
صالح البيضاين

} صنعــاء – بـــدأ الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه 
منصـــور هادي يســـتعيد دوره الذي حرم منه 
منـــذ ســـيطرة احلوثيني على صنعـــاء في 21 
ســـبتمبر املاضي، واجتمع أمـــس مبحافظي 
عدد من محافظات اجلنـــوب الرافضة لهيمنة 

احلوثيني.
وينتظر أن يســـتقبل هادي عـــددا من قادة 
األحـــزاب اليمنية بينهم قـــادة ”حتالف اللقاء 
املشـــترك“ ملناقشـــة ملفات بينها ملف احلوار 

ومصير اإلعالن الدستوري.
وكان هادي قد أعلن األحد متسكه بشرعيته 
رئيســـا للبالد، في أول بيـــان صادر عنه عقب 

مغادرته صنعاء.
وكشـــف مبعوث األمم املتحـــدة إلى اليمن 
جمـــال بنعمر الذي يشـــرف علـــى احملادثات 
أن هـــادي أكد له في مكاملـــة هاتفية األحد أنه 
مازال يؤيد احلوار إلنهاء األزمة لكنه طلب نقل 

احملادثات إلى مكان محايد خارج العاصمة.
وقالـــت مصادر إن هادي جدد في اجتماعه 
باحملافظـــني التأكيد علـــى التزامـــه باملبادرة 

اخلليجية، كما هاجم جماعة احلوثي.
ودعا هادي في البيان الذي أصدره مســـاء 
األحد ”مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية إلى 
الشرعية الدستورية وحمايتها  بقرارات  االلتزام 
واألمن  املسلحة  القوات  أبناء  ذلك  مقدمة  وفي 
جر  تستهدف  خطوات  نحو  االجنرار  وعدم 

البالد إلى الفتنة والفوضى“.
وأحدثت عملية كسر الرئيس هادي إلقامته 
اجلبريـــة فـــي صنعـــاء وظهوره فـــي القصر 
اجلمهـــوري بعدن تغييرا فـــي موازين القوى 

واحلسابات احمللية واإلقليمية.
فقد توقفت جلســـات احلوار التي يرعاها 
بنعمـــر مع عـــدد من األحـــزاب التـــي رأت أن 
احلـــوار فـــي منأى عـــن التطـــورات اجلديدة 
وعودة الشـــرعية إلى الرئيس هادي ضرب من 

العبث.
وســـارعت محافظـــات مينيـــة إلـــى إعالن 
والئهـــا للشـــرعية الدســـتورية التـــي ميثلها 
الرئيـــس هادي بعـــد أن كان بعضهـــا قد رزح 
حتت ســـلطة األمر الواقع التي مثلها االنقالب 

احلوثي.
وبقدر ما رفعـــت عودة هادي إلى الواجهة 
من معنويات خصوم احلوثيني، ساهمت كذلك 
في إعـــادة ترتيب صفوف القوى السياســـية 
واالجتماعيـــة التـــي اعتبـــرت هـــادي املرجع 
السياســـي لتحركاتها نظرا ملـــا يتمتع به من 

دعم إقليمي ودولي.

الدوليـــة  الفعـــل  ردود  صعيـــد  وعلـــى 
واإلقليميـــة، كشـــف الترحيـــب احلـــاد بعودة 
هادي في الصحافة اخلليجية عن ارتياح بالغ 
لدى النخبة السياسية في دول اخلليج والتي 
وجـــدت مجددا حليفا مرتقبا لها في الســـاحة 
اليمنية بعد أن انحســـر الكثيـــر من خياراتها 
إلحداث زحزحة لصالـــح أمنها اإلقليمي الذي 
بدا أنه في أسوأ حاالته إثر سيطرة ميليشيات 

مقربة من إيران على حدودها.
وســـاهمت عودة هادي إلى صدارة املشهد 
إلى التسريح بحسم مواقف بعض الدول التي 
كانت مترددة في اتخاذ ذات املوقف اخلليجي 
والغربـــي املتعلـــق بســـحب الســـفراء، حيث 
سارعت مصر إلى سحب طاقمها الدبلوماسي 
من صنعاء بعد يوم واحد فقط من ظهور هادي 

في القصر اجلمهوري بعدن.
وتشـــير مصـــادر عديـــدة إلى  دعـــم غير 
محـــدود علـــى الصعيدين السياســـي واملالي 
سيحظى به الرئيس هادي في سبيل استعادة 

الدولة اليمنية املختطفة في صنعاء.
ويبدو االرتباك ســـيد املوقـــف في الغرف 
احلوثية املظلمة التي سارعت إلى البحث عن 
غطاء سياســـي شرعي بعد أن كانت قد ضربت 

عرض احلائط بكل املعايير السياسية.
وأجبـــر احلوثيون احلكومة على تســـيير 
األعمال في محاولة إلحياء شرعية اتفاق السلم 
والشـــراكة الذي مت تشكيل احلكومة مبوجبه، 
وهـــي محاولـــة للتراجع قليال عـــن اخلطوات 
املتهـــورة التي أقدمت عليهـــا اجلماعة عندما 
راهنت علـــى عامل القوة في فـــرض أجندتها 

على الداخل واخلارج.
وهـــددت جماعة احلوثي بإحالـــة الوزراء 
الرافضني للقيام مبهـــام تصريف األعمال إلى 

النيابة بتهمة ”اخليانة“.
وســـربت مطابـــخ إعالميـــة مقربـــة مـــن 
احلوثيني نيتهم في اإلقدام على عمل عسكري 
قد يستهدف اجتياح احملافظات اجلنوبية إلى 
جانـــب اللعب بورقة احلراك اجلنوبي املدعوم 
من إيران في تثوير الشارع ضد الرئيس هادي 
على خلفية إصـــراره على التمســـك بالوحدة 
اليمنية وفقا ملخرجات مؤمتر احلوار الوطني.
وبات الكثيـــر من العوامل الفاعلة في كبح 
جماح االندفاع احلوثي ومن أبرزها بحســـب 
مراقبني عزل صنعاء سياسيا على اعتبار أنها 
عاصمة محتلـــة تخضع إلى ميليشـــيات غير 

معترف بها.
كمـــا يعتبر العامل االقتصـــادي أبرز نقاط 
الضغط احلوثيـــة بالنظر إلى أن أبرز مصادر 
الدخـــل القومي املتمثلة فـــي النفط الزالت في 

محافظات ال تخضع للسيطرة احلوثية (مأرب، 
شـــبوة، حضرمـــوت)، وأن هـــذه احملافظـــات 
ســـتكون الورقة األبـــرز بيد هادي الســـتعادة 

سلطته على صنعاء.
ونظمت قبائل في محافظة شبوة (جنوب) 
أمس عرضا مســـلحا كبيرا و“غير مســـبوق“ 
ضم آالف املســـلحني ومئات اآلليات العسكرية 
احململـــة بالســـالح تعبيـــرا عـــن حمايتهـــم 

للمحافظة ودعمهم لشرعية هادي.

وتشـــير املصـــادر إلـــى أن احلوثيـــني في 
حالة إنهاك وتشتت تام إثر احلروب الداخلية 
التـــي خاضوها ووســـط تخوف مـــن عصيان 
احملافظات ألوامرهم وحتالفها موضوعيا مع 
القاعدة إلى جانب املؤشـــرات الواضحة على 
انقســـام والء اجليـــش ما بينهـــم وبني هادي 

وصالح، فضال عن عداء الشارع لهم.

} واشنطن – تســـمح إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما بعودة قيادات في تنظيم اإلخوان 
تباعـــا إلى العمل السياســـي علـــى األراضي 
االميركية في تطور يعكس اتساع نفوذ اجلناح 

الداعم للتنظيم داخل اإلدارة األميركية.
ومن بني هذه القيادات عضو فرع التنظيم 
فـــي األردن صبري ســـميرة الـــذي كانت إدارة 
جـــورج بوش االبن قد أصـــدرت قرارا بإبعاده 
من األراضي األميركية بعد أحداث 11 سبتمبر 

2001 باعتباره خطرا على األمن القومي.
وفي وقت ســـعت فيه واشنطن إلى تشكيل 
حتالـــف دولي يضـــم 60 دولـــة حملاربة تنظيم 
داعـــش في كل من ســـوريا والعراق، شـــهدت 
عالقاتها مع تنظيمات مشـــابهة، وعلى رأسها 

اإلخوان املسلمون، تقاربا ودعما ملحوظني.
وكان ســـميرة من أبرز أعضـــاء ”اجلمعية 
في مدينة شيكاغو التي حظرتها  اإلســـالمية“ 
الســـلطات األميركيـــة بتهمة غســـيل األموال 

لصالح حركة حماس الفلسطينية.
لكن بعد الســـماح له بالعودة إلى الواليات 
املتحدة، أســـس ســـميرة مع درويش مبروك، 
العضو البارز في تنظيم اإلخوان في شيكاغو، 
التي متتلك عالقات واســـعة مع  منظمة ”أمة“ 

تنظيمات متشددة في الشرق األوسط.

وحتشـــد املنظمـــة، التـــي تضـــم نشـــطاء 
ينتمـــون إلى فـــروع تنظيم اإلخـــوان في دول 
مختلفة ويقيمون فـــي الواليات املتحدة، لدعم 
املرشـــح ملنصب عمدة شيكاغو يسوس تشاي 
غارســـيا في مواجهة العمـــدة احلالي رحمان 

امانويل خالل االنتخابات التي جترى اليوم.
ولم يكن ســـميرة هو عضو اإلخوان األول 
الذي تســـمح له إدارة أوباما بدخول األراضي 
األميركية بعد 11 سبتمبر، فقد رفعت أيضا في 
2010 اســـم طارق رمضان من قوائم املمنوعني 

من الدخول.
وأعلنـــت وزارة اخلارجية األميركية وقتها 
أنهـــا رفعت احلظـــر املفروض على األســـتاذ 
اجلامعي السويسري وحفيد مؤسس اإلخوان 
املســـلمني حســـن البنا ومنحه تأشيرة دخول 

ليشغل منصبا جامعيا في الواليات املتحدة.
وكان قد ُعرض على طارق رمضان منصب 
في جامعة نوتردام في والية أنديانا (وســـط) 
عـــام 2004، ولكن الســـلطات األميركية رفضت 

منحه تأشيرة دخول.
كما رفعت اخلارجيـــة أيضا حظرا مماثال 
عـــن األكادميي املقرب مـــن التنظيم آدم حبيب 

الذي يعطي دروسا حاليا في جنوب أفريقيا.
ويتهـــم كثيرون تنظيم اإلخوان املســـلمني 

بامتالك عالقات ســـرية مع تنظيمات جهادية 
في كل من العراق وسوريا وليبيا.

فـــي  دوال  لكـــن  ذلـــك،  التنظيـــم  وينفـــي 
الشرق االوســـط، من بينها مصر والسعودية 
واإلمـــارات، أكدت املعلومـــات عن هذه العالقة 

وأعلنت التنظيم تباعا منظمة إرهابية.
كمـــا أدرجـــت الســـلطات اإلماراتية أيضا 
املســـلم“، التي  جمعيـــة ”املجتمـــع األميركي 
كان ســـميرة عضوا فيها قبل منعه من العودة 
إلى الواليات املتحـــدة، ضمن قائمة املنظمات 

اإلرهابية.
ويقـــول ســـتيفن ميرلـــي، رئيـــس حترير 
موقع متخصص في مراقبة أنشـــطة اإلخوان 
املســـلمني حـــول العالـــم، ”منظمـــة املجتمـــع 
األميركي املســـلم هي الفرع الرسمي للتنظيم 

في الواليات املتحدة“.
ســـمحت  األميركيـــة  ”اإلدارة  وأضـــاف 
للمنظمة بالعودة إلى ممارســـة أنشطتها رغم 
بنائها عالقات ماليـــة وثيقة مع حركة حماس 

التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية“.
لكن واشـــنطن تصر علـــى أن هناك فوارق 
املســـلمني  اإلخـــوان  بـــني  كبيـــرة  عقائديـــة 
واجلماعات األكثر تشددا في الشرق األوسط، 

وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة.

