
} تونــس – عللت مصادر دبلوماسية التراجع 
الغربـــي عن دعم التدخل العســـكري في ليبيا 
إلى ضغوط مارستها تركيا بصفتها عضوا في 
الناتو على شركائها في احللف ملنع استهداف 

امليليشيات املرتبطة بها في طرابلس.
دبلوماســـيني  أن  املصـــادر  وكشـــفت 
وعســـكريني أتـــراكا قاموا بزيـــارات لعواصم 
أوروبية إلقناع املســـؤولني فيها بضرورة دعم 
احلوار بني فرقاء األزمة الليبية وعدم االلتجاء 
إلى اخليار العسكري، متعهدين بالضغط على 
ميليشـــيا فجر ليبيا املســـيطرة على طرابلس 

لتقدمي تنازالت إلجناح هذا احلوار.
وقال مراقبـــون إن تركيا وظفت عضويتها 
في حلف الناتو إلفشـــال التدخل العسكري في 
ليبيا خوفا على سقوط امليليشيات التي تراهن 
عليهـــا لضمـــان حصتها مـــن النفـــط الليبي، 

وسيطرة شركاتها على السوق الليبية.
وازدادت موجة الكراهيـــة جتاه تركيا في 
تصريحات املســـؤولني الليبيني بعد افتضاح 
الـــدور الذي تقوم به في إســـناد امليليشـــيات 

باألســـلحة، وتســـهيل مرور املقاتلني األجانب 
من ليبيا في اجتاه سوريا أو العكس.

وكان موقف الدول الغربية الداعي إلى حل 
سياســـي في ليبيا مفاجئا لليبيني خاصة أنه 
جاء بعد أن عرضت إيطاليا املشـــاركة بخمسة 
آالف جنـــدي في احلرب، وبعـــد تدخل مصري 

بدا أنه تلقى ضوءا أخضر من تلك الدول.
وحتدثـــت مصـــادر مختلفة عن ممارســـة 
الواليات املتحـــدة ضغوطا على بقية حلفائها 
وخاصة فرنسا وإيطاليا املتمسكتني بالتدخل 
العســـكري العاجـــل لكبح جمـــاح املجموعات 

املتشددة التي أصبحت تهدد أمنهما.
في املقابل تتبع بريطانيـــا موقفا أميركيا 
متـــرددا ال يريد اخلوض في صـــراع مع تيار 
إسالمي في ليبيا رغم امتالكهما بعض النفوذ 

في التأثير عليه.
وكشـــف طـــارق صقـــر اجلروشـــي عضو 
البرملـــان الليبـــي املُنتخـــب عن اجتمـــاع ُعقد 
بتونس قبل أســـبوع تعرض فيه الوفد الليبي 
لضغـــوط قهريـــة أوروبية أميركية سياســـية 
اقتصادية مصيرية سببها املنظمة اإلخوانية“.
وال تعلن الواليات املتحدة موقفها بوضوح 
بشـــأن معارضتها للتدخل العسكري الذي لن 
يقـــف بالتأكيد عند حدود ضرب داعش، وإمنا 
سيمتد إلى ميليشـــيات فجر ليبيا اإلخوانية، 
وإمنا تعتمد تصريحات املسؤولني األميركيني 

أسلوب التحذير من مخاطر التدخل العسكري.
وحـــذرت ديبـــورا جونز ســـفيرة الواليات 
املتحدة فـــي ليبيا مـــن أن االضطرابات التي 
يتعرض لها إنتاج النفط الليبي تهدد بإفالس 

الدولة في غضون 18 شهرا.
وقالـــت إن ”غياب حكومة موحدة لن ميكن 
شـــركاء ليبيا الدوليني من التعاون مع الدولة 
في املجـــاالت كافة، مع وجـــود مقاومة كبيرة 
لتنفيذ أي مبادرة من شأنها أن تعطي أفضلية 
لفصيل دون آخر“، مؤكدة أن اجلو السائد هو 

”الرابح يأخذ كل شيء“.
من جهـــة ثانية، أوضحت مصـــادر أمنية 
أن اجليش املصري نفذ عددا كبيرا  لـ“العرب“ 
من الطلعات اجلوية فوق مواقع تنظيم داعش، 
وقامت القوات اخلاصة بعملية عسكرية سرية 
جديـــدة في درنـــة، جنحت خاللهـــا في تدمير 
معســـكر أبو كرمي الوهداني، وأســـر عدد من 

املنتمني إلى التنظيم.
وحتفظ املصـــدر العســـكري املصري، عن 
اإلفصاح عـــن طبيعـــة تطور العمليـــات على 
األرض فـــي ليبيـــا، لكنه أكـــد أنها جنحت في 
الوصـــول إلـــى بعـــض القيـــادات الفاعلة في 
تنظيـــم داعش، مؤكـــدا أن جميـــع اخلطوات 
تتخذ بتنســـيق كامل مع هيئـــة أركان القوات 

املسلحة في ليبيا.

يعكـــس أبـــودرع صـــورة واقعية  } بغــداد – 
للميليشـــيات الطائفيـــة التـــي ســـيطرت على 
املشـــهد السياســـي واالجتماعي العراقي بعد 
عـــام 2013 وبدعـــم خفي ومعلن مـــن األحزاب 

الدينية املدعومة من إيران.
ومـــع أن بعض السياســـيني ورجال الدين 
ينظرون إليه كبطل وفق خطابهم الطائفي، إال 
أن غالبيـــة العراقيني الوطنيـــني ينظرون إليه 

كمعادل طائفي ألبي مصعب الزرقاوي.
ومـــع كل جرائـــم القتل علـــى الهوية التي 
ارتكبهـــا أبـــودرع ســـواء حتت مظلـــة جيش 
املهدي، أو بصفته شخصا خارجا على القانون 
في بلد افتقر إلى القانون أصال، يشعر بالفخر 
ملاضيه الذي يشـــمل مداهمـــات عنيفة ألحياء 

سنية مازال سكانها يرتعدون لذكر اسمه. 
في كل يوم يتوافد شبان على بيته لتحيته 
ويشـــارك أعوانه في القتـــال ضد داعش حتت 

رايات فصائل طائفية مدعومة من إيران.

وقـــال أبـــودرع لوكالة رويترز فـــي مقابلة 
”كيف تشعر إذا ذبحت أسرتك؟ وكيف تتصرف 
وأين تذهـــب؟ هـــؤالء الذين قتلـــوا وارتكبوا 

جرائم يجب أن يعاقبوا“.
وأضـــاف ”إذا لم تكن قـــادرا على أن تفعل 

ذلك بنفسك فنحن هنا بدال منك“.
ويكشـــف تصريح أبودرع مدى استهتاره 
بالقانـــون وثقتـــه بأن يقتـــل اليـــوم كما قتل 

باألمس دون أن يحاسب على أفعاله.
واتهمت فصائل شـــيعية مســـلحة يشرف 
عليها هادي العامري رئيس فيلق بدر املدعوم 
إيرانيـــا والتي تعمـــل في ظل جلـــان التعبئة 
التـــي تديرها احلكومة بالقتـــل والتدمير عند 

استعادتها ألراض من أيدي اجلهاديني.
ولـــم تقدم أي مـــن احلكومات فـــي العراق 
بالتعـــرض أو محاولـــة اعتقال أبـــودرع بعد 
انتشـــار جرائم القتل التي مارســـها واشتهر 

بتهشيم الرؤوس باحلجر.

ويتهامس البعض في هـــذه املناطق التي 
تعرضت للدمار بأن أبـــودرع كان موجودا في 
هـــذه املناطق فيمـــا ميثل دليال علـــى ما يبثه 

اسمه في النفوس من رعب.
ودافع أبودرع عن أفعاله في احلرب األهلية 
التـــي دارت عامـــي 2006 و2007 والتي احتجز 
فيهـــا رجاله من يشـــتبه أنهم مـــن اإلرهابيني 

وقتلوهم.
وقـــال ”إذا وجدناهم أبرياء حتى إذا كانت 
لهم عقليـــة تكفيريـــة دون أن تتلطـــخ أيديهم 
بالدماء كنا نطلق سراحهم. كنا نحاكم فقط من 

تلطخت أيديهم بالدماء ونعاقبهم“.
ولم يكشف ما هي السلطة القضائية التي 

منحته حق محاكمة من يعتقلهم.
وتـــردد تعليقاته صـــدى تعليقـــات رجال 
فصائـــل مســـلحة يؤكـــدون اآلن ثقتهـــم فـــي 
املعلومات االســـتخبارية التي يســـتخدمونها 

في حتديد املتطرفني من السنة.

ويظهر أبـــودرع (57 عاما) في مناســـبات 
مختلفـــة فيصلـــي فـــي املراقـــد الشـــيعية في 
ســـامراء شـــماال ويجوب جنوب البـــالد الذي 

يتركز فيه الشيعة ويتحدث بصوت جهوري.
وخالل مشـــاركته فـــي موكب عبـــر مدينة 
الصدر ليتفقد رجال فصائل مســـلحة يحملون 
أســـلحة آلية في الصيف املاضـــي كان يرتدي 

أبودرع مالبس سوداء ويحيط به مقاتلون.
غير أن أبودرع الذي ولد باســـم إسماعيل 
حافظ الالمي مازال ينتظر دعوة حلمل السالح 

من مقتدى الصدر رجل الدين الذي بايعه. 
وكان الصدر أعلـــن أمس األول عن جتميد 
”سرايا الســـالم“، و“لواء اليوم املوعود“، إلى 
أجل غير مسمى، وذلك بعد سلسلة االنتقادات 
الالذعة املوجهة لعمل امليليشـــيات، معربا عن 
أن العراق ”ال يعاني من شـــذاذ اآلفاق فحسب، 
بل يعاني من املليشـــيات الوقحة أيضا“، دون 

أن يسّمي أيا منها.
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} أبـــودرع: إذا لم تكن قادرا على القتل فنحن 
هنا بدال منك

في العمق: الخالف يتفاقم ص ٧

أبودرع الحل الطائفي لمعضلة أبوبكر البغدادي
[ رجل مارس القتل على الهوية اختفى في إيران وعاد بحماية حكومية

[ صواريخ روسية متطورة بأيدي االنقالبيين

[ مصر تبدأ عمليات استخبارية سرية في التراب الليبي
تركيا تعطل التحرك العسكري في ليبيا

صالح البيضاين

} صنعــاء – قالـــت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
إن احلوثيني وبعد اســـتكمال ســـيطرتهم على 
منظومـــة الصواريخ التابعـــة للجيش اليمني 
باتـــوا على مرمـــى حجر من إحـــكام قبضتهم 

الكاملة على سالح اجلو.
وأكدت املصـــادر أن احلوثيـــني لم يكتفوا 
بهيمنتهـــم على القـــرار العســـكري من خالل 
القيـــادات العســـكرية املوالية لهـــم على رأس 
وزارة الدفـــاع وهيئـــة األركان إضافـــة إلـــى 
تواجد عناصرهم املســـلحة فـــي كافة املرافق 
العســـكرية مبا في ذلك قيـــادة القوات اجلوية 
ومطار الديلمي العســـكري في صنعاء وأنهم 

في طريقهم للتحول إلى جيش متكامل.
وكانـــت تقاريـــر صحفية قـــد حتدثت عن 
استيالء احلوثيني على ثالث طائرات عسكرية 
كانت اليمن قد تعاقدت  من طراز ”ســـوخوي“ 
علـــى شـــرائها مـــع روســـيا في وقت ســـابق 
ووصلـــت قبل أيام إلى مينـــاء احلديدة (غرب 
اليمن) الذي تسيطر عليه ميليشيات احلوثي.

كما تشـــير املعلومات إلـــى قيام احلوثيني 
بنقل أحدث طائرات أســـطول القوات اجلوية 
اليمنيـــة إلـــى مطار صعـــدة معقـــل اجلماعة 

الرئيسي شمال اليمن.
إن  لـ“لعـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
احلوثيني أغلقوا مطار احلديدة الدولي وأنهم 
يقومـــون بنقل الكثيـــر من العتاد العســـكري 
القادم من روسيا عبر طائرات شحن عسكرية.

وأكـــدت املصـــادر أن من بني ذلـــك العتاد 
صواريخ نوعية تستخدم في املناطق اجلبلية 
الوعـــرة ولم تكن في حوزة اجليش اليمني من 
قبـــل وهو ما يشـــير رمبا إلى نيـــة احلوثيني 
استخدامها في مواجهاتهم مع بعض القبائل 

اليمنية املناوئة لهم .
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اإلعالن 
عـــن حتويل مطـــار صعدة خالل األســـبوعني 
القادمـــني من مطـــار محلي إلى مطـــار دولي، 
وهـــو األمر الـــذي يشـــكل حتوال خطيـــرا في 

استراتيجيات احلوثيني.
وســـيصبح املطار مبثابة نافذة رئيســـية 
للجماعة على مصادر الدعم القادم من حلفائها 
في املجالني العســـكري واألمنـــي وخصوصا 
إيران في معزل عن املطارات الرئيسية األخرى 
التي تسيطر عليها اجلماعة أيضا مثل مطاري 
صنعـــاء واحلديـــدة والتي يشـــعر احلوثيون 
بأنهـــا مخترقـــة أمنيـــا وكل حتركاتهـــم فيها 
الزالت مكشـــوفة على العكس من مطار صعدة 

الذي يقع في النطاق اجلغرافي األكثر أمنا.
وســـيمنح مطـــار صعدة بحســـب مراقبني 
احلوثيـــني أفقا جديـــدا حتى فـــي صراعاتهم 
املســـلحة حيث من املمكـــن أن تنطلق من هذا 

املطـــار طلعات جوية ملســـاندة احلوثيني على 
األرض وخصوصا في مناطق مأرب والبيضاء 
ودون احلاجـــة إلى إضفاء طابع رســـمي على 

هذه العمليات.
وسيتحول املطار إلى شريان حياة يضمن 
للحوثيني وصول الدعم اللوجستي من سالح 
وخبراء ووفود سياســـية بشـــكل أكثر سهولة 

وانسيابية وأمنا.
ويـــرى املراقبـــون أن حتـــركات احلوثيني 
املتســـارعة للســـيطرة على مقـــدرات اجليش 
اليمنـــي تأتـــي حتســـبا لتحوالت سياســـية 
قادمـــة في اليمن قد يفرضهـــا املجتمع الدولي 
مـــن خالل مجلـــس األمن وهو األمـــر الذي قد 
يجبـــر اجلماعة علـــى القبول مببدأ الشـــراكة 
السياســـية مـــع القـــوى األخرى لكنهـــا تكون 
حينئذ قـــد أصبحت القوة العســـكرية األقوى 
حتى من مؤسســـة اجليش الذي يجري إفراغه 

من عناصر قوته.
كما يعمل احلوثيون على التحول من طور 
امليليشيات إلى طور اجليش البديل استعدادا 
ألي مواجهـــات قد حتدث فـــي املنطقة في ظل 
تقارير عن قيامهم بشـــراء مســـاحات شاسعة 
في بعض اجلزر اليمنية وعلى رأســـها جزيرة 
”ميون“ التي تســـيطر على مضيق باب املندب 
والذي يعتبره احلوثيون وسيلة للضغط على 
املجتمع الدولـــي واإلقليمي في حال مت اتخاذ 

أي إجراءات بحقهم حتت الفصل السابع.
ويعتبر محللون سياسيون وعسكريون أن 
أبـــرز عقبة تقف في وجه اســـتكمال احلوثيني 
لسيطرتهم على الكثير من الوحدات العسكرية 
عالية التجهيز تكمن في نفوذ الرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالح الـــذي الزال يهيمن على 
الكثيـــر من وحدات اجليش وخصوصا ما كان 
يسمى باحلرس اجلمهوري والقوات اخلاصة 

التي كان يقودها جنله.
وقد شهدت بعض هذه الوحدات اشتباكات 
عنيفـــة بـــني احلوثيـــني وعناصـــر مـــن تلـــك 
الوحدات رفضت دخول املسلحني وسيطرتهم 

على مخازن األسلحة.
وهو ما حدث قبل أيام في اللواء العاشـــر 
التابـــع للقـــوات اخلاصـــة فـــي مدينـــة باجل 
مبحافظة احلديـــدة وكما حدث أمس األول في 
مقر قيادة القـــوات اخلاصة مبنطقة الصباحة 
بصنعاء من اشـــتباكات قتل علـــى إثرها أحد 
الضبـــاط املوالني لصالـــح بعدما رفض متكني 

احلوثيني من مخازن السالح.
ونظر الرئيس السابق إلى قوات االحتياط 
(احلرس اجلمهوري) سابقا والقوات اخلاصة 
إلـــى أنها حصتـــه من غنائم اجليـــش اليمني 
التي أســـقطها احلوثيون إضافـــة إلى كونها 
القوة التـــي حتول حتى اآلن علـــى األقل دون 

مساس احلوثيني به.

ص 11

استعدادات حوثية متسارعة 

تحسبا للتدخل الخارجي

المصريون يتخلون عن سالح السخرية في زمن السيسي
ص 19

عبداللطيف اللعبي
ص 11

لعبيالدار البيضاء تتحول إلى مركز عالمي لصناعة الطيران

عرض أمس في بلدة قيسارية جنوب حيفا كنزا ذهبيا إسالميا عثر عليه في أعماق البحر ويعود الى القرن الحادي عشر امليالدي

ص 15

ال يجب أن 

نقبل أبدا 

بهزيمة الفكر



} واشــنطن - حـــذر تقرير ملجموعـــة التفكير 
األميركيـــة املرموقـــة (بوتوماك إنســـتيتيوت) 
مـــن أن تدهـــور الوضـــع األمنـــي مبخيمـــات 
تندوف، جنوب غرب اجلزائر، واستمرار نزاع 
لتكثيف نشـــاط  الصحـــراء يفتحـــان ”منافذ“ 

املجموعات اإلرهابية التي تنشط باملنطقة.
وأوضـــح التقريـــر، الـــذي يحمـــل عنوان 
”اإلرهاب بشـــمال أفريقيا والساحل“، أنه بات 
”من الضـــروري العمل على تســـوية النزاعات 
اإلقليميـــة التي قـــد توفر منافـــذ للمجموعات 
اإلرهابية الساعية إلى تقويض األمن والتعاون 
االقتصادي، كما هو الشـــأن بالنسبة إلى نزاع 
الصحـــراء وتدهور الوضـــع األمني مبخيمات 

تندوف“.

كما يوصي التقرير، الذي قدم عشية انعقاد 
قمة البيـــت األبيض حـــول التطـــرف العنيف 
بواشـــنطن، بــــ ”تعزيز“ التعـــاون بني أعضاء 
املجموعة الدولية واملانحني بهدف السهر على 
أال يتم استغالل املساعدات اإلنسانية املوجهة 
إلى مخيمات تندوف من أجل تلبية جشع قادة 

(البوليساريو) أو ألغراض عسكرية.
وكان تقريـــر للمكتـــب األوروبـــي ملكافحة 
الغش حدد بوضـــوح اآلليات النشـــيطة التي 
يتبعهـــا االنفصاليـــون لتحويـــل املســـاعدات 
اإلنســـانية الدوليـــة املوجهة إلـــى احملتجزين 
فـــي تندوف، معربا عن األســـف لكـــون ماليني 
اليوروهـــات يتم نهبها ســـنويا مـــن قبل قادة 

(البوليساريو) لتضخيم حساباتهم اخلاصة.

وكشـــف التقريـــر األوروبـــي أن اجلزائـــر 
والبوليساريو تعمدا، منذ سنة 1991، استغالل 
جزء كبير من املســـاعدات اإلنســـانية الدولية 
املخصصة ملخيمات تندوف في أعمال مشبوهة 

متس قضية الصحراء املغربية.
وحســـب الدراســـة األوروبيـــة فـــإن هـــذه 
للمســـاعدات  واملمنهجة  الضخمة  التحويالت 
اإلنسانية الدولية املخصصة ملخيمات تندوف 
تبدأ مبيناء مدينة وهران اجلزائرية الذي متر 

عبره هذه املساعدات، خاصة الغذائية منها.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن مينـــاء وهـــران 
اســـتراتيجي بالنســـبة إلى منظمـــي عمليات 
التحويـــل هذه، وهـــو كذلك املينـــاء الذي تتم 
فيـــه عملية تصنيف ”مـــا ينبغي أن يصل، وما 

ميكـــن حتويله“. وأشـــار التحقيـــق األوروبي 
إلـــى أن ”عدم ســـماح الســـلطات الصحراوية 
بالولـــوج احلـــر ألعضاء املنظمات اإلنســـانية 
املتواجديـــن فـــي املخيمـــات، وعرقلـــة مراقبة 
السالســـل اخلاصة بالتوزيـــع، باإلضافة إلى 
وجود مســـتودعات سرية، تشكل عناصر تدعم 
االســـتنتاج الذي مت استخالصه في ما يتعلق 

بنّية الغش والتالعب في املساعدات“.
وتتطابق خالصـــات التقرير األوروبي مع 
شـــهادات برنامـــج األغذية العاملـــي واملفوض 
السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني الذين 
أبلغـــوا منـــذ زمن عـــن وجود ممارســـات غير 
اعتيادية لتحويل وجهة املساعدات اإلنسانية 

البوليساريو.

} تونس – أفاد املتحدث باسم وزارة الداخلية 
التونســـية محمد علي العروي أمس األربعاء 
بأن املجموعة اإلرهابيـــة التي هاجمت أعوان 
األمـــن وأوقعـــت أربعـــة قتلى كانـــت تضم 20 
إرهابيـــا، متعهـــدا بـــرد ”قاس وعنيـــف“ عبر 

الوحدات اخلاصة.
وقال العروي ، في مؤمتر صحفي أمس: إن 
مجموعـــة إرهابية تتكون من 20 عنصرا نفذت 
هجومـــا عند منتصف ليـــل الثالثاء /األربعاء 
ضـــد دورية أمنية فـــي منطقـــة بولعابة التي 
تقع قرب جبل الشـــعانبي الذي يتميز بوعورة 
تضاريسه وميتد على مســـاحة 100 كلم مربع 
70 باملئة منها تغطيهـــا الغابات. ويعتبر هذا 
اجلبـــل احلـــدودي مـــع اجلزائر معقـــال ألكبر 
جماعة جهادية في تونس هي ”كتيبة عقبة بن 
نافع“. وأوضح العروي أن اجلماعة املســـلحة 
باغتت أعوان األمن بينما كانوا في الســـيارة 
بإطـــالق كثيـــف للنيـــران ثـــم اســـتولت على 
أسلحة اجلنود بعد أن أوقعت أربعة قتلى في 

صفوفهم والذت بالفرار.
وتنتســـب العناصر اإلرهابيـــة إلى كتيبة 
عقبة بن نافع الذراع العسكرية لتنظيم أنصار 
الشريعة احملظور واملتمركزة أساسا في جبل 
الشـــعانبي وفي مرتفعـــات وجبال أخرى على 

احلدود الغربية مع اجلزائر.
وشـــنت الكتيبـــة، التي أعلنت ســـابقا عن 
مبايعتها لتنظيم الدولة اإلســـالمية،  عمليات 
إرهابية مماثلة في الســـابق أوقعت العشرات 

من القتلى في صفوف اجليش واألمن.

وفـــي تغريـــدة لها علـــى موقـــع التواصل 
االجتماعـــي  تويتـــر رحبت ”كتيبـــة عقبة بن 
بالهجوم األربعـــاء. وجاء في التغريدة  نافع“ 
”اآلن مت اســـتهداف دوريـــة للحـــرس الوثنـــي 
مبنطقـــة بولعابـــة احملاذية جلبل الشـــعانبي 

وقتل 4 من ممن كانوا فيها“.
وهذه اجلماعة اجلهادية املرتبطة بالقاعدة 
تتعقبها قوات األمن واجليش منذ نهاية 2012. 
ورغـــم القصف اجلـــوي املنتظـــم والعمليات 
البرية في جبل الشعانبي الذي مت حتويله إلى 
منطقة عســـكرية مغلقة، لم تتمكن قوات األمن 
واجليش حتى اآلن من القضاء على املسلحني 

املتحصنني باجلبل.
وقـــال العـــروي إن الهجوم األخيـــر يأتي 
محاولـــة للرد علـــى النجاحات التـــي حققتها 

اإلرهابيـــة  اجلماعـــات  ضـــد  األمـــن  قـــوات 
والضربات القاسية التي وجهت لها.

وأضاف ”احلرب على اإلرهاب حتتاج إلى 
نفـــس طويل وتضحيـــات. نتعهد بـــرد عنيف 

وقاس من قبل الوحدات اخلاصة“.
وكانـــت وزارة الداخليـــة أعلنـــت الشـــهر 
اجلاري عـــن توقيف 32 عنصـــرا إرهابيا، من 
بينهم جهاديون عـــادوا من جبهات القتال في 
ســـوريا، كانوا يخططون الســـتهداف مقرات 
وزارة  منهـــا  بالعاصمـــة،  ومدنيـــة  حيويـــة 
الداخليـــة وثكنتان للحـــرس واألمن الوطنيني 
ومناطـــق أخـــرى باجلنـــوب من بينهـــا والية 

قفصة.
وفي ســـياق متصل أعلنـــت وزارة الدفاع 
التونســـية أمـــس األول الثالثـــاء عـــن تعزيز 

إجراءاتها العسكرية على احلدود الشرقية مع 
ليبيا مع تصاعد نفوذ اجلماعات املتشددة.

وأكد  بلحســـن الوسالتي الناطق الرسمي 
باســـم وزارة الدفاع التونسية، في تصريحات 
ســـابقة لـ ”العـــرب“، أن الوحدات العســـكرية 
مدعومة بوحـــدات احلرس الوطني واجلمارك 
منتشـــرة بترتيبات دفاعية متكاملة على كامل 
الشـــريط احلدودي البـــري والبحري مع ليبيا 
من أجل تأمينه ومنع أي تهديد لسالمة التراب 
التونســـي أو أي محاولة إلدخال أســـلحة أو 

تسلل عناصر إرهابية إلى البالد.
ومتثـــل مكافحة اإلرهاب حتديـــا ذا أولية 
حلكومة احلبيب الصيد التي استلمت مهامها 
الشـــهر اجلاري إثر هزات عنيفة شابت مرحلة 

االنتقال الدميقراطي حتى انتخابات 2014.
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◄ أصدرت محكمة جنايات اجلزائر 
أحكاما باإلعدام في حق زعيم التنظيم 

اإلرهابي ”القاعدة في بالد املغرب 
عبداملالك دروكدال و25 من  اإلسالمي“ 

أتباعه، عن تهمة ارتكاب عدة اغتياالت 
ضد عناصر اجليش والشرطة 

اجلزائريني في التسعينات.

◄ قال رئيس احلكومة التونسية 
احلبيب الصيد إن حكومته ستتقدم 

مبشروع قانون إلى مجلس نواب 
الشعب يتعلق بإعفاء مواطني املغرب 

العربي من رسوم املغادرة عقب 
احتجاجات شعبية في جنوب البالد، 

األسبوع املاضي.

◄ دعا حزب نداء تونس صاحب 
األغلبية البرملانية احلكومة وكافة 

مؤسسات الدولة إلى حتمل املسؤولية 
كاملة إلعطاء األولوية املطلقة ملقاومة 

اإلرهاب“، وطالب احلزب البرملان 
بالتسريع بسن قانون مكافحة اإلرهاب 

ووضعه في مقدمة أولوياته.

◄ ذكرت صحيفة ”تليغراف“ 
البريطانية، األربعاء، أن  خطابات من 

قبل أنصار تنظيم داعش اإلرهابي 
كشفت عن أن التنظيم يخطط 

الستخدام ليبيا  كبوابة لشن حرب في 
شتى أنحاء جنوب أوروبا. 

◄ أصدرت محكمة في باريس حكما 
على شاب مغربي كان ينشر كتابات 

إشادة باجلهاديني على اإلنترنت 
بالسجن خمس سنوات ومنعه نهائيا 

من دخول األراضي الفرنسية.

◄ اتهمت حركة حترير وانعتاق 
احلراطني ”احلر“ عقيدين بإصدار 

أوامرهما حلرس السجن بتقييد 
النشطاء املسجونني وتعذيبهم، 

معتبرة هذا النوع من املمارسات 
”خرقا لالتفاقيات الدولية“.

باختصار

داعش التونسي يرفع أول تحد أمني في وجه الحكومة الجديدة

[ األجهزة األمنية تتوعد بانتقام حاسم سريع لمقتل 4 من رجال األمن
بعد نحو شــــــهر من تسلم احلبيب الصيد 
رئيس احلكومة التونســــــية اجلديد مهامه 
ــــــوزارة، قامــــــت اجلماعات  ــــــىٍ رأس ال عل
ــــــال احملاذية  ــــــة باجلب ــــــة املتحصن اإلرهابي
ــــــة راح ضحيتها  ــــــر بعميلة إرهابي للجزائ
ــــــس، ما ينبئ  ٤ من رجــــــال األمن في تون
بتطورات جديدة خاصة في ظل ما تعيشه 

ليبيا املجاورة من تدهور أمني كبير.

{تونس تعارض أي تدخل عسكري في ليبيا ونؤيد إيجاد حل سياسي 

لألزمة بـــني األطراف املتصارعة هنـــاك واتخذنا كافـــة االحتياطات 

للتصدي ألي خطر من ’داعش‘}.

احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونسية

{إشـــكالية التطرف تكمن فـــي غياب رؤية إســـتراتيجية لدى الدول 

املغاربيـــة ملحاربته، وقصـــور الرؤية األحادية التي تقـــوم على تدبير 

امللف أمنيا}.

ديدي ولد السالك 
رئيس املركز املغاربي للدراسات االستراتيجية مبوريتانيا

{نجاح الحل السياســـي في ليبيا مســـتحيل، فكيـــف يمكن للجزائر أن 

تقنـــع األطراف املتناحرة باللجوء إلى الحوار مع تواجد أكثر من ١٧٠٠ 

مليشيا مسلحة، من بينها ’داعش‘}.

رمضان حمالت 
عقيد متقاعد من اجليش اجلزائري

محمد علي العروي

الهجوم محاولة للرد على 

النجاحات التي حققها 

األمن ضد اإلرهابيين

الوضع األمني المتردي في تندوف يشرع أبوابه أمام المجموعات المتشددة

} طرابلس - تتمسك احلكومتان املتصارعتان 
عســـكريا في ليبيا بجولة احلوار املقبلة على 
الرغـــم مـــن متوقعهما على طرفـــي نقيض من 
عدد من املسائل املتعلقة بالوضع الليبي، منها 
الغارات اجلوية املصرية داخل ليبيا ردا على 

قيام تنظيم ”داعش“ بذبح 21 قبطيا مصريا.
وبينما اتفقت حكومتـــا طرابلس وطبرق، 
املعتـــرف بهمـــا مـــن األمم املتحـــدة واالحتاد 
األفريقي وجامعة الدول العربية، على التنديد 
بذبـــح املصريـــني، اختلفتـــا بشـــأن الغارات 
املصريـــة، إذ اعتبرتهـــا األولـــى ”عدوانا على 
الســـيادة الليبية“، بينما أعلنـــت األخيرة أن 
الغارات جاءت بالتنســـيق معها، وستتواصل 

”حتى حتقيق أهدافها“.
وفيما لـــم تعلـــن بعثـــة األمم املتحدة في 
ليبيا، راعية احلوار، رسميا عن موعد للجولة 
املقبلـــة، أفاد مشـــاركان في احلـــوار بأن هذه 

اجلولة ستعقد بدايات األسبوع القادم.
وقال أبو صالح شلبي، النائب في مجلس 
النواب، الذي ينعقد مبدينة طبرق (شـــرق) ”ال 
نزال متمسكني باحلوار، ونراه فرصة خلروج 
ليبيا من املأزق الراهن“، في إشارة إلى األزمة 

السياسية واألمنية التي تكابدها البالد.
وتابع شـــلبي بقوله ”تواصلت مع النواب 
املكلفني باملشـــاركة في حـــوار غدامس (مدينة 
ليبية قرب اجلزائر تستضيف احلوار)، وهناك 
اتفـــاق بينهم على ضرورة اســـتكمال احلوار، 

خاصة بعد ذبح داعش للمسيحيني املصريني، 
فهـــذا دليل على خطورة الوضع في ليبيا. وقد 
علمت مـــن وفد املجلـــس للحـــوار أن اجلولة 

املقبلة ستكون خالل األيام القليلة القادمة“.
من جانبه قـــال النائب أبو بكـــر البعيرة، 
عضـــو وفـــد احلوار عـــن مجلس النـــواب في 
طبرق، ”ســـنقوم باســـتئناف جلســـات حوار 
غدامـــس األســـبوع املقبـــل، ومت حتديد املكان 

وسيعلن عنه بعد يومني على أقصى تقدير“.
مـــن جهته قـــال محمد معـــزب، عضو وفد 
احلوار عن املؤمتر الوطني العام، ”إن املؤمتر 
ال يـــزال على موقفه الســـابق مـــن املضي في 
املشاركة بجلسات احلوار، والسيد برناردينو 
ليـــون (املبعوث األممـــي) أعلمنـــا أن اجلولة 
املقبلة ستكون يوم السبت أو األحد املقبلني“.

معزب مضـــى قائال، في تصريحات لوكالة 
األناضول ”ننتظر املوقف الدولي من الغارات 

املصرية على األراضي الليبية“.
وأوضـــح شـــريف الوافي، عضـــو املؤمتر 
الوطني الســـابق، وأحد الشـــخصيات العامة 
املشـــاركة في احلـــوار، أن أبـــرز مطالبهم في 
اجلولـــة املقبلـــة، أجاب الوافي ”ســـنطرح في 
جولـــة األحـــد املقبـــل ثالثة مطالب رئيســـية، 
هـــي إعادة تنظيم خطة عمـــل حلوار غدامس، 
املـــدن  مـــن  املســـلحة  التشـــكيالت  وســـحب 
والعاصمة طرابلس، ومتكني احلكومة الليبية 

املؤقتة من العمل في مناخ مناسب“.

وحسب مسؤول أممي، فإن ”رئيس البعثة 
يكثـــف اتصاالته مـــع كافة األطـــراف من أجل 
اســـتكمال احلوار“. ولم يحدد املسؤول موعدا 
للجلسة املقبلة. وكانت محادثات منفصلة في 
غدامـــس قد توصلت إلـــى حتديد جدول زمني 

جللسات احلوار املباشر.

تمسك الفرقاء السياسيين في ليبيا بالحوار وسط هواجس التدخل الدولي

يأمل أطفال ليبيا في تجاوز الخالفات السياسية تفاديا ألسوأ السيناريوهات

تشديد العقوبات على 

مهاجمي السفارة األميركية

} تونــس - قضـــت محكمـــة االســـتئناف 
تونســـيا  بســـجن 20  تونـــس  بالعاصمـــة 
متهمني مبهاجمـــة الســـفارة األميركية في 
2012 لفتـــرات تراوحت بني ســـنتني وأربع 
ســـنوات نافـــذة، حســـبما أعلـــن األربعاء 

الناطق الرسمي باسم احملكمة.
وشـــددت احملكمة بذلك حكمـــا ابتدائيا 
صـــدر في 28 مايـــو 2013 ويقضي بســـجن 
املتهمني العشرين عامْني مع تأجيل التنفيذ.
ويالحـــق في هـــذه القضيـــة 19 متهما 
طليقا وواحد موقوف هو رؤوف بن حسني. 
والثالثاء مثل 6 من بني هؤالء أمام احملكمة، 
فـــي حني لـــم يحضـــر البقية ألســـباب غير 

معلومة.
وأرجـــأت احملكمة للبت فـــي القضية 6 
جلســـات متتاليـــة آخرها يوم 30 ديســـمبر 
املاضي، وذلك بســـبب عدم حضـــور املتهم 

رؤوف حسني، ألسباب غير معلومة.
وقال كـــرمي الشـــابي الناطق الرســـمي 
باســـم محكمـــة االســـتئناف: إن احملكمـــة 
أصـــدرت الثالثاء في ســـاعة متأخرة حكما 
غيابيا بسجن 12 متهما أربع سنوات نافذة.
وأضـــاف أن احملكمة قضـــت حضوريا 
بسجن 7 متهمني ســـنتْني نافذتني وبسجن 
متهم واحد سنتني ونصف السنة مع النفاذ.
وهاجم مئات من احملسوبني على التيار 
الســـلفي الســـفارة واملدرســـة األميركيتني 
فـــي 14 ســـبتمبر 2012، احتجاجا على فيلم 

مسيء لإلسالم أنتج في الواليات املتحدة.
وأحـــرق املهاجمـــون وخربـــوا بشـــكل 
جزئي مبنى السفارة والسيارات التي كانت 
فـــي مرآبها، كمـــا أحرقوا ونهبوا املدرســـة 

األميركية.
وقتلـــت الشـــرطة أربعة مـــن املهاجمني 

وأصابت العشرات خالل تصديها لهم.
الســـفارة  وفـــي 29 مايـــو 2013 قالـــت 
األميركيـــة في تونس: إن األحكام االبتدائية 
الصـــادرة ضـــد املتهمـــني ال تتطابـــق على 
نحو مالئم مع جســـامة وخطورة اخلسائر 
والعنف اللذين حصال يوم 14 سبتمبر 2012.

تأهب أمني تونسي وسط محيط إقليمي مظطرب

تباين وجهات النظر 

حول األزمة الليبية يزيد تعميقها

ص ٧



3 الخميس 2015/02/19 - السنة 37 العدد 9833

أخبار

} ســامراء (العــراق)ـ  أعلنـــت إيـــران مجّددا 
مقتـــل أحد أفراد احلرس الثـــوري التابع لها، 
في املعارك الدائرة على األراضي العراقية ضّد 

تنظيم داعش.
وبحســـب وكالـــة ”أهـــل البيـــت لألنباء“ 
اإليرانيـــة شـــبه الرســـمية، فإّن أحـــد أعضاء 
امليليشـــيات التابعة للحرس الثوري اإليراني، 
ويدعى محمد هـــادي ذو الفقاري لقي مصرعه 
أثناء قيامه بتصوير العمليات التي تشن ضد 
تنظيم داعش في مدينة سامراء وسط العراق.
ولـــم تشـــرح الوكالـــة الغرض مـــن القيام 
بتوثيق املعـــارك عبر تصويرها، إّال أن الهدف 
الدعائي يبدو واضحا من وراء ذلك، في خضم 
حتّول احلرب على أرض العراق إلى موضوع 
للمزايدة السياســـية، خصوصـــا من اجلانب 
اإليرانـــي الذي أصبح معنيا بإبراز دوره فيها 
سواء بشكل مباشـــر أو عن طريق امليليشيات 
التي يدعمها باملال والســـالح والعاملة ضمن 

ما يعرف باحلشد الشعبي.
وتنخـــرط في تلـــك الدعاية وســـائل إعالم 
إيرانيـــة وأخرى عربيـــة موالية إليـــران، إلى 
جانب رجال سياسة عرب موالني لطهران على 
غرار نـــوري املالكي نائب الرئيـــس العراقي، 
وحسن نصرالّله أمني عام حزب الله في لبنان.
وكانت طهران في ما ســـبق حتاول إخفاء 
مقدار تورطها املباشـــر في احلرب في العراق، 
وأيضا ســـوريا، إلى درجة إنكار سقوط قتلى 
لهـــا هنـــاك، إّال أّن تطـــور األحـــداث وحتقيق 
احلرب على داعش بعض املكاسب على األرض 
جعلت طهران تغير سلوكها إلى النقيض، من 
محاولـــة اإلخفـــاء إلى ضرب من إبـــراز الدور 

بشكل مبالغ فيه يصفه البعض بـ”التبّجح“.

ويقول متابعون للشـــأن العراقي إّن ضربا 
من املنافسة بني إيران والواليات املّتحدة حول 
الدور فـــي العـــراق واألحقية بإنهـــاء احلرب 
على داعش هنـــاك، وبالتالي من جني ثمارها، 
ميثل دافعا رئيســـيا خلف انخراط طهران في 
عمل دعائي لدورها، وأيضا لدور امليليشـــيات 
الشـــيعية املوالية لها. كما تبـــدو إيران أيضا 
معنيـــة بتبييض صفحة ميليشـــيات احلشـــد 
الشـــعبي من تراكم جرائمها وجتاوزاتها ضد 
املدنيـــني خالل احلرب التـــي تخوضها، األمر 
الـــذي أّدى إلى بروز جبهة رفض واســـعة من 
قبـــل أبنـــاء عّدة مناطـــق عراقيـــة لدخول تلك 
امليليشـــيات مناطقهـــا بذريعـــة احلـــرب على 

تنظيم داعش.
وجـــاء مقتل ذو الفقاري عقب سلســـلة من 
األنباء التي أشارت إلى مقتل عدد من الضباط 
والعناصر؛ يتبعون للحرس الثوري اإليراني، 
فـــي مناطـــق مختلفة مـــن العراق وســـوريا، 
حيث ســـبق وأفـــادت األنباء مبقتـــل اجلنرال 
في احلـــرس الثـــوري اإليراني حميـــد تقوي 
في العـــراق على يـــد مســـلحي تنظيم داعش 
في ديســـمبر ٢٠١٤، وكذلك مقتـــل محمد رضا 
حســـيني املســـؤول في جهاز االســـتخبارات 
اإليرانيـــة  أثناء معارك مـــع تنظيم داعش في 

سامراء في ٩  فبراير اجلاري.
وهـــؤالء القتلى وغيرهم دليـــل على حجم 
التدخل اإليراني املباشـــر فـــي العراق والذي 
يثير حفيظة عدد هام من العراقيني ويعترض 
عليه قادة رأي ونشـــطاء سياسيون ويطالبون 
بإنهائه، ما يضطر إيران لشـــن حملة مضادة 
لتزيني دورها ودور امليليشيات التابعة لها في 
العراق، مبشاركة قيادات عراقية وشخصيات 

عربية.
وأكد  نوري املالكي نائب الرئيس العراقي 
إنـــه لوال الدعم اإليراني للعـــراق في التصدي 
لتنظيم داعش لكانـــت العاصمة بغداد ومركز 
إقليم كردستان أربيل قد سقطتا بيد التنظيم. 
وقـــال املالكي فـــي تصريـــح للصحفيني عقب 

لقائه النائب األول للرئيس اإليراني إســـحاق 
جهانغيـــري، إن إيران قدمـــت الدعم للحكومة 
والشـــعب العراقـــي فـــي مواجهـــة داعش في 
الوقت املناسب ومن دون شروط مسبقة، داعيا 
إلى اســـتمرار التعاون وتوسيع العالقات بني 

البلدين في مجال مكافحة داعش.
وكان حســـن نصرالله أمني عام حزب الله 
في لبنان ذهب أبعد من ذلك في تضخيم الدور 
اإليراني وتلميعه حـــني قال في خطاب له منذ 
أيام إن ”ميليشـــيات احلشـــد الشـــعبي منعت 
وصـــول داعـــش إلـــى الكويت والســـعودية“، 
معترفـــا فـــي ذات الوقـــت أن ميليشـــيا حزبه 
تشارك بشكل محدود في العراق، علما أّن حزب 

الله مدعوم بالكامل من إيران باملال والسالح، 
وتعتبره من أقوى أذرعها في املنطقة.

وكثيرا ما تّتخذ احلملة الدعائية اإليرانية 
املتعّلقـــة باحلـــرب علـــى داعش فـــي العراق 
وجهة شـــن الهجمات املضاّدة على املنافسني 
واخلصوم وشيطنتهم، وعلى رأسهم الواليات 
املتحدة التي تتـــراوح التهم اإليرانية لها بني 
املخادعـــة والتقاعس في احلرب على التنظيم، 

وصوال إلى االتهام بدعمه.
واتهم املرشد اإليراني األعلى علي خامنئي 
أمس الواليات املتحدة مجّددا مبساعدة تنظيم 
داعـــش باألســـلحة واألعتدة، معلنـــا أن صور 
تلك املســـاعدات موثقة وموجـــودة بأيدي من 

ســـماهم «املجاهديـــن الثوار» في إشـــارة إلى 
مقاتلي احلشـــد الشـــعبي في العـــراق. وقال 
خامنئي في كلمة له خـــالل لقائه مع جمع من 
اإليرانيني «إن املسؤولني في اإلدارة األميركية 
قاموا بإرســـال رسالة إلى اخلارجية اإليرانية 
بشـــأن التحالف املزيف ضد داعش». وأضاف 
أنهم «ادعوا خالل تلك الرسالة أنهم اليدعمون 
هذا التنظيم»، مشيرا إلى أن «صور املساعدات 
التســـليحية األميركيـــة لداعـــش وقعـــت بيد 

املجاهدين الثوار».

إيران من إخفاء تدخلها في العراق إلى الدعاية إلنجازات ميليشياتها

[ حملة دعائية للدور اإليراني بمشاركة ساسة عرب [ محاولة لتبييض صفحة الحشد الشعبي
حتــــــّول إيران من العمل على إخفــــــاء تدخلها في العراق إلى إبرازه والدعاية له، ذو عالقة 
بدخــــــول احلرب على داعش حلبة املزايدة السياســــــية واقترابها مــــــن مرحلة قطف الثمار 

والفوز بالغنائم.

العراقيون يسددون فاتورة الحرب الدائرة على أرضهم وقوى أجنبية تتنافس على الفوز بمغانمها

◄ أعلنت شرطة البحرين عن 
اكتشاف مخبأ لتخزين مواد 

يستخدمها إرهابيون في تنفيذ 
عملياتهم من بينها قنبلة محلية 

الصنع جاهزة لالستخدام.

◄ تلقى أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح رسالة 

من الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس نقلها إليه رئيس الوزراء 

رامي احلمدالله. علما أّن السلطة 
الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة 

بفعل حجز إسرائيل حصتها من 
أموال الضرائب.

◄ أعلن نيكوالي مالدينوف في 
جلسة ملجلس األمن الدولي عن 

انتهاء خدمته كممثل خاص لألمني 
العام لألمم املتحدة في العراق، وهي 

اخلطة التي شغلها منذ أغسطس 
٢٠١٣ خلفا لسلفه مارتن كوبلر. 

ومالدينوف بلغاري سبق أن شغل 
منصب وزير خارجية في بالده.

◄ يرّوج ناشطون سياسيون في 
الكويت إلطالق تيار سياسي جديد 

باسم ”حزب احملافظني املدني“ ينتظر 
أن يضم خليطا من إسالميني ينتمي 

بعضهم للتيار السلفي والبعض 
اآلخر جلماعة اإلخوان املسلمني.

◄ قتل أمس، ضابط برتبة عقيد 
في املخابرات اليمنية في هجوم 
بالرصاص شنه عليه مسلحون 

مجهولون في عدن كبرى مدن جنوب 
اليمن حيث تنشط عدة مجموعات 

مسلحة مناوئة للمسلحني احلوثيني 
الشيعة.

◄ شددت محكمة اسئناف كويتية 

أمس، عقوبة السجن بحق مغرد 
كويتي ورفعتها من أربع إلى ست 

سنوات، بتهمة نشر تغريدات 
مسيئة للسعودية كان اتهم فيها 

اململكة ”بقضم أراض من الكويت 
والبحرين“.

باختصار الرياض محور حراك سياسي وأمني كثيف

الكويت تحارب الفساد بعيدا عن معارك تصفية الحسابات

} الريــاض - بحـــث ولـــي ولـــي العهـــد وزير 
الداخلية الســـعودي األمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز، أمس في اجتماع  مع قائد القيادة 
الوســـطى األميركيـــة لويد أوســـنت الذي زار 

الرياض، التعاون األمني بني البلدين.
وجـــاء االجتمـــاع فـــي فترة يتكثـــف فيها 
احلـــراك السياســـي باجتاه الســـعودية. كما 
يتكثف النشاط اإلقليمي والدولي في مواجهة 
تنظيـــم داعـــش الـــذي دخلـــت احلـــرب ضده 
منعرجات جديدة مع توســـع تهديداته وتواتر 
جرائمه. وشـــهدت العاصمة السعودية خالل 
األيـــام املاضية فتح ملفات إقليمية هامة خالل 

سلسلة من لقاءات القيادة السعودية اجلديدة 
بقادة من دول مجلس التعاون اخلليجي زاروا 
اململكـــة تباعـــا. وانطلق أمس فـــي العاصمة 
السعودية اجتماع لرؤساء أركان دول مشاركة 

في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
وبشـــأن لقاء وزيـــر الداخلية الســـعودي 
وقائد القيادة الوسطى األميركية، ذكرت وكالة 
األنباء الســـعودية الرســـمية أن األمير محمد 
بن نايـــف عقد اجتماعا مـــع الفريق أول لويد 
أوســـنت والوفد املرافق له جـــرى خالله بحث 
عدد من املوضوعات في إطار التعاون املشترك 
بني البلدين. وبالتوازي مع ذلك أعلنت اململكة 

العربيـــة الســـعودية أمس أن رؤســـاء أركان 
٢٦ دولـــة مشـــاركة فـــي التحالف ضـــد تنظيم 
داعش، بدأوا األربعاء اجتماعهم في العاصمة 

الرياض ملناقشة األوضاع في سوريا. 
وذكرت وكالة األنباء الســـعودية الرسمية 
أن «املؤمتـــر الذي يســـتمر يومـــني يهدف إلى 
مناقشـــة وتبـــادل اآلراء بـــني ممثلـــي الدول 
املشـــاركة وفقا ملا تشـــهده املنطقة من أحداث 
وتطـــورات متســـارعة، بهدف الوصـــول إلى 
إجـــراءات تخدم األمـــن اإلقليمـــي والدولي».  
واملؤمتر هو اخلامس من نوعه، ويأتي امتدادا 
للمؤمترات األربعة السابقة التي عقدت في كل 

من األردن وفرنســـا وأملانيا والواليات املتحدة 
األميركيـــة. ويحضر اجتماع قـــوات التحالف 
األميركيـــة  املشـــتركة  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
األدميـــرال مارتن دميبســـي والقائـــد األعلى 
لقـــوات احللـــف األطلســـي  فيليـــب بريدالف 
ومســـؤولون عســـكريون من أكثر من عشرين 
دولـــة، من ضمنهـــا دول خليجية تســـاهم في 
احلرب ضّد تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وكانـــت األنباء حتدثت عن أن املســـؤولني 
فـــي التحالـــف الدولـــي ســـيبحثون برنامج 
تدريب وتأهيل العناصر املقاتلة من املعارضة 

السورية املعتدلة.

} الكويت – حفظـــت النيابة العامة الكويتية 
جملة مـــن القضايا تتصل جميعها بشـــبهات 
فســـاد مالي، إّال أنها تشـــترك أيضا في وجود 
شبهة تصفية حسابات شـــخصية وسياسية 
وراء إثارتهـــا مـــن قبـــل األطـــراف املتقدمـــة 

بالدعاوى.
وجـــاء ذلك في أوج حملـــة أعلنتها الدولة 
الكويتية على الفساد وأّكدها رئيس احلكومة 
الشيخ جابر املبارك بتعميم للوزراء حثهم فيه 
على الصرامة في تطبيـــق القانون في قضايا 
إهـــدار املال العـــام واســـتغالل املناصب ضد 

اجلميع ودون استثناء.
إّال أن الســـلطات الكويتية تبدو بالتوازي 
مـــع ذلـــك حريصة علـــى عدم اســـتخدام ملف 
الفســـاد في تصفية احلســـابات الشـــخصية 
والسياســـية، بعد أن بدا واضحا أّن الظاهرة 
غدت مادة دســـمة لـــدى بعض الشـــخصيات 
بكثـــرة  املشـــهورة  الكويتيـــة  السياســـية 

صراعاتها ومعاركها.
وقامـــت النيابـــة العامـــة الكويتية بحفظ 
التحقيـــق مؤقتـــا في البـــالغ الـــذي تقدم به 
املستشـــارون فيصل املرشد ويوسف املطاوعة 
وإبراهيم السيف وهم أعضاء املجلس األعلى 
للقضـــاء واحملكمة الدســـتورية، عما نشـــرته 
بعض مواقع التواصل من صور عن حتويالت 
بنكية من حســـاب الشيخ صباح ناصر احملمد 
(جنل رئيس الوزراء السابق) حلساباتهم على 
سبيل الرشوة عن طريق أحد البنوك، بحسب 

مـــا ُذكر مبواقـــع التواصـــل االجتماعي وكما 
أملح إلى ذلك النائب الســـابق مسلم البراك في 
لقاء تلفزيوني له ونواب ســـابقون آخرون في 
ندوة عامة ســـبق وعقدوها في ساحـة اإلرادة. 
وقـــد عللت النيابة حفـــظ القضية بعدم معرفة 
أصحاب هذه املواقع وعـدم وجـود حســـابات 
أو تعامـــالت لألشـــخاص املذكوريـــن في هذا 

البنك.
وللتذكير فإن مســـلم البراك يواجه العديد 
من القضايا في احملاكم بسبب اتهاماته للكثير 
من الشخصيات وهجوماته التي لم توفر حتى 
أمير البالد من خالل خطاب شـــهير له بعنوان 

”لن نسمح لك“ والذي قد يسجن على خلفيته.
كمـــا حفظـــت النيابـــة أيضا علـــى صعيد 
متصـــل، التحقيـــق فـــي الشـــكوى املقدمة من 
الشـــيخ صبـــاح ناصر احملمد ضد حســـابات 
على تويتر لنشـــرها أوراقا ومســـتندات غير 
صحيحة عن حتويالت بنكية من حســـابه إلى 
حســـاب املستشـــارين آنفي الذكر لعدم معرفة 

الفاعل أيضا.
وكذلـــك قامـــت النيابـــة العامة فـــي نفس 
الســـياق بحفظ التحقيق في البالغ املقدم من 
الشـــيخ محمد العبدالله، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 
ضـــد النـــواب الســـابقني: جمعـــان احلربش، 
البـــراك،  ومســـلم  العنجـــري،  وعبدالرحمـــن 
لعقدهم نـــدوة عامة في ســـاحة اإلرادة ادعوا 
فيها وقوع العديد من اجلرائم على املال العام 

وتطاولوا على بعض رموز القضاء، كما ذكره 
البالغ املقـــدم، وانتهت النيابة إلى اســـتبعاد 
شـــبهة اجلناية عن الوقائـــع موضوع البالغ 
وأن ما حتدث به املشـــكو في حقهم حديث عام 

مبهم تعوزه الدقة، حسب ما ذكرت النيابة.
وأعلنـــت النيابـــة العامـــة حفظهـــا لتلك 
القضايـــا في بيان أصدرته ذكرت فيه حيثيات 
وأســـباب احلفظ، كما أوضحت النيابة العامة 
فـــي بيانهـــا نفـــي البنـــك املعني وجـــود أي 
حسابات للقضاة الذين سبق وأن مت اتهامهم 

عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي بتلقـــي 
رشاوى عبر حسابات بنكية في البنك املذكور.

وبذلك تكون قد طويت إحدى القضايا التي 
أثارت كثيرا من اجلدل بدأت بندوة في ساحة 
اإلرادة حتـــدث فيها النائب الســـابق مســـلم 
البـــراك وبعض نـــواب املعارضة ثـــم أتبعها 
البراك بلقاء تلفزيوني حتدث فيه عن رشـــاوى 
قدمـــت في حســـابات خارجية، وقـــام بعرض 
صـــور اإليصاالت املزعومة مع تغطية أســـماء 

احملولني واحملول لهم.

الســــــلطات الكويتية التي حزمت أمرها على خوض احلرب ضد ظاهرة الفســــــاد اإلداري 
واملالي، على بينة من أّن الظاهرة ميكن أن تســــــتخدم كســــــالح في الصراعات السياسية 

التي لم تخل منها الساحة في أي فترة من الفترات.

مسلم البراك أحد أبرز المتالعبين بورقة الفساد

«مـــا قامـــت به مصـــر من توجيـــه ضربـــات عســـكرية لداعش في 

ليبيا يتماشـــى مع القانون الدولي وميثـــاق األمم المتحدة وميثاق 

الجامعة العربية».

أحمد اجلروان
رئيس البرملان العربي

«قوات البيشمركة قلبت المعادلة على تنظيم داعش في العراق 

وهـــي من تهاجـــم وتحقق انتصارات وتفرض الســـيطرة في أغلب 

المناطق».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

«الحـــروب دمرت دوال كانت من أغنى دول العالم. فإذا كان العراق 

الغنـــي عملـــت به الحـــرب ما عملت، فكيف ســـيكون حـــال اليمن 

الفقير».

عبده اجلندي
الناطق باسم حزب املؤمتر الشعبي في اليمن

نوري المالكي:

لوال الدعم اإليراني 

لسقطت بغداد وأربيل 

بيد تنظيم داعش
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} القاهرة –  كثف اجليش املصري، من ضرباته 
اجلوية ضد معاقـــل املجموعات اإلرهابية في 
شمال شبه جزيرة سيناء، في رسالة تؤكد أنه 
غيـــر غافل عن حتركات هؤالء في هذا الشـــطر 
املصري رغـــم تركيزه على ما يجري في اجلار 

الليبي وقصفه لتمركزات داعش هناك.
وقد أكـــدت مصادر أمنية أن ســـالح اجلو 
املصري قد شن، أمس، عدة غارات على معاقل 
مفترضة لإلرهابيني، أدت إلى ســـقوط خمسة 

عناصر مسلحة وإصابة ثالثة آخرين.
بالتوزاي مع ذلـــك متكنت قوات األمن، من 
إحبـــاط أكثر من ســـت محاوالت الســـتهداف 
القـــوات بشـــمال ســـيناء، من بينهـــا محاولة 
تدمير كمني أمني مبدخل مدينة رفح، وتفجير 

رتل من اآلليات على طريق العريش رفح.

