبرام اتفاقية 
مؤقتـــة مـــع القـــوى الدوليـــة حـــول البرنامج 
النووي، غيـــر أن التوصل إلى تســـوية نهائية 
ال يبـــدو مؤكـــدا، مـــا يعني إخفـــاق جهود رفع 
العقوبات ووضع مستقبل روحاني على المحك.

وحـــذرت مصادر دبلوماســـية مـــن انهيار 
المحادثـــات النوويـــة بســـبب الخالفات على 
تخفيـــف العقوبـــات االقتصادية، مـــا قد يزيد 
مـــن قـــوة المحافظين في إيـــران، بينما وصل 
النـــزاع النووي إلـــى مرحلة حاســـمة في ظل 
مهلة محددة للمفاوضات تنتهي بنهاية مارس 
المقبـــل، للتوصـــل إلى اتفاقية سياســـية قبل 
إبرام اتفـــاق نهائي بحلـــول 30 يونيو، إلنهاء 
العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج إيران 

النووي.

ــــــدت املؤشــــــرات على حجــــــم املأزق  تزاي
االقتصادي الذي متر به إيران، وصدرت 
تصريحــــــات رســــــمية تؤكد اســــــتعدادها 
إلبرام اتفاق، األمر الذي فسره املراقبون 
ــــــازالت في ملفها  باســــــتعدادها لتقدمي تن
ــــــة  ــــــووي، بســــــبب األزمــــــة االقتصادي الن

اخلانقة.

◄ كشفت احلكومة الهولندية عن 
أنها خفضت إنتاجها من الغاز بعد 

سلسلة هزات أرضية بسيطة في 
املناطق الساحلية التي يجري فيها 

التنقيب عن الغاز، مما أثار قلق 
سكان تلك املناطق على سالمتهم.

◄ توقعت وكالة موديز للتصنيف 
االئتماني أن ينخفض إنفاق مصر 
على دعم الوقود 30 باملئة عما ورد 

مبوازنة السنة املالية احلالية، 
مستفيدة من التأثير اإليجابي 

لتراجع أسعار النفط.

◄ قالت شركة اخلليج العربي 
للنفط التي تدير ميناء احلريقة 
الليبي إنه متت إعادة فتح مرفأ 

تصدير النفط بعد انتهاء إضراب 
احلراس وأن املرفأ سيبدأ حتميل 
الناقالت مبجرد حتسن األحوال 

اجلوية.

◄ دعت املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل والرئيس األميركي باراك 

أوباما إلى اإلبقاء على العقوبات 
املفروضة على إيران بسبب 

برنامجها النووي حلني التوصل 
إلى اتفاق وتشديد عقوبات روسيا.

◄ كشف وزير االستثمار 
السوداني أن حجم استثمارات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
في السودان بلغت حوالي 21 

مليار دوالر، منها 10 مليار دوالر 
استثمارات سعودية، و6 مليار 

دوالر إماراتية.

◄ توقعت شركة بيكو كابيتال 
الرائدة في االستثمارات بقطاع 

التكنولوجيا، أن يتضاعف 
االستثمار في الشركات الناشئة 

باملنطقة العربية خمس مرات على 
مدى السنوات الثالث القادمة.

الفضيحة المصرفية السويسرية.. ليست سوى البدايةباختصار
} جنيــف - حذر موظف مصرف أتش.أس.بي.
ســـي الســـابق ارفيه فالشـــياني، الذي ســـرب 
وثائق سرية تظهر مســـاعدة املصرف لعمالئه 
على التهرب الضريبي، من أن ما نشرته وسائل 
اإلعالم ليس ســـوى جزء بســـيط مما تفضحه 

الوثائق التي سلمها إلى احلكومة الفرنسية.
وأثارت التســـريبات ضجة علـــى الصعيد 
العاملـــي لتفضح العمليـــات املالية لكبار أثرياء 
العالم، ما حـــث البرملـــان البريطاني على فتح 

حتقيق سريع حول عمل املصرف في لندن.
وتلقـــي الفضيحة التي تعرف بـ“ســـويس 
التهـــرب  ممارســـات  علـــى  الضـــوء  ليكـــس“ 
الضريبي، فتكشف تفاصيل اآللية التي اعتمدها 
مصرف أتش.أس.بي.سي في سويسرا ملساعدة 
عدد من عمالئه علـــى إخفاء أموال غير مصرح 

بها.
ووردت في الوثائق أسماء مشاهير وجتار 
ســـالح وسياســـيني، وال يعني ذلك بالضرورة 
تورط جميع األسماء في أعمال منافية للقانون، 
خاصـــة أن بعضهـــم أكـــد تســـوية أوضاعـــه 

القانونية.
وفي مقابلة نشـــرت، الثالثـــاء، مع صحيفة 
”لـــو باريزيان“، أكد فالشـــياني أن مـــا ورد في 
التقارير اإلعالمية ليس ســـوى جزء بسيط مما 

تضمنتـــه الوثائق. وقال إن هذا ”ليس ســـوى 
البداية“.

وتابـــع فالشـــياني أن الوثائـــق تتضمـــن 
”أكثر مما ميتلكـــه الصحافيون. فالوثائق التي 
سلمتها تشـــمل ماليني الصفقات“، مشيرا إلى 
أن هـــذه األرقـــام قد تعطي فكرة عـــن حقيقة ما 

حصل.

وبحســـب الوثائـــق، التـــي نشـــرت نهاية 
األســـبوع املاضي، فإن فرع أتش.أس.بي.ســـي 
في سويسرا ساعد زبائن في أكثر من 200 دولة 
على التهرب الضريبي في حســـابات مصرفية 

تصل قيمتها إلى 119 مليار دوالر.
وسرق ارفيه فالشياني، مهندس املعلوماتية 
الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف 
البريطانـــي، الوثائق في العام 2007 وســـلمها 
إلى الســـلطات الفرنســـية. وعلى مدى سنوات 
عديـــدة بقيت تلك املعلومات حكرا على القضاء 

وعلـــى بعـــض املصالح الضريبيـــة.  وحصلت 
صحيفـــة ”لومونـــد“ على املعطيـــات املصرفية 
ألكثـــر من 100 ألف من عمالء املصرف ووضعت 
املعلومـــات حتـــت تصـــرف االحتـــاد الدولـــي 
للصحفيني االســـتقصائيني في واشنطن، الذي 
تقاسمها بدوره مع أكثر من 45 وسيلة إعالمية 

حول العالم.
واستخدمت احلكومة الفرنسية تلك الوثائق 
ملالحقة املتهربني من الضرائب وتشـــاركتها مع 
دول أخرى في عام 2010 ما أســـفر عن مالحقات 

قضائية عدة بحق املتهربني.
ويتعـــرض فالشـــياني، امللقب بـ“ســـنودن 
و“الرجـــل الـــذي يخيف  التهـــرب الضريبـــي“ 
األغنيـــاء“، للمالحقة القضائية في سويســـرا 
بتهمة الســـرقة. وعرضت عليه كل من فرنســـا 
وأســـبانيا احلمايـــة عبـــر رفض تســـليمه إلى 

سويسرا.
وفي بريطانيا قالت مارغرت هودج، رئيسة 
جلنة احلسابات العامة في البرملان البريطاني، 
إن نوابا بريطانيني سيطلقون ”حتقيقا طارئا“ 
وسيطلبون من أتش.أس.بي.سي التعاون عبر 

تقدمي املعلومات إذا لزم األمر.
وأوضحـــت هودج، فـــي حديث إلـــى هيئة 
اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن ”تسريبات 

اليوم املثيرة للصدمة حول عمل املصرف تفضح 
قطاعا دوليا سريا يخدم النخبة الثرية“.

وجددت التســـريبات الدعوات إلى حمالت 
قاسية ضد عمليات التجنب الضريبي املتقدمة 
للشركات الكبيرة واملتعددة اجلنسيات. ويعتبر 
التجنـــب الضريبـــي قانونيا بعكـــس التهرب 

الضريبي. 
للصحفيـــني  الدولـــي  االحتـــاد  وبحســـب 
االســـتقصائيني فـــإن املصـــرف ”اســـتفاد من 
التعامل مع جتار سالح أرسلوا أسلحة مدفعية 
إلـــى اجلنود األطفـــال في أفريقيـــا، فضال عن 
مهربي األملاس األســـود، وغيرهم من اخلارجني 

عن القانون“.
أتش.أس.بـــي. أتـــش  ســـمعة  وتضـــررت 
ســـي مرات عـــدة فـــي الســـنوات املاضية في 
قضايـــا متنوعة مـــن بينها اإلغفال عن كشـــف 
غســـيل أموال مهربي مخدرات مكسيكيني عبر 

حسابات املصرف.
وانخفضـــت قيمة أســـهم املصرف بنحو 4 
باملئة مع إغالق بورصة لندن على مدى يومني.
وتعالت األصوات في سويســـرا بعد نشر 
هذه البيانات للمطالبة مبالحقة مصرف أتش.
أس.بي.ســـي سويسرا، فيما ســـبق أن فتحت 

حتقيقات بشأنه في بلجيكا وفرنسا.

نصر عبدالكريم:

 العقوبات الغربية على إيران 

جعلت اقتصادها في وضع 

صعب

علي طيب نيا:

إيران تخوض حربا أسوأ 

من حربها مع العراق في 

الثمانينات

ارفيه فالشياني:

ما نشرته وسائل اإلعالم 

ليس سوى جزء بسيط 

مما تفضحه الوثائق

انتقادات روسية

 لمنظمة أوبك

} لندن- انتقد رئيس شــــركة روسنفت، أمس، 
سياســــة أوبك وحذر مــــن أن انخفاض إنتاج 
الخام بسبب تراجع األسعار ما قد يفضي إلى 
عجز في المعروض ربما بحلول الربع األخير 

من السنة.
وقـــال إيجـــور سيتشـــين خـــالل منتـــدى 
أســـبوع النفط العالمي في لنـــدن، إن منظمة 
أوبك ”فقدت أنيابها“ وأن سياســـتها أدت إلى 

”زعزعة استقرار“ سوق النفط.
وعمـــدت أوبك المؤلفة مـــن 12 عضوا إلى 
الدفاع عـــن حصتها الســـوقية التي تتعرض 
للتآكل بفعل المعـــروض المنافس من مصادر 

مثل النفط الصخري األميركي.
وقال رئيس أكبر شـــركة نفط روســـية إن 
”حصة أوبك شـــبه مســـتقرة عنـــد حوالي 39 
بالمئـــة، وأن المنظمة فقدت وحدة الصف بين 
أعضائهـــا وهي في بعض الحـــاالت ال تحترم 

بعض أعضائها“.
وألقـــى وزراء ومندوبون فـــي أوبك باللوم 
علـــى المنتجين غير األعضاء في المنظمة مثل 
وكازاخســـتان وعلى إنتاج  روسيا والمكسيك 
النفط الصخري األميركي في تخمة المعروض.

وعندما قررت المنظمة بقيادة الســـعودية 
عـــدم خفض اإلنتـــاج خالل اجتمـــاع نوفمبر 
الماضـــي فـــي فيينا، لّمح بعـــض وزراء أوبك 
إلى أن المنظمة لن تتحرك إلعادة التوازن إلى 
الســـوق إال جنبا إلى جنب مع المنتجين غير 

األعضاء مثل روسيا.
وكان سيتشـــين ضمـــن الوفـــد الروســـي 
الـــذي توجه إلى العاصمة النمســـاوية، حيث 
أجـــرى محادثـــات مع عـــدد من المســـؤولين 
مـــن أوبك ومن خارجها. لكن لـــم يتوصل إلى 
اتفـــاق لخفض المعروض في حين أبقت أوبك 

إنتاجها مستقرا لتتراجع األسعار أكثر.
وروســـيا هي أكبـــر بلد منتـــج للنفط في 
العالم وبلغت إمداداتها أعلى مستوى لما بعد 
الحقبة السوفيتية عندما سجلت 10.58 مليون 
برميل يوميا في المتوسط العام الماضي، لكن 
العقوبات الغربية بســـبب األزمـــة األوكرانية 
وانخفـــاض األســـعار يهددان مصـــدر الدخل 

الرئيسي للدولة.
وأصدرت وكالة الطاقـــة الدولية، في وقت 
سابق أمس، تقرير توقعاتها للمدى المتوسط 
حيث تكهنت بأن يجتاز قطاع النفط األميركي 
انخفاض األسعار بينما من المرجح أن تصبح 

روسيا ”أكبر خاسر“ في القطاع.
وقـــال سيتشـــين إن العوامل األساســـية 
لســـوق النفط ال تبرر التراجع الحاد لألسعار 

في الفترة األخيرة.

الشعب اإليراني يدفع ثمن األجندات اإليرانية الخارجية

} بكني – أعلن مكتب اإلحصاء الصيني أمس 
تراجـــع معدل التضخم في الصني خالل يناير 
املاضـــي إلى أدنى مســـتوياته منذ أكثر من 5 

سنوات.
وذكر أن مؤشـــر أســـعار املســـتهلك وهو 
املقياس الرئيسي ملعدل التضخم ارتفع بنسبة 
0.8 باملئة فقط مبقارنة ســـنوية، مشيرا إلى أن 
أســـعار الســـلع الغذائية التي متثـــل حوالي 
ثلث حجم سلة مؤشـــر أسعار املستهلك زادت 

بنسبة 1.1 خالل الشهر نفسه.
وقـــال مكتـــب اإلحصـــاء إن ضعـــف معدل 
التضخـــم يعود إلـــى ”تراجع وتيـــرة ارتفاع 
أسعار الغذاء بسبب الطقس الدافئ خالل هذه 
الفتـــرة“، مضيفا أن انخفاض أســـعار النفط 

ساهم أيضا في تراجع معدل التضخم.
وأدت البيانـــات الـــى قلـــق األســـواق من 

تداعيات سلبية على منو االقتصاد الصيني.

تراجع التضخم في الصين

الذهب في لندنالتضخم في الصين يقلق األسواق العالمية

} لنــدن – تراجع ســـعر الذهب أمس بســـبب 
صعود الدوالر الذي طغى على تأثير املخاوف 
على مســـتقبل اليونان في منطقة اليورو ومن 
تصاعـــد العنف في أوكرانيـــا والتي أضعفت 
اإلقبـــال علـــى املخاطـــرة وأثرت ســـلبا على 

أسواق األسهم.
وأدى صعود الدوالر بنسبة 0.4 باملئة أمام 
ســـلة من العمالت إلى توقف مكاســـب الذهب 
بعد ارتفاعه في اجللسة السابقة وهو ما حال 
دون مواصلة تعافيه من أدنى مســـتوى له في 

ثالثة أسابيع الذي سجله يوم اجلمعة.
ونزل ســـعر الذهب في التعامالت الفورية 
إلى نحـــو 1237 دوالرا لألوقية (األونصة) في 

العقود األوروبية.
وتأثرت أسعار املعادن النفيسة منذ صدور 
بيانات إيجابية عن الوظائف األميركية عززت 

توقعات رفع الفائدة.

أسعار الذهب تنحني

لقوة الدوالر األميركي



قالـــت وكالـــة الطاقـــة الدولية إن  } لنــدن – 
الواليات المتحدة ســـتظل أكبـــر مصدر لنمو 
المعـــروض النفطي العالمي حتـــى عام 2020 
حتى بعد انهيار األســـعار في الفترة األخيرة 
وذلـــك رغم توقعـــات أخرى بتباطؤ أشـــد في 

اإلنتاج الصخري.
وأضافـــت الوكالة في تقريرها عن ســـوق 
النفـــط في المـــدى المتوســـط، أن األســـعار 
التـــي فقدت نحـــو 50 بالمئة مـــن قيمتها منذ 
يونيـــو الماضي، من المرجح أن تســـتقر عند 
مستويات أقل بكثير من مستوياتها المرتفعة 

خالل األعوام الثالثة األخيرة.
وتفاقمت خســـائر النفط بسبب قرار منظمة 
أوبك عدم خفض اإلنتـــاج في نوفمبر الماضي، 
مفضلة الدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة 
مصادر منافسة مثل النفط الصخري األميركي.

وقالـــت ماريا فـــان ديـــر هوفـــن المديرة 
التنفيذيـــة لوكالة الطاقـــة إن أوبك قد تجتذب 
بعـــض العمالء مـــن جديد في ظـــل انخفاض 
األسعار لكنها لن تســـتعيد حصتها السوقية 
التي كانت تتمتع بها قبـــل األزمة المالية في 

عام 2008.
وأضافـــت في بيـــان إن قرار أوبـــك ”غير 
المألوف في التعامل مع انخفاض األســـعار، 
مـــا هو إال مثال آخر على مـــدى التغيير الذي 
أحدثه النفط الصخري في السوق.. والخطوة 
للســـوق  بالســـماح  أوبـــك  اتخذتهـــا  التـــي 
باســـتعادة توازنها من تلقاء نفســـها تعكس 

تلك الحقيقة“.
ورجحـــت أن يزيـــد إجمالـــي المعـــروض 

األميركي 2.2 مليـــون برميل يوميا إلى 14 
مليون برميل يوميا فـــي 2020 وترجع 

معظم الزيادة إلى النفط المحكم.
وتتناقـــض توقعات الوكالة 

مـــع تقديـــرات أوبـــك التي 
صـــدرت يـــوم األثنيـــن، 
والتـــي قالـــت فيهـــا إن 

انخفـــاض أســـعار الخـــام 
ســـيبطئ اإلنتاج فـــي الواليات 

بوتيـــرة  أخـــرى  ودول  المتحـــدة 

أســـرع مما كان يعتقد في الســـابق. وتوقعت 
أوبك نفســـها في تقرير شـــهري نشر االثنين 
ارتفاع الطلب على نفطها هذا العام مقارنة مع 
التقديرات الســـابقة وذلك مع تأثر المنتجين 

اآلخرين باستراتيجية عدم دعم األسعار.
ورفعت أوبك تقديراتها للطلب على نفطها 
إلـــى 29.21 مليون برميـــل يوميا في عام 2015 
بزيـــادة قدرهـــا 430 ألـــف برميـــل يوميا عن 

التوقعات السابقة.
وقالـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة، التـــي 
تقدم المشـــورة للـــدول الصناعية بخصوص 
سياسات الطاقة إن ”تصحيح السعر سيؤدي 
معـــروض أميركا  إلى توقـــف مؤقـــت ’لحفل‘ 

الشمالية لكنه لن ينهيه“.
لكن توقعات اإلنتاج الروسي ال تبعث على 

نفس القدر من التفاؤل.
وذكرت الوكالة أن ”روسيا تواجه عاصفة 
عاتية تتمثل في انهيار األســـعار والعقوبات 
الدوليـــة وانخفاض العملة ومـــن المرجح أن 
تكون الخاســـر األكبـــر في القطـــاع“ متوقعة 
انكماش اإلنتاج بمقدار 560 ألف برميل يوميا 

بحلول عام 2020.
وتوقعـــت وكالـــة الطاقـــة ارتفـــاع الطلب 
العالمـــي علـــى نفـــط منظمة أوبك فـــي العام 
المقبـــل إلى 29.90 مليون برميل يوميا بعد أن 

يستقر عند 29.4 مليونا هذا العام.
وذكـــرت أن مـــا يعكـــس زيـــادة اإلنتـــاج 
الصخـــري وتباطؤ الطلب فـــي الغرب تراجع 
حصة أوبك في الســـوق إلى أقل من 30 بالمئة 
هذا العام من أكثر من 40 بالمئة في عام 2008.

ويتناقض تقرير وكالة الطاقة مع توقعاتها 
الســـابقة للمدى المتوســـط والمنشـــورة في 
يونيـــو حيث تضمنت تقديـــرات أعلى للطلب 
على النفط وســـلطت الضوء على مخاطر مثل 

العنف في العراق.
وتتوقع الوكالة حاليا تســـارع نمو الطلب 
العالمي على النفـــط بنحو 1.13 مليون برميل 
يوميـــا في 2016 من 910 آالف برميل يوميا في 
2015. لكنها تتوقع مع ذلك أن يكون النخفاض 
الســـعر أثر هامشـــي على نمـــو الطلب حتى 

نهاية العقد الحالي.
وقال التقريـــر إن ”توقعات نمو االقتصاد 
العالمي شهدت تخفيضات متكررة في األشهر 
الستة األخيرة رغم التراجع الحاد في األسعار 
مما يقلـــص التوقعات الســـابقة لنمو الطلب 
على النفط حتى نهاية العقد بنحو 1.1 مليون 

برميل يوميا“.
وتباطـــؤ  األســـعار  انخفـــاض  وأدى   
الطلـــب ووفرة المعروض إلـــى تعزيز أحجام 
المخزونـــات النفطيـــة بمـــا يؤثر ســـلبا على 

األسعار. 
وتتوقع وكالة الطاقـــة توقف هذه الزيادة 
في المخزونات في منتصف 2015 وبعدها تبدأ 

السوق في التعافي.
غيـــر أن الوكالـــة ذكرت في تقرير شـــهري 
منفصـــل إن النفـــط قـــد يواجـــه المزيـــد من 
الضعـــف قبل حـــدوث ذلك. وتوقعـــت الوكالة 
فـــي التقريـــر الذي صـــدر الثالثـــاء أيضا أن 
مخزونـــات دول منظمة التعـــاون االقتصادي 
والتنميـــة قد تقتـــرب في منتصـــف العام من 

مستواها القياسي الذي بلغته في 1998.
وقـــال التقريـــر الشـــهري ”رغـــم توقعات 
تقليـــص الميزانيات بحلول نهاية 2015 إال أن 
الضغوط النزولية على الســـوق ربما لم تبلغ 

منتهاها حتى اآلن“.
فـــي هـــذه األثنـــاء تراجعت أســـعار 
النفط بشـــكل طفيف، ليســـتقر سعر 
خـــام برنت عند حاجـــز 58 دوالرا 
نزل  بعدمـــا  أمـــس  للبرميـــل 
معدل التضخم في الصين 
ألقل مستوى في خمسة 
أعوام في يناير، ليؤجج 
المخـــاوف بشـــأن الطلب 
على النفط من ثاني أكبر دولة 

مستهلكة في العالم.
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◄ ذكرت تقارير إخبارية أمس أن 
الشركة الكورية الجنوبية هيونداي 

لإلنشاءات فازت بعقد مع هيئة 
الكهرباء السعودية بلغت قيمته 126 
مليون دوالر إلنشاء أبراج وخطوط 

لنقل الكهرباء.

◄ أعلنت شركة قطر لإلضافات 
البترولية المحدودة المملوكة للدولة 
أنها افتتحت أكبر مصنع الستعادة 

وحقن ثاني أكسيد الكربون في 
العالم بطاقة 500 طن يوميا، 

وسيستخدم في إنتاج الميثانول.

◄ توقع وزير النفط العراقي عادل 
عبد المهدي ارتفاع الطلب العالمي 

على النفط بعد خروج المنتجين 
الهامشيين من المنافسة بسبب عدم 

قدرتهم على تحمل التكاليف بعد 
هبوط أسعار النفط.

◄ طالب مواطنون واقتصاديون 
فلسطينيون بخفض أكبر في 

أسعار الوقود يفوق 15 بالمئة التي 
انخفضت بها األسعار منذ أكتوبر، 
ألنها ال تتناسب مع تراجع أسعار 

النفط بنحو 50 بالمئة.

◄ قالت وزارة البترول المصرية 
إنها تسعى إلقناع العراق بربط 

حقول إنتاج الغاز في إيران بخط 
الغاز العربي المقرر إقامته  بين 

األردن والعراق ومصر، من أجل نقل 
الغاز اإليراني لمصر.

◄ أعلنت شبكة اإلنذار المبكر 
بالمجاعة التابعة لألمم المتحدة 

منظمة أممية، أن 3.5 مليون شخص 
في مناطق النزاعات في السودان 
يواجهون مستويات مختلفة من 

انعدام األمن الغذائي.

باختصار

وكالة الطاقة الدولية منظمة أوبك

النفط الصخري 
سيسترد قوة الدفع 

ليصل مستويات 
قياسية بحلول 2020

انخفاض األسعار 
سيبطئ إنتاج النفط 

الصخري بوتيرة 
أسرع من المتوقع

توقعات متناقضة

رجحــــــت وكالة الطاقــــــة الدولية أن يواصل إنتاج النفط الصخــــــري منوه القوي حتى عام 
2020، وذللك بعد يوم واحد على إعالن منظمة أوبك أن ذلك اإلنتاج تأثر بتراجع األسعار 

بدرجة تفوق التوقعات.

وكالة الطاقة الدولية تناقض توقعات منظمة أوبك
[ إنتاج النفط الصخري سيعاود النمو الجامح حتى عام 2020  [ توقعات متشائمة بشأن مستقبل إنتاج النفط الروسي

وكالة الطاقة تتوقع انخفاض اإلنتاج الروسي بنحو ٥٦٠ ألف برميل بحلول عام ٢٠٢٠

ستاندرد أند بورز تخفض النظرة المستقبلية للسعودية
خفضـــت وكالـــة ســـتاندرد اند  } نيويــورك – 
بورز للتصنيف االئتماني النظرة املســـتقبلية 
كما خفضت تصنيف  للسعودية إلى ”ســـلبي“ 
البحرين وســـلطنة عمان علـــى خلفية التراجع 

الكبير في أسعار النفط.
ورغم العجز الكبير الذي توقعته الرياض 
في موازنة العام احلالـــي، لم تخفض الوكالة 
التصنيف االئتماني للســـعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، وكذلك األمر بالنســـبة إلمارة 
أبوظبي وقطر، بسبب ”الوضع املالي الصلب 

جدا“.
وقالـــت الوكالـــة في بيـــان إنه ”نظـــرا إلى 
اعتمادهـــا الكبيـــر علـــى عوائد النفـــط اخلام، 
فـــإن الوضع املالي الصلب جدا للســـعودية قد 

يتراجع بسبب انخفاض أسعار النفط اخلام“.
واعتبـــرت الوكالة أن ”النظرة املســـتقبلية 
الســـلبية تعكـــس رؤيتنا بـــأن الوضـــع العام 

للمالية السعودية يتراجع“.
وكانت ســـتاندرد اند بورز خفضت النظرة 
املستقبلية للسعودية في شهر ديسمبر املاضي 
مـــن ”إيجابـــي“ إلى ”مســـتقر“. كمـــا خفضت 
الوكالة منذ ذلك احلني توقعاتها ألسعار النفط 
العاملية. ورجحت الوكالة في توقعاتها السابقة 
الصادرة في شـــهر ديســـمبر املاضي أن يكون 
متوســـط سعر برميل خام برنت املرجعي خالل 

العام احلالي بني 80 و85 دوالرا للبرميل.
وقالت ســـتاندرد أند بورز في بيانها أمس 
”نحن نتوقع اليوم أن يكون متوسط سعر برنت 

عند نحـــو 55 دوالرا خالل العـــام احلالي، وأن 
يرتفع خالل األعوام الثالثـــة املقبلة ليكون في 

حدود 70 دوالرا للبرميل“.
وعلى عكـــس الســـعودية، مـــن املتوقع أن 
حتقـــق موازنة اإلمارات العربية املتحدة تعادال 
بني اإلنفاق والدخـــل في موازنة العام احلالي، 
وقـــد أبقت ســـتاندرد اند بورز علـــى تصنيف 
ائتمانـــي جيد ألبوظبي عند ”أيه. أيه/ أيه – 1“ 

مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعـــت الوكالة أن تبـــدي أبوظبي التي 
متلـــك الســـواد األعظم مـــن النفـــط اإلماراتي، 

مرونة وحذرا في سياساتها املالية.
 وكذلك أبقت الوكالة على التصنيف نفســـه 
بالنســـبة إلى قطـــر التي لم تعلن عـــن موزانة 

العـــام احلالي حتـــى اآلن. وخفضـــت الوكالة 
التصنيف االئتماني لكل من البحرين وسلطنة 

عمان بدرجة واحدة.
ويرجـــح مراقبـــون أن ال تتأثر دول اخلليج 
بشكل كبير بتراجع أسعار النفط بعد أن راكمت 
احتياطـــات كبيرة تصل إلى 2.45 تريلون دوالر 

بحسب معهد التمويل الدولي.

ستاندرد اند بورز أبقت 

تصنيف أبوظبي عند 

أيه.أيه/أيه – 1 مع نظرة 

مستقبلية مستقرة

اقتصاد
سوق الكويت 

6.735.01

0.20%

4.627.91

0.41%

سوق مسقطسوق قطر

3.931.16

0.26%

6.631.80

0.89%

سوق السعودية

9.300.50

0.96%

سوق البحرين

1.446.17

0.42%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} أبوظبــي – قالـــت شـــركة بتـــرول أبوظبـــي 
الوطنيـــة (أدنـــوك) أمـــس إنها وقعـــت اتفاق 
دعـــم فني مع شـــركة أوكســـيدنتال بتروليوم 

األميركية لتطوير حقلي نفط احليل وغشة.
وأكدت في بيان إن الشركتني ستتعاونان في 
عدد من األنشـــطة التي تصل اســـتثماراتها إلى 
500 مليون دوالر وتشمل إجراء مسوح سيزمية 
ثالثيـــة األبعـــاد وحفر آبـــار تقييميـــة وتنفيذ 

الدراسات الهندسية الالزمة لتطوير احلقلني.
وبحســـب البيان متلك أدنوك 70 باملئة من 
مشـــروع تطوير احلقلني وحتوز أوكسيدنتال 
30 باملئة، تضاف إلى حصتها البالغة 40 باملئة 

في مشروع احلصن للغاز في أبوظبي.
فـــي هـــذه األثناء أرســـت شـــركة أبوظبي 
لصناعات الغاز وشركة أبوظبي لتسييل الغاز 
أمس عقودا قيمتها 1.6 مليار دوالر لتوســـعة 

منشآت معاجلة الغاز الطبيعي في البالد.
والتوريـــدات  الهندســـة  بعقـــود  وفـــاز 
والتشـــييد كونســـورتيوم الـــذي يضـــم مير 
تكنيمونت اإليطالية وأرشـــيرودون اليونانية 
وتكنيـــكاس ريونيـــداس األســـبانية وشـــركة 

اإلنشاءات البترولية الوطنية اإلماراتية.
وقالـــت الشـــركتان إن املشـــروع يتضمن 
تطوير وتوســـعة املنشـــآت لزيـــادة طاقة نقل 
الغاز، في إطار خطـــط اإلمارات لتلبية الطلب 

احمللي املتزايد على الغاز.

أبوظبي توقع اتفاقا

 مع شركة أوكسيدنتال

} وزراء املالية وحكام املصارف املركزية لدول مجموعة العشرين على هامش اجتماعهم في اسطنبول أمس، الذي دعا الستغالل فرصة تراجع أسعار 
النفط في إعادة تقييم السياسات املالية لدول العالم.



– أثار اعتـــراف نائب رئيس الوزراء  } أنقــرة
التركـــي بولنـــت آرينتش بأن نصف الشـــعب 
التركي يضمر كراهية حلزب العدالة والتنمية 
احلاكم جدال واســـعا فـــي األوســـاط التركية 

احمللية والدولية أيضا.
وجاء اعتـــراف أرينتش في وقت تســـتعد 
فيـــه األحزاب السياســـية فـــي تركيا خلوض 
االنتخابـــات العامة التي من املقرر إقامتها في 

يونيو املقبل.
وقال آرينتش، الذي يشـــغل أيضا منصب 
املتحدث الرســـمي باســـم احلكومة احملافظة 
برئاسة أحمد داوود أوغلو، إن نصف الشعب 

في تركيا بات يضمر كراهية للحزب.
جاء ذلك خالل مشـــاركة آلرينتش في أحد 
البرامج التليفزيونية قال فيها ”نحن (العدالة 
والتنميـــة) نحصـــل على أصـــوات مبعدل ٥٠ 
في املئة ولكن الـ٥٠ فـــي املئة األخرى تكرهنا، 
وهذا ال يعتبـــر عائقا لـمعدل أصواتنا البالغة 
٥٠ في املئـــة. إال أن تركيا قد تتحول إلى دولة 
تصعب أو تســـتحيل إدارتهـــا“. وأضاف ”في 
الســـابق كّنـــا ننزل إلـــى الشـــوارع وامليادين 
وكان جمهورنا يحبنا كثيرا كما كانت الفئات 
املعارضـــة حتترمنا على األقـــل. لكنني اليوم 
أشـــعر بأن هناك نظرة كراهيـــة حلزبنا. هناك 

حالة من التحجر واالستقطاب“.
ويقول مراقبون إن حزب العدالة والتنمية 
يحصل دائما على دعم ٥٠ في املئة من الشعب، 
وأن الــــ٥٠ في املئـــة األخرى ال حتـــب العدالة 
والتنميـــة، وأن الفئـــة التي تصـــوت للعدالة 
والتنميـــة تفعـــل ذلـــك ألنها تشـــعر بقلق من 
انقطاع بعض املســـاعدات التي حتصل عليها 
مـــن الدولة، أو بســـبب عالقـــات املصالح، أو 
بســـبب اخلوف من زعزعة االســـتقرار وكذلك 

بسبب كون أحزاب املعارضة ضعيفة.
ويبدو أن ارينتـــش كان يتحدث في حلظة 
مصارحـــة مـــع النفس نـــادرا ما تصـــدر عن 

الساسة األتراك املشاركني في السلطة.
وتطـــرق آرينتش في معـــرض حديثه إلى 
اإلجـــراءات التي كان من شـــأنها هدم وعرقلة 
األحـــزاب السياســـية التركيـــة فـــي املاضـــي 
موضحا أن حزب العدالة والتنمية قد يقع في 

األخطاء ذاتها.

