
} القاهرة – طالب الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســـي باســـتصدار قرار من األمم املتحدة 
مينح تفويضا لتشـــكيل حتالف دولي للتدخل 
العسكري في ليبيا، وذلك ليمثل غطاء للتحرك 
املصري الذي يقابل بدعم قوي من الســـلطات 

الليبية املعترف بها دوليا.
وقال السيســـي فـــي مقابلة بثتهـــا إذاعة 
أوروبا 1 الفرنســـية ”ال يوجـــد خيار آخر مع 
األخـــذ في االعتبـــار ضرورة موافقة الشـــعب 
واحلكومة الليبيـــة ودعوتهما ملصر بالتحرك 
من أجل استعادة األمن واالستقرار في البالد“.
وســـئل إن كانت مصر ستكرر نفس العمل 
فقـــال ”نحن في حاجة إلـــى أن نكرر ذلك ولكن 

معا لوقف التطرف واإلرهاب“.
وتدخلت مصر بشـــكل مباشر ألول مرة في 
الصـــراع في ليبيا االثنني بعـــد أن بث تنظيم 
الدولة اإلسالمية املتشدد األحد تسجيل فيديو 

يصور قطع رؤوس 21 مصريا مسيحيا.
وقال مراقبـــون إن القيـــادة املصرية تريد 
جعل املعركة في ليبيـــا جزءا من املعركة التي 
يخوضهـــا التحالف الدولي ضد تنظيم داعش 
املتشـــدد في العـــراق وســـوريا، وليس حربا 

مصرية منعزلة ضد اإلرهاب.
ووصف السيســـي احلرب فـــي ليبيا التي 
أطاحت مبعمـــر القذافي عام 2011 بأنها مهمة 
لـــم تنته، قائـــال ”نحن تركنا الليبيني أســـرى 

مليليشيات متطرفة“.
وكشـــف أن الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هوالنـــد حـــّذر منـــذ أربعة أشـــهر مـــن تردي 
األوضـــاع في ليبيـــا، مؤكـــدا بالقـــول ”أنتم 
حتولـــون املنطقـــة إلـــى معقل يهـــدد املنطقة 
بأكملهـــا وليـــس مصر فقـــط، فمصر وحوض 
املتوســـط وأوروبا يتعـــني عليها معاجلة هذه 

املشكلة ألن املهمة لم تنته في ليبيا“.
وطالـــب السيســـي بـ“رفـــع احلظـــر على 
األســـلحة التي تصل إلى اجليش الليبي حتى 

يتمكن من الدفاع عن شعبه وبلده“.
وفـــي روما دعـــا رئيس الـــوزراء اإليطالي 
ماتيـــو رينتســـي إلى أن تتخـــذ األمم املتحدة 
إجـــراء، ولكنه لـــم يذكر ما إذا كانـــت إيطاليا 

نفسها ستدعم أي عملية عسكرية في ليبيا.
وقال ”جتـــدد إيطاليـــا التزامهـــا بإجراء 
دبلوماسي قوي في إطار األمم املتحدة وبدعم 
مبادرة عاجلة ملجلس األمن إلرساء االستقرار 

وإحالل السالم في ليبيا“.
وقـــال وزيـــر اخلارجيـــة اإليطالـــي باولو 
جينتيلونـــي ووزيـــر الدفاع روبرتـــا بينوتي 
تدخـــل  ألي  مســـتعدة  ســـتكون  رومـــا  إن 
عسكري، ولكن رينتســـي كان أكثر حذرا وقال 
االثنني املاضـــي إن من املهم تفـــادي اإلصابة 
”بهســـتيريا“ وإن أي إجـــراء يجـــب أن يكون 

حتت لواء األمم املتحدة.

وبـــدا ترحيب اللواء املتقاعد خليفة حفتر، 
قائد عملية الكرامة، الذي قد يتم اختياره قائدا 
للجيـــش الليبي في األيـــام املقبلة، بالضربات 
اجلوية املصرية على التنظيمات املتشددة في 

درنة حماسيا.
وقالت مصادر إن حفتر سافر إلى القاهرة 
أمس مـــن أجل الترتيب للخطوات التصعيدية 
التي من املتوقع أن تشهدها ليبيا خالل األيام 

املقبلة.
وقال مســـؤول في حلف شـــمال األطلسي 
(ناتـــو) إنه ”ال يوجـــد أي حديث داخل احللف 
عـــن تدخل عســـكري فـــي ليبيـــا فـــي الوقت 

احلالي“.
وأضاف املسؤول، الذي فضل عدم الكشف 
عـــن هويتـــه، إن احللـــف على الرغـــم من ذلك 
”يتابع تطورات األوضاع عـــن قرب في منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا. ســـنظل 
مســـتعدين لتقدمي النصيحة في بناء اجليش 

وأجهزة األمن الليبية“.

وفي واشنطن يقابل احلديث عن أي تدخل 
عسكري في املنطقة بشكل عام وفي ليبيا على 

وجه اخلصوص بتردد كبير.
ومنـــذ حادثة اغتيـــال الســـفير األميركي 
كريســـتوفر ســـتيفينس وثالثة دبلوماســـيني 
آخرين في هجـــوم على القنصليـــة األميركية 
في بنغازي تصاعد اجلدل حول ”أخطاء إدارة 
الرئيس باراك أوباما“ في امللف الليبي برمته.
وقال مسؤول في اإلدارة األميركية لم يشأ 
أيضا ذكر اســـمه، إن ”تســـييس قضية ليبيا 
خلقت نوعا من احلساسية جتاه االقتراب من 

هذا البلد“.
وأضاف ”بعد احلادثة قررت اإلدارة سحب 
الدبلوماســـيني األميركيني مـــن ليبيا، لكن مت 
تقليص مهام االســـتخبارات ومراقبة احلدود 

اجلغرافية أيضا“.
وارتبطـــت مدينة درنة، التي اســـتهدفتها 
القوات اجلوية املصرية اإلثنني، دائما بتنظيم 

القاعدة  الذي شكل نواة تنظيم داعش.

وفي ربيع العام املاضي، أسست مجموعة 
مـــن املقاتلني الســـابقني في صفـــوف داعش 
في دير الزور الســـورية واملوصل في شـــمال 
العـــراق، مجموعـــة جهادية فـــي مدينة درنة، 
التي تقع شـــرقي ليبيـــا، أطلقوا عليها اســـم 
”كتيبة البتـــار“، وفي ســـبتمبر املاضي وصل 
إلى املدينة قيادي مينـــي في صفوف التنظيم 

لقيادة الكتيبة اجلديدة.
وقالـــت تقاريـــر إن مجموعـــة وصـــل عدد 
أعضائهـــا إلى 800 عنصر أعلنـــوا في أكتوبر 
املاضي مبايعتهم لزعيم تنظيم داعش أبو بكر 

البغدادي.

} اجلزائر – كشفت مصادر جزائرية مطلعة عن 
حركة منتظرة على رأس املؤسســـة العسكرية 
سيكشـــف عنها قريبا، وتتعلق بتقليص نفوذ 
نائب وزير الدفاع وقائد أركان اجليش الفريق 

قايد صالح مقدمة إلنهاء دوره.
وأضافـــت املصادر في اتصال مع ”العرب“ 
أن الفريـــق قايـــد صالـــح، الـــذي يعـــد ذراع 
الرئيـــس اجلزائـــري عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، 
بـــات غير مرغوب فيه في قصـــر املرادية، وأن 
بوتفليقـــة قد يجد نفســـه مضطـــرا للتضحية 
بـــه لكســـب ود الفريق اآلخر مـــن مناوئيه في 
دائرة االستخبارات وعلى رأسه الرجل النافذ 

اجلنرال توفيق.
ويجـــري احلديث عـــن إنهاء مســـار قايد 
شـــكلية  عســـكرية  بترقيـــة  املهنـــي  صالـــح 
باستحداث رتبة عسكرية جديدة في املؤسسة 
العســـكرية، أو تكليفه بحقيبـــة وزارة الدفاع 
الوطني بزي مدني في احلكومة القادمة، على 

شكل سلفه عبداملالك قنايزية.
ويرى متابعون للشأن اجلزائري أن دائرة 
االســـتخبارات التـــي تعرضت إلعـــادة هيكلة 

وتوزيـــع صالحيات ومهـــام علـــى املديريات 
التابعة لها، خالل صائفة عام 2013، استطاعت 
أن تصمد في وجه العاصفة، وتستعيد بريقها 
مع عودة الرجـــل القوي فيها محمد ملني مدين 
املعـــروف باجلنـــرال توفيق خالل األســـابيع 
املاضية إلى قلب القرار األمني والعسكري في 

هرم السلطة اجلزائرية.
وبات حضـــور توفيق لالجتماعات األمنية 
والعسكرية واالســـتراتيجية مألوفا في قصر 
املرادية كغيره من الشخصيات البارزة واملهمة 

في املؤسسات األخرى.
ولم يســـتغرب املتابعون صمـــود الدائرة 
االســـتخبارية أمام احلركة املفاجئة التي أقدم 
عليها بوتفليقة مباشرة بعد عودته من رحلته 

العالجية املثيرة في باريس.
وهي حركة كان ظاهرها إصالح املؤسســـة 
العسكرية والتكيف مع املتطلبات األمنية التي 
فرضتهـــا الظروف األمنية في محيط اجلزائر، 
وباطنها تصفية حســـابات سياسية مع دائرة 
اســـتعالمية ظلـــت طيلة 14 ســـنة مـــن حكمه 
عصيـــة على الترويض، وذلك قياســـا بصالبة 

الدائـــرة وانضباط منتســـبيها ورصيدها في 
التعاطي مع طموحات مختلف الرؤساء.

وقالـــت املصـــادر إن تقليـــص دور ونفوذ 
الفريـــق أول قايد صالح كنائـــب لوزير الدفاع 
وقائـــد أركان اجليـــش، بالتمهيـــد للخـــروج 
املشرف من السلطة، ســـيفقد محيط بوتفليقة 
إحـــدى أبـــرز أوراق نفـــوذه ويعيـــد التوازن 

لتوزيع السلط في املشهد اجلديد.
كما يعيـــد االعتبار لدائرة االســـتخبارات 
كأحـــد املراكز الفاعلـــة واملؤثرة فـــي صناعة 
القرار، مبا فيه الوضع السياسي، سيما وأنها 
اجلهـــة الوحيدة التي وقفت فـــي وجه هيمنة 
محيط بوتفليقة على مفاصل الدولة، وفضحت 

تورط بعض رجاالته في ملفات الفساد.
وأضافـــت املصادر أنه ســـواء متت ترقية 
الفريـــق قايد صالـــح إلى رتبة أعلـــى أو وقع 
تكليفـــه بحقيبـــة وزارة الدفاع فـــي احلكومة 
املنتظـــرة، فـــإن كل ذلك ســـيناريوهات أعدت 
إلنهـــاء نفوذ الـــذراع القوية حمليـــط الرئيس 
بوتفليقة في املؤسســـة العسكرية، ألن العبرة 
في املهـــام والصالحيات والـــدور، وليس في 

رتبة عسكرية غير مسبوقة في تاريخ اجليش 
اجلزائري، وال في حقيبة وزارة الدفاع.

فقـــد كان ســـلفه عبداملالـــك قنايزية وزيرا 
للدفـــاع إلى غاية عـــام 2013 ولم يكـــن له دور 
بارز، والفعالية والنفوذ كانا بيد قائد األركان 
قايد صالـــح والقائد األعلى للقوات املســـلحة 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وكانـــت دوائر القصر تقدمت باقتراح لنقل 
دائرة االستخبارات من وزارة الدفاع إلى قصر 
املرادية بهيكلة ومهام وصالحيات جديدة، إال 
أن الرجـــل األول في الدائـــرة اجلنرال توفيق، 
متســـك بالبقـــاء فـــي وزارة الدفـــاع وبدوره 
كســـلطة مضادة تضمن التوازن وليس مجرد 

دائرة تخضع إلمالءات القصر الرئاسي.
ولم يعد الصـــراع احملتدم بني هيئة أركان 
اجليش ممثلة في رئيسها الفريق قايد صالح 
وجهـــاز املخابـــرات العســـكرية الـــذي يقوده 
اجلنـــرال توفيـــق منـــذ عـــام 1990، خافيا عن 
اجلزائريـــني، فأخبـــار تبادل التهـــم وتصفية 
احلسابات بني املؤسستني وداخلهما أصبحت 

حديثا يوميا للجزائريني.
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} الريــاض – أكـــد مصـــدر ســـعودي مطلع أن 
اللقـــاء الـــذي جمـــع العاهل الســـعودي امللك 
ســـلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ متيم 
بن حمـــد آل ثاني فـــي الرياض اتســـم بروح 
املصارحـــة وبحـــث أوجه التزام قطـــر باتفاق 
املصاحلة اخلليجي والتنســـيق املشـــترك في 

التعامل مع مصر.
وقال املصدر إن جلسة املباحثات الرسمية 
في الرياض بني امللك ســـلمان والشـــيخ متيم 
ركـــزت على تنســـيق املواقف لتأكيـــد االلتزام 
بالتعهدات الســـابقة والتي أبرمت قبل رحيل 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأكد أن امللك ســـلمان أكد فـــي لقائه بأمير 
قطر أن سياسات اململكة ال ترتبط باألشخاص، 
وأنـــه مســـتمر فـــي تبني مـــا تضمنـــه اتفاق 
الرياض التكميلي حـــول املصاحلة اخلليجية 

ودعم مصر للخروج من املرحلة االنتقالية.
وكشـــف املصدر عن أن خطاب امللك سلمان 
املوّجـــه إلـــى ضيفـــه القطـــري كان صريحـــا 
وحاســـما حول ضرورة التزام اجلميع ببنود 
املصاحلـــة اخلليجيـــة ووقف احلمـــالت التي 
بادرت إليها بعض وســـائل اإلعـــالم القطرية 
ضد مصر، الفتا إلى أن حتديات إقليمية بالغة 
األهميـــة حتيط بـــدول مجلس التعـــاون التي 
حتتاج إلى تنســـيق أكبر وأمنت ملواقفها جتاه 

ما يجري في اليمن والعراق وسوريا وليبيا.
وجاءت زيارة الشـــيخ متيـــم إلى الرياض 
بعد قمتني متتاليتني، األولى سعودية كويتية 
األحـــد وجمعت امللـــك ســـلمان باألمير صباح 
األحمـــد اجلابر الصباح، أميـــر دولة الكويت، 
والثانيـــة إماراتية ســـعودية اإلثنني وجمعت 
بني العاهل الســـعودي والشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.
وأشـــار متابعون للشـــأن اخلليجي إلى أن 
القيـــادة السياســـية اجلديدة في الســـعودية 
تعمـــل على اســـتضافة املســـؤولني فـــي دول 
مجلس التعاون اخلليجي للتشاور والتنسيق، 
وتأكيـــد امللـــك ســـلمان اســـتمراره بدعـــم ما 
بـــدأه امللك الراحل عبدالله بـــن عبدالعزيز من 
خطوات لترسيخ املصاحلة اخلليجية كما جاء 
في اتفاقي الرياض األول والثاني، وخاصة ما 

تعلق بوقوف دول املجلس مع مصر.
وكانـــت دول مجلـــس التعـــاون اخلليجّي 
أعلنت فـــي ختـــام اجتمـــاع اســـتثنائّي عقد 
بالســـعودّية فـــي 16 نوفمبـــر 2014، انتهـــاء 
اخلالف اخلليجي مع قطر وعودة السفراء إلى 
الدوحة، وفقا لشروط محددة بينها دعم مصر.
وتأتـــي زيارة أمير قطر إلـــى الرياض بعد 
أيام من زيارة األمير محمد بن نايف ولي ولي 
العهد السعودي إلى الدوحة التي تركزت حول 
ما تبدى للقيادة الســـعودية من تراجع قطري 

عن االلتزام بأهم بنود املصاحلة اخلليجية.

امللحق العسكري الليبي السابق رمزي الرماح يشارك في قداس أقيم على أرواح األقباط الذين قتلوا بليبيا، في كنيسة القديس مرقص في القاهرة  



} الربــاط – أكد محمد الشـــيخ بيدالله رئيس 
مجلس املستشـــارين املغربي (الغرفة الثانية 
فـــي البرملـــان)، أن حزب األصالـــة واملعاصرة 
املعارض خلق صدمة في املشـــهد السياســـي 
املغربي الشيء الذي جعله يكتسح االنتخابات 

على الرغم من حداثته.
ولـــم يبد بيداللـــه، أي امتعاض من وصف 
احلـــزب بـ“الوافـــد اجلديـــد“ علـــى الســـاحة 
السياســـية باململكة، فقد دافع عنه بقوة خالل 
منتـــدى وكالة املغرب العربـــي أمس الثالثاء، 
علـــى الرغم من إصراره في أكثر من مناســـبة 

علـــى أنه ميثـــل املؤسســـة التشـــريعية التي 
يترأسها ال احلزب الذي يعّد أحد قيادّييه.

وتابع رئيـــس الغرفـــة الثانيـــة بالبرملان 
املغربي كالمـــه مؤكدا أن ”األصالة واملعاصرة 
سيكون له مستقبل زاهر، أحب من أحب وكره 
من كره“، فـــي رد ضمني على رئيس احلكومة 
عبداإللـــه بن كيران الذي دعـــا في تصريحات 

سابقة إلى حّل احلزب.
هذا وقد ارتفعت في اآلونة األخيرة وتيرة 
الصراع بني حزب العدالة والتنمية اإلسالمي 
وحزب األصالة واملعاصرة، بعد دعوة عبداإلله 

بـــن كيران، إلى حل حزب خصمه، وهو ما أدى 
إلى احتدام اخلالف بني الطرفني.

ومـــع اقتـــراب انتخابـــات 2015 وفـــي ظل 
تصاعـــد اخلالفـــات بـــني مختلـــف األطيـــاف 
السياســـية، أكد مراقبون أن إسالميي املغرب 
يقومـــون بحملـــة انتخابيـــة ســـابقة ألوانها 
أساسها شيطنة خصومهم وكل من يعارضهم 
الرأي، موضحني أنهم لن ينجحوا في حربهم 

االستباقية ضّد األصالة واملعاصرة.
في املقابل، أكد عبداملالك إحزرير، أســـتاذ 
العلوم السياســـية بجامعة املولى إســـماعيل 

مبكناس، أن حزب العدالة والتنمية ســـينجح 
في حربه ضد حزب ”البام“، ألن هناك اختالفا 
بني مســـار احلزبـــني، ”فالعدالـــة والتنمية له 
حضور في الشـــارع، إذ ميكـــن القول إن رجله 

في الشارع ورأسه في السلطة“.
وعمومـــا يواجـــه حزب العدالـــة والتنمية 
احلاكـــم معارضـــة شـــديدة بســـبب قراراتـــه 
األحاديـــة واحتكاره للســـلطة، فهـــذا احلزب 
ورغم قدرتـــه الظاهرية على مواجهة خصومه 
وادعائـــه للقـــوة، يعـــرف أن تدبيـــر الشـــأن 

احلكومي قلص إلى حد كبير من شعبيته.

ريم بن رجب

} تونس –  بدأ تنظيم داعش اإلرهابي يزحف 
تدريجيا باجتاه تونـــس انطالقا من ليبيا، إذ 
ال تفصل بينـــه وبني مدن اجلنـــوب إّال بعض 
الكيلومتـــرات، داعـــش الذي اســـتغل انهيار 
الدولة الليبية ليفرض ســـيطرته على عدد من 
املدن احملورية مثل سرت ودرنة، ميثل اخلطر 
األكبـــر الذي يســـتهدف تونـــس املدفوعة إلى 

تأمني حدودها املشتركة مع جارتها الشرقية.
حتول ليبيا إلى ملجأ آمن للجماعات اإلرهابية 
مبـــا فيها التونســـية املالحقـــة قضائيا، أثار 
حالة من االســـتنفار األمني على كامل الشريط 
احلـــدودي بني البلديـــن، فقد تأّهبـــت القوات 
العسكرية بّرا وبحرا ملواجهة داعش وكتائبه 

املتشددة.
وفـــي هذا الســـياق، أكـــد املقدم بلحســـن 
الوسالتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع 
التونســـية، فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
الوحدات العسكرية مدعومة بوحدات احلرس 
الوطني واجلمارك منتشـــرة بترتيبات دفاعية 
متكاملـــة على كامل الشـــريط احلدودي البري 
والبحـــري مع ليبيا من أجـــل تأمينه ومنع أي 
تهديد لسالمة التراب التونسي أو أي محاولة 
إلدخـــال أســـلحة أو تســـلل عناصـــر إرهابية 

للبالد.
وأفـــاد بأن الوضع فـــي ليبيا محل متابعة 
دقيقة من قبل الســـلطات التونســـية، مشـــيرا 
إلى أن طلعـــات جوية ملراقبـــة املجال اجلوي 
واحلـــدود البريـــة والبحرية لتونـــس تؤمنها 
مروحيـــات وطائـــرات حربية تابعـــة للجيش 

الوطني.
وأشـــار الوســـالتي إلى أن تأمني احلدود 
ليس مســـألة ظرفية ومرتبطة باألزمات وإمنا 

هو خاضع ملنظومة مترابطة منذ االســـتقالل، 
موضحـــا أن وزارة الدفـــاع وضعـــت خططـــا 
عملية ملجابهة مخاطر اإلرهاب والتصدي لكل 
محاوالت تهريب الســـلع واملخدرات واختراق 
احلـــدود مـــن قبل جماعـــات متطرفـــة موالية 

لتنظيمات جهادية مختلفة.
تأتي حالـــة الطوارئ هذه نتيجة لألحداث 
األخيرة في ليبيا، حيث نشر تنظيم داعش منذ 
ثالثة أيام شـــريط فيديو عن إعدام 21 مصريا 
من املســـيحيني األقباط العاملني بليبيا حتت 
عنوان ”رسالة موقعة بالدم إلى أمة الصليب“.

وأكـــد خبراء أن تنظيم داعش له امتدادات 
فـــي تونـــس، فالعديد مـــن الكتائـــب التابعة 
اإلســـالمي  املغـــرب  فـــي  القاعـــدة  لتنظيـــم 
واملتحصنـــة باجلبال في محافظات الشـــمال 
الغربي أعلنت والءها للدولة اإلســـالمية، كما 
أثبتـــت التحقيقـــات مـــع عناصـــر اجلماعات 
اإلرهابية التي مت الكشـــف عنها أوائل الشهر 
اجلاري عندما كانت بصدد إعداد خطة لضرب 
مؤسسات حكومية منها مقر وزارة الداخلية، 
أن املجموعـــات اإلرهابية في تونس على صلة 

بتنظيم البغدادي.
هـــذا وأكـــدت تقاريـــر إخباريـــة متطابقة 
حصول اجلهـــات الرســـمية التونســـية على 
تقارير اســـتخباراتية تؤكد وجود معسكرات 
لتدريـــب املقاتلـــني فـــي مـــدن مثـــل صبراتة 
الســـاحلية القريبـــة مـــن تونـــس إضافة إلى 
الزاويـــة وطرابلـــس وبعـــض مناطـــق اجلبل 
الغربي، ويشـــرف على هذه املعسكرات تنظيم 
أنصار الشـــريعة احملظور بشـــقيه التونسي 
والليبـــي واللذين أعلنـــا مبايعتهما للبغدادي 

في وقت سابق.
وتعـــد حـــدود ليبيـــا بـــؤرة توتـــر تغيب 
فيها الدولة والســـلطة وتســـتقطب كل أشكال 
التطـــرف، وهي ســـاحة مهّيـــأة للتدريب على 
اســـتعمال السالح املنتشـــر بكثافة في ليبيا، 
وســـبق للجنرال ديفيد رودريغـــز قائد القيادة 
العســـكرية األميركية في أفريقيا أن كشف عن 
وجود معســـكرات تدريب في املناطق الواقعة 

شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية.

ويـــرى مراقبـــون أن تونـــس حتتـــاج إلى 
تنســـيق جدي مـــع دول اجلوار لـــدرء مخاطر 
اإلرهـــاب املتناميـــة، والبحـــث عـــن اتفاقات 

وحتالفات أمنية إقليمية مدعومة دوليا.
وهو ما أكده اخلبير األمني مازن الشريف، 
في تصريحـــات لـ“العرب“ حيث قال ”ما حدث 
في ليبيا خطير وســـتكون له تداعيات سلبية 
على األمن التونسي لذلك يجب التحرك لفرض 
رقابـــة أكثر علـــى احلدود، واليوم الســـلطات 
مطالبـــة أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى بتكثيف 
التنسيق األمني واملخابراتي مع دول اجلوار 
لرصد حتركات اخلاليا النائمة التابعة لداعش 

والتي من املتوقع أن تقوم بأعمال إرهابية“.
وااللتحـــاق  اإلرهـــاب  ظاهـــرة  ومتثـــل 
بالتنظيمـــات اجلهاديـــة فـــي كّل من ســـوريا 
والعراق ومعســـكرات التجنيد في ليبيا، أبرز 
التحديات التي تواجهها تونس بعد أحداث 14 

يناير التي أدت إلى ســـقوط نظام بن علي. فقد 
ســـاهم االنفالت األمنّي وتأســـيس اجلمعيات 
اخليريـــة ذات الطابـــع الدعـــوي والتي تقوم 
بالترويج لألفكار املتشـــددة، بشـــكل كبير في 
التأثير على العديد من الشباب للقيام بأعمال 

إرهابية ُتربك املجتمع وُحتدث الفوضى.
وقد شهدت تونس خالل عام 2014، ارتفاعا 
فـــي عـــدد العمليـــات اإلرهابية التي ســـجلت 
بزيـــادة نحـــو 730 عملية عن عـــام 2013 لتبلغ 
نحو 1808 عملية سنة 2014 مقابل 1078 عملية 
فـــي 2013. وقد عرف اإلرهاب في تونس منحى 
تصاعديـــا حيث انطلق من تفجيـــرات األلغام 
إلى نصب الكمائن واســـتهداف وحدات األمن 
واجليش ثم تنفيذ هجمات نوعية على مناطق 

حساسة ومراكز أمنية في البالد.
وتعـــد التهديدات اإلرهابية التي تواجهها 
تونس تهديدات إقليمية على اعتبار اشـــتراك 

حدود ليبيا مع الدول األفريقية من جهة وبقية 
دول املغرب العربي من جهة أخرى، وكثيرا ما 
حذر خبراء أمنيون وعســـكريون والعديد من 
وســـائل اإلعالم من تنامي األنشطة اإلرهابية 
فـــي تونـــس ســـواء تلـــك املتعلقـــة بتهريـــب 
األسلحة من وإلى ليبيا واجلزائر أو من خالل 
عمليات التجنيد، ولكن حكومة حركة النهضة 
اإلســـالمية كانـــت تنفي وجود خطـــر حقيقي 
من شـــأنه املساس باســـتقرار تونس ووحدة 

أراضيها.
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للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أصيب سبعة جنود في قوة األمم 
المتحدة في مالي بجروح، أربعة منهم 

حالتهم خطيرة، نتيجة انفجار في 
شمال البالد، وفق ما أفادت به مصادر 

عسكرية في هذه القوة.

◄ قررت السلطات المغربية التعليق 
المؤقت للرحالت الجوية الرابطة بين 

المغرب وليبيا لعدم مطابقة تسيير 
الرحالت معايير السالمة المفروضة، 

اعتبارا من أمس األول.

◄ أكد عمارة بن يونس األمين 
العام للحركة الشعبية الجزائرية، 
أن مشاركة تشكيلته السياسية في 
ندوة اإلجماع الوطني، التي بادرت 

بها جبهة القوى االشتراكية، تخضع 
لشروط منها ”عدم إشراك المقصيين 

من ميثاق السلم والمصالحة 
الوطنية“.

نت السلطات التونسية من  ◄ تمكَّ
إيقاف ستة متشددين من بينهم 

إمرأتان بصدد صناعة متفجرات، تمت 
إحالتهم إلى الوحدة الوطنية لمكافحة 
اإلرهاب بعد مداهمة منزل أحدهم في 
مدينة حمام الغزاز التابعة لمحافظة 
نابل (60 كم جنوب شرق العاصمة).

◄ أعرب الناطق باسم وزارة 
الخارجية الجزائرية، بن علي 

الشريف، عن استعداد بالده لتقديم 
الدعم الكامل لمصر في مواجهة 

تنظيم داعش، خاصة في مسألة إجالء 
رعاياها من ليبيا عن طريق فتح 

الحدود الجزائرية.

◄  أجرى الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز أمس بالقصر الرئاسي 
في نواكشوط مباحثات مع كريستوفر 

روس المبعوث الشخصي لألمين 
العام لألمم المتحدة إلى الصحراء 

المغربية.

باختصار

مهاجرون أفارقة، أمس الثالثاء، بعد إنقاذهم من املوت خالل هجرتهم السرية انطالقا من سواحل ليبيا

 باماكو تؤكد سعيها إلى 

إحالل السالم شمال البالد

} الجزائر - أكد وزير اخلارجية املالي عبدالله 
ديوب على ضـــرورة أن تؤدي املفاوضات إلى 
”اتفاق ســـالم دائم على قاعدة مشـــروع اتفاق 

سالم قدمته الوساطة“.
وقال ديوب في مســـتهل اجلولة اخلامسة 
من املفاوضات إن هذه الوثيقة ”ليست مثالية 
لكنها تشـــكل قاعدة متينة للذهاب إلى اتفاق“، 
داعيا احلركات املســـلحة في شمال مالي إلى 

”صنع السالم“.
اجلزائـــري  اخلارجيـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
رمطـــان لعمامرة أن التســـوية الســـلمية لهذا 
النـــزاع ”تتطلـــب أن يتحلـــى فرقـــاء النـــزاع 
بروح املســـؤولية ويكونوا مســـتعدين إلجناز 

تسويات“.
وبدأت اإلثنني، في اجلزائر جولة خامســـة 
من املفاوضات بني حكومة مالي واملجموعات 
املسلحة في شـــمال البالد بهدف التوصل إلى 

اتفاق سالم.
وأجـــرت احلكومـــة املالية وســـت حركات 
مســـلحة في الشمال أربع جوالت تفاوض منذ 
يوليـــو 2014 في اجلزائـــر. وعرضت اجلزائر 
مشـــروع اتفاق مينح حكما ذاتيا موســـعا في 

شمال مالي.
وســـيطرت مجموعات جهادية على شمال 
مالي في 2012، قبل أن يطردها تدخل عسكري 
فرنسي بدأ في يناير 2013. لكن املنطقة شهدت 
منذ مـــدة تصاعدا للهجمـــات اإلرهابية، على 

القوات املالية واألجنبية واملدنيني.

داعش يزحف نحو تونس انطالقا من ليبيا
{العرب}: قواتنا متأهبة لمنع أي تهديدات  [ دعوات إلى تكثيف التنسيق األمني بين دول الجوار [ متحدث وزارة الدفاع التونسية لـ

دفعت تونس بتعزيزات عســــــكرية على الشريط احلدودي مع ليبيا، بعد التطورات األخيرة 
التي شهدتها واملتمثلة في تغول تنظيم داعش وقيامه بأعمال إرهابية خطيرة، وقد شملت 
التعزيزات العســــــكرية املدعومــــــة بوحدات من احلرس الوطني كامل الشــــــريط احلدودي 

البري والبحري، من أجل تأمينه ومنع أي تهديد من شأنه زعزعة استقرار تونس.

{هناك قوى خارجية تدعم وتبرر ممارسات تنظيم داعش مما يعرض 

ليبيـــا لخطـــر كبيـــر، ورغم كل هـــذا يمكـــن القول إن داعـــش يلعب 

باألفعى وستلدغه عما قريب}.

محمد فايز جبريل
سفير ليبيا في القاهرة

{املصالـــح املشـــتركة بـــني األقطـــار املغاربيـــة أكثـــر مـــن النقاط 

الخالفيـــة، وتفعيـــل اتحاد املغـــرب العربي مطلب أساســـي وضمانة 

حقيقية للتنمية}.

مختار العبدالوي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث اإلنسانية باملغرب

{على األجيال الصاعدة أن تؤمن بقدرتها األكيدة على صنع مستقبل 

أحســـن، وذلك بااللتزام التام بالنظم والقوانني العســـكرية ســـارية 

املفعول}.

أحمد قايد صالح
رئيس أركان اجليش اجلزائري

بلحسن الوسالتي

الوحدات العسكرية 

منتشرة على كامل 

الحدود مع ليبيا

مازن الشريف

ما يحدث في ليبيا خطير 

ويجب التحرك لفرض 

رقابة أكثر على الحدود

البرلمان المغربي يدخل على خط الصراع بين اإلسالميين والمعارضة

داعش يهدد أمن تونس بقربه من مدن الجنوب
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الحوثيون يدعمون 

ترسانتهم العسكرية 

بطائرات حربية
اســـتولت جماعـــة أنصـــار الله  } صنعــاء – 
احلوثيـــة على ثالث طائـــرات حربية من طراز 
ســـوخوي بعد وصولها إلى مينـــاء احلديدة 
غربي البالد قادمة من روســـيا في إطار صفقة 

مع الدولة اليمنية.
ورغم أن احلوثيني مســـيطرون عمليا على 
مقاليـــد الدولـــة اليمنية ومختلـــف أجهزتها 
مبا فيها القســـم األكبر من القوات املســـّلحة، 
باســـتثناء متّردات جزئية من ضباط يرفضون 
اخلضـــوع للجماعـــة، إّال أن األخيـــرة قامـــت 
بنقـــل الطائرات إلـــى معقلها صعدة بشـــمال 
البـــالد لتكون جـــزءا من ترســـانتها اخلاصة 
واملكونة من مختلف أنواع األسلحة باستثناء 

الطائرات.
وقال مصدر ميني رفيع أمس إن ”احلوثيني 
اســـتولوا علـــى ٣ طائـــرات روســـية الصنع 
اشتراها اليمن من موسكو مؤخرا، ومت نقلها 
عبر ســـفينة أوكرانية إلى ميناء احلديدة قبل 
أن يتـــم نقل الطائـــرات إلـــى محافظة صعدة 

معقل جماعة احلوثي“.
وبدت مـــن خالل العملية األهمية القصوى 
حملافظـــة احلديـــدة التـــي كانت دائمـــا هدفا 
لالســـتيالء عليها من قبـــل احلوثيني، قبل أن 
تسقط بأيديهم منذ أشهر بعد استيالئهم على 

عاصمة البالد.
ويتيـــح امليناء التابـــع للمحافظة الواقعة 
بغرب البـــالد واملفتوحة علـــى البحر األحمر 
للحوثيني التواصل بشـــكل مباشـــر مع العالم 
اخلارجـــي وتلقي الدعم بالســـالح مـــن إيران 
التي تقف بقـــوة وراء احلوثيني وتتخذ منهم 
رأس حربة فـــي الصراع الـــذي تخوضه على 

النفوذ في املنطقة.
وقال مصدر ميني مـــن محافظة صعدة أّن 
الطائـــرات الثـــالث التي اســـتولى احلوثيون 
عليها ُفقد أثرها في احملافظة، وغير مســـتبعد 
أن يكون مت إخفاؤها في نفق جبلي حلمايتها 
من قصـــف محتمل لها في حـــال قّررت بعض 
الدول القيام بعمل عســـكري إلرغام احلوثيني 
على وقف زحفهم على مناطق البالد والتراجع 
عـــن انقالبهم، خصوصـــا وأن قـــوى إقليمية 
مدعومـــة باملجتمـــع الدولي أبـــدت حزما في 

معارضة االنقالب.
وال يبـــدو احلوثيـــون بوارد االســـتجابة 
لقـــرار مجلس األمـــن الدولـــي األخيـــر الذي 
طالبهم بإنهاء سيطرتهم على السلطة وحترير 
الرئيس الشـــرعي اخلاضـــع لإلقامة اجلبرية 

والعودة إلى طاولة احلوار السياسي.

} بغــداد - أعلن مقتدى الصـــدر زعيم التيار 
الصدري في العراق جتميد نشـــاط ميليشيات 
تابعة له، فـــي قرار مرتبـــط بتداعيات جرمية 
اغتيال زعيم عشـــائري ســـني وأفراد حمايته 

واختطاف ابن أخيه النائب بالبرملان.
توّجهـــت  االتهـــام  أصابـــع  أّن  ورغـــم 
للميليشيات الشيعية التي يعتبر الصدر أحد 
أبرز قادتها، إّال أن قرار األخير لم يفاجئ الرأي 
العـــام العراقـــي الذي اعتاد علـــى صدور مثل 
عن  هذه القرارات التي توصف بـ ”الغرائبية“ 
مقتدى الصدر مع كل حدث هام ومثير لالنتباه 

في البالد.
كمـــا اعتاد العراقيون على عدم تنفيذه تلك 
القرارات، وهو ما يتوقع بشـــأن القرار اجلديد 
على اعتبار امليليشـــيا ســـبب وجـــود الصدر 
وبقائه على الســـاحة العراقية، خصوصا وأن 
الرجـــل كثير الصراعات ضـــّد خصومه داخل 

العائلة املوّسعة لألحزاب الدينية العراقية.
ومعـــروف عن مقتـــدى الصـــدر محاوالته 
املتكّررة جللب األضواء املسّلطة على األحداث 
نحو شـــخصه، ويتبع في ذلك أسلوبا معهودا 
يتمثل فـــي اإلدالء بتصريحات صادمة وإعالن 
قـــرارات ”خطيرة“ فـــي غمرة احتـــدام اجلدل 

حول األحداث املهمة وإن كانت عاملية.
ومؤخـــرا عرض الصـــدر مناظرة الصحف 
والشـــخصيات الدينية التي أســـاءت للرسول 
ومناقشـــتها، وذلـــك فـــي ذروة الضجـــة التي 
أحدثهـــا الهجـــوم في باريس علـــى مقر مجلة 
شارلي إيبدو الفرنسية. ولم ُيعلم إلى حّد اآلن 
أن الرجل تابع عرضه أو أّن أحدا استجاب له 

وحمله على محمل اجلّد.
كما سبق للصدر أن أعلن في ذروة الصراع 
االنتخابي عن اعتزاله السياســـة دون أن ينفذ 

قراره بالفعل.
وبشـــأن حـــّل امليليشـــيات التـــي هو أحد 
قادتهـــا، فقد ســـبق للصدر أن أعلـــن في وقت 
ســـابق اســـتعداده للعمـــل إلى جانـــب وزارة 
الدفـــاع على احتواء امليليشـــيات فـــي البالد 
لصالـــح بنـــاء مؤسســـة عســـكرية بعيدة عن 

الطائفية، مؤكدا تأييده حلّل تلك امليليشيات.
ويعتبر التخّلص من امليليشيات حلم طيف 
واســـع من العراقيني، نظرا إلى الدور السلبي 

لتلك التشكيالت في إفساد احلياة السياسية، 
وتهديد أمن املواطنني. ويتهم ساسة عراقيون 
الصـــدر باملتاجـــرة بتلـــك القضيـــة ومحاولة 

دغدغة مشاعر الناس من خاللها.
ويسود الشـــارع العراقي هذه األيام مزاج 
معـــاد أكثر مـــن أي وقت مضى للميليشـــيات 
خصوصا بعد حادثة اغتيال الشيخ العشائري 
واختطـــاف النائـــب بالبرملـــان، إضافـــة إلى 
سلسلة جرائم أطول تتهم فيها تلك التشكيالت 

شبه العسكرية.
وأعلن مقتدى الصدر أمس عن جتميد لواء 
وسرايا ”السالم“، التشكيلني  ”اليوم املوعود“ 
اللذيـــن ميثالن اجلناح العســـكري لتياره إلى 
أجـــل غير مســـمى. وفي بيان أصـــدره أمس، 
قال الصدر ”أعلن جتميـــد لواء اليوم املوعود 
وسرايا السالم وأنا على استعداد للتعاون مع 
اجلهات املختصة للكشـــف عن املجرمني الذين 

قاموا بحادثة مقتل الشيخ قاسم اجلنابي“.
وبـــدا القـــرار أشـــبه مبحاولـــة اســـتباق 
ألي إمكانيـــة حملاســـبة امليليشـــيا الصدريـــة 
باعتبارهـــا تتحمـــل جزءا من املســـؤولية عن 
جرائم امليليشـــيات التي تعـــددت في العراق، 
خصوصا مع انخراط تلك التشكيالت الطائفية 
فـــي احلرب على تنظيم داعش ضمن ما يعرف 

باحلشد الشعبي.
وجـــاء قـــرار الصـــدر جتميد لـــواء اليوم 
املوعـــود وســـرايا الســـالم قبل ســـاعات من 
انعقاد اجتماع للرئاسات الثالث؛ اجلمهورية 
واحلكومـــة والبرملان، لبحـــث تداعيات حادثة 
اختطـــاف زيد اجلنابي النائب عن كتلة احتاد 
القـــوى ومقتـــل عمه الشـــيخ قاســـم اجلنابي 
وعناصر مـــن حمايته، اجلمعـــة املاضية، في 
هجـــوم مســـلح شـــمالي بغـــداد، ومطالبـــات 
القادة السّنة بوضع حد للميليشيات املسلحة 

وحصر السالح بيد الدولة.
وكان الصدر جمد ”جيش املهدي“ التابع له 
نهائيا عام ٢٠١١، وقرر حصر العمل العسكري 
الذي كان تابعا لذلك  في ”لواء اليوم املوعود“ 
اجليش، وفي العام املاضي قرر تشكيل سرايا 
”الســـالم“ بذريعة الدفاع عن األماكن املقدســـة 
في العراق من هجمـــات تنظيم داعش قبل أن 
يجمد التشـــكيلني أمس. ورأى الزعيم الشيعي 

أن العراق ”ال يعاني من شـــذاذ اآلفاق فحسب 
بل يعاني من امليليشيات الوقحة أيضا“، دون 

أن يسّمي أيا منها.
واستأنفت امليليشيات الشيعية نشاطاتها 
العلنيـــة في العراق منذ صيـــف العام املاضي 
في أعقاب ســـيطرة تنظيم داعش على مناطق 
فـــي شـــمال البالد وغربهـــا وإصـــدار املرجع 
الشيعي األعلى علي السيستاني فتوى ملقاتلة 

املتشددين.
وتقاتـــل تلـــك امليليشـــيات وعلى رأســـها 
احلشد الشـــعبي، إلى جانب القوات العراقية 
ومقاتلـــني  الكرديـــة  البيشـــمركة  وقـــوات 
عشائريني موالني للحكومة، تنظيم داعش في 

محاولة الستعادة املناطق التي يسيطر عليها، 
إّال أّنها تســـتغل وضعها القوي ومتتع قادتها 
بســـلطات تتجاوز ســـلطات احلكومـــة ذاتها 
لتصفية حسابات طائفية وممارسة انتهاكات 

بحق املدنيني وخاصة من املكون السني.

الصدر يستبق محاسبة جناحه العسكري بإعالن تجميد نشاطه

[ الميليشيات سبب وجود وبقاء الصدر على الساحة العراقية نظرا لكثرة صراعاته
احتدام اجلدل في العراق حول جرمية اغتيال شــــــيخ عشائري واختطاف نائب بالبرملان، 
فرصة مواتية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلعالن قراراته «الغرائبية» سعيا جللب 

األضواء نحو شخصه في إطار صراعاته على الدور واملكانة داخل عائلته السياسية.

قرارات الصدر التي ال تنفذ تجلب له بعض األضواء لكنها تخصم من رصيد مصداقيته

◄ أعلن أمس في العراق عن إحباط 
محاولة الختطاف النائبة السنية 

بالبرملان العراقي ناهدة الدايني في 
العاصمة بغداد بعد أقل من أسبوع 

على اختطاف نائب سني ومقتل عمه.

◄ حتطمت مروحية عسكرية 

سعودية أثناء قيامها برحلة 
تدريبية ليلية غرب مدينة امللك خالد 

العسكرية بحفر الباطن. وأسفر 
احلادث عن مقتل طاقم الطائرة 

املكون من أربعة أفراد.

◄ أقدم تنظيم داعش على اختطاف 
١٢٠ شابا من عشيرتي العبيد 

واملسارة بعد مداهمته قرية ربيضة 
قرب مدينة تكريت مركز محافظة 

صالح الدين بشمال غرب العاصمة 
بغداد.

◄ نظم جمع من شباب محافظة 
احلديدة غربي اليمن، أمس، وقفة 
احتجاجية للمطالبة باإلفراج عن 

املختطفني من قبل مسلحي جماعة 
أنصار الله احلوثية، معبرين 

عن رفضهم لالنقالب الذي نفذته 
اجلماعة.

◄ سيرت املؤسسة اخليرية 

اإلماراتية ”مؤسسة خليفة بن زايد 
آل نهيان لألعمال اإلنسانية“ أمس 
طائرة شحن باجتاه ليبيا محملة 

باألدوية واملعدات الطبية كمساعدة 
للمتضررين هناك من ظروف عدم 

االستقرار التي متر بها البالد.

◄ وجه رئيس الوزراء الكويتي 
الشيخ جابر املبارك رسالة إلى وزراء 

حكومته طالبهم فيها مبضاعفة اجلهد 
لتنقية اإلدارة من الفساد وباتخاذ 

كافة اإلجراءات ملعاقبة املسؤولني عن 
الظاهرة واملستفيدين منها.

باختصار اجتماع عسكري عاملي في الرياض لتقييم الحرب على داعش

عنف الشوارع يضع جمعية الوفاق البحرينية على طريق حظر النشاط

} الريــاض - يجتمــــع اليــــوم فــــي العاصمة 
الســــعودية الريــــاض قــــادة عســــكريون مــــن 
عــــّدة دول لتقييم مســــار احلرب ضــــد تنظيم 
داعش، بحســــب ما كشف عنه أمس مصادران 

دبلوماسيان.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قوله 
إن اللقاء الذي يستمر يومني ويأتي استكماال 
حملادثات أجريت ســــابقا، ســــيجمع كل الدول 
املنخرطــــة إلى جانــــب الواليــــات املتحدة في 
احلرب ضد التنظيم املتشــــدد مبا في ذلك دول 
اخلليج. وأضاف املصــــدر الذي طلب التحفظ 
على هويته القول «اعتقد أن االجتماع سيكون 

مبثابة تقييم عــــام للوضع الذي نحن فيه وملا 
يتعني فعله اآلن». وقال مصدر دبلوماسي آخر 
إن االجتماع «ســــيكون أقرب إلــــى لقاء لتبادل 
املعلومات» وفرصة للتنســــيق، وليس منتدى 

يتم خالله اتخاذ قرارات حاسمة.
وتتزامــــن هذه احملادثات التي جترى على 
مستوى قادة اجليوش ونوابهم، مع الصعود 
املثير للتنظيم املتطرف في ليبيا بعد أن سيطر 

على أراض واسعة في العراق وسوريا.
وكثفــــت الــــدول العربيــــة غاراتهــــا التي 
تســــتهدف تنظيم الدولة اإلسالمية منذ مطلع 
فبرايــــر اجلاري حــــني وزع التنظيم شــــريطا 

يظهر إحراق الطيار األردني معاذ الكساســــبة 
حيــــا. ونفذت مصــــر االثنني سلســــلة غارات 
اســــتهدفت التنظيم في ليبيا بعد إقدامه على 

ذبح ٢١ قبطيا.
كمــــا يأتي اجتمــــاع الرياض مــــع تصاعد 
احلديــــث عن اقتــــراب احلــــرب علــــى تنظيم 
داعــــش فــــي العــــراق حتديــــدا مــــن مرحلــــة 
حاســــمة تتمثل مبعركة كبيــــرة مرتقبة إلنهاء 
ســــيطرة التنظيــــم علــــى املوصــــل مبحافظة 
نينـوى والتي يتخذ منهـا مركـزا رئيســــيا ملا 
يســــميـه «دولة اخلالفـة». ولم يشر املصدران 
الدبلوماســــيان إلــــى وجود ترتيبــــات معركة 

املوصــل على جدول أعمــال اجتماع الرياض، 
لكــــن توّقعــــات رّجحت ذلك. ويضــــم التحالف 
الدولــــي ضد تنظيم داعش أكثــــر من ٦٠ دولة 
تقودها الواليات املتحدة، بينما تشــــارك دول 
خليجيــة بشــــكل فاعل فــــي الضربات اجلوية 

ضد التنظيــم. 
وبعــــد حادثة مقتل الطيــــار األردني معاذ 
الكساسبة على يد عناصر داعش في سوريا، 
قدمــــت كل مــــن دولــــة اإلمــــــارات ومملكــــــة 
البحريــــن دعمــــا مباشــــرا للمملكــــة األردنية 
بإرســــال مقاتالتها إلى اململكة للمشــــاركة في 

حملة القصـف على التنظيم.

} املنامــة - وجهت وزارة الداخلية البحرينية 
اتهامات جلمعية الوفاق الشـــيعية املعارضة 
بالتحريض على كراهيـــة النظام، وبث أخبار 
كاذبة متعمدة لإلضرار بالســـلم األهلي وأمن 
املواطـــن، إلى جانب دعوتها إلقامة مســـيرات 
غير قانونيـــة، وإهانة هيئـــة نظامية، وإهانة 

دولة أجنبية لم تسمها.
وجـــاء ذلك في وقت شـــهدت فيه شـــوارع 
البحريـــن تصعيـــدا نســـبيا لالضطرابات مع 
الذكـــرى الرابعـــة ألحـــداث ١٤ فبرايـــر ٢٠١١، 
متجهـــة نحـــو مزيد مـــن العنف باســـتخدام 
مجموعـــات من الشـــبان للزجاجـــات احلارقة 
ضد قـــوات األمن وســـّد الطرقـــات باحلواجز 
واإلطارات املشـــتعلة وتهشـــيم بعض املرافق 

العاّمة واملمتلكات اخلاصة.
طرفـــا  الوفـــاق  جمعيـــة  اعتبـــار  وعلـــى 
رئيســـيا في ما يجـــري بالشـــارع البحريني، 
ترتفع املطالبات فـــي اململكة باتخاذ إجراءات 
قانونيـــة جذريـــة ضـــد اجلمعيـــة باعتبارها 
أصبحت رافضة للعمل السياسي بانسحابها 
من احلـــوار الوطنـــي ورفضها املشـــاركة في 
االنتخابـــات العامة األخيرة، بل ســـعيها إلى 
تعطيلها. وأعلنـــت وزارة الداخلية البحرينية 
أمـــس أنها أحالت قضية جمعيـــة الوفاق إلى 

النيابـــة العامـــة لقيامها بـ”جتاوزات تشـــكل 
جرائم جنائية“. ونقلـــت وكالة أنباء البحرين 
عن الوزارة أنه متت إحالة مخالفات اجلمعية 
مســـاء االثنـــني الى النيابـــة العامة لتباشـــر 

اختصاصاتها في هذا الشأن.
وكان مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة ملكافحة 
الفســـاد واألمن االقتصـــادي واإللكتروني قد 
صرح بـــأن اإلدارة ”رصدت في الفترة األخيرة 
قيام جمعية الوفـــاق عبر موقعها االلكتروني، 
وكذلك حسابها على موقع التواصل االجتماعي 
تويتر بنشـــر عدد من التجاوزات التي تشـــكل 
جرائم جنائية يعاقب عليها القانون“. وأشـــار 
إلـــى أن ”اإلدارة قامت وانطالقا من واجباتها 
األمنيـــة والقانونيـــة بتوثيق هـــذه املخالفات 
القانونية وعمـــل التحريـــات الالزمة في هذا 
الشـــأن متهيدا إلحالـــة القضية إلـــى النيابة 
العامـــة وحتريك دعوى قضائية ضد اجلمعية 

املذكورة“.
وأثار ذلك التســـاؤل إن كانـــت اإلجراءات 
القانونية حلّل اجلمعية ومنعها من النشـــاط 

قد بدأت بالفعل. 
ويواجـــه أمني عـــام الوفاق علي ســـلمان 
اتهامات مشابهة أمام القضاء البحريني، الذي 
أجل النظر في الدعوى املقامة ضده إلى ٢٦ من 

الشـــهر احلالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة 
بالتحريـــض على قلـــب نظام احلكـــم وإهانة 
هيئة نظاميـــة، والتحريض علـــى احلاصلني 
علـــى اجلنســـية البحرينيـــة مؤخـــرا. وتنظر 
احملاكـــم البحرينية، اآلن، في دعـــوى أقامتها 

وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية، املسؤولة 
عن اجلمعيات السياســـية فـــي البحرين، ضد 
جمعيـــة الوفاق على خلفيـــة مخالفات إدارية، 
فضال عن التحريض على النظام وتهم تتعلق 

باإلرهاب.

مؤشــــــرات في مملكة البحرين على توجه لدى السلطات نحو اتباع طريق احلزم واحلسم 
ضّد جمعية الوفاق الشــــــيعية املعارضة بعد أن تراءى لها حيادها عن العمل السياســــــي 

السلمي ورفضها للحوار.

مظاهر ال تبقي مجاال لتوصيف ما يجري بالشارع البحريني باعتباره احتجاجا سلميا

«عندما يكون هناك فراغ بســـبب انهيار مؤسســـات الدولة، تأتي 

األيديولوجيـــات المتطرفة لتجد لنفســـها الثغرة المالئمة لفرض 

سيطرتها».

األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي عهد البحرين

«موقف مجلـــس التعاون موحد ضد تقويض الشـــرعية والعملية 

السياســـية والتغول على مؤسســـات الدولة في اليمن من مكون 

محدود».

أنور قرقاش
وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتي

«العراق في مواجهة ضد كل من يحمل السالح خارج نطاق الدولة 

مـــن المجاميع التي ســـببت الفوضى. وال بد من مســـاهمة الجميع 

في ذلك».

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

العـــراق حســـب زعيـــم التيـــار 

الصـــدري ال يعاني من شـــذاذ 

اآلفاق فحســـب بـــل يعاني من 

امليليشيات الوقحة أيضا

◄

للمشاركة والتعقيب
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} القاهرة – أحيل الرئيس اإلسالمي املصري 
املعزول محمد مرســـي واملرشد العام جلماعة 
اإلخـــوان محمـــد بديع، أمـــس الثالثـــاء، إلى 
محكمة عســـكرية ألول مـــرة بتهمة التحريض 
على القتل في أحداث عنف وقعت في السويس 
(شرق) في أغسطس 2013، بحسب مصادر في 

القضاء العسكري.
وذكرت املصادر أن القضية التي ســـيحاكم 
فيهـــا إجمـــاال 199 متهما بينهم نائب املرشـــد 
خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات اجلماعة 

ستبدأ أولى جلساتها االثنني املقبل.
ووجهـــت النيابة لهم اتهامات بالتحريض 
علـــى القتـــل واالعتداء علـــى أفـــراد اجليش 
املكلفني بتأمني املنشآت العامة ومقر احملافظة 

ومديريـــة األمن وإحراق كنيســـتني في مدينة 
السويس بني يومي 14-16 أغسطس 2013 إثر 
فض قـــوات األمن العتصامي اإلســـالميني في 
القاهرة في 14 أغســـطس من ذلك العام، حسب 
ما ذكرت أيضا وكالة أنباء الشـــرق األوســـط 

الرسمية.
وقالـــت النيابـــة إن هذه األحـــداث خلفت 
أكثـــر من 31 قتيال مدنيا وإصابة 34 عســـكريا 
باإلضافة إلى إحراق خمس مدرعات للجيش.

ويحاكم الرئيس اإلســـالمي محمد مرسي 
الـــذي مت عزلـــه في يوليـــو 2013 علـــى خلفية 
انتفاضـــة شـــعبية، فـــي أربع قضايـــا أخرى 
هـــي التحريض على قتـــل متظاهرين والفرار 
من الســـجن والتخابـــر مع قطـــر ومع جهات 

أجنبية أخرى كحماس وحزب الله، وقد تصل 
العقوبات في حالة إدانته إلى اإلعدام.

مبهاجمـــة  املتهمـــون  املدنيـــون  ويحـــال 
منشـــآت الدولة في مصر إلى محاكم عسكرية 
مبوجـــب قانون جديـــد أصـــدره الرئيس عبد 

الفتاح السيسي أواخر أكتوبر املاضي.

وقبـــل ذلـــك كان مـــن حق اجليـــش إجراء 
املتهمـــني  للمدنيـــني  عســـكرية  محاكمـــات 
مبهاجمة املنشـــآت والقوات العســـكرية، لكن 
القانون اجلديد يوســـع من ســـلطات القضاء 
العســـكري إذ يعتبر املنشـــآت احليوية للدولة 

مبثابة ”منشآت عسكرية“. 
وقد أحيل أكثر من 820 إسالميا إلى محاكم 
عسكرية منذ ذلك احلني بتهم مهاجمة منشآت 

الدولة في عدد من مدن البالد.
ومن املنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي 
فـــي 21 أبريـــل املقبل في القضيـــة املتهم فيها 
بالتحريض علـــى قتل متظاهريـــن مناهضني 
جلماعة األخوان املســـلمني التي ينتمي إليها 

في العام 2012.

} بــريوت – فجر وزير العدل اللبناني أشرف 
ريفـــي، أمس الثالثـــاء، قنبلة مدويـــة بإعالنه 
إفشال مخطط الغتيال الوزير والنائب األسبق 
ميشـــال سماحة، خشية كشـــفه معطيات تدين 

النظام السوري.
وأكد وزير العدل، فـــي مؤمتر صحفي أنه 
”أحبط قبل ساعات من عملية التنفيذ، محاولة 
لتصفيـــة الوزيـــر الســـابق املوقوف ميشـــال 

سماحة خالل نقله إلى املستشفى“.
وأوضح ريفي، أنه تلقى ”معلومات االثنني 
مـــن جهاز أمني أجنبي لديـــه مصداقية عالية 
جـــدا، وســـبق أن تعاون مع األجهـــزة األمنية 
اللبنانية، عن إمكان تعرض ســـماحة حملاولة 

تصفية خالل نقله إلى املستشفى“.
ولفت اللواء ريفي إلى أن املصدر أبلغه أن 
عملية تصفية النائب اللبناني األســـبق تعود 
المتالكـــه معلومـــات خطيرة ومهمـــة جدا عن 
النظام الســـوري، كونه كان أحد األشـــخاص 
املطلعـــني علـــى معطيـــات مرتبطـــة باألخير، 
وأنـــه ال يجوز أن يبقى علـــى قيد احلياة لهذا 

السبب“.