ووفقا للمراقبني فإن التصعيد العســـكري 
مـــع  املعركـــة  أن  يؤكـــد  املصـــري  للجيـــش 
اإلرهابيني في ســـيناء تبقى لها األولوية لدى 
القاهرة، بالنظر ملا تشكله من تهديد كبير ألمن 

البالد واستقرارها.
ومن متظهرات هذا التهديد نشرت جماعة 
أنصار بيت املقدس -التي أعلنت انتماءها منذ 
أشـــهر لتنظيم الدولة اإلسالمية وأطلقت على 
نفســـها اسم ”والية ســـيناء“- تقريرا بعنوان 
”واقعـــدوا لهـــم كل مرصـــد“ مرفوقـــا بصور 

لعناصرها في أنحاء شبه اجلزيرة املصرية.
وظهـــرت في التقرير صـــورة ألحد قيادات 
بيت املقدس مكشـــوف الوجـــه يعتلي حصانا 
وآخـــر يحمل ســـالحا به الفتـــة عليها ”جنود 
الدولة في سيناء يتصدون حلمالت اجليش“.

كما أظهـــر التقرير مجموعة مـــن امللثمني 
خالل عمليات تدريب على اســـتخدام األسلحة 
الثقيلـــة وســـيارات الدفع الرباعـــي، وصورا 
أخرى مللثمـــني وهم يقذفون مواقع عســـكرية 
بقذائف ”أر بي جي“. ونشر التنظيم املتطرف 
صـــورا أخرى لعناصره وهم يوزعون احللوى 
على األطفال في الشوارع بعنوان ”جنود الدولة 
اإلســـالمية في جولة على عوام املسلمني“، في 

مسعى لكسب تعاطف سكان سيناء.
وفـــي تعقيـــب لـــه على هـــذا التطـــور أكد 
منسق اجلبهة الوســـطية صبره القاسمي أن 
نشر اجلماعة اإلرهابية صور عناصرها أثناء 
تصديهم حلمالت اجليش هي محاولة إلرسال 
أنهم مازالوا  رسالة إلى التنظيم األم ”داعش“ 

يتصدون للقوات املسلحة.

واعتبر صبره القاسمي لـ“البوابة النيوز“، 
أن أنصار بيت املقدس يحاول أيضا أن يرسل 
رســـالة، إلى اجليش املصري مفادها أنهم من 
احملتمـــل أن يقوموا بعمليـــات تفجيرية مثل 
األحداث األخيرة التي شهدتها منطقة العريش 
في شمال ســـيناء، ردًا على الضربات املوجعة 
التي يتعرض لها، محذرا من أن اجلماعة التي  
انضمت إلى داعش حتاول اســـتقطاب عدد من 

أبناء سيناء .

} نيويورك – أعلن املبعوث الدولي إلى سوريا 
ســـتيفان دي ميســـتورا أن النظـــام الســـوري 
مســـتعد لوقـــف قصفه اجلـــوي واملدفعي على 
حلب ملدة ســـتة أســـابيع إلتاحـــة تنفيذ هدنة 

مؤقتة في هذه املدينة.
وجاء إعالن دي ميستورا في وقت يشن فيه 
اجليش السوري منذ الثالثاء هجوما كبيرا في 
الريف الشـــمالي حللب متكـــن خالله من قطع 
طريق اإلمداد الرئيسية للمسلحني املعارضني 
واملمتـــدة بني املدينة الشـــمالية وتركيا، إال أن 
أنباء من تنسيقيات املعارضة املختلفة، أكدت، 
مساء أمس األربعاء، أن هذا التقدم الذي حققه 
النظام ســـرعان ما ارتد عليه باسترجاع قوات 

املعارضة لعدة مناطق وتالل استراتيجية.
وقال دي ميستورا، إثر عرض تقريره حول 
تطورات مهمته في جلسة مغلقة باألمم املتحدة، 
إن ”احلكومة الســـورية أبلغتني أنها مستعدة 
لوقـــف عمليات القصف اجلـــوي واملدفعي ملدة 

ستة أسابيع في أنحاء مدينة حلب“. 
وأضاف أن تعليـــق هذه الغارات والقصف 
ســـيبدأ ”اعتبارا من تاريخ ســـيتم اإلعالن عنه 
في دمشـــق“ التي سيتوجه إليها املوفد األممي 

مجددا ”في أسرع وقت ممكن“. 
ولم يتطرق املبعوث األممي إلى األســـباب 
التـــي دفعت النظـــام إلى تغييـــر موقفه حيال 
اخلطة التي طرحها، وهل هناك تنازالت تقدمت 

بها املجموعة الدولية حيال ذلك.
وللتذكير فإن النظام اشترط قبيل زيارة دي 
ميستورا إلى دمشق، األخيرة، أن يشمل جتميد 
القتال حلب املدينة فقط، وأن على قوات النظام 

تولي إدارتها، األمر الذي ترفضه املعارضة.

من جانب آخر لفـــت املوفد األممي إلى أنه 
طلب من النظام السوري أيضا ”تسهيل وصول 
بعثة لألمم املتحدة“ مهمتها اختيار ”قطاع في 

حلب“ ليكون اختبارا لوقف القتال.
وتأمل األمم املتحدة أن يتوســـع نطاق هذه 
الهدنات ليشـــمل مناطق أخرى في سوريا مما 
قد يشـــجع للتوصل إلى حل سياســـي في هذا 
البلد الذي يشـــهد نزاعا داميـــا منذ نحو أربع 

سنوات قتل فيه أكثر من 210 أالف شخص.
وأقـــر املبعـــوث الدولـــي بـــأن تطبيق هذه 
بالنظر إلى الهدنات  اخلطة ســـيكون ”صعبا“ 
الكثيـــرة الســـابقة التـــي لم تصمـــد، موضحا 

”ليست لدي أي أوهام ولكن هذه بارقة أمل“.
وكان دي ميســـتورا قـــدم ملجلس األمن في 
30 أكتوبـــر ”خطـــة حتـــرك“ في شـــأن الوضع 
موضعي للقتال  في ســـوريا تقضي ”بتجميد“ 

وخصوصـــا فـــي مدينة حلـــب للســـماح بنقل 
مساعدات والتمهيد ملفاوضات.

وصرح فـــي حينه أنه ال ميلك خطة ســـالم 
إمنا ”خطة حترك“ للتخفيف من معاناة الشعب 
بعد حوالي أربع سنوات من احلرب في سوريا.

وتتقاســـم كل مـــن القـــوات النظامية (في 
الغرب) وقوى املعارضة (في الشرق) السيطرة 

على مدينة حلب منذ يوليو 2012.
وقـــد أظهـــر الهجـــوم األخير الـــذي نفذته 
القوات النظامية الســـورية املدعومة بعناصر 
حزب الله ومليشيات شكلتها طهران وعمودها 
الفقري مـــن أفغـــان وإيرانيـــني وعراقيني، أن 
دمشق تسعى إلى السير في خطة دي ميستورا 
بوضع عســـكري وسياسي مريح، إال أن األنباء 
القادمـــة مـــن أرض املعركة في حلـــب تنبئ أن 

األمر ليس بالسهولة املتوقعة.

وبالتوزاي مع الوضع املشتعل على جبهة 
حلب تتواصل رحى املعارك في جنوب ســـوريا 
(درعا، القنيطرة) التي حتد األردن من الشـــمال 

والتي يقودها قائد فيلق القدس اإليراني.
هذه املعـــارك التي تعتبرهـــا كل من إيران 
ودمشـــق حاســـمة في قلب املعركـــة لفائدتهم 
سواء كان عســـكريا أو سياســـيا، تنظر إليها 
عمـــان بعني الريبـــة، في ظل املخـــاوف من أن 
يصـــل تأثيرها إلى األردن، كأن تظهر عرســـال 
أردنية جديدة على حدودها الشـــمالية خاصة 
وأن هنـــاك متـــددا عشـــائريا بـــني اجلانبـــني 

السوري واألردني في هذه اجلهة.
وحذر املتحدث باســـم احلكومـــة األردنية 
محمـــد املومني من مغبة إقـــدام أي طرف على 
االقتـــراب من حدود اململكـــة، قائال ”من يتجرأ 
للوصول إلى احلدود األردنية سيجد مقبرته“.

النظام السوري مستعد لوقف قصفه على حلب
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أخبار
يأمل املبعوث األممي ستيفان دي مسيتورا 
في أن تكون موافقة األسد على تهدئة في 
حلب منطلقا ملســــــار من الهــــــدن وجتميد 
ــــــال في املناطق الســــــورية املشــــــتعلة،  القت
ولكــــــن هذا األمــــــل يبقى ضعيفــــــا في ظل 
انهيار الكثير من احملاوالت السابقة التي 

شملت بعض األحياء السورية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نفت وزارة الداخلية األردنية تسليح 
العشائر في المناطق الحدودية األردنية 

مع كل من سوريا والعراق.

◄ لقي عامل نظافة مصرعه في انفجار 
عبوة ناسفة موضوعة في أكوام القمامة 

في ضاحية 6 أكتوبر غرب القاهرة في 
هجوم جديد يدفع المدنيون ثمنه في 

مصر، بحسب مصدر في الشرطة.

◄ أوقفت القوى العسكرية اللبنانية 11 
سوريا في بلدة الطيبة في إطار الخطة 

األمنية في البقاع وفي بعلبك التي 
انطلقت األسبوع الماضي.

◄ أعرب المتحدث باسم وزارة 
الخارجية المصرية عن إدانة مصر 
حكومة وشعبًا وبأقصى العبارات 

لحادث مقتل أربعة من الحرس الوطني 
التونسي في الهجوم اإلرهابي الذي 

استهدفهم في مدينة بولعابة بمحافظة 
القصرين.

◄ بحث وفد من لجنة الشؤون 
الخارجية في البرلمان األوروبي سبل 

زيادة الدعم المالي للبنان لمواجهة ملف 
النازحين السوريين.

◄ قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، 
إنها اعتقلت عددا من المتورطين في 
تدبير انفجارات استهدفت سيارات 

تعود لقياديين في حركة "فتح"، وقعت 
مؤخرا.

◄ استقبلت قوات حرس الحدود 
األردنية خالل الـ48 ساعة الماضية أكثر 

من 114 الجئا سوريا.

◄  أصدرت محكمة مصرية حكما 
بالسجن سنة مع كفالة إليقاف التنفيذ 

على طالب مصري أدين بازدراء اإلسالم 
بعد إعالنه إلحاده على موقع فيسبوك.

[ مخاوف من عرسال أردنية على وقع اشتعال الجبهة الجنوبية

باختصار

استراحة محاربني في أحراش ريف حلب الشمالي قبل بدء جوالت قتال جديدة

الجيش املصري يصعد ضد اإلرهابيني في سيناء

رفعــــت الواليــــات املتحدة  } اخلرطــوم – 
األميركية حظرها االقتصادي عن السودان 
جزئيا، في ســــياق عملية تطبيع العالقات 

بني الطرفني علنا، والتي بدأت منذ فترة.
وأعلن املبعوث األميركي دونالد بوث، 
أن بالده قررت السماح للسودان باستيراد 
الكومبيوتر  وأجهــــزة  الذكيــــة  الهواتــــف 
وبرامجهــــا وجميــــع البرامــــج املرتبطــــة 

بتقنية االتصاالت.
وقال فــــي تصريحــــات نقلتهــــا وكالة 
أسوشــــيتد بــــرس إن الســــماح بتصديــــر 
تكنولوجيــــا االتصــــاالت الشــــخصية إلى 
الســــودان ســــيعزز حرية التعبير في ذلك 
البلد ويســــاعد السودانيني على التواصل 

فيما بينهم ومع العالم أجمع.
ووصــــف احملللون الذريعة التي قدمها 
املبعــــوث األميركي لرفع احلظــــر عن هذه 
األجهزة بـ“الواهية“، وكأن السودانيني ال 
تصلهم تكنولوجيا االتصاالت من أسواق 
أخرى غير الســــوق األميركية للتعبير عن 
موقفهــــم. واعتبر هؤالء أن حديث املبعوث 
األممــــي ليــــس إال ذر رماد علــــى العيون، 
ومحاولــــة إلســــكات بعض األصــــوات من 
داخــــل الكونغرس الرافضــــة لهذا التقارب 
مع نظام البشير املوضوع على رأس قائمة 

اإلرهاب.
ويــــرى العديــــد مــــن املتابعــــني للملف 
الســــوداني أن هنــــاك توجهــــا سياســــيا 
أميركيــــا جديــــدا بخصــــوص التعامل مع 
النظام الســــوداني، وأن هــــذا التغير ليس 
وليــــد اللحظة وهــــو مرتبط أميــــا ارتباط 
املنطقــــة،  تشــــهدها  التــــي  باملتغيــــرات 
وبالرؤية األميركية جتاه املتبنني لإلسالم 
السياســــي كمنهج على غرار نظام البشير 

في املنطقة.
ومــــا يعــــزز هــــذه الفرضيــــة الزيــــارة 
الرســــمية التي ســــيبدأها، نائب مســــاعد 
وزيــــر اخلارجيــــة األميركــــي للدميقراطية 
وحقــــوق اإلنســــان، ســــتيف فيليــــت، إلى 
اخلرطوم، األســــبوع القادم والتي ستدوم 
أسبوعا كامال بدعوة من وزارة اخلارجية 

السودانية.
يأتــــي ذلك بعد أيام من زيارة مســــاعد 
الرئيس الســــوداني ابراهيم الغندور إلى 
واشــــنطن بدعوة رســــمية من إدارة باراك 
أوباما، والتــــي أعلن على إثرهــــا ”اتفاقه 
مع املســــؤولني األميركيني علــــى مواصلة 
احلــــوار الثنائــــي وصــــوال إلــــى تطبيــــع 

العالقات بني اخلرطوم وواشنطن“.

واشنطن تقدم حججا واهية 

لتبرير التطبيع مع البشير

ستيفان دي مسيتورا:

ليست لدي أي أوهام 

ولكن هدنة حلب هي 

بارقة أمل

صبره القاسمي:

جماعة بيت المقدس 

تحاول استقطاب 

عدد من أبناء سيناء

{الواقع العربي يستوجب إبراز دور األردن الذي أصبح لديه القدرة 

على التحرك وازداد ثقله السياســـي بشـــكل مضطرد ولهذا ال بد 

من انتهاز هذه الفرصة بكل ذكاء وحكمة}.

طاهر املصري
رئيس الوزراء األردني األسبق

{نخشـــى من الرغبة الدولية في اســـتقرار لبنان بأي ثمن ألن ذلك  

قـــد يعنـــي بقاء البـــالد مـــن دون رئيـــس للجمهورية إلـــى أمد غير 

منظور}.

سامي اجلميل
قيادي في حزب الكتائب اللبناني

{إيطاليا على قناعة بأن مصر ديمقراطية مزدهرة ســـتوفر فرصا 

أكبر لتعزيـــز العالقات الثنائيـــة مع القاهرة، والتـــي تمثل عنصرا 

أساسيا الستقرار املنطقة}.

ماوريتسيو مساري
سفير إيطاليا لدى القاهرة

تواجه احلكومـــة اللبنانية أزمة  } بــريوت – 
عميقـــة تهدد بتفجيرها، في ظل غياب التوافق 
حول اآلليـــة املعتمدة في اتخـــاذ القرارات في 
جلســـات مجلس الوزراء التي مت تعليقها إلى 

أجل غير مسمى.
يأتي ذلك في وقت يبقى فيه الفراغ الرئاسي 
سيد املوقف، بعد أن فشـــل النواب اللبنانيون 
للمـــرة التاســـعة عشـــرة، أمس األربعـــاء، في 
انتخاب رئيـــس للبالد حيـــث مت ترحيل األمر 

إلى 11 مارس.
متـــام ســـالم  الـــوزراء  ويرفـــض رئيـــس 
وهـــي اآللية  االســـتمرار بـ“الفيتـــو الوزاري“ 
املعتمدة منذ أكثر من عشـــرة أشهر للتصويت 
على القرارات احلكومية والرئاســـية على حد 
سواء والتي أدت إلى تعطيل مكابح احلكومة، 
وأصابتهـــا بالشـــلل، باعتبارهـــا جعلـــت من 
األربع والعشـــرين وزيرا مبثابة ”24 رئيســـا“ 
كل طرف منهم قادر علـــى تعطيل أي قرار وإن 
كان إجرائيا في ظل منطق املساومة واالبتزاز 

السياسي القائم بني الفرقاء.
وقد اقترح ســـالم أن يتم االستناد إلى آلية 
اتخاذ القرار بأكثرية الثلثني زائد واحد، ولكن 
مطلبـــه قوبل بالرفض من طرف عدة قوى وفي 
مقدمتها حركة أمل، وبعض القوى املســـيحية 

وخاصة التيار العوني.
وشـــدد، أمس، رئيس مجلس النواب نبيه 
بـــري، رئيس حركـــة أمل، على وجـــوب اتخاذ 

القرار في مجلس الوزراء بالتوافق بني الفرقاء 
وإذا تعذر ذلك فبالتصويت باألغلبية.

وأعرب بري عن رفضه ملقترح ســـالم، قائال 
لزواره، ”إن وزراء حركة أمل سيتحفظون على 

هذا االقتراح داخل املجلس الوزاري“.
من جانبه يرى التيار العوني (نســـبة إلى 
العماد ميشـــال عـــون) بضـــرورة اإلبقاء على 
اآلليـــة األولى في التوقيع على املراســـيم التي 

تصدر عن رئيس اجلمهورية في ظل غيابه.
ولإلشـــارة هنـــا فـــإن احلكومـــة اللبنانية 
تتولى مهام الرئيس (في ظل الفراغ الرئاسي) 

إلى جانب إدارة الشأن احلكومي.
ويتمسك سالم بعدم عودة املجلس الوزاري 
إلـــى االنعقاد ما لم يتم حـــل هذه املعظلة التي 
أضيفـــت إليهـــا أزمة ســـحب الثقة مـــن وزير 

الدفاع سمير مقبل.
 فقـــد طالب رئيـــس التيـــار الوطني احلر 
ميشـــال عون، أمس األربعاء، بسحب الثقة من 
وزير الدفاع لقيامـــه بالتمديد ملدير املخابرات 

باجليش وعدد من الضباط.
واعتبـــر عون أن مقبل جتـــاوز صالحياته 
في ممارســـة احلكم والتغاضي عن املخالفات 
املرتكبـــة، الفتـــا إلى أن ”الضبـــاط يعانون من 
هبوط باملعنويات بسبب عدم احترام القوانني 

وخصوصا بشأن مسائل التمديد“.
وفـــي تعقيب له على خطوة عون بســـحب 
الثقـــة منه أكد مقبل أن ”مســـألة التمديد ملدير 

املخابرات في اجليش من صالحياته حصريا، 
واملـــادة 55 تضمن هـــذه الصالحية للمصلحة 
الوطنية“، منتقدا ضمنيا تعطيل رئيس التيار 

الوطني احلر انتخاب رئيس للجمهورية.
ويـــرى متابعـــون أن احلملة التي يشـــنها 
عون والتي ســـتكون لها تداعيـــات كبيرة على 

احلكومـــة جـــاءت باألســـاس اســـتباقا لقرار 
التمديد لقائد اجليـــش عماد قهوجي ولرغبته 

في وضع ضباط مقربني منه.
وحذر القيادي في حـــزب القوات اللبنانية 
أنطـــوان زهرا مـــن أّن اخلالف علـــى التمديد 
للضباط قد يتسّبب بتفجير احلكومة وبشللها.

 {الفيتو} الوزاري يهدد بتفجير الحكومة اللبنانية

سالم يرفض انعقاد املجلس الوزاري ما لم تحل معضلة آلية التصويت 



} واشــنطن - اتهمـــت الواليـــات المتحـــدة، 
األربعـــاء، روســـيا بخرق اتفـــاق وقف إطالق 
النـــار الموقـــع في مينســـك عاصمة روســـيا 
البيضاء، األسبوع الماضي، بين كييف وقادة 

االنفصال، وفقا لوكاالت األنباء.
وهـــدد نائب الرئيس األميركي، جو بايدن، 
بمضاعفة العقوبات على موسكو إذا استمرت 
في خرق اتفاق وقف إطالق النار، وندد بخرق 
اتفاق وقـــف إطالق النار من قبل االنفصاليين 
الذين يعملون بالتنسيق مع القوات الروسية 

في بلدة ديبالتسيفي.

ويأتـــي هـــذا التصعيـــد األميركـــي بعـــد 
ســـويعات من موافقـــة مجلس األمـــن التابع 
لألمـــم المتحـــدة باإلجماع على دعـــم االتفاق 
وطرد شـــبح الحرب األهلية المخيم منذ قرابة 

العام في شرق أوكرانيا المضطرب.
وبالتزامـــن مع ذلك، نفى الرئيس فالديمير 
بوتين تورط بالده في ما يحصل في أوكرانيا، 
لكنه ألمح إلى أن جهات خارجية، في إشـــارة 
إلى الواليات المتحدة، تســـلك طريق إشـــعال 

الحرب هناك.
وقـــال بوتيـــن خـــالل مؤتمـــر صحفي في 
العاصمـــة المجريـــة بوخارســـت ”إن تزويـــد 
النظـــام الحاكـــم فـــي أوكرانيا باألســـلحة قد 
يتسبب في سقوط المزيد من الضحايا، ولكن 
لـــن يؤدي إلـــى النتيجة التـــي يريدها مؤيدو 

الحل العسكري لألزمة األوكرانية“.
ويبدو أن االتفـــاق المبرم لحل األزمة رغم 
هشاشـــته، وفق سياسيين، ســـيعيد سيناريو 
يتصـــدر  وســـيجعله  باالتهامـــات  التراشـــق 
الواجهـــة من جديد بين أكبر دولتين نوويتين 
في العالم لتمســـك كل من واشـــنطن وموسكو 
بموقفها حيال تطورات األحداث في أوكرانيا.
إال أن آخريـــن يرون أن واشـــنطن مغتاظة 

ومحبطة بعد قرار مجلس األمن بشأن االتفاق، 
إذ تبدي خفية عدم قبولها باالتفاق الذي أبرم 
من وراء ظهرها، بل بلغ بها حد اتهام روســـيا 
بخرقه من أجـــل تبرير خطواتها القادمة التي 
مـــن المتوقـــع أن تقـــوم بها في هـــذا الجانب 

وخصوصا دعم كييف باألسلحة.
فـــي غضـــون ذلـــك، تمكـــن االنفصاليون 
ديبالتســـيفي  مدينـــة  علـــى  الســـيطرة  مـــن 
االستراتيجية شرق البالد بعد عشرة أيام من 
المعارك الطاحنة بعد أن أرغموا أكثر من 300 
جندي على االستسالم تمهيدا لالنسحاب من 

المنطقة، في نكسة عسكرية لكييف.
ولم يتمكن مراقبو منظمة األمن والتعاون 
في أوروبا المكلفون بالتحقق من تنفيذ اتفاق 
وقف إطـــالق النار بين الجانبيـــن، من دخول 
تلـــك البلـــدة رغم تأكيـــد ألمانيا أنهـــا اتفقت 
مع زعيمي روســـيا وأوكرانيـــا على تحركات 

لضمان وصولهم بشكل حر إلى شرق البالد.
ورغـــم إدانـــات الغربييـــن لالنفصالييـــن 
واتهامهم بنســـف عملية الســـالم عبر انتهاك 
وقف إطـــالق النار، فإن األمر المهم بالنســـبة 
إلى االنفصاليين، حسب خبراء عسكريين، هو 
أنه عبر ســـيطرتهم على ديبالتسيفي يكونون 
قد أنجـــزوا التقدم العســـكري الذي بدأ خالل 

الصيف الماضي.
لكـــن مـــا يدعو إلى التســـاؤل هـــو هل أن 
االنفصاليين سيواصلون التقدم ميدانيا غربا 
بعـــد أن باتت المنطقة الخاضعة لســـيطرتهم 
تمتـــد بيـــن منطقتي لوغانســـك ودونيتســـك 
التابعتين إلقليم دونباس الناطق بالروســـية 

بشكل كامل.

وقـــد أكد الرئيـــس األوكرانـــي أن القوات 
الحكوميـــة بـــدأت باالنســـحاب مـــن خطوط 
التمـــاس مـــع قـــوات االنفصاليين مـــن كافة 
جبهات القتال في شرق البالد، وذلك في إطار 

خطة لوقف االقتتال.
ووسط ذلك، حذر وزير الخارجية الروسي 
سيرغي الفروف الغرب من إدخال أسلحة إلى 
أوكرانيـــا، مؤكدا أن الوضع الراهن في مدينة 
ديبالتســـيفي ال يجوز أن يتحـــول إلى ذريعة 

إلخفاق عملية السالم.
ويـــرى مراقبـــون أن العالقات الروســـية 
األميركيـــة تواجه أزمـــة عميقة ودخلت طريقا 
مســـدودة، فالتوتـــر الحاصـــل بينهمـــا غير 
مســـبوق منـــذ ســـقوط االتحـــاد الســـوفيتي 
السابق. كما أنهما اختلفا تماما في تقييمهما 
ألســـباب األزمة، وهو ما انجر عنه فشـــل في 

تطوير تلك العالقات مستقبال.
إلـــى ذلـــك، اتهمـــت فيدريـــكا موغيريني 
باالتحـــاد  الخارجيـــة  السياســـة  مســـؤولة 
األوروبـــي، بدورهـــا، االنفصالييـــن بانتهاك 
اتفاق وقف إطالق النار في بلدة ديبالتسيفي، 
وقالت ”إن االتحاد األوروبي مســـتعد التخاذ 
إجراءات مناســـبة فـــي حالة اســـتمر القتال 
وكل التطورات الســـلبية التي تنتهك اتفاقات 

مينسك“.
وعلى الرغم من مباركة مجلس األمن لهذه 
الخطوة التي رآها محللون بأنها في الطريق 
الســـليم نحو إعادة الهدوء بين المعســـكرين 
الشـــرقي والغربي، غيـــر أن مندوبـــي الدول 

األعضاء وخاصة الواليـــات المتحدة تبادلوا 
كلمـــات غاضبة بشـــأن الطرف الـــذي يتحمل 

المسؤولية عن خرق االتفاق.
فقد وصفـــت ســـفيرة الواليـــات المتحدة 
لدى األمـــم المتحدة، ســـامانثا بـــاور، القرار 
بالســـاخر وقالت ”روســـيا وافقت على الهدنة 
في نفـــس الوقت الذي تدعم فيـــه اعتداء على 
أوكرانيا“، غير أن المندوب الروسي لدى األمم 
المتحـــدة، فيتالي شـــوكين، وصـــف تعليقات 

باور بالمهينة.
وكانت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
والرئيس الفرنســـي فرنســـوا هوالند قد لعبا 
دور الوساطة بين أوكرانيا وروسيا لنزع فتيل 
التوتـــر والجلوس على طاولة المفاوضات في 

مينسك والتي استمرت ألكثر من 17 ساعة.

طرفا النـــزاع األوكراني قد وقعا اتفاقا في 
الخامس من ســـبتمبر الماضـــي إال أنه لم ير 
النور بعد خرقه من الجانبين، وهو ما تسبب 
في حالة من التوتر بين الغرب وروسيا توجت 
بحزمة من العقوبات على موســـكو التي ردت 

عليها بالمثل.
ميخائيـــل  اتهـــم  الماضـــي،  والشـــهر 
غورباتشـــوف آخر رئيس لالتحاد السوفيتي، 
الواليات المتحدة بجرها نحو نزاع مسلح في 
ظل ما تعيشـــه أوكرانيا، وأشار حينها إلى أن 

البلدين دخال في حرب باردة جديدة.
وتســـببت الحـــرب فـــي مقتل قرابة ســـتة 
آالف شـــخص بيـــن مدنيين وعســـكريين منذ 
اســـتعارها في مارس العام الماضي عقب ضم 

روسيا لشبه جزيرة القرم.
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} بيونــس آيــرس - طلبـــت األرجنتيـــن مـــن 
المفاوضـــات  تضميـــن  المتحـــدة  الواليـــات 
الجارية مـــع إيران بشـــأن برنامجها النووي 
قضية الهجوم الذي اســـتهدف مركزا يهوديا 
فـــي العاصمة بوينـــس أيرس عـــام 1994، في 

خطوة مفاجئة، حسب مراقبين.
وقال وزير الخارجية األرجنتيني، هيكتور 
تيمرمان، الثالثاء، ”إن بالده تريد من الواليات 
مســـاعدتها فـــي معرفـــة تفاصيل  المتحـــدة 

التفجير“.
وطالـــب تيمرمان مرة أخرى في الرســـالة 
التـــي بعث بها إلـــى نظيـــره األميركي، جون 
كيري، من إدراج ملف القضية ضمن مباحثات 

القـــوى العظمـــى مع إيـــران حول أنشـــطتها 
النوويـــة، حيث يرى محللـــون أن الطلب رغم 

شرعيته إال أنه يدعو إلى االستغراب.
باســـم  المتحدثـــة  نفـــت  المقابـــل،  فـــي 
الخارجيـــة األميركية، جنيفر بســـاكي، علمها 
بتلـــك المطالـــب، لكنهـــا اكتفت بالقـــول بأن 
”المفاوضـــات مـــع إيـــران تبقى مركـــزة على 

الملف النووي واألمر سيستمر على حاله“.
وألول مـــرة تكشـــف فيها بيونـــس آيرس 
عن مســـاعيها لفك طالســـم التفجير الذي راح 
ضحيتـــه حوالي 85 شـــخصا والعشـــرات من 
الجرحى قبل أكثر من عشرين عاما في الهجوم 

األكثر دموية في تاريخ األرجنتين.

وتشـــتبه السلطات األرجنتينية في ضلوع 
الرئيس اإليراني األسبق هاشمي رفسنجاني 
وعدد من كبار المسؤوليين اإليرانيين في ذلك 
التفجير، حيث تشـــير مصـــادر غربية إلى أن 
حزب الله اللبناني هو من قام بتنفيذ العملية 

بإيعاز من طهران.
ومطلـــع الشـــهر الجـــاري، عيـــن دانيـــال 
رافيـــكاس مدعيـــا عامـــا لهذه القضيـــة خلفا 
للقاضـــي، ألبرتو نيســـمان، الـــذي توفي في 
ظروف غامضة الشهر الماضي في قضية هزت 
األرجنتين، حيث تم الكشف عن مذكرة توقيف 
بحق رئيســـة البالد كريستينا كيرشنر، أعدها 
نيســـمان قبل أن يعثر عليـــه ميتا بطلق ناري 

في شقته وسط العاصمة. وقبل وفاة نيسمان 
بأربعـــة أيـــام أي في الرابع عشـــر مـــن يناير 
الماضي، قدم تقريرا من ثالثمئة صفحة يتهم 
كيرشـــنر ووزير الخارجية ومســـؤولين كبارا 
آخريـــن بمحاولـــة التغطية على المســـؤولين 

اإليرانيين مقابل الحصول على نفط.

ــــــت الواليات املتحدة جام غضبها على روســــــيا بعد مصادقة مجلس األمن على قرار  صب
صاغته موســــــكو يهدف إلى تنفيذ كامل التفاق مينسك ٢، األمر الذي يلزم كافة األعضاء 
بقبوله والعمل على بلورته على أرض الواقع، محملة إياها مسؤولية خرق الهدنة في شرق 

أوكرانيا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الواليات المتحدة تتهم روسيا بخرق اتفاق مينسك بشأن أوكرانيا

األرجنتني تطالب بضم تفجير 1994 إلى املفاوضات النووية اإليرانية

[ تلويح أوروبي بمعاقبة االنفصاليين بعد سيطرتهم على ديبالتسيفي [ مجلس األمن يطالب بوقف االقتتال فورا بين طرفي النزاع

◄ سلمت جماعة مورو اإلسالمية، 
أكبر جماعة متمردة في الفلبين، 

األربعاء، 16 بندقية استولت عليها 
من أفراد الشرطة الذين قتلوا أثناء 

اشتباكات في يناير الماضي.

◄ أصدرت محكمة خاصة في 
بنغالدش أمس حكم اإلعدام 

بحق عبدوس سبحان (77 عاما)، 
وهو نائب رئيس حزب الجماعة 

اإلسالمية، إلدانته بارتكاب جرائم 
حرب.

◄ كشفت تقارير، األربعاء، أن 
السلطات التركية اعتقلت أربعة 
مواطنين خالل األسبوع الجاري 

بتهمة اإلهانة والتشهير بالرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان.

◄ بلغ عدد الضحايا المدنيين في 
أفغانستان مستوى قياسيا العام 

الماضي مع ارتفاعه بنسبة 22 
بالمئة مقارنة بسنة 2013، وفق 

تقرير لألمم المتحدة نشرته أمس.

◄ تعقد الواليات المتحدة وكوبا 
جولة ثانية من المحادثات حول 

تطبيع العالقات الثنائية، األسبوع 
القادم، بهدف إنهاء نصف قرن من 

العداء بين البلدين.

◄ اعتقلت الشرطة البوسنية، 
األربعاء، 6 أشخاص بعضهم 

كان يحاول التوجه إلى سوريا 
لالنضمام إلى داعش وآخرون 

لالشتباه في تنظيم رحيلهم.

◄ ذكرت بعثة اإلغاثة الدولية في 
جنوب السودان أمس أن موظف 
إغاثة بريطانيا قتل، مساء أمس 
األول، إثر إطالق النار عليه في 

العاصمة جوبا.

باختصار

خبراء يرون أن واشنطن محبطة 

مـــن خطـــوات  اتخـــذ  مـــا  جـــراء 

لنـــزع فتيـــل األزمـــة األوكرانية، 

فموسكو تبقى عدوها األول

◄

أخبار
«الواليات املتحدة ال تســـتطيع إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش 

بقتـــل عناصـــره فقـــط، إذ يجـــب الجمـــع بـــني اســـتخدام القوة 

العسكرية والبحث في أسباب مقدرته على التعبئة». 

ماري هارف
نائبة املتحدثة باسم اخلارجية األميركية

«إصرار الســـلطات اإليرانية علـــى إعدام رجل كـــردي تم تعذيبه 

لالعتـــراف بجريمة متهـــم بارتكابها حني كان طفـــال، يثبت حالة 

انعدام العدالة في هذا البلد». 

حسيبة حاج صحراوي
مسؤولة في منظمة العفو الدولية

«فرنســـا مصممة على مكافحة اإلرهاب، واملشـــكلة ذاتها تواجه 

كل أوروبـــا، وهـــذا ســـيدفعنا إلى ســـن قوانـــني تتيح مجـــاال أكبر 

ملراقبة اتصاالت املتطرفني اإللكترونية».

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

هيكتور تيمرمان:

نريد من الواليات 

المتحدة مساعدتنا في 

معرفة تفاصيل العملية

فريديريكا موغريني:

االتحاد األوروبي مستعد 

التخاذ إجراءات مناسبة 

في حالة استمر القتال

الجيش األوكراني ينسحب من ديبالتسيفي

تهديد بوكوحرام يطال تشاد 

ويخيم بظالله على دارفور

ص ٧

توتر أميركي روسي بشأن تنفيذ اتفاق مينسك ٢

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

جو بايدن
نائب الرئيس األميركي

دعم أوكرانيا 
باألسلحة لن يؤدي إلى 

النتيجة التي تريدها 
الواليات المتحدة

ستتضاعف التكاليف 
بالنسبة إلى روسيا 

إذا استمرت في 
خرق االتفاق

بوكو حرام تهدد بتقويض 

االنتخابات في نيجيريا

} الغــوس (نيجيريــا) - هـــددت جماعة بوكو 
حرام المتشددة، أمس األربعاء، بشن هجمات 
لعرقلـــة االنتخابات الرئاســـية فـــي نيجيريا 
المقـــررة في أواخر مارس المقبـــل بعد أن تم 

تأجيلها في وقت سابق هذا الشهر.
جاء ذلـــك التهديـــد في أحـــدث إصدارات 
الجماعة حيث قال قائدها أبو بكر الشكوي في 
مقطع فيديو نشر على موقع ”تويتر“  ”الله لن 
يترككم تســـتمرون في إجراء هذه االنتخابات، 
الله يقول إن السلطة له وحده وإن حكمه فقط 

هو الذي يتم تطبيقه في األرض“.
وهذا أول شـــريط لزعيـــم بوكو حرام على 
”تويتر“، مما يشـــير، حســـب خبراء، إلى تغير 
في سياســـتها اإلعالمية بعـــد أن كانت توزع 

تسجيالتها على شكل أقراص ممغنطة.
في غضـــون ذلك، أكدت قيـــادة الجيش أن 
قواتهـــا المدعومـــة بالطيـــران الجـــوي قتلت 
ما يربو على 300 متشـــدد مـــن الجماعة خالل 
عمليات عسكرية واسعة النطاق الستعادة 11 

بلدة وقرية منذ بداية األسبوع الجاري.

الهجرة غير القانونية تؤرق إيطاليا بعد تصاعد املخاوف من الهجرة العكسية للمتطرفني نحو أوروبا
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واشنطن: اإلرهاب الكوني يتجه لالمركزية ويصبح أكثر تعقيدا
[ خالفات الكونغرس تطيل عمر الحرب على تنظيم داعش [ أوباما يسوق لعقيدته خالل قمة البيت األبيض لمكافحة التطرف

} واشــنطن - يجتمـــع ممثلون عـــن حوالي 
سبعني دولة في العالم، في واشنطن، ضمن قّمة 
ينّظمها البيت األبيض ملناقشـــة سبل مكافحة 
التطّرف. وتأتي هذه القّمة في خضم العاصفة 
اإلرهابية التي جتتاح العالم، وأيضا بالتزامن 
مـــع تصاعد االنتقـــادات الداخلية واخلارجية 
للحـــرب التـــي تقودهـــا اإلدارة االميركية ضّد 
اإلرهاب في العالم، وتداعيات املشـــروع الذي 
تقّدم به أوباما للكونغرس مينحه ســـلطة شن 
احلرب على اإلرهاب وبالتحديد تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
وكان مـــن املخّطـــط أن تنعقـــد القمـــة في 
شـــهر أكتوبر املاضي، لكن ّمت تأجيلها بسبب 
االنتخابـــات النصفية، لذلـــك عّلق خبراء على 
قّمة البيـــت األبيض ملكافحـــة التطّرف قائلني 
الرئيس أوباما  إنها ”ليست كما كان يتصور“ 
حـــني دعا إلـــى انعقادهـــا قبل أشـــهر؛ حيث 
ارتفعت وتيـــرة اإلرهاب فـــي العالم ومتّددت 
رقعته،لتشـــّكل حتّديا جديدا لسياســـة أوباما 
الذي يعول على إبقاء التحالف الدولي لضرب 
داعـــش قويا، كما يعمل فـــي نفس الوقت على 
إقنـــاع الكونغـــرس بضرورة منحـــه تفويضا 

عسكريا لشّن احلرب على الدولة اإلسالمية.
قـــال البيـــت األبيـــض إن القمـــة العاملية 
ســـتأخذ على عاتقهـــا إيجاد ســـبل لتجفيف 
التمويل عن اجلماعات اإلرهابية وعلى رأسها 
تنظيم الدولة اإلســـالمية بفروعه في ســـوريا 
والعراق ومصر وليبيـــا، ثم مواجهة حتديات 
جتنيـــد املقاتلـــني األجانب الذيـــن يتوجهون 
إلى تلك الدول، أو يشـــنون هجمـــات إرهابية 

خارجها.
ومت خالل هذه القمة تقييم اجلهود العاملية 
فـــي مواجهـــة اإلرهاب، ابتـــداء من تشـــكيل 
التحالـــف الدولـــي بقيـــادة واشـــنطن لضرب 
أهـــداف داعش في ســـوريا والعراق، وإصدار 
قرار من مجلس األمن لتجفيف منابع التمويل 
للمنظمات اإلرهابية، واإلجراءات التي اتخذها 
االحتـــاد األوروبي ملنع توغـــل اإلرهابيني في 

منطقة ”شنغن“.
وكتـــب الرئيـــس األميركـــي بـــاراك أوبامـــا، 
في مقـــال بصحيفـــة "لوس أجنلـــوس تاميز" 
األميركيـــة مبناســـبة انعقاد القّمـــة: "نعلم أن 
القـــوة العســـكرية وحدهـــا ال ميكـــن أن حتل 
املشـــكلة.. كما أنه ال ميكننا القضاء بســـهولة 

على اإلرهابيني الذين يقتلون األبرياء".
 ورأى أوبامـــا في ضوء املؤمتـــر الذي تنظمه 
واشـــنطن ملكافحة اإلرهاب أنه من الضروري 

أيضا الوصول إلى الذين يتسببون في تطرف 
في  ويجندونهـــم  ويحرضونهـــم  اإلرهابيـــني 

أوروبا وأميركا على سبيل املثال.
 وأكـــد وزير األمن الوطنـــي األميركي جي 
جونسون خالل اجتماع في البيت األبيض أن 
احلرب علـــى اإلرهاب متر بــــ "مرحلة جديدة" 
وقال إن شـــبكة القاعدة ال تـــزال تتمتع ببنية 
متماسكة نسبيا تتغير بشكل متزايد، مضيفا: 
"اإلرهـــاب الكونـــي يتجـــه لالمركزية ويصبح 

أكثر تعقيدا".
وطلـــب الرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما 
داعـــش  حلـــرب  تفويضـــا  الكونغـــرس  مـــن 
يســـمح بنشـــر قوات خاصـــة عنـــد احلاجة، 
لكن الواليـــات املتحدة ال زالـــت حتى اللحظة 
تعتمد على شـــركاء لها علـــى األرض كالقوات 
الكردية والعراقية، وبدرجة أقل بعض مقاتلي 

املعارضة املسلحة في سوريا.

التطرف اإلسالمي

تختتـــم القّمة، التي انطلقـــت يوم الثالثاء 
أعمالها اجلمعة، وســـط انتقادات، ســـيطرت 
املاضيـــني،  اليومـــني  فـــي  فعالياتهـــا  علـــى 
حيث وّجهـــت للبيت األبيـــض انتقادات لعدم 
تركيـــز القمة حتديدا علـــى مكافحة ”التطرف 
أو على توسيع اجلهود العسكرية  اإلسالمي“ 
ملكافحة تنظيم ”الدولة اإلسالمية“ وغيرها من 

اجلماعات املتطرفة.
ويـــرى خصـــوم أوبامـــا اجلمهوريون أن 
تفادي الرئيس استخدام تعابير مثل ”التطرف 
اإلسالمي“، رغم أن الهجمات األخيرة ارتكبها 
تنظيـــم داعش، وهجوم باريـــس تبناه تنظيم 
القاعـــدة، يظهر أنـــه ال يفهم طبيعـــة اخلطر. 
وتشّدد اإلدارة الدميقراطية في املقابل على أن 
هذه االعتـــداءات ال متت إلى اإلســـالم؛ في ما 
اعبتر املنتقدون أن هذا التبرير يأتي للتغطية 
على السياسة األميركية الداعمة ألحد تيارات 
اإلخـــوان  وبالتحديـــد  السياســـي،  اإلســـالم 

املسلمني.
وكانـــت عاصفـــة إرهابية عاتيـــة ضربت 
العالـــم، وماتـــزال، بقـــوة منـــذ أواخـــر العام 
املاضـــي، وتنذر بأن ما مـــن دولة في مأمن من 
خطرها.  وســـّجلت منذ بداية 2015 سلسة من 
االعتداءات املسّلحة وعمليات الذبح واإلعدام، 

واســـتهداف األمنيني واملدنيـــني. والبارز في 
هـــذه العاصفة أّنها جتـــاوزت إطارها املكاني 
التقليـــدي، لتأخذ طابعا دولّيا ميتّد على كامل 
القـــارات، وإن كان النصيـــب األكبـــر منها في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ويحمل خبراء ومســـؤولون كثر، واشنطن 
مسؤولية تفّشي اإلرهاب في العالم.

األميركيـــة،   وكانـــت مجّلـــة ”ذا نيشـــن“ 
وصفت حرب واشنطن على اإلرهاب بالفاشلة. 
وأرجعـــت ذلك إلـــى أن هذه احلرب لم تشـــمل 
كل احلركات اإلســـالمية. كمـــا أن احلرب على 
اإلرهـــاب التي بدأها الغـــرب، بقيادة الواليات 
املتحدة،  في 2001 كانت تواجه تنظيم القاعدة 
ذا التوّســـع احملـــدود، لكنهـــا اليـــوم تواجه 
القاعـــدة ومجموعة متنوعة وقوية انشـــطرت 

عن هذا التنظيم.
وبالتالـــي فإن احلرب علـــى اإلرهاب التي 
نالت املوافقة العامة في 2001، هي اليوم محّل 
خالف كبيـــر خاصة بعـــد أن أثبتت فشـــلها. 
ومع توّســـع رقعـــة اإلرهاب، وتعـــّدد مظاهره 
ومصادره ومجموعاتـــه، تصاعدت االنتقادات 
لفشـــل السياســـة األميركية فـــي احلرب على 
اإلرهـــاب.  ومصـــدر هـــذه االنتقـــادات، ليس 
فقط اجلهـــات اخلارجية، بل أيضا من الداخل 
األميركـــي. ويعكـــس هـــذا املوقـــف، اجلـــدل 
الدائـــر حول مشـــروع القـــرار الذي تقـــّدم به 
باراك أوباما للكونغـــرس والداعي إلى منحه 
تفويضا باستخدام اجليش األميركي حملاربة 
تنظيم الدولة اإلسالمية و“األشخاص والقوى 
املرتبطة به“ ملدة ثالث سنوات، وعند استكمال 

هذه املدة يتوجب جتديد التفويض.

مشروع أوباما

يشـــير مركز الدراسات األميركية والعربية 
إلى أن طلب إعطاء الســـلطة قانون اســـتخدام 
اجليش األميركي يواجه انتقادات حادة، ليس 
من اجلمهوريني فحسب بل من قادة في احلزب 

الدميقراطي أيضا. 
وكان رئيـــس مجلـــس النواب جـــون بينر 
قـــد أّكد، أنه وزمـــالءه اجلمهوريـــني، يريدون 
منح ”القيادة العســـكرية املرونة والصالحية 
الكافيتـــني لهزميـــة التنظيـــم املتشـــدد أينما 
األميركيـــة  السياســـة  أن  وأضـــاف  وجـــد“. 
بحاجة ”لصياغة استراتيجية عسكرية شاملة 
وتفويض متني ال يفرض قيودا على اخليارات 
املتاحـــة“؛ موجهـــا انتقـــادا للرئيـــس أوباما 
بخصوص ”عدم التيقن من أن اســـتراتيجيته 

املقدمة ستنجز املهمة“.
ويريـــد احلزب اجلمهـــوري، ومعهم قيادة 
مفتوحافـــي  تفويضـــا  األميركـــي،  اجليـــش 
العمليـــات البريـــة فـــي حال اضطـــر اجليش 
لتنفيذهـــا، فـــي ما يعـــارض البيـــت األبيض 
واخلـــط الليبرالي فـــي احلـــزب الدميقراطي 
ذلك. ومحور انتقاد صقور احلزب اجلمهوري 
للقرار مرّده أن مســـودة املشروع ”تضع قيودا 

متعددة على شن عمليات عسكرية“.
وشـــّكك جون بينر في أهداف أوباما قائال 

إن الرئيس األميركي ”يرمي إلى تفكيك تنظيم 
داعش وتدميره، لكنني لم أر خطة استراتيجية 

واضحة تبّني أنه باإلمكان حتقيق ذلك“. 
إلـــى جانـــب اجلمهوريني، يالقـــي أوباما 
معارضة من حزبه أيضـــا، حيث يعتبر بعض 
زعمـــاء احلـــزب الدميقراطي املشـــروع الذي 
تقـــّدم به مشـــروعا ”فضفاضـــا“ ينطوي على 
جملة ثغرات قد تؤدي بالبالد إلى االنزالق في 

حروب شبيهة باحلرب على فيتنام.
ويبنـــي هـــؤالء موقفهم علـــى أن الصيغة 
النهائيـــة للمشـــروع قد ال تضـــع أي قيود أو 
اشـــتراطات على مغامرات عسكرية، بل متّهد 
األجـــواء للمضـــي في حـــروب مفتوحة األمد؛ 
خاصـــة وأن الصيغة األوليـــة تفوض الرئيس 
”اســـتخدام قوات برية في ظل ظروف محددة“، 
ملدة 3 ســـنوات، مبـــا فيها اســـتخدام القوات 

اخلاصة والقيام بعمليات إنقاذ.
ويخلـــو مشـــروع التفويض مـــن أي قيود 
جغرافيـــة حتد مـــن متّدد رقعة االنتشـــار ضد 
”أفـــراد أو قوات مرتبطة“ بالدولة اإلســـالمية؛ 
مما يعيد إلى األذهان ”تفويض بوش مبالحقة 
كل من كانت له عالقة بهجمات 11 ســـبتمبر“. 
كمـــا نصت مســـودة املشـــروع والتـــي تتعهد 
بعدم الســـماح ”للقوات البرية بتنفيذ عمليات 
هجوميـــة مســـتدامة“؛ املصطلـــح الـــذي أثار 

حفيظة العديد من املسؤولني لضبابيته.
ومن منطلـــق شـــمولية املشـــروع، أصدر 
عضو مجلس الشـــيوخ عن واليـــة فيرجينيا، 
تيـــم ماكني، وأحـــد أصدقاء أوبامـــا املقّربني، 
بيانا أعرب فيه عـــن ”قلقه من أبعاد وغموض 

استخدام القوات البرية األميركية“. 
في ذات السياق، أوضح املستشار القانوني 
الســـابق لوزارة اخلارجيـــة، هارولد كول، أن 
اســـتناد الرئيس باراك أوباما إلى التفويض، 
الـــذي حصل عليه جورج بوش االبن، ”يخالف 

وعوده بإنهاء احلروب مفتوحة األجل“.
وبعد انقضاء نحو 13 عاما على التفويض 
األساس، الذي أصدره الكونغرس في 18 أيلول 
من عام 2001، بعد أســـبوع واحد من الهجمات 
علـــى برجي التجارة العامليني، ال زالت القوات 
األميركيـــة تشـــن حروبهـــا فـــي أفغانســـتان 
وباكســـتان واليمن والصومال ومالي وتشاد 

فضال عن العراق وسوريا. 
ويذّكـــر حتليل مركز الدراســـات األميركية 
والعربيـــة، بـــأن ”الســـيناتور“ أوباما كان قد 
وّجه انتقادات حـــادة للكونغرس مليله إلصدار 
”شـــيك مفتوح“ للرئيس الســـابق جورج بوش 
االبن خالل حتّركه لشـــنّ احلـــرب على العراق 
في 2003. وتنطوي مسودة مشروع أوباما على 
لتوسيع نطاق العمليات  جملة ”اســـتثناءات“ 
العســـكرية ضّد تنظيم الدولة اإلســـالمية، من 
بينها إخراج مجموع القوات األميركية الراهنة 
في العراق، من االمتثال للنص؛ وباســـتطاعته 
أيضا نشـــر قوات عسكرية إضافية في صيغة 

”مستشارين، وقوات خاصة“.
وفي ظل قلق الدميقراطيني من حرب جديدة 
في الشـــرق األوسط، قد يكون من الصعب على 
البيت األبيـــض الفوز بتأييـــد كاف للحصول 

على موافقة الكونغرس علـــى الرغم من مرور 
ستة أشهر على بدء احلملة العسكرية. كما أن 
العديد من اجلمهوريني -الذين يسيطرون على 
مجلسي النواب والشيوخ- يضغطون من أجل 
إجراءات أقوى ضد التنظيم، وهو ما قد يعقد 

حصول أوباما على موافقة املجلسني.
 وبالتالي، يشـــير اخلبراء، إلى أن اخلالف 
واالنقسام الداخلي في الكونغرس، حول حدود 
إعطاء الرئيس األميركي حق اســـتخدام القوة 
العســـكرية، يلقي بظالله على احلرب العاملية 
على اإلرهاب، خاصة وأن دعوات جديدة بدأت 
تتشـــّكل في األفق، ومن بينهـــا وفق اخلبراء، 
تصاعد احلديث عن تدّخالت عســـكرية عربية 
مشتركة، حتت مظّلة جامعة الدول العربية، في 
األماكن الســـاخنة في منطقة الشرق األوسط، 
األمـــر الذي قد جتد فيه الـــدول األوروبية حّال 
بديال عن اخلّطـــة األميركية التي عادت عليها 

بالسلب وأدخلتها في قلب اخلطر اإلرهابي.

جربت الواليات املتحــــــدة، منذ عام 2001، 
ــــــة للحرب على  كل االســــــتراتيجيات املمكن
اإلرهاب، لكن نتائج هذه االستراتيجيات، 
ــــــراء، الذين  جــــــاءت عكســــــية، وفــــــق اخلب
يؤّكدون أن السياسة األميركية فشلت في 
احتوائه، وتســــــّببت في متّدد رقعته. وهذه 
النتائج هي ســــــبب اخلالف فــــــي الداخل 
بخصوص  اخلــــــارج،  وفــــــي  األميركــــــي، 
مشــــــروع التفويض العسكري في احلرب 
ضّد تنظيم داعش، في خطة استنســــــخها 
أوباما عن جورج بوش االبن، والتي جعلت 
حربه  على اإلرهاب تتخذ مســــــارا عامليا، 
من بني تداعياتها التهديد اإلرهابي احلالي 
الذي تعيشه مختلف دول العالم في حربها 

ضّد اإلرهاب.

رفض شعبي متصاعد لخوض الواليات المتحدة مزيدا من الحروب 

 قمة البيت األبيض العالمية تأخذ 

علـــى عاتقها إيجاد ســـبل لتجفيف 

التمويل عـــن الجماعـــات اإلرهابية 

وعلى رأسها تنظيم الدولة

◄

مســـودة مشـــروع أوبامـــا تتضمن 

جملة اســـتثناءات لتوســـيع نطاق 

العمليات العســـكرية ضد تنظيم 

الدولة اإلسالمية

◄

«الجمهوريون في الكونغرس سيســـعون من أجل تفويض قوي وصلب 
بخصوص الحملة العســـكرية للرئيس باراك أوباما على تنظيم الدولة 

اإلسالمية».

جون بينر
رئيس مجلس النواب األميركي 

«الرئيـــس األميركـــي بـــاراك أوباما قـــد يجد نفســـه مضطـــرا للتدخل 
العسكري البري، ال سيما أن مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية يقاتلون 

بخبرات ومهارات عسكرية عالية املستوى».

فالدميير سيمونوف
خبير عسكري روسي

«ســـيكون صعبا على الجمهوريني والديمقراطيني التوصل إلى إجماع 
علـــى الخطة، فـــي ضوء الخالفات بشـــأن القيود التـــي وردت في اقتراح 

الرئيس أوباما بشأن التفويض العسكري في الحرب على داعش ».

نانسي بيلوسي
زعيمة الدميقراطيني مبجلس النواب األميركي

في 
العمق

باراك أوباما: 

استخدام القوة ضد 

الدولة اإلسالمية لن يكرر 

سيناريو الحرب في العراق 

أسباب تجعل الكونغرس 

يرفض حرب أوباما على داعش

} يحّدد احمللل االستراتيجي األميركي بيتر 
سيرتو، 4 أســـباب جتعل الكونغرس يرفض 
املشروع الذي تقّدم به باراك أوباما للحصول 
علـــى تفويض يعطيـــه صالحيـــات أكثر في 
احلـــرب التـــي يخوضها ضّد تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية. وهذه األسباب وفق بيتر سيرتو 

هي:

إساءة استخدام الصياغة الغامضة

تفويض بالحرب في أي مكان من العالم

يترك تفويض 11 سبتمبر ساري المفعول

 الحرب لن توقف انتشار داعش

e فـــي أحدث خطابه، قال أوباما إن ”مهمتنا 
القتاليـــة في أفغانســـتان انتهـــت“. لكن قبل 
شـــهرين فقط، قام بهدوء بتمديد مهمة عشرة 
آالف جنـــدي أميركـــي فـــي البالد ملدة ســـنة 
علـــى األقـــل. إذن تبـــدو العبارة بـــال معنى. 
وباختصـــار، تقييد حتركات القـــوات البرية 
ليس بتقييد باملـــرة. ودعما لهذا الكالم يقول 
الدميقراطي عـــن كاليفورنيا آدم شـــيف ”ما 
يقصدونـــه بقي فضفاضا وعرضـــة للتأويل، 
حتى أنه من املمكن اســـتعماله في أي سياق 

كان“.

e على مدى األشـــهر الســـتة املاضية، ظلت 
القوات األميركية تســـقط القنابل على كل من 
العراق وسوريا، لكن مشـــروع القرار ال يحد 
التفويض في هذيـــن البلدين وال يذكر النص 
أي حـــدود جغرافيـــة باملرة. وميكـــن لهذا أن 
يأخذ الواليات املتحـــدة إلى حرب ممتدة في 
الشـــرق األوسط، وميكن أن تشـــمل األهداف 
األردن ولبنان حيث يحوم تنظيم داعش على 
أطرافهما. لكن كذلك ميكن أن يشـــمل التدخل 
بلدانا مثل ليبيا واليمن، حيث تنشـــط بعض 
اجلماعات املتشددة لكن ال تربطها بالضرورة 

أي عالقة باملقاتلني في سوريا والعراق.

e حتى وإن رفض الكونغرس قراره اجلديد 
ضـــد داعش، ميكـــن ألوباما بالرغـــم من ذلك 
أن يدعي التفويض لقصف العراق وســـوريا 
(ناهيـــك عن لبنـــان واألردن واليمـــن وليبيا 

وغيرها) استنادا إلى القانون القدمي. 
ويعني كذلك أنه في حالة موافقة الكونغرس 
على احلرب، ولكن رفضه إعادة التفويض بها 
لثالث سنوات قادمة، ميكن للرئيس القادم أن 
يســـتند إلى القرار السابق أيضا. في الواقع 
كان أوباما صريحا في ما يخص هذه النقطة 
إذ يدعـــي الرئيس في رســـالة مصاحبة إلى 
الكونغـــرس بـــأن ”القوانـــني املعمـــول بهـــا 
متنحني الســـلطة التي أحتاجها للقيام بهذه 

األعمال“ ضد داعش. 

e ازدهـــر تنظيـــم داعـــش جـــراء االنهيـــار 
السياســـي علـــى طرفـــي احلدود الســـورية 
العراقيـــة. وهـــذا االنهيار تســـببت فيه عدة 
عوامل متشـــابكة من توترات طائفية محلية 
وحرب أهلية وحشية في ســـوريا، لكن كذلك 
الغـــزو األميركـــي الكارثي للعـــراق، والدعم 
املتواصـــل حلكومـــة طائفية في بغـــداد أدى 
إلى تنفير املاليني من السنة، وقيام واشنطن 
متنوعـــة  مجموعـــات  بتمويـــل  وحلفائهـــا 
من املتمردين الســـوريني بشـــكل مســـتعجل 

وفوضوي.
والتدخل العســـكري ال ميكنـــه أن يصلح 
بشـــكل دقيق أيا من هذه املشـــاكل، ولن يفعل 
شـــيئا غيـــر تكرار نفـــس األخطـــاء الكارثية 

الكثيرة التي ساهمت في خلقها. اعتداءات الجهاديين في الدول الغربية

ّ



} تونــس - مواصلـــة للتفاعل مـــع التداعيات 
التـــي خّلفتها الضربة اجلويـــة املصرية التي 
طالت أهدافا قيـــل إنها تابعة لتنظيم ”داعش“ 
على األراضي الليبية، علـــى خلفية إعدام هذا 
األخيـــر 21 مصريـــا (قبطيـــا)، مؤخـــرا، ومع 
الدعـــوة التـــي وّجهتها مصر للقـــوى الغربية 
بضرورة توســـيع نطاق احلـــرب على اإلرهاب 
التي تخوضها هذه القـــوى في كّل من العراق 
وســـوريا لتشـــمل ليبيا، انعقـــد مجلس األمن 
الدولـــي التابع لألمم املتحـــدة، أمس األربعاء، 
ملناقشة تنامي نفوذ ”داعش“ وإمكانية التدخل 

العسكري لكبح جماحه في ليبيا.
وكان وزيـــر اخلارجيـــة املصـــري ســـامح 
شـــكري، قـــد توجه إلـــى نيويـــورك للحصول 
علـــى دعم من أعضـــاء مجلس األمـــن للتدخل 
العســـكري في ليبيـــا ضد ”داعـــش“، على إثر 
تنفيذ مقاتالت تابعة للجيش املصري ضربات 
جوية، صباح االثنني املاضي، ضّد أهداف قيل 
إنهـــا تابعة لتنظيم ”داعـــش“ بليبيا، ردا على 
ا مصرّيا مختطفا ذبحا، كما  إعدام 21 مســـيحّيً
أظهر تســـجيل مصور بثه التنظيم على موقع 
”يوتيوب“، أكدت رئاســـة أركان اجليش الليبي 
املنبثـــق عن البرملـــان املنعقد في طبـــرق، أّنها 

”ّمتت بتنسيق مسبق معه“.