وقـــال ”يجب االبتعاد عـــن الظلم ويلزم أن 
نكون إلـــى جانب احلق. وإذا متكنا من إحياء 
وبقـــاء هذه العناصـــر فلن تقـــدر أي قوة في 
الكـــون أن ترهبنـــا. لكن إذا بدأنـــا في اتخاذ 
خطوات في طريـــق الظلم أو عدم أداء األمانة 
ألهلها أو اتباع سياســـة احلصول على منافع 
قصيـــرة األجل ومرتكزة على املصالح فعندها 
قد حتدث مشكالت. هل هناك شيء من هذا في 

حزب العدالة والتنمية؟ رمبا يكون“.
ويظهـــر مـــن تصريحـــات نائـــب رئيـــس 
الوزراء التركي اعتماد احلزب احلاكم بشـــكل 
كبير على جمهوره من اإلسالميني واملهمشني 

الذين يصوتون للحزب طلبا للمساعدات التي 
أقرها الرئيس رجب طيب أردوغان عندما كان 
يشـــغل منصب رئيس الوزراء، أو هؤالء الذين 

يرتبطون باحلزب وأيديولوجيته.
وتابع أرينتش ”اخلالصة أننا نتحدث عن 
حزب مواده اخلام أفراد من البشر وبقاؤه في 
احلكـــم يتعلق بجودة املواد اخلـــام. يجب أن 
تؤدى األمانة إلى أهلها. إن مثل هذه املشكالت 
هـــي التي جعلت حزبي الوطـــن األم والطريق 
القومي ينهـــاران وينعدمان وإن ذلك أيضا هو 
الـــذي جعل حزب الشـــعب اجلمهـــوري، أكبر 
أحزاب املعارضة في تركيا، يســـتمر على هذه 

احلالة (البقاء في املعارضة)“.
لكن حزب الشعب اجلمهوري له رأي آخر. 
فقادة احلزب يتوعدون في تصريحاتهم، التي 
أخـــذت في التصاعـــد منذ اإلعـــالن عن موعد 
االنتخابـــات، بالفـــوز هذه املـــرة على احلزب 
احلاكـــم الذي يقولون إن أردوغان ســـاهم في 
تقليص شعبيته بعد اإلجراءات القمعية التي 

جلـــأ إليها ضـــد الصحف املعارضـــة وضباط 
شـــرطة اتهمهـــم بالضلوع فـــي مؤامرات ضد 

سلطته.
ومتحـــورت هـــذه االتهامـــات حينهـــا في 
التعاون مع ما يســـمى داخل العدالة والتنمية 
بـ“الكيـــان املـــوازي“، وهـــي حركـــة اخلدمـــة 
التـــي يتزعمها رجل الدين واحلليف الســـابق 

ألردوغان فتح الله غولن.
وتســـتغل أحـــزاب املعارضـــة أيضا رغبة 
أردوغان فـــي حصر كافة الســـلطات في يديه 
وتوظـــف خطابـــه االســـتبدادي فـــي محاولة 
حلشـــد املزيد من أنصارها من أجل التصويت 
لصاحلهـــا، أو على أقل تقديـــر محاولة إقناع 
جزء كبير من القاعدة الشعبية للحزب احلاكم 

بعدم التصويت له.
لكن بعض املراقبـــني ينظرون إلى اعتراف 
ارينتش بأنه قد يكون محفزا أيضا في احلركة 
السياســـية الغنيـــة التي تشـــهدها تركيا اآلن 
اســـتعدادا لالنتخابات، ويـــرون أن املعارضة 
أمام فرصة ثمينة الستغالل هذه التصريحات 
في حشـــد قواعدها والفوز بنســـبة مقاعد في 
البرملان تتمكن مـــن خاللها من حصار احلزب 
اإلســـالمي الـــذي يرغب فـــي الســـيطرة على 

األغلبية املطلقة. 
وجناح العدالة والتنمية في تأمني االغلبية 
يســـمح ألردوغـــان بتغيير الدســـتور بطريقة 
متكنهـــم من تركيـــز كافة الســـلطات في يديه، 
وهو ما تخشاه أحزاب املعارضة التي ترى في 

الرئيس احلالي منوذج لدكتاتور قمعي.
لكـــن الوقت مـــازال مبكرا حلســـم املوقف 
في تركيا، التي قد تســـقط في شـــباك األسلمة 
الكاملـــة إذا ما لـــم يواجه اإلخـــوان معارضة 

علمانية قوية.

اإليرانيـــة  احلكومـــة  حتـــاول   – طهــران   {
إخضاع منطقة األحواز العربية إلى سيطرتها 

الكاملة لكن هذه املرة ليس بقوة السالح.
الشـــيعي  النظـــام  إن  تقاريـــر  وتقـــول 
املتشـــدد في طهران يخطط لتغييـــر التركيبة 
الدميوغرافيـــة لســـكان املنطقـــة الذيـــن يبلغ 

عددهم أكثر من ٨ ماليني نسمة.
وحاولت من قبل احلكومات احملافظة التي 
تعاقبت على الســـلطة منذ انتخـــاب الرئيس 
الســـابق محمود أحمدي جناد رئيســـا للبالد 
في أغسطس ٢٠٠٥ اللجوء إلى العنف لتحييد 
احلـــركات املســـلحة القوميـــة والدينية التي 

تطالب باستقالل املنطقة عن إيران.
لكـــن حكومـــة الرئيس اإلصالحي حســـن 
روحانـــي يبدو أنهـــا جلأت إلى املنـــاورة من 
خالل اتباع طرق سلمية الحتواء املنطقة، تبدأ 

بتفريغها من جوهر ثقافتها العربية.
ويقـــول صالح حميـــد الكاتـــب الصحفي 
والناشط في منظمة حقوق اإلنسان األحوازية 
إن القوات اخلاصة التابعة للشـــرطة اإليرانية 
قامـــت بقمع جتمع احتجاجي ســـلمي للعمال 

العرب باإلقليم أول بداية هذا األسبوع.
وأضاف أن ”العمال جتمعوا بشكل سلمي 
لالحتجاج على فصلهم من عملهم وجلب عمال 

من مختلف املناطق اإليرانية بدال منهم“.
وأشار حميد إلى أن الهدف الرئيسي وراء 
ذلك هو ”إجبار العرب على الرحيل عن املنطقة 
وتغيير اخلارطة الدميوغرافية إلقليم األحواز 
العربي من خـــالل توطني املزيد من املهاجرين 
الفـــرس وســـائر القوميات غيـــر العربية على 
حســـاب الشـــعب العربـــي األحـــوازي ونهب 

خيراته وثرواته“.
ولـــم يتوقف األمر على محاولة اســـتبدال 
املالمـــح العربيـــة للمؤسســـات االقتصاديـــة 
فـــي اإلقليم الذي يقع في جنـــوب غرب إيران، 
وإمنا امتد أيضا إلى محاوالت تشجيع هجرة 
األحوازيني من مناطقهـــم األصلية إلى العمق 

اإليراني.
وقالـــت مصـــادر أحوازيـــة إن احلكومـــة 
اإليرانيـــة تنســـق مـــع الشـــركات اإليرانيـــة 

املرتبطة بها من أجل منـــح مزايا لألحوازيني 
للعيـــش والعمـــل داخـــل املجتمع الفارســـي 

اإليراني.
مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  هاجـــرت  وبالفعـــل 
األحوازيـــني الذين كانوا يعيشـــون في قضاء 

تستر، حي التفكير، إلى مدينة قم الفارسية.
ويقول أحوازيون إن الســـلطات اإليرانية 
تســـتخدم سماسرة في مدينة تستر يستغلون 
نســـب البطالـــة املرتفعة بني الشـــباب لعرض 
فرص عمل على الســـكان احملليني داخل املدن 

الفارسية.
واملخطـــط، الـــذي يشـــرف عليه قـــادة في 
احلـــرس الثـــوري اإليرانـــي وأجهـــزة أمنية 
ســـيادية، تنفذه عدة شركات إيرانية من بينها 
الشـــركات العاملة في إنتاج املكرونة كشـــركة 
”داوود صفـــري“ وشـــركة ”ماكارونـــي بـــرج“ 
وشـــركة التصنيع الغذائي ”مهرشـــاد البرز“ 
باإلضافة إلى شركة إنتاج املشروبات الغازية 

”خوش طعم قم“ في مدينة قم.
وقـــال ناشـــطون أحوازيـــون إن احلكومة 
اإليرانية تســـتخدم أســـاليب تنحـــى أحيانا 
إلـــى الترغيـــب وأحيانا أخرى إلـــى الترهيب 
والتضييـــق، خاصـــة في املناطـــق التي أزداد 
فيها عدد املســـتوطنني الفارسيني ومن بينها 

مدينة تستر.
ووجـــود املســـتوطنني أحـــدث حالـــة من 
وأدى  األحـــوازي،  اإلقليـــم  فـــي  االنقســـام 
االســـتقطاب الناشـــئ عـــن ذلك إلـــى ارتكاب 
بعض املستوطنني ألعمال عدائية ضد السكان 

احملليني.
وقبل أشهر قام مستوطنون من اللر (قبائل 
الفرس الرحـــل) والبختياريني باختطاف أكثر 
من عشرة مواطنني أحوازيني في قضاء تستر 
ولـــم تتمكن احلكومة مـــن حتديد أماكنهم إلى 

اآلن.
هـــذه احلادثة وغيرها ســـاهمت في وضع 
الســـكان احملليني في حالـــة تخبط بني انعدام 
األمن من جهة والرغبة في التمســـك مبوطنهم 

احمللي.
وال يبـــدو أن احلكومـــة املركزيـــة تكتـــرث 
لشكوى األحوازيني، الذين يتهمونها بالضلوع 

في هذا املخطط.
ولـــم يؤد ذلك إلى تراجـــع اإلجراءات التي 
شرعت احلكومة في اتخاذها، فقد بدأ مشروع 
حكومي لبناء مســـتوطنتي ”رامني“ و“شيرين 

شهر“ في مدينة األحواز العاصمة.

محســـني، رئيـــس احتاد  وقـــال توفيـــق 
مهـــر  مؤسســـة  فـــي  اإلســـكان  تعاونيـــات 
االستيطانية، إن ”الهدف من بناء املستوطنتني 
هـــو إحـــداث تغيـــر فـــي التركيبة الســـكانية 

لعاصمة األحواز والسيطرة على أمنها“.
وأكـــد أن احلكومـــة اإليرانية حتاول ”منع 
التجمعـــات الســـكانية العربيـــة فـــي مراكـــز 
ومدن القطر األحوازي من ممارســـة األنشـــطة 
االجتماعيـــة والثقافيـــة أو احتضـــان العمل 

املسلح“.
وحول خطوات تنفيذ اخلطة قال محسني 
”بدأنـــا العمل بتنفيـــذ هذه اخلطة فـــي مدينة 
األحـــواز العاصمـــة ألهميتهـــا“، وانتقد بطء 
عمليـــة تنفيـــذ بنـــاء املســـتوطنتني قائال ”إن 
العمل شـــبه مشـــلول وهذا أمر مقلق ومزعج 

للغاية“.

وتيـــرة  تصاعـــد  بســـبب  أنـــه  وأوضـــح 
تهديدات أصحاب األراضي في اآلونة األخيرة 
أغلقت ورش العمل بشكل كامل في مستوطنة 
”شـــيرين شـــهر“ إلى أن حتل مطالب أصحاب 

األراضي.
وكان موقـــع ”فارس نيوز“  قد كشـــف عن 
أن محســـني تلقى تهديدا بالقتل إذا لم يوقف 

العمل فـــي بناء املســـتوطنتني على أراضيهم 
املغتصبة.

وعزى محسني سبب اعتراض الناس على 
اســـتمرار البناء ملا أســـماه ”أياد خفية“ كانت 
وراء دفـــع الناس إلى االعتراض، في إشـــارة 
إلى ســـعي الناشـــطني األحوازيني إلى كشف 
خطط االحتالل وفضحها أمام الشعب العربي 
األحوازي. ومستوطنة ”شيرين شهر“ من أكبر 
املســـتوطنات التي يجري بناؤها في اإلقليم، 
وتقـــع جنـــوب غـــرب العاصمة أحـــواز على 
مســـاحة ٢١ كيلومترا مربعـــا معظمها أراض 

متت مصادرتها من أصحابها العرب.
وتعد املســـتوطنة منطقة آمنـــة لالحتالل 
حيـــث يحدهـــا من الشـــرق نهـــر كارون وتقع 
فـــي مركز ثقل خمس شـــركات قصب الســـكر 

املتواجدة في املنطقة.

طهران واألحواز: إطالق االستيطان بدل إطالق النيران

الحكومة التركية تعلم أن نصف الشعب يكرهها
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العمال األحوازيون سيقمعون حتى لو كانوا مظلومني

[ الحكومة اإليرانية تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لإلقليم [ السياسات {اإلصالحية} أكثر قسوة والتباسا من القمع

[ المعارضة تستغل تصريحات ارينتش في الحشد لالنتخابات البرلمانية

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

األمر لم يتوقف عند اســـتبدال 

املالمـــح العربيـــة للمؤسســـات 

االقتصادية بل امتد إلى تشجيع 

هجرة األحوازيني من مناطقهم

◄

◄ ارتفعت الصادرات الباكستانية 
الى االتحاد األوروبي بأكثر من 

بليون دوالر، بعد ابرام اتفاق التبادل 
التجاري بين الطرفين العام الماضي.

واالتفاقية، التي وقعها اإلتحاد 
االوروبي نهاية عام 2013، تعفي 

الشركات الباكستانية من دفع رسوم 
على بعض السلع التي يتم تصديرها 

الى الدول األوروبية خالل األعوام 
العشرة المقبلة.

ومنح االتحاد األوروبي باكستان ما 
يسمى بـ"النظام التفضيلي العام"، 
واشترط االتحاد تطبيق القوانين 
الدولية في مجال حقوق اإلنسان 

والعمال، في وقت أثار قرار باكستان 
استئناف تنفيذ عقوبات اإلعدام 

مخاوف في هذا المجال.
وبلغت قيمة صادرات باكستان الى 

اوروبا خالل الفترة السابقة 6.38 
مليار دوالر، بزيادة بلغت 20 في 

المئة عن 2013، في حين بلغت قيمة 
الصادرات 5.3 بليون دوالر.

وكانت صادرات النسيج الباكستانية 
قبل توقيع القانون تخضع إلى 
رسوم تتراوح بين 6.4 و12 في 

المئة، في حين تصل الرسوم على 
السلع الجلدية واألحذية الى 6 في 
المئة. ويشكل قطاع النسيج محور 
الصادرات الباكستانية ويمثل اكثر 

من 50 في المئة من مجمل الشحنات 
البحرية للبالد.

ويبدو ان أوروبا طلبت تنفيذ إسالم 
أباد إصالحات سياسية وقانونية 

مقابل ذلك.
لكن الحكومة الباكستانية نفت ان 

يؤثر استئناف تنفيذ احكام اإلعدام 
على النظام التفضيلي الممنوح 
للبالد، في وقت بات فيه االتحاد 
األوروبي قلقا من هذا الموضوع 

وتفهمه ألثر اإلعفاءات الجمركية في 
خلق المزيد من الوظائف ومواجهة 

اإلرهاب.

يغير النظام اإليراني اســــــتراتيجيته في التعامل مع إقليم األحواز العربي من خالل تبني 
سياسة تقوم على االستيطان وتغيير التركيبة الدميوغرافية للسكان احملليني بالتزامن مع 

القمع واإلرهاب.

باختصار

«إن أقوال رئيس الجمهورية ال تناســـب منصبـــه. فإذا نظرنا إلى 

آخر خطاباته في االجتماعات التي شـــارك فيها، نرى أن عباراته 

بائسة ولكن هناك من يصفقون له على كل حال».
خلوق كوتش
نائب رئيس حزب الشعب اجلمهوري التركي

«إيران عملت طوال العقود املاضية على ضم الكثير من األراضي 

األحوازية إلى محافظات شيراز وجهارمحال وبختياري وكردستان، 

وتوطني قبائل اللر وبناء املستوطنات». 
طه الياسني
ناشط حقوقي أحوازي

«الصني ســـتواصل دعمها الثابت لجهود باكســـتان في مكافحة 

اإلرهاب واســـتئصال شـــأفته. لن يتوقف دعمنا على املساعدات 

العسكرية لكن سيشمل االقتصادية أيضا».
فان تشانغ لونغ
نائب رئيس اللجنة العسكرية الصينية

بولنت ارينتش:

نحصل على أصوات 

بمعدل 50 في المئة ولكن 

النصف األخر يكرهنا

نائب رئيس الوزراء كان يتحدث 

في لحظـــة مصارحة مع النفس 

نادرا ما تصدر عن املســـؤولني 

االتراك

◄

صالح حميد: 

العمال العرب املفصولون 

يقمعون بعد جلب عمال 

فارسيني بدال منهم

 أردوغان ورجاله لم يعودوا قادرين على تسويق صورة املنقذ



} القاهــرة - كان معـــرض القاهـــرة للكتـــاب 
فرصة لمناقشة كتاب ”اقتصاديات اإلخوان في 
مصر والعالـــم“، للدكتور والخبير االقتصادي 
عبدالخالق فاروق حيث أبرز أن عناصر ارتكاز 
الجماعات اإلســـالمية هو المسجد، باعتباره 
مكانـــا للتعليـــم والتثقيف الدينـــي والتعبئة، 
ومكانـــا للحصول على موارد مـــن التبرعات، 
مشـــيرا إلى أن أوروبا بها ثالثـــة آالف مركز، 
وهي مراكز للحركة أيا كان غرضها، وبالتالي 
ة المتردديـــن علـــى  ـــنَّ فعـــدد المســـلمين السُّ
المســـاجد يتراوح بين 2 مليون أو 3.6 مليون 

مسلم طبقا لدراسات نشرت خارج مصر.
وهـــذا يفيـــد أن هـــذه التنظيمـــات وهـــي 
اإلخوان والجماعات اإلســـالمية تتحرك وسط 
هذه الكتلة االجتماعيـــة، ويصل المتعاطفون 
معهـــم مـــن 10 إلـــى 20 بالمئة تقريبـــا أي ما 
يعـــادل 150 إلى 300 ألف شـــخص في أوروبا، 

والتعاطف يأتي في دفع أموال الزكاة.
أما بالنسبة إلى اقتصاديات اإلخوان فقال 
فـــاروق: إن موارد التنظيـــم تتحدد في ثمانية 
موارد هي اشتراكات األعضاء والتبّرعات من 
األفراد والمؤسســـات، وأموال الزكاة، وأرباح 
المشـــروعات خارج مصـــر وداخلهـــا، والتي 
يديرها يوسف ندا، إلى جانب عنصرين وهما 
أمـــوال اإلغاثة اإلســـالمية الدوليـــة، وأموال 

الجهاد األفغاني.

وأضاف أن االشـــتراكات الســـنوية بلغت 
187 مليون جنيه.

أما بالنســـبة إلى التبرعات فقد بلغت 603 
مليون جنيه ســـنويا، إلـــى جانب ربع األرباح 
إجماليا والتي تحّول من الشـــركات المملوكة 
لإلخـــوان إلى التنظيم، وبذلـــك يصل إجمالي 
األربـــاح والتبرعـــات إلـــى 500 مليـــون جنيه 

سنويا.

وفيما يتعلق بأموال الزكاة فقد بلغت 188 
مليون جنيه سنويا من داخل مصر، أما خارج 
مصر فـــي أوروبا فبلغـــت 125 مليـــون جنيه 

سنويا.
فحجـــم مـــوارد تنظيـــم اإلخوان حســـب 
إحصائيات عبدالخالق فاروق تبلغ 7 مليارات 
ســـنويا، فيما يبلغ معدل إنفاقها 2 مليار و573 

مليون جنيه.
كما أوضـــح فاروق عبدالخالـــق أن خارج 
مصر ووفقا لبيانات عام 2010 فإن المســـلمين 
1.6 مليار مســـلم في العالم منهم 60 بالمئة في 
آســـيا، بينما النشـــاط اإلخوانـــي يتحرك في 
المنطقـــة العربيـــة التي يبلغ عدد المســـلمين 
فيهـــا 300 مليـــون مســـلم، ولم ينضـــم منهم 
للتنظيم ســـوى حوالي 3 ماليين شـــخص، أي 
ما يعادل 1 بالمئة من إجمالي سكان المنطقة.
وتحدث فـــاروق عن نفقـــات التنظيم بناء 
على بعـــض المؤشـــرات وهي عـــدد المقرات 
الضخمـــة التي تصل إلـــى 252 مقرا، فتكاليف 
مقـــرات الجماعـــة والحزب بلغـــت 118 مليون 
جنيـــه، ومصاريف الدعاية بلغـــت 400 مليون 
جنيه، مشـــيرا إلى أن إجمالي نفقات التنظيم 

سنويا تبلغ 2573 مليون جنيه.
في سياق متصل بمسألة تمويالت اإلخوان 
واقتصادياتهـــم قدم الصحفـــي األميركي فرح 
دوغالس -الذي عمل في السابق مديرا لمكتب 
صحيفة ”واشـــنطن بوست“ في غرب أفريقيا، 
وهو يشـــغل حاليا منصب مدير مركز ”إي بي 
إي“، تحـــت عنوان ”اكتشـــاف جزء صغير من 
لجماعة  إمبراطورية شـــركات ”األوف شـــور“ 
اإلخوان المسلمين الدولية“- تقريرا يعتبر من 
أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل 

اإلخوان المسلمين.
وأشار دوغالس في تقريره إلى أن اإلخوان 
نجحـــوا بالتوازي مـــع بداية ظاهـــرة البنوك 
اإلســـالمية الحديثـــة، التي عرفهـــا العالم في 
بدايـــة الثمانينات من القرن الماضي، في بناء 
هيكل متين من شـــركات ”األوف شـــور“، التي 
أصبحت جزءا ال يتجزأ من قدرتها على إخفاء 
األموال ونقلها حول العالم، فهي شـــركات يتم 
تأسيســـها في دولـــة أخرى غيـــر الدولة التي 
تمارس فيها نشـــاطها، وتتمتع هذه الشركات 
بغمـــوض كبيـــر، يجعلها بعيدة عـــن الرقابة، 

وهو ما جعلها تنجح حتى اآلن في لفت أنظار 
أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي 
تطـــارد هياكل تمويل اإلرهـــاب، في كل أنحاء 

العالم.
ويقول دوغالس: إن الفرضية األساســـية 
للجوء اإلخوان المســـلمين لشـــركات ”األوف 
شـــور“، هي الحاجة لبناء شـــبكة في الخفاء، 
بعيـــدا عن أنظـــار الذين ال يتفقـــون معها في 
األهداف الرئيســـية، وعلى رأســـها الســـعي 
لتأسيس الخالفة اإلســـالمية، ولتحقيق هذه 
الغايـــة حســـبما يقـــول دوغـــالس، ”اعتمدت 
استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية 
والخداع والخفاء والعنـــف واالنتهازية“. من 
أبرز قادة تمويل اإلخوان، الذين رصدهم تقرير 
دوغالس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال 
اإلســـالمي ”دي إم إي“، وشركات األوف شور 
التابعة له في ”ناسو“ بجزر البهاما، ويوسف 
ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك 
التقوى في ناسو، وإدريس نصرالدين مع بنك 

أكيدا في ناسو.
وتكشـــف الوثائـــق التـــي اعتمـــد عليها 
دوغـــالس فـــي تقريـــره، أن الشـــبكة المالية 

لإلخـــوان المســـلمين من الشـــركات القابضة 
والتابعة، والمصـــارف الصورية، وغيرها من 
المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، 
وجـــزر فيرجـــن البريطانية، وجـــزر كايمان، 
وسويســـرا وقبـــرص ونيجيريـــا، والبرازيل 
هـــذه  وأغلـــب  وباراغـــواي،  واألرجنتيـــن 
المؤسســـات مسجلة بأســـماء أشخاص مثل 
نـــدا ونصرالدين والقرضـــاوي وهمت، الذين 
يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.
وفـــي وقـــت مبكـــر، كشـــفت الـ“ســـي أي 
أن بنـــك التقوى وغيره من المؤسســـات  أي“ 
الماليـــة لإلخوان، تم اســـتخدامها ليس فقط 
من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة 
المنظمات اإلرهابية على اســـتخدام اإلنترنت 
والهواتـــف المشـــّفرة، وســـاهمت في شـــحن 
األســـلحة، وأعلنـــت وزارة الخزانـــة نقال عن 
مصـــادر في أجهـــزة االســـتخبارات، أنه ”مع 
حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوى يوفر خط 
ائتمان ســـريا ألحد المســـاعدين المقربين من 
أســـامة بن الدن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 
2001، حصل أســـامة بن الدن وتنظيم القاعدة، 

على مساعدات مالية من يوسف ندا“.

يقـــول دوغـــالس ”رغـــم األدلـــة الواضحة 
بشـــأن شبكة ”األوف شـــور“ التابعة لإلخوان 
المسلمين، التي توفر دعما لمختلف العمليات 
اإلرهابية، فإن اإلجراء الوحيد الذي تم اتخاذه 
ضد هذه المؤسســـات المالية، هو تجميد عدد 

من الشركات المملوكة لندا ونصرالدين“.
وكان جـــزء كبيـــر مـــن أنشـــطة اإلخـــوان 
المســـلمين، قد تم تأسيســـه كشـــركات ”أوف 
شور“، من خالل صناديق استثمارية محلية في 
إمارة ليختنشتاين، علي الحدود السويسرية 
النمساوية، حيث ال توجد حاجة لتحديد هوية 
أصحاب هذه الشركات، وال توجد أي سجالت 

عن أنشطة الشركة ومعامالتها.

} لندن - تعّددت الدراسات التي تتناول تنظيم 
الدولة اإلســـالمية وتكتيكاته وطرق استقطابه 
لعناصره، ومن بين هـــذه الكتب كتاب ”داعش 
للباحث العراقي جاســـم  والجهاديون الجدد“ 
محمـــد، وتنـــاول فيـــه إســـتراتيجية داعـــش 
والنصرة والجبهة اإلسالمية وطبيعة مقاتليها 
مـــن الداخل. كما وجـــه الكاتـــب اهتمامه إلى 
والتنظيمات  المقاتلين األجانب فـــي ”داعش“ 
الجهاديـــة والقلـــق األوروبـــي بعودتهـــم إلى 
أوطانهم حيث وصف رحالت هؤالء المقاتلين 
بالســـياحة الجهاديـــة. ورأى الكاتب أن أغلب 
خرجـــت مـــن عباءة  الجماعـــات ”الجهاديـــة“ 
اإلخوان وناقش تفاصيـــل خارطة التنظيمات 
الجهاديـــة وتمددهـــا عبر حدود ســـيناء، غزة 

وليبيا والسودان.
كمـــا نجـــد كتـــاب « داعش-خرائـــط الدم 
والوهم»  للصحفي محمود الشناوي، ويعرض 
فيه الكاتب النشـــأة األولى للتنظيم، من خالل 
جماعة «التوحيد والجهاد»، التي أسســـها أبو 
مصعب الزرقاوي عـــام 2004 والتطورات التي 
مر بها، حتى وصل إلى محطة (داعش). ويقدم 
الكاتـــب خريطـــة كاملة آلليات عمـــل التنظيم، 
وطريقـــة إدارتـــه، وأبرز قياداته، وأســـماء من 
تولـــى اإلمارة والـــوزارة في حكومـــات أدارت 
فـــي مناطق العراق  كيان ”الدولـــة المزعومة“ 
التـــي  واألســـاليب  والتكتيـــكات  المختلفـــة، 

استخدمها التنظيم.
كما يقدم الكاتب شـــرحا لألســـس الفكرية، 
واألســـانيد التي اعتمدها قادة التنظيم، والتي 
والســـبي والمقابر  أنتجـــت مشـــاهد الذبـــح 
الجماعية في كل منطقة سيطروا عليها، وكيف 
طـــور التنظيم تلـــك األفكار واآلليـــات لتجنيد 
المزيد من المقاتلين من مختلف أنحاء العالم، 
تحت تأثير شـــعارات براقة، مثل «دولة العدل» 

و«دولة الخالفة» و«االنتصار للمظلومين».

ومن أحـــدث الكتب يأتي كتاب ”داعش: من 
الذي سيصدر خالل شهر  داخل جيش الرعب“ 
فبراير الحالي إذ أنه سيعطي صورة أخرى عن 
هذا التنظيم ووحشيته ورعبه الذي بدأ يصيب 
العالم من خالل عملياته العسكرية والمتطرفة 

تجاه المسلمين وغيرهم.
ومن أجل دراســـة هـــذا التنظيـــم عن قرب 
تمّكن صحافيان وهما الســـوري حســـن حسن 
واألميركـــي مايـــكل ويـــس مـــن دخـــول عش 
الدبابير والقيام بحوارات مع أعضاء التنظيم 
ومنتســـبيه لمعرفة آليات عمـــل التنظيم الذي 
طلع من رماد القاعـــدة في العراق بعد القضاء 
عليهـــا بمعاونة الصحوات ومقتل زعيمها أبو 

مصعب الزرقاوي. 
”جيـــش الرعب“ كمـــا أطلق عليـــه صاحبا 
الكتـــاب له هيكلته وتراتبيته في التنظيم التي 
وزعهـــا الكاتبـــان إلى ســـت فئـــات تبين مدى 
قدرة التنظيم على تســـيير شؤونه العملياتية 
واالســـتقطابية، وذلك بغية فهـــم أيديولوجية 
هـــذا التنظيم الـــذي تمكن من االســـتيالء على 
أجزاء واســـعة مـــن أراضي العراق وســـوريا 
إضافـــة إلـــى التأييد الذي يحظى بـــه من قبل 
فئات كبيرة من الشباب المسلم حسب ما يرى 

حسن حسن. 
ومن خالل مقابالتهما للعديد من منتسبي 
داعـــش، تمكن الكاتبـــان من تكويـــن فكرة عن 
طريقـــة داعش فـــي تجنيد ناشـــطيه والتحكم 

بهم، أثناء ”تدريبات“ في معســـكرات يمكن أن 
تستمر ما بين أسبوعين وسنة.

وأوضح حسن أن تنظيم الدولة اإلسالمية 
”يقدم نفســـه على أنه حركة ذات رؤية تدعو إلى 
نهاية العالم الحالي وعودة الخالفة وهيمنتها 
على العالم“. وتابع أن ”هذه المعتقدات ليست 
هامشـــية بل منتشرة وتشـــكل موضوع خطب 
فـــي العديد من المســـاجد خاصة في الشـــرق 
األوســـط“. وهذا ما يجعل ضعف المؤسســـة 
الدينيـــة ذا دور فّعال في اســـتقطاب الشـــباب 

وجعلهم وقودا لمحرقة حرب هذا التنظيم. 
وما يثير الحيرة هو أن ما يقارب التسعين 
بالمئة من منتســـبي داعش يحملون شهادات 
فـــي العلـــوم الصحيحة فـــي مجـــاالت الطب 
والتكنولوجيـــا وتقنيـــة المعلومـــات، وهو ما 
ســـهل على التنظيم عملية اســـتقطابهم حيث 
أن التكوين العلمي لهؤالء جعلهم في تفكيرهم 
ال يميـــزون بين ما يقـــدم إليهم مـــن أفكار وال 
يخضعونهـــا لعمليـــات النقـــد والتمحيـــص، 
عكـــس خريجي فروع العلوم اإلنســـانية الذين 
يمتلكـــون حدا أدنى من التقييـــم والنقد، وهو 
مـــا يضـــع أســـئلة حـــول دور الجامعـــات في 
مناهجهـــا الموجهـــة للشـــباب. هنـــاك عديـــد 
العوامل المساهمة في استقطاب هذه النوعية 

من الشـــباب وليـــس على المســـتوى المعرفي 
واألكاديمي فحســـب بل أيضا على المستويين 
االجتماعـــي واالقتصادي اللذين كان لهما دور 
كبيـــر فـــي وقوع هؤالء الشـــباب تحـــت تأثير 
الخطاب المتطـــرف لشـــيوخ الفضائيات وما 
يبثونه مـــن فتاوى وأقـــوال وتأويالت تخص 
النصـــوص الدينيـــة وإبعادهـــا عـــن غاياتها 

وأهدافها. 
وخلـــص حســـن إلـــى القـــول إن ”تنظيـــم 
الدولة اإلســـالمية نجح فـــي الجمع بين الدين 
والجيوسياســـة واالقتصـــاد. وهـــذه ليســـت 
أيديولوجيـــة واهنـــة بـــل تحظى بقـــوة جذب 

كبيرة“.
في ســـياق متصل يقـــول الكاتب األميركي 
مايـــكل ويس: أن إلحـــاق الهزيمـــة بإرهابيي 
داعش (وهم في أكثريتهم من الســـّنة) ال يمكن 
أن يحصـــل دون مشـــاركة الســـّنة أنفســـهم، 
ومـــا يحصل في العـــراق اآلن هـــو أن القوات 
األساســـية التـــي تقاتـــل ”داعـــش“ مكونة من 
ميليشـــيات شـــيعية تســـيطر عليهـــا إيـــران، 
والســـنة يقولون ألنفســـهم اليوم: لماذا علينا 
مقاتلـــة تنظيـــم ”داعـــش“ نيابة عـــن طهران؟ 
وبالتالي فعلينا معالجة المشـــكلة االجتماعية 

والسياسية القائمة بالمنطقة“.
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

مصادر تمويل اإلخوان املسلمني: جمعيات وتنظيمات عابرة للقارات

شباب داعش: تأثر ببريق الشعارات وغياب للعلوم اإلنسانية

أسرار متويل اإلخوان دفعت بالعديد من اخلبراء إلى جعلها حتت مجهر البحث نظرا ملا 
متثله ثروة اجلماعة من أهمية في الترويج لطروحاتها الفكرية ولعملياتها من حيث جناحها 
العسكري السري وعالقته ببقية التنظيمات التي تشكل معها خارطة العنف وتوزعها على 

جغرافية العاملني العربي واإلسالمي، إضافة إلى بقية قارات العالم.

ــــــي بدأت تتطور مع  ــــــرات التي طرأت على حتــــــركات تنظيم داعش وعلى عملياته الت التغي
تطــــــور احلملة التي يقودها التحالف الدولي ضــــــده من أجل اجتثاثه والقضاء على متدده 
صحبة أفرعه التي نبتت انطالقا من الشام والعراق وصوال إلى صحراء مالي وموريتانيا 
متمركزة في الوقت ذاته في صحراء ســــــيناء، جعلت عملية مقاربة آليات نشأته وتكتيكات 

استقطابه للشباب املسلم ضرورية وعسيرة في آن.

شخصيات قيادية إخوانية في الخارج تؤمن التمويل عبر التنظيم الدولي وغيره من الجمعيات الخيرية الوهمية

[ اقتصاد التنظيم يعتمد على جمعيات خيرية وهمية [ شركات {األوف شور} الخزينة السرية لتمويل اإلرهاب

◄ قال بان كي مون األمين العام 
لألمم المتحدة إن ”العالم العربي 

يواجه الكثير من التحديات األمنية 
والحركات اإلرهابية مثل داعش، 

وحذر من  ”زيادة كبيرة في حركات 
التطرف التي ترتكب العديد من 
الجرائم ضد المدنيين األبرياء“.

◄ قدرت الشرطة األسبانية عدد 
األوروبيين الذين التحقوا بتنظيم 
داعش في سوريا والعراق بما بين 

30 ألفا و100 ألف مقاتل، عكس 
التقديرات السابقة والتي تراوحت 

ما بين 3 و4 آالف.

البوذية  ◄ تعتزم قومية ”راخين“ 
في ميانمار تنظيم مظاهرة في 

15 فبراير الجاري في مدينة 
”سيتوي“، عاصمة إقليم ”أراكان“، 

رفضا إلعطاء الحكومة حق 
التصويت لمسلمي الروهينغيا.

◄ أكد قائد الشرطة ونائب 
حاكم إقليم هلمند الجنوبي في 

أفغانستان أن المال عبدالرؤوف، 
الذي انشق عن طالبان وانضم 
لتنظيم الدولة اإلسالمية، قتل 

في غارة شنتها طائرة دون طيار 
االثنين الماضي.