وشـــدد وزيـــر العـــدل اللبناني أنـــه وفور 
إبالغـــه بهذه املعطيات ســـارع إلـــى االتصال 
بوزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي نهاد املشـــنوق، 
وباملدعـــي العـــام التمييـــزي واملدعـــي العام 
العســـكري، الســـيما بعدمـــا علـــم أن النائب 
األسبق كان طلب من النيابة العامة العسكرية 

نقله إلى املستشفى ألسباب صحية.
وأشـــار إلى أن املخطط اجلاهز لســـماحة 
كان يهدف إما إلـــى اختطافه ومن ثم اغتياله، 

أو قتله وهو في الطريق إلى املستشفى.
وقال إن ”النيابة العسكرية عادت وسحبت 
موافقتها على نقل سماحة إلى املستشفى بعد 

تدخل القاضي سمير حمود“.
وعلى خلفية هذا التطور اخلطير مت وضع 
جملـــة من الشـــروط قبل نقل ســـماحة إلى أي 
مستشفى مدني، ومن بينها أنه يجب أن تتوفر 
أســـباب صحية تستلزم نقله، وفي حال حصل 

ذلك فيجب أن ُتوفر له حراسة أمنية مشددة.
وميشال ســـماحة (من مواليد اجلوار سنة 
1948) وهـــو سياســـي لبناني ووزير ســـابق، 
كانت الواليات املتحـــدة األميركية قد أصدرت 
بحقه في يونيو 2007 قـــرارا مبنعه من دخول 
أراضيهـــا صحبـــة عـــدة شـــخصيات لبنانية 
وســـورية بحجة ”التـــورط أو إمكانية التورط 
فـــي زعزعـــة احلكومـــة اللبنانيـــة“، و“رعاية 
اإلرهاب أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة 
الســـورية على لبنان“، وأنهـــم بذلك ”يلحقون 

الضرر مبصالح الواليات املتحدة“.
وقـــد ألقى جهـــاز األمن اللبنانـــي القبض 
عليه في أغســـطس 2012 بتهمة تورطه مع كل 
مـــن علي مملوك املســـؤول األمنـــي البارز في 
النظام الســـوري وعقيد ســـوري يدعى عدنان 
فـــي إدخال أســـلحة من ســـوريا إلـــى لبنان، 
والتخطيط إلثارة االقتتال الطائفي عبر القيام 
بأعمال إرهابية واغتياالت سياسية والنيل من 

هيبة الدولة.
وأدرجته الواليات املتحدة في ديسمبر من 
نفس السنة على الئحة اإلرهاب مبوجب القرار 
13224 الذي مينع املواطنني األميركيني، أفرادا 
و مؤسسات، من عقد صفقات معه ويجمد أية 

أصول له.

وأكـــد أمـــس الثالثـــاء أشـــرف ريفـــي في 
مؤمتـــره الصحفي ”أذكـــر اللبنانيـــني بأنني 
ووســـام احلســـن، ضبطنا يوم أوقفنا ميشال 
ســـماحة 24 عبوة ناسفة منها 4 عبوات كبيرة 
وعشـــرون عبوة صغيرة، والعبوات الصغيرة 
مجهزة مبغناطيس الصـــق، أي أنها ميكن أن 
تســـتخدم في عمليات اغتيـــال كما حصل مع 

جورج حاوي واحلية ومي شدياق“.
وهذا يـــدل ، وفـــق ريفي ”علـــى أننا أمام 
جرمية إرهابية كبرى، وخصوصا أننا ضبطنا 
مع العبوات أجهزة التفجير ومتمماتها ومبلغا 
ماليا كبيرا (170 ألف دوالر) الســـتخدامها في 
دفـــع أجـــر املجرمني الذيـــن كانوا ســـيكلفون 

بتنفيذ العمليات“.

وطالب ريفي بتسريع محاكمته قائال ”أجد 
أن هنـــاك تأخيرا فـــي محاكمته، وآســـف ألن 
البعض ينتظر تطورات إقليمية، وال سيما في 
ســـوريا ليتجرأ على محاكمة ميشال سماحة، 
ولـــو كنـــت مكان هـــذا البعض ملا تـــرددت في 

محاكمته، كما لم أتردد يوم القبض عليه“.
يذكر أن ســـماحة موجود في الســـجن منذ 
أكثر من ســـنتني ونصف دون أن يتم احلســـم 

في قضيته.
وتعيـــد محاولة االغتيـــال التي أعلن عنها 
اللواء أشـــرف ريفـــي بذاكـــرة اللبنانيني إلى 
ســـنوات خلت عـــاش خاللها لبنـــان على وقع 
شبح االغتياالت السياسية والتي عادة ما يتم 
اتهام نظام األســـد بالوقوف خلفها، على غرار 
اغتيال رئيس الوزراء األســـبق اللبناني رفيق 
احلريري مع 21 آخرين في 14 فبراير 2005 إثر 
تفجير موكبه بنحو ألـــف كيلوغرام من املواد 
املتفجرة، بالقرب من فندق ســـانت جورج في 

العاصمة بيروت.
وقد مرت 10 ســـنوات عن هذه احلادثة إال 
أنه لـــم تقع إلى حـــد اآلن محاســـبة الفاعلني 
األصليـــني، رغم توجيه التهمة خلمس عناصر 
من حزب الله رفض األخير تسليمهم للمحكمة 

الدولية اخلاصة.

وفـــي ســـياق التطرق لهـــذا امللـــف توقع 
رئيـــس جلنة متابعة أعمـــال احملكمة اخلاصة 
بلبنان احملامي وهبـــي عياش في تصريحات 
أن تســـدل محاكمـــة قتلة احلريري  لـ“النهار“ 
ستارها بعد عامني مضيفا أن ”الصورة بدأت 
تتوضح عند الرأي العام من أن العدالة سارية 

لتبيـــان احلقيقـــة“. وأكد األمـــني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون فـــي ذكرى مرور عقد من 
الزمـــن عن اغتيال رفيق احلريري على ”التزام 
املنظمـــة األممية بدعم عمـــل احملكمة اخلاصة 
بلبنان، مع اســـتمرار الدعم والتعاون من قبل 

حكومة لبنان“.

لبنان على أعتاب جولة اغتياالت سياسية جديدة
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أخبار
يشــــــكل ميشال ســــــماحة القابع في الســــــجن منذ أكثر من ســــــنتني تهديدا كبيرا للنظام 
السوري بسبب املعطيات اخلطيرة التي بحوزته، األمر الذي دفع بعض اجلهات للتخطيط 
ــــــب وزير العدل أشــــــرف ريفي بضرورة  ــــــى خلفية هذه التطورات طال ــــــه مؤخرا، وعل لقتل

اإلسراع مبحاكمته.
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◄ تستأنف، اليوم األربعاء، الجلسة 
السادسة من الحوار بين تيار 

المستقبل وحزب الله، وسط غياب 
كل أفق لحل أزمات لبنان المتتالية.

◄ بدأ الجيش السوري هجوما 
في ريف حلب الشمالي بهدف قطع 
طرق اإلمداد أمام قوات المعارضة 
وفك الطوق عن المدينة الشمالية 
وبلدتين شيعيتين، تمكن خالله 

من استعادة السيطرة على بعض 
المناطق.

◄ أجلت محكمة األمور المستعجلة 
باإلسكندرية النظر في دعوى إلدراج 

حماس منظمة إرهابية إلى جلسة 24 
فبراير الجاري.

◄ تبنت جبهة النصرة فرع تنظيم 
القاعدة في سوريا إسقاط مروحية 

تابعة للنظام السوري فوق مطار 
”أبو الظهور“ العسكري، بريف إدلب 

شمال سوريا.

◄ بحث العاهل األردني الملك 
عبدالله الثاني، مع مبعوث اللجنة 

الرباعية الدولية لعملية السالم 
في الشرق األوسط توني بلير، 

سبل استئناف عملية السالم بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين.

◄ تعتزم أنقرة تشييد مركز ثقافي 
في الخرطوم، في سياق تعزيز 

العالقات بين البلدين، التي تشهد 
تطورا ملفتا خالل السنوات 

األخيرة، وفق الخارجية السودانية.

◄ شارك عشرات األردنيين في 
اعتصام تحت عنوان "اإلرهاب 

ال دين له" استنكارا لمقتل ثالثة 
طالب مسلمين في إطالق نار 

بوالية كاروالينا الشمالية األسبوع 
الماضي بينهم أردنيتان.

[ إحباط محاولة الغتيال ميشال سماحة المتالكه معلومات تدين نظام األسد  [ محاكمة قتلة الحريري تسدل ستارها بعد عامين

باختصار

وزير العدل اللبناني يحبط عملية اغتيال سماحة بعد اتصال تلقاه من جهاز أمني أجنبي

مقاتلو املعارضة يتجهون إلى القرى املحيطة ببلدة رتيان (شمالي حلب) بعد أن سيطرت عليها القوات النظامية السورية

} عــامن - اعتبر القيادي في جماعة اإلخوان 
املســـلمني األردنيـــة إرحيـــل غرايبـــه أن قرار 
مجلس شـــورى اإلخـــوان بفصل قيـــادات من 

اجلماعة هو قرار خارجي.
واتهم غرايبة وهو مؤسس مبادرة ”زمزم“ 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة، أمـــس الثالثـــاء، 
بوجـــود ”أطـــراف وفصائـــل خارجية متارس 
الضغط على املراقـــب العام واملكتب التنفيذي 
للجماعة إلقصاء وفصل خيرة من كبار العلماء 
والقياديني في اجلماعة من الذين يقدمون الهم 

الوطني األردني على أي قضية أخرى“.
وشدد الغرايبه على أنه ”ال يجوز أن تبقى 
اجلماعة تتبع مكتب اإلرشاد العاملي“، مضيفا 
”ال بد من فك االرتبـــاط التنظيمي بني اجلماعة 
ومكتب اإلرشاد الذي يعتبر سلطة ال قيمة لها 

على األرض في اتخاذ القرارات“.
ورأى القيـــادي الـــذي هـــو ضمـــن دائرة 
املفصولـــني أن ”مكتب اإلرشـــاد العاملي يقدم 
تهمـــة لإلخـــوان باالرتباط اخلارجـــي وأغلب 
التوصيات التي يقدمها للجماعة في األردن ال 

يؤخذ بها، لذلك فإن األولى فك االرتباط به“.
وكان مجلـــس شـــورى جماعـــة اإلخـــوان 
املســـلمني األردنية قد قرر فصل عشر قيادات، 
علـــى خلفية تقدمهـــم بطلب ترخيـــص جديد 
للجماعة من الســـلطات األردنيـــة يقضي بفك 

ارتباطها بفرع القاهرة.

 فصل قيادات

 في إخوان األردن قرار خارجي

مرسي وبديع بني يدي القضاء العسكري

قيادات  بينهـــم  متهما 

اإلثنني  ستبدأ  إخوانية 

محــاكمتهـــم  املقبـــل 

أمام القضاء العسكري
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{الشـــرق األوسط بات يتفكك، وأخذت الدول تنهار، فيما صارت 

لدينا إمبراطورية، أال وهي إيران، التي تهرول لسد هذا الفراغ وهي 

تسيطر اليوم على أربعة عواصم}.

بنيامني نتانياهو
رئيس الوزراء اإلسرائيلي

{قانون جهاز األمن واملخابرات أعطى الجهاز حق مصادرة الصحف 

متى ما رأى أن هناك تهديدا لألمن القومي أو إثارة الكراهية أو بث 

الشائعات والفنت}.

أحمد بالل عثمان
وزير اإلعالم السوداني

{إن اســـتئصال تنظيم الدولة اإلســـالمية لن يكون إال بحرب برية 

لقـــوات ســـورية عراقية مشـــتركة بدعم عربـــي كاف ودعم دولي 

صادق}.

ممدوح العبادي
وزير الصحة األردني األسبق

املخطط الجاهز مليشال سماحة 

اختطافه  إلـــى  إمـــا  يــهــدف  كـــان 

ومن ثم اغتياله، أو قتله وهو في 

الطريق إلى املستشفى

◄

ميشال سماحة

من مواليد الجوار سنة ١٩٤٨

سياسي ووزير لبناني سابق

لـــه عالقات {مشـــبوهة} مـــع النظام 

السوري

ألقـــي القبـــض عليه من قبـــل أجهزة 

األمن اللبنانية في أغسطس ٢٠١٢ 

بتهمـــة إدخـــال أســـلحة إلـــى لبنـــان 

والتخطيط الغتياالت سياسية

فـــي  املتحـــدة  الواليـــات  أدرجتـــه 

ديسمبر ٢٠١٢ على الئحة اإلرهاب

◄

◄

◄

◄



} لنــدن - انتقد عدد من الجمعيات والهيئات 
اإلسالمية في بريطانيا، أمس الثالثاء، قانون 
مكافحة اإلرهـــاب الجديد بعد أيـــام قليلة من 
اعتماده كقانون بعـــد تعديل صيغته األصلية 
الصادرة في عام 2000، بحسب وكاالت األنباء.
وقال خليل تشارلز المتحدث باسم الرابطة 
اإلســـالمية في بريطانيا إحـــدى أذرع جماعة 
اإلخـــوان المســـلمين إن ”القانـــون الجديد لم 
يتم دراســـته بشـــكل كاف، ألنه ســـيؤثر على 
حياة األشخاص المسلمين المسالمين، الذين 
يرغبون في الســـياحة خارج بريطانيا والذين 

العالقة لهم باإلرهاب“.
ودخل قانـــون األمـــن ومكافحـــة اإلرهاب 
البريطانـــي الجديد، الجمعـــة الماضي، حيز 
التنفيذ بعد مصادقة ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية عليه وإثر الموافقة عليه داخل مجلس 
العموم وهو عبارة عن تعديل لقانون اإلرهاب 

الصادر قبل حوالي 15 عاما.
من جانبه، أكد ليس ليفيدوس المســـؤول 
في جماعة حقوقية تطلق على نفســـها ”حملة 
علـــى أن القانون  ضد تجريـــم المجتمعـــات“ 
الجديـــد ال يفيد فـــي درء المجتمع البريطاني 
من خطـــر اإلرهاب قائـــال إن ”القانون الجديد 
سيضع المســـلمين والمهاجرين في بريطانيا 
موضـــع المشـــتبه بهم، وســـيخلق سياســـة 

الخوف داخل المجتمع“.
ويتوقع خبـــراء أن تتصاعد لهجة التنديد 
بالقانـــون الجديد من قبـــل منظمات المجتمع 

المدني البريطانية خالل الفترة القادمة.
ويبدو أن هذه الرابطات والجمعيات التي 
تتحدث باســـم المســـلمين في بريطانيا، وفق 
محلليـــن، تريد أن تظهـــر معارضتها لحكومة 

ديفيد كاميرون أمام الرأي العام للتغطية على 
ممارســـتها الخفية والتي أثمـــرت والدة جيل 

جديد يميل إلى التطرف باسم اإلسالم.
وتقول مصادر بريطانية أن تلك االنتقادات 
ال تعدو أن تكـــون زوبعة في فنجان خصوصا 
مع اقتـــراب الكشـــف عـــن التقريـــر المتعلق 
بجماعة اإلخوان المســـلمين الذي قد يورطها 
فـــي قضية ”حصان طـــروادة“ حينمـــا أرادت 
السيطرة على عدد من المدارس في لندن عقب 

اكتشاف مخططها في ربيع العام الماضي.
وقالـــت وزيرة الداخليـــة، تيريزا ماي، في 
وقت ســـابق إن ”الهجمـــات التي أودت بحياة 
17 شخصا الشـــهر الماضي في باريس تظهر 
أبعـــاد التهديـــدات اإلرهابية، نحـــن مكلفون 
كحكومة بفعل ما في وسعنا لحماية شعبنا“.

ويـــرى سياســـيون بريطانيـــون أن هـــذا 
القانون لن يحد من حرية التعبير أو التنقل في 
األوساط المســـلمة داخل المملكة المتحدة أو 

في أوروبا، ألن القانون يســـتهدف فئة بعينها 
تحاول أن تخرج عن نطـــاق القيم البريطانية 
التـــي تدعو إليهـــا الحكومـــة للمحافظة على 
التعايش السلمي بين األفراد داخل المجتمع.

وفي خضـــم ذلك الجدل، كشـــفت دراســـة 
”أنديبندنـــت“  صحيفـــة  ســـاقتها  جديـــدة 
البريطانية، أمس، أن قوانين مكافحة اإلرهاب 
التـــي كانت معتمدة في الســـابق فشـــلت في 
ضمـــان إدانة المشـــتبه فـــي قيامهـــم بأعمال 
إرهابية، وقادت إلى إدانة شـــخص واحد فقط 
مـــن كل ثمانية منهم، وهـــو ما يعزز ما أقدمت 
عليه الحكومة من تشـــديد القانون بعد تنامي 

خطر اإلرهاب العابر للحدود.
وكان ولي العهد البريطاني األمير تشارلز 
قد دعا مســـلمي بالده قبل جولتـــه الخليجية 
التي قام بها، األســـبوع الماضي، إلى احترام 
مبادئ المجتمع البريطاني التي حافظ عليها 
طيلـــة قـــرون وأال يكـــون التطرف ســـببا في 

التضييق عليهم وأن يؤخذوا بجريرة غيرهم. 
وفي وقت سابق، فتحت مجموعة من المساجد 
أبوابها في لنـــدن أمام الناس في بادرة فريدة 
من نوعها بالبالد لتبديد المخاوف بشأن كون 
اإلسالم مهددا لالســـتقرار واألمن، وذلك عقب 

هجمات باريس.
االســـتخبارات  ألجهزة  القانـــون  ويتيـــح 
وقـــوى األمن مزيدا مـــن الصالحيات لمتابعة 
األشـــخاص الذين يشـــكلون تهديدا إرهابيا، 
ويضم حزمة من اإلجراءات من بينها مصادرة 
جواز سفر األشـــخاص المشتبه بأنهم قاتلوا 
ضمن الجماعات المشتددة في العراق وسوريا 

وعلى رأسهم تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتقـــدر الحكومة عـــدد البريطانيين الذين 
غادروا البالد للقتال في سوريا والعراق بأكثر 
من 500 شـــخص، في ما أوقفت الشرطة العام 
الماضـــي أكثر من 200 متطـــرف عقب عودتهم 

إلى البالد.
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} إســطنبول (تركيــا) - اتهـــم نائـــب حـــزب 
الشـــعب الجمهوري أكبر أحـــزاب المعارضة 
عن مدينة إســـطنبول، آيكوت أردوغدو، حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكم بدفـــع أكثر من 68 
مليـــون دوالر للوبي اليهـــودي األميركي حتى 
يظهر نفسه مواليا إلسرائيل، وفقا لما أوردته 

وكالة ”جيهان“ لألنباء.
ووصف أردوغـــدو تبني حكومـــة العدالة 
والتنميـــة سياســـة معارضة إلســـرائيل أمام 
الـــرأي العام، في حيـــن تذهب علـــى الجانب 
اآلخر إلـــى الواليات المتحدة إلظهار نفســـها 

موالية إلسرائيل بأنه نفاق سياسي.
يأتي ذلك فـــي وقت يواجه فيـــه الحكومة 
التركية أياما عصيبة، بسبب حجم االنتقادات 

الموجهة إليه من كل االتجاهات والتي يحاول 
الرئيس التركي أن يقلل من شـــأنها  بقوله إنه 

ال يخشى العزلة عن العالم.
وقـــال رئيـــس لجنـــة تقصـــي الحقائـــق 
البرلمانيـــة فـــي قضايـــا الفســـاد بتركيا، في 
خطوة قـــد تثير لغطا كبيـــرا، إن ”رجب طيب 
أردوغـــان حاول أن يرســـم لنفســـه صورة أنه 
يقـــف بجانب الشـــعب الفلســـطيني المظلوم 
ويعارض إســـرائيل من خالل واقعـــة ”دقيقة 
الشـــهيرة خـــالل قمة دافـــوس العام  واحدة“ 

.“2011
وكشف المعارض التركي عن وثائق تثبت 
تورط أردوغان بدفع ماليين الدوالرات لشركات 
اللوبي اليهـــودي في الواليات المتحدة، حتى 

يثبـــت أن حكومته موالية إلســـرائيل ولليهود 
وذلك من أجل الحفاظ على مصالحه.

ويؤكد أردوغدو أن حزب العدالة والتنمية 
عقـــد اتفاقيات مع اللوبـــي اليهودي وأعضاء 
في الكونغرس األميركي على مدار الســـنوات 
الماضيـــة، بغرض تشـــكيل لوبـــي يدافع عن 

القضايا التركية في الساحة الدولية.
وفـــي هذا الصدد، قـــال إن ”هذه االتفاقات 
وّقعـــت عليهـــا شـــركات اللوبـــي اليهـــودي 
ومســـؤولون من الحكومة التركية وتم ســـداد 

فاتورتها من خزينة الدولة“.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن أنقـــرة ال تزال 
تحافظ على حبل الود موصوال مع إســـرائيل 
وخاصة على المســـتوى التجاري والعسكري 

فهنـــاك تأكيـــدات علـــى أن صفقات الســـالح 
المبرمـــة بينهما ال تزال ســـارية المفعول وأن 
مـــا يدعيه أردوغـــان من قطيعة مع إســـرائيل 

إلضعافها ما هو إال ذر للرماد في العيون.
يشار إلى أن الحكومة اإلسالمية في تركيا 
متهمة بازدواجية المعايير، وذلك على خلفية 

دعمها للمتطرفين في الشرق األوسط.

ــــــون اجلديد ملكافحــــــة اإلرهاب  ــــــار القان أث
الذي دخل حيز التنفيذ والذي قرر أساسا 
شكوكا  املتشــــــددين،  اإلسالميني  ملالحقة 
ــــــدى مســــــلمي بريطانيا الذين يخشــــــون  ل
اعتبروا  ملضايقات بسببه، حيث  التعرض 
ــــــات وأنه  ــــــون مبثابة انتهــــــاك للحري القان

يستهدف املسلمني.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بريطانيا تتمسك بتشديد إجراءات مواجهة المتطرفين

املعارضة تتهم أردوغان بالنفاق السياسي بشأن تحالفه مع إسرائيل

} دريســدن (أملانيا) - أعلـــن، لوتس باخمان، 
مؤسس حركة أوروبيون وطنيون ضد أسلمة 
الغـــرب المعروفـــة اختصارا بحركـــة بيغيدا 
المناهضـــة للمســـلمين، عـــن نيته الترشـــح 
لخـــوض االنتخابات البلديـــة لتنصيب عمدة 
جديد لمدينة دريسدن األلمانية، في خطوة قد 

تثير جدال واسعا في البالد.
وأوضح باخمان مســـاء أمس األول، خالل 
المظاهرة الخامســـة عشـــرة التـــي قامت بها 
الحركـــة أن هنـــاك ثالثة مرشـــحين محتملين 
لخـــوض هـــذه االنتخابـــات، وأشـــار إلى أن 

الحركة ستقدم مرشحا في وقت قريب.
وقـــال باخمـــان البالغ من العمـــر 47 عاما 
في كلمـــة ألقاها أمام المتظاهريـــن، إن ”على 
المســـلمين أن يقفوا بعيدا عـــن اإلرهاب، وأن 

يضعوا حدا له وأن يساهموا في مكافحته“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن خطر هـــذه الحركة 
العنصريـــة بـــدأ على مـــا يبدو فـــي التعاظم 
ككرة الثلـــج، إذ بعـــد قياداتهـــا الحتجاجات 
ضـــد اإلرهاب التكفيري بعـــد هجمات باريس 
في البداية بدأت تقود مظاهرات حاشـــدة في 
عـــدد من المدن األلمانيـــة واألوروبية، ما أثار 
قلقـــا لـــدى الحكومـــات لينتهي بهـــا المطاف 
هذه المرة لوضع عين على مركز سياســـي في 

معقلها دريسدن.
ويشـــير بعـــض المتابعيـــن إلـــى أن تلك 
الخطـــوة قـــد تشـــجع مـــن يواليها فـــي دول 
أوروبية أخرى أن يحذو حذوها ما قد يزيد من 
حجم التوتر بين المسلمين والمناهضين لهم.
وكان مؤســـس بيغيـــدا اســـتقال الشـــهر 
الماضـــي، مـــن منصـــب زعامة الحركـــة بعد 
تصريحاته وبعد انتشـــار صورة له وهو يقلد 
أدولف هتلر ونشـــره عبارات معادية لألجانب 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي والتي 
جوبهت بانتقادات واسعة من قبل السياسيين 
فـــي ألمانيا، لدرجـــة أن البعض منهم وصفها 

بالعنصرية.
وجـــراء ذلـــك، فتحـــت النيابـــة العامة في 
دريســـدن تحقيقا بحقه بتهمة التحريض على 
الكراهية، كما تركـــت كاثرين أورتيل، مهمتها 
كناطقة باســـم الحركة، إضافـــة إلى أربعة من 

فريق التنظيم لمظاهرات الحركة.
مظاهراتهـــا  بـــدأت  الحركـــة  أن  يذكـــر 
المناهضـــة لإلســـالم والمهاجريـــن األجانب 
في ألمانيـــا، كل إثنين، بحوالي 350 مشـــاركا 
فـــي الــــ20 مـــن أكتوبـــر الماضـــي، وزاد عدد 
المشاركين فيها بعد ذلك،  ليشارك أكثر من 25 
ألفـــا في المظاهرة التـــي نظمتها في 12 يناير 

الماضي، عقب هجمات باريس.

حركة بيغيدا تخطط لعمادة 

مدينة دريسدن األملانية

[ جدل في أوساط الجالية المسلمة بشأن جدوى قانون مكافحة اإلرهاب الجديد

املسلمون في بريطانيا متخوفون من التضييق عليهم بدعوى مقاومة اإلرهاب

◄ قتل ما ال يقل عن عشرة من 
قوات األمن، الثالثاء، في هجوم 

انتحاري على مركز للشرطة 
بوالية لوجار في أفغانستان، 

وفق مسؤول أفغاني.

◄ أظهر استطالع حديث 
لآلراء أجرته مؤسسة ”غالوب“ 

األميركية أن روسيا تعتبر العدو 
رقم واحد للواليات المتحدة.

◄ جددت السلطة القضائية 
اإليرانية، أمس، التذكير بأنه 

يمنع على اإلعالم ذكر الرئيس 
اإليراني السابق محمد خاتمي 

لوقوفه وراء التظاهرات 
المعارضة في العام 2009.

◄ ذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ 
البريطانية أن قيادة الجيش 

أمرت الجنود باالحتفاظ 
بالرصاصة األخيرة واالنتحار 
في حال شعروا بخطر الوقوع 

أسرى بيد تنظيم داعش.

◄ حثت أحزاب المعارضة 
الدنماركية الحكومة، 

الثالثاء، على إعادة النظر في 
االستراتيجية األمنية التي 

تتبعها أجهزة األمن في البالد.

◄ أعلنت القوات الكاميرونية، 
أمس، عن تصفيتها ألكثر من 

مئة مقاتل في جماعة بوكو حرام 
اإلسالمية المتطرفة على حدودها 

الشمالية مع نيجيريا.

◄ وجهت هيئة المحلفين 
في والية كارولينا الشمالية 

األميركية مساء اإلثنين االتهام 
لقاتل ثالثة مسلمين، األسبوع 

الماضي.

باختصار

أخبار
«املسلمون في الجيش البريطاني طاملا قاتلوا وماتوا من أجل 

وطنهم وال ســـيما في أفغانســـتان، ونعتبر ذلـــك جزءا من إرث 

املساهمة اإلسالمية دفاعا عن اململكة املتحدة». 

عاصم حافظ
املستشار اإلعالمي لوزارة الدفاع البريطانية

«علمنا اإلسالم التعامل بالعدل مع أتباع سائر الديانات، وما يجري 

فـــي العالم من عنف هو نتاج الحكومات التي ال تراعي ذلك، إال في 

إطار دائرة سياستها الضيقة». 

علي خامنئي
املرشد األعلى اإليراني

«ســـي آي إيـــه» تعلم في مـــا يفكر وكيف  «بوتـــني ليس لغزا، والـ

يتحـــرك، وبصراحـــة علينا أخـــذ موقف أقوى ضـــده، ألننا في حرب 

باردة جديدة مع بالده وكل ما يفهمه هو القوة».

ليون بانيتا
وزير الدفاع األميركي األسبق

آيكوت أردوغدو:

أردوغان دفع ماليين 

الدوالرات ليهود أميركا 

ليثبت والءه إلسرائيل

تيريزا ماي:

نحن مكلفون كحكومة 

بفعل ما في وسعنا 

لحماية شعبنا

قلق غربي من انهيار الهدنة في شرق أوكرانيا
} ســوليدار (أوكرانيــا)  - دخل االنفصاليون، 
الثالثاء، إلى مدينة ديبالتسيفو االستراتيجية 
التـــي يحاصرونها في شـــرق أوكرانيا حيث 
اندلعت معارك شرسة في الشوارع مع القوات 
األوكرانية، ما يســـجل تدهورا جديدا للوضع 
رغـــم الهدنـــة الجديـــدة وجولـــة المفاوضات 

الهاتفية على أعلى مستوى.
وقال مســـاعد قائد الشرطة المحلية، إيليا 
كيفا، لوكالة الصحافة الفرنســـية إن ”المعارك 
انتقلـــت الـــى داخـــل المدينة وتجـــري وجها 
لوجه“، موضحا أن االنفصاليين يستخدمون 
مدافـــع الهاون وقاذفـــات القنابل واألســـلحة 
النارية، بينما أكد الجيش دخول االنفصاليين 

إلى المدينة، لكنه قلل من أهميته.
ويأتي هـــذا التدهور للوضـــع األمني بعد 
جولة جديدة من المفاوضات عبر الهاتف بين 
زعماء الـــدول المتداخلة في األزمة األوكرانية 
بهدف تهدئـــة التوتر، حيث قتل أكثر من 5600 

شخص  خالل عشرة أشهر من النزاع.
وتكتسب المدينة أهميتها من كونها ملتقى 
مهمـــا لخطوط الســـكك الحديـــد وواقعة بين 
لوغانسك ودونيتسك عاصمتي الجمهوريتين 
اللتين أعلنهما االنفصاليون في شـــرق البالد 
من طرف واحد واللتين تتبعان إلقليم دونباس 

األوكراني.

وتشير تقديرات الجيش األوكراني إلى أن 
أكثـــر من 800 جنـــدي ال يزالون محاصرين في 
المدينة التي تعيش علـــى وقع معارك عنيفة، 
علـــى الرغم مـــن الهدنة التـــي وصفتها بأنها 

هشة.
وهـــذا الخرق في الهدنة ليس األول، بل تم 
تبادل إطالق النار بين الجانبين بعد ســـاعات 
فقط على دخول اتفاق ”مينسك 2“ حيز التنفيذ 
في الســـاعات األولى من األحد الماضي، األمر 
الذي تســـبب في قلق غربي من انهيار الهدنة 
جراء تلك االشـــتباكات المتقطعة والعودة إلى 

نقطة الصفر من جديد.
ودعت واشنطن على لسان المتحدثة باسم 
الخارجية األميركية، جنيفر بســـاكي، في بيان 
روســـيا واالنفصاليين إلى وقف كل الهجمات 
فـــورا والتعاون مـــع منظمة األمـــن والتعاون 
في أوروبا لتســـهيل وقف إطالق النار، معربة 
عن قلق بالدهـــا من عودة االشـــتباكات قائلة 
إن ”الواليـــات المتحدة قلقة بشـــدة من تدهور 
الوضع في ديبالتســـيفو في شـــرق أوكرانيا 

ومحيطها“.
ويبدو أن الوضع في أوكرانيا يشهد تأزما 
واضحا، حسب مراقبين، فكل تلك المفاوضات 
المســـتمرة وحتى االتفاق المبـــرم بين طرفي 
النزاع بوساطة أوروبية لم يشفع للمتناحرين 

بوقف أعمـــال العنـــف بينها، األمـــر الذي قد 
يؤدي في نهاية المطاف إلى عودة االشتباكات 
وأن االتفاق ال يعدو أن يكون استراحة قصيرة 

لتغيير التكتيكات العسكرية.

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن منظمـــة األمـــن 
والتعاون فـــي أوروبا من المفترض أن تتولى 
المراقبـــة علـــى االلتـــزام بالهدنـــة في شـــرق 

أوكرانيا المضطرب.

معارك في شوارع ديبالتسيفو املحاصرة بشرق أوكرانيا رغم الهدنة
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هل تنجح شمولية الخطر اإلرهابي في إحياء اتحاد المغرب العربي

[ الدول المغاربية مطالبة بإصالح جبهاتها الداخلية وإذابة الخالفات القائمة بينها [ التعنت الجزائري حجر عثرة أمام توحيد المواقف

خالد عمر بن ققه

} تعود ذكرى تأســـيس احتـــاد املغرب العربي 
(17 فبراير 1989) إلى التأكيد على وجودها من 
خالل نصوص مكتوبة ـأرشيفيةـ لم تتحول إلى 
فعل سياسي إال في حاالت قليلة، وتظهر أيضا 
للتذكيـــر من خالل بعض عناصـــر النخبة التي 
مازالت تؤمـــن بقيام احتاد مغاربي مهما كانت 
الصعوبـــات ومهما طال االنتظـــار، لكن بعيدا 
و“التذكيـــر الوجداني“  عن ”التأكيـــد النصي“ 
ـاإلعالمـــي في الغالـــب- فإن احلالـــة املغاربية 
وحـــدة أو حتـــى تعاونـــا تعـــد كاشـــفة للفعل 
السياســـي العاجز عن حتقيق نتائج راهنة أو 
أمان ماضية عّولت عليها الشعوب املغاربية في 

املرحلة االستعمارية.

لذلك كله، ولغيره من األسباب األخرى، التي 
تعتمد على تركة املاضي وتستهتر باجلغرافيا 
ومبنظومة القيم املشـــتركة، يعدُّ احتاد املغرب 
العربـــي من املنظمـــات الدوليـــة القليلة، التي 
تنتمي إلى زمنني مختلفني، كالهما من املاضي:

الزمـــن املغاربي األول: علينا أن نالحظ هنا 
أن ذلـــك املؤمتر املغاربـــي كان وليد زمن عربي 
جديد آخذ في التشّكل، تداخل فيه مساران إلى 
درجة تعذر فيها الفصل بني األسباب والنتائج، 
املسار األول: انطالق الثورات العربية ـ حركات 
التحـــررـ والتي تقـــّوت بقيام الثـــورة املصرية 
عـــام 1952، وما تبعها مـــن ثورات عربية أخرى 
بلغت أوجها في قيم ثورات دول املغرب العربي 

الثالث؛ املغرب وتونس واجلزائر.
واملســـار الثاني هو انتشـــار الفكر القومي 
العربـــي، والدعوة إلـــى الوحـــدة، وقد ظهرت 
إرهاصاتـــه األولى، تطبيقيا، فـــي قيام االحتاد 
العربي، يعرف أيضا باالحتاد الهاشـــمي، وهو 
احتـــاد غيـــر اندماجـــي كونفدرالـــي أعلن عنه 
رسميا في 14 فبراير 1958 بني اململكة العراقية 
واململكـــة األردنية الهاشـــمية. ثـــم تطور الفكر 
الوحدوي سياســـيا ليتحول إلى حقيقة بإعالن 
قيام اجلمهورية العربيـــة املتحدة، املتمثلة في 
الوحدة بني مصر وسوريا، في 22 فبراير 1958، 
وبعد تلك الوحدة بحوالي سبعني يوما تقريبا 
عقد ممثلو األحزاب املغاربية (حزب االستقالل 
املغربي، واحلزب الدستوري التونسي، وجبهة 
التحرير الوطني اجلزائرية) مؤمترا في مدينة 

طنجة فـــي أبريـــل 1958 لبلورة فكـــرة االحتاد 
املغاربي.

الزمن املغاربـــي الثاني: املقصـــود بالزمن 
الثانـــي، هـــو تاريـــخ  التوقيع علـــى معاهدة 
إنشاء احتاد املغرب العربي في 17 فبراير 1989 
مبدينة مراكش، وقد ضم كال من: املغرب وليبيا 
وتونـــس واجلزائر وموريتانيـــا. واليوم وبعد 
مرور 26 ســـنة على ذلـــك التاريخ أصبح مجرد 
ذكرى لم يطوها النســـيان، لكنـــه أيضا لم يعد 
موجودا على مستوى الفعل السياسي، أي أنه 
ينتمي إلـــى املاضي أكثر منـــه مطلب احلاضر 
ليس فقط من الّساسة ولكن من الشعوب أيضا.
االحتـــاد املغاربي اليوم لم يعد نصوصا لم 
تطبق وال مؤسسات لم تعد قائمة جلهة صناعة 
الفعل، وال هو نقاش يدور بني الساســـة لكيفية 
البحـــث عن إحيائه من جديد فقط، ولكنه رفض 
مطلـــق لكل البنود التي قـــام عليها االحتاد في 
مراكش، لنضرب أمثلة على ذلك، ميكن أن ُنقيم 
عليها أسَس التحليل السياسي هنا، أو نصوغ 
ـــا إلى طرح  منهـــا مقاربات قـــد تؤهلنا معرفّيً

استنتاجات.
فمثال من البنود التي قام من أجلها االحتاد، 
العمل علـــى  فتح احلدود بـــني الدول اخلمس 
ملنح حريـــة التنقـــل الكاملة لألفراد والســـلع، 
والتنســـيق األمني، ونهج سياسة مشتركة في 
مختلف امليادين، والعمل تدريجيا على حتقيق 
حريـــة تنقـــل األشـــخاص وانتقـــال اخلدمات 
والســـلع ورؤوس األموال في مـــا بينها.. فأين 

نحن من ذلك؟.
احلـــدود اليوم بني دول االحتـــاد، هي: إما 
مغلقـــة في املطلـــق كما هو واقع بـــني اجلزائر 
واملغرب، أو تخضع حلراســـة شـــديدة كما هو 
احلال بـــني اجلزائر وليبيا، واجلزائر وتونس، 
وليبيـــا وتونـــس، وموريتانيا واملغـــرب، وما 
يتـــم نقله في حـــدود ضيقة مـــن رؤوس أموال 
وبضائـــع يخضـــع إلجـــراءات احترازيـــة في 
الغالب، ما يعني أن دول املغرب العربي ليست 
فاقدة للعالقات بني دول االحتاد مجتمعة فقط، 

ولكنها فاقدة وبدرجة أكبر للعالقات البينية.

رهينة اإلرهاب والثورات

من ناحية أخـــرى، قام االحتاد املغاربي من 
أجل متتـــني أواصر األخوة التـــي تربط الدول 
األعضاء وشـــعوبها بعضها ببعض، وحتقيق 
تقدم رفاهيـــة مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها، 
واملساهمة في صيانة السالم القائم على العدل 
واإلنصـــاف.. فأيـــن كل هذا مما يجـــري اليوم 
فـــي دول االحتاد، وهي تقـــع رهينة للجماعات 
اإلرهابية، ولثـــورات انتهت بإســـقاط نظامني 
فـــي كل مـــن تونـــس وليبيـــا، وإلـــى حالة من 

االنتفاضات في كل مـــن: اجلزائر وموريتانيا، 
ومزيدا من املطالب االجتماعية في املغرب.

اليـــوم  املطروحـــة  األســـئلة  هـــي  كثيـــرة 
بخصوص حاضر الدول املغاربية ليس فقط في 
الشكل االحتادي جلهة حتقيقه من عدمه، ولكن 
بخصوص الدولة القطرية نفسها، أين ستصير 
وهي تعاني من توتر في اجلبهة الداخلية، ومن 
مخاطر الهجرة األفريقية إليها، ومن عالقة غير 

سليمة مع شقيقاتها اجلارات؟
سؤال آخر يطرح هنا على غاية من األهمية: 
هل الدعوة إلى إحياء وتنشيط االحتاد املغاربي 
اليوم مطلب شـــعبي بعد أن تخلى عنه الساسة 
ألســـباب خاصة، بدليـــل أن محاولـــة الرئيس 
التونســـي املؤقت الســـابق املنصف املرزوقي ـ 
في 2012 ـ  لم تلق قبوال من القيادات املغاربية؟

اإلجابة الصارخة والصادمة أيضا: لم يعد 
لتلك الدعوة قبوال، ألن الذين أسســـوا االحتاد 
املغاربـــي لم يعودوا في الســـلطة اليوم، اثنان 
منهم غيّبهمـــا املوت هما: العاهل املغربي امللك 
احلســـن الثاني، والرئيس اجلزائري الشاذلي 
بن جديد، وثالثهم قتل في ثورة الشـــعب ضده 
وهو الزعيـــم الليبي معمر القذافـــي، ورابعهم 
الرئيس التونســـي زين العابدين بن علي الذي 
عزل من السلطة وهرب خارج البالد، وخامسهم 
الرئيـــس املوريتاني معاوية ولد ســـيدي أحمد 
ولد الطايع، الذي انقلب عليه رفاقه في السالح، 
هـــذا على الصعيد احمللي، فماذا عن املســـتوى 

القومي؟
عملّيـــا مـــن الصعب اليوم عربيـــاـ  قومياـ  
الدعـــوة إلى قيام االحتـــاد املغربي بدوره، ذلك 
ألن األحداث الراهنة في الوطن العربي ليســـت 

ذات صبغـــة وحدوية أو احتادية، كما كانت في 
املاضي. األولوية اليوم خلالص الدولة القطرية 
من التمّزق حتى لوكان ذلك على حساب الدولة 
الشـــقيقة املجاورة، ما يعنـــي تناقض املصالح 
واختالفهـــا وتضاربهـــا، بل إنها فـــي عالقتها 
الدبلوماسية تتحالف مع قوى خارجية أحيانا 

ضد الدولة اجلارة.
لقـــد اختلفـــت الـــدول العربيـــة بعـــد قيام 
الثـــورات العربية في منط العالقات املشـــتركة 
بينها عما كانت عليه فـــي املاضي القريب، من 
ذلـــك عدم اهتمامها بصيانة اســـتقالل كل دولة 
من الـــدول األعضاء كما نصـــت على ذلك بنود 
االحتاد املغاربي مثال، وإال كيف لنا أن نفســـر 
القبول بالتدخل العســـكري حللـــف الناتو في 
ليبيا، مع أن ذلك ينتاقـــض مع املصالح العليا 

لباقي الدول املغاربية.

الفشل وشروط العودة

علـــى العموم فإن جتربـــة االحتاد املغاربي 
كانت فاشـــلة في زمن االســـتقرار والسلم، فما 
بالك واحلروب في بعض دوله لم تضع أوزارها 

بعد، وجملة من املخاطر تطاردها.
وفي الوقت الراهن ال ميكن لالحتاد املغاربي 
أن يســـتعيد نشاطه إال في حال تغير املعطيات 
على الساحة املغاربية، وحصول تطور إيجابي 
فـــي دوله وفي عالقته بالغيـــر، اآلخر األوروبي 
حتديدا، وميكن لنا القول إن اســـتعادة االحتاد 
املغربي لنشـــاطه، أو على األقل اتخاذ خطوات 
عملية للتقارب بني أعضائه، يقتضي جملة من 

املطالب، من أهمها:

1- حتســـني العالقـــة بـــني اجلزائـــر واملغرب، 
كونهما األكثر تأثيرا في مسار االحتاد.

2- العمـــل بجديـــة من أجـــل اســـتقرار ليبيا، 
وخروجها من أزمتها الراهنة.

3- التوقف عن سياسة االستقطاب داخليا بني 
األعضاء وخارجيا من القوى الدولية املؤثرة.

4- التخلـــي عن السياســـات البديلـــة بني دوله 
في شـــكلها الثنائي، وإعطـــاء األولوية للعالقة 

اجلماعية.
5- التحالف من أجل مواجهة اإلرهاب.

6- العمل علـــى إصالح اجلبهـــة الداخلية مبا 
يتناسب مع العمل الوحدوي.

كثيـــرة هي القضايا التي ميكن التأســـيس 
عليهـــا لتنشـــيط احتـــاد املغرب العربـــي، لكن 
الواضـــح أن تلـــك العـــودة عســـيرة، بـــل إنها 
أصعـــب من ميالده، لذلك علينا أن ننتظر مزيدا 
من الوقت، ألن البديل عنه هو طريق التششـــت 
والتشـــرذم، وهـــو مـــا تعانيـــه األمـــة العربية 
مشـــرقا ومغربا، مركزا وأطرافا، ومثلما بدأت 
االحتـــادات العربيـــة في مناخ وحـــدوي فإنها 
مجبرة اليوم على االنطالق من جديد ضمن ذلك 
املناخ، لتكوين جبهات قوّية تنجح في الوقوف 

في وجه رياح اإلرهاب القاتلة.

في قّمة احلدث العاملي الذي صنعته الضربات العسكرية املصرية في ليبيا، مّرت الذكرى 
26 لتأســــــيس احتاد املغرب العربي، في صمت مما يؤّكد أن مسيرته التي شّكلت احلدث 
ــــــل الدخول بحلم الوحدة إلى دائرة  ــــــي في أواخر ثمانينات القرن املاضي توّقفت قب العرب
الفعل. ومع تعثر االحتاد بســــــبب اخلالفات بني أعضائه، وفي ظّل التعنت اجلزائري الذي 
يحول دون توحيد املواقف، يأمل خبراء ودبلوماســــــيون سابقون في أن تؤّدي احلرب على 
اإلرهــــــاب إلى تقارب الدول املغاربية انطالقا من قاعدة التصدي املشــــــترك لتوســــــع نفوذ 

اجلماعات اجلهادية وخطر اإلرهاب القادم من ليبيا.

ال يمكن لالتحاد المغاربي أن يستعيد نشاطه إال في حال تغير المعطيات على الساحة المغاربية

المطروحة  األســئــلــة  هــي  كــثــيــرة 

وهي  المغاربية  الدولة  بخصوص 

تعاني من توتر في الجبهة الداخلية 

ومن مخاطر الهجرة األفريقية

◄

ــم يعد  ــاد الــمــغــرب الــعــربــي ل ــح ات

ــى مــســتــوى الــفــعــل  ـــودا عــل ـــوج م

إلى  تنتمي  فكرة  وهــي  السياسي 

الماضي أكثر منه مطلب الحاضر

◄

«ليس هناك أفق بالنسبة إلى اتحاد املغرب العربي وال أعتقد أن هناك 
إمكانيـــة لتجـــاوز املعضالت وانفـــراج أزمة االتحاد املعطل منذ ســـنة 

.«١٩٩٤

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«أغلـــب الخبراء في املغـــرب العربي وخارجه يعتبـــرون أن اتحاد املغرب 
العربي تعثر بســـبب الخالف العميـــق بني الدولتني األكبر في املنظمة 

وهما الجزائر واملغرب».

منوبي عدنان
باحث جزائري

«املغـــرب وباقي دول املنطقة املغاربية تحدوها رغبة حقيقة لتفعيل 
إطار املغرب العربي، واملصالح املشتركة بني األقطار املغاربية أكثر 

من النقاط الخالفية التي تظهر على املستوى السياسي».

مختار العبدالوي
 رئيس مركز الدراسات واألبحاث اإلنسانية باملغرب

في 
العمق

ثوابت الجغرافيا والتاريخ توحد المغاربة والسياسة تفرقهم

} ثمة أسئلة كثيرة بعد انقضاء 26 عاما عن 
توقيع اتفاقية بناء املغرب العربي، تستبد 
بأي تفكير في املصير الذي ينتظر بلدانه 
في ظل العوملة وعصر التكتالت الكبيرة 

والوحدات اإلقليمية، حيث تتجاذبه متالزمتان 
متناقضتان: وحدة اجلغرافيا والتاريخ من 

جهة وانقسام السياسة وانفصامها عن واقع 
وحلم الشعوب من جهة أخرى، حيث من 

مفارقات املغرب العربي الصعبة اليوم أنه ما 
زال يحتاج إلى تضميد جراحه وطّي صفحات 

خالفاته وتصفية أجوائه، حيث األجواء 
السياسية العامة بني مد وجزر.

إن تعثر مشروع االندماج والتكتل وضعف 
وتيرة التعاون بني أقطاره، يبدو مدهشا 
بالقياس إلى الوحدة اجلغرافية واإلرث 

التاريخي والثقافي املشترك بني شعوبه، ناهيك 
عما حتبل به املنطقة من عناصر تكامل وقدرات 

قد توفر الكثير من اجلهود للنهوض بتنمية 
مشتركة، بحيث ال يخفى أن شروط التكتل 

وعوامل االندماج موجودة سلفا بقوتها الذاتية 
واملوضوعية، ما يصعب معه تصور مستقبل 

لهذه املنطقة دون تعاون وتكامل واندماج يطبع 
عالم األلفية الثالثة. بيد أنه لبناء املستقبل ال 

ميكن حجب الكالم عن األسباب والعوائق التي 
تقف في وجه تعبيد الطريق أمام انطالق قطار 

االندماج املغاربي، فاخليارات االقتصادية ما 
زالت متضاربة شكال ومضمونا، فيما التوترات 
واالحتكاكات السياسية التي وقعت في املاضي 
وتقع اليوم ما زالت تلقي بظاللها على اجلميع 

وتعمل بداهة على طمس أي تقارب بني نخب 
املجتمع املدني التي متتلك ثقافة تضامنية 

كبرى تفوق ما هو متوفر لدى السياسيني، إذ 
من دون ذكر ذلك، سيكون حالنا أشبه بالنعامة 

التي تدفن رأسها في التراب أو ذلك املريض 
الذي يستبطن أمراضه ويخفيها.

 لذا إن الوقوف على العراقيل واملثبطات 
والنزاعات التي تعوق بناء االحتاد ضروري 
وإرهاصاته تاريخية، بحيث سارعت البلدان 

االستعمارية بعد االستقالل إلى توقيع 
اتفاقيات مع املغرب الصغير (املغرب، تونس، 

اجلزائر) واستثنت ليبيا حينذاك، بينما 
أدمجت موريتانيا في اتفاقية ياوندي وبعدها 

لومي إلحلاقها بأفريقيا السوداء ودول الساحل 
وفكها عن محيطها املغاربي.

لكن مفارقة االستعمار في السابق وأطماعه 
في احلاضر، تزداد حدة عندما جند أن بلدان 

املغرب العربي اخلمسة لم تستطع إقامة بنيات 
سياسية أو اقتصادية سواء كانت ذات طبيعة 

فيدرالية أو مشتركة تربط بينها. فاحلدود 
اجلزائرية املغربية مغلقة منذ 1994، والنزاع 
املفتعل حول الصحراء املغربية عمق الشرخ 
بني املغرب واجلزائر، كما أن البيت الليبي 
يحترق مبن فيه، وليس هناك من محاولة 

مغاربية جلمع اإلخوة وإطفاء النيران املشتعلة 

جماعيا، وذلك ملنع أن يحترق البيت بكل ما 
فيه، فيما انتهى التنقل من تونس إلى ليبيا 

ومنها إلى تونس إلى فرض إتاوة عبور ال 
تنسجم وروح اتفاقية املغرب العربي. هذا 

فضال عن سباق تسلح ممقوت ومميت، فيما 
األمن اإلقليمي أصبح على كف عفريت بسبب 

ما يجري في البيت الليبي واإلرهاب املتصاعد 
من دول ساحل الصحراء.

ومجمل القول، إنه رغم عناد السياسة 
واستمرار العالقات بني البلدان املغاربية دون 
املستوى املطلوب، ال بد من اإلشارة إلى أهمية 

العوامل والعناصر الطبيعية أو اجلغرافية، 
كما املعطيات االجتماعية والثقافية التي من 
شأنها تعزيز مشروع االندماج عموما، والتي 
ما زالت متلي وتفرض أكثر من غيرها اإلبقاء 
على جذوة األمل مشتعلة ال تخبو مهما كانت 
الصعاب والعراقيل خصوصا، فالتعاون الذي 

ميهد إلى االندماج والتكتل االقتصادي وتوثيق 
التعاون، يظل الرهان األساسي إلجناح مشروع 

اإلصالحات وتوفير السند والدعم لها بقوة، 
تفوق ما تستطيع أي دولة منفردة القيام به 
أو توفيره جهدا وإمكانية. لذا ما هي أبرز 

حتدياته ومعوقاته؟
إن السؤال احلقيقي الذي يطرح نفسه، هو 
معرفة ما إذا كان بحوزة دول املغرب العربي، 

في ظل واقع االندماج والوحدة الذي تعرفه 
الضفة املتوسطية األخرى (بلدان االحتاد 

األوروبي)، كما في ظل العوملة والتوجه احلالي 
نحو التكتل وظهور التجمعات اإلقليمية 

واجلهوية الكبرى، أن تخرج منفردة أو جماعيا 
من املأزق االقتصادي الذي وصلت إليه حاليا 

بتحطيم جدار التخلف والتبعية للخارج.
واحلال أنه مهما بلغت قوة الشعور 

الفياض بالوحدة بني املواطنني والقائمة 
على اإلرث الثقافي واللغوي املسنود بقوة 

اجلغرافيا والتاريخ املشترك، فهي ال تكفي لسد 
االختالفات واخلصوصيات احمللية التي نشأت 
من نفس التاريخ. فإذا كان االستعمار الفرنسي 

قد دفع حركات التحرر الوطنية إلى التعاضد 
والتعاون وشد أزرها لتتمكن من مقاومته، 

فإن هذه املقاومة الوطنية املشتركة سرعان ما 
تركت املكان ملصالح واختيارات وطنية ضيقة 

خلفت شحنات سلبية متفاوتة ساهمت في 
صقل روح وطنية شوفينية، على نحو سد 
املنافذ أمام الوحدة والتكامل من أجل قهر 

الفقر والتخلف، بل ضربت مصاحلها الضيقة 
في صميم أي تقارب بينها.

لذلك فإن بناء املغرب العربي لن يتم دون 
املصاحلة بني هويته املزدوجة: الهوية الوطنية 
احمللية والهوية املغاربية املشتركة. األمر الذي 

قد يساعد على بناء هوية إقليمية جامعة تتسع 
للتنوع واإلضافة والتكامل وتقفز على مخلفات 

إرث حدود االستعمار السلبية وتقضي على 
أي هوية وطنية شوفينية ضيقة األفق، ما 
يسمح بتغذية سياسات التنمية الوطنية 
املعتمدة في كل بلد على حدة، بسياسات 

تكاملية واندماجية تدفع في اجتاه جتاوز 
أسباب اإلخفاق احلالية بالتكامل، وبناء املجال 

االقتصادي والتجاري واملالي والنقدي املغاربي 
املوحد.

والغاية من هذه املشاكل اإلشارة إلى أن 
مسألة احلدود والتدخل في سيادات الدول 

ما زالت أحد األخطار اجلسيمة التي ميكن أن 
تدفع في ظل توترات سياسية إلى إشعال لهيب 

حرب ضارية، كما وقع في حرب الرمال في 
الصحراء سنة 1963 بني اجلزائر واملغرب من 
جهة، كما أن من شأن عدم احترام السيادات 
الوطنية الدفع إلى التوتر أو االحتراب بني 

األنظمة كما وقع في مدينة قفصة جنوب 
تونس التي اشتعل فيها توتر حاد جراء الدعم 

الذي قدمته ليبيا واجلزائر في 26 يناير إلى 
عناصر ثائرة سنة 1980 من جهة أخرى، تطلبت 
الوقت طويال إلصالح ذات البني وإرجاع األمور 

إلى نصابها.
والواقع أن كل هذه التجاذبات التي نشأت 
بفعل احلرب الباردة تارة، أو بفعل التوجهات 

األيديولوجية للنخب احلاكمة ذاتها تارة 
أخرى، وفر في املاضي واليزال يوفر الذريعة 

للمصالح الضيقة الداخلية والتدخالت 
األجنبية التي ال ميكن أن ننتظر منها غير 

تأبيد الوضع كما هو عليه، دون أن ينتظر منها 
أي مساهمة في تأسيس كيان واحد ومستقبل 
وواعد، مهما قل أو كثر شأنها في حل املشاكل 

التي تسببت فيها في السابق أو القدرة على 
مواجهة أخطار جديدة.

*باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر املعاصر، 
جامعة السوربون

 د. حسن مصدق*



} القاهــرة  - دعـــا عبدالفتاح السيســـى إلى 
تدخـــل عســـكري دولي فـــي ليبيا بقـــرار من 
مجلس األمن، مؤكدا أنه ليس هناك خيار آخر، 
مع األخذ في االعتبار أهمية أن يكون الشـــعب 

الليبي راضيا.
وقال السيســـي، في مقابلـــة أجرتها معه 
إذاعـــة ”أوروبـــا 1“ الفرنســـية، إن الفوضـــى 
فـــي ليبيا ال تهّدد مصر املجاورة فحســـب، بل 
املنطقة برمتها وأوروبا باخلصوص، مشـــيرا 
إلـــى حتذيره الســـابق الـــذي وجهه لفرنســـا 
والدول األوروبية منذ أربعة أشـــهر، بشأن ما 
يحصل في ليبيا، وأنه سيجعلها بؤرة إرهاب 

تهدد املنطقة.
الدولـــة  لتنظيـــم  ضربـــات  وبتوجيـــه 
اإلســـالمية في ليبيا، يضـــع الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي نفسه في موضع احلليف 
للدول األوروبية فـــي مكافحة اجلهاديني، كما 
وضع الرئيس املصري نفسه على اخلط األول 
”للحرب على األرهاب“ بطلبه من مجلس األمن 

إصدار قرار يتيح تدّخال دوليا في ليبيا.
وكشـــفت مصـــادر مصرية لــــ ”العرب“ أن 
مصـــر تتحرك بالتنســـيق مع كل من روســـيا 
والصني وفرنسا، الستصدار قرار دولي أيضا، 
يقضـــي باعتبار جماعـــة اإلخوان املســـلمني 
جماعـــة إرهابية، غير أن اجلهود التي تقودها 
مصر مـــع املســـؤولني في الـــدول الســـابقة، 
تصطـــدم بتحفظ شـــديد مـــن قبـــل بريطانيا، 
ورفـــض قاطع من جانـــب الواليـــات املتحدة، 
وهو مـــا يجعلهـــا تتحرك بخطـــوات حثيثة، 
لتجـــاوز االعتراضات األميركية، ســـواء على 
مستوى تهيئة األجواء لتدخل دولي في ليبيا، 
أو تغييـــر املوقف الغربي العـــام من اإلخوان، 

إلدراجهم كجماعة إرهابية عامليا.
كان السيســـى والرئيس الفرنسي هوالند 
قد دعـــوا، أمـــس األول، إلى اجتمـــاع ملجلس 
األمـــن، واتخاذ خطـــوات وتدابير جديدة ضد 
تنظيم الدولة اإلســـالمية، ما يعني أن إمساك 
واشـــنطن بكثير من مفاصل القرار الدولي في 
ملـــف اإلرهاب، مرّجـــح أن يتعـــرض لقدر من 
التـــآكل، بعد التأكد من أن رؤيتها إلى التعامل 
مـــع ملف مكافحة اإلرهاب، ميكن أن تؤدي إلى 
مزيد من املشـــكالت لبعض القـــوى اإلقليمية 

والدولية.