وتضغـــط اإلدارة في كل مـــن مصر وليبيا 
وتونس إلدماج التنظيم في العملية السياسية 
رغـــم تورطـــه في عمليـــات إرهابيـــة واضحة 
وتعاونه مع تنظيمات أعلنت مبايعتها لزعيم 

”الدولة اإلسالمية“ أبوبكر البغدادي.
ويقول ميرلي ”إدارة أوباما ال تستوعب أن 
اإلخوان املســـلمني كيان أكبر من اجلماعة في 

مصر. التنظيم وصل إلى هنا“.
لكن مراقبني يرون أن مستشاري أوباما قد 
يدركـــون ذلك لكنهم يصرون على سياســـاتهم 
الداعمـــة للتنظيـــم، خاصـــة فـــي ليبيـــا التي 
تشهد صراعا محتدما بني البرملان واحلكومة 

املعترف بهما دوليا وامليليشيات اإلخوانية.
ولم يكن املسؤولون األميركيون على درجة 
كبيرة من الرضا حينما قصفت طائرات حربية 
مصرية مواقع تابعة لتنظيم داعش في مدينة 
درنة شـــرقي البالد بعد ذبح 21 مصريا قبطيا 

على أيدي التنظيم في مدينة سرت.
وبدا أن األميركيني يخشـــون من توســـيع 
تتحـــول  وأن  حتركاتهـــا،  لنطـــاق  القاهـــرة 
التحـــركات املصرية إلى تدخل ضد ميليشـــيا 
فجر ليبيا اإلخوانية، وهو ما قد يخل مبوازين 
القـــوى لفائـــدة اجليش الليبي الـــذي ترفض 

واشنطن وحلفاؤها رفع حظر األسلحة عنه.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - املغرب 3 دراهم - اجلزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 رياال - الكويت 150 فلسا - االمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - األردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWETZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

محمـــد العصيمـــي ســـعد القـــرش مصطفى القلعي أمني بن مســـعود عديـــد نصار عبدالله مكســـور أبوبكر العيـــادي خلود الفالح أيهم ســـليمان طاهر علـــوان صابر بليدي

alarab.co.uk

Tuesday 24/02/2015
37th Year, Issue 9838

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثالثاء 2015/02/24 - املوافق لـ 05 جمادى األولى 1436
السنة 37 العدد 9838

سالح القبائل ضوء أحمر 

في وجه الغزو الحوثي ص٣

واشنطن تحارب اإلرهاب مع العرب وتدعمه خلف ظهورهم
[ إدارة أوباما ترفع حظرا عن قيادات إخوانية [ السماح لإلخوان بممارسة العمل السياسي على األراضي األميركية

[ االنطالق من محافظات الجنوب الستعادة السيطرة على صنعاء
عودة هادي تقلب التوازنات الداخلية والخارجية
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مغرد يثير جنون أردوغان: أظهر نفسك إن كنت رجال

البرلمان الليبي يقاطع 

جلسات الحوار مع ميليشيا 

فجر ليبيا

} بنغــازي (ليبيا) – قرر مجلـــس النواب الليبي 
املعترف به دوليا ”تعليق مشاركته“ في جلسات 
احلـــوار برعاية األمم املتحـــدة احتجاجا على 
تفجيرات القبة التي تبناها داعش، ونزوال عند 
رغبة شـــعبية تدعم القضاء علـــى املجموعات 

اإلرهابية قبل أي حوار.
وقال النائب عيســـى العريبي إن ”مجلس 
النواب صـــوت (أمس) على تعليق مشـــاركته 
في جلســـات احلوار بـــني األطـــراف الليبيني 
حول املســـتقبل السياســـي لهذا البلد برعاية 
األمم املتحدة، كما قرر اســـتدعاء جلنة احلوار 
املنبثقة عن املجلس إلى قبة البرملان للتشاور“.

وكان مـــن املزمـــع عقـــد اجللســـة املقبلـــة 
اخلميس في األراضي املغربية.

وأكـــدت إدارة اإلعالم فـــي املجلس ووكالة 
األنبـــاء الرســـمية صدور القـــرار، دون إعطاء 

تفاصيل إضافية.
وعلق النائب عصام اجلهاني قائال ”إما أن 
نكون أو ال نكون“، مشيرا إلى أن ”البرملان دعا 
النواب األربعة فـــي جلنة احلوار املنبثقة عنه 
إلى العودة وعدم املشـــاركة في اجللسة املزمع 

انعقادها للحوار اخلميس“.
وأفـــادت الوكالـــة أن مجلس النـــواب قرر 
باإلجماع االثنني، عدم اســـتمرار املشاركة في 
احلوار في ظل مواصلة ”ميليشيات ما يسمى 

فجر ليبيا نشر العنف واإلرهاب والتطرف“.
مـــن جهتهـــا، ذكـــرت إدارة اإلعـــالم فـــي 
البرملان عبر حســـاب مجلس النواب الرسمي 
على فيســـبوك أن “ القـــرار صدر بعد التفجير 
اإلرهابى اجلمعة املاضى في مدينة القبة وراح 

ضحيتة عشرات القتلى واجلرحى“.
كما أكد مصدر برملاني آخر أن القرار صدر 
على خلفية الهجمات اإلرهابية التي استهدفت 
اجلمعة ثالثـــة مواقع في مدينة القبة شـــمال 

شرق ليبيا وراح ضحيتها 44 شخصا.
وأوضـــح املصدر طالبا عـــدم اإلفصاح عن 
اســـمه أن القرار مرده اخلشـــية من أن يفرض 
املجتمـــع الدولـــي حكومـــة تضم متشـــددين 
وحتظى باعترافه على الفور وبذلك ينســـحب 
البســـاط من حتت السلطات الشرعية في البلد 
ويتم تهميـــش اجليش الـــذي يواجه اإلرهاب 

لوحده.
وقال النائب طارق اجلروشي إن ”معلومات 
وصلته تفيد أن املبعوث اخلاص لألمني العام 
لالمم املتحدة سيشكل حكومة وفاق وطني من 
تيار اإلســـالم السياســـي واإلخوان في جلسة 
احلـــوار في املغرب اخلميس املقبل كسياســـة 
أمر واقع“، معتبرا أن األمر ”مؤامرة سياسية“ 

ضد احلكومة الشرعية وليبيا ككل.

يمنيان من أبناء قبائل شبوة يشاركان في عرض مسلح تعبيرا عن حمايتهم للمحافظة

صبري سميرة يحشد في أميركا لدعم حماس
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جوائز أوسكار 

عام ٢٠١٥ ذهبت 

إلى من يستحقها

السيتي يمسك بورقة األرض ضد برشلونة جوليان مور وإيدي ريدمني أفضل املمثلني
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عشــــرات  قــــام   - (اجلزائــر)  تنــدوف   {
الصحراويني فــــي مخيمات تنــــدوف بتنظيم 
احتجاجــــات أمام مقر الكتابــــة العامة جلبهة 
البوليساريو، ضّد سياســــة القمع والترهيب 
التي تنتهجهــــا اجلبهــــة االنفصالية في حق 

الالجئني.
ورفع احملتجون شـــعارات تطالب بتطهير 
املؤسسة األمنية من املسؤولني املتورطني في 
انتهاكات حقوق اإلنسان خاصة في ما يتعّلق 
مبنع املظاهرات أو فّضها بالقوة والعنف، كما 
طالب الصحراويون مبواجهة الفساد اإلداري 

الذي ينخر كامل مؤسسات البوليساريو.
وأكدت تقارير إخبارية أن قبيلة ”لبيهات“ 
قامـــت بتنظيـــم االحتجاجـــات التي شـــهدت 
تعزيزات أمنية شاركت فيها مختلف تشكيالت 
ما يسمى ”اجليش الصحراوي“، الذي أصبح 
منذ انتفاضة هذه القبيلة مرابطا بشـــكل دائم 
حـــول مخيماتها، حتســـبا ألي احتجاجات قد 

تخرج عن السيطرة.
وتعتبـــر قبيلة ”لبيهات“ مـــن أكثر القبائل 
رفضـــا ألطروحـــة البوليســـاريو االنفصالية، 
حيث نظمـــت العديد مـــن املظاهـــرات تنديدا 
باملمارســـات التعســـفية حملمـــد عبدالعزيـــز 

وأتباعه.
وتطالـــب القبيلة التي حققـــت انتصارات 
جزئية فـــي معركتها ضد القيادة، مبحاســـبة 
كل املؤسســـات واملســـؤولني الذين ميارسون 
متييـــزا في حـــق أبنـــاء القبيلـــة، إضافة إلى 
مطلب العدالة والقصـــاص ممن ثبت تورطهم 
فـــي التدخل ضـــد انتفاضـــة ما بـــات يعرف 

”بالثالثاء األسود“.
اجلدير بالذكر أن مخيمات تندوف لالجئني 
الصحراويـــني تعيـــش علـــى وقـــع حتـــركات 
احتجاجية شـــبابية، لكشـــف واقع املمارسات 

التـــي يتعرض لها الســـكان من طـــرف جبهة 
البوليســـاريو املدعومة من النظام اجلزائري، 
حيث ّمت اإلعالن، فـــي املدة األخيرة، عن ميالد 
حركة ثورية ترفض االستبداد وتقاوم من أجل 

حتسني أوضاع الالجئني.
وترفض احلركة أطروحات البوليســـاريو 
االنفصالية، حيث يعتبر مؤّسســـوها العقلية 
التي يحكم بها قادة البوليساريو عقلية قدمية 

وال تتماشى مع السياق الدولي احلالي.
ومتكنـــت احلركة من إنشـــاء فروع لها في 
جميع املخيمات، وذلك قصد توعية احملتجزين 
مبمارسات االســـتغالل والفســـاد التي تنخر 

قيادة البوليساريو.
وحركة شـــباب التغيير أّسستها مجموعة 
من الشـــباب الصحـــراوي، تطالب بتحســـني 
أوضاع الالجئـــني الصحراويني في مخيمات 

تندوف، وتتهم جبهة البوليساريو بالفساد.
ويطالب أعضاء احلركة، بوقف ما ســـموه 

متاجرة اجلبهة مبأساة الالجئني، كما تطالب 
بوضـــع حـــّد لظاهـــرة جتنيـــد الصحراويني 
فـــي التظيمـــات اجلهاديـــة املتطرفـــة مبعية 

البوليساريو.
وســـبق للمغرب أن حذر قبل ســـنوات من 
انضمام ســـكان مخيمات تنـــدوف إلى تنظيم 
القاعـــدة، الناشـــط فـــي الصحـــراء األفريقية 
الكبـــرى، داعيـــا املجتمع الدولي إلـــى مراقبة 

األوضـــاع في تنـــدوف خاصة فـــي ظل حتول 
البوليساريو إلى منظمة داعمة لإلرهاب.

يشـــار إلى أن محمد صالح التامك املندوب 
العـــام إلدارة الســـجون فـــي املغـــرب، أكد في 
تصريحـــات ســـابقة أن اجلماعـــات اإلرهابية 
التي تنشـــط في منطقة الســـاحل والصحراء 
أصبحت مناصرة لدعـــاة االنفصال، وأن ما ال 
يقـــل عن ١٠٠ عضو من البوليســـاريو ينتمون 

إلى القاعدة، وحركة التوحيد واجلهاد.
ويرى مراقبون أّن البوليســـاريو متواطئة 
مع اجلهادّيني وتستنجد بهم كي تعّطل مسار 

احلوار في قضية الصحراء املغربية.
ودعا تقرير املركز الدولي للدراســـات حول 
اإلرهـــاب التابع ملجموعة التفكيـــر األميركية، 
”بوتوماك إنستيتيوت فور بوليسي ستاديز“، 
إلى تفكيك ميليشـــيات البوليســـاريو وإطالق 
ســـراح احملتجزين في تندوف، التي أصبحت 

”مجاال خصبا“ للقاعدة والتهريب.
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◄ أكدت تقارير إخبارية أن مجلس 
النواب املغربي يتجه إلى تعديل 

نظامه الداخلي للمرة الثالثة، حيث 
ذكرت مصادر عليمة أن رشيد 

الطالبي العلمي، رئيس مجلس 
النواب قدم مشروعا جديدا للنظام 
الداخلي للمجلس للمصادقة عليه 

قريبا.

◄ ذكر مصدر خاص لبوابة 
أفريقيا اإلخبارية أن ما يسمى 
مببنى احلسبة التابع للشرطة 

اإلسالمية في ليبيا، التي أعلنت 
بيعتها لداعش تعرض للتفجير من 

قبل مجموعة مجهولة دون وقوع 
ضحايا.

◄ صنفت منظمة الشفافية الدولية 
”ترانسبارنسي“، املغرب في املركز 
الثامن بني البلدان األفريقية األقل 
فسادا، استنادا إلى اإلصالحات 
التي أطلقتها اململكة، بحسب ما 
نشرته صحيفة األحداث املغربية.

◄ قررت محكمة االستئناف 
بالعاصمة الليبية طرابلس، تأجيل 

محاكمة رموز في نظام الرئيس 
الراحل معمر القذافي إلى جلسة ٨ 

مارس املقبل.

◄ صّرحت وسائل إعالم ليبية، 
أمس، باعتقال اجليش عددا من 
املشتبه فيهم بتفجيرات مدينة 

القبة، شمال شرقي ليبيا، والتي 
أدت إلى مقتل وإصابة العشرات 

يوم اجلمعة املاضي.

◄ رحبت منظمة التعاون اإلسالمي، 
بتوقيع األطراف املشاركة في 

احلوار الشامل بني املاليني الذي 
مت مؤخرا، في اجلزائر العاصمة، 

والقاضي باتفاق فوري بإنهاء 
جميع أشكال العنف واألعمال 

االستفزازية في شمال مالي.

باختصار

صحراويو تندوف يحتجون ضد تعسف جبهة البوليساريو
[ دعوات لمحاسبة القياديين االنفصاليين الضالعين في انتهاكات جسيمة 

البوليساريو تهدد الصحراويني العزل باملحاسبة والقصاص

ــــــى وقــــــع  ــــــدوف عل ــــــش مخيمــــــات تن تعي
القمــــــع  بســــــبب  ــــــة  متتالي احتجاجــــــات 
ــــــق املمنهج الذي متارســــــه جبهة  والتضيي
ــــــني على حرية التعبير، فقد نظم  االنفصالي
طالبوا  احتجاجات  الصحراويني  عشرات 
فيها بتطهير املؤسســــــة األمنية ومحاسبة 
كل الضالعني في انتهاك حقوق اإلنســــــان 

باملخيمات.