◄ االتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين ندد بـ»اإلعالن 

الدستوري» الذي أصدرته جماعة 
أنصار الله في اليمن، ووصفه 
بـ»انقالب عسكري مسلح على 

السلطة والشعب والثورة». ودعا 
االتحاد، في بيان صدر السبت، 

جميع القبائل والقوى السياسية 
في اليمن إلى رفضه.

هيكل  بــنــاء  فــي  نجحوا  اإلخــــوان 

متني من شركات {األوف شور}، 

التي أصبحت جزءا من قدرتها على 

إخفاء األموال ونقلها حول العالم

◄

أغلب منتســـبي داعـــش يحملون 

شـــهادات في العلـــوم الصحيحة 

في مجاالت الطـــب والتكنولوجيا 

وتقنية املعلومات

◄

حســـب  اإلخـــوان  مـــوارد  حجـــم 

إحصائيـــات عبدالخالـــق فاروق 7 

مليارات جنيه ســـنويا، فيما يفوق 

معدل إنفاقها 2 مليار جنيه

◄

باختصار

«دعوة حزب التجمع لتشـــكيل جبهة وطنية ملحاربة اإلرهاب جاءت 

ن من دحر هـــذا الفكر، ومن خالل خلق 
ُّ

فـــي الوقت املناســـب للتمك

حالة من الرفض الشعبي تناهض وتواجه هذه األعمال اإلرهابية».

املستشار بهجت احلسامي
املتحدث الرسمي حلزب الوفد املصري

«املنطقـــة تقـــود حربا ضـــد التنظيمات اإلرهابيـــة بهدف حماية 

الدين االســـالمي والقيم واملبادئ اإلنســـانية ما يتطلب تكثيف 

جهود جميع األطراف اإلقليمية والدولية في سبيل ذلك».

عبدالله الثاني
ملك األردن

«املقاتلون املســـيحيون ســـيكون لهـــم الدور املهـــم في تحرير 

مناطق ســـهل نينوى من تواجد عناصر تنظيم داعش بالتنسيق 

مع القوات األمنية». 

يونادم كنا
رئيس كتلة الرافدين املسيحية في البرملان العراقي

من يخرج الشباب من شبكة الموت وإرهاب التنظيمات الجهادية
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

مصر تعيد االعتبار لإلسباني 

جوردي استيفا

{النغم الشارد} كتاب يوثق ظاهرة الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم

} القاهرة - قال الروائي إبراهيم عبدالمجيد، 
إن إقامة ندوة ثقافية للكاتب اإلسباني جوردي 
اســـتيفا، في معرض القاهرة للكتاب، لمناقشة 
كتابـــه ”عرب البحر“ نوع مـــن رّد االعتبار له، 
بعـــد أن اتهم عـــام 1985، بتنظيـــم مظاهرات 
سياســـية في معـــرض الكتـــاب، لقلـــب نظام 
الحكم المصري. ودخل ســـجن القناطر،  ثم تّم 
ترحيله إلى إسبانيا، كما يعتبر هذا اللقاء اآلن 
ســـخرية من نظام مبارك، فهما يجتمعان هنا 

اآلن، بينما مبارك ورجاله خرجوا من الحكم.
 جاء ذلك خالل الندوة التي ُعقدت بمعرض 
القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشـــة كتاب ”عرب 
البحـــر“ للكاتب اإلســـبانى جوردي اســـتيفا، 
وقد أدارها المترجم الدكتور طلعت شـــاهين. 
وأضـــاف الروائـــي إبراهيـــم عبدالمجيد، أن 
كتـــاب ”عرب البحر“ عبقـــري وفريد من نوعه، 
فهـــو عبارة عن رحـــالت مخيفـــة وصعبة في 
شـــرق آســـيا، وشـــرق أفريقيا، ويعيد إحياء 
الحضـــارات العربيـــة هناك. والكتاب شـــمل 
رحالت لمدن عديدة، يتعرف فيها القارئ على 

األحوال السياسية في هذه البالد.
وأشـــار الروائي إبراهيم عبدالمجيد، إلى 
أن الكاتب جوردي اســـتيفا في هذا الكتاب ال 
يقوم بـــدور المؤرخ، بل يرتدي ثوب ســـندباد 
األسطوري، وينقل إلينا كل ما رآه في رحلته.

} القاهــرة - إلى جوار أعمال فنان الشـــعب 
ســـيد درويش احتلت أغاني الشيخ إمام التي 
كتبها شـــاعر العامية أحمد فـــؤاد نجم مكانا 
بارزا فـــي المشـــهد المصـــري إذ كانت تدفئ 
ســـماء ميدان التحرير في شتاء 2011 طوال 18 

يوما انتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك.
جديرة  ويعتقد عبده جبيـــر أن ”الظاهرة“ 
بالتســـجيل ليعرف الجيل الجديد كيف كانت 
البدايات التي أســـهمت في نجاح هذا الثنائي 
وكيف حاول البعض القضـــاء على ”الظاهرة 
تســـمح  ال  الظـــروف  أن  بحجـــة  المقلقـــة“ 

”بترف انتقـــاد“ نظام الرئيس األســـبق جمال 
عبدالناصر بعد حرب يونيو 1967.

ويشير جبير، على هامش احتفال في جناح 
”دار آفاق للنشـــر والتوزيع“ بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب بمناســـبة صـــدور الكتاب إلى 
أن القدر حفظ إحـــدى مخطوطات الكتاب بعد 
ضياع النسخ األخرى ونحو 90 ساعة تسجيل 
لنجـــم وإمام عندمـــا اقتحمت قوات الشـــرطة 
بيته عام 1979 واســـتولت على نســـخة أخرى 
من مخطوطة الكتـــاب ومواد تصلح ألن تكون 
فصوال أخرى من ســـيرة ”ظاهرة إمام ونجم“. 

ويضيـــف أن بدايـــات نجم فـــي الكتابة كانت 
في ”ســـاذجة“ حين كان فتى في ملجإ  خيري 

محافظة الشرقية بعد وفاة أبيه 
ولكـــن لقاءه بالشـــيخ إمام عام 
1962 ”غّير مسار حياتهما معا، 
حيث أصبحا رمزا لفن الغناء 
الثوري، والتعبير عن وجدان 

رجل الشارع“.
الملقب  نجم  كلمات  ومن 
العام  السلم  تكدير  بشـــاعر 
غنى الشـــيخ إمـــام قصائد 
فلســـطينية“  ”يـــا  منهـــا 
و“شيد قصورك“ و“يعيش 
أهـــل بلـــدي“ و“جيفـــارا 

مـــات“ و“بقرة حاحا“ و“مصر 
يا امه يا بهية“، التي تضمنها فيلم ”العصفور“ 

ليوسف شاهين عام 1972 و“شرفت يا نيكسون 
بابا“ بمناسبة زيارة الرئيس األميركي األسبق 

ريتشارد نيكسون لمصر عام 1974.
ويســـجل جبيـــر أن ”أول قصيدة 
لنجـــم نشـــرت عـــام 1954 فـــي جريدة 
األخبار عن طريـــق عبدالحليم حافظ“ 
ثـــم كان ديوانـــه ”صـــور من الســـجن 
والحيـــاة“ هـــو ”أول عمـــل تتلمس في 
قصائده ميوله السياسية وتطوره الذي 

أخذ في النضج“.
وفـــي مذكرات نجـــم ”الفاجومي“، أنه 
قبض عليه عام 1960 بتهمة االشـــتراك مع 
زميـــل له فـــي تزوير أوراق رســـمية وحكم 
عليه بالسجن الذي تعرف فيه على معتقلين 
شـــيوعيين كما تعرف على قصائد الشـــاعر 

فؤاد حداد الذي كان معتقال منذ عام 1959 .

مصطفى الويل

} في كلمة الناشر، وربما لجنة تخليد غسان 
غير  كنفاني، جـــاء تقديم ”الروايـــات الثالث“ 

المكتملة، مربكا وال يخلو من غموض. 
اختـــاره  عنـــوان  هـــو  فـ“العاشـــق“ 
واألطرش“،  و“األعمى  بنفسه،  غسان 
أطلق عليه كاتـــب التوضيح ”عنوان 
موضوعي“، ولم نعـــرف زمن كتابة 
مقاطـــع الرواية المنشـــورة، عكس 
العاشق التي توضح لنا أنها كتبت 

في 1966.
أما ”برقوق نيسان“ فلم نعرف 
هل الذي اختـــار لها العنوان هو 
غسان بنفسه، أم رفاقه وزمالؤه 
بإعداد  المعنييـــن  الكتـــاب  من 

المختارات للطباعة.

مالبسات وغموض

ما أريـــد قولـــه إن ما جاء فـــي التوضيح 
لم يفـــك مالبســـات الروايات الثالث، ســـواء 
مـــن ناحية األســـباب التي عطلت غســـان عن 
إكمالها، أو عن الزمـــن الذي كتبت فيه روايتا 

”األعمى واألطرش“ و“برقوق نيسان“.
أما الناقد المصري الراحل إحسان عباس، 
وهـــو الذي تكفل بالتقديـــم لإلصدار المذكور، 
فهـــو لم يتوقف عند تلك الروايات، ولم يحاول 

أن يطرح تقديراته لها، فنيا وأدبيا.
 ولـــم يقـــدم فـــي صفحـــات المقدمـــة أية 
احتماالت تساعد على إلقاء الضوء، واالقتراب 
مـــن فك المالبســـات، وتوضيح مـــا هو مبهم 
وغامض؛ تواريخ نشر روايات غسان، يكشف 

عن فجوة زمنية طويلة.
اثنتان منها في ســـنة 1963 هما ”ما تبقى 
لكم“ و“رجال في الشـــمس“، وبعد مضي ست 
سنوات، ينشر غسان روايتي“أم سعد“ و“عائد 
إلى حيفا“. في هذه الفجوة الزمنية، وحســـب 
التوضيح الذي جاء اســـتهالال للروايات غير 

المكتملـــة، نتعـــرف إلى أن ”رواية العاشـــق“ 
كتبها غسان عام 1966، ولم يكملها.

يحتـــاج هـــذا العـــزوف مـــن غســـان عن 
االســـتمرار بها، واالنتقال إلى روايات أخرى 
روايـــة  ويتـــرك  وينشـــرها  ليكملهـــا 
”العاشـــق“ فـــي األدراج، إلـــى 
تفســـير. وليـــس مســـتبعدا أن 
يكون الشـــأن ذاتـــه ينطبق على 
الروايتيـــن ”األعمـــى واألطرش“ 
و“برقـــوق نيســـان“. حيث ليس 
هنـــاك مـــا يبين لنـــا زمـــن كتابة 

الروايتين.
أغامـــر بالقول: إن غســـان في 
هذه الفترة كان مضطربا ومشـــتتا. 
وأبني نظرتي هذه على واقعة أدبية 
حصلت في ذات الفتـــرة 1969-1966، 
تتعلق بغسان كنفاني. نشر غسان في 
سنة 1966 روايته الموسومة بـ“الشيء 
اآلخر: من الذي قتل ليلـــى الحايك“، وتعرض 
بسببها لحملة انتقادات عنيفة جدا، ألن عالمها 
يختلف جذريا عن عالم الروايتين الســـابقتين 

”ما تبقى لكم“ و“رجال في الشمس“.

ضجة نقدية

 كأَن منتقديه وضعوا له إطارا يحظر عليه 
الخروج منه. وهو اإلطـــار ”الوطني والقومي 
والنضالـــي“. وعندمـــا تحولـــت رواية ”رجال 
في الشـــمس“ إلى فيلم سينمائي حمل عنوان 
”المخدوعون“، وجاء فـــي اإلعالن الدعائي له، 
واسم غسان مثبت عليه، اضطربت المؤسسة 
الحزبية التي كان غســـان عضـــوا فيها، وكأن 
الروايـــة ”لوثت“ الشـــرف الوطنـــي والقومي 

لغسان، وبالتالي للمنظمة الحزبية.
بعـــد الضجـــة ”النقديـــة“ الهجومية على 
غســـان، كتب ونشر روايتي ”أم سعد“ و“عائد 
إلى حيفا“. ويحيلنا هـــذا الواقع إلى خطورة 
االزدواج في الشـــخصية وميادين نشـــاطها، 
فالسياســـي حيـــن يخضـــع الفني لشـــروطه، 

يشـــّوه روح اإلبـــداع. فـــي هذا اإلطـــار، أضع 
االحتماالت التي يمكن أن تفسر تراجع غسان 
عن اســـتكمال ”رواياتـــه الثالث“، مـــع العلم 
أنهـــا تختلف فـــي عوالمها عن عالم ”الشـــيء 
اآلخـــر: من قتل ليلى الحايك“، لكن من أتيح له 
االطالع على المقاطع المنشورة منها، ستقف 
عند اتجاه نقـــدي اجتماعي وثقافي وتاريخي 

للحالة الفلسطينية.
 وليس مســـتبعدا أن يكون غسان قد غض 
النظر عن اســـتكمالها، والعودة إليها في وقت 
آخر، أو العدول نهائيا عن اســـتكمالها، تجنبا 

للتصادم مع ”الوعي السائد“.
وأشـــير فـــي الختام إلـــى انتشـــال رواية 
”الشـــيء اآلخـــر: من قتـــل ليلى الحايـــك“، من 
ترتيبها الزمني في مجلد الروايات، و“رميها“ 

في آخر المجلد، وكأن المعنيين بتراث غسان 
ظلوا على ضيقهم من تلك الرواية، فعاقبوها. 
ومن ناحيتـــي أعتبرهـــا، بلونهـــا المختلف، 

أجمل روايات غسان فنيا وفكريا.
خالصـــة القول، مع هـــذا الكاتب ال وجود 
للنهايات أبدا. هنـــاك البحث الذي يفتح آفاقا 

جديدة عندما ينغلق كل أفق.
لم تنشـــر هـــذه الروايات، غيـــر المكتملة، 
إال بعد استشـــهاد كنفاني. وهي، حين نشرت 
للمرة األولـــى، كان لها وقع المفاجأة. الرواية 
األولى ”العاشـــق“، فيها يرسم المؤلف صورا 
للنســـيج النضالي، الذي يجسده المناضلون 
الفلســـطينيون، أما الروايـــة الثانية ”األعمى 
فيســـتعيد كنفاني رمـــوزه، كلفة  واألطـــرش“ 

يضعها داخل بنية لغوية- شعرية، مدهشة.

أمـــا الروايـــة الثالثـــة “برقوق نيســـان“. 
فيســـتعيد كنفاني أجـــواء ”عائد إلـــى حيفا“ 
لكنـــه يقوم بقلب طرف المعادلة، فأبوالقاســـم 
الذي ينكر جثة ابنه الشهيد، هو الوجه اآلخر 
لسعيد س. ثالث روايات غير مكتملة، تقدم في 
عدم اكتمالها الصورة الرمزية الكبرى، التي لم 

يستطع كنفاني أن يكتبها على الورق.

ما تعرفون وما ال تعرفون عن روايات غسان كنفاني التي لم تكتمل

رحل الكاتب الروائي الفلســــــطيني غسان كنفاني، وترك للقراء إرثا كبيرا، قياسا برحيله 
املبكر (توفي سنة 1972، عن سن تناهز 36 عاما). موزعا على ثالثة مجلدات، األول منها 
كان للروايات، وهي ”رجال في الشــــــمس“ و“ما تبقى لكم“ و“أم ســــــعد“ و“عائد إلى حيفا“ 
و“الشــــــيء اآلخر: من الذي قتل ليلى احلايك“، كما تضمــــــن املجلد ثالث روايات وصفها 

الكتاب والنقاد بأنها لم تكتمل، وهي ”العاشق“ و“األعمى واألطرش“ و“برقوق نيسان“.

[ ثالثة أعمال تقدم في عدم اكتمالها الصورة الرمزية الكبرى  [ كاتب تعرض إلى العديد من الهجمات واالنتقادات انتهت باغتياله

مع غسان كنفاني ال وجود للنهايات أبدا هناك البحث الذي يفتح آفاقا جديدة عندما ينغلق كل أفق

أطفال يمارسون فنون الدفاع عن النفس بالقرب من جدار عليه رسم غرافيتي للبطل الثوري {أرنستو تشي غيفارا}،  في العاصمة الكوبية هافانا 

يجـــري اإلعداد حاليا ملســـرحية جديـــدة بعنوان {حجـــرة الصبر} 

بهدف عرضها في مارس القادم بعنابة، حسبما علم لدى مؤلفها 

الكاتب الجزائري مراد سنوسي. 

تصـــدرت روايـــة {فتاة فـــي القطـــار}، للكاتبـــة البريطانية باوال 

هوكينـــز قائمـــة الكتـــب األكثـــر مبيعـــا فـــي الواليـــات املتحدة 

لألسبوع الثاني على التوالي.

خصصـــت املجلـــة البرتغاليـــة املتخصصة في الدراســـات حول 

املـــرأة {فيســـيز دي إيفا} عددها األخير للســـيدة الحرة، تكريما 

لهذه الشخصية املغربية التي حكمت تطوان في القرن ١٦.

◄ صدر، في الدار البيضاء،  
ديوان بعنوان ”تأمالت في تراتيل 

الناقة“، للشاعر المغربي أحمد 
مفدي.

◄ أقام جناح المملكة السعودية 
ضيف شرف معرض القاهرة 

الدولي للكتاب في دورته الحالية، 
أمسية شعرية، شارك فيها عدد من 

الشعراء السعوديين، من بينهم 
صالح بن سعيد الزهراني وأحمد 

بن عبدالله التيهاني وعيسى 
بن علي جرابا، وأدارها الشاعر 

المصري أحمد سويلم.

◄ تستعد مسرحية ”جروح“ 
للمخرج عبدالله سويد لتمثيل 

المسرح البحريني في مهرجان 
الشارقة للمسرح الخليجي في 

دورته األولى، والذي تقام فعالياته 
خالل الفترة من 9 إلى 16 فبراير 

الجاري.

◄ أصدر ”مركز البحرين للدراسات 
االستراتيجية والدولية والطاقة“ 

دراسة بعنوان ”مستقبل العالقات 
االستراتيجّية بين مصر ودول 

للباحث  مجلس التعاون الخليجّي“ 
معتّز سالمة.

◄ ينظم النادي الثقافي العربي في 
الشارقة، معرضا تشكيليا للفنانة 
السورية ثناء زين العابدين، يضم 
المعرض نحو 40 لوحة تشكيلية 

بألوان الزيت واألكريليك على 
الكانفاس، وهو المعرض األول لها 

في اإلمارات. 

◄ تقرر رفع قيمة الجائزة الكبرى 
للمهرجان الوطني الثقافي 

لمسرح العرائس لعين تموشنت 
الجزائرية، من 350 ألف دينار 

جزائري إلى 600 ألف دينار، خالل 
الدورة التاسعة في يونيو القادم. 

باختصار

أغرت ظاهرة الثنائي الشيخ إمام وأحمد فؤاد جنم الروائي املصري عبده جبير بتوثيقها 
في كتاب ”النغم الشارد: املعركة حول ظاهرة الشيخ إمام وأحمد فؤاد جنم وآخرين“، وهو 

كتاب توثيقي يعتبره ال يقل أهمية عن كتابة رواية أدبية.

الفلسطيني  تصف  قصص 

أرضه  من  طرد  الــذي  ر 
ّ

املهج

فترة  بعد  ــرجــوع  ال أمــل  على 

قصيرة

 ◄
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◄ صدر عن ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، العدد الجديد من 

مجلة الرواية ”قضايا وآفاق“، 
حيث يشتمل العدد على العديد من 

الملفات الثقافية عن الرواية العربية 
السعودية.

◄ قال المستشار الثقافي للحكومة 
الصينية أحمد سعيد، ”إن بكين 

ترجمت (الموسوعة اإلسالمية 
الصينية) من اللغة الصينية إلى 

العربية والذي يعتبر أهم عمل تم 
تأليفه عن اإلسالم بهذه اللغة .

◄ نظمت جمعية ”الوسط اإلسالمي 
اللبناني“ ندوة بعنوان ”تحديات 

العالم العربي ضمن الرؤية 
المصرية“، بحضور رئيس المكتب 

اإلعالمي لسفارة مصر في لبنان.

◄ أكد وريث جامع قطع فنية 
سويسري أنه باع لوحة شهيرة 

للفنان بول غوغان لكنه رفض 
الكشف عن السعر في حين ذكرت 
الصحف أن المبلغ هو 300 مليون 
دوالر لتكون أغلى لوحات العالم.

باختصار

مثـــل أمام املحكمـــة كهربائي متقاعـــد وزوجته، عمال ســـابقا عند 

الفنان اإلســـباني الراحل بابلو بيكاسو، المتالكهما ٢٧١ عمال فنيا 

للفنان وضعاها للبيع لصالح أطفالهما عام ٢٠١٢.

أقـــام الجنـــاح الروســـي بمعـــرض القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب، ندوة 

{ترجمات تشـــيكوف إلى اللغـــة العربية} بمناســـبة حلول الذكرى 

الـ١٥٥ مليالد األديب الروسي أنطون تشيكوف.

أعلـــن مركـــز بحوث ودراســـات املدينة املنورة، عـــن إصدار كتاب 

{املدينة املنورة: تاريخ ومعالم} بنســـختيه الفرنســـية والتركية، 

لينضم إلى جانب النسخة األنكليزية، واألندونيسية.

اج النابي ممدوح فرّ

} مـــا بين مشـــهد البدايـــة والنهايـــة تنفتح 
ذاكـــرة الراوي على جرح العراق بعد االحتالل 
األميركـــي، بل تفتش الذاكرة في دروب الوجع 
القديم الممتّد منذ االحتالل األنكليزي للعراق 
في أوائل القـــرن الماضي، والصـــراع القديم 
للقوات األنكليزّية واألميركّية لالســـتيالء على 
النفط واآلثار، منذ وفود الجاســـوس المستر 
”تيلـــر تومســـون“ الـــذي َقـــدم إلى األســـالف 
بصفتـــه مفتش آثـــار، ثّم اختفى مع نشـــوب 
الحـــرب العظمى كما كان يطلـــق على الحرب 
العالميـــة آنذاك، ثّم عاد مّرة ثانية بعد احتالل 
بريطانيـــا للعـــراق ولكن بصفـــة جديدة، هي 

صفة نائب الحاكم العسكري للمدينة.
وقد لجأ الكاتب إلى الحيلة الفنّية؛ الجمع 
بين الزمنين المتباعديـــن زمنيا والمتوحدين 
بالفجيعـــة واأللـــم، من خالل إظهار انشـــغال 
المؤلـــف- الـــّراوي بكتابـــة رواية عـــن واقع 
العـــراق بيـــن االحتاللْيـــن، حيـــث يعيش في 
معانـــاة أثناء كتابتهـــا، وإذا كان الماضي قد 
أخرج شـــخصيات مشـــّوهة كشـــخصية فرج 
وأخويـــه بـــدر ورياض، فـــإن الحاضر شـــّوه 
جميع الشخصيات فال َفرق بين نجيب شكري 
ويحيى شـــفيق، أو حتى دنيـــا والحبيبة مي، 
فالجميع تشّوه إثر حالة التغّيرات التي طرأت 
على عراق ما بعد التاسع من أبريل، فهرب من 
هرب كدنيا ومي، وبقي َمن بقي كشـــاهد على 

مأساة حاضره.

أدبيات الحرب

يقّدم الكاتب على الجانب الموازي ســـيرة 
ثقافّيـــة للمـــكان بعـــد أن لحقتـــه التطـــّورات 
والتغّيـــرات، كمـــا يرصد لنا التحـــّوالت، مثل 
الحالة االقتصادية المتفاقمة التي صار عليها 
األفراد بعد فـــرض الحصار، واضطرارهم إلى 
بيع أثاث المنازل من أجل لقمة خبز ألســـرهم، 
وكذلك التحّوالت التي صاحبت الشـــخصيات 
وفقـــا لأليديولوجيات الجديـــدة، وما تعارف 
عليه في األدبيات بأثرياء الحرب، حيث تجارة 
الحـــرب الرابحة كما فعل يحيى الذي وجد في 
الحـــرب القادمة فرصة للثراء. ونجيب الكّذاب 
أصبح األســـتاذ نجيب بعـــد التغيير، ورياض 
تغّير من الزي الزيتوني إلى إسالمي ورع، بعد 

أن كان مختّصا بتهريـــب اآلثار إلى إيران عن 
طريق مغارة علي بابا أو المنفذ الحدودي.

كما يعّرج الكاتب علـــى النكبة التي عانى 
منها المســـيحيون، وهجرتهم إلى أســـتراليا 
ونيوزلندا منذ اشـــتعال الحـــرب بين العراق 
وإيـــران. ومع كل هذه األوجـــاع واآلالم، إال أن 
الكاتب ال َيبتغي تقديم مرثية عن مآل العراق، 
الـــذي ال ينفصـــل ماضيه عن حاضـــره، بقدر 
مـــا هو يقّدم نصـــا يقف إلى جـــوار نصوص 
ســـردية كثيرة تنـــدرج تحت أدبيـــات الحرب، 
كنوع مـــن مقاومة المحنـــة ال التباكي عليها، 
وإنما باالستفادة منها في كتابة نصوص تقرأ 
المحنة من وجهات نظر مختلفة لتقف بموازاة 
التاريـــخ المدّون، والذي يلعـــب فيه المنتصر 

الدور األكبر قصد تزويره لصالحه.
كمـــا أن الكاتب لم ينس أن يقّدم لنا الواقع 
الثقافـــّي العراقـــّي الـــذي دّمر وأحـــرق، عبر 
مكتباته الّرابضة في شـــارع الرشيد، ومقاهيه 
الثقافّيـــة، وكأّن الكاتـــب يســـعى إلـــى كتابة 
التاريخ الثقافـــي لمدينة الرشـــيد، ومثقفيها 
وحواراتهم التي عكســـت تنوعا أيديولوجيا، 
وهو ما يســـتدعي الّذاكرة الهمجيـــة التترية 
التي أحرقت مكتبة الرشـــيد في تاريخ سابق، 
في إشارة إلى بربرية هذه الحرب، لكن مع هذه 
الّصورة المثالية التي قّدمها، إّال أنه قّدم أيضا 
الواقع األرضي المزري عبر حالة التكّيف التي 
قاَم بها البعض مع سياســـات الواقع الجديد، 

فراحوا ينهلون من خيراته.
ومع انتماء النص إلى النصوص الّسيرّية 
إال أن كثيـــرا مـــن األحـــداث قد أعـــاد المؤلف 
كتابتهـــا حســـب منظوره هـــو كـــراٍو، ووفق 
أيديولوجيته، ومن ثّم فارقت واقعية محكّيها، 
وصبغت بالخيـــال. كما أّن الّنـــص يعمد إلى 
الزمن المتشـــظي، فاألحداث ال تسرد عبر زمن 
كرونولوجي، بل هي خاضعة لعمليات التفتيت 
واالختيـــار والتوزيع، ومن ثّم فاألحداث قائمة 
على التداخـــالت الزمنّية بيـــن أزمنة مختلفة 
زمـــن االحتالل األنكليـــزي وثورة العشـــرين، 
والزمن اآلني، زمـــن االحتالل األميركي، إال أن 
الفواصل بينهما مستباحة دائما، بال فواصل 

أو عالمات تشير إلى هذه التداخالت.

سرد التاريخ

الرواية جاءت في ثالثة أقســـام، عناوينها 
تتصل اتصاال وثيقا بألف ليلة وليلة، وخاّصة 
حكاية علي بابـــا واألربعين حراميا، والعبارة 
جاءت كوصف من قبل األميركان لألشـــخاص 
الذيـــن يقومـــون بعمليات النهب بعد ســـقوط 
بغـــداد، القســـم األول بعنـــوان «الخـــروج من 
المغارة»، وهو القســـم الذي جاء فيه الحديث 
عن ســـقوط بغـــداد، وحاالت الســـرقة والنهب 
التي تعّرضت لها المصالح الحكومية، رغم أن 

العنوان يشـــير إلى خروج الراوي من المغارة 
بعدمـــا اّتهـــم بأّنه خـــارج على النظـــام، ومع 

األسف كان الخروج من قبل المحتل.
 ثم يأتي القســـم الثاني «افتح يا سمسم»، 
وهو العنوان الذي يحيل إلى األرشـــيف الذي 
تركه بـــدر وفيه حكايات عـــن ماضي العراق، 
أثناء االحتالل، ويميـــط اللثام عن المؤامرات 
التـــي حيكت ضـــّد العراق من قبـــل األميركان 

والبريطانييـــن، كمـــا اّطلع على 
مذكـــرات هارولـــد أكـــس وزير 
الداخليـــة فـــي عهـــد الرئيس 
والخطط  روزفلـــت،  األميركي 
التي كانـــت تدّبر للعراق منذ 
نشـــوب الحـــرب العالميـــة، 
فـــي  التفكيـــر  وهاجـــس 
االســـتيالء علـــى المقّدرات 
منـــذ  للعـــراق،  النفطيـــة 
وزير  وجهه  الذي  السؤال 
الخارجيـــة آنذاك جيمس 
الرئيـــس  إلـــى  بيرنـــز 

األميركـــي عن الحّصـــة التي يجب 
أن تحصـــل عليها الواليـــات المتحدة من نفط 
الشـــرق األوســـط، فأجاب بعـــد لحظة صمت 
«جيم، ليس أقل من مئة في المئة». كما يتضمن 
هذا القســـم -وهو األهم- السّر الذي يفتح له 
الباب أمام عالقته بمي، التي تعّرف عليها عن 

طريـــق صديقه االزدواجي بهجـــت، الذي كان 
ينتقـــد النظام، وفي ذات الوقت كان على صلة 
حميمة بالعديد من الحزبيين النافذين، الذين 
ضمنـــوا له وألفراد أســـرته وأقاربـــه تحقيق 
أهدافهـــم، وكذلـــك انتهـــاء العالقـــة بينهما، 
ومغادرتهـــا بعدما أعلنت أنها لن تطيق مرأى 
المدّرعات األميركية وهي تصول وتجول حول 
بيتها، وأيضا أسرار الحدود ومغارة علي بابا 
في المنفذ الحدودي بينها وبين إيران.
جاء القسم الثالث بعنوان «كلمات 
كهرمانة األخيرة» وفيه تحكي دنيا عن 
عالقاتها بيحيى شـــفيق منذ أن تعّرفت 
عليـــه حتى اختطافـــه، وقرارها الهجرة 
بعد حملها، ورفـــض الراوي الزواج بها 
لســـتر الفضيحـــة، وقد جاء الســـرد فيه 
باألنا من قبل الـــراوي، والعائد على دنيا 
ما عـــدا بعض التعليقات مـــن قبل الراوي 
كغائـــب، وذلـــك لجمـــع الخيـــوط وترميم 

الثغرات.
تنتهـــي الروايـــة والعالم أجمـــع ذاهب 
للتالشـــي بعد هـــذه االنفجـــارات، أصدقاؤه 
ذابوا، وكذلك معارفه وعائلته، وحتى األماكن 
تالشـــت أيضا مثلما حدث في شارع الرشيد، 
في إشـــارة إلى حالة الدمـــار التي عانت منها 
الرواية، وهو ما أّكده حكم القيمة في العنوان 

بالليل الحزين.

 [ عبدالخالق الركابي يكتب الحرب والنهايات في العراق

{ليل علي بابا الحزين} ومئة عام من الدمار في بغداد

في نّص ميزج فيه كاتبه بني الّسيري والتاريخي يقّدم الكاتب العراقي املهاجر عبداخلالق 
الركابي، في روايته األخيرة ذات العنوان األّخاذ والّدال «ليل علي بابا احلزين» الّصادرة 
عن دار عدنان، فصال من فصول األلم العراقي املمتّد من االحتالل األنكليزي الذي انتهى 
بثورة العشــــــرين، موصوال إلى ما بعد ليلة التاســــــع من أبريل 2003، ليلة ســــــقوط بغداد 
ــــــالل القوات األميركّية للعاصمة العراقّية، وقد غدا بعدها العراق َمســــــرحا لعمليات  واحت
النهب والتدمير والقمع، ومرتعا للّصراع الطائفي الذي برز من جديد، واستوطنت القاعدة 
أراضيه، وحتول العراق إلى بلد دام ال يغيب عنه الدم في أيِّ حلظة، منذ ذلك التاريخ الذي 

َخدَع العراقيني مبنحهم الدميقراطية، فلم يحظوا إال باخلوف والعيش في رعب.

ذاكـــرة الراوي تنفتـــح على جرح 

العـــراق، وتفتـــش فـــي الوجـــع 

القديـــم املمتـــد منـــذ االحتالل 

األنكليزي للعراق

 ◄

انتظار مقدس

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} االنتظـــار قريـــن اللوعة، لوعة الشـــوق 
أو االنعتاق، لألحســـن أو األســـوإ، ال يهم، 
األســـاس هـــو الخالص من ســـاعات وأيام 
يضحى الحســـاب فيها عذابا، ينضاف إلى 
محنة الجسد المركون دون حركة. االنتظار 
درس فنـــي، ألن من غير تخّيلـــه جماليا، ال 
يمُثـــل إال كفـــراغ غامـــض، ذاك مـــا تعلمنا 
إياه صوفيـــا لورين في فيلـــم ”يوم خاص 
جدا“. وهـــو المعنى ذاته الذي اســـتقطره 
تشـــكيليون عالميـــون عبر أنثى جالســـة، 
شـــاردة بنظرها إلى ال شيء، حيث ال بارقة 
وال لهب، فقط ســـراب ممتـــد، وظالل داكنة، 
وكتـــل خرســـاء. لعل أحـــدث تلـــك األعمال 
الفنية لوحة األميركي ”دانييل جيرهارت“: 
”انتظار غـــادة“، التي تحضن فيها فتاة هرا 
أسود، وتمسك بحافة نافذة مقفلة، مشرئبة 
بنظرها إلى األفق المغّبـــش؛ يبدو الزجاج 
غير كاشـــف وال شـــفاف، على النقيض من 
جبلتـــه، برغم تدفق الضـــوء منه إلى محيا 

األنثى المنذورة لالنتظار.
واليـــوم، فـــي عالمنا العربـــي الجريح، 
الخـــارج من أحـــالم الثورة إلـــى كوابيس 
االســـتبداد، لـــم يعد ثمة أمـــد لالنتظار وال 
حّد، لقد تحّول من محطة عبور إلى مرســـى 
نهائي، فالترقب المفعم حياة، والمصطخب 
حركـــة وســـؤاال، بات مـــن غير كنـــه، فارقه 
شـــعور الشـــوق إلى القادم، الثـــاوي ببطن 
الغيب، وُصّير قهريا إلى ثبات ســـرمدي، ال 
يغذي الطمـــوح إلى األفضل، وال الرغبة في 
التغيير، بقدر ما يفاقـــم هواجس الخنوع، 
والجـــوع،  الخـــوف  للعنـــة  واالستســـالم 
والصبر علـــى الخصاصـــة الدائمة، تحول 
إلـــى ”انتظـــار قيامـــي“ بعـــد أن كان توقا 

دنيويا.
والشـــيء األكيد أن ثمة -علـــى الدوام- 
الفطـــري  االنتظـــار  بيـــن  كبيـــر  تناقـــض 
الحضـــارة  ومســـار  بالمـــوت،  للخـــالص 
اإلنســـانية المبنـــي أساســـا علـــى انتظار 
األفضل، فـــي العدل والمســـاواة والحرية، 
وبدهي أن تكون الرؤية األولى هي ســـالح 
إذ  ”القدريـــة“،  تأبيـــد  فـــي  ”االســـتبداد“ 
تصـــّور الحيـــاة بوصفهـــا امتحانا للصبر 
علـــى المظالم، والقدرة علـــى كبت الرغائب 
الطبيعية في الرفاه والسعادة، على العكس 
مـــن الرؤية الدنيويـــة التـــي تناضل ألجل 
الرفعـــة والتخلص من الحيوانية والكلبية. 
ســـلوكا سياسيا، قبل  لهذا كان ”االنتظار“ 

أن يتجلى كمبدإ أخالقي أو عقدي.
وفـــي مجمـــل العقائد توجد شـــخصية 
”المنقـــذ“ أو ”المهدي“ أو ”المســـيح“ الذي 
”تنتظره“ البشـــرية للخالص، ولعل السمة 
الغالبة على هذا االنتظار أنه ذو عمق عاطفي 
مثقل بالخطيئة والندم، شـــيء مختلف عن 
انتظار ”فالديمير“ و“أســـراغون“ لـ“غودو“ 
في مســـرحية ”صامويل بيكيـــت“، لكن ما 
يجعـــل ذلك االنتظار المقـــدس طريقا ملكيا 
إلى الجحيم، هو نفســـه المبدأ الذي يجعل 
الديكتاتور مســـتكينا إلـــى ديمومته، فمن 
ينتظـــر المخلص لن يخلص نفســـه يوما، 
سيبقى حاميا وفيا لالستبداد، ال يفرق معه 
أن يعيش أو ال يعيش، أن يتنعم أو يشـــقى، 

المهم أن يكون جاهزا لنهاية العالم.