التدخل في ليبيا

الفرنســـيني  املســـؤولني  تصريحـــات 
واإليطاليني كشفت أن الدول األوروبية القريبة 
من ليبيا لن ترهن أمنها واســـتقرارها مبوقف 

الكونغرس األميركي من مشـــروع القرار الذي 
تقّدم بـــه الرئيس باراك أورباما بشـــأن تقدمي 
تفويض للرئيس باستخدام اجليش األميركي 
حملاربة تنظيم الدولة اإلســـالمية واألشخاص 
والقوى املرتبطة به ملدة ثالث ســـنوات، وعند 
استكمال هذه املدة يتوجب جتديد التفويض.

وأبـــدت وزيـــرة الدفاع اإليطاليـــة، روبرتا 
بينوتي، اســـتعداد بالدها للمســـاهمة بآالف 
اجلنـــود ضمن قوة مـــن دول املنطقة للتصدي 
للجهاديني في ليبيا، يأتي ذلك في وقت أجلت 
فيـــه إيطاليا العشـــرات من رعاياهـــا من هذا 

البلد.
وقالت بينوتي، في مقابلة نشـــرتها األحد 
صحيفة ”ميســـاجيرو“: إن إيطاليا مســـتعدة 
لقيـــادة ائتالف مـــن أوروبا وشـــمال أفريقيا 
لوقف تقدم اجلهاديني الذين باتوا على مسافة 
350 كيلومترا من الســـواحل اإليطالية، حسب 

تعبيرها.
وأضافت الوزيرة اإليطالية أن روما تبحث 
منذ أشـــهر احتمال تشـــكيل ائتالف، معتبرة 
أن التدخل في ليبيـــا ملواجهة اجلهاديني بات 
ُملّحا، وقالت إن إيطاليا ال تريد وجود ”خالفة 
في ليبيا، وإنها تنسق مع أطراف  إســـالمية“ 
أخرى ضمن الشـــرعية الدولية. وحســـب قول 
بينوتـــي، فإن على إيطاليـــا أن تكون موجودة 
في ليبيا مثلما فعلت في العراق لدعم املقاتلني 

األكراد في مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية.
وذهب مراقبـــون، في ســـياق مّتصل، إلى 
الربط بـــني صفقة طائـــرات الرافال بني مصر 
وفرنســـا، وبـــني دعم احلـــرب علـــى اإلرهاب 
فـــي املنطقـــة األفريقية التـــي تعتبـــر منطقة 
ســـيادة ونفوذ بالنســـبة إلى فرنسا. ومن بني 
األســـباب اخلفية للصفقة العسكرية األهم بني 
البلدين، توجيه رســـالة إلى واشنطن مفادها 
أن الواليات املتحدة لم تعد وحدها من ميســـك 
بزمام القـــرار في ما يخّص إعالن احلرب على 

اإلرهاب وقيادة التدّخالت العسكرية.
ولئـــن كانـــت فرنســـا وإيطاليـــا والـــدول 
األوروبيـــة عموما، ســـاندت الواليات املتحدة 
في حروبها التـــي خاضتعها وتخوضها ضّد 
اإلرهـــاب، فـــإن تأييدها الكبيـــر للضربة التي 
وّجهتها مصر لعناصـــر داعش في ليبيا يبّني 
أنها لـــن تبقى فـــي انتظار أن ترّد واشـــنطن 

اجلميل.
وأّكد مراقبـــون في القاهرة، لــــ ”العرب“، 
أن السياســـة التي تتبعهـــا الواليات املتحدة، 
ســـاهمت فـــي تعزيز قـــوة تنظيـــم داعش في 
املنطقـــة، من خـــالل تدفق أنـــواع مختلفة من 

الدعم للمجموعات املقّربة من التنظيم، وبدأت 
تتسبب في إرباك تقديراتها في املنطقة.

وقـــد أّكـــد ســـمير عنـــان، نائـــب رئيـــس 
األكادمييـــة العربيـــة للعالقـــات الدوليـــة، أن 
احلرب علـــى اإلرهاب قرار ال يحتاج احلصول 
على إذن أو ضوء أخضر من الواليات املتحدة، 
موضحـــا أن أي دولـــة تســـتمد قراراتها وفقا 

ملصلحة الوطن واملواطنني.
وشـــّدد عنان على أن شـــن غرات جوية من 
قبـــل القوات املســـلحة املصرية علـــى مقرات 
تابعة لتنظيـــم داعش في ليبيـــا، قرار خاص 
بالدولة املصرية فقط، وأن القيادة السياســـية 
فـــي القاهـــرة ذات توجـــه محـــدد، وال حتتاج 
إلـــى موافقة من أحد، طاملـــا أن أمنها القومي 
يتعـــرض للخطر، مشـــيرا إلـــى أن هناك فارقا 
كبيرا بني املســـاعدة واالســـتئذان، فاألولى ال 

تطلبها إال الدول الضعيفة.

فشل الحرب األميركية على اإلرهاب

اعتبـــر محمـــد العرابي وزيـــر اخلارجية 
األســـبق، أن سياســـة الواليات املتحدة كانت 
سببا رئيسيا في فشـــل احلرب على اإلرهاب، 
ألنهـــا لـــم تســـتهدف املتطرفني بشـــكل كامل، 
انتقائـــي،  بشـــكل  اجلهاديـــني  واســـتهدفت 
وبالتالـــي فـــإن كل دولـــة مســـؤولة عـــن أمن 
حدودها وســـالمة أراضيها، دون انتظار رأي 

الواليـــات املتحدة، التي يبدو أنها بحاجة إلى 
مراجعة مواقفها من احلرب على اإلرهاب.

وأضاف العرابي، لــــ ”العرب“، أن القضاء 
على التنظيمات املســـلحة حول العالم يحتاج 
إلـــى جهـــود دوليـــة، والتعاون ملنـــع وصول 
األموال واملعدات إليهـــا عبر احلدود، لكن إذا 
تعرضـــت أي دولة ملثل مـــا تعرضت له مصر، 
فـــإن التدخل البد أن يكون فوريا، والتنســـيق 
يتم فقط مع الدولة التـــي تنفذ فيها الهجمات 

املضادة.
وتوقع وزير اخلارجية األسبق عدم خروج 
قمـــة مكافحة اإلرهـــاب في الواليـــات املتحدة  
مبوقف واضح ومحدد أو خطط اســـتراتيجية 
تـــؤدي إلى القضاء علـــى اإلرهاب في املنطقة، 
وفي الوقت نفســـه توقع أن تســـتجيب القمة 
لبعـــض اإلجـــراءات التـــي ســـتطلبها مصـــر 
وليســـت كلها، حتى لو كان ذلـــك بغير رضى 
تام من واشنطن، التي ميكن أن تظهر قدرا من 

املرونة، لتجنب توسيع هوة اخلالف.

عســـكرية  هجمـــات  أي  تنفيـــذ  يتطلـــب 
التنســـيق مع دول بعينها، سواء املشاركة في 
الضربـــة، أو التي تنفذ فيها هـــذه الهجمات، 
لكن اخلبير العســـكري مختـــار قنديل، أكد أن 
القيادات العســـكرية في الدول القوية تتعامل 
مببـــدأ ”العقاب من جنس العمـــل“، وأن دولة 
في حجم مصر متتلك واحدا من أقوى جيوش 
العالـــم، رأت أن هذا هو الرد األنســـب لكرامة 
مواطنيها الذين تعرضوا للذبح على يد تنظيم 
داعش، لكن ذلك ال يعني عدم االعتبار بالقانون 
الدولي، وهي اآلن تسعى إلى تأكيد مشروعية 

ضرباتها العسكرية.
ورفض قنديـــل التدخـــل اخلارجي من أي 
دولة أخرى، حتى وإن عرضت املســـاعدة، ألن 
كل هذه األمور تســـتطيع مصر التعامل معها 
بقوة، وإن طلبت املســـاعدة، ســـيكون من أجل 

التنسيق فقط.
وأوضـــح قنديـــل أن حرب واشـــنطن على 
اإلرهاب مجرد شعارات، دون أفعال على أرض 
الواقع، والدليل اإلجنازات احملدودة في كل من 

العراق وسوريا.
وتعجـــب قنديل من التدخـــل األميركي في 
سياســـات الدول، وإن كان مجرد إبداء للرأي، 
قائـــال: إن اجلماعات املســـلحة والتي وصفها 
(بالشرذمة)، صناعة أميركية تهدف إلى تهديد 
األمن القومي العربي، بعد فشل حكم اإلخوان 
في مصر واآلن يحاولون تنفيذ املخطط نفسه 
من خالل بعض املخططات اإلقليمية، من أجل 
إشعال الدائرة احمليطة مبصر للتأثير عليها.

وأكد محللون أنه إلى اآلن ال تتفهم القيادة 
األميركية أن اجلهاد اإلسالمي الراديكالي، هو 
ممارســـة يجب أن ترفـــض بالكامل، وأن تدرك 
أن الـــدول العربيـــة التـــي تتعـــرض لهجمات 
اجلماعات املســـلحة، ليســـت وحدها في حالة 
حرب، بل إن واشـــنطن نفسها في حالة حرب، 
وإذا كان األميركيـــون جادون في حتقيق تقدم 
في احلرب على اإلرهـــاب، يجب عليهم العمل 

مع اجلميع بنفس الشفافية.
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تمرد أوروبي على المنظومة األميركية المتآكلة لمكافحة اإلرهاب 

[ تعاطي واشنطن االنتقائي مع اإلسالميين يحول وجهة األوروبيين نحو التعاون العربي [ مصر تضع نفسها على الخط األول
كســــــرت الضربات اجلوية التي نفذتها القوات املصرية داخــــــل األراضي الليبية احتكار 
ــــــات املتحــــــدة األميركية لقرارت التدخل العســــــكري اخلارجي فــــــي مناطق اخلطر  الوالي
ــــــى أن التأييد األوروبي، للخطــــــوة املصرية يأتي  واإلرهــــــاب في العالم. ويشــــــير خبراء إل
ليعكس بوادر متّرد على املنظومة األميركية ملكافحة ظاهرة اإلرهاب التي باتت تهّدد األمن 
ــــــدول األوروبية، مما يدفعها إلى خوض حــــــرب وجودية حلماية مجتمعاتها في  القومي لل

الداخل ومصاحلها في اخلارج، وفي أفريقيا بالتحديد.

 باريس التي دعمت واشنطن في حروبها ضد اإلرهاب تطالبها اليوم برد الجميل 

ــاســي مـــن مصر  ــوم ــل تــحــرك دب

ــن  ــي ــص ــــا وال ـــســـا وروســــي وفـــرن

المسلمين  اإلخــــوان  لتصنيف 

جماعة إرهابية عالميا

◄

سياســـة واشنطن تســـاهم في 

تعزيز قوة داعـــش في المنطقة 

من خالل تدفق أنواع مختلفة من 

الدعم للمجموعات المقربة منه 

◄

«مـــا نراه اليوم فـــي ليبيا هو تهديد مضاعف، إنـــه تهديد لبلد ينهار، 
لبلـــد بــــدأ يســــيطر فـيه تنظيـــم الـدولة اإلســـالمية على الســـلطة 

ويتغـلغل».

فيدريكا موغيريني
وزيرة خارجية االحتاد األوروبي

«نتفهـــم عرض مصر لهذه املســـألة علـــى األمم املتحـــدة باعتبار أن 
الجريمة املرتكبة بشـــعة وصادمة لها ولشـــعبها وللرأي العام العربي 

والدولي وسنتعامل مع أي قرار للمنتظم األممي عند صدوره».

مختار الشواشي
الناطق الرسمي باسم اخلارجية التونسية

«مـــا يحـــدث فـــي ليبيا ســـيكون موجة إرهـــاب ليس ضـــد مصر فقط 
وإنمـــا ضد أوروبا أيضا، هناك مهمة لم تســـتكمل، وأقول ألصدقائنا 

األوروبيني: لقد تركنا الشعب الليبي أسيرا مليليشيات متطرفة».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

في 
العمق

سمير عنان:

الحرب على اإلرهاب قرار 

ال يحتاج الحصول على 

ضوء أخضر من واشنطن

باحث أسباني: تنظيم الدولة اإلسالمية يخطط لتأسيس دول إرهابية
} مدريــد – يـــرى النائـــب العام األســـباني 
خافييـــر ساراغوســـا املختـــص فـــي قضايا 
اإلرهاب، الذي تنفذه التنظيمات اإلســـالمية 
اجلهاديـــة أن ”اإلرهاب اإلســـالمي“ بدأ للتو 
انتشاره معربا عن خشيته من نشوء حتالف 

بني القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية.
يقـــول ساراغوســـا، الـــذي كان مختصا 
مبحاكمـــة مرتكبي هجمـــات 11 مارس 2004 
التـــي أوقعـــت 191 قتيـــال فـــي مدريـــد، إن 
”اإلرهـــاب اجلهادي بـــدأ للتو. إنهـــا ظاهرة 
تشهد امتدادا وسنحتاج بالطبع إلى سنوات 

لكي نعكس هذا االجتاه“.
يضيف القاضي رئيس احملكمة الوطنية 
املكلفة خصوصـــا بقضايا اإلرهاب قائال: إن 
هذه الظاهرة تســـتمد قوتها من متدد تنظيم 
الدولة اإلســـالمية، وفي الوقت احلالي يسير 
تنظيـــم القاعدة الذي نشـــأ في التســـعينات 
وتنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية فـــي طريقـــني 
مختلفني ولكـــن ميكنهما أن يكّمال بعضهما، 
وخشيتي الكبرى أن يّتحدا عاجال أم آجال“. 
وفـــي أســـبانيا مت اعتقـــال نحو ســـتني 
شـــخصا متهمـــا باالنتمـــاء إلـــى جماعات 

جهادية.
ويتابع القاضي أن ”استراتيجية القاعدة 
تقوم على تصدير اجلهـــاد الرتكاب هجمات 
(في بلـــدان غربية مثل هجمات 11 ســـبتمبر 

2001 في الواليات املتحدة أو 11 مارس 2004 
في أســـبانيا) عبر خاليـــا أو ’ذئاب منفردة‘. 
وقد برزت اســـتراتيجية جديدة أكثر خطورة 
على املديني املتوســـط والبعيـــد، هي تنظيم 

الدولة اإلسالمية“.
اإلرهاب اجلهادي بدأ للتو، وفق خافيير 
ساراغوسا ، الذي يضيف أن ”طرق التمويل 
تطورت بصورة كبيرة منـــذ بدايات القاعدة 

(…) واملـــوارد االقتصادية والنفطية ميكن أن 
تزداد مع االستيالء على أراض خارج العراق 
وســـوريا وخصوصا في ليبيا. إذا ســـقطت 
هذه الدولة يوما في يد منظمة إرهابية فإنها 

ستتمكن من متويل نفسها بال مشاكل“.
ساراغوســـا على أنـــه ”ينبغي  ويشـــدد 
منع تقدم تنظيم داعش وتركه يؤســـس دوال 
وهـــو ما يؤكد إلى بروز مشـــاكل  على املدى إرهابيـــة مســـتفيدا من الهيكليات الســـابقة 

األبعـــد“. ويضيف أن نحو مئة إســـالمي من 
األكثـــر تطرفا في أســـبانيا ذهبوا للقتال في 
ســـوريا والعراق وأن ثالثني ال يزالون هناك، 
فـــي حني قتل ثالثون وعاد أقل من عشـــرين، 
وقد وضـــع العائدون جميعهم في الســـجن 
ويخضعـــون للمراقبـــة كي ال يؤثـــروا على 
غيرهـــم مـــن الســـجناء كما حدث فـــي حالة 
مرتكبـــي هجمـــات باريس التـــي أوقعت 17 
قتيال في 7 و9 يناير املاضي، مؤكدا أن ”هناك 
120 سجينا عاديا معرضون خلطر التجنيد“.
وال ميكـــن تغييـــر العائدين وفـــق رأيه، 
والذين قد تزداد أعدادهم مع توســـع ”الدولة 
اإلســـالمية“ ”ألنهم يخضعون لتعبئة نفسية 
هائلة، ال ميكنهم بعد اآلن التكّيف مع احلياة 
فـــي املجتمـــع“ مقارنـــا الطرق املســـتخدمة 
الســـتقطابهم وجتنيدهـــم وخصوصـــا على 
اإلنترنت بتلك املستخدمة من قبل اجلماعات 

الدينية املغلقة.

خافيير ساراغوسا:

التنظيمات الجهادية 

بدأت للتو نشاطها 

والقادم قد يكون أعظم

الخطاب الديني يتحد مع 

السياسي لمواجهة التطرف
} القاهــرة - لم تكتـــف احلكومة املصرية، 
املمتـــدة  حربهـــا  فـــي  األمنيـــة  بالطـــرق 
ضـــد التيـــارات املتشـــددة، بـــل اســـتعانت 
باملؤسســـات الدينية، املســـلمة واملسيحية، 
الرســـمية والشعبية، ملواجهة فتاوى هؤالء، 
وتفنيد أعمالهم اإلجراميـــة، وجاءت عملية 
ذبـــح 21 مصريا قبطيا على يد تنظيم داعش 
في ليبيا، لتعـــزز القناعات بأن احلرب التي 

تخوضها مصر ملواجهة اإلرهاب شاملة.
هـــذه القناعة ظهرت كثيـــرا في اخلطاب 
السياســـي لعدد كبير من املسؤولني، وبدت 
واضحة في حرص الرئيس السيســـي على 
التركيز على ضرورة جتديد اخلطاب الديني 
ملواجهـــة العناصـــر اإلســـالمية املتشـــددة، 

وتنقية كتب التراث من الفتاوى العرجاء.
وخالل األيام املاضية تسابقت املؤسسات 
الدينيـــة في مصـــر، األزهـــر واألوقاف ودار 
اإلفتاء، والكنيسة مبمثليها الثالث (كاثوليك 
وأرثوذوكس وبروتســـتانت)، لتأكيد اإلدانة 
الواضحة للعملية اإلجراميـــة التي قام بها 
تنظيـــم داعش، وبدا خطـــاب اجلميع داعما 
خلطـــوات القيـــادة السياســـية، ســـواء في 
عمليـــة توجيه ضربـــات جوية ملعســـكرات 
داعـــش، أو في اخلطـــوات التي تقـــوم بها 

احلكومة املصرية، في الداخل واخلارج.
وقال البابـــا تواضـــروس إن الضربات 
اجلويـــة التي نفذهـــا اجليش ”بـــردت آالم 
املصريني. والرد احلاســـم وهو وقاية ليس 
ملصر فقط بل لكل املنطقة وكل العالم أجمع“.
وأكد شوقي عالم، مفتى مصر، أن مصر 
متر بأدق مراحلها، فخطر اإلرهاب األســـود 
يحاصرنـــا من كل جانب، وهـــو أيًضا مدعم 
مســـلح ولم يعد خافًيا علـــى أحد من الناس 
هـــذه األخطـــار احملدقة التـــي حتيط مبصر 
واألمـــة. وأوضح عالم أنـــه من الواجب دعم 
القيادة السياســـية والعسكرية، فيما تتخذه 
من قرارات للحرب على اإلرهاب، حيث تخلت 
أكثر دول العالم عن حرب اإلرهاب، طاملا أنه 

ال يتعارض مع مصاحلها الشخصية،
لكن خبراء سياســـيني قللـــوا من أهمية 
اخلطاب العاطفي الذي ظهر بكثافة مؤخرا، 
وكأن هناك ســـباقا بني املؤسسات املختلفة، 
لتأكيد الوالء للقيادة السياســـية والســـعي 
إلـــى اســـترضائها، أكثر من كونـــه محاولة 
لتفنيد الفتاوى الدينية املتشـــددة، وحذروا 
من االســـتمرار في هـــذا الطريق، الذي متت 
جتربته من قبل ولم يؤد إلى نتائج إيجابية، 
فكثيـــر من اجلماعات التكفيرية واملتشـــددة 
اآلن، هـــي نتائـــج للتصـــورات والتصرفات 
اخلاطئـــة من قبـــل املؤسســـة الدينية، التي 
تركت الســـاحة فارغة، أو انشـــغلت بخدمة 

احلاكم، على حساب التنوير احلقيقي. 



} ”القناص األميركي“ عنوان فيلم يتصّدر 
حاليا سباق األفالم السينمائية في الواليات 
املتحدة. يسلط الضوء على جتربة ”قناص“ 

من املارينز خالل فترة احتالل العراق ويحتفي 
الغربي الساعي  بشكل مفارقاتي بـ“البطل“ 

إلى بسط الدميقراطية في خالء وقفار الشرق 
األوسط عبر إراقة الدماء وإسقاط احلكومات 

بالقوة وتفكيك اجليوش و“إسقاط“ منوذج 
املجتمع االستهالكي على املجتمعات العربية.

”القناص“ األميركي يستبطن، في عمقه، 
ذات التفكير اإلسرائيلي العنصري املبّرر لقتل 

الفلسطينيني عبر ذريعة أّن الفلسطينيني 
هم الذين أجبروا اجليش اإلسرائيلي على 

استعمال الفسفور األبيض واستخدام 
األسلحة احملظورة ضّدهم، وال يقارب املسألة 

في جوهرها األساسي القائم على ثنائية 
االحتالل واملقاومة الشعبية الشرعية.

على مدى قرن من الزمان عملت الصناعة 
السينمائية األميركية على اختراق املنظومة 

الفكرية واألخالقية للمجتمعات غير األميركية 
عبر ”رسائل فنية اتصالية“ تعمل على فرض 

الرواية األميركية لألحداث وإقرار املقاربة 
األميركية حول االقتصاد والسياسة وحّتى 

قرار احلرب والسلم وإعالء شأن اإلنسان 
األميركي وحتميله مسؤولية ”إنقاذ“ الكون من 

”البرابرة“ و“املفسدين في األرض“.
هكذا تصبح مأساة ”القناص“ متمثلة 

في صعوبة العودة إلى احلياة وفق اإليقاع 
احلياة في  األميركي بعد أن أصابتها ”لوثة“ 
الشرق األوسط، وليست الفواجع والطامات 
التي اقترفها ذات ”القناص“ في حّق مئات 

العراقيني ناهيك عن املآسي التي استدعاها 
التدخل األميركي في العراق، دولة ودورا.

وعلى هذا األساس أيضا، تصبح ”حياة“ 
القناص، مجرم احلرب وفق القانون الدولي، 
أغلى وأرقى من أرواح مئات آالف العراقيني 

الذين أصبحوا مجّرد أرقام في ”سفر“ 
املغامرات األميركية في الشرق األوسط.

في صلب التقاطع بني الفني والسياسي، 
واالفتراضي والواقعي، والدرامي وامليداني، 

تتجسّد رؤى دولية ومواقف عواصم أوروبية 
العلوية األميركية  تستلهم وتستبطن ”مبدأ“ 

خاصة والغربية عامة على باقي الشعوب. 
من هذه الزاوية نفهم التهافت الدولي على 

إدانة مقتل رهينة أميركية على يد الدواعش 
والصمت املطبق على املجازر املقترفة بحّق 

اإلنسان العربي على يد التنظيمات اإلرهابية.
وحّتى التململ الدولي حيال الشهيد 
األردني معاذ الكساسبة كان في ارتباط 
بالتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة 

ضّد ”داعش“ في العراق وسوريا وتداعيات 
استشهاد الكساسبة على مستقبل التآلف 
العاملي ضّد اإلرهاب، وليس متعلقا بقيمة 

”الدماء“ العربية املراقة على جغرافيا العرب.
ثنائية ”القناص“ األميركي وفق املفهوم 

الهوليودي، والقتلى ”اآلخرين“ وفق التأصيل 
األميركي والغربي لطبيعة املجتمعات 

وتراتبّيتهم، حضرت في احلرم اجلامعي 
بـ“كاروالنيا“ وأفضت إلى مجزرة واضحة 

املعالم واحملددات ذهبت ضحيتها عائلة 
مهاجرة من أصول عربية وذات ديانة مسلمة.

الدعائية اإلعالمية  اجتهدت ”املنظومة“ 
القناص األميركي  األميركية في ”تبرئة“ 
الهوليودي وإخراج األمر على أّنه مجرّد 

”صراع“ على مرآب السيارة وأّن الضحية 
املقتولة جتاوزت احلّد املعقول في التنديد. 
املفارقة أّن العالم الذي احترق غضبا، وهو 
محّق، ملجزرة تشارلي هيبدو ولم يتلكأ في 

إدانة ”اإلسالم املتطرف“، هو ذاته الذي يترّدد 
استهداف املسلمني في أميركا  قبل ”إدانة“ 

وفرنسا من قبل ”املتطرفني الالدينيني“.
صحيح أّن جزءا كبيرا من تلطخ ”صورة“ 

العربي واملسلم يعود إلى العرب ذاتهم، 
ولكّن الصحيح أيضا أّن منظومة كاملة تعمل 

على ترسيخ صورة رمزية للقاتل واملقتول 
والضحية واملجرم في األذهان، وليس من 

السهولة ”تعديل“ الصورة النمطية إال إذا كان 
العرب جزءا من قّوة البّث واإلرسال وصنع 

الرسالة اإلعالمّية واالتصالية.
الفرق بني رّدة الفعل حيال ”مجزرة شارلي 

هيبدو“ و”مذبحة كاروالنيا“ أّن الرأي العام 
الدولي كان حاضرا في األولى ومنتبها لإلدانة 
وجاهزا للفعل املضاّد، في حني أّنه في الثانية 

اشتغلت فقط محاضر التحقيق والنيابات 
دولي أو حّتى إدانة  العمومّية دون ”تعاطف“ 

عربية، والبون شاسع بني قوة االستقطاب في 
األولى ووهن اخلطاب في الثانية. اإلشكال 

رمزّي تراكمّي. من حّق العرب أن يشجبوا دون 
الوصول إلى عمق املسألة إلى حني ”مساءلة“ 
القناص ومحاسبة كافة القناصني املستهدفني 

جلغرافيا العرب وتاريخهم.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي
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القناص األميركي 

و«مجزرة كاروالينا»

أمين بن مسعود

خخخيراهللا خيراهللا
} من يراهن على أن بّشار األسد ”جزء من 

احلل“، كما يقول مبعوث األمني العام لألمم 
املتحدة ستيفان دي ميستورا، إّمنا يراهن 

على بقاء ”داعش“، ال لشيء سوى ألّن ”داعش“ 
والنظام السوري وجهان لعملة واحدة. كل 

منهما يعمل في خدمة اآلخر.
من هذا املنطلق، يفترض بدي ميستورا 

توضيح كالمه نظرا إلى النظام السوري 
عّلة وجود ”داعش“، هو والذين يدعمونه في 

موسكو وطهران. مثل هذا الدعم هو الذي 
يوّفر احلاضنة التي مّكنت ”داعش“ من التمّدد 

في سوريا والعراق، في ظّل فراغ كبير اسمه 
السياسة التي تتبعها إدارة باراك أوباما. هذه 
اإلدارة التي يبدو أّنها تعمل كّل شيء من أجل 

تفتيت الشرق األوسط وإعادة رسم خريطته 
من منطلقات جديدة.

ميكن إلدارة أوباما، التي تعرف قبل غيرها 
أن ال مستقبل لـ“داعش“، استغالل وجود 
هذا التنظيم إلى أبعد حدود. ولذلك نراها 

تضع خطة مّدتها ثالث سنوات لالنتهاء من 
”داعش“، في حني أنه في اإلمكان محوه من 

الوجود في حال وجود نّية حقيقية لذلك.
في النهاية، ميكن لتنظيمات من نوع 

”داعش“ أن تتمّدد لبعض الوقت ولكن ال ميكن 
أن تتمّدد إلى ما ال نهاية. هناك مخلوقات 

غير طبيعية ال مكان لها في هذا العالم مهما 
حاولت وفعلت، ومهما تطاولت على الواقع 

واحلقائق التي ال مجال لتجاوزها.
االستفادة إلى حّد كبير  ميكن لـ”داعش“ 

من النظام السوري والدعم اإليراني والسياسة 
األميركية املضحكة املبكية إلدارة أوباما. لكن ال 
مكان مستقبال ملثل هذه املخلوقات التي تشبه 

اإلرتكابات أكثر من أّي شيء آخر.
ليس ”داعش“ سوى ارتكاب. معروف من 
بدأ االرتكاب، ومعروف من دعمه، ومعروف 

من املستفيد منه. من شّجع ”داعش“ في 

البداية كان النظام العراقي أّيام صّدام 
حسني. وقتذاك، لم يكن هناك ”داعش“ أو غير 
”داعش“. كانت هناك ”القاعدة“ وما هو متفّرع 

عن ”القاعدة“. كان صّدام، الذي وقف على رأس 
نظام عائلي بعثي، يعتقد أن في استطاعته 

مقاومة األميركيني عند دخولهم العراق، 
وأّن تنظيمات إسالمية متطّرفة ستمّكنه من 

الصمود. لم تكن هذه التنظيمات سوى أدوات. 
لم يكن ”أبو مصعب الزرقاوي“، الذي هو في 

أساس ”داعش“، سوى أداة موروثة استخدمها 
النظامان السوري واإليراني في مرحلة ما بعد 
الغزو األميركي للعراق قبل ما يزيد على عشر 

سنوات. كان مطلوبا بعد دخول األميركيني 
بغداد واملناطق األخرى العمل على إخراجهم 
من العراق واالنتهاء من وجودهم العسكري 

والسياسي في البلد. كان ذلك عائدا إلى 
سببني األّول سوري والثاني إيراني.

كان النظام السوري يخشى، بعد 2003، من 
أن يتحّول العراق بلدا طبيعيا ميكن أن يكون 

منوذجا ملا ستكون عليه دول املنطقة. فشل 
األميركيون فشال ذريعا في مشروعهم العراقي. 

بات املواطنون العراقيون اليوم يتّرحمون 
على نظام صّدام حسني الذي لم يكن لديه ما 
يقّدمه لهم سوى مزيد من العذابات والبؤس 
واحلروب واملعارك التي ال أفق لها من نوع 

مغامرة الكويت التي ارتدت عليه.
لكّن نظام صّدام كان على األقّل ضامنا 

حلد أدنى من األمن واألمان ملواطن ترّتب عليه 
قبول حياة الذّل التي فرضها عليه. اآلن، هناك 
ما هو أسوأ من حياة الذّل في العراق في ظّل 
خروج الغرائز املذهبية من عقالها، وما رافق 
هذا اخلروج من انتشار للميليشيات املذهبية 

التي ال هّم لها سوى القيام بعمليات تطهير 
عرقي، في هذه املنطقة أو تلك، خدمة للسياسة 

اإليرانية القائمة على االستثمار في املذهبية.
كان اخلوف السوري من انتقال 

الدميقراطية من العراق إلى سائر دول املنطقة. 
لذلك كان على بّشار األسد العمل بكّل الوسائل 

من أجل إفشال املشروع األميركي األصلي الذي 
سقط بسبب جهل إدارة بوش االبن للواقع 
العراقي، وما ميّثله هذا البلد على صعيد 

التوازن اإلقليمي. لم يكن الفشل صعبا في 
ظّل وجود منظمات إرهابية في العراق، في 
حاجة إلى من يغّذيها ويدعمها انطالقا من 

سوريا، وفي ظّل وجود إدارة أميركية أوكلت 
أمور العراق إلى شخصيات من نوع بول 

برمير. لم يدرك برمير معنى قانون ”اجتثاث 
والنتائج التي ستترّتب عليه، أو معنى  البعث“ 

حل اجليش العراقي وما سيجلبه من كوارث 
أوصلت إلى إيجاد حاضنة لـ“داعش“ في 

املناطق السّنية.
كان مفهوما أن يكون لدى النظام السوري 

هواجسه. فهذا النظام عاش على االستثمار 
في غباء البعث العراقي، وغباء صّدام حتديدا. 
استطاع حافظ األسد استغالل هذا الغباء إلى 

أبعد حدود، خصوصا في عالقاته مع دول 
اخلليج، على رأسها اململكة العربية السعودية.

كانت لدى إيران حساباتها التي تتجاوز 
النظام السوري. كان لدى اإليرانيني هّم 

السيطرة على العراق. إّنها سياسة إيرانية 
بعيدة املدى تقوم على استغالل احلرب 
األميركية على العراق إلى أبعد حدود.

ما نشهده اليوم يتجاوز السياستني 
الطاولة،  السورية واإليرانية. قلبت ”داعش“ 

لكّنها لم تدرك أن ال مكان لها على خريطة 
الشرق األوسط. كّل ما تستطيع ”داعش“ أن 

تفعله، بفضل السياسة التي تتبعها إدارة 
باراك أوباما هو إطالة عمر النظام السوري.
هذا يعني في طبيعة احلال العمل على 
تفتيت سوريا. هل من عاقل ما زال يظّن أن 
في اإلمكان إعادة تأهيل نظام أقّلوي شّرد 

نصف الشعب السوري؟ هل في استطاعة دي 
ميستورا والذين يقفون خلفه استيعاب هذه 

املعادلة التي تعني، أّول ما تعني، أّن احلل في 
سوريا يبدأ بخروج بّشار األسد من السلطة 

ألّن ذلك سيؤدي إلى إضعاف ”داعش“ وكّل من 
سار في خط هذا التنظيم اإلرهابي.

عاجال أم آجال، سيؤدي ”داعش“ املهمة 
املطلوبة التي ستقود إلى االنتهاء من سوريا. 

هذه مهّمة مطلوبة من النظامني السوري 
واإليراني، ومن إدارة أميركية ال تعرف شيئا 

عن املنطقة، خصوصا عن سوريا. سيكون 
هناك تركيز أميركي، أكثر فأكثر، على ”الدولة 

اإلسالمية“ وما تشكله من مخاطر.
ولكن ماذا بعد؟ ماذا عن مستقبل سوريا؟ 

هل من مستقبل للسياسة اإليرانية في سوريا؟ 
هذا النوع من األسئلة هو الذي تتجّنبه إدارة 
أوباما التي ترفض، هي ومبعوث األمني العام 

لألمم املتحدة، الذهاب إلى حّد التساؤل: 
وملاذا شّجع النظامان في  ملاذا كانت ”داعش“ 
سوريا وإيران مثل هذا النوع من التنظيمات؟

ولكن من قال أّن إدارة أوباما تريد حّال 
في سوريا؟ من قال أّن دي ميستورا مهتّم، 

فعال، مبستقبل سوريا والسوريني وماليني 
املشردين وبالبراميل املتفّجرة التي تقتل يوميا 

العشرات؟ أين املشكلة بالنسبة إليه ما دام 
النظام السوري يعيش على حساب ”داعش“، 

فيما ”داعش“ تتمّدد بفضل احلاضنة التي 
تؤمنها سياسات تقوم على االستثمار اإليراني 

في الغرائز املذهبية؟

* إعالمي لبناني

الرهان على النظام السوري.. رهان على «داعش»

 «داعش» سيؤدي املهمة 

املطلوبة التي ستقود إلى االنتهاء 

من سوريا. هذه مهمة مطلوبة من 

النظامني السوري واإليراني، ومن 

إدارة أميركية ال تعرف شيئا عن 

املنطقة، خصوصا عن سوريا

هل إن رسالة خامنئي ألوباما 

تؤسس اليوم، فقط، لسياسة 

مهادنة أميركية إيرانية في العراق 

واملنطقة ملحاربة داعش، أم 

أن هذه السياسة قائمة وراسخة 

ومستمرة قبل داعش بسنني

إبراهيم الزبيدي
} بكثير من الدهشة تلقى اإلعالم العربي 
واألميركي الرسالة السرية التي بعث بها 

املرشد األعلى اإليراني إلى الرئيس األميركي، 
والتي كشفت عنها صحيفة وول ستريت 
جورنال األميركية مؤخرا، وكأنها حدث 

مفاجئ. وقد أخطأ كثير من احملللني العرب 
واألجانب حني اعتبروها دليال على بدء 

تفاهم سري بني نظام الولي الفقيه وإدارة 
أوباما، ناسني تاريخ والدة هذا التفاهم، 

وظنوها نتيجة الظروف التي أوجدها داعش 
في العراق وسوريا واملنطقة. واحلقيقة أنها 
ليست من اختراع أوباما، بل هي أقدم منه، 
وبالتحديد من أيام الغزو الصّدامي للكويت 

عام 1990. وملن نسي أيام مؤمترات املعارضة 
العراقية السابقة وأسرارها نسرد له ما يلي.
إن إيران وسوريا دون غيرهما، أمسكتا 

بأحزاب املعارضة العراقية وجتمعاتها 
الشيعية، والكردية العراقية، والبعثية 

العراقية السورية، واحتكرت قيادتها، تنظيميا 
وسياسيا، من أيام جلنة العمل املشترك 
التي أعلن عن تأسيسها في 27 ديسمبر 

1990 مببادرة ورعاية من مخابرات النظام 
السوري ومخابرات الولي الفقيه، ومنعت 

أية جهة عراقية أو عربية أو دولية أخرى من 
اقتحام قالعها. إال أن الواليات املتحدة بدأت 

محاوالتها إليجاد موقع قدم لها داخل هذه 
املعارضة من أوائل 1991 وحتديدا في مؤمتر 
بيروت، من خالل عالقتها القدمية باحلزبني 

الكرديني، وعالقتها اجلديدة مبعارضني 

عراقيني آخرين، منهم إياد عالوي وأحمد 
اجللبي، بشكل خاص. وسرعان ما حتقق 

لها اقتسام اإلشراف على نشاطات املعارضة 
العراقية، مع املخابرات اإليرانية والسورية، 
حتى أصبحت مؤمترات املعارضة محصورة 

في أتباع إيران وبعثيي سوريا وحلفاء أميركا.
حتى أن اإلدارة األميركية خصصت سفراء 

متفرغني لإلشراف على شؤون املعارضة، 
بقبول من سوريا وإيران. وتوج ذلك مبا سمي 
يومها “املؤمتر الوطني املوحد“ بقيادة أحمد 

اجللبي، الذي أسس ملؤمتر لندن ديسمبر 2002، 
ثم في صالح الدين في فبراير 2003 اللذين 

حددا شكل احلكم العراقي القادم وحصص كل 
فريق فيه، وهو ما ظل قائما حتى اليوم.

وقد عجز كثير من العراقيني والعرب عن 
تفسير إصرار إدارة بوش األب (اجلمهورية) 

وإدارة كلينتون (الدميقراطية) ثم إدارة 
بوش االبن (اجلمهورية) وتبعتها إدارة 

أوباما (الدميقراطية) على احتضان أحزاب 
وميليشيات عراقية يعلم األميركيون بأنها 

تابعة إليران، بل إن بعضها إيراني من الوالدة.
وينبغي أن ننوه بأن هناك أحزابا 

وشخصيات شيعية عراقية ال عالقة لها بإيران 
وترفض االنقياد لنظام الولي الفقيه، أقصيت 

عن جميع مؤمترات املعارضة السابقة، ومنعت 
من املساهمة في احلكم اجلديد، وفرض عليها 
تعتيم منع صوتها من الوصول إلى اجلماهير 

العراقية حتى لفها النسيان. بل إن بعضها 
تعرض لتصفيات جسدية من قبل عمالء 

مخابرات إيران أو من وكالئها العراقيني.
اخلالصة أن أميركا لم ُتخدع بأولئك 

القادة، وال بارتباطاتهم وأهدافهم. فإدارة 
قوات التحالف لم متنع انزالق العراق 

إلى اخلراب الذي جاء على أيدي حلفائها 
اإليرانيني والسوريني، وهي ترى، منذ األيام 

األولى للغزو، قادة األحزاب الشيعية املُصّنعة 
في إيران يستقبلون علنا آالف املسلحني 

الداخلني إلى العراق من إيران، بذريعة أنهم 
مواطنون عراقيون مبعدون إلى إيران من 

قبل النظام السابق، وهي تعلم أنهم أعضاء 
ميليشيات ال تخفى هوياتها وال نشاطاتها.

وحني انتهت صالحية مجلس احلكم وُعني 
إياد عالوي رئيسا لوزارة ما ُسمي بعهد (نقل 

السيادة) كانت إيران قد حتولت إلى قوة فاعلة 
في العراق، تفرض أتباعها على الرئاسات 

والوزارات والسفارات ومجالس احملافظات 
واملؤسسات العسكرية واألمنية واملالية، على 
مسمع ومرأى من القيادة األميركية احلاكمة 

في العراق. وهاهو العراق اليوم، ال يستطيع 
أٌي كان، حتى لو كان الرئيس األميركي نفُسه، 
أن يأخذ مكانا في صدارة السلطة في العراق 

إذا لم يحصل على موافقة إيران.
فهل إن رسالة خامنئي ألوباما تؤسس 

اليوم، فقط، لسياسة مهادنة أميركية إيرانية 
في العراق واملنطقة حملاربة داعش، أم أن هذه 

السياسة راسخة قبل داعش بسنني؟

* كاتب عراقي

المفاهمة األميركية اإليرانية أقدم من داعش بكثير

«االئتالف الوطني الســـوري بجميع مؤسساته لديه خطة للعودة 

إلى الداخل الســـوري وتحريره من ســـلطة االستبداد، والشك أن 

إرهاب النظام السوري هو الوجه اآلخر إلرهاب تنظيم داعش».

جورج صبرا
عضو االئتالف الوطني السوري

«جريمة مقتل رزان ويســـر أبو صالحة وضيـــاء بركات في الواليات 

المتحـــدة األميركية األســـبوع الماضي ال تقل وحشـــية عن جرائم 

اإلرهاب، وإننا نطالب بتجريم اإلرهاب وإدانته وبمقياس واحد».

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب األردني

«فرض األمن في ديالى مسؤولية مشتركة تستلزم تضافر جهود 

الجميع وتفضيل المصلحة العامة على المصالح الحزبية، ونطالب 

بتذليل المشاكل التي تعيق عودة النازحين إلى ديارهم».

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي
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} أكثر من نصف السعوديني املوقوفني 
أعمارهم ال تتجاوز 35 عاما. هذه اإلحصائية 
حتتاج لدراسة اجتماعية، خاصة وأن بعض 
هؤالء الشباب متهمون باإلرهاب والتحريض 

وإيواء مطلوبني أمنيني.
وكيل وزارة التعليم عبدالقادر الفنتوخ أكد 

األسبوع املاضي ما كنا نردده لفترة طويلة: 
أن شبكات التواصل االجتماعي تؤثر سلبا 

على فكر الشباب وجتعلهم ينتهجون األفكار 
التكفيرية والشاذة. إذن ما نفتقده في مدارسنا 

ومساجدنا هو تكاتف جهود املؤسسات 
التعليمية واألهلية واحلكومية لتحصني 

امة والغلو في الدين.  الشباب من األفكار الهدَّ
كيف؟ عبر الدعوة للوسطية.

جذور اإلرهاب والتطرف نعرفها وهي 
واضحة للعيان، نريد تفكيك اخلطاب 

األيديولوجي وكشف اجلهات املستفيدة من 
هذا التحريض وتعريتها أمام العالم. نريد 
اخلطاب العقالني الوسطي احملب للحياة، 

وليس املتشنج املتشدد املنطوي حتت 
شعارات الكراهية واملوت.

ُتَوِجه احملاكم، بني فترة وأخرى، تهما 
لشباب في عمر الورود النضمامهم جلماعات 

اجلرمية املنظمة التابعة للقاعدة وذراعها 
األمين داعش للتدرب على استخدام السالح 

واملشاركة في القتال الدائر في مناطق 
النزاع. لسبب ما، أدمن هؤالء الصبية سماع 

بيانات وخطب عصماء مرئية وصوتية 
ُث على  وأناشيد جهادية متشنجة َحتُ

اجلهاد الكاذب. من رموز املتاجرين بهذه 
البيانات الذين نّصبوا أنفسهم أوصياء 

على املجتمعات اإلرهابي أمين الظواهري، 
زعيم تنظيم ”القاعدة“ في أفغانستان، 

ومؤيده أبو محمد اجلوالني زعيم ”جبهة 
السابق  النصرة“، وقائد تنظيم ”القاعدة“ 

في السعودية عبدالعزيز املقرن، واآلن زعيم 
تنظيم ”داعش“ أبو بكر البغدادي. هذا 

التأجيج والتصنيف واالستعداء في اخلطب 
ومن على املنابر وبعض وسائل اإلعالم 
تسبب في افتعال الكثير من الصراعات 

املنهكة لطاقاتنا البشرية. ألم يكن من األفضل 
اللجوء للوسطية، عوضا عن تأجيج املشاعر 
والتحريض على السفر للقتل واإلرهاب؟

استغل تنظيم ”داعش“ سذاجة عقول 
الصبية، غسل عقولهم وَعّيَنُهم قادة عسكريني 

ملعارك راح ضحاياها املئات. كيف وملاذا 
أصيب أبناء الوطن بالضجر، فتركوا كتبهم 

وأعمالهم وأهاليهم والتحقوا باملتأْسلمني 
قاطعي الرؤوس وصانعي املتفجرات؟
ما الذي دفع بسعوديني في تنظيم 

”داعش“ اإلرهابي لالنزالق في محرقة ”عني 
العرب“ التي تعيش ومتوت كل يوم حتت 

القصف؟ يقول أحدهم بابتسامة عريضة في 
شريط مسجل بخلفية أناشيد حتريضية إنها 
الرغبة في املوت! هذا ليس كل شيء، بل بلغ 

استغالل جتار احلرب ”تتار داعش“ ألبناء 
الوطن لدرجة أنهم أطلقوا على هذه املناطق 

”سوق اجلنة“.

االعترافات الصادمة للعائد من تنظيم 
”داعش“ اإلرهابي مانع املانع تروي الواقع 
املأساوي حلال السعوديني املنضمني لهذه 
اجلماعة اإلرهابية. إما أن يتم دفن هؤالء 

الصبية في الصحراء أو سيعودون للوطن 
للخضوع لإلجراءات املتخصصة. عوض 

التركيز على الوسطية والتنمية والتطوير، 
انشغلنا مبتابعة ملفات املقاتلني السعوديني 

املنضوين للقتال حتت لواء املغول امللثمني 
واملدججني باألسلحة والرايات السوداء مثل 
القاعدة وجبهة النصرة وداعش وغيرها من 

املجموعات اإلرهابية.
مانع املانع ذكر معلومة خطيرة وهي 

أن السعوديني املنضّمني إلى داعش واملقدر 
عددهم باملئات يقطنون حي (اجلزراوية) في 

سوريا نسبة للجزيرة العربية. األدهى أن 
هذا التنظيم الذي يرفع شعار اجلهاد كذبًا 
وزورا، يستعمل هؤالء السعوديني كقنابل 

موقوتة، فهم ال يشتركون في احلروب هناك، 
بل ينتظرون أدوارهم لتفجير أنفسهم داخل 

السعودية.
ال يكفي أن جتدد منظمة التعاون اإلسالمي 
موقفها ضد اإلرهاب بجميع أشكاله ورفضها 

محاوالت ربط اإلرهاب بأي بلد أو جنس أو 
دين أو ثقافة أو جنسية. األعمال اإلرهابية 
والعنف في بعض الدول األعضاء أصبحت 

تؤرق املجتمعات اإلسالمية والعالم على حد 
سواء، وأذكر منها على سبيل املثال العمليات 
اإلرهابية التي مورست بتوحش وسادية في 

االعتداء على حدودنا الشمالية، وفي مدرسة 
في بيشاور، وحادثة سيناء، وحرق الطيار 

معاذ الكساسبة ونحر املصريني األقباط في 
ليبيا على يد تنظيم داعش اإلرهابي.

ر املسلمون  نشهد اليوم وكل يوم، كيف ُيكفِّ
املسلمني الختالفهم في الرأي، فيبثون ضدهم 
الشائعات والدسيسة والتحريض والتشويه 

والوشاية والتضليل باسم الدين، وينتهي 
األمر بأن يستحّلوا دماءهم ويقتل بعضهم 

بعضا. صور اجلرائم االرهابية مبا فيها 
أعمال القتل الوحشية والصلب والتفجير 

والتدمير والنحر واإلحراق وسحل األشالء 
واإلعدام اجلماعي وبيع النساء سبايا، 

أصبحت أحداثا عادية مألوفة يتقبلها أفراد 
املجتمع وهم يلتهمون شرائح ”البيتزا“ 

بعفوية هادئة.
ما هو احلل؟ في عام 2014 صدر أمر ملكي 
ُيَجِرم من يقاتل خارج البالد من السعوديني، 
أو االنتماء للجماعات سواء كانت دينية أو 

فكرية متطرفة، أو املصنفة كمنظمات إرهابية 
داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو 
تبني فكرها أو منهجها. احلل هو تفكيك 

خطاب التطرف لدى املغالني وتطبيق هذا 
األمر بحذافيره قبل فوات األوان.

ًة َوَسطًا  قال الله تعالى“َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأَمّ
ُسوُل  اِس َوَيُكوَن الَرّ ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى الَنّ

َعَلْيُكْم َشِهيدًا“.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

وكذلك جعلناكم أمة وسطا

«هزيمة داعش وضبط أمن العراق ســـيتطلبان حشد قوات األمن 

العراقيـــة، وإثبات التـــزام الواليات المتحدة تجاه العراق بشـــكل 

واضح، واإلطاحة بالتأثير اإليراني على القطاع األمني في العراق».

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

د سفك الدماء، أو نسخ هذه 
ّ

«االنضمام إلى المجموعات التي تمج

المجموعات أو الخنوع لها بمثابة شـــراء تذكرة ذهاب بال عودة إلى 

الكارثة، ال فقط للشخص بل ألقاربه ومجتمعه بأسره».

األمير زيد رعد احلسني
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان

«يجـــري اســـتدراج المغـــرر به مـــن مكانه فـــي أي دولة إلى وســـط 

التنظيم في ســـوريا، ثم تتم تعبئـــة أدمغة المغرر بهم بالتكفير، 

حتى إعالن البيعة للدولة اإلسالمية».

مانع املانع
سعودي منشق عن تنظيم داعش

حامد الكيالني
} ربع ساعة فقط معدل القراءة للفرد 

العربي، وهذا يعني أن األكثرية ال يقرؤون 
ومن يشفع لهم بالربع ساعة إمنا هي 

خصومات أو غرامات إحصائية تستلب 
من القراء األكثر قراءة، وللقراءة مناسيب 

تقييم ترتفع وتنخفض، مثل ذائقة اإلحساس 
بجمال الفن ونـوع االهتمـامات. ”ممكن مع 

حامد الكيالني“ أن نتعـرف على شخصيات 
جتالسنا ألول مرة، بسرعة، دون الدخول 

في (السيفيات) واآلراء وتأريخ من يحدثنا 
ونحدثه.

األسئلة مطارق لتفتيت التعليب، ووضع 
النموذج املراد حتت املجهر وبعملية منهجية 

مع اخلبرة واملمارسة تأتيك النتائج وأنت 
جالس في مقهى الشابندر أو غيره من 
املقاهي التي حتول بعضها إلى مدخنة 
(كييف) وعجبت لك يا زمن وملعون أبو 

الدنيا، تسأل أحدهم من حتب من املطربني 
أو املطربات؟ وما إن يأتيك اجلواب، حتى 

تبدأ بترتيب موضع له على رفوفك اخلاصة، 
ومع أسئلة أخرى بسيطة مضافة، تستدل 
بنسب عالية على توجهات الذوق وتأثير 
البيئة، وضغوطات املهنة ونوع العائلة 

واالختصاص ومستوى التعليم وطاقة التأمل 
والتفكير، وبعدها إما أن تذهب به إلى ”خانة 

إليك“ وتقفل على عالقتكما كما يحصل في 
االستخدام ملرة واحدة، ولتوقيت أحيانا ال 
يتجاوز الدقائق وتصبح الربع ساعة من 

األزمنة الطويلة اململة، وإما أن تذهب به إلى 
شوط أبعد من الساعة ومن يدري قد ميتد 

لسنوات أو رفقة حياة.
األسئلة السريعة التي ال حتتاج إال 
نعم أو ال، أو صح أو خطأ، أو كلمة أو 

كلمتني في اإلجابة، احتمال أن نتعاطى 
معها بابتسامة باهتة لنؤكد فيها سذاجة 

األسئلة وعدم صالحيتها في حديث يتلمس 

مصير أزمة كبرى، مثل اللقاء الذي أجرته 
صحفية أميركية إلحدى القنوات الشهيرة، 
قبل أشهر قليلة من مأساة تدمير اجليش 

العراقي والبنى التحتية والعمرانية، وهي 
احلرب التي أدت في ما بعد إلى حصار خانق 

طويل األمد، ثم االحتالل األميركي وحلفائه 
للعراق، أسئلة قصيرة توجهت بها الصحفية 

إلى الرئيس العراقي في نهاية 1990 كانت 
البدايات، هل تستمع إلى األغاني؟ أي مطرب 

أو مطربة حتب أن تسمع؟ هل تستمع إلى 
املوسيقى؟ نوع املوسيقى؟ هل تشاهد األفالم، 
أي األفالم؟ هل تعرف أسماء مخرجني عامليني؟ 

ثم وصلت إلى: هل تقرأ الكتب؟ ما أسماء 
الُكتاب الذين تقرأ لهم أو تأثرت بهم؟ نوع 
الكتب؟ أكيد انتهت األسئلة املتسارعة مع 

حيرة في الوجوه، عن دخل هذه األسئلة بلقاء 
يهتم بتداعيات أخطر أزمة عاملية، سببها 

اجتياح العراق للكويت.
بعد ربع ساعة فقط، سار اللقاء إلى 

جدية احلوار مبا يتعلق مبوقف الرئيس 
من األحداث وتداعياتها، بالنسبة للجهة 
اإلعالمية كان جهدها ينصب على قراءة 

الشخصية وليست األحداث، ألن أميركا تريد 
أن تعرف كيف يفكر؟ وماذا يدور في خلده 
واهتماماته وتوجهات ذاكرته وتخصصها 

املعرفي وتراكم ونوعية الوعي. كانت 
النتائج بعد الفحص املختبري لإلجابات، 

كل املخططات واملشاريع التي أدت إلى إعادة 
عجلة العراق إلى وقائع ما يجري اليوم على 

أرضه.
نلتقي بطبيب متخصص باألطفال، نتابع 

حديثه عن الطفولة وأمراضها وعالجاتها، 
وأحيانا تتابع حياته الشخصية وتراها 

فاشلة بكل املقاييس وينطبق هذا على 
تخصصات املهن األكادميية أو احلرفية أو 

الصناعية والتجارية، وكثير منهم ناجحون 

في جمع املال أو اجلاه أو السلطة، لكنهم 
ضمن نصهم، والنص املقروء واملقرب إلى 

الشخصية هو مفتاح الداللة ملغاليق املآسي 
التي نتعرض إليها كعائلة إنسانية، وبالذات 

ضمن منطقتنا، فاجلماعات املتشددة على 
اختالفها وجنسياتها ومصادر متويلها 

وأهدافها وخفاياها إمنا هي نتاج (نص) 
مقروء بتكرار ودون ملل، حتتضنه باليقني 
واإلميان، ويتناغم مع رؤاها واهتماماتها 

وتثق به وتتفاعل معه وتنقاد له انقياد 
الفرس لفارسها، ألن جلامها بيده وهو املهماز 

حلركتها ووجودها وتتماهى معه باإلشارة 
واللمسة واإليحاء وتنتصر له حتى بحياتها.
ربع ساعة قراءة تعني أمية أمة، وتعني 

أننا جميعا أسرى نص ما، وأن من يقرأ 
لساعات طويلة في أحداث تاريخ ينتقيها 

سيدفع بنفسه إلى أتون (نص واحد) ال 
يستحق أكثر من ربع ساعة، أما إذا كان في 

موضع السلطة أو واجهة السلطة فلنا جميعا 
عاقبة نصه اخلاص، وهكذا حدث لنا، وما 

سيأتي أبشع ألننا نقرأ نصنا بفخر ويقني. 
الكثير من األفراد واجلماعات والشخصيات 

والقادة يأكلون من شجرة زقوم، ويزرعون 
بذور الشوك لتنمو األسالك الشائكة بني 

البشر وبني النصوص املختلفة.
ربع ساعة قراءة، أو 100 ساعة قراءة رمبا 

تعمق اجلهل وتطلقنا بعيون معصوبة وقلوب 
مغلقة وعقول تكييف النص إلى أرض حرام، 

تتهدد فيها احلياة كل حلظة. ملاذا لم يعد 
يهزنا حتى املوت؟

دائما ثمة نص آخر يحيا معنا على 
األرض، يستحق القراءة والتعرف عليه 

”مبودة ورحمة“ ولو لربع ساعة من 
اإلنسانية.