وقـــد أثـــارت الضربة املصرية ومـــا تبعها 
مـــن دعوة إلى القوى الدوليـــة حملاربة  تنظيم 
الدولة اإلســـالمية في ليبيا، الكثير من اجلدل 
في األوساط السياسية والدبلوماسية الدولية، 
بني مـــن يراها خطوة نحو دعـــوة جاّدة يجب 
اإلصغاء إليهـــا والعمل وفقها مـــن أجل احلد 
من متدد هذا اخلطـــر املتنامي والقضاء عليه، 
ومن يـــرى أّن التخلـــي عن الــحل السياســـي 
لألزمة الليبية والتســـريع بالتدخل العسكري، 
يعّد مــغامــرة من شـــأنها أن تسفر عن عواقب 
وتداعيـــات غير محســـوبة، رمبا تعصف بأمن 

املـنطقة عـموما.
ويـــرى مراقبون أّن أصحاب املوقف الثاني 
هـــم ذاتهم من ســـارعوا باألمـــس القريب إلى 
التدخـــل عســـكريا دون حســـاب العواقب من 
أجـــل اإلطاحة بنظام معمر القذافي خالل ثورة 

فبراير التي متّر ذكراها هذه الســـنة تزامنا مع 
واقع أليم وحال لم يتخل الليبيون الذين ثاروا 
توقا للحرية والكرامة سنة 2011، أنها ستكون 

حالهم بعد أربع سنوات من الثورة.

تداعيات الحل العسكري

يـــرى خبراء أن التدخل العســـكري الدولي 
في ليبيا الذي دعت إليه مصر، سيكون تنفيذه 
شـــديد التعقيد وقد يؤدي إلى تفاقم الفوضى 
الســـائدة في هـــذا البلـــد الذي تســـيطر عليه 

امليليشيات واجلماعات املسلحة.
ويعتبر املجتمع الدولي أّن اخلطر احلقيقي 
فـــي ليبيا هـــو تنامـــي قـــوة تنظيـــم ”الدولة 
اإلســـالمية“، أكثـــر من الفوضـــى الناجمة عن 
الصراع بني امليليشيات املسلحة بكل مشاربها 
من أجل الســـيطرة على احلكم. لذلـــك فإّن أي 
تدخـــل سيســـتهدف أوال مجموعـــات املقاتلني 
اجلهاديـــني، وهي أهـــداف تصعـــب إصابتها 
ألنهـــا متحركة وقـــادرة على االختباء وســـط 

السكان كما هي احلال في سوريا والعراق.
وتتنّقـــل املجموعـــات اجلهادية في مناطق 
البالد املترامية اخلارجة متاما عن الســـيطرة 
مبا في ذلك احلدود البرية والبحرية. وتسعى 
أيضا إلى االنتشـــار في املناطق التي تســـيطر 
عليها ميليشـــيا ”فجر ليبيا“ (احملســـوب على 

اإلخوان املسلمني).
وتشـــهد ليبيا منذ أشهر صراعا داميا بني 
وقوات اللواء خليفة  ميليشـــيات ”فجر ليبيا“ 
حفتر، الـــذي يقول إّنه يحارب ”اإلرهاب“ بدعم 
من حكومة طبرق املعترف بها من قبل املجتمع 
الدولي. لكـــن حفتر يلقى صعوبة في تشـــديد 
قبضته على الشـــرق الليبي وخاّصة بنغازي، 
ثاني كبـــرى مدن البالد، حيث مـــا زال يواجه 
مقاومة من طرف املجموعات اإلســـالمية ومن 
بينها جماعة ”أنصار الشريعة“، التي تعتبرها 

األمم املتحدة تنظيما إرهابيا.
ورأى لويس مارتينيز، من مركز الدراسات 
الدوليـــة، ”أّن التدخل العســـكري  واألبحـــاث 
سيشكل دعما إلستراتيجية حفتر على حساب 

فجر ليبيا“، لكّنه غير محمود العواقب.
ويعتبر اخلبراء أنه أمر في غاية الصعوبة 
بالنســـبة إلـــى حتالف دولي أن يحـــدد أهدافا 
لقصفهـــا جوا مـــن دون االســـتناد إلـــى عمل 
استخباراتي معمق جّدا بسبب كثرة الفصائل 
اجلهادية املوجـــودة في ليبيـــا والتي التي ال 
تتقاسم نفس األيديولوجيا مع تنظيم ”الدولة 

اإلسالمية“ أو ”أنصار الشريعة“.
أّما بالنســـبة إلى التدخل البري فإن مازن 
الشريف، اخلبير في مسائل اإلرهاب يقول عنه 
”إنـــه يتطلب تعبئة عشـــرات اآلالف من اجلنود 

ولكـــن رغم ذلـــك تبقى فرص جناحـــه ضئيلة، 
واحلالة األفغانية خير مثال على ذلك“، محذرا 
من ”أّن أي تدّخل عســـكري ســـيجعل من ليبيا 
أرض جهاد يتدّفق إليها اجلهاديون من بلدان 
املغـــرب العربـــي وأفريقيـــا ورمبـــا أيضا من 
ســـوريا والعـــراق، حيث يحتل تنظيـــم الدولة 

اإلسالمية أجزاء واسعة من أراضيهما“.
وقال مارتينيـــز ”إن اقتصرت العملية على 
مجـــرد القصف اجلوي، فلن يكون من شـــأنها 
ســـوى الدفـــع بالســـكان إلى التشـــّدد، خاصة 
بســـبب ما ميكن أن تتســـبب فيه عملية كهذه 
من أضرار جانبية وسقوط ضحايا في صفوف 

املدنيني“.
واعتبـــر أّنه ينبغي اســـتخالص العبر من 
العملية العســـكرية الدولية التـــي طالت ليبيا 
التـــي أطلقتها كّل من باريـــس ولندن ثّم قادها 
حلف شمال األطلسي، وانتهت بعد مقتل معمر 
القذافـــي في أكتوبر 2011، الفتـــا إلى ”أّن هذه 
الـــدول التي تقـــرر التدخل، غالبـــا ال متلك أّي 
سياسة جدية تواكب املرحلة ما بعد العسكرية 
كما كانـــت احلال في 2011، حيـــث أنها أثبتت 
قدرتهـــا علـــى قصـــف القذافي لكنهـــا عجزت 
عـــن مســـاعدة الليبيـــني على إجنـــاح املرحلة 

االنتقالية“.
لذلـــك يؤكـــد مارتينيـــز علـــى ”أن احلـــل 
لألزمة الليبية يجب أن يكون سياســـيا وليس 
عسكريا“، مضيفا، ”أّن احلل السياسي سيكون 
على األرجح طويل املدى، لكنه السبيل الوحيد 
كي يصبح هـــذا البلد في نهايـــة املطاف دولة 
آمنـــة لهـــا حكومة متثيليـــة“. ويوافقـــه مازن 
الشـــريف فـــي هذا التوجـــه، حيث يقـــول ”إّن 

املرحلة األولى التـــي يجب القيام بها في إطار 
إيجـــاد حّل سياســـي، تتمثل في الســـعي إلى 
التقريب بني الفصائـــل املتنازعة وبناء جيش 
ليبـــي وطني، من ثّمة ُميكن للغرب أن يســـاعد 
هذا اجليش لتمكينه من مواجهة تنظيم الدولة 

اإلسالمية“.
لكّن عددا من املراقبني يرون أّن هذه املهمة 
تبدو هائلة وصعبة للغاية في بلد شاســـع مثل 
ليبيا ليســـت له وحدة تاريخية، وهو الشـــيء 
الـــذي حال إلـــى حّد اآلن دون جناح املســـاعي 
التـــي يقوم بها رئيس بعثـــة األمم املتحدة في 
ليبيـــا، برناردينـــو ليون، منذ أشـــهر من أجل 
إيجاد أرضية وفاق سياســـي لتشكيل حكومة 

وحدة وطنية.

عودة الحديث عن حل سياسي

تزامنـــا مع هـــذه الدعوة املصريـــة لتدخل 
عســـكري دولـــي فـــي ليبيـــا، شـــددت أطراف 
دوليـــة أخـــرى على ضـــرورة البحـــث عن حل 
سياسي على رأسها إيطاليا والدول األوروبية 
والواليـــات املتحـــدة، فـــي ظّل متّســـك الطرف 
اجلزائري مبوقفه الرافض ألّي تدخل عسكري 
في جارته الشـــرقية، وإعـــالن تونس كذلك عن 

متسكها باحلل السياســـي كسبيل وحيد حلل 
األزمة في ليبيا.

وعلـــى الرغـــم مـــن أّن إيطاليـــا كانـــت قد 
حـــّذرت، أمـــس األربعـــاء، من وجـــود مخاطر 
واضحة الندماج الفرع الليبي لتنظيم ”الدولة 
اإلســـالمية“ ومجموعـــات مســـلحة أخرى في 
البـــالد مع بعضها البعـــض، إّال أّنها أّكدت في 
املقابـــل، على لســـان وزير خارجيتهـــا، باولو 
جنتيلونـــي، ”أّن احلل الوحيد لهذه األزمة هو 
احلّل السياســـي“، الـــذي أضـــاف أّن ”تدهور 
الوضع هنـــاك يتطلب حال ســـريعا من جانب 
املجموعـــة الدولية املطالبة مبضاعفة جهودها 
قبل أن يفوت األوان“، مشيرا إلــى أّن ”إيطاليا 
ال تــرغب ال مبغامرات وال بحمــالت صليبيــة“.
وقال جينتيلوني ”نحـــن أمام بلد أراضيه 
شاســـعة ومؤسســـاته متداعية، وهـــذا يترك 
عواقـــب قد تكـــون خطيـــرة ليس فقـــط علينا 
وإمنا أيضا على استقرار واستمرار العمليات 
االنتقالية في الدول األفريقية املجاورة لليبيا“.

وكانـــت إيطاليا قد شـــددت، رفقة حكومات 
الـــدول األوروبيـــة الكبـــرى وكذلـــك الواليات 
املتحـــدة، على ضرورة إيجاد ”حل سياســـي“ 
في ليبيـــا، ودعت إلى تشـــكيل حكومة وطنية 
أبدت استعدادها لدعمها. حيث اعتبرت كّل من 
الواليات املتحدة وأملانيا وفرنســـا وبريطانيا 
وإيطاليـــا وأســـبانيا، في بيان مشـــترك صدر 
الثالثـــاء في روما، ”أّن تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة، يعتبـــر األمـــل األفضل بالنســـبة إلى 
الليبيـــني“. ولفـــت البيان إلـــى أّن برنارندينو 
ليون، املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة 
في ليبيا، سيدعو الفرقاء الليبيني، خالل األيام 
املقبلـــة، إلى سلســـلة من االجتماعـــات بهدف 
التوصـــل إلى تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية، 
مؤكدا أّن ”أولئك الذين لن يشـــاركوا في عملية 
املصاحلة هذه، ســـيتّم اســـتبعادهم من احلل 

السياسي في ليبيا“.
رمطـــان  اجلزائـــري،  اخلارجيـــة  وزيـــر 
لعمامـــرة، أعلـــن بـــدوره، بعد يوم مـــن تنفيذ 
الغارات اجلوية املصرية، أّن اجلزائر متمسكة 
مبطلبها املتعّلق باحترام سيادة ليبيا وتعزيز 
مؤسساتها، ُمدينا في الوقت ذاته، كافة أشكال 

اإلرهاب التي تستهدف املدنيني.
وأوضـــح أّن بـــالده ترفـــض مـــن ناحيـــة 
املبدأ أّي تدخل أجنبي سياســـي أو عســـكري 
فـــي ليبيا، وتدافـــع عن هذا اخليار، وتســـعى 
إلـــى إقنـــاع املجتمع الدولـــي بذلـــك، وتعتبر 
أن أّي تدخـــل عســـكري مـــن شـــأنه أن يوجد 
مبررات للمجموعات املتطرفة، مشـــيرا إلى أّن 
”الّتطـــورات اخلطيـــرة في ليبيـــا، خاصة بعد 
العملية اإلرهابية التـــي قام بها تنظيم داعش 
بحق رعايا مصريني أبرياء، حتّث اجلميع على 
بـــذل جهود كبيـــرة من أجل تشـــجيع الليبيني 

على احلوار“.
تونـــس، أعلنت عن موقفها، أمس األربعاء، 
على لســـان رئيس حكومتهـــا احلبيب الصيد، 
الذي قـــال ”إّن بالده تعـــارض أّي خطوة نحو 
تدخل عســـكري في ليبيا، وأنهـــا تؤيد إيجاد 
حل سياســـي لألزمة بني األطراف املتصارعة، 
مشّددا على أّن ”تونس تقف على نفس املسافة 
مـــن كل األطـــراف الليبيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن 
حكومته اتخـــذت كافة االحتياطـــات للتصدي 
إلـــى أّي خطر ميكن أن تشـــكله عناصر تنظيم 

”داعش“ في ليبيا. 
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تباين وجهات النظر حول األزمة الليبية يزيد تعميقها

[ خبراء: الحرب غير المدروسة على الجهاديين تسفر عن نتائج عكسية [ الدعوات إلى حوار ليبي تصطدم بفوضى عارمة على األرض
ــــــرة التي أعدم خاللها 21 مصريا (قبطيا)  اجلــــــدل الذي اجنّر عن العملية اإلرهابية األخي
ــــــة جوية نفذتها مقاتالت  ــــــى أيدي فرع تنظيم ”داعش“ فــــــي ليبيا، وما عقبها من ضرب عل
مصرية طالت أهدافا قيل إنها تابعة للتنظيم على األراضي الليبية، ودعوة وجهها الرئيس 
املصري إلى املجتمع الدولي من أجل توســــــيع نطاق احلرب على اإلرهاب لتشــــــمل ليبيا، 
أثار موجة من التصريحات الرسمية وغير الرسمية التي صدرت عن العديد من األطراف 
ــــــة، بني مرّحب بهذه الدعــــــوة من بوابة توقي اخلطر اإلرهابي، ورافض لها من بوابة  الدولي

التعويل على احلل السياسي الذي يبدو صعبا على املدى القريب.

تنظيم «داعش» ماض في تحدي المجتمع الدولي باستعراض قوته في شوارع ليبيا غداة إعدام المواطنين المصريين

هو  ليبيا  فــي  الحقيقي  الخطر 

تــنــامــي قـــوة تــنــظــيــم «الـــدولـــة 

الفوضى  مــن  أكــثــر  اإلسالمية» 

الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــصــــراع بــيــن 

الميليشيات المسلحة

◄

«إذا اقتصـــرت العملية العســـكرية على مجرد القصـــف الجوي فقط، 
فلـــن يكون من شـــأنها ســـوى الدفع بالســـكان إلى التشـــّدد، خاصة 

بسبب ما يمكن أن ينجر عنها من أضرار للمدنيني».

لويس مارتينيز
خبير مبركز الدراسات واألبحاث الدولية

«التطـــورات الخطيرة في ليبيا، خاصة بعد العملية اإلرهابية التي قام 
بهـــا تنظيم داعش بحق رعايا مصريـــني أبرياء، تحث الجميع على بذل 

جهود كبيرة من أجل تشجيع الليبيني على الحوار».

رمطان العمامرة
وزير اخلارجية اجلزائري

«ال يعقل أن يتم حظر تصدير الســـالح إلى الحكومة الليبية املعترف 
بهـــا دوليـــا ومعاملتها على قدم املســـاواة مع املجموعات املســـلحة 

وامليليشيات األخرى، فهذه حكومة جاءت بانتخابات حرة».

بدر عبدالعاطي
املتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية

في 
العمق

مازن الشريف:

أي تدخل عسكري سيجعل 

من ليبيا أرض جهاد يتدفق 

إليها الجهاديون

تهديد بوكو حرام يطال تشاد ويخيم بظالله على دارفور 
} اخلرطــوم - بعد تنفيذ جماعة "بوكو حرام" 
النيجيرية، اجلمعة املاضي، أول هجوم لها في 
األراضي التشادية احلدودية مع السودان فإن 
السؤال املطروح بشـــدة اآلن هو مدى إمكانية 
متـــدد اجلماعة إلـــى إقليم دارفـــور املضطرب 

غرب السودان.
وما يضع السؤال في الواجهة ليس تنفيذ 
اجلماعة لهجمات في تشـــاد املجاورة لدارفور 
مـــن حدودها الشـــرقية، بل ألن تقريـــرا للجنة 
تابعة لألمم املتحـــدة، صدر في يناير املاضي، 
حذر من حتول دارفور إلى "تربة خصبة تتسلل 

إليها جماعات إسالمية متطرفة".
التقرير الذي صدر عـــن جلنة حظر دخول 
األسلحة إلى دارفور، املكّونة بقرار من مجلس 
األمن الدولي، أشـــار إلى أن حدود اإلقليم التي 
يسهل اختراقها والتضامن بني القبائل املمتدة 
في دول املنطقة مبا في ذلك أفريقيا الوســـطى 
والنيجـــر ومالـــي، يســـهل تســـلل اجلماعات 

املتطرفة.
ولـــم يجزم التقرير بشـــأن مـــدى التهديد، 
حيث جاء فيه أّن اللجنة األممية "يتعني عليها 
حتديد مقدار التهديد الفعلي أو احملتمل الذي 
تشـــكله اجلماعـــات اإلســـالمية املتطرفة على 

األمن واالستقرار في دارفور".
وقال محمد نوري أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة اخلرطـــوم إن "متدد بوكـــو حرام من 
تشـــاد إلـــى دارفور جائز نســـبة إلـــى تدهور 
الوضـــع األمنـــي"، مضيفا أّن "مـــا يغذي هذه 
االحتماالت ليس األوضاع في تشـــاد فحسب، 

بـــل احتمال التدخل الدولي فـــي ليبيا أيضا"، 
مطالبـــا احلكومـــة التـــي قـــال إنهـــا "ال تولي 
اهتمامـــا كافيا باألمن االســـتراتيجي للبالد"، 

بالنظر إلى هذه االحتماالت "بجدية".
آدم محمـــد أحمـــد، عميـــد كليـــة العلـــوم 
السياســـية بجامعة الزعيم األزهري، يستبعد 
متـــدد التنظيم إلـــى دارفور، حيث يقـــول "إّن 
هجمات التنظيم املتشدد التي نفذها في تشاد 
ال يهدف من خاللهـــا إلى التمدد هناك، بل هي 
تأتـــي كرّدة فعل على تدخل اجليش التشـــادي 

في احلرب عليه".
وأضـــاف أن "كل مـــا تريـــده اجلماعة هو 
إرسال رسالة عبر تسلل جماعات صغيرة تابعة 
لها لتنفيذ هجمات محدودة، لكن  دخولها إلى 
عمق األراضي التشادية بشكل منظم يعّد أمرا 

صعبا عليها، ناهيك عن دارفور".
وبشأن احتمال تسلل عناصر محدودة من 
اجلماعة إلى اإلقليم، كما حدث في تشـــاد، قال 
أحمد إّن "لدارفور حدود مشتركة مع تشاد، وال 
حدود مباشـــرة لها مع الكاميرون أو النيجر، 

وهو ما يصعب من هذه الفرضية".
ويـــرى محللون أن ذلـــك الهجوم يأتي كرد 
على بدء اجليش التشـــادي فـــي يناير املاضي 
عمليـــات ضـــد اجلماعة فـــي أقصى الشـــمال 
الكاميروني والشمال الشرقي لنيجريا كخطوة 
اســـتباقية من الرئيس إدريس دبي، الذي قال 
في وقت سابق، "إّن بوكو حرام تهدد مصاحلنا 
احليويـــة ولن ننتظر هجماتهـــا ألن املؤكد أن 

عناصرها سيأتون إلينا".

بوكو حرام تشن للمرة األولى هجوما في تشاد

ليبيا: جريمة تستحي منها األبالسة

ص ٨
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عبدالرحمن مطر
} تدور عجلة اإلرهاب سريعة في املنطقة، 

تطحن ضحاياها على عجل، بصورة صافية 
نقّية كحّد السكني التي جتّز أعناق املواطنني، 

في البالد املمتدة ما بني النهرين في سوريا 
والعراق، إلى شمال أفريقيا، مرورا باليمن، 
قبل أن تّولد فيها الصراعات على السلطة 

عصر االنقالبات وحروب األخوة، وحتول كل 
شيء إلى خراب، لم تستجره سوى أنظمة 
االستبداد التي أنشبت أظالفها في اجلسد 

العربي، مثل جذور يصعب اقتالعها دون 
سيول الدم.

فعلة داعش النكراء األخيرة في ليبيا، 
تبدو حلقة جديدة في سلسلة املوت واخلراب 
اإلجرامي التي متارسها اجلماعات اإلرهابية 

ضد شعوب املنطقة، ضمن نهج أسدي – 
إيراني – داعشي واحد، محّركه الرئيس 

أنظمة القهر واالستعباد، التي أطلقت 
جماعات التطرف من مكمنها الذي هّيَأْتُه 
على نار هادئة، كي يكون عقاب الشعوب 

بليغا وموغال في حريقه، نظير احلرية التي 
هّبت مطالبة به، في وقت لم يعد فيه احتمال 

املهانة ممكنا، لتصبح املقاربة أكثر واقعية 
في االختيار بني أمرين: 

أنظمة االستبداد والرضوخ كلّية لها، 
واالعتراف بصوابية نهجها األمني، أو 

الذهاب إلى الفوضى والتطرف الذي ليس، 
بكل حال، سوى وليد تلك األنظمة. في هذه 
النقطة تلتقي أيضا السياسات املتضاّدة، 

للدول التي تتناصب فيما بينها العداء.
التطور السريع في امتداد اإلرهاب يثير 
القلق، مبثل صورته التي ينمو بها، خارج 
أطر اجلغرافيا، مهّددا بنشر أوسع وأشّد 

للحرائق، حيث تكمن احلاجة إلى خلق غول، 
أو مترير مصالح دولية وإقليمية، لن ُتدرك 

نتائجها، سوى الحقا، في إطار إستراتيجيات 
رسم املالمح اجلديدة للمنطقة، والتي متثل 
جماعات التطرف واإلرهاب واحدة من أهم 

أدواتها اليوم.
هل خرجت حالة التطرف في املنطقة عن 
السيطرة؟ وهل خلقت كي تنمو وتتمدد كما 

هو شعار تنظيم الدولة اإلسالمية ”باقية 
وتتمدد“ الذي يتقابل، متاما، بالصيغة 

والهدف مع شعارات أطلقها النظام األمني 
لألسد الشريك املباشر في خلق تكوينات 

اإلرهـاب ورسم وحشيتها، عبر القول 
بـ”األسد أو نحرق البلد“.

لقد نشأت هذه املجمـوعات اإلرهـابية، 
دون شك من رحم األجهزة األمنية لدول 
االستبداد، التي رعت استنساخ القاعدة 
وملحقاتها، وفقا للحاجة إلى ما ميكّنها 
من إعادة إنتاج نفسهـا، ومبـا مينحها 
القـوة على االستمرار، وتطوير أدوات 

القمع والتحكم مبصائر شعوب املنطقة، 
واالستحواذ على إدارة موارد املنطقة، دون 

شراكة أو رقابة.
لقد اجتاحت العالم العربي، رياح التغيير 

في مواجهة أنظمة القمع واالستبداد، التي 
استطاعت بحكم خبرتها األمنية إفراغ 

الـربيع العربي من محتواه األساسي املتمثل 
باحلرية التي حتولت إلى فوضى ودمار 
وحروب أهلية. في ليبيا كادت ثورة 17 

فبراير 2011 أن تؤسس ملرحلة جديدة من 
التغيير، سرعان ما متت اإلطاحة بها بفعل 

عوامل داخلية وخارجية، ال تريد للثورة 
الليبية اجلديدة أن حتقق ما قامت من أجله، 
فأجهضت أولى الثورات املسلحة في الربيع 

العربي، في الوقت الذي استطاع فيه نظام 
األسد وشركاؤه جّر الثورة السورية إلى 

التسّلح، كي تغرق سوريا في اخلراب الذي 
ال أفق له.

منطقة الربيع العربي، يلعب فيها عامالن 
مؤثران، هما النفط والثروات املعدنية، 

وإسرائيل. وكالهما بالنسبة إلى القوى 
اإلقليمية والدولية خطان أحمران، ال يسمح 

باالقتراب منهما. ورغم جناح تلك القوى 

حتى اآلن في جلم الثورات العربية من 
الوصول إلى هذين اخلطني، فإن جناح أي 

حركة حترر وطنية، سوف حتمل خطرا 
على االستبداد والنفط وإسرائيل، مبوجب 

القضايا  العالقة التبادلية بني هذه األطراف – 
الثالثة، وأيضا مبوجب النظرة إلى أن 

شعوب املنطقة ال ميكن أن تقود حركتها إلى 
تغيير دميقراطي مدني. وهذا ما مت االشتغال 

عليه، بتوليد مارد اجلماعات اإلرهابية 
املتطرفة، مثال القاعدة وداعش، ومن في 

حكمهما.
متدد داعش في بعدين: اإلجرامي 

واجلغرافي، يفيد في حتقيق مزيد من اإلرباك 
باملنطقة، ويقود إلى تعومي أنظمة قلقة، 

لتبوؤ مكانة متقدمة في مكافحة اإلرهاب، 
بحيث تتصدر كل األجندات الدولية لصالح 

تهميش ومن ثم محاصرة قضايا التحرر 
من االستبداد واالنتقال الدميقراطي، وبناء 

املجتمعات املدنية في املنطقة. لذلك، ومع 
التطورات السياسية اجلارية اليوم، فإن 
الذهاب إلى تسوية سياسية في سوريا، 

استنادا إلى رحيل األسد، لن تكون ممكنة، 
في ظل بروز احلاجة إلى أنظمة ضاربة 

لإلرهاب، كما ُيعتقد، كنظام األسد الذي يرى 
دي ميستورا من مرآة موسكو وطهران أن 
األسد جزء من احلل، أي أن ال حل لسوريا 

سوى عبر دور أساسي له.
خالل فترات متقاربة، قفزت جرائم 

اإلرهاب إلى معدالت قياسية، ارتكبتها داعش 
في سوريا والعراق وليبيا، يضاف إليها 

جرائم باريس وكوبنهاغن، وجرمية كارولينا 
الشمالية ضد عائلة سورية فلسطينية قد 
حظيت باهتمام كبير، غير أنها غطت على 
اجلرائم األكثر بشاعة في ممارسات إيران 

ونظام األسد، التي ال تقل خطورة عّما 
ترتكبه داعش، حيث تتحكم بحياة السوريني 

وأرواحهم.
كان جلرمية ذبح املصريني على شواطئ 

املتوسط، أن تهيل الغبار على جرمية 
العدوان على دوما، التي تتعرض كباقي 

املدن والبلدات السورية إلى حالة موصوفة 
من جرائم اإلبادة اجلماعية. كما أنها تبعد 

األضواء عما حتّضر له إيران في جنوب 
سوريا، عبر االحتالل املباشر الذي نفذته 

قوات احلرس الثوري اإليراني، لتحقيق ثالثة 
أهداف أساسية هي: منع سقوط دمشق، 

ومحاولة تفكيك التحالفات الهامة بني قوى 
الثورة في درعا وجوارها. والثالث هو 

محاولة خلق وضع إستراتيجي جديد في 
املنطقة، عبر إنشاء قوس نفوذ إيراني، ممتد 
من جنوب لبنان حتى احلدود األردنية، عبر 

جبهة اجلوالن.
ال ميكن بأي حال عزل جرائم اإلرهاب في 
املنطقة بعيدا عن إستراتيجية إيران الرامية 

إلى تعزيز احتاللها لسوريا، ومّد أذرعها 
في اليمن وحيثما يقّيض لها، دون أن يبدي 

الغرب أي حتّرك فّعال ملواجهة ذلك، وكأنه 
ميّد يده إلى إيران داعما ومؤيدا وشريكا.

* كاتب سوري

قوى االستبداد وعجلة التطرف واإلرهاب

جريمة داعش النكراء األخيرة في 

ليبيا، حلقة جديدة في سلسلة 

املوت والخراب التي تمارسها 

الجماعات اإلرهابية ضد شعوب 

املنطقة، ضمن نهج دموي أسدي 

– إيراني – داعشي

التمدد واالنتشار الداعشي في 

ليبيا حصال بسبب إهمال متعمد 

من املجتمع الدولي ملحاربة هذا 

التنظيم، رغم أنه موجود منذ بضع 

سنني وتجرأ منذ أشهر على إعالن 

والئه للدولة اإلسالمية

د. أحمد إبراهيم الفقيه
} آخر اجلرائم التي ارتكبها تنظيم 

الدواعش في ليبيا، هي اجلرمية البشعة 
التي تصّدرت نشرات أخبار العالم، متمثلة 

في قتل 21 مواطنا مصريا بريئا، جاؤوا إلى 
ليبيا سعيا وراء الرزق، ملجرد أنهم ينتمون 

إلى امللة القبطية، بدم بارد، وجرأة على 
استعراض التوّحش والتباهي به، وإعالنه 

بصورة استعراضية للعالم.
هو عمل بربري يؤكد مدى استفحال 

اخلطر الداعشي في ليبيا، وسيطرته على 
مناطق كاملة يبسط عليها نفوذه، بعد أن 

كان وجوده يقتصر على جزء من مدينة 
درنة، محتميا هناك بأحراش وأدغال وكهوف 

اجلبل األخضر، ولكنه في األشهر األخيرة 
متدد وانتشر حتى وصل إلى العاصمة 

طرابلس، ليستعرض فيها طوابير عناصره 
امللثمة، مدّججني بالسالح، رافعني األعالم 

السوداء، بل ويباشر تنفيذ عملياته في 
أكثر مناطقها استقطابا للضيوف، حيث 
فندق كورونثيا، الذي يجده الصحفيون 
والدبلوماسيون مكانا آمنا لإلقامة، فإذا 

بعناصر التنظيم الداعشي تداهمه في عملية 
إجرامية تسفر عن تسع ضحايا يفقدون 

حياتهم، بينهم اثنان من االنتحاريني 
الداعشيني.

استهداف املصريني األقباط له سوابق 
كثيرة، بعضها حصل في بنغازي منذ 

سنة مضت، حيث متت مداهمتهم في مقر 
سكناهم واقتيدوا إلى شاطئ البحر لتقص 
رؤوسهم، وكانت آخر عملية قبل األخيرة، 

طبيب يعمل في منطقة قريبة من مدينة سرت، 
متت تصفيته هو وعائلته، ال لشيء إال ألنه 

يخالف الدواعش في اعتناق الدين املسيحي، 
ثم يأتي أخيرا اختطاف هذا احلشد الكبير 

من العمال املصريني واحتجازهم لعدة 
أسابيع قبل اإلعالن عن قتلهم، في املنطقة 
الوسطى من ليبيا، وعاصمة هذه املنطقة 

سرت، بعد أن صارت واحدة من مراكزهم، 
استولى فيها التنظيم على مبان حكومية 
ومقرات إعالمية، وصار يديرها لصاحله، 

بعد أن تراجعت الدولة وغابت مؤسساتها 
األمنية والعسكرية، وقد جاء هذا التمدد 

واالنتشار الداعشي، بسبب إهمال متعمد 
من املجتمع الدولي حملاربة هذا التنظيم 

في ليبيا، رغم أنه موجود منذ بضع سنني، 
وجترأ منذ أشهر على إعالن والئه للدولة 

اإلسالمية في املوصل بقيادة اخلليفة أبوبكر 
البغدادي مقدما له البيعة، بل وجاء تصريح 
هذا األخير، بأن ليبيا صارت مقرا لتنظيمه 

يعّني فيها الوالة والوكالء، بل ويرى فيها 
املوئل لتنظيمه في املستقبل، والدولة التي 

ستخضع بكاملها لسيطرته.
وأرى هذا التقاعس أو هذا اإلهمال، لغزا 
يحتاج إلى تفسير ويبحث عن مبرر، وراءه 

أجندات سرية لم تفصح عنها هذه القوى 
الدولية التي حتارب التطرف واإلرهاب 

الديني في كل بقاع العالم، وأغمضت 
عينيها عن وجوده في ليبيا وهي تراه 

يرتكب الفظائع، وينتشر ويتمدد وينمو 
دون رادع وال قوة محلية قادرة على إيقافه، 
تاركة إياه لسلطة محلية ليبية، ال حول لها 

وال قوة، تعاني أعباء فترة انتقالية مليئة 
باملشاكل والفوضى واالرتباك، تعوزها 

اإلمكانيات واملوارد، وتدخل في صراع مع 
تيارات سياسية ذات مدد ودعم خارجي، 

مع نواة جيـش، يحـاول أن يؤسس نفسه، 
على أنقاض ما تبقى من اجليش الوطني، 
ال زال يعاني من آثار احلـرب املدّمـرة التي 

دارت بني نظام الطاغية، والثوار املدعومني 
بدعم جوي من قوات الناتو، وفوق هذا 

وذاك فهو مـا زال يخضع حلظـر على 
التسليح، لم يرفعه مجلس األمن رغم تبّدل 

األحوال والظـروف، ويتلقى في نفـس الـوقت 
الطعنـات والضربات من جماعات مسلحة 

مدعومة من بلدان مثل قطر وتركيا والسودان 
التي تناصر تيار اخلالفة اإلسالمية 

املزعومة.

وفي حني كان التحالف الدولي يطارد 
التنظيمات اإلرهابية الداعشية في مناطق 

الشرق العربي، ويقدم الدعم حملاربتها 
في بعـض منـاطق املغرب العـربي وبلـدان 

أفريقية أخرى مثل مالي ونيجيريا، فإنه 
يهمل مثل هذا اإلرهاب في ليبيا، رغم أنها 

أكثر احتياجا للدعم مـن غيـرها، حتى 
حتولـت األرض الليبية إلى أرض جاذبة 

للدواعش نظرا إلى سهولة اختراقها، 

والتسلل من حدودها التي ال وجود جليش 
يحرسها، فتكاثرت فيها العناصر اإلرهابية 

التي ال تنتمي إلى ليبيا أصال، وإمنا هي 
عناصر من شتى أصقاع األرض ومختلف 
جنسيات العالم، بعضهم هرب من تونس 

واجلزائر ومالي ونيجيريا بعد ارتكابه 
جرائم هناك، بحثا عن ملجأ آمن تقدمه لهم 

ليبيا.
وهناك شهود عيان، فروا هاربني من 

مداهمة التنظيم اإلرهابي الداعشي حلقل 
نفطي هو حقل املبروك، قالوا إن ستني سيارة 

صحراوية حاصرت املكان واستولت عليها 
بالكامل حتمل عناصر من غير الليبيني، 

وقد أعطى هذا اإلهمال الدولي لليبيا، 
وتسلميها لهذا اخلليط من أهل التوحش 

واإلرهاب، انطباعا لدى املراقبني للشأن 
الليبي، بأن هناك أجندة سرية لدى قيادة 

التحالف العاملي ضد اإلرهاب، وهي الواليات 
املتحدة األميركية، تقضي بأن تبقى ليبيا 

ورقة للمساومة، قصد استخدامها رمبا في 
صفقة مـع اإلسالم السياسي، ورمبا مع أهل 

التطرف أنفسهم، بأن تتركها لهم ينعمون 
بثرواتها وبراحات أرضها التي تعادل 
مساحة قارة من قارات العالم، شرط أن 

تكتفي بها، وتكف أذاها عن أميركا والغرب، 
وهي سياسة تعادل في إجرامها إجرام 

داعش نفسها، إن لم تكن تفوقه بشاعة، ألنه 
إجرام دولة هي األكبر واألقوى في العالم، 

ولكن املعروف أن الشر كان دائما قرينا 
لإلمبراطوريات الكبرى في العالم، التي 

تعميها القوة واملصلحة عن متييز اخلير من 
الشر.

* كاتب ليبي

ليبيا: جريمة تستحي منها األبالسة

ال يمكن بأي حال عزل جرائم 

اإلرهاب في املنطقة بعيدا 

عن إستراتيجية إيران الرامية 

إلى تعزيز احتاللها لسوريا، 

ومد أذرعها في اليمن وحيثما 

يقيض لها

اإلهمال الدولي لليبيا، أعطى 

انطباعا بأن هناك أجندة لدى 

قيادة التحالف العاملي ضد 

اإلرهاب، تقضي بأن تبقى ليبيا 

ورقة للمساومة مـع تيارات 

اإلسالم السياسي

«تدهور الوضع في ليبيا يتطلب حال ســـريعا من جانب المجموعة 

الدوليـــة، الوقت محدود نظرا لوجـــود مخاطر واضحة بعد حصول 

اندماج بين تنظيم الدولة اإلسالمية وميليشيات محلية».

باولو جنتيلوني
وزير اخلارجية اإليطالي

«أفضل مســـار للمضـــي قدما في ليبيـــا، هو العملية السياســـية 

الجاريـــة بقيادة األمـــم المتحدة. ومعلوم أن هـــذه العملية تحاول 

عالج الخالفات بين مختلف األطراف والكيانات على األرض».

جني ساكي
املتحدثة باسم اخلارجية األميركية

«جريمـــة قتل 21 مواطنا مصريا في ليبيـــا من قبل داعش، تؤكد 

الحاجة الملحة إلى حل سياســـي للصراع في ليبيا، واستمرار ذلك 

الوضع يصب في صالح المجاميع اإلرهابية بما فيها داعش».

من بيان مشترك
حكومة الواليات املتحدة وحكومات دول أوروبية
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} في األيام القليلة املاضية شهدت العاصمة 
البريطانية لندن ميالد مجلة ”اجلديد“ 

الفكرية والثقافية الطليعية، وهي من تأسيس 
اإلعالمي واملثقف هيثم الزبيدي، ويرأس 

حتريرها الشاعر نوري اجلراح وهي مفتوحة 
للفكر النقدي الدميقراطي وللثقافة النقدية 

املتطورة في العالم العربي، وللمثقفني 
واملثقفات وللمبدعني واملفكرين واملبدعات 

العرب، وملثقفي ومثقفات ومبدعي ومبدعات 
مختلف اإلثنيات ببلداننا.

طرح أحد محاور هذه املجلة قضية فكرية 
سياسية بالغة األهمية وتتمثل في موقف 

املثقفني العرب من الربيع العربي الدامي، ومن 
مشكلتْي السلطة السياسية، والدكتاتورية 

املتعسفة التي أدت إلى خروج الناس للشارع 
من أجل تغيير األنظمة التي كّرست التخلف 

في بلداننا لسنوات طويلة. ومبناسبة 
صدور العدد األول من هذه املجلة، انعقدت 

أيضا ندوة مهّمة قدمت خاللها مداخالت 
املشاركني فيها حول دور مثقفينا ومفكرينا 

وعالقتهم بالراهن العربي، وموقفهم من 
السلطة السياسية وأمناطها األخرى. وبهذا 

اخلصوص أذكر أن مؤرخا جزائريا سؤل 
مرة عن رأيه في املثقفني العرب وعالقتهم 

بالسلطة، وطلب منه أن يكتب شيئا عن هذا 
املوضوع اخلالفي الذي أسأل الكثير من املداد 
منذ حصول بلداننا على استقاالتها إلى يومنا 

هذا، فقال بلهجة اختلط فيها املزاح باملوقف 
النقدي الصارم، بأن املشكلة األساسية التي 
يواجهها املرء حني يريد أن يدلي بدلوه في 

هذه القضية تتمثل في وجود ”ما يشبه“ 
السلطة السياسية و“ما يشبه“ املثقفني في 

بلداننا عدا بعض االستثناءات القليلة.
عندما يقال بأنه ال يوجد ببلداننا في 
الغالب سوى ما يشبه السلطة وما يشبه 

املثقفني، فذلك يعني في اجلوهر ندرة السلطة 
التي تكرس نفسها لتحقيق مجتمعات 

احلريات والدميقراطية والوفرة االقتصادية 
والرخاء االجتماعي وكذلك ندرة املثقفني الذين 
ينتجون الثقافة املتطورة، واألفكار املستنيرة 

والسلوك امليداني النموذجي. ال شك أنه يوجد 
لدينا كثير من احلكام املتنفذين، وأصحاب 

القرارات السياسية والتشريعية، كما يوجد 
عندنا أدباء ونقاد ودكاترة في مختلف 

التخصصات ومهندسون وقضاة ومحامون 
ومدرسون، ولكّن هنالك فرقا بني الوجود 

الظاهري والشكلي، وبني الوجود اإلبداعي 
والتنويري والتحديثي.

ال شك أن عدم تبلور فكرة تقاسم 
األدوار بني من هم في سدة احلكم وفي 

دواليب السلطة، وبني أهل الرأي والفكر 
في مجتمعاتنا، يعد كارثة كبرى. إن أغلب 

املتمسكني بدواليب السلطة واحلكم يعتقدون 
أنهم فقط أصحاب الفكر والرأي، كما أن نسبة 

كبيرة من أهل الفكر عندنا يعتقدون أنهم 
األْولى بكراسي الوزراء والسفراء والرؤساء، 
وهكذا يبدو املشهد وكأنه حلبة صراع حول 

املكانة والوجاهة ومناصب احلكم، وليس 
حول املشروع احلضاري املتمثل في البناء 

الوطني والتنمية املادية احلداثيني ودعائمهما 
الثقافية والعلمية والفنية.

إن طمس مثل هذه الفكرة في حياتنا 
الفكرية والثقافية والسياسية يعد واحدا 

من املشكالت املركزية املطروحة التي لم 
جتد حال إلى يومنا هذا. أما املشكلة الثانية 
التي تطرح نفسها علينا، بإحلاح وإصرار، 
فتتمثل في غياب ”مشروع“ الدولة الوطنية 
التحديثية املؤسسة على الهندسة الفكرية 
وليس على املشاغبات الشللية أو احلزبية 
التي تتميز باملعارك البهلوانية والتشرذم 

والعنتريات التي ال تغني وال تسمن من جوع 
أو من عطش. لو كان لدينا ”مشروع حضاري“ 

في صورة قضية كبرى، فإن املثقفني وكذلك 
أصحاب وأعوان السلطة سينطلقون، أوال 

وقبل كل شيء، في تقاسم األدوار حيث ينجز 
كل واحد وفي ميدان تخصصه، ما يساعد على 

حتقيق ذلك املشروع احملوري. أما املشكلة 
الثالثة التي تطفو إلى السطح فتتلّخص في 
حصر السلطة في نطاق وأدبيات وممارسات 

احلكم فقط، علما أن السلطة مفهوم مركب 
ومتعدد األبعاد، وليست ذات بعد سياسي 
وتنفيذي أحادي البعد، ألن مفهوم السلطة 

يعني سلسلة اخلطابات واملمارسات املنتجة 
للمعنى، وهكذا يكون التراث سلطة، وتكون 

القيم االجتماعية سلطة، وتكون األيديولوجية 
الدنيوية أو الدينية سلطة.

ومن هنا فإن اتخاذ املوقف من السلطة، 
سواء بسلوك مسلك التغيير في أبنيتها 

املادية وجتلياتها في الوعي واألخالقيات 
وأسلوب العمل وفي العالقات االجتماعية، أو 

بالقيام بفرزها وحتليلها وتنقيتها ونقدها، 
ليس أمرا هّينا، ألن السلطة مبعناها الشامل 

ال تقيم في املستوى العلني من حياتنا غالبا، 
بل إنها موجودة في املناطق الالمرئية من 

ذواتنا وتسكن في الوعينا الفردي أو اجلمعي. 
إن سلطة القيم ال ندركها بسهولة دائما 

علما أنها حتركنا وتشكل أمناط عالقاتنا 
مع بعضنا البعض بالوعي مَنا في كثير من 

األحيان، والدليل على ذلك هو أن تغيير القيم 
والبنيات الثقافية والوعي ومخزون الالوعي 

ال تنجز ببساطة وفي حلظة من الزمان أو 
موسم. ميكن أن نستبدل عمارة بعمارة أخرى 
في ظرف زمني قياسي إذا توفرت اإلمكانيات 
املادية واملعرفة املعمارية، وميكن لنا أن نقيم 
مصنعا إلنتاج الدراجات محل مصنع إلنتاج 

املعّلبات، ولكن استئصال القيم األخالقية 
البالية أو أمناط التفكير األصولي اخلرافي أو 
الديني املتطرف وإحالل بدائل أخرى مخالفة 

لها محلها، مسألة صعبة ومعّقدة ودرامية 
حقا، وهي عملية طويلة املدى وأحيانا ال 

تنجح إال جزئيا.
هنا نرى أنه البد من التمييز بني قيم 

السلطة القمعية، وبني سلطة القيم اجلمالية 
ومخزون قيم املوروث احلضاري بكل أنواعها 

وتنويعاتها الثقافية والدينية واالجتماعية 
واألخالقية.

من املعروف أن السياسي البراغماتي، 
بطبعه االستعجالي، يتعامل مع الراهن 

واملمكن في احلال، ولكن املثقفني الثوريني 
يتعاملون مع املشاريع احلضارية الكبرى 

ذات الصلة مبسار التاريخ وتطور األفكار، 
إلى جانب اهتمامهم بالظواهر اآلنية امللحة 

ولكن من منظور نقدي ووفق حساسية فكرية 
وثقافية عاليتني. في هذا النطاق بالذات 

نفهم أن املثقفني احلقيقيني هم املهندسون 
الوطنيون الذين يرسمون داخل رحم الواقع 

اليومي، املخططات الهندسية الروحية 
والفكرية والثقافية والفنية واالقتصادية 

واألخالقية واملضمون اجلديد للمدنية.
إَن التحدث عن املثقف ال يعني تقدمي مجرد 

وصفة عن كيان جتريدي معلق في الفراغ ألن 
املثقف الذي نعنيه هنا هو ظاهرة اجتماعية 

وتاريخية وحضارية بامتياز. ففي التاريخ 
توجد مناذج هذا النوع من املثقفني الذين 

لعبوا أدوارا تأسيسية جذرية سواء في ميدان 
اإلصالح اجلزئي، أو على مستوى التغيير 

الراديكالي للمنطق الكلي للمرحلة التاريخية 
التي عاصروها، وميكن ضرب األمثلة 

بخصوص هذين النموذجني من املثقفني 
املنتمني سواء للعصور احلديثة أو لعصرنا 
بجان جاك روسو، وفولتير، وتوماس باين، 

من العالم الغربي، وفرانز فانون، وأبو القاسم 
الشابي، والطاهر احلداد، وعبداحلميد بن 

باديس، وجمال الدين األفغاني، وغاندي من 
العالم الثالث، فضال عن شخصيات تاريخية 
منوذجية أخرى كثير لعبت بطرق وأساليب 

مختلفة أدوارا عّدلت في احلساسية الثقافية 
واملواقف األخالقية، وأحدثت تغييرات في 
أمناط التفكير، أو في املمارسة السياسية. 
وفي هذا الصدد يقفز إلى الذاكرة الشعار 
الشهير الذي رفعه كانط والذي ينبغي أن 

يتمّيز به املثقف النقدي: ”الشجاعة أن 
تستعمل فهمك اخلاص بك“ ألنه ”إذا كان لدّي 

كتاب ليفهم في مكاني، واملستشار الروحي 
ليوفر لي الضمير، والطبيب ليقرر لي احلمية 

إلخ، فإنني ال أحتاج أن أقوم بأي جهد على 
اإلطالق“.

بناء على ما تقدم فإن السؤال اجلوهري 
الذي ينبغي أن يطرح على راهن واقعنا 
العربي هو ليس من شاكلة بذخ األسئلة 
األكادميية املماحكة املولعة بالتعريفات 

اجلاهزة مثل: ما هي الدميقراطية وما هي 
العدالة؟ بل ينبغي أن يكون عملنا منصبا على 

البحث العلمي اجلاد عن الشروط النفسية، 
والثقافية واالجتماعية والسياسية والروحية 

واالقتصادية والتشريعية التي متكننا من 
السير نحو الدميقراطية والتنوير، مع االنتباه 

إلى التحذير الذي سّجله أحد أقطاب عصر 
التنوير األوروبي وهو كانط نفسه بخصوص 

”االنقالبات لتحقيق التنوير“ ألن ”اجلمهور 
ال ميكن أن يصل إلى األنوار إال ببطء، وال 

ميكن لثورة أن تؤدي إلى سقوط االستبداد 
الشخصي واالضطهاد املغرض أو الطماع، 

لكنها لن توفر لنا اإلصالح لطرائق التفكير، 
وعوضا عن ذلك فإن أضرارا جديدة، مثل تلك 

التي أخذت مكانتها، سوف تستخدم كرسن 
للتحكم في اجلمهور العريض الذي ال يفكر“.

أال تتمثل مهّمة املثقفني العرب في حتطيم 
”الرسن“ الذي يوضع في أفواه اجلماهير 
لتقاد مثل احليوانات، وجعل هذه املهمة 

شرطا أوليا لفتح طريق احلريات للسير نحو 
التنوير العربي املنشود؟

* كاتب جزائري

المثقف العربي وشبح السياسة

«المثقف العضوي مقولة ألنطونيو قرامشـــي ويعني بها المثقف 

الملتـــزم بـــل الملتحـــم بالطبقات الســـفلى والمســـخر لقضاياها 

وينسحب المفهوم على المثقف الملتزم بقضايا الجماعة واألمة».

حمادي الرديسي
كاتب وأستاذ جامعي تونسي

«مصر وجيشـــها وشعبها لن يقفوا مكتوفي األيدي أمام اإلرهاب، 

لذلك كان الرد ســـريعا عبر الضربة الجويـــة التي وجهتها القوات 

المسلحة المصرية ضد مواقع داعش في ليبيا».

طارق عادل
مندوب مصر الدائم لدى اجلامعة العربية

«هناك ضـــرورة ُملحة لمشـــاركة اإلعالم الوطني فـــي الحرب على 

اإلرهاب واالبتعاد في ذات الوقت عن التبعية السياســـية، اإلعالم 

أصبح له دور خطير في مواجهة القضايا المصيرية ألي دولة».

عماد عبداملقصود
خبير باملركز املصري للبحوث االجتماعية واجلنائية

محمد نجيب عبدالكافي
} أذكر ولن أنس حوارا دار في طرابلس 
ليبيا، بيني وبني الطبيب احلكيم سعيد 

تقدمير. كان ذلك في منتصف ستينات القرن 
املاضي، وبلداننا جديدة العهد باالستقالل، 
تبحث عن أحسن السبل لالرتقاء والتقدم. 

طال احلوار إلى أن عّرجنا على العالج وطرقه، 
عالج األمراض واملشاكل، فقال محدثي: تصّور 
أنك في يوم ممطر، هطل فيه املطر بغزارة فإذا 

باملاء يقطر في املسكن. كيف تسرع ملجابهة 
احلدث؟ جتفف املاء أم تصلح السقف؟ قلت 

أصلح السقف طبعا ثم أجفف املاء.
ذكرت هذا احلديث ألني أستحضره كلما 
سمعت أو قرأت عن تدابير وخطوات تتخذ 

هنا وهناك، ضّد ما أصبح يسّمى رسميا 
اإلرهاب اإلسالمي، وما إليه من ويالت 

ها القاعدة أو داعش، أو ليبيا،  ومصائب، سمِّ
أو العراق، أو سوريا، أو ما شئت من األسماء، 

إذ كلها تؤدي إلى مفهوم واحد هو صراع 
األديان، ليس هذا مجال التعّرض ملا عرف 

العالم واإلنسانية عبر تاريخها، من حروب 
دينية وويالتها إذ هي معروفة لدى اخلاص 

والعام، وكتبت عنها دراسات وحتاليل من كّل 
صنف ووجهة نظر.

للتذكير أشير إلى ما هو قريب تاريخيا، 
فأذكر ما عرفته أوروبا في القرن السادس 
عشر باسم اإلصالح ونقيض اإلصالح، ثّم 

حرب الثالثني عاما (1618 – 1648) تلتها 
محاكم التفتيش، وما احلروب الصليبية 

بحمالتها التسع، سوى جتسيم فعلّي لتطاحن 
األديان، حسب ما يعتقده الكثيرون.

إّن ما يهّمنا من هذا اليوم، هو ما يجري 
حاليا بني ظهرانينا وحولنا، وما هي أسبابه 

وكيف تعالج، وتستبدل مبا تنّص عليه األديان 
نفسها من سلم وتعايش وتفاهم وتعاضد 

بني اجلميع لفائدة اجلميع، دون تهميش أو 
نبذ أو متييز. قد ال أخطئ في القول بأّن هذه 
األوضاع التي نراها ونقاسيها حاليا بدأت، 
على األقل في شكلها اإلرهابي اجلديد، منذ 

تفكك االحتاد السوفيتي، فظهور حركات 
رجعية بأسماء متعّددة مستترة باإلسالم، 

ومثيالتها مستترة باملسيحية الكاثوليكية، 
وخاّصة منها ذات الشكل البروتستانتي 
بالواليات  أبرزها ما يسّمى ”نيوكونس“ 
املتحدة. كّل هذا أثار من جديد الصراع 

الديني، خاصة بعد ما عّبر عنه سامويل 
هانتنغتون بصراع املدنيات. يبرز هنا سؤال 

يفرض نفسه وهو: هل هي األديان حقا 
التي تتصارع؟ إنها وال شك بريئة من كّل 

ما ينسب إليها، ألّن ما يؤتى باسمها يأتيه 

البشر بحيوانيتهم وجشعهم. نعم إن الدين 
عامل أساسي في الهوية الثقافية لكثير من 

الشعوب، لكنه رغم ذلك ال يدعو وال يأمر 
بتهميش اآلخرين، فتحدث املجابهة. فما الذي 

يدفع إلى التناحر والتقاتل إذن؟
غايات أخرى كثيرة، منها االقتصادي 

والسياسي، مثل ما تأكد من دراسات أسباب 
احلروب التي دارت رحاها في القرن السادس 

عشر بأوروبا فكادت أن تقضي عليها. أّما 
حاليا، فيكفي التبّصر في ما جرى بالبوسنة، 

وما يجري بأفغانستان والعراق وغيرهما.
إنني أعيش ببلد تعاشرت فيه األديان 

قرونا، وتالحمت فأعطت مدنية وتقدما 
ورفاهية بقيت، وستبقى، مثاال يذكر فيحمد 
وعسى أن يحتذى. أقول هذا ألّن الصراع أو 
التطاحن الذي نشاهده ال يجري بني األديان 

بل باسمها، وبالّرغم منها ومن تعاليمها، 
حتى أنه ميكن القول بأنها أول ضحية لهذا 
الّصراع. ال أدل على ذلك من وضع اإلسالم. 