* كاتب من المغرب
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ة للعراق راصدا ما طاله من تحوالت
ّ
عبدالخالق الركابي يقّدم سيرة ثقافي

للقراء آراء@
● سلمى: رواية ممتعة للغاية، مكتوبة 

بحرفية عالية وكم هائل من المعلومات 
الموثقة، ترصد الفترة التي تتحدث عن حياة 

المهجر، حين سافر الشراويل والطرابيش 
من ما كان يسمى سوريا الكبرى إلى أميركا 

طلبا للرزق في بدايات القرن الماضي، 
ربيع جابر أذهلني بمدى إتقانه للتفاصيل 
التاريخية، وفاجأني بأسلوبه المميز في 

الرواية. أول مرة أقرأ أسلوبا يروي حكاية 
بهذه الطريقة.

● أيمن زقزوق: هذه الرواية آسرتني منذ أول 
سطورها وأبكتني عند نهايتها. هذه الرواية 

أكدت لي أن هّم اإلنسان واحد ال يختلف 
بتغير المكان أو الزمان أو الدين، فال يصح 

أن نتجاهل معاناة البشر وال يجوز أن ننسى 
أنهم مثلنا بشر. هذه الرواية أخجلتني من 
جهلي ومن كسلي، من يأسي ومن أنانيتي، 

توحدت مع ”مرتا“، وبكيت عليها.

● ليلى املطوع: الرواية ككل رائعة وتذكرني 
باإلخوة األعداء لـ“جيفري أرتشر“. ربيع 

جابر كاتب متمكن جدا من أدواته وذو 
ثقافة عالية، وإني متأكدة من أنه يقوم 

ببحث شامل قبل أي رواية يقرر كتابتها، 
حتى يربطها باألحداث حقيقية. مرتا الفتاة 

السورية التي تهاجر إلى أميركا أرض 
األحالم والذهب تحارب لتشق لها مسارا في 

هذه األرض، أعجبتني شخصيتها القوية وما 
تتمتع به من عزة النفس.

● عبدالله عبدالرحمن: ”مرتا“ يا ”مرتا“. 

ما الحظ الشقي الذي أودى بِك إلى المنفى 
والغربة والمهجر البعيد؟ غريب هذا النص، 

غرائبيته تكمن في طريقة السرد وتناول 
األحداث. لغته بسيطة وصعبة في ذات 

الوقت، أما طريقة تقسيم فصول الرواية 
فرائعة جدا، وتحفزك على إكمال الرواية دون 
توقف ودون أن تدرك مرور الوقت. ربما كنت 
أظن أن هذه الرواية ستكون عادية. أو جيدة 
إلى حّد ما، ولكنني اكتشفت أنها اختطفتني 

من الوقت وأوقعتني في عمق األحداث.

● إكرام: رغم إعجابي الشديد برواية ”دروز 
بلغراد“ إال أن رواية أميركا بدت لي رائعة 
جدا. إنها ملحمة تاريخيه وليست رواية. 

مألها الكاتب بمعلومات وتوثيقات انسابت 
داخل الرواية ولم تكن مملة على اإلطالق. في 

كل سطر من سطورها ظهرت عبقرية ربيع 
جابر، مع صغر سنه إال أنه غزير المعرفة. 
قرأت عن أشياء جديدة وزرت أماكن بعيدة 

مع مرتا. تألمت أللمها وحزنت لحزنها.

● عبدالله: هذا العمل ملحمي وغني 

جدا بالشخصيات والمعرفة والحكايات 
المتشابكة والمتفرعة، قدرة هائلة على السرد 

يندر وجودها في الكّتاب العرب، فضال عن 
تماسكها الفني من البداية إلى النهاية، 

باستثناء فصل الوصية الذي ال يتجاوز 4 
صفحات، أذهلتني قدرة ربيع على اقتفاء 

خطوات مارتا خالل ستين سنة وذلك يأتي 
بالتوازي مع فكرة الهجرة بشكل عام نحو 

األميركيتين، خصوصا الشمالية.

● هيثم: رواية مكتوبة بحرفية شديدة وعدم 

استسهال من الكاتب القدير ربيع جابر، تنم 
عن روائي مخلص للعمل وقراء العمل، كما 

أنه عمل بجهد أمين من أجل كتابة رواية 
دون أي أخطاء تاريخية، وهذا يحسب له 

حيث تدور الرواية في أوائل القرن العشرين 
وليست فترة قريبة كلنا يدركها، علما أن 
ربيع جابر لم يعش هناك، علمت أنه زار 

أميركا ولكن لفترة محدودة ال تؤهل الشخص 
لكتابة رواية بتلك التفاصيل.

● علياء محمد: قليلة هي األعمال األدبية ذات 

الحجم الكبير -ويكون كاتبها عربيا- والتي 
تكون قادرة على جذب اهتمامي واالنتهاء من 
قراءتها في وقت قليل، وكانت رواية ”أميركا“ 

من ضمنها. فبالرغم من كبر حجم تلك 
الرواية وشعوري بعدم قدرتي على القراءة 
والتركيز إال أن أحداثها جعلتني منجذبة 
إليها حتى نقطة النهاية، ربما يكون ذلك 

عائدا إلى أسلوب ربيع جابر المشوق.

] ربيع جابر أديب وكاتب 
وصحفي لبناني ولد 

في بيروت عام 1972. له 
شهادة في الفيزياء من 
الجامعة األميركية في 
بيروت. من أهم أعماله 

”نظرة أخيرة على 
كين ساي“، و“يوسف 
اإلنجليزي“، و“بيروت 

مدينة العالم“، و“أميركا“.

] رواية ”أميركا“ تعرض ملحمة المهاجرين 
السوريين الذين دفعهم الفقر والعوز إلى ترك 

بالدهم في أوائل القرن العشرين لينتقلوا 
للعيش في بالد بعيدة ”أميركا“ عابرين 

المسافات الطويلة متحملين كل ما يصادفهم 
من عوائق جغرافية ومناخية.

أميركا

ربيع جابر

المركز الثقافي العربي



عواد عيل

} كان للمســـرح العربي نصيب من االشتغال 
على نصـــوص شكســـبير على مـــدى العقود 
األربعة األخيرة، إذ اشتغل عدد من المخرجين 
على أبـــرز تراجيديـــات شكســـبير، من خالل 
قـــراءات إخراجية جريئة فنيا اتســـمت برؤى 
حداثية، بل إن بعضـــا منها ذو منحى ما بعد 

حداثي إلى حّد ما.
ومـــن بيـــن هـــؤالء المخرجيـــن المخـــرج 
الكويتي سليمان البســـام الذي قّدم حتى اآلن 
خمـــس تجارب هما: ”ماكبث 60 واط“، (1999)، 
”مؤتمـــر هاملـــت“ (2002)، ”المقايضة“ (2003) 
(عـــن روميو وجولييـــت)، ”ريتشـــارد الثالث: 
مأساة معربة“ (2009)، و“دار الفلك“ (عن الليلة 

الثانية عشرة) (2010).
يـــرى البســـام أن الدافع الـــذي يقف وراء 
انجذابه إلى نصوص شكسبير، هو تميز هذه 
النصوص بالعمـــق والجمالية، وكونها تمثل 

نموذجا عاليا في التأليف المسرحي.
وعندمـــا يختار نصـــا معينا منهـــا يقوم 
بمواءمته مع البيئة العربية من خالل اإلضافة 
واإلزاحـــة، بداية مـــن اللغة في مســـتوياتها 
األخـــرى:  العمـــل  عناصـــر  ثـــم  المختلفـــة، 

الشخصيات والمكان وغير ذلك.
ابتكر  في تجربته األولى ”ماكبث 60 واط“ 
البســـام لعبة مثيرة، عمد من خاللها إلى جعل 
الشـــخصيات فـــي وضع تنســـى فيـــه معظم 
حـــوارات المســـرحية، لكنهـــا تواصـــل إدارة 
األفعال الدرامية بنوع مـــن التحريف المتكرر 
والمســـتمر. ولمواجهة هذا التحريف المدمر 
للمســـرحية، يشـــيع ماكبث أنـــه مفقود داخل 
المدينـــة، بهدف التخطيط إليجاد ســـبل يضع 

بها حدا له، ويتخلص من المأزق نهائيا. وفي 
وســـط حشد من المســـرنمين (السائرين وهم 
نيـــام)، والرجـــال حاملي الـــرؤوس، والجنود 
الســـائرين على إيقـــاع ”المارش“، والنســـاء 
المنتحبـــات، ثمـــة قصة حب صغيـــرة راقدة، 
ولكنهـــا فّعالة حتى تلـــك اللحظة، إنها نتيجة 

مأساوية تبحث عن حّد النبعاث روحي.
وأضفى البسام في ”مؤتمر هاملت“، طابعا 
عربيا على أحداث العرض وشخصياته، وكان 
المخرج ســـامي عبدالحميد، قد سبقه إلى ذلك 
فـــي عرضه ”هاملـــت عربيا“ قبـــل نحو أربعة 
عقـــود، في بغـــداد، مفترضا أن هاملت شـــاب 
عربـــي متحضر ومثقف يعيش في بيئة عربية 
بدويـــة، فيتمّرد علـــى مجتمعـــه، ويثور على 

الغدر والخيانة.
ورؤية البسام، في قراءته لنص شكسبير، 
ومن ثـــم مقاربته إخراجيـــا، تختلف كليا عن 
رؤيـــة عبدالحميد ومقاربته، فعرض البســـام 
ينتمي إلى المســـرح اإلسقاطي السياسي، من 
خالل ربط أحداثه بقضايا الســـاعة في الواقع 
العربـــي والدولـــي، بمـــا تحمله من ســـلبيات 
وآالم ومحـــن. إنه يركز على األيام األخيرة من 
عهد طاغية، مســـلطا مـــن خاللها الضوء على 

الظـــروف الداخلية والخارجية، وعرض لحظة 
سقوط ذلك الطاغية، وما يصاحبها من ظروف.
وفي مقابل تقديم المخرج لتلك الشخصية 
حاملة صفات الحاكـــم الدكتاتور، فإنه يحّول 
هاملت تدريجيا من شـــخصيته الشكسبيرية 
اإلسالمي  المعروفة، إلى شخصية ”اإلرهابي“ 
المتطـــرف، لمواجهة االســـتبداد والظلم الذي 
وقـــع عليـــه من عمـــه قاتـــل أبيه، وأمـــه التي 

تزوجت من قاتل زوجها.
حّول البســـام  فـــي عـــرض ”المقايضـــة“ 
و“كابوليت“،  الصراع بين عائلتي ”منتيغيو“ 
كما في نص ”روميـــو وجولييت“، إلى صراع 
اإلخوة على قطعة أرض، وسرعان ما تتكشف 
أبعاد هذا الصراع، لينتقل إلى تسليط الضوء 
على الفساد الذي وصل إلى شريحة الشباب.

في تعريبه لنص ”ريتشـــارد الثالث“ حّول 
البســـام شـــخصية ريتشـــموند، الذي ينتصر 
على ريتشـــارد، إلى ســـفير ألميـــركا في دولة 
عربية، وتغـــدو غزوته صورة مشـــابهة لغزو 

العراق.
أخيـــرا، في مســـرحية ”ودار الفلك“، تدور 
األحـــداث في دولة عربيـــة افتراضية يحكمها 
نظام رجعي يحـــّرم كل أشـــكال الفنون، منها 

المســـرح،  إّال أن هذا النظام يحاول تحســـين 
صورتـــه، وإظهار نفســـه بأنه نظـــام منفتح، 
فيكّلـــف مخرجـــا مســـرحيا، كان ملتزمـــا في 
الســـابق، وأصبح اآلن مدّجنا ومواليا، إلعادة 
تركيـــب مســـرحية ”الليلـــة الثانيـــة عشـــرة“ 

المحظورة منذ ستينات القرن الماضي.
بيـــد أن هذا المخـــرج، الـــذي يتولى دور 
المتحـــدث، يفشـــل فـــي مهمتـــه ومـــن ورائه 
الســـلطة، بســـبب دعوته إلى االلتزام الحرفي 
بشـــروط النظـــام الجديـــد، القاضيـــة بمنـــع 
االختالط والغناء والتعبير عن المشـــاعر بأي 
صورة كانت، ممـــا يؤّدي إلـــى تعقيد األمور، 
فيجـــد المتلقـــي نفســـه أمام معضلـــة معقدة 
مثيـــرة لالرتبـــاك، بين اســـتحضار جماليات 
النص القديم وجمود األداء واختزاله في نوع 

من اإللقاء الجامد للحوار بين الشخصيات.
لقد أراد البسام أن يصوغ ”ودار الفلك“ من 
خـــالل بناء درامي يقوم على ”الميتامســـرح“، 
مســـتخدما صيغ االرتجال والوصف والشرح 
والتنـــاص علـــى مســـتوى الشـــكل، ومن هذه 
الصيـــغ يتكئ العـــرض على تقنية ”المســـرح 
داخل المســـرح“، بحيث يتداخل دور المخرج 

مع دور الممثل والمرتجل والحكواتي.
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منوعات
[ مخرج كويتي يسقط مسرح شكسبير على الراهن العربي

شكسبير يولد عربيا في مختبر سليمان البسام

تســـتعد الفنانة المصريـــة مي عزالدين حاليـــا للبدء في 

تصوير مسلسلها الجديد {حالة عشق}، والذي يجمعها 

بالنجم المصري محمد عادل إمام.

الشـــهيرة  إيليـــس  ويلمـــا  التركيـــة  النجمـــة  كشـــفت 

{كارولين} في مسلسل {على مر الزمان} عن حملها من  بـ

زوجها رجل األعمال التركي كيرم جووش.

أجل فريق مسلســـل {أرض النعـــام} انطالق تصويره إلى 

نهاية شهر فبراير الجاري، بسبب اعتذار محمد سامي عن 

إخراج العمل.

◄ حاز فيلم ”الفيل األزرق“ مؤخرا معظم 
جوائز جلنة حتكيم مهرجان جمعية 

الفيلم في دورته الـ41 للسينما املصرية 
املنتهية أخيرا، حيث كان لفيلم ”الفيل 

األزرق“ نصيب األسد من اجلوائز، إذ فاز 
الفيلم بـ9 جوائز كأفضل فيلم وأفضل 
ممثل كرمي عبدالعزيز، وأفضل ممثل 

دور ثان خالد الصاوي، 
وأفضل مالبس لناهد 

نصرالله، وأفضل ديكور 
حملمد عطية وموسيقى 

تصويرية لهشام 
نزيه، وتصوير 
ألحمد املرسي 

واإلخراج 
ملروان حامد 

واملؤثرات 
البصرية 

لطارق 
مصطفى.

◄ يفتتح غدا اخلميس 12 فبراير اجلاري 
املعرض الشخصي ”أن ال يحدث ذلك كله“، 

للفنانة التشكيلية نور هشام السيف، 
في املركز السعودي للفنون التشكيلية 
في صالة عبدالله القصبي بجدة. وفيه 
تبحث الفنانة نور حول املسببات في 

هذا التصدع الذي يتمّدد ويبتلع معه قدر 
املستطاع كل اجلذور الطيبة، وعنه تقول 
الفنانة ”احلروب التي ال تهدأ في املشرق 
أفرزت ثقافة هدم اإلنسان قبل كل شيء، 
ذلك الشعور باآلدمية الذي بدأ يتالشى، 

لكن الذاكرة هي األكثر وجعا“.

◄ فيلم اخليال العلمي ”صعود جوبيتر“، 
ملخرجته النا واتشوسكي، يروي قصة 

جوبيتر جونز وهي فتاة روسية تعيسة 
احلظ، تهاجر إلى أميركا، حيث تتعرف 

إلى جوبيتر كاين، محارب عابر للكواكب، 
أرسلته ملكة الكون لقتل هذه الشابة 

الروسية ألن حمضها النووي سيجعلها 
قائدة للعالم. الفيلم قّدم مؤخرا عرضه 

العاملي األول في لوس 
أجنليس، بحضور 
كوكبة من جنومه 

وفي مقدمتهم 
تشانينغ تاتوم 
وميال كونيس 

وإيدي 
ريدماين.

◄ اعتذار الفنانة املصرية دنيا سمير 
غامن عن مسلسل ”الكبير أوي“ مع الفنان 

أحمد مكي لم يرق لبعض جمهورها، ولكن 
انضمامها إلى برنامج ”إكس فاكتور“ 

كان مفاجأة لهم. بعض املصادر الصحفية 
ذكرت أن العرض الذي تلقته دنيا من 
البرنامج كان مغريا جدا، حيث أنها 

ستتلقى مليونا ونصف مليون دوالر، نظير 
انضمامها إلى جلنة التحكيم. برنامج 

”إكس فاكتور“ تشارك فيه دنيا إلى جانب 
الفنان اللبناني راغب عالمة والفنانة 

إليسا.

◄ أعلنت الهيئة املديرة أليام قرطاج 
املوسيقية التي ستنعقد في الفترة املمتدة 

بني 14 و21 مارس القادم، أنه ّمت انتقاء 
6 عروض من بني 76 تقّدم بها أصحابها 

إلى جلنة املشاريع الفنية للمسابقة 
الرسمية، من بينها ملف عرض ”هامية“ 

للفنانة التونسية املقيمة في باريس عبير 
النصراوي. و“هامية“ هو 
عنوان ألبوم موسيقي 

صدر للفنانة سنة 
2011 بفرنسا، من 

إنتاج معهد العالم 
العربي بباريس، 

وسيقدم ألول مرة 
في تونس على 
مساحة زمنية 

متتّد لقرابة 
األربعني 

دقيقة.

◄ نظمت اجلمعية العراقية لدعم الثقافة 
مؤخرا حفال استذكاريا للفنان التشكيلي 
مصمم ”نصب احلرية في الباب الشرقي“ 

جواد سليم في ذكرى رحيله الـ54، 
وذلك بقاعة جمعية الفنانني التشكيليني 

العراقيني في املنصور، وتخلل احلفل 
أيضا عرض فيلم عن الراحل وتوزيع كتب 
عنه وعن النصب، كما تضمنت الفعاليات 
مداخالت ثقافية حتدث خاللها العديد من 

املثقفني واألكادمييني.

األربعاء  2015/02/11 - السنة 37 العدد 9825 

} نزوى (سلطنة عامن) - تتواصل الفعاليات 
لالحتفاء بنـــزوى عاصمة للثقافة اإلســـالمية 
2015، والتي ستستمر على مدار العام، وتشرف 
على تنظيم الفعاليـــات وزارة التراث والثقافة 
العمانية، بمشـــاركة العديد من المؤسســـات 
الرســـمية والجامعـــات الحكوميـــة والخاصة 

ومؤسسات المجتمع المدني بأنواعها.
جـــاء اختيـــار نـــزوى عاصمـــة للثقافـــة 
مـــن  لكثيـــر  الســـلطنة  لتمثـــل  اإلســـالمية 
االعتبارات، منها مكانتها الدينية والتاريخية 
والحضارية باعتبارها مدينة العلم والعلماء، 
حيـــث تبـــّوأت مكانـــة مرموقـــة فـــي التاريخ 

العماني.
فـــي  الجمعيـــات  مـــن  العديـــد  ويشـــارك 
الســـلطنة، كّل في اختصاصـــه، وذلك ألهمية 
هـــذه المناســـبة، وبهـــدف دعم جهـــود وزارة 
التـــراث والثقافة الكبيرة في إبراز هذا الحدث 
على مستوى الوطن العربي والعالم اإلسالمي 

بصورة راقية.

وبالمناســـبة صرحـــت مريم بنـــت محمد 
الزدجاليـــة مديرة الجمعيـــة العمانية للفنون 
التشـــكيلية، عن بالغ سرورها وإتاحة الفرصة 
لمشـــاركة الجمعيـــة في هذا الحـــدث الثقافي 
اإلســـالمي الهـــام، حيـــث بـــادرت الجمعيـــة 
بتقديـــم مقترح متكامل إلى اللجنة الرئيســـية 
التـــي اعتمدتـــه، ومن ثم تـــّم تكليـــف اللجنة 
الفنيـــة والجمعية بالتنفيذ، مقدرين موافقتهم 
ودعمهم للمقترح، والذي يحمل عنوان ”ميدان 
الثقافـــة والفـــن“، وذلك من خـــالل تخصيص 
موقع اســـتراتيجي في نـــزوى، ليكون وجهة 

لزائر هذه المدينة العريقة.
وأضافـــت الزدجاليـــة: ”الميدان ســـيكون 
بمثابـــة مـــزار يحتضن مجموعة مـــن األعمال 
الفنيـــة، التي تحـــوي في تفاصيلهـــا مفردات 
من التـــراث والتاريخ العماني العريق، وكذلك 
إنتاج أعمال فنية تحاكي المشغوالت التراثية 
والمجسمات األثرية والمنتجات الحرفية ذات 

الطابع الفني األصيل“.

عروض سليمان البسام تنتمي إلى المسرح اإلسقاطي السياسي

كانت وال تزال نصوص ويليام شكســــــبير 
املسرحية تتصدر جميع النصوص العاملية 
من حيث إقبال املخرجني عليها، سواء في 
ــــــب رؤاهم  الغــــــرب أو في الشــــــرق، لتجري
اإلخراجية املختلفة عليها، وتقدمي تأويالت 
جديدة ألحداثها وشخصياتها وفضاءاتها 
ومنظوماتهــــــا الســــــيميائية، واملزاوجة بني 
السياســــــية  والقضايا  شكســــــبير  ــــــة  رؤي

واالجتماعية في بلدانهم.

هل الناقد أكبر من الكتابة

} ال شك أن مهمة نقاد السينما األساسية 
هي نقد األفالم، ومهمتهم التالية نقد 

الظواهر السينمائية والقضايا التي تلعب 
دورا رئيسيا في العملية السينمائية، بل 

ونقد الظواهر الثقافية بشكل عام.
فالسينما ال توجد في عزلة عن غيرها 
من النشاطات الثقافية، وهي تتأثر بشكل 
كبير باملفهوم السائد للرقابة على اإلبداع 

وبالثقافة السائدة في املجتمع، وهنا يتعني 
على الناقد أن يلعب دورا مباشرا في قيادة 

حركة الوعي الثقافي والسينمائي، بأن يدافع 
عن حرية الفكر وحرية اإلبداع، كما أنه من 
واجبه الدفاع عن سينما الفن في مواجهة 

سينما التجارة واملقاوالت، التي ال تقيم 
وزنا لقيم الفن، بحثا عن تقدمي التسلية بأي 

طريقة.
ومن الظواهر التي باتت تشكل منعطفا 

واضحا في مسار النقد السينمائي 
العربي، أن أصبح الكثير من نقاد السينما 
املخضرمني، الذين يعرفون الفرق بني الغث 

والسمني، ويعرفون أهمية حتليل الفيلم 
وتفكيكه ورّده إلى مصادره، ثم إعادة تركيبه 

وشرح مغزاه ومفاهيمه للقارئ- املشاهد، 
اختاروا طواعية التوقف عن ممارسة النقد 

السينمائي، بدعوى أنهم كتبوا كثيرا في 
املاضي ولم جتد كتاباتهم نفعا، فلم تتغير 

السينما، ولم يتغير املشاهدون.
هذه الفرضية ليست صحيحة بالقطع، 
فاملشاهد الذي يقرأ ليس هو نفسه مشاهد 
السينما باألمس، قبل ظهور وسائل اإلعالم 

اجلديدة متعددة الوسائط، التي جعلت 

األجيال اجلديدة من الشباب يقبلون على 
املشاهدة املكثفة، واالستمتاع والبحث عن 
كل ما يتعلق باألفالم التي يشاهدونها، من 
نقد وحتليل ومعلومات، وأحيانا يدخلون 
أيضا في جدال حول ما يشاهدونه، على 

مواقع التواصل االجتماعي.
أصبح بعض النقاد الذين كانوا 

ميارسون دورهم بصالبة في املاضي، 
يبحثون اليوم عن أدوار أخرى، مثل العمل 

باملهرجانات السينمائية، أو االكتفاء بكتابة 
عمود قصير أسبوعي يحمل بعض األفكار 

العامة، وال يخرج في معظم األحيان عن 
إطار املجامالت أو التعليقات التي تتحاشى 

توجيه نقد حقيقي للظواهر السلبية في 
حياتنا الثقافية والسينمائية.

وأصبح النقد بالتالي في أزمة، وأصبح 
الشباب يكتفون بالتعليقات العابرة التي 

تنشر على مواقع التواصل االجتماعي، أو 

يبحثون عن النقد في الصحف واملواقع 
األجنبية.

هذه النظرة التي تتعالى على النقد، أو 
ترى أن ”الناقد“ أكبر من كتابة النقد، وأن 
دوره أكبر من مجرد الكتابة، وأن بوسعه 
مثال االكتفاء بالظهور أحيانا على شاشة 
التلفزيون، للحديث عن السينما في إطار 

االحتفال واملجاملة، ميكن أن يجنبه الكثير 
من املتاعب مع السينمائيني، بل قد يجعل 

منه ”جنما“ يتمتع بجماهيرية مثلما يتمتع 
بها النجم السينمائي.

لكن الناقد أوال وأخيرا، مثقف وليس 
جنما، وطبيعي أن يختلف دور املثقف عن 
دور النجم، واملثقف احلقيقي يختلف مع 

املنظومة السائدة التي تعادي اإلبداع، ويدفع 
بالتالي ثمن مواقفه.

* ناقد سينمائي من مصر
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سليمان البسام: 

نصوص شكسبير تمثل 

نموذجا عاليا في التأليف 

المسرحي

نزوى مدينة العلم والعلماء

عمان تنشئ ميدانا لإلبداع احتفاء بنزوى عاصمة للثقافة اإلسالمية
ُ



} ابوظبــي - افتتحت ”باغاني أوتوموبيلي“، 
الســـيارات  صناعـــة  فـــي  الرائـــدة  الشـــركة 
اإليطالية، جولتها في منطقة الشـــرق األوسط 
بفعاليـــة خاصـــة وحصريـــة لعرض ســـيارة 
”باغانـــي وايـــرا“ الرياضيـــة الفاخـــرة، وذلك 
بحضور العديد من الشـــخصيات االجتماعية 
البارزة والصحفيني احملليـــني املهتمني بآخر 
املســـتجدات في قطـــاع الســـيارات واألمناط 

املعيشية.
وقـــد اختتمت الفعاليـــة، التي مت تنظيمها 
في حلبة مرســـى ياس وســـط جزيرة ياس في 
أبوظبـــي، مبؤمتـــر صحفـــي يرأســـه منتصر 
الكزبري، رئيـــس مجموعة العاديات ومديرها 
مؤســـس  باغانـــي،  وهوراســـيو  التنفيـــذي، 
شـــركة باغاني أوتوموبيلـــي وكبير مصممي 

سياراتها.
وباملناسبة قال هوراسيو باغاني ”لقد كان 
الشرق األوســـط دائمًا ســـوقًا مهمًا ورئيسيًا 
بالنســـبة لنـــا، إذ أن ســـياراتنا األســـطورية 
لديهـــا قاعدة كبيـــرة ومتميزة مـــن املعجبني 
هنا. ومع ســـيارة باغانـــي هوايرا، التي متثل 

مشروع الشركة األكثر طموحًا حتى اآلن، قمنا 
بتطوير ســـيارة رياضية قوية فائقة األداء في 
كل تفاصيلها لتلبية رغبـــة جمهورنا العاملي، 
وفي الوقت نفسه التزمنا بتوفير كافة املعايير 

التي حتقق السالمة للسائق“.
ُيذكر أن هوراسيو باغاني قد صمم بنفسه 
ســـيارة وايرا كوبيه ذات البابني، وقد صنعت 

هذه السيارة في مدينة مودينا اإليطالية. 
ويدعم هيكل السيارة محرك توربو مزدوج 
من طراز مرسيدس بسعة 6 لترات توازي قوته 
730 حصانًا (537 كيلوواتا) ويبلغ عزم دورانه 

1000 نيوتن متر (737 رطل قدم).
 وقد متت مزاوجته مع ناقل حركة بســـبع 
ســـرعات متتابعـــة متكـــن الســـيارة الفائقـــة 
ذات الـــوزن البالغ 1350 كغـــم (2975 رطال) من 
التســـارع مـــن 0 إلـــى 100 كلم/ســـاعة (62-0 
ميًال في الســـاعة) خالل 3.3 ثانية وصوًال إلى 
ســـرعتها القصوى التي تبلغ 370 كلم/ســـاعة 
(230 ميًال في الســـاعة). ويبلغ ثمن الســـيارة 
1.950.000 يـــورو باإلضافـــة إلـــى الضرائـــب 

احمللية.

وباحلديـــث عن عالقة مجموعـــة العاديات 
بشـــركة باغانـــي أوتوموبيلـــي، عّلـــق رئيس 
املجموعة ومديرها التنفيذي، منتصر الكزبري 
قائًال ”نظـــرًا الزدهار مبيعات الســـيارات في 
دولـــة اإلمـــارات العربية املتحدة والشـــريحة 
املتناميـــة مـــن األفـــراد الذيـــن تقـــدر ثروتهم 
بأكثر مـــن 30 مليـــون دوالر أميركـــي، أصبح 
من املناســـب اســـتضافة عالمة جتارية عاملية 

مرموقة مثل باغاني. 
وألننـــا شـــركة رائـــدة إقليميًا فـــي مجال 
االستثمارات واالستشـــارات، وبحكم معرفتنا 
وخبرتنا احملليـــة الغنية إلـــى جانب خبرات 
مساهمينا القوية وســـجلنا احلافل بالنجاح، 

سنســـاهم في تعزيز وترســـيخ اســـم باغاني 
باعتباره رمزًا لألناقة والذوق والتفرد. فنحن 
فـــي مجموعـــة العاديـــات نثق فـــي امتالكنا 
محفظـــة اقتصاديـــة متنوعـــة وغنيـــة، حيث 
عـــززت املجموعة من اســـتثماراتها في قطاع 
التكنولوجيا اجلديد املتعلق باملراكز الصحية 
والطـــب التجديدي على مدى األشـــهر القليلة 

املاضية“.
وتعمـــل مجموعة العاديات مع الشـــركات 
اخلاصـــة والعالمات التجاريـــة املعروفة على 
حد سواء لتحديد مجاالت النمو وإدارة تنظيم 
املؤسســـات وتنفيذ التغييرات الهيكلية التي 

تعزز ممارساتها التجارية.
 وتنبثق عن املجموعة شـــركات تابعة لها 
تعمل في مجاالت الفنـــون والتصميم والبناء 
ومنتجـــات التجميـــل الفاخـــرة إلـــى جانـــب 
اخلدمات والســـياحة والضيافة، على ســـبيل 
املثـــال ال احلصـــر. وقـــد حظـــي الصحفيون 
الذيـــن حضروا هذه الفعاليـــة بفرصة معاينة 
العالمات التجارية األخرى املرتبطة مبجموعة 

العاديات في فيال املعرض األنيقة.

الســــيارات  ســــرعة  زيــــادة   - كاليفورنيــا   {
الكهربائية هي املشكلة األكبر التي تواجه هذه 
الصناعة، لكن يبدو أن ذلك سينتهي قريبا من 

خالل برنامج كومبيوتري يبث السلكيا.
ســــيتولى برنامــــج كومبيوتري ال ســــلكي 
زيادة سرعة الســــيارات الكهربائية كما أعلن 
إيلون ماســــك رئيس شــــركة تيسال للسيارات 
مشيرا بالقول  الكهربائية على موقع ”تويتر“ 
إن الطــــراز فائق الســــرعة من إنتاج شــــركته 
”إس بــــي85 دي“ سيشــــهد حتســــنا كبيرا في 
معدل التسارع بفضل حتديث برنامج السلكي 

للكمبيوتر املوجود فيه.
 وأشــــار موقع ”تريند موتور“ املتخصص 
في موضوعات الكمبيوتر أن التحديث سيوفر 
حوالــــي 0.1 ثانية من الزمن الــــالزم لوصول 
ســــرعة الســــيارة الكهربائية من صفر إلى 60 

ميال في الساعة.
ووفقا لالختبار الذي أجراه خبراء املوقع 
للســــيارة ”إس.بي85 دي“ العام املاضي فإنها 
احتاجت 3.1 ثانية لكي تصل سرعتها إلى 60 

ميال في الســــاعة وهو ما يقل عن الزمن الذي 
تقدره الشركة نفسها ويبلغ 3.2 ثانية.