* كاتب عراقي

ربع ساعة من اإلنسانية ربما تكفي

ربع ساعة قراءة تعني أمية أمة، 

وتعني أننا جميعا أسرى نص ما، 

وأن من يقرأ لساعات طويلة في 

أحداث تاريخ ينتقيها سيدفع 

بنفسه إلى أتون نص واحد

} وحشية تنظيم ”داعش“ أصبحت عنوانا 
عريضا ميتد على اخلارطة اجلغرافية من 

العراق شرقا إلى ليبيا غربا، وفي احملّصلة 
إرهاب يعوق حق املجتمعات الطبيعي في 

األمن وفي السالم الداخلي، ولعلنا نواصل 
استبشاع جرائم التنظيم من واقع اجلرمية 
التي ارتكبها الفرع الليبي مؤخرا بحق 21 

قبطيا مصريا مت إعدامهم ذبحا كالعادة، وبث 
التسجيل بصورة مشمئزة ال ميكن أن تتوافق 

مع دين أو عمق إنساني ولو بحد أدنى من 
اإلنسانية.

بغض النظر عن األبعاد السيكولوجية 
لوحشية التنظيم والسلوكيات السيكوباتية 

التي ال ميكن االقتناع بأنها من وحي مرجعية 
دينية، ألنها، ببساطة، جتاوزت مسألة البعد 

الديني من خالل اإلمعان في التطرف، فإن 
القضية أصبحت قضية إجرام ال نهائي 

يتحالف مع الشيطان الذي ال نراه إال من خالل 
تفكير مثل هذا التنظيم.

حينما تستغرق مسألة جنائية ممتعة 
لشرلوك هوملز يهمهم بأن ذلك مثير لالهتمام 

للغاية، وهنا تبدو الفكرة الشيطانية في 
سلوك التنظيم مثيرة لالهتمام، ألن القتل 

اجلماعي والفردي بأبشع األدوات واألساليب 
املتطرفة في جرمها، يضعنا أمام انتقال عقلي 

من الصبغة الدينية السلبية ملا هو ال ديني وال 
إنساني، وإذا كانت هناك رسائل مما يحدث 
من إجرام وإرهاب فهي على نسق ”الشيطان 
يعظ“ كما في رائعة الروائي العبقري جنيب 

محفوظ.
جتسيد املبدأ الشيطاني في التنظيم أمر 

مثير لالهتمام، ذلك ألنه يفسر القبح اإلنساني 
الكامن في سلوك اجلماعة ورسائلها الدموية، 

ثم أن ذلك يبرأ بالدين منهم والذي هو في 
األساس دين سالم وتوبة ورحمة وغفران 

وأمل لإلنسان وطمأنينة للنفوس، فهؤالء ال 
ميكن أن يكون لديهم التزامات دينية تعصمهم 

من التدليس على الدين ونصوصه وتكييفها 
حسب مطلوباتهم اإلجرامية التي تقتل وترجم 
وحتز الرؤوس وتدخل كل نفق جدلي للوصول 
إلى استخالص فقهي يبيح ويحلل ويجيز بال 

منطق أو معقولية.
القتل اجلماعي ال ميكن أن يكون رسالة 

دين أو إنسانية، وحني نتعامل مع مثل هؤالء 
املتطرفني اإلرهابيني في سياقهم الشيطاني، 
فإن ذلك يضعنا أمام صورة أكثر دقة لدراسة 
احلالة وشذوذها اإلنساني وعدمية الضمير 
فيها، فما يفوق العقل إما أن يكون ما ورائيا 
بعيدا عن اإلدراك البشري أو شيطانيا، وألن 

النتيجة الطبيعية لهذه السلوكيات واقعية في 

املوت والدم فهي ال ميكن أن تكون ما ورائية، 
وإمنا شيطانية بذات األثر الذي يعني املس 

واجلنون.

ذلك أمر مثير لالهتمام ألنه يقودنا أيضا 
إلى أولئك الذين ينحازون بخوائهم العقلي 
والنفسي إلى التنظيم ويقدمونه بصورته 

الكاملة وكأنه اخلالص الذي يطمحون إليه، 
ولعل في مقدمة أولئك وسائل اإلعالم التي 

تخفي إعجابها مبا يفعل التنظيم وتتغاضى 
عن املهنية واملوضوعية وهي تبث كامل 

الصورة املأساوية والكارثية لنشاط التنظيم 
القاتل، وهي بذلك الوسيلة املثالية سواء 

بجهل منها أو بتعمد خبيث. قناة اجلزيرة 
جافت املهنية واملوضوعية في بث تسجيالت 

التنظيم، ومنها التسجيل األخير، وتعاملت مع 
احلدث بصورة ال تخفي التشّفي بالتركيز في 

تغطيتها على أوجاع أهالي الضحايا وهم في 
حالة عاطفية سيئة يرمون فيها بالالئمة على 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، لتجعل 

تركيزها على هذا اجلانب من القصة، وكأن 
مشكلتنا في هذا السياق هي رد فعل األهالي 

ال اجلرمية اإلرهابية.
بهذا الواقع تنكشف القناة وتبدو أكثر 

ترهال من خالل االصطياد غير الذكي في املياه 
العكرة، ألن نقل جزء من احلدث على حساب 

البقية األكثر أهمية ليس سلوكا إعالميا 
احترافيا، وإمنا فجور ينسف القيم املهنية 

ويتواضع بالعمل اإلعالمي، وذلك يتطابق مع 
بتر النصوص وجتزئتها، وهي مماثلة منطقية 
بني مرجعية املتطرفني وإعالمية اجلزيرة التي 
تنقل أقل احلقيقة بأكثر كلمات، ولم تتعظ من 
جتارب وسائل اإلعالم التي أزهقت مهنيتها 

وموضوعيتها، لتبدأ بذلك صعود الهاوية.
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4596اقتصاد
باملئـــة نســـبة النمـــو املتوقع فـــي الناتـــج املحلـــي اإلجمالي 

املصـــري في الســـنة املالية الحاليـــة التي تنتهـــي في يونيو 

املقبل بحسب رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

باملئة نســـبة هبوط متوسط أسعار املساكن الجديدة في أكبر 

70 مدينـــة في الصني في شـــهر يناير املاضي بمقارنة ســـنوية، 

وهو التراجع الشهري الخامس على التوالي.

باملئة نســـبة انخفاض عجز امليزان التجـــاري في أوكرانيا في 

العـــام املاضي بمقارنة ســـنوية ليصل إلى نحـــو 468 مليون 

دوالر، بسبب تراجع الواردات بنسبة 54 باملئة.

موسكو تحاول إرباك االتحاد األوروبي من خالل أثينا وبودابست
[ روسيا في مناورات اقتصادية مستميتة عبر اليونان وهنغاريا  [ أثينا تستخدم الورقة الروسية لمواجهة الضغوط األوروبية

أوروبيـــون  مراقبـــون  حـــذر   - بروكســل   {
مـــن التحركات الروســـية فـــي اتجـــاه اليونان 
وهنغاريا، التي تســـعى موسكو من خاللها إلى 
خلخلة االقتصاد األوروبي عبر محاولة دفع كل 
من أثينا وبودابســـت لالنســـحاب من االتحاد 
األوروبـــي، في ظل مؤشـــرات قويـــة على تفاقم 

األزمة بين بروكسل والبلدين األوروبيين.
وتواصـــل حكومـــة رئيـــس وزراء اليونان 
أليكســـيس تســـيبراس اليســـارية، انتقاداتها 
الشـــديدة للعقوبات األوروبية على روسيا، في 
وقت لـــم يخف فيه رئيـــس الـــوزراء الهنغاري 

فيكتور أوربان دعمه لموسكو.
وتشـــتبك اليونـــان في خالفات شـــديدة مع 
االتحـــاد األوروبي بســـبب سياســـة التقشـــف 
األوروبيـــة، فـــي حيـــن تمـــردت هنغاريـــا على 
االتفاقات المتعلقة بحزمة العقوبات األوروبية 
على روســـيا، ويلتقـــي البلدان فـــي رفض تلك 
العقوبـــات، األمـــر الذي يهـــدد بخـــروج أثينا 

وبودابست من االتحاد األوروبي.
وأقـــرت مصادر مـــن المفوضيـــة األوروبية 
بوجـــود خالفـــات مـــع الحكومتيـــن اليونانية 
والهنغارية، لكنها اســـتبعدت انسحاب البلدين 
مـــن االتحـــاد، معتبرة أنهـــا مجرد منـــاورات، 
وأوراق ضغـــط ســـرعان ما ســـتتبدد، غير أنها 
لم تخف هواجســـها من التحركات الروسية في 

العمق األوروبي.
ووصـــل أمس الرئيـــس الروســـي فالدمير 
التعـــاون  لبحـــث  بودابســـت،  إلـــى  بوتيـــن 
االقتصادي بين البلدين، وقضية إلغاء مشـــروع 
خط غـــاز الســـيل الجنوبي، كرد على توســـيع 

أوروبا العقوبات االقتصادية على بالده.
وفشـــلت المفاوضات األوروبية مع القيادة 
الروســـية التي قادتها ألمانيا وفرنســـا، لوقف 
التدخـــل الروســـي فـــي أوكرانيا، فيمـــا كانت 
التوقعـــات تشـــير إلى احتمـــال إبـــرام صفقة 
ترفع بموجبهـــا العقوبات على روســـيا مقابل 

االســـتمرار في إمدادات الغاز إلى دول االتحاد 
األوروبـــي والتـــزام الروس بتهدئـــة التوتر في 

أوكرانيا.
وكانت المستشـــارة األلمانية أنغيال ميركل 
زارت بودابست قبل أسبوعين، لدفعها لاللتزام 
بالعقوبات على موســـكو واالنضباط السياسي 
واالقتصـــادي الـــذي تفرضه شـــروط البقاء في 

االتحاد األوروبي.
 ووفقا ليوري أوشـــاكوف مســـاعد الرئيس 
الروســـي، فإن روســـيا تـــوّرد نحـــو 80 بالمئة 
مـــن النفط و70 بالمئة من الغاز المســـتهلك في 
هنغاريـــا التـــي تحمـــل مكانة كبيرة بالنســـبة 
لموســـكو كســـوق لموارد الطاقة وكدولة عبور 

محتملة.
وعزز رئيـــس الـــوزراء الهنغـــاري فيكتور 
أوربـــان عالقاته مع بوتين بقـــوة خالل الفترة 
الماضيـــة، ووقـــع اتفاقيـــة نوويـــة بقيمـــة 14 
مليار دوالر بين البلدين وانتقد بشـــدة سياسة 
العقوبات التي فرضهـــا االتحاد األوروبي على 

موسكو.
وفي ســـياق تحركات موســـكو االقتصادية 
داخـــل الفضـــاء األوروبـــي، أعلنـــت الخارجية 
الروســـية أنهـــا تعمـــل علـــى تعزيـــز التعاون 
مـــع الحكومـــة اليونانية الجديـــدة في مختلف 

المجاالت.
وانهارت يوم االثنين المحادثات بين وزراء 
ماليـــة اليونان ومنطقة اليورو، بشـــأن الديون 
بعدمـــا رفضت أثينا اقتراحـــا بأن تطلب تمديد 
اتفـــاق خطة اإلنقاذ الدولي لمدة ســـتة أشـــهر 

أخرى وأن تلتزم بالشروط.
ووسع االنهيار السريع للمفاوضات، دائرة 
الشـــكوك حـــول مســـتقبل اليونان فـــي العملة 
الموحـــدة، بعـــد أن تعهـــدت الحكومـــة التـــي 
يقودها اليســـاريون بإلغاء صفقة اإلنقاذ التي 
تبلغ قيمتها 240 مليار يورو، وإنهاء سياســـات 

التقشـــف وقطـــع التعاون مع مفتشـــي االتحاد 
األوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأبدت األسواق المالية صباح أمس الثالثاء 
مخاوف متزايدة من فشل المفاوضات مما يزيد 
الهواجس من خروج اليونان من منطقة اليورو.

ويـــرى محللو مصرف كومرســـبنك أن هذه 
المخاطر باتت بنســـبة 50 بالمئـــة، بينما حذر 
وزير الماليـــة البريطاني جـــورج اوزبورن من 

تبعات انهيار المفاوضات، وقال إنها ســـتؤدي 
إلـــى عواقـــب خطيرة بالنســـبة إلـــى االقتصاد 

واالستقرار المالي.
وخـــاض األوروبيون أمس الثالثاء ســـباقا 
مع الزمن من أجـــل التوصل إلى حل لألزمة في 
اليونـــان وتفادي خروجها مـــن منطقة اليورو، 
وســـط توقعات مصادر قريبة مـــن المفاوضات 

بفشل المحادثات مرة أخرى.

كثفت روســــــيا جهودها لتعزيز عالقاتها االقتصادية مع كل من اليونان وهنغاريا، وسط 
مخاوف أوروبية من أزمة مزدوجة سياســــــية ومالية إذا ما انسحبت أثينا وبودابست من 

االحتاد، واالرمتاء في احلضن الروسي.

◄ أظهرت بيانات عن حركة 
الناقالت البحرية تراجع مشتريات 
الهند من النفط اإليراني في شهر 

يناير املاضي بنسبة 21.5 باملئة 
مبقارنة سنوية، لتصل إلى نحو 

273 ألف برميل يوميا.

◄ قالت شركة سامسونغ 
إلكترونيكس إنها تطمح إلى 

استخدام سيولتها البالغة 56 
مليار دوالر لتمويل النمو والقيام 

بعمليات استحواذ، رغم تراجع 
أرباحها في 2014 للمرة األولى في 

ثالث سنوات.

◄ أبقى بنك كوريا املركزي معدل 
الفائدة األساسي عند 2 باملئة 

للشهر الرابع على التوالي في ظل 
احلاجة إلى مزيد من الوقت ملراقبة 
تأثير بقاء سعر الفائدة دون تغيير 

على االقتصاد الكوري.

◄ تراجع التضخم في بريطانيا 
الشهر املاضي إلى أدنى مستوياته 
منذ بدء تسجيل البيانات في 1989 

ليصل إلى 0.3 باملئة، ويبدو أنه 
يتجه إلى مزيد من االنخفاض مما 

يخفف الضغوط عن املستهلكني.

◄ انخفضت أرباح مجموعة 
دراغون أويل في العام املاضي 

بنسبة 16 باملئة مبقارنة سنوية 
لتصل إلى نحو 579 مليون دوالر 
بسبب زيادة تكلفة إنتاج النفط 

وتراجع األسعار في األسواق 
العاملية.

◄ قال مدير مكتب األبحاث في 
البنك املركزي الصيني أمس 

الثالثاء إن منو اقتصاد الصني 
قد يتباطأ إلى ما بني 6.9 إلى 7.1 

باملئة هذا العام مع محاولة البالد 
درء مخاطر انكماش األسعار.

استيالء داعش على مناطق نفطية ينذر بنقص المعروض العالميباختصار
} طوكيــو - حذر فاحت بيرول املدير التنفيذي 
لوكالـــة الطاقـــة الدوليـــة أمـــس الثالثاء من 
أن تنظيـــم داعـــش أصبح ميثـــل حتديا كبيرا 
لالســـتثمارات الالزمـــة للحيلولـــة دون نقص 

معروض النفط في العقود املقبلة.
ولـــن يكـــون إنتـــاج النفـــط األميركـــي من 
التكوينات الصخريـــة كافيا لتلبية الطلب رغم 
التوقعات بزيادته فـــي املدى القصير حتى مع 

تقليص أعمال احلفر واالستثمار.
ودعت وكالة الطاقة دول الشـــرق األوســـط 
إلى زيـــادة إنتاجها فـــي العقد املقبـــل لتلبية 
الطلب املتوقع، لكن فاحت بيرول قال إنه مازالت 
هناك وجهات نظر قاصرة بشـــأن احلاجة إلى 
االســـتثمار في وقت تضطر فيه شركات الطاقة 
إلـــى تقليـــص أعمـــال احلفر اجلديدة بســـبب 

انخفاض أسعار النفط.
وقـــال فـــاحت بيرول إنـــه ينبغـــي أن يلبي 
منتجو الشـــرق األوســـط التقليديـــون الزيادة 
املتوقعـــة في االســـتهالك وأن مـــن املتوقع أن 
يسهم العراق بنحو 50 باملئة من كميات النفط 

اإلضافية املطلوبة.
غير أن ســـيطرة تنظيم داعش على مناطق 
نفطية فـــي العراق وعلى مناطـــق تعتبر ممرا 
لنقل النفط، زادت املخاوف من تراجع اإلنتاج، 

وبالتالي من تراجع حجم املعروض بالســـوق 
العاملية.

من جهتها أصبحت شركات النفط العمالقة 
غير قادرة على التعامـــل مع البيئة املضطربة 
لالقتصـــاد العراقي، ما يهدد بانســـحابها في 
حال واصل تنظيم داعش عمليات اســـتهداف 

املنشآت النفطية وخطوط اإلمداد.
وحســـب بعض اخلبراء، ســـيطر التنظيم 
املتطـــرف العام املاضي على نحو 17 باملئة من 
املناطـــق التي حتتوي مصافـــي أو مخازن أو 
آبار نفط فـــي العراق، واملنطقة الشـــرقية من 
سوريا والتي حتتوي أيضا أهّم حقول النفط.

واســـتيالء داعش على حقـــول نفطية في 
ســـوريا، ال يبـــدو ذا أهمية من حيـــث التأثير 
على حجم املعروض في الســـوق العاملية، ألن 
دمشق ليســـت دولة نفطية، إال أن متدد داعش 
فـــي مناطق نفطية بالعراق، بات يهدد بتراجع 

معـــدل صادراتها مـــن النفط.  وكانـــت وزارة 
النفـــط العراقيـــة قالت األســـبوع املاضي، إن 
صادراتها من النفط تراجعت بشكل كبير خالل 
شهر يناير املاضي، فيما بلغ إجمالي الكميات 
التي مت تصديرها الشـــهر املاضي 78.6 مليون 
برميل نفط، مبعدل نحو2.9 مليون برميل نفط 
يوميا، بتراجع بلغت نسبته 38.9 باملئة مقارنة 

بشهر ديسمبر من العام املاضي.
وقال مراقبـــون إن األزمـــة العراقية أثرت 
على الســـوق النفطية العاملية، لكن حتى اآلن، 
لم تتعرض هذه الســـوق إلـــى صدمة ضخمة، 
فيما ال يـــزال املعروض أكثر مـــن الطلب، لكن 
املخاوف مـــن نقص اإلمدادات التـــزال قائمة، 
خاصـــة مع عدم حترير بعض املناطق النفطية 

العراقية من يد داعش.
وقال بيرول جلمعية قطاع الغاز الياباني، 
املشـــاكل األمنية الناجمة عن داعش وآخرين، 
تخلق حتديا كبيرا لالســـتثمارات اجلديدة في 
الشرق األوســـط وإذا غابت تلك االستثمارات 
اليوم فلن نحصل على منو اإلنتاج الذي تشتد 
احلاجة إليه خـــالل العقد املقبـــل، مضيفا أن 
الشـــهية لالستثمار في الشـــرق األوسط شبه 
منعدمة بســـبب الضبابية في املنطقة. وتبدو 
مخـــاوف الوكالة الدولية للطاقـــة، واقعية في 

ظل متدد اجلماعات املتطرفة في بعض مناطق 
النفط بالعراق، ومنطقة الهالل النفطي بليبيا.
وكانـــت تقاريـــر حكومية ليبيـــة، أكدت أن 
القطـــاع النفطـــي تعـــرض للكثير مـــن اآلثار 
الســـلبية املترتبة على االضطرابـــات األمنية 
وزحـــف املتطرفني إلى أهم احلقـــول واملوانئ 

النفطية.
وســـجلت ليبيا تراجعا حادا في إنتاجها 
وصادراتها النفطية، من مليون ونصف مليون 
برميـــل يوميا قبل الثورة علـــى نظام القذافي 
إلى حوالي 350 ألف برميـــل يوميا حاليا، أي 

أقل من ربع إنتاجها.
وتوقع توني نونان املتحدث باســـم شركة 
طوكيو ميتسوبيشـــي كورب النفطية، أن يظل 
القلق في الســـوق إزاء العراق وليبيا وقال ”ال 
أعتقد أننا جتاوزنا مرحلة اخلطر بأي شـــكل 

من األشكال“.

موازنة روسيا تعتمد

50 دوالرا للبرميل

} موســكو - كشف رئيس الوزراء الروسي 
ديمتـــري مدفيديف أن الحكومة ســـتدخل 
تعديالت على موازنة البالد لعام 2015 على 
أســـاس أن يبقى متوســـط ســـعر النفط 50 

دوالرا للبرميل.
وقال حصلنا على ما يمكن أن نســـميه 
توقعـــات متحفظـــة للتنميـــة االجتماعيـــة 
واالقتصادية في البالد خالل العام الحالي، 
أعدتها وزارة التنمية االقتصادية الروسية.

وأضـــاف أن هذه التوقعـــات تقوم على 
افتـــراض أن يبقى متوســـط ســـعر برميل 
النفط 50 دوالرا، وســـنأخذ هذه التوقعات 
بعيـــن االعتبـــار خـــالل وضـــع اللمســـات 
األخيرة علـــى التعديالت التي أدخلت على 

الموازنة.
وأشار إلى أن بعض الخبراء يعتقدون 
أن الوضع قد يكون أفضل، ولكن موســـكو 
تـــرى أنه من األفضل توخي أقصى درجات 
الحذر لضمان أن تكـــون الموازنة بهامش 
أكبر من السالمة. ويمر االقتصاد الروسي 
فـــي الفترة الحاليـــة بمرحلة حرجة نتيجة 
التراجع الحاد في أســـعار النفط العالمية 
منذ منتصف يونيو الماضي، بسبب تخمة 
المعـــروض في األســـواق وتباطؤ معدالت 

نمو الطلب العالمي.
المفروضة  الغربية  العقوبـــات  وطالت 
على روســـيا على خلفية األزمة األوكرانية، 
قطاعـــات اقتصادية هامة، وارتدت ســـلبيا 
أدى  بينمـــا  الروســـي،  االقتصـــاد  علـــى 
انخفاض أسعار النفط إلى تراجع كبير في 

إيرادات الموازنة الروسية.
وكان وزير المالية انطون ســـيلوانوف 
قد توقع أن يصل عجز الموازنة الروســـي 
في العـــام الحالـــي إلى ما يعـــادل 0.5 في 

المئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
وأدت العقوبات الغربية وتراجع أسعار 
النفط إلى فقدان الروبل الروســـي ألكثر من 
نصـــف قيمتـــه، وأدت إلـــى موجـــة هروب 
لـــرؤوس األمـــوال، وارتفـــاع التضخم إلى 

مستويات قياسية.

توني نونان:

القلق في السوق إزاء العراق 

وليبيا سيتواصل.. لم 

نتجاوز مرحلة الخطر

جورج اوزبورن:

انهيار مفاوضات اليونان 

سيرتد بشكل خطير على 

االستقرار المالي

فاتح بيرول:

شهية االستثمار في الشرق 

األوسط منعدمة بسبب 

غموض آفاق المستقبل

يوري أوشاكوف: 

للمجر مكانة كبيرة لدينا 

كسوق ملوارد الطاقة 

وكدولة عبور محتملة

معارضة هنغارية لتحركات بوتني في بودابست

الذهب في لندنالنفط في لندن

} لنــدن - احتفظـــت أســـعار النفـــط العاملية 
مبكاســـب األيام املاضية، ليســـتقر خام برنت 
أمس عنـــد حاجـــز 62 دوالرا للبرميل، بعد أن 
حذرت وكالة الطاقة الدولية من مخاطر بشأن 
اإلمدادات من الشـــرق األوســـط رغم أن بعض 
احملللني يقولون إن األسعار ارتفعت كثيرا عن 
أقل مســـتوى لها في ستة أعوام الذي سجلته 

في يناير.
وقالـــت الوكالـــة أمـــس إن تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية في العراق وســـوريا أصبح حتديا 
كبيـــرا لالســـتثمارات الالزمـــة للحيلولة دون 

نقص معروض النفط في العقود املقبلة.
وأضافت أن الشهية لالستثمار في الشرق 
األوسط شبه منعدمة بســـبب الضبابية التي 

حتيط مستقبل املنطقة.
لكن محللني يقولـــون إنه رمبا تكون هناك 
مبالغة في الزيادات األخيرة في أســـعار النفط 

التي ارتفعت بنحو 17 دوالرا عن املســـتويات 
التي بلغتها في الشهر املاضي.

وقـــال بنـــك أيـــه.أن فـــي مذكـــرة أمس إن 
”الســـوق لديها شكوك متزايدة في هذا االجتاه 

الصعودي“.
وذكر بنك مورغن ســـتانلي أن ”ثمة إجماع 
فـــي التوقعات لزيادات كبيـــرة في املخزونات 
وأن أســـواق النفـــط ســـتواجه ضغوطا العام 

احلالي“.
وتزايدت املؤشرات في األيام األخيرة على 
تراجع اســـتثمارات الشـــركات العاملية، األمر 

الذي أعطى دعما كبيرا ألسعار النفط.
وأعلنت مؤسسة كبيكر هيغز املتخصصة 
في إحصـــاءات النفط أن عدد حفـــارات النفط 
األميركيـــة تراجعـــت  بنســـبة 30 باملئـــة منذ 
أكتوبر املاضي لتصل إلى مســـتويات قياسية 

متدنية.

أسعار النفط تتلقى دعما من توترات الشرق األوسط



صابر بليدي

} الجزائــر- أثـــار تزايـــد لجـــوء الســـلطات 
الجزائريـــة إلـــى إجراءات التقشـــف بســـبب 
تراجـــع العوائـــد النفطية، جدال واســـعا عن 
جدوى استمرار المشاريع الصناعية المتعثرة 
فـــي قطاعات مثل اإلســـمنت والحديد، في ظل 
تراجـــع مردوديتهـــا وتكبد معظمها خســـائر 

كبيرة.
وتشـــكل تلك الصناعات عبئـــا ثقيال على 
الموازنـــة الحكومية، وتجد نفســـها مضطرة 
لمواصلـــة ضـــخ االســـتثمارات فيهـــا، رغـــم 
توقعات بتراجع الطلب على منتجاتها بسبب 
تراجع اإلنفاق الحكومي على مشـــاريع البنى 

التحتية.
وكانـــت الحكومـــة قد راهنـــت على دخول 
السوق الدولية لإلسمنت بدخول عدة مصانع 
حيـــز الخدمة بحلول عـــام 2017. وكانت تعّول 
عليهـــا في تغطيـــة الطلب المحلـــي، الذي من 
المتوقـــع أن يبلغ نحو 26 مليون طن ســـنويا 

بحلول ذلك التاريخ.
لكن معطيـــات األزمة النفطية باتت تفرض 
نفســـها على مســـتقبل الصناعة في الجزائر، 
ومنها صناعة اإلسمنت التي ضخت الحكومة 
فيهـــا اســـتثمارات ضخمـــة، رغـــم الشـــكوك 

المحيطة بجدواها االقتصادية.
ويقول خبراء جزائريون إن الحكومة تسير 
بمنطق شـــد الحزام وأن الحديث عن مواصلة 
اإلنفاق على البرامج االجتماعية ودعم المواد 
االســـتهالكية مجرد شراء للوقت قبل الصدمة 

المنتظرة.
الـــوزراء  رئيـــس  تصريحـــات  وتؤكـــد 
عبدالمالك ســـالل قرب إلغـــاء وتأجيل بعض 

المشـــروعات واحتمال اللجوء للسوق المالية 
لتمويل بعض المشروعات األخرى، مما يرجح 
انكماش مشـــاريع البنى التحتية واإلســـكان، 
وهو ما ينعكس ســـلبيا على إنتاج اإلســـمنت 
ويرهن مصير االســـتثمارات الطموحة لتلبية 

السوق المحلي والتوجه للتصدير.
وكان تقرير ”غلوبال سيمنت ديريكتوري“ 
الصـــادر عن معهـــد الدراســـات الجيولوجية 
األميركي، قد أدرج الجزائر ضمن أكبر 20 دولة 
منتجة لألســـمنت فـــي العالم، بإنتـــاج بلغ 21 

مليون طن في عام 2013.
وقال إنـــه ”رغم ذلك فإن الجزائر ســـجلت 
عجـــزا يبلغ 5 مليون طـــن، وهو ما تم تغطيته 
بـــواردات بلغـــت قيمتهـــا 400 مليـــون دوالر 
في عام 2013، بســـبب تنامي مشـــاريع البنى 

التحتية والسكن“ في ذلك الحين.
تـــؤدي  أن  حينهـــا  التقريـــر  وتوقـــع 
االستثمارات الجديدة إلى تلبية جميع الطلب 

المحلي وتوجيه فائض متواضع للتصدير.
وتملك الجزائر 14 مصنعا لألسمنت، منها 
12 مصنعـــا تابع للمجمـــع الجزائري لصناعة 
اإلســـمنت (جيكا) الحكومي بقدرات إنتاج في 
حـــدود 12 مليون طـــن، إضافة إلـــى وحدتين 
لصناعـــة اإلســـمنت تابعة لمجموعـــة الفارج 
الفرنســـية بقدرات إجمالية في حدود 9 مليون 

طن.
ورغـــم األرقـــام الضخمـــة فـــإن الفوضى 
تهميـــن على ســـوق اإلســـمنت فـــي الجزائر، 
بسبب الفساد والممارسات البيروقرطية التي 
تتحكـــم بها ”لوبيات“ اإلســـمنت التي تتحكم 
في الســـوق وتفرض األســـعار التـــي تريدها، 
رغم احتجاجات شـــركات البناء، وهو ما أدى 

بالحكومة في عام 2012 للتدخل وفرض ســـقف 
على أســـعار اإلســـمنت وإدخال آليات جديدة 

لتلبية الطلب المحلي.
وشرعت الحكومة منذ عام 2013، في تنفيذ 
خطة لزيادة قدرات إنتـــاج المجمع الجزائري 
لإلســـمنت إلى 26 مليون طن ســـنويا بحلول 
2017، من خالل وضع 10 خطوط إنتاج جديدة 
حيـــز الخدمـــة باســـتثمارات إجماليـــة تقدر 
بملياري دوالر، في ما تتمثل الخطوط األخرى 
في توســـيع قـــدرات إنتـــاج 6 مـــن المصانع 

الحالية.
المحلـــي  الخـــاص  القطـــاع  ودخـــل 
والمســـتثمرين األجانب إلى صناعة اإلسمنت 

حيث أعلنت مجموعة سيفتال المملوكة لرجل 
األعمال يسعد ربراب، الذي يعكف على إطالق 
مصانع بطاقة 10 مليـــون  طن، في محافظتي 

البويرة وقسنطينة شرق البالد.
كما وقعــــت مجموعة بريتوريا بورتالند 
الجنوب أفريقية في العام الماضي، اتفاقية 
مع شركة الحضنة لإلسمنت إلنتاج مليوني 
طن ســــنويا من مصنع بمحافظة ســــطيف، 
وســــتحصل الشــــركة الجنوب أفريقية على 
49 بالمائــــة من أســــهم المشــــروع وتتولى 

تسييره.
وكانت تقديرات الشركة تستند إلى أسعار 
الغاز المنخفضة جدا في الســـوق الجزائرية 

وقـــرب مواقـــع اإلنتاج من مواقع االســـتهالك 
والنمو الكبير في الطلب المحلي.

ولـــم يتســـن أخـــذ موقـــف المجموعة في 
الوضع الجديـــد، بعد الظـــروف التي فرضها 
تراجع أسعار النفط على االقتصاد الجزائري، 
الجزائريـــة  االقتصاديـــة  الخطـــط  ودخـــول 

ومشاريع اإلسكان مرحلة المراجعة.
وكان وزيـــر الصناعة واالســـتثمار عمارة 
بن يونس قد اعترف بوجود أزمة إســـمنت في 
الجزائر، وعجز حكومي في التحكم بالســـوق، 
األمر الذي ســـاهم برأيه في تفشي المضاربة 
واالحتـــكار والدفـــع باتجاه إعـــادة النظر في 

سعر المتر المربع من الخرسانة.
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◄ قال مكتب الصرف المغربي أمس، 
إن العجز التجاري للمغرب تقلص 

بنحو الثلث على أساس سنوي في 
يناير، ليصل إلى نحو 1.21 مليار 

دوالر، بعد هبوط الواردات بنسبة 
قاربت نحو 45 بالمئة.

◄ أعلنت الحكومة المصرية أنها 
سترفع أسعار الكهرباء في يوليو 
القادم، وأن فاتورة دعم الكهرباء 

ستنخفض من 3.6 مليار دوالر في 
العام المالي الحالي إلى 2.65 مليار 

في العام المالي المقبل.

◄ أكدت شركة إيني اإليطالية، أكبر 
منتج أجنبي للنفط في ليبيا، أنها 

تواصل إنتاج النفط والغاز كالمعتاد 
في ليبيا بعد أن قلصت عدد 

العاملين األجانب، وأصبح وجودهم 
على منشآت بحرية معينة

◄ كشف وزير النفط العراقي عادل 
عبدالمهدي أمس الثالثاء، أن بالده 

ستضيف شرطا على الشركات 
النفطية العالمية التي تتعاقد مع 

العراق، وهو تنفيذ مشاريع خدمية 
في المناطق المستثمرة.

◄ قالت البورصة المصرية أمس، 
إن شركة أوراسكوم لإلنشاءات 
المسجلة في أسواق اإلمارات 

تقدمت بطلب للقيد المزدوج في 
البورصة المصرية، ويملك ناصف 

سويرس معظم أسهم الشركة.

◄ أكد برنامج األغذية العالمي 
أمس، أنه سيتابع عملياته في اليمن 

رغم االضطراب األمني الذي أدى 
إلى مغادرة عدد كبير من األجانب، 

وزيادة مصاعب السكان في إحد 
أفقر بلدان العالم.

باختصار

تفتش الســــــلطات اجلزائرية عن أبواب خلفض اإلنفاق بعد اشــــــتداد أزمتها املالية بسبب 
تراجــــــع أســــــعار النفط العاملية. وتصاعــــــد اجلدل بني اجلزائريني عن جــــــدوى الكثير من 
الصناعات اخلاســــــرة، لكن الســــــلطات تخشــــــى تفجر االحتجاجات إذا ما أقدمت على 

تسريح العمال.

تداعيات أزمة النفط تمتد إلى صناعة اإلسمنت الجزائرية
[ إرادة سياسية تخدم شركة الفارج الفرنسية على حساب الصناعة المحلية [ تراجع اإلنفاق الحكومي يدفع الطلب المحلي إلى االنكماش

مصانع الفارج الفرنسية في الجزائر تحظى برعاية تفوق املصانع الحكومية

مليون طن من اإلسمنت 

تنتجها مصانع الفارج 

الفرنسية وهي مرشحة 

للهيمنة على القطاع
9

سرقات أجهزة الصراف اآللي عبر اإلنترنت تصل إلى الكويت
قالـــت شـــركة كاسبرســـكي الب  } موســكو – 
الروســـية املتخصصـــة فـــي أمـــن تكنولوجيا 
املعلومات أمـــس، إن العصابة التي تقف وراء 
موجـــة من الســـرقات املصرفية عبـــر اإلنترنت 
والتي وصلت خســـائرها إلى مـــا يقرب مليار 

دوالر، ال تزال نشطة.
وأضافت أن معظم املؤسســـات املالية التي 
مت اســـتهدافها تقع في أوروبا الشـــرقية، لكن 
العصابة التي يشـــتبه بوقوفها وراء السرقات 
والتـــي يطلـــق عليها ”كاربنك“ قد وســـعت من 
نشاطها ليشمل ماليزيا والكويت وكذلك بعض 

مناطق أفريقيا.
ونشـــرت كاسبرســـكي الب، أكبـــر مصنـــع 
روســـي لبرامج مكافحة الفيروســـات، حسابا 

عن اشتراكها في التحقيق في السرقة مبوقعها 
على شبكة اإلنترنت يوم اإلثنني. وقالت الشركة 
إنها تشـــتبه في أن ”كاربنك“ نفذت سرقات في 

ما يصل إلى 100 مؤسسة مالية في 30 دولة.
وأضافـــت الشـــركة أن لصـــوص البنـــوك 
عبـــر اإلنترنـــت وضعوا نوعا مـــن البرمجيات 
اخلبيثة على أنظمة كمبيوتر البنوك املستهدفة 
واســـتخدموا البرنامج في التالعب في أرصدة 
احلســـابات. وبعـــد ذلك ســـحبوا األمـــوال من 

أجهزة الصراف اآللي.
وقالت كاسبرســـكي الب إن كل عملية سطو 
على بنك استغرقت من شهرين إلى أربعة أشهر، 
اعتبارا من اليوم الذي أصابت فيه البرمجيات 
اخلبيثـــة أول كمبيوتر بالبنك وحتى احلصول 

على أول دفعات نقدية. وأوضحت الشركة أنها 
شـــاركت في التحقيق عندمـــا طلب أحد البنوك 
في أوكرانيا املساعدة بعد أن الحظ أن األموال 
يتم ســـرقتها في ظـــروف غامضة مـــن أجهزة 

الصراف اآللي.
ونســـبت صحيفـــة نيويـــورك تاميـــز إلى 
كاسبرســـكي حتذيرها من أن الهجمة ”تشـــير 
بوضـــوح الـــى دخول عصـــر جديد فـــي مجال 

اجلرمية اإللكترونية“.
وبحســـب الشركة، فإن غالبية الضحايا في 
روســـيا والواليـــات املتحدة وأملانيـــا والصني 

وأوكرانيا“.
وعلى الرغم من أن بعض اإلشارات تدل على 
أن مصـــدر هذه الهجمات موجـــود في الصني، 

فإن الشرطة حتذر من أدلة محتملة جرى دسها 
عمدا بهدف خداع أجهزة األمن. والقسم األكبر 

من الضحايا في روسيا.
وبينمـــا تســـتخدم الهجمـــات املعلوماتية 
بصـــورة مطردة ألغـــراض جيوسياســـية، فإن 
”دوافع املهاجمـــني… تبدو أنها الكســـب املالي 

بدال من التجسس“، بحسب هذا التحقيق.

كاسبرسكي الب: 

العصابات وسعت نشاطها 

ليشمل ماليزيا والكويت 

وبعض مناطق أفريقيا

وزير الصناعة عمارة بن 

يونس اعترف بوجود أزمة 

إسمنت وعجز الحكومة في 

التحكم بالسوق

} أبوظبــي – وقـــع صندوق أبوظبـــي للتنمية  
مذكـــرة تفاهم بشـــأن منحة تقدمهـــا اإلمارات 
جلمهورية جيبوتي تبلـــغ قيمتها أكثر من 50 

مليون دوالر.
وقال الصنـــدوق، التابع حلكومة أبوظبي، 
فـــي بيان إن املنحة التي ســـيتولى الصندوق 
إدارتها، ستخصص لتمويل عدد من املشاريع 
التنمويـــة يتـــم حتديدهـــا واالتفـــاق عليهـــا 
بالتعاون مـــع حكومة جيبوتـــي. وأضاف أن 
”املنحة ستستمر على مدى 5 سنوات وتصرف 

على شكل دفعات سنوية متساوية.
وقـــال محمد ســـيف الســـويدي، مدير عام 
صندوق أبوظبي للتنمية إن الصندوق سيقوم 
بدعم املشـــاريع التنموية التي متثـــل أولويًة 
حلكومة جيبوتي، وخاصة مـــا يتعلق بقطاع 

البنية التحتية.
وكان الصنـــدوق قـــد وقـــع في عـــام 2012 
مذكـــرة تفاهم مع جيبوتي لدعم خزينة الدولة 
بتخصيص منحة بلغت قيمتها نحو 7 ماليينن 

دوالر.
ويقوم صنـــدوق أبوظبـــي للتنمية بإدارة 
املنح التي تقدمها اإلمارات من خالل اإلشراف 
واملتابعة املباشرة آللية تنفيذ وسير املشاريع، 
حيث قدم وأدار الصندوق منذ تأسيســـه حتى 
اآلن أكثـــر مـــن 17.4 مليـــار دوالر لتمويل 424 

مشروعا تنمويا في 71 دولة حول العالم.

منحة إماراتية

لتنمية جيبوتي

} مواطنون يونانيون يتلقون غذاء مجانيا من منظمات خيرية في أثينا أمس، في وقت يزداد فيه غموض مستقبل البالد في ظل مفاوضاتها املتعثرة 
مع االحتاد األوروبي.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.681.87

0.01%

4.661.00

0.30%

سوق مسقطسوق قطر

3.869.97

0.92%

6.694.50

0.01%

سوق السعودية

9.442.45

0.03%

سوق البحرين

1.451.04

0.73%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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12.553.69

0.41%



} إســطنبول (تركيــا) - انتشـــرت المخاوف 
من أن تؤدي السياســـة االقتصادية للحكومة 
اإلســـالمية في تركيـــا إلى المزيـــد من هروب 
رؤوس األمـــوال األجنبيـــة، وهو مـــا ال يبدو 
أمرا يضعه الرئيس رجـــب طيب أردوغان في 

الحسبان. 
وشـــهدت عمليـــات نقـــل رؤوس األمـــوال 
إلـــى الخارج زيادة كبيرة فـــي الفترة األخيرة 
بســـبب الضغوط التي تمارسها حكومة حزب 
العدالـــة والتنمية على المســـتثمرين وفرض 
ماليين الدوالرات من الضرائب وســـن قوانين 
تسهل عمليات مصادرة األموال وابتعاد تركيا 

تدريجيا عن مفهوم دولة القانون.
أن  إلـــى  االقتصاديـــة  التقاريـــر  وتشـــير 
االســـتثمارات األجنبية المباشـــرة في تركيا 
خالل عام 2014 شهدت تراجعا بنحو 13 بالمئة 
مســـجلة 8.4 مليار دوالر الفتة إلى أن عمليات 
هروب رأس المال المحلي من الســـوق التركي 
تضاعفت. بينما ســـجل رأس المـــال المحلي 
المســـتخدم فـــي االســـتثمار المباشـــر خارج 
السوق التركي زيادة بنحو 89 بالمئة، مسجال 

6.7 مليار دوالر أميركي.
وتكشـــف المعطيات االقتصادية، بحســـب 
صحيفـــة "زمان" التركيـــة، أن فترة حكم حزب 
العدالـــة والتنميـــة فـــي تركيا منـــذ 12 عاما، 
شـــهدت هروب نحو 27.5 مليار دوالر أميركي 
من السوق التركي، مشيرة إلى أن هذه األموال 
كان مـــن الممكن أن تفتح مجـــاال للعمل لنحو 
160 ألف شخص في حال ضخها داخل السوق 

التركي.
وأرجع مراقبـــون ان يكون ارتفاع معدالت 
الفســـاد الحكومي على مســـتوى الوزراء أحد 
األسباب الرئيسية التي غيرت من معادلة ضخ 

االستثمارات األجنبية وقلبتها ليصبح الملمح 
الرئيسي فيها هو هروب تلك االستثمارات.

وأشار المراقبون ان هناك تعادل تقريبا في 
حجـــم رؤوس االموال التي دخلت تركيا خالل 
الـ12 عامـــا الماضية وبين تلـــك التي خرجت 
من البـــالد، لكن الحكومة التـــي كان أردوغان 
يرأسها طوال هذه الفترة فضلت دائما اإلعالن 
عـــن االســـتثمارات القادمـــة بينما لم تســـمح 

بالترويج لموجة هروب االستثمارات.
وبحســـب الدراســـة التي أجراها أوموت 
الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب  نائـــب  أوران 
المعـــارض فـــي البرلمـــان التركي عـــن مدينة 
إسطنبول، فإن رأس المال المحلي الذي خرج 
من الســـوق التركي بهدف االستثمار المباشر 
خارج البالد، اقترب من نســـبة االســـتثمارات 

المباشرة التي دخلت السوق التركي.
وكانـــت قيمة رأس المـــال التركي الذي تم 
اســـتخدامه في اســـتثمارات مباشـــرة خارج 
البالد خالل عام 2002، والمتمثل في العقارات 
والمعامـــالت اإلئتمانية، يمثل نحو 13 بالمئة 

من االستثمارات األجنبية في البالد. 
أما في عام 2008، فشـــهد الســـوق التركي 
تراجعا في االســـتثمارات األجنبية المباشرة 
حيث تســـارعت وتيرة هروب رؤوس األموال 

من السوق التركي. 
وكشـــفت التقارير االقتصادية عن أن قيمة 
رأس المـــال المحلي في الخارج بلغت نحو 30 
بالمئـــة من االســـتثمارات األجنبية خالل عام 
2012، وفي عام 2013 ســـجل نحو 28.5 بالمئة، 
بينما بدأ يدق ناقوس الخطر عام 2014 بعد أن 
سجل 55 المئة من قيمة االستثمارات األجنبية 
في الســـوق التركي. وشـــهد االقتصاد التركي 
بشكل عام تراجعا أرجعه محللون إلى الوضع 
االقتصـــادي الدولي، حيث قرر البنك المركزي 
األميركي وقف العمل بشراء السندات، وكذلك 

قامت بعض الدول النامية وتركيا.
وقـــد دفع هـــذا اإلجراء المســـتثمرين إلى 
ســـحب الذهب من تركيا ووضعه في الواليات 
المتحـــدة آمليـــن في رفع نســـبة الفائدة عليه 
هنـــاك. وكان للمســـتثمرين األجانب دور كبير 
فـــي تطـــور النمـــو االقتصادي فـــي تركيا في 

األعوام الماضية، وعندما سحب المستثمرون 
أموالهم مـــن تركيا كان لذلك أثر ســـلبي كبير 

على االقتصاد التركي.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أشـــار خبـــراء إلى 
أن بعـــض المشـــاكل االقتصاديـــة تعـــود إلى 
السياســـة االقتصاديـــة التركيـــة الخاطئة، إذ 
تراجعـــت اســـتثمارات الشـــركات التركية في 
قطاعـــي صناعـــة الميكانيك والتســـليح، كما 
أوضحـــت حنيفة ســـيتين الباحثـــة في مركز 
أبحاث "توركسام" في أنقرة، وخاصة أن تركيا 
تحتاج إلى االستثمار في المشاريع اإلنتاجية 

وفي مجال البحوث والتطوير.
وكان على الحكومة التركية إقرار مثل هذه 
اإلصالحات في سنة 2008، عندما تدفقت أموال 
االســـتثمارات الخارجية علـــى تركيا بصورة 
كبيرة، كما يقول الكاتب أوغور غورسيس في 

صحيفة "راديكال" االلكترونية.
وأشـــار غورســـيس إلـــى أن االضطرابات 
السياسية وتهم الفساد التي الحقت الحكومة 
كان لها أثر ســـلبي على االقتصاد. وانخفض 
ســـعر الليـــرة التركيـــة بصـــورة كبيـــرة في 

األســـبوع الماضي بعد صدور مذكرات اعتقال 
بحق بعض الصحفيين األتراك.

وأشـــارت ســـيتين إلى أنه وعلـــى المدى 
البعيـــد يمكن أن تزداد مخاوف المســـتثمرين 
فـــي تركيا، ويمكن أن تنعكـــس هذه المخاوف 
ســـلبيا علـــى االقتصـــاد التركـــي، ألن النمو 
االقتصادي الجيد علـــى المدى القريب والذي 
ســـببه انخفـــاض أســـعار النفـــط وارتفـــاع 
االنتخابـــات  قبيـــل  الحكوميـــة  المصاريـــف 
البرلمانيـــة القادمـــة، قـــد يتطور علـــى األمد 
البعيـــد إلى تضخم اقتصادي وارتفاع نســـبة 

البطالة و"انهيار اقتصادي" في تركيا.

} طهــران - أثارت تصريحات أطلقها رئيس 
مجمع تشخيص مصلحة النظام اإليراني علي 
أكبر هاشمي رفســــنجاني بضرورة أن يتولى 
مجلس أعلــــى صالحيات واليــــة الفقيه جدال 

واسعا في األوساط لسياسية اإليرانية.
وقال رفسنجاني ”إن إدارة مؤسسة (والية 
الفقيــــه) من قبــــل مجلس بدل شــــخص واحد 

مالئم أكثر“.
وكان رفســــنجاني يتحــــدث عــــن إحــــدى 
الســــلطات المحورية التي يتمتع بها المرشد 

األعلى للثورة علي خامنئي.
لصحيفــــة  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
”جمهوري إســــالمي“ اإليرانيــــة أن هناك قلقا 
حقيقيا ”حول من سيشغل منصب ولي الفقيه 
بعد المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية علي 
خامنئــــي“، مؤكدًا ضرورة أن تدار مؤسســــة 
ولي الفقيه من قبل مجلس، في حال عدم توفر 

الشخص المناسب.
وأعرب رفســــنجاني أنه غير متفائل حيال 
مســــتقبل البالد، مؤكــــدا أن ”أغلب الشــــعب 
اإليرانــــي غير راض عن الوضــــع الحالي، في 
الوقــــت الذي يقبل الشــــعب مبدئيــــًا بالثورة 
(اإلســــالمية)، إال أنهــــم غيــــر راضيــــن عــــن 
اإلجراءات السياسية للبرلمان وغياب العدالة 

للسلطة القضائية“.
وتعد والية الفقيه أساس نظام الجمهورية 
اإلســــالمية في إيــــران، والتي تــــم قبولها في 
استفتاء على الدستور اإليراني عام 1979 عقب 
قيام الثورة، ويشــــغل حاليــــًا منصب ”الولي 
الفقيه“ أو مرشــــد الثورة اإلسالمية اإليرانية 

”على خامنئي“ بعد آيه الله الخميني.
والمرشــــد األعلى هو المســــؤول عن رسم 
اإليرانية،  للجمهوريــــة  العامــــة  السياســــات 
ومراقبتها، والقائد العام للقوات المســــلحة، 
ولــــه مهمة إعــــالن الحــــرب والســــلم والنفير 
العــــام، وتنصيــــب وعزل وقبول اســــتقالة كل 
مــــن؛ فقهاء مجلــــس صيانة الدســــتور، أعلى 
مســــؤول فــــي الســــلطة القضائيــــة، ورئيس 
مؤسســــة اإلذاعة والتلفزيون في الجمهورية 

اإلســــالمية اإليرانية، ورئيس أركان الجيش، 
والقائد العام لقوات حرس الثورة اإلسالمية، 
والقيــــادات العليــــا للقوات المســــلحة وقـوى 

األمن الـداخلي.
فيمــــا لفــــت رفســــنجاني أن هنــــاك بعض 
األخطاء ارتكبت في الناحية التطبيقية خالل 
الـــــ35 عامــــًا منذ انطــــالق الثورة فــــي إيران، 
مشــــددًا أنه لم يوافق على تلــــك األخطاء أبدَا 
ولــــم يبق صامتــــًا حيالهــــا، مؤكــــدًا أنه رأى 
ضــــرورة أن يخدم مبــــادئ الثــــورة والنظام، 

ويتعين عليه أن يكون كذلك.
ويقول مراقبون إن رفسنجاني يعيد تكرار 
نظرية أية الله حســــين منتظري الذي كان من 
المقــــرر أن يكــــون خليفة للخمينــــي بعد قيام 

الثورة في عام 1979.
وعندمــــا كان الخمينــــي ُيؤســــس لنظرية 
واليــــة الفقيه المطلقة، ويوطــــد لها في ُبنيات 
النظام الناشئ، كان منتظري يتمايز قليًال عن 
هــــذه الرؤية الخمينية االســــتبدادية، محاوًال 
تقليــــم أظافر النظرية إلى الحدود الدنيا التي 
ترضــــي غرور المتواضعين مــــن رجال الدين، 
وال تضع –في الوقت نفســــه– اإليرانيين تحت 

نير االستبداد الثيوقراطي.
ويقــــول الكاتب الســــعودي محمد بن علي 
المحمــــود أن منتظــــري لــــم يكــــن ديمقراطيًا 
حقيقيًا (وهذا واضح من خالل شــــروطه التي 
نص علــــى وجوب توفرها في الحاكم، ومنها؛ 
الذكورة، وأيضًا، تأكيــــده على أن الحاكم هو 
المســــؤول، وال يلزمــــه اتبــــاع األكثرية)، لكنه 
كان أميــــل إلــــى أن يعطي الشــــعب دورًا أكثر 
مباشــــرية في انتخاب الولــــي الفقيه، وأميل 
-وهذا هو األهم- إلى تحديد صالحية الحاكم 
اإلســــالمي بالدســــتور، ال أن تكون ســــلطته/
واليته مطلقة، بحيث تضارع ســــلطة الرسول 
أو ســــلطة اإلمام، إذ كان منتظري يعي أن هذه 
الســــلطة/الوالية المطلقة للفقيه تنطوي على 
إشــــكال الهوتي عميق، يمــــس جوهر اإلمامة 
ذاتــــه، ومن ثم يمس كل مســــارات المحاججة 

المنطقية للمذهب من األساس.
وبينمــــا كان منتظــــري يدعــــو إلــــى منح 
الفرصة للشــــعب اإليراني في انتخاب الولي 
الفقيه، يرى رفســــنجاني بعد عشرات السنين 
أن األفضليــــة ســــتكون فــــي تشــــكيل مجلس 
ليجمع صالحيات الولي. وجاءت تصريحات 
الرئيس اإليراني األســــبق بعد أيام من شــــنه 

هجومــــا الذعــــا على المتشــــددين فــــي إيران، 
معتبرا أنهم ال يقلون خطرا عن تنظيم داعش.

علــــى  المحســــوب  رفســــنجاني  وانتقــــد 
التيار اإلســــالمي المعتدل بعض رجال الدين 
المتشددين الذي باركوا للشعب اإليراني وفاة 
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

الذي توفي في 24 يناير الماضي.
وكان رفســــنجاني حينهــــا يشــــير على ما 
يبــــدو إلى خطيب جمعة طهران واألمين العام 
لمجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي، 
الذي أعرب خالل خطبة الجمعة عن ”سعادته“ 
بوفاة الملك عبدالله. وقال رفسنجاني في هذا 
الصــــدد ”إن هــــذه البيانــــات والمواقــــف هي 

نوع مــــن التطرف الديني الــــذي ال يقل خطرا 
عــــن تطرف تنظيم داعــــش اإلرهابي“، مطالبا 
بعض رجال الدين بضرورة رعاية الســــياقات 

واألعراف الدبلوماسية.

مدى  تعكــــس  رفســــنجاني  وتصريحــــات 
تأزم النظام اإليرانــــي من الداخل، فرغم كونه 
معتــــدال، مازال الرئيس األســــبق أحد األركان 
الرئيســــية داخل النظام، إذ أنه يشــــغل أعلى 
منصب في مجلس تشــــخيص مصلحة النظام 

المؤثر.
لكن المتشــــددين داخل النظام اإليراني ال 
يبدون أي اســــتعداد للدخول فــــي مواجهات 
مــــع اإلصالحييــــن اآلن، فــــي ظــــل الظــــروف 
االقتصادية التي تشــــهدها البالد بعد تراجع 
أسعار النفط والضغط الخارجي على طهران 
تزامنــــا مع قرب التوصل إلى اتفاق مع الدول 

الكبرى حول ملفها النووي.

رفسنجاني يفضل عدم تكرار نموذجي الخميني وخامنئي

تركيا لم تعد وجهة املستثمرين املفضلة
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املستثمرون لم يجدوا صيغة متزنة للتعامل مع الحكومة

خامنئي أصبح عبئا على نظام الثورة اإليرانية

[ الرئيس اإليراني األسبق يدعو إلى تشكيل مجلس أعلى لخالفة ولي الفقيه

[ الضغوط السياسية وفرض الضرائب ومصادرة االموال تجبر رأس المال على الفرار

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

مـــن  خـــرج  الـــذي  املـــال  رأس 

مـــن  اقتـــرب  التركـــي  الســـوق 

نسبة االستثمارات التي دخلت 

السوق

◄

رفســـنجاني يعيد تكرار نظرية 

أية الله حســـني منتظري الذي 

كان من املقرر أن يكون خليفة 

للخميني بعد قيام الثورة

◄

الــــتــــقــــاريــــر تـــشـــيـــر إلــــــى أن 

االستثمارات األجنبية املباشرة 

فــي تــركــيــا خـــالل عـــام 2014 

شهدت تراجعا بنحو 13 باملئة

◄

◄ ساهمت المذبحة التي ارتكبتها 

حركة طالبان المتشددة في مدرسة 
بمدينة بيشاور الباكستانية، 

ديسمبر الماضي؛ في زيادة التعاون 
بين باكستان وأفغانستان على 
المستويين السياسي واالمني.

وأعرب وزير الدفاع الباكستاني 
خواجة محمد اصف عن ارتياحه 
لتطور عالقات البلدين، مؤكدًا أنه 
باإلمكان تحقيق االستقرار بشكل 

حقيقي؛ من خالل حسن النية 
المتبادلة.

وقال آصف "بدأ ضباط في كلية 
الحرب األفغانية بتلقي التدريبات 
العسكرية في باكستان، وسنوفر 

الدعم التقني والتدريبي لهم، 
حيث سيساعد ذلك في ملء الفراغ 
الحاصل؛ عقب انتهاء مهمة قوات 

إيساف في أفغانستان".
لكن آصف أشار في وسط حديثه 

إلى أن تركيا "تلعب دورًا محوريًا 
لتحسين العالقات بين باكستان 

وأفغانستان"، مؤكدا أن "بالده 
وتركيا دولتان صديقتان؛ تتقاسمان 
كل شيء". وتصريحات وزير الدفاع 

التركي جاءت قبيل زيارة رئيس 
الوزراء التركي أحمد داود أوغلو 

إلى إسالم آباد أمس.
وأوضح آصف أنهم يواصلون 

التعاون على مستوى عاٍل مع أنقرة؛ 
في مجال مكافحة اإلرهاب، الفتا 

إلى أن تركيا تلعب دورًا محوريًا في 
تحسين العالقات بين إسالم آباد 
وكابول، ومضيفًا "يمكن أن تلعب 
تركيا دورًا فاعًال؛ في الحرب ضد 

اإلرهاب".
وتسعى أنقرة إلى التواجد بقوة 

في محيط شبه الجزيرة الهندية. 
وتنظر حكومتها القريبة من االخوان 
المسلمين الى عالقتها مع الدولتين 
السنيتين القريبتين من إيران على 
أساس طائفي واستراتيجي أيضا.

