
} الدوحة - قالـــت مصادر قطرية مّطلعة إن 
زيـــارة األمير محمد بن نايف ولي ولي العهد 
الســـعودي إلى الدوحة تركزت حول ما تبدى 
للقيـــادة الســـعودية مـــن تراجـــع قطري في 
االلتزام بأهم بنود املصاحلة اخلليجية، وهو 

دعم استقرار مصر.
وأشـــارت املصادر إلـــى أن اللقـــاء الذي 
مت مســـاء الثالثاء بني الشـــيخ متيم بن حمد 
آل ثانـــي أمير قطر واألميـــر محمد بن نايف 
اتســـم بالصراحة والوضـــوح، وأن ولي ولي 
العهد الســـعودي ذّكر أمير قطر بالتزام بالده 
بدفع االســـتقرار في مصر ودعمها اقتصاديا 

وسياسيا.
وأعلنت دول مجلس التعـــاون اخلليجّي 
فـــي ختام االجتمـــاع االســـتثنائّي الذي عقد 
في اململكة العربّية الســـعودّية في 16 نوفمبر 
2014، انتهـــاء اخلـــالف اخلليجـــي مـــع قطر 
وعودة الســـفراء إلى الدوحة، وفقا لشـــروط 
محـــددة بينها دعـــم مصر ووقـــف احلمالت 
اإلعالميـــة ضدها وضد الرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي.
وقالت وكالـــة األنباء الســـعودية "واس" 
إن األميـــر محمد بن نايف التقـــى أمير قطر 
الشـــيخ متيم وبحث معه "األوضاع اإلقليمية 
والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من 
القضايـــا ذات اهتمام مشـــترك"، لكن مصادر 
خليجيـــة قالت إن الرياض منزعجة من عودة 

الدوحة للتحريض ضد مصر ورئيسها.
ومن هناك جـــاءت الزيارة للفت انتباهها 
إلـــى أن احلـــرص اخلليجي علـــى أمن مصر 
مايـــزال أولويـــة مطلقـــة للســـعودية ولدول 

اخلليج.
وكانـــت مؤسســـات إعالميـــة قطريـــة أو 
محســـوبة علـــى قطـــر قد عـــادت إلى شـــن 
الهجمـــات اإلعالميـــة على مصر ورئيســـها، 
فضال عن إطالق عدد من التسريبات الهادفة 
إلى ضـــرب العالقة بني القاهـــرة والعواصم 

اخلليجية.
وعـــادت قناة اجلزيرة إلى تناول الشـــأن 
املصـــري بطريقـــة تصعيديـــة وإلـــى إبـــراز 
تأييدها لألخوان وبثت تســـريبات جللســـة 
للرئيـــس املصري مع عدد من مســـاعديه قبل 
ترشـــحه للرئاسة تناول فيها العالقة مع دول 
اخلليج. كما أن الشـــيخ يوســـف القرضاوي 
عاد إلـــى التحريض على بلده األصلي مصر، 

مستفيدا من غطاء جنسيته القطرية.

وروجـــت مؤسســـات إعالمية عـــددا من 
اإليحـــاءات بـــأن العاهل الســـعودي اجلديد 
امللك ســـلمان بن عبدالعزيز قد يتخذ مواقف 
مـــن مصر مغايـــرة عن مواقف امللـــك الراحل 
عبدالله بـــن عبدالعزيز وأنه قد يســـعى إلى 
االنفتاح علـــى جماعة اإلخـــوان بهدف خلق 
مناخ من اإلشـــاعات يبرر تراجع الدوحة عن 

تعهدها السابق.
وتعتبـــر هـــذه الزيـــارة أولـــى الزيارات 
اخلارجية لألميـــر محمد بن نايف منذ توليه 
موقـــع ولي ولي العهد فـــي أعقاب وفاة امللك 

عبدالله وتولي امللك سلمان السلطة.
الـســـريع  الســــعودي  الـتحـــرك  وأكــــد 
الحتـــواء الهجمة اإلعالمية عـلـــى مصر بأن 
من غـير الـــوارد الرجـوع عن التعهدات التي 
قطــعتهـــا قطر بهــذا الشـــأن وأنها ليســـت 
التزامـات شـــخــصية مـع املــلـــك الراحل بل 

موقــف دولة.
وكشـــفت مصادر مطلعة فـــي الدوحة أن 
الشـــيخ متيم جـــدد التزامه مبـــا مت االتفاق 
عليـــه في اتفاق الرياض التكميلي، ليس فقط 
بدعم مصر سياسيا واقتصاديا، ولكن أيضا 
بوقـــف احلمالت اإلعالمية التي تتوالها قناة 
اجلزيـــرة وشـــخصيات إخوانيـــة مقيمة في 

الدوحة.
ويأتي املوقف السعودي في سياق موقف 
خليجي أوســـع يعتبر جماعة اإلخوان خطرا 
باعتبارها تنظيما سياســـيا يرفع شـــعارات 
دينيـــة، غيـــر أن قطـــر فتحت بابهـــا لبعض 
أعضائهـــا البارزين وتســـعى إلـــى توظيفها 
كورقة فـــي جهودها فـــي البحث عـــن أدوار 

إقليمية.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي عربي 
فـــي الرياض قوله "ال أعتقد أن امللك ســـلمان 
ســـيرهن العالقات مع قطـــر بقضية اإلخوان 
املسلمني غير أنني ال أعتقد أيضا أنه سيغير 
السياســـة الســـعودية جتاه اإلخـــوان داخل 

اململكة أو في مصر".
وفيمـــا كان العالم منشـــغال بجنازة امللك 
الراحـــل عبدالله بـــن عبدالعزيـــز وتداعيات 
انتقال الســـلطة في اململكة، ظهر القرضاوي 
في الذكرى الرابعـــة لثورة 25 يناير ليحرض 
املصريني علـــى التظاهر واســـتهداف قوات 
األمـــن والشـــرطة، ويهاجـــم حكم السيســـي 
"الظالم" في مقطع فيديو ويصف مرسي بأنه 

"الرئيس الشرعي".

} لنــدن – أعلن التلفزيون الســـوري عن قائد 
ميداني أن ”العملية العســـكرية التي بدأ فيها 
اجليش الســـوري مســـتمرة بقيـــادة الرئيس 
السوري وبالتعاون مع محور املقاومة كحزب 

الله وإيران“.
وهذه املرة األولى التي تعلن فيها دمشـــق 
عـــن خوض قواتها معـــارك إلى جانب عناصر 

من حزب الله وقوات أخرى إيرانية.
وجاءت السيطرة على البلدة في ريف درعا 
والقنيطرة في إطار هجوم بدأه األحد اجليش 
الســـوري واملجموعـــات املســـلحة اإليرانيـــة 
وعناصـــر حزب الله لـــه بهـــدف ”إبعاد خطر 
املسلحني عن دمشق بعد أن سيطروا على عدة 

مناطق تخولهم أن يكونوا قريبني“ منها.
وقالت مصادر مطلعة إن اجليش اإليراني 
تولى إدارة املعارك ضد املعارضة واجلماعات 
املتشـــددة، رغـــم إصـــرار قـــادة إيرانيني على 
اقتصار مهامهم على تدريب اجليش السوري.

وأضافـــت أن قائد فيلق القـــدس اإليراني 
قاسم ســـليماني قد وصل إلى سوريا ويتولى 
بدعم مـــن قيـــادات في حـــزب اللـــه اللبناني 
املعارك الدائرة في جنوبي البالد والتي تشمل 

محافظتي درعا والقنيطرة.
وقد تداول نشـــطاء علـــى مواقع التواصل 
االجتماعـــي صـــورا للجنـــرال اإليرانـــي مع 
عناصر مسلحة، قيل إنها التقطت له، الثالثاء 

املاضي في منطقة ريف درعا الغربي.
وقال العميد حســـني ولي وند رئيس كلية 
القيـــادة واألركان التابعة للجيـــش اإليراني، 
أن بـــالده تقوم بتدريب ضباط في جيش نظام 

الرئيس بشار األسد.
وأشـــار ولي وند إلى أن ”ضباطا إيرانيني 
كانوا في ســـوريا لتبادل اخلبرات العســـكرية 

وأنه مت وقف إيفادهم منذ اندالع األزمة“.
وعلى عكس مزاعم ولي وند، فإن عشـــرات 
العناصر والضباط يديرون معارك األســـد في 
سوريا، بعد فشل جيشـــه في حتقيق انتصار 

حاسم على املعارضة واجلهاديني.
وفي الوقت نفسه كشفت مصادر أن العراق 
وإيران وقعتا اتفاقا أمنيا في شـــهر ديســـمبر 

املاضي يقضي بتعزيز التعاون العسكري.
لكـــن مراقبني يـــرون أن القـــوات اإليرانية 
تعمل منذ وقـــت طويل على األراضي العراقية 

والسورية.
ومـــن بني هـــؤالء املراقبني فيليب ســـميث 
الباحث في شـــؤون التشدد الشيعي في معهد 
واشنطن لدراسات الشرق األدنى. وقال سميث 
”اإليرانيـــون يشـــاركون في تدريب اجليشـــني 

العراقي والسوري منذ شهور طويلة“.

وأضـــاف ”أن مـــا يفعله اإليرانيـــون اآلن 
هـــو حملة إعالمية يريـــدون من خاللها إظهار 
دعمهـــم للقوات احلكوميـــة العراقية في نفس 
الوقـــت الذي يعملون فيه بكل جد على حتويل 

العراق إلى بلد يعج بامليليشيات“.
وقـــال املراقبون إن اإليرانيـــني لم يعودوا 
يقيمـــون وزنـــا الكتشـــاف تدخلهم فـــي امللف 
السوري خاصة في ظل سياسة إغماض األعني 

التي يعتمدهـــا األميركيون، وفـــي ظل حديث 
بشار األسد عن تنسيق أميركي مع نظامه عن 

طريق طرف ثالث.
وقال األســـد لبي بي ســـي إن أطرافا ثالثة 
تنقل معلومات لدمشـــق بشـــأن حملة الغارات 

اجلوية األميركية على تنظيم داعش.

صالح البيضاين

} صنعــاء – عكـــس إقدام عدد من الســـفارات 
الغربية على تعليق أنشطتها في اليمن بشكل 
متزامـــن تبلور موقـــف دولـــي إزاء االنقالب، 
وأن الدول الغربية رفضت الوقوع في شـــراك 
احلوثيـــني الذيـــن يلعبون على عامـــل الوقت 

لشرعنة سيطرتهم على السلطة.
وفرنســـا  املتحـــدة  الواليـــات  وأغلقـــت 
وبريطانيا ســـفاراتها في اليمن جراء مخاوف 
أمنية إذ تهدد ســـيطرة اجلماعة الشيعية على 
مقاليد الســـلطة بدخول البالد في حرب أهلية 
شـــاملة، فضال عن أنها توفـــر فرصة من ذهب 
لتنظيم القاعدة املتشـــدد ليعيد ترتيب أوراقه 
وأن يقـــدم نفســـه كمدافع عن ســـنة اليمن في 
مواجهة الهجمة الشيعية املسنودة من إيران.

ويحمـــل االنســـحاب الدبلوماســـي أكثـــر 
مـــن إشـــارة، أهمها أن الـــدول الغربية لم تعد 
متحمســـة الســـتمرار احلوارات التي يجريها 
املبعـــوث األممي جمـــال بنعمر مـــا دامت قد 
خرجـــت عن غطائها السياســـي، وهو املبادرة 

اخلليجيـــة، وهو ما يقطع الطريق على اخلطة 
احلوثيـــة باللعـــب على اخلالفات بـــني الدول 

لتأبيد سيطرة امليليشيات على املشهد.
ويســـحب هذا القـــرار اجلماعـــي املفاجئ 
البســـاط من حتـــت أرجـــل احلوثيـــني الذين 
كانوا يتوقعون أن تسير الواليات املتحدة في 
خطتهم، مستفيدين من التقارب بني واشنطن 
وطهـــران، لكـــن األميركيـــني فضلـــوا مراعاة 
مصالـــح حلفائهـــم اخلليجيـــني املعارضـــني 
للتغـــول احلوثي علـــى االنســـياق وراء ورقة 
املجموعـــة الشـــيعية التـــي قد يكـــون دورها 

محدودا في مواجهة القاعدة.
ويؤشر رفع الدبلوماسية الغربية يدها عن 
رعاية االنتقال السياسي على أن اليمن لم يعد 
أمامه إال اخليار العســـكري حلسم اخلالفات، 
وأن هذا قـــد يفتح البالد علـــى الفوضى، كما 
يعطـــي غطاء للمزيد مـــن التدخل اإليراني في 

الشأن اليمني.
وفشلت مشاورات سياسية سابقة أجراها 
املبعـــوث األممي جمـــال بنعمر بـــني مختلف 
األحـــزاب في التوصل إلى حل لألزمة الناجمة 

عن اســـتقالة الرئيس وحكومـــة خالد بحاح، 
بسبب إصرار احلوثيني على أن يكون احلوار 
حتت سقف ”اإلعالن الدستوري“ الذي فرضوه 

بالقوة.
وشـــهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدن 
أخـــرى األربعـــاء تظاهـــرات حاشـــدة؛ إحياء 
للذكـــرى الرابعة لـ“ثـــورة 11 فبراير“، ورفضا 

لإلعالن الدستوري جلماعة احلوثيني.
املعارضـــة  املســـيرات  فـــي  وشـــاركت 
للحوثيني، شـــخصيات مينية بارزة من بينها 
عبدالله نعمان األمني العام للتنظيم الوحدوي 
الشعبي الناصري، ووزير الثقافة في احلكومة 
املســـتقيلة أورى عثمان، والناشطة احلقوقية 

اليمنية بشرى املقطري.

وأكـــد احمللل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
أن أكبر عقبة  إسماعيل في تصريح لـ“العرب“ 
تواجـــه احلوار هي متســـك احلوثيني بكل ما 
حققوه من أهداف عســـكرية أو سياسية، وأن 
الكثير من حتركاتهم يأتي في ســـياق املراوغة 

وكسب الوقت.
وأضاف إســـماعيل أن ”اإلعالن االنقالبي 
الـــذي قام بـــه احلوثيون كان خطـــوة مراوغة 
أخرى جتعل املتحاورين يتخلون عن الســـقف 
السابق الذي كانوا يطالبون به – عودة األمور 
إلى ما قبل 21 سبتمبر – ليكون السقف اجلديد 

هو إلغاء البيان االنقالبي.
وأضـــاف أن اجلماعة الشـــيعية املرتبطة 
بإيـــران تهـــرب من ضغـــط الشـــارع وضغط 
اإلقليم والضغط الدولي الذي حققته استقالة 
الرئيس هادي واحلكومة إلى احلوار إلسكات 

األصوات اإلقليمية والدولية ليس إال.
وأكد الباحث واحمللل السياســـي ياســـني 
التميمي أن هناك مؤشـــرات حـــرب واضحة، 
وأهم هذه املؤشـــرات مغادرة دعاة التســـوية 
واحلوار، وانسحاب الســـفراء األجانب، الفتا 

إلى أن بوادر االنتفاضة الشـــبابية ستحشـــر 
امليليشـــيا في زاوية ضيقة وحتولها إلى قاتل 

غاشم للثوار السلميني.
وكشف القيادي البارز في الثورة الشبابية 
عن  ياســـر احلســـني في لقاء مـــع ”العـــرب“ 
خطوات تصعيديـــة ملواجهة التعنت احلوثي، 
الفتا إلى أن ”اخلطوات القادمة ستكون كبيرة 
ومؤملـــة ولن نعلن عنهـــا ألن االنقالب احلوثي 
يسعى إلى إفشال أي برنامج احتجاجي معلن 

عنه مسبقا“.
وتوقـــع احلســـني اســـتمرار املظاهـــرات 
واملســـيرات والوقفات والسالســـل البشـــرية 
حتـــى اســـتعادة الدولـــة وإســـقاط االنقالب 

واخلروج بالبالد من هذا الوضع الشاذ.
واعتبـــر احمللل السياســـي ثابت األحمدي 
أن القوى التقليدية (األحزاب) باتت عبئا على 
الشـــارع اليمني، متوقعا صعـــود فريق ثالث 
ينقلب علـــى اجلميع ويعيد الكـــرة إلى مرمى 
الشعب ألن كل القوى السياسية قد فشلت وبال 
اســـتثناء، في إشـــارة إلى احلركات الشبابية 

التي بدأت جتمع نفسها.
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} إيرانيـــة تتزين بألوان العلم الوطني أثناء جتمع شـــعبي في ميدان احلرية بطهران مبناســـبة 
الذكرى الـ36 للثورة اإليرانية.



} اجلزائــر - حث رئيس وزراء مالي موديبو 
كيتا جميع األطراف على التوصل إلى اتفاق 
سريع في مفاوضات السالم مع االنفصاليين 
الطـــوارق التي تســـتأنف هذا األســـبوع في 
الجزائر، مشـــيرا إلى أن التقدم ”يبدو جيدا 
باتجـــاه إبرام اتفاقيـــة نهائية الحالل  جدا“ 

السالم في شمال البالد.
وواجهت محادثات السالم بين الحكومة 
الماليـــة والجماعات المســـلحة، التي تتألف 
معظمهـــا من الطـــوارق وتطالب باســـتقالل 
ذاتي في شمال البالد، تعقيدات جراء الوضع 

األمني من جهة واالشتباكات مع قوات حفظ 
الســـالم التابعـــة لألمـــم المتحـــدة من جهة 

أخرى.
وهددت حركة تحريـــر أزواد وهي إحدى 
الجماعات االنفصالية من الطوارق في الشهر 
الماضي باالنســـحاب من محادثات الســـالم 
وعلقت التنســـيق مع بعثة األمم المتحدة في 
مالي بعد مقتل سبعة من مقاتليها في هجوم 

شنه جنودها.
وقال كيتا بعد لقائـــه الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، في وقـــت متأخر يوم 

الثالثاء الماضي، ”لـــم يعد الوقت صديقنا.. 
بـــات عدونا“. وأضاف، ”كلما ماطلنا في هذا 
األمر لوقت أطول يتعّقـــد الوضع األمني في 

الشمال أكثر“.
وتمردت حركات انفصالية في شمال مالي 
الصحراوي الشاســـع أربع مرات في العقود 
الخمسة األخيرة وتقاتل مجموعات مختلفة 
من أجل االســـتقالل عن حكومـــة الجنوب أو 

الحصول على نوع من االستقالل الذاتي.
مـــن  مقـــرب  جزائـــري  مصـــدر  وقـــال 
المفاوضـــات ”لـــم نعـــد بعيديـــن للغاية عن 

التوصل إلى اتفاق لهذا السبب نحن نضغط 
بقـــوة لتوفير جميـــع الظروف المناســـبة“، 
مضيفا أن ”وجود رئيس الوزراء المالي هنا 

هو إشارة جّيدة“.
الطـــوارق  االنفصاليـــون  ويتبـــادل 
والحكومـــة الماليـــة االتهامات بشـــأن خرق 

اتفاقات وقف إطالق النار.
وتســـعى الجماعـــات االنفصالية الثالث 
الكبرى وهـــي الحركة الوطنية لتحرير أزواد 
والمجلس األعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد 
العربية إلى توحيد مواقفها في المفاوضات.

}  طرابلــس - انتقــــد األمني العــــام جلامعة 
الــــدول العربية، نبيــــل العربــــي، التدخالت 
اخلارجيــــة فــــي الشــــأن الليبي مــــن دول لم 
يســــمها، منّوها بأن مثل هــــذه التدخالت قد 

تدفع إلى تعّقيد األزمة في ليبيا.
وقال العربي في تصريحات صحفية ”إّن 
تدخــــالت دول غير معنية بالشــــأن الليبي قد 
تدفع نحو النموذج الســــوري الذي استفحل 
بســــبب تداخل اجلهود اإلقليميــــة والدولية 

واستمرار النزاع املسلح“.
ــــه اتفق مــــع األمني  وأوضــــح العربــــي أنَّ
العام لألمم املتحدة بان كي مون، في اتصال 
هاتفــــي، علــــى عقــــد اجتماع فــــي نيويورك، 
األســــبوع املقبــــل، لتوحيد اجلهــــود الدولية 

اخلاصة بليبيا حتت مظلة األمم املتحدة.
الدوليــــني  املبعوثــــني  تعــــّدد  واســــتنكر 
ه ”من  اخلاصــــني باألزمــــة الليبية، وقــــال إنَّ
غير املقبول أن تشــــارك دول بعيدة عن الشأن 
الليبــــي مببعوثني فــــي األزمة ملجــــرد إثبات 
موقف جتــــاه ما يحدث في هذا البلد دون أن 

تكون هناك نتائج على أرض الواقع“.
وأمــــام تواتر االنتقــــادات لعدد من الدول 
بســــبب تدخلها غير املبرر في الشأن الليبي 
وتعالــــي األصوات املنادية بضــــرورة تفعيل 
احللول السياسية للحّد من األزمة املتصاعدة 
بســــبب انتشار األسلحة وسيطرة اجلماعات 
املتشــــددة علــــى عــــدد مــــن املــــدن واملناطق 
احليويــــة، بدأت تركيا في لعب دور جديد في 
ليبيا قوامــــه الوقوف علــــى احلياد وجتنب 

املواقف الداعمة لشّق دون آخر.
فقد خّففت من دعمها املعلن لتيار اإلسالم 
السياســــي فــــي ليبيــــا، خاصة بعــــد تواتر 
االتهامــــات حول تغذيــــة القيادة فــــي أنقرة 
للصــــراع الدائر بني قوات حفتــــر املناهضة 

املوالية  لإلرهــــاب وميليشــــيا ”فجر ليبيــــا“ 
للمتطرفني.

ورغم تصريحات العديد من املســــؤولني 
احلكوميني األتراك بأن بالدهم ال تســــاند أيا 
من أطراف الصــــراع في ليبيا وتبحث كيفية 
جمع الفرقــــاء على طاولة التفــــاوض، إّال أن 
شــــّقا واســــعا من احملللني أكد أن السلطات 
التركية ورغــــم ما تبديه مــــن حتفظ وصفته 
إزاء اجلماعــــات اإلســــالمية  بـ“املغشــــوش“ 
فــــي ليبيا، إّال أنهــــا تواصل دعمهــــا وتأييد 

مشروعها وطرحها السياسي.
وال يقتصــــر األمــــر على تركيــــا، فقد دعا 
رئيــــس احلكومة الليبية عبداللــــه الثني في 
العديــــد مــــن املناســــبات إلى قطــــع إمدادات 
الســــالح عن اجلماعــــات املتطرفــــة و“ردع“ 
الدول التــــي قال إنها تدعم هــــذه اجلماعات 

وتؤّجج الصراع بني الفرقاء.
ووجه قياديون ومسؤولون في احلكومة 
الليبيــــة اتهامــــات لقطــــر بدعم امليليشــــيات 
اإلسالمية الذراع اليمنى إلخوان ليبيا الذين 

فشلوا في االنتخابات املاضية.
كما اتهمــــت احلكومة الليبيــــة، في وقت 
سابق، السلطات الســــودانية بدعم اإلرهاب 
وذلك بنقل األسلحة إلى امليليشيات املتشددة 
في مطار معيتيقة وطالبتها في بيان شــــديد 
اللهجــــة بعــــدم التدخل فــــي الشــــأن الليبي 
واحتــــرام ســــيادة الدولة، ومقابــــل ذلك نفت 
اخلرطوم أي عالقة لها باملتطرفني، موضحة 
أن الطائــــرة التابعــــة للجيــــش الســــوداني 
كانت حتمل فقط مســــاعدات للقوات الليبية 

السودانية املشتركة.
وفي ســــياق متصل، عّبر شــــّق واسع من 
الليبّيني، في عديد املناسبات، عن استيائهم 
من التراخي الدولي في التعامل مع األوضاع 
فــــي بلدهم، وســــط تهديــــدات جدّية بســــبب 
اختراق تنظيم داعش حلــــدود ليبيا ومتّكنه 
من القيام بهجمات إرهابية مكّثفة والسيطرة 
علــــى بعض املناطق واملدن وهو ما ســــيؤّثر 
ســــلبا على األمن القومي لدول اجلوار التي 
تتحرك ميدانيا ودبلوماسيا ملنع حدوث تنّقل 

األســــلحة واملقاتلني وتكوين خاليا إرهابية 
لتجنيد الشباب.

وتوجه االنتقادات عمومــــا إلى الواليات 
املتحدة التي يعتبر موقفها من األزمة الليبية 
غيــــر واضح، إذ تقتصر اإلدارة األميركية في 
تعاملها مع ما يحصل من اقتتال وتخريب في 
بنغازي وطرابلس على اإلدانات والتنديدات 

شــــديدة اللهجة والتصريحات حول ضرورة 
إحالل الســــالم وتغليب احلل السياسي على 

التدخل العسكري.
ويشــــوب املوقــــف األميركــــي إزاء أعمال 
العنــــف التــــي اجتاحت أغلب املــــدن الليبية 
الكثيــــر مــــن الغمــــوض والضبابيــــة، ففــــي 
الوقت الــــذي تلعب فيــــه الواليــــات املتحدة 

دورا محوريا في شــــّن حرب ضّد اإلرهاب في 
ســــوريا والعراق، نرى عدم حتّمسها الشديد 
للتدخل مباشــــرة لوقف نزيف الدم في ليبيا، 
فهــــي تراقب عــــن كثب مــــا يجــــري وتصدر 
تصريحــــات عادية ال تعكس املوقف احلقيقي 
للسياسة األميركية جتاه اإلرهاب، على األقل 

ظاهريا.
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◄ أعلنت عدة منظمات دولية، 
األربعاء، أن أكثر من 200 مهاجر 

فقدوا في البحر إثر غرق مركبين 
قبالة ليبيا، بحسب إفادات تسعة 

ناجين أنقذهم خفر السواحل 
اإليطالي.

◄ قال محمد علي العروي، 
الناطق الرسمي باسم وزارة 

الداخلية التونسية، إن الوحدة 
المختصة التابعة للحرس الوطني 

نت من القضاء على إرهابي  تمكَّ
خطير بمنطقة برقو في محافظة 

سليانة.

◄ أكد مصدر بالمكتب اإلعالمي 
بمركز بنغازي الطبي، أن المركز 

استقبل 40 رأسا بشرية دون 
جثث عثر عليها أثناء تمشيط 

القوات الخاصة الصاعقة لمنطقة 
بوعطني بمدينة بنغازي.

◄ اتهم السفير التونسي 
المستقيل رضا بوكادي حكومة 

مهدي جمعة، باإلضرار بالمصالح 
التونسية في ليبيا وباألمن 

القومي التونسي، واعتبرها 
مسؤولة عن االحتجاجات 

الحاصلة في جنوب البالد، الذي 
أدى إلى سقوط شهيد وعشرات 

الجرحى هناك.

◄ أوضح تقرير أممي حول 
أوضاع حقوق اإلنسان في 

ليبيا لعام 2014، ”أن المدافعين 
عن حقوق اإلنسان والنشطاء 

والصحفيين والسياسيين 
والعاملين في السلك القضائي، 

تعرضوا للتعذيب والترهيب 
واالختطاف واإلعدام والتحرش، 

خالل الهجمات العشوائية في 
البالد“.

باماكو تؤكد استعدادها إلبرام اتفاق سالم عاجل مع االنفصالينيباختصار

التهديدات اإلرهابية تفرض نفسها على أجندات دول املغرب العربي

تفاقم الدور األجنبي في األزمة الليبية يحول البالد إلى ساحة حرب
[ تحذيرات من انتقال عدوى الخراب السوري  [ الجامعة العربية تدعو إلى توحيد الجهود إلنقاذ ليبيا من الدمار

أمن ليبيا على املحك

تصاعدت وتيرة االنتقادات في اآلونة األخيرة لعدد من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي 
وتلعب دورا أساسيا في تأجيج األوضاع بدعم أطراف دون أخرى، وهو ما نبذه شق واسع 
من الليبيني بدعوة األمم املتحدة إلى التدخل بأكثر جناعة إلنقاذ ليبيا من التقسيم وممارسة 

ضغوط على أطراف النزاع.

{ما يحدث في الجنوب التونســـي مؤســـف وســـيئ، وكل إفراط 

في اســـتعمال العنف غير جيد. لن يقع هذا األمر مستقبال، ألن 

المتضرر هو تونس}.

الباجي قايد السبسي
رئيس تونس

{الجيـــش الوطنـــي الليبـــي يخوض معـــارك ضاريـــة الجتثاث 

اإلرهـــاب في بنغازي بفضل التخطيط المشـــترك للواء خليفة 

حفتر وقادة المحاور وسالح الجو}.

صقر اجلروشي
قائد سالح اجلو في اجليش الوطني الليبي

{لقـــد تـــم اختيـــار الجزائر كقائـــد لفريـــق دولي للوســـاطة في 

المحادثات المالية، ومنذ هذا االختيار تم القيام بعدة نشاطات 

في اتجاه إعداد خارطة طريق للوصول إلى اتفاق سلم}.

موديبو كايتا 
رئيس وزراء مالي

} اجلزائــر - أفـــاد منوبـــي عدنـــان، الباحث 
اجلزائـــري املتخصص في شـــؤون املنظمات 
اإلقليميـــة والدولية، بأن ســـبب تعثر منظمة 
احتاد املغرب العربـــي يعود إلى عدة عوامل، 
أهمها ”عدم وجود خيار حقيقي لدى األنظمة 

احلاكمة في الدول اخلمس في االندماج“.
وأكد أن ”الســـبب احلقيقي هو التناقض 
الذي يعاني منه اخلطاب السياســـي املتعلق 
باالندمـــاج  فـــي الدول اخلمس بـــني ما يقال 
على لسان املســـؤولني حول الرغبة في ترقية 
التعـــاون وحقيقـــة اخلالفـــات العميقـــة بني 

األنظمة“.
ورغم تعثر منظمـــة احتاد املغرب العربي 
بسبب اخلالفات بني أعضائها، إال أن احلرب 
على اإلرهاب وااللتـــزام الدولي الذي تفرضه 
هـــذه احلرب قد يؤدي، بحســـب مراقبني، إلى 
تقـــارب دول املغرب العربي انطالقا من قاعدة 
التصدي املشـــترك لتوســـع نفـــوذ اجلماعات 

اجلهادية في شمال مالي وفي ليبيا.
وتشـــّدد دول املغرب العربي من التنسيق 
األمنـــي فيمـــا بينها ملواجهـــة تنامي مخاطر 
اإلرهـــاب، حيث تعمـــل على ضبـــط حدودها 
خاصة منذ تصاعد وتيـــرة االقتتال الداخلي 

بداية من سنة 2011 في ليبيا.
وتعيـــش العالقات الثنائيـــة بني اجلزائر 
وتونـــس طفـــرة وقـــوة تنطلـــق مـــن فكـــرة 
التهديـــد الذي تتعرض له الدولتان، ومصدره 
اجلماعات اإلرهابية مثـــل تنظيم القاعدة في 

بالد املغرب اإلســـالمي، وكتيبة عقبة بن نافع 
التي أعلنت املواالة لتنظيـــم داعش، وتنظيم 
جنـــد اخلالفـــة وجماعات أخـــرى تتمركز في 

ليبيا.
مـــن جهة أخـــرى، ترتبط الدولـــة العضو 
في احتـــاد املغرب العربي، موريتانيا، بعالقة 
تعاون استخباراتي مع املغرب واجلزائر التي 

وقعت معها العديد من االتفاقيات األمنية.
وجديـــر بالذكـــر أن املغرب بـــادر باقتراح 
إعادة إحيـــاء االحتاد املغاربي، ألن التحوالت 
السياسية التي شهدتها بعض الدول املغاربية 
في إطـــار احلـــراك العربـــي تفـــرض جتاوز 
اخلالفـــات إلرســـاء عالقـــات تعاون تســـتمد 
مقوماتهـــا من مصالـــح الشـــعوب املغاربية، 

ورغبتها في حتقيق االندماج اإلقليمي.
وقـــد أكـــد العاهـــل املغربي امللـــك محمد 
الســـادس، في مناســـبات عديدة على ضرورة 
إعادة إحيـــاء احتاد املغرب العربي، باعتباره 
وسيلة ناجعة لتحقيق التنمية الشاملة وجعل 
الدول األعضاء قادرة على مواجهة التحديات 
واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 

واألمنية.
ويرى مراقبون في هذا الســـياق أّن إعادة 
إحياء االحتاد املغاربي أمر ضروري وحتمي، 
باعتبـــار أن التكتالت اإلقليمية أضحت اليوم 
خيارا سياسيا جدّيا، متليه التحديات الدولية 
والواقـــع االقتصـــادي الـــذي يحكمـــه منطق 
الســـوق، فاالحتاد على حّد تعبيرهم ”وسيلة 

لالحتماء من املخاطر اخلارجية املتزايدة في 
أبعادها العسكرية واالقتصادية والسياسية، 

ومدخال لتحقيق التنمية الشاملة“.
وأشـــاروا إلـــى أّن االحتـــاد لـــم يحقـــق 
طموحات وانتظارات الشـــعوب املغاربية، ألّن 
اإلرادة السياسية الكفيلة بتطويره لم تتبلور 
بالنســـبة إلـــى بعض الـــدول وعلى رأســـها 

اجلزائر التي استرســـلت في ”جمودها“ وفي 
”تعّنتها“، وفي غلقها للحدود مع املغرب وهو 
ما يتعـــارض مع األهـــداف احملورية لالحتاد 
واملتمثلة أساســـا في فتح احلدود بني الدول 
اخلمـــس ملنح حريـــة التنقل الكاملـــة لألفراد 
والســـلع، والتنســـيق األمني، ونهج سياسة 

مشتركة في مختلف امليادين.

نبيل العربي:

يجب توحيد الجهود 

الدولية الخاصة بليبيا 

تحت مظلة األمم المتحدة

الخالفات لم تحل دون تكثيف التنسيق األمني بني دول املغرب العربي

إخوان ليبيا يشاركون 

في حوار غدامس
} طرابلــس - بــــدأت، أمــــس األربعاء في 
فنــــدق مبدينة غدامس، جلســــة جديدة من 
احلوار الوطني الليبي، بني فريق مفوض 
من املؤمتر الوطنــــي العام املنتهية واليته 
وفريق مــــن مجلس النــــواب، وذلك بهدف 

إنهاء األزمة احلالية.
وذكرت وكالة األنباء الليبية أن رئيس 
بعثــــة األمم املتحــــدة للدعــــم فــــي ليبيــــا، 
برناردينو ليون، اجتمع مع أعضاء مجلس 
النواب كما اجتمع في وقت الحق من نفس 

اليوم مع أعضاء املؤمتر الوطني العام.
ونقلــــت الوكالــــة عــــن مراســــلها فــــي 
غدامــــس حديثه عــــن وجود ”أجــــواء من 
التفاؤل تســــود بني املجتمعني، وأن هناك 
رغبة جادة من املشــــاركني في هذا احلوار 
للخروج من الوضــــع احلالي الذي متر به 

البالد“.
وســــبق ألعضاء املؤمتر الوطني العام 
الذيــــن ينتمــــون إلى شــــق تيار اإلســــالم 
السياســــي مقاطعــــة جلســــات احلوار في 
جنيــــف التــــي انتهــــت باالتفــــاق على نبذ 
العنف وتشــــكيل حكومة وحدة وطنية مع 

الوقف الدائم إلطالق النار.
ورّجــــح مراقبــــون فشــــل احلــــوار بني 
فرقــــاء ليبيــــا نظرا إلــــى تعّنــــت األطراف 
املعنية وإطالقها شــــروطا تعجيزية، حيث 
اعتبر الشــــّق املوالي للقــــوى الدميقراطية 
بشرعية  أن متسك ميليشــــيا ”فجر ليبيا“ 
املؤمتر العام، سيســــاهم بشــــكل كبير في 
عرقلــــة املشــــاورات من أجل بلــــورة حلول 
عاجلــــة لألزمة، فيما رفض الشــــّق املوالي 
لإلخــــوان نتائج االنتخابــــات معتبرين أن 

مجلس النواب يفتقد للشرعية.

ّ
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} باريــس – شـــملت محادثات أجراها الشيخ 
محّمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في 
باريس مع الرئيس الفرنســـي فرنسوا هوالند 
مجمل القضايـــا اإلقليمية والدولية الراهنة ال 
سيما ســـالم الشرق األوســـط، واألوضاع في 
العراق وســـوريا واليمن، إضافة إلى تطورات 
الســـاحة املصريـــة، فضال عن ملـــف التعاون 
الثنائـــي الفرنســـي اإلماراتي والذي يشـــمل 

االقتصاد إلى جانب الدفاع واألمن.
كما شـــملت املباحثات موضـــوع مكافحة 
اإلرهـــاب في إطار منظـــور إماراتـــي يرى أن 
لفرنســـا من اإلمكانيات والوســـائل والتأثير 
السياســـي ما يجعلها مدعـــوة لالنخراط في 
احلرب علـــى الظاهـــرة املتفاقمة في الشـــرق 
األوســـط واملنطقة العربية بشـــكل أكبر وأكثر 

فاعلية.
وكانت فرنســـا قد رحبت بإرسال اإلمارات 
ســـربا من املقاتـــالت ف-١٦ إلـــى األردن دعما 

جلهده احلربي ضد تنظيم داعش.
وجاءت الزيارة لتثري التواصل اإلماراتي 
الفرنســـي الكثيـــف أصال والذي ســـاهم على 
مـــدار الســـنوات املاضيـــة في إبـــراز مالمح 
محـــور إماراتي فرنســـي قوي عماده شـــراكة 
اســـتراتيجية متعّددة اجلوانـــب بني البلدين، 
وإحدى دوافعه القناعة الفرنســـية، على غرار 
مختلـــف الدول الكبرى، بجـــدوى التعاون مع 
اإلمـــارات كبلد يطبـــق منوذجـــا ناجحا على 
مختلـــف الصعـــد السياســـية واالقتصاديـــة 
واالجتماعية ضمن االســـتقرار جنبا إلى جنب 

الرفاه واالزدهار.
وســـادت روح مـــن الوفاق والتقـــارب في 
وجهـــات النظر مباحثـــات الرئيس هوالند مع 
ضيفه الشـــيخ محمد بن زايد الذي أدى زيارة 
لفرنسا اســـتمرت يوما واحدا وأجرى خاللها 
أيضا مباحثات مع وزير الدفاع الفرنسي جان 

ايف لو دريان.

وقالت وكالة األنباء اإلماراتية إن الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة اإلماراتية، 
أجرى مع الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هوالند 
الذي اســـتضافه في قصـــر اإليليزيه بباريس، 
محادثات ملناقشة القضايا الدولية والثنائية.

وخـــالل اللقاء تطرق اجلانبـــان اإلماراتي 
والفرنســـي إلى مجمل التطـــورات في املنطقة 
خاصة املســـتجدات في مصر واليمن وسوريا 
والعراق حيث ساد االجتماع توافق في الرؤى 

بشأن القضايا السياسية في املنطقة.
وتنـــاول احلديـــث دور مصر فـــي املنطقة 
وأهمية أن تتعافى وتنجح من أجل اســـتقرار 
اإلقليم وأمنه. وعّبر ولي عهد أبوظبي في هذا 
الشـــأن عن تقديره لدعم فرنسا وموقفها جتاه 

مصر.
الســـلطة  رأس  علـــى  التغييـــر  وبشـــأن 
فـــي الســـعودية إثر رحيـــل امللـــك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز، أبـــدى ولـــي عهد أبوظبـــي ثقته 
العميقـــة في قدرة امللك ســـلمان بن عبدالعزيز 
على قيادة اململكة العربية الســـعودية، مؤكدا 
أن خبرته الطويلة وحكمته ستكونان عنصري 

وسطية وعاملي استقرار في املنطقة.
كما أكد الشـــيخ محمد بن زايـــد في لقائه 
الرئيس الفرنســـي على ضـــرورة دعم اململكة 
األردنية بكافة اإلمكانيات والوســـائل املتاحة 
ملواصلـــة دورهـــا الطليعي فـــي تعزيز قضايا 

األمن واالستقرار في املنطقة.
وفي ما يتعّلق بالشـــأن الثنائي الفرنسي 
اإلماراتي تطـــّرق احلديث خالل لقاء الشـــيخ 
محمد بـــن زايد مع الرئيـــس هوالند بحضور 
الشـــيخ هزاع بن زايد مستشار األمن الوطني 
اإلماراتـــي نائـــب رئيـــس املجلـــس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيـــان نائب رئيس مجلس الـــوزراء وزير 
الداخليـــة، إلى عالقات التعـــاون بني البلدين 
وســـبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين من 
روابـــط متينة ومصالح مشـــتركة في مختلف 
املجـــاالت خاصـــة السياســـية واالقتصاديـــة 

والثقافية.
واستعرض ولي عهد أبوظبي مع الرئيس 
الفرنســـي العالقـــات املتميزة بـــني اإلمارات 

وفرنســـا حيث عبـــر اجلانبان عـــن تطلعهما 
ملزيـــد مـــن النمو والتطـــور فـــي العالقات في 
القطاعات االقتصادية واالستثمارية والثقافية 
واحلضاريـــة والتطلع قدما الفتتاح املشـــاريع 
احلضاريـــة والثقافيـــة في مقدمتهـــا متحف 

اللوفر أبوظبي.
وأكـــد الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
للرئيس الفرنســـي حرص اإلمارات على إقامة 
عالقات قوية ومتينة مع فرنســـا والتنســـيق 
معها بشـــأن القضايا التي تهـــم البلدين. كما 
رّحب باختيار شـــركة توتال وفوزها بحصص 
امتيـــاز نفطية في أبوظبـــي، معربا عن تطلعه 
ملزيـــد من املشـــاريع االســـتراتيجية بني دولة 

اإلمارات وفرنسا.
وعـــّرج فـــي حديثه على األحـــداث الدامية 
التي شهدتها باريس في يناير املاضي، معّبرا 
عـــن تضامن اإلمـــارات مع فرنســـا والتزامها 
مبواصلة دورها كشـــريك فاعـــل ضد التطرف 

واإلرهاب.

ومن جهته شـــكر الرئيس الفرنسي لدولة 
اإلمـــارات وقوفهـــا مع بـــالده واصفـــا إّياها 

بـ”الصديق الوفي واحلليف القوي“.
إلى ذلك كان للشـــيخ محمـــد بن زايد، ولي 
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائد األعلـــى للقوات 
املســـلحة اإلماراتيـــة لقـــاء مع وزيـــر الدفاع 
الفرنســـي جان ايـــف لو دريـــان، بحثا خالله 
عالقـــات البلديـــن فـــي املجـــاالت العســـكرية 

والدفاعية ومستوى التنسيق بينهما.
الفرنســـية  اإلماراتيـــة  العالقـــات  وعـــن 
املتنامية وصف وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنوف  عالقـــة بالده بدولة اإلمارات بالقوية 
واملبنية على أســـس صلبة مـــن الثقة، مضيفا 
ملســـت فرنســـا هذا خـــالل مرورهـــا بلحظات 
عصيبـــة مـــن خالل الهجـــوم اإلرهابـــي الذي 

تعرضت له وصدم الفرنسيني وجرحهم“.
وعّبر عن شكر بالده لدولة اإلمارات لوقوفها 
إلـــى جانـــب فرنســـا وتضامنهـــا معها خالل 
الفتـــرات العصيبة التـــي اجتازتها العاصمة 

باريـــس علـــى خلفية الهجـــوم الدامـــي على 
صحيفة شـــارلي إيبدو وما تبعه من هجمات 
فـــي أماكـــن متفرقة مـــن العاصمة الفرنســـية 
وضواحيها ما أســـفر عن مصرع ١٢ شخصا. 
ونقلـــت وكالة األنباء اإلماراتيـــة عن كازنوف 
قوله عقـــب مباحثات أجراها فـــي باريس مع 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية 
اإلماراتي قوله ”إن دولـــة اإلمارات كانت خير 
صديق وخير سند في الظروف العصيبة التي 
عاشتها فرنسا والشعب الفرنسي، وكانت من 
أوائـــل الدول التي قدمـــت تعازيها احلارة في 

ضحايا العمل اإلرهابي“.
وفي رده على ســـؤال بخصـــوص طبيعة 
التعاون األمني بـــني البلدين ملكافحة اإلرهاب 
وتقويـــة العالقات بينهما فـــي املجال األمني، 
قـــال وزير الداخلية الفرنســـي إنـــه ناقش مع 
الشيخ سيف بن زايد كل سبل تطوير التنسيق 
األمنـــي بـــني البلدين خاصـــة في مـــا يتعلق 

مبحاربة اإلرهاب.

لقاء محمد بن زايد بهوالند يرسخ شراكة استراتيجية متعددة الجوانب

[ منظور إماراتي يرى لفرنسا دورا أكبر في محاربة اإلرهاب [ الرئيس هوالند: اإلمارات صديق وفي وحليف قوي
ــــــدول الكبرى، بلد ناجح يطبق منوذجا أثبت  دولة اإلمارات في منظور فرنســــــا، ومجمل ال
جدواه على مختلف الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية وضمن االستقرار جنبا 
إلى جنب الرفاه واالزدهار، األمر الذي يشجع على متتني الشراكة مع هذا البلد اخلليجي 

في مختلف املجاالت.

اإلمارات تواصل نسج شبكة عالقاتها مع الدول الكبرى على سبيل الندية واملصالح املتبادلة

◄ قال املرصد العراقي حلقوق 
اإلنسان إن تنظيم داعش تعّمد خالل 
األسابيع األخيرة إحراق ٢٣ شخصا 

وهم على قيد احلياة في بعض 
املناطق التي يسيطر عليها بالعراق 

في تكرار جلرميته بحق الطّيار 
األردني معاذ الكساسبة. 

◄ صّنف املعهد الدولي للدراسات 

االستراتيجية في أحدث تقرير له 
اململكة العربية السعودية في املرتبة 
الثالثة عامليا بني الدول األكثر إنفاقا 

على الدفاع عام ٢٠١٤ بعد الواليات 
املتحدة والصني، وذلك مبوازنة 
إنفاق عسكري بلغت ٨٠٫٨ مليار 

دوالر.

◄ أّجلت محكمة االستئناف 
البحرينية أمس إعادة محاكمة 

الناشط نبيل رجب احملكوم عليه 
سابقا بالسجن ستة أشهر ودفع 

كفالة لوقف التنفيذ في قضية إهانة 
وزارتي الداخلية والدفاع عبر تويتر، 

إلى جلسة الرابع من مارس القادم 
كما رفضت طلبه رفع منع السفر عنه.

◄ نفت وزارة الداخلية الكويتية 
تعرض حافلة كان يستقلها مواطنون 

بحرينيون إلى إطالق نار لدى 
خروجها من منفذ العبدلي متجهة 
إلى مملكة البحرين، مشيرة إلى أن 

اخلبر الذي مت تداوله عبر مواقع 
التواصل االجتماعي عار متاما عن 

الصحة.

◄ أصدرت محكمة سعودية حكما 
ابتدائيا بالسجن ٢٩ عاما واملنع من 

السفر على سعودي أدين بالتستر 
على مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية 
تستهدف اململكة والتواصل مع قادة 

كبار بتنظيم القاعدة.

باختصار االنتقام عنوان بارز للحرب في العراق

أجواء الحرب الطائفية تستدرج داعش إلى اليمن

} بغــداد - تبـــرز بشـــكل جلـــي ومتزايد في 
العـــراق ظاهـــرة االنتقـــام كإحـــدى الظواهر 
الســـلبية الكثيرة املرافقـــة للحرب على تنظيم 
داعـــش. ويأخـــذ االنتقام طابعـــا طائفيا، كما 

يكتسي طابعا عرقيا.
وســـّجلت أولى ظواهر االنتقـــام والعقاب 
اجلماعـــي، مع ســـيطرة ميليشـــيات شـــيعية 
مقاتلة ضمن ما يعرف باحلشـــد الشعبي على 
مناطـــق كان يحتلها تنظيم داعـــش، وبادرت 
على الفـــور إلى معاملة ســـكان تلـــك املناطق 
كمناصريـــن أو محتضنـــني للتنظيم رغم أنهم 
مـــن ضحايـــاه، وذلك ملجـــّرد أنهم مـــن أبناء 

الطائفة الســـنّية التي يدّعي التنظيم املتشّدد 
االنتمـــاء إليها والتحّدث باســـمها. وتراوحت 
األعمـــال االنتقاميـــة بـــني القتـــل اجلماعـــي، 
واالحتجـــاز خارج نطاق القانون واســـتباحة 
املمتلـــكات وحرق املســـاكن ملنع الســـكان من 
العـــودة إلى قراهم وبلداتهـــم التي فّروا منها 

حني احتّلها داعش.
وحديثـــا ظهـــر بشـــمال البالد نـــوع آخر 
مـــن االنتقام، حني انقلب بعـــض أبناء األقلية 
اإليزيديـــة علـــى جيرانهـــم العـــرب ونّفـــذوا 
عمليات انتقامية دموية ضد سكان قرى سنية 
يتهمونهم بلعب دور في الفظائع التي ارتكبها 

مقاتلـــو تنظيم داعش بحـــق اإليزيديني الذين   
يكشف العائدون منهم إلى املنطقة التي كانوا 
يعيشـــون فيها عن مقبرة جماعية تلو األخرى 
كأدلة على ما حدث خالل فترة سيطرة التنظيم 

املتشّدد حتى مت طرده في يناير املاضي.
واآلن بدأ البعض «يثـــأر» لهذه العمليات، 
لكن بشـــكل عشـــوائي. وقال أكثر من عشـــرة 
ســـكان من السنة لرويترز إن جماعات مسلحة 
من اإليزيديني شـــنت أربع غـــارات على قراهم 
في سنجار قبل أســـبوعني وقتلوا ٢١ شخصا 
على األقل. واختفـــى ١٧ آخرين وأصبحوا في 
عداد املفقودين. وقال أحد السكان «الهدف هو 

طـــرد العرب مـــن املنطقة حتى ال يبقى ســـوى 
اإليزيديـــني». وعانـــى اإليزيديون بشـــدة بعد 
الهجـــوم الســـريع لتنظيم الدولة اإلســـالمية 
فـــي العراق صيف العـــام املاضي. وقتل مئات 
بأيدي املتشـــددين الذيـــن يعتبرون اإليزيديني 
مـــن «عبدة الشـــيطان» ووقع آالف في األســـر 

واستبيحت النساء وبيعت في األسواق.
وتكشـــف العمليات االنتقامية كيف خلقت 
هجمـــات داعـــش انقســـامات بـــني املكونات 
العراقية التي تعايشـــت معا على مدار السنني 
وقلبـــت قريـــة على أخرى وصنعـــت أعداء من 

األصدقاء السابقني. 

} واشنطن - لفتت وزارة الدفاع األميركية إلى 
وجود تأثير ســـلبي لالضطرابات السياســـية 
في اليمن على الوضع األمني الهش أصال في 
البلد، معترفة بتناقص قدرة الواليات املتحدة 

على مكافحة اإلرهاب هناك.
وتزامن ذلك مع أنباء عن مبايعة مجموعة 
مـــن مقاتلـــي تنظيم القاعدة فـــي اليمن لزعيم 
تنظيم داعش ما يعني دخول عنصر جديد في 
غاية اخلطورة على الوضع األمني في البالد، 
كنتيجة مباشرة للوضع القائم هناك منذ غزو 
احلوثيني ملناطق شاسعة في اليمن وانقالبهم 
أخيرا على الســـلطة الشـــرعية فيـــه، رافعني 
درجـــة الصراع هناك إلى مرتبة تقارب احلرب 
األهليـــة، ما يصرف الدولة وقّواتها املســـّلحة 
عن مقاومـــة اإلرهاب ومواصلـــة احلرب عليه 

والتي تدور مبساعدة الواليات املتحدة.
الدفـــاع األميركيـــة بأن  واعترفـــت وزارة 
االضطرابات السياســـية في اليمن تؤثر على 
قدرتها على مكافحـــة اإلرهاب مؤكدة في ذات 
الوقـــت مواصلة تدريب بعض القوات اليمنية 
وتنفيـــذ عمليـــات جديـــدة داخـــل البالد ضد 

متشددي تنظيم القاعدة.
غير أّن التنظيم املتشـــّدد لـــم يعد، على ما 
يبـــدو، العامل األخطر على الســـاحة اليمنية، 

مع دخـــول تنظيم داعش علـــى اخلط منجذبا 
بالســـمة الطائفية التي يتّجه نحوها الصراع 
فـــي اليمـــن علـــى اعتبـــار جماعـــة احلوثي 
محســـوبة على املذهب الشيعي، ومدعومة من 

إيران، فيما أغلب معارضيها من السّنة.
وقال األميرال جون كيربي املتحدث باســـم 
البنتاغـــون فـــي مؤمتـــر صحفي «ال شـــك أن 
نتيجة االضطراب السياســـي في اليمن تؤثر 
علـــى قدرتنا علـــى مكافحة اإلرهـــاب». ويكاد 
يتلخص اجلزء الظاهر مـــن احلرب األميركية 
على اإلرهـــاب في اليمـــن بغـــارات الطائرات 
دون طيـــار، لكن خبـــراء يقولون إّن النشـــاط 

االستخباري األميركي كثيف داخل اليمن.
وســـيمّثل دخول تنظيم داعـــش على خط 
الصراع على الســـاحة اليمنية تعقيدا جديدا 

يواجه احلرب على اإلرهاب هناك.
ونقضـــت مجموعة من املقاتلـــني املنتمني 
لتنظيـــم القاعـــدة في اليمـــن بيعتهـــا لزعيم 
التنظيم أمين الظواهري وبايعت زعيم تنظيم 
الدولة اإلسالمية، بحســـب رسالة نشرت على 
تويتـــر ونقلها موقع ســـايت الـــذي يتابع من 
الواليات املتحـــدة مواقع اجلماعات اإلرهابية 
علـــى اإلنترنت. ويعتبـــر تنظيـــم القاعدة في 
جزيرة العرب أقوى فروع التنظيم الذي يقوده 

الظواهري، الذي سبق أن رفض سلطة تنظيم 
داعـــش الذي أعلن ما يســـميه «دولة اخلالفة» 

على أراض في العراق وسوريا.
وتدهـــور الوضـــع األمني فـــي اليمن منذ 
سيطر احلوثيون الشيعة رسميا على السلطة. 
وتعهد تنظيم القاعدة بالقضاء على احلوثيني 

األمـــر الذي أجج مخـــاوف من نشـــوب حرب 
أهلية. وكتب أنصار للتنظيم «نعلن عن تشكيل 
كتائب مســـلحة تتخصص بدك الروافض في 
صنعاء وذمار». وأضافوا «نعلن نقض البيعة 
من الشـــيخ أميـــن الظواهري ونبايـــع خليفة 

املؤمنني إبراهيم بن عواد البغدادي».

ــــــم القاعدة لم يعد العامل األخطر على الســــــاحة اليمنية مع دخول تنظيم داعش على  تنظي
اخلط منجذبا بالسمة الطائفية التي يتّجه نحوها الصراع في اليمن.

القوات المسلحة اليمنية أصبحت منشغلة بخدمة أهداف جماعة طائفية

«لطالما كانت رســـالتنا إلى العالم رسالة حب وسالم. فنحن نؤمن 

بأنه ال بد من توفير األمن واالستقرار لتحقيق التنمية المستدامة 

والرفاهية للشعوب».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير اخلارجية اإلماراتي

«مـــن األهمية بمكان اإلســـراع في إنجاز المصالحـــة الوطنية على 

أســـس تعزز النســـيج الوطني العراقي وتحميه وتمنع اإلرهاب من 

النفاذ إليه».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«ميـــزان القوة مائل بشـــكل واضـــح لصالح الحوثييـــن، وال يمكن 

تعديلـــه إال بميزان قوة جديد، بعيد عن الســـالح ومتصل بميدان 

السياسة واستخدام الشارع».

علي البخيتي
ناشط سياسي ميني

برنار كازنوف:

اإلمارات كانت خير سند 

في الظروف العصيبة 

التي عاشتها فرنسا

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} بغــداد - أكد رئيس هيئـــة األركان األردنية 
املشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن 
أن بالده املنضوية حتت التحالف الدولي ضد 
تنظيم الدولة اإلســـالمية، ستقوم ”بكل شيء“ 
لهزمية تنظيم داعش الذي أعدم مؤخرا الطيار 
األردني معاذ الكساسبة الذي كان أسيرا لديه.

وقال الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن 
في مؤمتـــر صحفي مع وزير الدفـــاع العراقي 
خالد العبيدي، أمس األربعاء، ببغداد ”سنعمل 

كل شيء في سبيل أن نهزم هذا التنظيم“.
وأضاف املســـؤول األردني، وهو مستشار 
للقائد األعلـــى للقوات املســـلحة امللك عبدالله 
الثانـــي، ”لن نتردد كقوات مســـلحة أردنية مع 
اجليش العراقي فـــي أن نعمل معا حتى نهزم 

هذا التنظيم، في داخل العراق أو سوريا أو أي 
مكان“، مشـــيرا بالقول ”إن قدومي إلى العراق، 
رســـالة من امللك القائد األعلى للقوات املسلحة 
والشـــعب األردنـــي، بأننا والعـــراق في خندق 

واحد“.
وتأتي تصريحـــات الزبن في وقت كثر فيه 
احلديث عن إمكانية إرسال األردن لقوات برية 
للمساعدة في حترير املناطق العراقية، خاصة 

في محافظة األنبار احملاذية له.
ومـــن جانبـــه، لفت خالـــد العبيـــدي وزير 
الدفاع العراقي إلـــى أن ”ملك األردن أوعز بأن 
كافة إمكانات القوات املســـلحة األردنية متاحة 
أمـــام اجليش العراقي“، وأن هـــذا األمر ”أكده 
رئيس األركان“. وشـــدد وزيـــر الدفاع العراقي 

بني جيشي  على أن ”التنسيق ســـيكون عاليا“ 
البلدين ”حملاربة اإلرهاب“.