مطالب محتجي تندوف

[ تطهير المؤسسة األمنية
[ مواجهة الفساد اإلداري

[ الحق في التظاهر
[ محاسبة المسؤولين المتورطين

    في انتهاكات حقوق اإلنسان

} القاهرة – أفادت مصادر أمنية جزائرية أن 
دول جوار ليبيا اتفقت على زيادة التنســــيق 
األمني والدفاعي بينها فيما يخص التطورات 
امليدانيــــة في عدد من املدن مثل ســــرت ودرنة 

وبنغازي وطرابلس.
وأكدت نفــــس املصادر  أن ”هــــذا االتفاق 
مت خــــالل اجتمــــاع بالقاهرة ضم مســــؤولني 
أمنيني من تونس واجلزائر والقاهرة ناقشوا 
التطورات امليدانية في ليبيا“، دون أن يصدر 
أي إعالن رسمي من الدول املشاركة بشأن هذا 

االجتماع.
وجاء ذلك بعد أســــبوع من شــــن اجليش 
املصري، غارات على أهداف لتنظيم داعش في 
مدينة درنة شــــرقي ليبيا، غداة إعالن التنظيم 
في تسجيل مصور ذبحه ٢١ مصريا مسيحيا 

كانوا رهائن لديه.
وخالل اجتماع القاهرة تبادل املسؤولون، 
وفقا للمصادر ذاتها ”معلومات أمنية ودفاعية 
حــــول الوضــــع امليدانــــي وحتــــركات داعش 
في ليبيــــا“، التــــي تعاني من فوضــــى أمنية 
وسياسية دموية منذ اإلطاحة بالعقيد الليبي 
الراحل، معمر القذافــــي، عام ٢٠١١. وأكدت أن 
مصر أطلعت تونس واجلزائر خالل االجتماع 
علــــى تفاصيــــل التطورات امليدانيــــة الناجتة 
عــــن الغــــارات اجلويــــة التي شــــنتها القوات 
اجلويــــة املصرية في ليبيا، التي جتاورها كل 
من تونس واجلزائر ومصر الســــودان وتشاد 

والنيجر.
وأوضحــــت أن القيــــادة السياســــية فــــي 
البلدان الثالثة قررت تنظيم اجتماعات دورية 
لقيادات أمنية ودفاعية لبحث مســــائل تتعلق 
بالتنســــيق امليدانــــي على احلــــدود ومكافحة 
شــــبكات جتنيد ونقل املقاتلــــني الراغبني في 
االلتحــــاق بتنظيم داعش فــــي ليبيا والعراق 

وســــوريا، وذلك في إطــــار تبــــادل املعلومات 
األمنية والدفاعية حول الوضع في ليبيا.

وبشــــأن هذا التنســــيق بني ثالث من دول 
جــــوار ليبيــــا، أكــــد الباحــــث اجلزائــــري في 
الشــــؤون السياسية واإلستراتيجية مصطفى 
بن هــــادي، أنــــه ”رغــــم حتفظ اجلزائــــر على 
العمليــــات العســــكرية في ليبيــــا، إال أنها لن 
تتردد فــــي التعاون في مجال االســــتخبارات 
مــــن أجــــل مســــاعدة  املصريني على ســــحق  

اجلماعات املسلحة املوالية لداعش“.
أمــــا بالنســــبة لتونــــس، فذهــــب اخلبير 
اجلزائــــري إلى أنها ”معنية بشــــكل مباشــــر 
بالعملية العســــكرية املصرية في ليبيا، وهي 
بحاجة ماسة ملعرفة تفاصيل الوضع امليداني 
فــــي إطار حلفها اإلســــتراتيجي مــــع اجلزائر 

وتعاونها األمني مع مصر“.
يشــــار إلى أن الســــلطات التونسية دفعت 
بتعزيزات عسكرية على احلدود مع ليبيا، بعد 
التطورات األخيرة التي شــــهدتها واملمثلة في 
تغــــول تنظيم داعش وقيامــــه بأعمال إرهابية 
خطيــــرة، وقد شــــملت التعزيزات العســــكرية 
املدعومــــة بوحــــدات مــــن احلــــرس الوطنــــي 
واجلمــــارك كامل الشــــريط احلــــدودي البري 
والبحري، من أجل تأمينه ومنع أي تهديد من 

شأنه زعزعة استقرار تونس.
وتعتبر السلطات اجلزائرية أن استقرارها 
فــــي خضم األزمة الليبية يعتمد على محورين 
أساســــيني، أولهما أمنــــي يعتمد على نشــــر 
وحدات عســــكرية وقوات أمنيــــة مدعمة بكل 
الوســــائل لتأمني احلــــدود مــــع دول اجلوار، 
دبلوماســــي يقــــوم علــــى اعتماد  وثانيهمــــا 
الوساطة لتقريب وجهات النظر بني األطراف 
املتنازعة خاصة في ليبيا التي أصبح الوضع 

فيها مربكا بالنسبة للجزائر.
وتعــــد حــــدود ليبيــــا بــــؤرة توتــــر تغيب 
فيها الدولة والســــلطة وتســــتقطب كل أشكال 
التطــــرف، وهي ســــاحة مهّيــــأة للتدريب على 
اســــتعمال السالح املنتشــــر بكثافة في ليبيا، 
وســــبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة 
العســــكرية األميركية في أفريقيا أن كشف عن 
وجود معســــكرات تدريب في املناطق الواقعة 

شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية.

دول جوار ليبيا تكثف التنسيق األمني بينها تحسبا لهجمات إرهابية

تحركات داعش في ليبيا تثير مخاوف دول الجوار

«لقـــد قمنا بدعم الوحدات األمنية في منطقة القصرين بوســـائل 

عمل متطـــورة، إضافة إلى تطوير الخطط األمنية، بما يمكن من 

تجاوز بعض األخطاء في مجال مكافحة اإلرهاب}.

ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

«إبعاد أي طرف من الجلوس إلى طاولة الحوار من شـــأنه خلق نوع 

مـــن الحقد والتطـــرف، الجزائر تحتـــاج إلى جميع أبنائها تجســـيدا 

للمصالحة الوطنية بأبعادها الكبرى}.

محمد بن حمو
رئيس حزب الكرامة في اجلزائر

«نأمـــل أن ينتـــج الحوار الليبـــي حكومة وحدة وطنيـــة تتكون من 

شـــخصيات مســـتقلة تخدم المصلحة الوطنيـــة وال تنتمي إلى أي 

تيارات سياسية أو دينية}.

عبدالله الثني
رئيس احلكومة الليبية

تسعى دول جوار ليبيا (مصر وتونس واجلزائر أساسا) إلى تكثيف التنسيق األمني فيما 
بينها في ظل تدهور األوضاع األمنية في كامل املدن الليبية خاصة مع إعالن تنظيم داعش 
عن نفســــــه رســــــميا في مدينتي ســــــرت ودرنة وهو ما فرض عليها تأمني حدودها حتسبا 

لهجمات إرهابية مرتقبة.

داعش ليبيا يدفـــع دول الجوار 

إلى القيـــام بتحـــركات ميدانية 

األمنـــي  التنســـيق  وزيـــادة 

والدفاعي بينها

◄

الجزائر تفتح النار 

على كتيبة {الفتح املبني}

} اجلزائر  – قّررت محكمة اجلنايات بالعاصمة 
اجلزائرية النظر نهاية هذا األسبوع في قضية 
تكويـــن خلية إرهابيـــة مبعية كتيبـــة ”الفتح 
املبني“ هدفها القيام بسلســـلة من التفجيرات 
والعمليـــات االنتحارية وســـط العاصمة، وقد 
ســـبق للســـلطات الرســـمية أن توعـــدت هذه 

الكتيبة بالقصاص واملالحقة.
وتتكـــون هذه اخللية مـــن ١٢ متهما منهم 
خمسة موقوفني، وســـبعة ال يزالون في حالة 
فـــرار، تورطوا في إنشـــاء مجموعـــة جهادية 
هدفهـــا التخطيط لضرب مراكز حساســـة في 

العاصمة.
يذكر أن التحقيق فـــي القضية انطلق في 
شهر نوفمبر من سنة ٢٠١٠ بناء على معلومات 
وصلـــت إلـــى املصلحـــة اإلقليميـــة للشـــرطة 
القضائية حول نشـــاط اجلماعـــات اإلرهابية 
مبنطقة الوسط، فقد أحبطت وحدات الشرطة 
مخطط هذه اخللية بإلقاء القبض على خمسة 
من املتهمـــني الذين لهم ســـوابق عدلية، فيما 
بقـــي ســـبعة منهـــم في حالـــة فـــرار وهم من 
أهـــم القياديـــني في كتيبة الفتح حيث ســـتتم 
محاكمتهم غيابيا بتهم إنشاء جماعة إرهابية 
واالنخراط في جماعة مسلحة قصد بث الرعب 

في السكان.
يشـــار إلى أن كتيبة ”الفتح املبني“ تتكون 
مـــن حوالي ٣٠ عنصرا إرهابّيا ينشـــطون بني 
على  واجلبل ”األبيـــض“  جبلـــي ”بودخـــان“ 
احلدود مـــع تونس ويقودها جزائري معروف 

بـ“أبي جعفر“.
وتديـــن هـــذه الكتيبة بالوالء إلـــى تنظيم 
القاعـــدة في بـــالد املغرب اإلســـالمي، وتربط 
زعيمها بأمير القاعدة هناك عبداملالك درودكال 
واملكنـــى بـ“أبـــي مصعب عبدالـــودود“ عالقة 

صداقة قدمية تعود إلى أكثر من عقدين.
ولهذه الكتيبـــة ارتباطات وثيقـــة بكتيبة 
”عقبة بن نافع“ التونســـية حيث تقوم بإسناد 
عناصرها ومّدها بشحنات األسلحة والذخيرة 

كما تتولى تدريب عدد من عناصرها.
وعمومـــا تقـــوم العديـــد مـــن القيـــادات 
اجلزائرية في عدد مـــن التنظيمات اجلهادية 
بدعـــم وتوجيـــه اإلرهابيني الناشـــطني على 
طول الشـــريط احلدودي الغربـــي مع تونس، 
حيث يقود يحيى العربي املكنى بـ“أبي سعد“ 
كتيبة عقبة بن نافع بينما يقود خالد الشايب 
مجموعة سيدي علي بن  املكنى بـ“أبي لقمان“ 
عـــون املختصة أساســـا في التمويـــن والدعم 

اللوجستي للخاليا اإلرهابية في تونس.
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أخبار

} بغداد - وصف مالحظون احلراك السياسي 
والعسكري املتعّلق باحلرب الدائرة ضد تنظيم 
داعش في العراق بـ“الكثيف وغير االعتيادي“، 
مؤّكدين وجود عالمات على اقتراب احلرب من 
منعطـــف حاســـم، ومتوّقعني انطـــالق معركة 
حترير املوصل قبل املوعد املقّدم بشكل تقريبي 
من قبل الواليات املتحدة والذي ميتّد إلى شهر 
مايو القادم بحسب ما أعلنه منذ أيام مسؤول 

في القيادة األميركية الوسطى.
وبدا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
مهتما بجمع صفوف كافة املكونات السياسية 
واحلد من تفاقم اخلالفات بينها. وطمأن أمس 
قادة الكتل السياســـية الســـنية في البالد بأن 
حكومته ستمضي قدما في إجراء اإلصالحات 

السياسية التي يطالب بها السنة.
ومنـــذ إعالن تلـــك الكتـــل تعليقها حضور 
النـــواب  ومجلـــس  احلكومـــة  اجتماعـــات 
احتجاجا على اغتيال شيخ عشائري واالعتداء 
بالعنف على نائب بالبرملان، والعبادي يحاول 
استرضاء شركائه السّنة في احلكم، وتطويق 
اخلالفـــات التي تثيرهـــا جتـــاوزات وجرائم 
امليليشيات الشـــيعية املســـّلحة املتهمة بقتل 

الشيخ واختطاف النائب وتعنيفه.
وتأتي التحركات السياســـية للعبادي في 
وقت تقـــرع فيه بقّوة طبـــول املعركة الفاصلة 

ضد تنظيم داعش في العراق.
ويشي احلراك السياســـي والعسكري في 
العراق وحوله أن موعد معركة حترير املوصل 
أقرب ممـــا يجري اإلعالن عنـــه خصوصا من 
قبل الواليات املتحدة التي يقول مســـؤولوها 

إّن املعركة لن تنطلق قبل أشهر.
لكـــن خبراء عســـكريني رصـــدوا حتّركات 
توحـــي بـــأن املعركة على وشـــك االنطالق في 
ظـــرف أســـابيع وليس أشـــهرا. ووعـــد وزير 
الدفـــاع األميركي اجلديد أشـــتون كارتر أمس 

بإحلـــاق ”هزمية نهائية“ قريبا بتنظيم داعش 
وذلـــك قبيـــل اجتماعـــه مـــع حوالي عشـــرين 
قائدا عســـكريا وسفيرا ومســـؤوال في أجهزة 
املخابـــرات، وذلـــك فـــي قاعـــدة عريفجان في 

صحراء الكويت.
وقال كارتر متوجها الى القوات األميركية 
فـــي القاعـــدة قبيـــل انطـــالق االجتمـــاع، إن 
االئتالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة 
”يدفع تنظيم الدولة اإلســـالمية بفاعلية بعيدا 

عن الكويت وعن أماكن أخرى“.
واجتمـــاع األمـــس هـــو الثاني مـــن نوعه 
بعـــد اجتمـــاع احتضنته منذ أيـــام العاصمة 
الســـعودية الريـــاض وضم رؤســـاء أركان ٢٦ 
دولة مشاركة في التحالف الدولي ضد داعش. 
ورشـــح عن االجتمـــاع أنه خصـــص لتدارس 

احلرب على التنظيم.
ودخلت أمس حاملة الطائرات الفرنســـية 
الضخمـــة شـــارل ديغول احلرب ضـــد تنظيم 

الدولة اإلسالمية في العراق.
وزار وزيـــر الدفـــاع الفرنســـي جـــان إيف 
لودريـــان حاملـــة الطائرات مبناســـبة إطالق 
طلعات االســـتطالع والقصف منهـــا في إطار 

عملية ”شمال“ الفرنسية في العراق.
وأكد لودريان من على منت حاملة الطائرات 
تصميـــم باريـــس على محاربـــة تنظيم داعش 
املتطـــرف في العراق وذلك فـــي اطار التحالف 

الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة.
وقـــال لودريـــان ”إن هذا التهديـــد املتمثل 
باإلرهـــاب يريـــد أن يلحـــق األذى مبواطنينا 
ومصاحلنـــا وقيمنـــا. وردا علـــى ذلـــك، فـــإن 
فرنسا ســـتبدي حزما مطلقا“. وأضاف ”نقول 
حللفائنـــا: نحـــن هنا بقـــوة ومـــع الكثير من 

اإلرادة“.
وانطلقت مقاتالت رافال الفرنســـية صباح 
االثنني من حاملـــة الطائرات التي كانت تبحر 
علـــى بعد مئتـــي كيلومتـــر شـــمال البحرين، 
باجتـــاه العـــراق، وحلقتهـــا في وقـــت الحق 

طائرات من طراز ”سوبر أيتاندار“ احملدثة.
ووصلت املقاتالت إلـــى هدفها في غضون 
ساعة ونصف الســـاعة من الطيران. وغادرت 
حاملـــة الطائـــرات ”شـــارل ديغـــول“ فـــي ١٣ 

يناير املاضي ميناء تولون في جنوب فرنســـا 
فـــي مهمة تســـتغرق خمســـة أشـــهر تقريبا، 
وستمضي عدة أسابيع في اخلليج إلى جانب 
حاملة الطائـــرات األميركية ”يو أس أس كارل 
فينسون“ في إطار االئتالف الدولي ضد تنظيم 

الدولة اإلسالمية بحسب مصدر عسكري.
وحتمل ”شـــارل ديغـــول“ ١٢ مقاتلة رافال 
وتســـع مقاتالت من نـــوع ”ســـوبر أيتاندار“ 
احملدثـــة، ما يرفع بشـــكل كبير قـــدرة التدخل 

الفرنسية في املنطقة.
وبالتوازي مع القصف اجلوي أطلقت دول 
االئتـــالف ضد داعش، والتي ترفض حتى اآلن 
نشـــر قوات مقاتلة على االرض، مهام تدريبية 
مع اجليش العراقي ملساعدته على إعادة بناء 

نفســـه بعد تراجعه احملرج أمام تنظيم الدولة 
اإلسالمية العام املاضي. وتأمل قيادة األركان 
األميركيـــة في أن تتمكن القـــوات العراقية من 
شـــن هجوم لتحرير مدينة املوصل في الشمال 
فـــي فترة مـــا قبل حلـــول فصل احلر وشـــهر 
رمضان. ونشـــرت واشـــنطن ١٨٣٠ مستشـــارا 
عســـكريا فـــي العـــراق فيمـــا أوفدت فرنســـا 
خمســـني مستشـــارا يعملـــون خصوصا لدى 
قيادة األركان في بغداد إضافة إلى العشـــرات 

من عناصر القوات اخلاصة.
وذكر أمس مســـؤول في قوات البيشمركة 
الكردية أّن اثنني وعشـــرين من عناصر داعش 
قتلوا فـــي غارات لطيـــران التحالـــف الدولي 
اســـتهدفت جتمعا للتنظيم فـــي قضاء داقوق 

جنوبي مدينة كركوك. وخالل األربع والعشرين 
ســـاعة املاضية كان أكثر العوامل لفتا لألنظار 
محاولـــة عزل محافظة نينـــوى العراقية حيث 
مدينة املوصل نقطة التمركز الرئيسية لتنظيم 

داعش.
ودّشـــنت قوات البيشـــمركة بالتعاون مع 
فصائل كردية ســـورية حتت غطـــاء جوي من 
طيران التحالف الدولي عملية عسكرية لضبط 
احلـــدود العراقية الســـورية غربـــي احملافظة 
الواقعة شـــمال العراق، فيما انســـحب تنظيم 
داعـــش مـــن قاعدة القيـــارة اجلويـــة الواقعة 
جنوبـــي مدينة املوصل بعد اشـــتداد القصف 
علـــى مقاتليـــه وتكبده خســـائر جســـيمة في 

األرواح.

معركة الموصل تقرع طبولها قبل الموعد المتوقع

[ جهد سياسي لجمع الصفوف العراقية [ اجتماعات عسكرية وتحوالت على الجبهات
احلراك السياسي والعسكري الدائر داخل العراق وحوله يوحي بدخول املعركة الفاصلة 
ضد تنظيم داعش منعطف االســــــتعدادات األخيرة في ظل توّقعات بأن موعدها لن يتأخر 

ألشهر كما هو معلن سلفا.

دخول حاملة الطائرات شارل ديغول املعارك منعرج مهم في الحرب ضد داعش

◄ أغلقت السفارة املصرية مقرها في 
العاصمة اليمنية صنعاء بسبب توتر 

الوضع األمني هناك. ومتت إعادة 
السفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية 
إلى القاهرة في وقت مبكر من صباح 

األمس.

◄ أجرى أمير الكويت الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح أمس 
مباحثات مع وزير الدفاع األميركي 

أشتون كارتر الذي كان له لقاء أيضا 
في الكويت مع نظيره الكويتي الشيخ 

خالد اجلراح.

◄ جنا أمس قائد املنطقة العسكرية 

األولى في اليمن اللواء الركن 
عبدالرحمن احلليلي من محاولة 
اغتيال، فيما أصيب ستة جنود 

من مرافقيه في هجوم مسّلح نفذه 
عناصر من تنظيم القاعدة على موكبه 

في محافظة حضرموت جنوبي 
البالد.

◄ تلقى وزير اخلارجية القطري 
خالد بن محمد العطية اتصاال هاتفيا 

من نظيره التركي مولود شاويش 
أوغلو قالت وكالة األنباء القطرية إّنه 
جرى خالله بحث الوضع احلالي في 

سوريا.

◄ بدأ وزير الشؤون اخلارجية 
العماني يوسف بن علوي أمس زيارة 
ملصر تستغرق يومني ويرأس خاللها 

وفد بالده في اجتماعات الدورة 
الثالثة عشرة للجنة املصرية العمانية 

املشتركة.

◄ أعلنت النيابة العامة البحرينية 
أمس القبض على سبعة أشخاص 

يشتبه في أنهم جزء من خلية 
متخصصة في صناعة عبوات 

يتم تفجيرها عن بعد وضالعة في 
تفجيرين أوديا بشرطي ومدني.

باختصار ربط سعودي بني جهود بسط االستقرار وتغيير السياسات اإليرانية
} القاهــرة - اعتبـــر األمير تـركي بــن محمد 
بن ســـعود الكبيـــر وكيـــل وزارة اخلــارجية 
الســـعودية للعالقـــات متعـــــددة األطراف أّن 
حق إيران في احلصـــــول على الطاقة الذرية 
لالستخدامـات السلميــة يجب أن يكون حتـت 
رقابة دولية كافية، وضمـــن املعايير الدوليـة 
املطلوبـــة لعدم إنتــــاج أســـلحة نووية، مـع 
ضـــرورة التـأكيـد على عــــــدم تدخــل إيــران 
فـي الشـــؤون الداخليـــة لـــــدول املنطقــة أو 
الســـعــي لزعزعــــة اســـتقـرارهـا أو اإلخـالل 

بـأمنها.
وكان األمير تركي يتحدث أمس في افتتاح 
أعمال مؤمتر األمن اإلقليمي والتحديات التي 

تواجـــه املنطقـــة العربية وذلـــك مبقر جامعة 
الـــدول العربية في القاهرة، مؤكدا أن املنطقة 
العربية متر مبخاطر وتهديدات غير مسبوقة 
أدت إلـــى فقدان األمن واالســـتقرار في بلدان 
عديدة وطالت تهديداتها بلدانا أخرى، مشيرا 
إلى أن هذه التهديدات ال ميكن لدولة مبفردها 
مواجهتهـــا مهمـــا امتلكت مـــن إمكانات وال 
سبيل ملواجهتها إال بالتعاون البّناء والفاعل 

بني جميع الدول. 
ولفت املسؤول الســـعودي في كلمتـه إلى 
أن «التهـديـــدات املرتبطة باإلرهاب والتطرف 
تشكل وباء خطيرا يحتاج إلى تفعيل التعاون 
البنـاء ملواجهتـــه والقضاء علــــى تنظيماته 

التي تطــــال اجلميـــع بتهديداتهـــا»، مـؤكدا 
أن مـا يقــــوم بـه تنظيم داعـــش واجلماعات 
اإلرهابية األخرى مـــن أعمال إرهابية مخزية 
ضد املدنيني واألبرياء هو دليل على ما ميكن 

أن يصل إليه اإلرهاب من عنف ووحشية. 
وقـــال األمير تـركي بــن محمد بن ســـعود 
الكبير: «مـــا تردده بعض هذه التنظيمات من 
ادعاءات تنسب لهذا الدين بعيدة كل البعد عن 
حقيقة اإلسالم وتسامحه، فاإلسالم براء مما 
ما تقوم به هـــذه املجموعات من أعمال عنف 
وإرهاب وانتهاكات ضد األبرياء وأعمال غير 
إنســـانية خارجة عن روح اإلسالم احلقيقية 
وتعاليمه السمحة». وفي إشارة إلى السلوك 

اإليرانـــي فـــي املنطقة أكـــد األميـــر تركي أن 
السالم واالستقرار ال يأتيان بتكديس أسلحة 
الدمـــار الشـــامل أو تهديـــد دول اجلـــوار أو 
اســـتخدام منطق القوة والتدخل في شؤونها 
وإمنـــا يأتي عن طريق التعـــاون وبناء الثقة 
بينهـــا وترســـيخ روابط التفاهـــم والصداقة 
بني شـــعوبها واألخذ باالعتبار مصالح دول 

اجلوار احليوية ومشاغلها األمنية. 
وخلـــص إلـــى القـــول إن أمن الشـــعوب 
العربيـــة واســـتقرارها وتنميتهـــا ال ميكـــن 
حتقيقهـــا إال بالتعاون البنـــاء والتكامل على 
األصعـــدة السياســـية واالقتصادية واألمنية 

كافة. 

سالح القبائل ضوء أحمر في وجه الغزو الحوثي ملناطق اليمن

السياســـية  التطـــورات  بـــدأت  صنعــاء -   {
وامليدانيـــة فـــي اليمـــن تتكّشـــف عـــن دخول 
احلوثيني مأزقا يبدو أنهم قطعوا عن أنفسهم 

خط الرجوع منه.
وفي وقت بـــدأ فيه االنقـــالب الذي بادرت 
اجلماعة بتنفيذه يترنح أمام املمانعة الشعبية 
والرفـــض اإلقليمـــي والدولـــي لالعتراف مبا 
أســـفر عنه، وأيضا بعودة الرئيس الشـــرعي 
إلـــى ممارســـة مهامـــه بعـــد فكاكه من أســـر 
احلوثيني في صنعـــاء وانتقاله إلى عدن، بدا 
أن قّوة احلوثيـــني بلغت مرحلة اإلجهاد بفعل 
توســـيعهم الغـــزو بشـــكل يتجـــاوز قدراتهم 
الفعلية، بينما بـــدأت القبائل تنظيم صفوفها 
بشـــكل غيـــر مســـبوق ملواجهتهـــم ومنعهـــم 
مـــن احتالل مناطـــق جديدة في وســـط البالد 

وجنوبها.
وجتلت القوة املتنامية لقبائل اليمن أمس 
في عرض مسلح  كبير وغير مسبوق ضم آالف 
املســـلحني ومئات اآلليات العســـكرية احململة 
نظمته قبائل في محافظة شبوة جنوبي البالد 
تعبيـــرا عن اإلصـــرار على حمايـــة احملافظة 
ودعم شـــرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. 
وأفاد شـــهود عيـــون أن قبائل بنـــي هالل في 
محافظة شـــبوة نظمت عرضا آلالف املسّلحني 

ومئـــات اآلليـــات العســـكرية فـــي مدينة عتق 
عاصمـــة احملافظـــة للتعبير عن اســـتعدادها 
حلمايتهـــا من أّي اعتداء من قبل ميليشـــيات 
مســـلحة من خارج احملافظة، في إشـــارة إلى 

جماعة احلوثي.
وعّبر املشـــاركون في العرض عن تأييدهم 
الكامل لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي 
ورفضهم ملا أســـموه االنقالب العســـكري على 

السلطات الشرعية من قبل احلوثيني.
كمـــا أكـــدوا علـــى وقوفهم مع الســـلطات 
احملليـــة فـــي احملافظـــة الرافضـــة لتواجـــد 

امليليشيات املسلحة من خارجها. 
وجاء هذا بعد أن أعلنت اخلميس املاضي 
قبائـــل العوالق في احملافظـــة ذاتها جتهيزها 
أكثر من ثالثة آالف مقاتل و٢٠٠ دورية حلماية 
محافظة شبوة، من خطر امليليشيات املسلحة 

القادمة من خارج احملافظة.
وفي محافظة حلج، تصـــوب األنظار نحو 
جبـــل ”العر“ الـــذي ارتبط اســـمه بالعديد من 
املعـــارك في واحدة من أشـــّد مناطق اجلنوب 
اليمنـــي وعـــورة فـــي انتظار معركة وشـــيكة 
ســـتكون حاســـمة ومصيريـــة وســـيحدد من 
خاللها مســـتقبل محافظـــات اجلنوب اليمني 

قاطبة.

وتقـــف قبائل يافـــع ذات التاريخ الضارب 
فـــي القـــدم، والشـــهرة الكبيرة في الشراســـة 
والقـــوة، علـــى تخوم اجلبـــل املذكـــور، فيما 
يتأهب املسلحون احلوثيون، في حال أحكموا 
ســـيطرتهم الكاملة علـــى محافظـــة البيضاء 
بوســـط اليمـــن، ملهاجمـــة يافـــع، باعتبارها 
البوابة التي ســـيدلف منها مسلحو اجلماعة 

نحو اجلنوب.