تعكس مواقف علي أكبر هاشمي رفسنجاني األخيرة، تغيرا في لغة اخلطاب بني املسؤولني 
الذين ينتمون إلى التيار اإلصالحي جتاه املرشــــــد األعلى، وحتوال لصاحلهم في موازين 

القوى دون أن تلوح أي ردود أفعال من قبل رجال الدين األكثر حتفظا.

باختصار

«بيانات امليزانية في تركيا خالل يناير املاضي، جاءت متوافقة 

مع املســـتويات املســـتهدفة لعـــام 2015، والدولة ســـتظل 

تتبنى سياسة مالية متحفظة هذا العام».
محمد شيمشك
وزير املالية التركي

«إيران اتخذت خطوات للتشـــاور مع السعودية. متفائل باستمرار 

التشـــاور بني البلدين، ولدی طهـــران والرياض اإلمكانيات الالزمة 

لتقديم الدعم لباقي لدول اإلقليمية». 
حسن أمير عبداللهيان
مساعد وزير اخلارجية اإليراني

«زيارة رئيس الوزراء التركي ســـتتناول على ســـلم أولوياتها، سبل 

رفع حجم التبادل التجاري بني البلدين، حيث نرغب في االستفادة 

من خبرة رجال األعمال األتراك». 
سيرتاتش عزيز
مستشار رئيس الوزراء الباكستاني

هاشمي رفسنجاني:

أغلب الشعب اإليراني 

غير راض عن الوضع 

الحالي



} لندن - تتفاوت التوقعات حول عدد مقاتلي 
الحشد الشعبي، إال أن البعض يقدره بعشرات 
اآلالف، وتتوزع فصائل الحشـــد الشعبي على 
قســـمين، يتكـــون األول من فصائل عســـكرية 
و“كتائب حزب  معروفـــة مثل ”منظمـــة بـــدر“ 
الله“ و“عصائب أهل الحق“ و“سرايا السالم“ 
(جيش المهدي ســـابقا بقيادة مقتدى الصدر) 

و“لواء الخراسان“ وغيرها.
أمـــا الثانـــي فيتكون من فئة من الشـــباب 
انضمت إليه اســـتنادا إلـــى فتوى صدرت عن 
المرجـــع الشـــيعي علي السيســـتاني لمقاتلة 
المتشـــددين السّنة، بعد ســـقوط الموصل بيد 

تنظيم الدولة في يونيو عام 2014.
فتـــوى مواجهـــة داعـــش مكنـــت إيـــران 
وميليشـــياتها في العراق من موطئ قدم جديد 
للهيمنـــة علـــى هذا البلـــد، فبعـــد التوجهات 
الطائفيـــة للحكومـــات المتعاقبة منذ ســـقوط 
بغداد فـــي 2003 وجدت طهـــران فرصة أخرى 
لمزيد اإلمعان في الطائفية، فكان تشـــكيل هذه 
الميليشـــيا الجديدة التي وجـــدت غطاء دينيا 
من قبل المرجعيات الشـــيعية وغطاء سياسيا 
مـــن جهة دعم السياســـيين الشـــيعة لها على 
األرض، إضافة إلى اإلشـــراف المباشـــر لقائد 

فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني عليها.
وقد انتشرت هذه الميليشيات التي يشكل 
فيهـــا المتطوعـــون الشـــيعة النســـبة األكبر، 
وتمركزت فـــي أقضية ونواحي طوزخورماتو، 
وســـليمان بيك، وينكجـــة، وتـــازة خورماتو، 

وداقوق، ومناطق جبل حمرين.
هذه الميليشـــيات تتحرك فـــي إطار خطط 
طهـــران لطمـــس التنـــوع الذي يميـــز العراق 
بجعل الطائفة الشـــيعية هي األكثر عددا بغية 

تغيير الخارطة الديمغرافية لبالد الرافدين.

وإزاء هـــذا التمـــدد الميليشـــياتي الـــذي 
يقابله تمدد ميليشياتي آخر متمثل في داعش 
وهمجيتها يقف سكان القرى والمدن العراقية 
المحتلـــة مـــن قبل تنظيـــم الدولـــة وتدخالت 
ميليشيات الحشد الشعبي فيها بحجة مقاومة 
هذا التنظيم، ما بين المطرقة والسندان، وهذا 
ما جعل وجهات النظر من الحشـــد الشـــعبي 
تأخـــذ بعدا متعدد وجهات النظر ما بين مؤيد 

لها ومعارض لوجودها.
واســـتنادا إلـــى تقارير بعـــض المنظمات 
الدوليـــة، مثل منظمة العفـــو الدولية ومنظمة 
هيومن رايتس ووتش فإن الحشـــد الشـــعبي 
يجعـــل مـــن دخوله فـــي مواجهة مـــع تنظيم 
داعش ســـبيال لالنتهاكات في حق متســـاكني 
المناطـــق التي يقع تحريرها من قبضة تنظيم 
الدولـــة، فقـــد اتهمـــت منظمة العفـــو الدولية 
الحشد الشعبي بقتل عشرات المدنيين السنة 
”بإعدامـــات عشـــوائية“، وأشـــارت المنظمـــة 
الدولية إلـــى أن حكومة حيـــدر العبادي التي 
تدعم هذه المجموعات وتسلحها تغذي دوامة 
جديدة وخطـــرة من انعدام القانون والفوضى 
الطائفيـــة في البالد. وأشـــارت المنظمة كذلك 
إلـــى أن ”الميليشـــيات الشـــيعة أقدمت خالل 
األشـــهر األخيرة على اختطاف مدنيين ســـّنة 

وقتلهم في بغداد ومناطق أخرى من البالد“.
كما وجهـــت منظمة هيومن رايتس ووتش 
في تقرير صدر األحد الماضي، أصابع االتهام 
إلى ”الميليشيات الشعبية“ بارتكاب انتهاكات 
على نحـــو متصاعد بحق الســـنة في العراق 

ويرقى بعضها إلى جرائم الحرب.
ويقول جو ستورك، نائب المدير التنفيذي 
لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا للمنظمة 
”يتعرض المدنيون في العراق لمطرقة داعش، 
ثم مطرقة الميليشـــيات الموالية للحكومة في 
المناطـــق التي يســـتعيدونها من داعش. ومع 
رد الحكومـــة علـــى مـــن تعتبرهـــم إرهابيين 
باالعتقـــاالت التعســـفية وعمليـــات التصفية، 
ال يجد الســـكان مكانا يلجـــؤون إليه اللتماس 
الحماية“. وأشـــارت المنظمة، إلـــى أن ”ما ال 
يقـــل عن 3000 شـــخص فروا مـــن منازلهم في 

منطقة المقداديـــة بمحافظة ديالى منذ يونيو 
الماضي بســـبب الحشد الشعبي، وُمنعوا من 
العودة إليها منذ أكتوبر“. وأضافت المنظمة 
أن االنتهـــاكات تصاعـــدت بداية مـــن أكتوبر 
2014، وهو الشهر التالي لتولي حيدر العبادي 
رئاســـة الـــوزراء وتعهده بكبح الميليشـــيات 
المســـيئة وإنهاء الطائفية التـــي كانت تغّذي 

حلقة العنف في عهد سلفه المالكي.
وأمـــام اســـتفحال انتهاكات ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي تباينت اآلراء حولها، ففي 
الوقـــت الذي يرحب فيـــه التركمـــان والعرب 
الشيعة وحزب االتحاد الوطني الكردستاني، 
الحـــزب  فـــإن  المنطقـــة،  فـــي  بتواجدهـــا 
وجودها،  يعارض  الكردســـتاني  الديمقراطي 

بينما يثير أمر تواجدها قلق العرب.
إســـماعيل الحديدي نائب محافظ كركوك 
الســـابق والقيـــادي فـــي العشـــائر العربيـــة 
يعبر عن قلقه من تواجد ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي في كركوك، ومشاركتها في العمليات 
العســـكرية، مؤكدا أن البلدات والمناطق ذات 

الغالبيـــة العربية تخشـــى من مشـــاركتها في 
عملية عســـكرية محتملة ضـــد التنظيم، وذلك 
بســـبب االنتهـــاكات التي شـــهدتها محافظة 
ديالى ومنطقة العظيم. وأردف الحديدي ”نحن 
نعتقـــد أنه يجب  توضيـــح  طبيعة قيادة هذه 
القوات، وخالفا لذلك فإننا ال نقبل بوجودها“.
وقال عضو البرلمان الكردســـتاني وممثل 
اإليزيديين شيخ شـــامو ”أّي قوة أو ميليشيا 
خارجـــة عـــن قـــرار برلمـــان إقليم كردســـتان 
وحكومته وموافقتهمـــا وقوانينهما مرفوضة 
ســـنجار  أن  حيـــث  اإليزيدييـــن،  قبـــل  مـــن 
واإليزيدييـــن ليســـوا بحاجة إلى ميليشـــيات 

الحشد الشعبي“.
هـــذه  لتواجـــد  الرفـــض  موجـــات  رغـــم 
الميلشـــيات فهـــي تجـــد مـــن يدافـــع عنهـــا، 
إلعطائها وجـــودا حقيقيا علـــى األرض، مثل 
هادي العامري، قائـــد منظمة بدر، حيث يقول 
”إن ساسة من السنة متعاطفين مع المسلحين 
المتشـــددين مـــن الســـنة يفترون علـــى لجان 
الحشد الشـــعبي، وما تردد عن عمليات القتل 

فـــي بروانة مجرد أكاذيب“، كمـــا اتهم العديد 
من السياسيين السنة بقوله ”هم حماة داعش، 
وهؤالء ال يريدون ألبناء الحشـــد الشـــعبي أن 

يحرروا العراق“.
ميليشيات الحشـــد الشعبي ال تختلف في 
صورتهـــا عن تنظيم الدولـــة، فكالهما وجهان 
لعملة واحدة، فكل واحد منهما يسعى لتمزيق 
أوصـــال العراق من باب الفتن الطائفية، وهنا 
تلتقـــي طائفيـــة طهـــران وطائفيـــة البغدادي 
لتجعال من العراق أرضا لتصفية الحســـابات 
بين الســـنة والشـــيعة بغية تغييـــر الخارطة 

الديمغرافية لبالد الرافدين. 

مصدق عبدالنبي

} تشـــير الباحثة التونســـية ألفة يوسف في 
حـــوار مع ”العـــرب“ إلى أن تقهقـــر الحضور 
السياســـي لجماعـــة اإلخوان المســـلمين في 
العالـــم العربـــي عقـــب انتهاء حكـــم اإلخوان 
المسلمين في مصر بعد ثورة الـ 30 من يونيو 
وتزايـــد عزلتهم الدولية في ليبيا وتمســـكهم 
بالميليشيات المسلحة كسبيل أساسي لفرض 
وجودهم على األرض بديال عن الحوار، وعقب 
تراجع مكانتهم السياسية في تونس وحلولهم 
في المرتبة الثانية في االنتخابات التشريعية 
الماضية، يعود إلى ســـببين رئيسيين، األّول 
داخلّي والّثاني خارجـــّي، أّما الّداخلّي فتقول 
يوسف إنه يتمّثل في عجزهم عن إدارة الّشأن 
العاّم لندرة الكفاءات لديهم بل غيابها أحيانا، 
عـــالوة على أن جّل الحّكام من اإلخوان جاؤوا 
من الّسجون والمنافي وتمّثلهم لدور الّضحّية 
جعلهـــم يتلّهفـــون على بيع البلدان وتقاســـم 
األمـــوال واالمتيازات، وهذا مـــا ألحق الّضرر 

بصورتهم أمام شعوبهم.
أّمـــا الّســـبب الخارجي فترجعه يوســـف 
إلـــى الثـــورة التصحيحيـــة التـــي حدثت في 
مصـــر والتـــي قادهـــا عبدالفتاح السيســـي، 
حيث أفشـــلت مشـــاريع عّرابي الّربيع العربّي 
مـــن صهاينـــة وأميـــركان وغـــرب عموما في 
الســـيطرة على مصر عبر اإلخـــوان من خالل 
اســـتغالل الثروات وحماية إســـرائيل القائم 
على الفوضى الخّالقة، وتال ذلك، وفقا لقولها، 
عدم قدرتهم على الّسيطرة على ليبيا وفشلهم 

في اإلطاحة بنظام بّشار الّسورّي.
وفي ســـياق متصـــل بارتبـــاط الجماعات 
اإلخوانية بالعنف والتطرف تؤكد الباحثة أّن 
الّتطّرف موجود في كّل المجتمعات، لكن سبل 
التعامل الثقافي والسياســـي هي التي تساهم 

في تطويره أو اإلنقاص منه.

وتضيف الباحثة أن مشـــروع التطرف في 
البلـــدان العربّية حظي بدعـــم غربي منذ أكثر 
مـــن عقد، كمـــا كان نتيجة لكثـــرة الفضائّيات 
الّناشـــرة لألفـــكار المتطرفـــة والكراهية بين 

األديان وغيرها.
وتؤكـــد أن التفقير التعليمي والهشاشـــة 
الثقافية هما عامالن ســـاهما وبشكل كبير في 
تغذية أرضّية الّتطّرف. وإثر ما حصل في هذه 
البلـــدان من تحـــّوالت مبرمجة بمـــا تالها من 
نشر للّســـالح وهو أمر مبرمج هو اآلخر، كان 
طبيعّيا أن تصـــل األمور إلى ما هي عليه اآلن 
من هشاشـــة أمنّية. وتتابـــع قائلة: إّن برنامج 
نشـــر الّتطّرف والفوضـــى كان منطلقه أحداث 
الحادي عشر من ســـبتمبر 2001 وتطّوره جاء 
مع سقوط بغداد، أما تغلغله فكان مع ما سّمي 

بالّربيع العربّي.
 وتذهـــب تحليالت كثيـــرة للوضع األمني 
والسياســـي فـــي بلـــدان الربيـــع العربي إلى 
القول بأن تجربة جماعات اإلســـالم السياسي 
فـــي تونس ومصر وليبيا وفرت مناخا خصبا 
للتنظيمـــات اإلرهابيـــة في هذه الـــدول، وذلك 
بالتستر على أعمالها ودعمها في أحيان كثيرة 
والتسامح مع توظيفها إلمكانات الدول لتنفيذ 
أجنداتهـــا. وتدحض ألفة يوســـف الطروحات 
المبّشرة بصعود تيارات إسالمية أكثر تشددا 
بعد انحسار دور اإلخوان المسلمين في العالم 
العربي، وذلك اســـتفادة من ســـخط الشـــباب 

المتعصب على سياسات اإلخوان.

وتؤكد يوســـف في هذا الصدد عدم وجود 
تّيارات إسالمّية أكثر تشّددا من البعض اآلخر، 
مشـــيرة إلى أن كل التيارات متشّددة بالدرجة 
نفسها حتى وإن حاول بعضها إخفاء تطرفه.

وتذهب يوسف بالقول إلى أن كّل الّتّيارات 
المتطّرفـــة فاشـــّية، لكن بعضها مّمـــن تبقى، 
فاشيته على مســـتوى الفكر والقول وبعضها 

اآلخر تتحّول فاشيته إلى مستوى الفعل.
وتشير يوسف إلى أنه مثلما يعتبر بعض 
اإلخوان أّن تهديد الدكتاتوريات لهم هو مجرد 
فّزاعة، فإن تهديدهم بتّيارات أكثر تشـــّددا هو 
أيضـــا فّزاعة، مضيفة أنه عندمـــا يفتح الباب 
للحكم التيوقراطي االســـتبدادّي فليست هناك 
درجـــات فـــي االســـتبداد إّال مـــا كان تظاهرا 
بالّديمقراطّية باسم الّتقّية حّتى الوصول إلى 
مأرب الحكم، وعندها ينكشف الوجه الحقيقّي.
وفي تعقيب على العمليـــة اإلرهابية التي 
اســـتهدفت مجلـــة شـــارلي إيبدو الفرنســـية 
والمخاوف التي أبدتها الجاليات المسلمة في 
أوروبا من تصاعد األصوات المنادية بضرورة 

مراجعة عالقة الغرب بها ومن تضييق الخناق 
الـــذي بدأت تنتهجه العواصم األوروبية تجاه 
حركات اإلســـالم السياســـي الناشـــطة بقوة 
هنـــاك، تقول ألفة يوســـف: آن األوان لحركات 
اإلسالم السياسي أن تخرج من فصامها الذي 
يجعلهـــا تقّلص هامش الحريـــات في بلدانها 

وتطالب بالحّرية في الغرب التي تلجأ إليها.
كما أشارت إلى أنه آن األوان كذلك لناخبي 
الحركات اإلســـالمّية في البلـــدان الغربّية أن 
يخرجوا مـــن فصامهم الذي يجعلهم يفّضلون 
العيـــش في بلـــدان علمانّية تحتـــرم الحّريات 
وينتخبـــون لبلدانهـــم أحزابا إســـالمّية تقوم 

على رفض الحّرية. 
وتابعـــت يوســـف إن الجاليات المســـلمة 
فـــي الغرب ســـتتعّرض بال شـــك ألنمـــاط من 
الّســـلوك العنصرّي، وفـــي المقابل دعتها إلى 
أن تثبت عبر ســـلوكها أّن اإلسالم في جوهره 
دين تســـامح ومحّبـــة وقبـــول للمختلفين، إذ 
يســـتحيل أن يســـاند بعضهـــا المتطّرفين ثّم 

يطالب بمعاملة وفق مبادئ الجمهورّية.
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محاربة إيران لداعش غطاء لتغيير ديمغرافية العراق

ألفة يوسف لـ «العرب»: آن للحركات اإلخوانية أن تخرج من فصامها

تشــــــكلت ميليشيات احلشــــــد الشــــــعبي في العراق بعد فتوى املرجعية الدينية بـ ”اجلهاد 
ــــــي“ ملواجهــــــة تنظيم داعش الذي أخذ في التمدد والســــــيطرة على أجزاء كبرى من  الكفائ
شــــــمال العراق وعلى احلدود مع ســــــوريا. ولكن تبقى األهداف متعددة من وراء تشكيل 
ــــــف العراقية أن هذه  ــــــوالء إليران، حيث ترى عديد الطوائ هذه امليليشــــــيات التي تدين بال
التشــــــكيالت قد أخذت في تغيير دميغرافية املناطق التي يقع حتريرها من ســــــطوة تنظيم 

الدولة من خالل عمليات قتل سكانها ذوي األغلبية السنية وتهجيرهم.

تزايد العزلة الدولية جلماعة اإلخوان املســــــلمني بعد فشل جتربة حكمهم في معظم بلدان 
ــــــع العربي وتأكد ارتباطهم الوثيق باجلماعات املســــــلحة في عــــــدد من مناطق التوتر  الربي
عربيا، يطرحان تســــــاؤالت كبرى بخصوص املشــــــاريع التي كان يضمرها هؤالء لبلدانهم 

وعن مستقبلهم السياسي في ظل تبلور رؤية دولية واضحة بشأنهم.

 ميليشيات الحشد الشعبي ذراع إيرانية جديدة للتحكم في ديمغرافية العراق وتثبيت سياستها الطائفية

[ ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية تهجر السنة من أراضيهم [ إرهاب طهران وتنظيم الدولة اإلسالمية وجهان لعملة واحدة

◄ قال فريد عبدالكريم الباحث 
السوسيولوجي الفرنسي من 

أصول جزائرية، إن بعض الشباب 
الذين اختاروا مغادرة فرنسا 
لالنضمام إلى تنظيم داعش 

ُمقتنعون بوجود عالقة ”عدائية“ 
و“صدامية“ بين فرنسا واإلسالم، 

أسهمت بعض الجماعات 
اإلسالمية في الترويج لها.

◄ قال مفتي السعودية الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، 

إن ما يقوم به داعش من قتل 
لألبرياء ”قبيح وسيئ وإجرام“. 

وأضاف ”أساؤوا لإلسالم 
وأظهروه على أنه دين رعب وسفك 

للدماء واإلسالم بريء منهم“.

◄ أعلنت وزارة الهجرة العراقية، 
أن أكثر من 47 ألفا من العراقيين 
نزحوا إلى تركيا، هربا من بطش 

”داعش“. وأوضحت الوزارة أن 
معظم النازحين من اإليزيديين 

والتركمان.

◄ انتقد المفكر الفرنسي فرنسوا 
بورغا، المتخصص في الجماعات 

اإلسالمية تعامل السلطات 
الفرنسية مع أحداث مجلة ”شارلي 

إيبدو“، معتبرا أن حرية التعبير 
في فرنسا فقدت معناها ألنها 

”انتقائية“ و“غير متوازنة“.

◄ يقول خبير مكافحة اإلرهاب يان 
سانت بيار، إن ”محاولة تقسيم 
التحالف الذي يتكّون من الدول 
المحيطة ببحيرة التشاد ليس 

سوى أحد األسباب التي جعلت 
بوكو حرام تهاجم النيجر وتشاد، 
باعتبارهما األضعف في التحالف.

برنامج نشر الفوضى كان منطلقه 

أحداث 11 سبتمبر 2001 وتطوره 

جاء مع ســـقوط بغـــداد أما تغلغله 

فكان مع ما ســـمي بالربيع العربي

◄

أكثر من 3000 شـــخص فروا من 

منازلهـــم في منطقـــة املقدادية 

يونيـــو  منـــذ  ديالـــى  بمحافظـــة 

املاضي بسبب الحشد الشعبي

◄

ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي ال 

تختلـــف في صورتهـــا عن تنظيم 

الدولة، فكالهما يســـعى لتمزيق 

أوصال العراق من باب الطائفية

◄

باختصار

«عســـكرة املجتمع العراقي بأســـماء مختلفة مثـــل الحرس الوطني 

والحشد الشعبي وامليليشيات ال تصب في مصلحة العراق ووحدته 

وسالمته».
إياد عالوي
نائب الرئيس العراقي

«ال بـــد مـــن التصـــدي لألســـباب الكامنـــة وراء العنـــف الطائفـــي 

ومحاوالت تســـييس الخالفـــات املذهبية والتركيـــز على االنتماء 

الطائفي باعتباره جوهر الهوية الرئيسية». 
إياد أمني مدني
األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي

«نرفض تشـــكيل أي قوات للحشـــد الشـــعبي في ســـنجار كونها 

مبنيـــة على أســـاس غيـــر قانوني، وقوات البيشـــمركة هـــي القوة 

الوطنية الوحيدة في كردستان». 
فاال فريد
رئيسة اللجنة القانونية في برملان كردستان

األحزاب اإلسالمية في تونس ومصر وليبيا وفرت مناخا خصبا للتنظيمات اإلرهابية في هذه الدول
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كتاب حول الحياة 

السياسية المغربية

«كالينكا دوييف» تساعد والدها الفنان في حمل لوحة، استعدادا الفتتاح مهرجان الفنون «جوز الهند» بميامي في فلوريدا 

} الــدار البيضــاء (املغــرب) - وقـــع الكاتب 
والصحفـــي خليـــل الهاشـــمي اإلدريســـي، 
في إطـــار فعاليات المعرض الدولي للنشـــر 
والكتـــاب بالـــدار البيضاء، كتابـــه ”محادثة 
مغربية“، الصـــادر باللغة الفرنســـية ضمن 

”منشورات كازا إكسبرس“.
 ويضّم الكتاب، الذي يقع في 210 صفحات 
مـــن القطع المتوســـط، مجموعة من األعمدة 
المنشـــورة بيومية ”أوجوردوي لو ماروك“ 
ما بين ســـنتي 2009 و2011، وتكتسي أهمية 
كبيرة بالنســـبة إلى فهم الحياة السياســـية 

المغربية والعالقات الدولية للمغرب.
 وأبرز الهاشـــمي اإلدريســـي، أن الكتاب 
يقّدم شـــهادة حول فتـــرة (2009-2011) عرف 
خاللها المغرب نقاشـــا حادا وقويا أحيانا، 
وذلـــك حينمـــا انخرطـــت البالد فـــي تصّور 
دســـتور جديد، فـــي إطار نقـــاش ديمقراطي 
للغايـــة. ويـــرى أن كّتاب األعمـــدة المغاربة 
ســـاهموا وقتئـــذ في هـــذا النقـــاش، كل من 
جانبـــه، بنصـــوص ”قوية جـــدا“، مؤكدا أن 
مناخ االنفتاح والديمقراطية السائد حينها، 
ســـمح فـــي نهايـــة المطـــاف بإخـــراج نص 
دســـتوري تمّيزت به المملكة على المستوى 

اإلقليمي والدولي.

تصـــدر خـــالل أيـــام عـــن دار «دارف للنشـــر»، بلنـــدن، الترجمـــة 

األنكليزية لرواية «إيبوال ٧٦»، للكاتب والروائي الســـوداني أمير 

تاج السر، الرواية من القطع املتوسط.

صـــدرت الطبعة الثانيـــة من رواية «طابق ٩٩» للكاتبـــة اللبنانية جنى فواز 

الحسن، عن «منشورات ضفاف» و«دار االختالف»، والتي وصلت إلى القائمة 

القصيرة لجائزة الرواية العاملية في نسختها العربية «البوكر».

صـــدرت حديثـــا عـــن دار «الكفـــاح للنشـــر والتوزيـــع»، بالدمام، 

الطبعة الســـعودية من رواية ”الحرير املخملي“ للكاتبة أميمة 

عزالدين، الرواية من القطع املتوسط.

} بــريوت - يقول الباحث أنيس عبدالخالق 
”الرحالت الفرنســـية التي شـــهدها الشـــرق 
اإلســـالمي خالل القرن الســـابع عشـــر قليلة 
عموما، ولعل "رحلة البولي لوغوز" واحدة من 
بيـــن أندر وأهم الرحالت التي تّمت خالل تلك 
المرحلـــة، التي ال نزال بحاجة إلى كل مصدر 

جديد عنها“.
يتناول هـــذا الكتـــاب الترجمـــة العربية 
األولى لرحلة الفرنســـي السير ”فرانسوا دو 
البولـــي لوغـــوز“، الذي زار الخليـــج العربي 

والعراق في طريقه مـــن الهند إلى األناضول 
ســـنة 1649، ضمن رحلة واسعة شملت أجزاء 
متعّددة من قارات أوروبا وآسيا وإلى حّد ما 

أفريقيا.
يضـــّم كتـــاب ”رحلـــة البولـــي لوغـــوز“، 
الـــذي يقع في 200 صفحة مـــن القطع الكبير، 
وفـــرة من المعلومات المفيدة التي الشـــك أن 
الرّحالة يتفـــّرد بها، مثل حديثه عن الديانات 
والطوائف الدينية فـــي العراق؛ إذ يخصص 
ســـتة فصول عن طائفة الصابئة المندائيين 

حينمـــا كان في البصرة. وفـــي نهاية رحلته 
لبغـــداد يخصص فصال مســـتقال عن 

ديانة النساطرة.
ويزخر الكتـــاب  بمعلومات على 
غاية من األهمية، مـــن ذلك ما قّدمه 
عـــن والي البصرة ”علي باشـــا بن 

أفراسياب“.
ولعلـــه الكتـــاب الوحيد الذي 
يتحدث عن الطريقـــة التي نجح 
بها هذا الوالي في التخلص من 
الخطرين الفارســـي والعثماني 

في وقت واحد.
ومنهـــا مـــا ذكره عـــن نية 
الســـلطان ”مـــراد الرابع“ بعد 

ســـيطرته على بغداد في سنة 1638 بالتوجه 
إلى البصرة وانتزاعها من أســـرة أفراسياب 

خشـــية وقوعها بيد الفرس. نأمل أن تســـهم  
هـــذه الرحلة بســـّد جـــزء مـــن الفراغ 
الكبيـــر فـــي معلوماتنا عن تلك 

المرحلة التاريخية.
هذا، وســـبق للباحث أنيس 
أصدر  أن  محمـــود  عبدالخالـــق 
أدب  فـــي  الكتـــب  مـــن  العديـــد 
منهـــا ”رحلـــة  نذكـــر  الرحـــالت، 
صموئيـــل إيفرز – من البصرة إلى 
ســـنة (1779)،  البحـــر المتوســـط“ 
و“رحلة بيـــدرو تيخيرا من البصرة 
إلى حلب“ و“رحالت جان دي تيفينو 
فـــي األناضـــول والعـــراق والخليج 
و“رحـــالت   ،(1665-1664) العربـــي“ 
بين العراق وبادية الشـــام خالل القرن 

السادس عشر“.

 رحلة فرانسوا دو البولي لوغوز إلى الشرق اإلسالمي في كتاب
ضمن“سلســــــلة أدب الرحلة“، صدر حديثا عن ”املؤسســــــة العربية للدراســــــات والنشر“ 
ــــــاب من ترجمة خالد عبداللطيف حســــــني ومراجعة الباحث أنيس عبداخلالق  (2015)، كت
ــــــوان "رحلة البولي لوغــــــوز"، وهي رحلة جرت في العــــــام 1649 ما بني الهند  محمــــــود بعن

واألناضول عبر العراق.

فيصل الياسري

} تركـــزت موضوعـــات ندوة ”حـــال الثقافة 
المنعقـــدة في لندن مؤخرا،  وأدوار المثقف“ 
على واقـــع الثقافة العربية اليوم، أســـئلتها 
وهمومهـــا، وأدوار المثقـــف علـــى منعطـــف 
التحـــّوالت العاصفـــة، وقد ورد فـــي الدعوة 

للنـــدوة أن الحديـــث فيهـــا ســـيقتصر على 
عدد من المشـــاركين المذكوريـــن في القائمة 
”القصيـــرة“ وجلســـنا ننتظر أن نســـمع من 
المســـموح لهم بالكالم أجوبـــة وتوضيحات 

عن القضية المطروحة.
جـــاءت المداخـــالت األولى من أســـاتذة 
بأطروحـــات  بدأوهـــا  معروفيـــن  ومفكريـــن 
”أكاديمية“ حـــول مفهوم الثقافة واالختالفات 
التاريخيـــة حـــول ذلك، وأصـــّر البعض على 
التوسع في دروب ”فلسفة الثقافة“ وربما علم 
الثقافة! وكانت أطروحات قيمة بال شـــك تدل 
على نضج فكري ومعرفـــة بالموضوع. ولكن 
لم نجد فيها اإلجابة الشافية عن حال الثقافة 
العربيـــة اليوم وهمومها وال عن دور المثقف 

في هذه األوضاع العربية ”العاصفة“.
تدريجيـــا بـــدأ المشـــاركون يقتربون أو 
يالمسون الوضع ”المعاصر“ للثقافة العربية 
واألفضـــل أن نقول للمثقـــف العربي. ومن ثّم 
وصلـــوا إلى أن اضطـــراب األوضاع العربية 
أّدى حتما إلـــى اضطـــراب الثقافة، وأصيب 
المثقـــف العربـــي بقلق في قضيـــة االنتماء، 

الموقـــف،  صراحـــة  مـــن  وبالحـــذر 
وشـــاع بيـــن المثقفين داء 

عدم االعتـــراف باآلخر، 
خزعـــل  تحـــّدث  وقـــد 

الماجدي من ورقة مهّيئة، 
فـــي  اإلشـــكالية  مســـتعرضا 

نقاط محّددة، وتســـاؤالت تتطلب 
أجوبـــة. وكانـــت الكاتبة التونســـية 

لميـــاء المقدم فـــي مداخلتهـــا أكثر قربا 
من واقع المثقف العربي اليوم، وشـــكت من 
التنافر بين المثقفين أنفســـهم. وقد أمتعني 
االســـتماع إلى كثير من األفكار والتحليالت، 
ولكنني لم أجد تفســـيرات وشروحات لكثير 
من إشـــكاليات ممارســـة الثقافة في البلدان 

العربية. بقيت أســـئلتي بال جـــواب ومنها: 
هل يهتّم المثقـــف العربي فعال بالثقافة؟ هل 
إذا لـــم يكن فيها  سيشـــتري مجلة ”الجديد“ 
مقال له أو عنه؟ هـــل يتابع البرامج الثقافية 
على شاشـــة التلفزيون أم برامج المسابقات 
والمنّوعات والمسلســـالت التركية؟ هل يقوم 
مطالبا  بنشـــاط ”نضالي“  العربي  المثقف 
أن يكون له دور في الحياة السياســـية 
والســـلطة والقضايا العامة وضّد 
تهميش المثقفين والثقافة؟

كذلـــك ما هو تفســـير 
ظاهرة تسقيط اآلخر 
بيـــن المثقفيـــن، 
مـــن  والتقليـــل 
الغيـــر  شـــأن 
يصاب  بمن  والشـــماتة 
منهم بضرر، أو بانتكاســـة أو 
محنـــة؟ لماذا ينعـــدم التضامن غالبا 
بيـــن المثقفين العرب فـــي البلد الواحد وفي 
البلـــدان المتعددة؟ لمـــاذا يتصف العديد من 
المثقفيـــن بالعدميـــة والســـلبية؟ وهل يقوم 

المثقف العربي حاليا بدور فعال في التنوير 
والتوعية؟

طرحت في أول الجلســـة ســـؤاال فيما إذا 
التي نحضـــر اليوم  كانـــت مجلة ”الجديـــد“ 
االحتفـــاء بصـــدور عددهـــا األول، ”أهي من 
المثقـــف إلى المثقف أم هـــي من المثقف إلى 
الناس؟“ فرّد علّي مدير الندوة ورئيس تحرير 
المجلة نـــوري الجـــراح بأنني ربمـــا تلقيت 

الجواب من المتكلمين في الندوة.
ولكن الندوة انتهت ولم أجد جوابا شافيا 
واضحـــا عن ســـؤالي. غير أنني اســـتمتعت 
بالحضـــور وتلـــك اإلثـــارات الذهنيـــة، التي 

أنصّت إليها طوال ثالث ساعات. 

إشكاليات ممارسة الثقافة العربية في أولى ندوات مجلة «الجديد»

حول طاولة مســــــتطيلة في مقّر مجلة ”اجلديد“، وســــــط لندن، احتشــــــدت نخبة من املثقفني 
واملفكرين العرب، توافدوا بناء على دعوة للمشــــــاركة في االحتفاء بصدور العدد األول من 
مجلة ”اجلديد“ التي تسعى إلى أن تكون منبرا عربيا لفكر حر وإبداع جديد -حسب بيان 
املجلة- والتي تريد أن حتيي نكهة املجالت العربية الثقافية واألدبية والفكرية السابقة، التي 

ما زالت ذكراها متوارثة بالرغم من توقف معظمها عن الصدور منذ سنوات. 

في  بقلق  أصــيــب  الــعــربــي  املثقف 

قضية االنتماء، وبالحذر من صراحة 

داء  املثقفني  بني  وشــاع  املوقف، 

عدم االعتراف باآلخر 

 ◄

نكهة  ــحــيــي  ت أن  تـــريـــد  ــة  مــجــل

املجالت العربية الثقافية واألدبية 

زالت  ما  التي  السابقة،  والفكرية 

ذكراها متوارثة 

 ◄

[ وجهة نظر نقدية في الندوة من باب إغناء السؤال [ تركز النقاش حول دور المثقف العربي في هذه األوضاع العاصفة

أولى ندوات مجلة الجديد انعقدت بالتعاون مع صحيفة "العرب" وضمت نخبة من أملع املثقفني العرب وانشغلت باسئلة اللحظة العربية الراهنة انشغلت الندوة بحال الثقافة العربية وحال الناس والتشظي الدامي للحاضر العربي

◄ يستضيف مركز مرايا 
للفنون، مركز الفنون البصرية 

المعاصرة المبتكرة في الشارقة، 
باإلمارات ، معرض ”اللهجة“ 
الجماعي، الذي يقام بإشراف 

الناقد الفني مرتضى فالي، وذلك 
بداية من مفتتح مارس إلى الـ16 

من مايو المقبل.

◄ عن دار ”روافد للنشر 
والتوزيع“، صدرت رواية 

بعنوان ”نرد“، للكاتب والروائي 
تامر عفيفي، وهو أول عمل 

سردي له بعد كتاباته الشعرية 
المختلفة.

◄ يستضيف ”غاليرى بيكاسو 
للفن“، بالزمالك، يوم 20 فبراير 

الجاري، معرض ”المغنى 
حياة الروح“، للفنان التشكيلي 

المصري حلمي التوني.

◄ تنظم لجنة اآلثار المصرية، 
محاضرة بعنوان ”اآلثار 
القبطية واإلسالمية في 

المتاحف األجنبية“، وذلك 
اليوم األربعاء 18 فبراير، بقاعة 

المؤتمرات بالمجلس األعلى 
للثقافة.

◄ صدر حديثا عن ”المجلس 
األعلى للثقافة“، بالقاهرة، 

العدد السابع من دورية نجيب 
محفوظ، التي يرأس تحريرها 

الناقد حسين حمودة.

◄ عن دار ”يسطرون للنشر 
والتوزيع“، صدرت المجموعة 
القصصية ”ذكريات تسعينية“ 

للكاتبة سارة كرم، وهي 
مجموعة متنوعة، ما بين 

الرومانسية، وقصص البطولة 
والثورة والموت، والقضية 

الفلسطينية.

باختصار
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◄ أعلن جابر عصفور وزير الثقافة 
المصري، عن فوز محمد عبدالنبي 

بجائزة أفضل قصة قصيرة عن 
كتابه ”كما يذهب السيل بقرية 

لعام 2014. نائمة“ 

◄ فازت "دار سما للنشر والتوزيع"، 
بجائزة أفضل ناشر بمعرض 

القاهرة الدولي للكتاب في دورته 
السادسة واألربعين.

◄ افتتحت كلية دار الكلمة 
الجامعية للفنون والثقافة في 

بيت لحم، وبالتعاون مع مسار 
إبراهيم الخليل، معرضا فنيا 

بعنوان ”رسومات من الرشايدة“، 
لطلبة دائرة الفنون المرئية برنامج 

بكالوريوس الفنون التشكيلية 
المعاصرة.

◄ تشارك جامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالمية في معرض 

الدار البيضاء الدولي للكتاب في 
دورته الحادية والعشرين بالمملكة 

المغربية الشهر الحالي.

باختصار

 عبر الروائي املغربي أحمد املديني عن سعادته البالغة بدخول روايته 

«ممـــر الصفصاف» القائمة القصيـــرة لجائزة «البوكر»، مشـــيرا إلى أن 
هذه الرواية تمثل منعطفا في تجربته.

صـــدرت مؤخرا عـــن دار ميـــارة للنشـــر والتوزيع مجموعة شـــعرية 

للشـــاعر التونســـي حســـام التبيني «أكتبها فتقتلني»، الكتاب من 

القطع الصغير.

 اســـتقبلت لجان فرز جائزة محمد بن راشد للغة العربية ترشيحات 

مـــن ٤٣ دولـــة عربيـــة وأجنبيـــة، وقـــد تصـــدرت اإلمـــارات ومصر 

والسعودية قائمة الدول التي جاءت منها املشاركات.

اج النايب ممدوح فرّ

} يلتقـــط الكاتـــب المصري هشـــام الخشـــن 
في «جرافيـــت» الّصـــادرة عن الـــدار العربية 
للكتـــاب بالقاهـــرة (القائمة الطويلـــة للبوكر 
2015)، جوهـــر الّصـــراع الذي َنَشـــَأ مع بداية 
حكـــم جماعة اإلخـــوان المســـلمين في مصر 
بين الرجعية التي يثيرونها والحداثة، ويقّدم 
مروية سردية يمتزج فيها التاريخّي بالواقعّي 
والخيالّي معـــا، في توليفة نادرة قّلما تجتمع 
فـــي عمل ســـردي، حيث يعـــود إلـــى التاريخ 
ويتناول منه حدثين جوهريين؛ كالهما يعود 
له مـــن نقطة فارقة في  إلى عـــام 1928 وما يمثِّ
الوجـــدان المصـــري، إذ في ذلك العام أســـس 
حســـن البنا جماعة اإلخوان المســـلمين، كما 
يســـتحضر من التاريخ ما يقابله في األهمية، 
وإن كان يناقضه على مستوى األيديولوجيا، 
َقرار وزارة المعارف المصرية آنذاك بإرســـال 
اثنتي عشـــرة فتاة الســـتكمال دراســـتهن في 
فرنســـا وأنكلتـــرا. وبهـــذا االختيـــار الدقيق 
للحدثيـــن المتناقضين يضـــع الكاتب المرأة 
في مواجهة اإلخوان، ليخلَص في النهاية إلى 
نتيجة صعبة، وهي أن المرأة اســـتطاعت إلى 

حّد ما تحرير نفسها من القيود المَكّبَلة لها.

ذاكرة التناقض

يتطّرق الكاتب إلى نشـــأة جماعة اإلخوان 
المســـلمين، وأيديولوجيتهـــا المؤّسســـة بل 
يفـــّرق بين المفاهيـــم حول جماعـــة اإلخوان 
اإلخـــوان  وجماعـــة  الشـــاذلية،  الحصافيـــة 
التـــي كان يرأســـها البّنا، موضحـــا األهداف 
التي نشـــأت من أجلهـــا الجمعية، وصوال إلى 
تحّولها إلـــى العنف واالغتياالت والتفجيرات 
وإقصـــاء َمن يخالفهـــم حتى ولـــو كان منهم 
-أحمد الســـكري نموذجا-، ساعيا إلى تفكيك 
مفاهيمها المؤّسســـة، وكذلـــك مقّوضا وناقدا 

أليديولوجيتها المتناقضة.
وعلى الجانب المقابل تتحّدث الرواية عن 
مشروع النهضة الذي سعت إليه الدولة بإرسال 

البعثات وهو ما أثمر عن دعوات تحرير 
المرأة، ونضالها من أجل الحصول على 
حريتهـــا في االختيار كمـــا عّبرت درية 
شـــفيق، بموقفها أمام رئيـــس البعثة 
عندمـــا أرادت أن تغّير تخّصصها إلى 
الفلســـفة، ثّم إصرارهـــا على تصعيد 
الموقف إلى طه حســـين حتى أذعن 
لطلبها، وفي االنتخاب عند عودتها 
قادت المسيرة النســـائّية من قاعة 
إيـــوارت بالجامعـــة األميركية إلى 
البرلمـــان لتدافع عن حـــّق تمثيل 

المرأة في البرلمان.
 ومع هـــذه الّصورة اإليجابية 

كانت هناك صورة المرأة الســـلبية التي كانت 
”بهيجـــة“ ابنة عّم نـــوال نموذجا واضحا لها، 
والتي استسلمت للزواج وتربية األطفال وأن 
تكون ربة منزل، ذلك ما تكّرر -لألسف- مع نوال 
بعـــد عودتها، وهو ما يعّد خذالنا لرهان أبيها 

عليها منذ أن تحّدى إرادة العائلة الســـتكمال 
تعليمها في المدرسة الفرنسية، ثّم دفعها عن 
طريق أصدقائـــه األجانب في البورصة لتكوَن 
ضمـــن أعضاء البعثـــة، ومخالفته لـــرأي األم 
الرافـــض لفكـــرة الذهاب، لكن لـــم تختلف عن 
بهيجة في شيء حين عادت، وهي التي درست 
في الســـوربون وتعّرفت علـــى ثقافة مختلفة، 
وكانـــت متأثـــرة بشـــخصية صديقتهـــا درية 
المتمّردة، والتـــي من فرط إيمانهـــا بأفعالها 
كّررتهـــا في بنتها وســـّمتها درية، فتستســـلم 
لرأي الجدة والعّم وتتزوج من كامل ابن عمها 
المســـتهتر، وتهمـــل هوايتها الّرســـم بعدما 
ســـخر منها وضربها، وتذعن لرفضهم العمل 
كمعلمة في المدرسة السنية، أو حتى كمعّلمة 

رسم في مدرسة التربّية الفنّية.
 وكأّن المؤلـــف يريـــد أن يصل إلى نتيجة 
مفادها، أّن الفرق بين درية شفيق في تحّررها 
وانطالقهـــا ونـــوال، ليـــس في توافـــر فرصة 
التحـــّرر (بالتعليم والّســـفر)، وإنما يكمن في 
فروق البيئـــة والتربية التـــي مالت عند نوال 

إلى المحافظة.

خطابات داخل النص

ال يســـتعيد الكاتـــب تاريخـــا مجـــّردا مع 
أهمية أحداثه الماثلة في تأســـيس الجماعة، 
ورحلة الفتيات للبعثة، وإنما يســـتعير عصرا 
مضـــى عليه أكثر مـــن 86 عاما بـــكل حمولته 
الثقافّيـــة والسياســـّية واالقتصادّيـــة وأيضا 
بكّل تناقضاته (المرأة وقضية الحرية ورفض 

الرجل لها).
وفي هذه االســـتعادة تحضر صورة مصر 
التـــي كانـــت تماثل قطعـــة مـــن أوروبا حيث 
الشـــوارع المنّظَمـــة والنظيفة 
فـــي  الجميلـــة  والمبانـــي 
المبتديان والفلكي والخازندار 
والعتبـــة، والمحالت الشـــهيرة 
التي كانت تزدان بها الشـــوارع 
كمـــا  وجروبـــي.  كصدنـــاوي 
يســـتدعي تراثهـــا الثقافّي حيث 
الفســـاتين  الثالثينـــات،  أزيـــاء 
والبدلـــة  للفتيـــات،  والقبعـــات 
والطربوش للّرجال، وأيضا وسائل 
الّســـائدة  والمفردات  المواصـــالت 
ومدموازيل،  ونينة،  (الخوجة،  آنذاك 
وأفندي، وبـــك)، وغيرها من تفاصيل 
ذاك العصـــر، وبهذه االســـتعادة كأن الّســـارد 
يقـــّدم مرثيـــة لمصر الحاضر بمـــا تعانيه من 
ركود وتناحر سياســـي وفكري وجدب ثقافي، 
وفـــوق هـــذا إقصـــاء للمَخالـــف والمـعارض 

في الـــّرأي وليس في العقيدة. يقّســـم الكاتب 
الّنص إلى وحدات ســـردية أشـــبه باللوحات، 
تصل إلى ثالثين لوحة سردية، يتناول في كل 
منها شـــخصية من الشـــخصيات أو حدثا من 

األحداث التي يتشّكل منها النص.
كمـــا يعتمـــد علـــى تقنيـــة قطـــع الحدث 
للتشـــويق، كل هـــذا يأتـــي عبـــر راٍو غائـــب 
يعطي لنفســـه -في بعض األحيان- مســـاحة 
تســـمح له بالوصـــف الخارجي، وفـــي أحيان 
أخـــرى يتماهـــى مـــع الشـــخصية، ليعّبر عن 
المـــرأة  لتحـــّرر  المـنحـــازة  أيديولوجيتـــه 
والّرافضـــة لفكر الجماعة ومواقفها. كما يميل 
الّســـرد إلى الوصف في كثير مـــن المواضع، 
وأحيانا يعتمد على التوثيق كما هو ظاهر في 

الهوامش المتعّددة.
تتضافـــر خطابـــات عـــّدة داخـــل الّنـــص 
تســـهم جميعها في تقديم صورة للواقع الذي 
ترصـــده الرواية منها خطاب الّرســـائل الذي 
يشـــغل حيزا مهّما بدءا برســـالة التصدير من 
نـــوال ألبيها عـــن أحوالها في فرنســـا، مرورا 
برســـالة رحيل ديمتريا إلـــى أختها إيلينا، ثّم 
رســـالة األب إلى نوال يخبرهـــا فيها بانهيار 
البورصىة وأثر هذا على عّمها، وكذلك رسالة 
البوليـــس السياســـّي عن تهديـــدات اإلخوان 
وإحداث االضطرابـــات، وهناك أيضا مقتطف 
من مقالة حســـن البنا عـــن صناعة الموت في 
مجلـــة النذيـــر وتضمين ألغنية مـــن أغاني أم 
كلثوم في فيلم فاطمة، كل هذا التنّوع أكســـب 

النّص زخما إلى جانـــب التعددية التي فعلها 
النص بتعّددية الّلغة والتعارض على مستوى 
الفكـــرة وأيضا على مســـتوى الشـــخصيات، 
والتي جاء بعضها بحضوره الواقعي كأحمد 
السّكري وحسن البنا ولبيبة أحمد أّول رئيسة 
لألخـــوات المســـلمات وابنتهـــا الفنانة زينب 

عبده وهدى شعراوي ودرية شفيق.

الجدير بالذكر أن الكاتب هشـــام الخشـــن 
مهنـــدس مدني دخل مجـــال الّســـرد متأّخرا، 
أصدر فـــي فترة وجيـــزة ما يقرب مـــن أربعة 
أعمال مـــا بين قصـــة ورواية مثـــل ”حكايات 
مصرية جـــدا“ 2010، ودويتو 2013، و“ما وراء 
عـــام 2011  و“7 أيام فـــي التحرير“  األبـــواب“ 
و"آدم المصـــري 2013"، وتكشـــف هذه الكتابة 
الغزيرة والمتدفقة عن موهبة مصقولة بوعي 
آلليـــات الكتابة وطرائق التشـــكيل، وكشـــفت 
كذلـــك عن خلفية ثقافية عريضة انعكســـت في 
الّرواية األخيـــرة ”جرافيت“، خاصة في مجال 

الفن واإللمام بمدارسه المختلفة. 

 [ هشام الخشن يفكك الواقع الراهن في ثالثين لوحة سردية

«جرافيت» رواية عن صراع الحداثة والرجعية في مصر

إّبان توّلي جماعة اإلخوان املسلمني زمام احلكم في مصر، فوجئ أهالي مدينة املنصورة 
في دلتا مصر، بإلباس بعض املجهولني متثال ســــــيدة الغناء العربي في املدينة نقابا، وهو 
احلدث الذي كان مبثابة رسالة -لألسف على مستوى سلبي- تبعث على القلق في بداية 
حكم اإلخوان، خاّصة بعدما ّمت استحضار جتربة طالبان مع متاثيل بوذا في مدينة باميان 
بباكستان، ونسفهم لها بالديناميت. قد تبدو حادثة متثال أم كلثوم تلخيصا لعالقة جماعة 

اإلخوان باحلداثة وموقفها ِمن الفن بصفة عامة.

ــقــدم مــرثــيــة ملصر  الـــســـارد ي

ركــود  مــن  تعانيه  بما  الحاضر 

وتناحر سياسي وفكري وجدب 

ثقافي وإقصاء

 ◄

خـــطـــابـــات عـــــّدة داخـــــل الــنــص 

في  لتساهم  جميعها  تتضافر 

تقديم صورة للواقع الذي ترصده 

الرواية منها خطاب الرسائل

 ◄

للقراء آراء@
● أحمد أبا زيد: رغم الترجمة واإلخراج 

البائسين لدرجة مزعجة، فهذا الكتاب كنز 
من اإلمتاع والمعرفة والعبرة، شغلتني كثيرا 
فكرة أن أقرأ تسع سنين من السجن والوحدة 

في يومين، هل للكتاب القدرة على طّي 
الزمن؟ أكثر ما شّدني في الكتاب، رغم روعة 
ما سّطره الرئيس علي عزت بيجوفيتش في 

ثنايا الكتاب، هي المراسالت مع عائلته، 
أحببت عائلته، بل عشقتها.

● جوهرة: ”القراءة المبالغ فيها ال تجعل منا 

أذكياء، بعض الناس يبتلعون الكتب، وهم 
يفعلون ذلك دون فاصل للتفكير الضروري 
وهو ضروري لكي يهضم المقروء ويفهم“. 
هذا ما كتبه بيجوفيتش في كتابه الجميل 

الذي أعتبره موسوعة صغيرة فهو يبحر بك 
ويرسو على سواحل مختلفة، ويشّدك حتى 

آخر سطر فيه.

● دعاء: هنا انتهيت من رحلة عجيبة ألوراق 

سجين كتبت في خمسة أعوام، ألول مرة 
أستغرق وقتا طويال في قراءة كتاب كهذا، 

ويتطلب مني ذهنا صافيا في كل مرة أعاود 
فيها القراءة، به عمق فلسفي ذو أبعاد 

دينية وثقافية وسياسية وتأملية وكذلك 
عاطفية يتجّول بها في كل قطر وفكر مهما 

كان اتجاهه، تحّدث فيه عن الحياة والناس 

والحرية والدين واألخالق، وأورد كذلك فصال 
كامال يذكر فيه حقائق ال يجوز نسيانها عن 

النازية والشيوعية.

● صباح: الكتاب لطيف، خفيف نوعا ما. 

رغم االختالف الواضح بينهما إال أنه يمكن 
تشبيهه بكتاب ”هكذا علمتني الحياة“. 

الفكرة التي بني عليها الكتابان هي نفسها، 
كما فهمت: خواطر تراود كال المؤلفين في 

أوضاع خاصة تسمح لهما باالختالء مع 
أفكارهما والتفرغ لها. إال أن هذا الكتاب 

اتجه إلى ميدان آخر أكثر تخصصا 
وخصوصية. 

● محمود املعتصم:  قرأت هذا الكتـــاب قبـــل 

عامين، كل شيء اآلن تغير، ولكنني ما زلت 
أحبه حب التلميذ ألستاذه، في ذلك الوقت 

كنت أعيش في متاهة كبيرة حول عالقة 
الدين بوضع أمتنا الحالي، الحرية، الفكر، 
الحياة، النجاح، الفراغ الروحي، علي عزت 
بيجوفيتش كاتب ومفكر مميز، له عدة كتب 

مهمة في تاريخ الفكر الحديث.

● مروى عاصم: على مسيرة 470 صفحة 

متخمة سيطالعك حشد من األدبيات الناقدة 
لمؤلفات  شكسبير، أفالطون، فولتير، 

كافكا، سقراط ، هيرمان هيسة، فيكتور 
هوغو، نيتشة، وجورج أورويل. تتخللها 

هوامش انطباعية على مسرح براند إبسن 
والتراجيديا اليونانية، مرورا باعترافات 

تولستوي، وهوغو وجان جاك روسو، يتبعه 
تفنيد شديد الدقة لنظريات ميشيل فوكو، 

ماركس وهيجل.

● غانم عبدالله: هذا الكتاب هو مجموعة من 

المالحظات والتأّمالت القصيرة والمتوسطة 
التي كتبها علي عزت بيجوفيتش خالل 

فترة سجنه الممتدة من 1983 إلى عام 1988، 
لعل أقرب مثال نشبه به أسلوب هذا الكتاب 
اليوم هو فكرة برنامج تويتر، مجموعة من 

التغريدات، قد يبدو بعضها ذو صلة بأخرى، 
لكنها ليست قاعدة ثابتة. ال يوجد رابط 

موضوعي واحد وثابت يجمع هذه التأمالت.

● أحمد ناصر: كتاب من كتب الحكمة، كتبه 
الحكيم في عزلته القسرية، ليسّري عن نفسه 

ويوثق تأمالته، في قصاصات كتبها على 
مدى سنوات من السجن القاسي، نحو هذه 

الخواطر والتأمالت كان يهرب، فتخرج حكما 
متقطعة في جمل جامعة مانعة. الكتاب 

مفصل بموضوعاته، في أّي موضوع تقع 
هذه التأمالت أو تلك، وليس حسب زمن 

كتابتها.

] علي عزت بيجوفيتش 
أول رئيس لجمهورية 

البوسنة والهرسك بعد 
انتهاء الحرب الرهيبة في 
البوسنة. ناشط سياسي 

وفيلسوف بوسني، مؤلف 
لعدة كتب أهمها ”اإلسالم 
بين الشرق والغرب“. ولد 

في مدينة بوسانا كروبا البوسنية، ألسرة 
بوسنية عريقة.

] يتناول كتاب ”هروبي إلى الحرية“ 
كتابات الرئيس البوسني السابق علي عزت 
بيجوفيتش في سجن فوتشا، الذي تعرض 
له في عهد الرئيس تيتو، ومكث فيه أعواما 
طويلة، كان يخلد فيها إلى أفكاره، ويناجي 

خواطره، ويسجلها في ظروف صعبة.