يذكر أن الســــيارة مزودة مبحــــرك أمامي 
قوتــــه 221 حصانــــا ومحرك خلفــــي قوته 470 
حصانا لتصل القوة اإلجمالية للســــيارة إلى 

691 حصانا.
 ورغم الزيادة امللحوظة في وزن الســــيارة 
اجلديــــدة فإنهــــا جنحت فــــي تصــــدر قائمة 
ســــيارات الطــــراز إس كما ظهر مــــن التقييم 
األخيــــر الــــذي أجــــراه موقــــع موتــــور تريند 

لسيارات الطراز إس.
 وقــــال ماســــك إن الطــــراز ”إس بــــي85“ 
سيشــــهد حتســــنا في معدل التسارع رغم أنه 

حتسن بسيط.
 وتطــــرح تيســــال حاليا 4 فئــــات من هذا 
الطــــراز طــــراز إس مبا في ذلــــك الطراز ”إس 
املــــزود ببطارية قوتهــــا 60 كيلوواتا  بــــي60“ 
والطراز بي 85 القياسية والطراز ”بي85 دي“ 
ثنائي احملرك وأخيــــرا الطراز ”إس بي85 دي 

بريفورمنس“ .
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تســـيال {إس بي85 دي} الكهربائية تشـــهد تحسنا كبيرا في سيارات

معدل التســـارع بفضل تحديـــث برنامج الســـلكي للكمبيوتر 

الموجود فيها.

{رولـــز رويس} تعرض موديـــال محدودا {لفانتـــوم دروب هيد 

كوبيـــه} مـــن مجموعـــة {ووتـــر ســـبيد} الـــذي أبهـــر صانعي 

السيارات وهواة السيارات الفاخرة.

هوراســـيو باغاني {لقد كان الشـــرق األوســـط دائما سوقا مهما 

ورئيســـيا بالنسبة لنا، إذ أن سياراتنا األســـطورية لديها قاعدة 

كبيرة ومتميزة من المعجبين هنا}.

الموديالت الفاخرة تبهر الجماهير في معرض قطر للسيارات

[ بريطانيا تنافس بجاغوار ولندروفر  [ الصانع األلماني حاضر بقوة

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

 سيارات باغاني الفارهة تجتاح أبوظبي

تيسال تتصدر قائمة السيارات الكهربائية في السرعة

◄ خبراء ”فولفو“ يفكرون في تصميم 
سيارة تستغل فترة وقوفها في املرأب 
للتزود بالوقود بصورة أوتوماتيكية. 

وهذا يتطلب وجود منظومة متنقلة 
للتزود، يكون بإمكانها عند احلاجة تزويد 

السيارات وهي واقفة في املرأب بكمية 
الوقود املطلوبة. ويتطلب حتقيق هذه 
الفكرة وجود جهاز في السيارة يرسل 
إشارات عبر الهاتف الذكي ملالكها عند 

بلوغ كمية الوقود الى احلد االدنى.

◄ هوندا تعلن عن نظام استشعار جديد 
تقدمه لسياراتها ليكون في خدمة السائق 

في مختلف الظروف، وتستعد الشركة 
لطرح هذا النظام احلديث في العام 

اجلاري لتقليل نسبة احلوادث.
ويعتمد هذا النظام على موجات الرادار 

وكاميرات أحادية للتعرف على أي 
معوقات على الطريق بجانب التعرف على 

املشاة والسيارات األخرى.

◄  هيونداي تعلن أنها ستزيح الستار 
عن سيارتها "توكسون" اجلديدة، التي 

تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة 
األغراض وتعرف في بعض األسواق 

باسم (أي اكس35) والذي تطل فيه 
السيارة مبظهر سيارات األراضي الوعرة 

وبشخصية شرسة.

◄ فولكس فاغن تكشف النقاب عن 
اجليل الرابع من سيارتها اخلدمية 

"كادي"، والذي يتمتع مبزيد من األناقة 
واالقتصادية واألمان.  وأوضحت الشركة 

أن "كادي" تتوافر كسيارة صندوقية 
وكحافلة صغيرة وكموديل فان للركوب.

 ◄فيراري تعلن أنها ستزيح الستار عن 
السيارة السوبر رياضية 488 جي تي 

بي، التي تعتبر ثاني موديالتها املزودة 
مبحرك تربو، خالل فعاليات معرض 

جنيف في مارس. وأوضحت الشركة أن 
السيارة السوبر رياضية 488 جي تي بي 

تعتمد على سواعد محرك تربو مزدوج.

باختصار

}  الدوحــة -  شـــهدت الدورة اخلامســـة من 
”معرض قطر الدولي للسيارات“ الذي اختتمت 
فعالياته أمس، عرض طرز جديدة ُيكشف عنها 
للمرة األولى في الشرق األوسط، وسط حضور 
كبـــار مصّنعي الســـيارات في العالـــم، الذين 

حرصوا على تقدمي أحدث منتجاتهم.
وعرضـــت ”رولز رويـــس“ موديال محدودا 
”لفانتوم دروب هيد كوبيه“ من مجموعة ”ووتر 
ســـبيد“ الذي أبهر صانعي وهواة الســـيارات 

الفاخرة على السواء.
وميتاز املوديل اخلاص الذي قدمته الشركة 
البريطانية الرائدة في عالم صناعة السيارات 
الفاخرة بعـــدد وافر من املزايا احلصرية التي 
يوفرها قســـم إعداد الطلبـــات اخلاصة بكبار 

عمالء الشركة.
وتتمتـــع الســـيارة بلـــون احمليـــط األزرق 
الذي امتد داخل الســـيارة وصوال إلى احملرك 
وعجالت مـــزودة بســـبائك خاصـــة مصقولة 

باإلضافة إلى تقليمات خشبية.
 V12 حتـــت غطـــاء احملـــرك يوجد محـــرك
ســـعة 6.75 لترات يولد قوة قدرها 453 حصانا 
متكن السيارة من التســـارع لبلوغ سرعة 100 
كلـــم خالل 5.6 ثـــوان قبل الوصول لســـرعتها 

القصوى البالغة 240 كلم في الساعة.
وعرضت املاركات األملانية احملبوبة أجود 
ســـياراتها وأروع موديالتها للعـــام 2015 في 
املعرض. فقد أطلقت مرســـيدس-بنز موديالت 
”جـــي أل أي 45، وأي أم جـــي، وأي أم جي جي 
تي وســـي أل آي 250“، كما أنها ســـتطلق في 

الراقي. املنطقة موديل ”أس-مايباخ“ 
مايبـــاخ اجلديدة هي حصيلـــة إعادة نظر 
شاملة في تصميم السيارة وأدائها فهي متزج 
بتناغـــم ظاهـــر األداء املميز لســـيارات الفئة 
اس من مرســـيدس-بنز، واللمسات احلصرية 
املعروفـــة لســـيارة مايبـــاخ بـــدءا بالرحابـــة 

املفقودة في معظم ســـيارات فئتها والتصميم 
األخاذ، وانتهاء بالبراعة احلرفية املميزة.

وتقول مرسيدس إن مايباخ الفئة S سوف 
تطرح في أســـواق اخلليج خالل شهر فبراير 

احلالي وبسعر يبدأ بـ214.2 ألف دوالر.
من جهتها، كشـــفت بي أم دبليو عن ثالثة 
موديـــالت تعرض للمـــرة األولى في الشـــرق 
األوسط وهي بي أم دبليو أكس سكس، وبي أم 

دبليو أكس فايف، وميني جون كوبر هاتش.
وتتابـــع ســـيارات ميني حتقيـــق منو في 
املبيعات مع إطالق اجليل الثالث من ســـيارة 
”ميني هاتش“، الطراز األساسي لعالمة ميني 
الـــذي يبقى األفضل مبيعًا إلى جانب ســـيارة 
مينـــي كانترميان التـــي اســـتحوذت على 45 
باملئة من مبيعات عالمـــة ميني اإلجمالية في 

الشرق األوسط.
وقدمت أودي طرازا جديدًا مت عرضه للمرة 
األولى عامليًا في معرض ديترويت للســـيارات 
قبـــل أن يتم نقله مباشـــرة إلـــى معرض قطر 
للســـيارات، حيث أطلقـــت أودي أيضًا موديل 
”تي تي“ اجلديد في املنطقة. وكان هذا املوديل 
قد أطلق عامليًا في العام 2014 غير أنه لم يظهر 

بعد في الشرق األوسط.
ومـــن املتوقع إطـــالق الطـــراز اجلديد في 
الشـــرق األوسط بحلول مارس. وستتوفر ”تي 
تي“ في الســـوق بســـعر ابتدائي مـــن 40,555 
دوالرًا أميركيًا. وتواجدت على منصة املعرض 
أفضل سيارات أودي، مبا في ذلك "كيو5" التي 
حتظى بشـــعبية كبيرة في املنطقة، إلى جانب 

"اس3 و اس6 واس7".
وكشـــفت كل مـــن املاركتـــني البريطانيتني 
املعروفتـــني عامليـــًا جاغـــوار والنـــد روفر عن 
ســـيارتيهما اجلديدتـــني للمـــرة األولـــى في 
الشـــرق األوســـط في معرض قطر للسيارات، 
اجلديد،  فاألولى عرضـــت موديل ”أكـــس آي“ 
وقيل عن هذه الســـيارة أنهـــا األخف واألمنت 
واألكثـــر ديناميكية على اإلطالق، ومتكن زوار 
معرض قطر للسيارات من مشاهدتها عن كثب 
واكتشاف مدى روعة هذا املوديل املصنوع من 
األلومنيوم مـــن جاغوار. أما الثانية، فعرضت 
رجن روفر ســـبورت ”أس فـــي آر“، ومتثل هذه 
املركبة الطراز األول الذي يحمل اسم ”أس في 

آر“، إذ سيتم اعتماده في الطرازات املستقبلية 
من مركبات الند روفر وســـيارات جاغوار ذات 

األداء العالي.
على صعيد آخر، احتفى املعرض بالنجاح 
املبهـــر الـــذي حققتـــه الســـيارة الرياضيـــة 
اإليطاليـــة ”المبورغينـــي هـــوراكان أل بـــي 
منـــذ إطالقها في العـــام 2014. ويذكر   “4-610
أن هـــذا املوديـــل يتمتع بعشـــر أســـطوانات 
وكان قد أطلق في معرض جينيف للســـيارات 
العام املاضي، وُســـجل بعدهـــا تهافٌت كثيٌف 
للحصـــول على هذا الطـــراز اجلديد، إذ بلغت 
الطلبات عامليًا 3300 طلب.  وأدهشـــت بورش 
احلضور في معرض قطر للسيارات عبر كشف 

النقاب عن نســـختْني شّيقتني من ”كايني“ أمام 
اجلمهور اإلقليمي للمـــرة األولى، هما «كايني 
جـــي تـــي إس» و«كايني توربـــو إس». وتزخر 
هاتان الســـيارتان بخصائـــص ومزايا مذهلة 

توفر أداًء رياضيًا متقدمًا.
 كما تبـــرزان كمثالني رائدْيـــن على التزام 
بورشـــه بتطوير ســـيارات رياضيـــة متفّوقة 

تتالءم مع القيادة اليومية.
وجتمـــع بورش ”911 تارغا 4 جي تي إس“ 
بني القوة والدينامّية والتصميم الساحر. أما 
بالنسبة إلى الســـيارة الثانية (الطراز الرابع 
اجلديد إقليميًا)، فهي ”باناميرا إكسكلوسيف“ 
املميزة جدًا، التي ترتكز على ”باناميرا توربو 

بـــورش  واســـتعرضت  إكســـكيوتيف“.  إس 
مجموعـــة إضافية من أحـــدث طرازاتها  أمام 
اجلمهور. وتتصـــّدر هذه الالئحة ”911 توربو 
إس كوبيه“، التي تزخر بروح بورش وتنضح 

بأربعني عامًا من التمّيز والتطّور املتواصل.

 تعد املعارض الدولية الوجهة األولى لعشــــــاق السيارات، للوقوف على أحدث ما توصلت 
إليه صناعتها حول العالم، في وقت حتظى فيه املنطقة اخلليجية باهتمام واســــــع من قبل 

كبار املصّنعني الذين يحرصون على املشاركة في معارض املنطقة الدولية للسيارات.

مرسيدس  تطلق موديالت {جي 

أل أي 45، وأي أم جـــي، وأي أم جي 

جي تـــي وســـي أل آي 250}، كما 

ستطلق أس-مايباخ الراقي

◄

بالنجاح املبهر  احتفى املعـــرض 

الـــذي حققته الســـيارة الرياضية 

هوراكان  {المبورغيني  اإليطالية 

أل بي 610-4} 

◄

بورش  تزخر بأربعني عامًا من التميز والتطور املتواصلني

السيارة الجديدة تنجح في تصدر قائمة سيارات الطراز إس

السيارات  مبيعات  الزدهار  نظرًا 

في اإلمارات  أصبح من املناسب 

عاملية  تجارية  عالمة  استضافة 

مرموقة مثل {باغاني}

◄
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ميديا

} بيــروت – فتحــــت اســــتقالة منــــى صفوان 
مذيعة قناة امليادين، جدال واســــعا بعد إيقاف 
بث إحدى حلقــــات برنامجها ”خــــارج القيد“ 
األحــــد املاضي، الــــذي تناولت فيــــه انتهاكات 

احلوثيني في اليمن.
ومــــن املالحــــظ بالنســــبة ملتابعــــي القناة 
نقــــد  أي  عــــن  ابتعادهــــا  إيرانيــــا،  املمولــــة 
في سياســــتها  جلماعة أنصار الله ”احلوثي“ 
التحريريــــة، لكن املراقبــــني اعتبروا أن إيقاف 
بث احللقة بهذا الشــــكل الفاضح يعتبر سقطة 
إعالمية لقناة وضعت لنفسها شعارا ”الواقع 
كما هو“، دون أن تكلف نفســــها عناء االلتزام 

ولو شكليا بهذا الشعار.
واســــتضافت منى صفوان في هذه احللقة  
الصحفي اليمني املستقل نبيل سبيع، وحتدث 
عــــن انتهــــاكات احلوثيــــني بحق الناشــــطني 
الســــلميني فــــي البــــالد، إلى جانــــب ضيوف 
آخرين حتدثوا عن انتهاكات بحق الناشــــطني 

السلميني في مصر وتونس.
وتقدمت صفوان، باســــتقالتها إلى احملطة 
مســــاء اإلثنني، دون ذكر تفاصيل أو أســــباب 
االستقالة، واكتفت باإلعالن عبر صفحتها في 
”فيسبوك“ بأنها تســــتقيل ”بعد أربع سنوات 
من العمل“، كما تقدمت بالشــــكر للمحطة على 

جتربتها فيها.
وكتبت صفوان ”يشرفني ان أتقدم بجزيل 
الشــــكر والعرفــــان واالمتنان للســــيد غســــان 
بــــن جدو  رئيس مجلــــس إدارة قناة امليادين، 
علــــى دعمه املتواصــــل، وثقته ورقــــّي تعامله 
معي، خــــالل فترة عملي في قناة امليادين. كما 
أشكر جميع زميالتي وزمالئي األفاضل الذين 
تشــــرفت بالعمــــل معهم، وشــــكلوا قيمة مهمة 
في حياتــــي املهنيــــة“. وأضافت ”أنــــا ممتنة 

لكل شــــخص أضــــاف إلى جتربتــــي ومهارتي 
وخبرتي خالل السنوات التي قضيتها معهم.. 
وأنــــا أغــــادر قنــــاة امليادين اليــــوم، بعد أربع 
ســــنوات (منذ تأسيســــها فــــي 2011) وأمتنى 
لها كقناة وأســــرة العمل النجــــاح واالزدهار، 

واالستمرار“.
ومن خــــالل تســــريبات من داخــــل القناة، 
وجهــــت  القنــــاة  إدارة  أن  ”العــــرب“  علمــــت 
مالحظــــات للمذيعة بــــأن أســــباب إيقاف بث 
احللقة هو االنتقاد املباشر جلماعة احلوثيني، 
دون أن تستضيف ممثال عن احلوثيني يعرض 

وجهة نظرهم ويدافع عنها.

ويبــــدو أن حســــابات القناة السياســــية، 
دفعتهــــا لوقف احللقــــة التي أضاءت بشــــكل 
كبير  االنتهاكات املرتبطة باعتقال الناشــــطني 
الســــلميني فــــي اليمن، مــــن قبــــل احلوثيني، 
وهو مــــا تتجاهله القناة متاما في نشــــراتها 

اإلخبارية، وتقاريرها السياسية عن اليمن.
وتعتبــــر هذه هي املرة األولى التي تتطرق 
فيها صفوان في برنامجها ”خارج القيد“، إلى 
انتهاكات احلوثي في اليمن، منذ ســــيطرتهم 
على صنعــــاء خــــالل الربع األخير مــــن العام 
املاضــــي. واســــتغرب صحفــــي مينــــي، وقف 
احللقة في ذروة احلديــــث عن انتهاكات بحق 
الناشــــطني في البالد، قائال ”إن القناة نفسها، 
والبرنامج نفســــه، كان اســــتضاف قبل عامني 
الصحفي نبيل ســــبيع، وحتدث عن انتهاكات 
الســــلطات وحزب اإلصــــالح واجليش اليمني 
وآل األحمــــر، بحق الناشــــطني الســــلميني في 

اليمن، من غير أن ُتثار حفيظة القناة“.
وفــــي الوقت الذي حــــددت فيــــه اجلماعة 
موعدا الستكمال االنقالب، أخذت قناة امليادين 

علــــى عاتقها مهمة كشــــف تفاصيــــل محتوى 
«اإلعالن الدستوري» للحوثيني.

وقــــال مراســــلها فــــي اليمــــن ”إن اإلعالن 
الدســــتوري الذي ســــتعلنه جماعة احلوثيني، 
قد يتضمن تشكيل مجلس وطني وسيكون من 

مهامه تشكيل مجلس رئاسي“.
وأضــــاف املراســــل، نقال عن قيــــادات في 
اجلماعة، ”أن املجلس الوطني سيتشــــكل من 
22 شــــخصية من جميع احملافظات، وستكون 
مهمة املجلس الرئاســــي تشكيل حكومة إلدارة 

املرحلة االنتقالية“.
ويظهــــر جليا من خالل طريقــــة القناة في 
التغطية اإلخبارية ألحــــداث اليمن، قربها من 
قيادات جماعــــة أنصار اللــــه، وحرصها على 
إبراز وجهــــة النظر اإليرانية الداعمة للحوثي 
في كل مناســــبة، ففي حــــوار أجرته القناة مع 

الباحــــث اإليرانــــي محمد صادق احلســــيني، 
عبر برنامــــج ”آخر طبعة“، الــــذي مت بثه بعد 
ســــيطرة احلوثيــــني علــــى صنعــــاء، وصــــف 
احلســــيني زعيم احلوثيــــني عبدامللك احلوثي 
بـ“سيد اليمن“، معتبرا أنه سيكون بذلك سيد 
اجلزيرة العربية. وقال احلســــيني في احلوار 
”إن احلوثــــي هــــو الغني بصناعــــة اجلغرافيا 

والتاريخ“.
وأشــــار أثنــــاء حديثــــه التلفزيونــــي فــــي 
تصريحــــات خطيــــرة ومثيرة، إلــــى أن محور 
املقاومــــة املتمثل في طهران ودمشــــق وبغداد 
وصفهــــم  الذيــــن  اللــــه،  وحــــزب  وصنعــــاء 
بـ“ســــالطني البحر األبيض املتوســــط“ هم من 
ســــيصنع خارطــــة املنطقــــة، وهو مــــا اعتبره 
املراقبــــون مثاال حيا على مــــدى اهتمام القناة 
اإلخبارية التي تدعــــي املصداقية واحليادية، 

بتجميل صورة احلوثي، والتغطية على حجم 
االنتهاكات التي يقومون بها ضد املدنيني في 

اليمن.
وبحسب آراء خبراء في اإلعالم، فإن الدور 
احملــــدد لقناة امليادين، منــــذ انطالقها، هو أن 
تتقــــدم بخطاب قادر على اســــتعادة اجلمهور 
الذي استقطبته قنوات مثل اجلزيرة والعربية 
وســــواها، لكن بهــــوى إيراني يدعــــم مصالح 

طهران وأنصارها في املنطقة.
وكان من الالفت حجم التكلفة املادية للقناة، 
في ظل غياب أي إعالنــــات جتارية تلفزيونية 
قادرة على تغطية جزء من املصاريف املرتفعة 
املعروفة للقنــــوات الفضائية اإلخبارية. وبعد  
أربعة أعوام على انطالق قناة «العالم كما هو»، 
الميكن القول أن ذلك الهدف االســــتراتيجي قد 

حتقق، ولو بشكل جزئي.

ــــــاة امليادين، بعد يوم واحد من  ــــــت املذيعة اليمنية منى صفوان عن اســــــتقالتها من قن أعلن
إيقاف بث برنامجها ”خارج القيد“ الذي خرجت فيه عن توجه القناة واستضافت صحفيا 

مينيا حتدث عن انتهاكات احلوثيني في بالدها.

التغريد خارج السرب ينهي خدمات مذيعة في قناة الميادين

شبح «العرب فوبيا» يتضخم في اإلعالم الغربي
} طنجــة (املغــرب) – أكـــد مصطفـــى اخللفي، 
وزيـــر اإلعـــالم املغربي، على ضـــرورة التحرك 
ملواجهـــة املخاوف مـــن ”العرب فوبيـــا“، التي 
تفاقمـــت نتيجة األحـــداث األخيرة فـــي العالم 
العربي، واتســـاع حجم التغطية الصحفية لها 

في وسائل اإلعالم العاملية.
ودعـــا اخللفـــي، الصحفيـــني العـــرب إلى 
االنخراط فـــي مواجهة حمالت ”العرب فوبيا“، 
التي تستهدف إشاعة صورة منطية سلبية عن 

األمة العربية.
وقـــال اخللفـــي، فـــي كلمة، خالل اجللســـة 
االفتتاحية الجتماعـــات األمانة العامة لالحتاد 
العام للصحفيني العرب مبدينة طنجة املغربية 
(شمال)، إن ”مسؤولية الصحفيني العرب اليوم 
كبيـــرة إزاء حمالت ”العرب فوبيا“، التي ال تقل 
خطورة عن حمالت ”اإلســـالموفوبيا“، الهادفة 
إلى إشـــاعة صورة منطية سلبية عدائية اجتاه 
هذه األمة“. واعتبر الوزير املغربي، أن ”صورة 
العـــرب اليـــوم تعرضت إلى ضربات جســـيمة 
ومؤملة، بفعل جرائم بشـــعة، كان آخرها عملية 

حرق مدانة  للطيار األردني معاذ الكساسبة“.
وقال إن ”اجلســـم الصحفي العربي يواجه 
حتـــدي تصحيح هـــذه الصور النمطيـــة التي 
نشـــأت وما زالت تنشأ عن أمتنا، وتقدميها في 
صورة بلدان متخلفة متردية ومتدهورة، صور 
مجتمعـــات عاجـــزة عن ربح حتديـــات التنمية 

والتقدم والتحديث“.
وانطلقت اإلثنني، اجتماعات األمانة العامة 
واملكتـــب الدائـــم الحتـــاد الصحفيـــني العرب 
واالجتمـــاع الـــدوري للمكتب الدائـــم لالحتاد، 

والذي استمر يومني.
وشـــارك فـــي اجتماعـــات األمانـــة العامة 
أعضاؤهـــا الــــ 15 املنتخبون فـــي آخر مؤمتر 
عام وقيـــادات من التنظيمات الصحفية املهنية 
(النقابـــات الوطنيـــة واالحتـــادات) في جميع 

البلدان العربية.
وبحثـــت االجتماعات عـــدة موضوعات من 
بينهـــا، التعديالت املقترح إدخالها على النظام 
األساســـي لالحتاد وخطة عمـــل االحتاد خالل 

سنة 2015.

غسان بن جدو مدير قناة «الواقع كما هو» يعرض الوقائع بعين واحدة

 الخلفي حمل الصحفيين مسؤولية مواجهة «العرب فوبيا»

السياســـية  القنـــاة  حســـابات 

دفعتهـــا لوقـــف الحلقـــة التـــي 

أضاءت على االنتهاكات الحوثية 

بحق الناشطين السلميين

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن منتدى اإلعالم الرقمي عن فتح 
باب الترشح لمسابقة الجوائز الرقمية 

فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا للعام 
الثاني على التوالي، وذلك في إطار 

حرص المنتدى على تعزيز دور اإلعالم 
الرقمي في العالم العربي ودعم اإلبداع 

واالبتكارات المتميزة.

◄ أوضح سعود كاتب، المتحدث 
الرسمي لوزارة الثقافة واإلعالم 

السعودية، أن نشر صورة نجم فريق 
النصر شايع شراحيلي، على غالف 

صحيفة النادي وهو يضع سكينا 
على رقبته، وعنونت بـ“الخاسر 

المذبوح“،غير موفق، مبينا أن الوزارة 
تدرس كافة اإلجراءات النظامية حياله.

◄  نشرت صحيفة لوموند الفرنسية 
نص رسالة بعث بها رئيس مجموعة 
قنوات سمان يولو اإلعالمية التركية 

هدايت كاراجا من محبسه في 
إسطنبول، وقال فيها إن اإلعالم الحر 
في تركيا يتعرض لتهديدات لم يسبق 

لها مثيل.

◄ دعت هيئة االتصال العليا في تونس، 
اإلذاعات والقنوات التلفزيونية المخالفة 
لشروط الترخيص، إلى تطبيق الشروط 

القانونية المعمول بها، وتسوية 
وضعيتها القانونية أو الوقوع تحت 

طائلة التغريم في حال عدم االستجابة 
للقرار.

◄ بحث سلمان صباح سالم الحمود 
الصباح وزير اإلعالم الكويتي مع نقيب 

الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، 
أوجه التعاون في المجاالت الصحفية 

واإلعالمية بين الكويت ولبنان.

◄ قال إبراهيم ولد أبتي محامي المدير 
العام لمؤسسة السراج لإلعالم والنشر 

الموريتانية ”إن استجواب موكله 
من قبل الشرطة القضائية وإحالته 

إلى وكيل الجمهورية تمهيدا إلحالته 
للقضاء، يعتبر رجوعا إلى الوراء في ما 

يتعلق بحرية الصحافة“.

باختصار

منى صفوان:

 أنا أغادر قناة الميادين 

اليوم بعد أربع سنوات منذ 

تأسيسها في 2011 

[ استقالة منى صفوان بعد يوم من إيقاف برنامجها [ التغطية اإلعالمية لليمن تتجاهل اعتداءات الحوثيين

«اإلعـــالم يقوم بدور مهم وفاعل في نقـــل آراء وانطباعات املواطنني 
للمســـؤولني، مـــن خـــالل تعزيز الـــدور التفاعلـــي لإلعـــالم اإللكتروني 

ومواقع التواصل االجتماعي».

نبيل الشريف
وزير اإلعالم األردني األسبق

«اإلعـــالم الرياضي أخطر من السياســـي، وهو غير مهنـــي أو واقعي وال 
يســـتطيع أن يقول الحقيقة، ويعد أحد األسباب الرئيسية في أحداث 

استاد الدفاع الجوي».

طارق رمضان
ناقد رياضي مصري

«اإلعالم يعيش مفارقة كبرى فهو من ناحية سلطة رابعة تصنع الرأي 
العام وتغير املســـار السياسي، ولكن هذه السلطة تبقى عرجاء نظرا 

لوضعية الصحافيني الهشة».

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني

} يقول املفكر األملاني برتولد بريخت ”ما 
من عمل فكري أو ثقافي أو فني أو أدبي 

دون موقف، دون وجهة نظر ملن يقف وراء 
ذلك العمل“، وقد تعلمنا في السينما أن 

مجرد اختيارك ملوقع الكاميرا وزاوية 
التصوير هو قرار يعبر عن وجهة نظرك، 
عن رؤياك كيف يجب أن تكون ”اللقطة“،  

وهذا يعني أنك اخترت وحذفت من املشهد 
أمامك. وهو قرار وموقف حتى وإن 

تصرفت بارجتال وعشوائية أو عفوية.
وهكذا في اإلعالم وحتى في أبسط 
صوره، وهو اخلبر املطبوع أو التقرير 

املرئي حيث أن احليادية أو عدم احليادية 
متتد أيضا إلى طريقة صياغة األخبار 

وترتيب فقراتها، فإن عملية احلذف 
التقدمي والتأخير، تتم حسب  واالختصار – 

موقف ووجهة نظر اإلعالمي، وهذا ينطبق 
حتى على عملية اختيار الضيوف ذاتهم 

واملساحة التي متنح ألي منهم، حسب 
وجهة نظر اإلعالمي أو حسب موقف 

وسياسة املؤسسة اإلعالمية التي يعمل 
فيها.

وهذا يقودنا إلى إشكالية ”اإلعالم 
واحلياد“ حيث يتفق معظم من تناول هذا 

املوضوع وبحث فيه على أنه ال يوجد إعالم 
محايد مطلقا. وأرى أن من يطالب مبا 

يسمى ”احلياد اإلعالمي“ يتجاهل طبيعة 
العمل اإلعالمي وانتماءاته السياسية 

والفكرية واملذهبية ومصادر متويله، حيث 
أصبح لكل فصيل سياسي قنواته اخلاصة 

وهي منبر ألفكاره وأهدافه.
إننا قد نطلب من هذه القنوات 

املوضوعية، ولكننا ال ميكن أن نطالبها 
باحليادية. وحتى شعار  ”الرأي والرأي 

اآلخر“،  الذي ترفعه بعض القنوات 
الفضائية أجده شعارا دمياغوجيا خداعا، 

فقد الحظنا في مواقف عديدة كيف يتم 

خنق الرأي اآلخر والتضييق عليه، عندما 
يأتي مخالفا لتوجهات تلك القناة ورغبات 

القائمني عليها أو أصحابها.
إن اإلعالم في كل دول العالم ينفذ 

سياسة ”صاحب نعمته“، فإذا كان احلكومة 
فإنه سيدافع عنها ويبرر تصرفاتها، 

وإذا كان رجل أعمال فسيخدم مصاحله، 
وإن كان جهة دينية فيستبنى توجهاتها 

ويخاصم خصومها.
وكثيرا ما يبتعد اإلعالم املنتمي عن 
املهنية واملوضوعية ويلجأ إلى االفتعال 
واملبالغة، وتكمن خطورة التزوير عندما 

تقدم بعض القنوات ”رسالتها اإلعالمية“ 
املنشودة بطرق تقنية مبهرة وكفاءة فنية 

عالية، والضحية هو املواطن الذي ال يعلم 
أين احلقيقة، وتصيبه حالة ارتباك وخلط 

في املعلومات.
كثيرون يطالبون باحلياد اإلعالمي، 
ولكن هناك أمور ال ميكن حتما مطالبة 

اإلعالمي أن يكون محايدا فيها، مثال تلك 
التي متس سالمة الوطن وكرامة املواطن، 

فاحلياد ليس دائما إيجابيا، وال أتصور أنه 
مطلوب دائما من وسائل اإلعالم.

إن املوضوعية والنزاهة وسيلتان 
مطلوبتان من القنوات اإلعالمية، وأهم من 

ذلك أن يدرك املتلقي أيدلوجيات القنوات 
التي يتابعها وانتماءاتها السياسية 

وميولها، كي يتمكن من القيام بعمليات 
الفرز والتقومي ملا يتدفق عليه منها.

يقول اإلعالمي كيتايدي ”أعتقد أن 
احلياد أمر صعب ومعقد، أفضل أن 

استعمل كلمة النزاهة. 
وهي أن تكون نزيها من حيث مدى 

التغطية ونوعيتها وعمقها والطريقة التي 
تتناول بها املوضوع". 

كما يقول الداعية األميركي املسلم 
مالكوم إكس ”أسوأ مكان في اجلحيم 

جحموز ألولئك الذين يقفون على احلياد في 
أوقات معارك األخالق العظيمة“.

وقدميا قال اإلمام علي كرم الله وجهه 
ما معناه ”احملايد هو شخص لم ينصر 
الباطل، ولكن من املؤكد أنه خذل احلق“.

هل ثمة إعالم محايد

فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} ديب – اهتم مســـتخدمو تويتر في اإلمارات 
والعالـــم العربـــي بانطـــالق الـــدورة الثالثة 
أمـــس األول في دبي،  من ”القمـــة احلكومية“ 
والتي تنتهي فعالياتهـــا اليوم. وتعتبر القمة 
احلكومية ”منصـــة عاملية لالطالع على أفضل 
املمارســـات فـــي تطوير اخلدمـــات احلكومية 
واملدن الذكية“. وانشـــغل املغـــردون مبتابعة 
هاشـــتاغ #القمة_احلكوميـــة، الـــذي أطلقـــه 

احلساب الرسمي للحدث.
 ونقل حســـاب أخبار محمـــد بن زايد على 
تويتـــر مقتطفات من كلمة ولـــي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايد أمـــام القمة أول أمس، 
التي جاء فيها خاصـــة أن ”احلكومة املتميزة 
تنظـــر إلـــى كل مواطن كثروة وطنيـــة“، وذكر 
احلســـاب فـــي هـــذا الســـياق ”فـــي منتصف 
الســـبعينات، سأل صحفي الشـــيخ زايد: ملاذا 
تهتم بشـــعبك بهذا الشـــكل؟ أجابه: هل لديك 
أوالد؟ ال أحـــد يبخـــل علـــى أوالده. #القمة_

احلكومية”.
وغرد احلساب الرسمي حلاكم دبي الشيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم مبعلوماٍت مختلفة 
مت إعادة نشـــرها بني املغرديـــن، ومن أكثر ما 
حـــاز على إعجابهم تغريدة كتب فيها ”التقيت 
أثنـــاء افتتـــاح متحـــف املســـتقبل بأســـيمو، 
روبـــوت مـــن اليابان بـــدؤوا في اســـتخدامه 
مرفقة  #القمة_احلكوميـــة“  اإلنســـان  خلدمة 
بصورة له وهـــو يصافح الرجل اآللي، وقد مت 
إعـــادة تداولهـــا أكثر من ١١٠٠ مـــرة. وقال في 
تغريدة أخرى ”املستقبل سيكون ملن يستطيع 
تخيله وتصميمه وتنفيذه، املستقبل ال ُينتظر، 

املستقبل ُميكن تصميمه وبناؤه اليوم”.
الكلمـــات  تفاصيـــل  املغـــردون  وتـــداول 
الرسمية التي مت إلقاؤها، وأشار مغرد إلى أن 
أحد املواضيع التي مت التطرق  إليها االرهاب، 
”#ســـيف_بن_زايد يضـــع اإلرهـــاب علـــى 
رأس قائمـــة التحديات التـــي تواجه األوطان 

.“GovSummit# القمة_احلكومية#
لـــه  يتســـنى  ”مـــن  مغـــردة  وكتبـــت 
حضـــر  كأنـــه  حضور#القمة_احلكوميـــة 
مؤمترات عدة، فالقمة، باإلضافة إلى احلضور 
ذي املســـتوى العالـــي، هي عبـــارة عن جتمع 

ألصحاب الفكر واإلبداع.
نشـــرت  التـــي  التغريـــدات  عـــدد  وفـــاق 
 ١٠٠ #القمة_احلكومية،  هاشـــتاغ  باستخدام 
ألف تغريدة في نحو ١٢ ساعة. يذكر أن ”القمة 
احلكومية“ يشـــارك فيها هذا العام نحو ٤٠٠٠ 
شـــخص من ٩٣ دولة، ومن أهم املواضيع التي 
نوقشـــت مدى قدرة احلكومـــات العربية على 

اللحاق بقطار التطور العاملي السريع. 
وحـــول اإلجابـــة عن أحـــد محـــاور القمة 
احلكوميـــة املتعلقـــة مبفهـــوم الســـعادة قال 
االجتماعـــي  التواصـــل  صفحـــات  متابعـــو 
اخلاصـــة بالقمـــة، إن ”الســـعادة مـــن وجهة 
نظرهـــم تتمثل في أن يعيش اإلنســـان في بلد 

يتمتع باألمن واألمان متاما كما اإلمارات“.