و”يافـــع“ هي مدينة ومركـــز املديرية التي 
حتمل نفس اإلســـم في محافظة حلج جنوبي 
اليمن، وتقع شـــمال شـــرق عـــدن، كبرى مدن 
أهميـــة  اجلنـــوب. ويكتســـب جبـــل ”العـــر“ 
استثنائية بني مناطق يافع، وبات من بني أكثر 
املناطق تداوال في وسائل اإلعالم، كون القبائل 
بدأت تتجمع في محيطه، اســـتعدادا ملواجهة 

مسلحي احلوثي القادمني من البيضاء.

عرض عسكري لقبائل بجنوب اليمن يعكس إصرارا على مواجهة الزحف احلوثي ويكرس 
املأزق الذي وقع فيه ”أنصار الله“ مبدهم غزوهم أبعد مما ميتلكونه من قدرات على تثبيت 

سيطرتهم وحماية انقالبهم.

«نزهة» الحوثيين في مناطق البالد قبائل اليمن قررت أن تضع حدا لـ

«اســـتمرار حالة عدم االســـتقرار فـــي المنطقـــة أدى لوجود بيئة 

حاضنة لألفكار المتطرفة ولذلك من األهمية أن تكون المعالجة 

من خالل منظور شامل».

الشيخ خالد اجلراح الصباح
وزير الدفاع الكويتي

«نعلــــن للعـالـــم عـن عـزمنـــا وتصميمنـا علـــى المضــــي قـدمـا في 

محـاربـــة ظاهـــرة اإلرهاب بأشـــكالها وصورهـــا كـافــــة وأيـا كـان 

مصـدرها».

األمير عبدالعزيز بن عبدالله
نائب وزير اخلارجية السعودي

«استقالة الرئيس تمت تحت اإلكراه ولذلك تعد منعدمة قانونيا، 

نظـــرا لتراجعه عنها بعد أن اســـتعاد حريته، فضال عن أن البرلمان 

لم يبت في هذه االستقالة».

عبدالله نعمان القدسي
أمني عام التنظيم الوحدوي الناصري في اليمن

أشتون كارتر:

نقترب من إلحاق هزيمة 

نهائية بتنظيم الدولة 

اإلسالمية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} بــريوت - كشـــفت مصادر لبنانية أن هناك 
تقدمـــا كبيرا في ملف العســـكريني املختطفني 
لـــدى جبهة النصرة، بعد اتفـــاق احلكومة مع 

التنظيم عبر وسطاء على مبدأ املقايضة.
وذكـــرت املصادر أن النصـــرة، وافقت على 
التنازل عن عدد الســـجناء اإلســـالميني الذين 
ســـيفرج عنهم مقابل كل عسكري أسير لديها، 
وباملقابـــل تعهـــدت احلكومة بتســـريع عملية 
املقايضة، ويجري البحث اآلن بني الطرفني عن 

األسماء املطروحة للمقايضة بها.
ومن املرجح أن تســـتأنف في األيام القليلة 
املقبلة جولة الوساطة التي يقودها رجل الدين 
مصطفى احلجيري املعروف بأبي طاقية، الذي 

أكد، وفق اللواء، أن امللف سيشـــهد انفراجات 
قريبة جـــدا. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه زعيم 
تيار املستقبل سعد احلريري خالل لقائه أمس 
االثنني، بوفد من عائالت األســـرى أنه سيعمل 

جاهدا على حل قضية أبنائهم.
وقـــال احلريري عقب اللقـــاء ”كما تعلمون 
فـــإن رئيـــس احلكومـــة متـــام ســـالم وخلية 
األزمة الوزارية املعنية بهذه املشـــكلة يتابعان 
االتصاالت واملفاوضات اجلارية مع اخلاطفني 
ونحـــن نؤيد هـــذا التوجـــه وندعمه ونشـــدد 
علـــى حصر آليـــة التفاوض فـــي الدولة وعدم 
اللجوء إلى ما يعطل هذه اآللية، ألن من شـــأن 
تعـــدد اجلهات واألطـــراف زيـــادة التعقيدات 

والصعوبـــات وإطالة أمد حّل املشـــكلة“. وأكد 
احلريري أن ”مشـــكلة املخطوفني هي مشـــكلة 
إنســـانية ووطنية وتهم كل شـــرائح الشـــعب 
اللبنانـــي وفئاته“، الفتا إلـــى أنه لن يّدخر أي 
جهد يســـتطيع القيام به من موقعه السياسي 

إلنهاء هذه املشكلة.
وفيمـــا تبدو فـــي األفق بوادر حـــل ألزمة 
فـــإن  النصـــرة،  لـــدى  األســـرى  العســـكريني 
الوضعيـــة تبدو صعبة بالنســـبة إلى اجلنود 
الواقعني بأيدي تنظيم الدولة اإلسالمية الذي 
بات أكثر تشـــددا حيال هذا امللف، خاصة مع 
التصعيـــد املنتظر من التحالـــف الدولي ضده 

في كل من سوريا والعراق.

وتعـــود أزمـــة العســـكريني، إلـــى مطلـــع 
أغســـطس املاضي حيث متكنـــت كل من جبهة 
النصرة وتنظيم الدولة اإلســـالمية من أســـر 
العشرات من اجلنود واألمنيني اللبنانيني، إثر 
املعارك التي نشبت بينهما وقوات اجليش في 

عرسال شرقي لبنان.

} القاهــرة - أصـــدرت غـــادة والـــي وزيـــرة 
التضامـــن االجتماعي املصريـــة، قرارات بحل 
169 جمعيـــة أهليـــة تابعـــة جلماعـــة اإلخوان 
املســـلمني احملظورة في 9 محافظات، وذلك في 
خطـــوة إلفقاد هذه اجلماعـــة أدوات تواصلها 
االجتماعـــي والشـــعبي، ولتجفيـــف مواردها 

املالية.
وقالت والي، في بيان وزعته أمس االثنني، 
إن قرارات حل اجلمعيات املشـــار إليها ”تأتي 
تطبيقـــا للقانون، حيث مت قرار احلل بناء على 
حكم محكمة القاهرة لألمور املســـتعجلة بشأن 

حظر تنظيم اإلخوان املسلمني“.
وتابعت: إن القرار الذي جاء بعد أخذ رأي 
االحتاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية، 
استند أيضا إلى قرارات اللجنة املشكلة لتنفيذ 
حكم محكمة القاهرة لألمور املستعجلة بحظر 
نشاط جماعة اإلخوان، والتحفظ على ممتلكات 
اجلمعيـــات التابعة لهـــا، باإلضافـــة إلى حل 
اجلمعيـــات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة 

أو لم متارس أنشطة منذ إشهارها.
وقضت محكمة اســـتئناف القاهرة لألمور 
املســـتعجلة في سبتمبر املاضي بحظر أنشطة 
تنظيم اإلخـــوان في مصـــر، وجماعة اإلخوان 
املنبثقـــة عنه وجمعية اإلخوان وأي مؤسســـة 
متفرعة منها أو تابعة لها أو منشـــأة بأموالها 
أو تتلقـــى منهـــا دعمـــا ماليـــا، أو أي نوع من 

أنواع الدعم األخرى.
وشـــمل احلكم أيضا ســـريان احلظر على 
اجلمعيات التي تتلقـــى التبرعات، ويكون من 
بني أعضائها أحد أعضاء اجلماعة أو اجلمعية 
احملظورة أو التنظيم ســـالف الذكر، كما قضت 
بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة 
واملنقولة ســـواء كانت مملوكـــة أم مؤجرة لها 
وجميع العقارات واملنقوالت واألموال اململوكة 

لألشـــخاص املنتمـــني إليهـــا، وذلـــك إلى حني 
صدور أحكام باتة بشأن ما نسب إلى اجلماعة 
وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة باألمن 

القومي، وتكدير األمن والسلم العامني.
وأشـــارت وزيـــرة التضامـــن االجتماعـــي 
املصريـــة في بيانهـــا، إلى أنه تقـــرر أن تؤول 
أمـــوال وممتلـــكات اجلمعيـــات التي شـــملها 
قـــرار احلل إلـــى صنـــدوق إعانـــة اجلمعيات 

واملؤسسات األهلية.
ســـوى  تدعـــم  لـــن  وزارتهـــا  أن  وأكـــدت 
اجلمعيات األهلية ومنظمـــات املجتمع املدني 
النشـــطة والفعالة، والتي تلتزم بالشـــففية في 
أداء عملهـــا خلدمة املجتمع احمللي، باعتبارها 

شريكا أساسيا في دفع عجلة التنمية.
وكانت الســـلطات املصرية قـــد رصدت في 
وقت سابق، امتالك جماعة اإلخوان لعدد كبير 
من اجلمعيات األهلية ُقدر بنحو 1000 جمعية، 
التي مثلت منطلقا  منها ”اجلمعية الشـــرعية“ 
لتظاهـــرات اإلخـــوان فـــى كل احملافظات عقب 
ثـــورة 30 يونيـــو، وهي جمعية تعمل كشـــركة 

قابضـــة تديـــر مجموعـــة كبيـــرة مـــن الفروع 
واملساجد على مستوى البالد.

ووصـــف مراقبون هذا القـــرار بأنه ُمقدمة 
للقضـــاء على هذه اجلماعة التـــي تورطت في 
العمليـــات اإلرهابية، ال ســـيما وأنـــه يفقدها 
أهـــم شـــرايينها االجتماعية واملاليـــة باعتبار 
أن اجلمعيات األهلية كانـــت وال تزال من أبرز 
الروافد احليوية التي منها اســـتطاعت جماعة 
اإلخـــوان والتنظيمات املوالية لها التغلغل في 
األوســـاط الشـــعبية، إلى جانب احلصول على 

التمويل الالزم لتنفيذ مخططاتها.
وتؤكد الدراسات والتقارير االستخباراتية 
أن جماعة اإلخوان احملظـــورة في مصر وعدد 
من الـــدول العربية األخرى، تعتمـــد كثيرا في 
نشـــاطها على شـــبكة متنوعة مـــن اجلمعيات 
األهليـــة التي ترتـــدي أقنعة متنوعـــة، أبرزها 
القناع الديني واخليري الذي من خالله متكنت 
من التغلغل في األوســـاط الشعبية، إلى جانب 
تبييـــض األموال الذي يعـــد واحدا من مصادر 

التمويل الهامة.

وُينظـــر إلـــى تلـــك اجلمعيـــات علـــى أنها 
رافـــد اجتماعـــي ال ُيســـتهان به جلهـــة توفير 
رصيد بشـــري طاملـــا وظفته جماعـــة اإلخوان 
والتنظيمـــات املواليـــة لها خلدمـــة أجنداتها 
السياسية، ومشاريعها التخريبية. كما شكلت 
تلـــك اجلمعيـــات األهلية التي تكاثرت بشـــكل 
الفت بعد العام 2011 في مصر وتونس واألردن 
وغيرهـــا من الـــدول األخـــرى، إطارا شـــرعيا 
ومأمونا لتوفير املوارد املالية لتمويل أنشـــطة 
جماعة اإلخوان واحلركات اإلســـالمية األخرى 

املتفرعة منها على اختالف تسمياتها.
وُجتمـــع التقارير األمنية علـــى أن جماعة 
اإلخـــوان متكنت خالل الســـنوات املاضية من 
إرســـاء هيـــكل أخطبوطي في عدد مـــن الدول 
العربيـــة والغربيـــة لإلشـــراف على شـــركات 
ومشـــاريع عمالقة تقدر مبليـــارات الدوالرات، 
وللقيام بعمليات مصرفية مشـــبوهة أساسها 
تبييض األموال من خالل تلك اجلمعيات التي 
أصبحـــت جزءا ال يتجزأ من قدرتها التنظيمية 

واملالية.

جماعة اإلخوان تفقد روافدها املالية واالجتماعية في مصر
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أخبار

يشــــــكل حل أكثر مــــــن ١٦٠ جمعية ضربة 
قاصمــــــة جلماعة اإلخوان املســــــلمني في 
مصر، في ظــــــل التقارير التي تتحدث عن 
الدور املشبوه الذي تقوم به هذه اجلمعيات 
في متويل أعمال الفوضى التي تشــــــهدها 
البالد منذ عزل الرئيس اإلسالمي محمد 

مرسي.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الجيش اللبناني، أنه تسلم، 
”هبة عسكرية“ من األردن، تشمل 

ناقالت للجنود وحامالت للمدافع.

◄ وجه االدعاء العام السوداني 
عدة تهم إلى رئيس تحالف قوى 

اإلجماع الوطني فاروق أبو عيسى 
والحقوقي أمين مكي مدني أمام 

”محكمة االرهاب“ بسبب توقيعهما 
وثيقة مع مجموعات معارضة حزبية 

ومسلحة.

◄ حققت وحدات حماية الشعب 
الكردي تقدما في مواجهة مقاتلي 

تنظيم داعش في هجومين منفصلين 
شمال شرقي سوريا قرب الحدود 

العراقية.

◄ أعلن وزير الشؤون االجتماعية 
اللبناني رشيد درباس أال مصلحة 

للبنان في أن يكون جزءا من الصراع 
الدائر في الشرق األوسط، بل ينبغي 
التمسك بسياسة النأي بالنفس التي 

تنتهجها الحكومة اللبنانية.

◄ حذرت هيئة شؤون األسرى 
والمحررين الفلسطينية في تقرير 

رسمي من ”انفجار“ داخل السجون 
اإلسرائيلية على خلفية تدهور 

أوضاع المعتقلين الفلسطينيين.

◄ شنت طائرات النظام السوري، 
أكثر من 50 غارة على قرى وبلدات 

ريف إدلب الجنوبي وريف حماة 
الشمالي، مخلفة عشرات القتلى 

والجرحى.