هروبي إلى الحرية

علي عزت بيجوفيتش

ترجمة إسماعيل

أبو البندورة

دار الفكر

إقصائيات

شرف الدين ماجدولين

إقصائي

فشرف ش

أفرغـــت من  } أعتقـــد أن لفظـــة ”إقصـــاء“ 
مدلولهـــا الحميـــد، وزيـــغ بهـــا عـــن الحق، 
وظلمت إلى أبعد حّد في استعماالت الكتاب 
المعاصرين، فقد حرفت عن معناها الســـليم، 
الـــذي يدل فقط على ”اإلبعـــاد“، وفي اإلبعاد 
عن الشـــّر واألذى مكرمة، لهـــذا فقد وقر في 
فعل تنفيس وتفريج  اعتقادي  أن ”اإلقصاء“ 
للكـــرب، فـــي أحايين جّمـــة، ال مجـــّرد نفي 
وحرمان من الطيبات. إذ القرب موّرث للعلل 
لمن يعاني من أعطاب الحساسية والخجل، 
والزحمـــة تـــودي بأهلها إلـــى التهلكة حين 
تنقبـــض على صنوف خشـــنة مـــن منعدمي 
المواهـــب. والحاصل أنه ينبغي أن نشـــكر، 
فـــي الغالب، أوالئك النبـــالء الذين يتكرمون 
بوضعنا في منجنيـــق افتراضي، يطّوح بنا 
بعيدا في الســـماوات السبع، فينطبق علينا 
المثـــل العربي البليغ: ”نزلنا منزال ال تقصيه 

اإلبل“.
من هنا يجـــب أن تقتنع، عزيزي القارئ، 
أن اإلقصاء ليس بجريمة وال عقاب، هو فعل 
بريء تماما، كتحضير الشـــاي، إنما المعنى 
المغرض وارد من تدليس السياسيين، الذين 
ال طاقـــة لهم على البعد، إذ البعد السياســـي 
”منفى“، والمنفـــى نهاية للنفوذ والســـلطة؛ 
لهـــذا كانت حيلة الحكام فـــي إنهاء جبروت 
كبير ذي مكانة في دائرة االســـتبداد العربي، 
األرض.  بإقصائه إلى ســـفارة في ”أقاصي“ 
بينمـــا ال وجود لمنفى ينهي نفـــوذ الكاتب، 
إذ ال تحّقـــق لكتابة حقيقية دونما إحســـاس 
بحالـــة انتفـــاء عـــن المحيط، مـــن هنا كان 
الهامـــش المقصـــّي مركزا لـــدوّي المواهب، 

ودائرة ضوء ال تحجبها ظالل.
ولنتـــرك السياســـة وتدليســـاتها غيـــر 
السوية التي أزرت بـ“اإلقصاء“ إزراء شنيعا، 
ولنتخذ من لعبة كرة القدم الشعبية والمبهرة 
والمدّوخة للناس والدول ووسائط االتصال، 
قاعدة  مرشدا وهاديا؛ أليست ”اإلقصائيات“ 
ذهبيـــة إلبراز المهارات؟ فـــال يمكن االرتهان 
لـــرأي الناس وأهوائهم، بصـــدد كل من هّب 
ودّب من الفرق والمنتخبات، ثمة قاعدة يجب 
االحتـــكام لها، وهـــي أن يقصـــي الموهوب 
الخائب، والقوّي الضعيف، لنقف في النهاية 
مقتنعين أمام متّوج وحيـــد، غالٍب، ثبت عن 

جدارة في ”اإلقصائيات“.
ولنطرح المســـألة ســـوادا علـــى بياض، 
كثيـــرا ما يصـــّم آذاننا نواح شـــعراء ونقاد 
وروائييـــن ومســـرحيين، لـ“إقصائهـــم“ عن 
حدث ثقافي ما، مستحضرين دوما ”الجريمة 
والعقاب“، ومع احترامي للنواح إياه لفوائده 
التطهيرية، أعتقد أن غياب ”كاتب“ عن ملتقى 
لـــه فوائد جّمة، لعلـــه أجلها عـــدم االبتذال، 
فالحضـــور الدائب مبـــّدد للمهابة، بينما في 
االحتجاب حفظ لـ“الندرة“، التي هي شـــرط 
أساســـّي للفتنة، وال سيما إذا كان الحضور 
عرمـــرم، إذ عموما يجدر  في ســـوق ”عكاظ“ 
بالكاتـــب أن يحتاط في دخول  الســـوق أّي 
سوق، سوى ”سوق رأسه“ بتعبيرنا الشعبي 
المغربي، الذي يبّجل النفي واإلقصاء الذاتي 
المحمـــود. تخّيـــل عزيزي الكاتـــب لحظات 
المعارض والملتقيـــات والمؤتمرات األدبية 
كتظاهرات كروية، حينها ستتسلى، وعندما 
تدفن أســـماء الغائبين تباعا، سُينزل الباري 

تعالى الصبر من سماواته الُعلى.

* كاتب من المغرب

هشام الخشن يحكي الواقع المصري من خالل استعادته ألحداث تاريخية متناقضة
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رشيد أركيلة

} ”ناس الغيوان“ مجموعة موســـيقية مغربية 
ملتزمـــة رأت النـــور خـــالل ســـبعينات القرن 
الماضي بالحـــي المحمدي في الدار البيضاء، 
وقـــد كانـــت تتكـــون فـــي البداية من خمســـة 
موســـيقيين، وهـــم أطفـــال غادروا المدرســـة 

مبكرا، ولم يتعلموا الموسيقى في المعاهد.
معظمهـــم عاش طفولة قاســـية فـــي أحياء 
بمبيـــدات  ُيـــرش  كان  وبعضهـــم  الصفيـــح، 
الحشـــرات أيـــام االحتـــالل الفرنســـي، لكنهم 
أسســـوا أشهر فرقة غنائية في تاريخ المغرب؛ 

”ناس الغيوان“.
كانـــوا خمســـة، ثالثـــة منهم غـــادروا هذا 
العالـــم: بوجمعـــة أحكـــور، العربـــي باطمـــا، 
عبدالرحمـــن باكـــو. وبقي عالل يعلـــى وعمر 
الســـيد، شـــاهدين علـــى تاريخ مـــن الفوضى 
والجنون والموسيقى واألحالم التي تساقطت 

تباعا.
بوجمعة أحكور الشهير بـ“بوجميع“، الذي 
يعتبـــر األب الروحي لـ“نـــاس الغيوان“، غادر 
الحياة شابا في ســـن الثالثين (1944 /1974)، 

تاركا بصمته الخاصة في مسار الفرقة.
قـــال عنه صديقـــه عمر الســـيد: ”كان فوق 
الخشبة إنســـانا آخر، يستشعر بقوة األغاني 
التي يؤديها“، ووصفـــه بالحركي الذي يتمتع 
بشـــخصية قوية، وبالفنان الـــذي يغّني بأعلى 

درجة من الصدق.
وال يزال البعض يرى أن ”بوجميع“ الجريء 
لم يمت بشـــكل طبيعي، حتى أن شقيق الراحل 
أشـــار في العديد من الحوارات الصحافية إلى 
ظروف وفاته الغامضة، مقّدما في هذا السياق 
بعـــض التفاصيل التي تشـــكك في رواية موته 
من جـــّراء قرحة فـــي المعدة، ثالثـــة أيام بعد 
عودتـــه من ســـهرة أحيتها المجموعة شـــمال 

المغرب، بتنظيم من طلبة اليسار.
حين رحل رائد ”ناس الغيوان“، قرر العربي 
باطما التوقـــف عن الغناء، غيـــر أن أصدقاءه 
أقنعـــوه بمواصلة ما بدؤوه معـــا، فعاد، لكنه 
كان يصّر على أن يبقى هناك مايكروفون شاغر 
على الخشـــبة إكرامـــا لروح صديقـــه الراحل، 
الذي جمعته به عالقة خاصة قبل الغناء، وكان 
ذلك على خشـــبة المســـرح.لقد بدأ ”بوجميع“ 
منـــذ 1963 بتأليف نصوص مســـرحية، وتأدية 

أدوار مختلفـــة فـــي فرقـــة الطيـــب الصّديقي. 
وأثناء إحدى جوالت الفرقة في باريس، أســـّر 
إلـــى باطمـــا بأنه يفكر في شـــيء مـــا ينقل به 
إلى الناس مـــا يعتمل داخله، وبتأثير أكبر من 
تأثير المســـرح، الذي سيغادرانه بعدما صّرح 
الصّديقي للصحافة الفرنســـية بـــأن الممثلين 

في فرقته ما هم إّال فئران تجارب.
إليهـــا،  توّصـــال  التـــي  الفكـــرة  كانـــت 
وسيناقشـــها ”بوجميـــع“ أيضـــا مـــع الكاتب 
الراحل محمد زفزاف، هي الغناء بروح جديدة 
ومختلفة، فتأسســـت الفرقة مطلع السبعينات 
تحت اســـم ”الدراويش الجدد“. لكن هذا االسم 
لم يعّمر طويال، إذ سرعان ما سيعثر ”بوجميع“ 
على االسم الجديد داخل الفن التراثي الخاص 
بصحراء المغرب، حيث تعني ”ناس الغيوان“ 
أهل الترحال والتجوال. وسيضيف عمر السيد 

على معناها ”أهل المحبة والخير والسالم“.
مع عبدالرحمن كيروش، الشـــهير بـ“باكو“ 
-المتوفـــى في -2012، وعازف آلة ”الهجهوج“، 
بمنطقـــة الصويرة،  وهي مـــن تراث ”كنـــاوة“ 
دشـــنت فرقة ”ناس  وبرائعـــة ”غير خوذوني“ 
مرحلة مـــا بعد ”بوجميـــع“، حلقة  الغيـــوان“ 
المزج بيـــن إيقاعات مغرب الشـــاوية والحوز 

واإليقاعات األفريقية الكناوية.
وقـــد تحدث الناقد حســـن بحـــراوي، أحد 
المتتبعيـــن للتجربـــة الغيوانية، عـــن الراحل 

”باكـــو“ فـــي تثميـــن القيمـــة الهارمونية آللة 
الهجهـــوج ليـــس فقـــط كأداة مصاحبـــة، بل 
كفاعل مبدع في الهندســـة الموسيقية لألغنية 
باطما  عـــالل و“طمطم“  إلى جانب ”ســـنيترة“ 

و“بندير“ عمر السيد.
فـــي بداية  حيـــن غّنت ”نـــاس الغيـــوان“ 
السبعينات، وتحديدا خالل محاوالت االنقالب 
على الحســـن الثاني، ”فين غادي بي أخويا؟“ 
و“عـــّالم القبيلة خّرف“، بـــدا للناس أنهم أمام 
فرقـــة سياســـية، كان ذلك في حقبة ما ُســـمي 

”سنوات الرصاص“.
أغانـــي المجموعـــة كانت فعال مشـــحونة 
بمفـــردات التمـــّرد واالحتجاج، لكنهـــا لم تكن 
وحدها توحي بهذه اللمسة الثورية، بل أيضا 
إيقاعـــات الفرقة الفريدة وشـــكل ظهورها على 
الخشـــبة. لكن ”نـــاس الغيـــوان“، وعلى مدار 

عقود، لم تقف عند حدود السياســـة، بل تغّنت 
بالحياة والوجدان والتراث واألحالم والهموم 
الصغيرة للناس. ذاع صيـــت ”ناس الغيوان“ 
وانتشـــرت  والثمانينـــات،  الســـبعينات  فـــي 
أغانيهم بسرعة غريبة، رغم الحصار اإلعالمي 

الذي واجهوه في البداية.
وجدت أعمالهم صداها لدى شرائح مختلفة 
من المجتمع: مال اليساريون إلى األغاني التي 
كانت تنتقد الظلم والتسّلط والفوارق الطبقية، 
المتصّوفـــون والمتدّينـــون أحّبـــوا المدائـــح 
النبوية والمكاشـــفات الروحية، الشباب كانوا 
أكثـــر ميال إلـــى األغانـــي التي تبـــدأ وتنتهي 
بطعم الثورة والتمّرد على األنســـاق التقليدية 
الجامـــدة، والقوميـــون تفاعلـــوا مـــع األغاني 
التي تستنهض هّمة اإلنســـان العربي وتدعو 
إلى الوحـــدة، وتذّكـــر بالقضية الفلســـطينية 
التي أفردت لهـــا المجموعة قطعا عديدة، مثل 
”صبرا وشـــاتيال“، ”دومي يا انتفاضة دومي“، 

”الشمس الطالعة“، ”الَقسم“، وغيرها.
يضاف إلى ذلـــك كّم هائل من األغاني التي 
تعّبر عن غربـــة الكائن داخل عالم كان الجميع 
يحلـــم بأنـــه ســـيتغّير، مثل ”الماضـــي فات“، 
”مـــا يدوم حـــال“، ”هاجت األحـــزان“، ”الهموم 
حرفتي“. لتعرف المجموعة نجاحا كبيرا سواء 
على الصعيـــد الوطنـــي أو العالمي، فحصلت 
ســـنة 1975 على اإلســـطوانة الذهبية، ووساما 
رئاســـيا من الرئيس التونسي الراحل الحبيب 
بورقيبة. بعد رحيل العربي باطما ســـنة 1997، 
بـــدأ بريق ”نـــاس الغيوان“ يخفـــت تدريجيا، 
وزاد هـــذا الخفوت حين انفصـــل عبدالرحمن 
باكو، صاحب الصرخة الشهيرة في أغنية ”لله 
خذوني“، عن المجموعة وعاد إلى فن ”َكناوة“ 

الذي جاء منه مطلع السبعينات.
وفي الســـنوات األخيرة، تغّيـــرت المالمح 
العامة للفـــن في المغرب وفـــي العالم العربي 
عمومـــا، ولم تعـــد لفكرة الفـــرق الغنائية على 
شـــاكلة ”نـــاس الغيـــوان“ و“جيـــل جياللـــة“ 
األهمية ذاتها والتأثير السابق  و“المشـــاهب“ 
نفســـه، وصار األعضاء الجـــدد للفرقة التي لم 
يتبـــّق من روادها ســـوى عمر الســـيد يكررون 

األغاني القديمة في أغلب حفالتهم.
بعد تاريخ مـــن الغناء الثـــوري والروحي 
والوجدانـــي، والتعبير الفني عن هموم الناس 
وآمالهـــم، عـــن المعانـــي العميقـــة واألحـــالم 
في شـــكلها  الكبيرة، صـــارت ”ناس الغيوان“ 
الحالـــي مجـــّرد ذكـــرى عـــن الفرقـــة القديمة، 
تلك التي كانت تشـــعل الســـاحات والمسارح 

والقلوب.
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منوعات
[ كتاب يترجم أغاني مجموعة الخمسة إلى ثالث لغات عالمية

«ناس الغيوان» أربعون سنة من األغنية االحتجاجية المغربية

بـــدأت الفنانة التونســـية درة مؤخرا تصوير مسلســـلها 

الجديـــد «بعـــد البدايـــة»، وذلك بعـــد فتـــرة طويلة من 

التحضيرات واالنتظار الكتمال فريق العمل.

بـــدأت الفنانة غادة عبدالرازق تصوير مشـــاهدها األولى 

في مسلســـل «الكابـــوس»، في أحـــد ديكـــورات العمل 

بمنطقة نزلة السمان في محافظة الجيزة بمصر.

بعـــد أن صرحت نجوى كرم أن الموســـم الرابـــع من «أراب 

غوت تالنت» ســـيكون آخر موســـم لها مـــع البرنامج، عبر 

علي جابر عن اعتراضه على قرار انسحاب زميلته.

◄ أعلنت جمعية ”مغرب الثقافات“ أن 
فنان الراب الفرنسي من أصل غيني ”بالك 
إم“، سيحيي يوم الثاني من يونيو املقبل، 

حفال مبنصة أبي رقراق في الرباط، 
وذلك في إطار الدورة الـ14 ملهرجان 

”موازين إيقاعات العالم“، التي ستنظم 
في ما بني 29 مايو والسادس من يونيو 
2015. و“بالك إم“ عضو سابق في فرقة 

”سيكسيون داسو“ التي 
ساهم أثناء بداياتها 

في جعلها من أهم 
فرق ”الهيب هوب“ 
في فرنسا، وبشكل 

أوسع في أوروبا.

◄ أوضح الفنان التونسي ظافر العابدين 
أنه يرى في عمر الشريف قدوة له 

وللفنانني العرب، ألنه عمل في أكبر األفالم 
بهوليوود، وقال ظافر إنه يتمنى بشدة 

مقابلته. ومن ناحية أخرى يواصل ظافر 
تصوير دوره في مسلسل ”أريد رجال“ 

مع إياد نصار ومرمي حسن، والذي تقرر 
عرضه في مايو القادم، كما يستعد لبدء 
تصوير مسلسل ”حتت السيطرة“ أمام 

نيللي كرمي ومحمد فراج، وهو من إخراج 
تامر محسن ومن املقرر عرضه في شهر 

رمضان القادم.

◄ حل املخرج السنغالي موسى توري 
ضيفا على الدورة الرابعة لـ“ماستر كالس: 
السينما وحقوق اإلنسان“، التي متتد حتى 

21 فبراير اجلاري بالرباط، وذلك مببادرة 
من جمعية اللقاءات املتوسطية للسينما 

وحقوق اإلنسان، ويتضمن برنامج الدورة 
عرض خمسة أفالم للمخرج 

هي ”تي.جي.في“ و“نحن 
كثيرات“ و“5 زائد 

5“ و“نوسالتريس“ 
و“البيروك“.

◄ شهد مهرجان برلني السينمائي األخير 
حضور العديد من جنوم السينما العاملية 

خالل أيام فعالياته العشر، من بينهم 
النجمة البريطانية هيلني ميرين التي 

أضاءت سماء مهرجان برلني السينمائي 
مبناسبة حضورها العرض العاملي األول 
لفيلمها ”امرأة من ذهب“، رفقة كوكبة من 
أبطاله مثل رايان رينولدز ودانيال برول 

وماكس آيرونز. ”امرأة من ذهب“ عرض في 
منتدى خاص مبهرجان برلني السينمائي 

وسيصل إلى قاعات السينما األميركية 
والبريطانية في أبريل املقبل.

◄ يعتزم املطرب وامللحن والشاعر 
األميركي بوب ديالن، مفاجأة جمهوره 

بإصدار ألبومه السادس والثالثني في عيد 
ميالده الرابع والسبعني في مايو القادم، 

األلبوم يضّم أغاني للمطرب األميركي 
الراحل فرانك سيناترا، وهو بعنوان 

”ظالل الليل“ ويحتوي على األغاني التي 
غناها املطرب الراحل فرانك سيناترا 

في إحدى حفالت املطرب ديالن، بجزيرة 
وايت البريطانية في 

1969، ومنها 
”طريقتي“ 

و“غرباء 
الليل“ 

وتتميز هذه 
األغاني مبوسيقى 

البلوز والروك 
والريف.

◄ قدم فيلم ”احلياة“ ملخرجه أنطون 
كوربني، عرضه العاملي األول في مهرجان 

برلني السينمائي األخير بحضور 
كوكبة من جنومه، وفي مقدمتهم املمثل 

البريطاني روبرت باتنسون الذي يتقمص 
في هذا الفيلم دور دنيس ستوك، املصور 
املهووس  الفوتوغرافي في مجلة ”اليف“ 

بجيمس دين. فيلم ”احلياة“ عرض 
خارج املسابقة الرسمية ملهرجان برلني 

السينمائي، وسيصل إلى قاعات السينما 
العاملية في بداية اخلريف املقبل.
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«ناس الغيوان» مجرد ذكرى لمجد سابق

«ناس الغيوان» في بدايتها أثرت الساحة الثقافية كلمة ولحنا

ــة منهم  ــالث ث خــمــســة،  كـــانـــوا 

اثنان  وبقي  العالم،  غادروا هذا 

كــشــاهــديــن عــلــى تـــاريـــخ من 

واملوسيقى  والجنون  الفوضى 

واألحالم التي تساقطت تباعا

 ◄

كتاب ”ناس الغيوان: 40 ســــــنة من األغنية 
ــــــة“، للكاتب عبداحلي  املغربي االحتجاجية 
ــــــف مــــــن 200 صفحــــــة، هو  ــــــق مؤل صدي
تكرمي يعيد تقفي مســــــار هــــــذه املجموعة 
األســــــطورية، ومينح للقــــــراء ترجمة باللغة 
الفرنســــــية لـ40 أغنية، و20 أغنية ترجمت 

ألول مرة إلى األسبانية واإلنكليزية.

الفيلم والعمارة

} فن الفيلم مثل فن العمارة، فمن غير بناء 
ليس هناك فيلم، والبناء السينمائي معناه 
وجود سيناريو مسبق -مهما كان- يسمح 

بنوع من االرجتال أثناء التصوير.
والبناء اجلّيد هو أساس الفيلم اجلّيد، 

أي معرفة من سيفعل ماذا، وأين، وكيف، ومع 
من؟ وكيف سيتجه مسار احلكي في الفيلم، 
بشكل صاعد أو متعرج أم على شكل دائرة 

مغلقة تعود إلى نقطة البدء، أم سيعتمد على 
تكسير وحدتي الزمان واملكان، أي االنتقال 

في الزمان، بني املاضي واحلاضر ورمبا 
القفز أيضا إلى املستقبل، واالنتقال من مكان 
إلى آخر، دون التسلسل أو اخلضوع ملنطق 

تقليدي، بل للغة الشعر احلّر؟
ثم نأتي إلى تساؤالت مثل: أين سأضع 
الكاميرا، وكيف سـأحركها، وأين ستتوقف 

اللقطة، وأين تبدأ اللقطة األخرى، وما 
العالقة بينهما، وما الذي سأتركه إلى مرحلة 
القص واللصق وإعادة الترتيب، أي املونتاج؟

يجب أن تكون لدى مخرج الفيلم معرفة 
بالتصميم املعماري وأنواعه، من الكالسيكي 
إلى ما بعد احلداثي. ومن املؤكد أن املخرج 

ال يحّدد شكل الفيلم مسبقا، أي قبل أن تكون 
لديه قصة أو حتى خاطرة معينة، ميكنه أن 
يبني عليها السيناريو التخّيلي، في ذهنه 
أوال، ثم على الورق، وأخيرا أثناء التنفيذ.

إن شكل البناء يأتي تلقائيا مع وضوح 
املوضوع تدريجيا، زمانه ومغزاه ونظرة 

الفنان إليه، وكما تفرض املواقف زوايا 
النظر إليها بالكاميرا، يتحّدد شكل البناء 
السينمائي طبقا ملوضوع الفيلم كما يراه 

صاحبه، أو املخرج صاحب الرؤية الذي 
ال يكتفي فقط بتنفيذ السيناريوهات التي 

يكتبها غيره، بل يتدخل ويعيد الصياغة كما 
يرى، وهذا هو املخرج-املؤلف، الذي يتجاوز 

اجلانب احلرفي، ويعلو بالعملية اإلبداعية 
إلى مستوى الفن التشكيلي واألدب والشعر.
كان السينمائي الفرنسي الكبير، جون 

لوك غودار، يقول «إن زاوية الكاميرا ”قطع“ 
في الواقع، مثل القارب في املاء»، فهي ذات 

عالقة بالشكل، لكن املضمون في صلبها؛ 
فالقارب يقطع في املاء، ال لكي يلعب دورا 

شكليا مع املاء، بل لكي يؤّدي غرضا ووظيفة، 
والزاوية تولد مع النظر إلى الواقع املوجود 

حول الكاميرا.
والفيلم العشوائي مثل البناء العشوائي، 

ال أصل له وال فصل، ال تعرف مبتداه من 
منتهاه، وال كيف تتعامل معه جماليا، فهو 
نتاج عقل مضطرب، مشّوش، يريد أن يسّد 

اخلانات بأّي شكل وبأية طريقة، حتى لو 
بدت النوافذ غير متساوية في منسوباتها 

وأوضاعها، واحدة على اجلانب، وأخرى في 
الوسط، وثالثة إلى أعلى.

ولساكن البناء العشوائي احلق في 
التحايل والتغيير والتبديل والهدم وإقامة 

السواتر والشبابيك كما يحلو له. وفي الفيلم 
العشوائي يكون التمثيل كيفما اتفق، أي أن 
املخرج ال ميلك أن يفرض طريقة أو أسلوبا 

محددا على املمثلني، خاصة إذا كانوا من 
املشاهير.

العمارة فن يقوم على اجلمال، والفيلم 
اجلّيد يجب أن يقوم على العقل الهندسي، بل 
حتى في جتسيد الفوضى، فهي تكون فوضى 
ظاهرية فقط، تخفي في طياتها، تنظيما دقيقا 

لألشياء.

* ناقد سينمائي من مصر

أمير العمري

ق اإلنسان، ويتضمن برنامج الدورة 
خمسة أفالم للمخرج 

و“نحن  ي.جي.في“
زائد  “ و“5
وسالتريس“

وك“.

ي ي بري ي و
1969، ومنه
”طريقتي
و“غرباء

الليل“
وتتميز هذه
األغاني مبوسي
البلوز والروك
والريف

إم عضو سابق في فرقة 
التي  اسو“

داياتها 
ن أهم

هوب“
بشكل 

روبا.



} كاليفورنيا - تســـعى شـــركة آبل إلى دخول 
عالم السيارات عبر مختبر سري أسسته لهذه 
الغاية، بحســـب مـــا أفاد به تقريـــر لصحيفة 

”وول ستريت جورنال“.
حيث نقلت الصحيفة قول أحد األشخاص 
اآلتي: إن شـــركة آبل أسســـت مختبرا ســـريا 
يعمـــل على تصنيـــع ســـيارة كهربائية حتمل 
عالمة آبـــل، مضيفـــا أن هذا املشـــروع صمم 
مركبة أشـــبه بالشـــاحنة الصغيرة، وســـوف 
يتطلـــب االنتهاء من هذا األمر ســـنوات حتى 
يتم، كما أنه ليس مـــن املؤكد ما إذا كانت آبل 

ستصنع في نهاية املطاف هذه السيارة.
وقالت ”وول ســـتريت جورنال“ إن مشروع 
آبل، والـــذي أطلق عليه اســـم ”تيتان“، وظف 
املئات من األشـــخاص الذين يعملون على بعد 

أميال قالئل من املقر الرئيســـي لشركة آبل في 
كوبرتينو في كاليفورنيا.

وتظهر اإلشـــارات اإلخباريـــة أن آبل تعزز 
من طموحاتها من أجل تكنولوجيا السيارات، 
التي أصبحت مجاال رئيســـيا الهتمام شركات 
وادي الســـيليكون التي تضم بـــدء من غوغل 
وصوال إلى شـــركة أوبير لنقل الركاب، فشركة 

تيلسا لصناعات السيارات الكهربائية.
وتعتبـــر هذه الســـيارة املتصلة أو املركبة 
املـــزودة بنطاق كامـــل من خدمـــات اإلنترنت 
والبرمجيـــات، التـــي تتجاوز مجـــرد اإلبحار 
واالتصـــاالت، واحـــدة من املجـــاالت اجلاهزة 

للتوسع من أجل شركات التكنولوجيا.
ففي مارس/اذار كشفت آبل عن جهاز ”كار 
الذي يســـمح لســـائقني باالتصال عبر  بالي“ 

أجهزة آيفون وإجراء مكاملات أو االستماع إلى 
البريد الصوتـــي دون رفع أيديهم عن عجالت 

القيادة.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن رئيس وحدة 
البحث والتطوير بوادي الســـيليكون لشـــركة 
مرســـيدس بنز يوهان يوجنويرث انشق عنها 
اآلن وانضم إلى شـــركة آبل، وذلك وفقا ملا ورد 
في صفحة شـــخصية على موقـــع ”لينكيد ان“ 
والتـــي قالـــت إن منصبه رئيس هندســـة نظم 

ماك.
وكانت الصحيفة قد أوردت في وقت سابق 
أن آبل أنشـــأت مختبرا ســـريا وأن يوجنريث 
انضـــم إلـــى فريـــق البحـــث اجلديـــد. وقالت 
مصادر: إن آبل حاولت سرا توظيف أفراد من 
صناعة السيارات في مجاالت مثل الروبوتات. 

ومت إعداد مختبر البحوث في وقت متأخر من 
العام املاضي بعد وقت قصير من كشف آبل عن 
ساعتها الذكية املقبلة وأجهزة آيفون األخيرة.

وإلى جانب نظامي ”هوم كيت“ و“هيلث كيت“ 
فإن الفكرة هي متديد هيمنة برمجيات آبل إلى  

مختلف الصناعات.

} سيول - كشف باحثون من كوريا اجلنوبية 
عـــن نوع جديد من الصفائح الفوالذية تتســـم 
بخفة وزنها مقارنة بأنواع الفوالذ املستخدمة 
حاليـــا في الصناعـــة، كما تتميـــز بانخفاض 

تكلفة عملية إنتاجها.
وأوضـــح الباحثـــون في جامعـــة بوهانغ 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا أن الـــوزن اخلفيـــف 
لصفائح الفـــوالذ اجلديدة ال يؤثر على قوتها، 
رغم استخدام صفائح األملونيوم خفيفة الوزن 

في صناعتها.
وأشـــار الباحثون إلى أن زيادة استخدام 
صفائـــح األملونيوم خفيف الـــوزن في صناعة 
الفـــوالذ خلفض وزنه يســـهم فـــي النهاية في 
نتائج ســـلبية على مســـتوى القوة إلى جانب 
االفتقـــار لليونة، إال أنهـــم متكنوا من حل تلك 
املشـــكلة عبـــر اتخاذ نهـــج غير تقليـــدي في 

تصنيع الصفائح.
وقام الباحثون من جامعة بوهانغ الكورية 
اجلنوبيـــة بصهر صفائـــح أملونيـــوم خفيفة 
الوزن مـــع عدة مواد أخرى مثل املغنيســـيوم 

والنيـــكل والصلـــب للخـــروج بخليـــط ُينتج 
صفائح فوالذية متتاز بالقوة والليونة ودرجة 

عالية من مقاومة الشد.
وتعـــد مقاومة الشـــد هي املقيـــاس ملقدار 
الضغط أو اإلجهاد الذي تتعرض له املادة عند 
وصولهـــا لنقطة االنهيـــار، والتي عندها تفقد 

ذراتها متاسكها وتبدأ في التحطم.
وأكد الباحثون على أن الصفائح الفوالذية 
اجلديدة ســـُتمثل مســـتقبل الصناعة، خاصة 
في خضم االجتـــاه العاملي ببعض الصناعات 
التي تدخل فيها صفائـــح األملونيوم والفوالذ 
إلـــى البحث عن مواد تصنيـــع تقلل من تكلفة 
اإلنتـــاج وُتخفض من وزن املنتج النهائي دون 

التأثير على جودته.
يذكـــر أن صفائـــح الفـــوالذ اجلديدة ُميكن 
أن تدخـــل فـــي عدة صناعـــات منهـــا صناعة 
هياكل الطائرات والســـيارات، بغرض صناعة 
مركبات حتتاج وقود أقل للعمل بفضل هيكلها 
اخلفيف، كما ميكن أن تدخل في صناعة هياكل 

عدد من األجهزة اإللكترونية.
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الباحثـــون يؤكـــدون أن الصفائـــح الفوالذيـــة الجديدة ســـتمثل سيارات

مســـتقبل الصناعـــة، خاصة في خضـــم االتجـــاه العالمي ببعض 

الصناعات التي تدخل فيها صفائح األلمونيوم والفوالذ.

المهرجـــان يضـــم أقســـاما إضافية مثـــل عرض ســـيارات {أفالم 

هوليوود}، وســـيارات العضـــالت األميركيـــة أو {المصل كارز}، 

وسيارات برنامج {غاز منكي كراج}.

آبل تؤســـس مختبرا سريا أطلقت عليه اسم {تيتان} يعمل على 

تصنيـــع ســـيارة كهربائية تحمل عالمة آبل، حيـــث صمم مركبة 

أشبه بالشاحنة الصغيرة.

  {كونكورز دي إليغانس} في الكويت يعرض تاريخ السيارات الفارهة
[ عربات {أفالم هوليوود} تزين المعرض [ بامفورد ومارتن 1924 سايد ال تقدر بثمن

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

آبل تسعى إلى دخول عالم تكنولوجيا السيارات

صفائح فوالذية جديدة تمهد لثورة في صناعة المركبات

◄ بالتنسيق مع السلطات املرورية 
في كل من السويد والنرويج تعكف 

شركة فولفو حاليا على تطوير 
سيارات تتصل ببعضها البعض 

عبر التخزين السحابي. وأوضحت 
الشركة السويدية أنه عبر هذه 

التقنية ستتمكن السيارات من حتذير 
بعضها البعض من مواضع اخلطر.

◄ موقع فانيتي فير يكشف عن 
جتربة تيسال اجلديدة وهي من طراز 

”بي 58 دي“، ويصف سرعتها بأنها 
تعادل سيارة فيراري لدى إقالعها، 

فضال عن كونها السيارة الكهربائية 
الوحيدة التي تقطع 250 ميال دون 

احلاجة إلى إعادة شحن بطاريتها. 

◄ كيا تعلن أنها ستكشف النقاب 
عن سيارة اختبارية، تنتمي إلى فئة 

السيارات املتوسطة، خالل مشاركتها 
ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي 

للسيارات. وقامت الشركة بنشر 
صورة تسويقية لسيارتها االختبارية 

اجلديدة.

◄ مهرجان اإلمارات للسيارات 
الكالسيكية ”يفتتح فعالياته من 19 

إلى 22 مارس، حيث يتضمن احلدث 
باقة من الفعاليات املميزة في أجواء 
حيوية تتحلى مبسيرات استثنائية 

ألروع السيارات الكالسيكية.  

◄ بي إم دبليو تعلن أنها ستزيح 
الستار عن أول سيارة سباعية املقاعد 

ضمن باقة موديالتها خالل فعاليات 
معرض جنيف الدولي للسيارات في 

الفترة من 5 إلى 15 مارس. 

باختصار

} الكويــت - نظم متحف الكويت للســـيارات 
التاريخيـــة والقدميـــة والتقليديـــة مهرجـــان 
”كونكـــورز دي إليغانـــس – الكويـــت“ الرابع 
للعـــام 2015 في الفترة املمتدة مـــن 11 إلى 18 

فبراير، في املارينا كريسنت.
دي  ”كونكـــورز  مهرجـــان  فـــي  وشـــارك 
هذا العـــام العديد من  الكويـــت“  إليغانـــس – 
السيارات الفارهة واألنيقة والنادرة والثمينة 

املصنعة ما بني عامي 1900 و1975.
وعلى هامـــش املعرض اعتبر مدير متحف 
الســـيارات التاريخيـــة والقدميـــة والتقليدية 
عبدالعزيز الياســـني أن املســـابقة هـــذا العام 
متثل فرصـــة ال مثيل لها للجمهـــور الكويتي 

لالستمتاع بهذه الســـيارات الرائعة، ال سيما 
وأنهـــا تتزامـــن كل عام مع فعاليـــات الكويت 
املتعـــددة والتـــي تنطلـــق مبناســـبة األعياد 
الوطنيـــة للبالد، كمـــا أنها تعد حدثـــا رائعا 
يســـاهم في دعم وتنشيط السياحة احمللية في 

هذه الفترة من العام.
وأكد أن مسابقات ”كونكورز دي إليغانس“، 
باعتبارها من أشهر منافسات السيارات على 
مســـتوى العالم والنسخة الكويتية منها، تعد 
إحدى أهم احملطات العاملية للمهرجان، ولهذا 
فإن متحف السيارات التاريخية يحرص على 
اســـتضافة هذا احلـــدث الفريد مـــن نوعه في 

منطقة الشرق األوسط.

ودخلت الســـيارات ضمـــن 4 فئات، وهناك 
جلنة حتكيمية مختصة في فحص الســـيارات 
لتعلـــن عن األفضل، كما ضم العرض أقســـاما 
إضافية مثل عرض سيارات ”أفالم هوليوود“ 
وســـيارات العضـــالت األميركيـــة أو ”املصل 

وسيارات برنامج “ غاز منكي كراج“. كارز“ 
فخصصـــت الفئـــة األولـــى مـــن املهرجان 
للســـيارات املصنعة في الفترة مـــا بني (1900 
– 1930)، وتتضمـــن هذه الفئة ســـيارات ال تقدر 
بثمن مثل ســـيارة بامفورد ومارتن 1924 سايد 
– فالـــف وبالي مـــاوث 1930، وخصصت الفئة 

الثانية للســـيارات املصنعة في الفترة ما بني 
(1930 و1945) وتشـــمل ســـيارات مثل إنفيكتا 
1933 منوذج إس 4.5 وبوغاتي 1935 منوذج 57 

آيروليث إلكترون.
كما مت تصنيف السيارات املصنعة ما بني 
(1946 و1960) ضمـــن الفئة الثالثة، حيث تضم 
ســـيارات مثل أوســـنت هيلي 100 – ستة تعود 
للعـــام 1958 وبنتلي منوذج – آر صالون طراز 
العام 1953. أما الفئة الرابعة فتضم ســـيارات 
مصنعـــة فـــي الفترة مـــا بـــني (1957 و1961)، 
مثـــل المبورغيني ميورا إس فـــي للعام 1971 

وبيزارايني سبايدر تاغرا.
ومت عرض خاص ومشاركة من ”كراج غاز 
منكي“ لتطلق أول سيارات دودج هيل كات في 
الشـــرق األوسط والذي يضم ســـيارات دودج 
تشالينجر هيل صاحبة رقم القاعدة 002 و003، 
والتـــي تعتبر أقوى ســـيارة دودج مت صنعها 
على اإلطـــالق. كذلك ســـيتم عرض ســـيارات 
كمارو كوبو األولى ذات رقم قاعدة 001 و002.

واجتـــذب املعـــرض العديد مـــن اخلدمات 

والفعاليات من جميع أنحاء العالم، كما يضم 
مجموعـــة المعة من احلكام بقيـــادة ليوناردو 
فيورافانتـــي، وتتضمن اللجنـــة كذلك احلكام 
اللبنانيني روني كرم وفرســـان حداد واألردني 
رجا غرغور باإلضافة إلى كل من كريس بانغل 

والدكتور. أندريا زاغاتو.
وميلـــك فيورافاناتـــي تاريخا مشـــرفا في 
إيطاليا كما كان يعمل لصالح شـــركة تصميم 
الســـيارات اإليطاليـــة بينيفارينا منذ أكثر من 

24 عاما كمدير للتصميم.
وتتضمن مشاريعه الشخصية فيراري 365 
جيتـــي بي ”دايتونـــا“، 308 جيتي بي وجيتي 
إس وكذلك السيارات النادرة األسطورية 1980 
إس و1990 إس، 288 جيتي أو وكذلك اإلف 40.

الســـيارات  مصمـــم  بانغـــل،  ويشـــتهر 
األميركي، أكثر ما يشتهر، بعمله مع مجموعة 
بـــي إم دبليـــو، حيـــث مت تضمـــني تصاميمه 
في سالســـل لســـيارات ي إم دبليو وكذلك في 
سالسل إكس 3، إكس 5، إكس 6 باإلضافة آلخر 

التصاميم املعلنة. 

ــــــك األفضل بقدر ما هي  معارض الســــــيارات القدمية، ليســــــت ملتقيات للتفاخر مبن ميتل
تأريخ إلبداعات املهندسني واملصممني عبر تاريخ هذه الصناعة، فمتابعة التحف الفنية من 
ــــــى جانب أنها مصدر الهام في التصميم  املركبات هي اعتراف ملن ســــــبق في االبتكار، إل
للجيل احلاضر، خاصة وأن التكنولوجيا انطلقت بعيدا عما قدمه املهندســــــون في ميدان 

احملركات واإلكسسوارات.

آبـــل تعـــزز مـــن طموحاتهـــا من 

أجل تكنولوجيا الســـيارات، التي 

أصبحت مجـــاال رئيســـيا الهتمام 

شركات وادي السيليكون  

◄

املعـــرض يجتـــذب العديـــد مـــن 

الفعاليات من أنحـــاء العالم، كما 

يضـــم مجموعة المعة من الحكام 

بقيادة ليوناردو فيورافانتي 

◄

الصفائح الفوالذية الجديدة تمثل مستقبل الصناعة
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ميديا

الصحفـــي  الوســـط  تلقـــى   – اخلرطــوم   {
واإلعالمي في الســـودان صدمة، إثر مصادرة 
األمن الســـوداني 14 صحيفة، أول أمس، دفعة 
واحدة وهي خطوة غير مسبوقة في بلد اعتاد 
على مصادرة الصحف بعد الطباعة، إلنهاكها 

اقتصاديا.
ويعد هذا اإلجراء األوســـع منذ عدة أعوام 
بحســـب مركز ”صحفيون حلقوق اإلنســـان“، 
الـــذي قـــال إن األمـــن ”صادر، صحـــف التيار 
والرأي العام واالنتباهة وآخر حلظة واألهرام 
اليوم وأول النهار والوطن والسوداني وألوان 
والصيحة واملجهر السياسي والدار وحكايات، 
في سابقة نوعية في تاريخ مصادرة الصحف 

بعد الطباعة، دون أن يكشف األسباب“.
واتهـــم املركز جهاز األمـــن كذلك مبصادرة 
ار“ في ظل ”تواتر  عدد األحد من صحيفة ”التيَّ
معلومات بعالقة أســـباب املصـــادرة بجرمية 
ة التي سمحت السلطات إلحدى  احلاوية املشعَّ
شـــركات البتـــرول بإدخالها إلـــى البالد عبر 

ميناء بور سودان“.
ويرى مراقبون أن هذه اخلطوة هي مبثابة 
رســـالة حتذيريـــة للصحف قبـــل االنتخابات 
العامـــة املقـــررة في أبريـــل القـــادم، وهي أن 
املصـــادرة لن تقف عند حـــدود في حال انتقاد 
ســـير االنتخابات أو املساس باحلزب احلاكم 

الذي يهيمن على البالد.
عثمـــان  وقـــال رئيـــس حتريـــر ”التيـــار“ 
امليرغنـــي في هذا الســـياق ”بعـــد أن اكتملت 
طباعة الصحيفة حضر ضباط من جهاز األمن 
وصادروا كل النسخ املطبوعة دون أن يقدموا 
أسبابا لذلك“. وأضاف ”متت مصادرتنا ثالث 

مرات خالل أسبوع واحد“.
ويصادر جهاز األمن عادة نسخ صحيفة ما 
بسبب محتوى أحد املقاالت، لكن مصادرة هذا 

الكم من الصحف يعتبر أمرا نادرا.
وأكد ضياء بالل رئيس حترير ”السوداني“ 
(مســـتقلة) أيضا مصـــادرة صحيفته، دون أن 

يعرف أسباب املصادرة.

مـــن جهته اعتبر وزير اإلعالم الســـوداني 
أحمـــد بـــالل، أن مصـــادرة جهـــاز األمـــن 13 
صحيفـــة، مبـــررة بالقانون وهدد بحســـم أي 
محاولـــة لبـــث الفتنة وتهديد األمـــن القومي، 
وذلـــك في أول تعليق رســـمي علـــى احلادثة، 
وأضاف ”ما حدث ليـــس مجزرة وأي محاولة 
لبـــث الفتنـــة وتهديـــد األمـــن القومي ســـيتم 
حســـمها عن طريق القانـــون“. وذكر بالل ”أن 
جهاز األمن يقوم بدوره إذا نقلت الصحف أي 
خبر يهدد االقتصاد القومـــي واالجتماعي أو 

إذا كان اخلبر يثير فتنة وبلبلة“.
وأبلغ مسؤول رفيع وسائل اإلعالم احمللية 
فـــي الســـودان، بـــأن طريقة تنـــاول الصحف 
مؤخـــرا حلزمـــة مـــن القضايـــا االجتماعيـــة 
واألمنية، أقلقت األجهزة العليا على مســـتوى 
رئاســـة اجلمهورية وجهاز األمـــن الذي وجه 
تنبيهـــات عديدة لرؤســـاء التحريـــر بتوخى 
احلـــذر وعدم إثـــارة القضايـــا دون حتقق من 

مصادرها.
وطبقـــا للمصـــادر، فـــإن نشـــر العديد من 
الصحـــف أخبـــارا تتنـــاول دخـــول حاويات 
مشـــعة ضارة، بجانب تناول قضايا عسكرية 
دون تصريحات رســـمية فضـــال عن إثارة تلك 
املطبوعـــات الختفاء صحفـــي، وعرض جرائم 
بنحـــو يشـــير إلـــى ارتبـــاك الوضـــع األمني 
واالجتماعـــي فـــي البـــالد أغضبـــت اجلهات 
املعنيـــة ودفعتهـــا التخـــاذ قرارهـــا الصـــارم 

مبعاقبة 14صحيفة دفعة واحدة.
وعلـــى خلفيـــة املصـــادرة، عقـــدت هيئـــة 
واملطبوعـــات  للصحافـــة  القومـــي  املجلـــس 
الصحفية (هيئة حكوميـــة)، اإلثنني، اجتماعا 
طارئـــا وقالت إنه لم تكتمـــل لديها حتى وقت 
اجتماعهـــا احليثيـــات والوقائـــع التي أملت 

اتخاذ مثل هذه ”اخلطوة غير املسبوقة“.
وعبـــرت الهيئة عن أســـفها العميق جتاه 
اخلطوة التـــى مت اتخاذها بتعطيل ومصادرة 
هـــذا العـــدد الكبير مـــن الصحـــف، قائلة إنه 
كان بالوســـع، حتى بافتـــراض وجود أخطاء 
وقعت فيها الصحف، تدارك األمر ومحاســـبة 
املخطئني مبنهج وأســـلوب يتناسبان وقانون 

الصحافة واملطبوعات الصحفية لسنة 2009.
وأشارت إلى أن الشـــأن الصحفي بالبالد 
ُيـــدار بواســـطة املجلـــس القومـــي للصحافة 

واملطبوعـــات الصحفيـــة عـــن طريـــق قانون 
الصحافة واملطبوعات، ”وألن القانون اخلاص 
يقيـــد العام، فقـــد كان من املرجتـــى أن يكون 
املجلس هو اجلهة التي حتاِسب الصحف إذا 

وقعت في أخطاء مخالفة للقانون“.
و شـــجب حتالف قوى اإلجمـــاع الوطني 
اخلطـــوة واعتبرها في بيان، نتيجة ألن جهاز 
األمـــن مطلـــق اليدين في مصـــادرة احلريات، 

والتعدي على احلقوق بال رقيب.
وعبر حتالـــف املعارضة عن كامل تضامنه 
مع األســـرة الصحفية ”التي أصيبت اليوم في 
مقتل“، وأعلـــن عن دعمه لكافة اخليارات التى 
ســـيتخذها الصحفيون، ولوح باتخاذ حتالف 
قـــوى اإلجمـــاع ”مواقف واضحة جتـــاه هذه 

املمارسات املهدرة للحقوق واحلريات“.
وأشـــار بيان احلزب إلى ما أسماه التحكم 
التـــام في ســـوق اإلعـــالن وربطه بالسياســـة 

التحريرية للصحـــف، ورفض احلزب اخلطوة 
وعدها تكشـــف بجـــالء عن ”زيـــف وادعاءات 
النظام بوصوله إلى انتخاباٍت يدعو اآلخرين 

للتنافس حولها“.
وفي الوســـط الصحفي عبـــر الصحفيون 
عـــن صدمتهـــم، ونظم العشـــرات منهـــم وقفة 
احتجاجـــا  اخلرطـــوم  وســـط  احتجاجيـــة 
علـــى املصـــادرة اجلماعيـــة للصحـــف. وعبر 
الصحفيـــون فـــي حســـاباتهم علـــى مواقـــع 
عن صدمتهم  التواصل االجتماعي ”فيسبوك“ 

حيال اإلجراءات التي اتخذها جهاز األمن.
وقـــال ماهر أبـــو اجلوخ ”يوم أســـود في 
تاريـــخ الصحافة الســـودانية“، ومضى زميله 
محمد عبدالعزيز في ذات الوصف ”يوم أسود 
فـــى تاريخ الصحافـــة الســـودانية مبصادرة 
ما يقارب نصـــف الصحـــف، واملكتبات تغلق 

أبوابها باكرا“.

الصحفـــي يوســـف حمد علـــق قائال على 
مصادرة صحف باجلملة ”الفعل عبثي بامتياز، 
ر على اإلطالق، وينطوي على  وال ميكن أن ُيبرٍّ
جرأة…“، وعلق علي ميرغني ”مذبحة الصحف 

تكشف سواد األشهر املقبلة“.
وقال عباس محمد ابراهيم ”املدهش ليس 
مصادرة 14 صحيفة بواســـطة األمن، املدهش 
حالة الذهول التـــي يكتب بها الصحفيون عن 
احلـــدث، منع خبـــر وإيقاف عمـــود ومصادرة 
عـــدد من أي الصحف فعـــل مياثل حدث اليوم 
في فداحته وهو يحدث بشكل يومي، احلريات 
ليســـت باألرقام، ما حدث اليوم فعل مســـتمر 

منذ سنوات ولن يتوقف قريبا“.
فـــي  يذكـــر أن ”مراســـلون بـــال حـــدود“ 
تصنيفهـــا العاملـــي حلريـــات الصحافة تضع 
السودان في املرتبة 172 بني 180 دولة، أي قبل 

إيران مباشرة.

ــــــادرة صادر جهاز األمن الســــــوداني أكثر من نصف الصحف الســــــودانية  فــــــي خطوة ن
ــــــل القادم، بحجة تناولها قضايا اجتماعية  دفعــــــة واحدة، قبيل االنتخابات العامة في ابري

واقتصادية متس األمن العام.

مذبحة الصحف السودانية لكتم أصواتها قبل االنتخابات

منظمات دولية توجه نداء إلنقاذ رئيس المركز السوري لإلعالم ورفيقيه

 األسوشيتد برس تعتمد على البث الحي المباشر في استراتيجيات التحرير

}  بريوت – أصـــدرت مجموعة من املنظمات 
الدوليـــة بيانا طالبت فيه باإلفراج الفوري عن 
مازن درويش، رئيس املركز الســـوري لإلعالم 
وحريـــة التعبيـــر، ورفيقيه هانـــي الزيتاني، 
وحســـني غرير، وذلك في الذكـــرى الثالثة على 

إخفائهم في سجون النظام السوري.
وطالبـــت 71 من منظمات حقوق اإلنســـان 
العربيـــة والدوليـــة، النظـــام الســـوري بـــأن 
”يفرج علـــى الفور عن املعتقلـــني الثالثة، وهم 
معتقلـــو رأي، ومن أبرز املدافعني الســـوريني 
عن حقوق اإلنســـان، مشـــيرة إلى أن ”الرجال 
الثالثة ُحرموا تعسفا من حريتهم على خلفية 

نشاطاتهم املتعلقة بحقوق اإلنسان“.
وأعربـــت املنظمـــات املوقعة علـــى البيان 
عـــن اعتقادها أن ”درويـــش والزيتاني وغرير 

يتعرضون لالضطهاد نتيجة لعملهم املشروع 
في مجال حقوق اإلنســـان وممارسة حقهم في 
حرية التعبير اســـتجابة لألزمة املستمرة في 
ســـوريا“، مؤكدة أنه ”ينبغي على الســـلطات 
السورية أن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن 
الرجال الثالثة، وتســـقط جميع التهم املوجهة 

إليهم“.
احلكومـــة  ”علـــى  إن  املنظمـــات  وقالـــت 
الســـورية االســـتجابة لدعـــوة األمم املتحدة 
واإلفراج الفوري عن كل من حتتجزه احلكومة 
بشـــكل تعســـفي“، الفتة إلى أنـــه ”يجب على 
ستيفان دي ميســـتورا، مبعوث األمم املتحدة 
اخلـــاص إلى ســـوريا، أن يجعل مـــن اإلفراج 
عن النشـــطاء الســـلميني، مبن فـــي ذلك هؤالء 

املعتقلون الثالثة، على رأس أولوياته“.

اجلويـــة  القـــوات  مخابـــرات  واعتقلـــت 
الســـورية كل مـــن كان حاضـــرا، مبـــن فيهـــم 
املدافعـــون الثالثة عن حقوق اإلنســـان، أثناء 
مداهمة ملكاتب ”املركز السوري لإلعالم وحرية 

التعبير“ في دمشق في 16 فبراير 2012.
وُأطلق سراح كل املعتقلني من أفراد املركز 
الســـوري لإلعالم وحرية التعبير باســـتثناء 

أولئك الثالثة.
وفـــي فبرايـــر 2013، ُعـــرض الثالثـــة على 
محكمـــة مكافحة اإلرهـــاب بتهمـــة ”الترويج 
ألعمـــال إرهابية“ مبوجب املـــادة 8 من قانون 
مكافحـــة اإلرهاب لعام 2012، ومنذ ذلك احلني، 
أرجـــأت احملكمة محاكمتهم مـــرارا، حيث كان 
آخرها فـــي يناير املاضي، ولم يتم بعد حتديد 

موعد احملاكمة اجلديدة.

وعلـــى الرغم من إعـــالن احلكومة عن عفو 
عام بتاريخ 9 يونيو 2014 شمل التهم املوجهة 

إليهم، إال أنه لم ُيفرج عنهم.
ويعـــد املركـــز الســـوري لإلعـــالم وحرية 
التعبيـــر منظمة غير حكومية مهمة تعمل على 
نشر املعلومات بشأن حالة حقوق اإلنسان في 

سوريا، مبا في ذلك حرية وسائل اإلعالم.

} لنــدن – أعلنـــت وكالة أسوشـــيتد برس، أن 
خدمـــة الفيديو التـــي تقدمها عرفـــت جناحا 
ساحقا قبيل والدة األمير جورج، وقامت وكالة 
األنباء األميركية، بتمديد نطاق خدمات الفيديو 
التي تقدمها اســـتجابة للطلب املتزايد من قبل 
وســـائل اإلعالم. إذ ســـتمكن زبائنها، ويتمّثل 
معظمهم فـــي مواقع الصحـــف األميركية، من 
تدفق مباشـــر يفوق الفيديو الواحد في نفس 

الوقت.
البريطانية،  الغارديـــان  صحيفـــة  وذكرت 
أن الوكالـــة أفادت في بيـــان صحفي قامت من 
خالله بإعـــالن املبـــادرة، أنها شـــهدت زيادة 
كبيـــرة فـــي الطلب علـــى خدمـــة الفيديو منذ 

إنشائه في 2012.
ويفيـــد التقرير بأنه فـــي الربع األخير من 
ســـنة 2013، قدم موقعها 39 بّثا حيا ومباشرا 

عن مختلف األحداث واملستجدات.
 أّمـــا في الربع األخير من ســـنة 2014، فقد 
ارتفـــع هذا العدد إلى 125 بّثا حيا ومباشـــرا. 
ولم تكـــن هذه الزيـــادة مفاجـــأة، باعتبار أنه 
يؤكد أن بث احملتوى املباشـــر يزيد من حركة 
املرور على األنترنت، ويزيد بالتالي من الوقت 

الذي ميضيه متصفحو االنترنت في املوقع.
باإلضافـــة إلى التدفـــق املتزامـــن، تتعهد 
الوكالة بتقـــدمي مزيد مـــن احملتويات وأيضا 

بالتركيز علـــى الفيديو من منطلـــق اعتبارها 
”وســـيلة أساسية لســـرد القصة“. وتقول أنها 
ســـتغطي عـــددا أكبر من القصـــص اإلخبارية 
اإلقليميـــة ذات األهمية، ســـواء أكانت تغطية 

لزيارة البابا يوحنا بولس الثاني، أو سياسة 
الواليات املتحـــدة األميركية ومؤمترات القمة 
التي يعقدها االحتاد األوروبي، باإلضافة إلى 
تغطية أكبر لألحـــداث املتعلقة بالتكنولوجيا، 

مبا في ذلك جميع األحداث والعروض السنوية 
الرئيســـية، فضـــال عـــن املزيد مـــن املضمون 

املتعلق بالترفيه والثقافة ومنط احلياة.
وصرحت ســـو بروكس، مديـــرة املنتجات 
العاملية واملناهج لدى وكالة األسوشـــيتد، في 
هـــذا الصدد ”بـــدأ البّث احلي املباشـــر يلعب 
دورا أكبر فـــي اســـتراتيجيات التحرير التي 
يعتمدها عمالؤنا، وهم يسعون إلى املزيد من 

ذلك في محتويات مواقعهم“.
أطلقـــت وكالة األسوشـــيتد بـــرس خدمة 
األخبار املباشـــرة في 2003، في إطار تغطيتها 

لغزو العراق.
 لكن أخبار تغطية أخرى متاما، حسب قول 
بروكس، هي التي ســـلطت الضـــوء على هذه 
اخلدمة، إذ تقول ”عرف البّث احلي أول فترات 
جناحـــه الفعلي فـــي 2013، قبـــل والدة األمير 
جـــورج، عندما وفرنا، عبـــر خدمة البث احلي 
(ســـترمي)، صـــورة لواجهة املستشـــفى وبابه 
األمامـــي، للعديد مواقـــع الصحف البريطانية 
عبر األنترنت، ّمما جعلها تشـــهد كّما مدهشـــا 

من احلركية واملشاركة“.
من بني األحداث األخرى الناجحة؛ محاكمة 
أوسكار بيستريوس واحتجاجات هونغ كونغ، 
وتغطية الصراع بني داعش واألكراد حول عني 

العرب ”كوباني“.

الوكالة تعهدت بالتركيز على الفيديو باعتباره وسيلة أساسية لسرد القصة

على الصحف أن تلتزم بعدم انتقاد أي عمل تقوم به الحكومة حتى تبقى على قيد النشر

وغريـــر  والزيتانـــي  درويـــش 

نتيجة  لالضطهـــاد  يتعرضون 

حقـــوق  مجـــال  فـــي  لعملهـــم 

اإلنسان وممارسة حق التعبير

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أفادت مصادر إعالمية مغربية 
أن وزارة االتصال ستصدر األسبوع 

املقبل، التقرير السنوي للنهوض بحرية 
الصحافة، ويستند في رصد واقع حرية 

الصحافة باملغرب على إطار عام مرجعي 
يشتمل على مؤشرات حرية الصحافة 

من منظمات غير حكومية وطنية 
ودولية.

◄ أعاد مسؤول في السلطة القضائية 
اإليرانية التذكير بأنه مينع على اإلعالم 

ذكر الرئيس اإليراني السابق محمد 
خامتي، املتهم من البعض في النظام 

بالوقوف وراء التظاهرات املعارضة في 
العام ٢٠٠٩.

◄ ناشد املجلس القومي للطفولة 
واألمومة في مصر، كافة وسائل 

اإلعالم واملواقع اإللكترونية والتواصل 
االجتماعي، بعدم نشر اللقطات املصورة 
لقتل املواطنني املصريني على يد تنظيم 

داعش اإلرهابي.

◄ أقامت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة ورشة نقاشية عن القوانني 

املقيدة حلرية الرأي والعمل الصحفي 
في العراق، بحضور شخصيات فاعلة 
في مجال القانون والصحافة وحقوق 

اإلنسان متثل مؤسسات إعالمية 
وأكادميية.

◄ هددت حكومة جنوب السودان بإقفال 

وسائل اإلعالم التي تنشر مقابالت مع 
متمردين متورطني في احلرب األهلية 
التي جتتاح البالد منذ أكثر من عام.

◄ ودعت األوساط اإلعالمية والصحفية 

في لبنان، اإلعالمي البارز عرفات 
حجازي، الذي غيبه املوت في وقت 

متأخر من مساء األحد، عن عمر يناهز 
الـ ٦٨ عامًا إثر نوبة قلبية.

باختصار

{مـــن المهـــم تضافـــر الجهـــود من أجـــل تأميـــن رســـالة إعالمية 

يكـــون مضمونهـــا مبنيا على أســـس ودرجات عالية مـــن المهنية 

والمسؤولية والشفافية}.