فهو منذ عقود، عرضة لكل التهم والتهّجمات 
الكالمية والفعلية العسكرية. قيل إن اإلسالم 

ال ينسجم مع الدميقراطية، فطلعت علينا 
أقطار عديدة بنظم أثبتت عكس ما ُيّدعى، ثّم 
ها هي تونس تؤكد ذلك بنظامها اجلديد. أما 

إذا التفتنا إلى املاضي وبحثناه بعني التبّصر 
والعقل واحلقيقة، رأينا أن معظم البلدان ذات 
األغلبية اإلسالمية شملت دوما عديد األديان، 

خاصة السماوية منها، دون عنصرية وال 
متييز. قد تنشأ أحيانا خالفات أو مشاجرات، 

طبعا ألن تلك هي سّنة احلياة، فحتى أفراد 
العائلة الواحدة غير ناجني من اخلالف 

والشجار.
إن املشكلة الرئيسية األساسية في ما 

يجري هنا وهناك من تطاحن كالمي ومسلح، 
من قتال وإرهاب، من وحشية وشراسة 

و“قلة دين“، حسب التعبير الشعبي، ال تكمن 
بتها، بل تكمن في  في األديان وال هذه ُمسبِّ

اإلنسان نفسه، في أنانيته وجشعه وطموحاته 
االقتصادية والسياسية واإلستراتيجية، 
مضاف إليها كلها حّبه للهيمنة والتسلط 

والسيطرة. حتّول هذا من األفراد إلى الشعوب 
والدول، لتبدو الصورة احلالية واضحة جلية، 

تقول بصوت عال فصيح: األديان ال تتصارع 
إمنا هم البشر.

اإلنسان معتدي ومعتدى عليه في كل ما 
نعيشه ونشاهده ونقاسيه، وال سبيل إلى 
اخلروج من الهوة إال بالّصراحة وإعالن 

احلقيقة، واّتباع احلق الذي يعلو وال يعلى 
عليه. لذا معظم ما يصّرح به ويتخذ من 

تدابير للقضاء على هذه األزمة البشرية، 
ال جدوى منه ألنه ”جتفيف املاء ال إصالح 

السقف“، حسب تعبير تقدميي سالف الذكر.
لنتوقف برهة ونتساءل أو نسأل أصحاب 

القرار: من أّسس وأنشأ كل هذه املجموعات 
املسلحة التي تريد فرض ما ال ُيفَرض؟ أين 
وملاذا أنشئت؟ من مّولها وميّولها؟ من دّرب 

عناصرها وكّونهم؟ أين ّمت ويتّم ذلك التدريب؟ 
كيف ميكن أن يجري كّل هذا وال يّطلع عليه 

أحد، وال ُتعرف مواقعه، حسب دعوى املّدعني، 
بينما املخابرات البشرية واإللكترونية 

واألقمار الصناعية تعرف كّل صغيرة وكبيرة، 
في عالم لم يعد فيه سّر وال خصوصية؟ من 

املستفيد ماديا ومعنويا من هذه احلروب 
املنحصرة داخل حدود معّينة ومن العمليات 

اإلرهابية املخّططة زمانيا ومكانيا؟ كيف وملاذا 
يتعاون مّدعو التدّين والكفاح باسم الدين مع 

املهربني وجتار املخّدرات واألسلحة؟
إّن بداية القضاء على هذا الوباء املعاصر، 

تكمن في اإلجابة عن هذه األسئلة، وكثيرة 
غيرها، ثّم يأتي الشروع في عملّية املقاومة 

والقضاء، على أسس صحيحة وبينات ثابتة، 
ومواقع وأشخاص محّددين معروفني. هل 
باإلمكان هذا؟ نعم لكنه ليس بيدي وال بيد 

أخرى غير أيدي أصحاب القرار. أّما نحن فكّل 
ما نستطيع قوله هو أن األديان ميكن ويجب 
أن تتعايش وتتعاشر، والدليل أنها تعايشت 

وتتعايش في كثير األقطار والبلدان. هل يجب 
التذكير بحضارة األندلس ومثالها الراقي من 

التعايش والتسامح، في عصر كانت ميزته 
الهمجية والتعّصب وهيمنة القوي؟ هل يلزم 

التذكير بأين جلأ اليهود كلما تعّرضوا للمحن 
خاصة محنة طردهم وإخوانهم املسلمني من 

أسبانيا؟ ألم تأوهم أقطار إسالمية؟ هل يجب 
التذكير بأّن اإلسالم ال يتنافى والدميقراطية 

ألنه دين يوصي بالشورى واحترام حقوق 
الغير ولو كان من ملة أخرى، ويأمر بالعدل 

واإلحسان ويحّرم القتل واالعتداء مثل األديان 
األخرى وأكثر، وأنه في كّل ما يجري أحيانا 

باسمه هو الضحية األولى؟ إن ما تواجهه 
اإلنسانية في مستهل هذا القرن اجلديد، من 
بشاعة ومجازر ملتحفة برداء الدين إلخفاء 
غايات أخرى، عرفنا بعضها وتكهّنا بعضا 

اآلخر، وغاب عّنا الكثير منها ولعله األساسي 
األصلي وهو الدافع إلى هذه الويالت.

لذا ليس أمام من يبحث عن اقتالع جذور 
هذا الوباء القاتل إال ترك األديان جانبا، 

والتركيز على منبته ومأتاه، ألن األديان ميكن 
تلخيص مفاهيمها في هذا الّصدد ببعض 

اآليات القرآنية الكرمية مثل ”لكم دينكم ولي 
دين“ و“ربكم أعلم مبن هو أهدى سبيال“ و“لي 
عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا 

بريء مما تعملون“.

* كاتب تونسي ودبلوماسي سابق

صراع أديان أم تنفيذ استراتيجيات
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7256.3اقتصاد
شـــحنات من الغـــاز الطبيعي املســـال تعاقـــدت عليها وزارة 

البترول املصرية أمس، مع شركة نوبل كلني فيولز في إطار 

مساعي الحكومة لتوفير الغاز ملحطات الكهرباء.

مليـــار دوالر حجـــم الفائـــض التجـــاري األملاني في ديســـمبر 

املاضـــي، بعد ارتفاعـــه بنســـبة 3.4 باملئة بمقارنة ســـنوية 

ليصل إلى مستويات قياسية بسبب ارتفاع الصادرات.

باملئـــة نســـبة االرتفاع فـــي الفائـــض التجـــاري اإليطالي في 

ديســـمبر املاضي، بمقارنة ســـنوية ليصل إلـــى نحو 5.756 

مليار يورو بحسب املعهد اإليطالي لإلحصاءات.

◄ كشفت مصادر بصناعة الغاز 
في الدوحة أمس، أن قطر للغاز 

التي تديرها الدولة في المراحل 
األخيرة من محادثات اتفاق لتزويد 

باكستان بثالثة مليون طن من 
الغاز المسال سنويا لمدة 15 عاما.

◄ هدد الزعيم اإليراني األعلى علي 
خامنئي أمس، بتقليص صادرات 
الغاز الطبيعي اإليرانية ردا على 

الضغوط الدولية والعقوبات 
الغربية المفروضة على طهران 

بسبب برنامجها النووي.

◄ تراجع سعر الذهب أمس، إلى 
أدنى مستوى له في ستة أسابيع 

بعدما خسر 1.8 بالمئة يوم الثالثاء 
وسط آمال في توصل اليونان إلى 
اتفاق مع الدائنين وهو ما يقلص 

مكانة الذهب كمالذ آمن.

◄ قفز الجنيه اإلسترليني 
ألعلى مستوياته في 7 سنوات 
مقابل اليورو، بعد نمو األجور 
البريطانية في ديسمبر بمعدل 

أسرع من التضخم وبدرجة غير 
مسبوقة منذ سنوات وانخفاض 

معدل البطالة.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أمس 
الثالثاء، أن الصين تدرس دمج 
شركات النفط المملوكة للدولة 

إلنشاء كيان ضخم سيكون أكثر 
كفاءة وقدرة من الشركات الدولية 

الكبرى مثل إكسون موبيل 
األميركية.

◄ طرحت تركيا أمس، صكوكا 
مقومة بالليرة بقيمة 1.8 مليار ليرة 

(736 مليون دوالر) يستحق أجلها 
في 15 فبراير 2017، ليصل حجم 

إصدارات الصكوك المقومة بالليرة 
إلى 6.8 مليار ليرة.

◄ أكدت شركة سوني اليابانية 
أنها تهدف لزيادة أرباحها إلى 
أكثر من 4.2 مليار دوالر بحلول 

عام 2017، عبر التركيز مجددا على 
أنشطة إنتاج أجهزة استشعار 

الصور وبرامج األلعاب والترفيه.

تضييق الخناق على أتش.أس.بي.سي في إطار فضيحة سويس ليكسباختصار

الهند مستاءة من صدارتها لمستوردي األسلحة

} جنيــف - ضيقت الســـلطات السويســـرية 
اخلنـــاق على مصرف أتش.أس.بي.ســـي في 
جنيـــف وداهمـــت مكاتبه، بعـــد فتح حتقيق 
جنائي في فضيحة التهرب الضريبي وغسيل 
األموال على نطاق دولي املعروفة بـ ”سويس 

ليكس“.
وأعلنت النيابة العامة في جنيف مداهمة 
مقـــر املصرف في جنيـــف وفتح حتقيق ضده 

وضد مجهولني بتهمة غسيل أموال.
ويلقـــي اإلعـــالن بظاللـــه علـــى ســـمعة 
املصارف السويســـرية التي تأثرت بعد قيام 
قضـــاة أجانـــب منذ عدة أشـــهر بفتـــح عدة 
حتقيقات لالشـــتباه بعمليات تهرب ضريبي 

واحتيال.

وفي مـــا يتعلق مبصـــرف أتش.أس.بي.
ســـي، فإن القضية أخذت منعطفا جديدا بعد 
تدخل القضاء السويسري، وذلك بعد 10 أيام 
على انكشـــاف فضيحة سويس ليكس بفضل 

مجموعة من الصحف الدولية.
ولم يكـــن املصـــرف السويســـري التابع 
ملصـــرف أتش.أس.بي.ســـي البريطاني حتى 
أمس، مالحقا سوى من قبل القضاء األجنبي 

كمـــا أنه كان يبدو في مأمن داخل سويســـرا، 
حيث لم يســـبق لهيئة مراقبة األسواق املالية 

في سويسرا أن فتحت حتقيقا بحقه.
وأعلـــن املصـــرف في بيـــان بعـــد عملية 
املداهمـــة أنـــه ”يتعاون بشـــكل متواصل مع 
الســـلطات السويســـرية منـــذ تبلغ بســـرقة 

بيانات في 2008، وهذا التعاون مستمر“.
فـــي املقابـــل، كان مصـــرف أتش.أس.بي.
ســـي – سويســـرا مالحقا قضائيا في فرنسا 

وفي بلجيكا.
ويواجـــه املصرف إمكانية فـــرض غرامة 
باهظة عليـــه وحتى عقوبات بالســـجن على 
مســـؤوليه تصـــل إلـــى 5 ســـنوات. وحذرت 
النيابـــة العامـــة في جنيف مـــن أن التحقيق 

موجه اآلن ضد املصـــرف، لكنه من املمكن أن 
يشمل أفرادا.

وعمليـــة دهـــم مكاتب أتش.أس.بي.ســـي 
يتوالها املدعي العام ملقاطعة جنيف أوليفييه 
جورنو، مما يدل على أن القضية يتم التعامل 

معها على أعلى املستويات.
ومصرف أتش.أس.بي.سي محور فضيحة 
تهرب ضريبي وغســـيل أموال تعرف باســـم 
سويس ليكس، بعد كشف معلومات قامت بها 
في التاســـع من فبراير مجموعة من الصحف 

األجنبية في مقدمها لوموند الفرنسية.
وراجعت هذه الصحف طيلة أشهر بيانات 
ســـربها في 2007 خبير معلوماتي ســـابق في 

املصرف يدعى ايرفيه فالسياني.

} بنغالــور (اهلنــد) - أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الهنـــدي نارندرا مـــودي أمـــس، أن الهند ال 
تريد أن تظل املســـتورد األول لألســـلحة في 
العالم وتريد زيادة نســـبة املعدات العسكرية 
املصنعة محليا إلى 70 باملئة خالل 5 سنوات.
وأكد مودي خالل معرض الدفاع والطيران 
في بنغالور، تعهداته الســـابقة خالل حملته 
وتشـــجيع  االســـتثمارات  بزيادة  االنتخابية 
املزودين الذيـــن يصنعون على أراضيها عند 

توقيع العقود.
وصرح فـــي معرض ايروانديا الذي ينظم 
كل عامني فـــي بنغالور ”نحن معروفون بأننا 
املســـتورد األول للمعـــدات العســـكرية فـــي 
العالم“. وتابع بحضور مئات الصناعيني من 
الهند واخلـــارج ”رمبا املوضوع ليس جديدا 
بالنســـبة إلى البعض منكم، لكنه مجال نريد 

أن نكون فيه في الصدارة“.
وأضاف ”نقوم بإصالح سياســـة التزود 
باملعدات الدفاعية وسنعطي تفضيال واضحا 

لكل ما يتم تصنيعه في الهند“.
وتبدي الهند منذ عقود رغبة في احلد من 
استيراد األســـلحة، لكن دون أن تتوصل إلى 
حتقيق ذلـــك إذ تواجه الدولة أيضا مشـــكلة 

تقادم املعدات املوجودة لديها.
ومنـــذ توليه احلكم فـــي مايو، رفع مودي 
نســـبة مســـاهمة املســـتثمر األجنبـــي فـــي 

الشركات الدفاعية في الهند إلى 49 باملئة.

وأعـــرب مودي أمـــس، عن أملـــه في رفع 
نسبة املعدات العســـكرية املصنعة في الهند 

من 40 إلى 70 باملئة بحلول عام 2020.
وقال إن ”أمة لديها صناعة عسكرية قوية 
ستستفيد ليس فقط على صعيد االستقرار بل 

على صعيد االقتصاد أيضا“.
وأضـــاف أن ”60 باملئة تقريبا من معداتنا 
العســـكرية مســـتورد ونحن ننفق العشرات 
من مليارات الدوالرات لشـــرائه من اخلارج… 
بعض الدراســـات تظهر أن خفـــض وارداتنا 
بنســـبة 20 إلـــى 25 باملئـــة، ميكـــن أن يؤدي 
إلـــى توفير بني 100 و120 ألـــف وظيفة لذوي 

التخصصات في الهند“.
وتشارك في معرض بنغالور الذي يستمر 
5 أيـــام مئات املجموعـــات الدفاعية واجلوية 
ال ســـيما داســـو وايربـــاص وبوينغ. وحتتل 
الواليـــات املتحـــدة املرتبة األولى مبشـــاركة 
64 شـــركة تليها فرنســـا وبريطانيا وروسيا 
وإســـرائيل. ومن بـــني املقاتـــالت املعروضة 
طائـــرة رافال من تصنيع داســـو التي وقعت 

عقدها األول للتصدير مع مصر.
وتخـــوض الهند مفاوضـــات حصرية مع 
داسو منذ 3 سنوات لشراء 126 مقاتلة رافال، 
إال أن احملادثات تتعثر خصوصا حول مسألة 
املسؤولية في حال بروز مشاكل في الطائرات 

الـ 108 التي سيتم تصنيعها في الهند.
ومـــن املتوقـــع أن يصـــل وزيـــر الدفـــاع 
الفرنســـي جان ايف لودريان إلـــى نيودلهي 

للتفاوض حول االتفاق.
ورفـــض وزير الدفـــاع الهنـــدي مانوهار 
باريكار التعليق على سير احملادثات، مشيرا 
إلـــى أنه ينتظر صدور تقريـــر تقييمي ترفعه 
”جلنـــة التفاوض حول العقـــود بحلول نهاية 

فبراير أو بداية مارس“.

بريتش بتروليم ترجح عودة أوبك للهيمنة على صناعة النفط
[ حصة أوبك في السوق سترتفع إلى 40 بالمئة بحلول 2035 [ إنتاج النفط الصخري سيواصل النمو حتى عام 2020

} لندن - توقعت شـــركة بريتش بتروليم (بي.
بـــي) البريطانية أمـــس، أن تســـتعيد منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبترول (أوبـــك) مكانتها 
وتتجـــاوز مســـتوياتها التاريخيـــة لإلنتـــاج 
بحلـــول عام 2030 مع تباطـــؤ نمو إنتاج النفط 
الصخري في الواليات المتحدة في الســـنوات 

القادمة.
وقالـــت بي.بي في تقريرها الســـنوي الذي 
حمـــل عنوان ”توقعـــات الطاقة فـــي 2035“ إن 
الطلب على نفط أوبك في األجل القريب سيظل 
تحت ضغط على األرجح مع اســـتمرار اإلنتاج 

القوي للنفط الصخري األميركي.
ويرى محللون أن الســـبب الرئيســـي لنمو 
المعروض هو ارتفاع إنتـــاج النفط الصخري 
في الواليات المتحـــدة، والذي أدى إلى هبوط 
أســـعار النفـــط بنحـــو النصـــف منـــذ يونيو 
الماضـــي، وخاصـــة بعـــد أن قـــررت أوبك في 

نوفمبر عدم خفض إنتاجها.
وقالت بي.بـــي إن ”التغلـــب على الضعف 
الحالـــي فـــي ســـوق النفـــط سيســـتغرق عدة 

سنوات على األرجح“.
لكنهـــا رجحـــت أن يؤدي تراجع األســـعار 
إلى ”تباطؤ نمو النفط الصخري وأن يستعيد 
إنتـــاج النفـــط بالشـــرق األوســـط مكانته مرة 

أخرى“.
وقالـــت الشـــركة إنه من المتوقـــع أن يزيد 
إنتـــاج النفـــط الصخـــري األميركـــي بنحو 3 
مليون برميل يوميا فـــي الفترة الممتدة حتى 
2035، بعدما ســـجل أكبر نمو سنوي في العام 
الماضي مرتفعا بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.

وبرغم أن تعامـــل أوبك مع تراجع الطلب 
على نفطها ال يزال غامضا، فإن تباطؤ إنتاج 
النفط الصخـــري األميركي وارتفـــاع الطلب 
العالمي ســـيؤدي إلى زيادة الطلب على نفط 
المنظمـــة والـــذي مـــن المتوقـــع أن يتجاوز 
مســـتواه التاريخي المســـجل فـــي عام 2007 
والبالـــغ 32 مليون برميل يوميا بحلول العام 

.2030
ومـــن المنتظـــر أن تبلغ حصـــة أوبك من 
الســـوق 40 بالمئة بحلول العـــام 2035، وهي 
نسبة مشـــابهة للمتوسط على مدى العشرين 

عاما الماضية.
وقال سبنســـر دال كبير خبراء االقتصاد 
لـــدى بي.بي إن ”أوبك ســـتظل قـــوة مركزية 
في ســـوق النفط خالل الســـنوات العشـــرين 

القادمة“.
ومن المتوقـــع نمو إمـــدادات المعروض 
العالمية من النفط والســـوائل األخرى بواقع 
20 مليـــون برميل يوميا بحلـــول العام 2035، 
حيـــث يتوقع أن تقود أميركا الشـــمالية نمو 
اإلمـــدادات العالمية حتى عـــام 2020 وبزيادة 

قدرها 9 مليون برميل يوميا بحلول 2035.
وســـوف ينمو إنتاج الشرق األوسط بعد 
ذلك، حيث سيزيد خمسة مليون برميل يوميا 

خالل تلك الفترة.
وخفضـــت بي.بـــي فـــي تقريرهـــا أيضا 
توقعاتهـــا لنمو الطلب علـــى النفط في 2035 
إلـــى 37 بالمئـــة مـــن 41 بالمئـــة فـــي العام 
الماضـــي، حيث تتوقع تباطؤا في معدل نمو 

اقتصادات آسيوية ناشئة مثل الصين والهند 
من سبعة بالمئة منذ عام 2000 إلى 2.5 بالمئة 

بين عامي 2013 و2035.
وال تـــزال الصيـــن أكبر مســـاهم في نمو 
الطلب العالمي وســـوف تحل محل الواليات 
المتحـــدة كأكبر مســـتهلك للنفط فـــي العالم 

بحلول عام 2035.
وقالـــت الشـــركة إنه فـــي الوقت نفســـه 
ســـتؤدي زيـــادة إنتـــاج النفط فـــي الواليات 
المتحـــدة وتراجـــع الطلب علـــى الطاقة إلى 
أن تصبـــح الواليات المتحـــدة مكتفية ذاتيا 

بحلول الثالثينات من القرن الحالي.
على صعيـــد آخر قال بوب دادلي الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة بي.بـــي إن ”إنتـــاج بحر 
الشـــمال مـــن النفط ســـيهوي إلـــى نحو 500 
ألـــف برميل يوميـــا بحلول العـــام 2035، مع 
اســـتنزاف الحقول فـــي الحوض الـــذي بلغ 

مرحلة النضج“.
وأصاف أن ”بحر الشـــمال أصبح منطقة 
ناضجة جـــدا للنفط والغاز وسيشـــهد حتما 
تراجعـــا. فقد بلـــغ ذروته في عـــام 1999 عند 
نحـــو 2.9 مليون برميل يوميا، وتوقعاتنا انه 

سيبلغ نصف مليون برميل في عام 2035“.
فـــي هذه األثنـــاء تراجعت أســـعار النفط 
العالميـــة أمس، لينزل ســـعر خـــام برنت عن 
حاجز 62 دوالرا للبرميل ويتخلى عن مكاسب 
الجلسة السابقة التي تجاوزت واحد بالمئة، 
بســـبب آراء المحللين الذيـــن قالوا إن موجة 
صعود األســـعار فـــي اآلونة األخيـــرة كانت 

مبالغا فيها.
وقـــال روبن بيبـــر مدير بي.فـــي.أم أويل 
أسوســـيتس إن ”عدم مواصلـــة الصعود أمر 
يبعـــث على القلق وثمة أســـباب عديدة ألخذ 

موقف محايد والمتابعة بعناية“.
وارتفعـــت أســـعار النفـــط أكثـــر من 35 
بالمئـــة منذ ســـجلت أدنى مســـتوياتها في 
نحـــو 6 ســـنوات، عندمـــا بلـــغ خـــام برنت 
نحو 45 دوالرا للبرميـــل في يناير وذلك في 
موجة صعود بسبب خفض إنفاق الشركات 
وهبوط عدد الحفارات العاملة في الواليات 

بي.بي تقلل من شأن تأثير تراجع األسعار على إنتاج النفط الصخريالمتحدة.

ــــــك في إنتاج النفط العاملي في  رجحت شــــــركة بريتش بتروليم أن ترتفع حصة منظمة أوب
ــــــرة املقبلة لتصل إلى أكثر من 40 باملئة بحلول عام 2035، لكنها قالت إن إنتاج النفط  الفت

الصخري سيواصل النمو حتى عام 2020.

سبنسر دال:

 أوبك ستظل قوة مركزية 

في سوق النفط خالل 

السنوات العشرين القادمة

مالحقة أتش أس.بي.سي 

سويس في جنيف تأتي 

بعد مالحقات مماثلة في 

بلجيكا وفرنسا

بوب دادلي:

إنتاج بحر الشمال سيهوي 

إلى 500 ألف برميل يوميا 

بحلول 2035

نارندرا مودي:

الحكومة ستعطي تفضيال 

واضحا لكل ما يتم تصنيعه 

داخل الهند

الهند المستورد األول لألسلحة في العالم



محمد بن امحمد العلوي

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - شـــهد قطاع 
صناعـــة الطيـــران في المغرب نمـــوا جامحا، 
خاصـــة منـــذ افتتـــاح  منطقـــة ”ميدبـــارك“ 
الصناعيـــة الحرة المتخصصـــة في صناعات 
الطيران والفضاء واألنشطة المرتبطة بها في 
أغســـطس عام 2013 في منطقة النواصر قرب 

مدينة الدار البيضاء.
وخصصـــت الســـلطات المغربيـــة مزايـــا 
استثمارية تشجيعية كبيرة إضافة الى البنية 
التحتيـــة المتطورة في في المنطة القريبة من 

مطار محمد الخامس وميناء الدار البيضاء.
وتأتي خطط تطويـــر صناعة الطيران في 
إطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي الذي 
تم إطالقه في فبراير 2009 التي تســـعى لخلق 
200 ألف وظيفة من خالل اســـتقطاب الشركات 
جذابـــة  تنافســـية  عـــروض  عبـــر  العالميـــة 

للمستثمرين المغاربة واألجانب.
وقدمت الدولة للمســـتثمرين مجموعة من 
الحوافز الضريبية والتسهيالت لخفض تكلفة 
التصنيع والشـــحن وبرامـــج تدريب الكفاءات 
تغطي جميـــع المهارات في مجـــاالت اإلنتاج 

والخدمات، والصيانة والهندسة.
األبحـــاث  لمؤسســـة  دراســـة  وأكـــدت 
نشـــرت  كاونســـيل،  أطالنتيـــك  األميريكيـــة 
في شـــهر فبرايـــر الجاري، أن بـــروز المغرب 
كقـــوة اقتصادية يشـــكل عامال أساســـيا في 
استراتيجية متكاملة إلرســـاء شراكات دائمة 

ومتضامنة مع البلدان اإلفريقية.
المندمجة  الصناعيـــة  المحطـــة  وتشـــكل 
”ميدبارك“، التي تمتد على مســـاحة تصل إلى 
1.25 مليون متر مربع، وبلغت تكلفة إنشـــائها 
نحـــو 93 مليـــون دوالر، للمـــدن الصناعيـــة، 
ويســـعى المغرب مـــن خاللها لتعزيـــز قاعدة 

صناعية للطيران.

وتمتد الصناعات المنتشـــرة في المدينة 
مـــن أجـــزاء الطائـــرات إلـــى االلكترونيـــات 
وصناعـــات الدفاع والخدمات اللوجيســـتية 
وعـــدد كبير من األنشـــطة المرتبطة بصناعة 

الطيران وأنشطة أخرى مرتبطة بها.
واســـتقطبت صناعة الطيـــران المغربية 
بحسب احصائيات رسمية نحو 110 شركات 
متخصصة في صناعـــة الطيران، وهي توفر 

حاليا نحو 10 آالف وظيفة.
وتمكنت مدينة ميدبارك خالل وقت قصير 
مـــن اســـتقطاب اســـتثمارات كبيرة إلنشـــاء 
مصانعها في المغرب، وبينها شركات بوينغ 
وفيكاس  وراتييـــه  وبومباردييه  وايربـــاص 
وسافران وداسول وأيربيس وزودياك وليزي 
وداهر و أل.أتش أفيسيون وطاليس وغيرها 

من الشركات.
وحقق القطاع الذي لم يكن يشـــغل سوى 
ألفي عامل في عام 2005، نموا كبيرا ليشـــمل 
صناعـــة أجـــزاء الطائرات ومختلـــف أعمال 
الصيانـــة والهندســـة، وصوال الـــى صناعة 

الطائرات بالكامل.
وفـــي أبريـــل 2014 وقع المكتـــب الوطني 
للمطـــارات فـــي المغـــرب اتفاقية مع شـــركة 
تسمح للشركة  ”أل.أتش أفيســـيون المغرب“ 
بإنشـــاء وحدة صناعية في مركز الطيران في 
مدينة الدار البيضاء إلنتاج طائرات من نوع 

”أل.أتش- 10 إيليبس“.
وتنـــص االتفاقيـــة علـــى انشـــاء وتهيئة 
واســـتغالل موقـــع صناعـــي علـــى مســـاحة 
اجماليـــة تقدر بنحو 19 ألف متر مربع إلنتاج 
تلـــك الطائـــرات، حيث ســـيتم تركيـــب هذه 
الطائرة بواسطة أجزاء ستصنع في المغرب 
ال ســـيما في ما يتعلق بهيكل الطائرة. ويبلغ 
حجم االســـتثمارات في هـــذا المرحلة األولى 
من المشـــروع نحو 10 ماليين يورو. وستبلغ 
الطاقـــة االنتاجية نحـــو 80 طائرة ســـنويا، 
ترتفـــع على المـــدى القصير الـــى انتاج 200 

طائرة سنويا.
وســـيوفر المشـــروع أكثر من 300 فرصة 
عمـــل للمهندســـين والتقنييـــن المغاربة في 
درجـــات عالية التخصص. وأكـــد وزير النقل 
محمـــد نجيـــب بوليـــف أن االتفاقيـــة تعتبر 

”مهمـــة جـــدا“، بالنظر الـــى كونها ســـتمكن 
وألول مرة من تصنيع طائرة بشـــكل كامل في 
المغرب، وبمشـــاركة واسعة من المستثمرين 

المغاربة.
ويحتل المغرب المرتبة الرابعة عالميا في 
مجال تصنيع األســـالك الكهربائيـــة للطائرات 
وأنظمـــة تشـــغيلها٬ خلف االتحـــاد األوروبية 

والواليات المتحدة والمكسيك. 
ومـــن المتوقـــع أن يوفـــر قطـــاع صناعـــة 
الطيران نحو 15 ألف منصب شغل بحلول عام 
2016. وقـــد جرى مؤخرا توقيـــع اتفاقيتين مع 
شـــركة أيروليا ومجموعة ألكوا، لنقل جزء من 
أنشطتهما الصناعية إلى ”ميدبارك“.                                                  
وأكـــد رئيس مجموعـــة أيروليا ســـيدريك 
غوتيي، إن المغرب هو البلد األكثر جاذبية في 
منطقة شمال إفريقيا بالنسبة لشركات صناعة 

الطائرات وتجهيزات الطيران في العالم.
وقـــررت شـــركة بومباردييه ثالـــث مصنع 
للطائرات فـــي العالم مؤخرا إنشـــاء أحد أكبر 
مصانعها في العالـــم بمنطقة النواصر جنوب 

الدار البيضاء.

واعتبـــر مهتمون بصناعـــة الطائرات أن 
اســـتثمار بومباردييه في الســـوق المغربية، 
انتصـــارا كبيـــرا للوكالـــة المغربيـــة لتنمية 
االستثمارالمســـؤولة عن جذب االستثمارات 
األجنبيـــة إلى المغـــرب، وأحـــد المفاوضين 

الرئيسيين لالتفاق.
بومباردييه  شـــركة  اســـتثمارات  وبلغت 
المغـــرب إلـــى ما يقـــارب 200 مليـــون دوالر، 
وســـتخلق ما يناهز 850 منصب شغل مباشر 
وحوالـــي 4 آالف وظيفـــة أخـــرى بصفة غير 

مباشرة.
وتشـــير األرقام الرســـمية لسنة 2014 إلى 
نمـــو صناعة الطيـــران المغربية بنســـبة 25 
بالمئة، ومـــن المتوقع أن تصل مســـاهمتها 
فـــي الناتج المحلـــي اإلجمالي فـــي المغرب 
إلـــى نحو 5.25 مليـــار دوالر، وأن يصل حجم 
صادرات أجزاء الطائرات لتصل إلى نحو 10 

مليارات دوالر. 
جهـــودا  المغربيـــة  الحكومـــة  وتبـــذل 
كبيـــرة لتلبية الطلب المتزايـــد على الموارد 
المتخصصة وخدمات المستثمرين في قطاع 

صناعـــة الطيران، وخاصة فـــي مجال تدريب 
العاملين.

وقد أنشـــأت معهد مهن الطيران في مايو 
2013 الـــذي أشـــرف علـــى تدشـــينه العاهل 
المغربي الملك محد السادس، كقاعدة نظرية 
وتطبيقية جديدة لتنميـــة قطاع الطيران في 

المغرب.
ويســـعى المعهد لالهتمام بعنصر تكوين 
الموارد البشـــرية وتوفير المتخصصين في 
التصنيـــع والعمـــل علـــى اآلالت ذات التحكم 
الرقمي ومحركات الطائرات، والمواد المركبة 
لمعـــدات الطائـــرات والصباغـــة، ومالءمـــة 
ولحـــام الطيران  الطائرات،  وتركيب خاليـــا 

ومعالجة األسطح.

قال احتـــاد املصـــارف العربية إن  } عــامن – 
دول اخلليج حققت نتائـــج كبيرة ومميزة في 
القطاع املصرفـــي العربي، وأن بنوك اإلمارات 
والسعودية تستأثر بنحو 37 باملئة من أصول 
القطـــاع املصرفـــي العربي، بواقـــع 630 مليار 
دوالر ملصارف اإلمارات ونحو 550 مليار دوالر 

للمصارف السعودية.
وأكد وسام فتوح أمني عام احتاد املصارف 
العربيـــة أمـــس أن القطاع املصرفـــي العربي 
حقـــق منوا بنســـبة �10 مقارنة بعـــام 2013، ( 
لم يحدد املؤشـــر الذي حقق النمو)، وذلك رغم 
التحديـــات التي تعاني منهـــا البلدان العربية 

بخاصـــة التقلبات السياســـية واالضطرابات 
األمنية.

جاء ذلك خالل منتدى ”اإلجراءات الرقابية 
إلدارة  الســـليمة  واملمارســـات  االحترازيـــة 
املخاطـــر في اجلهاز املصرفي العربي“ املنعقد 

حاليا في العاصمة األردنية عمان.
وأوضـــح فتوح أن موجـــودات البنوك في 
العالم العربـــي بلغت نحو 3.1 تريليون دوالر، 
ووصـــل حجم الودائـــع فيها إلـــى 2 تريليون 
دوالر، فيما ضخت املصارف العربية تسهيالت 
ائتمانية بحوالـــي 1.7 تريليون دوالر ملختلف 

املشاريع خالل عام 2014.

وأضـــاف أن حجم التســـهيالت االئتمانية 
التـــي منحتها البنـــوك العربية خـــالل العام 
املاضـــي تعـــادل نحـــو 60 باملئة مـــن الناجت 
احمللي االجمالي للدول العربية، وأن 10 باملئة 
من حجم القروض فقط كان لتمويل املشـــاريع 

الصغيرة واملتوســـطة، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
النسبة تتفاوت من دولة ألخرى.

وقال محافظ البنك املركـــزي األردني زياد 
فريـــز، إن إدارة املخاطر فـــي اجلهاز املصرفي 
تتطلـــب تنويـــع االجتاهـــات االتئمانيـــة في 
البنوك ومتويل املشاريع الصغيرة والقطاعات 
التنمويـــة بحيـــث حتتل أولوية لـــدى البنوك 
املركزيـــة فـــي الـــدول العربية بشـــكل يتعدى 
أولويات االســـتقرار النقدي واملالي إلى البعد 

التنموي واالقتصادي.
وأضاف فريز أن البنوك تعاني من مخاطر 

كبيرة بسبب االضطرابات السياسية.
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business@alarab.co.uk

◄ أدى توقف شركة الحديد والصلب 
الليبية عن العمل إلى توفير الغاز 

الطبيعي لمحطات الكهرباء في البالد 
التي عانت خالل الفترة الماضية من 

انقطاع متكرر في التيار في معظم 
أنحاء البالد.

◄ قالت شركة أم.أس.أم أكبر منتج 
للسكر المكرر في ماليزيا أمس 

األربعاء إنها ستلغي اتفاقا موقعا 
مع شركة الخليج الدولية اإلماراتية 

منذ 2008 لبناء مصفاة سكر في والية 
جوهر بجنوب ماليزيا.

◄ خففت الواليات المتحدة القيود 
على تصدير بعض أجهزة االتصاالت 

الشخصية مثل الهواتف الذكية 
واجهزة الكمبيوتر الى السودان 

التاحة فرصة اكبر للمواطنين 
السودانيين الستخدام االنترنت.

◄ أكد وزير النفط العراقي عادل 
عبدالمهدي أن أسعار النفط الحالية 
في السوق العالمية ال تمثل القيمة 

الفعلية للمصدر الرئيسي للطاقة 
في العالم وأنها حالة طارئة ستزول 

بزوال أسبابها.

◄ جنبت مجموعة االسمنت 
الفرنسية الفارج 385 مليون يورو 

كمخصصات النخفاض قيمة أصولها 
بسوريا والعراق. وتوقعت نمو سوق 

االسمنت بين 2 إلى 5 بالمئة خالل 
العام الحالي.

◄ أعلنت شركة ”إيران خودرو“ 
لصناعة السيارات أمس عن رغبتها 

في افتتاح فرع بمحافظة واسط شرق 
العراق، وأنها ال تعارض أن تحمل 

السيارات المصنعة في الفرع الجديد 
ماركة عراقية.

باختصار بنوك اإلمارات والسعودية تقود القطاع المصرفي العربي

سيدريك غوتيي:

المغرب أكثر البلدان جاذبية 

لشركات صناعة الطائرات 

وتجهيزات الطيران

تسارعت خطوات املغرب إلى اقتحام صناعة الطيران في العالم، وأصبح خالل السنوات 
األخيرة قبلة ألبرز الشــــــركات العاملية في مجال االســــــتثمار في صناعة الطيران، بعد أن 

وفر أرضية صلبة لهذه الصناعة في ظروف تنافسية قوية.

محمد نجيب بوليف:

صناعة أول طائرة بالكامل 

في المغرب وبمشاركة 

مستثمرين مغاربة

وسام فتوح:

موجودات البنوك العربية 

بلغت 3.1 تريليون دوالر 

وودائعها تريلوني دوالر

الدار البيضاء تتحول إلى مركز عالمي لصناعة الطيران
[ المغرب الرابع عالميا في تصنيع أسالك الطائرات وأنظمة تشغيلها [ مدينة صناعة الطيران تستقطب أكثر من 110 شركات عالمية

صناعة الطيران املغربية تنمو بنسبة ٢٥ باملئة سنويا وتساهم بنحو ٥.٢٥ مليار دوالر في الناتج املحلي اإلجمالي

 } شــيكاغو (الواليــات المتحــدة) – قـــال تجار 
األميركـــي  القمـــح  صـــادرات  إن  ومحللـــون 
انخفضـــت نحـــو 30 بالمئـــة مقارنـــة بالعـــام 
الماضي وان احتماالت التحســـن قاتمة نظرا 
الرتفـــاع قيمة الـــدوالر ووفـــرة المعروض في 

أسواق أخرى.
تتحســـن  أن  يأملـــون  المصـــدرون  وكان 
االوضـــاع في فبراير ومـــارس حين ينفد عادة 
المخزون لدى منافسين مثل روسيا وأوكرانيا 
وفرنســـا. لكـــن هـــذا لم يحـــدث في الموســـم 

الحالي.
واالردن  مصـــر  إن  مصـــدرون  ويقـــول 
والســـعودية لديهـــا كميات مـــن القمح تغطي 
االستهالك حتى منتصف مارس على األقل بعد 
أن شجعها انخفاض األسعار العالمية للقمح 
15 بالمئة في يناير على طرح عدة مناقصات.

وتتمثل المشـــكلة األكبر فـــي ارتفاع قيمة 
الـــدوالر، الـــذي أضر بالقمح أكثـــر من أي من 
محاصيـــل الحبـــوب االميركية األخـــرى، ألن 
القمح يـــزرع في كل مكان في العالم فضال عن 
زيادة المحصول العالمـــي على مدى العامين 
الماضيين السيما في الدول الجديدة المصدرة 

للقمح في منطقة البحر االسود.
وخفضت وزارة الزراعة االميركية توقعات 
لصادرات القمح األميركي في الموسم الحالي، 

الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ارتفاع الدوالر يعرقل

تصدير القمح األميركي

} مواطنون عراقيون يعبرون نهر دجلة في بغداد أمس بالزوارق، لتفادي األزمة المرورية الخانقة بسبب تردي أوضاع وسائل النقل في العاصمة 
العراقية.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.655.33

0.40%

4.674.51

0.29%

سوق مسقطسوق قطر

12.561.86

0.07%

3.857.53

0.32%

6.691.84

0.04%

سوق السعودية

9.407.87

0.37%

سوق البحرين

1.455.82

0.33%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} باريس - كشـــف كتاب جديد يســـرد ســـيرة 
حيـــاة جـــاك شـــيراك عن مـــدى تأثـــر زوجته 
برناديت من خيانته لها بل تجاوز األمر إلى أن 
تكون مناصرة شرســـة لعدوه القديم، الرئيس 

الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي.
وذكـــرت مصادر على عالقة بمؤلفة الكتاب 
أن برناديـــت قد راكمت ســـنوات من اإلحباط، 
وأصبحـــت معالمها تتصدر اليـــوم الواجهة، 
فقد اســـتنكرت على ســـبيل المثال ترشح آالن 
جوبيه الذي رعاه شـــيراك، ورئيـــس الوزراء 
وأشـــادت  لالنتخابـــات  الســـابق  الفرنســـي 

بصفات ساركوزي.
واتهمـــت زوجهـــا شـــيراك علنـــا حســـب 
الكتاب الذي يحمل عنوان ”شـــيراك: أســـرار 
بالمســـؤولية عن ارتفاع مستوى  العشـــيرة“ 
الجريمة في فرنســـا، وكادت تتهمه بالضلوع 
في أحداث باريس اإلرهابية األخيرة، كما قالت 
أمـــام بعض المقربين منهـــا ”ذاك الرجل يدمر 

حياتي“.
وقد انتقمت برناديت لنفسها حينما غرزت 
الســـكين في ظهر زوجها، عندمـــا علقت على 
العمل اإلرهابي على صحيفة ”شـــارلي إيبدو“ 
فـــي باريـــس، الشـــهر الماضي، حيـــث ألقت 
اللوم علـــى زوجها ألنه فســـح المجال لهؤالء 
اإلرهابيين بالتحرك دون قيود أو مراقبة، ولم 
يكـــن حازما في محاربتهـــم، وقالت ”نعم نحن 

من فسح لهم المجال“.
وكانت برناديت التي احتفظت بلقب سيدة 
فرنســـا األولى طيلة اثني عشر عاما منذ 1995 
تســـأل زوجها عما إذا كان ”سيتناول العشاء 
معها في هـــذا المســـاء“، وكان يجيبها دائما 
”أنـــت تتالعبين بأعصابـــي“، قبـــل أن يذهب 
للقاء نســـاء أخريات، حســـبما ترويـــه مؤلفة 
الكتـــاب، بياتريس غـــوري الصحفية المهتمة 

بالشؤون السياسية في صحيفة ”لوموند“.
ويبدو أن صبر الســـيدة برناديت شـــيراك 
قد نفـــد تماما جراء تصرفات زوجها شـــيراك 
البالغ مـــن العمر81 عاما الذي يعاني من حالة 
صحية ســـيئة وفقدانا للذاكرة بسبب إصابته 
بســـكتة دماغية، وهو اليزال رئيسا للدولة في 

عـــام 2005، ما يعني أنه كان ال يدرك أن صحته 
ليست على ما يرام.

وتشير بعض التقارير إلى شيراك المصاب 
بمتالزمـــة تمنع المعرضين لها من إدراك أنهم 
يعانون من المرض أصال، قد اشتهر بأسلوب 
حياته الخـــاص الحافل بالعالقـــات العاطفية 
الصاخبـــة لدرجـــة أن البعض ممـــن يعرفون 
حياته جيدا يطلقون عليـــه لقب ”الرئيس زير 

النساء“.
وكان قـــد أمر مجلس المدينـــة، عندما كان 
عمدة باريس في ثمانينات القرن الماضي، أن 
يتم شراء أريكة وغرفة نوم له ليتمكن من لقاء 
عشيقاته خالل قيامه باالجتماعات والمقابالت 

الرسمية في مقر البلدية.
وذكر الكتاب أن الرئيس شيراك أقام عالقة 
مع المراسلة السياســـية، جاكلين تشابريدو، 
المراســـلة السياســـية لصحيفة ”لو فيغارو“ 
الفرنسية في ســـبعينات القرن الماضي، لكن 
العالقة انتهت بعد أن طلب منه كبار مسؤولي 
حـــزب االتحاد من أجـــل حركة شـــعبية الذي 
ينتمي إليه ذلك، لخشيتهم من أن يؤثر ذلك في 

مسيرته السياسية.
وقالت مؤلفة الكتاب إن ”ســـنوات اإلحباط 
التي عانتها السيدة شيراك أخذت تظهر اآلن، 
وقد كرهـــت آالن جوبيه، الـــذي كان مقربا من 
زوجها، كما أنها أثنت على الرئيس الفرنسي 
الســـابق نيكوال ســـاركوزي، الـــذي كان يكره 

زوجها“، حسب صحيفة ”تايم“.
وقد تواصلت مغامرات شـــيراك العاطفية 
عندما أصبح رئيسا لفرنسا، حيث يقول بعض 
المقربيـــن من قصر اإلليزيه إن أحدا لم يتمكن 
من العثور عليـــه ليلة مقتل األميرة ديانا، قبل 
الثالثة فجرا إلبالغه بالحادثة واكُتشـــف فيما 
بعـــد أنه كان برفقة الممثلـــة اإليطالية كلوديا 
كاردينالي، إال أن بعض المصادر تشير إلى أن 
عالقات شيراك األكثر شغفا كانت مع جاكلين.
ويؤكد مسؤول في حزب شيراك حينها أنه 
بدأ يكتب لها القصائد واستأجر شقة باسمها 
ووعدها بأن تصبح مسؤولة مكتبه اإلعالمي، 
غيـــر أن تلك اللحظـــات الرومانســـية وصلت 
لنهايتها على يد كبـــار أعضاء الحزب الحاكم 
الذين ســـرقوا الرسائل الغرامية وطلبوا منها 

أن تتركه من أجل مصلحة فرنسا.
وأســـّرت برناديت مرة ألحـــد المقربين أنه 
”دائمًا ما كان يعود إليها“ بعد فشـــل كل عالقة، 
لدرجة أنها حذرته من أن ”نابوليون خسر كل 

شيء حين تخلى عن جوزفين“.
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برناديت شيراك تقتص لنفسها من «السيد 3 دقائق»
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فوبيا إيبوال تجبر زعيم كوريا الشمالية على وضع شقيقه في الحجر الصحي

حققت برناديت شــــــيراك، زوجة الرئيس الفرنسي األســــــبق جاك شيراك، انتقامها أخيرا 
من زوجها الثمانيني، إذ لطاملا كانت تشــــــك في وفائه لها بعد أن اكتشــــــفت بأن لديه عددا 
ال يحصى من اخلليالت، األمر الذي جعل مستشاريه يطلقون عليه لقب ”السيد 3 دقائق“.

} ســول - تقـــع كوريـــا الشـــمالية أكثر دول 
العالم عزلة على بعـــد آالف األميال من منطقة 
تفشـــي إيبوال في غرب أفريقيا ولم تظهر فيها 
أي حالـــة إصابة بالفيـــروس الفتاك الذي قتل 

أكثر من 9000 شخص إلى حد اآلن.
ومع ذلك أرسلت الحكومة الشيوعية مذكرة 
العاملة  والمنظمات  األجانب  للدبلوماســـيين 
فـــي بيونغيانغ تحذرهم فيها من إقامة حفالت 
أو اجتماعـــات تنتهك قواعـــد الحجر الصحي 
الصارمة التي تفرضها بســـبب المخاوف من 

تفشي هذا الوباء.
وهذه الخطوة، وفق المولعين بهذا النظام 
الشيوعي العدو اللدود للواليات المتحدة ومن 
يحذو حذوها، ليســـت األولى بل إن ســـلطات 

كوريا الشـــمالية تفرض إجراءات صارمة على 
كبار األعضاء في الحزب الحاكم بوضعهم في 

الحجر الصحي.
ويقـــول أحد كبار المســـؤولين في حكومة 
كوريا الجنوبية، فضل عدم الكشف عن اسمه، 
إن كيم يونغ نام رئيس الدولة الشـــرفي واألخ 
غير الشـــقيق للزعيـــم الحالي كيـــم يونغ أون 
وضـــع في الحجـــر لدى عودته مـــن رحلة إلى 

أفريقيا في نوفمبر الماضي.
ورغـــم بعـــد هـــذه الدولة اآلســـيوية آالف 
األميـــال عن منطقة الخطـــر فقد ظلت حدودها 
مغلقة في وجه الســـياح األجانب منذ أكتوبر 
الماضـــي جـــراء الفوبيـــا التـــي أصابت هرم 

السلطة من انتشار المرض بالبالد.

وتفرض الســـلطات الكورية حجرا صحيا 
لمـــدة 21 يوما على الدبلوماســـيين وموظفي 
اإلغاثـــة األجانـــب وطلبت منهـــم البقاء داخل 
مجمعـــات ســـفاراتهم، فـــي خطـــوة جوبهت 
بانتقادات من الحكومات التي تركت حبل الود 

موصوال مع النظام الديكتاتوري.
”بْين  وجاء في المذكرة، بحسب ”رويترز“ 
عـــدد قليل من أفراد الســـلك الدبلوماســـي في 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، استمر 
بعـــض الموضوعين في الحجـــر الصحي في 
إقامة مآدب الطعام أو الحفالت أو االجتماعات 

أو حضورها“.
وتضيـــف المذكرة المثيرة للجدل إن ”هذه 
السياســـة لن تتغير على األقل إلى أن يختفي 

مـــن الوجود خطر عدوى فيروس إيبوال“، رغم 
أن منظمـــة الصحة العالمية أشـــارت في وقت 
ســـابق في أحد تقاريرها إلـــى أن وباء إيبوال 
بدأ في االنحســـار في غرب أفريقيا بعد أن تم 
تطويقه بإجـــراءات صحية قوية وبمســـاعدة 

المجتمع الدولي.

وانتهت سنوات الحب بين برناديت وجاك شيراك

[ غضب زوجة الرئيس الفرنسي األسبق بلغ حد تحميله المسؤولية عن هجمات باريس اإلرهابية

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

ملك النرويج في رحلة 

استكشاف للقطب الجنوبي

األميرة لال سلمى زوجة العاهل املغربي امللك محمد السادس في زيارة للمتحف العربي للفن الحديث بالدوحة برفقة الشيخة مياسة آل ثاني

} أوســلو - قـــام العاهـــل النرويجـــي، الملك 
هارالد الخامس، بأول زيارة له للقارة القطبية 
الجنوبية اســـتغرقت 3 أيام منذ توليه الحكم 
في 1991 حيث شـــاهد ألول مرة الشاطئ الذي 
يحمل اسمه وهو منحدر جليدي يبلغ ارتفاعه 

20 مترا، بحسب وكالة الشرق األوسط.
وغـــادر الملك من طائرته التـــي أقلته على 
مدى 9 ساعات من كيب تاون بجنوب أفريقيا، 
حيث زار محطـــة األبحاث النرويجية فى قارة 
”انتاركتيـــكا“ للتعـــرف علـــى األبحـــاث التي 
تجريهـــا بـــالده في مجـــال المنـــاخ والجليد 

بالمنطقة غير المأهولة.
وكان المستكشف النرويجي، فيغو فيدرو، 
قد ســـمى هذا القسم من شاطئ ”االنتاركتيكا“ 
تيمنـــا باألمير الجديد هارالـــد حينما ولد عام 
1937 خالل بعثة استكشافية بقيادة قطب صيد 

الحيتان آنذاك، الرس كريستينسن.
وعقـــب ذلك االستتكشـــاف بحوالي عامين 
ضمـــت المملكة النرويجة إليها منطقة من تلك 
القارة تبلغ مساحتها 2.7 مليون كيلومتر مربع 

وأسمتها ”كوين مود الند“.
يجـــدر ذكـــره أن الملك، هارالـــد الخامس 
(77 عامـــا)، تولى العرش خلفـــا لوالده، أولف 

الخامس، قبل أكثر من 24 عاما.

◄ كشفت صحيفة ”ميرور“ 
البريطانية للمرة األولى النقاب عن 
قائمة فطور الزفاف الملكي لألمير 

ويليام وزوجته دوقة كمبريدج كيت 
ميدلتون والتي ستباع في مزاد 

علني.

◄ تعرض أعضاء من حزب 
المناضلين من أجل الحرية 

االقتصادية للطرد من قاعة البرلمان 
في جنوب أفريقيا بعد مقاطعتهم 
للرئيس جاكوب زوما أثناء إدالئه 

بخطاب.

◄ فاجأت وزيرة شؤون البحار في 
إندونيسيا، سوسي بودجياستوتي، 

رئيس شركة ”سيتيلنك للطيران“ 
الحكومية بطلب حجز أي مكان لها 
على إحدى الرحالت رغم أن الحجز 

مكتمل.

◄ قدمت قيادة كوريا الشمالية أكثر 
بلدان العالم انغالقا هدية لمواطنيها 

على شكل 310 شعارات سياسية 
بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على 

تأسيس البالد.

◄ أعلنت أول نائبة برلمانية متحولة 
جنسيا والعضوة في البرلمان 

البولندي منذ عام 2011، آنا غردوزكا، 
ترشحها لخوض غمار السباق 

الرئاسي.

◄ اعترفت القاضية بالمحكمة العليا 
األميركية، روث بادر غنسغبرغ، بأن 

تأثير الكحول كان وراء غفوتها أثناء 
خطاب حالة االتحاد للرئيس باراك 

أوباما.

◄ مثل الرئيس التشادي السابق 
حسين حبري قبل أيام أمام محكمة 

خاصة في السنغال وذلك بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب.

} بوخارست - جرى اعتقال وزيرة السياحة 
الســـابقة  والمرشـــحة  الســـابقة  الرومانيـــة 
لرئاســـة البـــالد، إيلينـــا أودريا، بتهم غســـل 
األموال واســـتغالل النفوذ، بحســـب ما ذكرت 

بعض التقارير.
وتم اعتقال أودريا عضو البرلمان الفاتنة 
التـــي جـــاء ترتيبها رابعـــا فـــي االنتخابات 
الرئاســـة التي تمت في نوفمبر الماضي، لمدة 
يـــوم واحد قبـــل أكثر من أســـبوع، بعد أن تم 
التحقيـــق معها في مكتـــب المحقق المختص 

بشؤون الفساد في العاصمة بوخارست.
ويقول المدعـــون العامون إن السياســـية 
الرومانيـــة متهمـــة باســـتغالل نفوذهـــا في 
ترخيص غير شرعي لبرمجيات في المدارس، 
إضافة إلى غســـل األموال، لكن دون اإلشـــارة 
إلى نوعيـــة األعمال التي جنـــت منها أرباحا 

غير مشروعة.
كما وجه لها االدعاء اتهامات أيضا تتعلق 
بطلب رشاوى قدرها 500 ألف يورو كي تعطي 
األفضلية في عقود تجارية خالل تنظيم حدث 
”غـــاال بويت“ عندمـــا كانت وزيرة للســـياحة، 
ويتعلق هذا الحـــدث بالترويج لبطل رومانيا 

في المالكمة.
ويؤكـــد االدعـــاء أن أودريا تســـترت على 
حصول زوجها السابق ورجل األعمال دورين 
كوكـــوس المحتجـــز احتياطيـــا على تســـعة 
ماليين يورو بطريقة غير مشـــروعة من شركة 

”ميكروسوفت“ لصناعة البرمجيات.
وقـــد صّوت أعضـــاء البرلمـــان على قبول 
اعتقال الوزيرة، األســـبوع الماضـــي، نتيجة 
توجيه ثالث تهم إليها، ولكن هذه السياســـية 
الحســـناء التي أسست حزب الحركة الشعبية 

العام الماضي، أنكرت التهمة.
وساءت ســـمعة هذه الوزيرة البالغ عمرها 
41 عامـــا نتيجـــة عالقتها القريبـــة من ترايان 
باسيسكو الرئيس الروماني الذي حكم البالد 
طيلة عشـــر سنوات أي في الفترة ما بين 2004 

و2014.
ويبدو أن المحكمة بعـــد أن مثلت أمامها، 
أودريا، مددت فـــي مدة اعتقالها لثالثين يوما 
أخـــرى الســـتكمال التحقيقات معهـــا لذلك لم 

يرصد أحد تعليقا منها بشأن تلك القضية.
وتجري وحدة مكافحة الفساد في رومانيا 
تحقيقات منذ عدة أشـــهر شملت تسعة وزراء 
سابقين تتعلق بشركة ”ميكروسوفت“ لصناعة 
البرمجيات والتي كانت باعت لرومانيا أجهزة 
إلكترونيـــة مخصصة للمدارس، حيث تشـــير 
تقاريـــر إلى أنهم حصلوا علـــى 60 ألف يورو 

من أجل دعم الصفقة والعمل على إنجاحها.
وعملت أودريا وزيرة للســـياحة في الفترة 
مـــا بين 2008 و2009، كما تقلدت منصب وزيرة 
التطوير والســـياحة في الفترة مـــا بين 2009 
و2012، حيث كانت تدير ميزانية ســـنوية تبلغ 

3.19 مليار يورو.