ولم يســـتبعد مراقبون وخبراء عسكريون 
إقـــدام األردن على إرســـال قـــوات برية، خالل 
األشـــهر القليقة القادمة، إلى املناطق العراقية، 

لدحر تنظيم الدولة اإلسالمية.
ويســـيطر تنظيـــم داعش على مســـاحات 
واســـعة في العـــراق، بينها غالبيـــة محافظة 
األنبار (غرب) احلدودية مع األردن والتي باتت 
تشـــكل تهديدا مباشـــرا ألمنه القومي، في ظل 

املواجهة املفتوحة بني الطرفني.
وقـــد كثفت عمان من ضرباتها اجلوية ضد 
التنظيم في األيام املاضية، بعدما نشـــر األخير 
في الثالث مـــن فبراير شـــريطا مصورا يظهر 

قيامه بإعدام الطيار معاذ الكساسبة حرقا.
وللتذكيـــر فـــإن األردن يشـــارك ضمن أربع 
دول عربية أخـــرى في التحالف الدولي بقيادة 
واشـــنطن، الذي ينفذ منذ أغســـطس ضربات 
جويـــة ضد مناطق تواجد التنظيم في العراق، 
وقد وســـع التحالف في ســـبتمبر من ضرباته 

لتشمل مناطق تواجده في سوريا.

} دمشــق - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة، أمس 
األربعاء، أن قائد فيلق القدس اإليراني قاســـم 
ســـليماني يتولـــى بدعم من قيـــادات في حزب 
الله اللبناني إدارة املعارك الدائرة في جنوبي 
البالد والتي تشمل محافظتي درعا والقنيطرة.
وعزت املصادر سبب تســـلم سليماني القيادة 
بدل ضباط النظام الســـوري إلـــى غياب الثقة 
واخلشـــية من حصول خيانـــات (مثلما حصل 
سابقا في عديد املعارك)، وهو ما دفع باملسؤول 

اإليراني البارز إلى تولي العملية بنفسه.
وقد تداول نشـــطاء علـــى مواقع التواصل 
االجتماعي صورا للجنرال اإليراني مع عناصر 
مسلحة، قيل إنها التقطت له، الثالثاء املاضي 

في منطقة ريف درعا الغربي.
وكانت معطيات اســـتخبارية قد كشفت في 
وقت ســـابق عن وجود غرفـــة عمليات إيرانية 
لبنانية تدير العملية التي أطلق عليها تسمية 

”شهداء القنيطرة“.
هذا التدخل اإليراني املباشـــر والرســـمي 
فـــي احلرب الســـورية، أكده أيضـــا التلفزيون 
الســـوري الرســـمي، فضال عن وســـائل إعالم 

موالية حلزب الله.
وقـــد ذكر التلفزيـــون الرســـمي أن القوات 
السورية أحرزت تقدما في الهجوم الذي تشنه 
جنوبا قرب احلدود مع إســـرائيل ”مبســـاندة 
مجموعات مســـلحة حليفة بينها إيران وحزب 
اللـــه اللبنانـــي“ بعدمـــا ســـيطرت علـــى بلدة 

استراتيجية وتالل محيطة بها.
ونقل التلفزيون عن قائـــد ميداني قوله إن 
”العمليـــة العســـكرية، التي بـــدأ فيها اجليش 
الســـوري، مســـتمرة بقيادة الرئيس السوري 
وبالتعـــاون مـــع محـــور املقاومة كحـــزب الله 

وإيران“.

وكانـــت قـــوات فيلـــق القـــدس (اجلنـــاح 
اخلارجي للحرس الثـــوري اإليراني) املدعومة 
بقوات النظام الســـوري وبعناصـــر من حزب 
الله قد أحكمت، الثالثاء، ســـيطرتها على بلدة 
دير العدس والتالل احمليطة بها في ريف درعا 
الشـــمال الغربي والتي كانت تخضع لسيطرة 
جبهة النصرة الفرع الســـوري لتنظيم القاعدة 

وفصائل مقاتلة أخرى منذ أكثر من عام.
ويرغب النظام السوري وحلفاؤه، من هذه 
املعركة التي تعد مصيرية، في اســـتعادة نقطة 
تالقي احملافظات الثالث، وهي القنيطرة ودرعا 
وريف دمشـــق الغربي، وإبعاد أي تهديد ممكن 

من هذا الشطر عن أسوار دمشق الغربية.
ووفقـــا خلبـــراء عســـكريني فـــإن األهداف 
املعلنة من قبل النظام وحلفائه تتجاوز مسألة 

حتصني العاصمة دمشق إلى أبعاد أخرى.
حيث تســـعى، كل مـــن إيران وحـــزب الله 
إلى الســـيطرة على خط التمـــاس مع اجلوالن 
احملتل من قبل إســـرائيل (الذي تســـيطر عليه 
املعارضة) ، في مســـعى منهما لتغيير املعادلة 

في سوريا من حرب سورية سورية إلى صراع 
مع إســـرائيل، وهنـــا يتمكن الثالـــوث (النظام 
الســـوري، طهران، حزب الله) مـــن اللعب على 
من أجل إحراج املعارضة  وتر مقاومة ”العدو“ 

أمام الرأي العام العربي.
نقطـــة أخرى قد تكون األهم، وفق اخلبراء، 
هـــي أنه وفي حال ســـيطرتهم على املنطقة في 
اجلنوب فإنه باإلمكان مقايضة املجتمع الدولي 
ووضع شـــروطهم حلل األزمة الســـورية، دون 
التغاضـــي عن دخول املفاوضـــات بني طهران 
واملجموعـــة الدولية بقيـــادة الواليات املتحدة 
األميركية حـــول امللف النووي اإليراني مرحلة 

حاسمة مع اقتراب انتهاء مهلة احملادثات.
وللتذكيـــر فإن العملية في جنوب ســـوريا 
أطلـــق عليهـــا اإليرانيون ”شـــهداء القنيطرة“ 
نســـبة إلى القيادات الست حلزب الله والعميد 
اإليراني محمد علي الله دادي الذين قتلوا قبل 

فترة قرب اجلوالن بغارة إسرائيلية.
وكانت هذه القيادات آنذاك بصدد دراســـة 
الطبيعة اجلغرافية للمنطقة وانتشار جماعات 

املعارضـــة، قبـــل العمليـــة في اجلنـــوب التي 
أعدها قاســـم ســـليماني بنفســـه منذ أشـــهر. 
وفي مقابـــل التطورات اجلاريـــة في اجلنوب، 
يســـتمر املبعوث األممي اخلاص إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي مســـتورا فـــي محاوالتـــه إلقناع 
النظام بضرورة القبـــول مببادرته. وأعلن دي 
مســـتورا، أمس االربعاء، عقب لقائه بالرئيس 
السوري بشار األســـد في العاصمة دمشق أنه 
سيقدم تقريرا حول جهوده الرامية إلى إيجاد 
حل لألزمة السورية أمام جلسة يعقدها مجلس 

األمن الدولي في نيويورك األسبوع املقبل.
وقدم املبعوث األممي في 30 أكتوبر املاضي 
”خطـــة حترك“ بشـــأن الوضع في ســـوريا إلى 
القتال  مجلس األمن الدولي، تقضي ”بتجميد“ 
خصوصا في مدينة حلب الشـــمالية للســـماح 

بنقل مساعدات والتمهيد ملفاوضات.
ويتمسك النظام بضرورة جتميد القتال في 
حلب املدينة فقط وأن يتولى هو إدارتها، فيما 
ترفض املعارضة ذلك مطالبة أن تشـــمل اخلطة 

أرياف احملافظة.

إيران تنخرط رسميا في الحرب السورية
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أخبار
اتخذ الصراع الســــــوري منعرجا جديدا 
بدخول إيران مباشرة ورسميا في احلرب 
ــــــة، في وقت  ــــــر بوابة اجلبهــــــة اجلنوبي عب
ــــــه محــــــاوالت املبعوث األممي  تصطدم في
ــــــد القتال  ســــــتيفان دي مســــــتورا لتجمي
في حلب إحدى كبريات املدن الســــــورية، 
ــــــأن معاناة  بشــــــروط األســــــد، مــــــا ينبئ ب

السوريني لن تنتهي قريبا.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄تسبب غياب الرئيس المصري 
المعزول محمد مرسي، عن حضور 
جلسة محاكمته في قضية ”اقتحام 

السجون“ إبان ثورة يناير 2011، في 
تأجيلها إلى جلسة السبت المقبل، 

حسب مصدر قضائي.

◄أدانت الحكومة األردنية مقتل 
األميركية كايال جين مولر التي 

كانت محتجزة لدى تنظيم داعش 
في سوريا، مؤكدة ”ضرورة التكاتف 

لدحر اإلرهاب“.

◄ نفت هيئة الدفاع عن رئيس 
تحالف قوى اإلجماع الوطني 
السوداني فاروق أبو عيسى، 

والحقوقي أمين مكي مدني اتهامات 
بتورط الرجلين في مخطط لتخريب 

االنتخابات المقررة في أبريل المقبل.

◄ أدلت عضو اللجنة التنفيذية في 
منظمة التحرير الفلسطينية حنان 

عشراوي بشهادتها في نيويورك 
في دعوى قضائية لتحديد مدى 
مسؤولية السلطة الفلسطينية 

والمنظمة عن هجمات وقعت في 
إسرائيل قبل أكثر من عشر سنوات.

◄ أكد وزير الداخلية األردني، 
حسين المجالي، أنه سيشارك برفقة 

وزير الخارجية ناصر جودة، في 
مؤتمر دولي يعقد األسبوع القادم 
في واشنطن، لوضع استراتيجية 

لمكافحة اإلرهاب.

◄ وّقع الجيش السوداني ونظيره 
الصيني على اتفاق للتعاون 

العسكري بين البلدين، كما تم 
التوقيع على منحة مقدمة من بكين 

لدعم برامج التعليم بالمؤسسات 
التابعة للقوات المسلحة السودانية.

[  الحرس الثوري يتولى معركة {شهداء القنيطرة} بدعم من حزب الله

باختصار

دير العدس تسقط بأيدي اإليرانيني وعناصر حزب الله

األردن ال يستبعد تدخال بريا في العراق

} القاهــرة - أمرت محكمــــة مصرية، أمس 
األربعــــاء، بإعــــادة محاكمة 36 مــــن مؤيدي 
جماعــــة اإلخوان املســــلمني كان صدر حكم 
بإعدامهــــم العــــام املاضي فــــي قضية تضم 

أيضا محمد بديع املرشد العام للجماعة.
وصدرت العديد مــــن األحكام اجلماعية 
باإلعــــدام علــــى مئات من أعضــــاء اإلخوان 
ومؤيديهم منذ عزل الرئيس السابق محمد 

مرسي املنتمي إلى اجلماعة في 2013.
وقــــرار محكمــــة النقض، أعلــــى محكمة 
في البالد، بإعــــادة احملاكمة ليس األول من 
نوعه، فقد صدرت قرارات كثيرة مماثلة في 

اآلونة األخيرة.
واملتهمــــون املقبول طعنهــــم هم من بني 
183 شــــخصا قضت محكمة مبحافظة املنيا 
فــــي جنوب البالد العــــام املاضي بإعدامهم 
في قضية تتصل بأعمال عنف وقعت مبدينة 
العدوة التابعة للمحافظة في صائفة 2013. 
لكن بقية املتهمني ومن بينهم املرشــــد العام 
جلماعــــة االخــــوان محمد بديــــع يحاكمون 

غيابيا.
وكان بديــــع محتجزا وقت صدور احلكم 
العــــام املاضــــي لكن تعــــذر نقله إلــــى املنيا 
ألســــباب أمنيــــة، فاعتبــــر متهمــــا غيابيا، 
وذكــــرت املصــــادر أنــــه ســــيخضع إلعادة 
محاكمــــة في القضية تلقائيــــا دون احلاجة 

إلى تقدمي طعن.
ويقضي املرشــــد العام جلماعة اإلخوان 
حاليا عقوبة السجن املؤبد في قضية أخرى 

منفصلة تتصل بأعمال عنف في القاهرة.
ووقعت أعمال العنــــف في العدوة التي 
قتل خاللها رجل شــــرطة يوم 14 أغســــطس 
2013 فــــي نفس اليوم الذي فضت فيه قوات 
األمن اعتصامني ملؤيدي جماعة اإلخوان في 

القاهرة واجليزة.
وتتخذ عناصر جماعة اإلخوان منذ عزل 
مرســــي من املظاهرات غطاء للقيام بأعمال 

عنف تستهدف مؤسسات الدولة.
وبالتــــوازي مــــع ذلك تقــــوم اجلماعات 
املتطرفــــة بهجمات انتحاريــــة وتفجيرات، 
أدت إلــــى ســــقوط املئات من قــــوى اجليش 

واألمن، خاصة في شبه جزيرة سيناء.
ويالحــــظ املراقبــــون للمشــــهد املصري 
أن حملــــة جماعــــة اإلخوان املســــلمني ضد 
الدولة قد تكثفت في الفترة األخيرة في ظل 
الدعم الكبيــــر الذي يغدقه النظــــام التركي 
عليهــــم، حيث وفر لهم مالذا آمنا ووســــائل 
إعالميــــة يشــــنون عبرها حملــــة حتريض 
ضد مصــــر، فضال عــــن دعمهــــم دوليا، في 
ســــياق محاوالتهــــا منع مصر مــــن العودة 

واالضطالع بدورها اإلقليمي.

إعادة محاكمة

 العشرات من إخوان مصر

مشعل محمد الزبن:

األردن سيقوم {بكل 

شيء} لهزيمة تنظيم 

الدولة اإلسالمية

ستيفان دي مستورا:

سأقدم تقريرا في اجتماع 

خاص بسوريا يعقده 

مجلس األمن

{نحـــن لســـنا قلقني من توقيـــع مصر علـــى اتفاقيات مع روســـيا، 

واالتفـــاق النـــووي الـــذي أبرمته القاهـــرة ال يخـــرق معاهدة حظر 

انتشار األسلحة النووية}.

جينفر بساكي
 املتحدثة باسم اخلارجية األميركية

{ما زلنا في وسط أزمة سياسية، ولن يتعافى الوطن إال باستكمال 

الجســـم برأسه، ولهذا لن نفوت مناسبة إال ونغتنمها لنشدد على 

ضرورة أن نستكمل مؤسساتنا الديمقراطية بانتخاب رئيس}.

متام سالم
 رئيس احلكومة اللبنانية

{ما اقترفته داعش بحق األردن جريمة نكراء، ونحتاج إلى التضامن 

مـــع عمان ليس باألقوال وإنما باألفعال، فال تفاوض مع اإلرهابيني 

ألنه من املستحيل أن نقابل قسوتهم بالتسامح أو االسترضاء}.

ميلوس زميان
 الرئيس التشيكي

} بــريوت - يحيـــي لبنـــان، الســـبت املقبل، 
الذكـــرى العاشـــرة الغتيـــال رئيس الـــوزراء 
رفيـــق احلريري، في وقت يشـــهد فيه حتديات 
سياســـية وأمنية كبيـــرة على خلفيـــة النزاع 

السوري وتداعياته.
ومن املرتقب أن يكون سعد احلريري االبن، 
ورئيس تيار املستقبل، موجودا ببيروت حيث 
ســـيلقي كلمة بهذه املناســـبة التي ستشـــارك 
فيها مختلـــف األطياف السياســـية اللبنانية، 
باستثناء حزب الله املتهم بالتورط مع النظام 

السوري في عملية االغتيال.
وانتشـــرت في العاصمة اللبنانية عشـــية 
ذكـــرى اغتيال احلريري صـــور رئيس الوزراء 
الســـابق، والفتات تؤكد متســـك مؤيديه بإرثه 
السياســـي، خاصة فـــي ما يتعلـــق بضرورة 
فـــك االرتباط مـــع النظـــام الســـوري والدفاع 
عن سياســـة لبنانية مســـتقلة بعيدة عن لـغة 

احملاور.
ودفعـــت عملية االغتيـــال التي تعرض لها 
مؤسس املســـتقبل في 2005 دمشق إلى سحب 
قواتهـــا من لبنـــان بعد نحو ثالثـــة عقود من 
التواجد فيه مارست خاللها نفوذا دون منازع 

على احلياة السياسية اللبنانية.
ومنـــح االنســـحاب العســـكري الســـوري 
اللبنانيني اآلمال في أن يخرج بلدهم من دائرة 
نفوذ األســـد، غيـــر أن هذه اآلمال لـــم تتحقق 

بعدما انقســـم البلد إثر اغتيال احلريري، بني 
محـــور مناهض لدمشـــق ومحـــور آخر مؤيد 
للنظـــام فيها الذي يلقى دعمـــا من طهران، ما 
دفع البالد نحو سلسلة من األزمات املتالحقة.
وتفاقمت االنقســـامات مع انـــدالع النزاع 
الدامـــي فـــي ســـوريا منتصف مـــارس 2011، 
وانخراط حزب الله إلى جانب النظام السوري 
في هـــذا الصراع الذي قتل فيـــه أكثر من 210 

ألف شخص.
هـــذا التدخـــل حلزب الله في ســـوريا فتح 
األبواب أمام تهديدات املتطرفني، خاصة على 
الشطر احلدودي، حيث شهدت الفترة املاضية 
محاوالت تسلل من طرف هؤالء إلى البقاع، ما 
أدى إلى معارك دامية مع اجليش الذي ســـقط 

منه عدد من عناصره بني قتيل وجريح.
ارتدادات امللف الســـوري لـــم تقف عن حد 
التحديات األمنية بل امتدت إلى رأس النظام، 
حيث يعيش لبنـــان وللمرة األولى منذ انتهاء 
احلرب األهليـــة (1975-1990)، دون رئيس، في 
ظل مقاطعـــة حزب الله وحليفه ميشـــال عون 

جلسات االنتخاب.
ويقول أحد ســـكان املنطقة التي قتل فيها 
رئيس احلكومة السابق وسط بيروت ”انهارت 

البالد منذ أن اغتيل احلريري“.
ويرى محللون أن الســـنوات العشـــر التي 
تلت اغتيـــال احلريري عـــززت دور حزب الله 

املدعوم من طهران في احلياة السياسية، حتى 
بات هذا احلزب الشـــيعي النافذ يتحكم بقرار 

السلم واحلرب.
ويقـــول أســـتاذ العلـــوم السياســـية فـــي 
اجلامعـــة األميركية في بيروت هالل خشـــان 
”كان اغتيال احلريري مبثابة انقالب عســـكري 
فـــي لبنـــان“، موضحـــا ”كان لديـــه مشـــروع 

واغتياله قضى على هذا املشـــروع وقدم مكانه 
مشروعا مضادا هو املشروع اإليراني“.

من جهته، يـــرى داود الصايغ املستشـــار 
السابق للحريري أن لبنان أصبح بعد اغتيال 
رئيس احلكومة الســـابق ”في محور دمشـــق، 
طهـــران وحـــزب الله، وهـــذا احملـــور ال يزال 

ضاغطا حتى اليوم“.

لبنان يعجز عن فك االرتباط مع سوريا رغم مرور عقد على اغتيال الحريري

وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يزور ضريح رفيق الحريري وسط بيروت



} واشــنطن - كشـــف مصدر فـــي الكونغرس 
األميركي، األربعاء، عـــن تقديم الرئيس باراك 
أوباما طلبا رســـميا للحصـــول على تفويض 
باســـتخدام القوة العســـكرية في الحملة ضد 

تنظيم داعش، وفقا لوكاالت األنباء.
وأوضـــح المصدر أن الطلـــب يحدد ثالث 
سنوات للقيام بعمليات عسكرية ضد التنظيم 
في العراق وسوريا، حيث ذكر أن النص يحظر 
اســـتخدام القـــوات األميركية فـــي ”قتال بري 
هجومـــي ممتد“ ويبطل التفويض اســـتخدام 

القوة أثناء حرب العراق الصادر عام 2002.
وفور إعـــالن خطوة أوبامـــا، أبدى رئيس 
مجلس النواب، جون بينر، قلقه بشـــأن الطلب 
قائال ”مـــع اعتقادي أن التفويض العســـكري 
ضد التنظيم مهـــم، فلدي مخاوف من أن طلب 

الرئيس ال يفي بهذا المعيار“.
ويتضمـــن طلـــب التفويـــض الذي كشـــف 
مســـؤولون فـــي البيـــت األبيض عـــن بعض 
تفاصيلـــه، مســـاء الثالثاء، مادة تحظر نشـــر 
قوات برية تتعـــدى حدود القضاء على داعش 
لتشـــمل أيضا الجماعات المؤيدة والمساندة 

للتنظيم المتطرف.
وبـــرر المتحـــدث باســـم البيـــت األبيض، 
جـــوش إيرنســـت، ســـعي أوبامـــا للحصول 
على تخويـــل جديد بأنه ســـيكون رمزا أقوى 
للكونغرس، عندما يبعث برســـالة إلى الشعب 
األميركـــي والحلفـــاء بل حتى األعـــداء تتمثل 
في أننا متوحدين خلف إســـتراتيجية وضعت 

هدفا لها في إضعاف ومن ثم تدمير داعش.
من جهتـــه، يرى الســـيناتور الديمقراطي، 
روبرت مينديز، أن التحـــدي الذي يواجه هذا 

التفويـــض هو إيجاد التوازن الجيد بين نص 
عريض يمكن أن يستعمل من أجل نزاع طويل 
ومـــن دون نهايـــة، وبين إذن يعطـــي الرئيس 

الوسائل الكفيلة بهزيمة التنظيم.
وال يحدد طلب التفويـــض نطاقا جغرافيا 
للعمليـــات العســـكرية، الســـيما وأن داعـــش 
والجماعات المرتبطة به تنشط أيضا في عدد 

من دول عربية أبرزها مصر وليبيا.
وتعتمـــد اســـتراتيجية البيـــت األبيـــض 
الحاليـــة توجيه ضربات جوية فقط اســـتنادا 
على تفويض ســـابق منحه الكونغرس إلدارة 

الرئيس جورج بوش االبن عام 2002.
ومن المرجح أن تثير مســـألة نشـــر قوات 
برية والنطاق الجغرافي للتفويض انقســـاما 
بيـــن النـــواب الجمهورييـــن والديمقراطيين 
فـــي الكونغـــرس، إذ يرفـــض الجمهوريـــون 
المســـيطرون عليـــه هـــذا المبـــدأ بدعوى أن 

القاعدة وداعش تنظيمان مختلفان.

إال أن جـــدال مثيـــرا يـــدور داخـــل أروقـــة 
البيـــت األبيض يتعلـــق بعدم حاجـــة أوباما 
إلـــى تخويل جديد وأنه يســـتطيع اســـتخدام 
التخويـــل الســـابق، علـــى اعتبـــار أن تنظيم 
داعش المتطرف خرج من رحم تنظيم القاعدة 

في العراق بعد أن غير اسمه.
وتبقـــى تركيـــا الرافضـــة ألي تدخـــل قبل 
إســـقاط نظام بشار األســـد، الطرف المهم في 
المعادلة األميركية إلنهاء الفوضى العارمة في 
الشـــرق األوســـط والقضاء على داعش نهائيا 
وخصوصا بعـــد االتهامـــات الموجهة ألنقرة 

بدعم المتطرفين.
وبالتـــوازي مـــع ذلك، أكـــد مديـــر المركز 
القومي لمكافحة اإلرهاب األميركي، نيكوالس 
راسموسن، في إفادة أمام لجنة األمن الداخلي 
بمجلس النواب أن أعـــداد المقاتلين األجانب 
الذين يلتحقون بالتنظيم في الشـــرق األوسط 

ال تزال في ارتفاع.

وقال الخبير األميركـــي في مجال مكافحة 
اإلرهـــاب إن ”الواليـــات المتحـــدة وحلفاءها 
يعتقدون أن أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي من 

أكثر من 90 دولة ذهبوا إلى سوريا“.
ويعكـــس ارتفاع عدد المقاتلين المتواصل 
المخاوف األميركية، بحسب محللين، وهو ما 
دفـــع على ما يبدو أوباما إلى التمســـك بقتال 
هذا التنظيم على األرض بدل االكتفاء بإسقاط 
القنابل علـــى معاقله والتي لم تســـفر عن أي 

تقدم ملموس رغم ما تؤكده قيادة التحالف.
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} مينســك - لم يســـتبعد الرئيس األوكراني، 
بيترو بوروشـــينكو، فرض األحـــكام العرفية 
حال فشـــل مباحثات السالم خالل قمة مينسك 
لبحث األزمـــة األوكرانية وتجدد أعمال العنف 

في منطقة النزاع دونباس شرقي أوكرانيا.
وقـــال بوروشـــينكو قبـــل توجهـــه إلـــى 
العاصمة البيالروسية مينسك، أمس األربعاء، 

للمشـــاركة في القمة ”إننا نؤيد السالم، ولكن 
إذا اضطررنـــا لضـــرب العدو، ســـنقوم بذلك، 
ســـندافع عن بالدنا حتى آخر لحظة“، مشيرا 
إلى أنه مســـتعد لفرض األحـــكام العرفية في 
جميع أنحاء بالده حال تصاعد أعمال العنف.
وتأتي قمة مينســـك الرباعية بين أوكرانيا 
وروسيا وألمانيا وفرنســـا على وقع المعارك 
الطاحنة بين الجيش األوكراني واالنفصاليين، 
حيث أكدت كييف أن 19 من جنودها قتلوا ليل 
الثالثاء/األربعـــاء قرب بلدة ديبالتســـيف في 

اشتباكات مع االنفصاليين.
وتحـــاول األطـــراف المتداخلة فـــي األزمة 
الوصول إلـــى اتفاق لوقف إطـــالق النار بين 

المتناحرين نهائيا، وذلك عبر سحب األسلحة 
الثقيلة وتشكيل منطقة عازلة منزوعة السالح 

بين الطرفين المتحاربين.
وأكـــدت مصادر روســـية قبل عقـــد القمة 
بساعات أن مسؤولين بارزين من الدول األربع 
اتفقوا على صيغـــة لتثبيت وقف إطالق النار 
قبيل انعقادها، بهدف تســـهيل مهمة قادة تلك 
الدول للخروج باتفاق سالم ينزع فتيل التوتر.
وال يســـتبعد محللـــون فشـــل هـــذه القمة 
جـــراء الخالفات القائمة بين الغرب وروســـيا 
على خلفية األزمـــة األوكرانية، على الرغم من 
تأكيـــدات المســـؤولين األوروبييـــن بأن حل 

القضية لن يكون إال دبلوماسيا.

وتختلف األطراف المشـــاركة في القمة في 
أهدافها، وفـــق متابعين، فبينما تطالب كييف 
بإعادة ســـلطتها على المناطق المتمردة رغم 
إقرارها بإمكانية حصول منطقتي دونيتســـك 
ولوغانســـك على قدر من الحكـــم الذاتي ونزع 
ســـالح المتمرديـــن وإعـــادة ســـيطرتها على 
الحـــدود مع روســـيا وتبادل كامل لألســـرى، 
يصر االنفصاليون على االنفصال عن أوكرانيا 
وعدم نزع ســـالحهم والعفو عن أسراهم لدى 

كييف.
أما روســـيا، فتطالب بضمانـــات قانونية 
للمتحدثيـــن بالروســـية في شـــرقي أوكرانيا، 

وبحكم ذاتي كامل في مناطقهم.

قــــــرر البيت األبيض، على مــــــا يبدو، إنهاء 
حقبة تنظيم داعش املتطرف عبر الســــــعي 
ــــــى انتزاع موافقة من الكونغرس لشــــــن  إل
حرب برية على معاقله في العراق وسوريا، 
وســــــط غابة مــــــن اجلدل بني السياســــــيني 
األميركيني بشــــــأن اجلدوى من التفويض 

الذي طالب به أوباما في هذا التوقيت.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوباما يطلب تفويضا لثالث سنوات للقضاء على داعش

قمة مينسك للسالم تطبخ على نار املعارك الطاحنة شرق أوكرانيا

} بروكســل - قضت محكمة بمدينة أنتويرب 
شـــمال بلجيكا، أمس األربعاء، بســـجن زعيم 
جماعـــة ”الشـــريعة لبلجيكا“، فؤاد بلقاســـم، 
لمدة 12 عاما إلدانته بتشـــكيل تنظيم إرهابي 
بالبـــالد في ختـــام محاكمة أحيطـــت بحماية 

أمنية مشددة، وفق وكاالت األنباء.
وقـــال القاضي إن ”بلقاســـم مســـؤول عن 
دفع شـــباب إلى التشدد إلعدادهم لقتال مسلح 
ال مـــكان فيه للقيـــم الديمقراطية“. وأضاف أن 
”الشـــريعة لبلجيكا كانت تجند شـــبانا وتنظم 

سفرهم إلى سوريا“.
وكان اإلدعـــاء البلجيكـــي الـــذي وصـــف 
بالعقـــل  المغربيـــة،  األصـــول  ذي  بلقاســـم، 
المدبـــر للجماعـــة لتحريضـــه علـــى كراهية 
غير المســـلمين، طالب بانزال عقوبة الســـجن 
عل بلقاســـم لمـــدة 15 عاما، فيمـــا حكم على 7 
متهمين آخرين في القضية نفســـها بالســـجن 

بين 3 و5 سنوات بعضهم مع وقف التنفيذ.
ولـــم تكتف المحكمة بذلك، بل قضت أيضا 
بإدراج هذه الجماعة المتشـــددة ضمن الئحة 
اإلرهاب البلجيكية، ما يعني أن نشاطها بحكم 
القانـــون بات محظـــورا، فيما حوكـــم البقية 
وعددهـــم 39 غيابيـــا حيث يعتقـــد أن كثيرين 

منهم متواجدون في سوريا أو لقوا حتفهم.
وتعتبر هذه المحاكمة من أكبر المحاكمات 
إلسالميين متشددين تشهدها بلجيكا، إذ يشير 
مراقبون إلى أن هذه الجماعة اعتبرت كأرضية 
خصبة للمتطرفين بعد أن قامت بتسفير أكثر 
من 300 مقاتل بلجيكي إلى سوريا، وهذا أكبر 
معدل بالنســـبة لعدد السكان بين دول أوروبا 
الغربيـــة، بحســـب المركـــز الدولي لدراســـة 

التطرف.
ويقول سياسيون إن السلطات البلجيكية 
تأمل في أن تكون هذه المحاكمة رادعا للشباب 
الذي يتبنـــى األفـــكار المتطرفة عـــن التوجه 
للقتـــال في صفوف التنظيمـــات الجهادية في 

سوريا والعراق والسيما داعش.
وهددت داعش في رسالة إلى كل من العاهل 
البلجيكي، فيليب ليوبولد ماري، وزعيم حزب 
كتلة التحالف الفالماني، بارت ديويفر، الفائز 
األكبر في االئتالف الحكومي الحالي، رصدتها 
االســـتخبارات، في وقت سابق، بشن هجمات 

بالبالد على خلفية هذه المحاكمة.
وكانـــت الجماعة قد تأسســـت عـــام 2010 
بهدف فرض الشـــريعة اإلســـالمية في بلجيكا 
حيث لم يستمر نشاطها سوى عامين فقط بعد 
أن قرر القضاء بحلها، ولكن الســـلطات تعتقد 
أنها واصلت العمل بشـــكل ســـري على تجنيد 

المحاربين وإرسالهم إلى سوريا.

بروكسل تحظر «الشريعة 

لبلجيكا» وتسجن زعيمها

[ المركز األميركي لمكافحة اإلرهاب: عشرون ألف أجنبي يقاتلون في صفوف التنظيم

رئيس مجلس النواب، بينر، يقف حجر عثرة أمام طلب أوباما قتال تنظيم الدولة اإلسالمية

◄ شنت عناصر من بوكو حرام 
األربعاء، هجوما على مدينة 

غامبورو النيجيرية المحاذية 
للكاميرون استهدف موقعا للقوات 

التشادية التي صدت الهجوم.

◄ كشفت السلطات األسترالية، 
أمس، عن قيامها باعتقال 

شخصين في مدينة سيدني 
وتوجيه التهم إليهما بالتحضير 

لشن هجوم إرهابي كان التخطيط 
له قد بلغ مراحل متقدمة.

◄ نفى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، األربعاء، أن تكون لبالده 
أي مطامع في أراضي أو حدود أي 
دولة، وفقا لوكالة أنباء األناضول.

◄ قالت جمعية التصدي لمعاداة 
اإلسالم في فرنسا، أمس، إن 

عدد األعمال المعادية للمسلمين 
بالبالد ارتفع بنسبة 70 بالمئة منذ 
اعتداءات باريس، الشهر الماضي.

◄ دعا الرئيس األميركي بارك 
أوباما إلى عمل سريع مع بكين 
لتضييق هوة الخالفات بشأن 

قضايا األمن اإللكتروني، بحسب 
ما ذكره البيت األبيض، األربعاء.

◄ نجت الحكومة اليونانية 
اليسارية، مساء الثالثاء، من 
اقتراع لحجب الثقة بعد أن 

حازت على ثقة 162 عضوا في 
البرلمان من أصل 299 شاركوا في 

التصويت.

◄ حقق حزب ”عام آدمي“ نصرا 
حاسما في انتخابات والية دلهي 

وألحق هزيمة بحزب بهاراتيا 
جاناتا الذي يتزعمه رئيس 

الحكومة الهندية نارندرا مودي.

باختصار

محللـــون يؤكـــدون أن تمســـك 

أوبامـــا بقتال داعش على األرض 

يعكس قلـــق بالده مـــن ارتفاع 

عدد مقاتلي التنظيم املتواصل

◄

أخبار
«داعش صناعة أميركية لزعزعة االســـتقرار ونشر فوضى تحت 

الســـيطرة في الشرق األوســـط وشـــمال أفريقيا، لتتمكن من 

تمرير مخططاتها تحت مسمى الربيع العربي». 

نيكوالي باتروشيف
سكرتير مجلس األمن الروسي

«ليس ألســـبانيا خطـــط لتقديم دعم عســـكري ألوكرانيـــا بتاتا، 

فنحن نعمل مع حلفائنا األوروبيني لحل األزمة عبر الحوار وبالطرق 

السلمية لتحقيق توافق بني كل األطراف». 

خوسيه مانويل غارثيا
وزير اخلارجية األسبانية

«البد من قوات برية ملواجهة مقاتلي داعش وأنا مقتنع بأننا يجب 

أن نكون جزءا من هذه القوة، ولكن املشكلة الحقيقية تكمن في 

كيفية تدمير التنظيم في سوريا».

ليندسي غراهام
سيناتور أميركي

بيترو بورشينكو:

مستعد لفرض األحكام 

العرفية في البالد حال 

فشل المفاوضات

نيكوالس راسموسن:

وتيرة تدفق الجهاديين 

األجانب على الشرق 

األوسط غير مسبوقة

إيطاليا تطوق اإلرهاب 

بحزمة قاسية من القوانني

 أطفال جنوب السودان وقود حرب مستعرة لم تنطفئ منذ أشهر، رغم محاوالت رأب الصدع بني املتناحرين

} روما - اقترحت الحكومة اإليطالية تشـــديد 
العقوبـــات لمواجهـــة خطـــر اإلرهابيين على 
أراضيهـــا، بعقوبات ســـجن لمـــدد تصل إلى 
6 أعـــوام لمن يثبـــت إدانته بتجنيـــد مقاتلين 
وإجراءات لحجب المواقـــع اإللكترونية التي 

تستخدم في الدعاية للحركات المتطرفة.
ومن المتوقع بحســـب مصادر إيطالية أن 
ينظـــر البرلمان اإليطالي فـــي وقت الحق هذا 
األســـبوع في اإلجـــراءات التي وافـــق عليها 

مجلس الوزراء، مساء الثالثاء.
وقال وزير الداخلية، أنجلينو ألفانو، عقب 
االجتماع إن ”هذه المقترحات تتيح للسلطات 
صالحيات أوســـع لســـحب جوازات سفر من 
يشتبه بأنهم متطرفون وفرض قيود أشد على 

قائمة سوداء من المواقع اإللكترونية“.
وتأتـــي هذه الخطوة التـــي يراها البعض 
أنهـــا متأخـــرة نوعا ما، عقب هجمات شـــنها 
مســـلحون إســـالميون في الســـابع من يناير 
الماضـــي بباريس واكتشـــاف مؤامـــرة لقتل 

رجال شرطة في بلجيكا.
ويجيـــز مشـــروع القانـــون الجديد فرض 
عقوبـــات جديدة لحيـــازة متفجـــرات وفرض 
رقابـــة إضافيـــة علـــى المقاتليـــن األجانـــب 
ومعاقبـــة الشـــخص الذي يتـــم تجنيده وعدم 

اقتصار العقوبة على من يقوم بالتجنيد.

ّ



} لنــدن –  ال ُتخفـــي دول عربيـــة قلقهـــا من 
حتركات املســـؤولني السياسيني والعسكريني 
اإليرانيـــني في املنطقة، وذلك في وقت تواترت 
فيـــه التقاريـــر حول قـــرب توصـــل الواليات 
املتحدة إلى تســـوية مـــع إيران حـــول ملفها 
النـــووي، وما يحمله مـــن قضايا أخرى متس 
من قريب التوازنات االستراتيجية في املنطقة.
وارتفع منســـوب هذا القلق بعد التصريحات 
املتتالية لعـــدد من املســـؤولني اإليرانيني في 
بالتطـــورات  مـــرورا  وأفغانســـتان،  بيـــروت 
وهـــي  اليمـــن،  يشـــهدها  التـــي  اخلطيـــرة 
تصريحات عكســـت نوعا من املغازلة للواليات 

املتحدة، وُمالطفة إلسرائيل.
ومـــع دخول املنطقـــة العربية فـــي مرحلة 
التفاهمـــات وصفقـــات املصالـــح التـــي بدأت 
تتجلـــى مالمحهـــا فـــي معاجلـــة جملـــة من 
امللفات العالقة، وخاّصة منها امللف الســـوري 
وتداعياته، والتقدم املُســـجل فـــي املفاوضات 
اإليرانيـــة األميركيـــة والغربيـــة ضمـــن إطار 
احلوار بني طهـــران ومجموعة الدول اخلمس 
زائد واحد، الـــذي ترافق مع فتح نافذة حلوار 
مباشـــر بني إيران والواليات املتحدة، تزايدت 
خشـــية الدول العربية من اخلطـــاب اإليراني 
املزدوج الذي يؤشر إلى  إمكانية التوصل إلى 

صفقات أو تفاهمات على حساب العرب.
وحســـب األكادميي حسان قصار، األستاذ 
احملاضر باجلامعة التونســـية، فإّن ما تشهده 
املنطقة حاليا من حتركات إيرانية متســـارعة 
”يعكس غـــزال إيرانيا للواليـــات املتحدة بحثا 
عـــن مدخل تســـتطيع إيران مـــن خالله فرض 
هيمنتها على املنطقة، عبر احلصول على دور 

إقليمي يتكامل مع توجهات واشنطن“.
واعتبر قصار، فـــي تصريح لـ“العرب“، أّن 
تصريحات املســـؤولني اإليرانيني السياسيني 
والعســـكريني الذين توزعوا في املنطقة بشكل 
الفت خالل األيام القليلـــة املاضية، ”لم تخرج 
عن ســـياق البحث عـــن هذا الـــدور اإلقليمي، 
مهما كان الغطاء أميركيا أو حتى إسرائيليا“.

وكان عـــدد مـــن املســـؤولني اإليرانيـــني، 
عكســـوا هذا التوجه، على غرار حســـني أمير 
عبداللهيـــان، نائب وزيـــر اخلارجية اإليراني، 
الذي أعلـــن أن الواليـــات املتحـــدة طلبت من 
بالده املساعدة في حربها على اإلرهاب، وعالء 
الديـــن بروجردي، رئيس جلنـــة األمن القومي 
والسياســـة اخلارجيـــة في البرملـــان اإليراني 
الـــذي صرح بأن إســـرائيل طلبت مـــن إيران، 
عبر قناة رســـمية، عدم التصعيـــد بعد عملية 
القنيطرة الســـورية التي ُقتل فيها جنرال في 
احلرس الثـــوري اإليراني وســـتة من عناصر 

”حزب الله“ اللبناني.
بالتـــوازي مع ذلك، بدأ قائـــد قوات حرس 
احلدود اإليراني العميد قاســـم رضائي زيارة 
إلـــى أفغانســـتان مثيـــرة للجـــدل بالنظر إلى 
توقيتها، مـــا دفع الباحث حســـان قصار إلى 
القول ”إن ما تقوم به إيران اليوم من حتركات 
الفتـــة هـــو امتـــداد لتوجهها االســـتراتيجي 

(التوسعي) منذ تدمير العراق“.
وأضاف قصار لـ“العرب“ أّن االستراتيجية 
اإليرانيـــة ”هـــي نتاج تراكـــم بدأ مـــع تدمير 
العـــراق، وحتـــول إلى لبنـــان بحثـــا عن دور 
إقليمـــي، بدعم من الواليات املتحدة، وهو دور 
يشمل منطقة اخلليج العربي، واليمن وسوريا 
ولبنان، وال يســـتثني بقية الدول العربية التي 
تأسســـت فيها جمعيات مواليـــة إليران منها 
جمعية ’أحباب أهل البيت‘ املنتشـــرة في أكثر 

من دولة عربية“.
كما اّتهم إيران بأنها تســـعى إلى اقتسام 
”الكعكـــة  العربيـــة مـــع الواليـــات املتحـــدة، 

وبالتالي تهشـــيم أســـس اخلريطة السياسية 
فـــي املنطقـــة العربيـــة وإعادة تشـــكيلها مبا 
ينســـجم مـــع طموحها“. وتابع قائـــال ”إّن كل 
املؤشـــرات تدل على أن املفاوضات حول امللف 
النووي ليســـت سوى غطاء ملفاوضات أخرى، 
خاّصة بعد التأكد من أن إيران طلبت فعال من 
احلوثيني عدم االقتراب من مضيق باب املندب، 
بـــل حذرتهم مـــن مغّبـــة القيام بذلـــك لتجنب 

الغضب األميركي، وعدم إحراج مصر“.
وكانـــت مصادر مينيـــة أكـــدت أن جماعة 
احلوثـــي تلقـــت حتذيرات مـــن إيـــران بعدم 
السيطرة على مضيق باب املندب، أو االقتراب 
من احلـــدود الســـعودية، أو املـــّس مبنظومة 
االتصاالت األميركية املوجودة في جهاز األمن 
القومـــي بصنعـــاء، التي كانت ُتســـتخدم في 

توجيه الطائرات دون طيار.

صفقات إقليمية

يؤكد هذا التحذير مـــا ذهبت إليه مصادر 
سياســـية لبنانية قالت لـ“العرب“ إن االنفراج 
املسّجل على صعيد امللف النووي اإليراني جاء 
بعد اقتراب طهران وإدارة أوباما من تفاهمات 
حـــول جملـــة مـــن القضايـــا االســـتراتيجية 
األخـــرى، كانت على طاولـــة مفاوضات جنيف 

حول النووي اإليراني.
وأكدت املصـــادر أّن اجلانبـــني بحثا على 
هامش جولة املفاوضـــات األخيرة حول امللف 
النـــووي، عـــّدة ملفات أخرى مرتبطـــة بالدور 
اإلقليمي إليـــران، كانت املفاوضات حولها تتم 

عبر وسيط عربي ُمقرب من طهران وواشنطن، 
وهـــي ملفـــات تهّم اليمـــن، (خاصة مســـتقبل 
جماعـــة احلوثـــي ومضيق باب املنـــدب الذي 
يربـــط بـــني البحر األحمـــر وبحر عـــدن وبني 
أفريقيا وآســـيا من جهة البحر العربي، والذي 
ُيعـــد واحدا من أبرز الشـــرايني احليوية التي 
تؤثر مباشـــرة على تدفـــق البترول والبضائع 

من وإلى أوروبا وإسرائيل).
كمـــا تتعلق تلك امللفات بســـوريا، ولبنان، 
التركي، ومسألة  وبطبيعة الصراع اإليراني – 
التشـــّيع في مصر، والشـــأن األفغاني، وصوال 
إلى قضية أمن اخلليج وكيفية تقاســـم مناطق 
النفـــوذ هناك بـــني إيران والواليـــات املتحدة، 
وهي قضايـــا دفعت الرئيس اإليراني حســـن 
روحاني إلى القول، مؤخرا، ”إّن اخلالفات في 
وجهـــات النظر بني بـــالده والواليات املتحدة 

تقّلصت“.
يدعـــم الباحـــث األميركـــي مـــارك أندري 
النظريـــة القائلـــة إن هناك تفاهمـــات إقليمية 

وراء الصفقة النووية.
 وفي حال ســـار كل شيء على ما يرام ولم 
تنسفها األلغام الكثيرة املزروعة على طريقها، 
ســـتعطي الواليات املتحدة فرصة إعادة دمج 
إيـــران في النظـــام الدولي، كدولـــة طبيعية ال 
مارقة وفق شـــروطها، وســـتعطي إيران، ليس 
فقط طـــوق الّنجاة من االنهيـــار اإلقتصادي – 
االجتماعي وحســـب، بل أيضـــا دورا إقليميا 

ُمعترفا به دوليا.
 وإذا مـــا توّصـــل الطرفان إلـــى مثل هذه 
”الّصفقة الكبرى“، ســـيكون الشـــرق األوســـط 

على موِعـــد بالفعل مـــع نظـــام إقليمي جديد 
وحتالفـــات دولية – إقليميـــة، قد ال تخطر اآلن 
على بال أحد. ويرى مراقبون أّن إيران ماضية 
في سعيها للتوصل إلى تفاهمات مع الواليات 
املتحدة حول مســـتقبل دورهـــا اإلقليمي، رغم 
أنها تواجه صعوبـــات حقيقية قد حتول دون 
حتقيقها لهـــذه الغاية، العتبارات ثالث؛ أولها 
تزايـــد الرفـــض الشـــعبي العربي للمشـــروع 
اإليرانـــي، وثانيها اســـتنزاف املـــوارد املالية 
الالزمـــة لتحقيـــق هذا املشـــروع علـــى ضوء 
التراجع الكبير في أســـعار النفط في األسواق 
العاملية، والســـبب الثالث معارضة إســـرائيل 
وعدد هام من السياســـيني األميركيني للتقارب 

بني واشنطن وإيران.

قلق أميركي إسرائيلي

 كشـــفت مجلـــة ”نيوزويـــك“ األميركية أن 
عـــددا كبيرا من نـــّواب الكونغـــرس األميركي 
والســـيما النواب املؤيدين إلسرائيل مبجلس 
الشـــيوخ، تتطابق وجهـــات نظرهم مع رئيس 
احلكومـــة اإلســـرائيلية بنيامـــني نتنياهـــو، 
يشكل  ويرون أن التوصل إلى اتفاقا ”ســـيئا“ 

خطرا وجوديا.
وكان رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهـــو أّكـــد عزمـــه التوجه إلى واشـــنطن، 
ليقول إّن ”هناك اتفاق ســـيئ آخذ بالتبلور في 
ميونخ، ووفق التقارير فإّن أي اتفاق ســـيتيح 
إليران تصنيع العشـــرات من القنابل النووية 
وأنـــا كرئيس للوزراء من واجبـــي القيام بكل 
شيء من أجل منع التوقيع على هذه االتفاقية، 
ولهذا أنا مصمم على الذهاب إلى واشنطن من 

أجل طرح موقفي في الكونغرس“.
ورغـــم أن بـــاراك أوبامـــا يبـــدو متفائـــال 
بشـــأن النووي اإليراني، خاصـــة بعد أن أّجل 
الكونغـــرس تشـــريع قانـــون فـــرض عقوبات 
جديدة على إيران، إال أن  احمللّلني ال يتوّقعون 
أن يحّقق أوباما ”السبق“ الذي يحلم به في ما 

يخص املفاوضات النووية اإليرانية.
وفّنـــد معهد هدســـون ألبحاث السياســـة 
العامة، أســـس اســـتراتيجية الرئيس أوباما 
حيـــال طهران التي تســـتند إلـــى ”دمج إيران 
في النظام االقتصادي والسياسي الدولي بدل 

ممارسة مزيد من الضغوطات عليها“.
 وأوضح معّد الدراســـة مايـــكل دوران أن 
هذه السياســـة، التي تبحث عـــن التوافق بني 

واشنطن وطهران، هي خطة ”كارثية“. 
وأضاف دوران: ”تفترض سياسة الرئيس 
أوباما أن إســـرائيل وحلفاء الواليات املتحدة 
اآلخرين ســـوف يجلســـون بهـــدوء، في حني 
تصبـــح إيران قوة إقليميـــة ناجحة… إنهم لن 
يفعلوا ذلـــك، ومن احلماقة توقـــع أن يقوموا 

بذلك“.

صفقات المصالح بين طهران وواشنطن تقلق دول المنطقة

االتفاق مع إيران يمر عبر تحجيم نفوذها في الشرق األوسط

  [ تعدد المؤثرين يؤخر الحسم في الملف النووي اإليراني   [ السعودية والكونغرس وإسرائيل.. فيتو يرفع في وجه أي اتفاق سيئ

ــــــون أن الطريق مازال طويال   يؤّكد احمللل
الذي يســــــعى إليه  أمام حتقيق ”الســــــبق“ 
ــــــاراك أوباما، بتجاوز  الرئيس األميركي ب
35 ســــــنة من العداء بني الواليات املتحدة 
ــــــران، التي تبدو، وهــــــي حتيي الذكرى  وإي
ــــــورة  ــــــني لث الســــــنوية السادســــــة والثالث
اخلميني، مصّممة على اخلروج بأكثر قدر 
ممكن من االمتيازات في منطقة الشــــــرق 
األوســــــط، حتى ولو كان على حساب جزء 
ــــــة. األمر الذي يقلق  من طموحاتها النووي
ــــــدول اإلقليمية نظرا إلى املفاوضات بني  ال
ــــــني تتجاوز امللف  البيت األبيض واإليراني

النووي إلى تقاسم النفوذ.
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في 
العمق

{فـــي حـــني تخوض إيـــران حاليـــا مفاوضات حـــول ملفهـــا النووي، 

فـــإن هدفها الخفي هـــو إبعاد النفـــوذ الغربي من منطقة الشـــرق 

األوسط}.
جون مكني
سيناتور أميركي جمهوري

{ســـأتقبل أي اتفاق يمكـــن التوصل إليه في املفاوضـــات النووية، 

بالتأكيد لســـت مع اتفاق ســـيئ. عـــدم التوصل التفـــاق أفضل من 

اتفاق ال يكون في مصلحة أمتنا}.
آية الله علي خامنئي
املرشد األعلى إليران

{أنـــا عازم علـــى الذهاب إلى واشـــنطن لعرض موقف إســـرائيل أمام 

أعضاء الكونغرس والشـــعب األميركي، بأن وجود أســـلحة نووية في 

أيدي إيران يمثل تهديدا لوجود إسرائيل}.
بنيامني نتنياهو
رئيس الوزراء اإلسرائيلي

إيران  تستغل المفاوضات حول  ملفها النووي لتوسيع رقعة نفوذها في الشرق األوسط

صعيد  على  المسجل  االنــفــراج 

تفاهم  بعد  جــاء  اإليــرانــي  النووي 

جملة  حــول  وواشنطن  طــهــران 

من القضايا االستراتيجية

◄

دول عربية تتوجس من الخطاب 

إلى   الذي يؤشر  المزدوج  اإليراني 

أو  إلى صفقات  التوصل  إمكانية 

تفاهمات على حساب العرب

◄

دينيس روس* 

} تبـــدو املفاوضـــات النوويـــة بـــني الواليات 
املتحـــدة وإيران واقعة في حالـــة من اجلمود. 
وفي الوقت نفســـه، حترز إيران تقدما ثابتا في 
الشرق األوسط حيث تدعم قواتها االنقالب في 
اليمن وتؤيـــد آلة احلرب التي يقودها األســـد 
في سوريا وتتوســـط بني الفصائل في العراق 
وتتآمر مع عناصر «حزب الله» عند احلدود مع 

إسرائيل.
 وبينمـــا يعاني حاليا نظام التحالف األميركي 
من اخللل والضعف، يرى أصدقاء واشنطن في 
املنطقة أن إيران واجلبهة التابعة لها تتقدمان 

في املنطقة بخطى حثيثة.
إن هذين التطوريـــن املتزامنني -أي جمود 
احملادثـــات النووية وحتركات إيران العدوانية 
فـــي املنطقـــة – ليســـا محض صدفـــة. بل هما 
مرتبطان ارتباطا وثيقا، وال بد أن يشـــكل هذا 
األمر درســـا يتعلمه الرئيس األميركي أوباما: 
وهو أنه ال ميكن كســـر اجلمود النووي إال إذا 
عاودت واشـــنطن االنخراط في العـــدد الكبير 
من النزاعـــات واحلروب األهليـــة التي تعترك 

املنطقة.
واجلديـــر بالذكـــر أن إيران اســـتفادت من 
الئحة ســـخية من التنـــازالت من قبـــل الغرب، 
خالل املفاوضـــات النووية التـــي أجريت على 

مدى العام املاضي.
ورضخـــت «مجموعة اخلمـــس زائد واحد» 
للتخصيـــب اإليراني ووافقت علـــى أن طهران 

ليســـت بحاجة إلى تقليص عدد أجهزة الطرد 
املركزي لديها بشـــكل ملحوظ أو تفكيك أيٍّ من 
مرافقها، كما وقبلـــت بأن يكون لها برنامج ذو 

حجم صناعي بعد مرور فترة من الزمن. 
وفي الواقع أنه خالل فترة عشـــر ســـنوات 
من املفاوضـــات، اعتاد اإليرانيـــون على عودة 
وفـــي  املفاوضـــات  طاولـــة  إلـــى  محاوريهـــم 
جعبتهم تنـــازالت هدفها تلبية التعليمات التي 
مت  تفويضهـــم بها، في حني ال يقدمون ســـوى 

تسويات محدودة من جانبهم.
وال يزال املرشد األعلى علي خامنئي يلمـح 
إلى أن إيران قادرة علـــى الصمود دون اتفاق. 
واحلقيقـــة هـــي أن فريـــق مفاوضيـــه يضغط 
للحصول على املزيد من التنازالت دون أن يقدم 

أي تنازل من جهته.
 لذلـــك آن األوان لإلقـــرار بـــأن الواليـــات 
املتحـــدة بحاجـــة إلى اســـتراتيجية قســـرية 
متجـــددة، مـــن النوع الـــذي يهدد أثمن شـــيء 
بالنســـبة إلى إيران، وهو نفوذها في الشـــرق 

األوسط ومركزها في بالدها. 
وال بـــد أيضـــا من توقـــف منـــط التنازالت 
كان  إذا  املفاوضـــات،  طـــاوالت  علـــى  املتبـــع 
هنـــاك أمـــل بالتوصـــل إلـــى اتفـــاق مقبـــول. 
ويجب على املســـؤولني اإليرانيـــني أن يدركوا 
أنهـــم لن يحصلـــوا على أي تنـــازالت إضافية 
مقابل التوصل إلى اتفـــاق وأّن الوقت النتهاء 

املفاوضات بات ينفد.
ويظهـــر مـــن تاريخ إيـــران أنها لـــم تعدل 
ســـلوكها، إال عندمـــا وجد قادتهـــا أن اإلحجام 

عن ذلك سيسفر عن تكاليف باهظة. على إيران 
أن تالحـــظ أن الواليات املتحدة ليســـت مهتمة 
بالتوصـــل إلى اتفـــاق حول القضيـــة النووية 
إلى درجة أنها ال تبالـــي بتصرفات طهران في 

املنطقة. 
وإذا عملت واشنطن بجدية لتغيير موازين 
القـــوى على األرض في ســـوريا، تســـتطيع أن 
تزيد مـــن التكلفة التـــي تتحملها إيـــران على 
دعمها لساللة األسد، هذا باإلضافة إلى مكسب 
محتمـــل آخر وهو فتـــح املجال أمـــام إمكانية 

حتقيق حصيلة سياسية في سوريا.
أما في العراق، فعلـــى الواليات املتحدة أن 
تقلـــق مما يبدو يوما بعد يوم اجتياحا إيرانيا 
للبالد حتت شـــعار نزع ســـالح تنظيم «الدولة 
اإلســـالمية»، مـــع العلم بأن هـــذه املهمة يجب 
أن تكون على عاتق اجليش العراقي بتنســـيق 

وثيق مع الواليات املتحدة وحلفائها العرب. 
وفي اخلليج، آن األوان أن تتعاون واشنطن 
والريـــاض لضبط أمن املمـــرات البحرية وعزل 
إيران ضمن محيطها املباشر. فأوصياء احلكم 

الدينـــي لن يفكروا في القيـــام بتنازالت نووية 
جديـــة، إال عندمـــا يراودهـــم الشـــعور بأنهـــم 

محاصرون من كل جهة. 
مقـــّدر للواليـــات املتحدة وإيـــران أن تبقيا 
عدوتـــني. وقد يكون مـــن املمكـــن أن يتفاوض 
األعـــداء حول اتفاقية للحد من التســـلح، ولكن 
الطريـــق للتوصل إلـــى مثل هـــذه االتفاقية ال 

يتعّبـــد من خـــالل التنـــازالت اإلضافيـــة. وإذا 
أرادت واشنطن صفقة مقبولة في هذه املرحلة، 
ال بد أن يرى قادة إيران أّن خســـارتهم ستكون 

أكبر من مكاسبهم إذا لم يعقدوا صفقة.