 عيسى عبدالرحمن احلمادي
وزير اإلعالم البحريني

{لماذا يعتدي الجندي اإلسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين؟ 

ببساطة وظيفة الجيش هي الحفاظ على حرية المستوطنين في 

االزدهار، لذلك مهمته قمع المظاهرات الفلسطينية}.

عميرة هاس
صحفية اسرائيلية

{ظلـــت الصحافـــة القومية فـــي مصر الوحيدة على الســـاحة 

لفترات طويلة حتى ظهرت الصحافة المســـتقلة أو الخاصة، 

فبدأت المشاكل في الظهور}.

فهمي عنبه
كاتب صحفي مصري

أحمد بالل:

ما حدث ليس مجزرة وأي 

محاولة لبث الفتنة سيتم 

حسمها عن طريق القانون

[ مصادرة نصف الصحف السودانية في يوم واحد  [  تناول قضايا اجتماعية وأمنية أقلق السلطات



} طرابلس – أثارت صور بثتها قناة اجلزيرة 
القطريـــة معلنة أنهـــا لثالثة أطفال ســـقطوا 
ضحية قصف اجليش املصـــري ملواقع تنظيم 
داعش، جدال واسعا على الشبكات االجتماعية.
وتبـــني أن الصـــور ألطفال ليبيـــني توفوا 
ســـابقا نتيجة لالختناق بغاز وسائل التدفئة 
في مدينـــة البيضاء مبنطقـــة اجلبل األخضر 
الواقعـــة شـــرق ليبيا. وقـــاد مغـــردون، على 
الشـــبكات االجتماعيـــة، حملة ضـــد اجلزيرة 
احلقيقـــي  األصـــل  كاشـــفني  و“أراجيفهـــا“، 

للصور.
والحظ مغردو مواقع التواصل االجتماعي 
أن جثامـــني هؤالء األطفـــال ال تظهر عليها أي 
إصابات ســـوى عالمات االختنـــاق، حيث أن 

وجوههم زرقاء وال يوجد بها أي خدش.
وصب ناشـــطون غضبهم علـــى الصفحة 
الرســـمية للقنـــاة القطرية علـــى موقع تويتر، 
مؤكديـــن أنها ”لم تكتـــف بالتغطيـــة الرديئة 
للحـــدث فقـــط وإمنـــا تريد أن تظهـــر اجليش 
املصـــري أنه قاتـــل لألطفال، وتشـــويه صورة 
الضربـــة اجلويـــة التـــي ثـــأر بها للشـــهداء 

املصريني“.
وقـــال مغرد ”قنـــاة اجلزيـــرة تنقل اخلبر 
”مصـــر تقتـــل أطفـــال ليبيـــا“، ماذا عـــن دماء 
املصريني الذين ذبحتهم داعش؟ كاتشاب؟؟

اجلزيـــرة  قنـــاة  ”تعلـــن  مغـــرد  وســـخر 
اإلخبارية عـــن حاجتها إلى صور وفيديوهات 
تتعلـــق باآلتـــي: ١- أطفال أموات ٢- أشـــالء 
بشـــرية ٣- منازل مقصوفة الســـتخدامها ضد 

اجليش املصري في ليبيا“.
وقال مغردون إن “اجلزيرة القطرية تواصل 
مسلسل الكذب واالفتراء، لتشويه صورة مصر 
أمـــام العالم، منذ عزل محمد مرســـي الرئيس 
األســـبق، كما إنها تدعم السياســـات القطرية 
التركية بشـــكل مباشر، وحتارب مصر لهدمها 

بكافة مؤسساتها“.
يذكـــر أن املوقع الرســـمي لقنـــاة اجلزيرة 
وصفحاتها على الشـــبكات االجتماعية حذف 
الصور نتيجة التعليقات التي كشفت حقيقتها 

دون أن يقدم اعتذارا.
وعبـــر فيســـبوك تواصـــل قنـــاة اجلزيرة 
القطرية حربها اإلعالمية والنفسية ضد مصر، 
حيـــث قامت بإذاعـــة فيديو إعـــدام املصريني 

مدفوع األجر، وفق مغردين.
وقالت الكاتبة الســـعودية لطيفة الشعالن 
على حسابها على توير ”لكل محطة تلفزيونية 
أجنـــدة، حتـــى محطـــات الترفيـــة، وهذا حق 
أن أجندتها  مشـــروع. لكن مشـــكلة ’اجلزيرة‘ 
تصب في دعم التطرف واإلرهاب دون إحساس 

باملسؤولية“.
فيمـــا قال بدر الصفوق علـــى تويتر أيضا 
”أبلـــغ مثل يقـــال في هـــذه الفترة حـــول قناة 
اجلزيـــرة وحتريضهـــا على مصر هـــو : ذيل 
الكلب عمره ما يتعـــدل _ مع االعتذار لكالب 

الشوارع الوفية“.

تختلف األســـاليب التي  } دومــا (ســوريا) – 
يتبعهـــا ناشـــطو الثـــورة الســـورية إليصال 
رســـالتهم إلى العالم ال سيما حينما يجابهون 
املوت بصدور عارية، بسبب ما تقوم به قوات 

األسد من مجازر.
ونشـــرت على مواقع التواصل االجتماعي 
صور ألطفال ســـوريني داخل قفص على وشك 
االشتعال، في صورة مشابهة للطيار األردني، 
معاذ الكساســـبة، الذي قتلـــه تنظيم ”داعش“ 
حرقا، والذي القى خبر إعدامه موجة استنكار 
عربيـــة ودوليـــة كبيـــرة مبـــوازاة التغطيـــة 

اإلعالمية الواسعة للحدث.
وكان ناشـــطون سوريون، ممن عملوا على 
تصويـــر األطفـــال، جمعوا أطفـــاال، في املوقع 
نفسه الذي تعّرض قبل أيام لقصف عنيف في 
مدينة دوما، وألبسوهم الزي البرتقالي، الذي 
معتقليه على ارتدائه،  يجبر تنظيم ”داعـــش“ 
ثم مت تصويرهم في القفص، حاملني شعارات 
تنتقد مواقف مبعوث األمم املتحدة إلى سوريا 
و”الصمـــت اإلعالمـــي“ حيال مـــا يحصل في 
دومـــا، وذلك ضمن مشـــهد متثيلي يهدف إلى 

إيصال احتجاجهم إلى العالم.
وقال نشـــطاء ”إنها حيلـــة للتنديد مبقتل 
مئـــات املدنيني مـــن قبل غارات جويـــة تابعة 

لنظام األسد“.
وفي احتجاج شـــديد اللهجة، يقف ناشط، 
يحمل شـــعلة نـــار، على مقربة مـــن مجموعة 
األطفـــال الصغار احملبوســـني داخـــل القفص 
احلديـــدي، حملاكاة ما حدث فـــي مقتل الطيار 

األردني.
وقال ناشـــط نريد لفت انتبـــاه العالم إلى 
الفظائع التي يرتكبها الرئيس السوري بشار 
األسد، والتي ال تختلف عما يقترفه من يدعون 

بـ”اجلهاديني“ من ممارسات وحشية.
وفي مقابلة نادرة للرئيس الســـوري بشار 
األسد، األسبوع املاضي، نفى استخدام القنابل 
ضـــد شـــعبه، وذلك بعدمـــا اتهمتـــه جماعات 
حقـــوق اإلنســـان بتلك األفعال طـــوال احلرب 
التي دامت أربع ســـنوات. كما نفى ”الطاغية“ 
ما يصفه ناشـــطون، باألعمال الوحشية التي 

تضمنـــت اســـتخدامه ألســـلحة كيميائية في 
هجـــوم على العاصمة عام ٢٠١٣ والذي أســـفر 

عن مقتل قرابة ١٤٠٠ شخص.
أحد املصورين في املدينة، رفض اإلفصاح 
عن اسمه، وهو مصور ألحد الوكاالت العاملية، 
يعتبر أن الصـــورة كفيلة برواية حكاية املوت 
الذي تعيشه املدينة، فضال عن إطالق عشرات 
نداءات االســـتغاثة إلنقاذ األهالي من أشـــباح 
فرضها األسد في حياتهم اليومية كـ”احلصار، 
واملوت، والقصف، وعســـر تأمني لقمة العيش 
وغيرها“، مشيرا إلى أن العالم حينما ينتفض 
من أجل أفعال داعش ويترك األسد ذا اإلجرام 
الكبير فهو ينظر بعـــني واحدة، وتابع حديثه 
بالقـــول ”على املجتمع الدولي أن يســـاهم في 

إعادة حق األطفال في احلياة والسالم“.
وترافقـــت الصور املنتشـــرة على وســـائل 
االجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع  اإلعـــالم 
بعاصفـــة مـــن التغريـــدات حتت هاشـــتاغات 
عديدة عبـــرت عما يجـــري في املدينـــة، منها 
  Douma_Exterminated#و (#دوما_تبـــاد 
و#AssadHolocaust )، وقـــد حققـــت انتشـــارا 
واســـعا. وقضى في مدينة دوما مئة وثمانون 
شـــخصا خالل مجازر شـــهر فبراير، منهم من 

دفـــن في مقبرة املدينة، ومنهـــم من كان منزله 
هو قبره، حيـــث تعتبر األبنية املهدومة مقبرة 
جماعية ألهالي البناء نظرا إلى انعدام القدرة 

على إنقاذ املدنيني العالقني حتت األنقاض.
صـــورا  تويتـــر  عبـــر  مغـــردون  ونشـــر 
وفيديوهـــات وتعليقات عن ضحايـــا املجازر 

التي ارتكبها النظام السوري هناك.
ويقول مغردون إن الهاشتاغات أيضا هي 
رد رافـــض لتصريحات املبعـــوث األممي إلى 
سوريا ”ستيفان دي ميستورا“، التي تضمنت 

أن ”األسد جزء من حل األزمة في سوريا“.
يذكر أن هاشـــتاغ هولوكست األسد باللغة 
اإلنكليزيـــة تصـــدر املراتب األولـــى في قائمة 
الهاشتاغات األكثر تداوال على مستوى العالم، 
إذ ظهـــر في أكثر مـــن ٥٥٥ ألف تغريدة في أقل 

من ٢٤ ساعة. 
وبالتزامن، ينشر الناشطون السوريون في 
مناطق سيطرة ”داعش“ صورا وتعليقات حول 
املجازر املرتكبة بحق السوريني ومحاكماتهم 

صلبهم وذبحهم. 
ويقـــول مغردون ”كّل يوم تغرق الشـــبكات 
االجتماعية بأخبار على شاكلة ’داعش تذبح‘، 
’النظام الســـوري يرتكب مجـــزرة‘، ومن يهتّم 

ألمرهـــا؟ ال أحد، على ما يبدو“. وعلقت املدونة 
شـــارولت، باللغـــة اإلنكليزيـــة ”أتســـاءل أين 
العالـــم مما يحدث في ســـوريا، هل فقد العالم 

بصره؟ ال تنسوا سوريا“.
وعلـــى صعيـــد آخر، قـــال مغـــردون إن ما 
يحدث في ســـوريا اآلن ليس مســـؤولية األسد 
وحـــده بل مســـؤولية كل صامت عـــن ”جرائم 

احلرب“ التي حتصل بحق الشعب السوري.
فيما أيد البعض اآلخر تصريحات املبعوث 
األممـــي ودعـــا إلى قـــراءة املوضـــوع بتريث 

لتجنب ما يحدث في العراق.
وقالـــت مغردة ”طول عمرنا ما نســـمع عن 
نـــاس يبكون دما حتى رأيناهم بدوما“، مرفقة 
التعليق بصورة لرجل مســـن مـــن دوما دامي 

العينني. 
وتعليقـــا على صورة لطفل أخرج من حتت 
األنقـــاض جثة متفحمة. كتب مغـــرد ”دوما ال 

حتترق وحدها، قلوبنا كلها حتترق معها“.
فيما دّون ناشـــط ”دوما تباد، ال ياســـمني 
هنـــاك، وال موت أنيـــق، وال ملثمني وال أقليات 
منتهكـــة، كل مـــا هنالـــك عادي جـــدا، وخارج 
شـــروط جناح الصـــورة، العاديـــون ال صخب 

لهم“.
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@alarabonline

 

أبرز تغريدات العرب

ليبيامصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@M_Seloom  
عاجـــل! بعـــد مقتل عمه الشـــيخ 
الســـويدان وابـــن عمـــه و7 مـــن 
االحتاديـــة  احملكمـــة  حراســـه، 
العراقيـــة تقـــرر إلغـــاء عضوية 
النائب زيد اجلنابي في البرملان.

 ******
@Moh_Alkateeb  
قضـــت أميـــركا في ســـاعة على 
قوات العـــراق املنظمة واملجهزة 
فـــي طريق املطـــالع أيـــام حرب 
الكويـــت ولـــم تســـتطع أن تؤثر 
بضرباتها في داعش ما السر؟

******
@SermedAlwan  

القضـــاء علـــى داعش يتـــم عبر 
القضاء على مســـببات ظهورها، 
الدواعـــش ال ينبتـــون فـــي بالد 
تقودهـــا ثلة نزيهة، حتب رعيتها 

وتسهر على خدمتهم...كّلهم!
******

@Ayadjamaladdin  
دمـــاء النـــاس تســـفك.. االيزدي 
والكردي  والعربـــي  واملســـيحي 
والتركمانـــي فـــي حـــرب ال ناقة 
لهم فيها وال جمل .. إال شـــعارات 

سخيفة مثل "االسالم هو احلل"!
******

@azetrt46 
الشهر العراقي 40 يوما نستاهل 
ألف مرة، خلي الشـــيعي ينتخب 
الشيعي الفاسد والسني ينتخب 
السياســـيون  الفاســـد.  الســـني 

متفقون على الشعب.

@JamalBnHuwaireb  
للسياســـات  نظرتهـــم  كانـــت  إذا 
الدوليـــة ضعيفـــة أو ال تكاد تبصر 
املســـتقبل فعلـــى حكمـــاء اليمـــن 
نصيحة احلوثي بأن األمور تتغير 

في حلظة حاسمة وليقرأ التاريخ!
******

@ghurab77  
قد تقف مـــع صديق ضد صديق أو 
مع أخيـــك ضد ابن عمك أو مع ابن 
عمك ضد الغريب لكن احذر ان تقف 
مع شـــخص أو حزب أو جماعة أو 

قبيلة ضد وطنك.
******

@alasaadim 
متـــر األيام ويزداد الوضع ســـوءا، 
وننتظر معجزة مـــن مكان ما حتل 
مشاكلنا، أو نستيقظ صباح يوم ما 
وكل شيء على ما يرام. اليمن بلدنا 

كلنا ولكن من يفهم.
******

@samighaleb           
أمـــام احلوثيني فرصـــة لتوفير ٢٠ 
عاما علـــى اليمنيـــني بالتنازل عن 
خرافاتهـــم بشـــأن التســـلط علـــى 
اليمنيـــني، من املهـــرة إلى صعدة، 

ومن كمران إلى عبدالكوري!
******

@NadiaSakkaf     
لـــن جتدي املفاوضـــات احلالية بل 
شـــرعية  تعطي  ســـوف  بالعكـــس 
ملـــا يحدث ألنها ليســـت جـــادة وال 
متكافئة لو ترون املهانة والتخاذل 

اليمن بلدنا كلنا.

@mazenalsarhan  
قناة آل البيت الطائفية (الشيعية) 
وقناة وصال الطائفية (الســـنية) 
لو أملك صواريخ بالســـتية أقسم 
وأرحت  بهـــا  لقصفتهمـــا  باللـــه 

العالم اإلسالمي منهما.
******

@dalaaalmoufti  
ليـــس  اللـــه  أن  تقتنـــع  عندمـــا 
ربـــك وحـــدك وأنه رب املســـيحي 
والبـــوذي والســـيخي واليهودي 
وحتـــى الالدينـــي، تســـتطيع أن 
تتقبـــل وجودهم رغـــم اختالفهم 

عنك. #نقطة_وعي.
******

@mardukthegod  
محاربة داعـــش يجب ان تبدأ من 

املدارس.
******

@maryam1001 
نحتاج الى ضربة جوية لدواعش 
تويتر وكتائب الفتنة وحســـابات 
التحريـــض التـــي تنتشـــر علـــى 
مواقع التواصل اذا أردنا القضاء 

على منابع االرهاب وجتفيفها.
******

@mmshibani 
مســـاعد وزيـــر خارجيـــة إيـــران 
يقول الســـعودية وايـــران لديهما 
طاقات كافية ملساعدة دول املنطقة 
ملواجهـــة اإلرهـــاب يعنـــي غـــزل 

لقيادة #امللك_سلمان.
******

@k99mk1 
هنـــاك صـــراع متوقـــع مـــن أجل 
البقاء في كل حلظـــة بني النزاهة 
والفســـاد مـــا نرجـــوه أال تخذل 
النزاهـــة إن خذلناها بتنا جميعا 

في مهب الريح!

@sherineawahab
شيرين عبدالوهاب
فنانة مصرية

@LASTWISDOM1 
قصـــف األفـــكار أهـــم مـــن قصف 

األوكار.
******

@youasa1 
رجـــل مـــن الصعيـــد يرقـــص من 
الفرحة بعد إمتامه شـــهادة محو 

األمية، "لقد قهر اجلهل".
******

@wedy_ana  
القائـــد الســـابق للمارينز: أوباما 
رفض طلبا مصريا للحصول على 
معلومات حـــول تنظيم داعش في 

ليبيا.. أوباما داعشي.
******

@sarafahmy2000  
من ساعدوا حماس. تنتهك احلدود 
وحتـــت  االرض  فـــوق  املصريـــة 
االرض. يكلمونـــك اآلن عن انتهاك 

السيادة الليبية مقززون جدا.
******

@saeed33fg 
احرار قطر نحن شـــعب قطر نبرأ 
الـــى الله ممـــا قامت بـــه حكومة 
بالدنـــا مـــن تعـــاون مـــع تركيـــا 
وإسرائيل واالخوان لتدمير الدول 

العربية وسفك دمائها.
******

@manno1112  
لـــم نحتمل أن نبيـــت ليلة واحدة 
ونحن نشـــعر مع احلـــزن مبهانة 
فتذكرت أهلنـــا الذين حتملوا هذا 
ملدة ٦ ســـنوات وبالرغـــم من ذلك 

دعموا جيشهم ماديا ومعنويا.

@loayomran  
17 فبرايـــر هـــي ثورتنـــا.. ولـــو 
ســـرقوها! ولـــو خذلوهـــا! ولـــو 
بهدلوهـــا! 17 فبرايـــر هـــي دماء 

الشهداء.. وإن ضيعوها.
******

@drmahmoudrefaat
حقيقـــة، ليس في ليبيـــا حكومة 
ومن تستضيفهم اجلزيرة خلداع 
املشـــاهد بـــأن في ليبيـــا حكومة 
مركزيـــة، هـــم مجـــرد اراجوزات 

السيرك. شهداء مصر في ليبيا.
******

@Boukacheche_TN 
مراحل الصدمة من جرائم داعش: 
 -  3 الغضـــب   -  2 اإلنـــكار   -  1
املفاوضة 4 - اإلحباط 5 - القبول 
وكل منـــا في مرحلة لم يتجاوزها 

بعد. نقطة وعي.
******

@nbenotman  
احلرب اإلعالمية التي يستخدمها 
الدواعش تعتبر سالحا ذا حدين؛ 
أغراضهـــم  تخـــدم  أنهـــا  حيـــث 
الدعائيـــة و لكنهـــا متكننـــا مـــن 
الدخول إلى عقولهم بشكل مريح.

******
@hy
بحر  املتوســـط،  االبيض  البحـــر 
مشؤوم، كم شرب دماء؟ دم شهداء 
داعش اإلرهابيـــة، وال دم االفارقة 
الهاربـــني الـــى أوروبا مـــن الهم 
و الفقـــر و املـــرض.. دم من أكلهم 

احلوت؟ البحر يبكي ليه؟

اليمن

وّجهــــــت مجموعة من األطفــــــال من مدينة 
دوما السورية رسالة احتجاج إلى العالم، 
ــــــا مكان معاذ، هل  مفادهــــــا "ماذا لو حرقن

سيهتم العالم ألمرنا"؟

@opa
شـــكري بالعيد يشـــكركم ويقول 

لكم. كفى. اتركوني ألرتاح.
******

@erdud  
صـــوت  فـــوق  يعلـــو  صـــوت  ال 
االضرابات. من رأيي أن يستدعي 
ويكلفـــه  العباســـي  السبســـي 

بتشكيل حكومة.
******

@bint_na9ir 
نشـــرات األخبـــار الصباحية، ال 

ينصح بها ملرضى القلب.
******

@hakim1zed 
مصلحة  علـــى  تســـتولي  داعش 
اجلـــوازات في ليبيـــا. لذا وجب 
فـــرض التأشـــيرة اذا اردنـــا ان 

نحمي بالدنا.
******

@msaddak3
تتفاخـــر الســـلطات فـــي تونس 
بانهـــا لم تنفذ حكـــم االعدام منذ 
تســـعينات القرن املاضي لكن في 
احلقيقـــة يوميا يعدم التوانســـة 

في مستشفياتنا احلالة خطيرة.
******

@RAFRAFI_MED 
عالقـــة النهضـــة بنـــداء تونـــس 
سياســـيا هي كزواج فتاة يافعة 
بعجـــوز مريض وثـــري، وأفقها، 
دفنه واالســـتحواذ على ما ميلك. 
نداء تونس مير بتخلخل داخلي!

تويتر يطارد داعش واألسد قضبان حديد لقفص واحد
الجزيرة

أطفال في قفص: داعش واألسد وجهان لعملة اإلرهاب

الهاشـــتاغات موقـــف رافـــض  

لتصريحـــات المبعـــوث األممي 

إلى ســـوريا  التـــي تضمنت أن 

«األسد جزء من حل األزمة}

◄

[ هاشتاغات تويتر ألجل لفت انتباه العالم إلى الفظائع المرتكبة في سوريا

قـــال خبـــراء إعالم إن رئيس الوزراء البريطاني لديه آالف المتابعين الوهميين، ولدى زعيم حزب المحافظين ٩١٥ ألف متابع على تويتر، 

الذي انضم إليه منذ خمس سنوات. ويقول خبراء اإلعالم إن حوالي ١٣٧ ألفا من متابعيه حسابات «وهمية} أو «أشباح} غير موجودين، 

في حين وصفوا ٣٩٣ ألفا من أصدقائه بأنهم «غير نشطين} وال يستخدمون حساباتهم.
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يصـــوم أتبـــاع البهائية في شـــهر مارس من كل ســـنة وال يصلون  صالة تحقيق

الجماعة إال على امليت وعند تالوة الدعاء يدعو هؤالء إلى تعزيز التسامح 

الديني في البحرين ويقدمون املواطنة على أي عنوان آخر.

الزواج في الدين البهائي ارتباط جســـماني وروحاني، ويشـــترط في عقد 

الزواج البهائي رضى أبوي الزوج والزوجة، ســـواء أكانا بهائيني أم ال، وهذا 

يضمن االتحاد واملحبة بني العائلتني ويقوي أواصر األلفة بينهما.

٢٠٠ عـــدد العائـــالت البهائية في البحرين، ولكن تقارير تشـــير إلى أن 

عدد البهائيني يتزايد باستمرار، خاصة في أوساط العمالة الوافدة إلى 

البحرين من مختلف مناطق العالم.

سالم الشماع

} المنامة - يســـتعد البهائيـــون في البحرين، 
مثل غيرهـــم مـــن البهائيين في العالـــم، ألداء 
فريضة الصيام لمدة 19 يوما في شهر الصيام 
البهائـــي ابتـــداء من يـــوم الثاني مـــن مارس 
المقبـــل، فيمتنعون عن الطعام والشـــراب من 
طلـــوع الشـــمس حتـــى غروبهـــا، ويحتفلون 
بالعيد يوما واحدا بعد الصيام، في 21 مارس، 

المعروف بعيد نوروز.
وينصهر البهائيون في المجتمع البحريني 
رافعيـــن شـــعار المحبة في ظل تســـامح ديني 
يكاد يكون فريـــدا في هذا البلد، متوزعين على 
شتى مناطق البحرين، تربطهم بغيرهم روابط 

المواطنة والنسب والجيرة.

200 عائلة

إحـــدى  وهـــي  جابـــري،  طاهـــرة  وتقـــول 
البهائيـــات البحرينيـــات إن الديـــن البهائي ال 
يدعو أتباعه إلى التكتل أو التقوقع، بل يحثهم 
على االندماج والتعايش مع الجميع، ويعّد ذلك 

من الفضائل األخالقية الحميدة.
ويقـــدر عدد البهائيين فـــي البحرين بـ 200 
عائلـــة، ولكـــن  جابـــري تضيف إليهـــم أعدادا 
أخرى، فهـــي تقول ”هناك أيضـــا أعداد أخرى 
من البهائيين الذين يفدون إلى مملكة البحرين 
للعمـــل والعيش فيهـــا، فالبحريـــن مركز مالي 
مهم ويعّد اقتصادها من االقتصاديات الجاذبة 
لأليدي العاملة في المنطقة، إذ تستقطب سنويا 
آالف الوافدين للعمل في شـــتى المجاالت، من 
بينهـــم، بطبيعة الحال، العديـــد من البهائيين، 
لذا مـــن الصعب الحصول علـــى إحصاء دقيق 
لعـــدد البهائيين في البحريـــن“، واصفة إياهم 
بأنهم ”إحدى أكبر األقليات الدينية في البالد“.
وتضيـــف أن ”أهـــم ما يميـــز البحرين هو 
روح التسامح والتعايش بين أطياف المجتمع 
الواحد كافة، وهذا هو العامل األســـاس لتقدم 
الشـــعوب وتمتعها بالحرية والرخاء، فبفضل 
هذا المبدأ المهم، عشـــنا على تراب هذا الوطن 
مواطنين نتمتع بُحرية إقامة شعائرنا الدينية 
وممارســـة حقوقنـــا االجتماعيـــة دون تمييز، 
فالميزان الذي التمســـناه هو درجة اإلخالص 
والتفانـــي والعمل الدؤوب والســـعي للصالح 

العام وليس الخلفية الدينية أو العرقية“.

الروح والريحان

والمناســـبات  باألعياد  البهائيون  ويحتفل 
الدينية البهائية، مثل مولد بهاءالله، مؤســـس 
دعوتهم الذي يســـبقون النطق باســـمه بكلمة 
”حضـــرة“، وإعـــالن دعوتـــه، فـــي أجـــواء من 
الحريـــة، ويجتمعون لتـــالوة أدعيتهم جماعيا 
ليعـــم الخير على المجتمع البحريني بأســـره، 
بمشـــاركة من أصدقائهم من الديانات األخرى 

وكل من يود الدعاء لخير المجتمع وصالحه.
وينشـــط البهائيون في البحرين في تعزيز 
التســـامح الديني في البالد وإدامة التماســـك 
المجتمعـــي، فهـــم يقدمون المواطنـــة على أي 
عنـــوان آخر، ويقول عطيـــة الله روحاني، وهو 
ناشط حقوقي واجتماعي وعمالي معروف في 
البحرين: إن مجتمعاتنا في حاجة ماســـة إلى 
التخلص من التعصب المتزايد، وفتح حوارات 
عميقة حول التســـامح والتآخـــي بين مختلف 

المذاهـــب واألديـــان. ويضيف ”نحن نشـــارك 
فـــي فضاءات عدة مثل النـــدوات وورش العمل 
والكتابـــة في الصحـــف والمحاضـــرات، لدعم 
حوار التســـامح وتعزيز مبـــدأ وحدة الجنس 
البشـــري الذي هـــو المحور الذي تـــدور حوله 
جميع تعاليـــم حضرة بهاء اللـــه، والبهائيون 
مطالبون بموجب تعاليم دينهم أن يتعايشـــوا 
بالـــروح والريحـــان مع أتبـــاع األديـــان كافة، 
كمـــا أنهم ال يعـــدون وحـــدة المجتمعات التي 
يعيشون في ظلها مجرد أمل زائف، بل يعملون 
على تحقيق هذا المبدأ، بالتعاون مع الجميع“.

دين مستقل

ويرحـــب البهائيـــون بالعمل مـــع من لديه 
الرغبـــة فـــي اإلســـهام فـــي تنميـــة المجتمع، 
ويســـهمون في زيادة التقارب المجتمعي، من 
خالل المشـــاركة في مشـــاريع البيئة المحلية 

والخدمات االجتماعية.
وحســـب روحانـــي، فإن وجـــود البهائيين 
في البحرين يعود إلـــى اإلعالن الخفي للدعوة 
البهائية في إيران فـــي العام 1844، ثم إعالنها 
العام في حديقة الرضوان في بغداد، بعد تسع 

سنوات من ذلك التاريخ.
من جانبـــه، يقول جـــالل خليـــل، وهو من 
العاملين في مجال التأمين في البحرين ”نحن 
نؤمن بأن حب الوطن يجب ترجمته إلى أعمال 
لخدمتـــه ولصالح خيـــر المجتمـــع وصالحه، 
لذلـــك نعمل فـــي البحرين جنبا إلـــى جنب مع 
ســـائر إخوتنا في الجيرة والوطن لرقي وطننا 
وتقدمه واإلسهام في بنائه، ونحث أبناءنا على 
تلقي العلم ونيل الشهادات والخبرات لإلسهام 
فـــي تطوير المجتمع البحريني وأن ينالوا ثقة 
أقرانهم، وكل من تعامل معهم، وإعجابهم على 

المستويات كافة“.
  ويصف الدين البهائي بأنه دين مســـتقل، 
مـــن أبـــرز مبادئـــه وحـــدة الجنس البشـــري 
والتحري عن الحقيقة تحرًيا مستقال، والتبّرؤ 
من ألوان التعصب الجنسي والديني والطبقي 
والقومي كلها، وإشاعة روح الوئام والمساواة 
بين الرجل والمرأة، فهما الجناحان اللذان يعلو 
بهما طائر الجنس البشـــري، ووجوب التعليم 
اإلجباري، واالتفاق علـــى لغة عالمية إضافية، 
والقضاء على الغنـــى الفاحش والفقر المدقع، 
وتمجيد العدل على أنه المبدأ المســـيطر على 
المجتمع اإلنساني، والثناء على الدين كحصن 
لحماية جميع الشـــعوب واألمم، وإقرار السالم 

الدائم العام كأسمى هدف للبشرية.
ويضيف خليـــل أن البهائيين يؤمنون بأن 
دين الله واحد في أصله وجوهره، وعليه فإنهم 
جميعـــا يؤمنون باإلســـالم وبمكانة الرســـول 
محمـــد، مشـــيرا إلـــى أن النصـــوص البهائية 
تصف اإلســـالم بأنه ”دين الله المبارك المنير“ 
وأن محمدا ”ســـيد العالم وعلـــة وجود األمم“ 
و“ســـراج الله بيـــن العباد ونوره فـــي البالد“ 
”الـــذي بظهـــوره تزينـــت األرض وبصعـــوده 
وعروجه تشرفت األفالك“ ”وبه سالت البطحاء 
وابتسم ثغر الحجاز وبه ُنصبت راية الحقيقة 
ونكس علم المجـــاز“ ”وبه نصب علم التوحيد 

بين األديان“.
ويشـــير إلـــى أن ”اللغـــة العربيـــة هي لغة 
التنزيل لحضرة بهاءالله الذي أشاد بها وأثنى 
عليها، ثم إن الكتابات المقدسة البهائية تمجد 

الشعوب العربية“. 

والزواج في الدين البهائي ارتباط جسماني 
وروحاني، ويشـــترط في عقد الـــزواج البهائي 
رضـــى أبـــوي الـــزوج والزوجة، ســـواء أكانا 
بهائييـــن أم ال، وهذا يضمـــن االتحاد والمحبة 

بين العائلتين ويقوي أواصر األلفة بينهما.
أما مراسم الدفن عندهم، فتبدأ بغسل جسد 
الشخص بعد وفاته، ثم يوضع خاتم في إصبعه 
منقوش عليه آية من كتابهم المســـمى ”الكتاب 
األقدس“، وقبل دفن الجسد، تقرأ صالة الميت، 
عـــادة بحضور األهـــل واألصدقـــاء والجيران، 
وهـــذه هـــي صـــالة الجماعـــة الوحيـــدة لدى 
البهائيين، ويتم الدفن في المقبرة الخاصة بهم 
والتي تســـمى ”الروضة األبدية“، التي قدمتها 
حكومـــة البحرين لهـــم قبل أكثر من 50 ســـنة. 
وبرز من بيـــن البهائيين في البحرين محامون 

وأطبـــاء وتجار ومصرفيون ومحاســـبون، كما 
برزوا في قطاع التأميـــن و الوزارات والدوائر 

الحكومية وغيرها.
 وتتحـــدث طاهـــرة جابـــري عـــن أحدهم، 
وهـــو الراحل أبوالقاســـم فيضـــي الذي عاش 
في البحرين أواســـط القـــرن الماضي، واصفة 
إياه بأنه ”كان أســـتاذا في التربية من خريجي 
إحدى أرقى الجامعـــات في بيروت وهو مثقف 
وذو خبـــرة واســـعة في مجال تعليـــم األطفال 
وتربيتهـــم وكان ملمـــا باللغـــة اإلنكليزية، لذا 
لعب هو وعائلته دورا مهما في خدمة المجتمع 

البحريني آنذاك“.
وتقول: كانت لفيضي إســـهامات مهمة في 
مجال محو األمية أيضا، ففي األربعينات تطوع 
هو وعـــدد من بهائيي البحريـــن لتنظيم بضع 

مبادرات لخدمـــة المجتمع، مـــن بينها دروس 
محو األمية. كما قامـــت زوجته بتطوير بعض 

الدورات لتعليم القراءة والكتابة للسيدات.

أماكن مقدسة

ويقدس البهائيون أماكن في إيران والعراق 
وفلسطين ويحجون إليها، ويوضح عطية الله 
روحاني أن الدولتين الفارسية والعثمانية نفتا 
بهاءالله مؤســـس الدين البهائي أواسط القرن 
التاســـع عشـــر إلى كل من بغـــداد، حيث أعلن 
دعوته، ثم إســـطنبول فأدرنة وصوًال إلى قلعة 
مدينة عكا في العـــام 1868م، حيث توفي ودفن 
في العام 1892، مشـــيرا إلـــى أن أغلب األماكن 

البهائية المقدسة تقع في فلسطين.

يعتبر أتباع الديانة البهائية في البحرين إحدى أكبر األقليات الدينية في البالد وينظر إلى 
تعايش األغلبية املسلمة مع البهائيني على أنه ضرب من ضروب التسامح ومنوذج لوحدة 

البحرينيني وإعالئهم للوطنية قبل أي اعتبارات أخرى.

حديقة الرضوان في بغداد حيث اعلنت الدعوة البهائية

البهائيون يشاركون في حوار التسامح والتآخي بين األديان والمذاهب

ضريح بهاء الدين في عكا بفلسطين الروضة األبدية في البحرين

البهائيون في البحرين: التسامح عنوان الدين
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فن {الكوميكس} يناقش قضايا العنف ضد المرأة
} القاهــرة - ”الشـــكمجية ” مجلـــة حتتـــوي 
على ”الكوميكس“، وهو فن القصص املصّورة 
ورسوم كاريكاتير، وكل عدد من املجلة يناقش 
قضية، وقد ناقش العدد األول منها الُعنف ضد 
املـــرأة والتحرُّش اجلنســـي، وفي هـــذا العدد 
و“الكوميكس“  الكاريكاتيـــر  رســـومات  كانت 
وســـيلة ملناقشـــة موضوعات لم تتطرق إليها 
وســـائل اإلعالم إال نادرا، مثل التحرُّش داخل 

األسرة.
فـــي اآلونـــة األخيـــرة، انتشـــرت مثل هذه 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  كثيـــرا  الرســـومات 
االجتماعي، وهذا السبب األول في اختيار فن 

”الكوميكس“ للتعبير عن قضايا املرأة.

وعن سبب اختيار اسم املجلة، قالت فاطمة 
منصور رئيســـة حترير املجلة: ”الشـــكمجية“ 
هي الصندوق الصغيـــر الذي تضع فيه املرأة 
مجوهراتهـــا، وقـــد مت اختيـــار هـــذا االســـم 
ألن فريـــق عمل املجلـــة ينوي ُمناقشـــة أفكار 
وموضوعات تشـــارك املجوهرات قيمتها، كما 
أننا نتمنى أن تكون مجلتنا مثل ”الشكمجية“ 

موجودة في كل بيت.
وتشارك التشكيلية دعاء العدل، برسوماتها 
في املجلة، وتعترف أن رسوماتها أداة للتعبير 
عما ُتعانيـــه كامرأة داخـــل املجتمع املصري، 
وتؤكد أنها دائما تشـــارك فـــي املبادرات التي 
تنّظمها مجموعة ”نظرة للدراســـات النسوية“ 

ملناهضة الظلم الذي تتعّرض له املرأة، وتبدي 
دعاء اندهاشها من أن املرأة في املاضي كانت 
لها مكانة أفضل ممـــا هي عليه اآلن، وضربت 
مثـــال بـ”لطفيـــة النـــادي“، ثاني امـــرأة قادت 
طائرة في العالم، وتتساءل: هل أصبح أقصى 
طموحات املرأة في مصر أن تسير في الشارع 

دون أن تتعّرض ملضايقات من املارة؟
يحـــول  وتضيـــف: إن فـــن ”الكوميكـــس“ 
املصطلحـــات العميقة، التي ُتقال عند التحدث 
عن قضايا املـــرأة في املؤمترات والبرامج إلى 
قصص ُمصـــّورة، كلماتها بســـيطة ويفهمها 
البسطاء، وهذا ما يهدف إليه فريق عمل مجلة 

”الشكمجية“.

◄ أعرب غالبية األملان عن اعتقادهم 
بأن فترة الصوم الكبيرة مفيدة 
بالنسبة لهم. وذكر 56 باملئة في 

استطالع للرأي أنهم صاموا من قبل 
ألسباب صحية عدة أسابيع.

◄ اكتشف العلماء أن سبب التأتأة 
يعود إلى وجود شذوذ في مركز الكالم 

في الدماغ. واكتشفوا وجود شذوذ 
في املادة السنجابية في منطقة بروكا 
الواقعة في قشرة الدماغ املسؤولة عن 

الكالم، عند الذين يعانون من التأتأة.

◄ يؤكد علماء أنه باستطاعة النساء 
من اآلن فصاعدا معرفة الرجل الوفي 

من الرجل اخلائن وذلك من خالل 
هرمون التستوستيرون املتركز في 

إصبع البنصر عند الرجال.

◄ كشف الوكيل العام للملك لدى 
محكمة االستئناف بالرباط، أن عدد 
القضايا املسجلة خالل سنة 2014، 

واملتعلقة بالعنف ضد املرأة، باحملاكم 
التابعة للدائرة القضائية حملكمة 

االستئناف بالرباط، بلغ 1390 قضية.

◄ أعلن كاتب الدولة املكلف بالشباب 
في تونس أن حماية الشباب من 

السلوكيات اخلطرة التي تهدد 
صحته وسالمته ومن أهمها ظاهرة 
تعاطي املخدرات ستكون في صدارة 
االولويات التي ستعمل الوزارة على 

معاجلتها خالل الفترة القادمة.

◄ يسعى معالج جنسي أملاني إلى 
افتتاح عيادة إسعاف ملن ُيرّجح 
ارتكابهم جرائم اعتداء جنسي، 

وذلك إلميانه بأن العالج النفسي 
قد يساعدهم من أجل التغلب على 

نزواتهم، وبالتالي التقليل من ضحايا 
االعتداءات اجلنسية.

باختصار جمال

} يعد مصل اللبن بمثابة إكســـير الصحة 
والجمـــال، حيـــث أنه يحارب الشـــيخوخة 
ويســـاعد علـــى التمتع بالرشـــاقة، كما أنه 
يقوي جهاز المناعة، فضال عن أنه يســـهم 
في الشعور بالسعادة. وقالت مجلة ”إيلي“ 
األلمانيـــة إن الملكة الفرعونيـــة كليوباترا، 
التـــي تعتبر أيقونـــة الجمال، اســـتخدمت 

مصل اللبن للحفاظ على نضارة بشرتها.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بشـــؤون 
الصحة والجمال أن مصل اللبن يسهم إلى 
جانب ممارســـة الرياضة فـــي التخلص من 
بضع كيلوغرامات، حيث أنه قليل الدسم، إذ 
يتكـــون 94 بالمئة منه من الماء. وباإلضافة 
إلى ذلـــك، يعزز مصل اللبـــن عملية األيض 
وحـــرق الدهون ويســـاعد على بنـــاء كتلة 
العضالت بفضل احتوائه على نسبة عالية 

من األحماض األمينية.
كما يســـاعد مصـــل اللبن علـــى تجديد 
الخاليـــا بفضل احتوائه علـــى البروتينات 
ويحارب الســـيلوليت بفضل احتوائه على 
البوتاســـيوم، ومن ثم التمتع ببشرة نضرة 

ومشرقة وأظافر قوية وشعر المع.
وإلى جانب فوائده الصحية والجمالية، 
يعد مصل اللبن بمثابة مفتاح إلى السعادة، 
حيث أن تناول 3 غرامات من بروتين مصل 
اللبـــن يوميا يســـهم في خفـــض هرمونات 
التوتـــر في الجســـم وتحفيزه علـــى إفراز 

هرمون ”السيروتونين“.

مصل اللبن إكسير 

الصحة والجمال

في عيد الحب

} أال يستحّق االحتفال واالحتفاء؟.. ذلك 
المارد الذي يقطُن أرواَح كل البشر ويمكن 
استحضارُه في أي لحظة؟.. أفال يستحّق 
منا أعيادا ومهرجانات وكرنفاالت تقديس 

وتبجيل؟.. تضحك مني صديقتي وهي 
تشاكسني بسخرية ”يالِك من عاشقة!.. 
أمازلِت رومانسية حتى اآلن؟“.. تقولها 

وكأنها ترجمني بباقة ورد!
فأضحك وأقول ”بلى.. مازلت كذلك جدا 

يا صديقتي الغالية“.. أقولها ملء فمي.. ملء 
مسامي.. ملء احتراقي وانطفائي وبكائي 
وسهري وابتسامتي ودهشتي وانتشائي.. 
أعترف بها ملء شغفي الذي داهمني يوم 

ولدت.. والزمني مثل نبٍض تفارقني الحياة 
إذا ما فارقني.. وما فتئت عالماته تفضح 

مالمحي وتربك خطواتي.. أو تجعلها تدّك 
األرض خيالء ومرحا أنى حللت ومهما بلغت 

طفولتي من عمٍر أو خبرة أو تجربة..
وبحسب نزار شاعر العاشقين ”الحب في 
األرض بعض من تخّيلنا…. لو لم نجده عليها 

الخترعناه“.. ها أنني اخترع الحب في كل 

يوم.. وُاعيد اكتشاف الحبيب في كل لحظة.. 
ُالِبس معشوقي ثوب العشق فضفاضا.. 

ُاغدق عليه من الوهم ما يجعله يسمو إلى 
مرتبة اآللهة.. أحيا على طيف منه.. على 

نبرة أو خبٍر أو رنـّة أو رسالة أو أغنية أو 
ذكرى.. نعم مازلت كذلك يا صديقتي.. وإن 

شئت أن توغلي في الضحِك.. فإليك هذا 
الخبر األدهى: ال يهّم الحبيب!.. ألن فكرة 

الحب هي األهم.. والحب هو األولى!..
الحب.. تلك العصا السحرية التي تحيل 

خيوَط الفجِر إلى فضة.. وتحيل األلم إلى 
عافية.. وقطرات المطر إلى قبالت.. هي ما 
تجعل أعتى المشكالت تبدو تافهة عادية 

وبرسم الحل.. هي ما تجعلنا نرى اآلخرين 
حولنا رائعين مهذبين محبين!.. تجعلنا 
نحّس أننا نحيا.. وأننا لن نكون برسم 

الموت طالما أن أنفاس الحبيب تعطر الهواء 
من حولنا.. في زمن صار الموت فيه سمة 

وخبزا يوميا.. حتى في شقاء الحب حالوة 
وفي سهاده ونواحه ومعاناته.. حضوره 
بهجة وغيابه مرار ووجع.. هو معنى أن 

نبتسم من صميم القلب وأن نبكي من 
أقاصي الروح فتغتسل أهدابنا بصفائها..

نعم يا صديقتي أنا العاشقة في كل 
أوان.. وأنا التي لم أشعر يوما بأن العشق 

حلم جميل.. فهو عندي واقع أوقع من أعتى 

األحالم.. قد يجعل الحواس كلها تنتفض 
قوة واحتماال.. وقد يعلو فيصبح وجدا 

وتوحدا يحيل الواحد كّال والكّل واحدا.. 
ويجعل الفرد نصفا ال يستقيم اكتماال إال 

بنصفه المفقود..
ومثلما للحّب درجات.. فللشوق أيضا 
درجات وللنسيان درجات.. للبدايات طعم 
وللمتن طعم وللِعتـْق طعم وللنهايات طعم 

آخر.. لهوى الروح لون ولهوى الجسد لون 
آخر.. ولكليهما معا أبعاد وأبعاد..

قد تشتعُل في رأس امرأة واحدة ألف 
أنثى تسفح مشاعرها قربانا لحبيب يغدو 
في لحظة كل الرجال.. أو يشتعل في رأس 

رجل واحد ألف توق وجنون المرأة تتلبس 
في لحظة كل النساء..

هو أعلى درجات الترف اإلنساني.. له 
تلك القدرة المستحيلة على العيش في أحلك 

الظروف.. وبه نستطيع أن نقاوم القبح 
واالنكسار والموات والخيبات.. هو شربة 

ماء في صحراء حياتنا وكسرة خبز لنفوسنا 
الجائعة..

بقي أن أستعير في عيد الحب قول 
المتنبي ”وعذلت أهل العشِق حتى ذقتُه…. 

فعجبت كيف يموت من ال يعشق“.. وهل ثمة 
أجمُل من الموِت عشقا؟

كّل عــيد وأنـتم بعشــق..

ريم قيس كبة

نهى الصراف

} رجحت بعـــض نتائج البحـــث االجتماعي 
والتربـــوي أن األطفال الرضع ميتلكون بعض 
املهـــارات االجتماعية مثل الفضـــول والقدرة 
على التكيف مع الظـــروف املختلفة، كما أنهم 
يتمتعـــون بـــذكاء كبير قـــد يفـــوق توقعاتنا، 
بطريقـــة متكنهم من تفســـير بعـــض املواقف 
االجتماعية ذات الطبيعـــة املعقدة، ابتداء من 
ســـن ١٣ شهرا. وذهبت بعض الدراسات، التي 
اعتمدت على وســـائل االتصال اإلعالمي، إلى 
أبعد مـــن هـــذا، إذ أثبتت أن هـــؤالء الصغار 
بإمكانهـــم التمييز بني األصدقـــاء واألعداء أو 

عابري السبيل من الغرباء.
وأثبتـــت الدراســـة، التـــي اعتمـــدت على 
مســـرح الدمى، أن األطفال كانوا يســـتجيبون 
بصـــورة كاملـــة إلـــى املواقف التـــي فرضتها 
”الســـيناريوهات“ املختلفـــة املكونة حلكايات 
هـــذه الدمى، حيث طلـــب الباحثون من أولياء 
أمـــور ٤٨ طفـــال املشـــاركة في جتربة مســـرح 
الدمـــى، وأجلـــس الصغار علـــى مقاعد كانت 
مواجهة ملســـرح تظهر عليـــه دميتان تتبادالن 
احلوار في موقف اجتماعي معني ودمى أخرى 
متر على املواقف بصورة دورية. ففي التجربة، 
تتبـــادل الدميتان احلوار فـــي مواقف مختلفة 
تتغيـــر بحســـب ســـيناريوهات متنوعة فيما 
كانـــت إحداهـــا تضرب األخرى كمـــا تضربها 
الدمى الدخيلة، ثم تتبادل الدمى أدوار الطيبة 
والشـــر تباعا. وألن الباحثني لم يســـتطيعوا 
التواصل مع األطفال أو التحدث إليهم بسبب 
حداثة سنهم وعدم اتقانهم ألدوات اللغة بعد، 
فإنهم اعتمـــدوا في اســـتنتاجاتهم على مدى 
تعلـــق أنظار الصغـــار باألحـــداث التي كانت 

تـــدور بني الدمـــى على منصة املســـرح ومدى 
اهتمامهم وتركيزهم وردود أفعالهم العاطفية 

على األحداث.
وأكد علماء نفس ومشـــرفون على الدراسة 
فـــي جامعـــة ميســـوري األميركيـــة علـــى أن 
طريقة وشدة اســـتجابة الرضع ملسرح الدمى 
تؤكد على أنهم يســـتطيعون تفســـير املواقف 
االجتماعيـــة مـــن خـــالل التمييز بـــني أفعال 
اخليـــر والشـــر، والكيفيـــة التـــي يتعامل بها 
األصدقاء مع بعضهم، كذلك يستطيعون متييز 
األشخاص الطيبني والسيئني على حد سواء. 
كما يســـتطيع الصغار اســـتنتاج ما ســـيكون 
عليه ســـلوك الدمية الشـــريرة مثال في املوقف 
التالـــي اعتمادا علـــى مالحظاتهم لســـلوكها 

السابق.
وفي دراســـة مقاربـــة، وجـــد باحثون في 
جامعة واشـــنطن أن األطفال في سن ١٥ شهرا 
ميكنهم أن يتلمســـوا بـــوادر الغضب الناجتة 
عـــن احمليطني بهم، وذلك من خالل تفســـيرهم 
للمواقـــف االجتماعيـــة املختلفـــة، وبالتالـــي 
توظيـــف هذه املعلومات في توجيه ســـلوكهم 
أو ردود أفعالهم على ســـلوك اآلخرين.  وكانت 
الدراسة التي نشرت نتائجها في العدد األخير 
من مجلة ”التنمية املعرفية“، األولى من نوعها 
التي تثبت بأن األطفـــال الصغار قادرون على 
استنباط دوافع الناس احمليطني بهم من خالل 
مهـــارات التقييم االجتماعـــي التي ميتلكونها 

في هذه السن املبكرة.
وأشارت بيتي ريباتشـــولي، املشرفة على 
الدراســـة في جامعة واشنطن، إلى أن األطفال 
في هذه الســـن يحاولون التفاعـــل مع عاملهم 
احملـــدود وتقييـــم فهمهم لآلخريـــن من خالل 
اســـتخدامهم للمنبهات البصريـــة، حتى قبل 
أن يتعلمـــوا الـــكالم، مع وجـــود االختالفات 
الفرديـــة بينهـــم، التـــي قـــد متثل قاعـــدة من 
التوقعـــات ملا ســـيكون عليه ســـلوك الطفل أو 
اســـتعداده للتعلـــم خالل ســـنوات الدراســـة 
األولـــى. إال أن الدراســـة لم تتطـــرق إلى مدى 
تأثيـــر خالفات األهـــل أو مشـــاهد العنف في 
التلفزيون على طريقة استقراء األطفال للبيئة 
احمليطة بهم لكن الدكتورة ريباتشـــولي أكدت 

علـــى أن مثل هذه التجارب املبكرة، قد تنشـــئ 
طفال غاضبا علـــى الدوام يتمتع بحساســـية 
مفرطـــة جتـــاه املواقف االجتماعية املشـــابهة 
خاصة عند تكرارها. كمـــا طرح الباحثون في 
أثناء تقييمهم لنتائج الدراســـة، مجموعة من 
التســـاؤالت مثل: مـــا هو تأثير مـــزاج الطفل 
فـــي طريقة تعامله مـــع املواقـــف االجتماعية 
املختلفة؟ وهل يسلك األطفال جميعهم السلوك 
ذاته استجابة ملواقف متشابهة؟ وما هي املدة 
التـــي يســـتغرقها الطفل في اتخـــاذ رد الفعل 
املناسب واالســـتجابة لسلوك اآلخرين؟ ورمبا 
تتعلـــق اإلجابة عـــن هذه األســـئلة مبصطلح 
”الفروق الفردية“، وهي املتالزمة األكثر أهمية 

في تفسير سلوك البشر.
من جانب آخر، شـــغلت برامـــج التلفزيون 
التـــي يتابعهـــا األطفال الصغار حيـــزا كبيرا 
مـــن اهتمام الباحثـــني واملتخصصني في علم 
النفس التربوي، في ما يتعلق بوقت املشاهدة 

اليومية ونوعية البرامـــج اآلمنة لتداولها في 
صفوف صغار الســـن وبالتالـــي، مدى التأثير 
السلبي الذي يتأتى من إشاعة تداول تطبيقات 
وسائل التقنية احلديثة مثل أجهزة الكمبيوتر 
واآلي بـــاد ومحتوياتهـــا من برامـــج وغيرها 
والتـــي باتت تســـيطر على تفاصيـــل احلياة 
اليوميـــة لألطفـــال ومتنعهم من االســـتمتاع 
مبزايا أوقات الفراغ، التي يتوجب استغاللها 

في األلعاب املفيدة أو القراءة.

وكانـــت األكادميية األميركية لطب األطفال 
قـــد أوصت، فـــي عـــام ٢٠١٠ بأهميـــة اقتصار 
مشـــاهدة برامـــج التلفزيون مبعدل ســـاعتني 
فـــي اليوم على أقصى تقديـــر، وفي ما يتعلق 

بنوعية البرامج املوصي بها.
ووفقـــا لدراســـة أشـــرفت عليها ســـاندرا 
كالفيـــرت أســـتاذة علـــم النفس ومديـــر مركز 
الطفولـــة في مركز وســـائط اإلعـــالم الرقمية 
فـــي جامعة جورج تـــاون األميركية، فإن وقت 
مشـــاهدة التلفزيون ميكن أن يســـتثمر بشكل 
إيجابي من خالل متابعة بعض أفالم الكرتون 
ذات الشـــخصيات احملببـــة، حيـــث توصلـــت 
نتائـــج الدراســـة إلـــى نتائج مؤكـــدة بأهمية 
وتأثير الشـــخصيات الكرتونيـــة احملببة في 
البنـــاء املعرفـــي والبدني للصغـــار، كما أنهم 
يشكلون جزءا ال يتجزأ من احلياة االجتماعية 
لهم، وينطبق األمر ذاته على تطبيقات أجهزة 

احملمول املتنوعة.

مهارات التقييم االجتماعي نافذة يطل من خاللها الطفل على محيطه

[ المنبهات البصرية بديال عن اللغة في تفسير سلوك البالغين [ شخصيات الكرتون المحببة تسهم في البناء المعرفي للطفل
توصلت بعض الدراســــــات احلديثة، من خالل مراقبتها لســــــلوك األطفال الرضع، إلى أن 
الطفل في هذه الســــــن املبكرة يســــــتطيع أن يســــــتوعب املواقف االجتماعية املختلفة أو ما 
يســــــمى مبهارات التقييم االجتماعي اعتمادًا على مالحظته ســــــلوك األشخاص البالغني 

وردود أفعالهم.

إلـــى  الرضـــع  اســـتجابة  شـــدة 

مســـرح الدمـــى تؤكد علـــى أنهم 

يســـتطيعون تفســـير المواقف 

االجتماعية

◄

األطفـــال فـــي ســـن 15 شـــهرا 

بـــوادر  يتلمســـوا  أن  يمكنهـــم 

الناتجة عن األشـــخاص  الغضب 

المحيطين بهم 

◄

شخصيات الكرتون تشكل جزءا ال يتجزأ من الحياة االجتماعية لألطفال

تحتـــوي منتجات منع إفراز العـــرق أو مزيالت رائحة العرق على روائح 

عطرية قد تكون ناتجة عن تفاعل مواد كيميائية، وليست عطورا 

طبيعية. وبالتالي فإن هذه املواد قد تصيب البعض بالعقم.

يساعد العديد من أنواع الرقص مثل الباليه أو الرقص الشرقي على 

فقدان الدهون وإعطاء الجســـم شكال أكثر انسجاما والقضاء على 

اإلجهاد وتحسني املزاج.

 أكد الخبراء أنه مع تكرار اســـتخدام الكيراتني في فرك الشعر فإن 

ذلك يؤدي إلى ضعفه ويتســـبب في تساقطه. وال تظهر األضرار 

التي يسببها إال بعد مرور فترة 5 أشهر.
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◄ قال طارق مصطفى مدرب الدفاع 
اجلديدي إن فريقه تنتظره مباراة 

صعبة جدا أمام الرجاء، في اجلولة 
الـ١٩ من الدوري املغربي للمحترفني 

لكرة القدم، وأضاف أن الفريق 
البيضاوي ميتلك العبني جيدين 

ومجموعة متماسكة.

◄ أعلن عالء عبدالصادق املشرف 
العام على كرة القدم بالنادي األهلي 
املصري أن النادي تلقى عدة عروض 
للعب مباريات ودية في اخلليج. كما 

تلقى األهلي عرضا خلوض مباراة 
ودية مع أحد الفرق األسبانية.

◄ رهن البرتغالي جيسوالدو 
فيريرا املدير الفني للزمالك املوافقة 
على بيع محمد عبدالشافي الظهير 
األيسر للفريق واملعار حتى نهاية 

املوسم لفريق أهلي جدة السعودي 
بالتعاقد مع العب آخر مميز في 

نفس املكان.

◄ فرضت جلنة االنضباط التابعة 
لرابطة الدوري اجلزائري لكرة 
القدم، عقوبة على فريق شبيبة 
الساورة بخوض مباراتني دون 

جمهور منها واحدة موقوفة النفاذ 
لسوء التنظيم.

◄ توصلت إدارة نادي نصر حسني 
داي اجلزائري إلى اتفاق مع املدرب 
احمللي مزيان إيجيل لتدريب الفريق 
حتى نهاية املوسم خلفا للبلجيكي 

هوجو بروس الذي استقال من 
منصبه.