تهمة غسيل األموال تالحق 

مرشحة سابقة لرئاسة رومانيا

باختصار

النظام الشيوعي يلزم 

الدبلوماسيين األجانب 

المقيمين على أراضيه 

بالبقاء في الحجر الصحي

«املغـــرب تعـــرض للتعســـف من قبـــل االتحاد األفريقـــي لكرة 

القدم ألنه اتخذ قرارا سياديا بني على تقدير مصلحتها ولتجنب 

ما قد يتسبب فيه وباء إيبوال».
عبد اإلله بن كيران
رئيس احلكومة املغربية

«الســـبب في رغبتي التخلي عن الجنسية األميركية نتيجة والدتي 

في الواليـــات املتحدة هو  التزامي الدائم نحو بريطانيا وســـأعمل 

على إيجاد حل لذلك». 
بوريس جونسن
عمدة لندن

«االحتفال بالذكرى السبعني لقصف مدينتنا في الحرب العاملية 

الثانيـــة كان فرصة إلبراز القيم الحقيقية لدريســـدن للعالم وهي 

االنفتاح والتسامح مع الشعوب». 
هيلما أوروس
رئيسة بلدية دريسدن األملانية

 مؤلفة كتاب «شـــيراك: أســـرار 

ســـنوات  إن  تقـــول  العشـــيرة» 

اإلحبـــاط التـــي عانتهـــا برناديت 

أخذت تظهر اآلن

◄



للتربيـــة  اإلســـالمية  المنظمـــة   - الربــاط   {
والعلـــوم والثقافة، وبصفتهـــا فرعا من فروع 
منظمة التعاون اإلســـالمي آلت على نفسها إال 
أن تتصدى للتطرف الشـــائن عالي المنسوب 
في العالم اإلســـالمي، وأن تقاوم أيضا تطرفا 
مقابال أصبح يتخذ من ممارســـات التنظيمات 
اإلســـالمية المتطرفة منطلقا لوصم اإلســـالم 
بديـــن العنف، وتبـــذل المنظمة جهـــدا دؤوبا 

لدحض هذه القراءة التعميمية.
فـــي هـــذا الســـياق قـــال المديـــر العـــام 
للمنظمة اإلســـالمية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو): إن العالم اإلسالمي يواجه اليوم 
خطـــر التطرف من جانبين، هما اإلســـالميون 
المتشـــددون والمتطرفـــون الغربيـــون الذين 
العـــرب  إلـــى  لإلســـاءة  الفـــرص  يتحينـــون 

والمسلمين.
وقـــال عبدالعزيز بـــن عثمـــان التويجري 
المديـــر العام للمنظمة التـــي تتخذ من الرباط 
مقـــرا لهـــا ”نحـــن نواجـــه خطريـــن، خطـــر 
المتطرفيـــن من المســـلمين الذين يشـــّوهون 
صـــورة اإلســـالم، وخطـــر المتطرفيـــن فـــي 
المجتمعـــات الغربيـــة الذين يســـتغلون هذه 
التشـــوهات ولديهم االســـتعداد لإلساءة إلى 
المسلمين ومعتقداتهم“. وأضاف ”هي عملية 
صعبة ألننا نحتاج إلى جهد كبير وإلى تعاون 
العديد من المنظمات والهيئات في الغرب وفي 

العالم اإلسالمي“.
وقـــال التويجري: إن موقف اإليسيســـكو 
التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ”يصب في 
اتجاه الثقافة اإلســـالمية المعتدلة التي تنشر 
الســـلم والتســـامح والحوار بين المجتمعات 

اإلنسانية، ألن هذا مبدأ قرآني“.
وأضـــاف ”نحـــن نعمـــل علـــى أن نبّيـــن 
للمجتمعـــات اإلنســـانية كلها، أن المســـلمين 
هم جزء من المجتمع اإلنســـاني وفيهم العاقل 

وغيـــر العاقل، والمعتدل وغيـــر المعتدل، كما 
هو شـــأن كل المجتمعات اإلنســـانية، لذلك ال 
يجوز أن يتهم اإلسالم بالجرائم واالنحرافات 

التي يمارسها قلة من المسلمين“.
واعتبر أنه ”لو اتخذنا ذلك معيارا التهمنا 
مجتمعات أخرى بالجرائم التي يرتكبها بعض 

أبنائهم، وهذا من غير العدل والموضوعية“.
يذكُر أن منظمة اإليسيســـكو ســـارعت إلى 
إصـــدار بيـــان بخصـــوص مقتل ثالثـــة طلبة 
مســـلمين في والية نورث كاروالينا األميركية 
قبل نحو أســـبوع، واصفة قتلهـــم ”بالجريمة 
البشـــعة“ و“النكـــراء“ واســـتنكرت الصمـــت 
اإلعالمي والرسمي في الواليات المتحدة إزاء 
هـــذه الجريمة، إذ لم يبـــادر الرئيس األميركي 
بـــاراك أوباما إلـــى إدانتهـــا إال مؤخرا تحت 
ضغط وسائل التواصل االجتماعي ومنظمات 

المجتمع المدني.
وقـــال التويجـــري إن هـــذا ”يبيـــن حيفا 
واضحا في التعامل مع المســـلمين، وتقّصدا 
فـــي عدم تبيان مـــا يتعرضون لـــه أحيانا من 

اعتداءات وعنصرية“.
العنـــف  أن  اعتبـــر  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
والفكـــر المتطـــرف اللذيـــن يســـودان بعض 
المناطـــق العربيـــة ومـــا يترتـــب عليهما من 
إراقـــة للدماء ”مخالفان لتعاليم اإلســـالم وإن 
اّدعى مرتكبوها أنهم مســـلمون“. وأضاف أن 
”اإلســـالم دين الوســـطية واالعتدال والرحمة، 
والذيـــن يرتكبون هـــذه الجرائـــم ويتطرفون 

يخالفون تعاليم اإلسالم“.
يشـــار إلى أن اإليسيســـكو تأسســـت عام 
1981 بقرار صادر عن مؤتمر القمة اإلســـالمي 
الثالث بمكة المكرمة في إطار منظمة التعاون 
اإلســـالمي بهدف تقوية العالقـــات بين الدول 
األعضـــاء فـــي المنظمـــة في مجـــاالت العلوم 

والثقافة ضمن المرجعية اإلسالمية.
ودافـــع التويجري عن اللغة العربية وقال: 
إن مـــن بين أهداف اإليسيســـكو الحفاظ على 
اللغـــة العربيـــة والدفاع عنهـــا وحمايتها من 

الهجمات التي تتعرض لها.
وقـــال التويجـــري الحاصل على رســـالة 
الماجيســـتر في اللغة اإلنكليزيـــة من جامعة 
أوريجـــون األميركية ”اللغـــة العربية هي لغة 

حضارتنـــا العربية اإلســـالمية ولغـــة قرآننا 
الكريـــم ولغة الحديث النبوي الشـــريف ولغة 
موروثنـــا الثقافـــي الذي تركه لنا األســـالف“. 
وأضـــاف ”صحيح أن هناك لهجات عديدة لكن 

اللغة العربية هي األصل“.
وعن خـــروج بعـــض الجهات فـــي العالم 
العربي بين الفينة واألخـــرى بمطالب إلزاحة 
اللغة العربيـــة والتدريس بلغـــات أجنبية أو 
لهجـــات محليـــة كما حدث في المغـــرب العام 
الماضـــي، حيث دار جدل كبيـــر بين المثقفين 
المغاربـــة حـــول إمكانيـــة تطويـــر العاميـــة 
المغربية مســـتقبال والتدريس بها واعتمادها 
كلغة أم، قال التويجري ”اليوم نشاهد أن اللغة 
العربية تزاح بشـــكل كبير مـــن قبل العاميات، 
كما تشـــهد هجمة خارجية تقف وراءها بعض 
الدوائر التي ال تحب العرب والمسلمين متهمة 
العربيـــة بأنها عاجزة عـــن مواكبة التطورات 
الخارجيـــة وهـــذا غير صحيـــح“. وأضاف أن 
”اللغة العربية لغة قوية وقادرة على أن تواكب 

كل مســـتجدات الحياة. فيها خاصيات كثيرة 
وهي لغـــة تنمو ومحفوظة بحفـــظ الله تبارك 

وتعالى للقرآن الكريم“.
وقـــال: إن العالـــم العربي إذا تـــرك اللغة 
العربية الفصحى واشـــتغل بالعاميات عندئذ 
ســـتكون هنـــاك قطيعة بيـــن شـــعوب العالم 
اإلسالمي وخاصة الدول العربية، وبين الدين 

والتراث والموروث الثقافي“.
واإليسيســـكو على خطى منظمة المؤتمر 
اإلســـالمي ترتكـــز علـــى ثـــالث مجموعـــات، 
هـــي العربيـــة واألفريقيـــة واآلســـيوية، وقال 
التويجـــري: إن اإليسيســـكو تختـــار فـــي كل 
ســـنة من كل مجموعة عاصمة، ”وبذلك تصبح 
العواصـــم الثـــالث تمثل الـــدول األعضاء في 

اإليسيسكو“.
وتســـعى المنظمة إلى ربط جسور الحوار 
بين الشـــرق والغرب عـــن طريق لقـــاءات مع 
شـــخصيات بـــارزة، كان أبرزها فـــي نوفمبر 

الماضي لقاء التويجري مع البابا فرنسيس.

وقـــال التويجري إنه ”ســـعد بلقـــاء البابا 
فرنســـيس“ بمقر الفاتيـــكان، وإنه خصص له 
”وقتا طويال للنقـــاش والحوار معه“. وأضاف 
”البابا شـــخصية عالمية كبرى. بصفته رئيسا 
للكنيســـة الكاثوليكية فإن له تأثيرا كبيرا في 
العالم، وقد ســـعدت بالتعاون بين اإليسيسكو 
والكرسي الرسولي في نشـــر القيم اإلنسانية 
التي تجتمع حولها األديان السماوية المتمثلة 
في احترام الكرامة اإلنســـانية ومبادئ حقوق 
اإلنســـان ونشر الحوار اإلنســـاني والتسامح 

بين شعوب العالم“.

} دواال (الكاميــرون) - على وقع ما يجري من 
انتهاكات في المنطقة، يبدي ســـكان العاصمة 
االقتصاديـــة الكاميرونيـــة دواال مـــن الســـّنة 
والشـــيعة، موقفـــا موّحدا من تنظيـــم ”بوكو 
حرام“. فمجرد ذكر اسم المجموعة النيجيرية 
المســـّلحة، تثار مشـــاعر االحتقان واالستياء 
لدى الطائفتين اللتيـــن تضّمان إجماال بضعة 
عشـــرات اآلالف في دواال، حسب تقديرات غير 

رسمية.
سّنة وشـــيعة تتعالى أصواتهم منسجمة 
متوّحـــدة لتنعت أفـــراد الطائفـــة الجهادية بـ 
”المجانين“ و“المختّلين عقليا“، و“العاجزين“ 
و“الجبنـــاء“.. هكـــذا اّتفقوا علـــى وصف تلك 
العناصـــر التـــي اجتّثـــت أمنهـــم وصـــادرت 
ســـالمتهم، حســـب شـــهادات متفّرقة لبعض 

سكان هذه المنطقة.
وفي صبـــاح كاميروني يحمل معه أخبارا 
تتشـــابه في قتامتها حد التماهي مع ما مضى 
مـــن األيام فـــي اآلونـــة األخيرة، تســـتعرض 
الكاميرونيـــة  الدوليـــة  باإلذاعـــة  المذيعـــة 
بالعاصمـــة ”ياونـــدي“، حصيلـــة الهجمـــات 
التي جدت بكل من النيجر ونيجيريا وتشـــاد 
والكاميرون، وعلى بعد ألف ميل عن استوديو 
بـ ”دواال“  البث، وتحديدا في حـــّي ”نيو بال“ 
على الساحل الكاميروني، يتابع محمد ورفاقه 
الثالثـــة البث ببالغ االهتمـــام بعد أن تحولت 
حصـــة اإلنصات إلـــى األخبار، إلى ما يشـــبه 
العـــادة في هذا الحي الـــذي يضم أكبر طائفة 
من المسلمين في العاصمة االقتصادية للبالد.
ومـــا مـــن شـــيء يدعـــو محمد إلـــى هذه 
المواظبة على ما تبثه مختلف وسائل اإلعالم 
من أخبار ســـوى القلق الذي يختلج في صدره 
على مصيـــر والديه وبعض أفراد من أســـرته 
الذين يعيشـــون فـــي منطقة أقصى الشـــمال 
الكاميرونـــي المحاذية لنيجيريا معقل جماعة 
”بوكـــو حرام“ المســـّلحة. وبفرنســـية ركيكة، 
يقـــول محمـــد ”نتابـــع األخبار بشـــكل يومي 
علـــى جميع التلفزيونـــات واإلذاعات الوطنية 
والدوليـــة، فنحن نرغب في معرفـــة جميع ما 

يجري هناك (أقصى الشمال)“.
ويضيـــف ”لـــي عـــّم يعيـــش فـــي مدينـــة 
فوتوكـــول (الواقعة على بعـــد كيلومتر واحد 
من نيجيريا)“، يتابع محمد بنبرة يغلب عليها 

األســـى، ”لقـــد غـــادر القرية صحبـــة زوجتيه 
وأبنائـــه تـــاركا وراءه بيتـــه واألراضي التي 

يمتلكها“.
محمد ال يشـــّكل حالة منعزلة عما يعيشـــه 
بضعة عشـــرات اآلالف من المســـلمين السّنة 
في دواال (حسب أرقام رسمية عن المسؤولين 
عن الطائفة المســـلمة بالمدينة)، ”وســـاليو“ 
أحدهم، حيـــث قال، وهو في طريق العودة من 
أكبر مســـاجد المدينة، أيـــن كان يؤّدي صالة 
الجمعة، بصوت متقّطع خنقته العبرات، ”لقد 
فقـــدت عائلي الـــذي تكّفل بتربيتـــي بعد وفاة 
والـــدي في عـــام 1998، في الهجمـــات األخيرة 

على مدينة فوتوكول“.
ثـــم أردف في عصبية واضحة، كمن يحّدث 
نفســـه ”يقولـــون إن عناصر بوكـــو حرام من  
المســـلمين. األمر ليس صحيحا على اإلطالق، 
فاإلســـالم دين سالم وتســـامح ولم يأمر أحدا 
بقتـــل إخوانـــه. لمـــاذا يقوم هـــؤالء بعمليات 
القتـــل؟ لماذا يهاجموننا؟ لمـــاذا يريدون قتل  
الكاميرونيين؟“، غير أّن جملة تســـاؤالته ظلت 
دون جواب يشـــفي غليل من فقد أقرب الناس 

إليه.
الواضـــح هو أّن مســـلمي دواال بســـنتهم 
وشـــيعتهم، لـــم يعـــد بوســـعهم ســـماع كلمة 
”بوكو حرام“، دون أن يبدوا مشـــاعر االستياء 
الشـــائع بيـــن الجميع  واالشـــمئزاز، والرأي 
هـــو أن ”بوكـــو حرام شـــرذمة مـــن المجانين 

واألشرار“.
عبدالكامل إمام مســـجد األقلية الشـــيعية 
الوحيد في مدينة دواال التي تضم بضعة آالف 
من أتباع هذا المذهـــب، ذهب في هذا االتجاه 
عندمـــا قال ”اإلســـالم، فـــي حقيقتـــه، كما في 
جوهره يندد بهذه األعمال اإلرهابية. اإلســـالم 
ديـــن يدعو إلى العلـــم والمعرفـــة. ال تضارب 
بين الديـــن والعلـــم، وال بين الديـــن والعقل. 

اإلســـالم لم يكن أبدا رديفا للمجازر“. ومضى 
اإلمام يقدم لمحة عن سماحة الدين اإلسالمي، 
تجسدت في أبهى مظاهرها في كيفية التعامل 
مع األضحية في العيـــد المرتبط بها ”لقد أمر 
الرســـول بحســـن معاملة األضحية بإطعامها 
واســـتعمال سكين مناســـبة كي تجري عملية 
الذبح بأقّل ما يمكن من اآلالم. هنا األمر يتعلق 
بحيوان، ولكـــن حين نرى ما يقـــوم به هؤالء 
اإلرهابيون مع بشـــر مثلهم، نفهـــم أنه ما من 

دين على األرض يقبل بهكذا أعمال“.
الموقف ذاته تبّناه إبراهيم مبارك مبومبو 
رئيس ”االتحاد الكاميروني اإلسالمي“، الذي 
يضم ممثلين للســـنة والشيعة حين شدد على 
أّن ”عناصـــر بوكو حرام هـــم أبعد ما يكونون 
عن المسلمين الذين يتميزون بكونهم ”سفراء 

للنوايا الحسنة“ حيثما حلوا.
هـــو نفـــس القلق الذي يشـــعر بـــه جميع 
المســـلمين في مدينة دواال حيـــال هذا الخلط 
الجائر بين اإلســـالم ومن ينســـبون أنفســـهم 
إليـــه. الحاج أبوبكر أحد أئمة دواال ممن يعتّد 
برأيهم داخل األوساط المسلمة بالمدينة، عّقب 
على الجزئية األخيرة بقوله ”أشـــعر بأســـف 
حين أســـتمع لبعض المثقفين الكاميرونيين 
يقولـــون بأن بوكو حرام مســـلمون. لقد أمرنا 

اللـــه بأن نحب بعضنا البعـــض من أجل بناء 
عالم أفضل، وليس العكس“.

ويقيـــم الحاج أبوبكر مقارنـــة بين ”بوكو 
حرام“ وبعض الكنائس التي تدعو إلى العنف 
فـــي وضح النهـــار، من أجل البرهنـــة على أّن 
المتطّرفيـــن يوجـــدون فـــي كّل مـــكان، مؤكدا 
بالقول ”ينبغي علينا أن نحارب هذه الطائفة“.
الشاذة  ولتفادي تسلل أفكار ”بوكو حرام“ 
إلى داخل الطائفتين المســـلمة والمســـيحية، 
عمد القائمون على الشـــأن الديني في المدينة 
إلى تنظيم حمالت توعويـــة وعقد اجتماعات 
مع شـــباب البلدة داخل األحيـــاء ذاتها، فيما 
حّمـــل األئمة خطبهم بما يدفع بالمصّلين نحو 

خانة التسامح واالعتدال.
وعـــن ذلك، أضاف عبد الكامل قائال ”أطلب 
مـــن المصّليـــن أن يتمّيزوا عن تلـــك الطائفة، 
وأن يتحّلوا بقيم اإلســـالم السمحة كي يعطوا 
المثـــال للعالم أجمع، وقريبا ســـنقوم بتنظيم 

مؤتمرات في الغرض“.
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اإليسيسكو: املسلمون في مواجهة التشدد الديني والتعويم الغربي في آن

مسلمو الكاميرون يرتفعون على طوائفهم ويتوحدون ضد بوكو حرام

املنعرج احلاد الذي مير به العالم العربي اإلســــــالمي والناجت عن تعالي أصوات اإلرهاب 
والتشــــــدد في املنطقة، وما أنتجته من ربط متســــــرع مضلل بني اإلسالم واإلرهاب، فرض 
على عديد الفعاليات املجتمعية والفكرية والدينية بذل جهود مضنية من أجل تبديد اللبس، 
وتأكيد أن اإلسالم، كما غيره من األديان، بريء مما ميارس باسمه هنا وهناك، لكن ذلك 

لم يحل دون االنتباه إلى أن العالم اإلسالمي أصبح يواجه ضروبا شتى من التطرف.

مقاومة التيارات اإلسالمية املتطرفة وتصحيح الصورة املغلوطة عن اإلسالم من الجهود الضرورية لتخفيف التوتر وإرساء عالقات بني األديان 

رفض تطرف بوكو حرام  موقف تجمع عليه كل طوائف ومكونات املنطقة األفريقية 

[ الكرامة اإلنسانية قيمة تجتمع حولها األديان السماوية [ التنسيق مع الفعاليات املسيحية لتعزيز الحوار بني الحضارات

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حضر مسيحيون مصريون 
قداسا ُأقيم في الكاتدرائية المرقسية 
بالعباسية في القاهرة الثالثاء، على 

أرواح 21 مسيحيا ذبحهم عناصر 
داعش في ليبيا. ترأس القداس بابا 

اإلسكندرية البابا تواضروس الثاني 
الذي شكر الحكومة على دعمها 

لعائالت الضحايا في مصر.

◄ دعا البابا فرنسيس األربعاء 
المجموعة الدولية إلى بذل جهودها 

”إليجاد حلول سلمية للوضع الصعب 
في ليبيا“. وكرر الدعوة ”إلى الصالة 

من أجل المصريين الذين قتلوا في 
ليبيا لمجرد كونهم مسيحيين“.

◄ قال اتحاد مساجد فرنسا إن 
”األعمال الهمجية تجاوزت كل 

الحدود“ إشارة إلى األحداث األخيرة 
التي هزت أوروبا وأميركا، معربا 

عن قلقه البالغ من استمرار النزاعات 
والعنف بمختلف أشكاله في العالم. 

◄ صعد مساعد وزير الخارجية 
األميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان توم مالينوفسكي من خطابه 
الموجه لحكومة ميانمار بعد إلغائها 

بطاقات الهوية المؤقتة الممنوحة 
للمسلمين قائال: هذه الخطوة لن 

تساعد في عملية المصالحة.

◄ قال رئيس حزب تحالف مستقبل 
الكيبيك فرانسوا لوغلولت ”ال ينبغي 

الترخيص لفتح أي مسجد في 
الكيبيك إال بعد إخضاعه لتحقيق“. 

وأوضح أنه ”يجب أن تتحرى 
السلطات في مشروع بناء مسجد 

للتعرف على نوايا المطالبين بفتح 
المسجد خاصة إذا كانوا سيلقون 

خطبا معادية لقيم المجتمع“.

باختصار

«اإلســـالم دين تســـامح وإن كان هناك من يخالف قيم اإلســـالم تسامح

مـــن بني املســـلمني فهـــذا ال يعني أن نســـيء للدين اإلســـالمي 

وتشريعاته النبيلة».
جون اسبوزيتو
رئيس مركز حوار احلضارات بالواليات املتحدة

«التنـــوع مصـــدر قوة للمجتمعات وليس ســـببا للخـــالف والتناحر 

وال يهـــدد املواطنـــة الحقيقية بل هو داعم لهـــا، ويجب االهتمام 

بالشباب بما يقوي الحوار والجوانب الروحية والثقافية لديهم». 
محمد بن صالح الدحيم
عضو مجلس أمناء مركز امللك عبدالعزيز للحوار

«نعمل على أن نبني للمجتمعات اإلنسانية أن املسلمني هم جزء من 

املجتمع االنســـاني فيهم واملعتدل وغير املعتـــدل، لذلك ال يجوز 

إتهام اإلسالم بالجرائم التي يمارسها قلة من املسلمني». 
عبد العزيز بن عثمان التويجري
املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

العنف والفكر املتطرف اللذان 

ــاطــق الــعــربــيــة  يـــســـودان املــن

وإن  اإلســالم  لتعاليم  مخالفان 

ادعى مرتكبوهما أنهم مسلمون

◄

اإلسالم في حقيقته يندد بهذه 

األعمال اإلرهابية. اإلسالم دين 

يدعو إلـــى العلم وإلـــى املعرفة 

ولم يكن أبدا رديفا للمجازر

◄

موقف اإليسيســـكو يصب في 

اتجـــاه الثقافـــة املعتدلة التي 

تنشر السلم والتسامح والحوار 

بني املجتمعات اإلنسانية

◄

تهديد بوكوحرام يطال تشاد 

ويخيم بظالله على دارفور

ص ٥ + ٧
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كتاب عن المسيح

 يثير جدال في أميركا

أعضاء من مدرسة «كيليمنجارو للفنون والثقافة» يمشون على ركائز في ساحة هاردينغ، بعاصمة ترينيداد «بورت أوف سبني»

} واشنطن - فّجر الكاتب والباحث المسيحي 
روبرت شـــيدينغر، الذي يعمل رئيســـا لقســـم 
الدراســـات الدينيـــة والعقائـــد بجامعة لوثر 
بواليـــة أيـــوا األميركيـــة مفاجأة مـــن العيار 
الثقيل أثارت ســـخط المسيحيين في الواليات 
المتحدة، وذلـــك بعد طرحه كتابا بعنوان ”هل 

كان المسيح مسلما؟“.
هذا التساؤل يجيب عنه شيدينغر بـ“نعم، 
كان مســـلما“. ويقول المؤلف إنه توصل، بعد 
رحلـــة بحث مضنيـــة اســـتمّرت ثمانية أعوام 
فـــي الكتب الســـماوية وآراء علمـــاء الدين في 
العالم، والمؤرخين إلى أن المسيح كان مسلما 
بالفعل، وأنه توصل لهذه الحقيقة بعد اكتشاف 
أوجه التشابه بين الديانات السماوية خاصة 
المسيحية واإلسالمية، وهما من وجهة نظره 
حـــركات عدالة اجتماعية بدأت في القرن األول 
الميالدي مع ميالد المســـيح وديانته وامتّدت 
حتى القرن الســـادس مع ظهور محمد والدين 
اإلســـالمي. وأوضح  شـــيدينغر أن اإلســـالم 
أو المســـيحية يعـــّدان حركتيـــن إصالحيتين 

متشابهتين في أوجه عدة.
ويؤكد في مقدمة كتابه، إن شروعه في هذا 
البحـــث الضخم أتى بدافع مـــن طالبة مغربية 
مســـلمة أكدت له بأن مفهومه لإلســـالم خاطئ 

وال يتوافق مع مفهومها له كمسلمة.

والروائـــي  الكاتـــب  الفلســـطينية،  الثقافـــة  وزارة  نعـــت 

الفلســـطيني نواف أبوالهيجاء، الذي غيبه املوت في بيروت 

بعد عطاء حافل.

عـــن وزارة الثقافة املغربيـــة، صدرت طبعة جديدة مـــن رواية «رفقة 

الســـالح والقمر»، للكاتب والباحث املغربي مبـــارك ربيع، الكتاب من 

القطع املتوسط.

ســـلمت وزيرة الثقافـــة الجزائرية ناديـــة لعبيدي، بالجزائـــر العاصمة، أولى 

البطاقـــات املهنية للفنـــان لحوالي ٣٠ فنانا خالل حفـــل رمزي حضره عدد 

كبير من الفنانني واملؤلفني قدموا من مختلف جهات الجزائر.

◄ ينظم فرع جمعية الثقافة 
والفنون بالدمام، ابتداء من اليوم 

الخميس 19 فبراير الجاري، 
المعرض الجماعي ”لغة أخرى“، 

ويشارك في المعرض، الذي 
يستمر أربعة أيام بمقر الجمعية، 
سبعة تشكيليين بلوحات منوعة 

تجمع المدرسة السوريالية 
والتجريدية.

◄ تقدم الفرق الفنية بقصر ثقافة 
بورسعيد عدة عروض، خالل شهر 

فبراير الجاري، ضمن البرنامج 
الفني لفرع ثقافة بورسعيد التابع 

إلقليم القناة وسيناء الثقافي.

◄ صدر عن دار ”اآلن ناشرون 
وموزعون“، بالتعاون مع 

دار أزمنة بعّمان المجموعة 
القصصّية ”قالت لي العرافة“ 
للباحث عبدالهادي المدادحة، 

وتقع المجموعة في 70 صفحة من 
القطع المتوسط.

للفنان  ◄ نال فيلم ”أهل النهر“ 
المصري عالء أحمد إسماعيل 

الجائزة الثانية في مهرجان 
”كانون الدولي للتصوير واألفالم 

التسجيلية“، والذي اختتمت 
فعالياته بالقاهرة.

◄ يحتضن قصر الثقافة بالجزائر 
العاصمة إلى غاية 28 فبراير 

الجاري معرضا للفنانة فتيحة 
بسكر، يضم حوالي 60 لوحة 

تجمع بين الشاعرية والبساطة 
في قالب تجريدي.

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية، بالعاصمة األردنية 

عّمان، ضمن نشاط كتاب األسبوع، 
الكاتبة نهلة علوش، للحديث عن 
كتابها ”كلمات في رحيل عاشق 

اللغة“.

باختصار

عامر املأمون

} دمشــق - يقف النقـــاد محتارين أمام نص 
”حكايـــة العين“ الـــذي كتبه الفرنســـي جورج 
بّتـــاي، عام 1928، إذ ما زال إلى اآلن يســـتدعي 
الجـــدل بوصفه إمـــا نصا إباحيا مســـتوحى 
مـــن كتابـــات الماركيـــز دي ســـاد، أم هو نص 
شـــعري- نثـــري يقـــّدم صيغة ســـردية جديدة 
توظـــف التقنيات المختلفة في ســـبيل اختبار 
قدرة اللغة على توظيـــف ما هو متخّيل مع ما 
هـــو واقعي، كل هذا ضمن إطـــار إباحي عالي 
الشـــهوانية يصل حّد الوحشـــية، يقّدمه بّتاي 
على لســـان الراوي وعالقته مـــع من حوله من 

شخوص وأغراض.

مغامرات جنسية

يـــروي قصـــة مراهـــق  ”حكايـــة العيـــن“ 
ومغامراتـــه الجنســـية مع صديقتيه ســـيمون 
ومارسيل، فاألخيرة تنتحر شنقا بعد أن هربت 
مع المراهق من مشفى المجانين الذي أودعت 
به، لتســـتمّر المغامرات اإلباحية في إسبانيا 
بين ســـيمون والمراهق واللورد إدموند الذي 
يقـــوم برعايتهمـــا ملبيـــا أثنـــاء ذلـــك رغباته 

المرضّية.
ال يمكـــن وصـــف اإلباحيـــة الهائلـــة التي 
الغرائبيـــة التي  والطـــرق  النـــص،  يحويهـــا 
يســـتخدمها أبطاله الســـتحضار اللذة، إال أن 
المثير فـــي الكتاب هـــو الذكر الدائـــم للعين، 
والوضعيـــات المختلفـــة التـــي تأخذهـــا في 

عالقتها مع األجساد.
حيـــث يتـــّم حرفيـــا تبادلهـــا بيـــن أيـــدي 
الشـــخصيات بعد انتزاعها مـــن وجه الكاهن، 
واســـتخدامها ضمن وضعيـــات مختلفة كلها 

تستدعي الحضور اإلباحي.العين ال تقع ضمن 
النـــص كغرض فقط، بل هـــي تتحول، ليصبح 
الشـــكل الدائري أشبه إلى نســـق داللي يحكم 
األغـــراض التي تذكر ضمن النص، فالشـــمس 
والقمر والبيض وصفار البيض، كلها أغراض 

تحيل إلى العين.
باإلضافة إلى الرطوبة التي تحويها والتي 
تتنوع بتنوع المواضع التي تأخذها؛ فســـماء 
إسبانيا تشبهها، وأحشاء الحصان أيضا، كل 
هذه الرطوبـــة المحيطة بالعين يتـــّم تداولها 
ضمن الســـرد عبر أشـــكال مختلفـــة، تتخللها 

وضعيات الجسد وعالقته مع هذه اللزوجة.
شـــكل النص على حّد تعبير بارت دائرّي، 
أي أن كل شيء يتكرر، وقابل للعودة إلى نقطة 

البـــدء، محكوم بالشـــهوة التـــي تنطفئ 
وتشـــتعل بصورة ”دورية“، فالعين ترى 
الماضـــي وتعيد إنتاجه، ثـــم تراقب ما 
حولها، لنعود ضمن السرد إلى ماضي 
الـــراوي، ومحاولة تبريـــره لما حدث 

معه، وعالقته مع والده األعمى.
أما القسم األخير بعنوان ”مخطط 
تتمـــة لحكايـــة العين“ نرى الســـرد 
يتحـــّول إلـــى مـــا يشـــابه المقاطع 
مقطـــع  كل  وعنـــوان  الشـــعرية، 
صورة  لعنـــوان  بتلخيص  أشـــبه 
فوتوغرافيـــة تلتقطهـــا العين، ثم 
يدخـــل التكنيـــك المســـرحي عبر 

الحوار، كذلك نالحظ ضمن كل نص ما يشـــبه 
التعليمـــات اإلخراجيـــة، التي تحـــّدد وضعية 
ماري، وكأننا أمـــام مراقب إخراجي يصف ما 

يحدث.
يشـــير بارت في كتابه ”شذرات من خطاب 
في العشق“ إلى جورج بّتاي، ويقتبس من أحد 
نصوصـــه، تحت عنوان ”البذيء في العشـــق“ 
وهذا ما نالحظه في حكاية العين، فالموضوع 
يتجاوز الحب في ســـبيل النشـــوة الجســـدية 
البحتة، واختبار وضعية الجسد وقدرته على 

استحضار اللذة في أماكن مختلفة.
ر لنراها تحدث  فاألالعيب اإلباحية، تتطـــوّ
في كنيســـة وفي حلبة مصارعة ثيران، لُيفاَجأ 

القارئ بمـــا يـــراه أمامه، فنحن أمـــام صورة 
خياليـــة لما يمكن أن تصل إليه حدود البذاءة، 
فجثـــث الموتى ال تحمل أّي عائق أمام الرغبة، 
بـــل إن ســـيمون تشـــعر بالعبث حيـــن تنتحر 

مارسيل، إال أن ذلك يزيد من رغبتها.

لذة الجسد

في حكاية العيـــن اختبار للّذات الجســـد، 
التي تتنوع من المشـــاهدة إلى المشاركة إلى 
الَغلمـــة الذاتيـــة، وكأن بّتاي يتجـــاوز ما هو 
إباحـــّي ليصل إلى حـــدود الغرائبية، ويتجلى 
ذلـــك فـــي العناويـــن المختلفة التـــي يضعها 
للفصول، كحيوانات إباحية، ولطخة شـــمس، 

وقوائم ذباب.
رحلـــة  العيـــن“  ”حكايـــة 
هلوســـة وجنون ال يمكن توقع 
نتائجها؛ فيها يختبر بّتاي حدود 
اللغة والجسد والشهوة على حّد 
ســـواء، ويوظف أفكار فرويد عن 
الحياة والجنس والموت، كما أنه 
يوجه فـــي البداية إنـــذارا للقارئ 
«إذا كنت تخاف كل شيء، اقرأ هذا 
الكتـــاب، ولكن قبـــل أن تفعل، أصغ 
إلـــّي: إن ضحكـــت فهذا يعنـــي أنك 
خائف، فالكتاب علـــى ما يتراءى لك، 
إنمـــا هو جماد، هذا ممكـــن، ومع ذلك 
مـــاذا -وهذا افتراض جائـــر- لو كنت ال تجيد 
القراءة؟ أعليك أن تخشى؟ هل أنت وحدك؟ هل 
تشعر بالبرد؟ أم تدرك كم أن اإلنسان ”هو ذات 

نفسك“ أبله؟ وعار؟».
تشـــكل ”حكاية العين“ وصدورها بالعربية 
عـــن ”دار الجمل“ صدمة للقـــارئ، وخصوصا 
أنه ُيشار في مقاالت نقدية عن النسخة العربية 
للنص، إلى أن المترجم ذو اسم وهمي ”راجح 
مـــردان“، وكأن صدورهـــا إحيـــاء لذكرى بّتاي 
الذي كان ذا عالقة مع الســـورياليين كبريتون 
وإليـــوار، باإلضافـــة إلى اعتمـــاده على أفكار 

فرويد ونيتشة في كتاباته الالحقة. 

جورج بتاي: إن ضحكت فهذا يعني أنك خائف

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن قوائم اآلداب وأدب الطفل والمؤلف الشاب 

نشــــــر نص ”حكاية العني“، ألول مرة، باسم مستعار ”لورد أوش“ وأثار ضجة في األوساط 
األدبية، ولم يعرف اســــــم مؤلفه ”جورج بّتاي“ إال بعد خمس ســــــنوات من وفاته، حتى أن 
”روالن بارت“ نفســــــه نشــــــر في اجلريدة التي كان يديرها بّتاي بعد وفاته بقليل مقاال طويال 

بعنوان ”مجاز العني“ يناقش فيه الكتاب والتقنيات التي يتميز بها.

أعلنت جائزة الشــــــيخ زايد للكتاب عن األعمال املرشحة ضمن قائمتها القصيرة في فروع 
أدب الطفل واآلداب واملؤلف الشــــــاب، وذلك بعد اجتمــــــاع ”الهيئة العلمية“ والذي متت فيه 
مني اخلاصة بكل الفروع، باإلضافة إلى مناقشة محكمني من اليابان  مراجعة تقارير احملكِّ

وإسبانيا والذين حضروا إلى أبوظبي خصيصا لتقدمي نتائجهم.

لنراها  اإلباحية تتطور  األالعيب 

حلبة  وفــي  كنيسة  فــي  تــحــدث 

مصارعة ثيران

 ◄

ــب في  ــح ــجــاوز ال ــت املـــوضـــوع ي

البحتة  سبيل النشوة الجسدية 

واختبار وضعية الجسد وقدراته

 ◄

[ الكاتب يتجاوز ما هو إباحي ليصل إلى حدود الغرائبية [ «حكاية العين» رحلة هلوسة وجنون ال يمكن توقع نتائجها
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إذا كنت تخاف كل شيء اقرأ كتاب «حكاية العني»

} أبوظبــي - عـــن األعمال المقدمـــة في هذه 
الـــدورة، يقـــول علـــي بـــن تميـــم، أميـــن عام 
الجائزة ”قامـــت لجان تحكيم فـــروع الجائزة 
بجهـــود كبيرة خـــالل مرحلة تقييم ودراســـة 
العناوين المرشـــحة في الدورة التاسعة بدّقة 
وشـــفافية متناهية الختيار أفضل األعمال في 
مختلـــف الفـــروع، تبعتها اجتماعـــات الهيئة 
العلمية الختيار ثالثة عناوين تشـــكل القائمة 
القصيـــرة لكل فـــرع، وستكشـــف الجائزة عن 
أســـماء الفائزين بهذه الفروع في شهر مارس 

الجاري“.

وقد توّصلـــت الهيئة العلميـــة إلى تحديد 
تســـعة عناوين في القائمة القصيرة لفرع أدب 
الطفل وفرع اآلداب وفرع المؤلف الشاب، على 
النحـــو اآلتي: جائزة الشـــيخ زايد ألدب الطفل 
للكاتبة  والناشـــئة  وتتضمـــن ”ســـّت الـــكل“ 
األردنية تغريـــد عارف النجـــار و“الفتاة التي 
اقتفت آثار شـــخصيات ابن المقّفـــع“، للكاتبة 
اللبنانية نبيهة محيدلي و“الســـمكة المفّكرة“، 

للكاتب اللبناني حسن العبدالله.
أمـــا جائزة الشـــيخ زايد للمؤّلف الشـــاب 
فشملت  ”حركّية البديع في الخطاب الشعري؛ 

من التحســـين إلى التكوين“ للباحث المغربي 
ســـعيد العوادي و“منزلة التمثيل في فلســـفة 
ابن رشـــد“ للباحـــث المغربي فـــؤاد بن أحمد 

للكاتب المصري  ورواية ”شـــرق الدائـــري“ 
خالد أحمد.

أما جائزة الشـــيخ زايد لآلداب 
فهي تشـــمل رواية ”هنا القاهرة“ 
إبراهيـــم  المصـــري  للكاتـــب 
شـــعرية  ومجموعة  عبدالمجيد، 
بعنـــوان ”ال شـــامة تـــدّل أّمـــي 
غسان  الفلسطيني  للشاعر  علّي“ 

زقطـــان، وروايـــة ”مجانيـــن بيت 
لحم“ للكاتب والصحافي الفلسطيني 

أسامة العيسة.
وســـيتّم اإلعالن عـــن القائمـــات القصيرة 
لباقـــي الفروع خـــالل األيام المقبلـــة. وكانت 

الجائزة قد أعلنت عن وصول 90 ترشيحا، بين 
كتاب وشـــخصية اعتبارية ودار نشر، للقائمة 
الطويلـــة فـــي فروعها التســـعة عقـــب انتهاء 
مرحلة القراءة والفرز للدورة التاســـعة 

من الجائزة (2015-2014).
أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 
الجائزة ستعلن أسماء الكتب 
الفائزة فـــي كل الفروع خالل 
بعـــد  القادمـــة،  األســـابيع 
عـــرض األســـماء المرشـــحة 
إلقرارها،  األمناء  مجلس  على 
وســـيتّم تكريـــم الفائزيـــن في 
الحفـــل الـــذي ســـتقيمه الجائزة 
يـــوم 11 مايو المقبـــل، ضمن معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب الذي ستجري فعالياته 

في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

للكاتب المصري  ي

يد لآلداب 
القاهرة“ 
راهيـــم 
شـــعرية 
ّل أّمـــي 
ري

غسان  ي 
يـــن بيت 

الفلسطيني 

مرحلة القراءة و
من الجائزة
وتجــ
الجائزة
الفائزة
األســـ
عـــرض
مج على 
وســـيتّم
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◄ صدر للمؤلف والناقد وليد سيف 
ضمن سلسلة مطبوعات مهرجان 

القاهرة السينمائي، كتاب عن حياة 
وأعمال كمال سليم بعنوان ”كمال 
سليم: بين أصالة الواقعية وزيف 

المظاهر“.

◄ ينظم معهد اآلداب الشرقّية في 
جامعة القّديس يوسف بلبنان، ندوة 

ثقافّية بعنوان ”أنسي الحاج سيرجع 
الكون جميال“، بمناسبة الذكرى 

السنوّية األولى لرحيله، وذلك يوم 20 
فبراير الجاري.

◄ بحضور السفيرة البرتغالية في 
الرباط ووزير الثقافة محمد األمين 

الصبيحي، سلم بيت الشعر في 
المغرب الشاعر البرتغالي نونو 

جوديس درع جائزة األركانة العالمية 
للشعر.

◄ في خطوة استفزازية قامت سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بتغيير أسماء 

بوابات وأسوار المسجد األقصى 
بتهويدها، وعّلقت إعالنات على 

بوابات المسجد تحمل أسماء توراتية. 

باختصار

عـــن دار مومنـــت للنشـــر والتوزيع بلندن، صـــدرت رواية 

جديدة بعنوان «نوم الديك» للشـــاعر والكاتب التونسي 

حافظ محفوظ.

عـــن منشـــورات بيـــت الشـــعر في املغـــرب صدر للشـــاعر 

والكاتب عبدالهادي سعيد ديوانه الرابع «الحدائق ليست 

دائما على صواب».

تنظـــم دائرة الثقافة واإلعالم بالشـــارقة امللتقى التاســـع للقصة 

القصيـــرة جـــدا، بعنـــوان «الوفـــاء إلى حلب مـــن الشـــارقة عاصمة 

الثقافة اإلسالمية»، من ١٩ إلى ٢١ فبراير الجاري.

خملص الصغري

} الــدار البيضاء - شـــكل الشـــاعر المغربي 
عبداللطيـــف اللعبي على الدوام ”ركنا أصيال 
من ضميرنـــا الجماعـــي، وجـــزءا عميقا من 
ذاكرتنـــا اإلبداعية الجميلة“، هكذا قدم الناقد 
المغربي شـــرف الدين ماجدولين عبداللطيف 
اللعبي، ضمن فقرة ”ســـاعة مـــع كاتب“، في 
حلقتهـــا األولى، ضمـــن فعاليـــات المعرض 
الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء 
المغربية، وهي الفقرة التي تســـتدعي شاعرا 
مغربيا آخر هو إدريـــس الملياني، ويختمها 
الشـــاعر الســـوري نوري الجراح فـــي اليوم 
األخير من المعرض، عشية األحد المقبل، في 
قاعـــة حيفا، بفضاء المعرض الدولي للنشـــر 

والكتاب بالدار البيضاء.

أحالم عنيدة

شـــرف الدين ماجدوليـــن انطلق من حيث 
انتهينـــا، في أيامنـــا الراهنة، وهـــو يحاور 
اللعبـــي،  عبداللطيـــف  المغربـــي  الشـــاعر 
متســـائال، بعد الذي جـــرى مؤخرا، وتحديدا 
في فرنســـا، حيث يقيم اللعبـــي، عما إذا كان 
المجهـــود الـــذي بنـــاه اللعبـــي والمثقفون 
اآلخـــرون المقيمون في فرنســـا، وفي أوروبا 
عمومـــا، والقادمون من العالـــم العربي ومن 
أفريقيـــا والجنـــوب، ســـيذهب ســـدى، وأن 
الصورة التي بناها مثقفونا عنا نحن العرب 
والجنوبيين في الشـــمال قد أصبحت عرضة 
لالنهيـــار، وأن قدرنا أن نبـــدأ من جديد، مرة 

أخرى؟
يواجـــه اللعبي ســـؤال محاوره بســـؤال 
في المقابـــل، مقتنعا بأن الصـــورة إذا كانت 
ستنهار في أعين المتتبع السطحي أو غيره، 
فهل ســـتنهار في أعين المثقفين والمبدعين؟ 
بالنسبة إلى اللعبي، يشّدد الكاتب على أنه ال 
يمكـــن أن يكون متفائال في هذا الصدد تفاؤال 
مطلقـــا ومنقطع النظير، غير أن التشـــاؤم ال 

جدوى منه إطالقا.

ويقّر اللعبي صاحـــب ”الغونكور“، وهي 
واحدة من أرقى الجوائز األدبية في فرنســـا، 
أننا ”نعيـــش، بالفعل، وضعيـــة صعبة نحن 
بني البشـــر“، ذلك ألن هذه الوضعية ال تعني 
المغاربة أو العرب وحدهم، في رأيه، بقدر ما 
تعني كل اإلنســـانية. ونحن نعيش ”وضعية 
عصيبـــة لهـــا تأثيـــر كبيـــر علـــى مخيلتنـــا 

وواقعنا“.
وســـؤال اللعبي، هـــذه المـــرة، عن كيف 
سنواجه هذا الخطر المحدق بنا، وهل يمكن 
لنـــا أن نقبل بما تريد أن تفرضه علينا بعض 
الجهـــات من عنـــف ودمار وهمجيـــة، أم أنه 
يفـــرض علينا تعبئة من طـــراز جديد، تعبئة 
”ال يمكـــن إال أن تكون فكرية“، أو ما يســـميها 
اللعبـــي ”انتفاضة الوعي“، وانتفاضة الفكر، 
حيث ”ال يجـــب أن نقبل بهزيمـــة الفكر أبدا، 
بل علينـــا أن نواصل التحّدي والمواجهة من 
خالل اســـتراتيجيات وخيـــارات واجتهادات 

وإبداعات فكرية جديدة“.
وهل ال يـــزال اللعبي مصـــّرا على واحدة 
من خالصاته األثيرة في قراءة الواقع العربي 
الراهن، والتي يرّدد فيها بأن ”الربيع العربي 
لـــم يقل كلمته بعـــد“، أم أن أحالم التغيير قد 
تحّولـــت إلى كوابيس لالســـتبداد من جديد؟ 
يسأل شـــرف الدين ماجدولين، مضيفا، وهو 
يخاطـــب اللعبي عّما إذا كان ال يزال متفائال؟ 
نعم، هـــو اللعبي كذلك، ال يـــزال يقبض على 
جمرة األمل، يقينا منه أن التشـــاؤم غير مجد 
في ملته وال في اعتقاده، متســـائال هذه المرة 
عما ســـنجنيه إذا كنـــا متشـــائمين، ذلك ألن 
”التشـــاؤم عديم الجدوى وال ينفع في شـــيء 

على اإلطالق“. 
والجـــواب عنـــد اللعبـــي أنـــه ”ال بـــّد أن 
يظل اإلنســـان واقفا صامدا، مسلحا بأحالم 
عنيدة“، على حّد اســـتعارته، ذلك ألن األحالم 
إنما ارتبطت باإلنســـان على الدوام، من حلم 
الحرية إلى حلم العدالة والمســـاواة إلى حلم 
الكرامة. وال يمكن قتل هذه األحالم فينا، ألنها 
هي التي تضمن إنســـانيتنا واســـتمراريتها 

فينـــا. من هنا، يصّر اللعبي على أنه ”ال يمكن 
للمثقـــف أن يتـــرك الحلم اإلنســـاني معرضا 
للمـــوت“، ولســـان حاله يرّدد بأنـــه ”ال يمكن 
أن أغادر خندق الحلم. بل إن واجبي كشـــاعر 
ومثقف هو أن ال أتنازل عن الحلم مهما كانت 

الضربات قوية وموجعة“.

آفاق جديدة

عن المبادرات التي ما فتئ اللعبي يطلقها 
في الوســـط الثقافـــي المغربي، ومـــن بينها 
نداءاته الشـــهيرة، لعل آخرها نداء ”من أجل 
ميثـــاق وطني للثقافـــة“، والـــذي عّممه على 
المثقفيـــن المغاربة، وعن ضعف اســـتجابة 
والتفاتة المثقفين لنداء الثقافة، يؤكد اللعبي 
أننا بتنا نفتقد إلـــى ذلك ”الحس الجماعي“، 
وهو يعيب على المثقفين والمبدعين دخولهم 
في ”عزلة قاتلة“، على حّد وصفه، حيث ينفرد 
كل واحد بنفسه، ليشتغل بمفرده، بمعزل عن 
اآلخرين. ويرى اللعبي أنه ربما كان محظوظا 
هـــو وجيله ألنهم عاشـــوا الثقافـــة واإلبداع 

”على إيقاع التحرك الجماعي“. 
واليوم، لـــم تعد هنالك مثل هذه الحركات 
الثقافية والفنية، مع أن ”الحركات الجماعية 
هي التي تضمن التحـــّول والتغيير والتجّدد 
والحضـــارات“، ذلك  بالنســـبة إلى الثقافات 
ألن ”التحـــّرك الجماعي“ في نظر اللعبي، هو 
القادر على ”مســـاءلة اإلنتاج الثقافي والقيم 

الجمالية السائدة“.
ومع أن كثيرا مـــن المثقفين والمتتبعين 
والمراقبيـــن المغاربـــة قد انشـــغلوا بالنداء 
الـــذي أطلقـــه اللعبي من أجـــل ميثاق وطني 
للثقافة، قبل ســـنوات، بينمـــا وّقع عليه نحو 
500 مثقـــف ومبـــدع مغربي، ”لكـــن الحركية 
الجماعيـــة التي كنـــت أنتظرهـــا بصدد هذا 
النداء لـــم تحصل“، يعلق اللعبـــي، وإن كان 
ذلك لم يمنعه من ”االســـتمرار في الحلم“، إذ 
علينا أن نظل في مستوى اليقظة المستمرة“، 
بعبـــارات اللعبـــي وأحالمه العنيـــدة دائما.  

ومقابل ذلك، يســـتحضر الشـــاعر والمناضل 
المغربـــي الكثير من الضربـــات التي تلقاها 
في مســـاره النضالي الزاخر، موضحا أنه لو 
توقف عندها، وانســـاق وراء موجة التشاؤم، 
وقرر االستســـالم، لكان لذلك انعكاس سلبي 
على اآلخرين. من هنا، فقد أصبح االســـتمرار 
في الحلم مســـؤولية وواجبا تجاه اآلخرين، 

ومن أجلهم أيضا. 
عـــن ذلك يقول اللعبي إنـــه ”إذا ما دخلت 
الرمـــوز الثقافيـــة لبلد ما فـــي عزلة وصمت، 
فهذا ســـيؤثر على األجيال الحالية واألجيال 

القادمة“.
والخالصـــة عند اللعبي هـــي أن المثقف 
والكاتـــب والمبـــدع، الذي ما زلنـــا في حاجة 
إليه اليوم، هو الذي يفكر ويبدع، على أساس 
أن تلك مســـؤوليته اليومية، وواجبه، ألنه ال 
يقوم بممارسة أو نشاط إضافي أو شخصي. 
”الكتابة ليســـت ترفا أو مهنة، بل هي الحياة 
نفسها، وأنا أعيش ألكتب، وهذه الحرقة هي 
التي بتنا نفتقدها اليوم. كما أننا ال نكتب من 
أجل الشهرة، وال من أجل الربح، وال من أجل 

موقع اجتماعي.

 نكتب ألن الكتابة حاجة ملحة. نكتب لكي 
نلتقي مع اآلخرين في ما نكتب. الكتابة دعوة 

إلى اللقاء باآلخرين في ما نكتب. 
أكتب لآلخر لكي أتقاسم معه ما أشعر به. 
أن أتقاســـم معه ما تمنحني الحياة إياه، وما 

أستطيع أن أمنحه لهذه الحياة“. 
بهـــذا يختم اللعبـــي، بينما هـــو ال يـزال 
مـصـــّرا علـــى اآلمــــال العدـيـــدة واألحـــالم 

العـنيدة.

 [ ساعة مع كاتب استثنائي في معرض الدار البيضاء  

عبداللطيف اللعبي: ال يجب أن نقبل أبدا بهزيمة الفكر

ــــــف  عبداللطي ــــــي  املغرب الشــــــاعر  رفــــــع 
ــــــم اليوم  ــــــي التحّدي فــــــي وجه عال اللعب
ــــــه ”ال ميكن لنا أن  وإكراهاته، مقتنعا بأن
ــــــل بهزمية الفكــــــر“، وال أن نتخلى عن  نقب
ــــــل باالستســــــالم. كما  ــــــم، أو أن نقب احلل
دعا الكاتب واملناضــــــل املغربي املبدعني 
ــــــى خــــــوض غمار  ــــــن العــــــرب إل واملفكري
التحــــــّدي واملواجهة، من خــــــالل االنتظام 
في حركية جديدة ودينامية قوية، بدال من 
االستسالم والهروب إلى األمام. هذا، وال 
مصّرا على  يزال صاحب ”مجنون األمل“ 
احللم، متشــــــبثا باألمل، ذلك ألن التشاؤم 
غير مجد في ملة واعتقاد شــــــاعر العناد 

واحللم عبداللطيف اللعبي. 

ــات الــجــمــاعــيــة هـــي الــتــي  ــرك ــح ال

بالنسبة  والتجدد  التحول  تضمن 

إلى الثقافات والحضارات وتضمن 

والقيم  الثقافي  اإلنــتــاج  مساءلة 

الجمالية السائدة

 ◄

إذا دخلت الرموز الثقافية لبلد ما 

سيؤثر  فهذا  وصمت،  عزلة  في 

واألجــيــال  الحالية  األجــيــال  على 

القادمة

 ◄

للقراء آراء@
● ليلى املطوع: هذه الرواية موجهة إلى 

األشخاص الذين ال يحبون التعمق في 
القراءة. تتحدث عن وليد الذي وقع في 

حب نادلة ”سوسن“، منذ اليوم الثاني على 
تعارفهما، وتكفل بدفع نفقات تقارب الـ9 آالف 
درهم ”شهامة منه“. ثم قام بفتح مقهى معها، 

وتزوج من هيفاء، لكن كل هذا تّم في لمح 
البصر. أتمنى أن أقرأ رواية حقيقية للكاتب، 

فهو يمتلك األسلوب، ولديه أفكار جميلة.

● بسمة: أعتقد أن وصفي للرواية بكونها 
”مقبولة“ يعتبر مدحا شديدا. الرواية 

أقل من مقبولة، بل ضعيفة للغاية لغويا 
وفلسفيا وثقافيا، هذا عدا ضعف األحداث 

والشخصيات والحبكة، ال شيء فيها مميزا 
البتة. يؤسفني فقط أن تنال مثل هذه الرواية 

السطحية جدا مقعدا فخما، خصوصا لدى 
صغار السن والشباب وتكون المؤلفات 

القّيمة في آخر القائمة، أعتقد أن هذا شرخ 
واضح يبّين ماهّية األفكار التي تعجب 

العاّمة.

● محمد الهاشمي: هناك الكثير من أسباب 

النجاح لهذا الكاتب، يمكن تلمسها من 
خالل سطورها، وأعتقد أنها ستظهر في 

أعماله القادمة. بالنسبة لـ“اسبريسو“ فهي 
تفتقر إلى الكثير من عناصر الرواية، وهناك 

فراغات مربكة في أحداثها، كما أن النهاية 
تصلح لقصة ال لرواية فهي أبعد ما يكون 

عن اإلغالق الروائي. العبرة في القصة يمكن 
اختزالها في جملة اإلهداء في أول الكتاب. 
البطل ورغم أنه هو أيضا الراوي إال أنه ال 

يقدم تبريرات واضحة.

● حنان: قرأت الجزء األول منها، حسنا هي 

حقا رواية مميزة من حيث أسلوب الكاتب 
السلس والممتع، أنهيتها في أقل من 

ساعة تقريبا، وشعرت كما لو كنت أشرب 
القهوة فعال، المميز فيها أيضا هو مضمون 
الحكاية، وهي تتحدث عن مشكلة اجتماعية 

في عالمنا العربي والخليجي بالتحديد، وهي 
"الرجل الذي ال يفهم المرأة العربية، والمرأة 
التي ال تفهم الرجل العربي، وعدم فهم اآلخر 

كإنسان بسبب تصورات خاطئة صنعها 
المجتمع". هذه القضية طرحها الكاتب بشكل 

سلس ورائع.

● صالح اإلدريسي: رواية قصيرة تصنع 

أحداثها أربع شخصيات هي وليد، ناصر، 
سوسن وهيفاء. لم أجد تشويقا يدفعني إلى 

معرفة المزيد، بل رأيت نفسي أنهيها فقط 
ألني بدأت قراءتها.

 فيها نوع من السطحية واألحداث كانت 
متوقعة وغير مفاجئة نوعا ما. لألسف لم 

أجد حبكة درامية قوية. صاحبت الرواية 
ضجة مما جعلني متشوقا القتنائها، ولكن لم 

أجد ما يستحق هذه الضجة.

● كيوي: تماما كما توقعت من رواية 

”تويترية“، أسلوب بسيط خال من أّية 
عقدة، قصة عادية لم تعجبني ولم أكرهها، 

أعجبتني الخواطر التي ضمنها الكاتب بين 
السطور، والتي يتحدث فيها عن المجتمع 
وعن أفكار طرحها بطريقة ذكية من خالل 

أحداث القصة، النهاية لم تكن مرضية أبدا 
تركتني معلقة. 

● هيثم: تدور أحداث الرواية بين بطلي 

القصة وليد، في األربعينات، وسوسن في 
نهاية العشرين، وهي تعمل نادلة في أحد 

المقاهي، ومن هناك تبدأ أحداث األزمة 
العاطفية وتبعاتها وتأثيرها على حياة وليد 
بشكل ال ينتهي إال مع نهاية الجزء األول من 

الرواية. 
أعتقد أن شخصية الكاتب الفردانية من حيث 

الرؤى والتصورات عن المجتمع والمرأة، 
غلب نوعا ما على سرد أحداث الرواية 

المحصور في أغلبه بين وليد وسوسن، 
وكذلك المونولوج الداخلي للبطل ”وليد“ 
مع سرد بعض األفكار الدائرة في محيط 

المجتمع.

] عبدالله النعيمي كاتب 
وروائي من اإلمارات 

العربية المتحدة، 
له عدة مقاالت في 

صحف ودوريات عربية 
مختلفة، ومن أهم 

األعمال التي صدرت 
له روايتا ”اسبريسو“ 

و“البانسيون“.

] ”اسبريسو“ رواية خفيفة وممتعة، فهي 
سلسة تستطيع قراءتها واالنتهاء منها وأنت 

تتناول كوبا من االسبريسو، لكنها أثارت 
حولها جدال كبيرا وصل إلى حّد أن بعضهم 
يعتبرها خارجة عن جنس الرواية والقص، 
وآخرون يرون فيها تجديدا في بنية الرواية 

العربية.