* مستشــــــار في ”معهد واشــــــنطن لسياســــــة الشرق 
األدنى“، وشغل منصب املساعد اخلاص ألوباما

تلميح خامنئي إلى أن إيران قادرة على الصمود دون اتفاق خدعة المراد بها المزيد من التنازالت 

أوصياء الحكم الديني لن يفكروا 

جدية  نووية  بتنازالت  القيام  في 

إال عندما يراودهم الشعور بأنهم 

محاصرون من كل جهة

◄
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صابر بليدي

} اجلزائــر - أشـــار تقريـــر أوروبـــي، صـــدر 
مؤخـــرا، إلـــى أّن احلكومة اجلزائرية فشـــلت 
في إرســـاء هيـــاكل قاعديـــة القتصـــاد منتج، 
باستطاعته امتصاص البطالة، فيما أكد أنها 
تتخوف في الوقت الراهـــن من تأثير االنهيار 
املستمر ألســـعار النفط على امليزانية العامة، 
في ظّل االرتفاع املّطرد لنسبة البطالة وتنامي 

االحتجاجات االجتماعية.
واعتبـــر التقريـــر أّن النظـــام لم يحســـن 
اســـتغالل الطفـــرة النفطيـــة، التي عاشـــتها 
اجلزائـــر في الســـنوات املاضية، في إرســـاء 
بإمكانـــه  منتـــج  القتصـــاد  قاعديـــة  هيـــاكل 
امتصاص البطالة والتقليل من نسبة االعتماد 
على النفط، التي بلغت حدود 98 باملئة. كما أّن 
النهب والفساد حاال دون إمتام أي إصالحات 
تذكـــر. ومـــع تدهـــور ســـعر النفـــط، اعتمدت 
احلكومة سياســـة تقشـــفية، األمر الـــذي زاد 
من خوف الطبقة السياســـية ومختلف الفئات 
االجتماعية، خاصة وأّن نسبة البطالة ارتفعت 

إلى 10.6 باملئة سنة 2014.

نفوذ الشركات يثير الجنوبيين

االحتجاجـــات الشـــعبية التـــي شـــهدتها 
منطقة اجلنوب اجلزائري في اآلونة األخيرة، 
مازالـــت ُتنبـــُئ على ما يبـــدو باالنفجار ثانية 
في ظل اســـتمرار حالة التهميش التي يعاني 
منهـــا أبناء تلـــك املناطق، وإصـــرار اجلهات 
احلكومية على متكني الشـــركات األجنبية من 
التنقيـــب عن الغاز الصخري املثير للجدل، في 
الوقت الذي دعت فيه مؤسســـات دولية عديدة 
اجلزائر إلى إجراء حتّول سياسي واقتصادي 
موّجـــه وحقيقي قبـــل أن تنفد مـــوارد الطاقة 
فـــي البـــالد، لتفادي حـــدوث موجـــة من عدم 
االستقرار الداخلي اخلطير، خاّصة أّن احملنة 
االقتصاديـــة ال تبدو احملفز الوحيد للســـخط، 
فمشـــاعر االســـتياء متأّججـــة أيضـــا جتـــاه 
العقـــد االجتماعـــي اآلخذ في التفكك، بســـبب 
تراجع العوائد النفطيـــة التي تخصص منها 
احلكومة مليـارات الـدوالرات لشــــراء الســــلم 

االجـتمـاعي.
الطاهر بلعباس، الناطق الرســـمي باســـم 
اللجنـــة الوطنية للدفاع عـــن حقوق البطالني، 
كشـــف أّن ”احلراك في مدن اجلنوب ال يتعلق 
مبطالـــب اجتماعيـــة واقتصاديـــة معّينة ولن 
يتوقـــف عنـــد أحـــد منهـــا، وإمنا هـــو حراك 
يرمي إلـــى إعادة االعتبار للمنطقة والســـكان 
بعد عقـــود مـــن احلرمـــان واملعاناة بســـبب 
سياســـة إقصائّية اعتمدها النظام السياسي، 
والتهميش املبرمج من طرف الشركات متعددة 
اجلنســـيات املســـتفيدة من هشاشـــة شرعية 
السلطة الســـتنزاف ثروات اجلزائر التي حرم 

منها الشعب منذ االستقالل“.

وأّكـــد بلعباس، لـ ”العرب“، أّن الدعوة إلى 
تقرير مصير اجلزائريني التي أطلقتها جلنته، 
”ال تنطوي علـــى نزعة انفصالية أو إقليمية أو 
جهوية، كما تروج إلى ذلك أبواق السلطة في 
الدوائر السياســـية واإلعالميـــة املوالية لها، 
وإّمنا هو مطلب إلعادة الشـــرعية إلى الشعب 
اجلزائـــري ليقّرر من يحكمه ومن يدير ثرواته 

وخيراته ويستثمرها“. 
وشـــدد احلقوقي اجلزائري على ”أنهم لن 
يســـمحوا باملزايـــدة على وطنيتهم وتشـــويه 
صورتهـــم أمـــام الـــرأي العـــام بتلفيـــق تهم 
وأباطيـــل كاذبـــة، تنـــم عـــن إمعان للســـلطة 
فـــي التضحيـــة بكل شـــيء مقابـــل البقاء في 

مواقعها“. 
اعتبر مراقبون أّن التعليمات التي صدرت 
عن رئيس الوزراء اجلزائري، عبداملالك سالل، 
جتاه السلطات احمللية والشركات بخصوص 
منح األولوية في التوظيف إلى أبناء اجلنوب، 
ال تعدو أن تكون ســـوى مجّرد ذّر للرماد على 
العيون، بســـبب النفوذ الكبير الذي تتمّتع به 

هذه الشركات فوق اإلرادات والسلط.
ويقـــول بلعباس ”إن الصراع مع الســـلط 
احمللية ومع  الشـــركات واخلواص الناشطني 
فـــي املنطقـــة دائـــم ويومي بســـبب مشـــكلة 
وممارســـاتها  البيروقراطية  لكـــّن  التوظيف، 

جتســـيدها  دون  حالـــت  املشـــبوهة 
لتعليمـــات رئيـــس احلكومة، ألّن 

الســـلطة  نفوذ  يفوق  نفوذهـــا 
املركزيـــة العاجـــزة عـــن فعل 
شيء يذكر أو رمبا املتواطئة 
معهـــم، بدليـــل أن مؤسســـة 
خدمـــات اآلبـــار (احلفـــر) ال 
تعتـــرف إلـــى حـــد اآلن بأي 

تعليمـــات حكوميـــة فـــي هذا 
الصدد.

ال شـــيء يبعث علـــى التفاؤل أو 
االرتياح في الوقت الراهـــن، يقول بلعباس، 

وكل ما تروج له السلطة هو محض متويه، ما 
دامت األولوية للتشـــغيل ُمتنح ملن أسماهم بـ 
”أبناء اجلنراالت والضباط السامني والكوادر 
اإلداريـــة والوزراء“، على حســـاب احملتاجني 
الفعليني إلى فرص الشـــغل من أبناء املنطقة. 
ومـــا ّمت افتكاكه إلى حـــد اآلن من مناصب لم 
يتحقق إّال بالضغط املستمر عبر االحتجاجات 
واملظاهـــرات اليوميـــة فـــي الشـــوارع وعبر 

تضامن كل الفئات االجتماعية.
ويـــرى بلعباس أّن االتهامات املوجهة إلى 
احملتجـــني اجلنوبيني بالعمالـــة إلى اخلارج 
وإلى أطراف تستهدف استقرار اجلزائر، إمنا 
هي ”محاوالت يائسة من طرف أبواق السلطة 

في أحزاب املواالة ووسائل اإلعالم“. 
ومتســـك الناشـــط، املدافـــع عـــن حقـــوق 
البطالني، بحّق تلك الفئات املهمشة في الدفاع 
عن قضاياها العادلة والشـــرعية أمام سطوة  
الشـــركات النافذة، مشـــيرا إلى ”أّن ما يزعج 

الّســـلطة وشـــركاءها في الدوائر اإلمبريالية 
ولوبيـــات الفســـاد املالـــي والسياســـي، هو 
أّن تلـــك الفئات املهمشـــة تتبنـــى خيار تقرير 
املصير للشـــعب اجلزائري الستعادة شرعيته 
في اختيـــار حكامه وســــيادته علــــى أرضـه 

وثرواته“.
في ظّل الوضـــع السياســـي واالجتماعي 
احملتقن، يحـــاول النظام اجلزائري امتصاص 
الغضـــب الشـــعبي بإخفـــاء معالـــم 
التبعـــات االقتصاديـــة اخلطيرة 
على البالد جراء تدهور أسعار 
النفط؛ وهرولة احلكومة إلى 
الشـــروع في تنفيذ مشاريع 
شـــأن  شـــعبية“،  ”غيـــر 
في  الصخري  الغاز  مشروع 
الصحـــراء اجلزائريـــة على 
الرغـــم من مخاطـــره الصحية 
علـــى الســـكان، خيـــر دليل على 
حيـــرة النظام فـــي إيجـــاد مخارج 

واقعية لألزمة.
ويعّد هذا املشـــروع يلقى رفضا كبيرا من 
قبل فئات واسعة من سكان املناطق اجلنوبية 
ألنـــه يندرج، وفـــق رأيهم، في إطار املشـــاريع 
”غير الشـــعبية“ التي ال تولي اهتماما ملصالح 
املواطن أو حتى صحته وسالمته البدنية بقدر 
ما تســـعى إلى إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه 
للســـلطة، وهي مبثابة طوق النجاة للحكومة 
اجلزائريـــة أو كما يتهيأ لهـــا، إلى درجة أّنها 
ماضية في تنفيذه بشـــتى الطرق دون حساب 
العواقب التي ميكن أن تنجّر عن تعنتها ذلك.

غيـــر أّن اجلنوبيـــني، ومن يســـاندهم في 
حتركاتهـــم، مصرون على غلق هذا الباب أمام 
احلكومة والشـــركات متعددة اجلنسيات التي 

ّمت التفويت لها في  املشروع. 
وشـــدد بلعبـــاس علـــى أّن االنخـــراط في 
النضال ضّد مشروع الغاز الصخري، ليس من 
باب تســـجيل موقف، مع سكان عني صالح أو 
أي منطقـــة جزائرية أخرى، بـــل هو ناجت عن 

قناعة راسخة مفادها أّن أضرار املشروع متّس 
جميع اجلزائريني، ورمبا جميع ســـكان شمال 
أفريقيـــا، مبـــا أنهم يشـــتركون فـــي جغرافية 
واحـــدة ومخـــزون مائي واحـــد. وأضاف ”أّن 
احلكومة مســـتمرة في اســـتغباء اجلزائريني 
بطروحاتهـــا الواهيـــة وتعبئتهـــا ألحزابهـــا 
وإعالمهـــا الـــذي وصل إلـــى درجة شـــيطنة  

احملتجني واتهامهم بالعمالة إلى اخلارج“.
وأكد أّن ”مســـيرة الرفـــض متواصلة إلى 
غايـــة وقـــف هذا املشـــروع، ألنه ليـــس قضاء 
وقدرا على اجلزائريني“، مشـــيرا إلى أّن جلوء 
احلكومة إلى مثل هذه احللول الســـهلة يتنزل 
في إطار بحثها عن حلول لألزمة التي تسببت 

فيها سياساتها االقتصادية.

التنمية العادلة مطلب مشروع

احلـــراك الـــذي تشـــهده مـــدن اجلنـــوب 
اجلزائري، ال يسعى إلى تكرار السيناريوهات 
”الفوضوية“ التـــي حصلت في كّل من ليبيا أو 
ســـوريا، لكنه يرمي باملقابل إلى حتقيق تنمية 
عادلة لهذه املناطق التي تشـــكو من التهميش 
مقارنـــة باالجنـــازات االجتماعيـــة والصحية 
والبنـــى التحتيـــة التـــي يتمتـــع بها ســـكان 

العاصمة واملناطق احمليطة بها.
ويرفض ســـكان اجلنوب قـــرارات املجلس 
الـــوزاري املصغر حول اســـتحداث محافظات 
جديدة وحقائب وزاريـــة لالضطالع بالتنمية 

في اجلنوب. 
ويطالـــب احملتجون بإلغاء مشـــروع الغاز 
الصخـــري قبل احلديث عن باقـــي التفاصيل، 
أّن  اعتبـــر  الـــذي  بلعبـــاس،  الطاهـــر  وفـــق 
قرارات الرئيـــس بوتفليقة رهينة إرادة القوى 
اإلمبرياليـــة والشـــركات متعددة اجلنســـيات 
وأطماعها، فهي تريد اســـتنزاف ثروات البالد 
مقابل دعمه للبقاء على رأس النظام اجلزائري، 
لذلك عمد حراك أهالـــي اجلنوب إلى أن يكون 
شـــعاره املركـــزي ”تقرير مصيـــر اجلزائريني 

مـــن أجل اســـتعادة الكرامة والســـيادة“. غير 
أّن ”املعانـــدة واإلمعـــان في أســـلوب املراوغة 
والتســـويف الذي تعتمده اجلهات احلكومّية 
في التعاطي مع مطلب ســـكان اجلنوب“، رمبا 
يفضيان، وفق بلعباس، إلى رفع سقف املطالب 

نحو األعلى.
وأملح الناشط اجلزائري إلى إمكانية ورود 
مطالب سياســـية عليا، مؤّكدا أّن السكان غير 
مســـؤولني عن عقود من اإلقصاء والتهميش، 
وقـــد حان الوقت لرفع تلك املظالم واســـتعادة 
كرامـــة اجلزائريـــني وســـيادتهم علـــى بلدهم 

وثرواتهم.
احللـــول، التـــي تعـــول عليها الســـلطات 
اجلزائرية إليهام مواطنيها بأّن األزمة الراهنة 
لـــن تؤثر علـــى االقتصـــاد اجلزائـــري، بدأت  
تتسبب لها في مشاكل اجتماعية تزداد حدتها 
خاصة مع تنامي احلنق والغضب الشعبيني، 
لطاملـــا كابـــرت بأنهـــا وجدت لها حلـــوال منذ 
موجة احتجاجات ما سمي بـ ”الربيع العربي“ 
التي عاشـــتها البـــالد ســـنة 2011، التي متت 
مواجهتها باحلل األمني فـــي مرحلة أولى ثّم 
بإجـــراءات ظرفية غير مدروســـة تعلقت برفع 
األجور من أجل شـــراء الســـلم االجتماعية في 

مراحل أخرى.
 هـــذا األمر دعـــا رئيس الوزراء األســـبق، 
علي بـــن فليس، إلـــى القول، فـــي تصريحات 
إعالميـــة، بأنه ”ينتظر من احلكومة أن تتوقف 
عن تخدير املواطنني بادعائها أن أزمة الطاقة 

ليست لها أثار خطيرة على البالد“.
وأشـــار بن فليس إلى أن ”النظـــام القائم 
يجهد نفســـه إلبقاء الشعب في حالة جهل تام 
بآثار هذه األزمة خوفا من تعرضه للمحاســـبة 

واملساءلة املشروعتني“.
وأوضح أّن ”مداخيل تصدير النفط والغاز 
تتهاوى إلى النصف، وعلى احلكومة أن تقول 
بكل صراحة وصرامة ماهي األهداف الشاملة 
التي يجب أن يسعى إليها االقتصاد لتعويض 

اخلسائر الكبيرة في املداخيل“.

الجزائر تبحث عن حلول غير شعبية إلخفاء أزماتها

موريتانيا تعول على دورها في منطقة الساحل الستعادة نفوذها األفريقي

[ الجنوب يحتج على تهميشه ومتمسك بسيادته على ثرواته  [ إصرار السلطة على مشروع الغاز الصخري يرفع سقف المطالب
ــــــة على االقتصــــــاد اجلزائري في ظل  ــــــات انخفــــــاض أســــــعار النفط التي تبدو جلي تداعي
االحتجاجات الشعبية التي تشهدها مناطق اجلنوب، تقابلها اجلهات احلكومية مبحاوالت 
الهثة إلخفاء احلقيقة من خالل ادعائها أّنها متتلك احللول للخروج من هذه األزمة بسالم، 
بالتعويل على مشــــــاريع ”غير شــــــعبية“ شأن مشــــــروع الغاز الصخري املثير للجدل، ّمما 
ــــــئ بارتفاع وتيرة االحتجاجات في ظل متســــــك اجلزائريني بحقهم في تنمية  أضحى ينب

عادلة وفي سيادتهم على ثرواتهم.

في 
العمق

{الحكومة ليس لها ســـوى مخطط بديل واحـــد ومخطط إنقاذي 

واحد يتمثل في إفراغ صندوق احتياطات الصرف وصندوق ضبط 

اإليرادات المتصاص صدمات األزمة و ال مخطط آخر لها}.
علي بن فليس
رئيس الوزراء اجلزائري األسبق

{القـــدرة الشـــرائية للجزائريني ســـتتراجع من ٣ إلـــى ٥ باملئة خالل 

عام ٢٠١٥، خاصة وأن أســـعار املواد الغذائية املستوردة ستشهد 

ارتفاعا يصل إلى ١٠ باملئة خالل نهاية الثالثي األول من ٢٠١٥}. 
احلاج الطاهر بولنوار
الناطق باسم احتاد التجار واحلرفيني اجلزائريني

{الجزائـــر ليســـت في مرحلة اســـتغالل الغاز الصخري، بـــل في مرحلة 

الدراسات واستكشاف إمكانيات االستخراج التي تدوم حتى ٢٠٢٢، 

وال يوجد في جدول الحكومة شيء عن بدء االستغالل حاليا}. 
عبداملالك سالل
رئيس الوزراء اجلزائري

الجزائريون يطالبون بسياسات تراعي حاجياتهم وتطلعاتهم وحقهم في تنمية عادلة

ــة ال تــبــدو  الــمــحــنــة االقــتــصــادي

المحفز الوحيد للسخط، فمشاعر 

االستياء متأججة أيضا تجاه العقد 

االجتماعي اآلخذ في التفكك

◄

} نواكشــوط - أعطت فرصة رئاسة موريتانيا 
لالحتـــاد األفريقـــي، للســـنة املاضيـــة، حـــراكا 
جديدا للدبلوماســـية املوريتانيـــة في محيطها 
بعد ســـنوات من االنكماش والغياب عن ســـاحة 
التأثيـــر األفريقي، لكّن تســـليم هذا املنصب إلى 
زميبابوي، في نهاية شـــهر يناير املاضي، عادت 
معه موريتانيا لتطرح أســـئلة عّدة تتعّلق مبدى 
إمكانيـــة أن تفقد ورقة التأثير فـــي أفريقيا بعد 

تسليمها لرئاسة االحتاد.
هـــذا التحول الـــذي ســـيؤثر ال محالة على 
السياسة اخلارجية ملوريتانيا، ُيعتبر أكبر حتّد 
أمام دبلوماســـيتها في الفتـــرة القادمة، خاصة 
أنهـــا أضحت مطالبة بتأســـيس اســـتراتيجية 
دبلوماســـية تضمن لها املزيد مـــن التموقع في 
دوائر صنـــع القـــرار األفريقـــي، واحلفاظ على 
العالقات التي مت اكتسابها في الفترة األخيرة.

ويـــرى الكاتـــب املوريتانـــي املتخصص في 
القضايـــا األفريقية، ســـيري وان، أّن ”املزاوجة 
فـــي إدارة ملـــف رئاســـة اإلحتـــاد األفريقي من 
جهة وملف مجموعة الســـاحل شكلت أكبر حتد 
لدى الرئيس املوريتانـــي، محمد ولد عبدالعزيز 
في الفترة الســـابقة“، مشـــيرا إلى ”أّن الرئيس 

املوريتانـــي طغـــت عليـــه ســـابقا فـــي أكثر من 
مناســـبة صفة رئيس االحتاد األفريقي للتوسط 
في النزاعات واألحداث التي تشهدها بعض دول 
املجموعة كأزمتي شـــمال مالـــي وأزمة بوركينا 
فاســـو، أكثر مـــن صفته كرئيـــس ملجموعة دول 

الساحل“.
ولفـــت إلـــى أن ”موريتانيـــا ال متتلك موارد 
بشـــرية أو اقتصادية كبيرة تتيح لها أن تشـــكل 
قـــوة تأثير فـــي صنع القـــرار األفريقـــي، إّال أّن 
حضورها املتنامي خالل الســـنوات األخيرة في 
بعض امللفات األمنية مبنطقة الســـاحل عّزز من 
أهميتها اجليوسياســـية باملنطقة كفاعل ال غنى 

عنه في تثبيت االستقرار باملنطقة ودعمه“.
ويتوقع، ســـيري وان، أن ”تتفرغ موريتانيا 
بعد تســـليم رئاسة االحتاد األفريقي إلى قضايا 
األمـــن والتنمية بالســـاحل“، مشـــيرا إلى ”قيام 
النظـــام (املوريتاني) قبل أيـــام بعقد لقاءات مع 
مســـؤولني إزوادّيني للتباحـــث معهم في قضية 

الوساطة مبالي“.
وحتدثت وسائل إعالم موريتانية، قبل أيام، 
عـــن قيـــام الرئيـــس املوريتاني بتوجيـــه دعوة 
لرئيـــس احلركة الوطنية لتحرير أزواد، بالل آغ 

شـــريف، من أجل اخلوض في حتديات ومشاكل 
إقليـــم أزواد، الذي يشـــهد منذ ســـنوات أحداثا 
أمنية ملتهبة بعد سيطرة اجلماعات االنفصالية 

واجلهادية على شمال مالي.
وُيشـــير وان إلـــى أن ”تأســـيس مجموعـــة 
الـــدول اخلمس تعتبـــر أهم حـــدث إقليمي ميز 
الدبلوماســـية املوريتانية في مطلـــع عام 2014، 
حيـــث اســـتطاعت موريتانيا إقنـــاع أربع دول 
لها وزنها في منطقة الســـاحل من أجل إنشـــاء 
إطـــار إقليمي ُيعنى مبحاربـــة اإلرهاب وقضايا 
التنميـــة بالفضاء الســـاحلي“، مشـــيرا إلى أّن 
”تركيـــز وزراء خارجيـــة االحتـــاد األوروبي في 
اجتماعهم األخير، على تعزيز احلوار السياسي 
مـــع مجموعة دول اخلمس بالســـاحل ســـيحفز 
موريتانيا على تفعيل حراكها اإلقليمي من أجل 
استدرار مكاســـب مادية واحلصول على مواقع 

إستراتيجية متقدمة باملنطقة“، حسب قوله.
كمـــا اعتبـــر أّن بـــروز عمليـــة ”بارخـــان“ 
العســـكرية التي أعلنتها فرنسا مطلع أغسطس 
2014، كشـــفت بشـــكل أكثـــر ”دور الوكالة“ الذي 
ســـتضطلع به هذه الدول فـــي محاربة اإلرهاب 
باملنطقـــة،  حيـــث أعلن وزير الدفاع الفرنســـي، 

جان اييف لودريان، في وقت سابق، أّن عمليات 
فرنســـا العســـكرية باملنطقـــة ضـــد اجلماعات 
اإلرهابية ســـتتم بالتنســـيق والتعـــاون األمني 

والعســـكري من دول مجموعة الساحل اخلمس، 
ممـــا ســـُيعزز دور موريتانيـــا بهـــذا الفضـــاء 

اإلقليمي، وفق رأيه.

األدوار التي لعبتها موريتانيا في مالي تزيد من قناعة الفرنسيين بأنها شريك محوري في الساحل

الطاهر بلعباس: 

حراك الجنوب يرمي إلى إعادة 

االعتبار للمنطقة والسكان 

بعد عقود من الحرمان

10.6
باملئة نسبة البطالة املسجلة 

في الجزائر سنة 2014



} ”لن تكون هناك محاكم تفتيش“ كما لو 
أن حزب الله في لبنان يحاول أن يقول ذلك، 
في إشارة ماكرة منه إلى ما فعلته، وتفعله، 
اجلماعات الدينية املسلحة بالبشر في املدن 
والبلدات السورية والعراقية التي وقعت في 

قبضتها ولم يفعله هو.
لقد سّوغت تلك اجلماعات لنفسها أن تدير 

شؤون السكان في تلك املناطق مبا ينسجم 
وطريقتها في النظر إلى احلياة، انطالقا من 
فهمها الفقير والقاصر واالنتقائي واملشوه 

والتبسيطي للنصوص الدينية، وهي نصوص 
ملتبسة تاريخيا، لن تصلح معيارا لزمن غير 

الزمن الذي ابتكرت من أجله.
وإذا ما كانت تلك اجلماعات التي ارتبطت 

باإلرهاب من أجل تنفيذ مشاريعها على 
األرض قد جاهرت بالتكفير، تكفير كل من 
يختلف معها في تأويل النصوص الدينية 

وتفسيرها، فإن سواها من اجلماعات، ومنها 
حزب الله، قد جنحت في صنع بيئة تكفيرية 
ال تضع اآلخر املختلف في مكانه الصحيح، 

شريكا في الفهم ومحاورا ذكيا، لديه من 
احلجج العقلية ما يستند إليها للدفاع عن 
قناعاته. في احلالتني فإن خيار احلكم من 

خالل الدين البد أن ينتهي بُدَعاته إلى التكفير. 
فاإلميان بعقيدة مطلقة، تعتمد، في 

حالتنا، على نصوص منّزلة من السماء ال 
يقبل التسويات الوسطية، وال ميكنه أن يقدم 
تنازالت في حوار ال ميلك فيها الدليل العلمي 
القاطع على صحة ما يذهب إليه من أحكام، 

وهو، أيضا، إذا ما امتلك القوة غير قادر على 
القبول مبن يختلف معه حيا. 

في تلك احلالة يقف اإلميان مطلقا في 
مواجهة كل ما سواه باعتباره كفرا مطلقا. ال 
تختلف دولة طالبان عن الدولة اإلسالمية في 
إيران، إال في حدود الزخرف البالغي والشكل 

اخلارجي الذي تظهر املرأة من خالله، شكل 
تفرضه البيئة االجتماعية من خالل عبورها 

بالتاريخ وال عالقة له بالتصور الديني.
وعلى هذا األساس ميكنني القول إن كل 
اجلماعات الدينية التي نّظمت نفسها على 
قاعدة متثيل الفرقة الناجية هي جماعات 

تكفيرية، سواء جاهرت بالتكفير مثلما تفعل 
اجلماعات اإلرهابية (داعش هو أبرزها اليوم) 
أو أنها اكتفت بصناعة بيئة تكفيرية صامتة، 

متلك ما يثري قناعتها من البراهني على أن 
الدين لن يكون كامال إال من خالل طريقتها 

مثلما يفعل حزب الله.
لذلك فإن اجلماعات الدينية ال تصلح 

سوى لبناء مجتمعات مغلقة على نفسها. أما 
إدارة الدول وتصريف شؤون الناس فهو أمر 
يتعدى قدرتها، وهو ما يدفع بها إلى التورط 

في إقامة محاكم تفتيش جديدة، تكون هذه 
املرة إسالمية. ما فعله تنظيم داعش بالناس 

في املناطق التي وقعت حتت احتالله ال يبشر 
بأمل قد يجني منه التدين خيرا. العكس 

هو الذي سيقع. في املقابل فإن التجييش 
العقائدي على أسس طائفية والذي ميارسه 
حزب الله، سيدفع بالشباب إلى االستخفاف 

مبفهوم الشهادة املقدس دينيا.

الفكرة التجريدية لن تنتصر على 
الرغبة في احلياة. فما الذي ميكن أن تقدمه 

اجلماعات الدينية من مناذج للحكم أفضل ما 
قدمته دولة طالبان واجلمهورية اإلسالمية 

في إيران؟ ميكنها أن تقدم األسوأ دائما. وهو 
ما فعله تنظيم داعش وحزب الدعوة وجبهة 

النصرة ومنظمة بدر.
ليس هناك سوى القتل. قتل العدو 

الطائفي وهو كافر، وقتل النفس باعتبارها 
مشروعا للشهادة. وهكذا تكون الدعوة إلى 

تبّني خيار الدولة الدينية، محاولة لتبني 
القتل أسلوبا في احلوار. فآخر ما يفكر فيه 

املتطرفون الدينيون هو حق اآلخر في احلياة. 
وما يجب أن ندركه أال فرق بني متشدد وآخر 
في هذا املجال، وهو مساحة الغتيال مصائر 

الشعوب التي ستغدو مقابر جماعية. فَمن 
يفكر بالشهادة حال يشبه من يفكر باالنتحار 

حال. كالهما يطفئان شعلة احلياة اإللهية.

* كاتب عراقي
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بين انتحاري وشهيد 

تضيع فكرة الحياة

فففاروق يوسف

السلوك االنصرافي للجماعة سمة 

مميزة للمرحلة الحالية، وينبغي أال 

نتوقف عنده، فهي تريد تعطيل 

تقدم املجتمعات والدول في حالة 

تشف على مفقوداتها السياسية 

واالجتماعية

شادي عالء الدين

} بدت حملة إزالة الشعارات احلزبية في 
بيروت اإلدارية، والطريق الساحلي وصيدا 
وطرابلس، واستثناء الضاحية اجلنوبية، 

واجلنوب، ومناطق البقاع، ترسيما واضحا 
خلريطة الغلبة اإللهية التي تتخذ اآلن صفة 

تنفيس االحتقان ومالمحه عبر احلوار.
الضاحية واجلنوب ُمدرجان حتت بند 

اإلستراتيجية الدفاعية، لذلك هما معفيان من 
عملية تخفيف االحتقان في املناطق املختلطة. 
تضمن لهما اإلستراتيجية الدفاعية احلقة في 
ممارسة نقاء مذهبي وشعاراتي، وتنتج لهما 
بنية استثناء ميكن معها بقاء كل شيء على 

حاله.
يتعامل هذا املنطق مع املناطق األخرى 
بوصفها غير منتجة ألي حالة استثنائية، 

وتاليا فهي ال تستحق منحها شرف اإلعالن 
عن انتمائها احلزبي والطائفي، بل تتخذ 
الصور والشعارات فيها معنى التعصب 
وإثارة االحتقان، وهو ما يحاول حوار 

املستقبل – حزب الله  تخفيفه.
غضب النائب خالد الضاهر، ورفض 

إزالة شعارات التوحيد من ساحة النور في 
طرابلس، ودعا إلى التعامل باملثل في املناطق 

املسيحية والشروع في إزالة متثال يسوع 
امللك ونصب القديسني الذين يفتحون أيديهم. 

رفض البعض كذلك إزالة صورة وزير العدل 
أشرف ريفي، ما يعكس توجها عاما بات 

يوحد الديني باحلزبي، ويصبهما في إطار 
واحد، بحيث يكون املّس بأي منهما اعتداء 

مكتمل األركان على الطائفة ومقدساتها.

من هنا تكون صورة أشرف ريفي وشعار 
التوحيد شيئا واحدا، ويصبح أي منهما 

قادرا على أن ينطق عن اآلخر ويعّبر عنه في 
أي حلظة، وتصبح عملية إزالة أي منهما 

مبثابة اعتداء على السنة، ال بل على الدين 
اإلسالمي الذي يعتبر السنة أنفسهم أصحابه.
هكذا تتخذ عملية إزالة الشعارات احلزبية 

في طرابلس طابع محو اإلسالم نفسه، وهو 
إسالم ينّكل به بشار األسد واإليرانيون، الذين 

ُترك جلماعتهم في لبنان احلق في تسوير 
مناطقهم بشعاراتهم الناطقة باسم إسالمهم 
املناقض له، والذي لم يتخذ التعبير عنه في 

أي حلظة سوى طابع اإلعالن عن الغلبة.
ميكن إذن تركيب معادلة رمزية تكون فيها 

صور حسن نصر الله وصور بشار األسد 
الباقية في مناطق نفوذ احلزب تعبيرا عن 
انتصار حاسم لهذا احملور، بحيث تصبح 

لهذه الصور املمتلئة بنفسها ظالال تنتشر في 
املساحات منزوعة الصور وحتتلها وتبسط 

عليها سيطرتها الرمزية والداللية.
نحن أمام إسالمْني متنازعْني يسكنان في 

الصور والشعارات التي حتولت إلى رموز 
دينية. هناك إسالم باق، وآخر مهدد بالزوال 

مع زوال شعاراته، فهل سيكون متوقعا أن 
يرتضي هذا اإلسالم املهدد بالزوال الهزمية 

دون معركة على األقل؟
ليس خالد الضاهر، وال أهل طرابلس، 
وال أشرف ريفي، وال سعد احلريري وتيار 

املستقبل هم من يستطيعون الدفاع عن هذا 
اإلسالم الذي بات يرى نفسه في لبنان أسير 

مظلوميات متفاقمة. أكثر ما يستطيعه أي 
واحد منهم هو اإلعالن عن وجود غنب وظلم 

دون القدرة على دفعهما.
املنافحون الفعليون عن هذا اإلسالم 

والذين ينمون ويتكاثرون بسرعة قياسية، هم 
هؤالء الذين جنحوا في بناء دولة ما، في حني 

فشلت جميع األنظمة القائمة في ذلك، وهم 
ال يسعون إلى التخفيف من آثار الغلبة، بل 

يسعون إلى نسفها متاما دون أن يبالوا بأي 
كلفة كارثية، ممكن أن يتم هذا األمر.

تنظيم داعش يرتدي، اآلن، وجه انتقام 
اإلسالم املغلوب من اإلسالم الغالب، وهو قد 

جنح في أن يؤسس ملنطق بات اجلميع أسراه.
ورمبا يكون لبنان، في ظل فولكلورية 

تخفيف االحتقان، قد بات جاهزا الحتضان 
تنظيم داعش، ألنه في اللحظة التي تزال فيها 
صور الرئيس رفيق احلريري وشهداء الرابع 

عشر من آذار من طرابلس وبيروت، وتبقى 
صور القتلة القديسني مرفوعة في الضاحية، 
وال يجرؤ جنل الرئيس الشهيد على العودة 

الدائمة إلى بيروت خوفا من اغتياله، فإن 
كل أسباب احتالل داعش للمشهد السني 

ومؤشراته قريبا تبدو حية وفاعلة.
نعيش في قلب حرب دينية تبدو معها 
عبارة تخفيف االحتقان كاريكاتيرا سمجا 
وثقيال، وخاصة حني تكون محاولة فاشلة 

لتغطية وجه الغلبة الوقح الذي يحاول ارتداء 
وجوه عديدة دون أن ينجح في إخفاء مالمحه.

* كاتب لبناني 

إزالة شعارات حزبية أم حرب مفتوحة بين إسالمين

نحن أمام إسالمني متنازعني 

يسكنان الصور والشعارات التي 

تحولت إلى رموز دينية. إسالم 

باق، وآخر مهدد بالزوال مع زوال 

شعاراته، فهل سيرتضي هذا 

اإلسالم املهدد بالزوال الهزيمة 

دون معركة

سكينة المشيخص
} حيلة التسريبات األخيرة للرئيس املصري 

عبدالفتاح السيسي، حينها كان وزيرا 
للدفاع، ومدير مكتبه عباس كامل، وأحد 

ضباط اجليش، لم تنطل على اخلليجيني، 
ألن اإلخوان فاشلون مبرتبة ”الشرف“، فهم 
بحثوا في أكثر املوضوعات التي ميكن أن 

تكون استفزازية وذات مردود نفسي فوري، 
ولم يجدوا أكثر مما عندهم وهو السباب 

واالنتقاص والوقيعة بني الناس، فخاب الكيد 
وحصدوا احلسرة والندامة كعادتهم، لعدة 
أسباب لم يتناولها العقل الصغير املختبئ 

خلف عتمة الدسائس الرخيصة، وكانت 
النتيجة أن حصل العالم على دليل إدانة 
أخالقية ملا ميكن أن يفكروا فيه ويعملوا 

ألجله.
رمبا كان الشيء الوحيد الذي اجتهد 

اإلخوان فيه، وذلك ميكن ألي تقني مبتدئ 
أن يحصل عليه هو مطابقتهم الدقيقة 

نسبيا ألصوات حضور التسريب املزعوم، 
ألن األجهزة التقنية احلديثة تقدمت بحيث 
تزّور ومتاثل األصوات بدقة عالية، ليكتمل 
سيناريو اخليبة بتراجيديا تلفزيونية في 
البث وإيهام الغافلني بصحة التسريبات 

وإحداث الوقيعة بني القيادة املصرية 
واخلليجيني، غير أن النتيجة املتوقعة 

واحلاسمة كانت غير مزورة وبختم 
”نيجاتيف“.

في الواقع ليس هناك من مسوغ لتلك 
الطموحات غير املشروعة للجماعة للعودة 

إلى السلطة، فهي انكشفت وأصبحت منبوذة، 
لم يعد لها محل من اإلعراب املجتمعي 

والسياسي والديني، فقد استنفدت كل حيلها 
وأباطيلها ولم يتبّق لها إال هوس تلك العودة 
الذي تخدمه مبثل هذه السلوكيات املنحرفة، 

والتي تكشف أكثر عن خوائها وممارساتها 
غير املسؤولة التي ال تتفق مع أي أعراف 

إنسانية وسياسية ودينية تتغطى بها وهي 
أبعد ما تكون عنها.

اجلماعة على مدى تاريخها في الصراع 
مع كل سلطة حاكمة، ظلت تقدم نفسها بهيئة 

الثعلب احملتال، هكذا ضللت املجتمعات، 
ولكنها لم تفعل مع النخب الثقافية 

والسياسية ألنها تدرك اخلطوة التالية لها، 
ميكن توقع ما تفكر فيه وتعمل عليه بسهولة، 
وحني ال يوجد خير ُيرجتى منها ميكن توقع 

كل شر قادم منها، وتطورها التقني األخير 
عبر التسريبات لم يؤكد سوى حقيقة الشر 
الكامن في منهجها وأسلوبها في التعاطي 
مع القضايا، لنصل إلى نتيجة قاطعة وهي 

أنها حصدت خيبات أثقل من جبل وأكثر 
من رز.

القصد اخلبيث من التسريبات انتهى إلى 
ال شيء، والرز تشتت في مساحات شاسعة 

من الالمباالة، فما التالي؟

ميكن أن نفتح العقل لكثير من التصورات 
اخلائبة ونتحسبها في أداء اجلماعة 

مستقبال، وجميعها بال استثناء تنتهي 
إلى سلة النفايات، ولعّلي في هذا السياق 

أتفق مع ما ذهب إليه الفريق ضاحي خلفان 
متيم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في 
دبي، بقوله ”آخر فرقعات اإلخوان… ذخيرة 

فاسدة.. أشهد للتاريخ أن اإلخوان أغبى 
بني البشر.. تلفيق ما بعده تلفيق..ما سّربه 

اإلخوان عن حديث السيسي كما اّدعوا 
دليل غباء..ال يثبت مطلقا أي حقيقة.. ..أما 
اإلخوجنية هبالن.. لم يبق لدى اإلخوجنية 

إال قال السيسي.. قال السيسي.. حكايات 
نسوان.. منيمة“.

السلوك االنصرافي للجماعة سمة مميزة 
للمرحلة احلالية، وينبغي أال نتوقف كثيرا 
عنده، فاإلخوان معّطلون ويريدون تعطيل 

تقدم املجتمعات والدول في حالة تشّف 
على مفقوداتهم السياسية واالجتماعية، 

وأعتقد أن التسريبات مبثابة املسمار األخير 
في نعش اجلماعة وينبغي أال نتوقف عند 
ممارساتهم إال في ما يتعلق بأداء إرهابي 

وإجرامي، وإذا استمروا في ذلك فإنهم 
يرتكبون جرمية ميكن تكييفها جنائيا 
بتعطيل الناس عن تطورهم وإشغالهم 

بسفاسف األمور وصغائرها، فالقافلة متضي 
ولم تعد حتملهم والنباح لن يوقفها، ولكن 

النهش يجعلنا نتوقف للجمها وكبحها، ألنهم 
مجرمون بحق املجتمعات وحقوقها الطبيعية 

في العمل واحلياة ووجودهم يعّطلها 
ويؤخرها ويشدها إلى اخللف في منهج 

رجعي ال ميكن السماح به.

* كاتبة سعودية

خيبات اإلخوان في التسريبات أكثر من الرز

ليس هناك مسوغ للطموحات 

غير املشروعة للجماعة 

للعودة إلى السلطة، بعد أن 

انكشفت وأصبحت منبوذة

ما فعله تنظيم داعش 

بالناس في املناطق التي 

وقعت تحت احتالله ال يبشر 

بأمل قد يجني منه التدين خيرا

«نتمنـــى الوصول إلى إزالة شـــعارات االنتماء إلى غيـــر لبنان، وإلى 

إزالـــة كل شـــعار ال يكرس مبدأ مرجعية الجيـــش اللبناني والقوى 

األمنية الشرعية على كامل الساحة اللبنانية».

نضال طعمة
اللبنانية نائب عن كتلة ”املستقبل“ 

«ال عـــودة عـــن قرار نزع الشـــعارات الحزبية من بيـــروت وطرابلس 

وصيدا، القـــوى األمنية مكلفة بنزع الرايات من عاصمة الشـــمال 

التي تحت مثيالتها أعدم العسكريون على أيدي اإلرهابيين».

نهاد املشنوق
وزير الداخلية والبلديات اللبناني 

«طرابلس ليســـت قلعة المســـلمين فقط بل قلعة العرب وقلعة 

العروبة وقلعة التعايش، هذه هي طرابلس كما نريدها، لكن هم 

الذين غيروا وجه طرابلس إلى إسالم سياسي».

جوزيف أبو فاضل
كاتب ومحلل سياسي لبناني  

ْ

ْ
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} التطورات السلبية التي متر بها العالقة 
بني مصر وحركة حماس حاليا، دفعت خبراء 

سياسيني، وأجهزة إعالم عربية وأجنبية، إلى 
طرح سؤال محوري، يقول هل وصلت العالقة 

بني اجلانبني ملرحلة القطيعة النهائية؟
الناظر للمشهد الراهن من بعيد، يقول نعم 

بارتياح، ألن املطبات والعثرات التي مضت 
فيها العالقة خالل األشهر املاضية، تؤدي إلى 
هذه النتيجة السلبية، فاحلركة مّتهمة من قبل 
دوائر مصرية كثيرة بأنها شاركت في بعض 

أحداث العنف واإلرهاب التي وقعت في البالد، 
عقب ثورة 25 يناير 2011، سواء التحريض، 

أو قيام عناصر محسوبة عليها، بأفعال تضر 
باألمن القومي املصري، كما أنه أصبح معروفا 
أن حماس أحد أفرع جماعة اإلخوان املسلمني 

األم، ومن املنطقي أن يتم تصديق ما يتردد 
حول تورطها في اإلرهاب الذي يضرب في 

سيناء منذ فترة.
فقد بات من املتداول أمنيا، أن األنفاق 

التي تربط بني رفح الواقعة في شمال سيناء، 
ورفح الفلسطينية الواقعة في جنوب قطاع 

غزة، أحد أهم شرايني تسريب األسلحة 
واإلرهابيني إلى سيناء، لذلك أقدم اجليش 

املصري على هدم نحو ألفي نفق، والشروع 
في تشييد منطقة عازلة، تضم غالبية املنطقة 

احلدودية املشتركة، بعمق يصل إلى نحو 
1200 متر، وازداد املوقف سوءا، بعد إدراج 

محكمة مصرية، كتائب عزالدين القسام، 
اجلناح العسكري حلماس، ضمن قوائم 

املنظمات اإلرهابية في مصر، على ذلك تبدو 
العالقة دخلت، أو على وشك، الدخول في نفق 

مسدود، ميكن أن يؤدي إلى قطيعة.
ضاعف من هذا االحتمال، الطريقة 

املتشّنجة التي تعاملت بها قيادات في 
احلركة، مع احلكم القضائي املصري، وادعاء 
أن هناك رصاصات خرجت من مصر مصوبة 
نحو أهداف في غزة، في هذه األجواء أطلقت 

حماس حناجرها اإلعالمية، وبدا كأن هناك 
سيمفونية يتم عزفها من قبل عناصر داخل 

غزة وخارجها، جميعها تكيل اتهامات زائفة 
للقيادة املصرية، واستخدمت فيها أسماء 
مستعارة، ومن أماكن فلسطينية مختلفة، 

أقلها من غزة في بعض وسائل اإلعالم، 
لإليحاء أن النظام املصري مرفوض، من جانب 

قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني.
املراقب للمعزوفة األخيرة، يشعر أن 
ثمة تعّمدا للتصعيد ضد مصر، يتزامن 

مع تطّورين مهمني، األول عودة األصوات 
واألجساد اإلخوانية للظهور في دول عدة، بعد 

أن خفت صوتها، وبدأ أصحابها يتحركون 
في بعض العواصم الغربية، وجاء التسخني 
الذي تقوده حماس بغرض توصيل انطباع 
بكثافة الضغوط على القاهرة، في محاولة 

إلرباك حتركاتها اإليجابية داخليا وخارجيا، 
والتطور الثاني يتعلق باستئناف العنف 

الذي يتطاير في مظاهرات اإلخوان احملدودة، 
والتفجيرات املتكررة التي أفضت إلى مزيد 

من االستنفار في جهاز األمن، وجاء الهجوم 
اإلعالمي من حماس، خلداع الرأي العام، بأن 
النظام املصري يعاني مأزقا مزدوجا، ومن ثم 

تبدو التطورات ذاهبة إلى درجة القطيعة.
لكن الناظر بعمق للعالقة بني مصر 

وحماس، يصعب عليه تصديق هذا االحتمال، 
ألن السوابق التاريخية، تؤكد أن القاهرة ال 
تريد الوصول إلى هذه النقطة، حيث فتحت 

أبوابها، وال تزال، لعدد كبير من قيادات 

حماس، في وقت كانت فيه عناصرها تتطاول 
عليها، ولم تشأ إطالقا معاملتها باملثل، وحتى 
الهجوم الذي شنته احلركة في أوقات مختلفة 

على القاهرة، لم يتم التعامل معه رسميا 
باملثل، وفي النهاية يندرج احلكم القضائي 

ضد كتائب عزالدين القسام، حتت بند العقاب 
بالقانون، ومن حق احلركة أن تلجأ لدرجات 

أخرى من التقاضي، وتثبت براءتها، إذا كانت 
متلك اجلرأة الكافية على املواجهة.

لعل سقوط نظام اإلخوان في مصر عقب 
ثورة 30 يونيو، لم مينع القاهرة من استقبال 

قيادات في حماس، سواء من أجل إمتام 
الفلسطينية،  خطوات املصاحلة الفلسطينية – 

أو لتسهيل مهمة التفاوض بني حماس 
وإسرائيل، لوقف إطالق النار على غزة، 

والذي سلمت احلركة فيه باملبادرة املصرية، 
عقب سلسلة من املراوغات واملماطالت 

والتسويفات واالتهامات، ولم تعاقب مصر 
الشعب الفلسطيني في غزة، بجريرة جتاوزات 

حماس، وبذلت جهدا مضنيا، لوقف النار، 
وتقليل حجم اخلسائر، ولفت االنتباه إلى 

أن هناك ستة معابر فلسطينية مع إسرائيل 
مغلقة، ويتم جتاهل احلديث عنها، وبدا كأن 

العقبة فقط في إغالق وفتح معبر رفح.
الفرق الواضح بني موقف مصر وحماس، 

أن األولى تتعامل مع القضية الفلسطينية 
من وجهة نظر إستراتيجية، مبعنى أنها ال 

تتوقف عند األشخاص والتفاصيل الصغيرة، 
ألن الشغل الشاغل ألي قيادة مصرية، احلد 
من التدهور، واحلفاظ على قدر مرتفع من 

العافية السياسية للقضية الفلسطينية، ومنع 
وضعها في خانة القضايا اإلنسانية، وهو ما 

تقود إليه غالبية تصرفات حماس السابقة 

والراهنة، كما أن النظرة املصرية، تتجاوز 
حدود هذه احلركة، وتريد إجبار العالم على 
التعامل مع السلطة الوطنية، ال مع حماس، 
التي درجت على تغيير والءاتها السياسية 
حلساب جهات، حتاول املتاجرة بالقضية.

هنا تتجلي النظرة احلمساوية (الثانية)، 
حيث تغلب احلركة مواقفها األيديولوجية على 

اإلستراتيجية، األمر الذي دفعها إلى ارتكاب 
مجموعة كبيرة من األخطاء، تسببت في 

مشكالت كبيرة للشعب الفلسطيني، فتقديرات 
احلركة الضّيقة عطلت املصاحلة الفلسطينية، 

ووقفت حائال دون إمتام تنفيذ استحقاقات 
احلكومة الوطنية اجلديدة، ألنها تصر على 

أن تظل حكومة موازية في غزة، وارتكبت 
من احلماقات السياسية، ما يعزز القول بأن 
رغبتها في االستئثار بالسلطة، تفوق عودة 

احلياة إلى القضية الفلسطينية.
مع كل هذه السلبيات، ترفض القيادة 
املصرية النزول إلى املستنقع، الذي تريد 

حماس جرها إليه، ألنه سيقال إن الشقيقة 
الكبرى، تعاقب املقاومة الفلسطينية، لصالح 

إسرائيل، التي أصبحت أكثر الرابحني من 
مناكفات احلركة، سواء مع مصر أو مع 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وألن 
القاهرة تدرك املخاطر التي تنطوي عليها 

معظم تصرفات حماس، سوف حتافظ على 
نظرتها اإلستراتيجية للقضية، التي كانت 

واضحة لدى صانع القرار في مصر، بعيدا عن 
هويته السياسية، وستظل القطيعة حلما في 

أجندة البعض لن متنحه مصر ألحد، حتى لو 
سعت حماس بنفسها إليه.

* كاتب مصري

حدود القطيعة بين مصر وحماس

«نرتقـــي في العالقـــات المصرية الروســـية نحو آفـــاق جديدة في 

التعـــاون بيـــن البلديـــن، كما واصلـــت أنـــا والرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي حوارنا الذي بدأناه العام الماضي في موسكو».

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

«المعارضـــة بما فيهـــا تنســـيقية االنتقـــال الديمقراطي وقطب 

التغيير لن تذهب بعيدا، ألنها تضم رؤساء حكومات سابقين من 

أبناء النظام، ولن ينقلبوا عليه حين تدق ساعة الحقيقة».

موسى تواتي
رئيس «اجلبهة الوطنية اجلزائرية» املعارضة

«تركيا هي الدولة الوحيدة التي احتضنت اإلخوان بعد أن أصبحوا 

منبوذيـــن في أغلب دول الشـــرق األوســـط، حيث تســـتغل أنقرة 

عالقاتها الدولية إلحداث ضغوط إقليمية وغربية ضد مصر».

حازم حسني
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

حميد زناز
} في رفضهم ومكافحتهم للعلمانية، كثيرا ما 
يردد األصوليون وبعض من يحملون حقائبهم 

من مفكرين وصحافيني ورجال سياسة 
مقولة أن ”ال كهنوت في اإلسالم“ مبعنى 

ال سلطة دينية عليا في اإلسالم. ومن هنا 
تصبح العلمانية كلمة دخيلة على املجتمعات 

العربية اإلسالمية، إذ ليست فيها كنيسة 
حتى ُتفصل عن الدولة أو ُتفصل الدولة عنها. 
وهكذا يحلون املشكلة ببساطة متناهية. فكأن 

مصطلح العلمانية مرتبط بفصل ميكانيكي 
بني الكنيسة والدولة فقط. وبغض النظر عن 
تفاصيل ذلك الفصل املعقدة، هل صحيح ذلك 

االدعاء القائل بأن ليس هناك أي شكل من 
أشكال الكهنوت في العالم العربي اإلسالمي؟

أليست املسألة مسألة تالعب باأللفاظ؟ 
فلئن كانت كلمة ”إكليروس“ غير موجودة 

قاموسيا عند أهل السنة فمضمونها موجود 
على أرض الواقع. أما بالنسبة إلى الشيعة 

فحدث وال حرج. أال يشكل املاللي طبقة 
إكليروس متنفّذة مماثلة في املعنى وفي املبنى 

ملا عرفته أوروبا في عصورها املظلمة؟ أال 
ميثل الزّي الشيعي  للماللي واألزهري ملشايخ 

األزهر متييزا لهم عن بقية املسلمني؟ أال يدل 
ذلك على أنهم طبقة كهنوتية محترفة؟

ال أحّصل سوى حاصل إذا ما أشرت إلى 
التدخل السافر لرجال الدين في حياة الناس 
اخلاصة والعامة عبر حتى مؤسسات الدولة 

اإلعالمية والقضائية. لقد كانوا دائما وال 
يزالون كيانا رمزيا أو مستقال واقعيا، وذلك 

بحسب احلقب التاريخية وحسب األمصار. 
إنهم إكليروس فعلي شديد التأثير في حياة 

األفراد بل هم سيف دميوقريطس املسلط على 
عقولهم. وليس من السهولة التمرد ومحاولة 

التحرر من قبضة هذا اإلكليروس ألنه ميلك 
سالحا فتاكا جاهزا هو تهمة الزندقة. ال ميكن 

ألحد أن ينكر وجود سلطة دينية في العالم 
العربي اإلسالمي، مستترة حينا وبادية 

للعيان في أكثر األحيان. ثمة فقهاء وأئمة 
وأصحاب فتوى ومؤذنون وغيرهم كثير من 

الذين يتعّيشون من الدين. أال يتصرف الفقهاء 
مثل اإلكليروس؟

 لقد حتول رجال الدين إلى طبقة ممّيزة، 
لها تراتبّيتها وأموالها، ميكن اعتبارها 

إكليروس إسالمي مع فارق الزمان واملكان. 
كيف ميكن تفسير املكانة الرمزية والروحية 

التي يحتلها رجال جامع األزهر في مصر 
ولدى أهل السنة أجمعني؟ إن لم يكونوا 

إكليروسا فكيف نفهم إذن ذلك احلق الذي 
يعطونه ألنفسهم وتقبله املجتمعات وحتى 

الدول أال وهو حق النظر في شرعية كل 
مسائل احلياة، صغيرها وكبيرها، عظيمها 

وتافهها؟ أال يتعلق مصير كل أثر فني أو 
أدبي مثال في بالد طه حسني وجنيب محفوظ 
ويوسف شاهني مبا تقوله جلنة رقابة أزهرية 
مهمتها النظر في ما إذا كان الكتاب أو الفيلم 
ال يخرج عّما رسمه اإلكليروس األزهري؟
إكليروسا  أليست ”احلوزة العلمية“ 

شيعيا في العراق؟ أال تعتبر نفسها مرجع 

كل العراقيني الشيعة؟ أال يحكم آيات الله 
إيران؟ تدل كلمة ”آية الله“ صراحة على معنى 

يحيل إلى جتّسد املقدس في احلاكم. ”يشع 
حضوره نورا. يفقد الزمان واملكان ماديتهما 

في صحبته“، هكذا يضفي زعيم حزب الله 
حسن نصرالله هالة من القداسة على آية الله 

اخلميني. وال يختلف حكم ”والية الفقيه“ 
اليوم على حكم الكنيسة القروسطية إال في 

تفاصيل صغيرة فرضها العصر.
كيف ميكن لبشر يطلق على نفسه لقب 

”روح الله العظمى“ أن يعتبر نفسه مثل غيره 
من املواطنني؟ في العراق يسمي أحد أهم قادة 
الشيعة نفسه ”بحر العلوم“، وفي إيران نعثر 

على لقب ”ما شاء الله شمس الواعظني!“
يدل مفهوم ”العصمة“ نفسه، مبا ال يدع 
مجاال للشك، على وجود اإلكليروس في قلب 

املذهب الشيعي وليس هو باألمر العارض، ألن 
املذهب ذاته مذهب سياسي في أساسه جاء 

ليرد على سؤال احلكم واخلالفة.
ال أحد يستطيع نكران وجود طبقة رجال 

دين تعيق تطور املجتمعات العربية اإلسالمية 
وإن اختلف تأثيرها من ُقطر إلى آخر. وال 

يتأتى لهذه املجتمعات اخلروج مما هي 
فيه من ارتباك وصعود للتطرف اإلسالموي 

إال بإعادة تنظيم العالقة بني رجال الدين 
واملجتمع املدني وحتديد مهمات وفضاءات كل 

واحد منهما بدقة قبل فوات األوان.