◄ أنهى نادي الغرافة القطري عقد 
مهاجمه األرجنتيني ليساندرو 

لوبيز. وأشار النادي إلى أنه مت 
فسخ العقد بالتراضي مع الالعب 

الذي انضم الى صفوفه املوسم 
املاضي.

الجزائر والقاهرة تراهنان على مباراة السوبر لجسر هوة أم درمان
[ تذاكر مجانية وحماية خاصة ألنصار األهلي في الجزائر

} الربــاط - يواجه نـــادي الرجاء البيضاوي 
منافســـه الدفاع اجلديـــدي في مبـــاراة قوية 
ومؤجلـــة عـــن اجلولـــة الــــ19 مـــن الـــدوري 
االحترافـــي املغربـــي، بهدف حتســـني موقعه 
واالقتـــراب أكثـــر من صـــدارة الترتيـــب التي 

يحتلها غرميه الوداد.
ويتوفـــر الرجـــاء علـــى رصيـــد 29 نقطة 
متخلفا بفارق 4 نقاط عن الوداد، وســـيحاول 
اســـتغالل الفتـــرة الطيبة التي ميـــر بها على 
مستوى النتائج والروح العالية لالعبيه، بعد 
رباعية الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 
أمـــام نـــادي الشـــياطني الســـود الكونغولي، 
ملواصلة التقدم وتشـــديد اخلناق على الوداد. 
وال يبـــدو اجلديدي حتت قيادة مدربه املصري 
طارق مصطفى سهل املنال، إذ كثيرا ما تسبب 
في متاعب للرجاء على ســـتاد محمد اخلامس 

بالدار البيضاء. 
ومن شـــأن انتصار الرجاء وحتقيقه لفوز 
9 هذا املوســـم أن يشـــعل نار املنافســـة على 
درع الدوري مـــع الوداد والكوكـــب وخريبكة 

وبطل النسخة السابقة التطواني، بحكم فارق 
النقاط الضئيل بينها جميعا.

ويرحـــل خريبكة، ظاهرة املوســـم احلالي 
والرابع برصد 30 نقطة، ملالقاة بركان على أمل 
حتقيق انتصار ميكنه مـــن اللحاق بالصدارة 
التي ســـتصبح ثالثية مع الـــوداد والكوكب، 
وسيحاول استغالل الفترة املهزوزة التي مير 
بها بركان، والـــذي تراجعت نتائجه منذ فترة 
طويلـــة. وكان الرجـــاء وبركان قـــد تخلفا عن 
موعد اجلولة الـ19 بسبب التزامهما مبواعيد 

قارية في دوري األبطال وكأس الكاف. 

وخرج نادي الكوكب املراكشـــي مســـتفيدا 
من اجلولـــة الـ19 من الـــدوري املغربي بعدما 
أطـــاح مبنافســـه املغرب الفاســـي على ملعب 
مراكـــش الكبيـــر، وليعتلي صـــدارة الترتيب 

مناصفة مع الوداد البيضاوي. 
الكوكب استغل استقباله للفاسي اجلريح 
ليحقـــق انتصـــاره الــــ10، فهو أكثـــر األندية 
املغربيـــة حتقيقا للفوز هذا املوســـم، وليؤكد 
جاهزيته للمنافســـة على درع الدوري للموسم 

الثاني على التوالي. 
ورفـــع الكوكـــب رصيده بعـــد انتصاره 
الثانـــي تواليـــا لنقطة 33 وهـــو ما يجعله 
برواق مريح للمنافســـة علـــى البطولة هذا 

املوســـم، بعدما احتل املوسم املنصرم الصف 
الرابع.

وعجز الوداد عن العودة بنتيجة إيجابية 
مـــن الربـــاط أمام الفتـــح، وانقاد للخســـارة 
الثانية له هذا املوســـم بثالثية أمام منافس 
لعـــب منقوصا مـــن خدمات عـــدد كبير من 

العبيه األساســـيني. وجتمد رصيد الوداد 
عنـــد النقطـــة 33 مناصفة مـــع الكوكب، 
مكرســـا تراجعـــا كبيـــرا على مســـتوى 

النتائـــج، وهو مـــا خلف حالة اســـتنفار 
قصوى داخل النادي. 

وارتقـــى الفتح بعد اإلطاحـــة بالوداد إلى 
الصـــف الثالث برصيـــد 30 نقطـــة مؤكدا أنه 
ســـيكون رقما حاسما على مســـتوى الصراع 

على الدرع هو اآلخر. 
وحســـم التعادل (2-2) مباراة اخلميسات 
واجليش، ليظل اخلميسات مبفرده في الصف 
األخير برصيد 16 نقطة، في حني عجز اجليش 
عن حتقيق االنتصـــار للمباراة الثالثة تواليا، 

وهو ما ساهم في بقائه مبرتبة غير مريحة. 
وفي مبـــاراة املعذبـــني تعادل احلســـيمة 
والقنيطـــري مـــن دون أهـــداف، ليظـــال معـــا 
بصفوف متأخرة غير بعيد عن مناطق اخلطر 
التـــي تقربهمـــا مـــن شـــبح الهبـــوط للدوري 

الثـاني. 
ولـــم يخض الرجـــاء والتطوانـــي وبركان 
مباريات اجلولة الـ19 بسبب التزامهم بخوض 
وكأس  األبطـــال  لـــدوري  التمهيديـــة  األدوار 
الـــكاف، وهو ما يبقـــي املجـــال مفتوحا أمام 
متغيرات كثيرة بالترتيـــب بعد عودة الثالثي 

ألجواء املنافسة. الرجاء يتطلع إلى تصحيح مساره

استقباله  اســتــغــل  الــكــوكــب 

لـــلـــفـــاســـي الـــجـــريـــح لــيــحــقــق 

جاهزيته  ويؤكد  الـ10،  انتصاره 

للمنافسة على الدرع الدوري

◄

رياضة

الرجاء المغربي يتوق إلى عبور الجديدي واالقتراب من القمة

«أنـــا مصمم علـــى بذل كافـــة الجهـــود الضرورية ملواصلـــة تنمية 

الرياضـــة مـــن القاعدة ليس فقط في دولة قطـــر وإنما على صعيد 

القارة اآلسيوية جمعاء». 

دحالن احلمد
 رئيس االحتاد اآلسيوي أللعاب القوى

«الزيـــارة القادمـــة ستشـــمل الـــدوري اإلماراتـــي للقـــاء الالعـــب 

السعيدي وبعدها سنحدد خارطة املرحلة التي ستسبق املباراة 

الودية ضد منتخب األوروغواي». 

بادو الزاكي 
مدرب املنتخب املغربي

«اللجنة الفنية ولجنة املنتخبات هما من اختارتا عددا من املدربني 

العراقيني ونحن كأســـرة اتحاد كروي قمنـــا باختيار الكابنت يحيى 

علوان مدربا للمنتخب األوملبي». 

يحيى زغير 
عضو االحتاد العراقي لكرة القدم

متفرقات

◄ استهل الالعب األسباني تومي 
روبريدو مشواره في بطولة البرازيل 
املفتوحة للتنس بالفوز على منافسه 

السويدي إلياس 
ميير، ومتكن 

روبريدو املصنف 
الـ18 على مستوى 

العالم والثالث على 
مستوى البطولة 

البرازيلية من التغلب 
على الالعب السويدي 
(18 عاما) املصنف 189 

في الترتيب العاملي 
لالعبي التنس احملترفني 

في املباراة التي جمعتهما 
على امللعب الرملي لنادي 

جوكي كلوب البرازيلي 
وامتدت إلى ساعة و31 

دقيقة.

س

نف
وى 
على

لة 
التغلب

سويدي 
صنف 189
عاملي

 احملترفني
جمعتهما  ي
ملي لنادي 
لبرازيلي
ساعة و31

◄ أعلنت جلنة حتكيمية أن الدراج 
األميركي السابق النس آرمسترونغ 
والشركة املسؤولة عن إدارة فريقه 

السابق ملزمان بدفع مبلغ 10 ماليني 
دوالر إلى شركة دعاية رياضية بسبب 

كذبه املستمر في مسألة تعاطيه منشطات 
حتسني األداء. وأوضحت اللجنة أن املبلغ 

يتضمن عقوبات بسبب ”تسابق 
آرمسترونغ غير املسبوق 

في احلنث باليمني الدولي 
والتزوير والتآمر“. وسيتم 

رفع هذا القرار اآلن إلى 
محكمة في تكساس ليتم 

حتويله إلى حكم وهو ما 
سيجبر آرمسترونغ وشركة 

تيلويند، التي كانت متلك 
فريقه يو إس بوستال سيرفيس 

ومت حلها اآلن، على دفع املبلغ.

باختصار

صاره 
جعله

 هذا 
 الصف

جابية 
ســـارة 
نافس
ر من 

داد 
ب،
ى
فار

دوالر إلى شركة
كذبه املستمر في
حتسني األداء. و
يتضمن
آرمست
في
وا
رف
مح
حت
س
تي
فريقه
ومت حلها

◄ ترغب إدارة نادي أتليتيكو مدريد 
بطل الدوري األسباني لكرة القدم في ضم 
الالعب الدولي اجلزائري ياسني براهيمي 

جنم بورتو البرتغالي. إذ تراقب إدارة 
أتليتيكو، منذ مدة، الالعب اجلزائري 

على أمل ضمه إلى الفريق الصيف املقبل. 
ولم يكشف املوقع مزيدا من التفاصيل 

وخاصة مسألة دفع الشرط اجلزائي الذي 
حدده النادي البرتغالي، واملقدر بنحو 
50 مليون يورو. وكان ناديا مانشستر 
سيتي ومانشستر يونايتد اإلنكليزيني 

أبديا الرغبة في ضم النجم 
اجلزائري، 
حيث جهز 

السيتيزن 45 
مليون يورو، 

بينما أبدى 
الشياطني 

احلمر 
استعدادهم 

لدفع 42.5 
مليون يورو.

◄ تعاقد نادي احتاد اجلزائر حامل لقب 
الدوري اجلزائري لكرة القدم مع املدرب 
األملاني املخضرم أوتو فيستر حتى 31 

ديسمبر 2015. وقال رشيد رجراج املدير 
الرياضي لنادي احتاد اجلزائر إن عقد 

أوتو فيستر ميكن جتديده 
في حال حتقيق األهداف 

املنصوص عليها في 
بنود العقد. وأوضح 

رجراج أن أوتو 
فيستر سيكون 
ضمن اجلهاز 
الفني للفريق 

األول باإلضافة 
إلى إشرافه 

على بقية الفرق 
بالنادي دون أن 
يذكر صالحياته 

بالتحديد.

◄ قدم عضو احتاد الكرة املغربي أحمد 
غايبي ورئيس املكتب املديري لنادي 

آسفي، والرئيس السابق للجنتي التحكيم 
واملسابقات باحتاد الكرة السابق، 

استقالته من جلنة داخل االحتاد األفريقي 
لكرة القدم، إلظهار تضامنه املطلق مع 

مواقف بلده املغرب، والذي دخل في 
صراع مع الـ“كاف“ بعد قرارات معاقبة 

املغرب كرويا بقسوة وتغرميه ماليا أكثر 
من 10 مليون دوالر. وخلفت استقالة 

غايبي حالة من االرتياح لدى مكونات 
احتاد الكرة املغربي التي 

رأت في خطوة غايبي ردة 
فعل إيجابية ملا ينبغي 
أن يكون عليه الوضع 

لباقي الوجوه 
املغربية احلاضرة 
مبختلف اللجان 

داخل الكاف.

جم م ي ب ر ي
جلزائري،
ث جهز 

45 سيتيزن
يون يورو، 

نما أبدى 
شياطني

حلمر 
تعدادهم 

42.5 ع
يون يورو.

ير ج رجر ي ر و
ي احتاد اجلزائر إن عقد 

ميكن جتديده
ق األهداف
يها في
أوضح

و 
ن

ة 

ق
ن 
ته 

ي
احتاد الكرة املغربي
رأت في خطوة غا
فعل إيجابية ملا ي
أن يكون عليه الو
لباقي الوج
املغربية ا
مبختلف
داخل

صابر بليدي

} الجزائــر - يتبادل منذ أســـابيع مســـؤولو 
الكـــرة فـــي مصـــر واجلزائـــر رســـائل الـــود 
واملجاملة، من أجل توظيف مواجهة الســـوبر 
األفريقـــي بني الوفاق واألهلي الســـبت القادم، 
جلســـر هوة األزمة التي امتدت تداعياتها من 
مباراة أم درمـــان بني املنتخبني إلى غاية املدة 
األخيرة، ويسعى الطرفان إلى حتقيق أكبر حد 

ممكن من التقارب بني البلدين. 
الســـلطات  تعـــدت  املقابلـــة  وأن  خاصـــة 
الكروية وحتولت إلى رعاية رســـمية من طرف 
حكومتـــي البلديـــن، إذ ســـبق للنـــادي األهلي 
أن دعـــا الســـفير اجلزائري فـــي القاهرة نذير 
العرباوي إلى العشاء رســـميا في مقر النادي 
رفقة أعضاء مجلس اإلدارة، وهناك أقر الوزير 
مبجانية التذاكر التي سيحصل عليها جمهور 
األهلي لدخول ملعب مصطفى تشاكر حلضور 
املقابلـــة، كمـــا وعد هنـــاك والتـــزم بتوفير كل 
الوســـائل واإلمكانيـــات لتســـهيل مهمة تنقل 

األنصار والصحفيني إلى اجلزائر. 
ومـــن جانبـــه عبر رئيـــس النـــادي األهلي 
محمـــود طاهر عن ”ســـعادته الكبـــرى بوجود 
الســـفير اجلزائـــري في مقر النـــادي“، معرجا 
على ما أســـماه ”العالقات الضاربة في أعماق 
التاريخ بـــني الشـــعبني“، وقال مفتخـــرا ”أنا 
سعيد للغاية بحضور الســـفير معنا، ويكفينا 
فخرا أن كأس الســـوبر األفريقي ســـتكون هذه 
املـــرة عربية خالصة، بغض النظـــر عن الفائز 

بها“.
وأضاف ”رئيس االحتاد اجلزائري حريص 
شـــخصيا على االتصـــال الدائم بنـــا من أجل 
االطمئنـــان على كل التحضيـــرات والترتيبات 

اخلاصة بالوفد، ما يعكس حميمية العالقة بني 
الطرفني“. لذلك وافقت إدارة وفاق سطيف على 
الوقوف دقيقـــة صمت تلبية لطلب مســـؤولي 
األهلي ترحما على ضحايا التدافع الذي أودى 
بحياة 20 مناصر لنـــادي الزمالك مع إمبي في 

إطار الدور احمللي. 
كما أعرب املدرب أحمد أيوب عن ســـعادته 
بظروف االســـتقبال التي خص بها أثناء تنقله 
إلى مدينة ســـطيف ملتابعة مباراة النادي ضد 

شباب الساورة في إطار الدوري اجلزائري. 
وســـتخص الســـلطات اجلزائريـــة أنصار 
األهلي التـــي ســـتتنقل إلى اجلزائـــر بتأطير 
خـــاص وحراســـة أمنيـــة لتالفـــي أي احتكاك 
بينهـــم وبـــني نظرائهم اجلزائريني ســـواء في 
املدرجات أو في محيط امللعب، كما سيتم نقلها 
مـــن العاصمة إلى مدينة البليدة على حســـاب 
احلكومة وحتـــت عيون األمن اجلزائري. وكان 
مســـؤولي االحتاد اجلزائري قـــد رفعوا حصة 
أنصـــار النادي األهلي من 800 تذكرة إلى 1600 

تذكرة، نزوال عند رغبة نظرائهم املصريني.
ووافقـــت إدارة النادي األهلـــي على تلبية 
دعوة العشـــاء املقترحة من قبل رئيس االحتاد 
اجلزائـــري لكرة القـــدم محمـــد روراوة، عقب 

مبـــاراة الســـوبر األفريقـــي، كما تعمـــل إدارة 
الوفاق السطايفي وبالتنسيق مع االحتاد على 
حتضير استقبال استثنائي لبعثة األهلي التي 
ســـتصل إلي اجلزائر العاصمة يوم اخلميس، 
حيث أشـــرف رئيـــس الوفـــاق حســـان حّمار 
على تعيـــني جلنة مـــن إدارة الوفاق لتحضير 
اســـتقبال الوفد املصري، جتســـيدا للعالقات 
املتينة التي تربط البلدين، وكذلك احتفاال بأحد 

أكبر النوادي األفريقية.
ودخلت تشكيلة املدرب عبدالكرمي ماضوي، 
منذ أســـبوع معســـكرا مغلقا باملركـــز التقني 
لسيدي موسى ميتد من يوم غد إلى غاية موعد 
املباراة، حيث ســـتتدرب التشكيلة السطايفية 
في اليـــوم املوالي على أرضية ملعب تشـــاكر، 
في حني أن حصة اجلمعة ســـتكون مخصصة 

لألهلي املصري على نفس امللعب. 
وعلـــى صعيد آخـــر أكد لنا حـــارس مرمى 
الوفـــاق عبدالـــرؤوف بلهانـــي، فـــي تصريح 
أن ”التشـــكيلة عازمـــة على حتقيق  لـ“العرب“ 
الفوز ضد فريق األهلي املصري خالل مواجهة 
كأس السوبر األفريقي، وأن األمور تسير بشكل 
عادي وأجواء عائلية وحماســـية بني اجلميع.. 
نحـــن نفكر في مواصلـــة العمل اجلاد من أجل 

البقاء في ســـكة االنتصـــارات على الصعيدين 
احمللي واألفريقي“.

وأضـــاف ”نريد الفوز ضد فريق األهلي من 
أجل اإلبقـــاء على الـــكأس باجلزائر، وإلضافة 
لقب آخر لنا بعـــد التتويج برابطة األبطال في 
الســـنة املاضية، ألننا فريق شاب وكلنا نطمح 

للمواصلة في نفس املستوى“. 
وتابـــع بشـــأن ظـــروف املقابلـــة والضغط 
اجلماهيـــري ”نحـــن نركـــز علـــى البرنامـــج 
التحضيـــري رفقـــة املـــدرب من أجـــل ضمان 
اســـتعداد جيـــد، وبعدها ســـنفكر فـــي كيفية 
حتقيق الفوز من خالل الدخول بإرادة قوية في 
اللقـــاء حتى نتمكن من الوصول إلى هدفنا في 

النهاية وهو التتويج باللقب“. 
وأكـــد أن ”العناصـــر جاهزة مـــن الناحية 
البدنية ألننـــا لعبنا عددا كبيرا مـــن اللقاءات 
في املوسم الكروي احلالي سواء على الصعيد 
احمللـــي أو القـــاري وحتى في بطولـــة العالم، 
وهذا ما ســـمح لنا بأن نكون فـــي قمة اللياقة 
البدنيـــة، ويبقـــى علينـــا فقط إتبـــاع نصائح 
املـــدرب يـــوم املواجهة حتى نتجـــاوز الضغط 
وتفادي األخطاء التي قـــد تكلفنا األهداف، كل 

هذا سيسمح لنا بأن نفوز في النهاية“.

 إدارة الوفـــاق واالتحـــاد تعمالن 

على تحضير استقبال استثنائي 

ســـتصل  التـــي  األهلـــي  لبعثـــة 

الخميس إلى الجزائر

◄

يصرمســــــؤولو الكرة فــــــي كل من اجلزائر 
ومصــــــر على حتويل موعد كأس الســــــوبر 
األفريقي املقرر الســــــبت القادم بني ناديي 
ــــــي، مبلعب مصطفى  وفاق ســــــطيف واألهل
تشــــــاكر بالبليدة، إلى فرصة لطي صفحة 
أم درمان لعــــــام 2009، وبعث احلرارة في 
ــــــر- القاهرة، الفاتر  اخلط الكروي اجلزائ
منذ مباراة الســــــد للتأهــــــل ملونديال 2010 

بجنوب أفريقيا.

سطيف يبحث عن نجاح قاري جديد



} لندن - ظفر لويس فان غال مدرب مانشستر 
يونايتـــد مبكافـــأة تغييـــر ذكي وشـــجاع في 
خططه، عندما حول فريقه تأخره بهدف ليهزم 
بريســـتون نورث إند 3-1 فـــي الدور اخلامس 

لكأس االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم.
وســـيطر يونايتـــد على الكرة في الشـــوط 
األول أمـــام منافســـه الـــذي يلعب فـــي دوري 
الدرجـــة الثالثـــة، لكنه فشـــل فـــي صناعة أي 
فرصة حقيقية وهو ما دفع فان غال للتدخل. 

وبعـــد التأخر بهدف ســـكوت ليـــرد أخرج 
املهاجـــم الكولومبي البعيد  املدرب الهولندي 
عن مســـتواه رادامل فالكاو وأشـــرك اجلناح 
آشـــلي يانـــغ ومنـــح مـــروان فيالينـــي دورا 

هجوميا أكبر.
وقـــال فـــان غال ”مـــروان فيالينـــي ميتلك 

جسدا قويا ويسجل األهداف أيضا“. 
وأضاف ”أشـــركته في املركـــز الذي يريده 
ألول مـــرة، لكنـــي ال أمتلـــك له مركـــزا دائما. 
الروح كانت أفضـــل“. وأثمر قرار فان غال عن 
ثالثـــة أهداف في آخر 25 دقيقـــة. وصنع يانغ 
هـــدف التعادل الندير هيريـــرا وقابل فياليني 

كرة انطونيو فالنســـيا العرضية عند الزاوية 
البعيدة قبل أن يسجل من املتابعة.

وانطلـــق ويـــن روني -الذي عـــاد للهجوم 
بعد أســـابيع من اللعب في قلب وسط امللعب- 
ليحصل على ركلة جزاء نفذها بنفسه ليحسم 
انتصارا مريحـــا ليونايتد ويضرب موعدا مع 
أرســـنال في دور الثمانية. ووجهت انتقادات 
مؤخـــرا إلى فان غال بســـبب عودته لالعتماد 
علـــى الكرات الطويلة بينمـــا كان فياليني هو 

مصدر األهداف.
وأمضـــى الالعب البلجيكـــي -الذي ضمه 
ديفيد مويز مدرب يونايتد الســـابق مقابل 27 

مليون جنيـــه إســـترليني (41.5 مليون دوالر) 
فـــي -2013 وقتا صعبا في أول موســـم له مع 
يونايتد، لكنه ســـجل اآلن أربعة أهداف حتت 

قيادة فان غال.
ورمبا ال يســـتمتع املشـــجعون بأســـلوب 
يونايتـــد، لكن في ظل التعرض لهزمية واحدة 
فـــي 19 مبـــاراة فـــإن الطريقة اجلديـــدة توفر 
خيارا مفيدا لفان غال. وأشـــاد مروان فياليني 
العب مانشســـتر يونايتد بحسن إدارة مدربه 
الهولنـــدي لويس فان غال ملبـــاراة فريقه أمام 

بريستون نورث إيند. 
وصـــرح فياليني قائـــال ”كنا نعـــرف بأن 
املباراة ســـتكون صعبة، ولكننـــا حققنا الفوز 
وذلـــك األمر األكثـــر أهمية، لقد غيرنا مســـار 
املباراة بالكامل، نحن نعرف إمكانيات أشـــلي 
يونـــغ، إنه ميكنه إرســـال العرضيات، لقد كان 

تبديل في غاية األهمية“. 
وأضـــاف ”أحـــب أن ألعـــب فـــي األمـــام، 
أســـتطيع إحراز األهداف، ولكـــن املدير الفني 

هو الرئيس هنا“.
وأكـــد املدير الفني ملانشســـتر يونايتد، أن 
أولوية النادي خالل موســـم االنتقاالت املقبل 

هي ”ضم العب وسط صانع لعب“. 
وقـــال فان غـــال ”فـــي املباريـــات األخيرة 
لعبنا بعدنان يانـــوزاي، وآنخل دي ماريا في 
وسط امللعب، من أجل مركز إبداعي كهذا نحن 

بحاجة لنوع من التوازن“. 
وظهرت هذه املشكلة مع اضطرار فان غال 
للدفع باملهاجم اإلجنليزي واين روني في مركز 
العب الوســـط صانع األلعـــاب خالل املباريات 
األخيرة، رغم ضم العب الوسط األسباني أندر 
إيريرا من أتلتيك بلباو مقابل 36 مليون يورو.

أما بشـــأن رد فعل روني، فأوضح فان غال 
”يتعامـــل معي دائمـــا بطريقة مرحـــة ويرغب 
فـــي اللعب وفعل ذلك بشـــكل جيد، لكن حينما 
يكتـــب اجلميـــع حـــول أهمية أن يعـــود ملركز 
املهاجم أفكر رمبا معهم حق، وهو أمر طبيعي 

وإنساني“. 
وكانت الصحـــف اإلنكليزية تكهنت خالل 
النـــادي اإلنكليزي  األشـــهر املاضية بســـعي 
العريـــق إلـــى ضـــم العبـــي وســـط مـــن عيار 
والفرنســـي  ســـترومتان،  كيفـــن  الهولنـــدي 
بول بوغبا، واألســـباني سيســـك فابريغاس، 
وسرجيو بوسكتس، والتشيلي أرتورو فيدال.

رياضة
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ريال مدريد يواجه تحديا حقيقيا أمام شالكه
[ طموح بازل يصطدم برغبة بورتو ضمن صراع أبطال أوروبا [ أنشيلوتي الرجل الذي أنهى العقدة األلمانية للملكي

حممد رحيم كريم

} يشـــهد اليـــوم األربعـــاء لقاء حامـــل اللقب 
ريـــال مدريد مع نـــادي شـــالكه األملاني، حيث 
ميـــر الفريق امللكي بفتـــرة صعبة بعد هزميته 
األسبوع املاضي أمام جاره األتلتيكو برباعية 
ثقيلـــة، األمـــر الـــذي جعـــل جماهيـــر الريال 
تصب جام غضبها علـــى املدرب وعلى بعـض 

الالعبني.
لكـــن اإلصابـــات التي يعانـــي منها العبو 
الريال هي املشـــكلة احلقيقيـــة التي يقع فيها 
املرينغي في اآلونة األخيرة، فغياب خمسة من 
األعمدة األسياســـية للفريق ليس باألمر الهني 
ال علـــى الريال وال على أي فريـــق آخر، غياب 
لـــوكا مودريتـــش وســـيرجيوراموس وبيبي 
وفابيـــو كونتيراو وســـامي خضيرة وخيميز 
رودريغيـــز كان أثـــره واضحا جـــدا على أداء 
املرينغي، وكذلك فإن انخفاض مستوى غاريث 
بيل والعالقة السيئة التي يعانيها مع جمهور 
الريال ساهم في تفاقم األمور وليزداد احتمال 
انتقالـــه إلى  الـــدوري اإلنكليـــزي كما حتدث 
اإلعالم مؤخـــرا، ولعل صافرات االســـتهجان 
التـــي يطلقها جمهور الريال كلما اســـتلم بيل 
الكـــرة هي خيـــر دليل على ســـوء العالقة بني 
الطرفني رغم وقوف املدرب كارلو أنشـــيلوتي 

إلى جانبه  في تصريحاته األخيرة.
ثم ليأتـــي الدورعلى رونالدو، أفضل العب 
في العالم واملعول عليـــه إلنقاذ الريال، إال أنه 
هو اآلخر مير بظـــروف عائلية وعاطفية أثرت 
ســـلبا علـــى أدائه وظهـــرت عصبيته واضحة 
جدا بتصرفه املشـــني وغير الالئق في الدوري 
األســـباني، ليعاقـــب باحلرمـــان مباراتني ثم 
يعـــود ويصب غضبـــه على قائد ريـــال مدريد 
وأســـطورته احلية إيكر كاســـياس في مباراة 
أتلتيكو مدريد، لكن كاســـياس صرح لوسائل 
اإلعالم بـــأن األمر ليس باملهم وقلل من شـــان 
تناول اإلعـــالم لهذه احلادثة. وســـتبقى على 
املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي  مهمة إنقاذ 
الريال وإخراجه من هـــذه األزمة، فاحلديث ال 

يخفـــى بأن إدارة النادي امللكي ال ترضى بغير 
دوري أبطال أوروبا كشـــرط لبقاء أنشـــيلوتي 
فـــي منصبه لقيـــادة الريال ملوســـم آخر، ولن 

يشفع له لقب املوسم املاضي.
وســـيعول املدرب صاحب اخلبرة الكبيرة 
فـــي هذه املباراة على عـــودة بيبي وفاران في 
خط الدفاع،  مع مشـــاركة مارسيلو وكارفخال 
واربيلوا، وفي حال اســـتمرار غياب مودرتش 
وخضيرة فـــإن املهمـــة في االرتكاز ستســـند 
إلى ايارامنيدي وفي الوســـط سيكون إيسكو 
واألملاني كروز مع ثالثي الهجوم بنزمية وبيل 
ورونالدو هذا إذا اســـتمر أنشيلوتي باخلطة 

املعتادة لتي يعتمدها وهي 3-3-4.
تلك اخلطـــة ال تعجب جماهير ريال مدريد 
في اآلونـــة األخيرة والتي يســـاورها اخلوف 
من مباراة شـــالكه بسبب وضعية الريال التي 
ذكرناها آنفا وألســـباب أخرى، منها أن شالكه 
يقوده مدرب ســـبق لـــه الفوز بـــدوري أبطال 
أوروبا حني كان مدربا لتشيلسي وهو روبرتو 
دي ماتيـــو الذي يعد من الكفـــاءات التدريبية 
في القـــارة األوروبيـــة كما أنه خـــرج بتعادل 
قبل أســـبوع من مباراته مع بايرن ميونخ في 

الدوري.
كمـــا أن دي ماثيـــو لديه تشـــكيلة ممتازة 
مـــن الالعبـــني ممزوجة بني اخلبـــرة وحيوية 
الشـــباب، فوجود مارفني فردريتش واوتســـو 
اوتشيدا يعتبر إضافة جيدة خلط الدفاع، أما 
وسط امللعب فسيقوده برنس بواتينغ الغاني 
وكذلك من احملتمل إشـــراك كل من جيفرسون 
فارفان و اوباســـي وبارنيتاوهوغرغوريتزكا، 
أما خط الهجوم لشـــالكه فسيقوده العب ريال 
الســـابق الهولنـــدي كال يـــان هونتيالر، وهو 
بالتاكيـــد سيســـعى إلى التســـجيل في مرمى 
ناديـــه الســـابق ولعله يحقق حلـــم اجلماهير 

األملانية بتجاوز ريال مدريد.
وتبقى املباراة األخيرة هذا األســـبوع بني 
بازل السويسري الذي استطاع التأهل إلى دور 
الـ 16 وسط زحمة الكبار في مجموعته، ولكنه 
سيصطدم برغبة بورتو الساعي إلى استعادة 
األمجاد الســـابقة أيام مورينيو وينوي السير 

نحو األدوار املتقدمة في البطولة.
وستتجه أنظار اجلماهير العربية إلى هذه 
املبـــاراة بلهفة ملشـــاهدة الالعبـــني العرب في 
الفريقيني، وخاصة املتألق اجلزائري ياســـني 
براهيمي العب وســـط وصانـــع ألعاب بورتو 
البرتغالـــي، وكذلـــك الالعبني أحمـــد حمودي 

ومحمد النني مع فريق بازل.

بورتو الذي يظهر  األقوى نســـبيا واألكثر 
خبرة في البطولة، ميلك مجموعة من الالعبني 
اجليديـــن لهـــذه املباراة وحتت قيـــادة املدرب 
خوليـــان لوبيتيغي لعـــل أبرزهـــم البرتغالي 
احملضـــرم ريكاردو كواريزما وســـتيفن ديفور 
وكاســـيميرو وخورخي ســـانوس وجاكسون 

مارتينيز.
أمـــا بـــازل بقيـــادة املدافـــع األرجنتينـــي 
املخضرم صاحب الــــ 37 عاما والتر صامويل 
والـــذي يقـــود الدفـــاع السويســـيري في هذه 
املهمة مـــع باقي الزمـــالء املؤمل مشـــاركتهم 
تـــراوري وسوتشـــي وايفانـــوف وديرليـــس 
غونزالو واجيتي وفري وهوسير، فإنه يسعى 
إلى الفوز وهو الشيء الذي يطمح إليه  املدرب 
باولوا ســـوزا  ليكـــون إجنازا غير مســـبوق 

لنادي بازل.
ولم يخسر بورتو، املتوج في 1987 و2004، 
ســـوى مرة وحيدة في 6 مواجهات أمام فريق 
سويســـري وتصـــدر مجموعته بســـهولة في 
الدور األول أمام شاختار دانيتسك األوكراني 
وأتلتيك بلباو األســـباني وباتي بوريشـــوف 

البيالروسي.

 شالكه يستقبل ريال مدريد بعد سداسية الموسم الماضي

التغيير في خطط فان غال يؤتي بثماره

يوفنتوس ينافس 

تشيلسي على إيكاردي

ماينز األلماني يقيل 

هيولماند

دهاء فان غال يقود يونايتد للقاء أرسنال
} رومــا - يدخل نادي يوفنتوس اإليطالي في 
منافســـة فريق تشيلســـي اإلنكليزي على ضم 
ماورو إيكاردي العـــب إنتر ميالن، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة. 
وأفـــادت الصحـــف البريطانيـــة أن نادي 
يوفنتـــوس يرغـــب في ضـــم إيـــكاردي خالل 
الصيف املقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق 
الهجوميـــة، خاصة فـــي ظل رحيـــل كارلوس 
تيفيز املؤكد من قبله في نهاية املوسم احلالي.
وقـــد أكـــدت بعـــض الصحـــف اإليطالية  
أن نـــادي تشيلســـي يرغـــب بضـــم املهاجـــم 
األرجنتيني، ليصبح بديـــل اإليفواري ديدييه 

دروغبا في املستقبل. 
وقد شـــارك ماورو إيـــكاردي في 29 مباراة 
وأحـــرز 18 هدفا مع نادي إنتـــر ميالن، خالل 
منافســـات املوســـم احلالـــي. يذكـــر أن نادي 
إنتـــر ميالن ســـيالقي نظيره ســـيلتك يوم غد 
اخلميـــس، ضمن منافســـات بطولـــة الدوري 

األوروبي لكرة القدم.

} برلــني - انفصـــل نادي ماينـــز املتعثر في 
دوري الدرجـــة األولى لكرة القـــدم عن املدرب 
كاســـبر هيوملاند أمس الثالثـــاء، بعدما حقق 
الفريق أربعة انتصارات فقط في 21 مباراة في 
الدوري األملاني هذا املوسم حتت قيادة املدرب 

الدمناركي. 
ويحتـــل ماينـــز املركـــز 14 برصيـــد 22 نقطة 
متقدمـــا بنقطة واحـــدة على منطقـــة الهبوط 
بعد خسارته 4-2 أمام بروسيا دورمتوند يوم 
اجلمعةن وعني مارتن شـــميدت مـــدرب فريق 

الشباب خلفا لهيوملاند. 
وقال كريستيان هايدل مدير ماينز في بيان 
”معركة الهبوط اآلن أبدلت املعيار وهو ما أدى 

إلى تغيير املدرب“. 
وقاد السويســـري شـــميدت فريق الشباب 
فـــي ماينز للترقي إلى الدرجة الثالثة املوســـم 
املاضـــي. وهيوملانـــد (42 عامـــا) الـــذي تولى 
املسؤولية في مايو خلفا لتوماس توخيل هو 
سادس مدرب يفقد منصبه في الدوري األملاني 

هذا املوسم.

يأمل ريال مدريد األسباني حامل اللقب تكرار ما أجنزه العام املاضي في رحلته ملواجهة 
شالكه األملاني، عندما يحل عليه ضيفا اليوم األربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي ملسابقة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

◄ يتابع المدير الفني لنادي 
إيفرتون روبرتو مارتينيز وضع 

الحارس األرجنتيني ويلي كاباييرو 
مع ناديه الحالي مانشستر سيتي، 

الذي لم يشارك في الكثير من 
المباريات منذ انتقاله من ملقة.

◄ أكد العب برشلونة السابق إريك 
أبيدال أنه يفضل إرجاء قرار العمل 

في إدارة الفريق الكاتالوني إلى 
وقت الحق، والتركيز حاليا على 

إنشاء مؤسسته الخاصة.

◄ وصف األلماني فرانز بيكينباور 
واألرجنتيني سيزار لويس 

مينوتي، االنتقادات التي طالت 
الالعب البرتغالي كريستيانو 

رونالدو نجم هجوم ريال مدريد 
بعد احتفاله بعيد ميالده األخير 

بغير العادلة.

◄ مدد زينيت سان بطرسبورغ 
متصدر الدوري الروسي عقد 

مهاجمه البرازيلي هالك حتى نهاية 
موسم 2018-2019. وكان هالك (28 
عاما) انضم إلى زينيت عام 2012 
من بورتو البرتغالي لمدة خمس 

سنوات.

◄ واصل فريق قلعة سراي 
مطاردته ألهل القمة في الدوري 

التركي الممتاز بفوزه على ضيفه 
باليكيسير سبور 3 – 1. ورفع قلعة 

سراي رصيده إلى 45 نقطة في 
المركز الثالث بفارق نقطتين خلف 

بشكتاش المتصدر.

◄ بلغت الصربية أنا إيفانوفيتش 
والبولندية انيسكا رادفانسكا 

المصنفتان رابعة وخامسة على 
التوالي الدور الثالث لدورة دبي 

الدولية لكرة المضرب البالغ 
مجموع جوائزها 5ر2 مليون دوالر.

باختصار

إدارة النـــادي امللكـــي ال ترضى 

بغير دوري أبطال أوروبا كشرط 

أنشـــيلوتي في  املـــدرب  لبقـــاء 

منصبه لقيادة الفريق

◄

مانشستر  نجم  فياليني  مـــروان 

يونايتد أشاد بحسن إدارة مدربه 

الهولندي لويس فان غال ملباراة 

فريقه أمام بريستون

◄

«األمـــر يبدو ســـهال بالنســـبة إلـــى ريـــال مدريد ولكـــن عليه أن 

يتخطـــى عقبة املباراتني في امللعب، شـــالكه ســـيفعل كل ما 

يستطيع من أجل إفساد األمر عليه».

راؤول غونزاليس
 النجم السابق لفريقي شالكه وريال مدريد

«إنه لشـــرف كبيـــر لتواجد ليونيل ميســـي في الفريـــق، باإلضافة 

ملشـــاركته غرفة املالبـــس. إنه العب فريد ومختلف، إنه يســـعى 

دائما إلى أن يكون األفضل». 

بيدرو رودريغيز 
العب برشلونة األسباني

«نحن على الطريق الصحيح بالنسبة إلى جميع االستعدادات، ليس 

فقـــط في ما يتعلق بـــكأس العالم عام 2018، ولكن أيضا بشـــأن 

بطولة القارات في 2017، والتي تعتبر دورة مهمة جدا». 

  جيروم فالكه 
أمني عام االحتاد الدولي لكرة القدم
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} طوكيــو – يوكو ســـاتو الموظفة اليابانية 
التي بترت ســـاقها فـــي حـــادث، التقت بعد 
الفاجعـــة بفيوميـــو أوزيـــو الـــذي يعمل في 
تصنيـــع األجهـــزة التعويضية، واســـتعانت 
بالساق الصناعية التي ينتجها، مما أتاح لها 
ولنســـاء مثلها ليس مجرد الجري فحسب بل 
أيضا لعب كرة القدم وتنفيذ حركات الكاراتيه 
وتحويل بعـــض من األجهزة التعويضية إلى 
أعمـــال فنية يمكـــن ارتداؤها. وقالت ســـاتو 

التـــي بتـــرت ســـاقها منذ 
ســـبع ســـنوات خـــالل 

التقـــاط الصور في حفل لعـــرض األزياء يوم 
عيـــد الحـــب: ”هدفي األساســـي هـــو تغيير 

صورة أن اإلعاقة مسألة تثير الشفقة“.
وقالت ســـاتو البالغة من العمر 33 عاما، 
وهي ترتدي تنورة قصيرة تكشـــف عن ساق 
صناعية مزدانة بصور لزهور الكرز ومراوح 
اليـــد اليابانية التقليديـــة المذهبة: ”أريد أن 
أوضح أن األجهزة الصناعية يمكن أن تكون 

مبهجة وبديعة أيضا“.
وأضافت: ”سيكون رائعا إذا شعر الناس 
بـــأن األجهـــزة التعويضية، يمكـــن أن تكون 

أدوات للموضة“. ويستخدم ما يقدر بنحو 80 
ألفا في اليابان األطراف الصناعية.

وقـــام أوزيـــو وورشـــته (وهي جـــزء من 
هيئة أنشـــئت عام 1932 لمساعدة المصابين 
من عمال الســـكك الحديدية) بإعداد األجهزة 
التعويضية لنحو ســـبعة آالف شخص، منهم 
من يشـــاركون في أولمبياد ذوي االحتياجات 

الخاصة.
وأســـس أوزيـــو أيضـــا ناديـــا رياضيـــا 
لمســـاعدة من بترت أطرافهـــم للتدريب على 
خـــوض المســـابقات الرياضية، وشـــارك مع 
المصـــور الفوتوغرافـــي تاكاو أوتشـــي في 
إعـــداد مجموعـــة من الصور تضم 11 شـــابة 
ممن فقدن سيقانهن. وقال أوزيو على هامش 
عـــرض أزياء شـــاركت فيه الشـــابات الالئي 

ظهرن في الصور ”إنهن يجعلن المرء ينســـى 
موضوع اإلعاقة، بحيث ال تلحظها“.

وضم كتيب الصور الذي صدر باإلنكليزية 
مع  عبـــارة تقول ”التحـــدي وليـــس اإلعاقة“ 

سيرة ذاتية موجزة.
وتضمن الكتيب أيضا صورا لنساء فقدن 
ســـيقانهن، وهن يشـــاركن في العدو والتزلج 

على الجليد والغطس.
وهـــذه العروض مجرد محـــاوالت لتغيير 
نظرة المجتمع لـــذوي االحتياجات الخاصة 
في اليابان التي ال تزال تتخلف عن الغرب في 

قبول هذه الشريحة.
وفـــي بـــادئ األمر تملكـــت الدهشـــة من 
حضـــروا العرض، وهـــم يراقبون الســـيقان 

الصناعية على ممشى عرض األزياء. 

نساء بسيقان صناعية يقدمن عروضا لألزياء في اليابان

} أذكر أن عام 2012 حمل لتونس بوادر 
الفتح من جديـــد، ومن تمظهراته حملة 
إعالنية عن وصول فقيه متخصص في 
غســـل األموات ودفنهم حسب الشريعة 
اإلسالمية، ليقوم بعدد من المحاضرات 
ويشـــرف على ورشـــات عمل فـــي هذا 
النادر  واالختصاص  الحيـــوي  المجال 
الـــذي كان غائبا على التونســـيين منذ 

1400 عام.
طبعـــا مـــا يعتقـــد ويـــرى الجيـــل 
الجديـــد ممن تعلموا أصـــول الدين عن 
الفضائيات ومواقع اإلنترنت، وحسبوا 
وأقرباءهـــم  وأجدادهـــم  أباءهـــم  أن 
وجيرانهم وأبنـــاء مجتمعهم، هم ممن 
يحق فيهم التكفير القطبي الذي انطلق 

إخوانيا قبل أن ينتهي داعشيا.
وقد حـــدث أن التقيت رجال مســـّنا 
قـــال لي إنه ذاهب إلـــى مدينة المهدية، 
لحضور محاضرة الفقيـــه الوافد حول 
غســـل الميت وتكفينه ودفنـــه، وعندما 
ســـألته عـــن دوافـــع الرحلـــة والفوائد 
التي يرجوها من حضـــور المحاضرة، 
صمت ربمـــا ألنه يعرف أنه مدفوع فقط 
بتلك النزعة التي رســـخها إعالم النكبة 
منـــذ عقود، مدفوع بفكر ديني متشـــّنج 
ســـرعان ما تحّول إلـــى طاعون يتجاوز 
فـــي خطره اإليبـــوال بكثيـــر، وطبعا لم 
يذهب في ظني أن الرجل سيحصل على 
معلومات يحملها معه إلى أسرته، حتى 
نســـتفيد منها في غسله وتكفينه ودفنه 

إذا انتقل إلى ذمة الله.
وفـــي تلك األجواء جـــاء إلى تونس 
فقيه آخـــر، قيل إنه صاحـــب علم غزير 
وعقل مســـتنير، قبل أن يتضح لحكومة 
بالده، أنه متطرف ومتشـــّدد وإخواني 
متعاطف مع كل مشـــروع إرهابي سواء 
كان تابعـــا للقاعـــدة أو داعش أو جبهة 
النصـــرة أو أنصار الشـــريعة أو أجناد 
بيـــت المقدس أو أحرار الشـــام، فقررت 

سحب جنسيته.
أمـــا لمـــاذا زار تونـــس؟ فليشـــرف 
على إطـــالق تظاهرة وطنيـــة وإقليمية 
وعالميـــة فـــي ذات الوقت، تســـتهدف 
تحجيـــب البنـــات الصغيـــرات ممن ال 
يزلـــن في الريـــاض أو الكتاتيب أو في 
التعليـــم االبتدائـــي، حتـــى يصبحـــن 
نســـاء صالحات فيما بعد، وفق تعبير 

المروجين لمشروعه.
ومما يذكر هنا أمر قد ال يبدو مهما 
للكثيريـــن، وهـــو أن زعيمـــا سياســـيا 
تونســـيا انتقـــد الفقيه ومشـــروعه في 
االنتشـــار،  برنامـــج تلفزيوني واســـع 
وبعـــد أقـــل من أســـبوعين تـــم اغتيال 
شـــكري بلعيـــد، وعنـــد القبـــض علـــى 
بعض المتورطين فـــي الجريمة، قالوا 
ببســـاطة إن فتـــوى اغتيالـــه صـــدرت 
بسبب تصريحه ذاك، وانتقاده لصاحب 
مشـــروع تحجيـــب الصغيـــرات قبل أن 

يصبحن كبيرات.
اليوم تجاوزنا قضية غســـل الميت 
ودفنـــه وتحجيـــب الصغيـــرات، لنصل 
إلـــى مرحلـــة البحث في أصـــول الذبح 
والحرق وســـفك الدماء ومـــا قال فيها 
العلماء والفقهاء، وسر اللون البرتقالي 
والســـاعة الباذخة وســـكاكين المارينز 
ومالبـــس الكوماندوز فـــي أفالم داعش 

الدموية. 

مسائل فقهية

الحبيب األسود

عندما فقدت يوكو ساتو ساقها اليسرى في حادث، سقطت في دوامة من اليأس، وفاقمت 
حالة البؤس التي تعيشها املوظفة اليابانية وصمة بتر الساق في بلد يرى أن اإلعاقة أمر 

يثير الشفقة.

خطوبة ليدي غاغا 

في عيد الحب
املغنيـــة  أعلنـــت   – فيغــاس  الس   {
ليـــدي غاغـــا أمـــس األول االثنني في 
مواقـــع للتواصـــل االجتماعـــي، أنها 
وصديقها املمثل تايلور كيني أصبحا 

مخطوبني.
وقالت ليـــدي غاغا (28 عاما) على 
وهـــي تعـــرض  موقـــع ”انســـتغرام“ 
صورة خلـــامت على شـــكل قلب: ”هو 
أعطاني قلبه في عيد احلب، وأنا قلت 

نعم“.
ووفقـــا ملجلـــة بيبـــول فـــإن ليدي 
غاغا وكينـــي (33 عاما) ظال يتواعدان 
حوالي أربع ســـنوات. ويشارك تايلور 
كينـــي بالتمثيل في مسلســـل ”شـــيكاغو 

فاير“ الذي تعرضه محطة تلفزيزن ”إن.بي.سي“.
وفـــازت ليـــدي غاغا مؤخـــرا بجائـــزة غرامي عن 
ألبومها ”اخلد إلـــى اخلد“ مع املغني املخضرم توني 

بينيت.

تسعينية روسية تتعلم أساسيات الكمبيوتر

مليونير هندي يقتل حارسا تباطأ في فتح البوابة

رئيس جنوب أفريقيا يفكر في الزواج للمرة السابعة

} موســكو – التحقت املسنة الروسية غالينا 
بتروفــــا بدورة لتعليم أساســــيات الكمبيوتر، 
البالغة من  كما متت مراعاة ظروف ”الطالبة“ 
العمر 91 عاما، بأن ســــمح لها بتلقي الدروس 

في مكتبة قريبة من منزلها.
وقد جــــاء التحاق بتروفا في إطار برنامج 
يحمــــل اســــم ”بابوشــــكا إي ديدوشــــكا أون 
اليــــن“، أي ”اجلدة واجلــــد أون الين“، مبدينة 

فالديفوستوك.
حيث تشــــير األرقــــام إلى أكثر مــــن 1500 
متقاعــــد ومتقاعــــدة ينتظــــرون فــــي طابــــور 
لاللتحــــاق بدورات هــــذا البرنامــــج، تتراوح 
أعمار أكثر من ألف شــــخص منهم بني 55 و75 

عاما، فيما يتجاوز املتبقــــون الـ76 عاما. هذا 
وكان أول فصل لتعليم أساســــيات الكمبيوتر 
قــــد افتتح فــــي منطقــــة برميورســــكي كراي 
قبــــل عام بالضبــــط، وذلك مبســــاعدة ”رابطة 
املشــــرفة على  املتقاعديــــن وقدامــــى احلرب“ 
البرنامــــج في املنطقة وفــــي غيرها من أقاليم 

روسيا.
وال يقتصر تعليــــم امللتحقني بهذه الدورة 
على أسس الكمبيوتر، إذ يشمل كذلك تعليمهم 
إمكانيــــة إجــــراء املعامالت املالية، كتســــديد 
مســــتحقات خدمــــات البلديــــة والتحقــــق من 
احلســــابات املالية التابعة لهــــم واملودعة في 

البنوك.

} نيــو دلهــي - قالت الشـــرطة الهندية أمس 
الثالثاء إنـــه مت توجيه تهمة القتـــل ملليونير 
هندي، بعـــد أن صدم بســـيارته رباعية الدفع 
حـــارس أمن فتح البوابة املؤدية إلى مســـكنه 

ببطء شديد.
وقاد محمد نيشام سيارته من طراز ”همر“ 
في اجتاه الضحية شـــاندرابوز، مما أدى إلى 
دفعه لالصطدام بأحد اجلدران في والية كيرال 

التي تقع جنوب الهند في 29 يناير املاضي.
وتفيـــد األنباء أنـــه قام بعد ذلـــك بضرب 
احلـــارس بقضيـــب حديـــدي إلـــى أن تدخـــل 

أشخاص آخرون.
وقالت أر نيشـــانتيني قائدة شرطة منطقة 
ثريسور، إن شـــاندرابوز الذي ذكر اسمه على 
هذا النحـــو فقط، توفي في املستشـــفى أمس 
األول االثنـــني بعد إصابته بجـــروح متعددة.

وأضافـــت: ”إننـــا وجهنا له تهمـــة القتل بعد 

أن فـــارق احلـــارس احلياة االثنـــني، وبالفعل 
مت إلقاء القبض على نيشـــام وإيداعه السجن 
في انتظـــار احملاكمة“. وأفـــادت أن: ”احلادث 
مروع مما يدل على ســـلوك نيشـــام املتغطرس 

ومشاكله النفسية“.
وذكـــرت شـــبكة تلفزيـــون نيودلهـــي ”أن.

دي.تي.فـــي“ أنـــه مت توجيـــه التهمة لصاحب 
إحدى شـــركات التبغ 39 عامـــا، في 10 قضايا 
سابقة لها عالقة بالشرطة ومت تسوية معظمها 

خارج احملكمة.
وفي عام 2013، دخل نيشـــام في مشاكل مع 
الشرطة للسماح البنه (9 أعوام) بقيادة سيارة 
من نوع ”فراري“، األمر الذي أثار جدال كبيرا. 
كمـــا أنـــه متهـــم أيضـــا بحبـــس إحـــدى 
الشرطيات في ســـيارته من نوع "رولز رويس" 
بعـــد أن طلبت منـــه التوقف إلجـــراء تفتيش 

روتيني.

} بريتوريــا - يسعى الرئيس اجلنوب أفريقي، 
جاكـــوب زومـــا، البالغ من العمـــر 72 عاما إلى 
الـــزواج للمـــرة الســـابعة، لتصبـــح الزوجـــة 
اجلديدة هي اخلامســـة بني زوجاته احلاليات، 

ولترافقه في أيام شيخوخته.
اجلنوب أفريقية  ونقلت صحيفة ”ذا ستار“ 
عن زوما قوله خالل زيارته إلى مســـقط رأســـه 
في كوازولو-ناتال شرقي البالد: لدّي زوجات، 
ولكن ينبغـــي أن أتزوج للمـــرة األخيرة“. فيما 
الفرنسية: إن إعالن زوما  قالت مجلة ”لوبوان“ 
القـــى تصفيقا حـــادا من احلضـــور، الذين كان 
أغلبهم من كبار السن، فيما تعالت الضحكات.

وأوضح سيهاو جنوباني األستاذ بجامعة 
كوازولو-ناتال، أنه من املتعارف عليه في ثقافة 
قبائـــل الزولو، التي ينتمي إليها جاكوب زوما، 
أن الرجال متعددي الزوجات يتخذون ألنفسهم 
فـــي أيـــام الشـــيخوخة زوجـــة أخيـــرة تكون 
في أحيـــان كثيرة الشـــقيقة الصغـــرى إلحدى 

زوجاتهم.
مضيفا أن مســـؤولية رعاية الزوج في أيام 
شيخوخته تقع بصفة خاصة على عاتق الزوجة 
األخيرة. يشـــار إلى أن زومـــا كان قد تزوج من 
قبل ســـت مرات، وأجنب 20 طفال، ولديه حاليا 

أربع زوجات تتحمل الدولة نفقاتهن.

سويسرا تذيب صقيعها 

في كرنفال ريو للسامبا

مولود ينجو من الموت

إثر سقوطه من القطار

} ريو دي جانيرو (البرازيل) – كسر مهرجان 
ريـــو دي جانيـــرو احلالـــي قاعـــدة املالبس 
النســـائية املخففـــة وعربـــات الزهـــور ذات 
األلوان املبهجة، حيـــث طلبت إحدى مدارس 
الســـامبا من مشـــتركيها أن يتخيلوا شـــيئا 

مختلفا متاما، إنها سويسرا.
ووفـــر مهرجـــان ريـــو لسويســـرا فرصة 
للتخلـــص من بعض الصور النمطية، وأيضا 
فرصـــة للشـــركات الختبـــار ســـوق صاعدة 

ومهمة.
وحتولت سويســـرا إلـــى موضوع موكب 
نظمتـــه مدرســـة ”أونيـــدوس دا تيخـــوكا“، 
وأيضـــا أغنيـــة الســـامبا الراقصـــة، حيـــث 
يرتدي الراقصون أزياء مرتبطة بسويســـرا، 
يجســـدون فيها ما يتراوح بني العالم ألبرت 
أينشـــتاين ومطـــواة اجليش السويســـرية، 
من فوق  والتغني ”بسويسرا وقصة إلهامك“ 

عربة زهور مغطاة بثلوج صناعية.
وقال الســـفير السويســـري في البرازيل 
أندريه ريجلي: ”حتى تهزم املفاهيم النمطية 
عليك أن تلعب بها“. وأقر بأن املهمة ليســـت 
سهلة، واســـتطرد: ”األفكار النمطية موجودة 
لدى اجلانبني، فبالنسبة لكثيرين في سويسرا 
الكرنفال يتلخص في نساء عاريات الصدور، 
أما بالنســـبة آلخرين فالكرنفال فرصة لزيادة 

الوعي بقضايا اجتماعية“.
مدرســـة  مـــع  املتحـــدة  األمم  وتتعـــاون 
”ماجنويرا“ للســـامبا للترويج حلقوق املرأة، 
ومكافحـــة العنـــف املنزلـــي وتـــوزع الواقي 
الذكري مجانا، حتت شـــعار ”خالل الكرنفال 

تخلص من خجلك، لكن ال تفقد احترامك“.

أعمـــال فنية يمكـــن ارتداؤها. وقالت ســـاتو 
التـــي بتـــرت ســـاقها منذ

ســـبع ســـنوات خـــالل 

مبهجة وبديع
وأضافت:
بـــأن األجهـــز

خط

ف
الس {
ليـــدي غ
مواقـــع
وصديق
مخطوب
وقال
موقـــع
صورة 
أعطاني

نعم“.
ووفق
غاغا وك
حوالي أ
كينـــي بالتم
الذي تعرضه محط فاير“
وفـــازت ليـــدي غاغ
ألبومها ”اخلد إلـــى اخل

بينيت.

مولود

إثر سق
} راجاســتان (الهند) - ذكرت تقارير إخبارية 
أمـــس الثالثاء أن مولـــودا وضعته أمه داخل 
مرحـــاض في أحد القطارات الهندية، انزلق 
من فتحة املرحاض ليسقط على القضبان، 

دون أن يصاب بأذى.
وأفـــادت صحيفـــة ”نـــاي دنيـــا“ 
بـــأن ســـيدة حبلـــى كانت تســـافر 
مع أســـرتها في والية راجاســـتان 
الواقعـــة في شـــمال غـــرب البالد، 
عندما شـــعرت بآالم الوضع بينما 
كانـــت في القطار. وأوضـــح التقرير 
أن السيدة 22 عاما، ذهبت إلى احلمام 

ووضعت مولودها ثم فقدت الوعي.
وكان القطـــار متوقفا أثناء وضع األم 
ملولودهـــا، إّال أنه حترك فيمـــا بعد ليصل 
إلى بلدة هانوماجنـــار (على بعد نحو 13 
كيلومترا)، عندما وجدها أقاربها مغشـــيا 

عليها، ثم طلبوا لها املساعدة.
الهنديـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
اآلســـيوية بأن املولود ظل على القضبان 
لســـاعات إلى أن رآه حارس أحد املخازن 

القريبة بعدما سمع بكاءه.
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