اسبريسو

عبدالله النعيمي

منشورات كتاب

خيانة القيم

مفيد نجم

خ

} يتساءل المرء بكثير من المرارة والخيبة 
عن األسباب التي تدفع برموز أدبية عالمية 
إلى خيانة الضمير اإلنســـاني عندما تنحاز 
إلى صف القاتل، متناســـية صورة الضحية 
التـــي تلطخـــت يـــد القاتـــل بدمائهـــا. على 
مـــدى تاريخ ما يســـمى بجائزة ”الســـالم“ 
اإلسرائيلية توالت شـــخصيات أدبية لتقدم 
للقاتل اإلسرائيلي صك البراءة من دم القتيل 
الفلســـطيني. وعلى مـــدى ما يحمله اســـم 
الجائزة من مفارقة، يكشف الضمير الغائب 
لهذه األسماء عن مفارقة أكبر وأعمق لخيانة 
الكاتب لمســـؤوليته اإلنســـانية تجاه الظلم 

واالضطهاد والقهر.
إســـماعيل كاداريـــه (قـــدري) األلبانـــي 
المســـلم الـــذي احتفلـــت الثقافـــة العربية 
بأعمالـــه الروائيـــة كثيـــرا، والذي يشـــترك 
معنا بقيم ثقافيـــة ودينية وروابط تاريخية 
عميقـــة، لـــم يمنعه كل هـــذا من قبـــول تلك 
الجائزة متجاهال حجـــم الظلم الكبير الذي 
ترتكبه ســـلطة االحتالل اإلسرائيلي في حق 
الفلسطينيين، وسياسة القمع واإلذالل التي 
لـــم  تتوقف عنها رغـــم اإلدانـــات المتكررة 
من قبل المنظمات اإلنســـانية المعنية بهذا 

الشأن.
كاداريه الذي ماأل سلطة الحكم الشيوعي 
الســـتاليني وحظي برعايتهـــا، ال يبدو أنه 
تعنيـــه خيانـــة الكاتب لضميره اإلنســـاني 
وفقدانـــه االحتـــرام مـــن قبـــل ثقافـــة تنكر 
لروابطه التاريخية واإلنسانية معها. المثير 
للدهشة أن كاداريه لم يكن األول الذي يتنكر 
لهذه القيم، وينقلب على ضميره اإلنســـاني، 
فقد ســـبقته إلـــى ذلك مجموعة مـــن الرموز 
األدبيـــة العالمية بـــدءا ببورخس الذي تقلد 
هـــذه الجائزة في العام الـــذي كان فيه قادة 
إســـرائيل يؤكدون أن حدود دولتهم تنتهي 
حيث تصل مدافع دباباتهم بعد عدون 1967.
 الشاعر المكسيكي أوكتافو بات (جائزة 
نوبل 1990) لم يكن أحسن حاال من بورخس، 
فهو لم يكتف بقبول الجائزة، بل اعتبر قيام 
دولة إســـرائيل العنصرية واحدة من النقاط 
المضيئـــة في هـــذا العصر المظلـــم، وذلك 
أثناء اســـتالمه لجائزتـــه معتبرا أن الحركة 
الصهيونيـــة على خالف ما يشـــاع ليســـت 
حركة عنصرية، بل هي حركة استعادة هوية 

للشعب اليهودي في العالم.
 الروائي التشيكي األصل ميالن كونديرا 
الـــذي نال هـــذه الجائزة عـــام 1986 أضاف 
هو اآلخر اســـمه إلى هـــذه القائمة الطويلة 
من األســـماء، التي تنكرت لمأســـاة الشعب 
الفلســـطيني، وحقه في الحياة الكريمة على 

أرض وطنه كسائر بني البشر.
لكن الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه هنا: 
مـــاذا فعـــل المثقفون العرب والمؤسســـات 
الثقافيـــة العربيـــة لمواجهة هـــذه الحالة، 
األيديولوجيا الصهيونية،  وفضح عنصرية 
وتفنيد مزاعمها حول السالم والديمقراطية 
مـــن خالل حوارات جـــادة ومنطقية مع هذه 
الشـــخصيات، أم أن تهافـــت تلك األســـماء 
مـــن المثقفين العرب علـــى تلميع صورتهم 
يجعلهم  الشـــخصية  مكاســـبهم  وتحقيـــق 
بعيديـــن كل البعد عن الدفـــاع عن قضايانا 
العادلـــة، بحثا عـــن رضا تلك المؤسســـات 

العالمية وجوائزها؟

* كاتب من سوريا

عبداللطيف اللعبي وشرف الدين ماجدولين: ال يمكن للمثقف أن يترك الحلم اإلنساني معرضا للموت
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تعرضـــت الفنانة التونســـية درة لحادث مرور مـــروع، خرجت منه منوعات

معافاة، وذلك عند عودتها من موقع تصوير مسلســـلها الجديد 

«بعد البداية».

انفصـــل النجـــم التركي أوكان يالبك الشـــهير بـ«إبراهيم باشـــا» 

في مسلســـل «حريم الســـلطان»، عن حبيبته ومواطنته املمثلة 

هاندة دوغان دمير الشهيرة بـ«زينب».

أعلنت الفنانة الســـورية رويدا عطية ســـرقة صفحتها الرســـمية 

على موقع «فيســـبوك»، مؤكدة عدم مســـؤوليتها عما ينشره أو 

يكتبه مخترق الصفحة.

◄ اعتذر الفنان األردني إياد نصار 
للنجمة غادة عبدالرازق عن الظهور معها 

كضيف شرف في حلقات مسلسلها اجلديد 
"الكابوس"، وجاء اعتذار إياد بسبب طبيعة 
الدور التي تتطلب منه الظهور في أكثر من 
حلقة، حيث من املفترض أن يظهر في عدد 
كبير من احللقات، ولذلك اعتذر إياد بسبب 
انشغاله بتصوير مسلسلني في وقت واحد، 
األول هو ”أريد رجال“، 

والثاني ”حارة 
والذي  اليهود“ 

بدأ في تصويره 
مؤخرا ليكون 

جاهزا للعرض 
خالل شهر 
رمضان 
القادم.

◄ طرحت الشركة املنتجة لفيلم ”الدنيا 
مقلوبة“ األفيش الدعائي، وذلك متهيدا 

لعرض الفيلم في دور السينما بداية من 
يوم 25 فبراير اجلاري. وتدور أحداث 

الفيلم في إطار من الفانتازيا، حيث تبّدل 
األدوار لتصبح مصر دولة عظمى وتتراجع 
أميركا لتصبح دولة نامية، ويحلم اجلميع 

باحلصول على الفيزا للهجرة إلى مصر. 
فيلم ”الدنيا مقلوبة“ من تأليف محمد 
قناوي وإخراج هاني صبري، ويقوم 

ببطولته باسم 
سمرة وعال غامن 
وإدوارد وأحمد 
عزمي وصبري 

عبداملنعم. 

◄ يتواصل حتى نهاية فبراير اجلاري 
بقاعة الباب ”ساحة دار األوبرا“ املصرية، 

معرض بعنوان ”وجدان املكان“ يقدمه 
الفنان املصري أسامة ناشد. يضّم املعرض 

مجموعة حديثة من لوحات الفنان في 
مجال الرسم باستخدام قلم الرابيدو 

واملعتمدة على تقنيات األبيض واألسود، 
وهو األسلوب الذي يحرص عليه الفنان 

في أعماله وقد اشتهر ومتيز به بني أقرانه، 
ويظهر من خالل األعمال ولعه الشديد 

مبصريته وهويته املتمثلة في هذا احلضور 
القوي للتراث البيئي بالريف والساحل 

املصري، حضور ارتكز على تناغم بصري 
معبر عن هذا احلنني بالعودة إلى اجلذور.

◄ بعد جناح الفيلم األردني ”ذيب“ في 
حصد عدد كبير من اجلوائز في مهرجانات 

سينمائية حول العالم، أعلنت الشركة 
املنتجة للفيلم عن نيتها إطالقه في دور 

العرض بالعالم العربي بداية من يوم 19 
مارس املقبل. وقد أعرب ناجي أبو نّوار، 

مخرج الفيلم، عن سعادته الغامرة ملشاركة 
أول أفالمه الطويلة مع اجلمهور بأنحاء 

العالم العربي قائال ”خالل العشر سنوات 
األخيرة، كان حلمنا هو 

أن نقدم سينما 
عربية، وأخيرا 

ننال الفرصة 
ملشاركة هذا احللم 

مع اجلمهور 
العربي“.

اإلسكندرية،  ◄ يستضيف ”أتيليه“ 
معرضا للفنانة املصرية رشا املازن 

بعنوان ”أطياف شعبية“، وذلك يوم 26 
فبراير اجلاري ومن املقرر أن يستمّر 

حتى 9 مارس املقبل. وتتبع الفنانة رشا 
املازن في لوحاتها املزج بني األسلوب 

التعبيري والتجريدي، كما أنها تنّوع بني 
استخدام املاضي واحلداثة املعاصرة، وقد 
أقامت املازن العديد من املعارض في عّدة 
دول عربية وأجنبية، إلى جانب مشاركة 

لوحاتها في معارض القنصليات املصرية 
باخلارج.

◄ افتتحت مبركز سعد زغلول الثقافي في 
متحف بيت األمة بالقاهرة مؤخرا، ثالثة 
معارض تشكيلية تتنوع مجاالتها ما بني 

النحت والتصوير الفوتوغرافي، املعارض 
للفنانني: عادل بدر وأمجد التهامي وأحمد 

راضي، ويعرضون فيها مجموعة جديدة 
من أعمالهم الفنية، حيث يقدم عادل بدر 

مجموعة نحتية تتميز بأسلوبه التجريدي، 
أما أمجد التهامي فيعتمد في منحوتاته 
على اخلطوط الدائرية في التشكيل وما 

ينتج عنها من فراغات وظالل، وفي مجال 
التصوير الفوتوغرافي يقّدم أحمد راضي 

مشاهد من البيئة املصرية في صعيد مصر.
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الترويجيــــة  الحملــــة  ضمــــن   - أبوظبــي   {
الدولي للصيد والفروسية "أبوظبي  للمعرض 
2015"، بهــــدف تعزيــــز تفاعله مــــع العارضين 
والــــزوار األجانــــب واســــتقطاب المزيــــد من 
المشــــاركين من مختلف أنحاء العالم، تشارك 
اللجنــــة المنظمــــة فــــي العديد مــــن المعارض 
الدولية المختصة في كل من ألمانيا والنمســــا 
وسويســــرا، وفــــي طليعتها معــــرض التجارة 
في  الدولي للصيــــد ومعداتــــه ”إي دبليو أي“ 
مدينــــة نورمبرغ األلمانية خــــالل الفترة من 6 

إلى 9 مارس القادم.
وتعتبر المشــــاركة األلمانية الســــنوية في 
معرض أبوظبي من المشــــاركات األكبر خالل 
الدورات السابقة، وتمثل نسبة كبيرة من حيث 
العدد والمســــاحة المؤجرة، نظــــرا لما تتمتع 
به الشــــركات العارضة مــــن عائدات اقتصادية 

مشجعة.
للصيــــد  الدولــــي  المعــــرض  ويتبــــّوأ 
والفروسية بأبوظبي مكانة متقدمة في طليعة 
معارض الصيد على مســــتوى العالم من حيث 
عدد الزوار، كما يلعب دورا هاما في استقطاب 
الــــزوار والســــياح مــــن منطقــــة دول مجلــــس 

التعاون الخليجي والعالم عموما.
وقد شــــهدت الدورة الماضية من المعرض 
الدولــــي للصيــــد والفروســــية (أبوظبي 2014) 
إقبــــاال جماهيريا كبيرا من قبــــل أكثر من 110 
آالف زائر، وبمشــــاركة 48 دولة ممثلة بما يزيد 
عن 640 عارضا وشركة، احتضنتهم العاصمة 
اإلماراتية على مســــاحة قاربــــت الـ40 ألف متر 
مربــــع، كمــــا حضــــر الفعاليــــات 575 إعالميا، 
من ممثلي وســــائل إعــــالم محليــــة وخليجية 

وعربية ودولية. وأكد عبدالله بطي القبيســــي 
مديــــر المعــــرض الدولي للصيد والفروســــية، 
أن المعــــرض يعّد األبرز واألشــــهر في منطقة 
الشرق األوسط، والحدث الوحيد المتخصص 
فــــي الصيد والفروســــية والرياضات البحرية 
ورحــــالت الســــفاري والفنــــون والتحف، وهو 
يتيح للزوار، ومنذ انطالقته األولى عام 2003، 
فرصة اقتناء أحــــدث معدات التخييم والصيد 

والفروسية والرياضات الخارجية والبحرية.
كما يمكنهم من مشــــاهدة التراث اإلماراتي 
العريق من خالل مدينة أبوظبي، والتفاعل مع 
اآلالف من هــــواة الصيد وهــــواة الرياضة في 

الهواء الطلق، واالستمتاع بالكثير من أنشطة 
التــــراث الثقافي والعــــروض الحية، والدخول 
بمسابقات مثيرة تعّرف على التقاليد الراسخة 

إلمارة أبوظبي ودولة اإلمارات عموما.
وتحظى فعاليات المعرض باهتمام عشرات 
اآلالف مــــن الزوار مــــن إمارة أبوظبــــي وكافة 
أنحاء دولة اإلمارات مــــن مواطنين ومقيمين، 
فضال عن اآلالف من أبناء دول مجلس التعاون 
الخليجــــي واألجانــــب، ومن المميــــز في هذا 
الحدث الكبير اإلقبال الواســــع من قبل األســــر 
وكافة الشرائح العمرية، حيث أصبح المعرض 
مهرجانا جماهيريا عائليا يهّم ويناســــب كافة 
أفراد األسرة والمجتمع، والذين يجدون في ما 
يقدمه معرض الصيد والفروسية فرصة نادرة 

للتعرف على التراث اإلماراتي األصيل.
استطاع معرض الصيد أن يضع اإلمارات 
وتحديدا إمارة أبوظبي، على خارطة السياحة 
التراثية العالمية، وأن يجمع كبرى الشــــركات 

قطــــاع  فــــي  والدوليــــة  والعربيــــة  المحليــــة 
الرياضــــات الخارجية والرحــــالت وصناعات 
التقليديــــة  والصناعــــات  الصيــــد  أســــلحة 
والحرفية، وحماية البيئة والتراث، على أرض 
موقع واحد، لتبادل المعارف والخبرات ولعقد 
الصفقــــات التجارية التي من شــــأنها أن تثمر 

بالفائدة على جميع األطراف.
عروض فروسية، مســــابقات كالب الصيد، 
صقــــارة، مــــزاد الهجــــن، جلســــات تعليميــــة 
وتثقيفية، منتوجات تقليدية ومبتكرة، عادات 
وتقاليــــد إماراتية 100 بالمئة، مســــابقات فنية 
وثقافيــــة وأخرى تراثية تجمــــع بيت الماضي 
والحاضر، وغير ذلك، كلها تجتمع تحت عنوان 
واحد هو معرض أبوظبي للصيد والفروسية.

وقــــال القبيســــي: ”للتــــراث فــــي معــــرض 
الصيد قصته الطويلة والممتعة منذ نشــــأته، 
عندما أعلن عن نفسه راعيا للموروث الشعبي 
ومطــــورا لــــه، يحتفــــي بالثقافــــة القديمة من 
أجل مواجهة التحديــــات الراهنة. ويجعل من 
نشاطاته وعروضه جســــرا يصل أبناء الجيل 
الجديــــد مــــن األطفــــال والشــــباب، مــــع اآلباء 

واألجداد المؤسسين للدولة“.
وأضاف: ”المعرض يعــــزز مفهوم التوازن 
البيئــــي والصيد المســــتدام، جنبــــا إلى جنب 
مع تشــــريعات قانونية بمعاييــــر دولية تتيح 
الفرصــــة أمــــام عشــــاق المغامــــرة لممارســــة 
هوايــــات آمنة صديقة للبيئــــة. ويطرح التراث 
كمفهــــوم معاصــــر يتطلب التجديد المســــتمر 
ليظل مشــــكال لهوية البلــــد العريقة الممزوجة 

برمال الصحراء ومياه البحر“.

نجوى درديري

} القاهــرة – تســــاءل محمــــد إبراهيم توفيق 
المنســــق العــــام لمعــــرض ”اثنيــــن.. اثنين“، 
وصاحــــب فكرتــــه ومدير قصــــر الفنــــون بدار 
األوبــــرا المصرية، التي تســــتضيف المعرض، 
في مســــتهل كتالوغ أنيق عــــن المعرض، قائال 
”هل تنعكس الحياة الواحدة المشــــتركة للفنان 
وزوجته الفنانة على أعمالهما الفنية، أم يبقى 

كل منهما مستقال بفنه بعيدا عن اآلخر؟“.
احتفــــى المعــــرض المقام بقصــــر الفنون 
بثنائيات زوجية، تتكــــون من 14 فنانا وفنانة، 
قدموا عشــــرات اللوحات الفنيــــة المبهرة، وقد 
تجولت ”العرب“ فــــي معرض ”اثنين.. اثنين“، 
واقتربــــت من اللوحــــات المتعــــددة، واألزواج 
الفنانين، وتحدثت مع عدد منهم، حول التجربة 
الزوجيــــة والفنية ومــــدى تأثــــر كال الزوجين 

باآلخر.
مصطفــــى عبدالمعطي، زوج ربــــاب النمر، 
أنــــه من المفيــــد أن يتزوج  صــــرح  لـ“العرب“ 
بفنانة لديهــــا نفس مهاراتــــه، وأدواته الفنية، 
حتــــى ولــــو كانــــت االتجاهــــات الفنيــــة التي 

تخصص فيها الزوجان مختلفة.
والحظ أن زوجتــــه تضّحي كثيرا من أجله، 
وتتحمله وقت الغضب، أو تســــيطر عليه فكرة، 
وعندما تختمر الفكرة في عقل الفنان يكون في 
حالة أشــــبه بلحظات المخاض، وتســــاءل: أين 
من تلك المــــرأة التي تتحمل زوجها الفنان، إن 

لم تكن فنانة مثله تقّدر ما يمّر به؟“.
أوضــــح عبدالمعطي أنه لم يجمعه بزوجته 
عمل فني واحد، فــــكل منهما له طريقته، مع أن 
مرســــما واحدا يجمعهما، لكــــن كليهما يعيش 
عالمه الخــــاص، وينقطع اتصاله بالعالم أثناء 
العمــــل، ويبقى فقط الحوار الفني هو القاســــم 
المشترك، مشيرا إلى أن كال منهما ينتقد العمل 

الفني لآلخر، ويبدي رأيه فيه بصراحة.
تعرفنا على بعضنا أثناء الدراسة عام 1962 
في كلية الفنون الجميلة بجامعة اإلســــكندرية، 
وجمعت بيننا الصداقة قبل الحب، هكذا بدأت 
رباب النمر حديثها مع ”العرب“، وفي صوتها 
سعادة وهي تتذكر قصة حبهما، تضحك قائلة 
”تقريبــــا جميــــع أعضــــاء دفعتنــــا تزوجوا من 

بعضهم البعض“.
وســــردت رباب حكايتها مع زوجها الفنان 
عبدالمعطي: ”تزوجنا وســــافرنا معا للدراسة 

في إســــبانيا، وكانت من أجمل األيام، ومازلنا 
نعيش معا قصة الحب ذاتها التي بدأناها منذ 
أكثر من 50 عامــــا، حتى امتزج الفن بالحب أو 
العكس، ومنح كالنا لآلخر خصوصية ومساحة 

للعمل في هدوء، رغم أن المرسم مشترك“.
محمــــد ســــالم زوج عزيــــزة فهمــــي، قــــال 
لـ“العــــرب“: تزوجــــت عزيــــزة بعــــد قصة حب 
جمعتنــــا أثنــــاء الدراســــة فــــي كليــــة الفنون 
الجميلــــة باإلســــكندرية، وأنجزنــــا معا العديد 
مــــن الجداريــــات الفنيــــة، أشــــهرها جداريــــة 
”الموزاييك“ عــــن أحمد زويــــل، والتي أقمناها 
بميدان زويل في مدينة اإلسكندرية الساحلية، 
عقــــب فــــوزه بجائــــزة نوبــــل. مشــــيرا إلى أن 
العوامــــل الفنية التي جمعتــــه بزوجته تأثرت 

بشكل كبير بحياتهما المستقرة.
أكد سالم، أن عزيزة فنانة دقيقة في عملها، 
لكونها متخصصة في فن الفسيفساء واألعمال 
و“الكانفــــاه“، والتي  اليدوية، مثــــل ”التريكو“ 
تحتاج إلى مهارة عالية، وأنه كفنان يفتقر إلى 

تلك المواصفات.
عزيــــزة فهمي، قالــــت لـ“العــــرب“: لكل منا 
لحظــــات ينفــــرد فيها بفنــــه، وكل منــــا يحترم 
ذلك، رغم أن المرســــم مشترك أيضا، وغالبا ما 
شاركني ســــالم  في الفكرة، فأقوم بالتنفيذ، ثم 
يبدي كالنــــا رأيه، وفي الغالــــب نكون متفقين 

على صيغة واحدة في التناول الفني للعمل.
وتابعــــت فهمــــي: درســــنا بكليــــة الفنــــون 
الجميلة، وتبادلنا الحب والفن معا. مؤكدة أن 
مــــزاج الزوجين الفنانيــــن ينعكس على فنهما، 
ســــواء كانا ســــعداء أو تعســــاء فــــي حياتهما 
الخاصــــة، فإما أن يكون العمــــل الفني عقالنيا 
و“دمه ثقيل“، أو خفيف الظل وبه روح وحياة.
شــــاكر إدريس مصــــّور يحــــاول المزج في 
مشــــروعه البصــــري بين الممارســــة في إنتاج 
أعمــــال بصرية، وبين إدارة الفنــــون في إعداد 
وتصميم وتنفيذ مشــــاريع، وورش عمل للوعي 
اإلبداعــــي والتواصل االجتماعي، وحصل على 
العديد من الجوائز، وزوجته شيرين مصطفى، 
حاصلــــة على الدكتــــوراه في التربيــــة الفنية، 
ومصــــّورة ذهنية، مارســــت التصوير بتقنيات 
الفوتوغرافية،  الصــــورة  مســــتخدمة  مختلفة، 

والرسم التلقائي العفوي مع الخدش الغائر.
شــــاكر قال لـ“العرب“ إن اللون األبيض كان 
هو ســــّر العالقــــة الجميلة بينه وشــــيرين، فقد 
عاش في محافظــــة الوادي الجديد (بالصحراء 
الغربيــــة) وفــــي هــــذه المنطقة يرتــــدي الناس 
اللــــون األبيض، حزنا علــــى الميت، على عكس 
المتعارف عليــــه، حيث يرتــــدي غالبية الناس 
اللون األســــود كرمز للحداد، لكن أهالي الوادي 
الجديد ما زالوا متأثرين بالطقوس الفرعونية 

التي كانت تفضل األبيض على األسود.

وألن زوجته شيرين من العاصمة، وتحديدا 
مــــن منطقة القلعة في وســــط القاهرة، وأهالي 
هذه المنطقة يقيمون حلقــــات ذكر على طريقة 
المتصوفيــــن، ويرتــــدون الــــزي األبيــــض، فقد 
تأثــــرت أعمالهمــــا الفنيــــة باللــــون األبيــــض، 

المستوحى من الطبيعة التي عاشها كالهما.
أشــــار إدريــــس لـ“العرب“ إلى أنه اشــــترك 
مــــع شــــيرين في أعمــــال فنيــــة واحــــدة، فهما 
يرســــمان أعماال يطلق عليها ”ديالوغ“، عبارة 
عن محادثة صامتة، يتّم تحقيقها بالرسم أمام 
الجمهور، مؤكدا أن هــــذه األعمال تضفي قدرا 

كبيرا من الحب والتواصل بينهما.
إنها تعرفت على  شــــيرين، قالت لـ“العرب“ 
زوجها إدريس، أثناء الدراســــة وكان من أوائل 
دفعته، وشــــّددت علــــى أن اللــــون األبيض كان 
ســــّرا من أســــرار حياتهما الخاصــــة والعامة، 
مضيفة أن كليهما ينتقد عمل اآلخر الفني، دون 
محاولة التقليل منه، ويقومان بأعمال مشتركة، 
وهو مــــا يلغي فكرة التحــــّدي، ويعزز التمازج 

والتجانس.
واســــتطردت أنهمــــا يعكفــــان علــــى إنجاز 
ورش فنية في محطات مترو األنفاق بالقاهرة، 

مهمتها توصيل فكرة الفن إلى الجمهور، وهي 
نوع من التواصل المباشــــر والهادف، مشــــيرة 
إلى أن أكثر اللحظات التي تســــعدهما هي عند 

تنفيذ ”الديالوغ“ بالرسم أمام الناس.
وائــــل درويــــش متزوج مــــن الفنانــــة هند 
إنه تعرف على زوجته  الفالفلي، قال لـ“العرب“ 
أثناء الدراســــة، وتزوجا منذ عشرة أعوام، وقد 
تأثــــر كالهمــــا باآلخر فنيــــا، ففــــن الحفر الذي 
درســــته هند ال يعترف سوى باللونين األبيض 
واألســــود، فــــي حين يتعامــــل هو مــــع جميع 
األلــــوان، وبمرور الوقت اســــتفادا مــــن تبادل 
الخبــــرات، واختلفت األلــــوان واألرضيات عند 
كليهما، مؤكدا أنهما لم يشتركا في لوحة فنية 
واحدة، مع ذلك تأثر كالهما بفن اآلخر، محترما 
المساحة الخاصة في العمل، والطقوس الفنية.

هنــــد الفالفلي، أكــــدت لـ“العــــرب“ ”الفنان 
بطبيعته يتأثر بــــكل مناحي الحياة من حوله، 
فمــــا بالنا لو كان الزوجــــان فنانين، بكل تأكيد 
سيتأثر كالهما باآلخر“، وأوضحت أن رسمها 
يدخــــل في باب الكالســــيك، بينما زوجها وائل 
يعتمد على الرســــم التعبيري، ومــــع ذلك تأثر 

كالهما باآلخر، باستخدام األدوات واأللوان. 

[ مرسم واحد يجمع الزوجين ويقدم أعماال مشتركة وأخرى منفردة
معرض فني مصري لألزواج يمزج الحب باأللوان

”اثنني.. اثنني“ معرض يضم عشرات اللوحات الفنية لثنائيات زوجية، ثنائيات لفنانني جمع 
بينهما احلب والعشرة والصداقة، فانبثقت من أعمالهما الفنية روح مثيرة، جعلت املتلقي 

متشّوقا إلى معرفة الطقوس والتفاصيل التي أخرجت تلك األعمال.

تقام الدورة الثالثة عشرة من فعاليات املعرض الدولي للصيد والفروسية "أبوظبي 2015"، 
وذلك خالل الفترة من 9 إلى غاية 12 سبتمبر القادم بتنظيم من نادي صقاري اإلمارات، 
وبدعــــــم من جلنة إدارة املهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، في مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض.

معرض الصيد والفروسية يضع أبوظبي على خارطة السياحة التراثية العالمية

المزاج العام ينعكس غالبا على فن الزوجين

رج ري و ألول
والثاني ”حارة
والذي اليهود“
بدأ في تصوير
مؤخرا ليكون
جاهزا للعرض
خالل شهر
رمضان

القادم.

سينما 
خيرا
صة

هذا احللم
هور 

ويقو صبري، ني ه وإخراج وي قن
ببطولته با
سمرة وع
وإدوارد و
عزمي وص
عبد

المعرض يقدم للزائر إمكانية التعرف على التراث اإلماراتي األصيل

محمد سالم: 

أنجزت مع زوجتي عزيزة 

جدارية «الموزاييك»

عن أحمد زويل

عبدالله بطي القبيسي: 

طرح التراث كمفهوم 

معاصر يتطلب التجديد 

المستمر ليشكل الهوية



} برلــني - توصل فريـــق من الباحثني األملان 
إلى أن الرجال الذين ميارسون اجلنس خارج 
إطـــار الـــزواج، أي مـــا يعبـــر عنـــه باخليانة 
الزوجيـــة، معرضون أكثر مـــن غيرهم للموت 
بســـكتة قلبية. وأرجعوا ذلك إلى أن ممارســـة 
اجلنـــس خفية أو مع عشـــيقة تزيد من ضغط 
الـــدم، وبالتالي تشـــكل خطـــورة على مريض 

القلب.
وأظهـــرت دراســـة علمية حديثـــة أجراها 
باحثون إيطاليون بجامعة فلورنسا أن الرجال 
الذيـــن يخونـــون زوجاتهـــم هم أكثـــر عرضة 
لتعـــرض لألزمات والنوبـــات القلبية املفاجئة 

مقارنة بغيرهم من األزواج املخلصني.
وقـــال الباحثـــون إن ظاهـــرة الوفـــاة بعد 
املعاشـــرة اجلنســـية التي ظهرت بني الرجال 
الذين يقومون بخيانة زوجاتهم مع العشيقات 
بعيدا عن أجواء املنزل والعائلة، قد انتشـــرت 
بـــاألزواج  مقارنـــة  أكبـــر  بصـــورة  مؤخـــرا 

املخلصني.
ولفت الباحثون االنتباه إلى أن األســـباب 
الرئيسية لهذا العارض ليست واضحة متاما، 
مرجحني أن الشعور بالذنب والضغط النفسي 
الذي يقـــع على عتق الرجال إبقاء للعالقة طي 
الكتمان، إضافة إلى محاولة إرضاء العشيقات 
صغيـــرات الســـن بتلبيـــة مطالبهـــن التي ال 
تنتهي، كلها أســـباب تؤثر علـــى صحة قلوب 

الرجال.
ووجدوا أن كال من النوبات القلبية املميتة 
وغير املميتة كانت نادرة نســـبيا عند الرجال 

املخلصني مقارنة باخلائنني.
واقترح القائمون على الدراسة التي نشرت 
في مجلة ”الطب اجلنسي“، أن تأنيب الضمير 

قـــد يكون ســـببا رئيســـيا في اعتـــالل القلب، 
الفتـــني االنتباه إلـــى أن العديد مـــن العوامل 
الشـــخصية، اجلنســـية والبيولوجية مرتبطة 

بالعالقات التي تقع خارج نطاق الزواج.
وتقعد اإلصابة بأمـــراض القلب الكثيرين 
عن ممارســـة نشـــاطات تزيد من معـــدل دقات 
القلب، وال سيما املعاشرة الزوجية. لكن يقول 
اإلخصائيون إن التخلي عن ممارســـة اجلنس 
بعد اإلصابة مبرض قلبي قد يكون مبالغا فيه.
وفي وثيقة مشـــتركة، تقول كل من جمعية 
أطباء القلب األميركيـــة وجمعية أطباء القلب 
األوروبيـــة إن ما نســـبته 0.9 باملئـــة فقط من 
مجموع حاالت مرضى القلب تعرضت لســـكتة 
قلبية أثناء ممارسة اجلنس، وذلك بعد إجراء 

دراسة في هذا املجال.
بعـــض  باجلمعيتـــني  األطبـــاء  ويعـــدد 
النصائـــح لقلب ينبـــض حتى بعـــد اجلماع، 
وتتلخص في: التقبيـــل واملداعبة ببطء. وإذا 
ما حصل ذلك دون مشاكل، فيمكن االنتقال إلى 
اإلشباع اجلنسي عن طريق وسائل أخرى غير 

املباشرة الكاملة.

ثم إذا ما مّر ذلك دون أن يشكو املريض من 
مشـــاكل أو إزعاج، فيمكن في اخلطوة التالية 

ممارسة اجلنس بشكل طبيعي.
ومـــن يعاني من مرض قلبي صعب، ميكنه 
اللجوء إلى أدوية تخفض نبضات القلب أثناء 

اجلماع.
وأظهرت الدراسات الدقيقة أن 1 من كل 100 
نوبة قلبية تنشـــأ عن طريق النشاط اجلنسي. 
أما بالنســـبة إلـــى خفقان القلـــب املميت فإن 
هـــذا املعدل أقـــل، إذ يصل إلى 1 مـــن كل  200 
حالـــة، أي مبعنى آخر، فإن خطر تعرض رجل 
ســـليم عمره 50 ســـنة لنوبة قلبية في أي وقت 
من األوقـــات يصل إلى 2 من املليـــون، مقارنة 
بالرجـــال املصابني بأمراض القلب فإن اخلطر 
يزيد 10 مرات، ولكن حتى هؤالء فإن تعرضهم 
لنوبة قلبية خالل ممارســـتهم اجلنس هو 20 

من املليون. وهذه معدالت جيدة.
بـــّني العلماء أن الرجال يســـتنفدون طاقة 
عنـــد تفكيرهم وحديثهم عـــن اجلنس أكثر من 
الطاقة التي يبذلونها أثناء ممارســـتهم له، إذ 
خالل ممارســـة الرجل للجنـــس ال يزيد معدل 

ضربات القلـــب عن 130 دقة في الدقيقة، بينما 
يظل ضغـــط الـــدم االنقباضي (وهـــو القراءة 
العليـــا لضغط الدم التي تســـجل عندما يضخ 

القلب الدم) له أقل من 170 ملم زئبق.
وتزيـــد كل من اإلثارة الفكريـــة والتمارين 
البدنية عـــادة من مســـتويات األدرينالني مما 
ميكـــن أن يحفـــز على ظهـــور حـــاالت النوبة 
القلبية، اخلفقان واضطراب إيقاع ضخ القلب 

للدم.
ويقول الناطق باســـم احتـــاد أطباء القلب 
األملانـــي هيريبـــرت بـــروك، ملوقع ”شـــبيغل“ 
اإللكترونـــي: إن فرصـــة اإلصابـــة بالســـكتة 
القلبية أعلى أثناء مشاهدة مباراة لكرة القدم، 
مبينـــا ذلك بأن دقـــات القلب ال تزيـــد عن 130 
دقـــة بالدقيقة أثناء ممارســـة اجلنـــس، بينما 
مت تســـجيل معـــدل نبضات يبلـــغ 170 نبضة 
بالدقيقـــة أثناء مباراة نهائي كأس أمم أوروبا 

(تشامبيونزليغ) العام املاضي.
ويشـــير بروك إلى قاعدة بسيطة، أال وهي 
أن من يســـتطيع صعود الســـاللم دون مشاكل 

كبرى، ميكنه ممارسة اجلنس دون مخاطر.

الجنس خفية خطر على القلب
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

تضع الدراســــــات قاعــــــدة ذهبية تســــــمح 
ــــــس دون  ملرضــــــى القلب مبمارســــــة اجلن
مخاطــــــر، تتلخــــــص في قيس قــــــدرة القلب 
على حتمل صعود الســــــاللم كاختبار ملدى 
ــــــة اجلماع بأمان،  اســــــتعداده جتاوز مرحل
لكن ال تبدو هذه القاعدة ذات نفع في حالة 
اخليانة، التي تترافق عادة مع ارتفاع نسبة 

األدرينالني ومستوى ضغط الدم.

أن  إلـــى  يشـــيرون  اإلخصائيـــون 

التخلي عن ممارســـة الجنس بعد 

اإلصابـــة بمرض قلبـــي قد يكون 

مبالغا فيه

 ◄

[ الخيانة ترفع ضغط الدم ومستوى األدرينالني } لنــدن - جل الدراســـات السابقة ركزت على 
عالقـــة أحادية بـــني االكتئـــاب والدماغ، حيث 
جرت العادة ربـــط احلديث بني االكتئاب وبني 
ما يلحقه من أضرار وخيمة على صحة الدماغ 

وتوازنه.
لكـــن فريقا من الباحثني كشـــف عن تداخل 
هذه العالقـــة وبني أن من يتعرضون لســـكتة 
دماغيـــة ويفلتون من املوت، قد يســـقطون في 

براثن االكتئاب واالنهيار النفسي.
وكانت دراســـة أميركية، قـــام بها باحثون 
في جامعة مينيســـوتا، ونشـــروا نتائجها في 
مجلة ”السكتة الدماغية“، الصادرة عن جمعية 
القلـــب األميركيـــة، قـــد أظهـــرت أن االكتئاب 
والتوتـــر يزيدان من خطر إصابة كبار الســـن 

بالسكتة الدماغية.
وراقـــب الباحثـــون حالـــة أكثر مـــن 6700 
شـــخص، تتراوح أعمارهم بـــني 45 و84 عاما، 
ملدة اســـتمرت 10 ســـنوات، في 6 مدن أميركية 
مختلفـــة، بدايـــة من عـــام 2000، ووجـــدوا أن 
األشـــخاص الذين تعرضوا لالكتئاب والتوتر، 
زاد لديهـــم احتمال تعرضهـــم خلطر اإلصابة 

بالسكتة الدماغية، أكثر من غيرهم.
للجـــودة  األملانـــي  املعهـــد  قـــال  كمـــا 
واالقتصاديـــة في القطـــاع الصحي إن مرضى 
الســـكتة الدماغية ُعرضة لإلصابة باالكتئاب، 

حيث أنه ُيصيب ثلث املرضى تقريبا.
وأضاف املعهد أن سبب اإلصابة باالكتئاب 
بعد الســـكتة الدماغية غيـــر معلوم حتى اآلن، 
ولكن مـــن احملتمـــل أن تلفيات املـــخ الناجمة 
عن الســـكتة الدماغية تؤثر سلبا على املشاعر 
واألحاســـيس. ومن احملتمل أيضـــا أن يرجع 
االكتئـــاب بعد الســـكتة الدماغية إلـــى القيود 
اجلســـدية والذهنيـــة وفقـــدان القـــدرة علـــى 

االعتماد على النفس.
وأوضـــح املعهـــد أن أعـــراض االكتئـــاب 
تتمثل في احلـــزن العميق وفقدان االهتمامات 
واضطرابات النوم والتركيز وانخفاض الثقة 
بالنفس، مشيرا إلى ضرورة استشارة الطبيب 
عند مالحظة بعض من هذه األعراض ملدة تزيد 

عن األسبوعني.
كولومبيـــا  بجامعـــة  األطبـــاء  تنـــاول   
فـــي نيويورك فـــي أبحاثهـــم، مـــدى خطورة 
اضطرابـــات ما بعـــد الصدمة علـــى املصابني 
بالسكتة الدماغية، حيث تظهر عليهم أعراض 
أمراض نفســـية مثل تقلبات املزاج واضطراب 
النوم والتركيز بشكل واضح من خالل الصدمة 

التي تسببها لهم السكتة الدماغية.
وتوصل الباحثون نتيجة لدراســـتهم التي 
شـــملت 1138 مريضـــا، إلـــى أن نســـبة خطر 
اإلصابة مبرض نفسي خالل سنة بعد السكتة 
الدماغيـــة كانـــت 23 باملئة، وبعد مـــرور فترة 
أطول من عام انخفضت النسبة إلى 11 باملئة.

السكتة الدماغية

 واالكتئاب متداخالن

◄ ناشد االحتاد األملاني لشركات 
صناعة األدوية ”برو غرينيكا“، 

احلكومة األملانية مراعاة فتح السوق 
أمام العقاقير البيولوجية املصنعة 

بواسطة التكنولوجيا احليوية.

◄ قال باحثون في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم.

آي.تي) إن اخلاليا اجلذعية البشرية 
املعاجلة بالهندسة الوراثية إلنتاج 

مصادر متجددة من اخلاليا الناضجة 
الشبيهة بخاليا الكبد ميكن تنميتها 

وإصابتها بعدوى املالريا الختبار 
أدوية جديدة قد تنقذ الكثيرين من 

املوت.

◄ أوضح  أطباء اململكة املتحدة أن 
ممارسة التمارين الرياضية ملدة 30 
دقيقة فقط يوميا، على مدار 5 أيام 

أسبوعيا، تقلل بشكل كبير، من فرص 
اإلصابة باألمراض، على رأسها 

سرطان الثدي واخلرف.

◄ افتتحت برلني أحد أخطر 
املختبرات في العالم، والذي 

يصنف من ”املختبرات عالية األمن“ 
وسيخصص لدراسة الفيروسات 

واجلراثيم شديدة العدوى مثل 
فيروس إيبوال الفتاك.

◄ قال رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون إن بريطانيا قد 

تخفض مزايا الرعاية االجتماعية 
لألشخاص الذين يرفضون العالج من 
السمنة أو إدمان املخدرات أو اخلمر.

◄ قال باحثون سعوديون إن شخصا 
واحدا من كل أربعة سعوديني بالغني 

معرض لإلصابة بأزمة قلبية خالل 
األعوام الـ10 املقبلة.

} برلــني - أظهـــر فريـــق مـــن العلمـــاء أن 
تناول األسماك ينشـــط الذاكرة ويؤخر مرض 

الزهامير.
وتعتبر األســـماك الدهنية مثل الســـلمون 
والرجنـــة االســـقمري مـــن املأكـــوالت الغنية 

بحوامض األوميغا- 3.
 وتوصلت الدراسة التي أجراها فريق من 
الباحثني في املركـــز الطبي جلامعة كولومبيا 
فـــي نيويـــورك إلـــى أن األغذيـــة التي حتوي 
حوامـــض أوميغا3- الدهنية ميكن أن تخفض 
مســـتوى البروتني الســـام الذي ُيســـمى بيتا 
ـ أميلويـــد فـــي الـــدم. ويصنع هـــذا البروتني 
أليافا تتشـــابك فيما بينهـــا وتقتل األعصاب 
فـــي الدمـــاغ. ويدمر بروتـــني بيتـــا ـ أميلويد 
بالتدريج دوائر عصبية حيوية في املخ مؤديا 

إلى مشـــاكل في الذاكرة، أحـــد أعراض مرض 
الزهامير.

وقـــال رئيس فريـــق الباحثـــني نيكوالس 
ســـكارميس إن قياس مســـتوى ترسبات هذا 
البروتني الضار في املخ ليس سهال في دراسة 
كهذه ولكن من الســـهل نسبيا قياس مستواه 
فـــي الـــدم، حيث تكون لـــه عالقة إلـــى حد ما 
مبســـتواه في املخ. ودعا سكارميس إلى مزيد 
من الدراسات لتعزيز ثقة العلماء بشأن فوائد 
بعـــض األغذية التي نتناولهـــا في الوقاية من 

مرض الزهامير.
للتدريبــــات  األملانيــــة  اجلمعيــــة  وقالــــت 
الذهنية إن تناول األسماك بشكل كاف يساعد 
علــــى حتســــني أداء الذاكرة لدى كبار الســــن، 
اســــتنادا إلى دراســــة صينية حديثة شــــملت 

أكثــــر مــــن 1500 شــــخصا. وأظهــــرت نتائــــج 
الدراســــة أن تناول ما ال يقل عــــن 100 غم من 
الســــمك أسبوعيا، بدء من عمر 65 سنة، ميتاز 
بتأثيــــر إيجابي علــــى القــــدرات الذهنية مثل 
االنتباه وحاســــة التوجــــه والذاكــــرة طويلة 

وقصيرة األمد.
وتوصلت الدراسة إلى أن أداء الذاكرة لدى 
األشخاص، الذين يتناولون األسماك، يتراجع 
على نحو أبطأ من األشخاص، الذين يتناولون 

كمية من األسماك أقل من 100 غم أسبوعيا.
كمــــا قال اخلبــــراء فــــي جمعيــــة التغذية 
واحلمية البريطانيــــة، إن أطعمة الدماغ التي 
تشــــمل األســــماك بأنواعهــــا واخلضــــراوات 
الورقيــــة الداكنــــة تفيد في حتســــني الذاكرة 

وتنشط الدماغ ومراكزه عند الطالب بالذات.

وأظهـــرت نتائج الدراســـات الســـابقة أن 
الســـمك يحتوي على األحمـــاض الدهنية من 
نوع أوميغا- 3 التي تلعب دورا في احملافظة 
علـــى قوة الترابطات بني خاليا الدماغ، لذا ال 
بد من االنتظام على تناوله باســـتمرار، علما 
أن تأثيراتـــه علـــى الذاكرة أو املزاج ليســـت 

بشكل فوري.

} كاليفورنيــا - أثبتت البحوث أن ممارســـة 
التأمـــل ملدة 25 دقيقة يوميـــا، على مدار ثالثة 
أيام متتالية، تزيل التوتر والضغط النفســـي 
وتقلل مستويات هرمون الكورتيزول املعروف 

باسم هورمون اإلجهاد.
ويتحقـــق التأمـــل عندما يقوم الشـــخص 
بخلـــق صـــورة فـــي العقل لشـــيء معـــني، ثم 
التركيز عليه بشـــكل كلي ميّكنه من عدم رؤية 
أي شـــيء من حوله، باســـتثناء هذه الصورة 

التي رسمها في عقله.
والتنفس مهم وضروري في عملية التأمل، 
ويتـــم بعمـــق وهـــدوء، ومبجـــرد أن تبدأ في 
التأمل ستجد أن عملية التنفس تتم بانتظام.

ويستحســـن أن يكـــون التأمـــل فـــي مكان 
هادئ، وأن تكون اإلضـــاءة طبيعية ومعتدلة، 
وأن ميأل الهواء النقـــي جنبات احلجرة، وأن 

تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة.
ويجلـــس املتأمـــل فـــي وضع مـــري، على 
أن يكـــون العمود الفقري في وضع مســـتقيم 
ومريح، والرأس متعامدة علي الكتفني، وكلما 
كان العمـــود الفقري في وضع مســـتقيم كلما 
متـــت عملية التنفس بســـهولة أكثر وانتظمت 
الدورة الدموية، ومن املمكن إمالة الرأس قليال 

إلـــى األمام ملزيد من االســـترخاء، مـــع ارتكاز 
اليدين على الركبتني. 

الباحثـــون أشـــاروا إلـــى أن ”تراكم األدلة 
العلمية، التي أثبتـــت فوائد التأمل في تغيير 

الدماغ، قد تسمح في نهاية املطاف، باحلصول 
علـــى فوائـــد عالجية ليـــس فقط لشـــيخوخة 
للشـــيخوخة املرضيـــة أيضا“.  الدمـــاغ، لكن 
وكانت دراسة أميركية قد أوضحت أن ممارسة 

رياضـــة التأمـــل، تقلل من شـــيخوخة الدماغ، 
التي تصيب البشـــر مع التقدم فـــي العمر، ما 
يؤثر على وظائف اجلهاز العصبي املســـؤول 

عن معاجلة املعلومات.
وبـــّني الباحثـــون بكليـــة ”ديفيـــد غيفن “ 
للطـــب في جامعـــة كاليفورنيا، في دراســـتهم 
التي نشـــروا تفاصيلها، في دورية ”حدود علم 
النفس“ ، أن التأمل يحافظ على املادة الرمادية 
في الدماغ، وهى األنســـجة التي حتتوي على 
اخلاليـــا العصبيـــة املســـؤولة عـــن معاجلة 

املعلومات، وتتآكل تلك املادة كلما هرمنا.
ولكشـــف العالقة بني التأمل وشـــيخوخة 
الدماغ، راقب الباحثون 100 شـــخص، تتراوح 
أعمارهـــم بني 24 إلى 77 عامـــا، وكان نصفهم 
قد مارســـوا رياضة التأمل ملـــدة تراوحت بني 
4 إلـــى 46 عاما، فيما لم ميارس النصف اآلخر 

رياضة التأمل.
وفحـــص الباحثـــون أدمغـــة املشـــاركني، 
بالرنـــني  التصويـــر  تقنيـــات  باســـتخدام 
ووجـــدوا أن املجموعـــة التي  املغناطيســـي، 
مارســـت رياضة التأمل حافظـــت على املنطقة 
الرماديـــة في أدمغتهـــا، حتى مـــع التقدم في 

العمر، باملقارنة مع من لم ميارسوا التأمل.

باحثون: اإلكثار من تناول السمك يقي من الزهايمر

التأمل رياضة ذهنية تحارب اإلجهاد والشيخوخة

أوضحت الجمعية األملانية لعالج الســـكري أن ارتفاع نسبة السكر 

بالدم  يتســـبب -مـــع مرور الوقت- فـــي تلف األوعيـــة الدموية، مما 

يؤدي إلى اضطرابات في تدفق  الدم وأيضا في االنتصاب.

ينصـــح فريق من الخبـــراء بتنظيف الهواتـــف املحمولة بمضادات 

الجراثيـــم، بانتظـــام يوميـــا، ألنهـــا تحمـــل نحـــو 7 آالف نـــوع مـــن 

البكتيريا، قد تتسبب في التهابات تؤدي لألمراض.

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن جينات الدهون هي املسؤولة 

عن أكثر مـــن خمس حاالت البدانة مما يعنـــي أن الرياضة والنظام 

الغذائي ليست لهما فائدة كبيرة ملاليني البشر.

ــتــظــام  ــان تــــنــــاول األســــمــــاك ب

يــحــســن املــــزاج ويــحــافــظ على 

املخ  خاليا  بني  الترابطات  قــوة 

ويحميها من التلف

◄

من يخونون زوجاتهم أكثر عرضة للنوبات القلبية المفاجئة

االسترخاء يحفظ الخاليا المسؤولة عن معالجة المعلومات
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ميديا

ر املأمون عامّ

}  أطلـــق تنظيـــم داعـــش شـــريط فيديو عبر 
مركز احليـــاة اإلعالمي التابع له مدته حوالي 
خمـــس دقائق، يصّور فيه عملية قطع رأس 21 
مواطنا مصريا على شـــطآن (والية) ليبيا على 
حد تعبير املعلق. الشـــريط معنون بـ(رســـالة 
موقعـــة بالدمـــاء إلـــى أمـــة الصليـــب)، وهو 
موّجه ”للغـــرب الصليبي الكافر“، وفيه تهديد 
ووعيد بفتح (رومـــا) التي يقف مقاتلو تنظيم 
داعش على مشـــارفها، وتشّف لقتل أسامة بن 
الدن الذي َسُيســـقى البحر املتوســـط من دماء 
الكفار نتيجة لرميهم به باإلضافة إلى االنتقام 
لكاميليا شـــحاتة وأخواتها، لينتهي الشريط 

بوعيد بأن فتح روما قريب.
الشـــريط ميثل ما تســـتخدمه التنظيمات 
اجلهادية العابرة للقوميات، من أدوات دعائية 
متطـــورة لترهيب األعـــداء، والســـيطرة على 
املجتمعات، وجتنيـــد أنصار من جميع أنحاء 

العالم.
ومـــع كل رهينـــة تقتلهـــا داعـــش، يتأّجج 
النقـــاش حول الطريقـــة التي يجـــب أن ينقل 
بهـــا اإلعـــالم عمليـــات القتل؛ هـــل ينبغي أن 
ميتنـــع اإلعالم عن إعادة بث املواد الســـمعية 
والبصرية التي تنتجها املجموعات اإلرهابية؟ 
وكيـــف ميكـــن أن يغّطـــي الصحفيون بشـــكل 
أخالقـــي أزمات الرهائـــن املتواصلة، من دون 
أن يعـــّززوا عـــن غير قصد اجلهـــود الدعائية 

اإلرهابية؟
يبدأ الشـــريط بلقطـــة الشـــاطئ التقليدية 
وتالطـــم أمـــواج البحـــر، لينتهـــي  بتصوير 
التحّول الذي مير به هذا البحر، أو احلد الذي 
ســـيوصل املقاتلني إلى (رومـــا) حيث يتحول 

إلـــى األحمر ملونـــًا بدماء الكفـــار. بني هاتني 
اللقطتـــني، نشـــاهد 21 رجـــًال ملثمـــا يرتدون 
الســـواد، واحـــٌد منهـــم وهو املعلـــق  يرتدي 
الزّي العســـكري إلى جانب 21 مواطنًا مصريًا 
يرتـــدون اللون البرتقالـــي، ويتعرضون لقطع 
الـــرأس بذات الوقت. هي مجزرة حقيقية التي 

نشهدها.
واحد وعشـــرون إنســـانا تعرضـــوا لفعل 
وحشـــي، رســـالة خضوع وتهديد تثير الرعب 
في قلب أي مشـــاهد، واألكثر تأثيرًا أن داعش 
في تســـجيالتها ال تلجأ للتقنية الوثائقية أي 
أن هنـــاك ســـيناريو واضحا ومخططا لســـير 
العمل و اللقطات، وتقسيمات واضحة توّظف 
الرمـــوز والـــدالالت التـــي متتلكهـــا الصورة، 
لنجد أنفســـنا أمام عمل فنـــي أكثر تأثيرا من 
الصـــورة الواقعية. فاحلرفّيـــة العالية جتعل 
اإليهـــام أكثر تأثيرا وقدرة على غرس الصورة 
الوحشية، وترسيخ صورة املقاتل القادر على 
الذبح في ســـبيل أفكاره، باإلضافة إلى القالب 
الفّني الذي يحول احلدث إلى صيغة أسطورّية 
جتعل هؤالء املقاتلني ال يهزمون. هم ملثمون، 
مجهولـــون ميكن أن يتواجـــدوا في أي مكان، 
وهـــذا يزيد مـــن تقنية الرعب، والشـــريط كما 
حالة العديد من التســـجيالت األخيرة  لتنظيم 
داعش موّجه للغرب ال للعرب، فاملعلق يتحدث 
باللغـــة اإلنكليزية ويخاطـــب حكومات الغرب 

ويهدد مواطنيها أينما كانوا.
يؤكد مدير التصوير الســـينمائي، محمود 
عبدالســـميع، أن الفيديـــو الـــذي بثـــه تنظيم 
”داعـــش“ لذبح املصريـــني الــــ21 مت تصويره 
وإخراجه بشـــكل احترافي، وأن مصوره على 
مســـتوى عال مـــن االحترافية، ويعـــرف جيًدا 

زوايا التصوير التي يستعرض بها موهبته.
وقـــال ”عبدالســـميع“، إن ”التصويـــر مت 
بوحـــدات ذات تقنية عالية وحملت املشـــاهد 
اســـتعراضا للقوة، وظهر ذلك في املشهد الذي 
مت التقاطـــه للشـــهداء املصريني مـــن اخللف، 
وأيضا مشـــهدهم وهم يســـيرون مقيدين على 

شاطئ البحر“.

وتابع أن ”الفيديـــو يؤكد أن من يدير هذه 
املذابـــح عقـــول مخابراتية تعـــرف جيدا ماذا 
تصنع وتقدمه للمشـــاهدة من أجل بث الرعب 
فـــي قلوب الناس، وتعمل وفـــق خطة محددة، 
وأن األيـــام املقبلـــة ستكشـــف وقـــوف أجهزة 

مخابرات وراء هذا التنظيم“.
ومن جانبه قـــال املخرج عمـــر عبدالعزيز 
إن ”الفيديـــو صوره محترفـــون، وهو ما كان 
واضحـــا مـــن قبل فـــي فيديـــو حـــرق الطيار 
األردني معاذ الكساسبة فهم يبرزون جرائمهم 

بإخراج سينمائي“.
وأضـــاف ”قـــد تكـــون هناك شـــخصيات 
أجنبية وراء إخراج هـــذه الفيديوهات، ورغم 

أنه تكنيك عاٍل إال أنه قذر“.
ونرى في الترجمة عبارة (الصالة والسالم 
على من ُبعث بالســـيف رحمة للعاملني)، هكذا 

رســـائل مشوهة متر بســـهولة ضمن الصنعة 
الفنية العالية القـــادرة على خلق اإليهام. هي 
توظف الثقافة الصورية للمشـــاهد في ســـبيل 
تعزيـــز اخلـــوف وتعميـــق أثره، حيـــث تبدو 
الســـكاكني المعـــة وواضحة للعيـــان، وكأنها 
مجهـــّزة خصيصًا ملثـــل هذه العمليـــات، وما 
يرافـــق عمليـــة الذبح من أناشـــيد بَنغم ديني 
كلهـــا تدعو للقتل، وبـــأن االنتصار ال يكون إال  
بالسيف، حيث تتماشى إيقاعاتها مع احلركة 
في الشـــريط، لتبدو الوحشـــية التي يصورها  
تســـير بتماســـك ومنطق، ال بصـــورة عفوية 

مرجتلة.
يبـــدو الشـــريط  إلى جانب مـــا تبثه دولة 
اإلســـالم من تســـجيالت عاليـــة التقنية أقرب 
للوثائق، لكنها ال تاريخية، أي تنتمي إلى عالم 
افتراضي ميكن فيه لـ24 شخصًا باإلضافة إلى 

طاقـــم فني من القيام بكل هذه األفعال  دون أن 
يثيـــروا انتباهـــا، إذ ال يوجد مـــا يدل على أن 
ما حـــدث مت تصويره في ليبيا إال كالم املعلق 

نفسه، لكن األمر حقيقي.
فـــي مواجهـــة هـــذه احلـــرب الدعائيـــة، 
مت تشـــجيع تويتـــر علـــى إغالق احلســـابات 
املعروفة لداعش، وبدأ يوتيوب بحذف أشرطة 

اإلعدامات املريعة وسائر األشرطة الدعائية. 

ــــــل الرهائن املصريني على يد داعش ”الفــــــرع الليبي“، يثار اجلدل عن  بعد التســــــليم مبقت
غرض التنظيم من اســــــتخدام تقنيات عالية احلرفية لتصوير فيديوهات القتل الوحشــــــية، 

وكيف يتعامل الصحفيون معها بشكل ال يقدم خدمة دعائية للتنظيم.

الصحفيون أمام مأزق تغطية أزمات الرهائن بشكل أخالقي

تدهور حرية اإلعالم في اليمن يتوازى مع عنف الجماعات المسلحة
}  صنعــاء – أكـــد املفكر  اليمنـــي عبدالباري 
طاهر نقيب الصحفيني األسبق، أن اليمن أمام 
محنة كبـــرى وأن االنتهاكات بحق الصحفيني 
تســـابق الزمن وتريد في زمن قياسي أن تفعل 
ما فعلته قبلها األنظمة الشمولية والدكتاتورية 

شماًال وجنوبًا خالل نصف قرن.
وفـــي كلمتـــه خالل نـــدوة إطـــالق منظمة 
صحفيات بـــال قيود تقريرها الســـنوي للعام 
2014، حول احلريـــات الصحفية واالنتهاكات 
الواقعـــة بحـــق الصحفيـــني واإلعالميني في 
اليمن، أشـــار عبدالباري طاهر إلى أن التقرير 
يغص بوقائع فاجعة بدءًا، واعتبر ذلك شاهدا 
على نهـــج وممارســـة وســـلوك أنصـــار الله 

(احلوثيني).
وكشـــف التقرير الســـنوي عـــن 150 حالة 
انتهاك تعرض لهـــا الصحفيون واإلعالميون 
تنوعت بني القتل واالعتداء بالضرب واقتحام 
املؤسســـات اإلعالميـــة واعتقـــال الصحفيني 
والتهديـــد بالقتـــل والضـــرب واحلرمـــان من 
احلقـــوق والفصـــل التعســـفي وغيرهـــا من 

االنتهاكات.