◄ أكدت إسرائيل أن شخصين 
تسلال من األردن إليها، وذلك دون أن 

يلحظ ذلك أحد على طرفي السياج.

[ حل 169 جمعية تابعة لإلخوان في عدة محافظات

باختصار

جماعة اإلخوان توظف الجمعيات في حربها ضد الدولة املصرية

انفراج في األفق ألزمة األسرى اللبنانيني لدى النصرة

} القاهــرة - قضت أمس االثنني، محكمة 
جنايات القاهرة، بالســـجن خمس سنوات 
وأحمـــد  عبدالفتـــاح  عـــالء  للناشـــطني 
عبدالرحمـــان، في خطوة تشـــكل إحراجا 

للدولة املصرية.
وجاء احلكم الصادر ضد الناشـــطني، 
بعـــد أقل من يوم، علـــى الوعد الذي قطعه 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، في 
حديثه املطول مساء األحد، والذي أكد فيه 
أن الســـلطة في مصر ليست في خصومة 
مع الشـــباب، وأنـــه جتري حاليـــا عملية 
مراجعة للمحتجزين من الشـــباب، إلعداد 
قائمـــة أولـــى باإلفـــراج عمن لـــم يرتكبوا 

جرائم.
وليست هذه املرة األولى التي تتسبب 
فيهـــا األحـــكام القضائيـــة فـــي مصر في 
إحـــراج للرئيس السيســـي، فعقب إعالنه 
الســـابق عن مراجعة قائمـــات احملتجزين 
لإلفـــراج عن هذه الفئة الهامة في املجتمع 
املصري، أصدرت احملكمة ذاتها حكما في 4 
فبراير اجلاري مبعاقبة الناشط السياسي 
الشـــاب أحمد دومة باملؤبد، وإلزامه بدفع 
مبلـــغ 17 مليـــون جنية (حوالـــي مليونني 
ونصـــف املليون دوالر) قيمـــة اتالفات في 
مبنى مجلسي الشعب والشورى واملجمع 
العلمـــي فـــي القضيـــة املعروفـــة إعالميا 

بـ”أحداث مجلس الوزراء“.
هذه األحكام األخيرة املشددة، أدت إلى 
تعالي األصـــوات املطالبة بســـرعة إيجاد 
حل لقضايـــا الشـــباب، ومعاملتها بنفس 
الســـرعة التي مت التعامـــل بها في قضايا 
أخرى على غرار قضية صحفيي اجلزيرة، 

ورموز نظام مبارك.
وفي هـــذا الصـــدد طالب جمـــال عيد 
رئيس الشـــبكة العربيـــة ملعلومات حقوق 
لـ”العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  اإلنســـان، 
بـ”احلريـــة لعـــالء عبدالفتـــاح وغيره من 
ســـجناء الرأي، أو حتى معاملتهم بنفس 
الطريقة التي حوكم بها رموز نظام مبارك، 
املتهمون بقتل الثوار والذين متت تبرئتهم 

في النهاية لعدم كفاية األدلة“.
وكانـــت النيابة العامـــة قد وجهت إلى 
عـــالء عبدالفتـــاح تهما متثلت في ســـرقة 
جهاز الســـلكي من أحد الضباط باإلكراه، 
باالشـــتراك مـــع بقيـــة املتهمـــني الــــ24، 
وارتكابهـــم جميعـــا جلرائـــم التجمهـــر، 
الســـلطات  تظاهـــرة دون إخطار  وتنظيم 
املختصـــة بالطريق الذي حـــدده القانون، 
وتعطيـــل مصالح املواطنـــني وتعريضهم 
للخطـــر، وقطـــع الطريق، والتعـــدي على 
موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

سجن الناشط 

عالء عبدالفتاح يحرج مصر

سعد الحريري:

مشكلة المخطوفين هي 

مشكلة إنسانية ووطنية 

وتهم كل اللبنانيين

غادة والي:

ممتلكات الجمعيات 

المحظورة ستؤول إلى 

صندوق إعانة المؤسسات

«إن غلـــق أبواب الحوار مع الشـــباب يدفعهم دفعـــا إلى فقدان 

األمـــل فـــي أي نية إلصالح مصـــر، ونحن نتفهـــم مطالب طالب 

اتحادات طالب مصر املنطقية واملشروعة». 

هالة شكر الله
األمينة العامة حلزب الدستور املصري

«ال بد لواشـــنطن مـــن مواصلة تقديم املســـاعدات العســـكرية 

للبنان في مواجهة الجهاديني، فإذا انهار لبنان أو جيشه، سيصبح 

السلفيون تلقائيا جنود املشاة للطائفة السنية». 

روبرت رابيل
أستاذ في الدراسات الشرق أوسطية بجامعة فلوريدا

«غياب الثقافة الديمقراطيـــة في العالم العربي، فضال عن دخول 

الطائفيـــة فـــي ثنيات بعـــض الثـــورات العربية كانا من األســـباب 

الرئيسة في فشلها».

فيصل الفايز
نائب رئيس مجلس األعيان

قمة أردنية كويتية ملواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية
} عــامن  - انعقد أمس االثنيـــن، بالعاصمة 
األردنيـــة عمان لقـــاء قمة بين الملـــك عبدالله 
الثانـــي وأمير الكويت الشـــيخ صباح األحمد 
الجابـــر الصبـــاح، تمحـــورت أساســـا حول 
آخـــر المســـتجدات علـــى الســـاحة العربية، 
وخاصة في ما يتعلق بمواجهة تنظيم الدولة 

اإلسالمية ” داعش“.
وأكد الطرفان ضرورة التعاون والتنسيق 
بيـــن مختلـــف الـــدول العربية، فـــي مواجهة 
التحديـــات التـــي تواجههـــا دول المنطقـــة، 
وخاصة خطر التطـــرف واإلرهاب، الذي يهدد 

أمن واستقرار الجميع.
وركز الزعيمان خالل جلســـة المباحثات، 
علـــى التطـــورات الجارية في كل من ســـوريا 

والعراق.
ووصل أمير الكويت صباح األحمد الجابر 
الصبـــاح، في وقت ســـابق من يـــوم أمس إلى 
عمان رفقة وفد رســـمي يضم عددا من الوزراء 
وكبار المسؤولين (عســـكريين ومدنيين)، في 
زيـــارة وصفها وزيـــر اإلعـــالم األردني محمد 

المومني، بـ”التاريخية“.
وتعد هـــذه الزيارة الثانيـــة ألمير الكويت 
لـــألردن بعـــد أن زارها في مايـــو 2010، حيث 
كانـــت األولى ألمير الكويت منـــذ غزو العراق 

للكويت عام 1991.

وتزامنت الزيارة مع استعدادات التحالف 
الدولـــي لخوض المرحلة الثانيـــة من الحرب 
على تنظيم الدولة اإلســـالمية خاصة بالعراق 
والتـــي ســـتكون انطالقتهـــا األساســـية مـــن 
الموصل عبـــر قوات عراقيـــة مدعومة بجنود 
أميركيين، وســـط أنبـــاء عن مشـــاركة أردنية 

محدودة على األرض.
ويشكل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 
خاصة، هاجسا يجمع كال من الكويت واألردن 
بالنظر إلى أنهما يتشاركان مع العراق حدودا 
طويلـــة، ما يتطلب تنســـيقا بينهما على أعلى 

مستوى وفق الخبراء.
هـــذا الهاجس تعـــززه رغبـــة التنظيم في 
التمـــدد باتجاههما، وهو مـــا يظهر جليا في 
الفيديوهات التي نشرتها قياداته على مواقع 
التواصـــل االجتماعي، منذ بـــروز التنظيم في 

كل من سوريا والعراق.
وجدير بالذكر هنا أن زيارة الشيخ صباح 
األحمـــد الجابـــر الصباح للعاصمـــة األردنية 
تزامنت مع احتضـــان الكويت مؤتمرا دفاعيا 
ترأســـه وزير الدفاع األميركي الجديد آشتون 
كارتـــر وحضره قـــادة عســـكرييون أميركيون 
ومـــن دول أخـــرى من ضمنهـــا األردن، لتقييم 
الحـــرب علـــى داعش، فـــي ظل معطيـــات عن 
عقبات كثيرة تحول دون االنتصار عليه سواء 

كان في ســـوريا أو العراق. وكان أمير الكويت 
قد إلتقى بآشتون قبيل زيارته لألردن. 

فقـــط  والكويـــت  عمـــان  بيـــن  تربـــط  وال 
هواجس تمـــدد داعـــش، فهناك نقـــاط أخرى 
مشتركة بينهما، أهمهما دعم الحل السياسي 

فـــي ســـوريا، واتفاقهمـــا حول ضـــرورة دعم 
مصـــر التي تمر بظرف دقيق فـــي ظل الحملة 
التـــي تشـــنها جماعـــة اإلخوان ومـــن خلفها 
دول إقليميـــة ضدهـــا، وموجـــة اإلرهاب التي 
تواجهها في الداخل، وعلى الحدود مع ليبيا.

امللك عبدالله الثاني في مقدمة مستقبلي أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح



} باريس - أعلنت الســـلطات الفرنسية، أمس 
االثنين، عن مصادرة جوازات ســـفر ســـتة من 
المواطنين الفرنســـيين يشـــتبه برغبتهم في 
الذهـــاب للقتال ضمن الجماعات المتطرفة في 
ســـوريا، في خطوة هي األولى من نوعها منذ 
دخول قانون مكافحة اإلرهاب حّيز التنفيذ قبل 

أشهر.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنار 
كازنـــوف خـــالل مؤتمـــر صحفي ”تـــم اليوم 
(االثنيـــن) توقيع ســـتة قـــرارات إدارية لحظر 
مغادرة البالد“، مشـــيرا إلى أنه يجري حاليا 
مالحقـــة 40 آخريـــن يشـــبه في نيتهـــم القيام 
بالعمل نفســـه وأعمارهم تتراوح بين 23 و28 

عاما وجميعهم اعتنقوا اإلسالم مؤخرا.
وأكد كازنوف أن هـــذا اإلجراء االحترازي 
يندرج ضمن مســـاعي الحكومة للتصدي إلى 
خطر اإلرهاب المخّيم على فرنســـا منذ حدوث 
هجمات باريس الشهر الماضي وأودت بحياة 

17 شخصا.
وأضاف الوزير قائال ”إذا غادر فرنســـيون 
الرتـــكاب أعمـــال في العـــراق وســـوريا فلدى 
عودتهم فإنهم سيمثلون خطرا أكبر على األمن 
القومـــي وقد يرتكبـــون أعمـــاال إرهابية على 

نطاق واسع“.
ووفقا لخبراء، فإن الغـــارات الغربية ضد 
تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية المتطرف تشـــكل 
دافعـــا إضافيا للجهادييـــن المحتملين الذين 
يتوافـــدون من كل أقطار العالـــم بأعداد كبيرة 

لالنضمام إلى صفوف داعش.
وفـــي هذا الصدد قال مديـــر مركز مكافحة 
االرهاب بواشـــنطن نيكوالس راسموســـن إن 
”هـــذا االتجاه واضح ومقلق، فعـــدد المقاتلين 
األجانـــب الذيـــن يتوجهون إلى ســـوريا غير 
مســـبوق“، مشـــيرا إلى وجـــود متطوعين من 

أكثر من تسعين بلدا.

وتؤكـــد بعـــض المصـــادر الفرنســـية أن 
عناصـــر جهـــاز مكافحـــة اإلرهـــاب اعتقلـــت 
المشـــتبه بهـــم في وقت ســـابق، لـــم تحدده، 
وقامت بســـحب بطاقـــة هوياتهـــم إلى جانب 
جوازاتهم لفترة 6 أشـــهر قابلة للتجديد، الفتة 
إلى أنها تلقت معلومات من أقاربهم تفيد بذلك 

وأخرى تتعلق بتحقيقات الشرطة.
وردا على استيضاح يتعلق بأولى عمليات 
منع الســـفر إلى الشـــرق األوســـط أكد رئيس 
الـــوزراء إيمانويل فالـــس، على هامش زيارته 
إلى معـــرض الزراعـــة في باريـــس، أمس، أن 

عمليات منع أخرى جارية.
ويعتبـــر محللـــون أن هـــذه الخطـــوة في 
الطريق الســـليم نظرا إلى جدية السلطات في 
التعاطي مع خطر اإلرهاب، للضرب على أيدي 
المتشـــددين الذين يحاولون مســـاعدة داعش 

على التعبئة في صفوفه.
ومن غير المســـتبعد أن تتخذ الســـلطات 
إجـــراءات أقســـى مـــن منع الســـفر وســـحب 
الجنســـية  ســـحب  حـــد  لتصـــل  الجـــوازات 
الفرنسية، حيث عاشت البالد الشهر الماضي، 
علـــى وقـــع مصادقـــة المجلـــس الدســـتوري 
الفرنســـي، وهو أعلى هيئة قضائية في البالد 
على قرار بسحب الجنسية من أحمد سحنوني 
وهـــو جهادي من أصول مغربيـــة عقب إدانته 

بتهم تتعلق باإلرهاب.
ولم تكتف فرنســـا بذلك، بـــل انضمت في 
وقت ســـابق إلـــى بريطانيا إلعـــادة النظر في 
خطـــاب اإلخـــوان المســـلمين، المرجع األول 
لهؤالء المتشـــددين، إذ مـــن المتوقع أن يقود 
حكومات أوروبية أخـــرى إلى توحيد الجهود 
عبر تعاون استخباراتي مشترك إلعادة النظر 

في عالقاتها مع التنظيم المتشعب.
كما تتخوف السلطات الفرنسية من تكرار 
ما حصل خالل األيـــام الماضية في بريطانيا 
بعد توجـــه ثالثة فتيات قاصـــرات ال يتجاوز 
عمر أكبرهن السادسة عشرة إلى إسطنبول في 
تركيا استعدادا للعبور إلى سوريا واالنضمام 

إلى تنظيم الدولة اإلسالمية المتطرف.
ويعتقـــد مراقبـــون أن هـــذه العمليات لن 
تكون األخيرة في البالد والســـيما مع تضييق 

الحصار على المتطرفين عبر الحمالت األمنية 
واســـعة النطاق في كامل البالد وبشـــكل غير 
مسبوق، حيث نفذت السلطات مؤخرا سلسلة 
مداهمـــات في أوســـاط الجهادييـــن واعتقلت 
مطلع الشـــهر الجاري ستة أشـــخاص يشتبه 
بأنهم انخرطوا في شـــبكة جهادية في منطقة 
تولوز، جنوب غرب البالد، بعد أيام من توقيف 
ثمانية أشـــخاص في باريس وليون لألسباب 

نفسها.
وحســـب إحصائيات االســـتخبارات، فإن 
1400 فرنســـي أو مقيـــم في فرنســـا على صلة 
بالشبكات الجهادية في العراق وسوريا، وأن 
من بينهـــم 400 يقاتلون فعليا في داعش، فيما 
تتـــم مراقبة ما ال يقل عن ثالثة آالف شـــخص 
يشـــتبه فـــي إقامتهـــم لروابط مع األوســـاط 

الجهادية.