* كاتب جزائري

في نقد الالهوت المقنع

أليست «الحوزة العلمية» 

إكليروسا شيعيا في العراق؟ أال 

تعتبر نفسها مرجع كل العراقيين 

الشيعة؟ أال يحكم آيات الله 

إيران؟

} في هذا األسبوع فّجرت اإلعالمية 
اجلزائرية آسيا شالبي فضيحة مالية لها 

أبعاد سياسية، وتتمثل في تورط وزارة 
الثقافة اجلزائرية في نشر 43 كتابا وهميا 

مقابل 70 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 5 
مليون أورو لصالح دور نشر مجهرية أسست 

بطرق ملتوية وال يتعدى عددها أصابع اليد 
الواحدة. ومن العجائب والغرائب أن هذه 
الكتب القليلة ليس لها مؤلف، ودور النشر 

هذه مسجلة باسم جماعة من منطقة جنوبية 
واحدة. واألدهى أَن نائب مدير النشر والكتاب 

بوزارة الثقافة اجلزائرية املوّقع على هذه 
الصفقة، صّرح بأن توقيعه ال يتجاوز حدود 

التوقيع التقني، وذلك للتمّلص من املسؤولية.
في سياق نهب املال العام لم يتم التحقيق 

اجلنائي في األموال املسروقة إلى يومنا 
هذا، واملتعلقة بقضية الطريق السيارة الذي 

كّلف اخلزينة الوطنية مليارات الدوالرات. 
إلى جانب ذلك فإن قضية استيالء الوزير 

السابق شكيب خليل وجماعته على ما ال يقل 
عن 250 مليون دوالر، ال تزال مهملة وحتولت 
إلى متاهة وألغاز. وفضال عن هذه الفضائح 

هناك عشرات حاالت التلبس بنهب املال العام 
التي كشفت عنها وسائل اإلعالم التابعة 

للقطاع اخلاص دون أن جتد آذانا صاغية أو 
حتى إجراء حتقيقات من طرف أجهزة النظام 

احلاكم املسؤولة عن الرقابة في البالد.
يبدو واضحا أن النظام اجلزائري يقلب 

النهج البيداغوجي في حقل التعليم الذي 
يقول مؤسسوه ومنَظروه إن العلم يترّسخ 

بالتكرار. وبدال من تطبيق هذا النهج في 
امليادين االجتماعية واالقتصادية والعلمية 
وعلى مستوى ما يشكل عصب التنمية في 

البالد، فإن النظام اجلزائري صار يرّسخ 
تقاليد جديدة تسمح بتكرار نهب املال العام 

واعتبار ذلك أمرا طبيعيا.
إن نهب املال العام في اجلزائر يحدث في 

الوقت الذي ينّزه عن ذلك مجلس احملاسبة 
والبرملان اجلزائري ومجلس األمة املفترض 

أنها متثل الهيئات الرسمية التي تراقب 
وحتاسب إدارات الدولة واألجهزة التنفيذية. 

من املعروف أن مجلس احملاسبة، الذي تأسس 
وفقا للدستور اجلزائري في عام 1976، ميلك 
صالحيات الرقابة الشاملة على ”اجلماعات 
واملرافق واملؤسسات والهيئات التي تسَير 

األموال العمومية أو تستفيد منها مهما كان 
وضعها القانوني“. لكن هذه الصالحيات، 
قص جناحها عام 1980 حني مت استصدار 

قوانني نصت على أن ”املؤسسات العمومية 
واملرافق العمومية ذات الطابع الصناعي 

والتجاري“ مستبعدة من صالحياته.
في هذا السياق ينبغي التذكير بأنه مت 

عام 1995 مراجعة وضع مجلس احملاسبة وإثر 
ذلك وسعت نشاطاته لتطال الرقابة على كل 

ما ميت بصلة إلى األموال العمومية. البد من 
التوضيح أن القانون اجلزائري يخّول لرئيس 

اجلمهورية أو الوزير األول، بإشراك مجلس 
األمة واملجلس الشعبي دراسة امللفات ذات 

األهمية الوطنية، ومنها ملف تسيير وإدارة 
املال العام في أجهزة الدولة املختلفة، وعلى 
صعيد املؤسسات التابعة للقطاع اخلاص. 
ومن الناحية النظرية الشكلية، فإن القانون 
اجلزائري مثبت وواضح بخصوص مراقبة 
إدارة مال الشعب اجلزائري، ولكن النظرية 

شيء، والتطبيق شيء آخر متاما.
منذ تولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

للحكم برزت ظاهرة تسّمى في اجلزائر 
“الشكارة“ وتعني السطو على املال العام دون 

محاسبة، واستعمال هذا املال لتحقيق أغراض 
شخصية على حساب أرزاق املواطنني، وأكثر 

من ذلك فإن مجلس احملاسبة قد ُجّمد متاما 
وأصبح جهازا إداريا فضفاضا. 

الشك أيضا أن ما يعرف بفضيحة مجمع 
عبداملؤمن خليفة التي هي واقعة اقتصادية 

مشينة دّمرت حياة آالف من املوطنني 
واملواطنات قد شارك فيها أهل احلل والربط 

في هرم السلطة ومبباركة جهاز الرئاسة. 
توجد أدلة دامغة وتتمثل في الوثائق التي 
هي في متناول اجلميع والناطقة بالصور 
احلية التي ال يقدر أحد أن يكَذبها، وتبَنيُ 

أن رئيس الوزراء السابق، الذي يقود قطب 
املعارضة حاليا، علي بن فليس كان في ذلك 

الوقت كرئيس حكومة من بني العّرابني الكبار 
احلاضرين في أعراس ومآدب عبداملؤمن 

خليفة، واملمثل الفرنسي دو بارديو الذي َأسنَد 
إليه القطاع اجلهوي بغرب اجلزائر العديد 
من مزارع اخلمور، وغيره من الشخصيات 

األجنبية الذين أوكلت إليهم مهمة تلميع 
صورة اجلزائر مقابل أموال واستثمارات 

اقتصادية بشكل سري وغير قانوني.
البد هنا من االشارة إلى مسألة مهمة وهي 

أن أجهزة النظام اجلزائري ال تتبع أسلوب 
الشفافية في جميع امليادين، حيث ال يعلن 
عن مصاريف وزارة اخلارجية والسفارات 

وصناديقها السوداء السرية، والشيء نفسه 
بخصوص مصاريف احملافظات.

 هذا الوضع الذي يعصف بالتنمية 
الوطنية ويؤسس ملجتمع تنتفي فيه أخالقيات 

القيادة الوطنية، هو وضع سياسي بنيوي 
منحرف وليس مجرد ظاهرة إدارية طارئة.
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52130اقتصاد
 باملئة نسبة االرتفاع في عدد املسافرين على منت الطائرات 

فـــي العـــام املاضي بمقارنـــة ســـنوية، ليصل إلـــى 3.3 مليار 

مسافر بحسب االتحاد الدولي للنقل الجوي.

 مليار دوالر حجم اســـتثمارات دول الخليج في السودان، منها 

10 مليار دوالر من السعودية ونحو 6 مليار دوالر من اإلمارات 

بحسب وزير االستثمار السوداني.

باملئة نســـبة االنخفاض املتوقع في فاتـــورة دعم الوقود في 

مصر في موازنة العام املالي الحالي، بســـبب انخفاض أســـعار 

النفط، بحسب وكالة موديز للتصنيف االئتماني.

◄ اشترت شركة أرامكو السعودية 
منتجات نفطية بقيمة 1.1 مليار 

دوالر من شركة أس أويل الكورية 
الجنوبية، التي تملك أرامكو 63 

بالمئة من أسهمها، لتوسع تجارتها 
في سوق المشتقات اآلسيوية.

◄ قالت وزارة الخارجية اليونانية 
إن روسيا والصين عرضت على 

اليونان دعما اقتصاديا رغم أنها لم 
تطلبه، في وقت تسعى فيه للتوصل 
التفاق مع االتحاد األوروبي، لتفادي 

أزمة تمويل كبيرة.

◄ تعتزم شركة هاليبرتون 
األميركية للخدمات النفطية خفض 

عدد عمالها في أنحاء العالم بنسبة 
8 بالمئة، على خلفية انهيار أسعار 

النفط، ويصل عدد العاملين في 
الشركة حاليا إلى 80 ألف عامل.

◄ ارتفع عدد الشركات األجنبية 
التي تشعر باالستهداف من جانب 
التحقيقات الرقابية التي تجريها 

السلطات الصينية بنسبة 57 
بالمئة، مع تراجع عدد الشركات 

التي تعتزم توسيع نشاطها هناك.

◄ ذكرت وزارة الداخلية 
الباكستانية أنه سيسمح لهيئات 
األمن الباكستانية بالوصول إلى 

تفاصيل الحسابات البنكية المحلية 
للسكان األجانب بموجب خطة يتم 

تنفيذها بالفعل للحد من تمويل 
اإلرهابيين.

◄ توقعت وكالة موديز للتصنيف 
االئتماني أن يستمر كساد االقتصاد 

الروسي الحاد حتى عام 2017، 
في وقت تراجعت فيه احتياطاتها 

النقدية بنحو 134 مليار دوالر، لتبلغ 
376 مليار دوالر.

شركات الطيران الخليجية تنتزع حصصا من نظيراتها األميركيةباختصار
} لنــدن – أظهرت بيانات جديدة أن شـــركات 
طيـــران أميركية فقدت ما ال يقـــل عن 5 باملئة 
مـــن حصتها من حجـــوزات الرحالت اجلوية 
من الواليات املتحدة إلى شبه القارة الهندية 
وجنوب شـــرق آســـيا منذ عام 2008، بســـبب 

املنافسة احملتدمة من ناقالت اخلليج.
وتشـــهد شـــركات الطيران األميركية في 
الفترة األخيرة تآكال في حصتها من حجوزات 
الرحالت املتجهة إلى ميالنو، وذلك بحســـب 
تقرير أرســـلته الشـــركات إلى البيت األبيض 
والتجارة، مؤلف  ووزارات اخلارجية والنقل 

من 55 صفحة.
املجمعـــة  احلصـــة  إن  التقريـــر  ويقـــول 
حلجوزات السفر بني الواليات املتحدة وشبه 
القارة الهندية لشركات دلتا ايرالينز ويونايتد 
ايرالينز وأميـــركان ايرالينز، تراجعت إلى 34 
باملئة في العام املاضي من 39 باملئة في 2008. 
ويشـــمل التراجع حجوزات شركاء املشاريع 
املشـــتركة مثل اخلطوط اجلويـــة البريطانية 

واير فرانس.
وفي غضون ذلـــك تقدمت طيران اإلمارات 
واالحتـــاد للطيران واخلطـــوط القطرية على 

تلك الشركات، وقفزت حصتها من تلك السوق 
إلـــى 40 باملئـــة مـــن 12 باملئة فقط قبل ســـبع 

سنوات بحسب التقرير.
ويلقـــي التقريـــر الضـــوء علـــى املعركة 
احملتدمة بـــني شـــركات الطيـــران األميركية 
ومنافســـاتها من اإلمـــارات العربية املتحدة 
وقطـــر منذ ســـمحت اتفاقـــات ”الســـماوات 
بالرحالت التجارية بني تلك الدول  املفتوحة“ 

والواليات املتحدة قبل أكثر من 10 سنوات.
وتظهـــر البيانـــات أن الناقالت اخلليجية 
تسحب من احلصة السوقية لشركات الطيران 
األميركية حتى فيما وراء شبه القارة الهندية، 
لكن حجوزات الرحـــالت املتجهة إلى املنطقة 
كانت األكثـــر تأثيرا على اإليـــرادات وفقا ملا 
قالـــه بن هيرســـت مدير الشـــؤون القانونية 
بشركة دلتا ايرالينز في حوار هاتفي. ويقول 
التقرير إن حصة شـــركات الطيران األميركية 
وشـــركائها في املشاريع املشـــتركة تراجعت 
إلى 36 باملئة من 43 باملئة من سوق الرحالت، 
بني شـــرق الواليـــات املتحدة وجنوب شـــرق 
آســـيا. وتشـــمل تلك املنطقة فيتنام وتايالند 

وأندونيسيا وماليزيا والفلبني.

وفي تلك األثناء زادت الشركات اخلليجية 
حصتهـــا من احلجـــوزات إلـــى 13 باملئة من 

واحد باملئة فقط في عام 2008.

وســـجلت شـــركات الطيـــران اخلليجيـــة 
منوا جامحا في الســـنوات املاضية، وخاصة 
الشـــركات اإلماراتية التي جعلت من مطارات 
البالد بـــؤرة خلطـــوط الطيران بـــني جنوب 
وشرق آســـيا وأســـتراليا ونيوزيلدا والقارة 
أساســـية  محطـــة  وأصبحـــت  األوروبيـــة. 

للرحالت بني تلك املناطق.
وانتـــزع مطـــار دبـــي الدولي فـــي العام 
املاضـــي، صدارة مطارات العالـــم، بعد مرور 
أكثـــر من 60 مليون مســـافر مـــن خالله، رغم 
أعمال الصيانة والتطوير التي قلصت حركة 

الطائرات لعدة أشهر.

وتفوق مطار دبي بدرجة كبيرة على مطار 
هيثرو فـــي العاصمة البريطانيـــة، الذي كان 
أكبـــر مطارات العالم، وبلغ عدد الركاب الذين 
مروا باملطار نحو 40 مليون مسافر. كما شهد 
مطـــار أبوظبي منوا كبيرا في حركة الطيران 
خـــالل العـــام املاضـــي. ووضعـــت االحتـــاد 
للطيران في اكتوبـــر املاضي، معايير جديدة 
في سباق املنافسة في قطاع الطيران العاملي 
باإلعالن عن إنشـــاء حتالف ”شركاء االحتاد 

للطيران“.
كمـــا أبرمت في العـــام املاضي من صفقة 
شراء حصة تبلغ 49 باملئة من شركة أليطاليا، 
والتي مكنتها توســـيع حصصها في شركات 

الطيران األوروبية والعاملية.
ومتلـــك االحتاد حصصا أخرى في طيران 
برلني وفيرجن أستراليا وخطوط سيشل وأير 
لينغوس واخلطـــوط الصربية وجيت أيرويز 

الهندية.
والشـــراكات  احلصص  بفضـــل  ومتكنت 
التي أبرمتها من االنتشار إقليميا عبر أوروبا 
ومنطقـــة آســـيا واحمليـــط الهـــادي ودخول 

أسواق ذات كثافة سكانية مرتفعة للغاية.

بن هيرست:

 الناقالت الخليجية قلصت 

حصص الشركات األميركية 

حتى في ما وراء الهند

واشنطن ترى في المغرب نموذجا عالميا في استثمار الطاقات المتجددة
[ الرباط تخطط لخفض كبير في االعتماد على واردات الطاقة  [ االستقرار السياسي واالجتماعي جعل المغرب قبلة لالستثمار األجنبي

} الربــاط – قالت واشـــنطن إن الرباط قطعت 
شـــوطا طويال فـــي مجـــال تقليـــص تبعيتها 
لواردات الطاقة، من خالل ضخها الســـتثمارات 

كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكد الســـفير األميركي فـــي الرباط دوايت 
بوش أن المغـــرب أصبح نموذجـــا عالميا في 
اســـتثمار الطاقـــات المتجـــددة، ويمكن للدول 
الراغبة في الحد مـــن تبعيتها لواردات الطاقة 

االستفادة من التجربة المغربية.
ويستورد المغرب حاليا أكثر من 90 بالمئة 
من احتياجاته النفطيـــة، وتصل تكلفة فاتورة 
واردات الطاقة إلى أكثر من 3 بالمئة من الناتج 

المحلي اإلجمالي.
ويرى صناع القرار االقتصادي في المغرب 
أن االعتماد شـــبه الكلي على استيراد حاجات 
البـــالد مـــن النفط، أصبح يشـــكل عبئـــا كبيرا 

ومتزايدا على الخزينة العامة للدولة.
وانخفضـــت واردات المغرب النفطية العام 
الماضـــي بنحو 3.1 بالمائة، مقارنة بعام 2013، 
لتصـــل إلى نحو 13 مليار دوالر، ما يعادل نحو 
20 بالمئة من إجمالي الواردات، فيما فاقم عجز 
الميـــزان التجاري، وأدى الرتفـــاع فاتورة دعم 

الوقود التي تكلف سنويا نحو 3 مليار دوالر.
وقـــال مراقبـــون إن المغـــرب يراهـــن على 
االســـتثمار في الطاقـــات المتجـــددة النظيفة، 
لتغطية جزء من احتياجاته، ولضمان ســـالمة 
البيئة وصحـــة المواطن، معتمـــدا أيضا على 
اقتصـــاد يشـــمل الزراعـــة والســـياحة لتنويع 

مصادر الدخل.
وال تبـــدو الســـلطات المغربية متحمســـة 
للتنقيـــب عن النفـــط في هـــذه المرحلة بالنظر 
إلى النتائج غير المضمونة، مفضلة االستثمار 
فـــي الطاقات المتجددة الصديقـــة للبيئة، وفي 
مجـــاالت اقتصاديـــة متنوعـــة، كفيلـــة بتوفير 
مزيد من فرص العمل، مســـتفيدة من االستقرار 

السياسي واالجتماعي.
ويقـــول وزيـــر الطاقة المغربـــي عبدالقادر 
عمارة ”إن بالده انتهجت خيارا اســـتراتيجيا 
بتطويـــر الطاقات المتجددة، بـــدال من التبعية 

للوقود األحفوري، لـكسب الرهانات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية األساسية“.
وأضـــاف ”أن هذا الخيار يســـير في اتجاه 
تحقيـــق أكبر قدر مـــن االســـتقاللية في مجال 
الطاقـــة، وضمـــان نمو متـــوازن لجميع جهات 
البـــالد، والوصول إلى تنميـــة اقتصادية قوية 

ومستدامة وشاملة، مع التحكم في تكلفتها“.
وأكـــد أن الموقـــع المتميـــز الـــذي يحتله 
المغـــرب في مجـــال الطاقات المتجـــددة يثير 
اهتمـــام العديد مـــن الشـــركات العالمية، التي 
تعتـــزم بحث فرص االســـتثمار التـــي تتيحها 

بالده في المجال.
وكان مصطفـــى الباكوري، رئيـــس الوكالة 
المغربية للطاقة الشمسية، أكد في نهاية العام 
الماضـــي أن المغـــرب أصبـــح يحتـــل المرتبة 
الثانية عالميا في مجال جاذبية االستثمار في 

الطاقات المتجددة بعد الواليات المتحدة.
وأشـــار إلى أن بالده وضعـــت إطارا جيدا 
لدعم وتشجيع االســـتثمارات في هذا المجال، 
ضمن مشـــاريع بناء محطـــات لتوليد الكهرباء 
من الطاقة الشمسية، أوالها محطة ورززات عند 
أبواب الصحراء والتي تقدر طاقتها بنحو 500 

ميغاواط، إضافة الى محطات نور 2 ونور 3.
والمغـــرب الذي ال يتمتع باحتياطات كبيرة 
مـــن المحروقاتن حدد لنفســـه هدفـــا يكمن في 
تغطية 42 بالمئة من حاجاته بواسطة الطاقات 

المتجددة بحلول 2020.
وإضافـــة إلـــى الطاقـــة الشمســـية، يراهن 
الربـــاط على تطوير طاقـــة الرياح ويجري بناء 
أكبـــر مزرعة رياح في قـــارة أفريقيا في طرفاية 

جنوب غرب البالد.
ويؤكـــد وزير الطاقـــة المغربـــي أن الطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح واصلـــت نموهـــا 
المطرد خالل الســـنوات األخيـــرة، رغم األزمة 
المالية والركود الذي عرفه النشاط االقتصادي 
العالمي. وقال إن ذلك يؤكد النمو االســـتثنائي 
للطاقات المتجددة التي تقدر اســـتثماراتها في 
المغـــرب بنحـــو 10 مليـــار دوالر إلنتاج نصف 

الحاجة من الكهربـــاء وتقليص فاتورة الطاقة 
بحلول عام 2020.

وأشـــار إلى أن المغرب حـــدد هدفا إلنتاج 
ألفي ميغـــاوات عبر اســـتغالل الرياح، وتمكن 
حتى اآلن من إنجاز 380 ميغاوات، وهنالك 550 
ميغاوات في طور اإلنشـــاء، و200 ميغاوات في 

طور التطوير.
وال يبدي المغرب اهتماما كبيرا بمشـــاريع 
التنقيـــب عن الغـــاز الصخـــري، مفضال عليها 
مشـــاريع الطاقـــات المتجددة خاصـــة طاقات 
الشـــمس والريـــاح، على عكس بعـــض البلدان 

المجاورة مثل الجزائر.
وخصصـــت الرباط نحو 36 مليار دوالر من 
االســـتثمارات خالل الســـنوات المقبلة لقطاع 
الطاقـــات المتجددة، بينما خصصـــت القيادة 
الجزائريـــة 70 مليـــار دوالر للتنقيب عن النفط 

الصخري المثير للجدل.
وكان المغرب قـــد حاول في فترات متقطعة 
في ســـبعينات القرن الماضي، استغالل النفط 
الصخري، لكن كلفتـــه المرتفعة ومخاطره على 
البيئة كانـــت تدفع الحكومـــات المتعاقبة إلى 

البحث عن بدائل أفضل.

ويؤكـــد الخبيـــر الفرنســـي فـــي العلـــوم 
المعهـــد  عضـــو  فيالـــي  روالن  الجيولوجيـــة 
الفرنســـي للبتـــرول والطاقات المتجـــددة، أن 
الزيوت الصخرية النفطية طاقة من نوع رديء. 
وتصـــل تكلفة إنتاج برميل من النفط الصخري 

إلى 6 أضعاف تكلفة النفط التقليدي.
ويعتمـــد االقتصاد المغربي علـــى الزراعة 
والســـياحة، فيمـــا تضاعف القيـــادة المغربية 
جهودها من أجل حمايـــة البيئة، وجعل البالد 
أكثر جذبا للســـياح، لذلك تبـــدو المراهنة على 
الطاقات الصديقـــة للبيئة أفضل خيار لضمان 

تحقيق هذه األهداف.  
وســـجل المغرب ارتفاعا في عدد الســـياح 
بنســـبة 4 بالمئة خالل العـــام الماضي ليقارب 
عددهم 10 مليون ســـائح بإيـــرادات بلغت نحو 

6.6 مليار دوالر.
وتخطط وزارة الســـياحية لجذب 20 مليون 
ســـائح ســـنويا في الســـنوات المقبلة. ويمثل 
قطاع الســـياحة المغربي 10 بالمئة من الناتج 

المغرب يسعى إلنتاج 42 بالمئة من حاجته للطاقة من المصادر المتجددة بحلول 2020المحلي اإلجمالي.

ــــــات املتحدة أن املغرب جنح في رهانه على الطاقات املتجددة لتقليص فاتورة  أكدت الوالي
الواردات النفطية، وأن االســــــتقرار السياسي واالجتماعي جعل البالد قبلة لالستثمارات 

األجنبية.

داويت بوش:

المغرب أصبح نموذجا 

للدول الراغبة في تقليص 

التبعية لواردات الطاقة

عبدالقادر عمارة:

الطاقة المتجددة خيار 

استراتيجي للتخلص من 

التبعية للوقود األحفوري

مصطفى الباكوري:

المغرب الثاني عالميا، من 

حيث جاذبية االستثمار في 

الطاقات المتجددة



} القاهــرة – قال صندوق النقد الدولي أمس 
إن اإلصالحـــات االقتصاديـــة التـــي اتخذتها 
الحكومـــة المصرية بدأت تحقق تحســـنا في 
االقتصاد الذي تضرر جراء االضطرابات التي 

تشهدها البالد منذ عام 2011.
وقـــد رحب وزيـــر الماليـــة المصري هاني 
قـــدري دميان بالبيان الصـــادر عن الصندوق، 
لكنه أكد عدم وجـــود خطط في الوقت الحالي 
للنظـــر في أمر الحصول على حزمة تمويل من 

صندوق النقد الدولي.
وقال إن بالده ”ترحب بكل أشكال التعاون 
مع جميع المؤسســـات وبكل مصادر التمويل 
حســـبما تقتضيه الحاجة. لكن ال توجد خطط 
ملموســـة حاليا للبدء فـــي إجراء محادثات أو 

دراسة حزمة تمويل من صندوق النقد“.
غيـــر أن مصر تلقت مســـاعدات بمليارات 
الـــدوالرات مـــن دول خليجيـــة منـــذ اإلطاحة 
بحكومة جماعة اإلخوان المسلمين في يوليو 

2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمهم.
وشـــكلت تلك المســـاعدات طـــوق النجاة 
لالقتصـــاد فـــي حيـــن شـــرعت الحكومة في 
إجـــراء إصالحات ســـاعية لتحقيـــق التوازن 
بين اســـتعادة النمو والسيطرة على التضخم 

وتقليص العجز في الموازنة.
وقال الصندوق في ختام مشاورات المادة 
الرابعة التي يقوم من خاللها بتقييم األوضاع 
الماليـــة واالقتصادية للدولـــة إن ”اإلجراءات 
التـــي جـــرى تنفيذها حتـــى اآلن إلـــى جانب 

استعادة بعض الثقة بدأت تحقق تحسنا“.
ووفقـــا لصندوق النقد فـــإن مصر لم تجر 
مشـــاورات المـــادة الرابعة منذ مـــارس 2010. 
لكـــن القاهـــرة طلبـــت إجراءها أمـــال بصدور 
تقريـــر إيجابـــي يعزز صورتها قبـــل المؤتمر 
االقتصـــادي الدولـــي المقرر عقـــده في مارس 

بمنتجع شرم الشيخ.

وأجـــرى الجانبـــان مباحثـــات متقطعـــة 
بخصوص قـــرض قيمته 4.8 مليار دوالر لدعم 
االقتصـــاد المتعثر منذ ثـــورة يناير 2011 إلى 
عزوف السياح والمســـتثمرين األجانب وهما 

مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وذكر الصندوق أنـــه يتوقع وصول النمو 
إلى 3.8 بالمئة في الســـنة المالية التي تنتهي 
في يونيـــو، وارتفاعه إلـــى 5 بالمئة في األمد 

المتوسط.
ورغم تحســـن معـــدالت النمـــو إال أنها ال 
تكفـــي لتوفير فرص عمل كافية لمواطنيها في 

ظل النمو السريع للسكان.
وتوقع الصندوق أيضا أن تؤدي إجراءات 
ضبط الموازنـــة إلى نزول العجز عن 8 بالمئة 
مـــن الناتـــج المحلي اإلجمالي بحلـــول 2018. 
وذكـــر أن خفض عجز الموازنة أيضا ســـوف 
”يدعم هدف خفض التضخـــم إلى 7 بالمئة في 

األمد المتوسط“.
وتبـــدو القاهرة أكثر تفاؤال من الصندوق، 
حيث توقع رئيس الـــوزراء المصري إبراهيم 
محلب أمس أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي 
المصري بنســـبة 4 بالمئة في الســـنة المالية 
الحاليـــة، ارتفاعا مـــن 2.2 بالمئة في الســـنة 

الماضية.
وذكر محلب خالل مؤتمر دولي للمسؤولين 
الحكوميين والتنفيذيين في دبي أنه يعتقد أن 
عجز الموازنة ســـيقل عن 10 بالمئة من الناتج 
المحلـــي اإلجمالي في الســـنة الحالية مقارنة 

مع 14 بالمئة في السنة الماضية.
وأشـــار مديرو صندوق النقد إلى ضرورة 
توســـيع نطاق اإليـــرادات الضريبيـــة بما في 
ذلك فرض ضريبـــة القيمة المضافـــة. وقالوا 
إن هبوط أســـعار النفط يوفر فرصة لتســـريع 

وتيرة إصالحات دعم الطاقة.
وفـــي يوليـــو الماضي قلصـــت مصر دعم 
الطاقـــة الـــذي طالما أثر ســـلبا علـــى المالية 
العامة، ما أدى إلى ارتفاع األسعار لكنه أظهر 

استعداد الحكومة التخاذ قرارات صعبة.
ورحـــب صنـــدوق النقد بالتحـــركات التي 
شـــهدتها أســـعار الصرف في اآلونة األخيرة 
واصفا إياهـــا بأنها ”خطوة مهمة في االتجاه 

الصحيـــح“. واتخذ البنـــك المركزي المصري 
عدة إجراءات لكبح السوق السوداء.

وخفضـــت مصـــر قيمة الجنيـــه بنحو 6.8 
بالمئـــة بعد اســـتقراره ســـتة أشـــهر وأذنت 
للبنوك بتداول الجنيه في نطاق أوســـع حول 
السعر الرسمي ووضعت حدا للدوالرات التي 
يمكن إيداعهـــا في البنوك العامـــة والخاصة 

والبنك المركزي.
وقـــال الصندوق إن ســـعر صـــرف العملة 
المصريـــة يبـــدو مبالغـــا فيـــه وإن ”هنـــاك 
مجاال واســـعا كي تؤدي سياســـات االقتصاد 
الكلـــي واإلصالحـــات الهيكلية إلى تحســـين 

التنافسية“.
وأشـــار إلى انخفـــاض العجز فـــي ميزان 
المعامالت الجارية في اآلونة األخيرة وهو ما 
يرجع في األساس إلى التمويالت التي قدمتها 
دول خليجيـــة تدعـــم بقوة الرئيـــس المصري 

عبد الفتاح السيســـي. لكن احتياطيات النقد 
األجنبـــي مـــا زالـــت منخفضة نســـبيا. وفي 
األســـبوع الماضـــي قـــال البنـــك المركزي إن 
احتياطيـــات مصر مـــن النقـــد األجنبي زادت 
إلـــى 15.43 مليـــار دوالر في نهايـــة يناير من 
15.33 مليار دوالر في الشـــهر السابق. وكانت 
االحتياطيات األجنبية تبلغ 36 مليار دوالر قبل 

انتفاضة 2011.
وقـــال دميان أمـــس إن تقريـــر الصندوق 
”جـــاء إيجابيا ومحققا ألهدافه من خالل تأكيد 
الثقة فـــي البرنامج االقتصادي المصري وفي 
قدرته على تحقيق األهداف المرجوة والمعلنة 
وخفـــض  التشـــغيل  معـــدالت  زيـــادة  حـــول 
معـــدالت البطالة وتحقيق االســـتدامة المالية 
واالســـتقرار االقتصـــادي وخفـــض معـــدالت 
التضخم على المدى المتوســـط“. وأضاف أن 
التقريـــر ”جاء متوازنا من حيث اإلشـــارة إلى 

الواعـــدة باالقتصاد  مواطن القـــوة والفرص 
المصري وكذلـــك مدى التحديـــات والصعاب 
التي تواجـــه االقتصاد خالل الفتـــرة الحالية 

وعلى المدى المتوسط“.
الصنـــدوق لمعدالت  واعتبـــر أن توقعات 
النمو ”جيدة نســـبيا طبقا لما هو سائد حاليا 
على المســـتويات الدولية على الرغم من أنها 
أقل مـــن المعدالت التي تســـتهدفها الحكومة 
وتقع في حدود 6 بالمئة إلحداث خفض سريع 

في معدالت البطالة“.

} طرابلــس – تواجـــه ليبيـــا صعوبـــات فـــي 
احلفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر 
اإلمدادات جراء نقص كميـــات الوقود والغاز 
الالزمـــة لتوليد التيـــار الكهربائـــي وتنافس 

حكومتني على السيطرة على البالد.
ويقول ســـكان في طرابلس وبنغازي أكبر 
مدينتـــني في ليبيا إنهم يعانـــون منذ أيام من 
انقطـــاع الكهربـــاء لفتـــرات تصل إلى عشـــر 
ســـاعات أو يزيد. وتعطلـــت اتصاالت الهاتف 
احملمول في مناطق بشرق ليبيا هذا األسبوع 
بسبب نقص الكهرباء. وأشارت الشركة العامة 
للكهرباء في ليبيا في موقعها اإللكتروني إلى 

”تقسيم الشبكة لعدة مناطق وما لذلك من تأثير 
ســـلبي على وضع الشـــبكة وعدم استقرارها 

وتعرضها حلاالت من اإلطفاء التام“.
ولم تكشـــف الشـــركة عـــن تفاصيـــل لكن 
مســـؤولني شـــكوا مـــن أن محطـــات الكهرباء 
تضـــررت أو أصبـــح الوصول إليهـــا متعذرا 

بسبب اشتباكات قريبة منها.
وذكرت الشـــركة أن بعـــض احملطات مثل 
محطة هون في وســـط ليبيا توقفت عن العمل 

بسبب ”األوضاع األمنية املتردية“.
وقالت الشـــركة دون أن تذكـــر تفاصيل إن 
ليبيـــا تســـعى إلصالح شـــبكة الكهربـــاء لكن 

مغادرة عدد من الشركاء األجانب البالد لدواع 
أمنية حال دون استكمال املشروعات.

وتشـــهد ليبيا حاليا صراعا على السلطة 
بني مقاتلني ســـابقني ســـاهموا فـــي اإلطاحة 
مبعمـــر القذافـــي فـــي 2011. وانتقـــل رئيـــس 

احلكومة املعترف بها دوليا والبرملان املنتخب 
إلى الشـــرق بعدما ســـيطرت جماعة منافسة 
علـــى طرابلس في أغســـطس املاضي وأعادت 
تنصيـــب البرملـــان القدمي وشـــكلت لنفســـها 

حكومة أخرى.
وهبـــط إنتاج النفط فـــي ليبيا إلى حوالي 
350 ألف برميل يوميا مبا يعادل نحو 20 باملئة 
من مســـتوياته في 2013 مع توقف عمل موانئ 
تصدير رئيســـية في األشـــهر القليلة املاضية 

بسبب قتال بالقرب منها.
وتراجـــع إنتاج الغـــاز كثيرا منـــذ إغالق 
ميناء السدر واحلقول املتصلة به في ديسمبر.
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◄ كشف مسؤول مصري أن القاهرة 
ستوقع األسبوع المقبل عقدين لتوريد 
42 شحنة غاز مسال على مدى عامين 
مع شركتي فيتول وبريتش بتروليم 

ليصل عدد الشحنات الموقعة إلى 88 
شحنة.

◄ ناقش وزير النفط السعودي علي 
النعيمي مع فيكتور جوبكوف ممثل 

الرئيس الروسي ورئيس شركة 
غازبروم في الرياض، أوضاع السوق 

النفطية الدولية، والتعاون بين 
المنتجين داخل وخارج أوبك.

◄ أعلنت شركة اإلنترنت األلمانية 
العمالقة روكت إنترنت أمس األربعاء 
استحواذها على شركة ”طلبات دوت 

كوم“ الكويتية المختصة بتوصيل 
طلبات المطاعم مقابل نحو 150 

مليون يورو.

◄ يعتزم المركز السعودي لكفاءة 
الطاقة إطالق حملته للتوعية بفوائد 

بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة 
بالمركبات وسط توقعات بارتفاع 

االستهالك اليومي من البنزين 
والديزل إلى 1.8 مليون برميل.

◄ أعادت ليبيا فتح ميناء الحريقة 
النفطي لتنهي إضرابا بدأه الحراس 
هدد بمزيد من الخفض إلنتاج البالد 

من النفط المتأثر بالفعل بسبب 
االقتتال بين الفصائل من أجل 

السيطرة على مرفأين للتصدير.

◄ تتفاوض الحكومة المصرية مع 
روسيا للحصول على استثناء من 
رسوم تصدير القمح التي فرضتها 

موسكو مؤخرا وضمان الحصول على 
كميات محددة من القمح اعتبارا من 

مطلع يونيو.

باختصار إمدادات الكهرباء الليبية على حافة االنهيار

صندوق النقد الدولي:

 إجراءات ضبط الموازنة 

ستخفض العجز إلى أقل 

من 8 بالمئة بحلول 2018

ــــــي ثمار اإلصالحات الهيكلية  أكــــــد صندوق النقد الدولي أن االقتصاد املصري بدأ يجن
واملالية، لكن احلكومة املصرية، التي رحبت ببيان الصندوق، ســــــارعت لإلعالن عن عدم 
ــــــى حزمة متويل من صندوق  وجــــــود خطــــــط في الوقت احلالي للنظر في أمر احلصول عل

النقد.

هاني قدري دميان:

تقرير الصندوق يؤكد الثقة 

بإمكانية تحقيق أهداف 

البرنامج االقتصادي

الشركة العامة للكهرباء:

تقسيم الشبكة لعدة 

مناطق جعلها تتعرض 

لحاالت من اإلطفاء التام

صندوق النقد يرى أن مصر بدأت تجني ثمار اإلصالحات االقتصادية
[ القاهرة ال تفكر بالحصول على تمويل من الصندوق حاليا  [ الحكومة تتوقع نموا بنسبة 4 بالمئة في العام المالي الحالي

صندوق النقد أشاد باإلصالحات الجريئة لنظام دعم الوقود

 } بغداد – أعلنت الحكومة العراقية أنها تعتزم 
خصخصة بعض الشركات الحكومية، في إطار 
خططها إلنقاذ الوضع االقتصادي في البالد.                
وأقر مجلس النواب العراقي نهاية الشـــهر 
الماضـــي موازنة البالد لعـــام 2015 بعد خفض 
النفقـــات إلـــى 102 مليـــار دوالر، وعجز متوقع 

يزيد على 21 مليار دوالر.
وقـــال حامد خلـــف األمين العـــام لمجلس 
الوزراء أمس إن الحكومـــة عازمة على تحويل 
بعض شـــركات القطاع العـــام للقطاع الخاص، 
إلى جانب االهتمام بالقطاع الزراعي وتشجيع 

السياحة.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة تعتـــزم تأهيل 
المناطق الســـياحية وتشجيع الزراعة، وتنمية 
األعمـــال المصرفية ومعالجة مشـــكلة البطالة 

بين الشباب الخريجين.
وأعلنـــت وزارة التخطيـــط مطلـــع الشـــهر 
الحالي عن خطة اقتصادية أمدها أربع سنوات 
إلنقـــاذ الوضع االقتصـــادي المتـــردي نتيجة 
انخفاض أســـعار النفط، التي تشـــكل نحو 95 

بالمئة من عوائد الدولة.
وكان وزيـــر الصناعـــة والمعـــادن نصيـــر 
العيســـاوي قد ذكر أن ”ســـوء اإلدارة وتفشـــي 
الفساد في الوزارة أدى إلى انهيارها“، وأكد أن 
الوزارة أصبحت ”عالة على االقتصاد العراقي“ 

بدل من أن تكون ركيزة من ركائز اقتصاده.

العراق يعتزم خصخصة 

الشركات الحكومية

سيارة ذاتية القيادة تعرف باسم {لوتز باثفايندر باد} في لندن أمس، في إطار أول تجربة تقوم بها الحكومة البريطانية للسيارات ذاتية القيادة

اقتصاد
سوق الكويت 

6.702.62

0.48%

4.625.32

0.06%

سوق مسقطسوق قطر

12.689.28

0.17%

3.906.60

0.63%

6.655.21

0.35%

سوق السعودية

9.133.70

1.79%

سوق البحرين

1.448.02

0.13%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} أثينــا – بـــدأ وزراء يونانيـــون في احلكومة 
اجلديدة في بيع سياراتهم الفارهة للمساهمة 
فـــي توفيـــر األمـــوال حلـــل مشـــكلة مديونية 
بالدهم، بحســـب مـــا أورده تقريـــر لصحيفة 

”إنترناشونال بيزنيس تاميز“ األميركية.
وتتنوع طرز هذه الســـيارات الفخمة التي 
كانـــت على ذمة وزراء احلكومة الســـابقة بني 
”رولـــز رويـــس“ األميركية ومرســـيدس و“بي 
األملانيتـــني، فضـــال عن ســـيارات  إم دبليـــو“ 

الليموزين ذات الطابع الكالسيكي األنيق.
ومن أولى الســـيارات التي ســـيتم بيعها، 
ســـيارة نائـــب رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي، 
إيفاجنيلـــوس فينيزيلوس، وهي من نوع ”بي 
املصفحة التي يصل ســـعرها إلى  إم دبليـــو“ 
848 ألـــف دوالر وهو مبلـــغ ضئيل جدا مقارنة 
باألمـــوال التي حتتاجها الدولـــة في وضعها 

الراهن.
وقـــال رئيس الـــوزراء اليونانـــي اجلديد، 
اليكســـس تســـيبراس، زعيـــم حزب ســـيريزا 
اليســـاري الـــذي حقـــق فـــوزا مســـتحقا قبل 
أســـبوعني في االنتخابات التشـــريعية املثيرة 
للجدل إن ”حكومتي ال حتتاج إلى أسطول من 
السيارات الفخمة املكلفة وغير الضرورية في 

تنقالتها“.
مـــن جانبه، أكـــد وزير اإلصـــالح اإلداري، 
جيورجـــوس كاتروغالـــوس، فـــي تصريحات 
تلفزيونيـــة علـــى أن هناك توجهـــا عاما لدى 
احلكومـــة جلمـــع األمـــوال مـــن خـــالل بيـــع 

السيارات احلكومية.
وقد التقطت عدسات املصورين الصحفيني 
قبل أيام صورة لوزير املالية اليوناني اجلديد، 
ليانيـــس فاروفاكيس وهو يســـتخدم دراجته 
النارية في تنقالته بدال عن السيارة احلكومية 

التي كانت مخصصة له.
وشـــارك فاروفاكيس، أمـــس األربعاء، في 
اجتمـــاع طارئ لـــوزراء مالية منطقـــة اليورو 
حيث قدم برنامجا انتقاليا لتغطية احتياجات 
احلكومـــة املالية حلـــني التوصل إلـــى اتفاق 
شامل بشـــأن قروض اليونان اجلديدة، لكن لم 

تتضح معالم ذلك اإلتفاق.

وتقول مصـــادر يونانية رفيعة املســـتوى 
إن احلكومة ســـتدفع في اجتاه برنامج متويل 
انتقالـــي حتى أغســـطس املقبـــل حيث ميكن 
التوصـــل اتفاق اقتصـــادي جديد مع الدائنني 

األوروبيني بحلول األول من سبتمبر املقبل.
يأتي ذلك فيما تتمســـك معظم دول االحتاد 
وخاصة بريطانيا وأملانيا مبوقفها حيال عدم 
إعـــادة جدولة الديون وتقليـــل حجم الفائض 
األساســـي للميزانيـــة معتبـــرة إياها خطوطا 

حمراء ال تقبل التفاوض بالنسبة ألثينا.

وعلى الرغـــم من تلك املواقـــف املتناقضة 
إال  أن العديـــد من اخلبراء يعتقدون بأن أغلب 
القادة األوروبيني لن يســـمحوا بإفالس أثينا 
مهمـــا كلفهـــم ذلك وســـيعملون علـــى تكثيف 
مســـاعيهم في محاولة منهم النتشال اليونان 
مـــن أزمتهـــا االقتصادية اخلانقـــة التي ألقت 

بظاللها على عموم أوروبا.
ولإلشـــارة في هذا الصدد فإن املناقشـــات 
احلاليـــة تدور حول حزمة قروض اإلنقاذ التي 
حتصلت عليهـــا أثينا من االحتـــاد األوروبي 
وصندوق النقد الدولي بقيمة 240 مليار يورو 
تقريبا مقابل حزمة إجراءات تقشـــف صارمة 
أثارت احتجاجات شـــعبية واســـعة وذلك في 

العام 2010.
ومـــن غير املعلـــوم ما إذا كانـــت احلكومة 
اجلديدة ســـتقوم ببيع أشياء أخرى على ملك 
الدولـــة على غرار بيع الســـيارات الفارهة من 
أجـــل التقليـــص من حجـــم الدين العـــام على 
مراحـــل، بيـــد أن متابعني يـــرون أن احلكومة 
اليســـارية ســـتحاول االجتـــاه إلـــى روســـيا 
وفنزويال إذا ما فشلت املفاوضات اجلارية من 

أجل العمل على إنعاش االقتصاد املنهار.
ومطلع الشـــهر اجلاري، كشـــفت احلكومة 
اليســـارية عن اخلطـــوط العريضـــة خلطتها 
لرفع احلد األدنى لألجور في استمرار لعملية 
التراجـــع عن إجراءات التقشـــف التي أخذتها 

مبوجب حزمة إنقاذ دولي.

وقـــد أثارت مواقـــف ”ســـيريزا“ انتقادات 
حـــادة من أحـــزاب اليســـار اليوناني األخرى 
وحتديـــدا مـــن احلـــزب الشـــيوعي اليوناني 
لعبـــة  لدخولـــه  باالنتهازيـــة  يتهمـــه  الـــذي 
التحالفات واملساومات الفوقية مع مؤسسات 
النظام، وجبهة اليســـار املناهض للرأسمالية 
”أنتارســـيا“ التي ترفض التعاون السياســـي 
واالنتخابـــي مع ”ســـيريزا“ بســـبب برنامجه 

الذي ال ميثل بديال راديكاليا للنظام.
ومـــن الواضح أن برنامـــج احلكومة التي 
براغماتيتـــه  كل  رغـــم  ”ســـيريزا“  يتزعمهـــا 

ســـيضعه فـــي مواجهة مباشـــرة مـــع القوى 
الرأســـمالية احملليـــة والعامليـــة ألنـــه ليـــس 
برنامجا إلدارة الرأســـمالية وفـــق إرادة رأس 
املـــال نفســـه، فحكومـــة بقيـــادة ”ســـيريزا“ 
ســـتواجه عدائية عالية مـــن املصارف قد جتد 
نفســـها أمام إضرابات للمستثمرين ورؤوس 
األموال، وستهدد الكثير من الشركات املتعددة 
اجلنســـيات بســـحب أموالها من البالد وهذه 
كلها وســـائل ابتزاز وتعطيل ســـتضاف إليها 
وسائل ابتزاز وتعطيل االحتاد األوروبي الذي 

يتجه نحو املجهول.
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رحلة شاقة تعترض تسيبراس ليخرج اليونان من أزمتها

12

دوقة كامبريدج كيت ميدلتون حامل بديانا

تواجــــــه احلكومة اليونانية اليســــــارية اجلديدة مرحلة عصيبة للغاية في وقت تســــــتعد فيه 
ــــــة، فخروج أثينا من األزمة  ملواجهة شــــــركائها في منطقة اليورو بشــــــأن احتياجاتها املالي

االقتصادية يحتم عليها خوض غمار جمع املال في رحلة تبدو شاقة للغاية.

عرف عن، األميـــر وليام، جنل ولي  } لنــدن – 
العهـــد البريطانـــي وزوجته دوقـــة كامبريدج 
كيـــت ميدلتـــون التخطيط إلجنـــاب األطفال، 

أسوة بعائلتيهما األرستقراطيتني.
ويقـــول مصدرفي قصـــر باكينغهـــام، إنه 
كانت هنـــاك دائما رغبة قوية لدى دوق ودوقة 
كامبريدج في أن يتمكنا من جتسيد طفولتهما 
وعكســـها علـــى أرض الواقع بإجنـــاب أطفال 
متقاربني في العمر، ففي أســـرة ميدلتون جند 
كيت تفـــوق أختها بيبا بعـــام واحد، في حني 
أن األمير وليام أكبر من شقيقه هاري بعامني.

وعلى الرغم من ذلك فإن الرهانات تتضارب 
فـــي بريطانيـــا حـــول جنـــس املولـــود الذي 

ينتظره األمير ويليـــام الوريث الثاني للعرش 
البريطاني وزوجتـــه كيت في أبريل املقبل، إال 
أن مجلـــة ”أوكـــي“ البريطانية أكدت بحســـب 
مصادرها أنها ســـتكون فتاة رمبا حتمل اسم 

الراحلة ديانا. جدتها ”أميرة القلوب“ 
واســـتندت مجلة املشاهير إلى تصريحات 
أحد العاملني في القصر امللكي التي جاء فيها 
”لقد اكتشفوا األمر خالل سونار األسبوع 21“. 
وأضاف أن االسم الذي سيتم اختياره سيكون 

من األسماء القدمية مثل إليزابيث أو ماري.
ويحظى اســـم ديانـــا باملرتبـــة األولى في 
اختيـــارات املتراهنني داخـــل اململكة املتحدة، 
كمارغريـــت  أخـــرى  أســـماء  علـــى  متفوقـــا 

وإليزابيـــث وشـــارلوت االســـم الثانـــي لبيبا 
تؤكـــد أن امللكة  ميدلتون، لكـــن مجلة ”أوكي“ 
اليزابيث ترفض تســـمية حفيدتهـــا املنتظرة 

بديانا.
وقالت ميدلتون البالغة من العمر 32 عاما، 
األســـبوع املاضي، ان ابنها األمير جورج (13 
شـــهرا) ســـيكون في مثل موقعها مـــن اختها 

بيبا، حني تأتي شقيقته إلى احلياة.
كما أشـــار األمير وليام الذي يقربها ســـنا 
إلى أن الوضع نفسه ينطبق على وصف عالقة 
االنســـجام الكبير والتفاهم العميق بينه وبني 
شـــقيقه هاري، مبا أن فارق العمـــر بينهما ال 

يزيد عن عامني.

وتبقـــى التخمينـــات بخصـــوص جنـــس 
املولود الثاني على أشـــدها لـــدى الكثير ممن 
يتابعون حيـــاة العائلة املالكة فـــي بريطانيا 
وســـيكون الفيصـــل يـــوم اإلعالن عـــن جنس 

املولود بعد شهرين تقريبا.

تسيبراس يقود اليونان نحو المجهول

[ وزراء حكومة اليسار الراديكالي يبيعون سياراتهم الفارهة لدعم خزينة البالد

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

وزيرة يمنية سابقة

 تتغزل بإسكافي

السخرية من بوتني طغت على كرنفال كولونيا للدمى في أملانيا بإبرازه قيصرا جديدا لكن من الورق

أوردت وزيـــرة يمنيـــة صـــورة  } صنعــاء – 
لحوثي يحمل بازوكة وأخرى إلســـكافي يبدو 
مجهدا وهو يعمل فـــي إصالح األحذية، حيث 
على تلك البادرة  علق ناشـــطون على ”تويتر“ 
بالقول إن الوزيرة تتغزل من خاللها بإسكافي.

وعلقت وزيـــرة الثقافة المســـتقيلة أروى 
عثمـــان على الصـــورة بالقول ”وإنـــي فدا من 
شمه عرق، ال من شمه بارود“ معلنة احترامها 

وحبها للعامل ال للمسلح.
وأضافت “أنا فـــدا للدويعيش الذي يرتق 
ويحيك األقدام لتسير نحو المستقبل وينادي 
بحيا علـــى خير العمل“، وأضافـــت ”البازوكا 
التي تبتلع الحاضر والمســـتقبل كما التهمت 

الماضي“.
وفي ختـــام منشـــورها علـــى الفيس بوك 
كتبت أروى“ تســـقط المرجلة المفخخة، يحيا 
األنـــذال من يقدســـون العمل، تحيـــا الجزمة، 

تسقط البازوكا“.
ومـــن النـــادر أن يبرز مســـؤولون يمنيون 
على الشـــبكات االجتماعيـــة إال أن ما يحصل 
فـــي اليمن على ما يبدو أثر بشـــكل واضح في 

الوزيرة اليمنية السابقة.
ويعيـــش اليمـــن فوضـــى كبيـــرة منذ أن 
ظهرت جماعة الحوثي التي يتزعما عبد الملك 
الحوثي وسيطرت على الحكم في البالد بقوة 
الســـالح وهو ما اعتبره العديد من المراقبين 

بأنه انقالب على الشرعية بامتياز.

أن  إال  املتناقضة  املواقف  رغم 

يعتقدون  الــخــبــراء  مــن  العديد 

لن  األوروبــيــني  الــقــادة  أغلب  أن 

يسمحوا بإفالس أثينا

◄

امللكة إليزابيث ترفض تسمية 

بعد  حفيدتها املنتظرة {ديانا} 

أن اكتشف األمير وليام وزوجته 

أن املولود من جنس اإلناث

◄

◄ تداول مغردون على ”تويتر“ 
صورا لألمير سعود الفيصل وزير 
الخارجية السعودي بعد خروجه 

من المستشفى في أميركا ويرافقه 
األمير تركي الفيصل.

◄ سقط روبرت موغابي رئيس 
زيمبابوي البالغ من العمر 90 

عاما على األرض بعد إلقاء كلمة 
أمام حشد من الجماهير في مطار 

هراري.

◄ نفى المتحدث باسم الكرملين 
الروسي بغضب ما جاء في دراسة 

للبنتاغون تفيد بأن الرئيس 
فالديمير بوتين يعاني من متالزمة 

أسبرغر أحد أنواع التوحد.

◄ فاجأ الرئيس األميركي األسبق، 
بيل كلينتون، نجم هوليوود 

ليوناردو ديكابريو، عندما ظهر في 
موعد عرض فيلم ديكابريو الوثائقي 

األخير ”فيرونغا“.

◄ من المتوقع أن يعرض الحبل 
الذي تم إعدام الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين به في مزاد 
علني إذ قد يصل ثمنه إلى 7 مليون 

دوالر، وفق صحيفة ”واشنطن 
تايمز“.

◄ أعلن الديوان الملكي في السويد 
أن األميرة مادلين ستضع مولودها 
الثاني في السويد، مما يفتح الباب 
أمام انتقال األميرة بشكل دائم إلى 

موطنها من أميركا.

◄ عرض متحف تراثي في العراق 
مقتنيات وهدايا وتذكارات للزعيم 
عبد الكريم قاسم فيما يقع اإلعداد 

الفتتاح بيت ومتحف الشاعر 
الراحل بدر شاكر السياب بمحافظة 

البصرة.

أوقعت دعابة تســـخر مـــن طريقة  } بكــني – 
الصينيـــني في احلديـــث رئيســـة األرجنتني، 
كريســـتينا فرنانديـــز، في هفوة دبلوماســـية 
أثناء زيارتها للصني من أجل توطيد العالقات 
بـــني البلدين في وقت يوشـــك اقتصاد بالدها 

على الدخول في ركود.
وإذا تقبل مؤيدو فرنانديز تغريدة كتبتها 
على حسابها في ”تويتر“ متزح فيها من نطق 
الصينيـــني حـــرف ”آر“ كمثـــل ”آي“ في إطار 
حســـها الفكاهي املعهود في وسائل التواصل 

االجتماعي إال أن مضيفيها قد يزعجهم ذلك.
وفي رسالتها أعربت فرنانديز عن اعتقادها 
بـــأن الصينيني يعانون في نطـــق كلمات مثل 
”رايـــس“ و“بتروليم“ وأيضـــا ”كامبورا“ وهو 
االسم األسباني الذي يطلق على جناح الشباب 

في حزبها السياسي.
وكتبـــت فرنانديـــز فـــي تغريدتهـــا ”أكثر 
من ١٠٠٠ مشـــارك فـــي احلدث، هـــل جميعهم 
من كامبـــوال وجـــاءوا فقط من أجـــل الاليس 
والبتلوليم“؟ لتشتعل بعدها حمى االنتقادات 
الـــذي  التهكـــم  أســـلوب  مـــن  والتعليقـــات 
ســـاقته رئيســـة األرجنتني علـــى الرغم من أن 
البروتوكالت الدبلوماســـية حتجر عليها مثل 
تلك األفعال خصوصا وأنها تبحث عن شـــريك 

جديد إلنعاش اقتصاد بالدها.
ورفـــض املتحدث باســـم وزارة اخلارجية 
الصينية، هونغ لـــي، التعليق على األمر أكثر 
من مـــرة في إفادتـــه الصحفيـــة الدورية، لكن 
ناشـــطني ومدونـــني علـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي في الصني وجهوا اللوم ســـريعا 

للرئيسة عن تلك الهفوة.
وكتب أحد الناشطني على مدونة ”وييبو“ 
في الصني التي تشـــبه موقع ”تويتر“ قائال إن 
”الصني تتحدث الصينية، من املؤسف أن بلدك 
ليســـت له لغتـــه اخلاصة“، فيما تســـاءل آخر 
وكتب ”الرئيســـة فرنانديز، كم اقترضت أثناء 
رحلتك إلى الصني؟ هل تستطيعني السداد في 

املوعد“؟
وجلـــأت األرجنتني لالقتـــراض من الصني 
لدعـــم احتياطياتهـــا الضعيفـــة مـــن العملـــة 
األجنبية ومتويل مشـــروعات حيوية في وقت 

تعاني فيه من عجز عن سداد الديون.
وتواجـــه فرنانديـــز موجة مـــن االتهامات 
وزادت مـــع مقتل املدعي العـــام األرجنتنيني، 
ألبرتو نيســـمان، أواخر الشـــهر املاضي قبل 
يوم من الكشـــف عن مذكرتـــه أمام الكونغرس 
بخصـــوص نيتـــه اعتقـــال فرنانديـــز بتهمة 
تورطها في التســـتر على قضية تفجير املعهد 

اليهودي في العام ١٩٩٤ املتهمة فيها إيران.
ويختـــار الناخبون فـــي األرجنتني خليفة 
لفرنانديـــز فـــي أكتوبر القـــادم إذ ال يحق لها 
الترشح لوالية جديدة في االنتخابات القادمة 

وذلك وفقا للدستور.

هفوة دبلوماسية لرئيسة 

األرجنتني تغضب الصينيني

باختصار

عدسات المصورين 

التقطت وزير المالية 

ليانيس فاروفاكيس وهو 

يستخدم دراجته النارية 

«الســـيجارة تعـــرض صحة الشـــخص الذي يدخنها لخطر ســـم 

غادر، فمن أجـــل أجيال صحية لنطرد جميعـــا العادات املضرة 

من حياتنا وعلى رأسها التدخني».
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«يجب أن أخبر الجميع بالحقيقة، أنا ال أفقه شيئا عن اآلالت وليس 

بمقدوري اســـتخدام أجهزة الكمبيوتر أو التعامل مع ما بداخلها، 

يا له من شيء مثير للحرج».
البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان

«الســـاعة التـــي أهدتهـــا لي وزيـــرة املواصـــالت البريطانيـــة ربما 

ســـأقدمها إلى شـــخص ما أو ســـأبيعها إلى تاجر خردوات معدنية 

مقابل الحصول على بعض املال». 
كو وين جي
محافظ مدينة تايبيه الصينية



أيمن عبداملجيد

} أكـــد يوحنا قلتـــه، نائب بطريـــرك األقباط 
الكاثوليك في مصر، أن الدولة املصرية تواجه 
حربا حقيقية متواصلة، تتشابك فيها مصالح 
اجلماعـــات اإلرهابية املتطرفـــة، واملخططات 
األميركيـــة، الســـاعية إلـــى تقســـيم املنطقـــة 

العربية إلى دويالت طائفية متصارعة.
أن  وأضاف يوحنـــا في حـــوار لـ“العرب“ 
العمليـــات اإلرهابيـــة التي شـــهدتها شـــمال 
ســـيناء هي إحدى حلقات احلرب التي يشنها 
البعض علـــى مصر، والتي تســـتهدف إنهاك 
الدولة اقتصاديا وأمنيا وسياســـيا، إلدراكهم 
أهميـــة جيشـــها فـــي املنطقـــة، خاصـــة أنها 

أحبطت بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ هذا املخطط.