} أنقــرة – أظهـــرت بيانـــات نشـــرها موقـــع 
التدويـــن املصغر تويتـــر، االثنـــني، أن تركيا 
تقدمـــت بطلبات تزيد خمس مرات عما تقدمت 
به أي دولـــة أخرى إلزالـــة محتويات من على 

املوقع خالل النصف الثاني من عام ٢٠١٤.
وســـتعزز األرقـــام على األرجـــح املخاوف 
من حملة على حريـــة اإلنترنت في البلد الذي 
تسكنه أغلبية مســـلمة ويحمل عضوية حلف 
شـــمال األطلســـي، حيث يقـــول الرئيس رجب 
طيب أردوغان إنه عـــازم على القضاء على ما 

يراه أنشطة غير مشروعة على اإلنترنت.
وأظهر تقرير الشفافية الذي أصدره تويتر 
أن تركيـــا قدمت ٤٧٧ طلبا إلزالة محتويات بني 
يوليو وديســـمبر املاضيني وهـــي زيادة بأكثر 
من ١٥٠ في املئة مقارنة بالشهور الستة األولى 

من عام ٢٠١٤.
وقامت احلكومـــة التركية بحظر الوصول 
إلى التقرير املنشـــور الحقا بالرغم من أنه كان 
يتم الوصول إليه بسهولة في الساعات األولى 

من صباح أول أمس. 
وعّلق مستخدمو تويتر الذين يرغبون في 
الوصول إلى التقريـــر على هذا احلظر قائلني 

”هل مت فرض الرقابة وحظر التقرير أيضا؟!“
وجاءت روسيا وأملانيا في الترتيب الثاني 
والثالـــث بواحـــد وتســـعني طلبـــا و٤٣ طلبا. 
وفي املجمـــل ارتفعت طلبات احلكومات إلزالة 

محتويات بواقع ٤٠ في املئة.
مـــن جانبهـــا قدمـــت الواليـــات املتحـــدة 
األميركيـــة ١٦٢٢ طلبا للحصول على معلومات 
عن مستخدمني خالل النصف الثاني من العام 
املاضي، أي بزيادة ٢٩ ٪ عن العام الذي ســـبقه 

من أصل ٢٨٧١ طلبا قدمت من العالم أجمع.
ولبـــى موقع تويتر ٨٠ ٪ من طلبات كشـــف 

املعلومات التي قدمتها السلطات األميركية.
وتقول شـــركة تويتـــر إنها تقـــوم بتنبيه 
املستخدمني الذين يتعرضون لطلب املعلومات 
اخلاّصـــة بهم، مـــع توفيـــر معلومـــات حول 
كيفيـــة مواجهة هذه الطلبات فـــي حال كانوا 

يعتقـــدون أنها جاءت نتيجة خطـــأ. يذكر، أن 
عددا من الشـــركات تعمل علـــى إصدار تقارير 
الشـــفافية اخلاصة بها، والتـــي توّضح فيها 
بعـــض تفاصيـــل الطلبـــات احلكوميـــة، التي 
تصلها للكشـــف عن معلومات ُمستخدميها أو 
حذف احملتوى، من بني هذه الشـــركات غوغل 

وفيسبوك وميكروسوفت.
وتركـــزت الطلبـــات التركيـــة بشـــكل عام 
علـــى االتهامات بانتهاك احلقوق الشـــخصية 
والتشـــهير مبواطنني ومســـؤولني حكوميني. 
وقال املهنـــدس التركي إبراهيـــم أوقويوجو، 
أحد مســـؤولي فرق تنمية تويتر، إن الشـــركة 
املالكة للموقع ال تزّود أحًدا مبعلومات تخص 
احلسابات املجهولة انطالًقا من مبدأ ”حماية 

حرية التعبير إلى أقصى درجة“.
وأملـــح إلى أنهم يتلّقون الدعم من منظمات 
املجتمع املدني التي تطالب بسرية املعلومات 
بسبب العقلية التي تعتبر من القيم األساسية 

لتويتر.
وكانت تركيا حجبت بشـــكل مؤقت موقعي 
تويتر ويوتيوب قبـــل االنتخابات احمللية في 
مارس املاضي بعد أن نشرت تسجيالت صوتية 
تكشف فيما يبدو فسادا ضمن الدائرة املقربة 
من أردوغان على املوقعني. وأثار القرار غضب 
الرأي العام وانتقادات دولية شـــديدة. والحقا 
أمرت احملكمة الدســـتورية بإلغاء احلظر على 

املوقعـــني. وقال أردوغان إن فضيحة الفســـاد 
كانت من تخطيط معارضني سياسيني يسعون 
لإلطاحة به، وتعهـــد مبحو تويتر الذي اتهمه 
بتهديـــد األمن القومي. وفي يناير اقترح حزب 
العدالة والتنمية احلاكم قانونا جديدا سيتيح 
للوزراء بشـــكل مؤقت حظر مواقع يرون أنها 
متثـــل خطرا على احليـــاة والنظـــام العام أو 

حقوق الناس وحرياتهم.
وقال موقع تويتر ”قدمنـــا اعتراضات في 
احملكمة ردا على أكثر من ســـبعني في املئة من 
أوامر احملكمة التركية التي تلقيناها وفزنا في 
نحو خمســـة في املئة من طعوننا“ مضيفا أن 
نحو ١٥ في املئة من الطعون ال تزال قيد النظر 

في احملاكم.
من جانبه، بعث الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، االثنني، أول رســـالة لـــه عبر موقع 

تويتر، حسب ما أعلنت الرئاسة التركية.
وكان أردوغـــان وصـــف مواقـــع التواصل 
وتفاخر بأنه  االجتماعي بأنها ”سكني القاتل“ 
ال يغرد وفرض حظرا في الـســـابـق على موقع 

تويتر.
وكانـــت أول تغريـــدة للرئيس اإلســـالمي 
احملافـــظ إدانة التدخـــني في اليـــوم الوطني 

ملكافحة التبغ في تركيا.
 وكتب في التغريدة ”حتكم بنفسك وامتنع 
عن هذا السم“، مستخدما هاشتاغ ”ال تستسلم 

للسجائر“، ووقع بأول ثالثة أحرف من أسمه. 
وكان مؤيدو أردوغان يســـتخدمون احلســـاب 
إلطـــالق التغريدات، إال أن إدارة الرئاســـة هي 
مـــن يتولى حاليا ذلك، وقـــد أكد تويتر أن هذا 

احلساب رسمي.
وصرح رئيس االتصاالت العامة في مكتب 
الرئاســـة مجاهد كوجوكيلمظ بأن ”احلســـاب 
املذكـــور افتتح للتـــو وهو لســـيادة الرئيس، 
والتغريـــدات التـــي يطلقها موقعـــة باألحرف 

الثالثة األولى من اسمه“.
 ولم يوضح كوجوكيلمظ السبب الذي دفع 

أردوغان إلى تغيير رأيه بشأن تويتر.
وكان أردوغان صرح في فبراير ٢٠١٤ قائال 
”ليســـت لي أي عالقة بتويتـــر، ليس لدي وقت 

فراغ على أي حال، فأنا أعمل ليل نهار“.
ويعود تشكيك الرئيس التركي في وسائل 
التواصـــل االجتماعي إلـــى االحتجاجات في 
يونيـــو ٢٠١٣ ضد حكمه والتي مت احلشـــد لها 

عبر تعليقات على تويتر وفيسبوك.
للمعلومات  يعتبـــر تويتر ”خزانا كبيـــرا“ 
خصوًصا وأن هناك ٣٠٠ مليون مستخدم حول 
العالم ينشـــرون تغريدة واحدة على األقل عبر 

املوقع شهرًيا.
ويحظـــى موقـــع تويتر باهتمـــام كبير، إذ 
يعتبر قناة تواصل مفتوحة، السيما في الدول 

التي حتكمها أنظمة قمعية ومنغلقة.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@AA360AA  
ال أعرف إن كان العراق سيتعافى 
قريبـــا لكني متأكـــد أن الظلم لم 

ولن يدوم.. #عراقنا_واحد.
******

@AlMayadeenLive 
ثالثـــة  يقتـــل  "داعـــش"  تنظيـــم 
طريقـــة  علـــى  حرقـــا  عراقيـــني 
بنفس  الرمادي"  غرب  الكساسبة 
اجلرم يذبحون العراقي، فهل من 

مدين؟!
******

@Just_Human13  
دائمـــا منيـــل الســـتخدام أقوال 
احلكمـــاء فـــي صـــد املتطفلـــني 
بالعبـــارات  األخــــذ  وننســـى 
القرآنية التي هي ابلغ "خذ العفو 
وأمـــر باملعـــروف وأعــــرض عن 

اجلاهلني".
******

@pmc0s 
الم نردد من قبل شعارات االخوة؟ 
الم ناكل من خبز العراق؟ لســـنا 
بحاجة للشـــعارات فقط تذكر ان 
حلـــم اكتافنـــا قد نبـــت من نفس 

االرض املاحلة.
******

 @HamidHadeed   
يحدث فقط في العراق، احلكومة 
تطرح مســـّودة قانـــون وتصوت 
عليها ثم ترســـل نســـخة مغايرة 
للبرملـــان ملناقشـــتها والتصويت 
عليهـــا. هـــذا ما حصـــل لقانون 

املساءلة.

@Boukacheche_TN
إنها دمشـــق األقدم واأليتم، ملتقى 
الفتـــح  بدايـــة  ونهايتـــه،  احللـــم 
وقوافله، شرود القصيدة ومصيدة 

الشعراء. #مظفر_النواب.
******

@iAbuhesham  
شاهد ما فعله األسد في دوما؛ لكي 
تدرك بأن حزب الله لم يرتكب مجرد 
اجتهاد خاطـــىء حني قاتل معه بل 

جرمية ال يغفرها الزمن.
******

@bandaralhrbi9  
دوما تبـــاد ال تنتظرهم يا صغيري 
فأنت لست فرنسيا لينهض العالم.

******
@freebasmah  
بينما كان األســـد يتحـــدث مع بي 
بي ســـي عـــن حمايـــة املدنيني من 
اإلرهابيـــني، كان الســـوريون فـــي 

دوما يجمعون أشالء أطفالهم!!
******

@Haunted2012  
لو كانـــت مســـنة طاهـــرة هي من 
علت املنابر وخطبت في املســـاجد، 
بـــدل البرابرة ملا خـــرج لنا داعش 

ومؤيدوهم!! عجوز تنصح داعش.
******

@HsnFrhanALmalki
يستغرب الناس ملاذا تصور داعش 
جرائمهـــا وتتفاخـــر بهـــا؟ داعش 
تعـــرف ســـعة جمهورهـــا، وهـــي 
تـــروي غليل قلوبهم التي تشـــربت 

الوحشية ولم تر من يطبقها!

@Nedal_147
مواقع التواصل االجتماعي فعليا 
أظهـــرت لنا الطائفيـــني وابدا ما 
حســـنت الوضع بل زادته ســـوء، 
ما يخشـــى قوله أمامك سيقال من 

وراء الشاشة.
******

@mazenalsarhan
أغبـــى الطائفيني مـــن يعتبر نقد 
إيران وسياستها هو نقد للشيعة 
ومن يعتبر أيضا نقد الســـعودية 
نقدا للسنة وكأن الدولتني وكيلتي 

املذهبني.
******

@ghathami
بعض مثقفي الشـــيعة يتشـــفون 
من الســـنة، بشـــرا وثقافة بسبب 
داعـــش وإذا رأوك تشـــير إليران 
ودواعشها وصفوك بالطائفية..!!

******
@alfaisal_ragad
حني يعاني مجتمع ما من الدونية 
وازدراء الشـــعوب يبـــدأ أفـــراده 
بترويج أحـــد فكرتني: أنهم كانوا 
سادة األمم يوما ما أو أن بؤسهم 

نتيجة ملؤامرة األمم!
******

@SouadALshammary
حملة مكافحة دلع املدرســـني: هل 
تعلمون ان املعلم يحصل على أقل 
نهاية خدمة في الســـعودية وأنه 

األقل راتبا في اخلليج.
******

@ra7eeq_ma5toum
اقترحـــت على ولي األمـــر ايقاف 
اإلنترنت في أوقات الصالة أسوة 
بإغـــالق احملـــالت التجاريـــة كي 
ال ينشـــغل بها املســـلم ناهيك عن 

استخدامها في املعصية وقتها.

@HHShkMohd
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

@nabilelhalfawy 
ال حتـــاول في ظروفنـــا إقناع آخر 
بوجهـــة نظر مختلفـــة. صار هذا 
ترفـــا أو عبثـــا. جتمـــد الـــكل في 
مواقف ســـابقة التجهيـــز. أجهزة 

االستقبال تعطلت. إرسال فقط.
******

@raniabed 
طيب بالنســـبة للشرطة.. ملا تكون 
هنـــاك أعـــداد ضخمة فـــي مكان 
ضيق ملاذا ال تســـتخدم املياه بدل 

الغاز للسيطرة على الشغب؟
******

@AHMDAHSHAN  
القضاء علـــى #عصابة_اإلخوان 
التنظيـــم  علـــى  القضـــاء  يعنـــي 
القضـــاء علـــى مصـــادر التمويل 
القضاء على بنيان اجلماعة التي 
حتولت إلـــى عصابة القضاء على 

القيادات.
******

@walidasamra 
أتعجب مـــن لهجـــة الدونية التي 
يتحدث بهـــا البعـــض عما ميكن 
أن تقدمه مصر لروسيا.. لو كانت 
مصر مثـــل بعض الـــدول التي ال 

وزن لها ملا اهتم بها العالم.
******

@Hazem__Azim
لو خبر ان االخوان سيؤسســـون 
حزبا سياسيا في اميركا صحيح 
اجلنســـية  ياخـــدوا  بركة  يبقـــى 
وينشـــئوا مشـــروع اخلالفـــة من 

اميركا بالد الله واسعة.

@ghurab77  
ياللـــه يا من يقدر على كل شـــيء 
ارحم شـــعبا ليس بيده اي شيء 
ويعاني من كل شـــيء وما شـــاف 
من االستقرار شيأ وفقيرا من كل 

شيء.
******

 @uae56  
في مصر ثـــورة صنفـــت انقالبا 
وفـــي اليمـــن انقـــالب احلوثـــي 

يسمى ثورة.
******

 @docshayji 
اختلف اللصوص علـــى الغنائم! 
حزب علي عبداللـــه صالح يعتبر 
الدســـتوري تعديا على  اإلعـــالن 
للمبـــادرة  ومخالفـــا  الشـــرعية 

اخلليجية.
******

@alsably2015  
احلوثي وجد اليمـــن لقمة كبيرة 
يصعـــب مضغها فقـــام ابن عمر 
بتقطيعها له ليسهل مضغها بعد 

ان قربها عفاش الى املائدة.
******

@issasya  
اليمن يعيش أزمـــة هوية وطنية 

في أسوأ حقبة له!!
******

@iranandarab  
كان علـــي عبداللـــه صالح يهددنا 
مليـــارات  وأخـــذ  باحلوثيـــني 
الدوالرات واليوم احلوثي يهددنا 

بـالقاعدة ليحتل اليمن!

سوريا

زادت الطلبات احلكومية التي تلقتها شركة 
تويتر لكشــــــف معلومات عن مســــــتخدمي 
موقعها االجتماعي. وفي وقت ارتفعت فيه 
ــــــات التركية بأكثر مــــــن ١٥٠ في املئة  الطلب
أرســــــل الرئيس التركي، عدو تويتر األول، 
أولى تغريداته من حســــــاب رسمي له على 

املوقع.

@hakim1zed  
املنصف  خســـارة  وبعد  وفجـــأة 
اكتشـــف  وجماعتـــه  املرزوقـــي 
هؤالء ان الســـكة احلديدية تقف 
في قابـــس. وان اجلنوب مهمش. 
وكأن بقيـــة اجلهـــات فـــي ارغد 

العيش اال اجلنوب.
******

@hhenda  
ومـــن الـــذكاء الذي اشـــتهرت به 
وزارة املاليـــة  ان ضريبـــة الـ٣٠د 
يتـــم دفعها عند املغـــادرة وليس 
القدوم. واللي وفات فلوســـه؟ ما 
يروحش؟ يبيع حذاءه؟ يسرق؟

******
@jamila-6  
ببســـاطة. في االنتخابات االولى 
اعطت الصناديق احلكم للجنوب. 
فقبل اجلميع. عـــن مضض. هذه 

املرة لم يقبل اجلنوب.
******

@wassilamezz  
يـــوم كان االمن بجانبهم رأيناهم 
بتطاوين  نقـــض  لطفي  يقتلـــون 
ويشـــمتــون بجرحـــى ســـليـانة 
ويساندون البوليس في ٩ أبريل 
بكل قوة. واليوم ما الذي تغير؟

******
@haruid 
يبقى الهـــدف هو تدجـــني االمن 
على احلدود اجلنوبية لتســـهيل 
والية  وتكويـــن  دواعشـــنا  عودة 

اجلنوب االسالمية.

القمة الحكومية أردوغان يعارض سكين تويتر لكنه يستخدمها

تشغل تويتر

ال أحد يعرف السبب الذي دفع أردوغان إلى تغيير رأيه والتغريد على تويتر

[ تقرير الشفافية من موقع التواصل اإلجتماعي يؤكد محاربة تركيا لحرية التعبير 

طلبـــا قدمتهـــا الحكومـــة 

تويتـــر  لموقـــع  التركيـــة 

إلزالة محتويات في النصف 

الثاني من عام 2014 
477

قالت شركة تويتر إنها فقدت ماليين المستخدمين بسبب التحديثات األخيرة التي أدخلتها أبل على نظام التشغيل ٨ iOS. وبالرغم 

من أن قاعدة مستخدمي تويتر تقدر بحوالي ٢٨٨ مليون مستخدم، إال أن الموقع فقد ٤ مليون مستخدم نشط، وهو حوالي نصف عدد 

المستخدمين الجدد، الذين تمت إضافتهم في الربع األخير من العام الماضي.
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يعتقـــد بعض الشـــيعة أن رأس اإلمام الحســـني بـــن علي حفيد النبـــي محمد عليه تحقيق

الصـــالة والســـالم دفنت في مدينة عســـقالن، حيث شـــيد مركز بارزيـــالي الطبي 

اإلسرائيلي وذلك بعد مقتله في معركة كربالء.

تعـــود أصـــول طائفة البهرة إلى الفاطميني الشـــيعة الذين كانـــوا في مصر إبان 

العصـــر الفاطمـــي ثم انتقلوا من بلـــد إلى آخر حتى انتهى بهـــم املقام إلى جنوب 

الهند حيث استقروا هناك.

اعتـــاد أفـــراد طائفة البهـــرة الداودية علـــى زيارة مقبرة شـــيعية تقع في 

أرض مستشـــفى إســـرائيلي يعالـــج مصابـــي الصراع في مدينة عســـقالن 

الفلسطينية الساحلية الواقعة على بعد ٦٥ كيلومترا غرب القدس.

 

يضم مركز بارزيالي  } عسقالن (فلسطين) – 
الطبــــي في مدينة عســــقالن الســــاحلية مقبرة 
يعتقد بعض الشيعة أن رأس اإلمام الحسين بن 
علي حفيد النبي محمد عليه الصالة والسالم، 

دفنت بها بعد مقتله في معركة كربالء.
وقــــال الطبيــــب رون لوبيــــل نائــــب مديــــر 
المستشــــفى ”قبــــل أن ُيبنى هذا المستشــــفى 
بزمن طويــــل كان الزوار يتوافدون على المكان 
كل عام بالمئات في بعض األحيان، ســــواء من 
الهنــــد أو باكســــتان أو من غيرهمــــا من الدول 
اإلسالمية. إنهم مسالمون جدا. يأتون للصالة 
ثم يعودون إلى ديارهم تاركين المكان نظيفا“.
ويعتقــــد الكثيــــر مــــن الشــــيعة أن جثمان 
الحســــين ُدفــــن قرب مكان قتله فــــي كربالء في 

العراق.
ويقــــول آخــــرون إن رأســــه أخفاها بعض 
الُســــنة في عســــقالن في القرن العاشر قبل أن 
ُتنقــــل لُتدفن في مصر من أجل ســــالمتها بعد 
أن بدأت الحمالت الصليبية، ومن بينهم طائفة 
البهرة الداودية الشــــيعية التــــي ينتمي إليها 

نحو مليون شخص في أنحاء العالم.
ويزور البهــــرة الداودية الشــــيعة المقبرة 
المزخرفة بالرخام فوق تلة عشبية داخل مركز 

بارزيالي الطبي.
وقال الشــــيخ معاذ طرمل الذي يقود الزوار 
الشــــيعة ”نعتقد أن رأس اإلمام الحسين حفيد 
النبي محمد موجودة هنا منذ 200 عام تقريبا. 
زعيمنــــا الثاني رقم 52 محمد برهان الدين بنى 
هذا المســــجد هنــــا إلحياء ذكرى هــــذه البقعة 
وخليفته الزعيم رقم 53 مفضل سيف الدين ظل 
يدعونــــا إلى زيارة هذا المكان للصالة من أجل 

السالم واإلنسانية“.
وقال الطبيب لوبيل نائب مدير المستشفى 
”يعتبــــر هذا أحد تناقضات الشــــرق األوســــط، 
فمن ناحية لدينا هنا مكان مقدس للمســــلمين 
الشــــيعة، وعلى الجانب اآلخر هناك مســــلمون 

آخرون يطلقون علينا الصواريخ“.
وقــــال طرمل إنه يعتقــــد أن التدخل اإللهي 
يحمــــي هذا المكان، مضيفا ”هذا مكان مقدس. 
الكثير من الصواريخ تســــقط على عسقالن، إال 
أن المــــكان ظــــل آمنا دائما، ومن ثــــم أعتقد أن 

أمرا روحانيا يتدخل في هذا الشــــأن“. وأثناء 
حرب غزة، العام الماضي، اعترض نظام القبة 
أطلقتهما  صاروخيــــن  اإلســــرائيلي  الحديدية 
الفلســــطينية،  اإلســــالمية  المقاومــــة  حركــــة 

حماس، فوق مركز بارزيالي الطبي. 
وتعود أصول طائفة البهرة إلى الفاطميين 
الشــــيعة الذين كانــــوا في مصر إبــــان العصر 
الفاطمــــي، وعندمــــا انتهى العصــــر الفاطمي 
هاجــــر الكثيرون منهم من مصــــر وانتقلوا من 
بلد إلى آخر حتى انتهى بهم المقام إلى جنوب 
الهند، واســــتقروا بها واندمجوا في المجتمع 
الهندي الذي يتســــم بالتسامح وتعدد األديان، 
ومــــع انفتاح دول الخليج هاجــــر إليها البهرة 

للعمل شأنهم شأن بقية اآلسيويين.
وتوجد أعداد كبيرة منهم في دول الخليج، 
مثل الســــعودية واإلمارات. كما أن لهم تاريخا 
عريقا فــــي اليمن، وخصوصا فــــي حراز التي 

تتبع محافظة صنعاء.
وتمنع هذه الطائفة المسلمين من الطوائف 
األخــــرى من دخول مســــاجدها، لكنهــــا تعتبر 
نفسها أكثر انفتاحا، وتعامل النساء والرجال 

بالتساوي في ما يخص التعليم والزواج.
ويشتهر أفراد البهرة بالتجارة واالستثمار 
العقاري والصناعي، وتعــــد طائفتهم من أكثر 

الطوائف اإلسماعيلية ثراء.
همــــا  طائفتيــــن،  إلــــى  البهــــرة  وتنقســــم 
”البهرة الداودية“ نســــبة إلى قطب شــــاه داود، 
وينتشــــرون في الهنــــد وباكســــتان ومركزهم 
نسبة  الرئيس بومباي، و“البهرة السليمانية“ 

إلى سلميان بن حسن ومركزهم في اليمن.
وتعتبــــر طائفــــة البهــــرة مــــن الطوائــــف 
المســــالمة والمتســــامحة، ال تتدخل في األمور 
السياسية، وتوجه اهتمامها ناحية المشاريع 
االجتماعيــــة والخدميــــة، مثل رصــــف الطرق 
وإنشــــاء مشــــاريع الميــــاه وبنــــاء المــــدارس 
والمستشفيات وإنشــــاء مدارس لحفظ القرآن 

الكريم.
ويستخدم البهرة في حديثهم لغة يطلقون 
عليهــــا لغــــة الدعــــوة، وهــــي مزيج مــــن اللغة 
الكوجراتية (لغــــة الهند األصليــــة) واألوردية 

وبعض المفردات العربية الفصيحة.

أتباع البهرة الشيعية يذرفون الدمع على قبر للحسين في عسقالن 
يزحف نحو ٥٠ زائرا شيعيا وهم ينشدون صوب مقبرة أثرية، هذا ليس مشهدا غير عادي 
في الشرق األوسط إال أن املزار الشيعي يقع في أرض مستشفى إسرائيلي يعالج أساسا 

مصابي الصراع مع قطاع غزة القريب.

املقبرة لدى البهرة مكان للزيارة والصالة من أجل السالم واإلنسانية

صالة أفراد من طائفة البهرة في املقبرة الواقعة فوق تلة عشبية حيث شيد مستشفى إسرائيلي أفراد من طائفة البهرة بالهند خالل زيارتهم للمقبرة في عسقالن
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 القبول بضرة أو الطالق خيار مر أمام فقيرات باكستان
} إســالم آباد - على الرغم من أن الطالق قرار 
شـــخصي، إال أنه في دولة باكســـتان قد يأتي 

بكثير من التداعيات الدينية المرتبطة به.
وتوصي مجموعة من علماء الدين بإدخال 
تغييـــرات في قوانيـــن األحوال الشـــخصية، 
إللغاء حق طلب المرأة الطالق في حالة اقتران 

زوجها بإمرأة أخرى  دون موافقتها.
وقال مجلس الفقه اإلسالمي ومقره إسالم 
آباد إن ”اإلســـالم يســـمح للرجل المسلم بأن 
يحتفظ بأربع زوجـــات في وقت واحد، ويجب 

على النساء أن يقبلن بهذا التشريع.

وقال محمد خان شـــيراني رئيس المجلس 
إن ”تعـــدد الزوجـــات ال يجب أن يكون ســـببا 

يدعو المرأة إلى طلب الطالق“. 
وأوضح رضوان خان وهو محام مقيم في 
إســـالم آباد أن القوانين الحالية والتي كانت 
قد صـــدرت أيام االحتالل البريطاني، تســـمح 
للنســـاء بطلب الطالق فـــي المحكمة في حال 
إقـــدام الرجل على الزواج ثانية دون الحصول 
على موافقـــة زوجته األولى. وأضاف خان أنه 
غالبا مـــا يتم التالعب بالقانـــون، في مجتمع 

يسوده الذكور وينحاز إلى الرجال. 

وتقـــر الدولة تعـــدد الزوجات فـــي معظم 
الحـــاالت وفقا لمـــا تقوله ”مؤسســـة أورات“ 

المعنية بالدفاع عن حقوق النساء.
وأضاف المحامي خان أن ”المشكلة توجد 
في أســـوأ حاالتها وسط المجتمعات الريفية، 
حيـــث تعتمـــد النســـاء بشـــدة علـــى الرجال 

لتحقيق األمن المالي واالجتماعي“.
الفتـــرة  أن  خـــان  المحامـــي  وأوضـــح 
المفضلـــة، وهي ثالثة أشـــهر، تمنح الزوجين 
الفرصة إلعادة تشـــكيل عالقاتهما بعد اتخاذ 

القرار المبدئي بالطالق.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أوضح اجلهـاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء في مصر، أن 

”الساعة السكانية باجلهاز تشير 
إلى وصول عدد سكان مصـر 

بالداخل إلى 88 مليون نسمة، 
يوم األربعاء في الساعة الثامنة 
إال خمس دقائق صباحا الـ 5:55 

بتوقيت غرينيتش.

◄ ندد البابا فرنسيس في اجتماع 
يتناول قضايا املرأة استضافه 

مجلس الفاتيكان للثقافة بختان 
اإلناث والعنف ضد املرأة وقال 
إنهما إهانة يجب التصدي لها.

◄ قررت زوجة شابة في السعودية 
البحث عن عروس لزوجها بعد 
ثبوت إصابتها بالسرطان كي 

تهتم بزوجها وطفلتها بعد 
وفاتها مشترطة أن تكون من غير 

املوظفات.

◄ أجنبت سيدة هندية توأما 
رغم تكوينها اجلسدى الذكوري 

حيث تصل نسبة كروموزوماتها 
الذكورية إلى 95 باملئة، بعدما 
تعرضت لعالج دام 12 شهرا.

◄ قرر أحد مالكى صالونات 
احلالقة في أميركا ابتكار طريقة 

ملساعدة اآلباء على حتسني سلوك 
أبنائهم، حيث صمم قصة شعر 

جديدة، حتول األطفال الصغار إلى 
رجال كبار.

◄ يقبل الكثير من السكان في 
املناطق احلضرية السويدية على 
تربية النحل فوق أسطح املنازل، 
انطالقا من الرغبة في احلصول 

على العسل وبدافع الوعي البيئي.

باختصار

 

نهى الصراف

} خرجـــت دراســـة أميركيـــة حديثـــة بنتائج 
مثيرة كسرت النظرة النمطية لالختالفات بين 
الجنسين وأقرت بأن الرجل والمرأة يشتركان 
في صفات شـــخصية كثيرة ربما تتجاوز هذه 

االختالفات.
وعزا متخصصون وجود هذه االختالفات 
النمطيـــة التي ســـادت فترة طويلـــة جدًا، إلى 
ميـــل الناس إلـــى التركيز على عـــدد قليل من 
االختالفات فـــي حين أهملوا العديد من أوجه 
التشـــابه حتـــى وإن كانت بســـيطة. وانتقت 
الدراسة التي تبناها باحثون في جامعة والية 
أيوا األميركية، الخصائص الشـــخصية لمئة 
شخص شاركوا في دراســـات مسبقة في هذا 

الخصوص من مجموع آالف من المشاركين.
ووجدت بأن الرجل والمرأة يتشاركان في 
أكثـــر من 75 بالمئة من الخصائص النفســـية، 
وكانت نســـبة المشاركين في هذه السمات من 
أفـــراد العينة أكثر مـــن 80 بالمئة، ومن ضمن 
قائمة الخصائص المشـــتركة بين الجنســـين 
كان مســـتوى تحمل اإلجهاد والقلق النفسي، 
إضافة إلى االستعداد لخوض المخاطر.  وأكد 
الدكتور زالتان كريزان، أستاذ مشارك في قسم 
علم النفس في الجامعـــة التي أجرت البحث، 
بـــأن أهمية هذه النتائج تشـــير إلى أن معظم 
السمات النفسية بين الجنسين مشتركة، األمر 
الذي يعزز من مصداقية األبحاث المســـتقبلية 
التي تتعامل مع الســـمات الشخصية لألفراد 
بصورة عامـــة وتأثيرها في ســـلوكهم وردود 
أفعالهم المختلفة. وأشار إلى أن هذه السمات 
الشخصية المشـــتركة باإلمكان تعميمها بين 
الجنســـين بصرف النظر عن مســـتوى الذكاء 
والمركـــز االجتماعي والمادي والســـن أيضًا، 

كمـــا أن هذه الســـمات النفســـية تحمل صفة 
الثبات على مدى التقادم الزمني.

مـــن ناحيـــة أخرى، كشـــفت الدراســـة عن 
بعض االختالفات الشـــخصية بين الجنسين 
الجســـدية  بالمعاييـــر  ارتبطـــت  والتـــي 
والمورثـــات الجينية التـــي ال يمكن التغاضي 
عنهـــا، حيث ثبـــت بأن الرجال أكثـــر عدوانية 
فيما أظهرت النســـاء حساســـية مفرطة لأللم 
الجسدي والنفســـي. وعمومًا فإن النتائج في 
مجملها بـــدت متعارضة مع مـــا يعتقد معظم 
الناس أو ما ذهبت إليه العادة في وضع صور 
نمطية خاصة بكل جنس على حده، حيث يميل 
الناس في العـــادة إلى تضخيم هذه النقائض 

والمبالغة في االختالفات بين الذكر واألنثى.
وتطرق الدكتور كريزان إلى سمة العدوانية 
في شـــخصية الرجل، حيث يتم تصنيفه –في 
العـــادة- باعتبـــاره أكثر عدوانية مـــن المرأة 
بسبب بعض المســـلمات. فإذا كان النظر إلى 
أن الغالبية العظمى من نزالء السجون هم من 
الرجـــال داعمًا لهذه النظريـــة، فإن هذا النوع 
مـــن التقديرات يعتبر مضلـــًال إذا كان هذا هو 
المقيـــاس الوحيد المتبع فـــي عملية المقارنة 
فـــي طبيعة ومســـتوى وشـــدة العدوانية بين 
الجنسين، وهذا األمر يصح عند عقد المقارنة 

مع بقية السمات المتباينة األخرى. 
 ويـــرى متخصصـــون بأن هـــذه الطريقة 
فـــي المقارنة تعد قاصـــرة إذا مـــا علمنا بأن 
عـــدد االختالفات يمكن أن يكـــون كبيرا، إال أن 
المفاضلة في هذه االختالفات قد ال تكون بهذا 

الحجم الذي يتصوره البعض.
 ولعل أفضل طريقـــة للتوصل إلى معايير 
مقنعة هو رصد هذه السمات عن طريق األدوار 
االجتماعيـــة المختلفـــة التي يلعبهـــا الرجل 
والمـــرأة، التـــي تدفعهم إلى تبني ســـلوكات 
معينـــة وفقـــًا لطبيعـــة هـــذه األدوار وليـــس 

انصياعًا للفروقات الجنسية.
وفقـــًا لذلـــك، تلعـــب األدوار االجتماعيـــة 
دورًا مهمـــًا في تحديد طريقـــة تعبير البعض 
عن مشـــاعرهم وردود أفعالهـــم بصرف النظر 
عن جنســـهم، في حين تقوم الصورة النمطية 
المســـبقة ببقيـــة المهمـــة، وتـــرى الدكتورة 

كرســـتينا براون، أستاذة علم النفس التنموي 
في جامعة كنتاكي األميركية، بأن التمييز بين 
الجنســـين يبدأ من مرحلة الطفولـــة المبكرة 
وبعدهـــا مرحلة ما قبل المدرســـة، حيث يعمد 
المشـــرفون على المدارس إلى تأطير أســـماء 
اإلنـــاث في قوائم التســـجيل باللـــون الزهري 
والذكور باللـــون األزرق، وهكذا تبدأ القوالب 
النمطيـــة في محاصـــرة األطفال منـــذ نعومة 
أظفارهم فال تترك لهم خيارًا واحدًا لخرق هذه 

القاعدة التي تصبح من المسلمات.
وفي دراسة حديثة لجامعة أوهايو، وجدت 
عالمة النفس سامانتا موريس بأن عمل بعض 
الرجـــال في مهن تم تصنيفهـــا مجتمعيًا على 

أنها مهن ”أنثوية“، مثل التمريض والتدريس 
في حضانـــات األطفال، قد يتيـــح لهم التمتع 
بفوائد كســـر هذه التقاليـــد ليوصفوا من قبل 
رؤسائهم بأنهم أكثر كفاءة ومهارة في عملهم 
كما أنهم أقل عدوانيـــة، حيث يحصل الرجال 
فـــي هذا النـــوع من المهـــن على تقييـــم أكثر 
إنصافًا مـــن زمالئهم الذين يعملون في المهن 
”الرجاليـــة“، في الوقـــت الـــذي ال تحصل فيه 
النســـاء على تقييم منصف في حالة وصولهن 
إلى مناصب قياديـــة في العمل أو كما تصفها 
الصـــورة النمطيـــة بـ“المناصـــب الرجالية“، 
إضافـــة إلى أنهـــا قد تكون فـــي دائرة الضوء 
وعرضة بصورة أكبر النتقاد الرقيب، في حين 

أن ارتكابهـــا لألخطـــاء المتعـــارف عليها في 
العمل، قـــد ال يرجعه اآلخرون إلى قلة كفاءتها 
بل أن التهمة في هذه الحالة ستوجه مباشرة 
إلـــى كونها أنثـــى، اقتحمت مجتمـــع الذكور 

بطريق الخطأ.