وتعيش البـــالد حالة من التأهب القصوى 
بعـــد هجمات األخوين كواشـــي على صحيفة 
شـــارلي إيبـــدو الســـاخرة وســـط العاصمـــة 
وهجـــوم أحمـــدي كوليبالـــي علـــى المتجـــر 
اليهودي في ضاحية فنسان الباريسية، بينما 
تواصـــل المخابرات الفرنســـية مالحقة أرملة 
كوليبالي وتدعى حيـــاة بومدين التي وصلت 
إلى ســـوريا الشهر الماضي ما جعلها تتصدر 

قائمة المطلوبين لباريس.
ويســـعى اإلســـالميون المتشـــددون إلـــى 
استهداف المصالح الفرنسية منذ وقت طويل 
بسبب ماضيها االستعماري في شمال أفريقيا 
والمشاكل الخاصة باندماج الجالية المسلمة 

في المجتمع الفرنسي.
وكان البرلمـــان الفرنســـي أصـــدر قوانين 
جديدة لمكافحة اإلرهاب، في نوفمبر الماضي، 
بهدف منع الشـــباب الفرنسي من التوجه إلى 
مناطق كســـوريا والعراق للقتال فيها، إذ نص 
القانـــون على حظر ســـفر مؤقت علـــى الذين 
يرغبون في الذهاب إلى مناطق الحروب، حيث 
يمكن منع ســـفر من يشتبه برغبته في التوجه 
للقتال فيها مع إمكانية تمديد هذه المدة لستة 

أشهر إذا لزم األمر.
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} أنقــرة - أكـــدت مصادر تركيـــة مطلعة عن 
وجـــود أزمة بين الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان ورئيس الـــوزراء أحمد داوود أوغلو 
على خلفية اســـتقالة رئيس جهاز المخابرات 
الترشـــح  وعزمـــه  فيـــدان  خاقـــان  الســـابق 
لالنتخابـــات البرلمانيـــة المقـــررة في يونيو 

القادم.
وأشـــارت تلك المصادر المقربة من دائرة 
صنع القرار في حزب العدالة والتنمية الحاكم 
إلـــى أن هـــذا التوتـــر ظهـــر جليا فـــي الفترة 
األخيـــرة رغـــم كـــون أردوغـــان وداود أوغلو 

وفيدان ينتمون لنفس الحزب.
ولـــم تكشـــف المصـــادر مـــا إذا كان وزير 
الداخليـــة أفكان عالء والذي مـــن المتوقع أن 
يترأس جهاز المخابرات طرفا في ذلك الخالف 

النـــادر. وهذا التبايـــن في مواقـــف الرجلين 
ليـــس األول فقد ظهـــر أواخر العـــام الماضي 
خـــالف حاد بينهما بشـــأن تقديم أربعة وزراء 
ســـابقين في حكومة أردوغـــان والمتهمين في 
قضية الفساد والرشاوى الشهيرة إلى محكمة 

الديوان العليا لمحاكمتهم.
ويفسر خبراء سياسيون أن هذا االختالف 
بين الرئيـــس التركي ورئيـــس وزرائه، يكمن 
أساســـا في المخاوف التي يبديها أوغلو من 
خســـارته للمنصب، السيما أن فيدان يعد أحد 
المقربين ألردوغان وأن ذلك الصراع ســـيؤثر 

على المستقبل السياسي لتركيا عموما.
ويسعى أردوغان إلى تغيير النظام الحالي 
من برلماني إلى رئاسي، ولكن مراقبين أكدوا 
أن أوغلـــو وكبار أعضـــاء الحـــزب الحاكم ال 

ينظرون بشـــكل إيجابي لهذا التغيير الذي قد 
يحـــول البالد إلـــى دولة بوليســـية، كما تقول 

المعارضة.
وتظهر استطالعات للرأي أجرتها شركات 
بحوث سياســـة واجتماعية مختلفة في تركيا 
أن هناك خالفات عميقة حول النظام الرئاسي 
داخل صفوف حزب العدالة والتنمية وأن هذا 
الخالف يمكن أن يتحول إلى مشـــكلة كبرى لم 

يشهدها الحزب الحاكم منذ تأسيسه.
ويتوقـــع محللـــون أن يزيـــد التوتر خالل 
الفتـــرة القادمـــة بيـــن الطرفين بســـبب ما قد 
تنتج عنه التطـــورات في هذا المنحى الجديد 
خصوصا أن أردوغان يحاول فرض أســـلوبه 
بشـــتى الطرق لبســـط نفوذه على كل دواليب 

الدولة.

وتعيـــش تركيـــا منـــذ أشـــهر حالـــة مـــن 
االنفصام السياســـي جراء العزلة التي تبحث 
لها عن منفذ بســـبب مواقف ”عّراب اإلخوان“ 
مـــن الجماعات التكفيرية وفي مقدمتها تنظيم 
الدولة اإلســـالمية المتطرف الناشط بقوة في 
الشرق األوســـط ومفاوضات السالم المتعثرة 
مـــع األكـــراد وغيرها مـــن الملفـــات اإلقليمية 

والدولية الحارقة. 

كثفت أجهزة األمن واالســــــتخبارات الفرنسية من مالحقة اإلسالميني الذين ينوون السفر 
إلى ســــــوريا لالنضمام إلى داعش، لتطّبق احلصار على عدد منهم عبر ســــــحب جوازات 
سفرهم في ســــــابقة من نوعها، بعد حادثة سحب اجلنسية من أحد مواطنيها ذي أصول 

مغربية أدين بتهمة اإلرهاب الشهر املاضي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باريس تضيق الخناق على خاليا داعش النائمة

استقالة فيدان تفجر الخالفات من جديد بني أردوغان وداود أوغلو

[ سحب جوازات 6 فرنسيين خططوا للجهاد في سوريا [ خبراء: الغارات ضد التنظيم دفعت إلى استقطاب مزيد من المقاتلين

عزم فرنسي كبير على طرد شبح اإلرهاب املخيم منذ هجمات باريس الشهر املاضي

◄ انطلقت، صباح االثنين، 
المفاوضات المباشرة بين طرفي 

النزاع في جنوب السودان 
بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.

◄ كشف نائب رئيس الوزراء 
التركي والناطق الرسمي باسم 
الحكومة بولنت أرنتش، أمس، 
أن حوالي ألف شاب، يحملون 

الجنسية التركية، انضموا إلى 
تنظيم داعش.

◄ أفادت تقارير، االثنين، أن 
حصيلة ضحايا تفجير انتحاري 
نفذته فتاة في أحد أسواق مدينة 
بوتيسكوم، شمال شرق نيجيريا، 

ارتفع إلى 46 مصابا.

◄ من المتوقع أن يتلقى سالح 
الجو األفغاني 20 مروحية من 

طراز ”إم دي 530 إف كايوز وارير“، 
مجهزة بأسلحة لتأمين دعم نيراني 

إضافي للقوى األمنية بالبالد.

◄ أقر الرئيس النيجيري غودالك 
جوناثان بأنه استهان بجماعة 
بوكو حرام اإلسالمية المسلحة 
التي تكثف منذ ست سنوات من 

الهجمات الدامية في شمال شرق 
البالد.

◄ اعتقلت الشرطة في جزر مالديف، 
رئيس البالد السابق وزعيم 

المعارضة، محمد نشيد بتهمة 
تتعلق باإلرهاب، وفق ما ذكرته 
وكالة ”أسوشيتد برس“ االثنين.

◄ أسفرت االشتباكات ببنغالدش 
بين أنصار رئيسة الوزراء وزعيمة 

المعارضة خالدة ضياء عن مقتل 
العشرات خالل األسابيع األخيرة، 

وفق إفادة الشرطة أمس.

باختصار

أخبار

 عدد الذين يتعقبهم 

جهاز مكافحة اإلرهاب 

لحظر سفرهم إلى 

سوريا
40

«رغـــم األداء العالـــي للقوات املســـلحة في حماية البـــالد، إال أن 

الوقت قد حـــان لتركيز جهودنا على الجاهزيـــة القتالية بهدف 

تحقيق التوجه االستراتيجي للقيادة العليا في أي وقت». 

كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية

«تهديـــد حركـــة الشـــباب الصوماليـــة يؤكـــد املرحلـــة الجديدة 

التـــي بلغها الخطر اإلرهابـــي العاملي، فقد تجاوزنا مرحلة إرســـال 

املتطرفني إلى دول الغرب لتنفيذ الهجمات». 

جيه جونسن
وزير األمن الداخلي األميركي

«الهـــوة والخالفات في املفاوضـــات النووية ال تـــزال قائمة، وكل 

األطـــراف تتفاوض بجديـــة وتصميم، غير أننا لـــم نجد بعد حلوال 

كاملة بشأن املسائل األساسية».

عباس عراقجي
نائب وزير اخلارجية االيراني

مساعي الرئيس التركي 

للتفرد بالسلطة تصعد 

الصراعات داخل حزب 

العدالة والتنمية الحاكم

برنارد كازنوف:

صادرنا جوازات سفر 

مجموعة خططت للتوجه 

للقتال مع داعش

املعارك في أوكرانيا تعرقل 

االنسحاب من جبهات القتال

} كييــف - تواصلـــت المواجهـــات، االثنين، 
في محيط ميناء ماريوبول االستراتيجي على 
الرغم من الهدوء النســـبي في شرق أوكرانيا 
االنفصالي، ما يؤخر، بحســـب كييف، ســـحب 

األسلحة الثقيلة من خط الجبهة.
وتحدث الجيـــش األوكراني عـــن محاولة 
هجوم أخـــرى في منتصف ليلة األحد/االثنين 
اســـتهدفت مواقع أوكرانية في بلدة شيروكين 
التـــي تبعـــد حوالـــي 15 كلـــم مـــن ماريوبول 
الواقعة إلى جنوب خـــط الجبهة على ضفاف 

بحر أزوف.
أناتولـــي  العســـكري  المتحـــدث  وأعلـــن 
ســـتيلماخ عن مقتل جنديين في االشـــتباكات 
األخيرة، مشـــيرا إلى أن الجيـــش رصد عبور 
20 دبابـــة وقطعة مدفعية روســـية وحوالي 50 
شـــاحنة عســـكرية محملة بالذخائر، الحدود 
األوكرانية باتجاه قاعدة نوفوازوفســـك التي 
يســـيطر عليها االنفصاليون على بعد حوالي 

30 كلم من ماريوبول.
ومن المتوقع أن تستضيف باريس، اليوم 
الثالثـــاء، اجتماعا لـــوزراء خارجيـــة ألمانيا 
وفرنسا وروسيا وأوكرانيا في مسعى إلعادة 
اتفاق ســـالم متعثر بين كييف واالنفصاليين 

إلى المسار الصحيح.