وقال طاهر ”في اليمن ال يكمن احلديث عن 
تعددية سياسية وحزبية إال عبر مساحة حرية 
الرأي والتعبيـــر، وال ميكن التصـــدي لغليان 
الفساد واالستبداد إال عبر احلريات الصحفية 
وقبل ذلك وبعـــده ال ميكن وجود دولة باملعنى 
العلمي إال عبر هذه الوسيلة الفاعلة واحلية“.

من جهتهـــا قالت بشـــرى الصرابي املدير 
التنفيذي ملنظمة صحفيات بال قيود أن تدهور 
الوضع السياسي، وسيطرة ميليشيا احلوثي 
على مقاليد األمر في البالد تســـببا في تغيير 
بيئـــة العمـــل الصحفـــي بحيث أصبـــح أكثر 
خطورة من ذي قبل، فميليشيا احلوثي تتعامل 
بعنف مع وسائل اإلعالم والصحفيني الذين ال 

يتبنوا وجهات نظرها.
وأضافت أن هناك حديثا صاخبا عن حرية 
الصحافـــة في اليمـــن، كما في جميـــع الدول 
العربية، فيما علـــى أرض الواقع، ال يوجد إال 
التضييـــق على الصحفيـــني ومالحقتهم بتهم 
تثير السخرية من قبيل العمل ملصلحة جهات 

خارجية، بقصد اإلضرار باملصالح الوطنية.
وأشارت إلى أن تقرير املنظمة عن احلريات 

الصحفيـــة واالنتهـــاكات التـــي تعـــرض لها 
الصحفيون في 2014، يأتي متزامنا مع ارتفاع 
معدالت االنتهاكات التـــي تتعرض لها الدولة 
هذه املرة على أيدي ميليشـــيا احلوثي وأيدي 
مسؤولني تخلوا عن مسؤولياتهم الوطنية في 

سابقة لم حتدث من قبل.
وأكـــدت الصرابي على أن احلكومات التي 
تعادي حريـــة التعبير ال حتظـــى بأي قدر من 
االحتـــرام، لذا تســـعى الســـلطات املســـتبدة 
إلـــى تدجـــني الصحافة والصحفيـــني حتى ال 
يتـــم تبني توجهـــات تخالف سياســـاتها غير 

املشروعة.
وحســـب التقرير فقـــد دخلـــت اليمن بعد 
21 ســـبتمبر مرحلـــة جديدة متثلـــت في قمع 
احلريـــات اإلعالمية والصحفيـــة ومعاقبة كل 
من يعـــارض جماعة احلوثي التي باتت اليوم 
تسيطر على وســـائل اإلعالم الرسمية وقامت 
بقمـــع كل اآلراء املعارضـــة لهـــا وتتعامل مع 
الصحفيـــني والوســـائل اإلعالميـــة املعارضة 
لتصرفاتهـــا بالقمـــع واإلســـكات فـــي انتهاك 

صارخ حلرية الرأي والتعبير.

وأوضح التقريـــر أن االنتهـــاكات تدخلت 
فيها قـــوى كثيرة مارســـته بشـــكل فاضح إذ 
لم تقتصـــر االنتهاكات علـــى األجهزة األمنية 
والعســـكرية وعلى جماعة احلوثي فقط بل أن 
هناك مجهولني مارسوا جزءا من االنتهاكات، 
إضافة إلى املؤسسات اإلعالمية التي مارست 
االنتهـــاكات بحـــق الصحفيـــني والصحفيات 
اإلعالميـــات واإلعالميـــني على الســـواء، فقد 
ُفصـــل بعض الصحفيني مـــن أعمالهم وأوقف 
بعضهم بسبب آرائهم ومواقفهم وكلها تصب 
فـــي نهاية املطـــاف فـــي حرمـــان الصحفيني 
واإلعالميـــني من حقهـــم في ممارســـة العمل 
الصحفي مبهنية وحيادية ونزاهة وحقهم في 

حرية الرأي والتعبير.

الشريط يمثل ما تستخدمه التنظيمات الجهادية العابرة للقوميات من أدوات دعائية متطورة لترهيب األعداء

القالـــب الفنـــي يحـــول الحدث 

إلى صيغـــة أســـطورية تجعل 

املقاتلـــني ال يهزمـــون ويمكن 

أن يتواجدوا في أي مكان

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ وافق مجلس الشورى السعودي، على 

نظام يلزم املذيعات العامالت في القنوات 
التلفزيونية املرخص لها بالعمل في 

اململكة، بالزي الرسمي واملظهر احملتشم.
 

◄ نظمت أمس هيئة الهالل األحمر في 
أبوظبي ندوة بعنوان «اإلعالم والنزاعات 
املسلحة»، وتناقش التحديات واملعوقات 

التي تواجه عمل وسائل اإلعالم خالل 
النزاعات واملخاطر التي يتعرض لها 

الصحافيون في مناطق الصراع.

◄ قدم وزير االتصال املغربي مصطفى 
اخللفي، أمس، التقرير السنوي املتعلق 
بحرية الصحافة في املغرب، وأبرز من 

خالله اجلهود التي قامت بها وزارة 
االتصال للنهوض بحرية الصحافة خالل 

العام ٢٠١٤.

◄ هدد وزير اإلعالم بجنوب السودان 

”مايكل مكوي“ بقفل إذاعة مرايا التابعة 
لألمم املتحدة على خلفية بثها حوارا 

للمتمردين، وقال إذا أرادت اإلذاعة بث 
أفكار ملتمردين عليهم أن ينضموا إليهم 

أو العمل من اخلارج.

◄ طلبت جمعية كتاب ونقاد التليفزيون 

في مصر من جميع القنوات الفضائية 
املصرية اخلاصة واحتاد اإلذاعة 

والتليفزيون الرسمي االمتناع عن عرض 
الفيديوهات التي تبثها داعش.

◄ قررت جلنة الدفاع عن الصحفيني 
فى  نقابة اإلعالم اإللكتروني املصري 

إنشاء غرفة متابعة ميدانية وخطا ساخنا 
للصحفيني واملصورين املتواجدين على 

احلدود املصرية الليبية واملتابعني لعودة 
املصريني من هناك.

◄  أدلى مراسل "واشنطن بوست" في 
ايران جايسون رضيان املوقوف منذ 
حوالي سبعة أشهر من دون توجيه 

اتهامات صريحة إليه، ب"اعترافات حول 
أنشطة جتسس"، بحسب نائب إيراني 

متشدد.

باختصار

{يجب إلزام المؤسســـات اإلعالمية التونســـية بإمضاء اتفاقية مع 

المؤسســـة التونســـية لحقـــوق المؤلف بهدف مزيـــد من تنظيم 

حقوق البث والبرامج واإلشهار}.

هشام السنوسي
عضو هيئة االتصال التونسية

{إذا كانـــت هنـــاك خطـــوط حمـــراء فلتبينها الســـلطات واضحة 

للصحفيين، وإال فمن األفضل فرض الرقابة القبلية على الصحف 

بدًال عن مصادرتها بعد الطبع}.

عفاف تاور
رئيسة جلنة الثقافة واإلعالم في البرملان السوداني

{وظيفـــة اإلعالم فـــي العراق، اليوم، تحولـــت في مهامها من 

تمجيد السلطة الشـــمولية إلى إيصال الحقائق والمعلومات 

إلى الناس}.

صباح كاظم
كاتب عراقي

عمر عبد العزيز:

الفيديو صوره محترفون، 

وهو ما كان واضحا في 

فيديو حرق الطيار األردني

عبدالباري طاهر

ال يمكن التصدي لغليان 

الفساد واالستبداد إال عبر 

الحريات الصحفية

[ داعش تعتمد رسائل إعالمية عالية الحرفية لترسيخ فكرها  [ العمل الفني أكثر تأثيرا من الصورة الواقعية

} لعب الهاتف احملمول في السنوات 
األخيرة دورا إعالميا واضحا، حيث 

كان شاهد عيان على أحداث سياسية 
واجتماعية مهمة ومؤثرة، فاستطاع أن 

يكون املصدر األساسي للتغطية اإلخبارية 
حيث استعانت به الكثير من وسائل اإلعالم 

كمصدر مرئي وتوثيقي مباشر وفوري 
تواجد أصحابه في مواقع األحداث قبل 

أن تصل إليها كاميرات احملترفني، بل إن 
الهاتف احملمول كان متواجدا منذ اللحظات 

األولى في مناطق حساسة ومؤثرة، قبل 
وقوع األحداث، لم تستطع أن تصل إليها 

كاميرات احملترفني مطلقا، بل لم جترأ على 
احلضور حتى فيما بعد. فما بالك مبناطق 

نائية ساخنة يصعب الوصول إليها.
لقد تابع ماليني البشر على شاشات 
التلفزيون في السنوات اخلمس األخيرة 

أحداثا جساما -وخاصة في منطقتنا 
العربية- بصورة مباشرة ومؤثرة 
وتفصيلية ليس فقط عبر كاميرات 

احملترفني وتقارير املراسلني، وإمنا أهمها 
كان عبر ما صوره الناس بواسطة هواتفهم 

احملمولة وبصورة عفوية بالصدفة أو 
بالقصد، فكانت أكثر مصداقية من كاميرات 

احملترفني االنتقائية.
وقد اعتمدت الكثير من الفضائيات 

العربية وغير العربية على ما كان يردها من 
صور التقطها الناس العاديون في مواقع 

األحداث، وإن كان العديد منها ال يخلو 
من االنحياز واالنتقائية، التي تبدأ من 

صاحب الهاتف احملمول الذي قد ال يكون 
محايدا جتاه ما يجري أمامه من أحداث 

فينتقي الصور والزاوية التي تخدم غرضه 
وانتماءاته السياسية وموقفه من احلدث 

اجلاري، فيحاول أن يصور ما يدين اخلصم 
أو ما يجسد صمود أو شجاعة اجلماعة 

التي يتحزب لها.
إن كاميرات الهاتف احملمول لها أيضا 

خاصية الكاميرا العادية، وهي أنها ال 
تصور ما ال يريده حاملها، أي إنها ال ترى 

وال توثق إال ما يريده مشغلها، الذي ينتقي، 
أحيانا بوعي وأحيانا عشوائيا، وحتى عند 

وزيادة  انتقاء الصوت لتجسيد ”الواقعة“ 
تأثيرها على املتلقي، وقد نسمع صوت 
صاحب الهاتف احملمول وهو يهتف أو 

يشتم أو يشجب.
وتأتي بعد ذلك الفضائية التي تستفيد 

من صور الهاتف احملمول الواردة إليها، 
إما عن قصد وبناء على طلب مسبق، أو 
صدفة وتبرعا، فترتبها ضمن سياقاتها 
اإلعالمية–السياسية، فتنتقي من الوارد 

إليها، وقد تدمجه مع غيره ليحقق الرسالة 
املطلوبة، وال نتجني على أحد لو قلنا، وقد 
تزور وتبالغ وتهّيج وتثير وتدين.. وتخلط 

الصور.
لقد تابعنا سنوات الربيع العربي 

”العاصفة“ على شاشات الفضائيات –املع 
والضد– بتفاصيلها املثيرة واملنهكة 

”املبكية – املضحكة بالرغم من املرارة“ 

بشكل يومي، وكانت أغلب الصور 
والوثائق املرئية هي من نتاج الهواتف 
احملمولة وحماس الناس لتدوينها على 

هواتفهم وإرسالها إما إلى الفضائيات أو 
إلى اليوتيوب أو تنزيلها على مواقعهم 

اخلاصة في الفيسبووك.
وتقدر إحدى الدراسات اإلحصائية 

أن أكثر من نصف الصور والفيديوهات 
التي شاهدناها على شاشات التلفزيون 
وفي وسائل اإلعالم املتنوعة خاصة عن 
أحداث سوريا ومصر بالذات كانت من 
إنتاج الهواتف احملمولة بيد املواطنني 

الذين شاركوا فى  األحداث أو تواجدوا في 
ميادينها أو قريبا منها.

وهكذا أصبح الهاتف احملمول بيد 
الناس العاديني أحد وسائل اإلعالم الفعالة 

واملؤثرة واملهمة ورمبا األكثر مصداقية 
وقربا من األحداث.. والتي ترحب بها حتى 

الفضائيات اجلادة والرصينة وتعتمد 
عليها كمصدر مباشر من شاهد عيان ال 
استغناء عنه لتأكيد مصداقية األحداث.

 الهاتف املحمول كوسيلة إعالمية

فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} واشنطن – قال باحثون في األمن اإللكتروني 
وعمـــالء ســـابقون، إن وكالـــة األمـــن القومي 
األميركية توصلت إلى كيفية إخفاء برمجيات 
جتسس في أعماق محركات األقراص الصلبة، 
التـــي تنتجها شـــركات ”وســـترن ديجيتال“ 
وغيرها مـــن كبار  و“توشـــيبا“  و“ســـيجيت“ 
املصنعني، مما وّفر للوكالة وســـائل التجسس 

على أغلبية أجهزة الكمبيوتر في العالم.
وكانـــت هذه املقـــدرة املنشـــودة منذ وقت 
طويل، والتي تخضع حلراســـة مشـــددة جزءا 
من مجموعة برامج جتســـس اكتشفتها شركة 
”كاسبرســـكي الب“ ألمن البرمجيـــات ومقرها 
موســـكو والتي كشـــفت سلســـلة من عمليات 

التجسس اإللكتروني الغربية.
إنها اكتشـــفت، أن  وقالت ”كاسبرســـكي“ 
أجهـــزة الكمبيوتـــر الشـــخصي فـــي ٣٠ دولة 

مصابة ببرنامج جتسس واحد على األقل.
وحدثـــت أغلب اإلصابات فـــي إيران تليها 
روسيا وباكستان وأفغانستان والصني ومالي 
وســـوريا واليمن واجلزائر. وتشمل األهداف 
منشآت حكومية وعسكرية وشركات اتصاالت 
وبنـــوكا وشـــركات طاقـــة وباحثـــني نوويني 

ووسائل إعالم وناشطني إسالميني.
ورفضت الشـــركة الكشـــف عن اسم الدولة 
التي تقف وراء حملة التجســـس، لكنها قالت، 
إنهـــا على صلـــة وثيقة بالســـالح اإللكتروني 
”ستوكســـنت“، الذي تتحكم فيـــه وكالة األمن 
القومـــي األميركيـــة واســـتخدم فـــي مهاجمة 

منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم.
وقال موظف ســـابق في الوكالة  إن حتليل 
”كاسبرســـكي صحيـــح وإن النـــاس الذين ما 
زالـــوا يعملون فـــي وكالة التجســـس يعطون 
قيمـــة كبيرة لهـــذه البرامج التجسســـية على 

نفس قدر ستوكسنت“.
وأكـــد ضابـــط مخابـــرات ســـابق آخر، أن 
الوكالـــة طـــورت التقنيـــة املرغوبـــة إلخفـــاء 
برمجيات التجســـس في محـــركات األقراص 
الصلبـــة، لكنـــه قـــال، إنـــه ال يعـــرف جهـــود 

التجسس التي تعتمد عليها.
ونشـــرت كاسبرســـكي التفاصيـــل الفنية 
لبحثها، أول أمس، في خطوة ينبغي أن تساعد 
املؤسسات املصابة ببرمجيات التجسس على 

اكتشافها، وبعضها يرجع إلى عام ٢٠٠١.
اجلواســـيس  إن  كاسبرســـكي،  وقالـــت 
حققـــوا طفرة تكنولوجية مبعرفـــة كيفية زرع 
البرمجيـــات اخلبيثـــة في الشـــفرة الغامضة 
املسماة نظام التشغيل، الذي يعمل في كل مرة 

يجري فيها تشغيل الكمبيوتر.
األمـــن  وخبـــراء  اجلواســـيس  ويعتبـــر 
اإللكترونـــي نظـــام تشـــغيل محـــرك القرص 
الصلب ثاني أهم األصول بالنسبة للمتسللني 
فـــي جهـــاز الكمبيوتر الشـــخصي. وال يفوقه 
أهمية ســـوى شـــفرة نظام اإلدخال واإلخراج 
األساســـي (بيوس) الذي يعمـــل بصورة آلية 

لدى تشغيل اجلهاز.

} القاهــرة – ُيعـــرف عـــن الشـــعب املصـــري 
فكاهته فـــي الوطـــن العربي حتى فـــي أحلك 

الظروف واألزمات.
ووثـــق املؤلف املصري منتصـــر جابر في 
كتـــاب ”اضحك علـــى الرئيس“ أن الســـخرية 
ســـالح مصري قدمي يرجع إلـــى نحو ٤٦ قرنا. 
ويؤكـــد أن ”أقـــدم نكتـــة عرفها اإلنســـان في 

التاريخ فرعونية األصل“.
وفي هذا السياق، يقول مغردون ”لم يشهد 
التاريخ في مصر ســـخرية من رئيس أكثر من 
الرئيـــس اإلخواني األســـبق محمد مرســـي“. 
ويوصف مرســـي بأنه أول رئيـــس في العالم 
ســـقط بالضحك والنـــكات ”منذ يومـــه األول 

وحتى يومه األخير“.
ووفق املناخ الســـائد حاليا يصف الكتاب 
الساخرون حكم الرئيس األسبق محمد مرسي 
املنتمي إلـــى جماعة اإلخوان املســـلمني بأنه 

العصر الذهبي للفكاهة.
وقال رســـام الكاريكاتير إســـالم القوصي 
السياســـية  األوضـــاع  تعالـــج  ”النكتـــة 
واالجتماعيـــة واالقتصادية فـــي البلد. النكتة 

والسخرية خلعتا مرسي“.
لكن الضحك لم يستمر كما أن صعود جنم 
السيسي الذي أطاح وهو قائد للقوات املسلحة 
مبرســـي بعـــد احتجاجات شـــعبية واســـعة 
علـــى حكمه تزامـــن مع اخلـــوف املتنامي من 
االنهيار االقتصادي والعنف الذي مزق العراق 
وســـوريا. وقـــال القوصي ”الناس يعيشـــون 
اخلوف ولديهم هاجس اسمه استقرار البلد“.

وســـاعدت النكات املصريني علـــى التأقلم 
مع الفقر وســـوء شـــبكات الصـــرف الصحي 
واألحياء العشـــوائية التي تتكدس فيها أعداد 
كبيرة من األســـر. غير أن املصريـــني نادرا ما 

يسخرون من السيسي.
وعندما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي 
من شـــعبه أال يشـــكو وأن يحمد الله أن مصر 
ليست مثل العراق وســـوريا مبا فعلته فيهما 

احلـــرب ولدت مـــن تلك املالحظـــة نكتة تقول: 
جـــوازات الســـفر املصرية اجلديـــدة يجب أن 
يكتب عليها ”جمهورية اللي مش زي ســـوريا 
والعراق“. مثل هذه النكات أصبحت شحيحة 
فـــي مصر هـــذه األيام، وبعضهم لـــم يرها في 

ثوب نكتة فهي وفق كثيرين ”احلقيقة“.
وقـــال الكاتـــب الســـاخر محمـــود الغول 
”السيســـي شـــخص ذكي ألنـــه ال ينتمـــي إلى 
حزب وال جماعة. ومن يعادي السيسي يعادي 
الوطن. ولذلك الســـخرية والنكتة السياســـية 
تراجعت وبدت“. وأضاف ”النكتة السياســـية 

لم متت ولكنها جامدة“.
ويقول خبـــراء عن ذلك إن األســـباب وراء 
ذلـــك أن ”السيســـي حقق قدرا من االســـتقرار 
وأثار اآلمال بأن تفتح عدة مشـــروعات عمالقة 
مثل قناة الســـويس اجلديـــدة الباب ملزيد من 

الوظائف وإصالح االقتصاد“.
ومن األســـباب أيضا أن أحـــدا ال يريد أن 
يوصم باخليانة خاصـــة وأن اجليش يحارب 
إســـالميني متشددين في شـــبه جزيرة سيناء 
وفي ضوء قصـــف القوات اجلوية ألهداف في 
ليبيا فـــي أعقاب مقتـــل ٢١ مصريا ذبحا على 
أيدي مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية. ويحاول 

ساخرون ســـد الفراغ عبر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي مثـــل تويتـــر وفيســـبوك ال عبر 
وســـائل اإلعالم العادية ما يحد من جمهورهم 
في بلد يتركز فيه استخدام اإلنترنت في املدن. 

لكن هذا النهج له مخاطره.
فقـــد نقلـــت وكالـــة رويتـــرز عن الناشـــط 
السياسي أحمد أنور الذي يعمل موظفا بشركة 
ســـياحية ”النكـــت موجودة على السوشـــيال 
ميديا (وســـائل التواصـــل االجتماعي) أكثر، 
حتـــى برامـــج التلفزيون تســـتلهم النكات من 

السوشيال ميديا“.
وأضاف ”أنا حكم علي بستة أشهر سجنا 
وغرامـــة بعشـــرة آالف جنيـــه بســـبب قضية 
مرفوعة ضـــدي من أجل أننـــي أجنزت فيديو 

ضد الداخلية ونشرته على اليوتيوب“.
وبخالف جو احلذر الســـائد بني املصريني 
يقـــول بعض الكتاب الســـاخرين إنهم يجدون 
صعوبـــة في العثـــور على مادة جّيـــدة عندما 

يتعلق األمر بالسيسي.
وقـــال الكاتـــب الســـاخر محمد عاشـــور 
(٣٢ عاما) السيســـي نادرا مـــا يرتكب أخطاء 
يســـتطيع الســـاخرون اســـتخدامها. ووصفه 
بأنـــه رجل عســـكري حـــذر يراقـــب كل خطوة 

مـــن خطواته. وفي غيـــاب اجلديد في الفكاهة 
والنكات يعاد ببســـاطة تدوير النكات القدمية 
مثل نكتة تعود إلى أيام الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـــر في الســـتينات تبني أن مشـــاكل 

األمس ما زالت صاحلة لعالم اليوم.
تقول النكتة ”إن شـــخصا رأى رجال وعلى 
أنفه ضمادة فســـأله ملاذا يضعهـــا على أنفه. 
ويرد الرجل قائال إنه خلع ســـنا. ويسأل األول 
ملاذا لم يخلع الثاني السن من فمه فيجيء رده 
فـــي صورة ســـؤال مجازي عمـــا إذا كان أحد 

يستطيع أن يفتح فمه في البالد“.
غير أن ملغردين رأيا آخر فهم يطالبون عبر 
الشبكات االجتماعية بالكف -ولو مؤقتا- عن 

السخرية من األزمات التي تواجه املجتمع.
ويقـــول مغـــرد ”علينـــا أال نتمـــادى فـــي 
استخدام سالح السخرية وإال فقد قدرته على 

التغيير“. 
مبحاســـبة  بالبـــدء  مغـــردون  ويطالـــب 
املسؤولني املقصرين الذين يتقاضون مرتباتهم 
من أموال الشـــعب. ويشـــرح أحدهم  يجب أن 
ُنشـــيد باملثال اجليد على املواقع االجتماعية 
ونشـــهر باملثال السيئ الذي ”اليراعي ضميره 

في وظيفته“. 
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@alarabonline

 

أبرز تغريدات العرب

لبنانليبياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Al_8AE9R  
بلد املليون متناقض.
******

@samarya221 
تغزو  وخامنئني  خمينـــي  صور 
العـــراق!!! راعوا مشـــاعر الناس 
يجـــب احترام اجلميـــع ال لصور 

الرموز الدينية في شوارعنا.
******

@MereIslam 
#بغـــداد.. كـــم هائل مـــن احلزن، 
صـــور الشـــهداء فـــي الشـــوارع 
اطفـــال متســـولون، كبـــار ســـن 
مجانني عشاق تعساء شباب دون 

مستقبل سيارة مفخخة تائهة.
******

@Sabah_Nahi
لتخـــرس األلســـنة التـــي تطالب 
جاهـــل  لشـــعب  بالدميقراطيـــة 
نصفه امي وربعه ال يعرف معنى 
مـــا يقرأ وال يعرف حتديات الغد! 

ويتقاتل على أحداث ال يعرفها.
******

@Alkhayoun
شـــجعان  إلى  حتتـــاج  األوطـــان 
كبـــار يتعالون على كل شـــيء من 
أجل شـــيء واحد هو بناء وطن ال 
ثأريون انتقاميون. تفقد العراقيني 

باليمن خطوة للمصاحلة.
******

@miss_m79  
داعش حترق ٤٥ عراقيا! شـــعبنا 
سينقرض ما بني مهجر ومذبوح 

ومحروق!

@bashar__asad 
داعش باقية وإيران تتمدد.

******
@hadialbahra  
دي مســـتورا يعلـــن نصف عرض 
النظـــام ولـــم يعلن النصـــف األخر 
مـــاذا أراد النظام لقاء وقفه لقصف 
حلـــب ملدة ٦ اســـابيع!؟ الشـــيطان 

يكمن في التفاصيل.
******

@NazkAlrahbani
داعـــش جماعـــة طفيليـــة، ففي كل 
املجاهديـــن  ميـــدان تبـــدأ بقتـــال 
لتسرق الثمرة التي زرعها غيرهم، 
وهم بذلـــك فزاعـــة لتثبيت عروش 

املستبدين وشرعنة ظلمهم.
******

@3anzehWalo6aret 
منذ ظهر قاسم سليماني بسوريا.. 
وقواتـــه حتصـــد جثثهـــا بدرعـــا 

وحلب. حسن زميرة.
******

@AmmarAlzeer  
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
كيـــف حالكم يـــا قوم؟ ســـعادة ما 
بعدها ســـعادة أمس مرسومة على 
وجـــوه الناس فـــي مناطـــق حلب 

احملررة وريفها احلمد لله.
******

@aboferasalhalab  
احلزبيـــة  الرايـــات  كل  تســـقط 
أمـــام  والتنظيميـــة  والفصائليـــة 
كل  وتتحـــد  والعـــرض   االرض 

اجلهود لصد الغزاة املستعمرين.

@Zeus_kuwt
الفـــرق بـــني متطرفينـــا وداعش 

املالبس.
******

@Nedal_147
فعليـــا االنثـــى الســـعودية اقوى 
انثى على كوكـــب االرض، الكبت 
والتحرمي والوالية كل هذه االمور 
تدعـــو لالنتحار بصراحـــة.. هي 

اكتفت انها تكون نفسية فقط!!
******

@samialyousif
إهانـــة، إســـاءة، جتريـــح، اتهام، 
تهديد، وعيد، قذف ورمي للحكام 
وآخرتهـــا ال شـــيء يذكـــر جلنـــة 

االنضباط تستغفلنا.
******

@alfaisal_ragad
سئل حكيم: من أشد الناس بالهًة 
وســـخفا؟ أجاب: من تناقشـــه في 
املنطـــق.. ويرد عليك  تويتر وفق 

وفق "بوووم مت قصف اجلبهة".
******

@ebtisam_mi
"أختاه احذري الذئاب البشرية".. 
كبرنـــا علـــى هـــذه اجلملـــة وفي 
األخير يقع اللوم كله على البنت.

******
@mamoun1234
بريطانيا ترســـل ســـفيرا مسلما 
الســـعودية.  العربيـــة  للمملكـــة 

سابقة تستحق التنويه.
******

@Nejer
اقطـــع رقبة إنســـان و احرق آخر 
وســـيقول البعض: "مسكني مغرر 
بـــه" قـــل إن املوســـيقى ال تؤذي 
أحدا وسيقولون: "قاتلك الله أيها 

الزنديق امللعون"!

@Humoodalkhalifa
الشيخ حمود آل خليفة

سفير البحرين لدى السعودية

@mamoun1234 
تبحـــث عـــن معلومات عـــن ليبيا 
أو اليمـــن او ســـوريا او العراق، 
فتحصـــل عل قليل مـــن املعلومات 
وكثير من الرأي. متى تكون لدينا 
معلومات حقيقية عن بالدنا؟

******
@mazenalsarhan  
معركـــة دبلوماســـية مرتقبـــة في 
مصـــر،  بقيـــادة  املتحـــدة  األمم 
روسيا، الصني، فرنسا ومن طرف 
آخر بريطانيا وأميركا بشـــأن رفع 
احلظر عن تسليح اجليش الليبي.

******
@globalsudan  

بيان من انكلترا وفرنسا وأميركا 
وأملانيا يرفـــض دعوة التدخل في 
ليبيا ضد داعش. الغريب ان نفس 
هـــذه الدول ســـارعت مـــع الناتو 

لقصف القذافي سابقا.
******

@nbenotman
تغطيـــة الصحف العامليـــة للغارة 
املصريـــة علـــى داعـــش. األخوان 
ومصراتة متمسكون بأنه ال وجود 
للجرمية وإن وقعت فأنهم األزالم!

 ******
@aliwahida
تتلـــذذ  امتـــداد  علـــى  اجلزيـــرة 
بتصوير مأساة الليبيني وتعميق 
الهـــوة بينهم وتضخيـــم ضحايا 
علـــى مشـــاعر  وتلعـــب  الكارثـــة 
نشـــر  نفســـه  هدفهـــا  البســـطاء 

الفوضى.

@ZeinElOmr  
لبنـــان ال ينهـــض إال بالتســـامح 
واحملبة والغفران تصبحون على 

محبة من أجل لبنان.
******

@RebaGhanem 
في لبنان املّتهم بريء حّتى تثبت 

طائفته.
******

@bashar__asad  
حســـن زميـــرة هاشـــتاغ أطلقـــه 
املوســـاد االســـرائيلي مبشـــاركة 
وعـــدد كبير مـــن أجهزة   FBIالــــ
للسخرية  العاملية  االســـتخبارات 
ال  اللـــه..  نصـــر  حســـن  مـــن 

تستخدموه.
******

@eyad1949  
بصراحة ال أفهم عن ســـبب للقاء 
عـــون - احلريـــري.. من ســـيقنع 
من، مبـــن، ومـــن أجل مـــن!؟ هل 
يكفي ضغط اخلـــارج لتجاوز كل 
القناعات وما تبقى من ثوابت؟

******
@Ab_0026 
إيـــران: املوت ألميـــركا وخامنئي 
يراســـل أوباما! حزب الله: املوت 

ألميركا ويقتل أطفال سوريا!
******

@michelmoawad 
كنا نناضل من أجل لبنان منزوع 
الســـالح، أصبحنا نهلل "إلجناز" 
بيـــروت منزوعـــة الصـــور. أيام 

بائسة.

سوريا

ــــــوات االحتجاج  ــــــت الفكاهة إحدى قن كان
ــــــة في ظل حكام مصر املســــــتبدين،  القليل
غير أنها اآلن بدأت تخف حدة السخرية. 
التي يرجعها بعضهــــــم إلى األزمات التي 
تعانيهــــــا مصر فيما يقول آخرون يجب أن 
نستبدل السالح حاليا حتى ال يفقد قدرته 

على التغيير.

@msaddak3
الذوا بالفرار ولذنا بالوجيعة.

******
@tounsiahourra  
"ولد فقيرا ومات فقيرا يعلم ربي 
بحالهم... الشـــهيد يخرج للعمل 
ليال لسببني األول من أجل تونس 
والثاني أنـــه مضطر للعمل" خال 

أحد شهداء احلرس الوطني.
******

@OlfaYoussef
هل ما زال في العني دموع لتبكي 
الوطـــن؟ لكـــن ما زال فـــي القلب 
صمود وثقة... رحم الله الشهداء 

وقصم ظهر القتلة ومن أتى.
******

@hakim1zed  
راشـــد الغنوشـــي ينـــدد باســـم 
النهضـــة باغتيال اعوان احلرس 
على ايدي االرهابيني. هذا موقف 
موقـــف  ليـــس  لكـــن  الغنوشـــي 

املنتمني.
******

@sidibouzidfm  
رّد  أي  عـــــن  العـــروي...  أيهـــا  
ســـتقصفهم  هل  تتحدث..  عنيف 
بالطائرات مثال!! احلل سهل جدا 

نفذوا قانون االرهاب وكفى.
******

@da7dou7m 
القدرة واالمكانيات التي يسخرها 
التونســـي فـــي التنبيـــر قـــادرة 

وحدها على أن تفتك بداعش.

فضح أكبر برمجيات المصريون يتخلون عن سالح السخرية في زمن السيسي 

التجسس األميركية

النكتة تعالج األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في مصر

مـــغـــردون يــطــالــبــون بــالــبــدء 

بـــمـــحـــاســـبـــة الـــمـــســـؤولـــيـــن 

المقصرين عبر التشهير  بهم 

على الشبكات االجتماعية 

◄

[ مغردون يطالبون بالكف عن الضحك مؤقتا حتى ال يفقد قيمته

كشـــفت «لينكدإن}، شـــبكة التواصل المهني األكبر في العالم، عن إطالق النســـخة العربية لموقعها اإللكتروني. وسيساهم الموقع 

الجديد في رفع إجمالي عدد اللغات المتاحة على «لينكدإن} إلى ٢٤ لغة. وتعد منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا من األسواق 

األسرع نموا لشبكة «لينكدإن}، حيث ارتفع عدد المسجلين فيها إلى أكثر من ١٤ مليون منتسب، مقارنة مع ٥ ماليين في ٢٠١٢.
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بفضل تشـــجيع مـــن البرنامـــج الســـعودي {بـــادر}، الذي يهـــدف إلى تحقيق

احتضان األعمال القائمة على التكنولوجيا، استطاعت لطيفة تطوير 

آلة إلعداد القهوة العربية بمجرد الضغط على زر.

اآللة متوفرة اآلن لدى  عدد كبير من بائعي األجهزة اإللكترونية، وهي 

تتحـــرك نحو رفوف املزيد من محال الســـوبر ماركت، ويتم تصديرها 

إلى بلدان الخليج املجاورة، وكذلك إلى الواليات املتحدة.

أصبحت شـــركة لطيفـــة، رمـــزا للجهود الراميـــة إلى تنويـــع اقتصاد 

الســـعودية  بعيدا عـــن النفط، وتوظيـــف املزيد من الســـعوديني، 

خصوصا النساء.

} الريــاض - كانت رغبـــة لطيفة الوعالن، هي 
أن تجعـــل إعداد القهوة العربية أمرا بســـيطا، 
أي دون اللجوء إلى العملية المعقدة في إضافة 
القهـــوة والســـكر بمقادير معينـــة وانتظار أن 

تغلي على النار.
ووفقا لوكالة األنباء الفرنســـية فإنه بفضل 
تشجيع من البرنامج الســـعودي ”بادر“، الذي 
يهـــدف إلـــى احتضـــان األعمـــال القائمة على 
التكنولوجيـــا التي تنطوي على إمكانات قوية، 
اســـتطاعت لطيفة تطويـــر آلة إلعـــداد القهوة 
العربيـــة بمجرد الضغط علـــى زر وهي أول آلة 

من نوعها.
االبتـــكار الـــذي جاءت بـــه لطيفة هـــو آلة 
محوســـبة  تكنولوجيـــا  تســـتخدم  كهربائيـــة 
(ببـــراءة اختـــراع)، إلعـــداد القهـــوة بنوعيـــة 
متناسقة وخليط جاهز من المكونات، حيث إن 
بعـــض خلطات القهوة تمزج حبوب القهوة مع 
حب الهيل والزعفران، ما يعطي الســـائل لونا 
أقرب إلى األصفر، فيما يستغرق إعداد المزيج 
30 دقيقة، قبل أن يكون جاهزا للشـــرب، ويقدم 

في العادة مع التمر.
وعليه، أصبحت شركة لطيفة، رمزا للجهود 
الراميـــة إلى تنويع اقتصاد الســـعودية بعيدا 
عن النفـــط، وتوظيف المزيد من الســـعوديين، 
خصوصـــا النســـاء، لتكون قصـــة ”يتوق“ هي 
لحاضنات التقنية  قصة نجاح برنامج ”بـــادر“ 
الذي تم تأسيسه في عام 2007، أحد برامج مدينة 
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو برنامج 
شـــامل يســـعى إلى تفعيل وتطويـــر حاضنات 

األعمال التقنية، المعروف باسم ”بادر“.
وقالـــت لطيفة التي تبلغ من العمر 30 عاما، 
خـــالل وجودها في مكتب بســـيط داخل معمل 
الشـــركة في الريـــاض، ”المعمل يـــدار بأكمله 
من قبل النســـاء“، مضيفة ”أردنـــا تصنيع آلة 
تســـتطيع تشـــغيلها بمجرد الضغـــط على زر 
ومـــن ثم إعداد القهوة دون الحاجة إلى معدات 
فـــي المطبخ ومـــا إلى ذلـــك“ وأوضحت لطيفة 
المتخصصـــة في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا 
المعلومات، أنها بعدما دخلت إلى الســـوق في 
عـــام 2013، توســـعت لتوظف 15 شـــخصا، إلى 
جانب التعاقد مع 75 شـــخصا آخرين، مشـــيرة 
إلى أن النســـاء يتولْين المهمـــات اإلدارية في 
مكتب مجاور، في الوقت الذي يتم فيه تحميص 
القهوة وطحنها في آالت كبيرة في غرفة أخرى.

 لكنهـــا امتنعـــت عن مناقشـــة اإليـــرادات، 
وقالـــت إن اآللة متوافرة اآلن لدى 80 بالمئة من 
بائعي األجهزة اإللكترونية، وهي تتحرك نحو 
رفوف المزيد من محال الســـوبر ماركت، ويتم 
تصديرها إلى بلدان الخليج المجاورة، وكذلك 

إلى الواليات المتحدة.
جون ميرســـر، وهو مستشار أسترالي لدى 
”بادر“، يصف قصـــة نجاح لطيفة بأنها ”مذهلة 
تماما“، الفتًا إلى أن مشـــروع ”بادر“ ســـاعدها 
على إنشاء نموذج أولي في المختبر الصناعي 
فـــي المشـــروع، وقـــدم استشـــارات قانونيـــة 
ومحاســـبية ومـــا إلى ذلك، إضافـــة إلى بعض 

االتصاالت مع جهات مهمة بهذا الصدد.
 وأضـــاف، ”إنـــه فقـــط جـــزء صغيـــر، لكن 

ســـيكون له تأثير هائل على المدى البعيد، ألن 
ما نقوم به في االحتضان هو إنشـــاء األســـاس 

للشركة حتى تنمو بعد ذلك“.
 وأشـــار إلـــى أنه نتيجة انخفاض أســـعار 
النفط، هنـــاك حاجة إلى البدائـــل االقتصادية، 

ومن المتوقع أن تستمر جهود التنويع.
مشـــروع ”بادر“، يعتز أيضـــا بأحمد خلف 
ومختبر االســـتقرار التابع له، الذي أصبح في 
أغســـطس الماضي، أول مختبر خاص يحصل 
علـــى اعتماد مـــن قبـــل الهيئة العامـــة للغذاء 
والـــدواء في الســـعودية، الختبـــار المنتجات 

الصيدالنية، إلى جانب منتجات أخرى.
وتلقى خلف تعليمه الجامعي في بريطانيا، 
وقـــال إن ”بـــادر“ أعطـــاه ”مســـاندة كاملة في 
أشـــياء كثيـــرة“، بما فـــي ذلك تطويـــر األفكار 
وحل المشـــكالت، بينما يعمـــل اآلن في مختبر 
االســـتقرار أربعة موظفين يحملون شـــهادات 

الماجستير.
ويعـــد مختبـــر خلف، الذي يعلـــق رخصته 
علـــى بابه في حاضنة ”بادر“ للبيو تكنولوجيا 
فـــي الطابق الســـادس فـــي مدينـــة الملك فهد 
الطبيـــة في الرياض، واحدًا من بين 82 شـــركة 
في مراحـــل مختلفة من االحتضان لدى ”بادر“، 
من بداية الشركة الناشئة إلى توليد اإليرادات.

كذلك على مساعدة  ويشتمل برنامج ”بادر“ 
المشاريع الناشئة على تطوير نموذج أعمالها، 
ووضـــع فـــرق اإلدارة المناســـبة، والحصـــول 
علـــى التمويـــل. كما يقـــدم مختبـــرات مجانية 
ومكاتب، وحتى المســـاندة في تطوير النماذج 
األولية، من ورشـــته الخاصة، التي توجد فيها 
طابعات ثالثية األبعاد واألدوات التقليدية، مثل 

المخارط.
فـــي  لالحتضـــان  فـــروع  أربعـــة  وتوجـــد 
توســـيع  الســـعودية اآلن، فيمـــا يعتزم ”بادر“ 
تركيـــزه علـــى القطاعـــات الحاليـــة للتصنيع 
وتكنولوجيـــا  والبيوتكنولوجيـــا  المتقـــدم 

المعلومات.
وتعليقًا على ”بادر“، قال مصدر دبلوماسي، 
إن البرنامـــج علـــى األرجح أفضـــل مثال على 
الجهـــود المحليـــة، لالســـتفادة مـــن حيويـــة 

السعوديين الموهوبين وطاقتهم.
وبين، أنه منذ إنشـــاء البرنامج قبل خمس 
سنوات من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتكنولوجيـــا، عززت الحكومـــة من جهودها 
إلدخـــال المزيد مـــن الســـعوديين إلـــى القوة 

العاملة بمن في ذلك النساء.
في المقابل، ألقـــى خالد المانع، الكاتب في 
”ســـعودي غازيت“، باللوم على ”البيروقراطية 
والتهـــاون“ في الحد من الـــدور الذي يمكن أن 

تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكتب يقول ”في معظم البلدان تشـــكل هذه 
الشـــركات ما بين 80 و85 بالمئة من االقتصاد“، 
لكن ليس في السعودية. غير أن لطيفة صاحبة 
مشـــروع آلة القهوة العربية تقول ردًا على ذلك، 
إن األمـــور تتغير، حيث أن الســـعودية  تعترف 
بشـــكل متزايد بأصحاب األعمال، مؤكدة ”اآلن 
هو أفضل وقت على اإلطالق ليكون الشـــخص 

من أصحاب المشاريع“.

 القهــــــوة العربية حاضــــــرة دوما في املجالس وفي تقاليد الضيافة في الســــــعودية، إال أن 
حتضيرهــــــا الصعب ينغص متعتها، لذا قررت لطيفــــــة الوعالن أن تصنع آلة ثورية لصنع 

القهوة احملببة بكبسة زر ودون انتظار ثالثني دقيقة.

ملسة سعودية ناعمة تصنع قهوة معاصرة
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} استضاف مســـرح ”روابط“ بوسط القاهرة 
مؤخـــرا إحـــدى فاعليـــات مبـــادرة ”خريطـــة 
التحرش“، وتعد هذه الفاعلية جزء من برنامج 
املناطـــق اآلمنة الـــذي تنظمه املبـــادرة خالل 
هذا الشـــهر والذي يشمل كذلك تنظيم معسكر 
تدريبـــي في عدد من جامعات الدلتا، من بينها 
جامعة طنطا وجامعة املنصورة وكفر الشـــيخ 
وجامعـــة دمياط خـــالل الفترة مـــن ١٩ إلى ٢٨ 

فبراير احلالي.
وتتيـــح املبـــادرة للمشـــاركني فـــي هـــذه 
الفاعليات أو عبر موقعها على اإلنترنت فرصة 
التعبيـــر عن التجـــارب املؤملة أو الشـــهادات 
احليـــة لألفـــراد حول ظاهـــرة التحـــرش مع 
التركيز على ردود األفعال اإليجابية حول هذه 

الظاهرة.
وفـــي هـــذا الصدد تـــروي إحداهـــن، عبر 
شـــهادتها املدونـــة علـــى املوقـــع اإللكتروني، 
مـــا حدث لهـــا إحدى املرات أثناء ســـيرها في 
الشارع، حيث الحقها أحدهم بعبارات خادشة، 
وإن كانـــت عادة ال تلقي لألمر باال من كثرة ما 
تســـمع وتشـــاهد في الطريق، لكنها هذه املرة 
قررت املواجهة. وتصف بسعادة نظرة الرعب 
التـــي رأتها في عينيـــه حني رآهـــا قادمة في 
اجتاهـــه، وعـــن هيئته اخلجولة وهـــو يتلقى 
التوبيـــخ منهـــا جـــراء فعلتـــه دون أن يتفوه 

بكلمة.
كذلك يروي شاب آخر واقعة حترش بفتاة 
شـــاهدها بنفسه داخل إحدى سيارات األجرة، 
وكيف أنها دافعت عن نفسها بشراسة ووجدت 

مساعدة من بقية الركاب.
وأخـــرى تـــروي تعرضهـــا للتحـــرش من 
أحدهم، فما كان منها إال أن صفعته على وجهه 

أمام الناس ملقنة إياه درسا لن ينساه.

تتعـــدد الروايـــات وتختلـــف األماكن: في 
الشـــارع أو اجلامعة، في املناطـــق الريفية أو 
احلضريـــة على حد ســـواء، حتى فـــي املنزل 
ميكن أن تتعرض الفتاة أو الســـيدة للتحرش 

عن طريق الهاتف.
كل هـــذه التجـــارب والروايـــات التـــي مت 
التصـــدي لها علـــى نحو إيجابـــي ميكنها أن 
تغيـــر مفهـــوم الناس عـــن جرميـــة التحرش 
كما يـــرى القائمـــون على املبـــادرة، فبدال من 
التعايـــش مع هذه الظاهرة كســـلوك معتاد ال 
بد من النظر إليهـــا كجرمية واعتداء. وتهدف 
مبادرة ”خريطة التحرش“ في األساس، حسب 
ما جـــاء على موقعها اإللكتروني، إلى القضاء 
على حالتي اعتيـــاد وتقّبل املجتمع لظاهرتي 

التحّرش واالعتداء اجلنسي.
ومـــن هنا انبثقـــت فكرة برنامـــج املناطق 
اآلمنـــة الـــذي يعمل علـــى خلق بيئـــة رافضة 
ومتصديـــة للتحـــرش اجلنســـي، مـــن خالل 

التعاون مع األماكن التي ال تتسامح مطلقا مع 
التحرش وتتصدى له بإيجابية، سواء كان ذلك 
في األماكن اخلاصة أو العامة. يقدم القائمون 
على املبادرة خدمات لآلتي يتعرضن للتحرش 
بدايـــة مـــن املشـــورة القانونيـــة والنفســـية 
والنصائح والتوجيهـــات العامة، وصوال إلى 
شـــرح كيفية تقـــدمي بالغ للشـــرطة عن واقعة 
التحرش، أو حتى التعامل مع وقائع التحرش 
عبر الهاتف. كما تعمل املبادرة أيضا على دفع 
النقاش فـــي اإلعالم بعيدا عن لوم الشـــخص 
الذي تعّرض للتحّرش أو االعتداء اجلنســـي، 
وبعيـــدا عن تداول الصـــور النمطية حوله، إذ 
ميكن توجيه النقاش إلى مسار إيجابي مبني 
علـــى احلقائق حول ما يجـــب فعله إلنهاء هذا 
الوبـــاء والعمل على لفت انتبـــاه الناس لفعل 

التحرش كظاهرة غير مقبولة في املجتمع.
انطلقـــت املبـــادرة في البداية على شـــبكة 
اإلنترنـــت، كوســـيلة جلمـــع الشـــهادات ممن 

يتعّرضـــن للتحّرش أو االعتداء اجلنســـي في 
جميع أنحاء مصر لإلســـتفادة من مشاركتهن 
وخبراتهن في هذه احلوادث ودون اإلضطرار 
للكشف عن شـــخصياتهن احلقيقية، ثم تطور 
األمر إلى تنظيم فعاليات في األحياء واألماكن 
العامـــة واملؤسســـات التعليميـــة للتفاعل مع 

اجلمهور على أرض الواقع.
تعمـــل ”اخلريطة“ على جمع كل البالغات، 
ويظهـــر كل بـــالغ عليها داخـــل املوقع كنقطة 
حمـــراء. فعنـــد النقـــر علـــى أي مـــن النقـــاط 
احلمراء، يتم عرض النص الكامل للبالغ الذي 

متّثله تلك النقطة.
إن النظـــر إلى ”اخلريطـــة“ ككل يقدم حملة 
عامة عـــن األماكن التي يحـــدث بها التحّرش، 
كمـــا أن التعمق في كل البالغات الفردية يزيح 
اللثـــام عـــن حقيقة وحجـــم مشـــكلة التحّرش 
اجلنســـي فـــي مصـــر. كمـــا تـــزود البالغات 
القائمني على  املوّضحة على تلـــك ”اخلريطة“ 

املبادرة بدالئل واضحة تســـاعدهم في كســـر 
األفـــكار والصور النمطية عـــن أين ومتى وملن 
يحدث التحّرش اجلنسي، حيث تستخدم هذه 
الدالئل الحقا ملســـاعدة املتطوعني في املبادرة 
للعمـــل املجتمعـــي علـــى األرض. تســـاعدهم 
”اخلريطة“ جنبا إلى جنب مع قصص شـــهود 
العيـــان املوثقـــة عليهـــا لتأكيـــد أن حـــوادث 
التحـــّرش حتـــدث بالفعل في شـــوارعهم عند 
احلديث مـــع النـــاس والرد على تســـاؤالتهم 

وحججهم.
يصاب الناس عـــادة بالصدمة فور التأكد 
من حـــدوث التحـــّرش في حّيهم، ويشـــعرون 
بالغضـــب ممـــا يدفعهـــم إلـــى التأهـــب ألخذ 
اإلجراءات الالزمة ضد جميع أنواع الناس، ال 
سيما حني يدركون حجم انتشار التحّرش في 
شوارعهم، وأن هذه احلوادث متعددة األنواع 
بدءا من النظرة املتفّحصة وصوال إلى محاولة 

التحسس أو اللمس أو ما هو أكثر من ذلك.

{خريطة التحرش} مبادرة مصرية للقضاء على ظاهرة مستفحلة

[ االعتداء الجنسي وباء غير مقبول في المجتمع المصري [ روايات من الواقع لتغيير مفهوم الناس عن جريمة التحرش
في  ــــــادرة ”خريطة التحــــــرش“  تهــــــدف مب
مصــــــر، منذ انطالقها في ٢٠١٠، إلى خلق 
حراك مجتمعــــــي ملواجهة ظاهرة التحرش 

في الشارع املصري.

خريطة التحرش محورها األساس القضاء على ظاهرة االعتداء الجنسي

يمكن الحصـــول على قناع طبيعي لتنظيف البشـــرة وعالج الرؤوس 

السوداء عن طريق إضافة مقدار نصف عصير ليمونة إلى ملعقة من 

امللح واستخدام القناع مرة يوميا ملدة أسبوع.

ينصح بالحرص على تناول الكاكاو الطبيعي واالبتعاد عن الصناعي 

ألنه يحتوي على نسبة أقل من مضادات األكسدة، ويكون الكاكاو 

الطبيعي أكثر مرارة من املعالج صناعيا.

وجدت دراســـة طبيـــة أن الفول الســـوداني يحتوي علـــى مركبات 

طبيعيـــة تعمل على منع فقدان الذاكرة وتســـاعد على الوقاية من 

التدهور املعرفي املرتبط بالشيخوخة.

املبادرة تعمل على دفع النقاش 

ـــن لــوم  ـــي اإلعــــــالم بــعــيــدا ع ف

للتحرش  تعرض  الذي  الشخص 

أو االعتداء الجنسي

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة حديثة أن اآلباء 
الذين اليزالون في مرحلة املراهقة 

ينقلون إلى أطفالهم اجلينات 
الوراثية احململة بالطفرات مبعدل 

أكثر من اآلباء الذين تتراوح 
أعمارهم بني 20 و30 عاما.

◄ في إطار احلرص على دعم 
األسر املنتجة للمشروعات املنزلية، 
نظم مركز سترة االجتماعي التابع 

إلدارة مراكز التنمية االجتماعية 
في البحرين محاضرة بعنوان 
”خطوة للمشروعات املنزلية“.

◄أظهرت دراسة حديثة أن معدل 
السيارات في السعودية يبلغ 

سيارة واحدة لكل 1.3 فرد  مبعدل 
78 سيارة لكل 100 نسمة، وذلك ملن 

تتجاوز أعمارهم 15 عاما أي أن 
ثالثة أرباع السكان الذين أعمارهم 

فوق الـ15 عاما لديهم سيارات.

◄ أقر البرملان في ماالوي قانونا 
يحظر زواج األطفال برفع احلد 
األدنى لسن الزواج إلى 18 عاما 

في بلد ينتهي احلال بنصف 
الفتيات فيه إلى أن يصبحن 

زوجات وهن في مرحلة الطفولة.

◄نفذت محكمة ود مدني بوالية 
اجلزيرة، وسط السودان، عقوبة 
اجللد على فتاتني تبلغ إحداهما 
16 عاما واألخرى18 عاما حتت 
املادة 152 من القانون اجلنائي.

◄ قضت محكمة مصرية، حبس 
زوج 8 سنوات غيابيا، بسبب 
قيامه بتعذيب زوجته وقص 

شعرها وحواجبها إلجبارها على 
التنازل عن مستحقاتها املالية قبل 

الطالق.

باختصار موضة

} شهد أسبوع الموضة في نيويورك، الذي 
عـــرض آخر تقليعات الموضة لشـــتاء 2016، 
مجموعـــات جديـــدة وأنيقة تغازل النســـاء 

المولعات بكل جديد في عالم األزياء.
قدم ألكسندر وانغ مجموعة سيطر عليها 
اللون األسود، والســـبب هو الطلب الواسع 
من قبل الزبائن الذين يطلبون 
األزيـــاء باللـــون األســـود. 
المجموعة  وتميـــزت 
بالســـراويل المزينـــة 
والســـترات  بالســـحابات 
إلى  المعدنية  المسامير  ذات 
اإلكسســـوارات  جانب 

واألحذية المثيرة.
ــــت  ــــن ــــضــــم وت
مجموعة المصممة 
األمـــيـــركـــيـــة دايـــــان 
ــــون فــورســتــنــبــرغ  ف
ــن تــنــاســب  ــي ــات ــس ف
مع  المناسبات  كــل 
المقلمة  األقمشة 
ــة  ــدل ــب ومــــوضــــة ال
الرسمية والعصرية، 
إلى جانب الفساتين 
باألقمشة المطبعة.

وتـــــمـــــيـــــزت 
ـــا  مــجــمــوعــة دون
كارن بالمعاطف 
ــاضــة  ــفــضــف ال
ــــة  ــــع ــــواس وال
ــى األكــتــاف  عــل
ـــب  ـــــــى جـــان إل
وتضمنت  الـــســـراويـــل، 
قصيرة  تنانير  التصاميم 
المثني  الـــتـــول  بــقــمــاش 
وصاخبة  قــويــة  وبـــألـــوان 
كالنيون األحمر واألزرق 
إلى  باإلضافة  والــتــوركــواز 
ــالــي والــكــحــلــي  ــق ــرت ــب ال

واألسود.

أزياء أنيقة

 تغازل المرأة العصرية

عن ماذا تكتب شاعرة بعد أن ينتهي الجمال والحب

} شاركت منذ أيام في أمسية شعرية 
أقيمت في لندن احتفاء بالشاعر العراقي 

الكبير صالح فايق، المقيم منذ عشرين عاما 
في الفلبين، جمعتني به جلسة صباحية 
في بهو الفندق الذي نزلنا به ثالثة أيام 

متتالية، وفي حوار عفوي، وجدت نفسي 
أسأله السؤال الذي يؤرقني منذ فترة وال 

أجرؤ على طرحه على أحد: عن ماذا تكتب 
شاعرة بعد أن ينتهي الجمال والحب؟

نظر إلّي مستغربا، ربما ألنه لم يتوقع 
السؤال، أو لخاطر جال في ذهنه وقال ”عن 

الحياة، عن الجمال من حولنا وفينا، ال يجب 
قصر الشعر على جمال الجسد والوجه“.
قلت ”لكن شاعرات كثيرات يحركهن 

عامل الجمال والحب، وحين ينتهي هذان 
العامالن ينطفئن أو ينتحرن، سيلفيا بالث 

مثال، وآن سكستون وغيرهما كثيرات. 
وأضفت ”أخاف على نفسي من مصيرهما“.

لست أدري إن كنت صادقة في هذا 

االدعاء، لكن المؤكد أن عامل الزمن يؤرقني، 
وأني بت أتصرف مثل النجمات على نحو 

ما، حين تنحسر عنهن األضواء فيعانين من 
الوحدة والتهميش.

أليس غريبا أن تشعر شاعرة بهذا 
الشيء؟

فالشعر في النهاية يستوعب كل شيء، 
ويمتد ليشمل القبح والحزن والوحدة وحتى 

الموت. والشاعرة ليست نجمة، وليست 
مطالبة بأن تكون جميلة وجذابة، بل في 

أحيان كثيرة تستغني الشاعرة عن الجمال 
والحب بالشعر، وتجد فيه بديال ومهربا، 

لكن لسبب غامض ارتبط لدّي الشعر بالحب 
والجمال. وربما للسبب نفسه ال أبدع إال 

وأنا في حالة حب. فهل هناك بالفعل عالقة 
بين الشعر والجمال لدى المرأة؟

الشاعرة األميركية آن سكستون، كانت 
جميلة للحد الذي عملت فيه لفترة عارضة 

أزياء إلحدى المجالت، وسيلفيا بالث 
جمالها جعلها كئيبة ووحيدة، خصوصا 

بعد خيانة حبيبها لها، هي التي تملك كل 
شيء. كلتاهما  انتحرت في منتصف العمر، 
عندما بدأ الجمال في االنحسار والحب في 

التحول إلى شيء آخر. الشعر مخلوق من 
الجمال، والحب مخلوق من الجمال، وأكاد 

أجزم أن كل إنجاز متميز وعظيم كان الجمال 
وراءه بشكل من األشكال، فهو إما محاكاة له 

أو محاولة للوصول إليه أو لتجاوزه.
يبقى السؤال اآلن، ما هو الجمال؟ وعن 
أي جمال نتحدث؟ وما هو المقياس؟ وهل 

الشعر يجّمل المرأة أم المرأة هي التي 
تجعل الشعر جميال؟ أيا كانت العالقة بين 

الشعر والجمال، فإن وجودهما معا، في 
عالقة تضادية أو تكاملية ينتج عمال مميزا.