وعّلـــق يوحنـــا علـــى اتهامـــات البعـــض 
للحكومة املصريـــة، بالتراخي في حتقيق حد 
أدنـــى الحتياجـــات املواطنـــني، والتأخـــر في 
اتخـــاذ إجراءات حاســـمة ملواجهـــة اإلرهاب، 
قائال: بعض املنتقدين لديهم حق فيما نقد أداء 
احلكومـــة، لكن على اجلميـــع أن يدرك احلجم 
احلقيقـــي للتحديـــات، وأن هنـــاك جهدا يبذل 
واســـتقرارا يتحقق، وأن ما يراه البعض ليس 
إال حرصا من الدولة على إعالء قيمة القانون، 
حتى ال يعاقب من ال يثبت بشكل يقيني إدانته.
وحـــول قراءتـــه لرؤيـــة الغـــرب للمشـــهد 
املصـــري، قـــال لـ“العـــرب“ من واقـــع عالقتي 
باخلارج، بحكم الدراســـة والعيش في فرنسا 
وأميـــركا لســـنوات، لـــدي اتصـــاالت مبراكز 
التفكيـــر، أؤكـــد أن الســـؤال الرئيســـي الذي 
يؤرقهم هنـــاك ويبحثون له عـــن إجابة، كيف 
تصمد مصـــر حتى اآلن وملاذا لـــم تنهار أمام 
ما شـــهدته من أحـــداث؟ األمر الـــذي أصابهم 
بالدهشـــة والتعجب عن كيفيـــة صمود الدولة 
املصريـــة، أمـــام كل هـــذه املشـــكالت األمنية 

واالقتصادية والسياسية.
وفي ما يتعلُق باملواجهة الفكرية لإلرهاب 
ودور األزهـــر والكنيســـة فـــي ذلـــك، أوضـــح 
أن دورهمـــا ليـــس على القـــدر الـــذي تخوله 
لهمـــا مكانتهما، مؤكـــدا أنه ُيكـــّن كل التقدير 
واالحترام لإلمـــام األكبر أحمد الطيب شـــيخ 
األزهـــر، وجهـــده وفكـــره، لكـــن أداء األزهـــر 
املؤسســـة العريقة ليس حاســـما في مواجهة 
التطـــرف، والبيانات الصـــادرة تدين اجلرائم 

بلغة ألني من املطلوب.
وتابع قلته: أنا كمسيحي ثقافتي إسالمية، 
واإلســـالم بريء مـــن فكـــر التطـــرف، كما أن 
الكنيســـة وإن كانت مؤيـــدة للنظام وخيارات 
الشعب، وتسير كما تعودنا في ركاب الوطنية، 
فـــإن عليها دور أكبر مما تقـــوم به، ويجب أن 
تؤديه فـــي مواجهة راغبي إثارة الفنت، وأقول 
للمتطرفني إن اجلســـد املصري متماسك، ولن 

تستطيعون أبدا شق وحدة الشعب.
وعـــن مواجهـــة أزمـــة الرســـوم املســـيئة 
للرســـول محمد صلـــى الله عليه وســـلم، قال 
يوحنا قلته: نرفض اإلســـاءة لألديان والرموز 
الدينية، وال ميكن القبول بأي إســـاءة للرسول 
محمد، لكن مواجهة هذه اإلساءات التي تصدر 

عـــن البعـــض في الغـــرب حتت ذريعـــة حرية 
الرأي، يجب أن تواجه بإســـتراتيجية علمية، 
ال أن ترتكـــن إلـــى ردود فعل تكتفـــي بتوجيه 
السباب والشـــتائم والشـــعارات في مواجهة 
اإلســـاءات، فمعاجلة األزمة بالشـــكل الذي مت، 

كشف ثقوبا في الثقافة العربية.
وأضاف أن معاجلة األزمة يجب أن تراعي 
ثقافـــة اآلخـــر، ويجب أن تعتمد لغـــة احلوار، 
وبنـــاء رأي عام غربي مؤيـــد حلقنا في الدفاع 
عن قيمنا ورفض اإلســـاءة لرموزنـــا الدينية، 
ولذا أقترح تشكيل جلنة تضم علماء مصريني 
وعـــرب، مســـلمني ومســـيحيني مـــن األزهـــر 
والكنيســـة وعلماء اإلسالم في الدول العربية، 
وليكن اسمها جلنة التضامن اإلنساني، تنظم 
لقـــاءات فـــي البلـــدان التي يصـــدر من بعض 
رساميها وصحفييها إســـاءات، ُيدَعى لها من 
تصـــدر عنهم اإلســـاءات وغيرهم من صحفيي 
الغرب ويدار معهـــم حوار، لتعريفهم بالفروق 
بني ما جاء به اإلسالم واملسيحية واليهودية، 
من تسامح وسالم، وبني ما يرتكبه املتطرفون 

انطالقا من فهم خاطئ.

كمـــا أكـــد يوحنا علـــى أنه بغيـــر احلوار 
والتعريـــف بقيمنا، ال ميكن أن نأمن اإلســـاءة 
ألدياننـــا، فنحن معتنقـــو األديان الســـماوية 
اإلبراهيمية، فـــي العالم أقلية، ال نتجاوز ثلث 
ســـكان العالـــم، ومن ثم من املســـتحيل فرض 
رؤيتنـــا ومعتقداتنا على ثلثي العالم، فأغلبية 
العالـــم غير مؤمنني باألديان الســـماوية، وهم 
من ميلكون املال والتكنولوجيا والسالح، ومن 
ثم يفرضـــون قيمهم فـــي مجتمعاتهم، ومنها 
االعتراف باملثليني، وأصبح الزواج الرســـمي 
لديهم في تراجع ويتجهون ملا يســـمونه زواج 
حـــر. لذلـــك أقـــول إن قيمنا يصعـــب فرضها 
عليهـــم، ويجـــب العمـــل وفـــق إســـتراتيجية 
واضحة، إلقناعهم بضرورة احترام معتقداتنا 

ورموزنا الدينية.
وأضـــاف قائـــال لـــن ننتصـــر ملعتقداتنـــا 
بالشـــعارات، بـــل بالعلم والثقافـــة ومقومات 
القـــوة والتخلص من اإلرث الثقافي الفاســـد، 
والعـــودة إلى عهد ازدهار العلـــم والثقافة في 
الوطـــن العربي، فعلماء العرب القدامى هم من 

عّلموا الغرب الذي سبقنا اآلن.

وبخصـــوص حقيقة مـــا يزعمـــه عدد من 
أقباط املهجر عن وجود متييز بحق املسيحيني 
فـــي مصر، أكـــد يوحنا قلته، أنـــه ال يوجد أي 
اضطهـــاد واجلميع مصريـــون يواجهون معا 
الصعـــاب ويجنـــون الثمار، واجلالســـون في 
املهجـــر بعضهـــم لديه أجنـــدات ومصالح من 
وراء تفجيـــر هذه املزاعم، وأميركا تســـتقطب 
عددا ّممن في اخلارج، ومن في الداخل لتنفيذ 
أجندات، والبعض يعمل وفـــق قناعات نابعة 
من أنه يريد تطبيـــق احلريات التي يراها في 
البالد األوروبية التي يعيش فيها، لكنه ال يدرك 
أن هناك أمورا ال عالقة لها بالدولة، بل بثقافة 
مجتمعية حتتـــاج معاجلات هادئـــة، فالريف 

والصعيد في مصر ال يعرفان التعصب.
وحـــول دور بيـــت العائلة، أكـــد أنها فكرة 
اإلمام أحمد الطيب شـــيخ األزهر، وهو عبارة 
عن جتمع عائلي مسلم – مسيحي يضم قيادات 
من األزهـــر والكنيســـة، ونعمل علـــى توحيد 
املجتمع ومواجهـــة محاوالت إثارة الفنت، إلى 
جانـــب إقامة مشـــاريع خدميـــة وتنموية في 

احملافظات مبختلف أنحاء اجلمهورية.

} عمــان - التهديـــدات اإلرهابيـــة المتنامية، 
وعمليـــة إعـــداد معـــاذ الكساســـبة فضال عن 
اآلثار المترتبة عن أزمة الجارة سوريا، عززت، 
جميعهـــا، إيمـــان األردن بجـــدوى التعايـــش 

الديني والحوار بين األديان.
عقـــدت في كليـــة الدفاع الوطنـــي الملكية 
بعنـــوان  نـــدوة  األربعـــاء  أمـــس  األردنيـــة 
”حـــوار أتبـــاع األديان – التعايـــش الديني في 
األردن“. وشـــارك فـــي فعاليـــات اللقاء حمدي 
مـــراد من جامعة العلوم اإلســـالمية العالمية، 
وعبدالرحمـــن ابـــداح ممثـــل وزارة األوقـــاف 
والشؤون والمقدسات اإلســـالمية في األردن، 
واألب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني.

واســـتهل حمدي مراد الحديث في الجلسة 
المخصصة لـ“حوار أتباع األديان في الشـــرق 
بالقول إن الله أوجد منهج الحوار  األوســـط“ 
طريقا وســـبيال وبديال عن الصـــراع والنزاع، 
فالحـــوار منهـــج إلهـــي أوجـــده اللـــه للناس 

ليعيشوا براحة وسالم. 
وأشار إلى أن اللحمة بين القادة الدينيين 
والسياســـيين هـــي الســـبيل األمثل للســـالم 
العالمـــي، حيـــث أن أخطر أنـــواع الصراعات 
العقائديـــة والسياســـية هـــي التـــي ال يراعى 
فيها الجانب اإلنســـاني، ويستغل فيها الدين 

ألهـــداف سياســـية، فالله قد أعطى لإلنســـان 
حرية الدين والمعتقد ورسم له طريقه.

وقـــال عبدالرحمـــن ابداح، أثنـــاء معالجة 
محور ”دور الدين في صنع التفاهم والسالم“، 
إن حرية الكلمة ال تعني ضرب القمم الشامخة 
واإلســـاءة لألنبياء والمرســـلين، فالحوار هو 
وســـيلة تواصل مع اآلخريـــن لتليين مواقفهم 

وهو اللغة اإلنســـانية الوحيدة التي يمكن من 
خاللهـــا توحيـــد األفكار وتقريـــب التصورات 
ووجهـــات النظر، مـــع التركيز علـــى أن فكرة 
حوار األديان ليست متناقضة أو متضادة وال 
متصارعـــة ولكنها مكملة لبعضهـــا، فالحوار 
يعزز التقارب من خالل تشكيل نواة بين أتباع 
الديانـــات كافة للوقوف في وجـــه الصراعات 

الدوليـــة التي أصبحت تأخذ طابع الصراعات 
الدينية.

وأضاف أن للحوار أساسيات تدعم فكرته 
بين الديانات المختلفة، أهمها ضرورة تطوير 
المعرفة المتبادلة بين أهل الديانات، والتأمل 
في نصوص الشـــريعة اإلسالمية وتطبيقاتها 
في الحياة اإلســـالمية بما يســـاعد على تقبل 
الحوار مع أتباع الديانات المختلفة، وتوظيف 
القواســـم المشـــتركة بين أهـــل الديانات في 
سبيل الوصول إلى خير اإلنسانية وسعادتها.
الســـالم  مملكـــة  ”األردن  محـــور  وفـــي 
والحريات الدينية“ قال األب نبيل حداد إن من 
واجبنا، كمسلمين ومسيحيين، أن نكون دعاة 
للمـــودة والمحبة والتعايش واالحترام، فنحن 
فـــي األردن مثلنا نمـــوذج التعايـــش والوئام 

الديني على مدى أربعة قرون.
وأكـــد األب حـــداد أهميـــة المبـــادرة التي 
أطلقتهـــا القيادة الهاشـــمية لنشـــر االعتدال 
وخلق جو إيجابي يساعد في صياغة المعايير 
المستندة  واالجتماعية  واإلنسانية  األخالقية 
إلى القيم الدينية للعالقـــة بين أتباع األديان، 
بدءا برسالة عمان، مرورا بمبادرة ”تعالوا إلى 
كلمة ســـواء“ وصوال إلى ”األســـبوع العالمي 

للوئام بين األديان“.
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◄ أعلنت جمعية التصدي لمعاداة 
اإلسالم في فرنسا األربعاء أن عدد 

األعمال ”المعادية لإلسالم“ في 
فرنسا ارتفع بنسبة 70 بالمئة منذ 
االعتداءات التي قام بها جهاديون 

في باريس في يناير الماضي. وقالت 
الجمعية إن ”الوضع منذ االعتداءات 
ليس سوى مرآة تكبر ما كان يحصل 

من قبل“. 

◄ دعا رئيس اتحاد مساجد فرنسا 
محمد الموساوي إلى إعادة تحديد 

مهام المجلس الفرنسي للديانة 
اإلسالمية، مشددا على ضرورة 

االهتمام بتكوين األئمة.

◄ احتج نحو 3 آالف شخص في 
مدينة مالمو جنوب السويد، على 
تظاهرة نظمتها حركة ”أوروبيون 

وطنيون ضد أسلمة الغرب“ 
المعادية  المعروفة باسم ”بيغيدا“ 

لإلسالم.

◄ أكد الملك عبدالله الثاني خالل 
لقائه مع األمير تشارلز على ضرورة 

التغلب على التحديات التي تعيق 
جهود صنع السالم من خالل المزيد 

من التعاون بين أتباع الديانات 
المختلفة، وأن قتل الطيار جعل 

األردنيين أقوى وأكثر اتحادا.

◄قال البابا فرنسيس األربعاء 
للمصلين في ميدان سان بطرس إنه 

يصلي من أجل المهاجرين الذين 
غرقوا في البحر أثناء محاولتهم 
الوصول إلى أوروبا. وقال البابا 

إنه ”يتابع بقلق األنباء الواردة من 
المبيدوزا“ مضيفا ”أنه يصلي من 

أجل الضحايا“ ويحث على التضامن 
من ”أجل إنقاذ من هم في عوز“.

باختصار

} القاهــرة - حـــذرت دار اإلفتـــاء المصرية، 
من تنامي موجات اإلســـالموفوبيا والحركات 
العدائية ضد اإلســـالم والمسلمين في الغرب، 
عقـــب المظاهرات التـــي تجتـــاح بعض دول 
أوروبـــا الغربيـــة، وترفـــع شـــعارات معادية 

للوجود اإلسالمي.
وأكـــدت دار اإلفتـــاء، أن هـــذه الموجـــات 
والحركات تســـعى لنشر الكراهية واالضطهاد 
ضد الجاليات المسلمة في الغرب، ما قد يخلق 
حالة من العداء بين المسلمين الغربيين وغير 
المســـلمين في المجتمع الواحـــد، وهو ما ال 
يصب في مصلحة الشعوب الغربية في المقام 
األول وينشـــر التطرف، ويجعـــل المجتمع في 

حالة من العنف والعنف المضاد. 

وأشـــارت إلى أن المســـلمين فـــي أوروبا 
جزء ال يتجـــزأ من المجتمـــع األوروبي، وهم 
مواطنـــون في بالدهـــم الغربيـــة ولهم جميع 

الحقوق وعليهم كافة الواجبات.
وشـــددت على أنه ال ســـبيل للسالم داخل 
المجتمعـــات الغربية وغيرها إال بنشـــر ثقافة 
التعايـــش والتســـامح وقبـــول اآلخـــر، وعدم 
االســـتفزازية  واألفعـــال  األزمـــات  اصطنـــاع 
التي تشـــعل فتيـــل التوتر بين النـــاس، وهو 
ما ينعكس ســـلًبا على المســـلمين أو على من 

ينتمون إلى أي دين آخر.
وطالبت دار اإلفتـــاء، المجتمعات الغربية 
بـــأن تـــدرك أن المســـلمين ال يســـعون إلـــى 
االنفصـــال عن مجتمعهـــم الغربي، بـــل غاية 

المســـلم أن يندمـــج في مجتمعه مـــع الحفاظ 
على هويته وحقوقه كمواطن دون التعرض له 
بقول أو فعل مسيء، وهو ما يستدعي ضرورة 
تفعيـــل القوانيـــن التي تجرم نشـــر الكراهية 

واإلساءة إلى األديان.
وفي سياق اســـتعراض جهود دار اإلفتاء 
في التصدي لإلســـالموفوبيا والتطرف، يذكر 
أن الـــدار قررت توزيع الكتـــاب الذي أصدرته 
باللغـــة اإلنكليزية لفضح البنية األيديولوجية 
للتنظيمـــات اإلرهابية على جميع الســـفارات 
األجنبية فـــي مصر، إســـهاما منها في فضح 
التنظيمات اإلرهابية ونشر صحيح الدين. في 
هذا الصدد قال إبراهيم نجم مستشـــار مفتي 
الجمهوريـــة، إن كتـــاب دار اإلفتـــاء يتعرض 

إلـــى حقوق المـــرأة واألقليات غير المســـلمة 
في اإلســـالم، كما يتحدث عن الفكر المستقيم 
والفكر المعوج، وجذور التطرف، وأهم سماته 
وكيفية مواجهته، ويســـتعرض الكتاب أيضا 
مجهـــودات دار اإلفتـــاء المصرية في مواجهة 

هذا الفكر المعوج.

اإلفتاء املصرية تفتح جبهة مكافحة اإلسالموفوبيا والتطرف

ال سبيل للسالم داخل املجتمعات 

ثقافة  بنشر  إال  وغيرها  الغربية 

التعايش والتسامح وقبول اآلخر، 

وعدم اصطناع األزمات

◄

«نؤكد أن لبنان يشـــكل نموذجا يحتذى لعدم شـــرعنة الدعوات إلى الحروب تسامح

التي تخاض باســـم الدين أو البحث عن إلغـــاء تنوع املجتمعات وتذويبها في 

مجتمع أحادي».
جبران باسيل
وزير اخلارجية واملغتربني اللبناني

«ما يحدث حولنا هو أكبر تأكيد على أن التطرف بقناعه الديني أو االجتماعي 

أو السياسي غريب عن قيمنا، وال مكان له بيننا، وال في مستقبلنا الذي نطمح 

إليه في املنطقة». 
رانيا العبدالله
ملكة األردن

«محاربة الفكر اإلرهابي مسؤولية جماعية تبدأ من األسرة والبيت عبر إشاعة 

الفكـــر املناهـــض لقواعد اإلرهاب، وترســـيخ القيـــم األصيلة فـــي مجتمعنا 

اإلماراتي القائم على التسامح والوسطية واالعتدال». 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اإلماراتي

التعرف على موقف ممثل للكنيســــــة املصرية، في هذا التوقيت املوسوم بعلو التشدد، من 
الشراكة في الوطن والدفاع عن التنوع املصري، مفيد لبيان أن التعدد الديني واإلثني ال 
يؤدي ضرورة إلى التشّنج. ما ورد في حوار ”العرب“ مع نائب بطريرك األقباط الكاثوليك، 
ــــــي ذاته، بقدر ما يترتب عن الفهم  ــــــم الدليل على أن التطرف ال ينبع من االنتماء الدين يقي

املتشّنج.

قناعة  أردنية راسخة بأن التشدد ال يعالج إال بالحوار بني األديان واملذاهب 

ولد بمحافظة ســـوهاج  وهـــو مزيج من الثقافة 

العربية والفرنسية، اإلسالمية واملسيحية، .

ترأس مجلس كنائس الشرق األوسط.

نائب لبطريرك األقباط الكاثوليك في مصر.

عضو بيت العائلة املصرية.

أستاذ  ا لحضارة  العربية بالكليات الكاثوليكية، 

والجامعة األميركية.

أحد القالئل من املسيحيني الذين حصلوا على 

الدكتوراه في األدب اإلسالمي.

عضو لجنة الخمســـني التي صاغت التعديالت 

الدستورية األخيرة.

عضـــو اللجنـــة البابويـــة لحـــوار األديـــان بـــني 

الفاتيكان واألزهر.

يوحنا قلته

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄
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كتاب عن سرد المغربي 

شعيب حليفي

} الربــاط - صدر للكاتبة والباحثة شميســـة 
غربي كتاب جديد عن المنجز السردي لشعيب 
حليفـــي  بعنوان ”الذات والوعـــي بالتاريخ “ 
عن دار ”تيمقاد للنشـــر“، سلسلة معالم نقدية، 
وهـــو الكتاب الثاني للكاتبة بعد مؤلفها األول 

”شعيب حليفي: أوراق في السيرة والرحلة“.
في كتابها الجديد قدمت شميسة غربي 11 
قراءة نقدية في بعـــض مؤلفات حليفي وهي: 
”ال أحـــد يســـتطيع القفـــز فوق ظلـــه“ و“تراب 
الوتد“ و“أســـفار ال تخشـــى الخيـــال“ و“زمن 

الشاوية“ و“رائحة الجنة“.
وقـــد قاربتهـــا  انطالقا من مكـــّون الذات 
وحضـــوره الالفـــت فـــي ”ال أحـــد يســـتطيع 
القفز فوق ظله“ و“أســـفار ال تخشـــى الخيال“ 
وكيفيات تمظهره بين التســـجيلي والتخييلي 
عبر لغة ســـردية ذات معجم استطاع أن يبني 

لغة خاصة بالكاتب.
كما قاربت الكاتبة عنصر الوعي بالتاريخ 
وطـــرق تمثله فـــي أيقونة الشـــاوية من خالل 
نصوص تراب الوتد وزمن الشـــاوية ورائحة 

الجنة.
وحليفـــي من مواليد مدينة ســـطات ســـنة 
1964، صـــدر لـــه في النقـــد ”شـــعرية الرواية 
و“الرحلة في األدب العربي:  الفانتاســـتيكية“ 
التجنـــس، آليـــات الكتابة، خطـــاب المتخيل“ 
و“هوية العالمات: في العتبات وبناء التأويل“.

◄ افتتح معرض ”ألوان السعودية“ 
المتنقل الذي تنظمه الهيئة العامة 

للسياحة واآلثار السعودية، ويعرض 
60 صورة متنوعة تعد بمثابة 

نافذة لزوار المعرض على مقومات 
المملكة السياحية والتراثية وتبرز 
الجمال والتنوع التراثي والثقافي 

والطبيعي والحضاري.

◄ نظمت دائرة المكتبة الوطنية، 
باألردن، ندوة نقدية حول كتاب 

”فوح الشذا“، لمؤلفه الباحث يوسف 
بكار، بمشاركة الكاتب عمر القيام 

والباحث كايد هاشم. 

◄ افتتح المعرض الثالث للكتاب 
بكلية التربية بجامعة أسيوط، 

والذي تنظمه إدارة رعاية الشباب 
بالكلية برعاية محمد عبدالسميع 

عيد رئيس الجامعة، المعرض يضم 
أكثر من 1700 كتاب عربي وأجنبي 

في مختلف المجاالت العلمية 
والثقافية واألدبية والدينية.  

◄ أكد الكاتب العراقي أحمد 
سعداوي، أن أجمل ما رآه خالل 
زيارته لمصر، هو مشهد اإلقبال 
على معرض القاهرة للكتاب، في 

ظل ما يذاع من أخبار عن األحداث 
اإلرهابية، األمر الذي يترجم رغبة 

الشعب المصري في العيش والحياة 
وانتصاره على اإلرهاب.  

◄ صدر كتاب لألديب والناقد 
حلمي محمد القاعود بعنوان ”األدب 
المقارن: المفهوم والتطبيق“ عن دار 

”النشر الدولي بالرياض“، وذلك في 
350 صفحة من القطع الكبير.  

◄ قررت وزارة الثقافة األردنية 
إطالق مسابقة حول ”األمن 

االجتماعي“، وقالت الوزيرة النا 
مامكغ إن المسابقة تهدف إلى 

إشراك الشباب في صناعة القرار 
المتعلق بحماية المجتمع من الفكر 

الظالمي. 

باختصار

حممد نارص املوهلي 

} تنظم المجلة ندوة مغلقة على المشـــاركين 
فيها، تبدأ من الساعة الـ10 إلى غاية الساعة 13 
ظهرا، بمشـــاركة عدد من المفكرين والمبدعين 
العرب من لبنان، العراق، ســـوريا، فلســـطين، 
الجزائـــر، تونـــس، مصـــر، ُعمـــان، اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة. وتتمحـــور موضوعـــات 
الندوة، التي تقام في مقر المجلة بالتعاون مع 
الدولية، حـــول ”حال الثقافة  جريدة ”العرب“ 
العربية اليـــوم،: أســـئلتها وهمومها، وأدوار 
المثقف علـــى منعطف التحـــوالت العاصفة“. 
وستنشر هذه الندوة أعمالها الحقا في كراس 

يصدر ضمن منشورات مجلة ”الجديد“.

ندوة مغلقة

يشـــارك في الندوة المغلقة من سوريا كل 
مـــن إبراهيم الجبين وهيثم حســـين وخلدون 
الشـــمعة وعصام الباشـــا، ومن العراق كل من 
خزعـــل الماجـــدي ورشـــيد الخيـــون وفاروق 
يوســـف وهيثم الزبيدي، ومـــن تونس أبوبكر 
العيـــادي ولمياء المقدم، ومـــن الجزائر أزراج 
عمر، ومن لبنان خطار أبـــو دياب، ومن ُعمان 
ســـيف الرحبي، ومـــن فلســـطين عبدالرحمن 
بسيســـو، ومن اإلمارات علي بـــن تميم، ومن 

مصر هالة صالح الدين.
هـــذا وســـتقيم مجلـــة الجديـــد فـــي إطار 
أمســـية  األول  عددهـــا  بصـــدور  احتفالهـــا 
تكريميـــة للشـــاعر صـــالح فائـــق المقيم منذ 
عقديـــن فـــي الفليبين والذي يقـــف اليوم على 
عتبة الســـبعين من عمره، وذلك اعترافا منها 
بدوره الخالق والبارز في كتابة قصيدة عربية 

حديثة، ومســـاهمته في شـــق طريق مميز في 
مدى قصيدة النثر العربية، ما ألهم العديد من 
الشعراء الالحقين. ويشارك في تكريم الشاعر 
عدد مـــن الشـــعراء والنقاد العـــرب، والدعوة 
مفتوحة لحضور األمســـية التي ســـيقرأ فيها 
الشـــاعر بعضـــا من أشـــعاره ويوقـــع ديوانه 
الجديـــد ”غيمة فـــي غرفة الضيـــوف“. ويقرأ 
أيضا ضمن فعاليات هذه األمســـية التكريمية 
الشـــعراء خزعـــل الماجدي وســـيف الرحبي 
وأزراج عمر ولمياء المقـــدم وآخرون، قصائد 

على شرف الشاعر المكرم صالح فائق.

رهانات خطرة

أصدرت عددهـــا األول   مجلـــة ”الجديـــد“ 
مطلع هذا الشـــهر في لندن، ويرأس تحريرها 
الشـــاعر نـــوري الجـــراح، ويرعاهـــا د. هيثم 
الزبيـــدي، وقـــد أعلنـــت المجلـــة عن نفســـها 
منبـــرا ثقافيـــا عربيا جامعا، فـــي خضم زمن 
عربي عاصف شـــهد زلزاال اجتماعيا وثقافيا 
وسياســـيا مهوال، ضرب أجزاء من الجغرافيا 
العربيـــة، في ما بات يســـمى بالربيع العربي، 
ومـــا أفرزتـــه من مظاهـــر وانعكاســـات هامة 
وخطيرة، من بينها مثال والدة ما سمي بثقافة 
الشارع، التي طالت كل صنوف اإلبداع العربي 

مـــن  األغنيـــة، والشـــذرات المكتوبـــة بلغات 
عربية شـــتى تتراوح بين الفصحـــى المرَبكة 
والعاميـــات الطليقة  بالوقائع،  والمصدومـــة 
الصارخـــة بكلمـــات الغضـــب والدعـــوة إلى 
التغيير، وغيرها من أشـــكال التعبير الثقافي 
الـــذي كان منبره ومســـرحه المبكـــر واألوحد 
مواقـــع التواصل االجتماعـــي، ومن ثّم ظهرت 

في الشوارع، وفاضت في المجتمعات.

تطـــرح مجلة ”الجديد“ نفســـها مشـــروعا 
بديال، يســـعى إلى ثقافة عربيـــة مغايرة عما 
ســـاد لعقود بل لقرون من ثقافات االســـتكانة 
والتنميـــط، لكنها وهي تطرح نفســـها منبرا 
بديـــال وجامعا، ال تنتهج طريـــق القطيعة مع 
ما ســـبقها مـــن منابر ثقافية عربيـــة مختلفة، 

ســـاهم كل منها في الدفع بالمشـــهد 
إلـــى  العربـــي  الثقافـــي 

والتغيير،  اإلصالح 
”الجديد“  فمجلـــة 
على  بناء  تســـعى 

التـــي  التراكمـــات 
الصدد  هذا  في  ســـبقتها 

إلى أن تدفع أكثر نحو ثقافة 
عربية تتـــالءم والواقـــع العربي 

المشـــحون والخطير اليـــوم، وكذلك 
إلى تشريك كل المبدعين دون أّي تمييز؛ 

عمرّيا كان أو غيره، رهانها اإلبداع ال األسماء 
المعروفة والبهرج اإلعالمي الذي ســـرعان ما 
يزول، إذ أنها تطمح إلى غرس مشروع ثقافي 
بديـــل مفتوح لكافـــة المبدعين العـــرب، وإلى 
رعايته بشـــكل جذري في تحـــّد واضح لواقع 
الثقافة العربية، وواقع مجتمعاتها المضطرب 
والدامـــي، تحّد يضع نصب عينيه التأســـيس 

لثقافة عربية تقطع مـــع الخوف والظلم، ومع 
سياســـات التيئيـــس التـــي تنتهجهـــا بعض 

األنظمة العربية مع مثقفيها ومبدعيها.
 وتدعـــو مجلـــة ”الجديد“ إلى اســـتئناف 
المغامـــرة على أرض الفكرة الجامعة واألفكار 
المختلفـــة، ومـــا نراه فـــي والدة منبـــر جديد 
إنما يحمل في داللتـــه تقديرا للرواد الذين 
ســـبقوا إلى تأســـيس منابـــر طليعية 
عاشـــت زمنها، وأّدت رسالتها، ثم 
احتجبت. وكما ورد في البيان 
التأسيسي للقائمين على 
المجلـــة، الـــذي جاء 
في نبرة صادقة 
يئـــة  جر و
نعـــرف،  ”ال 
اآلن،  مـــن 
كـــم يمكـــن لهذا 
في  يســـتمّر  أن  المنبر 
الصـــدور، لكننا نـــدرك، حقا، 
بـــأن اللحظـــة العربيـــة الراهنة التي 
أوجبت وجوده، هي مـــن الخطورة إلى درجة 
أنهـــا تقتضي مـــن ثقافتنا العربية تأســـيس 
العديد مـــن المنابر الفكرية واألدبية لمواجهة 
تحديـــات وجودية يتعرض لهـــا العرب ثقافة 

ومصيرا“.

{حال الثقافة وأدوار المثقف} في احتفالية عربية لمجلة {الجديد} في لندن

ــــــد“ في لندن، منذ أمس  تقيم مجلة ”اجلدي
األربعــــــاء 11 فبراير وعلى مــــــدار يومني، 
ــــــة بانطــــــالق عددها األول  ــــــة عربي احتفالي
كمنبر ثقافــــــي جديد أوائل هذا الشــــــهر، 
حتت شعار ”اجلديد منبر عربي لفكر حر 
ــــــداع جديد“، بفضاء مكتبة الســــــاقي،  وإب
وتشارك في هذا االحتفال نخبة كبيرة من 

الكتاب والشعراء العرب.

مجلـــة الجديـــد تنظـــم نـــدوة 

مغلقـــة، بمشـــاركة عـــدد من 

املفكريـــن واملبدعني العرب 

حول حال الثقافة العربية

 ◄

فـــي اطـــار احتفائهـــا باإلبداع 

فـــي  الجديـــد املجلـــة تكـــرم 

صـــالح  الشـــاعر  احتفاليتهـــا 

فائق

 ◄

[ تكريم الشاعر صالح فائق بحضور نخبة من المبدعين العرب   [ {الجديد} منبر  ثقافي عربي جامع عابر لالستقطابات األيديولوجية

احتفال جامع ملثقفني ومبدعني من مختلف األقطار العربية ملجلة {الجديد} في لندن

امرأة تنظر إلى عمل فني مكتوب عليه {أريد النبيذ والنساء وأغنية}، للفنان البريطاني بانكسي خالل معرض في وسط لندن

افتتح، معرض الفنانة التشـــكيلية الفلسطينية ريما املزين {أنا 

لســـت دمية}، في {غاليري آرت لونج} للفنـــون بمنطقة الزمالك 

في العاصمة املصرية القاهرة.

شـــهد مخيم الفنـــون بمعرض القاهرة للكتـــاب، احتفالية خاصة 

بمناسبة مرور مئة عام على ميالد املخرج الراحل صالح أبوسيف، 

وقد حضر االحتفالية الفنان حمدي أحمد.

عـــن {مكتبة جزيـــرة الـــورد}، صدر كتـــاب بعنـــوان {عبدالناصر 

والسادات عواصف الحرب والســـالم}، للكاتب الصحفي محسن 

عبدالعزيز. 
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عبد الرحمن بسيسو

هيثم حسين

خلدون الشمعة

لمياء المقدم

أزراج عمر
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

 عبدالله مكسور

} محمد برهان روائي وصحفي ســـوري ولد 
فـــي الزبداني بريف العاصمة دمشـــق 
ودرس اإلعالم واالتصال الجماهيري 
في جامعة دمشـــق وساهم في إنشاء 
العديـــد مـــن المشـــاريع اإلعالمية، 
وهو يشـــغل اليوم مديـــرا تنفيذيا 
لقنـــاة CNBC  الفضائيـــة، صدر له 
كدراســـة  التاريخية  الدراما  كتاب 
أكاديميـــة عـــن جامعـــة دمشـــق 
ونصـــوص ناقصـــة عـــام 2004، 
ثـــم تّم ترجمتها إلـــى األنكليزية 
حيـــث صدرت عـــن دار ترافورد 
في نيويورك، ثم أتبعها برواية 
كاهـــن الخطيئـــة باألنكليزيـــة 

لتصدر في نســـختها العربيـــة من بعد، 
ومؤخرا صدرت له باللغة العربية رواية عّطار 

القلوب.

املقاربات التاريخية

لجوؤه إلـــى الكتابة عن التاريخ بمقاربات 
واقعيـــة تعـــود جذورهـــا كما يكشـــف محمد 
برهان إلى رســـالة تخّرِجـــه األكاديمية والتي 
تنـــاول فيها دراما الواقعـــة التاريخية، فقاده 
البحث في هذا الحقـــل إلى إنجاز هيكل كامل 
لبنـــاء الروايـــة التاريخيـــة بـــكل المخططات 
الالزمة، فوضع اللبنة األولى عربّيا ألول بحث 
أكاديمي في هذا الصدد فكّون خلفية واســـعة 
ســـاعدته في منهجية أعمالـــه الروائية الحقا. 
فالزمن يأخذ عند برهان أبعادا فنّية وجمالية 
مـــن خالل توظيفـــه في الكتابة الســـردية، أي 
التوظيف الســـردي الذكي لحكايا من التاريخ 
المظلم والدموي، من خالل الخطاب الســـردي 
في ســـياق الروايـــة التاريخية لســـرد وقائع 
الحاضـــر باللجوء إلـــى التاريخ فـــي تركيبة 

أدبّية تفّرد بها محمد برهان سورّيا.
يـــرى محمد برهـــان أّن الطريقـــة الدائرية 
في الســـرد فرضت نفســـها من خـــالل طبيعة 
العمـــل األدبي، ففـــي روايته ”عطـــار القلوب“ 
تـــدور كل أحداث الرواية تحـــت الطاولة أثناء 
موجة قصف وفـــي الزمن الحقيقـــي للرواية، 
ومن خاللها يمضي الراوي بعيدا في الذاكرة 
لتقـــوده التداعيـــات نحو أزمنة أخـــرى، لكنه 
مرتبط بقســـوة اللحظة ورعبها، ومشدود إلى 
عائلته التي تشـــاركه مـــكان االختباء الضيق، 
أمـــا فـــي عملـــه ”كاهـــن الخطيئـــة“ فالرواية 

هـــي مخطوط قديـــم وزمنها هـــو الزمن الذي 
تستغرقه قراءة هذا المخطوط.

هذه الطريقـــة التي انتهجها محمد برهان 
في أعمالـــه أضفت على منجزه 
اإلبداعـــي بعـــدا واقعيـــا نقل 
الماضي إلـــى صيغة الحاضر 
اشـــتغاالته  للمضـــارع  فـــكان 
المؤلمـــة برائحة الماضي الذي 
مّر أيضا على هذه األرض التي 
تدور عليهـــا الحكاية، ففي عمله 
األّول  كاهـــن الخطيئـــة تنتقـــل 
الحكايات كّلها مـــن الماضي إلى 
الحاضـــر عبـــر مخطـــوط ،وهـــذا 
نابـــع من إدراكـــه وإيمانـــه بأّن ما 
وصلنـــا مـــن التاريـــخ ال يعـــدو أن 
يكـــون إّال وجهـــة نظر، ويستشـــهد 
هنا بما يجري في سوريا والروايات 
المختلفة لألحداث، إنها مختلفة حّد التناقض 
رغم معايشـــتنا لها، ليتســـاءل ماذا ســـتكون 
الروايـــة فيما لـــو تحّولت هـــذه األحداث إلى 
تاريخ، برغم كل ما ســـبق، إال أّن برهان يقّر أّن 
التاريخ ال يفقد قيمته كخزان للعبر والتجارب 
إذا مـــا نظرنا إليـــه بعين التحـــّري والتدقيق 
وأخضعنـــاه لمنطق صائب، هو فـــي النهاية 
كما الكنـــز الثمين، علينا أّال ننخدع بالخرائط 
المزيفة التي رسمت عن مكانه وأّال نسأل عنه 
القراصنة، فهؤالء جّل هدفهم أن نضل الطريق 
إليـــه، يتابع ضيفنـــا ”ابحث بنفســـك ووفقا 

لمنطقك“.

طريق اآلالم السوري

يحاكـــي محمد برهـــان الموت الســـوري 
بقصص مشابهة جَرت في زمن مضى بطريقة 
التلميح، واثقا فيما يقول ليبني على الحكاية 
ارتكازات الحياة والموت معا، في هذا االتجاه 
يقول الروائي السوري إن الهول الذي عاشته 
ســـوريا فـــي الســـنوات األربـــع الماضية لم 
يقتصر على قســـوة ومباغتة الموت المجاني 
أو الخـــراب الـــذي حـــل بالبالد، بـــل في هذه 
الالمباالة اإلنســـانية تجاه مـــا يجري والذي 
جعـــل كل ســـوري يعيـــد النظـــر فـــي تقييمه 
لمفهومه اإلنســـاني. ثم يؤكد أن هذا الحاضر 
ما هو إال نتيجًة للماضي الذي عشـــناه، لذلك 
عـــاد محمد برهـــان إلى الماضـــي ليرى كيف 
تعامـــل العالم مع أزمات المنطقة وشـــعوبها، 
يصف ضيفنا المشـــهد بأّنـــه مهول فال يمكن 
أن ننظر إليه اليـــوم بهذا القرب ألننا لن نعي 
حقيقته قبل أن ينقشـــع غبـــار الحرب وندرك 

حقيقة ما خسرناه من إنسانيتنا.
مع تنـــّوع أســـاليب الموت الســـوري في 
طريق اآلالم الطويل الـــذي لم ينته بعد، يؤّكد 
محمد برهان أّن الصمَت وااللتزام بعدم تقديم 
موقف سياســـي -أيا كان هـــذا الموقف- هو 
شـــكل من أشـــكال البالدة، ال تتفـــق مع روح 

اإلبداع ورســـالة األدب، فالوقوف على الحياد 
من قبـــل رّواد الكلمة والعمـــل العام في هول 
المحرقـــة الســـورية هـــو تقاعس لـــن يغفره 

التاريخ.
في روايتـــه عطار القلوب بـــدأ الزمان في 
دمشـــق، فكان الفضاء مكانا لعصفور وقذيفة 

بحوارية مذهلة اختصرت جدلية الحرب 
برشاقة فائقة النظير، ليسأَل العصفور 
القذيفـــَة والقذيفـــة العصفور عن ســـّر 
قدوم كّل منهما، في داللة رمزية تشـــير 
إلى المـــوت القادم مـــن كل مكان، في 
تلـــك الحوارية تنتصر القذيفة لتكمل 
مهّمتها بينما يفقد العصفور طريقه 
فـــي رحلـــة المـــوت وال يعـــود إلى 
عائلته التي تنتظره، تلك اإلشارات 
المفصليـــة كانت اختـــزاال لكل ما 

حدث ويحدث.
يقول برهـــان ”إّن الحرب هي 
البشـــرية،  اخترعته  مـــا  أبشـــع 
وأيضا السالح هو أقذر منتجات 

اإلنســـان في تاريخ وجوده على وجه األرض، 
ومـــن هنا كانـــت البدايـــة في عّطـــار القلوب 
بحوارية الخبث والبراءة، البشاعة والجمال، 
الموت والحيـــاة، العصفور الذي يهرع بفتات 
الخبز المبلـــل إلى فراخه والـــذي ينوي بناء 
عـــش جديد مـــن القـــش، وبين القذيفـــة التي 
تحمـــل البـــارود والنـــار، والذاهبـــة لتدميـــر 
األعشـــاش واألكـــواخ والبيوت، إنهـــا جدلية 

الحب والحياة“.

أّما روايته الصادرة مؤّخرا فتبدأ أحداثها 
في حّيز مكانـــي ضّيق ”تحت الطاولة“ لتكون 
منطلقا ألماكن وفضاءات رحبة، وكأّنه يحاول 
اختزال المشهد الحقيقي في الشارع السوري.

في أعماله يلجأ محمد برهان إلى أســـئلة 
يطرحهـــا عـــن تحـــّول التفاصيـــل الصغيرة 
إلـــى أبطـــال حكائيـــة، فنـــرى 
قذيفة الدبابـــة والعصفور 
والطاولة وكأس الماء، تلك 
التفاصيل التي تحّولت إلى 
المتن في المأساة السورية.

محمـــد برهان قـــادم إلى 
األدب مـــن عالـــم الصحافـــة 
وهـــذا يتجّلى بشـــكل واضح 
فـــي أعمالـــه من خـــالل تقنية 
يســـتخدمها  التـــي  الصـــورة 
بسالســـة االنتقـــال من مشـــهد 
إلـــى آخـــر، فالرواية عنـــده كما 
يقول هي تحقيق صحفي موّسع 
وإن كان مختلفا فـــي اللغة، بهذا 
التفكيـــر البنيـــوي يشـــرع برهـــان 
بالعمل فيضع مخّططـــا للفكرة الروائية ليبدأ 
باســـتجالب تفاصيلها شيئا فشيئا وفق بناء 
مدروس، فدراســـته للصحافة وممارســـته لها 
على مدار عشـــرين عاما أضفـــت على تقنياته 
الكثيـــر من التأثير، لذلـــك فالرواية بقلمِه هي 
أقرب إلى الصحافة االســـتقصائية، من ناحية 
أخرى إنـــه يحرص أن يولـــي اهتماما خاصا 

بالمشهدية.

 [ كاتب ينقل واقع أبشع مخترعات اإلنسان الحرب والسالح 

محمد برهـان: الرواية تحقيق صحفي موسع

دائما يسعى الروائي إلى البحث عن نبع حلكاياه وفصول لها، وغالبا ما يكون ذلك النبع 
متجّسدا باملجتمع القريب أو البعيد، ومن هنا ميكن القول إّن التاريخ البشرّي املدّون فوق 
هذه األرض، والذي رّمبا يربو على خمســــــة آالف عام بكل ما فيها كنز حقيقي للحكايات، 
ــــــص الروائي وعموده الفقري، لذلك نراه يذهب  ــــــة كما يقول ضيفنا هي جوهر الن واحلكاي
إلى التاريخ في أعماله ليدرس ويقارن ما يحدث مبا حدث في محاوالت الستقراء املستقبل 
ــــــى أولئك الذين ال  القــــــادم ليصل دوما إلى أّن التاريخ يعيد نفســــــه، لكن فقط بالنســــــبة إل

يفهمونه جّيدا.

للقراء آراء@
● عبدالله عبدالرحمن: أحب الروايات التي 

يندمج فيها الصوت الخلفي للروائي مع 
صوت البطل الواحد، ربما هذا ما جعلني 

أفضل هذه الرواية. الرواية تدور حول فكرة 
رئيسية وهي “ رفض التبعية “ وبحث 

اإلنسان المجرد عن نافذة للحرية، واألمل، 
والعيش. دون االندماج في صفوف األقوياء 

أو الضعفاء في دولة تفتقد لهذه األشياء 
وتؤمن بالصراع كحقيقة ثابتة، وأننا لسنا 

سوى دمى تحركها قوى خفية تعيش في 
الظل.

● رغدة خميس: كيف يتحول الشخص من 

إنسان إلى حيوان مفترس مصاص لدماء 
البشر وآكل لحقوقهم، رضا شاوش الذي 

يمثل فئة كبيرة من الشباب الذين يسقطون 
في خدمة األنظمة، وكيف يتحولون إلى 
قتلة مجرمين وخادمين لتلك العصابات 

التي تدوس على مطالبي الحياة والحرية، 
تدوسهم كالحشرات لتدثرهم وتخرس 

صوتهم الذي يطالب بالحق،
رواية تتحدث عن فترة حكم بومدين في 

الجزائر. عميقة جدًا ومؤلمة.

● طارق فارس: يتحّول الشاب رضا شاوش 

إلى خادم للنظام، بل إلى جزء منه رغم رفضه 
للدور الذي كان يقوم به أبوه قبل أن ينتحر. 
يكتشف أن في كل نظام سياسي أو ديني أو 

حتى ثوري أيادي خفيه تحركه، وأن الذين 
نراهم أمامنا زعماء أو قادة ما هم إال دمى 

نار تحركها تلك األيادي لتحرق بها من تشاء. 
رواية جديرة بالقراءة رغم فقرات الملل التي 

تتخللها في بعض الصفحات.

● بشير: تكاد الرواية تنوء تحت ثقل اسمها، 
”دمية النار“، لوال القّوة الحارقة لزمن 

الرواية نفسه، ثمانينات وتسعينات القرن 
الماضي في الجزائر. زمن الهب في الذاكرة 

الوطنية الجزائرية. تتكئ الرواية في إيقاعها 
السريع -ورّبما المتعّجل- على قّوة المشهد 
التاريخّي الذي تسير في خضّمه. وهي بذلك 
رواية قاسية مثل قسوة ذلك المشهد. قسوة 
تنسحب، ال على األحداث فحسب، بل وعلى 

أرواح الشخصيات كّلها تقريبا.

● بيان: العنوان يعطيك انطباعا أن ما 
ستقرؤه سيكون ساطعا لتجد أنه كله سواد 
في سواد، صورة قاتمة للجزائر، وستفاجأ 
مثل ما حصل معي عندما قرأت بعضا من 

األدب التونسي والسوداني، كم تتشابه 
الدول العربية، خصوصا عندما يتعلق األمر 
بالفساد. الكاتب يقدم قصة سقوط شاب من 
سلك الشرطة في الفساد، وتورطه في جرائم 

قتل ورشوة وغير ذلك. فهو كالدمية يلعب 
به من هم أكثر بطشا، إلى أن يتعلم قواعد 

اللعبة فينقلب على ذلك.

● جوهر: ال يتحّول اإلنسان إلى وحش يعيش 

على عذابات الناس، ما لم تكمن في نفسه 
بذور الشر وإن اّدعى عكس ذلك، وهذا ما 

ينطبق على البطل الذي كان يظن نفسه أنه 
ليس كأبيه الذي كان مدير سجن، تقتصر 

حياته على إذاقة الناس أنواع العذاب، كان 
يكره والده لظلمه وبطشه بالناس، لكنه 

انقلب إلى وحش كاسر، فاق أباه إجراما 
وسفكا للدماء.

● آالء: بعض األجزاء كانت جميلة وتأملية 

جدا، لكن معظم الكتاب كان مستعجال، لم 
أحس بتعب الكاتب في تعميق الشخصية 
الرئيسية للرواية، بل كان األسلوب أقرب 
إلى الخواطر المتناثرة حول الشخصية 

الرئيسية، هذا النقص لم يبرر الصراع الذي 
تخوضه الشخصية. أعتقد أن الكاتب لو منح 
نفسه مزيدا من الوقت ألنتج رائعة، وليست 

رواية عادية.

● مؤمن: رواية عنيفة مؤثرة تعيدنا إلى 

سيرة األدب الجزائري المخيف والنظرة 
القاتمة للذاكرة والماضي والحياة واألقدار. 

تأثرت كثيرا في هذه الرواية للعواطف 
واالنفعاالت القوية للبطل سواء في هيامه 
وتيهه الفكري والنفسي في البداية، أو في 

موته الروحي واحتقاره الذاتي لنفسه فيما 
بعد. لغة الرواية كانت قوية للغاية ومؤثرة.

] بشير مفتي كاتب 
وصحفي جزائري ولد 

عام 1969 بالجزائر 
العاصمة٬ أصدر 

العديد من األعمال 
القصصية والروائية 

من بينها ”أرخبيل 
الذباب“٬“شاهد 
العتمة“٬ ”بخور 

السراب“٬ ”أشجار القيامة“٬ ”خرائط لشهوة 
الليل“. ترجمت بعض أعماله إلى الفرنسية.

] ”دمية النار“ هي أكثر من رواية هي ذلك 
العبث الملحمي لواقعنا العربي الذي بقيت 

رموزه حية تتالعب بمصائر الشعوب، من 
سيعيش ومن سيموت، ومن سيحرق بدمية 
النار اآلخرين ليجلس على أنقاضهم، فهذه 

هي قوانين اللعبة، لعبة الكبار والدمى التي 
يحركونها في شرقنا حسب مصالحهم.

دمية النار

بشير مفتي

الدار العربية للعلوم 

ناشرون

محمد برهان: الحاضر ما هو إال نتيجة للماضي الذي عشناه

اتفق أحمـــد مجاهد، رئيـــس الهيئة املصرية العامـــة للكتاب، مع 

الناقـــد محمد فكري الجـــزار، على إصدار طبعـــة جديدة من كتاب 

{معجم الوأد: النزعة الذكورية في املعجم العربي} عن الهيئة.

أكد الكاتب اللبناني سليم اللوزي، أن مشهد اإلقبال الذي رآه على 

أبـــواب معرض القاهـــرة الدولي للكتاب، في دورتـــه الـ٤٦، أثبت له 

أن مصر تتفوق في كل يوم على نفسها، وأنها أم الدنيا بال منازع.

فاز الشـــاعر سامي الجعيد بلقب {شاعر املعنى} في موسمه الرابع 

بالقصيم، فيما فاز باملركز الثاني نايف الثبيتي، أما املركز الثالث، 

فقد كان من نصيب الشاعر بجاد السناني.

◄ صدر للباحث المصري حسن 
السنوسي، كتاب بعنوان ”التحرش 
الجنسي في الواقع المصري“، وهو 

ينقسم إلى عشرة فصول يناقش 
ظاهرة التحرش الطارئة على 

المجتمع المصري.

◄ كشفت إحصائيات تفصيلية 
ودقيقة تتعلق باألنشطة الثقافية في 
الشارقة عن زيادة بمعدل 49 بالمئة 

خالل سنة 2014، حيث بلغ عددها 
8135 نشاطا في مدن اإلمارة كافة، 

علما بأن أنشطة عام 2013 بلغت 
5597 نشاطا.

◄ وقعت الكاتبة لمياء السعيد 
روايتها ”القارورة“، الصادرة عن دار 

”أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي“، 
ضمن فعاليات معرض القاهرة 

الدولي للكتاب في دورته الحالية، 
بجناح اتحاد الناشرين المصريين.

◄ وزعت دائرة المكتبة الوطنية 
باألردن، ضمن حملة ”صديقك“، 600 

قصة وكتاب لألطفال في مركز شباب 
كفرنجة، بمحافظة عجلون.

باختصار

النسوية والثقافة

مفيد نجم

} مشـــكلة المـــرأة مـــع الكتابـــة ال تتعلـــق 
بالمفهـــوم، أو شـــكل الكتابـــة الدالـــة على 
وعـــي ذاتي ناجم عن إدراك المرأة  لهويتها 
كأنثـــى، أو العكس، بل هـــي ترتبط ببعدها 
الثقافي بعد أن ســـيطر الرجل على المجال 
الثقافي واالجتماعي والسياســـي تاريخيا، 
وأصبحت المفاهيم والقيم واألفكار والرؤى 
الســـائدة تحيـــل عليه، وتعكـــس منظومته 

القيمية والجمالية والفكرية.
فـــي واقـــع كهـــذا تبـــدو هيمنـــة هـــذه 
المرجعية على وعي المرأة ظاهرة من خالل 
استســـالمها لهذه المنظومـــة، وخضوعها 
الشـــتراطاتها، وفـــي مقدمتهـــا الموقف من 
مفهـــوم الكتابة النســـوية أو األنثوية، وفقا 
لتعّدد المصطلح الدال ومرجعياته النقدية، 
حتـــى أصبحت أيـــة محاولـــة لخلخلة هذه 
البنيـــة أو الخروج علـــى مرجعيتها تهديدا 
للقيم الثقافية واألدبية الســـائدة، وتجاوزا 

على سلطة المفهوم المكّرس.
صحيـــح أن األدب فـــي مفهومـــه العام 
ال يمكـــن تجنيســـه، لكـــن الوعـــي الجمالي 
والفكـــري الذي يصدر عنه ذو طابع نســـبي 
يختلف مـــن كاتب إلـــى آخر، ومـــن مرحلة 
تاريخيـــة إلى أخـــرى، فكيـــف إذا كان هذا 
الوعـــي مرتبطـــا بجملـــة مـــن الخصائص 
والشـــخصية،  والنفســـية  الفيزيولوجيـــة 
وخاصـــة عالقة المـــرأة بالزمن وباألشـــياء 
وبالرؤيـــة إلـــى الحياة، حيـــث يميل الرجل 
إلى األفـــكار المجردة، بينمـــا تتجه المرأة 
نحو الحسي والواقعي، ناهيك عن توحدها 
مع الزمن بحكـــم طبيعتها األنثوية (الطمث 

والوالدة).
المـــرأة  الرجـــل يتميـــز عـــن  وإذا كان 
بالرؤيـــة العامة لألشـــياء، فـــإن المرأة هي 
األكثـــر اهتماما بالتفاصيل. هذه الســـمات 
وغيرهـــا كما يحددهـــا علم نفـــس األعماق 
ودراسات الشخصية تتجاوز مسألة الوضع 
التاريخـــي واالجتماعي الـــذي ينضاف إلى 
مجمـــل هذه الخصائـــص، ليجعل من كتابة 
المرأة تمثال وتمثيال لخصوصية التجربة، 
ووعـــي الهوية والذات خـــارج إطار الثقافة 

السائدة ومنظومته القيمية والمفهومية.
المـــرأة ال تكتـــب لتتميز بـــل هي تكتب 
لتستعيد هويتها وحضورها ووعيها بذاتها 
جماليا، لذلك ليس كل مـــا تكتبه المرأة هو 
كتابة نسوية/أنثوية، وليس كل عمل بطلته 
المرأة أو يتناول وضعها هو أدب نســـوي، 
ألن بعض ما يكتبه الرجـــال يمكن أن يكون 
متقدما على تلك الكتابات من هذه الناحية.

في الملف الذي نشـــرته مجلـــة الجديد 
في عددهـــا األول، والذي تضمن شـــهادات 
لعـــدد كبير من الكاتبـــات العربيات، يالحظ 
القارئ أن أكثـــر المعترضات على مصطلح 
الكتابة النســـوية والرافض له هن الكاتبات 
السعوديات، حيث سطوة الثقافة التقليدية 
ذات الطابـــع الذكـــوري، وهـــي التي تجعل 
وعي المرأة الكاتبة أكثر نفورا مما يخلخل 
منظومة هذه الثقافة، حيث تخاف المرأة من 
الخروج إلى الحرية بحكم حداثة تجربتها.

علـــى الثقافـــة أن تعترف بالتعـــّدد وأن 
تنفتح على رؤية جديدة للعالم يمكن للكتابة 
النسوية أن تقّدمها، طالما أن مفهوم الكتابة 

هو مفهوم مؤنث هيمن الرجل عليه.
* كاتب من سوريا

ّ

محمد برهان: 

الطريقة الدائرية في 

السرد فرضت نفسها من 

خالل طبيعة العمل األدبي
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رفع النجم التركي تولجهان سايشمان أجره في مسلسله الجديد منوعات

{لـــن أتخلى أبـــدا} إلى ٥٥ ألف ليرة للحلقـــة الواحدة، بعد أن كان 

يتقاضى ٤٥ ألف ليرة في مسلسل {ليلى}.

فاجأ الفنان الجزائري الشـــاب خالد جمهوره باإلعالن عن انضمامه 

إلـــى لجنـــة تحكيـــم برنامـــج اكتشـــاف املواهـــب الجديـــد {نجم 

الشعب}، إلى جانب كل من حكيم ونيكول سابا.