[ األدوار االجتماعية هي الحكم في سلوك األفراد [ التمييز بين الجنسين يبدأ في مرحلة الطفولة
الشجاعة واإلقدام وكتمان املشــــــاعر واجلرأة وعشق الرياضة وغيرها الكثير من الصفات 
الشخصية اقترنت بوجود الرجل، مثلما اقترنت صفات أخرى بشخصية املرأة مثل؛ النميمة 
ورهافة احلس وعشــــــق التســــــوق. هذا ما يبدو عليه األمر في نظــــــر البعض الذين وضعوا 
أشــــــكاًال وصورًا منطية ســــــائدة لالختالفات بني اجلنسني فأصبحت مسلمات قلما يختلف 
عليها أحد، حتى أهل االختصاص الذين نذروا أبحاثهم ودراســــــاتهم النفسية ملجاراة هذه 

التصنيفات وتبريرها.

جمال

األلمانية  } قالت مجلـــة ”فرويندين“ 
إنه يمكن للمرأة، التي ترغب في صبغ 
شعرها باللون األشـــقر، التمتع بهذه 
اإلطاللـــة أيضًا بشـــرط اتبـــاع ثالثة 
معايير، أال وهي؛ لون البشـــرة ولون 
العين والطابع العام للشخصية، وإال 

فستبدو اإلطاللة غير طبيعية.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بشـــؤون الجمال والموضة أن المرأة 
ذات البشرة الفاتحة والباردة يمكنها 
اختيار إحدى درجات األشقر الباردة، 
مثـــل األشـــقر البالتينـــي أو األشـــقر 

الفضي أو األشقر الرمادي. 
أمـــا المرأة ذات البشـــرة الفاتحة 
فتتناغم معها درجات األشقر الدافئة، 
مثل األشـــقر بلون العسل األبيض أو 

األشقر الذهبي أو األشقر الكريمي.
وبالنســـبة للمرأة صاحبة البشرة 
الداكنة، فينبغي عليها اختيار إحدى 
درجات األشـــقر الداكنة، مثل األشـــقر 

المائل للبني. 
أكـــدت  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
”فروينديـــن“ علـــى أهميـــة أن تتناغم 
درجة األشقر مع ســـمات الشخصية، 
بشـــخصية  تتمتـــع  التـــي  فالمـــرأة 
بسيطة، ينبغي عليها اختيار درجة ال 

تبتعد كثيرًا عن اللون الطبيعي.

معايير لصبغ الشعر 

باللون األشقر

االختالفات بني الجنســـني التي 

ارتبطـــت باملعايير الجســـدية 

واملورثـــات الجينيـــة ال يمكـــن 

التغاضي عنها

◄

تم  مهن  في  الرجال  بعض  عمل 

أنها  على  مجتمعيًا  تصنيفها 

مهن «أنثوية»، يتيح لهم التمتع 

بفوائد كسر التقاليد

◄

يميل الناس في العادة إلى المبالغة في االختالفات بين الذكر واألنثى

االختالفات بين الذكور واإلناث ترسخ أنماط اجتماعية غير واقعية

يســـتخدم ملـــح الليمون فـــي تنظيف أوانـــي الطبـــخ وإزالة آثار 

الحـــروق، فقط ينصح بإضافـــة ملعقة صغيرة مـــن ملح الليمون 

داخل اإلناء مع كمية من املاء وتركه يغلي لدقائق قليلة.

يحتـــوي مســـتخلص أوراق الزيتون على عناصر مهمة لللبشـــرة، 

منها فيتامني ســـي والحديد والزنك والسيلينيوم، كما أنه يعد 

مصدرا ثريا بمضادات األكسدة.

تساعد القهوة في إنتاج نسبة عالية من أكسيد النيتريك وهذا 

ما يعمل على تنشيط األوعية الدموية التي قد يتسبب ركودها 

في ظهور الهاالت السوداء في منطقة أسفل العينني.

ياليل بغداد

} في الشهر السابع من عام 2003.. وصلُت 
عماَن من بغداد عنَد غروِب الشمس بعَد 
رحلٍة برية شاقة.. وضعُت حقيبتي في 

الفندق في منطقة الشميساني واتصلُت 
بأقرب صديٍق لي في األردن.. وبعد السالم 

والتحايا الحارة والتهنئة بالنجاة من 
الموت قال ”سأمّر بك وندردش على فنجان 

قهوة في مقهى الفاروقي“.. فهتفُت ”لن 
تجدني بانتظارَك جالسة في أي مكان.. 

أريد أن أذرَع الشوارَع مشيًا ألحتضَن ليَل 
األضواء.. فقد طالْت ظلمة انتظاري لليٍل 
يسهر معي وينادمني خيباتي وتجّليات 
عشقي له“.. كان ذلك بعد أشهر من قرار 

منع التجوال في شوارع بغداد من المغرب 
حتى الفجر.. وكم كنت قد اشتقُت يومئذ 

لليل بغداد.. بغداد التي لم أكن أغادرها إال 
لمامًا.. تلبية لدعوة أو مؤتمر أو مهرجان 
شعري.. بغداد التي خبرُت سحَر لياليها 

منذ ولدُت على ضفة نهرها وحتى غادرتها 
قبل سنواٍت من اآلن ولم تغادرني.

وها قد مرَّ على تلك الحادثة إثنا عشر 
عامًا ليرفعوا حظر التجوال الليلي أخيرًا 

عن شوارعها.. لتعوَد أضواُء جسورها 

فتلتمع على صفحة نهرها المعشوق.. 
وليعوَد أهلها الطيبون العاشقون لليلها 

ودجلتها ونهاراتها وفكرة وجودها.. 
فيرقصون في الشوارع مهللين مبتهجين 

محتضنين ليًال طاَل انتظاُر أجواِئه.. وهم 
يذرفوَن دموَع الفرِح على خّدِه مثل مسافر 

غادر بغتة.. ورغم وعٍد مبّكر بأال يطيل 
السفر مثل كثير من أبناء العراق.. إال أنه 

عاد بعد ما يزيد على عقٍد من أعماِر أهله.. 
ولكن دون أن يشيخ.

تنقُل الفضائياُت العراقية الحدث.. 
ويعّلق المعّلقون والشعراء.. وتضّج 

الشوارُع بكل ألوان الطيف وألوان البشر 
كبارًا وصغارًا.. من بسطاء إلى مسؤولين 

حكومين وفنانين ومثقفين.. يعلق أحد 
الشباب تعليقًا دامغًا ”خلي نموت.. بس 

المهم نرتاح“.. وكأني به يطلق شطرًا 
للمتنبي مغّيرًا مجراه: ”اذا لم يكْن مَن 

“.. فالبَد أن نعيَش أحرارًا وأن  الموِت بٌدّ
تمّر أيامنا ونحن نشرب ليل بغداد فنسكر.

ينزل كريم وصفي قائد الفرقة 
السمفونية الوطنية إلى الشارع في الكرادة 

ليعزَف مقطوعة كالسيكية وسط حشٍد من 
األطفال.. فتداعُب أوتارُه شهرزاد عند ضفة 
شارع أبي نواس لتتمايَل على أنغامه طربًا 

وتنثُر حكاياها ألعابًا نارية تضيء ليل 
بغداَد المنتَظر.. ويتراقُص الزيت في نافورة 

كهرمانة.. فتلّوح فرحًا أصابُع مبدِعها 
محمد غني حكمت.. أمًال بنهاية قريبة 

للصوص بغداد.
ينهُض من نومِه جواد سليم، ليشهَد 
ما يجري تحت نصب الحرية في ساحة 

التحرير.. إنهم أهلك وبنوَك ياجواد.. 
يتشبثون بعرٍس من أمٍل قادم يحمُل أفراحًا 

أخرى تنيُر ليل الموصل والرمادي وكل 
أرض العراق.

تملؤني عبارة صديقنا الفنان 
والمعماري فارس حازم نامق.. الذي ظّل 

يرّدد ”لقد سرقوا الليل مني“.. فسهَر ظهرًا 
بعد أن استبدل بالطرِب األلم.. ونام في رقدٍة 

أبدية قبل أن يشهَد عودة ليالي ألف ليلة.. 
ليتَك كنَت معنا اليوم أيها الغالي لتشهد 
هذا المهرجان. ألمُح ابتسامتَك الحنونة 
وأنت تهمُس وعيناك تلتمعاِن من خلف 

نّظارتيك ”بـــداعة“..
أختنق بدمعي فرحًا وأنا أرى المشاهد 

تتوالى وتتماهى الصور واأللوان فتعبق 
ذاكرتي برائحِة الطلع و“الشّبوي“ وطين 
الشواطئ.. إن هي إال أفراٌح صغيرة توقُد 

األمل في أرواحنا.. وتبّشُر الصابرين 
بأمنياٍت تضُع أقدامها على أّوِل عتباِت 

القادِم زاخرًا بما هو أجمل وأبهى وأرقى. 
صباحكم أماٌن وليلكم أضواٌء وسهٌر 

وحكايات.

ريم قيس كبة
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◄ تعاقد النادي األهلي اإلماراتي 
مع العب الوسط الكوري اجلنوبي 
كوون كيوجن وون القادم من فريق 
جينبوك هيونداي موتورز، ملدة ٣ 

سنوات، وذلك بحضور أحمد خليفة 
حماد املدير التنفيذي للنادي.

◄ قرر نادي الوحدة اإلماراتي إقالة 
مدربه البرتغالي بيسيرو. وذكر 

مصدر مسؤول في النادي أن قرار 
اإلقالة يأتي متهيدا الختيار مدرب 
جديد يحقق طموحات النادي في 

مسيرة الدوري.

◄ أكد جبريل الرجوب رئيس 
االحتاد الفلسطيني لكرة القدم 
على أهمية مشاركة ناديي واد 

النيص وهالل القدس في بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي ألول مرة في 

تاريخهما.

◄ أكد عدنان العلي أمني السر 
العام في نادي خلويا القطري 

متسك ناديه ببقاء املدرب 
الدمناركي مايكل الودروب على 

رأس اجلهاز الفني للفريق. ونفى 
العلي ما ذكرته بعض التقارير عن 

رحيل املدرب إلى اليابان.

◄ وجه اإليطالي جيوزيبي 
جيانيني الدعوة إلى تشكيلة 

مؤلفة من ٢٣ العبا لتمثيل منتخب 
لبنان األوملبي في مباراته املقبلة 
مع نظيره الكويتي والتي ستقام 

بالكويت في ١٨ فبراير اجلاري.

◄ يدرس االحتاد اجلزائري لكرة 
اليد التعاقد مع مدرب أجنبي 

لإلشراف على املنتخب األول رجال 
خالل الفترة املقبلة ليكون بديال 
للمحلي رضا زجيلي الذي تقرر 
عدم جتديد عقده بعد املشاركة 

املخيبة في مونديال قطر.

العربي يواجه السالمية في نصف نهائي كأس الكويت
[ حلم الثالثية المحلية بدأ يالمس واقع رجال المدرب بونياك

} الكويــت - يصطـــدم العربي مع الســـاملية 
اليـــوم األربعاء فـــي املباراة األولـــى من الدور 
نصـــف النهائي لبطولـــة كأس الكويـــت لكرة 

القدم. 
وجتمـــع املبـــاراة الثانيـــة بني القادســـية 
واليرموك وقـــد جرى تأجيلها إلى موعد يحدد 
الحقا نظـــرا إلى ارتبـــاط األول مبباراته التي 
دارت أمـــس الثالثـــاء في املرحلـــة الثانية من 
ملحق دوري أبطال آسيا أمام ضيفه الوحدات 

األردني. 
وال شـــك في أن املتابعني يأملون في وقوع 
”النهائي احللم“ الذي قـــد يجمع بني الغرميني 
التقليديني القادســـية والعربي، وإذا كان األول 
مرشـــحا لتجـــاوز اليرموك احلادي عشـــر في 
الدوري (9 نقاط)، فإن الثاني ال يعتبر مرشـــحا 

مطلقا لتخطي الساملية. 
اســـتثنائيا  موســـما  العربـــي  ويخـــوض 
الســـيما وأنه يأتي بعد ســـنوات عجاف ابتعد 
عن منصـــات التتويج، إذ  خاللها ”األخضـــر“ 
تـــوج بطال للكأس على حســـاب الكويت (2-4) 
ويتصدر ترتيب الدوري احمللي برصيد 3 نقاط 
متقدما على القادســـية الثاني والكويت الثالث 
(32 نقطة لكل منهمـــا) وهو قادم من فوز عزيز 

على كاظمة 1-2.
وبات العبو العربي بقيادة املدرب الصربي 
بوريس بونيـــاك يثقون أكثر فأكثـــر بقدراتهم 
خصوصا أنهم كانوا بعيدين مطلع املوسم عن 
الترشـــيحات التي صبت في خانتي القادسية 
والكويت لسيطرة على اللعبة محليا، وبدأ حلم 
إحـــراز الثالثية احمللية يالمس الواقع، بيد أن 
الساملية سيسعى إلى حتطيم آمال ”األخضر“ 
مـــن خالل إقصائـــه من الدور نصـــف النهائي 
للـــكأس والذي تقام مباراتـــه اليوم على ملعب 

محايد. 
ولم ينس العربي بأن الســـاملية هو الوحيد 
الذي أحلق به الهزمية في املوسم احلالي وذلك 
في املرحلة اخلامســـة من الـــدوري احمللي 2-3 
في 26 ســـبتمبر املاضي، وبالتالي يسعى إلى 

الثأر من فريق ال يحمل مركب نقص جتاهه.

تعد املبـــاراة بالكثير خصوصا أن صفوف 
الفريقـــني تعـــج بالعديد من األســـماء الالمعة 
أبرزها من جانب الســـاملية العاجيان إبراهيما 
كيتا وجمعة ســـعيد واألردنـــي عدي الصيفي، 
ومن ناحية العربي السوريون فراس اخلطيب 
ومحمـــود املـــواس وأحمد الصالـــح واألردني 
أحمد هايل ومحمد جراغ وحســـني املوســـوي 
وعلي مقصيد. الســـاملية قـــادم من تعادل عزيز 
مع الكويت 1-1 في الدوري احمللي حيث يشغل 
املركـــز الرابع برصيـــد 28 نقطـــة، وأكد العبه 
الصيفـــي أن فريقه هو األفضـــل في البالد من 

حيث األداء داخل امللعب في املوسم احلالي. 
وقـــال ”الســـاملية يحتـــاج فقـــط إلى احلظ 
والتركيز قليال في نهاية املباريات، فقد ضاعت 

علـــى الفريق نقاط كثيرة في اللحظات األخيرة 
أمام كاظمة ومن ثم الكويت“. 

يقود املبـــاراة البحريني نواف شـــكر الله 
بعـــد أن طلب النادي العربـــي اعتماد حكم من 
خارج البـــالد، فيمـــا يدير لقاء القادســـية مع 
اليرمـــوك حكم كويتي ألن أيا مـــن الفريقني لم 

يطالب بخالف ذلك.
تقام البطولة على منوال مسابقة الكأس إذ 
شهدت ثالث مراحل متهيدية شاركت في أولها 
الفـــرق األربعة التـــي احتلت املراكـــز األربعة 
األخيرة فـــي دوري املوســـم املاضـــي، وتأهل 
منها اثنان إلى الدور الثاني ملواجهة الفريقني 
اللذين حال في املركزين اخلامس والسادس من 
أســـفل ترتيب الدوري، وهكـــذا دواليك وصوال 

إلـــى الدور ربع النهائي الذي شـــهد مشـــاركة 
الفـــرق الكبـــرى أي تلـــك التي احتلـــت املراكز 

الستة األولى في دوري املوسم املاضي. 
وبناء علـــى ذلك، بـــدأ العربي والســـاملية 
مشـــوارهما فـــي البطولـــة مـــن ربـــع النهائي 
بالـــذات، ففـــاز األول علـــى كاظمـــة 3-2 بعـــد 
التمديد، والثاني على الكويت حامل اللقب 1-2 
بعد التمديد أيضا. يتقاسم القادسية والعربي 
الرقم القياســـي في عدد مرات التتويج باللقب 
(15 لقبـــا لكل منهما) متقدمني على الكويت (10 
ألقـــاب). وكانت املبـــاراة النهائية من نســـخة 
املوســـم املاضي شـــهدت فـــوز الكويـــت على 
القادســـية 4-3 بركالت الترجيـــح بعد التعادل 

1-1 في الوقتني األصلي واإلضافي.

} أبوظبــي - يعـــد جنـــم التنـــس التشـــيكي 
توماس بيرديتش العدة للمشـــاركة في بطولة 
دبـــي للتنس، التي ســـتقام األســـبوع املقبل، 
ويســـعى إلى انتزاع لقب هـــذه البطولة الذي 
كاد يتـــوج بلقبها مرتني بعـــد بلوغه النهائي 
خالل العامني األخيرين دون أن يحالفه احلظ. 
ويواجه بيرديتش منافســـة شرسة إن أراد 
انتزاع اللقب من قائمة تضم عددا من املصنفني 
العشر األوائل في العالم، إضافة إلى مجموعة 
أخرى مـــن النجوم الذين أبدعوا في دبي وفي 
منافســـات أخرى حول العالـــم. كانت بدايات 
بيرديتش مـــع بطولة دبـــي متواضعة، إال أن 
أداءه بدأ يتطور منذ خروجه من الدور الثاني 
لبطولة 2005 أمام األســـباني تومي روبريدو، 
وهزميته في الســـنة التالية علـــى يد مواطنه 
روبـــني فيك، املصنـــف 75. وأخفق في العامني 

التاليني في جتاوز دور البطولة الثاني. 
ولـــدى عودتـــه إلى دبـــي فـــي 2011 عقب 
استراحة اســـتغرقت عامني اقترب بيرديتش 
للمرة األولى من نهائي بطولة دبي بتأهله إلى 
نصف النهائي قبل أن يضطر إلى االنســـحاب 
أمام نوفاك ديوكوفيتش في املجموعة الثالثة 

بســـبب إصابة في عضالت الفخذ اليســـرى.
وشهدت مشاركته في بطولة دبي 2012، عندما 
كان في التصنيف الســـابع عامليا، سقوطه في 
الـــدور ربـــع النهائي أمام األســـكتلندي أندي 
موراي، غير أنه جنح في العامني التاليني في 

شق طريقه بقوة إلى النهائي. 
وجنح بيرديتـــش في نصف نهائي بطولة 
2013 في إحلاق هزمية مفاجئة بالسويســـري 
روجيه فيدرر قبل أن يخسر أمام ديوكوفيتش 
فـــي النهائي، غير أن فيـــدرر ثأر لتلك الهزمية 
بحرمان التشـــيكي من أول لقـــب له في تنس 
دبي بعد تغلبه عليه في نهائي العام املاضي. 
ولم مينع تعثر بيرديتـــش في بطولة دبي من 

تقدميه أفضل موســـم في مسيرته، إذ فاز بعد 
ذلك بلقـــب بطولتي روتـــردام وســـتوكهولم، 
ووصل إلى نهائي بطـــوالت أويراس، وبكني، 
وتأهـــل إلى نهائي اجلولـــة العاملية اخلتامية 
لتنـــس الرجال فـــي لندن. وواصـــل تألقه هذا 
املوسم حيث بلغ نهائي بطولة الدوحة، وأحلق 
بعد ذلك هزمية كبيرة باألسباني رافائيل نادال 
ليتأهل إلى نصف نهائي أســـتراليا املفتوحة 

للسنة الثانية على التوالي. 
وقـــال كولم ماكلوكلني نائب رئيس مجلس 
إدارة سوق دبي احلرة، اجلهة املالكة واملنظمة 
للبطولـــة ”قـــدم تومـــاس بيرديتـــش في دبي 
عروضا فـــي منتهى القوة واإلثـــارة، واقترب 
كثيـــرا مـــن انتـــزاع كأس بطولة ســـوق دبي 
احلرة للتنس في عدة مناسبات، وكان الالعب 
الوحيد الذي وصل إلى نهائي خمس بطوالت 
املوســـم املاضي، وأصبـــح أداؤه اليوم أفضل 
مـــن ذي قبل، ولـــن يفاجئ أحـــد إذا متكن من 
إضافة اســـمه إلى قائمة أبطال دبي املميزين، 

وهو جدير بذلك“.
وقال صـــالح تهلك مديـــر البطولة ”تضم 

قائمة املشـــاركني في بطولـــة دبي مجموعة 
من أقوى العبي التنس بعيدا عن البطوالت 
األربـــع الكبرى غراند ســـالم“، واملنافســـة 
علـــى الكأس ســـتكون صعبـــة، ويتعني على 

بيرديتش مواجهة منافســـني أقوياء من أمثال 
نوفـــاك ديوكوفيتش، وروجيـــه فيدرر، وأندي 
مـــوراي، إلى جانـــب كوكبة أخـــرى، منها من 
وصل إلى النهائـــي، ومنها من أحلق الهزمية 

بأبرز العبي العالم. 
وتنطلق بطولة ســـوق دبي احلرة للتنس 
مبنافسات الســـيدات في الفترة من 15 إلى21 
فبراير، وتشـــارك فيها 8 مـــن املصنفات الـ10 
األوائـــل، و17 من املصنفات الــــ20 األوائل في 
العالـــم، تتقدمهن فينـــوس ويليامـــز، حاملة 
اللقـــب والفائـــزة ببطولـــة أوكالنـــد األخيرة، 
وســـيرينا ويليامـــز، املصنفة األولـــى عامليا، 
والفائـــزات الســـابقات بلقـــب دبـــي: بيتـــرا 
كفيتوفـــا، وكارولـــني فوزنياكـــي، وأنياســـكا 
رادفانســـكا، وآنـــا إيفانوفيتـــش التي بلغت 
نهائي بطولة بريسنب، وسيمونا هاليب، التي 

توجت بلقب بطولة شينزن 2015 . 
وتتواصل املنافسة بعد ذلك في الفترة من 
23 إلى 28 فبراير بانطالق بطولة تنس الرجال 

مبشاركة نخبة من العبي التنس في العالم.

حلم النهائي يراود العربي والسالمية

توماس بيرديتش يتطلع إلى مواصلة تألقه في دبي

ــــــدور اليوم مباراة نصــــــف النهائي األول  ت
لكأس الكويت في كرة القدم، والتي جتمع 
بني فريقي العربي والكويت في قمة واعدة 

ومرتقبة.

يتقاســـمان  والعربي  القادســـية 

الرقـــم القياســـي في عـــدد مرات 

التتويج (15 لقبا) متقدمني على 

(10 ألقاب) الكويت بـ

◄

تنطلق  للتنس  دبـــي  بــطــولــة 

بمنافسات السيدات من 15 إلى 

21 فبراير، وتشارك فيها 8 من 

املصنفات الـ10 األوائل

◄

رياضة

بيرديتش يستعد لمنافسة شرسة في بطولة دبي

«هّمنـــا الوحيد أن نحافـــظ على نتائجنا اإليجابيـــة، طبعا كل مدرب 

يحلم بالصعود على منصة التتويج، ســـنرى في الجوالت القادمة إن 

كنا قادرين على الحفاظ على مستوانا، ووقتها سنحسم هدفنا». 

أحمد العجالني 
مدرب فريق أوملبيك خريبكة املغربي

«األوضاع الحالية تظهـــر أن التقرير الصادر من كبير محققي 

الفيفا مايكل غارســـيا حول ادعاءات الفســـاد بشأن مونديال 

2018 ومونديال 2022، ينبغي أن يتم نشره سريعا». 

األمير علي بن احلسني
رئيس االحتاد األردني لكرة القدم

«ســـأواصل العمـــل بنفـــس الرؤيـــة والطمـــوح دون أن أتأثـــر 

بالعقوبات التي فرضها االتحاد األفريقي في حق الكرة املغربية، 

بحرمانها من املشاركة في النسختني القادمتني ألمم أفريقيا». 

بادو الزاكي 
مدرب منتخب املغرب

متفرقات

◄ تألق مارسيلو بيلينيللي ليقود فريقه 
سان أنطونيو سبيرز إلى الفوز على 

مضيفه إنديانا بيسرز، وهو الفوز الذي 
أدخل مدرب سبيرز جريغ بوبوفيتش 

في رابطة الصفوة بالبطولة 
األميركية. وسجل بيلينيللي 

نقطتي التقدم لسبيرز قبل 
1.2 ثانية على نهاية املباراة 
ليقود فريقه لتعويض تأخره 

بفارق 14 نقطة خالل ربع املباراة 
األخير وللفوز خارج أرضه 

أمام بيسرز. ورفع بوبوفيتش، 
من ناحية أخرى، رصيده من 

االنتصارات كمدرب في دوري 
السلة األميركي إلى ألف فوز 
ليصبح بذلك تاسع مدرب في 

املسابقة األميركية يحقق 
هذا اإلجناز.

فريق يقود ي
لفوز على

و الفوز الذي 
وبوفيتش 
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ي

ة
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ملباراة
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ن 
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◄ اختير 5 العبني من منتخب ساحل 
العاج الفائز بكأس األمم األفريقية، 

بينهم الشقيقان كولو ويايا توريه ضمن 
”منتخب األحالم“ األفريقي. واختير 

أيضا احلارس التونسي أمين املثلوثي 
واملدافع اجلزائري عيسى مندي. فالعبو 
”منتخب األحالم“ هم كاآلتي: في املرمى: 

أمين املثلوثي (تونس)– في الدفاع: 
عيسى مندي (اجلزائر) 
وكولو توريه (ساحل 

العاج) وجوناثان منساه 
(غانا) وهنري بيدميو 

(الكاميرون)– في 
الوسط: سيري 

ديي ويايا توريه 
(ساحل العاج) 
وسيبوسيسو 

فيالكازي (جنوب 
أفريقيا) في الهجوم: 
جيرفينيو وويلفريد 

بوني (ساحل العاج) 
وأندريه أييو (غانا).
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أمين املثلوثي (تونس)–
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أفريقيا
جيرفي
بوني
وأندر

باختصار

◄ عبر الكرواتي زالتكو داليتش، املدير 
الفني لنادي العني اإلماراتي، عن سعادته 

لفوز فريقه الذي حتقق أمام فريق نادي 
الوصل، والبقاء في الصدارة بالشراكة مع 

نظيره اجلزيرة. وقال زالتكو ”كنا ندرك 
جيدا أن مواجهتنا أمام الوصل لن تكون 

سهلة“. وأكمل ”العني خرج باملكاسب 
املرجوة واملتمثلة في نقاط املباراة 

كاملة وهذا األمر األهم 
بالنسبة إلى الفريق 

في املرحلة احلالية“. 
وأكد زالتكو، ثقته في 
العبي فريقه واجلهد 

الكبير الذي 
ظلوا يبذلونه 

رغم ضغط 
املباريات من 

أجل البقاء في 
دائرة املنافسة 
على الصدارة.

◄ أقال االحتاد البوركينابي لكرة القدم 
مدرب منتخبه البلجيكي بول بوت 

على خلفية النتائج املتواضعة في أمم 
أفريقيا 2015 التي اختتمت في غينيا 

االستوائية. وأوضح االحتاد البوركينابي 
”اللجنة التنفيذية في االحتاد 
واملدرب بول بوت اتفقا على 

االنفصال وديا“، مشيرا 
إلى أن هذا القرار أتخذ 

على ”خلفية النتائج 
غير املرضية“ في كأس 

األمم األفريقية الثالثني. 
وكان بول بوت الذي 
بدأ مهمته عام 2012 
خلفا للبرتغالي بول 
دوراتي، قاد بوركينا 

فاسو إلى نهائي نسخة 
2013 في جنوب أفريقيا 

حيث خسرت أمام 
نيجيريا وحلت وصيفة.

◄ قال الفرنسي لوران بانيد، املدير 
الفني لنادي الظفرة اإلماراتي، إن نتيجة 
التعادل مع عجمان ”معقولة بالنسبة إلى 

الفريقني“. كما أبدى سعادته بالتعادل 
متمنيا استمرار الفريق على نفس النهج 

الذي بدأ قبل خمسة أيام بالفوز على 
الوصل وحتقيق التعادل أمام عجمان. 

واعترف بانيد للظفرة أن تغييرات مدرب 
عجمان عقدت األمور 
بالنسبة إلى فريقه 

مشيدا بالعبي عجمان 
ومهارتهم. وأشاد 

لوران بانيد مبهاجم 
الفريق السنغالي 

ماكيتي ديوب 
مؤكدا أنه العب 
ميتلك إمكانيات 

جيدة.

لة في نقاط املباراة 
ر األهم
ريق

لية“.
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} مدريد - يطمح فريق برشلونة إلى مواصلة 
عروضـــه القويـــة ونتائجـــه الرائعـــة عندما 
يســـتضيف فياريال اليـــوم األربعاء في ذهاب 
الدور قبل النهائي ملسابقة كأس أسبانيا فيما 
يســـتضيف أتلتيك بلباو فريق إسبانيول في 

املواجهة األخرى باملربع الذهبي. 
ويسعى برشلونة إلى مواصلة انتصاراته 
عندما يســـتضيف فياريال اليوم بعد عشـــرة 
أيـــام فقط مـــن املواجهـــة بـــني الفريقني على 
نفـــس امللعب ”كامب نو“ والتـــي انتهت بفوز 

برشلونة 3-2 في الدوري األسباني. 
ورغم استقرار الفريق والتحسن امللحوظ 
في نتائجـــه وعروضه داخل امللعب في اآلونة 
األخيرة، يخوض برشلونة املباراة وسط وضع 
مضطرب خارج امللعب بشكل أكبر من أي فترة 

ســـابقة مع توالي الدعاوى القضائية ضد 
النادي ومع ظهور مرشـــحني جدد كل 

يوم اســـتعدادا لالنتخابات املقررة 
على رئاســـة النادي الكتالوني في 

يوليو املقبل.
وقال لويس إنريكي ”الشيء 
املهـــم لنـــا اآلن هـــو مواصلـــة 
الســـير في طريق االنتصارات 
على حســـاب فياريـــال اليوم.. 
كل األمور تســـير على ما يرام 
اآلن ونتائجنا متميزة. ولكننا 
ال يجب أن تتراخى جهودنا“. 
مـــن  إنريكـــي  وحتـــول 
مـــدرب علـــى حافـــة اإلقالة 
إلى ما يطلـــق عليه عبقرية 
برشـــلونة  منحت  خططيـــة 
أبعـــادا جديـــدة، ليعبر هذا 
عن الطبيعة املتقلبة لوسائل 

اإلعالم الكتالونية. 
ونـــال إنريكـــي اإلشـــادة 

على أنه اجتياز مرحلة أسلوب 
”تيكـــي تـــاكا“ الذي يشـــتهر به 

برشـــلونة حيـــث أصبـــح للفريـــق 
طـــرق لعـــب إضافيـــة إلـــى جانب 
هـــذا األســـلوب الـــذي يعتمـــد على 
التمريرات القصيـــرة املتقنة والذي 
فرضـــه الهولنـــدي يوهـــان كرويف 
واألســـباني جوســـيب غوارديـــوال 

املدربني السابقني للفريق.

ومنـــح إنريكي فريق برشـــلونة مزيدا من 
طـــرق اللعب منهـــا ما يعتمد علـــى الهجمات 
املرتـــدة الســـريعة التـــي تبدأ من خـــط دفاع 

الفريق. 
كمـــا يتســـم إنريكـــي بأنـــه مـــن مؤيدي 

سة  فـــي سيا املســـتمر  والتبديـــل  املـــداورة 
التشـــكيلة األساسية للفريق. 
تشـــهد  أن  ينتظر  ولهذا، 
اليوم  الفريق  تشكيلة 
التغييـــرات  بعـــض 
إلى  الفرصـــة  مبنـــح 
الالعبني مـــارك بارترا 
أدريانـــو  والبرازيلـــي 
كوريـــا ورافينيا وبدرو 
للمشـــاركة  رودريغيز 
التشكيلة  ضمن 
األساسية. 