وال بد أن شاعرتين عظيمتين مثل آن 
سكستون، أو سيلفيا بالث، تعرفان ما 

يتركه الجمال في نفسية الشاعر، ونفسية 
القصيدة من أثر، وما يفعله الزمن بكل هذا، 

وفي أحيان كثيرة عندما ينتهي الجمال 
والحب تنتهي القصيدة، لكنها في أحيان 

أخرى تبدأ، ألن فقدان الجمال والحب مأساة 
مؤلمة وتجربة حسية عظيمة تحرك وجدان 

الشاعرة وتدفعها إلى الكتابة.
ربما ال يعاني الرجل أزمة مثل هذه، لكن 
شعر المرأة مليء بالجمال أو بالعذاب الذي 

يخلفه حين يولي.

لمياء المقدم

قدم ألكسندر وانغ مجموع
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◄

ضحايا االتجار بالبشر يتعرضون إلى أبشع أنواع العنف
} لنــدن - يواجـــه ضحايـــا االجتار بالبشـــر 
أقسى أنواع العنف الذي يتراوح بني التعرض 
لهجمات الـــكالب واخلنق واالغتصاب وصوال 
إلى رمي اجلرحى فـــي املياه وتركهم ملواجهة 
مصيرهم املأســـاوي فضال عن مشاكل صحية 
حـــادة وذلـــك بغض النظـــر عن املجـــال الذي 
ينتهي بهـــم األمر للعمل فيه وفـــق ما توصل 

إليه باحثون في دراسة متخصصة.
وأجـــرى الباحثـــون في أكبر دراســـة على 
اإلطالق عن صحـــة ضحايا االجتار بالبشـــر، 
مقابالت مع أكثـــر من ١١٠٠ رجل وامرأة وطفل 
في جنوب شرق آســـيا أجبروا على العمل في 
١٥ قطاعـــا على األقل، بينها العمل في املصانع 

وخدمة املنازل والدعارة والصيد.
وقالت كاثي زميرمان وهي إحدى الباحثني: 
”الدراســـة تظهر لنا بوضـــوح جلي أن االجتار 

بالبشر ال يتعلق فقط بتجارة اجلنس بل أيضا 
باستغالل الضحايا في عدد كبير من القطاعات 

التي يستفيد منها على األرجح الكثير منا“. 
ووجدت الدراســـة أن النساء الالتي وقعن 
ضحايا االجتار بالبشـــر وأجبـــرن على العمل 
في املصانـــع واخلدمة في املنازل أو مت بيعهن 
كزوجات واجهن مشاكل نفسية أسوأ بكثير من 
أولئك الالتي عملن في جتارة اجلنس. في حني 
أن الرجال الذين كانوا ضحايا االجتار بالبشر 

وخدمـــوا في مجال الصيد عملـــوا أطول فترة 
على اإلطالق بلغت نحو ١٩ ساعة يوميا طوال 
أيام األســـبوع. وأبلغ بعض الرجال، الباحثني 
في الدراسة، أنهم شاهدوا قباطنة السفن التي 
عملوا عليهـــا وهم يلقون بالصيادين اجلرحى 

في عرض البحر للتخلص من عبئهم.
 وأوردت الدراســـة أن النســـاء الالتـــي مت 

بيعهن كزوجات واجهن أبشع أشكال العنف.
وكشـــف نصف من أجريت معهم مقابالت 
أنهم تعرضوا لسوء معاملة جسدية أو جنسية 
كما واجه الكثير منهم عنفا مفرطا إذ تعرضوا 
لهجمات من الكالب الشرسة أو السكاكني وفي 

بعض األحيان تعرضوا للحرق.
وأشار ٧٠ باملئة من الرجال والنساء ونحو 
٣٥ باملئة من األطفال إلى أنهم لم يتمتعوا بأي 

قدر من احلرية على اإلطالق.

بالمئة من الرجال 

والنساء ونحو 35 بالمئة 

من األطفال لم يتمتعوا 

بأي قدر من الحرية
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◄ تلقى نادي الوداد البيضاوي 
ضربة موجعة بعدما تأكد غياب 
العب خط الوسط صالح الدين 

السعيدي لفترة قادمة ال تقل عن 
شهر واحد. ومت إخضاع الالعب 

السعيدي لفحوصات أكدت إصابته 
على مستوى الكاحل.

◄ نفى حازم إمام قائد فريق 
الزمالك ما تردد من أن العبي 

الفريق يرفضون تواجد عمر جابر 
في تدريبات الفريق األبيض خالل 
الفترة احلالية عقب أحداث الدفاع 

اجلوي الشهيرة.

◄ تشهد املرحلة الـ١٢ من بطولة 
العراق لكرة القدم قمة ملتهبة بني 

أحد أقطاب العاصمة القوة اجلوية 
وضيفه أربيل اليوم اخلميس ضمن 

منافسات املجموعة األولى.

◄ يستمر الصراع على صدارة 
الدوري القطري بني السد وخلويا 

في املرحلة الـ١٨ التي تنطلق اليوم 
اخلميس والتي تشهد مهمة صعبة 
لألول في لقاء الديربي مع العربي، 

بينما يخوض الثاني اختبارا 
سهال أمام الشمال.

◄ استأنف املهاجم الدولي أحمد 
العكايشي نشاطه مع فريقه الترجي 

الرياضي التونسي بعد أن كان له 
لقاء مع إدارة النادي التي أقنعته 

بضرورة البقاء ضمن املجموعة 
ومواصلة املشوار معها في باقي 

املوسم.

◄ اختار االحتاد األفريقي للكرة 
الطائرة  النجم الساحلي لتنظيم 
البطولة األفريقية لألندية البطلة 

للكرة الطائرة لعام ٢٠١٥ بعد اعتذار 
فريق طنجة واالحتاد املغربي للعبة 

عن تنظيم هذه الدورة.

العين يتوق إلى صدارة الدوري اإلماراتي من بوابة الفجيرة
[ األهلي حامل اللقب يبحث عن البقاء في كوكبة الصراع

} الربــاط - أكد رئيـــس االحتاد املغربي لكرة 
القدم فوزي لقجع أنه جلأ إلى محكمة التحكيم 
الرياضي للتظلـــم على العقوبـــات الرياضية 
واملاليـــة التي فرضها عليـــه االحتاد األفريقي 
للعبة بســـبب طلبه تأجيل استضافة النسخة 
الــــ30 لـــكأس األمم األفريقية التـــي عهدت في 
األخير إلى غينيا االســـتوائية وتوجت ساحل 
العـــاج بلقبهـــا. وعاقـــب االحتـــاد األفريقـــي 
األســـبوع قبل املاضـــي املغـــرب بحرمانه من 
املشاركة في النســـختني املقبلتني لكأس األمم 
(2017 و2019) كمـــا فـــرض عليـــه غرامة مالية 
قدرها مليـــون دوالر، وطالبه بدفع 8.05 مليون 
يـــورو (9.12 مليـــون دوالر) لتعويض أضرار 

تسبب فيها لالحتاد وشركائه.
وقال املتحدث باسم االحتاد املغربي محمد 
مقروف ”قدمنـــا طعنا أمام محكمـــة التحكيم 
الرياضي وســـنقدم طعنا آخر قريبا أمام غرفة 

التجارة الدولية في باريس“. 
وأضاف ”نحن لســـنا في نزاع مع االحتاد 
األفريقـــي لكرة القـــدم. القانـــون يخولنا هذا 

الطعن وســـنتقبل قـــرارات احملاكـــم“. وأكدت 
تســـجيلها  الرياضـــي  التحكيـــم  محكمـــة 
االســـتئناف الذي تقـــدم به االحتـــاد املغربي 

للعبة وفتحها دعوى حتكيمية. 
وأوضح بيـــان للمحكمة الدوليـــة أن ”في 
اســـتئنافه، طالـــب االحتـــاد املغربـــي بإلغاء 
القـــرارات املطعون فيها وطالـــب أيضا بحكم 

نهائي قبل نهاية شهر مارس 2015“. 
وكان رئيس احلكومة املغربية عبداإلله ابن 
كيران وصف اخلميس املاضـــي قرار االحتاد 
األفريقي بـ“املتعســـف والظالـــم“، مضيفا ”ال 

ميكن للمغرب أن يقبل بأي ظلم ميس مصاحله 
الوطنية ولن يتخلى عـــن الدفاع عن حقوقه“. 
وتابـــع خـــالل االجتمـــاع األســـبوعي ملجلس 
الـــوزراء أن االحتـــاد املغربي ”ســـيتخذ كافة 
التدابيـــر الضرورية من أجـــل الدفاع عن كرة 
القـــدم الوطنية، ودون أن يكون ذلك قائما على 
االستجداء“. وعبر االحتاد املغربي عن ”رفضه 
الكامل“ لعقوبـــات االحتاد األفريقي الرياضية 
منها واملاليـــة، واصفا إياها بـ“القرارات التي 
ال تخـــدم تطوير كرة القـــدم األفريقية“ و“ليس 

لها سند قانوني“. 
من جهته، أعرب الفـــرع األفريقي لالحتاد 
الدولـــي لرابطـــة الالعبـــني احملترفـــني عـــن 
أســـفه كون الالعبني هم الضحية األساســـية 
للعقوبـــات التي فرضها االحتاد األفريقي على 
املغرب بحرمانه من املشـــاركة في 3 نســـخ من 
النهائيـــات مبا فيهـــا النســـخة األخيرة التي 

اختتمت في غينيا االستوائية. 
وكتب الفـــرع األفريقـــي لنقابـــة الالعبني 
احملترفـــني فـــي بيـــان ”ال يعـــود إلـــى الفرع 
األفريقـــي معرفـــة ما إذا كان املغـــرب محقا أم 
ال برفضـــه تنظيـــم النســـخة األخيـــرة لكأس 
األمم األفريقيـــة -بحجة الوقايـــة في مواجهة 
اإليبوال-، ولكن يهمنا في املقابل أن نســـتغرب 
من أن عقوبات االحتاد األفريقي تستهدف في 

املقام األول وبشكل مباشر الالعبني“.
وأضـــاف الفـــرع منـــددا ”حرمـــان بلد من 
إمكانيـــة املشـــاركة فـــي 3 نســـخ متتالية من 
كأس أمم أفريقيـــا (2015 و2017 و2019) يعني 
التضحيـــة بجيل كامل مـــن الالعبني، ومنعهم 
مـــن الظهـــور علـــى أعلـــى مســـتوى دولـــي، 
وحرمانهم من ممارسة جزء هام من وظيفتهم 

كالعبي كرة قدم محترفني“. 
وتابـــع ”كان من الســـهل حرمـــان املغرب 
من تنظيم جميع املســـابقات القارية لعدد من 
الســـنوات أو فرض عقوبات مالية كبيرة بدال 

من معاقبة الالعبني“. 
وأصـــر املغرب على طلـــب تأجيل نهائيات 
النســـخة الـ30 التـــي كانت مقـــررة ما بني 17 
ينايـــر املاضـــي و8 فبرايـــر اجلاري، بســـبب 
فيـــروس (إيبـــوال). واعتبر االحتـــاد األفريقي 
أنـــه خالفا ملا يؤكده االحتـــاد املغربي، فالقوة 
القاهرة ال ميكـــن أن تكون إلى جانبه و“مبالغ 

فيها“. «كاف» برد قوي  فوزي لقجع يتوعد الـ

االتحاد األفريقي اعتبر أنه خالفا 

ــاد املــغــربــي،  ــح ملــا يــؤكــده االت

القوة القاهرة ال يمكن أن تكون 

إلى جانبه ومبالغ فيها

◄

رياضة

االتحاد المغربي يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

«مع األســـف أن النادي القنيطري يعاني من التشـــويش، هناك من 

يريـــد زرع البلبلـــة بني عناصر الفريق، أنا أركز علـــى فريقي وال أهتم 

بمثل هذه الشائعات». 

هشام اإلدريسي 
املدير الفني للنادي القنيطري املغربي

«املباراة أمام األهلي ســـتكون صعبة ومعقـــدة جدا رغم أن فريق 

القلعـــة الحمـــراء لم يعد قويا مثلما كان ســـابقا، وأحـــذر من خبرة 

ومهارة العبي األهلي، مثل حسام غالي وعماد متعب». 

خير الدين ماضوي 
مدرب وفاق سطيف اجلزائري

«تم إبالغي األســـبوع املاضي برغبة اتحاد الكرة بتكليفي بتدريب 

املنتخب السعودي األول وأشكر االتحاد على ثقتهم في اختياري 

مدربا للمنتخب وأتمنى التوفيق والنجاح في الفترة القادمة». 

فيصل البدين 
مدرب املنتخب السعودي

متفرقات

◄ اختار ليوناردو الباي قائد الفريق 
املكسيكي في بطولة كأس ديفيز للتنس 

الالعبني الذين سيخوضون جولة 
املباريات القادمة من البطولة أمام بوليفيا 

في الفترة ما بني يومي الـ6 
والـ8 من مارس املقبل. وقال 

الباي ”الالعبني األربعة الذين 
سيشكلون جزءا من هذا 

الفريق هم سانتياغو 
غونزاليز وتيغري 

هانك ودانيل غارزا 
وميغيل أنخيل 

رييس فاريال“. وأكد 
الباي أن الالعبني 

األربعة املذكورين هم 
األفضل من أجل خوض 

سلسلة من ”املباريات 
الصعبة“.

ب رة ا ي
والـ8 من مار
”الالع الباي
سيشكلون ج
الفريق
غون
هان
وم
ري
الب
األ
األفض
سلسل
الصع

◄ كشف فريق فيراري للسيارات عن 
منوذج أولي لتصميم سياراته اجلديدة 

ميتاز مبظهر رائع ويحاكي تطورات 
املستقبل في عالم السيارات. ونشر 

الفريق اإليطالي صور النموذج اجلديد، 
قبل اجتماع جلنة سباقات فوروموال1- 

مرة أخرى في جنيف ملناقشة التغييرات 
احملتملة لقواعد سباق احملركات األشهر 
في العالم. وذكرت مجلة ”أوتو سبورت“ 

أن فريقي مكالرين وريد بول قدما 
مقترحات حول النموذج التصميمي 

لسيارتيهما في املستقبل، إال أن املجلة 
املتخصصة في شؤون رياضة احملركات 

أكدت أن النماذج اخلاصة بهذين 
الفريقني تعتبر أقل تطورا من 

ذلك اخلاص بفيراري.

باختصار

لسيارتيهما في املستقبل، إال أن املجلة 
املتخصصة في شؤون رياضة احملركات 

أكدت أن النماذج اخلاصة بهذين 
الفريقني تعتبر أقل تطورا من

ذلك اخلاص بفيراري.

◄ أعلن رئيس االحتاد الكويتي لكرة 
القدم الشيخ طالل الفهد الصباح أن 

بالده ستستضيف النسخة املقبلة من 
دورة كأس اخلليج العربي (خليجي 23). 
وقال الفهد عقب ختام اجتماع غير عادي 
في الرياض لرؤساء االحتادات املشاركة 

ببطولة كأس اخلليج العربي إنه مت 
تكليف الكويت كدولة بديلة الستضافة 

فعاليات البطولة بعد اعتذار العراق 
بسبب عدم جاهزية مالعبه. 

وأشار الفهد إلى أنه 
بعد اتخاذ هذا القرار 

سيتم االجتاه نحو 
اإلجراءات الرسمية 

الستضافة 
الفعاليات 

الرياضية في 
الكويت.

◄ يأتي ترشح القطري اللواء دحالن 
احلمد لوالية ثانية على رأس االحتاد 

اآلسيوي أللعاب القوى في االنتخابات 
املقررة في شهر يونيو املقبل في إطار 
استكمال الوعود التي أطلقها بتطوير 
القارة ووضعها في أفضل املراكز بني 

العالم خاصة في ظل عجلة التطور التي 
متضي بها كل قارات العالم في ألعاب 
القوى. أعلن عندما انتخب رئيسا قبل 

عامني أنه سيبذل كل اجلهد من أجل 
حتقيق النجاح آلسيا وصناعة أبطال 
للقارة في املستقبل. 
وأشار احلمد عقب 
االنتخابات إلى أن 

أولى التزاماته جتاه 
االحتاد هو العمل 

على القاعدة 
للفئات العمرية 

املختلفة 
وتقدمي أبطال 

للمستقبل.

◄ حقق الدولي القطري خلفان إبراهيم 
رقما قياسيا جديدا بإحرازه الهدف 

العاشر لفريقه السد القطري في دوري 
أبطال آسيا وذلك عندما سجل ثالثة 
أهداف (هاتريك) في شباك الوحدة 

اإلماراتي في الدور التمهيدي الثالث 
للنسخة احلالية لدوري أبطال آسيا 

2015 وفي اللقاء املثير والقوي 
الذي انتهى بفوز السد بركالت 
الترجيح على ملعب آل نهيان 

في أبوظبي وتأهل 
النادي القطري 

على إثرها لدوري 
املجموعات للبطولة. 
ورفع خلفان إبراهيم 

رصيده إلى 10 أهداف 
في دوري أبطال آسيا ليتخطى 
بذلك عدد أهداف محترفي السد 

السابقني كارلوس تينوريو 
ولياندرو داسيلفا ولكل منهما 

8 أهداف.

ت البطولة بعد اعتذار العراق
عدم جاهزية مالعبه. 

لفهد إلى أنه
خاذ هذا القرار
الجتاه نحو

ات الرسمية 
افة
ت

ية في 
.

و ي ح ج يق
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} دبــي - تتوفـــر لفريق العني فرصة من أجل 
احتالل الصـــدارة وفك ارتباطـــه مع اجلزيرة 
مؤقتا عندما يحل ضيفا على الفجيرة العاشر 
اليـــوم اخلميس في افتتاح املرحلـــة الـ17 من 

الدوري اإلماراتي لكرة القدم. 
ويتصـــدر اجلزيـــرة الترتيـــب برصيد 36 
نقطـــة وبفارق املواجهات املباشـــرة عن العني 
الذي بإمكانه احتالل املركز األول ملدة 48 ساعة 
في حال فـــوزه أو تعادله مع الفجيرة صاحب 

املركز السادس عشر برصيد 16 نقطة. 
ومن املفارقات أن الفجيرة قد يكون مفتاح 
العـــني للصدارة مؤقتا اليـــوم أو بصفة دائمة 
بعد ذلك عندما يلتقيه مجددا في 28 من الشهر 
احلالي في مبـــاراة مؤجلة بينهما من املرحلة 

الرابعة. 
ويفتقد العني صانع ألعابه عمر عبدالرحمن 
لكنـــه سيســـتعيد فـــي الوقت نفســـه خدمات 
الغانـــي أســـامواه جيـــان الغائب منـــذ فترة 
طويلة عن تشكيلة الفريق بسبب مشاركته مع 
منتخب بـــالده في بطولة كأس األمم األفريقية 

التي اختتمت مؤخرا في غينيا االستوائية. 
وأكـــد العني طموحاته الكبيرة باســـتعادة 
اللقـــب الـــذي جرده األهلـــي منه في املوســـم 
املاضي بعدما اكتسح عجمان 7-1 في املرحلة 
األخيـــرة في مباراة تألـــق فيها الوافد اجلديد 
من الوصل ســـعيد الكثيري والفرنسي كيمبو 

ايكوكو بعدما سجال هدفني لكل منهما.
وفي املبـــاراة الثانية يبحث األهلي، حامل 
اللقـــب وصاحب املركز الســـابع فـــي الترتيب 
احلالـــي برصيد 23 نقطـــة، عن ذاتـــه بعد أن 
ابتعد كثيرا عن املنافسة على لقب الدوري بعد 
خســـارته األخيرة من الوصل برباعية نظيفة 
واتســـاع الفارق بينه وبـــني املتصدر اجلزيرة 

إلى 13 نقطة. 
وفقد األهلي منطقيا فرصة الدفاع عن لقبه 
مع تراجعه للمركز الســـابع برصيد 23 نقطة. 
بينمـــا يريد عجمان، صاحـــب املركز اخلامس 

عشـــر قبل األخير، اســـتغالل تذبذب مستوى 
األهلي فـــي املباريـــات وحتقيق فـــوز هام قد 
يبقـــي الفريـــق في الـــدوري املمتاز للموســـم 
املقبل ال ســـيما وأنه يصـــارع الهبوط. ويلعب 
غـــدا اجلمعة بنـــي ياس الســـادس (23 نقطة) 
مع اإلمارات احلادي عشـــر (15 نقطة). ويالقي 
اجلزيـــرة الســـبت ضيفه الظفرة التاســـع (17 
نقطـــة) في مباراة يتطلع من خاللها األول إلى 

جتاوز إخفاقه اآلسيوي. 
وتعرض اجلزيرة لصدمة كبيرة بعد فشله 
في التأهـــل إلى دور املجموعات لدوري أبطال 
آسيا للمرة األولى منذ عام 2009 بسقوطه أمام 
بونيودكور األوزبكستاني 1-2 في طشقند في 

الدور التمهيدي الثالث. 
وتأهـــل بونيودكـــور للعب فـــي املجموعة 
األولـــى التي تضم النصر الســـعودي وخلويا 
القطـــري وبيروزي اإليراني. وهي املرة األولى 
التي يفشـــل فيها اجلزيرة فـــي التواجد بدور 
املجموعات منذ 2009 حني شـــارك في البطولة 

القاريـــة للمـــرة األولى في تاريخـــه. وتعرض 
الـــدوري  ترتيـــب  يتصـــدر  الـــذي  اجلزيـــرة 
اإلماراتـــي برصيد 36 نقطـــة، وكان يأمل نقل 
جناحاته احمللية إلى املسابقة القارية، لضربة 
قوية بعد إصابة هدافـــه املونتينيغري ميركو 
فوسنيتيش في التدريبات التي سبقت اللقاء، 
لذلـــك كان االعتماد على علـــي مبخوت هداف 

كأس آسيا األخيرة كمهاجم وحيد. 
وسيركز اجلزيرة أكثر على الدوري احمللي 
لكـــن مباراته مـــع الظفرة لن تكون ســـهلة، ال 
سيما أنه ســـيواجه صاحب أكبر تعادالت في 
البطولـــة (8 مرات) والذي يعتمـــد كثيرا على 
إغالق منطقته الدفاعيـــة واالنطالق مبرتدات 
ســـريعة بوجـــود الســـنغالي ماكيتـــي ديوب 
واملغربـــي يوســـف القديـــوي والعراقي همام 

طارق. 
وقد تصبح مهمة اجلزيرة أكثر تعقيدا في 
حال لم يشـــارك مهاجمه املونتينيغري ميركو 
فوســـينتيش متصدر ترتيب الهدافني برصيد 

19 هدفا. ويســـعى الوحـــدة الثالث (32 نقطة) 
إلى نفس طموح اجلزيرة بعد فشـــله اآلسيوي 
إثـــر هزميتـــه أمـــام الســـد القطـــري بركالت 
الترجيـــح 4-5 (الوقتـــان األصلـــي واإلضافي 
4-4) في أول مباراة رسمية حتت قيادة مدربه 

اجلديد السعودي سامي اجلابر. 
ويحـــل الوحدة ضيفا الســـبت أيضا على 
الشـــارقة الثانـــي عشـــر (15 نقطة) الســـاعي 
إلـــى الفوز وحده وال ســـيما أنه أصبح مهددا 

بالهبوط إلى الدرجة األولى. 
ويخـــوض فريق الشـــباب صاحـــب املركز 
الرابـــع (30 نقطـــة) مهمة ســـهلة نســـبيا في 
ضيافة احتـــاد كلباء األخيـــر (4 نقاط)، حيث 
ســـتكون الفرصة سانحة أمامه لزياده رصيده 
وتعويض تعادلـــه األخير مع النصر اخلامس 
(26 نقطـــة) والـــذي يخوض يوم غـــد اجلمعة 
مبـــاراة في غايـــة الصعوبـــة بضيافة الوصل 
الثامن (22 نقطة) واملنتعش باكتساحه لألهلي 

4-0 في املرحلة املاضية.

نقطـــة)   32) الثالـــث  الوحـــدة 

والجزيرة صاحب الريادة يسعيان 

إلى تعويض فشـــلهما اآلسيوي، 

بمواجهة الشارقة والظفرة

◄

ــــــح اليوم مباريات اجلولة الـ17 للدوري  تفتت
ــــــاز لكــــــرة القــــــدم. وتقام  ــــــي املمت اإلمارات
ــــــة أيام. جترى  املواجهــــــات على مدار ثالث
ــــــث يلعب  ــــــوم اخلميس، حي ــــــان الي مبارات

الفجيرة مع العني وعجمان مع األهلي.

العين يفتقد صانع ألعابه عمر عبدالرحمن في هذا اللقاء



} لفيف (أوكرانيا) - أعرب األسباني جوزيب 
غوارديـــوال مدرب بايرن ميونيـــخ األملاني عن 
خيبة أمله لعدم تســـجيل فريقـــه لهدف خارج 
قواعـــده خـــالل مواجهتـــه ملضيفه شـــاختار 
دانييتســـك األوكراني (0-0) فـــي ذهاب الدور 

ثمن النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وقال غوارديوال ”كانت مباراة صعبة ألننا 
لعبنـــا فترة طويلة بصفوف ناقصة“. وأضاف 
”صحيح أننا ســـيطرنا علـــى مجريات املباراة 
ولكننـــا لم نخلق فرصا كثيرة للتســـجيل، من 
الرائـــع دائما تســـجيل هدف خـــارج القواعد 

ولكننا لألسف لم ننجح في ذلك“. 
وختـــم قائـــال ”اآلن يتعـــني علينـــا الفوز 
في مبـــاراة اإلياب، وأعتقد أننا ســـننجح في 
حتقيق ذلـــك“. من جهته، قـــال املهاجم ماريو 
غوتـــزه ”عقدنا مهمتنا، ولـــم ننجح في فرض 
أســـلوب لعبنا مثلما كنا نرغب. كان من اجليد 
تســـجيل هدف. اآلن يجب أن نبـــذل كل ما في 
وســـعنا في مباراة اإلياب. في مباريات دوري 

أبطال أوروبـــا، التفاصيل الصغيرة هي التي 
حتسم النتائج دائما“. ومن جانبه أشاد مدرب 
باريس ســـان جرمان لوران بـــالن بأداء فريقه 
أمام ضيفه تشيلســـي اإلنكليـــزي (1-1)، لكنه 

اعترف بأن النتيجة ”ليست في صاحلنا“. 

وقال بـــالن ”ميكننا القول بأننـــا لم نكافأ 
فـــي مبـــاراة الليلـــة. النتيجة التـــي حققناها 
تعتبر غيـــر إيجابية بالنســـبة إلينا، ولكنني 
ســـعيد للغاية بفريقي وبالروح املعنوية التي 
لعب بها. إنه تقريبا األداء الذي كنا نرغب في 
تقدميه. لألسف، ســـجل تشيلسي هدفا، ولكن 

هناك الكثير من األشياء املرضية جدا بالنسبة 
إلينا. نحن نعرف بأن مباراة اإلياب ســـتكون 

صعبة“. 
وتقـــام مباراة اإلياب فـــي 11 مارس املقبل 
علـــى ملعـــب ”ســـتامفورد بريدج“ فـــي لندن. 
وأبـــدى بـــالن تخوفـــه مـــن مصيـــر مواجهة 
الفريقـــني في الدور ربـــع النهائي عندما حجز 
تشيلســـي بطاقتـــه إلـــى دور األربعـــة بفضل 
هدف ســـجله فـــي مباراة الذهـــاب على ملعب 
بارك دي برانس حيث خســـر 1-3 قبل أن يفوز 
بثنائية نظيفـــة إيابا في لندن. وهي املواجهة 
القاريـــة الثالثة بني الفريقني، بعد أن جمعهما 
دور املجموعات خالل نســـخة 2004-2005 (فاز 
تشيلسي 3-0 في بارك دي برانس وتعادال 0-0 

في ستامفورد بريدج).
في املقابل اعترف مدرب تشيلسي متصدر 
الدوري اإلنكليزي جوزيه مورينيو بأن باريس 

سان جرمان كان األقرب إلى الفوز باملباراة. 
وقال مورينيو ”كنا األفضل الشـــوط األول 
ألن باريس سان جرمان سمح لنا باالستحواذ 
على الكرة وتراجع إلى الدفاع دون أن يضغط 
علينـــا وبالتالـــي لـــم تكـــن هناك أي مشـــكلة 
لدينا في الســـيطرة على املجريـــات“، مضيفا 
”في املقابل، كان الشـــوط الثانـــي صعبا ألنهم 
ضغطـــوا علينا بقوة ولعبوا بقتالية وحاولوا 
استعادة الكرات بسرعة. كان شوطهم وهو ما 

تعكسه النتيجة“. 
وتابع ”إذا نظرنا إلى الفرص التي حصلوا 
عليها وتألق حارس مرمانـــا (البلجيكي تيبو 
كورتوا) يجب أن نكون صريحني، باريس سان 

جرمان كان األقرب إلى الفوز“.
وأردف قائـــال ”تفوقنا ضئيل“ في إشـــارة 
إلى الهدف الذي ســـجله فريقه خارج القواعد، 
وختـــم ”هناك جولـــة أخرى (مبـــاراة اإلياب) 
واألمـــور ستحســـم فـــي ســـتامفورد بريدج. 
االحتمـــاالت مفتوحة، أمام فريق رائع بالعبني 
إبراهيموفيتش، إدينسون  رائعني مثل زالتان 
كافاني، إيزيكييل الفيتزي، وخافيير باستوري 
الذي دخل في الشوط الثاني. كان لدينا بعض 
الالعبـــني املصابني ولم نكن نعـــرف من منهم 
ســـيكون جاهزا للمباراة. إدينهـــازار، ويليان، 
أوســـكار، فرانشيسك فابريغاس وبرانيسالف 
ايفانوفيتـــش تدربـــوا مرات قليلـــة في األيام 

األخيرة“.
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اختبارات صعبة للكبار في سباق الدوري األوروبي
[ قمة نارية بين توتنهام وفيورنتينا [ إنتر ميالن وسلتيك يستعيدان ذكرياتهما المجيدة في المسابقات القارية

} نيقوســيا - تتجـــه األنظـــار إلـــى ملعـــب 
”وايـــت هـــارت الين“ فـــي لندن الذي ســـيكون 
مســـرحا للقمة النارية بني توتنهام اإلنكليزي 

وفيورنتينا اإليطالي. 
وضرب الفريقان بقوة في دور املجموعات 
فتصدر فيورنتينا مجموعته برصيد 13 نقطة 
مـــن 4 انتصـــارات وتعـــادل واحد وخســـارة 
واحـــدة، وحل توتنهـــام ثانيا فـــي مجموعته 
برصيـــد 11 نقطة من 3 انتصـــارات وتعادلني 
وخســـارة واحـــدة. وميـــر الفريقـــان بأفضل 
فتراتهما فـــي اآلونة األخيـــرة، ففيورنتينا لم 
يتذوق اخلســـارة في مبارياته السبع األخيرة 
(5 انتصـــارات وتعـــادالن) وتوتنهـــام حقـــق 
3 انتصـــارات متتاليـــة قبـــل أن يســـقط أمام 

ليفربول.
ويلتقي روما اإليطالـــي مع ضيفه فينورد 
روتـــردام الهولندي، وليفربـــول اإلنكليزي مع 
ضيفه بشـــيكتاش التركـــي، ويحل إنتر ميالن 
اإليطالـــي ضيفا على ســـلتيك األســـكتلندي، 
ونابولـــي اإليطالـــي ضيفـــا علـــى طرابـــزون 
ســـبور التركي. وهناك لقـــاءات صعبة جتمع 
اشبيلية األســـباني حامل اللقب مع بوروسيا 
مونشنغالدباخ األملاني، وفولفسبورغ األملاني 

مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي. 
ويسعى روما إلى استغالل عاملي األرض 
واجلمهور لتحقيق فوز مطمئن يخوله خوض 
مبـــاراة اإلياب اخلميس املقبـــل بارتياح كبير 
ملواصلـــة مشـــواره فـــي املســـابقة الوحيـــدة 
املتبقيـــة أمامه إلنقاذ موســـمه بعـــد خروجه 
خالـــي الوفاض من دور املجموعات ملســـابقة 
دوري أبطال أوروبا بحلوله ثالثا في املجموعة 
اخلامسة، ومن مسابقة الكأس احمللية على يد 
ضيفه فيورنتينا 0-2 في ربع النهائي، وتخلفه 
بفارق 7 نقاط عن يوفنتـــوس متصدر وحامل 

لقب الكالشيو في األعوام الثالثة األخيرة. 
وميني ”ذئاب العاصمة“ النفس باستعادة 
نغمـــة االنتصارات التـــي حققوها مرة واحدة 
فـــي املباريـــات الســـبع األخيرة فـــي مختلف 

املســـابقات. وميلك رجـــال املدرب الفرنســـي 
رودي غارســـيا األسلحة الالزمة لتخطي عقبة 
فيينورد ثالث الدوري الهولندي، في مقدمتها 
قوتـــه الهجوميـــة الضاربة بقيـــادة الدوليني 

العاجيني جرفينيو وسيدو دومبيا.
ولن تكـــون طموحات ليفربـــول اإلنكليزي 
مختلفـــة عـــن روما كونه يســـعى بـــدوره إلى 
التعويض في يوروبـــا ليغ بعد خروجه خالي 
الوفـــاض من مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 

بحلوله ثالثا في املجموعة الثانية. 
ويعـــول ليفربول علـــى عروضـــه الرائعة 
في اآلونة األخيرة ومعنويـــات العبيه العالية 
بفوزيـــن غاليني على ضيفـــه توتنهام 3-2 في 
الـــدوري احمللـــي ومضيفه كريســـتال باالس 
2-1 فـــي ثمن نهائـــي مســـابقة كأس االحتاد 
اإلنكليزي. وهي املرة الثانية التي يلتقي فيها 
الفريقان في املسابقات القارية بعد األولى عام 
2007 في دور املجموعات ملسابقة دوري أبطال 

أوروبا، وقتها فاز بشـــيكتاش 2-1 ذهابا، ورد 
ليفربـــول االعتبـــار بفوز ســـاحق فـــي اإلياب 

بثمانية أهداف نظيفة. 
ويســـتعيد إنتر ميالن وسلتيك ذكرياتهما 
املجيدة في املســـابقات القارية عندما يلتقيان 

اليوم في غالسكو.
وتوج ســـلتيك بلقبه الوحيد في مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا حتى اآلن على حســـاب 
إنتـــر ميالن 2-1 فـــي نهائي عـــام 1967، وثأر 
الفريـــق اإليطالـــي بعد 5 أعـــوام عندما أطاح 
بســـلتيك من دور األربعة في املســـابقة ذاتها 
بتعادلهما ســـلبا ذهابا وإيابا قبل أن يحســـم 
اإلنتـــر املواجهتني بـــركالت الترجيـــح ويبلغ 
النهائي حيث خســـر أمام أياكس أمســـتردام 

الهولندي 2-0. 
ويدخـــل إنتـــر ميـــالن ومدربـــه روبرتـــو 
مانشـــيني مواجهة ســـلتيك مبعنويات عالية 
عقـــب فوزيـــن كبيريـــن متتاليني فـــي الدوري 

احمللي على حساب باليرمو 3-0 وأتاالنتا 1-4.
وحتسن أداء اإلنتر كثيرا بعد التعزيزات التي 
قام بهـــا في فترة االنتقاالت الشـــتوية خاصة 
ضمه الدولي السويسري شيردان شاكيري من 
بايـــرن ميونيخ واألملاني لوكاس بودولســـكي 
على سبيل اإلعارة من أرسنال اإلنكليزي. لكن 
مهمة إنتر ميالن لن تكون ســـهلة أمام سلتيك 
متصدر الدوري اإلســـكتلندي واملزهو بســـت 

انتصارات متتالية محليا. 
الـــدوري اإليطالي  نابولـــي ثالث  وتنتظر 
رحلـــة محفوفـــة باملخاطر ملواجهـــة طرابزون 
ســـبور الـــذي لـــم يـــذق طعـــم اخلســـارة في 
مبارياته اخلمس األخيرة محليا (3 انتصارات 
وتعادالن). وســـيكون رجال املدرب األســـباني 
رافايـــل بينيتيز مطالبني بنســـيان اخلســـارة 
املذلة التي تعرضوا لها أمام مضيفهم باليرمو 
1-3 الســـبت املاضي، للعودة بنتيجة إيجابية 

من تركيا.

وتنتظر إشبيلية حامل اللقب مهمة صعبة 
أمام بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني، واألمر 
ذاته بالنســـبة إلـــى فولفســـبورغ األملاني مع 

سبورتينغ لشبونة البرتغالي. 
وتبرز أيضـــا مباراتا إيندهوفن الهولندي 
مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي، وأياكس 
أمســـتردام الهولنـــدي مـــع ليجيـــا وارســـو 

البولندي. 
وفـــي باقي املباريـــات، يلعـــب يونغ بويز 
السويســـري مع إيفرتون اإلنكليزي، وتورينو 
اإليطالي مع أتلتيك بلباو األسباني، ودنيبرو 
األوكراني مع أوملبياكوس اليوناني، والبورغ 
البلجيكـــي،  بـــروج  كلـــوب  مـــع  الدمناركـــي 
البلجيكـــي مع دينامو موســـكو  وأندرخلـــت 
الروسي، وغانغان الفرنسي مع دينامو كييف 
األوكراني، وفياريال األســـباني مع سالزبورغ 
النمسوي. وتقام مباريات اإلياب في 26 فبراير 

احلالي.

 توتنهام يبحث مواصلة انطالقته القوية

مدرب بايرن ميونيخ يتوقع مباراة قوية في العودة ضد شاختار

مانشستر يونايتد يطارد 

البرازيلي كينيدي

كيشي مرشح لتدريب 

منتخب بوركينا فاسو

غوارديوال يتحسر وبالن سعيد ومورينيو واقعي
} لندن - أبلغ الهولندي لويس فان غال املدير 
الفنـــي لفريق مانشســـنر يونايتـــد اإلنكليزي 
إدارة ناديـــه برغبته في التعاقـــد مع املهاجم 
البرازيلي الشاب روبرت كينيدي مهاجم فريق 
فلومينيزي. وأشـــارت وسائل إعالم بريطانية 
إلى أن مانشســـتر يونايتد أرسل وفدا ملراقبة 
أداء الالعب في كأس أميركا اجلنوبية للشباب 
حتـــت 20 ســـنة واملؤهلة لـــكأس العالم، حيث 
جنح الالعب في تســـجيل هدفا وحيدا، ويلقب 

في بالده بأنه خليفة نيمار. 
 5 احلمـــر  الشـــياطني  إدارة  وخصصـــت 
مليون جنيه إســـترليني لضم الالعب في فترة 
االنتقـــاالت الصيفيـــة، إال أن روبـــرت كينيدي 
أملـــح إلى رغبتـــه في اللعب لنادي تشيلســـي، 
الذي يضم مجموعة من مواطنيه مثل راميريز 
وفيليبـــي لويس وأوســـكار وويليـــان إضافة 
إلـــى دييغو كوســـتا الـــذي يحمل اجلنســـية 
األسبانية، ولعب بقميص ”املاتادور“ في كأس 

العالم األخيرة التي أقيمت بالبرازيل.

} واغادوغــو - يدرس االحتـــاد البوركينابي 
لكـــرة القدم ملفات 3 مرشـــحني لقيادة اإلدارة 

الفنية للمنتخب خلفا للبلجيكي بول بوت. 
وأوضـــح االحتاد البوركينابـــي أنه اختار 
األملاني غيرنوت روهر مدرب الغابون والنيجر 
ســـابقا والصربي ميلوفـــان راييفاتش املدرب 
السابق لغانا والنيجيري ستيفن كيشي مدرب 
املنتخب النيجيـــري بطل كأس األمم األفريقية 

عام 2013، بني الئحة ضمت 38 مرشحا. 
وأضـــاف االحتـــاد أن االختيـــار النهائي 
للمـــدرب اجلديد الـــذي سيشـــرف أيضا على 
املنتخب األوملبي البوركينابي، ســـيتم في مدة 
أقصاها 3 أســـابيع وذلك بعد االســـتماع إلى 
املرشـــحني الثالثة. وكان االحتاد البوركينابي 
توصـــل إلى اتفـــاق ودي مع املدرب الســـابق 
البلجيكـــي بول بوت لفســـخ العقـــد الذي كان 
يربط بينهما منذ عام 2012، وذلك عقب خروج 
بوركينا فاسو من الدور األول للنسخة األخيرة 
لـــكأس األمم األفريقية في غينيا االســـتوائية 

بعدما خاضت نهائي النسخة قبل األخيرة. 

يشــــــهد ذهاب الدور الثاني من مســــــابقة 
الدوري األوروبي لكرة القدم ”يوروبا ليغ“ 
ــــــوم اخلميس مباريات ســــــاخنة  املقرر الي

وصعبة لكبار القارة العجوز.

◄ أعلنت لجنة االنضباط في 
االتحاد األوروبي لكرة القدم وقف 

العب وسط ليفربول اإلنكليزي 
الدولي الصربي الزار ماركوفيتش 

4 مباريات في المسابقات األوروبية 
بعد طرده في لقاء فريقه مع بال 

السويسري.

◄ بدأ نادي برشلونة يعمل من 
اآلن على صفقتين لعام 2016، 

وهما للظهير األيمن لنادي بورتو 
البرتغالي دانيلو والعب خط وسط 
باير ليفركوزن األلماني الرس بيندر.

◄ اتفق العبو نادي بارما على 
تأجيل القيام بأي إجراء افتراضي 

ضد ناديهم بسبب تأخره في تسديد 
مستحقاتهم المالية، وكانوا قد 

التقوا مع داميانو توماسي رئيس 
االتحاد اإليطالي وقرروا تأجيل 

اتخاذ أي إجراء قانوني.

◄ رفض رئيس نادي ميالن سيلفيو 
برلوسكوني عرضا لبيع النادي 

العريق إلى ملياردير تايالندي لقاء 
مبلغ 970 مليون يورو إال أنه قد 

يتنازل له عن بعض األسهم في حال 
وعد هذا األخير بدعم مشروع بناء 

ملعب جديد.

◄ أعلن نادي فيردر بريمن األلماني 
عن تمديد عقد مدافعه ثيودور 
جيبرسيالسي. ووقع الالعب 

التشيكي الدولي عقدا مع بريمن 
حتى صيف 2018. وكان عقده 

السابق مع بريمن ينتهي في 2016.

◄ فقدت األميركية فينوس وليامس 
لقبها بطلة لدورة دبي الدولية لكرة 

المضرب البالغ مجموع جوائزها 
2.5 مليون دوالر، إثر خسارتها أمام 

التشيكية لوسي سافاروفا 6-4 
و2-6 في الدور الثالث.

باختصار

طموحـــات ليفربـــول اإلنكليزي 

لـــن تكـــون مختلفـــة عـــن رومـــا 

اإليطالي كونه يسعى بدوره إلى 

التعويض في يوروبا ليغ

◄

«فـــي بداية املوســـم لـــم نكن نلعب بشـــكل جيـــد، وبالتالي لم 

نحصل على نتائج باهرة، ولكن املدير الفني نظم الفريق، والكل 

اآلن بات يعرف وظيفته».

جوني إيفانز 
العب مانشستر يونايتد اإلنكليزي

«حقـــا أفتقد إيطاليا وإذا عدت مرة أخرى، ســـيكون نابولي خياري 

األول، اآلن أنا في باريس ســـان جيرمان، وفي نهاية املوسم سنرى 

ماذا سيحدث». 

إيزيكيل الفيتزي 
جناح باريس سان جيرمان الفرنسي

«يواكيـــم لـــوف قال لـــي إن هذه الخطوة ســـتكون كبيـــرة، ولهذا 

الســـبب أرى أن فولفســـبورغ خطـــوة إلى األمام بالنســـبة إلي، ومن 

الواضح أن فولفسبورغ لديه فريق عظيم». 

  أندريه شورله 
جنم فريق فولفسبورغ األملاني

ماريو غوتزه:

اآلن يجب أن نبذل كل 

ما في وسعنا في مباراة 

اإلياب
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} دبــي – تعود دبي بالعالم إلى حكايات ألف 
ليلـــة وليلة وتعيد إحياء قصص مصباح عالء 
الدين والســـندباد، مـــن خالل مدينـــة جديدة 
أطلق عليها اســـم مدينة عالء الدين ســـتتألف 

من ثالثة أبراج.
وقال المهندس حســـين ناصر لوتاه مدير 
عـــام بلدية دبي، إن أعمال البناء في مشـــروع 
”مدينة عالء الدين“، المســـتوحى من حكايات 

عالء الدين والسندباد ستبدأ العام المقبل.
يذكر أنه سبق اإلعالن عن المشروع عالنية 

خالل شهر أبريل الماضي.
وأضاف لوتاه على هامش القمة الحكومية 
الثالثة فـــي دبـــي، أن البلدية لديهـــا األموال 

الالزمـــة لتمويـــل المشـــروع ولم يكشـــف عن 
اإلجماليـــة. ويهدف المشـــروع إلى  التكلفـــة 
تطويـــر أبراج ذات أشـــكال أيقونيـــة متميزة 
تحاكـــي أســـاطير الماضـــي وتضفي لمســـة 
جمالية وطابعا ســـياحيا مميزا على المدينة، 
خصوصا في الموقع المتميز من خور دبي مع 

الحفاظ على خصوصيات الميناء التراثية.
وتشـــتهر المنطقة بقوارب صيد األسماك 
الخشـــبية القديمة، وســـتقع الخطط الخاصة 
بذلك المشـــروع الجديد خارج المنطقة المقرر 

أن تصبح موقعا للتراث العالمي.
البيـــان  لصحيفـــة  صـــرح  لوتـــاه  وكان 
اإلماراتيـــة فـــي وقـــت ســـابق بـــأن الشـــكل 

والمضمون المعماريين للمشـــروع سيأخذان 
بعين االعتبـــار العالقة التاريخيـــة والتراثية 
إلبحار سفن البوم في الخور مستوحيان منها 

فكرة تطويره.
ويعود تاريخ التجارة بواســـطة استعمال 
ســـفن البوم إلـــى ما قبل القرن الحادي عشـــر 
ميـــالدي حيث كانت هـــذه الســـفن تبحر إلى 
ســـواحل شـــرق أفريقيا والهند والصين، وقد 
تكون لها حكايات تتعلق بأســـاطير السندباد 

البحري وعالء الدين المشهورة عالميا.
وســـيتكون المشروع من مساحات تجارية 
وفندق، مـــع أبراج على مســـافة 450 مترا من 
خور دبي، وســـوف يتم بناء األبـــراج الثالثة 
على مســـاحة تبلغ 110 آالف متر مربع، ويبلغ 
ارتفاعهـــا 34 و26 و25 طابقـــا علـــى التوالي، 

إضافة إلى أماكن لوقوف حوالي 900 سيارة.

وكانـــت صحيفة الدايلي ميـــل البريطانية 
لفتت إلى ما أسمته طموح دبي العقاري ”الذي 

ال حدود له“.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى مشروع 
بـــرواز دبي، وقالت إنه تـــم االنتهاء من وضع 
األســـاس الخاص بالمشـــروع الذي سيشـــبه 

قوس النصر في باريس.
وأوضحـــت أن البـــرواز ســـيكون جاهزا 
الســـتقبال الزوار في النصـــف الثاني من عام 
2015، ليكون عنصرا جماليا، ومعلما معماريا 

فريدا من نوعه. 
ومـــن المتوقع أن يجذب البـــرواز مليوني 
ســـائح ســـنويا. وأضـافت الصحيفة أن دبي 
التي تمثل الســـياحة أحد أعمـــدة اقتصادها 
تهــــدف إلى جذب 20 مليون ســـائـح ســـنويا 

بـحلول عــام 2020. 

دبي تستدعي العالم إلى رحلة من ألف ليلة وليلة في مدينة عالء الدين

} حيـــن نفشـــل في التحـــّرر مـــاذا نفعل؟ 
الجـــواب : ال نعـــود إلـــى نفـــس الوضـــع 
الّسابق، بل نتدهور ونتقهقر نحو األسوأ. 
هذا في تجارب الّشـــعوب واألفراد على حد 

سواء.
كنـــُت في مدينة فـــاس عندما طرق باب 
بيتـــي ذات يـــوم نجل أحد أقطـــاب الحركة 
اإلســـالمية بالمدينة. كنت أعرفه ويعرفني 
لكن المعرفة بيننا كانت ســـطحية. أخبرني 
بأنـــه هجر بيـــت والـــده بعد شـــجار معه 
وال مـــكان يأويـــه. أدخلته ورّحبـــت به. في 
مســـاء نفس اليوم طلب منـــي مرافقته إلى 
الخّمـــارة. وقبل أن أجد صيغـــة لالعتذار، 
طّوقني باألســـئلة : أّي الخمـــارات أفضل؟ 
وفي أي منها قد نجد الفتيات الحسناوات، 
والمرقـــص الحافل…؟ شـــعرت بـــأن هناك 
ســـوء تفاهم في الموضوع. حاولت تحوير 
النقـــاش فـــي بـــادئ األمر، لكـــن الفتى ظل 
مصرا. هنا أدركُت بأن الواجب يستدعي أن 
أرفع اللبس، فقلت له بكل هدوء: بالنســـبة 
إلي األمور ليســـت بهذا النحـــو، مثال، فإن 
وجـــود الخمـــارات والمراقـــص والمالهي 
ليس من أجل الذهاب إليها يوميا وال حتى 
أســـبوعيا، وإذا كنـــت تريدنـــي أن أرافقك 
إلى إحداها فأشـــترط أن نؤجـــل األمر، ثم 
نختار المكان والزمان المناســـبين، ولم ال 

المناَسبة المناِسبة؟.
طيلـــة ثالثة أســـابيع من معاشـــرته لم 
أفلح في لجم اندفاعاته، وحســـبُت أني في 
ورطـــة كبرى، فقـــد عانيت األمّريـــن، وكان 
همي األساس أال أمنح لوالده ولإلسالميين 
فرصة إشـــاعة أن ”العلمانييـــن“ قد غرروا 
بأحـــد أبنائهـــم ”البـــررة الصالحين“. لكن 
الفتـــى جـــاوز المـــدى الذي أتحملـــه. وكم 
مـــّرة دخلت إلـــى خمارة ســـيئة الســـمعة 
فقـــط لكي أخرجه منها. فـــي إحدى المرات 
التقيتـــه مخمـــورا يتمايـــل علـــى جنبات 
الّشـــارع، وما إن رآني حتـــى عانقني على 
طريقة المعربدين وهو ُيردد بأعلى صوته: 
مســـاكين أنتم أّيها العلمانيون، والله أنتم 
مظلومون، يظنون أنكم جوقة من اإلباحيين 
والســـكارى والمنحلين.. والله ال نعيم لكم 

في الدنيا وال نعيم في اآلخرة.
في هـــذه األثناء فهمت الصـــورة : كان 
والده يحـــذره من العلمانييـــن ويصور له 
عوالمهم المنحلة كما لو أنها مجون وفجور 
وحور عين وخمور وما ال عين رأت وال أذن 
ســـمعت. ومن حيث ال يـــدري فقد كان يلقي 
في قلبه شـــوقا إلى تلك العوالـــم. وعندما 
لجأ الولد إلّي فقد كان يظن بأنه سيلج إلى 
”جنة الفســـق“ التي رســـمها له والده ومعه 

بعض أقطاب الحركة اإلسالمية.
عندمـــا لـــم يجد مـــراده عنـــدي تركني 
كل  مـــن  أبعـــد  مضـــى  بعيـــدا،  ومضـــى 
المســـافات، لم أعد أراه، لم أعـــد أصادفه. 
ثـــم أخبروني بعدها بأنـــه تعرف على فتاة 
مدمنة على المخـــدرات فابتلي بما ابتليت 
به، وشوهدا مرارا يسوقان السيارة بنحو 

جنوني.
تركُت فاس لعدة سنوات، وعندما عدت 
مؤخرا في إحدى المناســـبات ســـألت عنه 
فقيل لي: لقد تعرض لحادثة سير نجا منها 
بأعجوبة، ثـــم ”تاب إلى الله“ توبة عجيبة، 

إذ أصبح أكثر تشّددا من والده. 

حني نفشل في التحرر

سعيد ناشيد

مشــــــروع ضخم جديد ســــــتضيف من خالله إمارة دبي في دولة اإلمارت العربية املتحدة 
املزيد من اإلبهار الذي عودت عليه العالم.

صبا

} توجت الكلبة ”ميس بي“ من فصيلة بيغل كأفضل كلب ”بيست إن شو“ في مسابقة ويستمنستر 
الســـنوية الشـــهيرة للكالب في نيويورك التي اختتمت أمس. وتقدمت الكلبة على الكالب الســـتة 

املتسابقة التي وصلت إلى املرحلة النهائية بعد اختيارها من بني 2700 من الكالب املشاركة. 

أم تقتل ابنها لتجنبه إحراج أذنيه الكبيرتين

ال مثيرات بعد اآلن في 

معرض شنغهاي للسيارات

خنقـــت نـــواري ســـكن، البالغـــة  } أنقــرة – 
مـــن العمـــر  37 عاما، طفلها البالـــغ من العمر 
10 أعـــوام، حتى املوت، بســـبب اعتقادها بأن 
أذنيه الكبيرتني ستعرضانه لكثير من املواقف 

احملرجة.
ودفعت األم ابنها إلى إجراء عملية جتميل 
في مستشـــفى بالعاصمة التركية أنقرة، لكنها 
كانت غير سعيدة بالنتائج، فأخذت ابنها إلى 
مرحاض الســـيدات في املستشـــفى، وخنقته 
حتـــى املوت بواســـطة وشـــاحها، ثـــم هربت 

بســـيارتها، غير أن السيدة اصطدمت بسيارة 
أخرى، فعادت مرة أخرى إلى املستشـــفى، في 
سيارة اإلســـعاف واعترفت بجرميتها، وقالت 
للشـــرطة إنهـــا رأت أن أذنيـــه أصبحتا أكبر، 
فضـــال عن أن وجهـــه أصبح قبيحـــا، فأرادت 

إنقاذه من املواقف احملرجة التي ستواجهه.
وذكر األطبـــاء أن العملية كانـــت ناجحة، 
ولـــم تواجههم أي صعوبـــات، وكان من املقرر 
مغادرة األم وابنها املستشفى في أقرب فرصة، 

لكن يبدو أن األم تعاني من مشاكل نفسية.

حازت الممثلة البريطانية ناعومي واتس، البالغة من العمر 46 عاما، على 

جائزة أضواء الكوست، خالل الدورة الـ17 لجوائز نقابة مصممي األزياء 

برعاية الشركة العالمية الكوست التي أقيمت في فندق هيلتون بيفرلي 

أول أمس في بيفرلي هيلز.

برعاية الشركة العالمية الكوست التي أقيمت في فندق هيلتون بيفرلي 

أول أمس في بيفرلي هيلز.

} شــنغهاي - ذكـــرت وســـائل إعالم رســـمية 
صينيـــة أمـــس األربعاء أنـــه لم يعد بوســـع 
عارضـــات األزيـــاء التثني بأجســـادهن فوق 
الســـيارات فـــي معـــرض شـــنغهاي الدولـــي 

لصناعة السيارات في شهر أبريل املقبل.
ونقلت صحيفة "تشـــاينا ديلـــي" عن بيان 
صـــادر عن املنظمـــني قولهم "ينبغـــي أن تركز 

الشركات على جودة املنتج والتكنولوجيا".
وأضاف املنظمون "إننا نأمل من العارضني 
ترويج منتجاتهم بطريقة سليمة وأنيقة. وتعد 
األنشطة ذات الذوق الرديء وتلك التي تنتهك 

األخالق االجتماعية محظورة".
وتســـتخدم شـــركات صناعـــة الســـيارات 
األجنبية واحمللية على حد ســـواء العارضات 
خالل املعارض في الصني الســـتقطاب اهتمام 

وسائل االعالم وجذب املستهلكني احملتملني.
ولكـــن فـــي الســـنوات األخيـــرة، أثـــارت 
عارضات مثل جان لولو جدال واســـعا بسبب 

أزيائهن الفاضحة وأوضاعهن املثيرة.
ويعتبـــر معرض شـــنغهاي أقـــدم معرض 
دولي للســـيارات في الصني ويجمع اآلالف من 
الســـيارات وموردي مكونات  شركات صناعة 
الســـيارات فـــي كل عام. وقد أثارت شـــائعات 
الشهر املاضي التي تفيد بأن املعرض سيمنع 

العارضات حالة من اجلدل.
وحتصل العديد من العارضات الشـــابات 
في الصني على نســـبة كبيرة مـــن دخلهن من 
خالل العمل في معارض السيارات في مختلف 

أنحاء البالد.
وقالـــت داجن جييانـــي (25 عامـــا) وهـــي 
عارضـــة محنكة مـــن بكني لصحيفة "تشـــاينا 
ديلـــي" إن "العارضات اللواتي يرتدين مالبس 
عارية ال تشـــكلن سوى نســـبة صغيرة من بني 

كل العارضات".
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