سافر نور الشريف إلى إنكلترا للعالج والقيام ببعض الفحوصات، 

التي بينت أن الدم ال يصل إلى الجزء الســـفلي من القدمني، األمر 

الذي جعله ال يستطيع التحكم في حركاته.

◄ يواصل الفنان املصري حسن يوسف، 
حاليا، التحضير للشخصية التي من 

املقرر أن يجسدها ضمن مسلسله اجلديد 
”دنيا جديدة“، وسوف يخوض من خاللها 
السباق الرمضاني املقبل (2015). ويجسد 

يوسف ضمن أحداث العمل دور موظف 
بسيط على املعاش، يقضي معظم وقته في 

املسجد إللقاء اخلطب الدينية والتشاور في 
أمور الدين، حتى يفاجأ بالفكر املتطرف 

اجلديد واملتمثل في اجلماعات 
الدينية املتشددة، 

ثم يبدأ في 
مواجهة من 

يحملون 
هذا الفكر 
املتطرف.

◄ أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن 
مسلسل والدها الفنان الراحل فريد شوقي 

تتولى إنتاجه شقيقتها، مشيرة إلى أنها 
ترى أن رحلة والدها الفنية مهمة وتستحق 
جتسيدها في عمل سينمائي، الفتة إلى أنه 
ثاني فنان في مصر لديه رصيد من األفالم 
بعد الفنان إسماعيل ياسني، حيث قدم 380 

فيلما، وكان عاشقا للفن. أما 
عن جديدها الفني، فقد 

أوضحت رانيا 
أنها بصدد االستعداد 

حاليا للمشاركة 
في مسلسل 
كوميدي من 

إخراج 
رائد 
لبيب.

◄ افتتح املدير العام للهيئة العامة 
للسياحة واآلثار مبنطقة مكة املكرمة 

محمد عبدالله العمري مؤخرا، معرض 
”ألوان السعودية“ املتنقل الذي تنظمه 

الهيئة العامة للسياحة واآلثار، ويعرض 
60 صورة متنوعة ملقومات اململكة 

السياحة والتراثية، تبرز اجلمال والتنوع 
احلضاري للمملكة. وأوضح العمري أن 

الهيئة تستهدف من خالل تنظيم املعرض 
الذي يستمر عشرة أيام في ردسي مول 

جدة، إطالع الزوار على جزء من املقومات 
السياحية في اململكة.

◄ أعلنت الكاتبة الكويتية فجر السعيد 
عن مشاركتها في املسلسل الدرامي ”ماذا.. 

لو“ بطولة النجمة لطيفة التونسية، 
وتشاركها نخبة من جنوم العرب واخلليج. 

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على 
موقع التواصل االجتماعي ”فيسبوك“ «بعد 
غياب سبع سنوات عن الدراما التلفزيونية 

سأعود بإذن الله في ”ماذا.. لو“، دراما 
اجتماعية بطولة النجمة الكبيرة لطيفة 
التونسية، ونخبة 

من النجوم 
العرب 

واخلليجيني. 
ويعتبر هذا 
املسلسل أول 

دراما تلفزيونية 
متثل 

فيها 
لطيفة". 

◄ قامت إدارة ”مهرجان اإلسكندرية للفيلم 
القصير“ في دورته األولى والتي ستقام في 

شهر أبريل القادم، باختيار أعضاء جلنة 
حتكيم املهرجان، والتي ستكون مكونة من 

النجم خالد أبوالنجا والناقدة تهاني راشد 
والناقد مجدي الطيب. ومن املقرر أن يتّم 
تكرمي عدد من جنوم الفن في املهرجان، 
وقد استقبل املهرجان أفالما من تونس، 
ومصر، واملغرب، والسودان، واإلمارات، 

واجلزائر، ولبنان وغيرها، حيث من 
املنتظر أن تنتهي جلنة املتابعة من 

مشاهدة األفالم لتحديد األعمال املشاركة، 
وستعلن عنها في شهر مارس املقبل.

◄ نظم أمس األربعاء 11 فبراير اجلاري 
الثقافي املصري ندوة  مركز ”رامتان“ 

فكرية بعنوان ”زينب سالم: عبقرية اخلزف 
املصري“، وذلك احتفاء بالفنانة زينب سالم 
إحدى أهم الفنانات التشكيليات املصريات 

في مجال اخلزف، ويستضيف املعرض 
حاليا ثنائيات فنية ”اثنني.. اثنني“ بقصر 
الفنون، وحتضر أعمالها وأعمال زوجها 

الفنان جمال عبود إلى جانب عروض 
ضيوف الشرف.
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} القاهــرة - أعلن قطاع الفنون التشـــكيلية 
المصريـــة عبر موقعه الرســـمي عـــن اختيار 
المشروع الفني ”يمكنك أن ترى“، ليمثل مصر 
فـــي بينالي فينســـيا للفنـــون 2015 في دورته 
الـ56، المشـــروع للفنانين: ماهر داوود وأحمد 
عبدالفتاح وجمال الدين أحمد (جمال الخشن)، 

والفنان هاني األشقر كمفوض للمشروع.
ويحمل العمل رسالة راقية بأهمية السالم، 
كمطلب إنساني ُفطرت عليه طبيعة الخلق، وقد 
تم ترشـــيح العمل ضمن ثالثة مشـــاريع فنية 
رشـــحتها لجنة المعارض برئاسة سيد قنديل 
من بين 11 مشـــروعا فنيا، ُقدمت للمشاركة في 
هذه الدورة بعـــد أن قامت بمقابلة مفوض كل 

مشروع لشرح فلسفته ومضمونه.
إن ”الســـالم“ يمثـــل المنـــاخ الـــذي يجب 
توفره لتحقيق التنمية والنهضة التي تستلزم 
تخطي الخالفات لخلـــق جّو من العمل الجاد، 
كمـــا أنه يمثل غاية في حـــّد ذاته ويمثل حالة 

الرضـــا التـــي يطمح إليها البشـــر في تحقيق 
السالم النفسي كل بحسب نظرته.

وبذلك يطـــرح العمل فكرتيـــن متضادتين 
ومتالزمتيـــن وهما الهـــدم والبنـــاء، وهو ما 
يحـــدث بداخـــل كل كائن حي، بل هـــو قانون 
الكـــون فالمنحنـــى التاريخي الهابـــط يتبعه 
منحنـــى صاعد، ولكـــن يتوقف معـــدل الهدم 
والبناء في التاريخ البشـــري علـــى قوة إرادة 

الشعوب وعزيمتها.
هـــذا ويغطي اللون األبيـــض القاعة كلها، 
وهـــو لـــون محايد يعبـــر عن الســـالم، مع أن 
اللـــون األبيض بطبيعتـــه الضوئية يحمل في 
طياته كل ألوان الطيف، بمعنى أنه يســـتوعب 
كل االحتماالت المطلقـــة، واللون األخضر في 
المســـاحات المزروعـــة لكونه لـــون الخصب 
والنماء والخير، وهو مزيج من لونين أحدهما 
ســـاخن واآلخر بـــارد، إذ يحمـــل الحياد بين 

السلب واإليجاب، وهما معا يمثالن الحياة.

رضاب نهار
 

} مـــن ذكريـــات الزمن الجميل الـــذي مضى، 
تعيـــد حاليا قنـــاة أبوظبي اإلمـــارات عرض 
حلقـــات المسلســـل اإلماراتـــي، المتكون من 
ثالثين حلقة "حبـــة رمل" لمؤلفه الكاتب جمال 

سالم ومخرجه باسم شعبو.
"حبـــة رمل" مسلســـل من إنتـــاج تلفزيون 
أبوظبي فـــي العام 2014، مـــن بطولة عبدالله 
زيد، رزيقة الطارش، سعيد سالم، هدى الغانم 
وآخريـــن من ممثلي وفناني الدراما اإلماراتية 

والخليجية.
يعـــود العمـــل بمشـــاهديه داخـــل وخارج 
اإلمـــارات إلـــى الحيـــاة قديما فـــي العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي، إلى بســـاطتها وجماليتها 
في ستينات القرن الماضي وتحديدا في العام 
1962 تقريبا، أي قبل االتحاد وتأســـيس دولة 
اإلمارات، حين كانت المســـاحات على األرض 
شاسعة وخالية من األبراج العمرانية العالية 
ذات البنايـــات الضخمـــة، والخالية أيضا من 

ازدحام السيارات في الشوارع.
باختصار كانت أبوظبي وقتها جزيرة في 
مرحلة النمو الســـكاني، يســـكنها أهلها فقط 
في بيـــوت مصنوعة من ســـعف النخيل، وما 

يتوفر مـــن مواد أوليـــة هنا وهنـــاك. ويروي 
المسلســـل "حبة رمل" قصة عائلة من أبوظبي 
تقطن الجزيرة مع جميع أفرادها؛ األب المسن 
والـــذي يلعـــب دوره الممثـــل اإلماراتي بالل 
عبدالله، وبعد أن توافـــي المنية ولده الكبير، 
يتوّجـــه إلى ولده الصغير بطلب غريب يصّعد 

األحداث الدرامية في العمل.
يطلـــب األب مـــن ابنـــه الصغيـــر أن يقوم 
بالزواج مـــن أرملتي أخيه المتوفى، الشـــيء 
الذي يترتب عنه عودته من قطر، والدخول في 

مجرى جديد ومغاير للحبكة.
تســـرد هـــذه الدرامـــا بقالبهـــا الكوميدي 
االجتماعـــي، وبمواقفهـــا الطريفـــة التـــي ال 
تنتهي، حكاية مشّوقة جذبت المشاهد العربي 
والمحلـــي لمتابعـــة تطورات أحداثهـــا، وفقا 
للمستجدات والتفاصيل المطروحة في النص.
ويمكـــن أن تصّنـــف كدرامـــا تراثية تهتم 
بتجســـيد الموروث الشعبي، كجزء أصيل من 
تاريخ دولة حديثة ومن نمط معيشـــة مجتمع 

متطّور ومعاصر.
فتراها ركزت على كافـــة العناصر الكثيرة 
الصانعة للتراث اإلماراتي في بيئاته المختلفة 
وتحديـــدا بيئتـــي الجزيرة والســـاحل. ومن 
بينها: المالبـــس، البيوت، الفضـــاء المكاني 

العام، وســـائل النقـــل وطـــرق الحصول على 
لقمة العيش ووسائله واالحتياجات اليومية، 

واألغراض المستخدمة.

وبالتالي أضاءت على المشاكل التي كانت 
تواجه اإلنســـان اإلماراتي والصعوبات التي 

لطالما اعترضته بأسلوب فكه.

} الجزائــر – يرى متابعون للشـــأن الفني في 
الجزائر أن فيلم ”الوهراني“، يشـــكل منعرجا 
جديدا في مســـار اإلنتاج السينمائي الموثق 
لثـــورة التحرير، فإذا كانت األعمال الســـابقة 
قد ركزت علـــى عرض الصورة المبهرة للثورة 
االســـتعمار  ممارســـات  وعلـــى  التحريريـــة 
الفرنســـي، فـــإن العمـــل الجديد جـــاء ليفتح 
نافذة على نقد الذات والبحث عن الحقيقة في 
قدســـية يرى البعض مـــن الفنانين والمثقفين 
الجزائرييـــن أنه يجب إعـــادة النظر فيها، بما 
أن الثورة قام بها إنسان واإلنسان قد يخطئ، 

كما قد يصيب.
ويعتبــــر المخرج أحمد راشــــدي صاحب 
فيلــــم ”مصطفى بن بولعيــــد“ (2010)، واحدا 
من المتمســــكين بتوثيق الثورة ســــينمائيــا 
وتقديمهــــا إلى العالــــم، كواحدة من الثورات 
اإلنســــانية الكبيــــــرة في العصــــر الحديث، 
نظيــــر ما قدمــــه الجزائريون مــــن تضحيات 
جســــام وعبقـرية فــــي الصمــــود بغاية دحر 

االستعمار.
ويشــــدد علــــى أن الجزائر المســــتقلة لم 
تقــــدم إلى حــــد اآلن ما يعكس صــــورة ثورة 
التحريــــر، وأن الوقت لــــم يحن بعد للخوض 
في نقدها، ما دام زخمـها ورســالتها لم تصل 

إلى العالم.

وكان الباحث الســـينمائي عدة شـــنتوف، 
قد أصـــدر كتاب ”الســـينما الجزائرية وحرب 
التحرير“، ضّمنه األعمال الفنية والسينمائية 
التـــي تناولـــت حـــرب التحريـــر الجزائريـــة، 
وناقش فيه دور الصورة في التعريف بالثورة، 
متوصـــال إلـــى خالصـــة مفادهـــا أن األعمال 
المنجـــزة تبقى بعيدة وغيـــر كافية، عّما قدمه 
الجزائريون في ســـبيل حريتهم وعما مارسه 
االســـتعمار في حقهم، وذلك مقارنة بما يوثق 
ويروج له لدى بعض األمم والشـــعوب التي ال 

تقارن تضحياتها بتضحيات الجزائريين.
وضّمن الباحث كتابه ثالثة فصول، تناول 
الفصل األول مكانة األفالم الثورية في السينما 
الجزائريـــة، وتطّورهـــا عبر الزمـــن، بدءا من 
الســـنوات األولى من استرجاع االستقالل إلى 
فترة الســـبعينات والثمانينات والتســـعينات 

ومطلع األلفية الجديدة. 
واهتـــم في الفصـــل الثاني باألفـــالم التي 
تطرقـــت إلى فترة ما قبل اندالع ثورة التحرير 
الجزائرية، والتي يقدر عددها بـ15 فيلما أهمها 
”الليـــل يخاف من الشـــمس“ و“الخارجون عن 
القانون“ و“وقائع ســـنين الجمر“. أما الفصل 
الثالـــث فقد تعرض لـ21 فيلما صورت ســـاحة 
و“معركـــة  األوراس“  منهـــا ”ريـــح  المعركـــة 

الجزائر“ و“الطريق“وغيرها.

الجزائريـــة  الســـينما  أن  النقـــاد  ويـــرى 
الثوريـــة على ما يقـــال عنها، اســـتطاعت أن 
تنجز أعماال كبيـــرة تاريخيا وفنيا، على غرار 
ســـنة (1966) الذي  فيلـــم ”معركـــة الجزائـــر“ 
أخرجه اإليطالي جيلـــو بونتي كورفو، الفائز 
لمهرجان برلين، وظل  بجائزة ”الدب الذهبي“ 
ممنوعا من العرض في فرنسا إلى غاية 2004، 
فقد أثار جدال بعد احتـــالل أميركا للعراق في 
2003، واعتبر مرجعية للمؤسســـات الرسمية 
في واشنطن للقضاء على المقـاومة المحليــة.

باإلضافـــة إلى فيلـــم ”األفيـــون والعصا“ 
ألحمـــد راشـــدي المقتبس عن روايـــة للكاتب 
مولـــود معمري، وفيلم ”وقائع ســـنين الجمر“ 
للمخـــرج محمد لخضر حامينـــا، الحائز على 
الســـعفة الذهبية بمهرجـــان ”كان“ عام 1976، 
كأول وآخـــر تتويج للســـينما العربية في هذا 

المهرجان العالمي.
فـــي المقابل ومـــع ظهور جيـــل جديد من 
على  الســـينمائيين،  والمخرجيـــن  الفنانيـــن 
غرار إلياس ســـالم ورشـــيد بوشـــارب، بدأت 
على الســـينما الثورية، من  مالمح ”انقـــالب“ 
حيث المضمـــون النقدي للثـــورة، ومن حيث 
هيمنة الموضوع على السياســـة السينمائية 
للبـــالد، مشـــددا على ضـــرورة تقديـــم قراءة 
جديدة، للتاريخ وفسح المجال أمام مواضيع 

مغايـــرة تهـــم المجتمـــع الجزائـــري في ظل 
التطـــورات المتالحقة، خاصة بالنســـبة إلى 
نمو الفكر المتطرف والعشرية الحمراء ونمو 

التناقضات االجتماعية.
ويرى المخرج مسعود العايب في تصريح 
لـ“العرب“ أن ”الســـينما الثوريـــة عادت بقوة 
في السنوات األخيرة بسبب األهمية القصوى 
التـــي توليهـــا ســـلطات البـــالد السياســـية 
للموضـــوع، وبعيدا عن أســـاليب توزيع هذه 
األعمـــال على مؤسســـات اإلنتاج، فـــإن إرادة 
تقديـــم التاريـــخ وفـــق رؤية معينـــة بدليل أن 
المسائل المهمة واألسئلة المطروحة في عدة 
قضايا تبقى مغيبة، كما هو الشـــأن بالنســـبة 
الغتيـــال عبـــان رمضـــان وعميـــروش وكريم 
بلقاســـم وغيرهم، وهو أمـــر يظلم التاريخ وال 

ينصف الحقيقة“.
وأضـــاف ”الدولـــة رصدت مبالـــغ ضخمة 
لألعمـــال الثورية في إطار احتفالية ســـتينية 
الثورة، وتظاهـــرات أخرى، إّال أنها تمتنع عن 
دعـــم األعمال التي تخوض في مســـائل أخرى 
تطـــرح نفســـها بإلحاح؛ كتنامـــي التناقضات 
االجتماعية، وبروز مشـــاريع التطرف الديني 
واإلرهاب، وانتشـــار المخدرات والهجرة غير 
الشـــرعية، وحتى الفســـاد المالي والسياسي 

وغيرها من القضايا“.

[ فيلم {الوهراني} يؤشر بصوت عال النحراف الثورة والثوار
جيل جديد يؤسس لالنقالب على السينما في الجزائر

للمخرج اجلزائري  ــــــي“  أثار فيلم ”الوهران
إلياس ســــــالم، جدال جديدا في الســــــاحة 
الفنية والثقافية اجلزائرية، بســــــبب جرأته 
في طرح ما رآه ”انحرافات الثورة والثوار 
بعد االســــــتقالل“، وهو األمــــــر الذي أثار 
اســــــتياء جمهور عريض من اجلزائريني، 
ومما يعرف بـ“األســــــرة الثورية“ (تنظيمات 
ــــــني)، الذين نددوا  ــــــة لقدمــــــاء احملارب مدني
وجتمهروا منذ أسابيع أمام قاعة العرض 
ــــــن الفيلم محاولة  مبدينة وهــــــران، معتبري

للمساس بسمعة ثورة التحرير.

مصر تنثر السالم في بينالي فينسيا 2015

{حبة رمل} كوميديا تجسد الموروث الشعبي اإلماراتي

{الوهراني} فيلم يفتح نافذة على نقد الثورة الجزائرية
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العمل يطرح فكرتين متضادتين ومتالزمتين هما الهدم والبناء

{حبة رمل} يقدم دراما هزلية تجسد الموروث الشعبي لإلمارات

مسعود العايب: 

الدولة تمتنع عن دعم 

األعمال التي تخوض في 

مسائل أخرى 



اإلستشـــارية  اللجنـــة  قـــررت  واشــنطن-   {
املعنية بإرشادات احلماية التي التي تصدرها 
احلكومـــة االميركية رفـــع حتذيرها عن تناول 

االطعمة املشبعة بالكوليسترول.
وقالـــت صحيفـــة "واشـــنطن بوســـت" أن 
اللجنة االستشـــارية ناقشت في اجتماعها في 
ديســـمبر قرارها برفع الكوليسترول من قائمة 
”العناصـــر الغذائية املثيرة للقلق“. وأوضحت 
أن اللجنـــة ستنشـــر قريبا تقريرا تســـتخدمه 
خلطوطهـــا  كأســـاس  االحتاديـــة  احلكومـــة 
اإلرشادية بشأن احلمية وأنها حتجب تعليقها 

حتى النشر.
ولـــم تعكـــس اللجنـــة التحذيرات بشـــأن 
املســـتويات العالية ملا يعتبر بصورة شـــائعة 
”كوليســـتروال ضارا“ املرتبـــط بأمراض القلب 
ويحتمل ارتباطه أيضا مبشاكل صحية أخرى.
وحـــذرت احلكومـــة لعقود مـــن احلميات 
عالية الكوليســـترول. وأوضحت الصحيفة أن 
الكثيـــر من علمـــاء التغذية يعتقـــدون اآلن أن 
امتصاص الكوليســـترول قـــد ال يؤثر بصورة 
كبيرة على مســـتويات الكوليسترول في الدم 
كمـــا أنه قد ال يزيـــد خطر اإلصابـــة بأمراض 

القلب في البالغني موفوري الصحة.
جتدر اإلشـــارة إلى أن هذه اخلطوة جاءت 
مناقضة متاما للدراسات السابقة التي شددت 
من خطر الكوليسترول على األعضاء احليوية 

للجسم.
وقد أشـــارت إحدى هذه الدراسات إلى أن 
البالغـــني الذيـــن تتراوح أعمارهـــم ما بني 35 
إلى 55 عاما ويعانون من ارتفاع في مســـتوى 
الكوليســـترول فـــي الـــدم معرضـــون خلطـــر 

اإلصابة بأمراض القلب.
وأكـــدت الدكتـــورة مـــارى نافـــار بوجان، 
الباحثـــة فـــي معهـــد البحوث الســـريرية، أن 
املعاناة من آثار تراكم الكوليســـترول في الدم 
على املدى الطويل، فضـــال عن عامل التدخني 

يســـهمان بنســـبة 39 باملئة في زيـــادة فرص 
اإلصابة بأمراض القلب.

وشـــدد الباحثون على ضرورة تناول عقار 
ســـتاتني املخفض للكوليســـترول فـــي مرحلة 
العشـــرينات والثالثينات مـــن العمر ليصبح 
أحد العوامل األساسية املكافحة لزيادة فرص 
اإلصابة بأمـــراض القلب في مراحل الحقة من 

احلياة.
وعكـــف الباحثون على حتليل بيانات أكثر 
من 1.478 بالغا من األصحاء، ال يعانون من أي 

أمراض للقلب في سن 55 عاما.
وأشارت املتابعة إلى أن األشخاص الذين 
يعانـــون من ارتفاع مســـتوى الكوليســـترول 
كانـــوا أكثر عرضة بنســـبة 40 باملئة لإلصابة 

بأمراض القلب مقارنة باألصحاء.
لكن رغـــم أن معظم الدراســـات والبحوث 
ركزت على اآلثار الســـلبية لالرتفاع الشـــديد 
ملســـتوى الكوليســـترول في الدم، كشف فريق 
مـــن الباحثني أن الضرر حاصل حتى في حال 

تسجيل ارتفاع طفيف في نسبته.
وحـــذر أطباء أميركيون من أن االرتفاع في 
نســـبة الكوليسترول في فترة منتصف العمر، 
حتى لو كان طفيفا، يزيد بصورة واضحة من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ووجدت الدراســـة أن كل عقـــد يحدث فيه 
ارتفاع متوســـط في معدالت الكوليسترول في 

املرحلـــة العمريـــة بني 35 و55 عامـــا، يزيد من 
فرص اإلصابة بأمراض القلب 40 في املئة.

وقال الباحثون في معهـــد ديوك كلينيكال 
ريسيرتش، الذين أجروا الدراسة على حوالي 
1500 شـــخص، إن إجراء فحوص طبية لقياس 

نسبة الكوليسترول يعد أمرا هاما.
وأكـــدوا أنـــه يجـــب احلـــذر مما أســـموه 

”سنوات الدهون“.
لكـــن آن مـــاري نافـــار بوجـــان، الباحثـــة 
الرئيسية في الفريق الذي أجرى الدراسة التي 
نشـــرت في دورية ”الدورة الدموية“، قالت إنه 
قد ال يحتاج كل شـــخص لديه ارتفاع متوسط 
أو معتدل في الكوليســـترول إلى عقاقير، لكنه 
قد يجد أن مـــن املفيد أن يغير النظام الغذائي 

وميارس املزيد من التمارين الرياضية.
وأوضحت أن مـــا نقدمه ألوعيتنا الدموية 
فـــي فترات العشـــرينات والثالثينـــات وحتى 
األربعينات من العمر، يشكل األساس لألمراض 
التـــي قد تصيبنا فيما بعد، ولو انتظرنا حتى 
اخلمسينات والســـتينات للتفكير في الوقاية 
من أمراض القلب فإننا نكون قد فقدنا بالفعل 

فرصة هامة.
يفسر اخلبراء أن الكثير من الكوليسترول 
في الدم ميكن أن يؤدي لتكون مواد دهنية على 
جدران األوعية الدموية، ويؤثر على تدفق الدم 

إلى القلب واملخ وبقية أجهزة اجلسم.

ومبـــرور الوقت ميكن للشـــرايني أن تتلف 
فيصـــاب اإلنســـان بـــآالم القلب، التـــي تدعى 

الذبحة الصدرية أو أزمة قلبية.
وتتسبب أمراض القلب واألوعية الدموية 
فـــي حوالي ثلث حاالت الوفـــاة في بريطانيا، 
مما ميثل أكثر من 180 ألف حالة وفاة سنويا.

ووفقا للدراســـة فـــإن الباحثني األميركيني 
تتبعـــوا أكثـــر من 1478 شـــخصا بالغـــا، غير 
مصابـــني بأمـــراض القلـــب ومت إدراجهم في 
فحـــوص طبية تشـــابه تلك التـــي يخضع لها 

مرضى القلب.
وفي ســـن 55 عاما، كان حوالي 40 في املئة 
من املشاركني في الدراسة قد تعرضوا الرتفاع 

الكوليسترول طوال 10 سنوات على األقل.
وخالل الـ15 عاما التالية فإن خطر إصابة 
هؤالء بأمـــراض القلب بلغ 16.5 في املئة، وهو 
أعلـــى بأربع مرات تقريبا مقارنة بهؤالء الذين 
لم تظهر لديهم عالمات ارتفاع الكوليســـترول 
في مرحلة عمرية ســـابقة، والتي بلغت نســـبة 

اخلطر لديهم 4.4 في املئة فقط.
وتؤدي كل 10 ســـنوات من ارتفاع نســـبة 
الكوليســـترول إلى زيـــادة احتمـــال اإلصابة 
بأمراض القلب بــــ39 في املئة. وقالت دواريان 
مادوك من مؤسســـة القلب البريطانية: نعرف 
حاليا أن الكثير من الكوليســـترول في دمائك 

عامل خطير في اإلصابة بأمراض القلب.

الكوليسترول بريء من خطر اإلصابة بأمراض القلب
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

 خالفا ملا كان شــــــائعا لعقود، تبني للخبراء 
أن الكوليسترول بريء من التسبب، بشكل 
ــــــة بأمــــــراض القلب  مباشــــــر، فــــــي اإلصاب

والشرايني للذين يتمتعون بصحة جيدة.

مـــن لديـــه ارتفـــاع متوســـط أو 

معتدل في الكوليســـترول قد ال 

يحتاج إلى عقاقير، لكنه مطالب 

بتغيير نظامه الغذائي فورا

 ◄

[ باحثون يغيرون االعتقاد الشائع بشأن أعداء القلب البشري } واشــنطن - كشـــف باحثـــون أميركيون أن 
تنـــاول التـــوت األزرق املجفف يحســـن صحة 
األوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، السيما 
لدى صنف النســـاء الالتي يعانني من ارتفاعه 

بعد سن اليأس.
وتوصلت الدراســـة إلى أن ضغط الدم لدى 
النساء الالتي أكلن التوت األزرق املجفف ملدة 
شهرين قد انخفض، كما زادت مستويات مادة 
كيماوية تؤدي إلى استرخاء األوعية الدموية.
وقالت ســـارة جونســـون وهي باحثة في 
والتمرينات الرياضية بجامعة  مجال التغذية 
فلوريدا في تاالهاســـي والتي قادت الدراســـة 
إن التـــوت األزرق ال ميكن أن يحل محل أدوية 
ضغط الدم. لكنه ميكن أن يساعد على احلد من 
القابلية الرتفاع ضغط الـــدم وتصلب األوعية 
الدموية بعد انقطاع الطمث إذ تتزايد مخاطر 

إصابة النساء مبرض القلب.
وقال الباحثون في دورية أكادميية التغذية 
والغذائيات إن أبحاثا ســـابقة أشارت إلى أن 
التـــوت األزرق ميكـــن أن يســـاعد على خفض 
ضغـــط الـــدم. وكانت بعض الدراســـات ذكرت 
أيضـــا أن مـــادة الفالفونويـــد املوجـــودة في 
التـــوت األزرق وغيرها من املركبـــات النباتية 
الصحيـــة ميكن أن تســـاعد على زيـــادة كمية 
مادة أكســـيد النيتريك التـــي تؤثر على خاليا 
جدران األوعية الدموية. وشاركت في الدراسة 
48 امرأة تخطـــني مرحلة انقطاع الطمث، يبلغ 
متوسط أعمارهن 55 عاما وهن جميعا يعانني 

من ضغط الدم املرتفع.
قام فريق مـــن العلماء مـــن جامعة جزيرة 
ماساتشوســـتس  وجامعـــة  إدوارد  األميـــر 
دارمتـــوث بوضـــع خاليـــا عضلـــة القلب في 
ملخص التـــوت البري ملدة 6 ســـاعات، بهدف 
استكشـــاف كيف ميكـــن للمركبـــات الطبيعية 
في التوت البري أن حتمي اجلســـم ضد املواد 
الضـــارة. والنتيجـــة، أن مســـتخلص التوت 
البـــري قام بخفـــض كمية أنســـجة األنزميات 
املضرة والتـــي ترتبط بأمـــراض القلب ومنو 

الورم والتهاب املفاصل.
وقالـــت كريســـتينا كـــو، مديـــر البحـــوث 
والعلـــوم لـــدى أوشـــن ســـبراي واحلاصلـــة 
على شـــهادة الدكتوراه: في حـــني أن هناك ما 
يســـتدعي إجراء دراســـة إضافية لفهم الدور 
احلقيقي الـــذي تلعبه مكونـــات التوت البري 
فـــي صحـــة اخلاليا وحمايـــة القلـــب وتعزيز 
نشـــاط البكتريـــا اجليـــدة في األمعاء، تشـــير 
األبحـــاث األولية إلى أنه ميكن االســـتفادة من 
هذه املكونات باعتبارها وسيلة فعالة لتحسني 

صحة اجلسم بأكمله.
وتعتبر فترة ســـن اليأس من أشد الفترات 
هشاشـــة لتزامنه مـــع تغييـــرات فيزيولوجية 

جمة قد تربك اجلسد.

 التوت يحسن صحة األوعية 

الدموية بعد سن اليأس

◄  قالت منظمة الصحة العاملية 
إنها ما زالت قلقة بشأن انتشار 

متالزمة الشرق األوسط التنفسية 
وأنه رغم أن منط العدوى تغير 
فيما يبدو بشكل نسبي إال أن 

الوضع العام وإمكانية االنتشار 
على مستوى عاملي ال يزال مبعث 

قلق.

◄ كشف باحثون أن حمام الساونا 
ليس من احملظورات بالنسبة 

ملرضى السكري، شريطة االنتظار 
ملدة ساعتني بعد حقن األنسولني 

ثم الذهاب إلى الساونا؛ نظرا إلى 
أن الدم يتدفق في اجللد بقوة أثناء 

حمام الساونا.

◄ أشار الطبيب النفسي األملاني 
املختص في اإلدمان راينر 

توماسيوس إلى أن اآلثار اجلانبية 
الناجتة عن استخدام القنب أكبر 

من نظيرتها التي حتدث عند 
استخدام املسكنات.

◄ أكد البروفيسور غيسبرت 
ريتشارد أن اجلزر يحتوي على 

فيتامني (أ)، الذي قد يؤدي نقصه 
إلى اإلصابة بالعشى الليلي 

وجفاف القرنية وتآكلها.

◄ قالت جامعة كاليفورنيا إنه 
سيتم إلزام الطالب بأن يتم 
فحصهم ملعرفة ما إذا كانوا 

مصابني بالسل وسيتم تطعيمهم 
ضد احلصبة.

◄ كشفت دراسة جديدة قام بها 
علماء من أسبانيا أن الشوكوالتة 

أفضل مساعد للراغبني في 
تخفيض وزنهم.

 } برلني - كشـــف باحثـــون أن ضرر احلمية 
القاســـية أكبر بكثير من مكاســـبها اإليجابية، 
ألنها ترتكز أساسا على سعرات متدنية تفتقد 
إلـــى الفيتامينـــات والبروتينـــات األساســـية 
للجســـم، األمـــر الـــذي يضعف جهـــاز املناعة 
ويـــؤدي إلى تراجـــع الطاقة وترهل البشـــرة 

وتساقط الشعر.
يؤكد اخلبراء أن من يتبع احلمية الغذائية 
الصارمـــة بشـــكل متكـــرر أو على مـــدار فترة 
طويلة يواجه خطر إتالف اإلحساس الطبيعي 
باجلوع والشـــبع، أو املعاناة من نقص  الطاقة 

أو العناصر الغذائية في جسمه.
أكـــد عالم التغذية األملانـــي جورج أبيل  أن 
اِحلمية القاسية املعروفة باسم ”كراش دايت“ 

ال تصلح إلنقاص الوزن  على املدى الطويل.
 وأوضـــح أبيـــل أنه عنـــد إتبـــاع اِحلمية 
الغذائيـــة القاســـية التي تقـــوم على احلد  من 
إمداد اجلســـم بالطاقـــة، يتم تفريـــغ مخزون 
الكربوهيـــدرات فـــي اجلســـم، والـــذي  يكون 
مصحوبـــا بفقدان امليـــاه من اجلســـم أيضًا، 
بينمـــا ال يتأثر مخـــزون  الدهون فـــي البداية 

كثيرًا.
 وأضاف عالم التغذية أنه على الرغم من أن 
املـــرء يفقد الوزن في  وقت قصير، إال أن الوزن 
يزداد مـــرة أخرى بالســـرعة نفســـها مبجرد 

العـــودة إلى  العـــادات الغذائيـــة القدمية، بل 
غالبا ما يتم تخطى الوزن األصلي.

وجدير بالذكر أن احلمية الغذائية القاسية 
تقـــوم على خفض إمداد اجلســـم  بالطاقة إلى 
نحو 500-800 سعر حراري يوميا، في حني أن 
متوســـط احتياج  الشـــخص البالغ من الطاقة 

يبلغ 2000 سعر حراري.
وكشفت دراســـة قام بها علماء من جامعة 
”وايك فوريســـت“ األميركيـــة تابعوا حالة 112 
امرأة فوق ســـن اخلمســـني، فقـــدن حوالي 11 
كيلوغرامـــا أثناء خضوعهـــن حلمية خالل 15 

شهرا.
واســـتنتجوا أن ثلثي املشاركات استعدن 
نحـــو 70 باملئة من الـــوزن الـــذي فقدَنه، وأن 
صحـــة قلوب هؤالء النســـاء باتت أســـوأ مما 

كانت عليه قبل اخلضوع للحمية.
ووجـــدوا أيضـــًا أن الوزن الذي يكتســـب 
بســـبب التوقـــف الفجائـــي عـــن احلمية غير 
املتوازنة يرفع مستويات الكولسترول الضار 

وضغط الدم والدهون الثالثية والسكر.
وحذر اخلبراء من أن النساء املتقدمات في 
الســـن والالتي ترغنب في تنقيص أوزانهن من 
أن اخلضـــوع للحمية غيـــر املتوازنة ميكن أن 
يضرهن أكثر مما ينفع، الحتماالت اســـتعادة 

الوزن مستقبًال.

ونصـــح فريق من األطباء املتخصصني في 
التغذيـــة، في النهاية، بعـــدم اخلضوع حلمية 
قاســـية وغير متوازنة، ومن ثم العدول عنها، 

وشـــددوا على أهمية تغيير منـــط احلياة من 
خالل تناول الغذاء املفيد واحملافظة على وزن 

صحي.

} هامبــورغ - قــــال فريق مــــن اخلبراء األملان 
إن أســــهل طريقة لوضع قطرات العيون تكون 
عبر االســــتلقاء علــــى الظهر وتوجيــــه القطرة 
بكلتا اليدين إلى العني. فعلى املريض أن يغلق 
عينيه، ويضع قطرة واحــــدة في زاوية اجلفن 
 الداخليــــة وعقب ذلك، يفتح اجلفن ملدة قصيرة 
كي تسيل القطرة على  القرنية وملتحمة العني. 
وفي اخلطوة األخيرة، عليه أن يغلق العني 
ملدة دقيقة تقريبا، كي  يتسنى للقطرة أن تؤتي 

مفعولها.
الفئــــات  أكثــــر  أن  الباحثــــون  ويعتبــــر 
املســــتعملة لقطرات العني هي الفئات املتقدمة 
في السن، وذلك لكثرة األمراض التي تواجهها 
العني في تلك املرحلة العمرية. وقالت دراســــة 
أميركيــــة إن األشــــخاص الذيــــن يعانــــون من 

مشــــاكل في العني لها ارتباط بالسن مثل املياه 
الزرقاء (إعتام عدسة العني) قد يعيشون أقصر 
من أقرانهم األصحاء رمبا ألن هذه املشاكل قد 
تكون مؤشــــرا على هشاشة الصحة وضعفها. 
كما تبــــني أن عددا مــــن أمــــراض العيون تعد 
مؤشرات قوية على حياة أقصر واملياه الزرقاء 
بصفــــة خاصة قد تكون مؤشــــرا على عمليات 

فسيولوجية ترتبط بالعمر والوفاة.
وأظهرت دراســــة نشرت في دورية أرشيف 
طــــب العيــــون علــــى 4753 شــــخصا تتــــراوح 
أعمارهــــم بني 55 و81 عامــــا أن من يعانون من 
التنكس البقعي بســــبب الســــن -وهــــي حالة 
متقدمة تســــبب فقدانا تدريجيا فــــي الرؤية- 
تزيــــد لديهم مخاطــــر الوفاة بنســــبة 41 باملئة 
خالل 6.5 ســــنوات من اإلصابة عمن ال يعانون 

مــــن أي أعــــراض ترتبــــط بهذا االختــــالل في 
الرؤية.

وقالــــت الدراســــة التــــي أجراهــــا الدكتور 
فريدريــــك فيريس مــــن معهد العيــــون القومي 
بواليــــة ميريالند األميركيــــة إن املرضى الذين 
خضعــــوا جلراحة إزالــــة املياه الزرقــــاء تزيد 
لديهم مخاطر الوفاة بنسبة 55 باملئة عن الذين 
يتمتعــــون برؤية ســــليمة، بينما تصل نســــبة 
املخاطر ملن يعانــــون من ضعف الرؤية مبعدل 
النصــــف إلى 36 باملئة. وتســــبب املياه الزرقاء 
إعتاما في عدســــة العني قد يؤدي إلى اإلصابة 

بعمى جزئي.
ووجدت دراســــة أخرى أن التعرض املفرط 
لضوء شــــمس الصيف في ســــنوات النضوج 
املبكرة قد يزيد مخاطر اإلصابة ببقع الشبكية 

املرتبطة بالســــن وهو خلل بصري قد يســــبب 
فقدان البصر. وبقع الشــــبكية املرتبطة بالسن 
هي الســــبب الرئيســــي للعمى لدى كبار السن 
مــــن األميركيــــني. وأشــــارت الدراســــة إلى أنه 
توجد عالجات محدودة لهذا املرض. وتتســــم 
احلالة بنمو أوعية دم غيرعادية في الشــــبكية 

ومنو رواسب براقة أو معتمة في الشبكية.

الحمية القاسية تضعف المناعة وال تضبط الوزن 

باحثون: أمراض العيون مؤشر على قصر العمر

 كشـــفت دراسة بريطانية أن تناول الســـيدات من 3 إلى 4 أكواب من 

القهـــوة يوميـــا، يمكن أن يقلل مـــن خطر إصابتهن بســـرطان بطانة 

الرحم بمقدار الخمس تقريبا.

قالت القابلة األملانية يوليانه مارتينيت إن أدق طريقة لقياس 

درجة حرارة الرضيع تتمثل في استعمال مقياس الحرارة الرقمي 

التقليدي، والذي يتم وضعه في الشرج.

  أوصت غرفة الصيادلة األملان باإلكثار من السوائل عند الشعور بآالم 

في الحلق، وأكدت أن الغرغرة بمحلول محلى أو بشـــاي املريمية تدعم 

الشفاء من نزلة البرد.

امتصاص الكوليسترول قد ال يؤثر كثيرا على مستوياته في الدم

العدول عن الحمية القاسية يكسب وزنا أكثر من ذي قبل

ــــــم أكـــثـــر  كـــــبـــــار الـــــســـــن ه

العين   لقطرات  المستخدمين 

ـــــراض الــتــي  وذلــــك لــكــثــرة األم

تواجهها العين في تلك المرحلة

 ◄
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ميديا

} لنــدن – مازالــــت مجالت األزيــــاء واملوضة 
العامليــــة تطبــــع بأرقى أنواع الــــورق وأحدث 
طرق الفــــرز اللوني وتباع بأســــعار مرتفعة، 
وجتد لها مــــن القراء أكثر بكثير من املتابعني 

لها على اإلنترنت.
أبدت لوســــي يومانز رئيسة حترير مجلة 
املتخصصــــة باملوضــــة واألزيــــاء،  ”بورتــــر“ 
فخرها باخلطــــوة اجلريئة التي اتخذتها قبل 
عــــام، بإطــــالق مجلتها املطبوعــــة، في الوقت 
الذي تســــعى وسائل اإلعالم املطبوعة جاهدة 
إلى حتســــني إنتاجاتها الرقمية وتتساءل عن 

مستقبل عناوينها املطبوعة.
بورتر“، وهي شــــركة  أ –  وبادرت ”نــــت – 
ناجحة متخصصة فــــي بيع منتجات املوضة 
الفاخرة على اإلنترنت، باتخاذ خطوة مفاجئة 
العام املاضي عندما طرحت أّول أعداد مجلتها 

املطبوعة.
وتتحــــدث يومانــــز، بكل ثقــــة وتقول ”لقد 
قمنا بالكثير من البحوث. تختلف هذه الشركة 
متاما عن شركات النشر التقليدي التي تعتمد 
كثيرا على سياســــة ’نحن السلطة هنا، وهذه 
هــــي املعلومات التــــي حتتاجــــون إليها‘، وال 
ســــيما في عالــــم املوضة“. وتضيف ”بســــبب 
العالقة الوثيقة التــــي جتمع ’نت – أ- بورتر‘ 
بعمالئهــــا، فإننــــا نتحاور ونتواصل بشــــكل 
مســــتمر. نحصل على الكثيــــر من املالحظات 

من العمالء“.
وشــــغلت يومانز ســــابقا منصب رئيســــة 
حترير مجلة ”هاربرز بازار“ ملدة 12 ســــنوات، 
وبعد عام مــــن انطالق مجلتــــة ”بورتر“، يتم 
توزيعها في 60 بلدا، ويبلغ عدد النسخ املوزعة 
152,000، وهو ما ُميّثل نســــبة صغيرة من عدد 
الزائرين الشهريني ملوقع البيع (6 مليون زائر 

شهريا)، ولكنه معدل ال بأس به بالنسبة ملجلة 
جديدة، تصدر مرتني شهريا، وّمت إطالقها في 

وسط ُيعرف بازدحامه الشديد.
وخــــالل فتــــرة التخطيط إلطــــالق املجلة، 
اســــتغلت يومانز قاعدة البحــــث القوية التي 
متتلكها الشركة (والتي تتكون من 7000 عميل 
وقعــــوا مبوافقتهــــم لإلجابة على األســــئلة). 
صــــّرح حوالــــي 80 باملئــــة منهــــم أن النســــخ 
املطبوعــــة ال تــــزال متثــــل بالنســــبة لهم أهم 
مصدر لإللهام وللســــلطة فــــي مجال املوضة. 
مــــا يريدونه هــــو تصفية حقيقيــــة للمضمون 

ووجهة نظر واضحة.
وتتحــــدث رئيســــة التحريــــر دائمــــا عــــن 
”املــــرأة“ وليــــس ”القارئــــة“، ”الشــــيء الــــذي 
يحبــــه القراء هو أن النســــخة املطبوعة توفر 
لهــــم الفرصة لتمضية بعض الوقت بعيدا عن 
التكنولوجيا، ولكنهم أرادوا كذلك أن يكون في 
استطاعتهم التبضع من خاللها، ولم يتّم ذكر 
عامل اخلدمة. هم أحبوا إحســــاس اإلشــــباع 
الفوري الذي توفــــره التكنولوجيا“. لذلك فإن 
الهدف من ذلك هو احلفاظ على أفضل جوانب 
املجــــالت التقليدية (اختيــــارات جميلة، صور 
رائعــــة، كتابة مدهشــــة ورابــــط عاطفي)، مع 

إضافة تقنية رقمية جديدة.
ناقشــــت يومانــــز، مــــع ناتالي ماســــني، 
مؤسســــة الشــــركة ورئيســــتها، فكرة إطالق 
املجلــــة. كانتــــا قــــد التقيتا للمــــرة األولى في 
آواخر التســــعينات في تاتلر، قبــــل أن تبادر 
ماسني بإنشاء ”نت – أ- بورتر“، ثّم تطويرها 
لتصبح اليوم الشــــركة التي تســــجل مبيعات 
تقدر بأكثر من 400 مليون جنيه إسترليني. في 
نفس الفترة، أصبحت يومانز رئيســــة حترير 
”هاربرز أند كوين“ التــــي أعادت إطالقها على 

شكل مجلة ”هاربرز بازار“.
انضمــــت يومانز إلى الشــــركة فــــي 2012، 
وشــــغلت حينهــــا منصــــب مديــــرة احملتوى 
العاملي. ثّم أطلقت ’ذي إيديت‘، وهي إصدارات 
املوقع الرقمي األسبوعية، ثم نسجت ”بورتر“ 

على نفس املنوال في فبراير املاضي.

وأرادت يومانــــز أن تكون املجلة مقربة من 
املــــرأة، وأن حتتفل بهــــا وتبرزها على أفضل 
وجــــه في مختلف املجاالت. نحن نوّد أن نقول 
’نحن معك وإلى جانبك، ونحن لسنا مع مجال 
صناعة األزياء‘. تقــــول ”علّي أن أعترف أنني 
معجبــــة باملجلة. حتتوي املجلــــة على مقاالت 
أخّف من محتويات مجــــالت أخرى للموضة، 
وعلى عكس مــــا تثيره فّي املجــــالت األخرى، 
فإنني ال أنهي قراءتي لهذه املجلة مع شــــعور 
بعدم الرضا عن نفســــي. أول غــــالف للمجلة 
تصدرته عارضة األزياء املعروفة جيزيل، وقد 

ترجم بوضوح سياسة املجلة“.
 وتضيــــف ”كان الغــــالف معاكســــا متاما 
جليزيــــل التي تقف قبالة املروحية، في شــــكل 
القنبلة اجلنسية ذات الصدر البارز والفستان 
الشفاف. بل لم نكد نستعمل أي ماكياج عليها 
ولم نقم بتحســــني أو تعديــــل صورها. ميكنك 
أن ترى شــــامات النمش على وجهها، من كان 

يعرف ؟“
في غــــالف أحدث عدد للمجلــــة، ميكنك أن 
تــــرى أن عارضة األزيــــاء ناتاليــــا فوديانوفا 
متلــــك خطوطا علــــى جبينها وهو مــــا كانت 
ستســــارع مجالت أخرى مبسحه من الصور. 
تقول رومانــــز ”امتد تصــــور هيلموت نيوتن 
للمرأة (كرمز لشخصية ال ُتهزم ولقوة جنسية 
جبارة) ملدة طويلة، فهل لنا اآلن أن نرى املرأة 
من وجهة نظر املرأة؟ هناك شيء ما مفرح في 
هذه العالقة احلميمة. لن نقوم بأي تعديل أو 
حتســــني على صورة غالف العــــدد القادم، بل 
ســــنتركها كما هي، علــــى طبيعتها.اعتقد أنه 
من اجليد –وكذلك من املهم- أن نعرض بعض 
مظاهــــر ضعف وعيوب املــــرأة“. تقوم يومانز 
حاليــــا برئاســــة حترير عــــدد عاملي (ســــيتم 

توزيعه عامليا).
ليســــت املجلة مربحــــة وال حتــــى املوقع، 
ولكــــن يومانز تقول إّن ذلك ســــيتحقق ”قريبا 
جدا“ وأن ذلك ”ضرورة حتمية. فهذا مشــــروع 
جتاري، وهو جزء من عمل جتاري على نطاق 
أوسع“. ويعود جناح ’نت – أ – بورتر‘ جزئيا 
إلى محتوى املجلة وسياســــتها العامة. وهي 
ليســــت الوحيــــدة في اتخاذ هــــذا االجتاه، إذ 
اتبعــــت مواقع أخرى مثــــل موقع أزوس نفس 

هذا النموذج.

نقلة ثورية بالقدر الذي  لم حتقق ”بورتر“ 
تدعيه، إال أنها جنحت في  زعزعة ثقة شركات 

النشر التقليدية. 
علــــى إثر إطــــالق املوقع، يبــــدو أن إحدى 
هذه الشــــركات الالمعة قد بــــادرت بحظر ’نت 
– أ – بورتــــر‘ مــــن صفحــــات املوضــــة التابعة 
في نطاقها  لها، احتجاجا على توغل ”بورتر“ 

اخلاّص واستقطابها للموظفني. تقول يومانز 
”أعتقــــد فقــــط أن ’بورتــــر‘ قــــد أبــــرزت أنه إذا 
تطورت الطباعة وسعت فعال إلى التفكير في 
جمهورها ورغباته، فإنها ســــتتمتع مبستقبل 
زاهر ومثير“. وأضافت ”ينبغي أن يشجع ذلك 
اجلميع في مجال صناعة املجالت ويطمئنهم 

بأنه ال يزال هناك مكان ملثل هذا التوجه“.

رئيسة حترير مجلة ”بورتر“ تتحدث عن جتربتها الناجحة واملثيرة في عالم مجالت األزياء 
املطبوعة، وعن دمج الطباعة بالتكنولوجيا احلديثة وجتنب الترويج الصعب، وعن تفضيلها 

إظهار التجاعيد على صور الغالف.

المجالت األنيقة ال تخسر رهان السباق مع الرقمي

النسخة العربية من برنامج «االختيار» تنطلق على التلفزيون السعودي
} ديب – يبدأ التلفزيون الســــعودي بتصوير 
أولى حلقات برنامج ”االختيار“، وهو“أضخم 

برنامج للمسابقات في الشرق األوسط“.
وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون السعودية، 
في بيان أمس األربعاء، إن البرنامج سيعرض 
حصريــــا علــــى شاشــــة القنــــاة األولــــى فــــي 
التلفزيون الســــعودي وقبيل عرض نســــخته 

األوروبية على التلفزيون السويسري.
وذكرت أنه مت اختيار اســــتديوهات شبكة 
”إم بي ســــي“ فــــي مدينة دبي لالســــتديوهات 
لتصوير البرنامج، والتــــي تتمتع بإمكانيات 

ضخمة تسمح بتصوير البرنامج.
وقال وليد بن عبدالله الشــــلهوب، املشرف 
العــــام على اإلعالن بالهيئة، أن البرنامج يقدم 
ألول مرة في الشــــرق األوســــط، ويعد من أكبر 
اإلنتاجات التلفزيونية فــــي املنطقة. وأضاف 
”يعمــــل التلفزيــــون الســــعودي علــــى تقــــدمي 

إنتاجات حصريــــة وضخمة تعمل على بلورة 
قيم ومهارات املجتمع احمللي“.

من جانبه، قال مدير عام القناة السعودية 
األولــــى بالتلفزيــــون ســــليمان احلمــــود ”إن 
يدخل ضمن قائمة البرامج  برنامج ’االختيار‘ 
اجلديــــدة التــــي تطلقهــــا القناة خــــالل العام 

اجلاري“.
وقــــال ”مت اختيار هــــذا البرنامج ليحقق 
أعلى نســــبة مشاهدة داخل اململكة وخارجها، 
ومن املتوقع أن يحقق هذه النسب خاصة وأن 
ظــــروف التصوير جتري في جو مــــن اإلثارة 

والتحدي والتشويق“.
ويشارك في كل حلقة إثنان من املتسابقني 
يتوجــــب عليهما اإلجابة على ســــبعة أســــئلة 
من مقدم البرنامج اإلعالمي حســــام احلارثي، 
للوصــــول للجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 

مئة ألف ريال سعودي لكل متسابق.

وفــــي حــــال عــــدم معرفــــة اإلجابــــة يكون 
املتســــابق أمام خيار للتوجــــه ملنطقة احليرة 
باالســــتوديو، والتي حتتوي علــــى 30 عامود 
كهربائــــي يضيء عند الضغط عليه وتنقســــم 
األعمــــدة الكهربائيــــة إلى 10 أعمــــدة ُتضيء 
باللــــون األخضــــر عنــــد الضغط عليهــــا، و10 
أخــــرى باللون األحمر، إضافــــة إلى 10 أعمدة 
باللــــون الذهبــــي، وفــــى حال لــــم يتمكن أحد 
املتســــابقني من اختيار إجابة عليه أن يضغط 
على أحد األعمدة، فإذا أضاء باللون األخضر، 
فذلك يعني إلغاء إجابة من اإلجابات اخلاطئة 
من بني االختيارات األربعة، وإذا أضاء باللون 
األحمر، فذلك يعني فقدانه لفرصة الفوز بقيمة 
الـــــ100 ريال، وفي حال أضــــاء اللون الذهبي، 
يخســــر املتســــابق أحد الفرص الـــــ10 للفوز 
باجلائزة الكبرى للبرنامج والتي تبلغ قيمتها 

100 ألف ريال.

وتتضمن آلية البرنامج وســــيلة مساعدة 
وميكن  ”املقايضــــة“،  وتســــمى  للمتســــابقني 
اســــتخدامها في حالتــــني، األولى يســــتطيع 
للســــؤال  األول  الســــؤال  مــــن  اســــتخدامها 
الســــادس من خالل مقايضة إجابة صحيحة 
ألحد األســــئلة بقيمــــة 100ألف ريال ســــعود، 
ويتاح له اســــتخدامها مرة أخرى فى السؤال 
الســــابع، من خالل حذف إجابة خاطئة مقابل 
إحدى اجلوائــــز التى قيمتهــــا 100 ألف ريال 

سعودي.

جون ستيوارت عبقري الكوميديا يترك مكانه في «ذا ديلي شو»
} لــوس أنجلوس – فوجـــىء متابعو اإلعالمي 
األميركي الســـاخر جـــون ســـتيوارت بإعالن 
شـــبكة كوميدي سنترال التلفزيونية األميركية 
أنه سيترك برنامجه (ذا ديلي شو) هذا العام.

وأشـــادت احملطة اململوكة لشـــركة فياكوم 
اإلعالميـــة، علـــى موقع التواصـــل االجتماعي 
”تويتر“ باإلعالمي الســـاخر، واصفة إياه بأنه 
”عبقـــري كوميدي“ يتمتع برؤيـــة فريدة. لكنها 
لم تعلن عن أســـباب ترك ســـتيوارت (52 عاما) 

للبرنامج.
وقالت رئيسة الشبكة ميشيل جانيليس في 
بيـــان ”من خالل صوته ورؤيته املميزة أصبح، 
’ذا ديلي شـــو‘ معيارا ثقافيا ملاليني اجلماهير، 
كما أصبـــح منصـــة للكوميديا السياســـية ال 
تضاهيهـــا منصـــة أخرى ستســـمر لســـنوات 

قادمة“.
ويقـــدم ســـتيوارت  (ذا ديلـــي شـــو) الذي 
يحاكي نشـــرات األخبار بطريقة ســـاخرة منذ 
عـــام 1999. ولـــم يقـــع االختيار بعـــد على من 

سيخلفه.
وفي ديسمبر املاضي، رحل ستيفن كولبير 
عـــن برنامجه (كولبير ريبـــورت) وهو برنامج 
يتهكم مـــن األخبار ليحل محلـــه برنامج (ليت 
شـــو) الذي يقدمه ديفيـــد ليترمـــان على قناة 

سي.بي.إس.
وكثيرا ما احتل برنامج ســـتيوارت قائمة 
الصـــدارة، كمصـــدر األنبـــاء األول بالنســـبة 

للشـــباب. وجتـــاوز متوســـط عدد مشـــاهدي 
البرنامج املليون مشـــاهد. وألهم كثيرين حول 
العالـــم فاستنســـخوا جتربته، ومنهم باســـم 
يوسف الذي استضافه ستيوارت في برنامجه 

سابقا.

وأصبـــح برنامجـــه الوجهـــة التلفزيونية 
الشـــبان  األميركيـــني  لليبراليـــني  املفضلـــة 
وشريحة واسعة من اجلمهور، ويعتبر مصدر 
األخبار الرئيســـي لكثير من املشاهدين، وحقق 
نسبة مشاهدة كبيرة مبتوسط قدره 2.5 مليون 

مشـــاهد كل ليلة. وخالل ثمانية مواسم حصل 
التلفزيونية،  على 19 جائزة من جوائز ”إميي“ 

باإلضافة إلى عدد من اجلوائز األخرى.
وأخرج فيلم (روزووتر) وهو أول فيلم يقوم 
بإخراجه وعرض العام املاضي. وهو ما جعله 
يتوقـــف عن تقـــدمي البرنامج لعدة أشـــهر عام 

2013  خالل التصوير.
وقـــد وصفت صحيفـــة ”نيويـــورك تاميز“ 
األميركية ســـتيوارت بأنه ”قوة سياســـية بدال 
من مجرد مقدم برامج كوميدي ســـاخر نتيجة 
ملواقفه السياســـية البارزة“، لكنـــه نفى كثيرا 
أن لديه أي أجندة سياســـية متعمدة، وقال ”إن 
الهدف األساسي لديه هو الترفيه والكوميديا“.
مضيفـــا ”كلمـــا أمضيت مزيـــدا من الوقت 
في عالم السياســـة واإلعـــالم، تصبح أقل ميال 

للسياسة وأكثر استياء من الفساد“.
واجـــه ســـتيوارت انتقادات حـــول ضعف 
احلـــوارات السياســـية التـــي يقدمهـــا، لكنه 
و“ديســـك األخبار املزيفة“، كما يســـميه فريق 
عملـــه، أصـــروا على أال يكون هنـــاك التزامات 
أو مســـؤوليات صحفية لديهـــم إذ أنهم مجرد 
”كوميديـــني“، يعملـــون لصالـــح هـــدف واحد 
وهـــو تقدمي برنامج مرح. وعلى الرغم من ذلك، 
اســـتطاع أن يبتكر أســـلوبا متفردا في انتقاد 
األوضاع السياسية الراهنة بشكل كوميدي ما 
يعد بحد ذاته طريقة ساخرة لعرض آخر أخبار 

الساعة.