كمـــا ســـيحرس األملاني مارك أنـــدري تير 
شتيجن مرمى الفريق ليحصل كالوديو برافو 
على قســـط من الراحة. وهذه هي املرة األولى 
التي يبلغ فيها فياريـــال املربع الذهبي لكأس 
ملـــك أســـبانيا ويرغـــب الفريق فـــي مواصلة 

النجاح وبلوغ النهائي. 
وقـــال توماس بينـــا العب وســـط فياريال 
”حققنـــا نتيجة جيدة نســـبيا أمام برشـــلونة 
األســـبوع املاضي (فـــي الدوري األســـباني). 
تســـببنا لهم في العديد من املشـــاكل وتقدمنا 
عليهم مرتني.. وخالل مباراتي الذهاب واإلياب 
باملربع الذهبي لكأس أســـبانيا، نرى أن لدينا 

فرصة جيدة أمام برشلونة“. 
وتقام مبـــاراة اإلياب علـــى ملعب فياريال 

الصغير ”مادريغال“ في 11 مارس املقبل.
وحتظى املواجهـــة مع برشـــلونة بأهمية 
بالغـــة لدى الشـــقيقني املكســـيكيني جيوفاني 
وجوناثـــان دوس ســـانتوس العبـــي فياريال 

اللذين رفضتهما برشلونة. 
كمـــا يلتقـــي اليـــوم أتلتيـــك بلبـــاو مـــع 
إســـبانيول في ذهاب املواجهة األخرى بالدور 

قبل النهائي للبطولة. 
وســـبق لبلبـــاو أن بلغ النهائـــي في 2009 
و2012 ولكنـــه خســـر أمـــام برشـــلونة في كال 

املرتني. 
وقال ماركيل سوســـايتا العب خط وســـط 
بلباو، بعد الهزمية الثقيلة 2-5 أمام برشلونة 
”علينا اآلن أن نركز متاما في مباريات الكأس.. 
إنها بطولة مهمة ونود بلوغ النهائي مجددا“. 
وأكـــد فريـــق إســـبانيول حتـــى اآلن أنـــه 
مفاجأة بطولة الكأس هذا املوســـم حيث أطاح 
فـــي طريقه إلـــى البطولـــة بكل من أشـــبيلية 
وفالنسيا. ويعطي إســـبانيول دائما اهتماما 
كبيرا ملســـابقة الـــكأس التي أحـــرز لقبها في 

عامي 2000 و2006.
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مانشستر سيتي يتوق إلى البقاء في السباق على اللقب
[ عيون مورينيو على الصدارة بتجاوز إيفرتون [ مانشستر يونايتد يعمل على استعادة توازنه 

} لنــدن - تواصل األداء الهزيل جدا لســـيتي 
على ملعبه مؤخرا مما تسبب في توسيع فارق 
الصدارة بينه وبني تشيلســـي، ومع استعداد 
حامـــل اللقـــب ملباراتـــه التالية في مســـابقة 
الـــدوري املمتاز اليـــوم األربعاء أمام ســـتوك 
ســـيتي، قد أكد العبـــو الفريق أنهـــم يدركون 
متامـــا أن حتســـني األداء هو الذي يســـتطيع 

إنقاذ فرصتهم في احملافظة على اللقب. 
وصـــرح جيمـــس ميلنر العب خط وســـط 
الفريق للصحفيـــني قائال ”علينـــا أن نتجنب 
الوقـــوع في أي أخطاء مـــن اآلن وحتى نهاية 
املوسم حتى نضيق الفجوة“. وأضاف ”نعرف 
أكثر من أي شـــخص آخر أن علينا أن نواصل 
احملاولة حتى الرمق األخير وبعدها ميكن ألي 

شيء أن يحدث“. 
وكان ســـيتي قد جنـــح فـــي التخلص من 
فجـــوة كبيـــرة مشـــابهة في ســـباق الصدارة 
ليقصـــي ليفربول في طريقه نحو إحراز اللقب 
في املوســـم املاضي، ولكن سمير نصري العب 
سيتي أكد أن تشيلسي سيكون عقبة أقوى من 
ليفربول. وقال نصري ”علينا أن نشحذ الهمم 

وأن ننجز املهمة اآلن قبل فوات األوان“. 
ويرى بيليغريني مدرب الفريق أن مستوى 
سيتي املرتفع في املباريات التي يلعبها خارج 
أرضه ميكن أن يكون مصدر أمل للفريق اليوم 
وقـــال ”أعتقد أننا لعبنا خـــارج أرضنا أفضل 
مما فعلنا على ملعبنا هذا املوسم، وذلك ألننا 

خسرنا العديد من النقاط هنا على أرضنا“. 
من جانبـــه، يلتقي تشيلســـي مع إيفرتون 
الذي بـــدأ يظهر عالمات التحســـن بعدما قدم 
نصف موســـم أول ضعيف املستوى. ويرحب 
تشيلســـي بقيادة مدربـــه البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو بعودة املهاجم األســـباني سيســـك 
فابريغاس لصفوفه بعـــد تعافيه من اإلصابة. 
وقـــال راميريس العب خط وســـط تشيلســـي 
”إننا متقدمون على ســـيتي بفارق ســـبع نقاط 
اآلن ولكننا مـــازال أمامنا طريق طويل إلحراز 

اللقب“. 

يدخـــل جوزيـــه مورينيـــو غمـــار اجلولة 
اخلامســـة والعشـــرين مـــن الـــدور اإلنكليزي 
وعيونه منصبة علـــى احملافظة على الصدارة 
فقط ال غير وكســـب النقاط الثالث في املباراة 
املهمة. إيفرتون الفريق العنيد واحلاصل على 
تعـــادل ثمني فـــي اجلولة املاضيـــة من غرميه 
اللـــدود ليفربـــول في ديربـــي ليفربول وحتت 
قيادة املدرب األســـباني  مارتينيز الذي يثبت 
يوما بعد يوم أنه اســـم كبير في عالم التدريب 
كمـــا أن إيفرتون ميتلك العبـــني بإمكانهم قلب 
الطاولـــة على كتيبـــة مورينيو الذي يســـعى 
إلـــى كســـب النقاط الثالث بشـــتى الوســـائل 
وسيســـتخدم من أجل احلفـــاظ على الصدارة 
كل أســـلحته خاصة وأن األخبار السارة التي 
حملهـــا مورينيـــو للجماهير بعودة سيســـك 
فابريغاس للعب تعنـــي الكثير على الرغم من 
امتـــالك البلوز العديد من األســـماء لكن رغبة 
جوزيه في إشـــراك سيسك واضحة لدور الهام 

الـــذي يقوم بـــه في وســـط امليـــدان وصناعة 
الكـــرات، كمـــا أن كتيبة تشيلســـي ســـتكون 
مدعومة بهازارد املتألق وأوســـكار واألسباني 
دييغـــو كوســـتا، أما خط الوســـط سيســـنده 
لوليـــان وماتيتش ومن الناحيـــة الدفاعية فال 
خوف على تشيلســـي مع وجود إيفانوفيتش 
وازبليكويتا على األطراف والقائد جون تيري 
وكاهيل ومن خلفهم العمالق البلجيكي كورتوا 
الذي ما انفك يثبت أنه من أفضل احلراس في 

العالم ومستواه في تصاعد ..
سوف يحاول مارتينز بكل ما أمكنه وضع 
حل للتشـــكيلة النارية املتألقـــة مؤخرا للبلوز 
وســـيحاول اخلـــروج من ”ســـتامفورد بيرج“ 
ولـــو بنقطة واحـــدة على األقل معـــززا موقعه 
في وسط جدول الترتيب وسيعتمد على عامل 
اخلبـــرة لدى العبيـــه الذين ميتازون بحســـن 
التعامـــل مـــع املباريـــات الكبيـــرة والصالبة 
الدفاعية بقيادة كوملـــان والكاراز وجاغييلكا، 

أما خط الوسط فتبدو مهمة أوسمان وباركلي 
ولينون وســـتيقن بينار صعبة لكن مع وجود 

غاريث باري املخضرم قد يكون رأي آخر. 
أمـــا املهاجـــم البلجيكـــي لـــوكا كـــو فإنه 
سيكون على اســـتعداد تام لهذه املباراة للثأر 
من ناديه الســـابق ومن املدرب الذي استغنى 
عنه ويثبـــت للجميع بأنه مهاجـــم من الطراز 

األول ويستحق اللعب في الفرق الكبيرة. 
ســـيكون خـــط هجـــوم إيفرتـــون معـــززا 
باإلضافـــة إلى لوكا كو باملهاجم ناي ســـميث 
وميـــرالس وكالهمـــا ميتلك خبـــرة البأس بها 
فـــي املالعب في حني مـــن املمكن عودة الغاني 
أتســـو إلى التشـــكيلة بعد انتهـــاء بطولة أمم 
أفريقيا لكن أمر إشراكه سيكون صعبا وعائدا 
جلاهزية الالعـــب لكن من املرجح أن مارتينيز 
سيبعده عن هذه املباراة ليحظى براحة أكثر. 
ويعلـــم مارتينيز جيـــدا ما يعنيـــه ملعب 
ستامفورد بريدج للفرق الزائرة وأن موضوع 

اخلروج منه دون خســـارة هـــي مهمة صعبة 
جدا خاصـــة وأن مورينيو ال يريد التفريط في 

النقاط الثالث.
بينما يلتقي مانشستر يونايتد مع بيرنلي، 
وتبـــدو كفـــة يونايتـــد راجحة لتخطـــي عقبة 
ضيفـــه الـ17 واســـتعادة التـــوازن بعد إفالته 
من اخلســـارة أمام وست هام وانتزاعه تعادال 
ثمينا فـــي الوقت بـــدل الضائع بهـــدف دالي 
بلينـــد، ولكـــن التعثر كلفه التنـــازل عن املركز 
الثالث ملنافســـه ســـاوثهامبتون الذي تنتظره 
قمة ساخنة على أرضه أمام وست هام بالذات. 
ويعقد رجال املدرب لويـــس فان غال آماال 
علـــى عاملـــي األرض واجلمهور للعـــودة إلى 
ســـكة االنتصارات واســـتعادة املركـــز الثالث 
املؤهل مباشـــرة إلـــى مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا التي يغيبون عنها هذا العام، معولني 
علـــى استبســـال وســـت هـــام يونايتـــد أمام 

ساوثهامبتون.

كتيبة بيليغريني باتت مطالبة بعدم التفريط في أي نقطة

الفيفا يقبل طلبات 

المرشحين األربعة

كونتي ينفي رغبته 

في االستقالة

برشلونة يتربص بفياريال لبلوغ نهائي الكأس
اللجنـــة  أعلنـــت   - (ســويرسا)  لــوزان   {
االنتخابية في االحتاد الدولي لكرة القدم أنها 
قبلـــت طلبات املرشـــحني األربعـــة النتخابات 
رئاســـة الفيفا التي ســـتجري في 29 مايو في 

زيوريخ. 
واملرشـــحون األربعـــة خلالفـــة السويســـري 
جوزيـــف بالتـــر هـــم بالتـــر نفســـه والدولي 
البرتغالي الســـابق لويس فيغو واألمير علي 
بن احلســـني رئيس االحتـــاد األردنـــي للعبة 

وميكايل فان براغ رئيس االحتاد الهولندي. 
وكانـــت اللجنـــة قد أعلنـــت في 2 من الشـــهر 
احلالي أنها تلقت طلبات املرشـــحني وستبت 
في قبولها مـــن عدمه خالل موعـــد أقصاه 10 
من نفـــس الشـــهر. ويعتبر الرئيـــس احلالي 
بالتر املرشح األوفر حظا خلالفة نفسه لوالية 

خامسة.

} ميالنو(إيطاليــا) - دحـــض أنطونيو كونتي 
مـــدرب منتخـــب إيطاليـــا لكـــرة القـــدم صحة 
التكهنات بأنه يرغب في االستقالة من منصبه 
عقـــب رفض أنديـــة دوري الدرجـــة األولى في 
البالد ترك العبيها لالنضمام ملعســـكر تدريبي 

للمنتخب هذا األسبوع. 
وعقـــب اجتماع مع كارلـــو تافيكيو رئيس 
االحتاد اإليطالي للعبة قال كونتي إنه سيحترم 
العقد الذي ميتد حتـــى يوليو من العام املقبل 
”ســـواء شـــعر بعض الناس بالراحة إزاء األمر 

أم ال“. 
وأضاف عند مدخل مقـــر االحتاد اإليطالي 
للعبة في روما ”بدأت الرحلة وأنا ســـعيد مبا 
أقوم به. تشـــمل هذه الرحلة التأهل لنهائيات 

بطولة أوروبا (عام 2016)“. 
وتابـــع ”أكرر أنني اآلن ســـوف أظل مدربا 
للمنتخـــب الوطنـــي. ســـأحترم هـــذا العقد…
ويحدوني األمل أال أكرر ما أقوله هذا ثانية“. 

وأعلـــن كونتي األســـبوع املاضي أنه ألغى 
معســـكرا تدريبا كان ســـيمتد لثالثة أيام عقب 
فشـــله في التوصل التفاق مع األندية اإليطالية 
لترك الالعبني.  وذكرت تقارير إعالمية إيطالية 

أن املدرب كان غاضبا وفكر في االستقالة.

ال يبدو أن حامل اللقب مانشســــــتر سيتي 
ــــــرى أمامه أي فرصة ملواصلة الســــــباق  ي
ــــــدوري اإلنكليزي املمتاز لهذا  على لقب ال
املوسم سوى عن طريق الفوز في مبارياته 

الـ14 املتبقية له في املسابقة.

◄ أشاد الفرنسي أرسين فينغر 
المدير الفني ألرسنال اإلنكليزي 

مجددا بقدرات وإمكانيات مهاجمه 
أليكسيس سانشيز، مشيرا إلى 

أنه العب مكافح ويريد دائما 
المشاركة ومساعدة ”الجانرز“ 

ولو على حساب جسده.

◄ اقترب العب الوسط الدولي 
ماركو ريوس من تجديد عقده مع 
بوروسيا دورتموند األلماني إلى 
ما بعد عام 2017 مما يضع حدا 

للتكهنات الدائرة حول اقترابه من 
الرحيل عن الفريق.

◄ أصبح لنادي بارما، الذي يحتل 
المركز األخير في جدول ترتيب 

أندية الدوري اإليطالي لكرة القدم 
والذي يعاني من أزمات مالية 

طاحنة في الوقت الراهن، مالكا 
جديدا حسبما أعلن النادي في 

بيان له.

◄ قلص االتحاد األلماني لكرة 
القدم عقوبة إيقاف جيروم 

بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ من 
ثالث مباريات إلى مباراتين فقط. 

وذكرت هيئة االنضباط أنها أخذت 
في االعتبار الالئحة الجديدة التي 

تسمح بتقليص العقوبة.

◄ نددت الرابطتان االحترافيتان 
األسبانية والبرتغالية لكرة القدم 

أمام اللجنة األوروبية بقرار 
االتحاد الدولي للعبة منع ملكية 

الالعبين من أطراف ثالثة.

◄ عزز فريق قلعة سراي موقعه 

في المركز الثالث في جدول 
ترتيب الدوري التركي الممتاز 
بالفوز على مضيفه أسكيشيهر 
سبور 2-1 في المرحلة الـ19 من 

المسابقة.

باختصار

يونايتد يأمل في املركز الثالث 

أبطـــال  دوري  إلـــى  املؤهـــل 

أوروبـــا، معوال على استبســـال 

وست هام أمام ساوثهامبتون

◄

يبلغ  التي  األولى  املرة  هي  هذه 

الذهبي  املــربــع  فــيــاريــال  فيها 

ــيــا ويـــرغـــب في  لــكــأس أســبــان

مواصلة النجاح وبلوغ النهائي

◄

«رحيم ســـترلينغ تلقى عرضا رائعا لالستمرار مع النادي. عرضا ال 

يصدق بالنســـبة إلى العب شاب يبلغ من العمر 20 عاما وال يزال 

يطور مهاراته».

بريندان رودجرز
 مدرب ليفربول اإلنكليزي

«لقد أنهيت مسيرتي كالعب محترف. ليس من السهل اتخاذ مثل 

هذا القرار. اتخذت القرار عقب التشـــاور مع أسرتي واملقربني مني 

إضافة لوكيل أعمالي». 

أندريه فورونني 
املهاجم السابق ملنتخب أوكرانيا

«أنـــا ال أرى نفســـي أرحل عن الفريق، نحن نلعب فـــي دوري األبطال 

وهذه ميزة لن تتاح لي إذا رحلت عن دورتموند في اتجاه أي ناد آخر. 

أريد البقاء لفترة أطول». 

  يير هنريك أوبامينغ 
العب فريق دورمتوند األملاني

ع الذهبي. 
ى مواصلة انتصاراته
يال اليوم بعد عشـــرة
ـــة بـــني الفريقني على
والتـــي انتهت بفوز “

ي األسباني. 
ق والتحسن امللحوظ 
داخل امللعب في اآلونة
ونة املباراة وسط وضع
بشكل أكبر من أي فترة

وى القضائية ضد 
ـــحني جدد كل
ابات املقررة
تالوني في 

”الشيء 
واصلـــة 
صارات 
اليوم..
ما يرام
ولكننا 
ودنا“. 
مـــن 
إلقالة 
قرية
لونة
 هذا

سائل 

شـــادة 
أسلوب

شـــتهر به 
ــح للفريـــق
إلـــى جانب

يعتمـــد على 
ملتقنة والذي
هـــان كرويف
غوارديـــوال

ق.

سة فـــيسيا املســـتمر  والتبديـــل  املـــداورة 
التشـــكيلة األساسية للفريق.
تشـــهد أن  ينتظر  ولهذا، 
اليوم الفريق  تشكيلة 
التغييـــرات بعـــض 
إلى الفرصـــة  مبنـــح 
الالعبني مـــارك بارترا
أدريانـــو والبرازيلـــي 
كوريـــا ورافينيا وبدرو
للمشـــاركة رودريغيز 
التشكيلة ضمن 
األساسية. 
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صباح العرب

كللــــت تجربــــة فرض  } ريــو دي جانيــرو – 
األمــــن الجديدة التي طبقتهــــا البرازيل مطلع 
األســــبوع الجــــاري فــــي مالعــــب كــــرة القدم 
للحيلولة دون وقــــوع أحداث عنف، بالنجاح، 
حيــــث قام مســــؤولو نــــادي ســــبورت بدعوة 
أمهــــات العديد مــــن أعضاء رابطة مشــــجعي 
النادي "األولتراس" ليشكلن جزءا من األجهزة 
المنوط بها حماية إحدى مباريات الكالسيكو.

ورفع الالعبون قبل انطالق المباراة التي 
اســــتضافها ملعب بيرنامبكــــو أحد المالعب 
التي استضافت مباريات المونديال الماضي، 
الفتــــات كتــــب عليهــــا: ”أمهــــات الجماهيــــر 
هن المســــؤوالت اليــــوم عن األمــــن.. أظهروا 

االحترام“.
اإلخباري عن  وكشــــف موقع ”يــــو أو إل“ 
أن األمهات الالتي شــــاركن فــــي عملية تأمين 

المبــــاراة تم تدريبهن من قبل ســــلطات األمن، 
وذكر الموقع أيضا أن أمهات الجماهير ظللن 
بالقــــرب مــــن الملعب طوال المبــــاراة يرتدين 

سترات كتب عليها ”أمن األم“.
مديــــر  فاسكونســــيلوس  ســــيد  وأكــــد 
التســــويق بنادي ســــبورت أن االستراتيجية 
األمنية الجديدة نجحت بشــــكل مذهل، وقال: 
”هذا األمــــر فاجأ الجميع. لــــم يتخيل أحد من 
الجماهير أنه سيجد والدته في ملعب مباراة 

لكرة القدم“.
وأضــــاف: ”النــــادي يصر علــــى أن عرضا 
رائعــــا مثــــل كــــرة القــــدم ال يمكــــن تدميــــره 
بواســــطة أشــــخاص يريدون تلطيخه“. وتعد 
نتاجا مشتركا لفكر  اســــتراتيجية ”أمن األم“ 

كل مــــن النــــادي البرازيلي ووكالــــة اوجيلفي 
البرازيليــــة لإلعالن. وقال أريســــيو فورتيس 
تصريحــــات  فــــي  أوجيلفــــي  رئيــــس  نائــــب 
لموقــــع ”يــــو أو إل“: ”فكرتنا كانت تهدف إلى 
إعطاء نــــوع من الوعي للجماهير المتشــــددة 
والمســــاعدة على إضفاء أجواء من الســــالم 
على عالــــم كرة القدم. في نهايــــة األمر ال أحد 

يريد التشاجر أمام عيني والدته“.
ويبدو أن االســــتراتيجية األمنية الجديدة 
نجحــــت كمــــا كان مأمــــوال ولــــم تكــــن هناك 
مؤشــــرات على أن أحداث العنف التي وقعت 
قبل أســــبوع مضى عندما تشاجرت جماهير 
ناديي سبورت وسانتا كروز بمدينة ريسيفي 

ستتكرر مرة أخرى.

البرازيل تستنجد بأمن األمهات للقضاء على شغب المالعب

فـــي  الحكـــم  انتقـــال  لسالســـة  كان   {
السعودية من السلف الراحل عبدالله إلى 
الخلف الملك سلمان أثر قوي على خصوم 
المملكة بكافة توجهاتهم وأشـــكالهم، فقد 
جـــرت العـــادة، فـــي دول العالـــم الثالث، 
أن يمـــوت الحاكـــم فتحيط بقصـــر الحكم 
عشـــرات الدبابـــات، وتلتف حـــول وزارة 
اإلعالم عشرات المدرعات، وتنشر اآلليات 
المســـلحة ذاتها حول وزارة الدفاع وعلى 
مفارق الطرق الرئيسية، لكن شيئا من هذا 
لـــم يحدث في الرياض، بل كل ما احتاجته 
عملية نقل الســـلطة هناك إلى زيادة أعداد 
رجال شرطة المرور لتنظيم سير المعزين 
والمبايعيـــن والكثير الكثير مـــن القلوب 
والنفوس  الطيبـــة  والنوايـــا  المفتوحـــة 

الهادئة.
”األعدقاء“، وهم نصف أصدقاء ونصف 
أعداء أو نصف بشر نصف وحوش كما في 
األســـاطير اليونانية القديمة، اعتقدوا أن 
سياســـة المملكة ســـوف تتغير بين عشية 
وضحاها من النقيض إلى النقيض، وبأن 
السعودية، العصية على اآلخرين باألمس 
أيام عبدالله، ســـتصبح لقمة سائغة سهلة 
االبتالع أيام ســـلمان، ونســـوا أن شجرة 
الملك المؤسس الراحل عبدالعزيز طرحت، 
وســـتطرح لعقود قادمة، فاكهـــة واحدة ال 
يتغيـــر طعمهـــا أو حالوتها بيـــن واحدة 
وأخـــرى، وهي الثمار ذاتها منذ تولي أول 
األبناء الملك سعود مرورا بالراحل الكبير 
عبدالله وانتهاء بخادم الحرمين ســـلمان 

بن عبدالعزيز.
مبادئ في المملكة ثابتة ال تتغير بوفاة 
ملك أو مجيء ملك أرســـى دعائمها موحد 
الجزيرة العربية منذ دخوله الرياض عقب 
خروجه مـــن الكويـــت في بدايـــات القرن 
الماضـــي، والذيـــن دقوا الطبـــول ونقروا 
الدفـــوف وعزفـــوا بالمزامير علـــى تغيير 
في المواقف الســـعودية إنما هو.. ”عشـــم 
وحلم المشـــرك برضى  إبليـــس بالجنـــة“ 

الرحمن.
نقول قولنا هـــذا ليس عنادا في الرأي 
اآلخـــر وال احتـــكارا للصواب عـــن الغير، 
بـــل ألن الخطر الـــذي يهدد أمن وســـالمة 
المملكة وبقية شـــقيقاتها من دول الخليج 
مـــا زال أمـــرا واقعـــا يتجدد كل يـــوم، بل 
ويتزايد شـــرره في كل لحظة، ففي شـــمال 
شـــبه الجزيـــرة العربيـــة عـــراق ممـــزق 
ومهلهل وجمر تحت رماله، وبقربه سوريا 
المحترقـــة والملغومـــة بالملـــل والنحـــل 
واألطمـــاع، وفـــي جنوبها يمـــن تضطرم 
نـــاره ويزداد لهيبـــه وتنصهر جباله، فعن 
أي تغيير في السياســـات يطمح ”أنصاف 
مـــن ”أعدقاء“  البشـــر أنصاف الوحوش“ 
المملكـــة، بل أعـــداء المنطقـــة برمتها أن 
يرونه فـــي غياب عهد قديـــم ومجيء عهد 
جديد ينبض في قلب األمة اإلسالمية؟

تقول العرب في أمثالها: ”ال تكن رأسا، 
فـــإن الرأس كثير األذى“، والجارة العزيزة 
لـــم تشـــأ، باختيارها، أن تكون رأســـا، بل 
شـــاء قدرها أن تكون رأســـا يتحمل األذى 
لكنه ال يصبر عليه، بل يرده في نحور أهله 
ممن اعتقـــدوا ذات يوم أن وصفهم لقيادة 
المملكة بأنها ”هرمة“ ســـتجعلها تســـقط 
فـــي أيدي قيادتهم ”النزقـــة“ بعد أن تغلب 
نصفهم الوحشي على نصفهم.. اإلنساني.

وهم أرادوا وإبليســـهم أراد، لكن الله 
فعل ما يريد وأطفأ نارهم وخاب مسعاهم.

«أعدقاء» اململكة 
نصف بشر نصف وحوش

فؤاد الهاشم

ال تزال مظاهر الشــــــغب التي تشــــــهدها املالعب الرياضية تثير قلق الســــــلطات في بلدان 
ــــــم أجمع وكانت آخرها تلك التي جدت في مصر منذ أيام وراح ضحيتها العديد من  العال
األشــــــخاص، وللتصدي ملثل هذه الظواهر العنيفة استنجدت السلطات البرازيلية بأمهات 

املشجعني للحيلولة دون وقوع أحداث شغب على مالعبها.

صباح الع

ق أ

} غراس (فرنســا) – مثل عامل كهرباء ســـابق 
أخفـــى مـــع زوجتـــه ملـــدة 37 عامـــا 251 عمال 
لبيكاسو أمام القضاء الفرنسي، أمس الثالثاء، 
بتهمة ”إخفاء قطع مســـروقة“ إثر شكوى تقدم 
بها ورثة الرسام الشهير في إطار محاكمة تثير 

اهتمام األوساط الفنية.
وينتظر من بيير لو غينيك وزوجته دانييل 
وهما متقاعدان متواضعا األحوال في عقدهما 
الســـابع، أن يشـــرحا حملكمة اجلنح في غراس 
(جنوب شـــرق فرنســـا) كيـــف كان هـــذا العدد 

الكبير من األعـمال الفنية في حوزتهــما.
وصاحب هذه الشـــكوى هو كلود بيكاســـو 
ابن الرسام ومدير مؤسسة بيكاسو التي حتدد 
مـــا إذا كانـــت األعمال املنســـوبة إلى الرســـام 

أصلية، وتدير احلقوق اخلاصة بها.
وقد اتهم الزوجان لو غينيك في مايو 2011 
بـ“إخفاء مقتنيات مسروقة“، وفي قضية كهذه، 

ال يحتاج محامو الورثة إلى حتديد الســـارقني، 
بـــل ينبغي لهـــم أن يبرهنـــوا باالســـتناد إلى 
سلســـلة من األدلة أن الزوجني كانا يعرفان أن 
هذه األعمال مســـروقة. ويؤكـــد عامل الكهرباء 
الســـابق أن بيكاســـو وزوجته جاكلني هما من 
قدمـــا له هذه األعمال عندمـــا كان يجري أعماال 
فـــي منزلهمـــا. وكان لو غينيك قـــد قال في عام 
2010: ”لقـــد كان يدعوني فـــي أحيان كثيرة إلى 
تنـــاول احللوى أو القهوة وفـــي إحدى الليالي 
عندما كنت أغادر عملي، قدمت لي السيدة رزمة 
صغيرة قائلة إنها لي. وعندما عدت إلى املنزل، 

اكتشفت أنها مخططات ورسوم“.
وقـــد أثيرت مســـألة هـــذه الهدية الســـرية 
املوضوعـــة في مـــرآب املنزل عندمـــا قصد لو 
غينيك مؤسسة بيكاسو في عام 2010 للحصول 
علـــى شـــهادات أصليـــة، فرفع الورثة شـــكوى 

ضده.

} بوال (كرواتيا) – أصدرت محكمة في كرواتيا 
حكما مثيرا للجـــدل، يقضي مبنع كلب صغير 
مـــن النباح ليال، وبتغـــرمي صاحبه إذا خالف 

الكلب ذلك.
وصـــدر احلكم عقـــب شـــكوى تقدمت بها 
ســـيدة كرواتيـــة ضـــد كلـــب يدعـــى ”ميدو“ 
وصاحبه أنطـــون ســـيمنوفيتش الذي يقطن 
باملنـــزل املجـــاور لهـــا، اتهمـــت فيهـــا الكلب 

باإلضرار بصحتها بسبب نباحه املستمر.
ورغم أن ســـيمنوفيتش دافع عن كلبه ذي 
األعوام الثالثة، مؤكدا أنه ينبح بشكل طبيعي 
مثل كل الكالب، إال أن احملكمة أصدرت حكمها 

لصالح اجلارة.

بالبقاء داخل حظيرة  ويلزم احلكم ”ميدو“ 
من الثامنة ليال حتى الثامنة صباحا، وبتغرمي 
سيمنوفيتش مبلغا يتجاوز 3 آالف دوالر، في 

حال استمر الكلب بالنباح خالل الليل.
وأثـــارت قضية ميـــدو جدال واســـعا عبر 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، إذ انضم 30 
ألف شـــخص لصفحة على فيسبوك تدافع عن 
الكلب ”ميـــدو“، وحقه في النبـــاح. كما أعرب 
كثيـــرون ممن ميتلكون كالبا عن تضامنهم مع 

سيمنوفيتش.
وينتظـــر الطرفـــان احلكـــم النهائـــي في 
القضية، الذي مـــن املتوقع أن تصدره محكمة 

في مدينة بوال الكرواتية. 

} ســيول – حذرت شـــركة سامسونغ عمالءها 
بضرورة تفادي مناقشة أي معلومات شخصية 

أمام أجهزة التلفزيون الذكي التي تصنعها.
وصدر هـــذا التحذيـــر للمشـــاهدين الذين 
يتحكمون في جهاز تلفزيون سامســـونغ الذكي 

باستخدام خاصية تفعيل الصوت.
وقالت الشـــركة إن أجهزة التلفزيون الذكي 
”تســـتمع“ لـــكل محادثة جتـــرى أمامهـــا، وقد 
تشـــارك أي تفاصيـــل تلتقطها مع سامســـونغ 
أو أطـــراف أخـــرى. وقال مدافعـــون عن حقوق 
املشاهدين إن هذه التكنولوجيا تشبه شاشات 
التلفـــاز التي حتـــدث عنها جـــورج أوريل في 

روايتـــه عـــام 1984، والتـــي كانـــت تتجســـس 
علـــى املواطنني. وظهر هـــذا التحذير من خالل 
تقريـــر أوردته مجلة ”ديلي بيســـت“ اإلخبارية 
على اإلنترنـــت، تضمن مقتطفات من سياســـة 
أجهـــزة  بشـــأن  لسامســـونغ  اخلصوصيـــة 

التلفزيون الذكية املتصلة باإلنترنت.
ونصحت الشـــركة الكوريـــة زبائنها بعدم 
التكلـــم فـــي أمـــور شـــخصية أمام شاشـــات 
التلفزيـــون احلديثـــة التـــي صنعتهـــا، وذلـــك 
عندما تكون خاصية إرســـال األوامر الصوتية 
مفتوحـــة. وأوضحـــت أن احملادثـــات ُتســـجل 

وُتنقل إلى طرف ثالث. 

محاكمة سبعيني فرنسي أخفى 271 عمال لبيكاسو

محكمة كرواتية تمنع كلبا من النباح ليال

تلفزيون سامسونغ الذكي يتجسس على صاحبه

ملياردير أميركي يعرض 

سيارته للبيع لتعليم الفتيات

} نبراســكا – طـــرح املليارديـــر وارن بافيـــت 
ســـيارته الكاديالك موديل 2006 للبيع في مزاد 
جلمع أموال من أجـــل جمعية خيرية لألطفال 

يدعمها منذ وقت طويل.
وســـيبدأ املزاد على السيارة من طراز ”دي 
تي اس“ على اإلنترنت اليوم األربعاء وينتهي 
في 19 فبراير اجلاري على موقع بروكســـيبد. 
واستبدل بافيت، البالغ من العمر 84 عاما، في 
العام املاضي الســـيارة املطروحـــة للبيع، من 

طراز أحدث كاديالك ”اكس تي اس“.
وسيذهب عائد املزاد إلى مؤسسة ”غيرلز“ 
التـــي تقـــدم التعليـــم واألنشـــطة الترفيهيـــة 

للفتيات في الواليات املتحدة وكندا.
وتعمـــل ســـوزان ابنـــة بافيت فـــي إدارة 
املؤسسة وتتولى السيدة األولى ميشيل أوباما 
رئاســـتها شـــرفيا. ولم يســـجل عداد مسافات 
سيارة بافيت سوى 20 ألفا و310 أميال. ويقطع 
بافيت بالكاد مسافة ميلني بالسيارة من مكتبه 
إلى منزلـــه في أوماها بوالية نبراســـكا حيث 

يدير شركة بيركشير هاثاواي.
وقال موقع بروكســـيبد إن بافيت سيســـلم 
بنفســـه مفاتيح السيارة إذا ذهب املشتري إلى 
أوماها. وبحســـب شركة كيلي بلو بوك لتقييم 
الســـيارات وتســـعيرها فـــإن ســـيارة مماثلة 
من طـــراز دي تي اس موديـــل 2006 وفي حالة 
ممتـــازة قد تباع مقابل 11 ألفا و500 دوالر لكن 

سيارة بافيت ميكن أن تباع مببلغ أكبر.
وفـــي 2006 بيعت ســـيارة لينكولن موديل 
2001 كان ميلكها بافيت في مزاد مقابل 73 ألفا 

و200 دوالر.

إيغي أزاليا تتجاوز السخرية من تسريحتها بفضح مطعم بيتزا 
} لــوس انجلس – صبـــت مغنية الراب إيغي 
أزاليا املعروفة برسائلها احلادة عبر شبكات 
التواصـــل االجتماعـــي، غضبها هـــذه املرة 
على سلســـلة مطاعم للبيتزا بعد أن قام أحد 
العاملني فيها بتسريب رقم هاتفها اخلاص.

واشـــتكت املغنيـــة األســـترالية الرجـــل 
الذي ســـلمها البيتزا لنشره رقم هاتفها بعد 
أن طلبـــت احلصول على بيتـــزا باجلنب من 

سلسلة ”بابا جونز“ في لوس أجنلس.
واتهمت أزاليا سلســـلة املطاعم بانتهاك 
خصوصيتها وأوردت صورا لرسائل دخيلة 
مـــن معجب طلـــب منهـــا موعـــدا. وحاولت 
السلســـلة نـــزع فتيـــل األزمـــة عبـــر تويتر 

بشـــيء من الدعابة وردت عليهـــا بقولها إن 
مســـلم البيتزا ”كان ينبغـــي أن يفكر جيدا“ 
مستشهدة بإحدى أغاني الفنانة ”بليز دونت 

باونس آس“ (الرجاء عدم طردنا).
إال أن األمـــر لم يرق ألزاليـــا التي هددت 
مبالحقـــات قضائية. وفي األثنـــاء تعرضت 
أزاليا للســـخرية على تويتـــر بعد حضورها 
حفل جوائز الغرامي األحد، بتصفيفة شـــعر 
على شكل جديلة على قمة رأسها. واستخدم 
لتحويـــل  الفوتوشـــوب  تقنيـــة  النشـــطاء 
تصفيفتها إلى سلسلة من األشياء الساخرة، 
من بينها عش للطيور، ولفائف القرفة، وسلة 

للبيض.
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