 هدف المجلة هو الحفاظ على أفضل جوانب المجالت التقليدية مع إضافة تقنية رقمية جديدة

 «ديسك األخبار المزيفة» استطاع أن يبتكر أسلوبا متفردا في انتقاد األوضاع السياسية
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◄ هدد رئيس المجلس السياسي 
لجماعة الحوثي صالح الصماد، 
وسائل اإلعالم بتحمل تبعات ما 

تقوم بنشره، وادعى على صفحته في 
فيسبوك أن جماعته تعرضت للتشويه 

والتضليل اإلعالمي منذ عام 2004.

◄ تم تعليق مهام كبير مذيعي قناة 
إن بي سي برايان وليامز لستة أشهر 

بال راتب بسبب محاولته تضخيم 
ذكرياته حول وجوده في العراق في 

2003، ما شكل زلزاال في قطاع اإلعالم 
المرئي والمسموع األميركي. بحسب 

ما أعلنت رئيسة إن بي سي نيوز ديبرا 
تورنيس.

◄ بعثت جمعية حماية الصحفيين 
المستقلة برسالة لرئيس الوزراء 

التركي أحمد داود أوغلو بشأن 
التجاوزات التي تشهدها تركيا في 

مجال حرية الصحافة في الفترة 
األخيرة، محذرة الحكومة من أي موجة 

جديدة قد تشنها ضد حرية الصحافة 
في البالد.

◄ انتقد منتدى المعارضة الموريتانية 
بقوة ما قال إنه استهداف مقصود 

من الحكومة الموريتانية للصحفيين 
في الفترة األخيرة، متحدثا عن تراجع 

وصفه بالخطير في مجال حرية 
التعبير.

◄ عبرت النقابة األساسية لإلذاعة 

التونسية عن مساندتها للصحفية 
بإذاعة الكاف هناء المدفعي على إثر 
إحالتها أمام القضاء بتهمة الشتم، 

على خلفية برنامج إذاعي يعنى 
بالقضايا االجتماعية بالشمال الغربي.

◄ نظم مركز تطوير اإلعالم في جامعة 
بير زيت الفلسطينية، أمس، حلقة 

دراسية بعنوان“أسئلة في الصحافة 
الفلسطينية وشهادات من الحال“، 

ناقش خاللها مختصون وأكاديميون 
وإعالميون القضايا التي تشغل 

الصحافة الفلسطينية.

باختصار

لوسي يومانز:

 اعتقد أنه من المهم أن 

نعرض بعض مظاهر 

ضعف وعيوب المرأة 

سليمان الحمود:

تم اختيار هذا البرنامج 

ليحقق أعلى نسبة 

مشاهدة

[ «بورتر» تركز على منح القارئ فرصة تمضية الوقت بعيدا عن التكنولوجيا [ نجاح المجلة يعتمد على محتواها وسياستها العامة 

«اإلعالم يشـــوه صورة املرأة العربية ويسيء لدورها ووضعها، فأصبح 
يظهر املرأة بصورة ســـيئة تختلف عن صورة املرأة املصرية من أيام 

هدى شعراوي إلى اآلن».

صفية العمري
ممثلة مصرية

«الصحافة تعتبر الســـلطة الرابعة التي تراقب أداء الحكومة وتســـلط 
الضـــوء علـــى أي ثغرة أو مالحظـــة من أجل مصلحـــة املواطن، اإلعالم 

صوت من ال صوت له».

إبراهيم أبو عرقوب
عميد كلية اإلعالم في جامعة الزرقاء األردنية

«نرفض محاكمة الصحفيني على خلفية آرائهم وكتاباتهم ونشاطهم 
املهني.. هذه القضايا تمثل تهديدا جديا لحرية اإلعالم، وخطوة نحو 

الرقابة على املضامني اإلعالمية».

ناجي البغوري
رئيس النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



} دمشــق – تـــداول ناشـــطون على شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي مقطـــع فيديـــو يظهر 
سيدة ســـورية مسنة توبخ مسلحني اثنني من 

”داعش“ وتواجههم باحلجة من القرآن.
إلـــى  الســـيدة  تتحـــدث  الفيديـــو،  وفـــي 
املسلحني، وتطالبتهما بإحلاح بـ”العودة إلى 
الله“ والتوقف عن قتل وذبح الناس دون مبرر.
وحتدثـــت املرأة بكل جـــرأة ولم يبد عليها 
اخلـــوف أو الذعـــر، ونعتتهمـــا بـ”احلميـــر“، 
وقالت لهمـــا إن ”دولتكما ملعونـــة“، ودعمت 
نصائحها لهما بآيات قرآنية وأحاديث نبوية 

وأبيات من الشعر.
وبعد تذمـــر واضح من العناصر ومحاولة 
إبعادهـــا بحجـــة أنهم مشـــغولون وإصرارها 
على خطابهـــا، قال لها أحد املســـلحني: ”هذا 
الرجل صلى اســـتخارة وكان يهتف بإســـقاط 
فردت عليه ”الله ال يريد  النظام، فهل ســـقط؟“ 
له أن يســـقط وال أن ينتصر ألن هو وخصومه 
أســـوأ مـــن بعـــض“. وعندمـــا الحظـــت نبرة 
الســـخرية لدى هـــؤالء، قرأت عليهـــم آية من 
ســـورة ”النســـاء“ تقول: ”ال خير في كثير من 

جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف“. 
وعندما علت ضحكاتهـــم من جديد، عادت 
لتستشهد  لتذكرهم بآيات من سورة ”األنفال“ 
بآية تقول ”وأعدوا لهم ما اســـتطعتم من قوة 
ومن رباط اخليل ترهبون به عدو الله وعدوكم“ 
وهنا ذكرتهـــم بأنه يوم ”نكســـة يونيو“، كان 
الشاطر يخبئ رأســـه ويصمت وكانت النساء 
يخفني أوالدهّن بعيـــدا عن احلرب. أما اليوم، 
”فقـــد وصلتكم نقود وســـالح أميـــركا وصرمت 
بهـــا رجـــاال تقتلـــون بعضكـــم بعضـــا“. ثـــم 
استشـــهدت مجددا بالقرآن. وتســـاءلت ”بأي 
ذنب يقتل األكراد، وأي شيطان يسكن أدمغتكم 
حتى نبشـــتم قبر اإلمام النـــووي والصحابي 
اجلعدي؟“. ولم تنه حديثها إال بعدما ســـردت 
على مسامع املقاتلني آية من سورة ”األعراف“.
 الفيديـــو انتشـــر كالنـــار فـــي الهشـــيم، 
وتناقلته صفحات ومواقـــع إلكترونية عديدة 

مع تعليقات تثني على شجاعة املرأة.
 وقال مغردون إن السيدة، التي يتضح من 
لهجتهـــا أنها من مدينة درعـــا، أظهرت خلفية 

سياسية واطالعا على الواقع السوري.
 ومـــع نهاية احلـــوار طلبـــت العجوز من 
املســـلحني إيصالها إلى مكان قريب، إال أنهما 
رفضـــا بحجة انشـــغالهما… وقـــاال لها: ”مش 

فاضني… اتوكلي على الله“.
وحتـــدى مغـــردون ”إرهابيـــي داعـــش أن 
يكونـــا قد حفظا من اآليات القرانية ما حتفظه 

هذه األم العزيزة الطيبة القوية بإميانها“.
فيمـــا قال آخـــرون إن ”املقطـــع متثيل من 
إحدى عصابات ســـوريا لكي يضللوا الناس.. 
في املقطع يظهر رجل في يده ســـيجارة والكل 
التدخـــني  يعـــرف ان فـــي مناطـــق ”داعـــش“ 
ممنوع“!! وقال مغرد ”لو أنهم دواعش لكانوا 

قتلوها“.

} تونــس – أوقفـــت قوات األمن التونســـية ٩ 
أشـــخاص متهمني بقرصنة مواقع إلكترونية 

حكومية تونسية ودولية.
وقالت وزارة الداخلية التونســـية في بيان 
لهـــا، أول أمس الثالثاء، إنـــه ”في إطار ضرب 
الّروافد اإلعالمّية للعناصر التكفيرّية الناشطة 
علـــى الشـــبكة العنكُبوتّيـــة، أمكـــن للوحـــدة 
الوطنّية لألبحاث في جرائم اإلرهاب للمصالح 
املُختّصة لألمن الوطني في عملّية نوعّية وغير 
مسبوقة بعد تنسيق فني واستعالمي دقيق مع 
إدارات االختصاص اإلطاحة بأخطر العناصر 
املُشـــرفة علـــى صفحة فـــي موقـــع التواصل 
االجتماعي فيســـبوك معُروفـــة وُمختّصة في 
قرصنة املواقع احلُكومّية ومواقع املُؤّسســـات 
احلّساسة على املستويني الوطني و الدولي“ .
وأضاف البيان أن العناصر املُشـــار إليها 
عمدت إلى القيام بهجمات على عدد من املواقع 
احلكومّية التونسّية على شبكة اإلنترنت ليلة 
رأس الّســـنة امليالدّية ٢٠١٤-٢٠١٥ كما قرصنت 
في وقت سابق عّدة مواقع أجنبّية واخترقتها.
وقـــد ّمت في إطار هـــذه العملّيـــة إيقاف ٦ 
عناصر من بني املُشـــرفني الّرئيسّيني على هذه 

الّصفحة اخلطيرة.
كمـــا مت فـــي هـــذا اإلطـــار حجز عـــدد من 
احلواسيب اإلعالمّية ومفاتيح مشغل إنترنت.
وكانت عملية سابقة قد أحبطت مخططات 
إرهابيـــة لتنظيمـــي تيـــار أنصـــار الشـــريعة 
احملظـــور وكتيبة عقبـــة بن نافع فـــي تونس 
وكشفت عن ترؤس فتاة تدعى فاطمة الزواغي 
للجناح اإلعالمي للتنظيمني. وأصيب املجتمع 
التونسي بصدمة خاصة أن الفتاة من مواليد 
ســـنة ١٩٩٤ وهـــي طالبة بكليـــة الطب بتونس 

وكانت متفوقة في دراستها اجلامعية.
تفكيـــك  التونســـية  الســـلطات  وحتـــاول 
واإلعالمية  والتمويلية  اللوجســـتية  األجنحة 
للتنظيمـــني. وعينت الفتاة من ســـيف الله بن 
حسني املكنى بأبي عياض في هذه اخلطة وذلك 
إثر القبض على املشرف على اجلناح اإلعالمي 

السابق. وأكدت أحدث الدراسات املتخصصة 
أن األغلبية الساحقة من اإلرهابيني في تونس 
ليسوا من الفقراء واألميني كما يعتقد البعض 
وإّمنا النســـبة األكبر منهم تنتمي إلى عائالت 
مـــن الطبقـــة الوســـطى، وحظيت مبســـتوى 

تعليمي محترم.
كمـــا تبـــّني أن عـــددا مهمـــا مـــن األطباء 
واملهندســـني وأخصائيـــي تقنيـــات االتصال 
خريجـــي  مـــن  وغيرهـــم  والرياضيـــات 
التخصصـــات العلمية والتقنيـــة تبّنوا الفكر 
املتطـــرف واجتهـــوا لالنضمام إلـــى صفوف 
جماعات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة، 
علما أن نحو ٢٥٠٠ تونسي يوجدون حاليا في 
بؤر القتال في ســـوريا والعراق بينما جنحت 
الســـلطات األمنية في منع تســـعة آالف شاب 

تونسي من االلتحاق بتلك البؤر.
وفـــي تونس يتعلق دور النســـاء بالقيادة 
والتخطيط للعمليات اإلرهابية واالســـتقطاب. 
وامللفت لالنتباه أنه خالل العمليات اإلرهابية 
األخيـــرة التـــي عاشـــتها تونس فـــي أكتوبر 

املاضي كان العنصر النسائي موجودا بقوة.
ومت اســـتقطاب فتيات مـــن املتفوقات مثل 
األســـتاذات الثـــالث، اثنتـــان منهن تدّرســـان 
اإلعالميـــة وهو ما يدل على أنهـــن لعنب دورا 
هامـــا فـــي مجـــال االســـتقطاب اإللكتروني. 
ويجمـــع املراقبـــون علـــى أن نســـبة التطرف 

لدى طلبـــة أو خريجي االختصاصات العلمية 
والتقنيـــة تفوق بكثير نســـبة خريجي اآلداب 

والعلوم اإلنسانية.
وتواصل تونس بذل جهودها لتجاوز حالة 
االنفالت التي عرفتها مؤسســـاتها التعليمية 
خالل فترة حكم الترويـــكا بقيادة حزب حركة 

النهضة.
ويتســـاءل تونســـيون على فيســـبوك عن 
الســـبب الذي يدفع بهؤالء الفتيـــات العتناق 
الفكر التكفيري مؤكدين أن الســـبب األساسي 
”فكري وأيديولوجي وذلك عبر عمليات غســـيل 
الدمـــاغ التي اســـتهدفت بعض النســـاء عبر 
اإلنترنت وفي املســـاجد واجلمعيات الدينية، 
وهـــو مـــا أدى إلى اســـتقطاب العشـــرات من 
الفتيات لتســـفيرهن إلى ســـوريا أو االعتماد 

عليهن في العمليات اإلرهابية في تونس“.
لتنظيمي  يذكر أن ”األنصار اإللكترونيني“ 
تيار أنصار الشريعة احملظور وكتيبة عقبة بن 
نافع، املصنفـــني إرهابيني في تونس، يؤمنان 
العالقة والتواصل بني التيارين عبر الوسائل 

اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي.
ويقـــوم هـــؤالء باســـتقطاب العديـــد مـــن 
الشـــباب الذين انخرطوا فـــي هذه التنظيمات 

اإلرهابية والتحق عدد منهم باجلبال.
وتعمل العناصر على نشر األخبار الزائفة 
والتحريض علـــى العنف وتوثيـــق العمليات 

اإلرهابية وتلميـــع صورة العناصر اإلرهابية.
ويشـــرف اجلنـــاح اإلعالمـــي علـــى صفحات 
وحســـابات إلكترونية حتـــرض على اإلرهاب 
وتسعى إلى إدخال البالد في دوامة من العنف 
والفوضـــى. وهنـــاك كم هائل مـــن الصفحات 

الدعوية واملنسوبة إلى اجلناح اإلعالمي.
ورغم أنـــه مت غلق عدة صفحـــات إال أنها 
تتكاثـــر بســـرعة لتضـــم فـــي كل مـــرة اآلالف 
مـــن املتابعني. وقررت الســـلطات التونســـية 
فـــي وقت ســـابق حجـــب العديد مـــن املواقع 
”املرتبطـــة باإلرهاب“ وتعقـــب القائمني عليها 
ومســـتعمليها وإيقاف نشـــاط العشـــرات من 

اجلمعيات اإلسالمية واخليرية املشبوهة.
وكان محمـــد علـــي اللومـــي املختص في 
الشبكات االجتماعية والتســـويق عبر الويب 
صرح إلذاعة محلية خاصة األســـبوع املاضي 
أن أكثر من ٤٠ في املئة من التونسيني ميتلكون 

حسابات على فيسبوك.
ويبلغ عدد حســـابات فيســـبوك في تونس 

وفقا للخبير ٤٫٦ مليون حساب.
كما تشـــهد تونس شـــهريا ارتفاعا شهريا 
لعدد حســـابات فيســـبوك ما بني ٢٠ ألفا و٣٠ 

ألف حساب جديد كل شهر.
أما عن أصحاب هذه احلســـابات فأغلبهم 
من الشـــباب، إذ أن ٧٠ من أصحاب احلسابات 

تراوح أعمارهم ما بني ١٨ و٣٥ سنة.
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أبرز تغريدات العرب

عمانمصرليبيا

اليمنالسعودية

تابعوا

@arabicca1
ســـيكون  ليبيا  بفجر  االعتـــراف 

غروب تونس!
******

@aliwahida
خليفـــة حفتـــر انشـــق منـــذ عام 
١٩٨٠ عـــن نظـــام القذافي اي قبل 
مولد "الثـــوار" الذين يريد الغرب 

تنصيبهم بالقوة حكاما.
******

@ah85a
عندمـــا تعلن داعش عن نفســـها 
فـــي ليبيـــا ويصـــر االوروبيون 
على جتاهلها.. هناك مشكلة أيها 

السادة!
******

@loayomran
األمـــل.. كل األمل في جيل شـــاب 
مثقف وواع ووطني.. ويدافع عن 

وطنه بكل اخالص.
******

alraieda772007
الكرامـــة تتقـــدم تســـجل أهدافا 
الشـــعب  وسياســـيا  ميدانيـــا 
يخـــوض معركته ضـــد االرهاب، 
الشـــعب ينتصر، االرهاب يحاول 

زعزعة احلكومة وخلط األوراق.
******

@libyanwoman1
انقطـــاع  مفتعلـــة  األزمـــات  كل 
الكهربـــاء، ازمـــة غـــاز الطهـــي، 
نقـــص  االتصـــاالت،  انقطـــاع 
الدقيـــق، ازمـــة الوقـــود من اجل 
مصالح فئوية.. ميوت الليبيون.

@samikhaled_sy 
الوضع بســـوريا ســـيء جدا جدا 

البلد رسميا حتول إلى غابة.
******

@samikhaled_sy
ســـليماني  لقاسم  صور  انتشـــرت 
مبحافظـــة درعـــا الســـورية تركيز 
ايـــران حاليا على جنوب ســـوريا 

لسبب مجهول متعلق باألردن.
******

@Majdi__M
مؤيدو بشـــار العـــرب يعرفون أنه 
نظام دموي تأييدهـــم له ليس ألنه 

بريء. يؤيدوه ألنهم مثله.
******

@RAFRAFI_MED
أتذكرون قصة فرعون حني قرر قتل 
كل األطفال وتتبع احلوامل بسبب 
منامـــه وتفســـير الكهنة بـــأن نبّيا 
سيقضي على عرشـــه؟ طغاة اليوم 

يفعلون ذلك! #دوما_تباد.
******

@3anzehWalo6aret
حاصـــر حصـــارك ال مفر ســـقطت 
عدوك  واضـــرب  فالتقطها  ذراعـــك 
ال مفـــر وســـقطت قربـــك فالتقطني 
واضـــرب عدوك بـــي ذهـــب الذين 

حتبهم #دوما_تباد.
******

@tarekchindeb 
لبنـــان، مـــن يذهب ويدعـــم الثورة 
الســـورية فهـــو ارهابـــي أمـــا من 
يشارك نظام االسد ارهابه وإجرامه 

فتفتح له احلدود. حكومة النفاق.

@1Anoud93
أنا تخصصي صحي واخترته عن 
رغبـــة وحب، ويـــوم عرفت أن من 
مميزاتـــه أنه ســـيبعدني عن هذه 
العقليات - هل ترضى بأن تتزوج 

طبيبة - إزداد حبي له.
******

@alfaisal_ragad
ليـــس كل منـــزل يحوي داعشـــيا 
واحـــدا علـــى األقل فقـــط، بل كل 
شـــخص يحوي داعشيا كامنا في 
داخله! أال لعنة الله على من غرس 

بذرة التطّرف في تعليمنا.
******

@HsnFrhanALmalki
أن تقول رأيك وقناعتك شيء وأن 
ترى إبادة من ال يرى رأيك شـــيء 
آخـــر الثانيـــة كارثة وهي ســـبب 

فساد املتدينني.
******

@OHK66
نحن شـــعوب نحتـــاج إلى قرصة 
مؤملة في األذن من أجل أن نصحو 
قبل فـــوات اآلوان وعقب ما تطير 
الطيـــور بارزاقها. وجند أنفســـنا 

دون بترول وال عمل منتج.
******

@NajeebZamil
بلـــد:  بـــكل  املبتعثـــون  أبناؤنـــا 
احلـــذر  شـــدة  عليكـــم  أوصيكـــم 
واالنتباه هناك عصابيون مأفونون 
جترفهم باالعتداء على املســـلمني، 

وال تدخلوا نقاشا مع غرباء.
******

@aamrasheed
اعجـــب ممـــن يعتقـــد ان املواطن 
ال يريد العمـــل، املواطن ابدع في 
القطاع اخلاص الذي يدفع راوتب 

عالية تلبي احتياجاته.

@meryemuzerli
مرمي أوزرلي

ممثلة تركية أملانية

@MaktabaAmma
الدول املتقدمة تضع املواطن فوق 
دماغهـــا والـــدول التافهـــة تضع 

املواطن في دماغها. جالل عامر.
******

@nabilelhalfawy
والله كوميديا مبجرد استشـــهاد 
شـــيماء الصبـــاغ حـــدد كل طرف 
القاتل. ومبجرد اســـتدعاء زهدي 
هلل طرف. ومبجرد سؤال النيابة 

عن هوية ضابط ملثم هلل اآلخر.
******

@HosniSafwat
مثل روســـي "صديـــق قدمي أفضل 
من اثنـــني جديديـــن" تعليق على 

زيارة بوتني ملصر.
******

@Mohamed_Habib_T
"املشرحة ال ينقصها قتلى"، وقوع 
ضحايا باالســـتاد يؤكد غير ذلك، 
وعبارة "الكل مسؤول" هي حلماية 

املسؤول احلقيقي عن اجلرمية.
******

@Maged_Sous
االعـــالم  بحريـــة  يتشـــدقون 
ويرفضـــون االعـــالم املوجـــه وان 
تعلق االمر بنجيب ساويرس فهو 
املســـؤول عـــن كل ما يحـــدث في 

قنواته، التعصب دمر الوطن.
******

@ahmad_khalil 
ان كان نظام مبارك لم يســـقط بعد 
فقـــد اصبح آيـــال للســـقوط، وكل 

محاوالت ترميمه لن تنجح.

@MSHD999
مـــن  للحـــد  الســـريع  التعامـــل 
اليومية  واالخطـــاء  التجـــاوزات 
(قانونيا وفنيـــا) واحتواؤها قبل 
تفاقمها يساهمان في رفع منسوب 

الثقة في احلكومة ومؤسساتها.
******

@GhanimAlnajjar
إصالح القضاء هو حجر االساس 
فـــي إصالح املجتمـــع بل هو اهم 

مبراحل من إصالح الساسة.
******

@kadwi69
مآســـي البشـــرية ارتبطت: - في 
ق ١٩م بتأخـــر النمو االجتماعي. 
- فـــي ق ٢٠ م باحلـــروب الكبرى 
واالســـتعمار. - في حني دشن ق 
٢١ م مآســـيه بحـــروب اجلماعات 

الدينية.
******

@DrAl_Lawati
تصنيـــف QS جديـــد الفضـــل ٥٠ 
وتراجـــع جديد  جامعـــة عربيـــة 
جلامعـــة الســـلطان قابـــوس في 
التصنيف، هذه السنة الى املرتبة 

الـ٢١، الى متى؟
******

@albalushiyousuf
يعمـــل  اســـيوي  عامـــل  راجـــو 
كهربائيـــا وســـباكا، ســـألته عن 
يتراوح  فقـــال  الشـــهري،  دخلـــه 
بـــني ١٥٠٠ ريال الـــى ٢٠٠٠ ريال!! 
وشبابنا ال يزال يبحث عن وظيفة 

حكومية!

سوريا

وفق تصنيف املؤشــــــر العاملــــــي لإلرهاب، 
حتتل تونس املرتبة ٤٦ عامليا من حيث أكثر 
الدول تعرضا ملخاطــــــر إرهابية من أصل 
١٦٣ دولة حول العالم، وكثفت الســــــلطات 
التونســــــية جهودها لتطويق اإلرهاب عبر  
اإلنترنت خاصة فيســــــبوك ملا له من أهمية 

لدى التونسيني.

@Dhahi_Khalfan
احلوثي حول اليمن إلى بالد بال 
حكومـــة وإلى دولة بال ســـفارات 
وإلـــى بلطجة غير مســـبوقة في 
تاريخ اليمن.. هـــذا الربيع الذي 

بشر به الزنداني والعودة!!
******

@irairs
إيـــران تعترف بنشـــر صور عبد 
امللك احلوثي، زعيم االنقالب في 
اليمن فـــي شـــوارع طهراحتفاال 

بانضمام اليمن إليها.
******

@mohamadalsaidi1
مشـــروع احلوثي في اليمن أكبر 
من إيران، ومشروعها في املنطقة 
أخبث من كونه فارسيا. فتش عن 
الصهيونية في أعوص مشـــاكلنا 

تفهم الوضع جيدًا.
******

@mamoun1234
قد ننســـى االنقـــالب احلوثي في 
اليمن، ولكننا لن ننســـى الوجوه 
واخلدود  واألجســـام  والبطـــون 
هؤالء  يســـقط  كيـــف  املنتفخـــة، 

دولة؟ ومن أين اتى هؤالء؟
******

@ghurab77
نحتـــاج فـــي #اليمن الـــى ثالثة : 
الصبـــر لكي نتحمل مـــا ال ميكن 
تغييره والشـــجاعة لكي نغير ما 
ميكن تغييره واحلكمة لنفرق بني 

االثنني!

مسنة تتحدى داعش: تونس تطوق فيسبوك أكبر قالع المتطرفين

دولتكم ملعونة

 الصفحات والحسابات اإللكترونية تحرض على اإلرهاب وتسعى إلى إدخال البالد في دوامة من العنف والفوضى

[ اإلرهاب في البالد نوعي يستقطب المتفوقين في جامعاتهم

التــونســـيين  مـــن  بالمئـــة 

يمتلكـــون حســـابات علـــى 

فيســـبــوك يقـــــدر عددها 

بـ4.6 مليون حساب
40

قام أعضاء حركة أنونيموس بشـــن اختراقات حســـابات لتنظيم داعش على مواقع التواصل االجتماعي. وقامت الحركة من خالل عملية 

تحت اســـم «ISIS – #OpISIS} باســـتهداف الوجود القوي للتنظيم على شبكة اإلنترنت، وقالت المجموعة في بيان «أيها الدواعش، 

سوف نطاردكم وندمر مواقعكم وحساباتكم وبريدكم اإللكتروني، سوف نعاملكم مثل الفيروسات، فشبكة اإلنترنت ملك لنا}.
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بقـــدر ما حافظت مدينة آســـفي املغربية علـــى صناعات الفخـــار والخزف منذ تحقيق

العديـــد مـــن القـــرون، بقدر ما منحهـــا الفخار شـــهرة عاملية غـــدت معها هذه 

املدينة املطلة على املحيط األطلسي ذائعة الصيت عبر العالم.

ال يزال املغاربة يستعملون األواني الفخارية ويعتمدون عليها لفوائدها الصحية 

غيـــر امللوثة، وأيضا اتخاذها كديكورات يزينون بها بيوتهم مما جعلها من أكبر 

املنافسني ألشهر املنتجات العاملية في مجال التزيني.

يحتـــل منتوج الفخـــار وصناعات الخزف التقليدية فـــي املغرب، مكانة هامة في 

الديكـــور املنزلـــي واملكتبي لدى األســـر املغربية، العربية منهـــا واألمازيغية، 

حيث التزال أدوات الفخار حاضرة في الحياة اليومية املغربية.

 

يوسف حمادي

} الربــاط – لم تكـــن ”عجنة“ الطين عادية بين 
يدي الخـــزاف المغربي أحمد الســـرغيني، بل 
كانـــت صعبـــة التطويع وهو يدلكهـــا باألرجل 
حتى َرتخ عجينها وغدا بليونة الحرير يتباهى 
بلونه البني الالمع، فخلطة العجين الطيني في 
ورشـــة الخزف في مدينة آســـفي، جنوب الدار 
البيضـــاء، تمتزج بالعرق المتصبب من جســـم 
اف الفنان، الذي يحمل إرثا تراثيا جماليا  الخزَّ
أصله عربي، ســـافر من الشرق إلى الغرب عبر 

األندلس، ثم عاد ليستقر في بالد المغرب.
”العرب“ ســـافرت بين ثنايـــا عجين الخزف 
الطينـــي الُمعلك، وراقبت قوالبه الُمهيئة للضم 
والتشكيل، وأفرانه الملتهبة بالحطب والحجر 

الجيري.
يحتل منتـــوج الفخار والصناعات الخزفية 
التقليديـــة في المغرب، مكانة هامة في الديكور 
المنزلـــي والمكتبـــي لـــدى األســـر المغربيـــة، 
العربية منها واألمازيغية،  فهي خزفيات عبارة 
عـــن أوان رفيعة متقنة الصنع تشـــد الناظرين 
بألوانهـــا الزاهية التي تجلـــب المعجبين بما 
تشـــكله من وحدة تناغم في هذا اإلناء الجميل، 
أو تلـــك المزهرية المزخرفة بآيـــات من القرآن 
الكريـــم، والمســـطرة بمـــاء الذهـــب وصفرته 
المتأللئة التي تتراقص عليها أشـــعة الشمس 

وأضواء المصابيح.
”صناعـــة  أن  الســـرغيني  أحمـــد  ويؤكـــد 
الفخـــار والخـــزف مرتبطة بالمغـــرب في مدن 
ســـال والرباط وآســـفي، حيث تتواجـــد أحياء 
كاملة تضـــم حرفيين وصناعا متخصصين في 
هـــذه الحرفة الجميلة؛ في حـــي الفخار بـ“باب 
و“سيدي بوزيد“  الفســـيان“  و“جنان  الشعبة“ 
و“وادي الباشا“، تنتشر محالت وأفران تهيئة 
الطيـــن وصناعته تحت درجات عالية من لهيب 
النـــار. وبقدر مـــا حافظت مدينة آســـفي، التي 
يعـــود تاريخ تأسيســـها إلـــى البرتغاليين، ثم 
الفتح اإلسالمي مع عقبة بن نافع الفهري، على 

صناعـــات الفخار والخزف منـــذ مئات القرون، 
بقدر ما منحها الفخار شهرة عالمية غدت معها 
هـــذه المدينـــة المطلة على المحيط األطلســـي 
ذائعة الصيت عبر العالم، فكلما ذكرت آســـفي، 
كلما دخل الفخار والخـــزف على خط الحديث، 
واستطاعت بفضل ســـواعد الحرفيين المهرة، 
أن تنهض من جديد لتجديد فن صناعة الفخار 
والخـــزف وتقريب إنتاجه مـــن الحياة اليومية 

للسكان المحليين والسياح العابرين.
ويقـــول الخزاف عبد الرحيـــم، وهو يداعب 
بأنامله كتلـــة من الطين لتخرج مـــن بين يديه 
مزهرية جميلة مليئة باإلبداع الفني، ”إن هناك 
عالقة قوية بيـــن صانع الفخـــار والطين، فهو 
يحـــول عجينة من الطين إلـــى أوان وديكورات 
أشـــكال  علـــى  تحتـــوي  لالســـتعمال،  قابلـــة 
إبداعية ال تســـتطيع اآلالت الصناعية الحديثة 
تشـــكيلها“، إنها عظمة يد الصانع الفنان وهي 

تالمس حدود الجمالية بالفن.
ألوانـــي  اليومـــي  االســـتعمال  أن  فرغـــم 
الفخار انحصر كثيرا فـــي عصرنا، فإن المعلم 
الســـرغيني يـــرى أن أدوات الفخـــار ال تـــزال 
حاضرة في الحياة اليومية المغربية، وأن أغلب 
هـــذه المصنوعـــات أدوات ذات وظيفة وفائدة، 
أنهـــا أوان  مؤكـــدا في تصريحـــه لـ“العـــرب“ 
تتصـــدر هدايا العروس إلى بيتها، وتســـتقبل 
بها العائـــالت العريقة في المغـــرب ضيوفها؛ 
حيث أواني ”الطوس“ و“العملي“ و“القصرية“ 
و“الطاجيـــن“ و“الطنجيـــة“، هـــذه التي تعتبر 
ســـيدة المطبخ المراكشـــي، فاألواني الفخارية 
مـــا تزال حتـــى اليوم المفضلة عـــن غيرها من 
الصحـــون واألواني المعدنية والبالســـتيكية، 
خصوصـــا في مطابخ البـــوادي والقرى، حيث 
يرتبط الفالحـــون باألرض ويحبـــون كل ما له 
عالقة بها وبلونها البني، والفخار يجسد ذلك، 

كما يؤكد جل الصانعين.
صحيح أن هناك بعض الفئات األسرية في 
المدن المغربية التي ابتعدت اليوم عن استعمال 
أواني الفخار في أنشطتها المطبخية اليومية، 

إال أن الكثيرين مازالوا يستعملونها ويعتمدون 
عليها لفوائدهـــا الصحية غير الُملوثة، وأيضا 
اتخاذها كديكـــورات يزينون بها بيوتهم، حتى 
أنها أصبحت تنافس أشهر المنتجات العالمية 

في مجال التزيين والديكور.
إن المنظمين للمعارض الدولية في الرياض 
وأبو ظبـــي وباريس ولندن ونيويـــورك، كلهم 
يطالبون بإلحاح شـــديد بعـــرض المصنوعات 
الفخارية والخزفية ضمن أساســـيات تشـــكيلة 
عروضهم، وحظيـــت تحفه بالعناية واإلعجاب، 

فكان اإلقبال على شرائها كبيرا.
وقالت طالبـــة جامعية تدرس فنون الخزف 
والســـيراميك فـــي معهـــد المعلم الســـرغيني، 
إن ”منتـــوج هذه الصناعـــة اليدوية توزع على 
ر جزء كبير منها  عدد من مدن المغـــرب، ويَصدَّ
إلى الخـــارج، خصوصا الدول األوروبية، ويتم 
تخصيـــص جـــزء مهم من إنتاجـــه للعرض في 
المهرجانـــات الدوليـــة، والمعـــارض الفنيـــة، 
بالمغـــرب  للتعريـــف  الثقافيـــة  والمناســـبات 

وصناعاته التقليدية والتراثية.
وعن سر توارث الصناعة الخزفية وأوانيها 
بين األســـر والعائالت المغربيـــة، تقول إحدى 
الدارســـات المتخصصـــة فـــي الفـــن الخزفي 
المغربي أن ”هذه الحرفـــة من الحرف اليدوية 
التقليدية الشـــاقة، ال يقبل عليها إال من يحبها 
ويقتنع بها، فينعكس ذلك في أعماله، ومن فرط 
تشـــبث األجداد بهذه الحرفة ورثوها ألبنائهم 

وأحفادهم“.
إن البـــون شاســـع بيـــن مـــا تصنعـــه اليد 
البشـــرية وما تصنعه اآللة، فمـــا تصنعه اآللة 
جـــاف وخال مـــن أي إبداع، بينمـــا ما تصنعه 
يد اإلنســـان نراه ينبـــض بالحياة، ألن الحرفي 
إنســـان فنان يقضي ســـاعات طوال في تشكيل 
تحفتـــه حتـــى يخرجهـــا بإنتاج فنـــي إبداعي 

مختلف عما تنتجه اآللة. 
ولالســـتفادة ممـــا توفـــره التقنيـــة، يقوم 
الصنـــاع باالطـــالع علـــى تجـــارب وتقنيـــات 
األوروبيين واآلســـيويين فـــي صناعة الفخار، 
إلثـــراء معرفتهم وخبرتهم دون أن يتنازلوا عن 
إرث األجـــداد األصيل، وأن هنـــاك عناية كبيرة 
بالحرفييـــن الجدد، عبـــر تكوينهم فـــي مراكز 
خاصـــة بالصناعـــات التقليدية المنتشـــرة في 

البالد.

الخزف في آسفي المغربية ماركة عالمية

عرفــــــت الصناعة التقليدية املرتبطة بالطني في املغرب اجتاهــــــات فنية عديدة برهنت كلها 
عن تنوع احلضارات والتقاليد التي متيز بها البلد، حيث اشتهرت وعرفت مدن مثل سال 

والرباط وآسفي باملنتوجات اخلزفية وصناعة الفخار.
كتالت من الطني تطوعها أنامل رجل مغربي لتزين بيوت السكان املحليني والسياح العابرين

للفخار والصناعات الخزفية مكانة هامة في الديكور املنزلي لدى األسر املغربية

األواني الفخارية سيدة املطابخ الصحية في املغرب
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التعاسة الزوجية تدمر الصحة
} واشــنطن - توصلت نتائج دراســـة حديثة 
أجراها باحثون في جامعة ميشيغان األميركية 
إلـــى أن التعاســـة الزوجية تدمـــر الصحة في 
الِكبـــر، حيـــث يـــزداد خطر اإلصابـــة ببعض 
األمـــراض، مثـــل ارتفاع ضغط الـــدم وتصّلب 
والســـكتات  القلبيـــة  والنوبـــات  الشـــرايين 
الدماغية لدى األزواج غير السعداء مع التقدم 

في العمر.
وأوضـــح الباحثون أن التعاســـة الزوجية 
تؤذي القلـــب والجهاز الدوري، بصفة خاصة، 

بسبب ضعف الجهاز المناعي.
ومـــن ناحية أخـــرى، أثبتت الدراســـة أن 
التعاسة الزوجية تؤثر سلبا على المرأة أكثر 

مـــن الرجل مـــن الناحية الصحيـــة، نظرا ألن 
النســـاء يكتمن المشاعر السلبية بداخلهن، ما 

يجعلهن أكثر ُعرضة لالكتئاب من الرجال.
جديـــر بالذكر أن هذه الدراســـة قامت على 
تقييـــم بيانـــات طويلة األمد لـــدى 1200 امرأة 

ورجل تتراوح أعمارهم بين 57 و85 عاما.
وكشـــفت الدراســـة أَنّ األشـــخاص الذين 
ة غير ســـعيدة هم أكثر  يعيشـــون حياة زوجَيّ
عرضة لإلصابة باالكتئـــاب واإلحباط، وليس 
ذلك فحســـب، بل أيضا ربما يـــؤدي بهم األمر 

إلى الموت وتدمير الذات.
ة تأثير  كما أكد العلماء، الذين درسوا كيفَيّ
ة،  الـــزواج على صحة القلـــب واألوعية الدموَيّ

أَنّ الـــزواج الذي يعاني المشـــاكل باســـتمرار 
بين الشـــريكين، يســـبب حتما الضغوط التي 
بدورها تسبب االكتئاب وبطبيعة الحال تؤثر 
ة  ة والصحة البدنَيّ ســـلبا في الحالة الجســـدَيّ
بشـــكل عام. ومعلوم أن األشخاص المحبطين 
هم أكثر عرضة لإلصابـــة بارتفاع ضغط الدم 

وحتى أمراض القلب.
ومن جانبها أكدت المشرفة على الِدراسة، 
الدكتـــورة هـــوي ليو، علـــى حقيقـــة يتبناها 
العلماء منذ فترة طويلة مفادها أَنّ الزواج هو 
أحد الركائز األساســـية للعالقـــة االجتماعية، 
األكثر أهمية، والتي تؤثر إما إيجابا أو ســـلبا 

على صحة الفرد.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أفتتح أول مركز في إيطاليا 
وأوروبا يسعى إلى جتميل الوجه 

للرجال والسيدات بكرميات وأقنعة 
متعددة، كلها من الذهب اخلالص 

عيار 24 قيراطا.

◄ أكدت النتائج البحثية املعدة 
من قبل املديرية العامة خلدمات 
األسرة واملجتمع في تركيا، أن 

معدل الطالق في غضون السنوات 
اخلمس األولى من الزواج ارتفع، 

مقابل انخفاض نسبة الزواج.

◄ كشفت دراسة أجرتها بعثة 
هونغ كونغ للعمال املهاجرين أن 

58 باملئة من اخلادمات في املنازل 
واجهن اإلساءة اللفظية، وأن 18 
باملئة تعرضن لإليذاء البدني و6 

باملئة ذكرن أنهن تعرضن لالعتداء 
اجلنسي.

◄ يطرح خالل األيام القادمة في 
األسواق البريطانية أول نوع من 
البصل األحمر ”احللو“، الذي ال 

يسبب الدموع عند تقطيعه أو 
رائحة الفم الكريهة عند تناوله.

◄ وقعت منظمة اليونيسيف 
ومؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي 

اخليرية اتفاقا لتقدمي الدعم 
النفسي واالجتماعي لـ800 عائلة 

من النازحني داخليا في العاصمة 
الليبية طرابلس.

◄ صّور الطالب األفغان العنف ضد 
املرأة، مبا في ذلك اآلثار اجلسدية 

والنفسية واالجتماعية السلبية 
خالل مسابقة للرسم استمرت 

أسبوعا، واختتمت بحفل توزيع 
جوائز حضره مئات األشخاص.

باختصار

 

} لنــدن - أكـــدت األمم المتحـــدة أنه ال توجد 
أي فوائـــد صحية لختان اإلنـــاث، بل بالعكس 
تمامـــا، فقـــد تســـبب هـــذه الممارســـة ضررا 
للفتيات والنســـاء في نواح كثيـــرة، نظرا لما 
ينطوي عليه إزالة وإتالف األنسجة التناسلية 
الصحيـــة والطبيعية، باعتبـــاره يتعارض مع 
الوظائف الطبيعية ألجسام الفتيات والنساء.

وأشـــارت إلى أن عملية الختـــان يمكن أن 
تؤدي إلى مضاعفات فورية تشـــتمل باألساس 
على األلم الشـــديد والصدمة والنزيف والكزاز 
واحتبـــاس  بكتيريـــة)،  (عـــدوى  اإلنتـــان  أو 
البول، وظهور تقرحـــات مفتوحة في المنطقة 
التناســـلية  األنســـجة  وإصابـــة  التناســـلية 
القريبـــة. كما يمكن أن نلحظ آثاره على المدى 
الطويل، من خالل التهابات المثانة والمسالك 
البولية المتكررة، والعقم، وزيادة خطر حدوث 

مضاعفات الوالدة ووفاة المولود.
وكان األميـــن العـــام لألمم المتحـــدة بان 
كي مـــون قد دعـــا، بمناســـبة اليـــوم الدولي 
لعدم التســـامح مطلقا إزاء تشـــويه األعضاء 
التناســـلية لإلناث، الذي يوافق الســـادس من 
فبرايـــر من كل ســـنة، أخصائيـــي الصحة في 
جميع أنحاء العالم إلـــى أن يقضوا على هذه 
الممارســـات التي تسبب ضررا لإلناث. وشدد 
بـــان كي مون على أنه ”ما من تغيير إال ويكون 
نابعـــا من المجتمعات نفســـها. فكســـر جدار 
الصمـــت والتبـــرؤ من الخرافـــات التي تحوم 
حـــول تشـــويه األعضـــاء التناســـلية لإلناث، 
مـــن أولى الخطـــوات على طريـــق َمـْحق هذه 

الممارسة“.
وأوضـــح قائال ”فإن نحـــن تعبأنا جميعا، 
أن  بإمكاننـــا  كان  وشـــبابا،  ورجـــاال  نســـاء 
ننهـــي فـــي عهـــد جيلنا هـــذا، ممارســـة يعم 
ضررهـــا في الوقـــت الحاضر علـــى نحو 130 
مليونـــا مـــن النســـاء والفتيات فـــي البلدان 
التســـعة والعشـــرين التي توجد بيـــن أيدينا 
بيانات عـــن حجم الظاهرة فيهـــا“.  وأضاف، 
”وبمناســـبة يومنـــا الدولي هـــذا، أدعو جميع 
النـــاس والشـــركاء إلى وضع نهاية لتشـــويه 

األعضاء التناســـلية لإلناث وتهيئة المستقبل 
الذي نصبو إليه، مســـتقبل يتيح لكل فتاة أن 
تترعـــرع بعيدا عن العنـــف والتمييز، مكفولَة 
الكرامة والحقوق والمساواة، مكفولَتها كاملة 

غيَر منقوصة“. 
وقال بـــان كي مون ”ما يدفعنـــي حقا إلى 
التفـــاؤل خيرا، هـــي األعمال التـــي يقوم بها 
أخصائيـــو الصحـــة بالفعـــل، مثـــل الرابطة 
الموريتانيـــة للقابالت التي ترفض ممارســـة 
تشـــويه األعضاء التناســـلية لإلنـــاث وتعمل 
جاهدة للمطالبة بالتخلي عن هذه الممارســـة، 
يدعمهـــا فـــي ذلـــك البرنامـــج المشـــترك بين 
صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم 
بشأن بتر/ للطفولة ”اليونيســـيف“  المتحدة 
تشـــويه األعضاء التناســـلية لإلناث“، وتابع 
”علينـــا أيضـــا أن نضمـــن عدم تجنـــب اآلباء 
أخصائيي الصحة ســـعيا وراء أساليب بديلة 
ُيخِضعون من خاللها بناتهم لممارسة تشويه 

األعضاء التناسلية“.
وذكر بيان مشترك صدر عن صندوق األمم 
المتحـــدة للطفولة ”اليونيســـيف“، وصندوق 
األمـــم المتحـــدة للســـكان، واالتحـــاد الدولي 
للقابالت واالتحـــاد الدولي ألمراض النســـاء 
والتوليـــد، أن دعم العاملين في مجال الصحة 
للجهود العالميـــة الرامية إلنهاء ختان اإلناث 
أمـــر بالـــغ األهمية، وقـــال البيـــان ”العاملون 
في مجال الصحة لديهـــم فهم عميق للعواقب 
الضارة لهذه الممارسة. فهم يرون مضاعفات 
الجهاز البولي ودورات الحيض والوالدة، بما 
في ذلـــك النزيف والعدوى والوفـــاة، الناجمة 
عن ذلك. كما أنهم يشهدون األضرار العاطفية 
التي يســـببها الختان، والصدمات النفســـية 

التي غالبا ما تستمر مدى الحياة“.
وكشـــفت اليونيســـيف، أن واحدة من بين 
خمس فتيات أجريـــت عليها عملية على أيدي 
أحد مقدمـــي الرعاية الصحيـــة الُمدّربين، في 
حيـــن أنه فـــي بعض البلـــدان، يمكن أن يصل 
الرقـــم إلى ثالثة من بين أربع فتيات.  وشـــدد 
البيـــان المشـــترك على أن ”تشـــويه األعضاء 
التناســـلية لإلنـــاث، ينتهك حقوق اإلنســـان 
ويقّوض صحـــة ورفاه حوالـــي ثالثة ماليين 

فتاة سنويا“.
وأكدت األمم المتحدة على أن ختان اإلناث 
يعكس عدم المساواة المتجذر بين الجنسين، 
وشـــكال من األشـــكال الوخيمـــة للتمييز ضد 

المرأة، وأوضحت أنه غالبا ما تتم ممارســـته 
تقريبا على الفتيات القصر، مّما يشكل انتهاكا 

لحقوق األطفال.
وبّينت أن هذه الممارســـة، التي تتركز في 
نحـــو 29 بلدا في أفريقيا والشـــرق األوســـط، 
من اليمن وغامبيـــا إلى الصومال وموريتانيا 
تنتهك أيضا حقوق المرأة في الصحة واألمن 
والسالمة الجسدية، والحق في عدم التعرض 
للتعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 
المهينة والحق في الحيـــاة في حال أدى هذا 

اإلجراء إلى الوفاة. 
وذكـــرت أن واحدة من بين خمس النســـاء 
خضعن لعملية الختان في مصر، وتكاد تكون 
هذه الممارســـة شـــاملة في الصومال وغينيا 
وجيبوتـــي، حيث يتم إجراؤهـــا على نحو 90 

بالمئة من الفتيات والنساء.
ومـــن جهـــة أخرى كشـــف تقريـــر أميركي 
حديث عن ارتفاع عدد النساء والفتيات الالتي 
خضعن لعمليات تشـــويه األعضاء التناسلية 
داخل الواليات المتحدة إلى أكثر من الضعف 

خالل السنوات العشر األخيرة.  

وأشـــارت البيانات الجديدة الصادرة عن 
مكتب مرجع الســـكان، إلى أن أكثر من نصف 
مليون ســـيدة وفتاة فـــي الواليـــات المتحدة 
باتوا في خطر الخضوع للممارسة المقيتة أو 
خضعوا لها بالفعل، بما في ذلك 166 ألفا و173 
فتاة مّمن هن تحت سن الـ18، وأكدت أن العامل 
الوحيـــد لتنامي هذه العمليات داخل الواليات 
المتحدة هو زيادة الهجرة إليها من بلدان في 
أفريقيا والشرق األوسط، حيث تتعمق العادة 

في الجذور الثقافية في هذه المناطق.
وبّينت بيانات التعـــداد أن هجرة األفارقة 
إلى الواليات المتحـــدة تتضاعف كل عقد منذ 
العام 1970، ليصل إجمالي عدد األفارقة الذين 
يعيشـــون في أميركا إلـــى أكثر من 1.8 مليون، 
وتصـــل نســـبة الهجرة مـــن مصـــر وأثيوبيا 
ونيجيريا وغانا، وهي بلدان ذات نسبة عالية 
في ممارسة الختان، إلى 41 بالمئة من إجمالي 
هجرة مواطنى أفريقيا إلى الواليات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن 513 ألف سيدة وفتاة 
يتعايشـــون مع الختان في الواليات المتحدة، 
كما أشـــارت إلى أن كاليفورنيا تضم أكثر عدد 

من النســـاء والفتيات الالتـــي يواجهن خطر 
الختـــان، بمجموع 56.872 حالـــة، ثم نيويورك 

بـ48.418 حالة ثم منيسوتا بـ44.293 حالة.
وأكد المكتب أن الفتيات األقل من ســـن 18 
يمثلن ثلث النساء الالتي يواجهن هذا الخطر 
خـــالل عـــام 2013، كمـــا أظهـــرت التقارير أن 
الفتيـــات الالتي ولدن في أميركا يخضعن إلى 

هذه الممارسة في بلدهم األم أثناء العطلة. 
وللحد من هذه الظاهرة تســـعى الواليات 
المتحدة إلى منع العائالت من إرســـال بناتهم 
إلى البلد األصل استنادا إلى قانون 2013 الذي 
يمنع أخـــذ الفتاة خـــارج الواليـــات المتحدة 

لغرض إجراء عملية الختان.

[ تشويه األعضاء التناسلية ينتهك حقوق 3 ماليين فتاة سنويا [ ختان اإلناث شكل من األشكال الوخيمة للتمييز ضد المرأة
ال يفوت املجتمع الدولي فرصة أو مناســــــبة للتذكير وتســــــليط الضوء على بشاعة وخطورة 
ــــــد من دول العالم، نظرا ملــــــا تنطوي عليه هذه  ظاهــــــرة ختان اإلناث التي تنتشــــــر في العدي

املمارسة من أضرار مادية ومعنوية تصيب الفتاة وتعكس التمييز بني اجلنسني.

موضة

} يعـــد اللون األخضر بلون شـــجرة 
الرجاليـــة  الموضـــة  نجـــم  التنـــوب 
والنســـائية في عام 2015، ســـواء في 
موســـم الشـــتاء الحالـــي أو موســـم 

الصيف القادم.
وقالت خبيـــرة الموضة األلمانية 
ســـونيا غـــراو، إن األخضـــر الداكن 
يناســـب في المقام األول األشـــخاص 
الذيـــن يتمتعـــون ببشـــرة عاديـــة أو 
برونزيـــة أو داكنة، بينما ينبغي على 
أصحاب البشـــرة الشاحبة أو المائلة 
إلـــى اللـــون األحمر عدم ارتـــداء هذا 
اللـــون بالقرب من الوجه، أي االبتعاد 
عن القطع الفوقية المزدانة به، 
بينمـــا ال بأس مـــن ارتداء 
الســـراويل والتنانيـــر 

واإلكسسوارات.
وأشارت غراو إلى 
بلـــون  األخضـــر  أن 
مع  يتناغم  التنوب 
الكثير من األلوان، 
السيما مع جميع 
ألوان الباســـتيل 
الحالمـــة، 
باإلضافـــة 
درجات  إلى 
األزرق ودرجات 
ألحمـــر  ا
والرمـــادي 
الفاتـــح والبيـــج 
واألصفـــر  واألبيـــض 
بلون الشـــمس. وبحكم 
جـــذوره النباتيـــة، 
يتناسب األخضر بلون 
مطبوعات  مـــع  التنـــوب 
الزهـــور، كمـــا أنـــه يبدو 
رائعا مـــع التقليمات، مثل 
الرائجة  البحريـــة  اإلطاللة 

في فصل الصيف.

األخضر بلون التنوب 

نجم الموضة في 2015

عن القطع الفوقية ا
بينمـــا ال بأس 
الســـراويل
واإلكسسوا
وأشارت
األخض أن 
التنوب
الكثير
السيم
ألوان

األزر

و
الفاتـــ
واألبيـــض
بلون الشـــم
جـــذوره
يتناسب األ
مـــع التنـــوب 
الزهـــور، كمـــا
رائعا مـــع التقل
البحريـ اإلطاللة 
في فصل الصيف

واحدة من بني 5 النساء خضعن 

لعملية الختان في مصر، وتكاد 

تكون هذه املمارســـة شـــاملة 

في الصومال وغينيا وجيبوتي

◄

ختان اإلناث ينتهك حقوق المرأة في الصحة واألمن والسالمة الجسدية

 ثراء الزوج يمنعه من مساعدة زوجته في أعمال المنزل
} لندن - يتجســـد التعاون بين الشريكين في 
تقســـيم األعمال ســـواء كانت خارج المنزل أو 
داخله. وأكدت الدراســـات أن مشاركة الرجال 
فـــي األعمـــال المنزليـــة، يجعل النســـاء أكثر 
سعادة، ويشعرهن بالعدل والرضا، مما يؤدي 

حتما إلى توطد العالقات األسرية.
وفي هذا الســـياق توصلت دراسة إلى أن 
األزواج ذوي الدخل المحدود، هم األكثر إقباال 
على مســـاعدة زوجاتهـــم في أعمـــال المنزل، 

مقارنة باألزواج األعلى دخال أو األثرياء. 
واستنادا إلى األبحاث التي أجراها فريق 
من الباحثين بجامعة أوريك في بريطانيا، فإن 
عبء الحفاظ على نظافة المنزل هو في البداية 
ال بد أن يكون مســـؤولية مشتركة وبالتساوي 
بيـــن األزواج، إال أن الدالئـــل المتوصل إليها 
تشـــير إلـــى وجـــود فجوة بـــدأت تظهـــر بين 

الزوجين.
وشـــددت الدراسة على أنه في الوقت الذي 
يرى فيه الرجال حاجة زوجاتهم للمســـاعدة، 
إال أنهـــم يظلون مترددين في القيام برفع عناء 
أي أعبـــاء منزلية عن كاهلهـــن وإن كان مجرد 
غســـل كوب خاص بهم، مكتفين بتوفير المال 
الالزم.وكشفت كلير لفونتى، الباحثة في معهد 
أبحاث التوظيف التابع للجامعة البريطانية، 
أن هنـــاك فارقا كبيرا في مواقف األزواج نحو 

المساواة بين الجنســـين اعتمادا على مقدار 
ما يكســـبون، واتضح أن األزواج ذوي الدخل 
المنخفض قـــد ال يجدون غضاضـــة من إزالة 
األتربـــة والغبار من على أســـطح األثاث على 
ســـبيل المثـــال أو غســـل الصحـــون في حال 

تطلب األمـــر ذلك، فوفقا لوجهة نظرهم، الزمن 
يتغّيـــر، معترفين بأن هنـــاك حاجة اآلن لمزيد 
من المساواة بين الزوج والزوجة فيما يتعلق 
باألعمال المنزلية، إال أن األمر قد يكون مختلفا 

عندما يتعلق األمر بأصحاب الدخل المرتفع.

مشاركة الرجل في األعمال المنزلية يجعل المرأة  أكثر سعادة

دحض الخرافات أولى الخطوات للقضاء على ختان البنات

تنصـــح مبـــادرة «الصحـــة النفســـية في بيئـــة العمـــل» األملانية 

املوظفني، الذين ال يمكنهم أخذ فترات راحة، بممارســـة بعض 

التمارين البسيطة التي تساعد على االسترخاء أثناء العمل.

تكون البشـــرة باهتة في فصل الشتاء، لذلك يكفي القليل من 

كريم األســـاس إلعادة النضارة إليها، وينصح باستعمال صيغة 

كريمية تحتوي على الجزيئات التي تعكس الضوء.

أكد املختصون أن الشـــرائط الالصقة من أهم الوسائل الفعالة 

لتنظيـــف البشـــرة وإزالة آثار البثور الســـوداء، حيث تعمل على 

التنظيف العميق للمسام عن طريق إزالة األتربة والجراثيم.

بان كي مون:

ما يدفعني إلى التفاؤل 

خيرا، هي األعمال التي 

يقوم بها أخصائيو الصحة
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◄ يطمح عيسى حياتو الذي 
يرأس االحتاد األفريقي لكرة القدم 
منذ فترة طويلة إلى تغيير قواعد 
االحتاد بشأن حد السن من أجل 
البقاء في رئاسة االحتاد القاري 

حتى العقد املقبل.

◄ وضعت اللجنة املنظمة ملباراة 
الرجاء البيضاوي أمام منافسه 

نادي الشياطني السود الكونغولي 
في ذهاب الدور التمهيدي لدوري 

أبطال أفريقيا رهن إشارة اجلمهور 
٤٢ ألف تذكرة.

◄ شرع املدرب البرتغالي جوزيه 

دميورايس في تدريب فريق 
الترجي التونسي خلفا للمدير 

الفني خالد بن يحي الذي قرر فريق 
باب سويقة إعفاءه من مهامه.

◄ أعلن عبدالقادر يعيش استقالته 
من تدريب نادي احتاد احلراش 
على خلفية تعادل الفريق أمام 

ضيفه احتاد اجلزائر سلبيا في 
افتتاح مباريات اجلولة العشرين 

من مسابقة الدوري اجلزائري 
املمتاز.

◄ استقال عضو مجلس إدارة 
نادي الزمالك مصطفى عبداخلالق 
من منصبه ردا على املجزرة التي 

شهدها محيط ملعب الدفاع اجلوي 
قبل مباراة الفريق وضيفه إنبي 

ضمن املرحلة العشرين من الدوري 
املصري.

◄ تأهل السد القطري بطل ٢٠١١ 
إلى املرحلة الثالثة احلاسمة من 

مسابقة دوري أبطال آسيا إثر 
فوزه على ضيفه الرفاع البحريني 

بركالت ترجيحية ماراتوينة 
١١-١٠ بعد انتهاء الوقتني األصلي 

واإلضافي بالتعادل السلبي.

الجزيرة يتطلع إلى البقاء في القمة بتخطي اإلمارات
[ بني ياس يحل ضيفا ثقيال على الوحدة

} أبوظبي - تفتتح اجلولة السادســـة عشـــرة 
مـــن الـــدوري اإلماراتـــي لكـــرة القـــدم اليوم 
اخلميـــس وجترى مباريات هـــذه اجلولة على 
ثالثة أيام. تلعب اليوم ثالث مباريات في غاية 
األهمية هي، اإلمارات مع اجلزيرة والوحدة مع 

بني ياس والنصر مع الشباب. 
ويفتتـــح اجلزيـــرة مباريات هـــذه اجلولة 
مبواجهـــة ســـهلة عندمـــا يحـــل ضيفـــا على 
اإلمـــارات. ويتعـــني علـــى اجلزيـــرة الفوز في 
هذه املباراة حتى يســـتمر في صدارته املؤقتة 
للجدول، إلى حني يلعـــب العني صاحب املركز 

الثاني مباراته املؤجلة مع الفجيرة. 
ويحتل اجلزيرة املركز األول حاليا برصيد 
33 نقطة متســـاويا مع العني بينما يأمل فريق 
اإلمـــارات في إضافة ثالث نقـــاط جديدة يرفع 

بها رصيده احلالي. 
ويحتـــل اإلمـــارات حاليـــا املركز العاشـــر 
برصيـــد 15 نقطة. وفي املبـــاراة الثانية، يحل 
بنـــي ياس ضيفا ثقيال على الوحدة. ويســـعى 
الوحـــدة إلى حصد نقاط املبـــاراة كاملة حتى 
يســـتمر في مطـــاردة صاحبـــي املركزين األول 
والثانـــي خاصـــة وأنه يحتـــل املركـــز الثالث 
برصيـــد 29 نقطـــة بفـــارق أربـــع نقـــاط عـــن 
املتصدريـــن، بينمـــا يريد بني يـــاس الثأر من 
هزميته فـــي الـــدور األول 1-2، بتحقيق الفوز 
وحصد نقـــاط املباراة كاملة. ويحتل بني ياس 
املركز الســـادس برصيد 23 نقطـــة. من ناحية 
أخرى قـــد يصبح الســـعودي ســـامي اجلابر 
املدرب اجلديد للوحدة ثالث الدوري اإلماراتي 
لكرة القدم خلفـــا للبرتغالي جوزيه بيســـيرو 

الذي أقيل من منصبه يوم االثنني. 
وكان الوحـــدة قد أعلن إقالة بيســـيرو بعد 
يومـــني من التعادل املخيب لآلمال مع اإلمارات 
2-2 في املرحلة اخلامســـة عشـــرة من الدوري، 
وهي النتيجـــة التي قلصت من حظوظ الفريق 
في املنافســـة على اللقب مـــع ابتعاده بفارق 4 

نقاط عن اجلزيرة املتصدر ومطارده العني. 

وذكرت مصادر صحافية إماراتية أن سامي 
اجلابر الذي ســـبق له أن أشـــرف على الهالل 
السعودي موســـم 2013-2014 ويشـــغل حاليا 
منصـــب املدير الرياضي فـــي العربي القطري، 
يعد املرشـــح األول خلالفة بيسيرو في تدريب 

الوحدة حتى نهاية املوسم فقط. 
وأكد رئيـــس إدارة نـــادي الوحـــدة أحمد 
الرميثـــي أن ”اســـم املـــدرب اجلديـــد الذي مت 
اختياره من بني ثالثة مدربني رشـــحوا للمهمة 
سيعلن قريبا“، دون إعطاء أي تفاصيل إضافية. 
وفاوض الوحدة سامي اجلابر بالفعل، إضافة 
إلى البرازيلي ابل براغا الذي قاد اجلزيرة إلى 
لقب الدوري اإلماراتي عام 2011، والنمســـاوي 
جوزيف هيكســـبيرغر الذي ســـبق له اإلشراف 

على عدة فرق محلية ومن بينها الوحدة.
وتوجه الالعب الدولي الغاني هاريســـون 
أفول إلى اإلمـــارات بعد أن أنهى التزاماته مع 
املنتخـــب الغاني وشـــارك معه يـــوم في الدور 
النهائـــي لـــكأس أفريقيـــا لـــألمم 2015 بغينيا 
االســـتوائية ضد ساحل العاج. ويتواجد أفول 
في اإلمـــارات المتام صفقة انتقالـــه إلى فريق 

الوحـــدة. وكانت إدارة الترجي قـــد اتفقت مع 
إدارة الوحـــدة اإلماراتـــي علـــى كل تفاصيـــل 
الصفقة وقيمتها املالية التي لم يكشـــف عنها 

حتى اآلن. 
وينتهـــي عقد أفول مـــع الترجي في يونيو 
القادم وهو ما جعل الفريق التونســـي يسارع 
فـــي التفريـــط بـــه قبـــل انتهـــاء مـــدة العقد، 
خصوصا وأنـــه كان قد اشـــترط على الترجي 
في الصائفة املاضية مبلغ مليون يورو لتمديد 
عقده، إال أن مسؤولي الفريق التونسي رفضوا 

هذا الشـرط.
وفـــي ختـــام مباريـــات اليوم، يســـتضيف 
النصر نظيره الشـــباب. ويحتـــل النصر املركز 
اخلامـــس برصيد 25 نقطـــة، ويريد الفوز على 
الشـــباب لالقتراب خطوة نحـــو املربع الذهبي 
خاصة وأن الشباب يحتل املركز الرابع برصيد 
29 نقطـــة أي بفـــارق أربـــع نقاط عـــن مالحقه 

النصر. 
وتلعب غـــدا اجلمعة مباراتـــان حني يحل 
عجمان ضيفا على العني ويســـتضيف األهلي 
نظيره الوصل. ويسعى العني إلى تأكيد تفوقه 

على مضيفه عجمان خاصة وأن نتيجة مباراة 
الذهـــاب انتهت بفـــوز العني برباعيـــة نظيفة. 
ويحتـــل العني املركز الثانـــي برصيد 33 نقطة 
ولديـــه مباراة مؤجلة أمام الفجيرة فيما يحتل 
عجمان املركز قبل األخير برصيد عشر نقاط. 

ويســـعى األهلي، حامل اللقب، الســـتعادة 
توازنـــه من جديد بعد خســـارته فـــي اجلولة 
املاضية من الشـــباب 0-1 والعودة للمنافسة 
علـــى لقب الدوري خاصة وأنـــه يحتل املركز 

الســـابع برصيد 23 نقطة فيما يسعى الوصل 
إلـــى الثأر من هزميته في مبـــاراة الدور األول 
1-5 بالفوز على األهلي، ويحتل الوصل املركز 

الثامن برصيد 19 نقطة.
وتختتم مباريات هذه اجلولة يوم الســـبت 
مبباراتني، األولى جتمع بني الظفرة والفجيرة، 

والثانية جتمع بني احتاد كلباء والشارقة. 
ويحتـــل الظفرة املركز التاســـع برصيد 16 
نقطـــة بينما يحتل الفجيـــرة املركز 11 برصيد 
15 نقطة ويحتـــل احتاد كلباء املركز 14 األخير 
برصيد أربع نقاط فيما يحتل الشـــارقة املركز 

12 برصيد 12 نقطة.

} الرياض - يسعى فريق الشباب إلى تصحيح 
أوضاعه وإيقاف مسلسل نزيف النقاط عندما 
يســـتضيف الفتح في املباراة التي جتمعهما 
على ملعـــب األمير فيصل بن فهـــد بالرياض، 
ضمن منافســـات اجلولة اخلامسة عشرة من 

دوري احملترفني السعودي لكرة القدم. 
ويأمل مـــن خاللهـــا كل فريـــق في حصد 
العالمـــة الكاملة، ورغم وجـــود عناصر بارزة 
فـــي صفـــوف الفريـــق الشـــبابي إال أن الكفة 
تبـــدو متكافئة بني الفريقني، وال ميكن التكهن 
بالنتيجة التي ســـتؤول إليهـــا املباراة إال مع 

صافرة النهاية. 
ويدخل الشـــباب املباراة برصيد 27 نقطة 
جمعها من 14 مبـــاراة حيث فاز في 8 وتعادل 

في واحدة وخسر في 3 مباريات. 
وقـــد تراجعـــت مســـتوياته ونتائجه في 
اآلونـــة األخيـــرة وابتعـــد عن املنافســـة على 
اللقـــب، ويســـعى بقيـــادة مدربـــه البرتغالي 
جاميي باتشـــيكو إلى استغالل عاملي األرض 
واجلمهور واستعادة نغمة االنتصارات التي 
غابـــت عنه في آخـــر جولتني والعـــودة بقوة 
لصلب املنافســـة على إحدى املراكز املتقدمة، 

وبال شـــك هو قـــادر على ذلك في ظـــل تكامل 
صفوفه التي تعج باألسماء البارزة أمثال وليد 
عبدالله وحســـن معاذ وأحمـــد وعبده عطيف 
وعبداملجيـــد الصليهيـــم وموســـى الشـــمري 
ونايف هزازي إلـــى جانب الغاني محمد أوال 
ومواطنه جون أنطوي واألردني طارق خطاب 

والبرازيلي رافينها.
وعلى الطرف اآلخر يدخـــل الفتح املباراة 
وهو فـــي املركـــز العاشـــر برصيـــد 14 نقطة 
جمعها من 14 مبـــاراة حيث فاز في 4 وتعادل 
في 2 وخســـر 8 مباريات، ويأمل بقيادة مدربه 
التونســـي ناصيف البياوي فـــي الهروب من 
منطقـــة اخلطـــر وحجز مقعـــده فـــي املنطقة 

الدافئـــة خصوصـــا أنه بات يقدم مســـتويات 
مميـــزة فـــي ظـــل توهـــج جنومـــه وعودتهم 
ملســـتوياتهم املعروفة فـــي املباريات األخيرة. 

ويحل االحتاد ضيفا ثقيال على الفيصلي. 
األرض  صاحـــب  الفيصلـــي  ويســـعى 
واجلمهور إلى اســـتعادة توازنـــه وتعويض 
خسارته الســـابقة أمام الرائد والتقدم خطوة 
في ســـلم الترتيب العام في الوقت الذي يأمل 

خالله االحتاد في حتقيـــق فوزه األول بعد 
ســـبع مباريات فشـــل خاللها في حتقيق 

الفوز، ورغم أفضليـــة االحتاد الفنية إال 
أن الكفـــة تبدو متكافئة ســـيما في ظل 
املســـتويات الكبيـــرة والنتائج املميزة 

التـــي حققهـــا الفيصلي فـــي مبارياته 
خالل هذا املوسم.

وفي لقاء آخر يتطلع التعاون إلى حتقيق 
الفوز عندما يستقبل ضيفه هجر على ملعب 
مدينة األمير عبداللـــه الرياضية ببريدة في 
مباراة مهمة لـــكال الطرفني اللذين يدخالنها 

برغبـــة وطموحات مشـــتركة تتمثل في تأمني 
موقعهما في املنطقة الدافئة في ظل ابتعادهما 
عن املنافســـة علـــى اللقب والصـــراع من أجل 
البقاء بني الكبار. وتعتبر املباراة متكافئة بني 
الفريقني من الناحية الفنية والنقطية حيث إن 
الفارق بينهما ال يتجاوز النقطة الواحدة وهو 
ما يعني أن املواجهة ستشـــهد تنافًســـا مثيًرا 

بينهما. 
ويخوض النصر مواجهة ســـهلة نســـبيا 
عندما يواجه الرائد الســـبت املقبل، ويســـعى 
الفريـــق امللقـــب بالعاملي إلى الفـــوز من أجل 
مواصلة الصدارة التـــي يتربع عليها برصيد 
37 نقطة من جهة، وتعويض فقدان لقب الكأس 
بخســـارته أمام األهلي في جدة 1-2 في الدور 
نصف النهائي، حيث كان النصر ميني النفس 
بالظهور في نهائي البطولة للعام الثالث على 

التوالي. 
ويطمـــح مدربـــه األوروغويانـــي خورخي 
داســـيلفا لرفع معنويات العبيه قبل املواجهة 
التي ســـيدخلها بحســـابات مختلفة وبطريقة 
تتناســـب مع أهمية املبـــاراة طمعا في خطف 

النقاط الثالث من أسهل الطرق. 
ويتطلـــع الهالل املنتشـــي بالتأهل لنهائي 
الكأس إلى تخطي عقبـــة مضيفه العروبة في 

مباراة ستقام الثالثاء املقبل.

 الجزيرة في مهمة سهلة

فريق الشباب يطمح إلى تصحيح أوضاعه

ــــــره نادي  ــــــرة بنظي يصطــــــدم فريق اجلزي
ــــــة ضمــــــن  ــــــاراة مرتقب اإلمــــــارات فــــــي مب
منافســــــات اجلولة السادسة عشر للدوري 
اإلماراتي، إذ يسعى من خاللها األول إلى 
االستمرار في القمة في حني يطمح الثاني 

إلى الثأر منافسه.

النصـــر يريد الفوز على الشـــباب 

لالقتـــراب مـــن املربـــع الذهبـــي 

خاصة وأن الشـــباب في املركز 4 

برصيد 29 نقطة

◄

التعاون يتطلع إلى تحقيق الفوز 

مباراة  في  هجر  يستقبل  عندما 

اللذين  الــطــرفــني  لــكــال  مهمة 

يدخالنها بطموحات مشتركة

◄

رياضة

الشباب السعودي يأمل في إيقاف نزيف النقاط

«على الكرواتي زالتكو مدرب العني، أن يعيد حساباته قبل انطالق 

البطولة اآلســـيوية، ألنه علينا أال نخدع بصدارتنا في الدوري حتى ال 

ننسى أخطاء الفريق في امللعب». 

الشيخ عبدالله بن محمد آل نهيان 
رئيس مجلس إدارة فريق العني اإلماراتي

«األندية املغربية املشاركة في مختلف التظاهرات القارية عليها 

أن توقع على مشـــاركة قويـــة ألن قبول الوضع الحالـــي واالكتفاء 

بتقييم حجم الخسائر سيجعلنا ندور في حلقة ضيقة». 

محمد فاخر 
مدرب املنتخب املغربي للمحليني

«لقـــد رفـــع االتحـــاد العراقـــي توصيـــات كاملـــة للجنـــة األوملبية 

الوطنيـــة حول برنامج املنتخبات في الفترة املقبلة بغية الحصول 

على موافقة اللجنة كي نتحاشى التأخير في املوافقات اإلدارية». 

كامل زغير 
عضو االحتاد العراقي لكرة القدم

متفرقات

◄ ودع التونسي مالك اجلزيري بطولة 
منفيس األميركية، بعد أن انهزم في الدور 

األول أمام األميركي الصاعد للجدول 
النهائي عن طريق التصفيات ريان 

هاريسون املصنف 165 عامليا. ويبدو 
أن اجلزيري ما يزال متأثرا باإلصابة 

التي كان تعرض لها في بطولة مونبلييه 
الفرنسية األسبوع املاضي. 

يذكر أن اجلزيري كان قد خسر 
بداية هذا األسبوع 6 مراكز في 

التصنيف العاملي اجلديد 
وتأخر من املركز 65 
إلى املركز 71 عامليا. 

يذكر أيضا أن  الرابطة 
العاملية للتنس كانت 

قد برأت، البطل 
التونسي من حادثة 

انسحابه من 
بطولة 

مونبلييه.

ض لها في بطولة مونبلييه 
بوع املاضي.

ري كان قد خسر
مراكز في  6 سبوع

ملي اجلديد
65 كز
عامليا.

  الرابطة
 كانت 

ل 
حادثة 

◄ يتوق العداء اجلاميكي يوسني بولت 
ملك سباقات السرعة الستعادة هيمنته 

بعد موسم أفسدته اإلصابات شهد تقدم 
األميركي غاسنت جاتلني لصدارة 

تصنيف عدائي املسافات القصيرة. 
وقال بولت أثناء مراسم الكشف 
عن أحذية الركض اجلديدة التي 

تنتجها بوما ”شعرت وكأنني 
اعتزلت نظرا للطريقة التي 

يتحدث بها الناس عن جاتلني“. 
وأضاف ”بدا األمر طريفا. ابتعدت 

ملوسم واحد وكأنني اعتزلت“. وأكد 
بولت أنه جاهز النطالق املوسم 

اجلديد الذي يصل لذروته بإقامة 
بطولة العالم أللعاب القوى بني 22 
و30 أغسطس في بكني في الطريق 

ألوملبياد ريو دي جانيرو 2016.

باختصار

◄ رفض املكتب التنفيذي لالحتاد 
املغربي لكرة القدم كل القرارات الرياضية 

واملالية بعد نقاش مستفيض، واعتبر 
أن العقوبات التي فرضها االحتاد 

األفريقي ال تخدم الرياضة وتطوير كرة 
القدم األفريقية ولم تعتمد على أي سند 
قانوني“. وقرر املكتب التنفيذي اتخاذ 
كل اإلجراءات والتدابير الالزمة للدفاع 
عن مصالح وحقوق كرة القدم املغربية 
وخول لرئيس االحتاد املغربي اتخاذ 

كل التدابير التي يراها 
مناسبة“. ومت جتريد 
املغرب من استضافة 

كأس األمم بعد إصراره 
على تأجيلها ملدة 

عام بسبب 
مخاوف من 

انتشار 
فيروس 

إيبوال.

◄ ضرب هداف الدوري األميركي 
للمحترفني في كرة السلة جيمس 

هاردن بقوة وسجل 40 نقطة وجنح في 
12 متابعة و9 متريرات حاسمة ليقود 

هيوسنت روكتس إلى الفوز على فينيكس 
صنز 127-118. وسجل هاردن نصف 

نقاطه في الربع األخير ليحقق فريقه فوزه 
هذا املوسم الثالث على فينيكس 
من بينها الفوز في 

الثانية األخيرة 
الشهر املاضي 

بتسديدة من 
هاردن نفسه. ورفع 

هيوسنت رصيده من 
االنتصارات إلى 36 مقابل 

16 هزمية وهي ثالث أفضل 
نسبة في املجموعة الغربية 

وراء غولدن ستاتي 
ووريرز املتصدر ومنافسه 

املباشر ممفيس غريزليز.

◄ قدم  فريق ميتز الفرنسي الالعبني 
التونسيني فخرالدين بن يوسف 
والفرجاني ساسي إلى الصحافة 

الفرنسية، وسيحمل ساسي القميص رقم 
6 فيما سيحمل ين يوسف القميص رقم 
17. وكان ميتز قد انتدب العبي النادي 

الصفاقسي في يناير املاضي بعقد ميتد 
ثالث سنوات ونصف العام مقابل 1.7 

مليون يورو. وبدأ الفرجاني 
ساسي في التدرب 

مع ميتز أما الالعب 
فخرالدين بن يوسف 
فغاب عن التدريب 

بسبب اإلصابة 
التي كان تعرض 

لها خالل املباراة 
الودية التي خاضها 

نسور قرطاج يوم 
8 يناير استعدادا 

لنهائيات كأس 
أفريقيا.

 االحتاد املغربي اتخاذ
تي يراها
جتريد
تضافة
 إصراره

ملدة 

ألخير ليحقق فريقه فوزه
هذا املوسم كس 
ي 

فع
 من 

36 مقابل
الث أفضل 
عة الغربية 

تي 
ومنافسه 

غريزليز.

 خطوة 
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ال

ه

حتقيق 
ملعب

دة في 
خالنها

ي تأمني 
عادهما 
من أجل 
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إن حيث
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} دوســلدورف (أملانيا) - يلعب بايرن ميونيخ 
مباريات جتريبية اســـتعدادا للموســـم املقبل 
فـــي الصني خـــالل صيـــف 2015، ورمبا يقوم 
قريبا ببيع قمصان الفريق وهي حتمل أسماء 

الالعبني باللغة الصينية. 
أما غرميه بوروســـيا دورمتوند فسيذهب 
إلى اليابان، وهناك العديد من األندية األملانية 
األخرى التي تنوي التوسع في نشاطها خارج 

البالد. 
وتســـعى أملانيا الســـتغالل فوزها بلقبها 
الرابـــع في بطـــوالت كأس العالم لكـــرة القدم 
الصيف املاضي في البرازيل لتعزيز شـــعبية 

الكرة األملانية وزيادة دخلها في اخلارج. 
وتلقى األندية دعما كامال من رابطة الدوري 
األملاني التي تســـعى إلى تضييق الفجوة مع 
مســـابقة الدوري اإلنكليزي صاحبة الشعبية 
األكبر على مســـتوى العالم، وكذلك احلال مع 
بعض األندية األسبانية التي حتظى بشعبية 
عاملية كبيـــرة مثل ريـــال مدريد وبرشـــلونة، 
وذلك عن طريق وجود متثيل ملسابقة الدوري 
األملاني (بوندســـليغا) في مختلف اجلبهات. 
وقالـــت ســـوزانا تيموســـي مديـــرة وســـائل 

اإلعـــالم التفاعلية في رابطـــة الدوري األملاني 
”تشـــهد مسابقة البوندســـليغا ازدهارا. هناك 
دالالت على أن مسابقتني اثنتني أو ثالثا على 
األكثر من مسابقات الدوري املختلفة هي التي 
ســـتحظى باملتابعة اجلماهيرية في املستقبل. 
ونريـــد أن نكـــون إحدى هـــذه املســـابقات“، 
وأضافت ”ســـيكون مســـتقبل كرة القدم رقميا 

هو اآلخر“.
ويســـعى كارل-هاينـــز رومينيغـــه رئيس 
مجلس إدارة بايرن إلى مضاعفة دخل النادي 
خالل الســـنوات اخلمس املقبلـــة في الواليات 
املتحدة، حيث قـــام النادي بجولته التجريبية 
لالستعداد للموسم في الصيف املاضي وحيث 

افتتح مكتبا جديدا له في نيويورك. 

وأقـــدم بايـــرن علـــى خطوات أخـــرى مثل 
جولته املقررة في الصني الصيف املقبل ومثل 
معســـكره التدريبي الشتوي في قطر بحثا عن 

مزيد من الدخل. 
وكان 40 مليونا مـــن الصينيني قد تابعوا 
تقـــدمي بايرن لالعبه الصيني اجلديد تشـــانغ 
شـــي تشـــي في الشـــهر املاضي، بينما سجل 
الصيني الشـــهير على  موقع ”ســـينا ويبـــو“ 
اإلنترنت 90 مليون دخـــول على أخبار تتعلق 
بانتقـــال تشـــانغ. وقالت تيموســـي ”لقد دوت 
صفقة االنتقـــال كاالنفجار الهائل على املواقع 

اإللكترونية“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، يتمتـــع دورمتونـــد 
بالشـــعبية في دول مثل اليابان بسبب وجود 
النجم شـــينجي كاجـــاوا بني صفوفـــه، ولكن 
كارســـنت كرامر مدير التسويق في دورمتوند، 
الـــذي افتتح مكتبا له في ســـنغافورة مؤخرا، 
اعتـــرف بـــأن املوســـم الضعيف الـــذي يقدمه 
النـــادي فـــي مســـابقة البوندســـليغا حاليـــا 
قد يؤثـــر على خططـــه اآلســـيوية بعدما كان 
دورمتونـــد أحـــرز لقـــب الـــدوري األملاني في 
عامـــي 2011 و2012 وبلغ نهائي دوري األبطال 
فـــي 2013. وقال كرامر ”تـــزداد األمور صعوبة 
بالنســـبة إلينا ألنه أصبح من املؤكد بنســـبة 
99“ أال يشارك دورمتوند في دوري األبطال في 

املوسم املقبل. 
وفي آسيا على وجه اخلصوص يتم تقييم 
النادي بناء على مشاركته في هذه البطولة من 
عدمهـــا“، ولكنه أضـــاف أن دورمتوند ال يريد 
أن يضع اســـتراتيجيته ”بناء على مركزنا في 

ترتيب البوندسليغا“.
وفـــي النهاية هنـــاك 130 مليون آســـيوي 
يعرفـــون دورمتونـــد جيـــدا وقد بـــاع النادي 
من حصيلـــة مبيعاته من قمصان  األملاني 15“ 

الفريق في القارة اآلسيوية العام املاضي. 
بينما يذكر أن هناك إمكانيات كبيرة أيضا 
في الســـوق األميركية، حيث بـــدأت كرة القدم 
جتنـــي شـــعبية جماهيريـــة مثـــل الرياضات 
األميركية الشـــهيرة األخرى كالبيسبول (كرة 

القاعدة) وكرة القدم األميركية. 
ويـــرى البعض من املتابعني أن ”كرة القدم 
وأن  لديها فرصة هائلة في السوق األميركية“ 
بايرن حظي ”ببدايـــة جيدة للغاية هناك“ منذ 

افتتاحه مكتبا في نيويورك.
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بالوتيلي ينهي صيامه عن التهديف في الدوري اإلنكليزي
[ ليفربول يتمنى أن يكون هدف ماريو نقطة تحول كبرى [ مهاجم إيطاليا يضع حدا لفترة مرهقة مع الحمر

} لنــدن - جنـــح املهاجـــم اإليطالـــي ماريـــو 
بالوتيلي في فك عقدته مع التهديف بعد صيام 
طويل، وســـجل هدفـــه األول مـــع ليفربول في 
الدوري منـــذ انضمامه إلـــى صفوفه الصيف 
املاضي قادمـــا من ميالن اإليطالـــي، حني قاد 
الفريق إلى الفوز بشـــق األنفس على توتنهام 
هوتســـبير، فـــي افتتـــاح املرحلة اخلامســـة 

والعشرين من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم. 
وبدا الفوز ثمينا ألنه قاد الفريق الشمالي 
إلى اســـتعادة نغمة الفوز، وحتقيق االنتصار 
الرابع في املباريات اخلمس األخيرة، السادس 
في املباريات التسع األخيرة التي لم يذق فيها 
طعم اخلسارة، بينما كان أكثر أهمية بالنسبة 
إلى بالوتيلي الذي كسر صيامه التهديفي مع 
ليفربول بعد 768 دقيقة لم يســـتطع خاللها هز 
الشـــباك. بعد سبعة أشـــهر و14 مشاركة و48 
تسديدة سجل ماريو بالوتيلي مهاجم ليفربول 
أخيرا هدفا في الدوري اإلنكليزي املمتاز. وهو 
الهـــدف األول له منذ هزه شـــباك ليفورنو في 
19 أبريل املاضي عندما كان يلعب في صفوف 
ميـــالن، واألول في برميرليغ منذ نوفمبر 2012 

عندما كان في صفوف مانشستر سيتي. 
وأثارت صفقة انتقال الالعب املثير للجدل 
الكثير مـــن االنتقادات في بريطانيا، الســـيما 
بعدما عجز املهاجم الدولي عن التهديف طوال 
تلك املدة، ما دفع كثير من املراقبني إلى وصف 

استقدامه بالصفقة الفاشلة. 
ووضع مهاجـــم إيطاليا، الذي واجه بداية 
سيئة ملســـيرته في ليفربول منذ انضمامه من 

ميالنو في أغسطس، حدا لفترة مرهقة. 
ولم يكـــن من املمكن معرفـــة أهمية الهدف 
من احتفال املهاجـــم اإليطالي بوجه جامد أو 
خروجه الســـريع من امللعب إلى غرفة املالبس 
بعـــد نهاية املبـــاراة. وبينما ال ميكـــن اعتبار 
الهدف حتوال تامـــا في حظوظ بالوتيلي الذي 
شـــارك كبديل في الدقيقة 74 فإنـــه رمبا يقنع 
املـــدرب بريندان رودجرز بأنـــه قد يكون العبا 
ميكن االستفادة به في األشهر القليلة املتبقية 

من املوسم. 

وسيمثل ذلك تطورا عن األسابيع املاضية 
عندمـــا شـــكك رودجـــرز بشـــكل واضـــح في 
التزام بالوتيلي وحتـــداه ليظهر في التمارين 

استحقاقه مبكان في الفريق.
ولم يكـــن بالوتيلـــي موجـــودا حتى على 
مقاعد البدالء في لقاء قمة املدينة أمام إيفرتون 
يوم الســـبت املاضـــي، لكنه شـــارك بعد تقدم 
ليفربـــول مرتني ضد توتنهـــام عن طريق الزار 
ماركوفيتش وســـتيفن جيرارد من ركلة جزاء 
قبل تعادله بهدفي هاري كني وموسى دميبلي. 
ويدين فـــي هدفه لذلك التحـــرك الذكي في 
منطقة اجلزاء وهو أمر فشـــل فيـــه كثيرا هذا 

املوسم. 
وقبل أن ميـــرر آدم الالنا الكرة أمام املرمى 
ركض بالوتيلي فـــي اجتاه القائم القريب قبل 
أن يتســـلل من خلف إيريك داير ويضع الكرة 

في الشباك. 

مـــدرب  مســـاعد  باســـكو  كولـــني  وقـــال 
ليفربـــول ”ماريو بالوتيلي يبـــذل جهدا كبيرا 
فـــي التدريبـــات وفـــي األســـبوعني املاضيني 
كان مريضـــا، لذلك من الرائع أنه ســـجل هدف 

الفوز“. 
وقـــد تكـــون مســـاهمة املهاجـــم اإليطالي 
حاسمة في الصراع على املراكز األربعة األولى 
املؤهلة لدوري أبطال أوروبا، إذ كانت الهزمية 
ستترك ليفربول صاحب املركز السابع متأخرا 
بفارق ست نقاط عن الرابع قبل 13 مباراة على 

النهاية.
وتتمنى جماهير ليفربـــول أن يكون هدف 
ماريو نقطة حتول بالنسبة إليه وإلى الفريق، 
حيث أن ســـوبر ماريو لو أخرج الالعب عالي 
اجلـــودة احملبوس في داخله بســـبب كســـله 
وعقليته، سيكون حاسما وصانعا للفارق، في 
حـــني أن كل نقطة يحرزهـــا ليفربول حاليا قد 

تعطيـــه موقفا أفضل في الصـــراع على دوري 
األبطال. أما إدارة نادي ليفربول، فرمبا تكون 
قد قـــررت رحيل ماريـــو بالوتيلي فـــي نهاية 
املوســـم بغض النظر عما ســـيقدمه، ألنها لن 
تغامر مع العب غير مستقر ذهنيا وال سلوكيا، 
وكل ما تتمناه أن يســـتطيع حتسني مستواه، 
ليحســـن من العرض املالي الذي سيتم تقدميه 

ألجله.
رفض بالوتيلي احلديث إلى وسائل اإلعالم 
البريطانيـــة، كما جتاهـــل مصافحة زمالئه أو 
أي مـــن العبي الفريق اخلصم. وغادر ســـوبر 
ماريـــو امليـــدان دون مصافحـــة زمالئه أو أي 
العـــب من توتنهام، إال أن الالعب املثير للجدل 
قـــال ”مباراة كبيرة يا رجال.. هذه االبتســـامة 
تظهـــر عندما أجد الدعم، شـــكرا لكـــم، فورزا 
ليفربـــول“. وانتقد العب مانشســـتر يونايتد 
الســـابق فيل نيفيـــل تصـــرف بالوتيلي الذي 

رفض االحتفـــال بعد هدفه في مرمى توتنهام، 
جنبا إلى جنب مع اختفائه بسرعة البرق بعد 
إطالق صافـــرة النهاية وعدم مصافحة زمالئه 
أو العبي الفريق اخلصم، لكنه أشـــاد بالهدف 
الذي ســـجله وهو ما مينحـــه الفرصة للتطور 

مجددا. 
وقال بالوتيلي ”أنا فخور بجميع الالعبني 
فـــي تلك املباراة، وفخـــور أيضا بالهدف الذي 
ســـجلته، وأمتنـــى أن يكون هـــذا الهدف هو 
البدايـــة احلقيقيـــة لي مع الفريـــق في الوقت 

القادم“. 
وأوضـــح اإليطالي، أن لديه وجهة نظر في 
عدم االحتفال بإحـــرازه األهداف، ألنه يرى أن 
وظيفة العب الكرة هـــي إحراز األهداف. وقال 
في تصريحات ســـابقة عن سبب عدم احتفاله 
باألهداف ”أنا ال أحتفل بتسجيل األهداف، ألن 

هذه وظيفتي“.

بالوتيلي يجد طريق النجاح مع الكتيبة الحمراء

قطبا ألمانيا يقودان انطالقة البونديسليغا في الخارج

دي يونغ يبتعد 

عن المالعب 8 أسابيع

جاريكا يقترب 

من تدريب منتخب بيرو

بايرن في جولة آسيوية للترويج للدوري األلماني
نيوكاســـل  نـــادي  إدارة  أعلنـــت   - لنــدن   {
اإلنكليزي أن العب وســـطه الهولندي سيم دي 
يونغ من املتوقع أن يغيب عن املالعب لنحو 8 

أسابيع بعد تعرض رئته للتوقف. 
لعمليـــة  عامـــا)   26) يونـــغ  دي  وخضـــع 
جراحية بعد شـــكواه من نفس األعراض التي 
عانـــى منها أثناء احترافه في ناديه الســـابق 
أياكـــس أمســـتردام الهولنـــدي. وأوضح دي 
يونغ قائال ”بعد أربعة أشهر من العمل الشاق 
والعـــودة إلى كامـــل لياقتي، من املؤســـف أن 
أتعـــرض النتكاســـة جديدة“، وأضـــاف ”نأمل 
جميعا أن تضمـــن اجلراحة التي خضعت لها 
عدم تكرار هذه احلالة مســـتقبال“، وتابع ”أنا 
مصمم على العودة بشكل أقوى في أقرب وقت، 

شكرا للجميع على دعمكم لي“.

} ليام - قال أنطونيو غارسيا بي عضو مجلس 
إدارة احتاد بيرو لكرة القدم ومدير املنتخبات 
القومية هناك، إن إســـناد مهمة القيادة الفنية 
للمنتخـــب البيروفـــي للمـــدرب األرجنتينـــي 
ريكاردو جاريكا بات أمرا غير مســـتبعد، فيما 
كشفت بعض الصحف األرجنتينية أن االتفاق 

بني اجلانبني أصبح ساريا بالفعل. 
وقال غارســـيا بي ”ال يوجد شـــيء محدد، 
جاريكا هـــو أحد اخليارات وليـــس الوحيد“. 
ويعتبر غارسيا بي املســـؤول األول في الكرة 
البيروفيـــة الـــذي حتدث إلى وســـائل اإلعالم 
منـــذ أن أذاعـــت الصحـــف األرجنتينيـــة أن 
اتفاقـــا نهائيـــا مت مـــع جاريكا ليكـــون املدير 
الفني اجلديـــد ملنتخب بيـــرو. ويتولى خوان 
كارلوس أوبليتاس املدير الرياضي في احتاد 
بيـــرو لكرة القدم ملف التفـــاوض مع املدربني 
احملتملني لتولي اإلدارة الفنية ملنتخب البالد.

وخيـــم الصمت على املســـؤولني في بيرو 
بعـــد مـــا أكـــدت الصحافـــة األرجنتينيـــة أن 
املفاوضات وصلت إلـــى مراحلها النهائية مع 
جاريكا الـــذي توج بلقب الـــدوري احمللي في 
عام 2008  بيرو مع فريـــق ”يونيفيرســـتاريو“ 
ويتمتع بدراية واســـعة حول شؤون كرة القدم 

في البلد الالتيني.

اســــــتطاع ماريو بالوتيلي أن يفك نحســــــه 
ويحرز أول أهدافه في الدوري اإلنكليزي، 
عندما قاد فريقه ليفربول إلى تخطي عقبة 

توتنهام بفوز مثير.

◄ أكد أرسين فينغر المدير 
الفني لنادي أرسنال أن مهاجمه 
أليكسيس سانشيز ال يعاني من 

إصابة خطيرة عقب خروجه مصابا 
أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات 

بطولة الدوري اإلنكليزي الممتاز.

◄ أوضح لويس أنريكي المدير 
الفني لنادي برشلونة األسباني أن 

فريقه يمر بلحظة من الثقة التي 
تدعو إلى التفاؤل، بعد النتائج 

اإليجابية التي حققها مؤخرا.

◄ أفاد كالوديو لوتيتو رئيس 
نادي التسيو اإليطالي بأن فريقه 

يتعرض لظلم كبير من الحكام، 
نظرا إلى حالة الكراهية التي 

يشعرون بها تجاه الفريق، مضيفا 
أنه يريد اللجوء إلى القرعة 

العشوائية أثناء اختيار حكام 
المباريات المقبلة.

◄ يعاني إشبيلية األسباني، 
بطل الدوري األوروبي لكرة القدم 

(يوروبا ليغ) من ارتفاع عدد 
اإلصابات في صفوفه وهو سيفتقد 
خدمات 4 من أبرز العبيه ألسابيع 

عديدة.

◄ منح الرئيس العاجي الحسن 
واتارا مكافآت بقيمة أكثر من 90 
ألف يورو لكل العب من الالعبين 

الـ 23 لمنتخب الفيلة المتوج بلقب 
كأس األمم األفريقية األحد الماضي 

في غينيا االستوائية.

◄ أعلن جيوفاني ماالغو رئيس 
اللجنة األولمبية اإليطالية أن لوكا 
كورديرو دي مونتيزيميلو المدير 
السابق لفريق فيراري للسيارات 
سيتولى إدارة ملف ترشح روما 

الستضافة دورة األلعاب األولمبية 
.2024

باختصار

بعد سبعة أشهر و14 مشاركة 

ماريـــو  ســـجل  تســـديدة  و48 

بالوتيلي مهاجـــم ليفربول أخيرا 

هدفا في الدوري اإلنكليزي

◄

األندية األملانية تلقى دعما كامال 

التي  املحلي  الـــدوري  رابطة  من 

مع  الفجوة  تضييق  إلــى  تسعى 

مسابقة الدوري اإلنكليزي

◄

«نعـــم لقد رحـــل كـــوادرادو، ولكن فـــي مركزه يتواجـــد كل من 

اليســـاندرو ديامانتي ومحمد صالح. نحن سعداء بما لدينا، علينا 

مواصلة القتال».

جوسيبي روسي 
العب فيورنتينا اإليطالي

«فخور بتســـجيلي أول هدف في تاريخ نيويورك ســـيتي األميركي. 

الفريق قدم عمال جيدا، وسنســـعى إلى مواصلة التطور على جميع 

املستويات في االستحقاقات القادمة». 

ديفيد فيا 
العب نيويورك سيتي األميركي

«لقد أثبت الشاب الصاعد بادي أنه يرغب في تكريس ذاته ليصبح 

العبا أساســـيا في الفريق. إنه يملك كل املؤهالت ألن يكون العبا 

كبيرا في املستقبل». 

  لويس فان غال 
مدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي
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} القاهرة – تحاول سفيرة البرنامج العالمي 
لألغذية لمكافحة الجوع، الممثلة التونســـية 
هند صبري، بصفتها إحدى المشـــاهير، نشر 
الوعي بمشكالت الســـوريين لكنها تؤكد على 
ضرورة عدم نسيان مآس أخرى بالمنطقة مثل 

تلك التي في اليمن.
وقالت هند صبري فـــي مقابلة مع رويترز 
إنها زارت مخيم الزعتري لالجئين السوريين 
باألردن في سبتمبر 2012 لكن التمويل الدولي 
يتناقـــص كل عـــام بســـبب انـــدالع صراعات 
جديـــدة وظهور نقاط احتيـــاج جديدة و“هذا 

خارج عن إرادة منظمات اإلغاثة“.

وتتعلـــق بذهن هند صورة طفلة ســـورية 
الجئـــة فـــي بيـــروت كانـــت تحمـــل حقيبتها 
المدرســـية على ظهرها عندما غادرت سوريا 
قبل عامين ولم تنتظم حتى اآلن في أي مدرسة 

بسبب عدم توفر أماكن لألطفال الالجئين.
وكشفت هند التي قالت عن األزمة السورية 
بأنها تـــكاد تمثل أكبر مأســـاة إنســـانية في 
تاريـــخ البشـــرية، أن ”الزواج وتكوين أســـرة 
وإنجـــاب بنتيـــن أضـــاف لهـــا بعـــدا جديدا 
وإحساسا بالمسؤولية تجاه جيل آخر جديد 
ســـيتربى لألســـف في عالـــم أكثر وحشـــية“.
وتابعت ”األمومة جعلت مشاعري أكثر صدقا 

تجاه من أقابلهم في المخيمات. يجب أن أكون 
موجودة بجـــوار هؤالء النـــاس حتى يكونوا 

بجواري في يوم من األيام.
وتســـاءلت ”مـــا الفـــرق بينـــي وبيـــن أي 
سورية؟ الفرق أني جغرافيا ولدت في بلد آخر 
بينمـــا كان يحتمل أن أكون ســـورية أو يمنية 
أو عراقية. لم يعد هناك مكان آمن في العالم“.
وأطلقـــت هند فـــي يناير مبـــادرة جديدة 
للتبرع لبرنامج األغذيـــة العالمي بأن عرضت 
فـــي مزاد خيري جلبابا صمم خصيصا للجزء 
األول مـــن فيلم ”الجزيرة“ الـــذي حقق نجاها 

كبيرا شجع صناعه على إنتاج جزء ثان.
وقالـــت: ”جديد على ثقافتنـــا نحن العرب 
التبـــرع عبـــر اإلنترنـــت. لكن الحملـــة حققت 
نجاحا وستســـتمر عبر دعـــوة فنانين آخرين 

للتبرع ببعض مقتنياتهم الشخصية“.

وقـــال مكتب برنامج األغذيـــة العالمي في 
القاهـــرة إن الفائزة بالمزاد مصرية تدعى منة 
الله لمعي وستتسلم الجلباب من هند صبري 
في مقـــر البرنامـــج اليوم الخميـــس. ورفض 
مســـؤولو البرنامج الكشـــف عن قيمة التبرع 
الفائـــز واكتفـــوا بالقـــول إن الحملـــة جذبت 

تبرعات من دول عربية وأجنبية.
وتستعد هند حاليا لتصوير فيلم تونسي 
بعنوان ”زهرة حلب“ يدور ”حول من يسافرون 

من تونس إلى سوريا بذريعة الجهاد“.
وتـــرى الممثلة التونســـية فـــي الفن أحد 
مفاتيح الحل لألزمات التـــي تطحن المنطقة. 
وقالـــت ”كثرة األعمال الفنيـــة هي التي تؤدي 
إلـــى تنـــوع األذواق ما من شـــأنه أن يولد في 
المجتمع فكـــر االختالف. وهذا الفكر هو أكثر 

ما ينقصنا في العالم العربي.

هند صبري تتبرع بجلباب «الجزيرة» لمساعدة الالجئين

} ”النساء قادمات“، أو كما قيل بالّدارجة 
المغربّية ”العياالت جايات“، شعار حملته 
حركة أنشأتها بعض الناشطات المغربيات 
عقب فوز حزب العدالة والتنمية المغربي 
فـــي االنتخابات الســـابقة وقبيل تســـلمه 
للســـلطة، وهي الحركة التي لـــم ُيقدر لها 
أن تكتمل رغـــم اآلمال التي حملتها. لرّبما 
كانـــت تعوزهـــا اإلرادة وطـــول الّنَفس، ال 
ســـيما أمام حجم الّتتفيه والتسفيه الذي 

القته. وتلك معضلة مستفحلة.
عموما لم يقدر للمبادرة أن تتألق ألكثر 
من أســـابيع قليلة، شـــأنها في ذلك شـــأن 
الكثيـــر من المبادرات الشـــبابية الخالقة، 
مـــن قبيل مبادرة ”الفلســـفة فـــي الزنقة“، 
وهـــي التعبير الدارج عن فكرة ”الفلســـفة 
فـــي الشـــارع�، وهـــذا على ســـبيل المثال 
فقط. وهي في معظمها مبادرات تشبه في 
الكثير من مناحيهـــا الطابع الذي اتخذته 
حركـــة بوديموس فـــي أســـبانيا. غير أن 
التقييم الدقيق لمثل هذه التجارب ال يزال 

سابقا ألوانه.
المهـــم أن ”النســـاء قادمـــات“ كانـــت 
المســـتقبل.  التجاهات  مبكرا  استشـــرافا 

وهذا ما يهّمنا اآلن.
مناسبة هذا االســـتذكار دراسة علمية 
أصدرهـــا المركـــز األميركـــي للدراســـات 
اإلحصائيـــة مؤخـــرا تؤكد تفوق النســـاء 
المغربيات في نسب النبوغ الفكري بكثير 
عن الرجال، وتبين بأّن النساء المغربيات 
مـــن بين النســـاء األكثر ذكاء فـــي العالم، 
وأنهّن حين تتاح لهن الفرصة يتفّوقن على 
زمالئهن الذكور في أهم المجاالت العلمية 

والتقنية والفنية.
لربما ال يتناغم هذا مع حضور المرأة 
في حقل السلطة السياسية داخل المغرب، 
وهو حضور ال يـــزال باهتا، غير أّن العلة 
على األرجح تكمن في أن الغالبية المطلقة 
من ”المتحكمين“ في الخارطة السياســـية 
مـــن صنـــف الذكـــور. زد على ذلـــك أن من 
طبيعة المرأة –وأجزم هنا بأن األمر يتعلق 
بطبيعـــة المرأة- أنهـــا ال تميل إلى اللعب 
تحـــت الطاولة، وأنها تأنـــف الدخول إلى 
الملعب ما لم تكن قواعـــد اللعب على قدر 
كبير من النزاهة والشفافية والمصداقية. 
لذلـــك، إذا كان تخليق الحياة السياســـية 
مطلبا إنســـانيا، فإنه بالنســـبة لكثير من 
النســـاء شـــرط مســـبق لاللتحاق بحلبة 

الصراع على السلطة.
عموما فـــإن التقرير المذكـــور، والذي 
أنجزه خبراء دوليون، يظهر لنا بأّن شعار 
”النســـاء قادمـــات“، وبصـــرف النظر عن 
مآالت الحركة التي رفعتـــه، لرّبما ينم عن 
حدس استشـــرافي مبكر. ومن يدري، فقد 
يكون مســـتقبل المغرب بصيغة المؤنث، 

وقد يكون ذلك هو األفضل.

املغربيات قادمات

سعيد ناشيد

تتسلم الفائزة بجلباب ارتدته املمثلة التونسية هند صبري في فيلم ”اجلزيرة“ وعرض في 
مزاد خيري نظمه مكتب برنامج األغذية العاملي بالقاهرة، اليوم اخلميس، وســــــط تأكيدات 

املمثلة على ضرورة مساعدة الالجئني السوريني بعد تناقص التمويل الدولي.

صصببااحح

} أوهايو – عثرت أرملة رائد الفضاء األميركي 
الشـــهير نيل أرمســـترونغ، أول إنســـان يطأ 
ســـطح القمر، على حقيبة حتتوي على أشياء 

استخدمها في رحلته التاريخية عام 1969.
وتوفي نيل أرمسترونغ سنة 2012، وعثرت 
زوجته كارول بعد ذلـــك على حقيبة فيها هذه 
األدوات الثمينة، في منزلهما في سينسيناتي 
فـــي والية أوهايو. وقدمت كارول هذه األدوات 
إلى املتحف الوطني للجـــو والفضاء، على ما 

أفاد مسؤولون في املتحف.
وبعد تفحص هذه األدوات بدقة، تبني أنها 
من األشـــياء التـــي كانت على منت الكبســـولة 

إيغل التي حطت على ســـطح القمر في يوليو 
من عـــام 1969، وعلى متنها نيل أرمســـترونغ 
وزميله باز الدرين، وهي جهاز تصوير وحبال 

وربطات أمان وعدسة ولوازم أخرى.
وعـــادة تتـــرك هـــذه األشـــياء علـــى منت 
الكبســـولة القمريـــة، التي أوصلـــت الرائدين 
مجددا إلى املركبة أبولو-11 وعادت وحتطمت 
على ســـطح القمر، لكـــن أرمســـترونغ قرر أن 
يحتفظ بها. وتشـــير احملادثـــات بني األعضاء 
الثالثة في مهمة ابولو ومركز التحكم األرضي 
بهيوســـنت إلـــى أن أرمســـترونغ احتفظ بهذه 

األغراض عمدا.

نصح مســـؤولو مدينـــة بانكوك  } بانكــوك – 
الشـــبان التايالنديـــني بترك اجلنـــس في عيد 
احلـــب يـــوم الســـبت القـــادم وزيـــارة املعابد 

كوسيلة أفضل إلحياء ذلك اليوم.
ويقول مســـؤولو الصحـــة إن تايالند التي 
يقبـــل عليها الســـياح، بها أحـــد أعلى معدالت 
احلمـــل بني املراهقني في جنوب شـــرق آســـيا 
وتعاني من معدالت إصابة بااليدز بني املثليني 
تضاهي مثيالتها في املناطق األكثر تضررا من 
املرض في أفريقيا. وتشيع احتفاالت عيد احلب 
يـــوم 14 فبراير في تايالند وتشـــعر الســـلكات 

فـــي بانكـــوك بالقلق من أن يقبل الشـــبان على 
ممارسة احلب.

 وتظهر اســـتطالعات رأي أن الشـــبان في 
تايالنـــد يختـــارون عيـــد احلـــب موعـــدا لفقد 
العذرية. وقال بيرابوجن سايشيوا املسؤول في 
إدارة املدينـــة ”إذا كان األوالد يحبون بعضهم 
فعـــال فمن األفضـــل لهـــم أن يذهبـــوا إلطالق 
العصافيـــر في الهواء أو األســـماك في املاء أو 
أن يذهبوا إلـــى املعبد“. وإطالق العصافير من 
األقفـــاص طقس محمود في البوذية يراه أتباع 

ذلك املذهب وسيلة لزيادة أعمالهم الطيبة.

قررت عائلة  } أتالنتــا (الواليــات المتحــدة) – 
بوبي كريستينا براون، ابنة النجمة األميركية 
الراحلة، ويتني هيوسنت، إنهاء حياتها وفصل 
أجهـــزة التنفـــس الصناعي عنهـــا، تزامنا مع 

نفس اليوم التي توفيت فيه والدتها.
وبعدما أصبـــح الوضع الصحي لبوبي في 
تدهور مستمر، قررت العائلة إنهاء حياتها في 

نفس اليوم الذي توفيت فيه والدتها.
وقالت مصادر مقربة من العائلة إن سيسي 
هيوسنت، جدة بوبي، هي من طرحت فكرة إنهاء 
حياة حفيدتها فـــي الـ11 من فبراير، تزامنا مع 
نفس يـــوم وفاة ويتني هيوســـنت، وذلك خالل 
مناقشـــات مع عائلة براون مبستشفى إميوري 
اجلامعي بوالية أتالنتا التي متكث فيها بوبي.

وفصلت عائلـــة براون جهاز التنفس الصناعي 

عـــن بوبي في منتصـــف ليل الثالثـــاء، تزامنا 
مع وفاة هيوســـنت في 10 من فبراير عام 2012، 
ووجـــدت حينهـــا داخـــل حوض االســـتحمام، 
مبنزلهـــا فـــي بيفرلي هيلـــز فـــي كاليفورنيا، 
وقالت الشـــرطة إن الوفاة كانت نتيجة تعاطي 

الكوكايني، ومرض القلب معا.
وأشـــار املصدر املقرب مـــن العائلة إلى أن 
تلك اخلطوة جاءت بهدف إبقاء الفتاة ووالدتها 
معا إلى األبد، مشـــيرا إلى أن عائلتي هيوسنت 
وبراون توصلتا إلى ذلـــك احلل، بعدما تأكدتا 

أنه ال أمل في بقائها على قيد احلياة.
وكان نيـــك جـــوردون عثـــر علـــى زوجتـــه 
بوبـــي (21 عاما) األســـبوع املاضي في حوض 
االستحمام مبنزلها بضواحي مدينة أتالنتا في 

حالة إغماء وفي مشهد مماثل لوفاة والدتها.

العثور على معدات استخدمها أرمسترونغ على القمر

 تايالند تنصح الشبان بإطالق العصافير وترك الجنس

رحيل ابنة ويتني هيوستن يوم ذكرى وفاة والدتها

فيلم مقتبس من رواية بريطانية يثير ضجة في عيد الحب
} لندن – أثار فيلم ”خمســـون ظال للرمادي“ 
(SHADES OF GREY 50) الذي ســـيتزامن صدوره 
مـــع االحتفـــال بعيد احلب، حفيظـــة عدد من 
األوســـاط احملافظـــة فـــي الواليـــات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا بســـبب تصويره ملشاهد 

جنسية شاذة كالسادية واملازوشية.
وتـــدور أحـــداث الفيلم الـــذي اقتبس من 
الرواية الشـــهيرة ”خمســـون ظال للرمادي“ 
لكاتبتهـــا البريطانيـــة إي.إل.جاميس، حول 
عالقة جنســـية جتمع بني رجل أعمال شـــاب 

ومتدربة بشركته.
وال تزال الروايـــة التي بيعت أكثر من 70 
مليون نســـخة منها في جميع أنحاء العالم، 
تثير املزيد من اجلدل، فاملغامرة اجلنسية بني 
الشخصيتني جعلت ماليني القراء يتهافتون 
على شـــرائها، وامتدت الهستيريا بالرواية، 
إلى اإلعالن الترويجي للفيلم املقتبس عنها، 
والذي صدر في شهر يوليو املاضي وترافقه 
موســـيقى للمطربة بيونســـيه، لينجح خالل 
ســـتة أيام فقـــط في أن يشـــاهده 36.4 مليون 

متصفح على اإلنترنت.
وأثارت الرواية موجة اســـتنكار صارخة 
من قبل النقاد رغم جناحها جماهيريا، حيث 
صنفهـــا البعض على أنها رواية ”جنســـية“ 
ووصفت بالتجارية االستهالكية. ومت سحب 
الرواية التي ترجمت إلى أكثر من 50 لغة، من 

أكثر من مكتبة أميركية.
وقـــررت الســـلطات املاليزيـــة األســـبوع 
املاضـــي حظر عـــرض الفيلم الـــذي كان من 
املقرر أن يطلق فـــي صيف 2014 لكن العرض 
األول ُأرجئ إلى فبرايـــر احلالي ليتزامن مع 

مناسبة عيد احلب.
وأدرجـــت بريطانيا الفيلـــم ضمن األفالم 
التـــي ال يحق ألقل من 18 ســـنة مشـــاهدتها، 
في الوقـــت الذي منعتـــه الواليـــات املتحدة 
األميركية على من هم أقل من 18 ســـنة وغير 
مرافقني بأشخاص بالغني. أما في فرنسا فلم 
مينع الفيلم إال علـــى الذين تقل أعمارهم عن 

12 سنة.
وأفـــادت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنســـية 
أن متاجـــر البضائع اجلنســـية في الواليات 
املتحـــدة وبريطانيا وفرنســـا شـــهدت إقباال 

شديدا تزامنا مع عرض الفيلم.

وكانت الكاتبة نفـــت بعيد صدور الكتاب 
”لوباريزيـــان“  صحيفـــة  مـــع  مقابلـــة  فـــي 
الفرنسية في أكتوبر 2012، أن يكون ”الهدف 
من تأليـــف هذه الرواية املســـاس مبشـــاعر 
الناس عبر مشاهد ومقاطع سادية مازوشية“ 
مشـــددة على ”طابع احلب الذي مييزها قبل 

كل شيء“.
ووصـــل الهـــوس بالروايـــة والفيلم إلى 
حد إنتاج شـــركة شـــاي بريطانيـــة معروفة 

أكياس شاي مستوحاة من الفيلم. كما وعدت 
شركة التجميل والعطور الفرنسية الشهيرة 
”ســـيفورا“ زبائنها بإطالق خـــط إنتاج مواد 
جتميل مســـتوحى من الفيلم باللون األسود، 

واألبيض والرمادي.
ويقوم بدور البطولة في الفيلم الذي قامت 
بإخراجه ســـام تايلور جونسون وبدأ عرضه 
أمس في قاعات السينما، كل من املمثل جيمي 

دورنان واملمثلة داكوتا جونسون. 

جيمي دورنان وداكوتا جونسون بطال فيلم «خمسون ظال للرمادي»
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