} بوتين ال يخفي نشـــوة النصر على الغرب وما حققه من مكاســـب بعد األزمة األوكرانية، حيث الح ذلك خالل اســـتعراض عســـكري انتظم أمس في 
ساحة الكرملين، بمناسبة اليوم الوطني للدفاع عن أرض اآلباء
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مصر على بعد خطوات من دخول النادي النووي
[ سلمية المشروع نابعة من التزام مصر بالمعاهدات الدولية [ خطوة متقدمة في التعاون المصري الروسي تزيد من القلق األميركي

} القاهرة - مع أن الشق السياسي واألمني، 
ال يزال يحتل أهمية كبرى في حتليالت بعض 
الدوائــــر الغربية، جتاه مســــتقبل العالقة بني 
مصــــر وروســــيا، غير أن الشــــق النووي أخذ 
مســــاحة مهمة في النقاشــــات اخلفيــــة، لدى 
بعض الدوائــــر اإلقليميــــة والدولية، وأحدث 
توقيع الرئيسني املصري عبدالفتاح السيسي 
والروسي فالدميير بوتني، على اتفاقية إلقامة 
محطتني نوويتــــني في منطقة ”الضبعة“ على 

ساحل البحر املتوسط، ردود أفعال متباينة.
وتضاعف االهتمــــام وردود الفعل من قبل 
الدوائر املختلفة، بعد أن بدأت االتفاقية تأخذ 
مســــارات جدية ســــريعة، حيث عــــاد للقاهرة 
وفد هيئــــة الطاقــــة الذرية املصرية برئاســــة 
عاطــــف عبداحلميــــد، رئيس الهيئة الســــبت 
21 فبرايــــر اجلــــاري، قادما من موســــكو بعد 
زيارة استغرقت أســــبوعا التقى خاللها كبار 
املسؤولني لبحث اخلطوات التنفيذية للشروع 

في بناء محطة الضبعة السلمية.
واعتبر متابعون هذه اخلطوة نقلة نوعية، 
تتكامــــل مــــع التوجهــــات العامة للسياســــة 
املصرية حاليا، والتي تسعى لتنويع مصادر 
احتياجاتهــــا، وقد تنقل مصر إلى نادي الدول 
النووية، وحتقق لهــــا طفرة اقتصادية هائلة، 
وتســــاهم في انفــــراج أزمة الطاقــــة الراهنة، 
بســــبب نقــــص الوقــــود واحملروقــــات، لكــــن 
اخلطــــوة قــــد تضع مصــــر فــــي مواجهة دول 
كبــــرى، تعتقد أن احملطة ميكن أن متثل خطرا 
نوويــــا جديــــدا يجب عدم الســــماح به، وترى 
في التعاون الروســــي إشارة إلى تكوين حلف 

يستوجب التعاطي معه بحذر.
كما أكد مختصون لـ ”العرب“ أن البرنامج 
النووي السلمي يشّكل حلما مصريا، ميتد إلى 
عقد الستينات من القرن املاضي، وأن التعاون 
مع موســــكو بدأ مبكرا، ملساعدة القاهرة على 
إقامة أول مفاعل نووي خاص بها، لكنه توقف 
بســــبب اخلالفات التــــي قامت بــــني الرئيس 
الراحل أنور الســــادات واالحتاد السوفييتي، 
ومــــا تبع ذلك من أزمة بني البلدين، ثّم البحث 
عن بديل للســــوفييت لتنتهي قصــــة التعاون 
الروســــي – املصــــري في مجــــال الطاقة  دون 

جدوى حقيقية.
وخــــالل عهــــد الرئيس األســــبق حســــني 
على  مبــــارك، ّمت اختيــــار منطقــــة ”الضبعة“ 
الســــاحل الشــــمالي، كمكان مالئم للمشروع، 
قريــــب مــــن مــــوارد امليــــاه املطلوبــــة لتبريد 
احملطــــات النوويــــة، حيــــث األرض مســــتقرة 
بعيــــدة عن حــــزام الــــزالزل، ما يضمــــن عدم 
حدوث ترســــيب نووي، وهو بعيد نسبيا عن 

التجمعات الّسكانية.

لكــــن ملــــف الضبعــــة أصبح بســــرعة من 
امللفــــات الشــــائكة، التي تشــــكل خطورة علي 
مصالح بعض األفراد واجلماعات، التي كانت 
حتركها أجندات خفيــــة، حيث ارتفعت بعض 
األصوات التــــي عارضت إقامة املشــــروع في 
”الضبعة“، بحجة أنه يؤثر على الســــياحة في 
املنطقة، ومارس أنصار هذا االجتاه ضغوطا 
كبيرة على الرئيس األســــبق حســــني مبارك، 
لتأجيله أو اختيار مكان آخر غير ”الضبعة“، 
وبعد فترة من املناوشات دخل املشروع برمته 
حيز التجميد، وأوشــــك بعــــض رجال األعمال 
أن يســــيطروا على املنطقة املقررة للمشروع، 

وحتويلها إلى منتجعات سياحية.

أغراض سلمية

الرئيس عبدالفتاح السيســــي، ضّخ دماء 
جديدة في شــــرايني املشــــروع، باعتباره أحد 
املنافذ الرئيســــية حلل أزمة الطاقة احملتدمة، 
وإقامته سوف توفر فائضا للتصدير، إضافة 
إلى أّن احملطة النووية لن تســــتهلك كثيرا من 
الوقــــود، وميكن أن تنتج أضعــــاف ما تنتجه 
محطات التوليد الطاقة الكهربائية التقليدية، 
وقــــد تصــــل إلى 20 ألــــف ميغــــاوات للمحطة 

الواحدة.
لكن املشــــروع الّنووي الّســــلمي، بدأ يثير 
الهواجــــس في بعض األوســــاط السياســــية، 
خشــــية حتويلــــه إلى أغــــراض غير ســــلمية. 
وأخــــذت بعض اجلهات تــــّحمل إلى امتعاضها 
مــــن اخلطوة املصريــــة، التي ميكــــن أن تخّل 

مبوازين القوى في منطقة الّشرق األوسط.
إبراهيــــم العســــيري، مستشــــار احملطات 
النوويــــة ونائــــب رئيــــس مجلــــس العلمــــاء 
املصــــري، قال لـ ”العــــرب“ إّن ”جهود القاهرة 
المتالك تكنولوجيا نووية لألغراض السلمية، 
ليس له عالقة بالصراعــــات اإلقليمية الدائرة 
حاليا“، مشــــيرا إلى أّن مصر لديها مشــــروع 
نــــووي قــــدمي، ّمت إيقافه فــــي ثمانينات القرن 
املاضي، بســــبب انفجار مفاعل ”تشيرنوبل“، 
وجتدد املشــــروع لكــــن احلركة كانــــت بطيئة 

وتعثر بفعل التعقيدات البيروقراطية.
العســــيري أن تلميحات بعض  وأوضــــح 
الدوائر إلى أن املشــــروع النووي السلمي قد 
يتحول إلى عســــكري، تعــــّد محاولة للحيلولة 
دون حصول مصر على التكنولوجيا النووية، 
مشــــيرا إلــــى أن املشــــروع املصــــري ســــيبدأ 
مبحطتــــني نوويتــــني ثم يتزايــــد ليبلغ ثماني 

محطات الحقا.
 كمــــا أّن مشــــاركة مصر في عمليــــة بناء 
احملطات النووية ستكون حاضرة منذ احملطة 

األولى، بنســــبة 20 باملئة من املواد التي سيتّم 
تصنيعها محلّيا. وفي احملطة الثانية ستزيد 
نســــبة املواد املصّنعة مصريــــا إلى 35 باملئة، 
وســــوف تتزايد النســــبة تدريجيا حتى تصل 
قــــدرة مصر على بناء محطاتهــــا النووية إلى 

نسبة مئة في املئة.
وقال العســــيري إّن ”اســــتخدام احملطات 
النووية سيشــــمل عــــّدة مجــــاالت، مثل توليد 
الكهربــــاء، وحتليــــة مياه البحــــر“، مؤكدا أّن 
مصر لديها نخبة من العلماء ســــوف تشــــارك 

في عملية بناء احملطات النووية.
كما أّنها اشترطت أن تتم عملية التشغيل 
بأيــــاد مصريــــة، منّوهــــا إلى أن عمليــــة بناء 
احملطة النووية األولى، سوف تبدأ في غضون 
أســــابيع، بعــــد االنتهاء من االتفــــاق النهائي 
اخلاص بإنشــــاء احملطــــات النوويــــة، وعلى 
رأســــها عمليــــات التمويل إلى جانــــب الدور 
املصــــري في عملية البنــــاء، مؤكدا أّن االتفاق 
ُيلــــزم اجلانب الروســــي بنقــــل التكنولوجيا 

النووية التي ستستخدم تصنيع احملطات.
وأضــــاف أّن مصر لديها العديد من ســــبل 
اســــتخراج اليورانيوم من مناجم الفوسفات، 
كمصدر ثانوي، إلى جانب مناجم اليورانيوم 
في اجلبال السوداء، بني منطقتي رشيد ورفح 
املطلتني على الســــاحل الشمالي، موّضحا أن 
امتالك مصر لليورانيــــوم يخرجها من دائرة 
إمكانية منع الوقود النووي عن محطاتها، في 

حالة حدوث أي أمر سيئ.

احتياجات اقتصادية

بعض املصادر العلمية، كشفت لـ ”العرب“ 
أن الدافع الكامن وراء اختيار روســــيا إلنشاء 
احملطــــات النووية املصريــــة، ال يتعّلق بعمق 
العالقات السياســــية بني البلدين فحسب، بل 
ألّن موســــكو أيضا متفوقة فــــي مجال الطاقة 

النوويــــة، وألّن احملطات النووية التي ســــيتم 
بناؤهــــا في مصــــر تنتمي إلى اجليــــل األكثر 
تقّدمــــا، كما أّن روســــيا قّدمت تســــهيالت في 

مجال التمويل.
حسني الشــــافعي، مستشار وكالة الفضاء 
الروســــية، قال لـــــ ”العــــرب“ إّن ”جلوء مصر 
الســــتخدام الطاقــــة النوويــــة فــــي األغراض 
الســــلمية، يرجع إلــــى احتياجاتها الصناعية 
أّن  علــــى  مشــــددا  والتجاريــــة“،  والزراعيــــة 
الصراعات اإلقليمية مبنطقة الشرق األوسط، 
خارج حســــابات القاهرة في سياق مساعيها 
المتالك التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء.

وأوضح أّن مصر تعاني من نقص شــــديد 
فــــي الطاقة الكهربائية، األمر الذي من املنتظر 
أن يتزايد مع افتتاح قناة السويس اجلديدة، 
الســــيما أّن املشــــروعات التي سوف تتم حول 
مجرى القنــــاة حتتاج إلى كميــــات كبيرة من 
الكهربــــاء، الفتــــا إلــــى أّن مصر دولــــة فقيرة، 
فــــي ما يتعلق مبصــــادر الطاقة، واســــتخدام 
املــــوارد املتجــــددة، مثل الشــــمس والرياح لم 
يدخل مجال االستخدام الواسع على مستوى 
العالم، الرتفاع أسعار توليد الطاقة باستخدام 
هذه املــــوارد، ومازالت هناك ســــنوات طويلة 

لتعميمه، ومصر ال ميكنها االنتظار.
وشرح الشافعي خّطة التعاون بني القاهرة 
وموســــكو، قائال ”إّن روســــيا قدمــــت عرضا 
جيدا ملصر لبناء محطتني الســــتخدام الطاقة 
النووية في توليد الكهرباء، هما ’الضبعة 1“، 

و‘الضبعــــة 2“، وتبلغ قدرات هاتني احملطتني، 
وفق العرض الروســــي، حوالــــي 4 آالف و800 
ميغاوات“، مشــــيرا إلى أّن العــــرض يتضّمن 
إقامة احملطتني خالل 4 أعوام، وقّدمت موسكو 
تســــهيالت للجانب املصري، بخصوص سداد 
ثمــــن بناء احملطتــــني، مبا ال يحمــــل اخلزانة 

العاّمة املصرّية أعباء إضافية.
وقال إّن ”روسيا سوف حتصل على تكلفة 
بناء احملطتــــني، عقب دخولهمــــا اخلدمة، من 
قيمة الرسوم املالية التي يتّم تسديدها مقابل 
إنتاج الكهرباء“، منوهــــا إلى أّن العرض أكد 
التزام موسكو مبّد القاهرة بالكميات املطلوبة 
مــــن اليورانيــــوم املخّصب، الســــتخدامه في 
تشــــغيل احملطــــات النوويــــة، كذلــــك التعامل 
مــــع النفايات الذرّيــــة التي ســــوف تنتج عن 
اســــتخدام الوقود النووي، كمــــا أنها التزمت 
بنقل تكنولوجيا بنــــاء املفاعالت خالل عملية 

البناء.
مرسي الطحاوي، أستاذ الفيزياء النووية 
بهيئــــة الرقابــــة النووية، قال فــــي تصريح لـ 
”العــــرب“ ”الثابت أّن مصر ال تســــعى المتالك 
لألغــــراض  الســــتخدامها  النوويــــة  الطاقــــة 
العسكرية“، مســــتدّال على ذلك بعاملني إثنني؛ 
األول أّن مصــــر وّقعــــت علــــى معاهــــدة حظر 
انتشار األسلحة النووية، والثاني أنها وقعت 
على برتوكــــول الضمانات مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وأوضح أّنه ال يحق إلسرائيل أو أّي دولة 
متتلــــك األســــلحة النووية، االعتــــراض على 
امتالك مصر للتكنولوجيا النووية لألغراض 
الســــلمية أو حّتى العســــكرية، مشيرا إلى أّن 
القاهرة التي تســــعى إلى جعل منطقة الشرق 
األوســــط منطقــــة خالية مــــن أســــلحة الدمار 
الشامل، ال ميكن أن تسعى المتالك تكنولوجيا 
نووية عسكرية، الفتا إلى أّن مخاوف البعض 
من امتــــالك التكنولوجيــــا النووية لألغراض 
الســــلمية، يرجع إلى أّن مصر لديها مدرســــة 
خاصة بها في مجال الهندســــة الّنووية، وهو 
مــــا يعني أّن احملطات التي تســــعى المتالكها 
لن تكون مبثابة ”تســــليم مفتاح“، بل ستكون 
ملصر بصمتها النووية، بحجم امتالكها جليل 

متميز من العلماء في هذا املجال.
ولــــدى مصــــر اليــــوم أربع هيئــــات عاملة 
في مجــــال الطاقة النووية هــــي؛ هيئة الطاقة 
الذرية، هيئة الرقابة النووية واإلشعاع، هيئة 
احملطــــات النوويــــة وهيئة النظائــــر النووية 

واملواد املشعة. 
وُينظر للعلماء املصريني العاملني في هذه 
الهيئات األربع أثناء مشاركتهم في املؤمترات 
الدوليــــة، علــــى أنهم علماء مــــن الصّف األول 
فــــي هذا املجال، كما أّن مصــــر لديها جيل من 
العلماء في اخلــــارج، لديه اســــتعداد للعودة 
واملشاركة في املشــــروع النووي الوطني، إذا 

شعر باجلدية املطلوبة.
وأكد الطحاوي أّن مصر ســــوف تستخدم 
احملطــــات النووية اجلديدة فــــي مجال إنتاج 
النظائر املشعة في املجاالت الطبية، والبحث 
عــــن البتــــرول والغــــاز الطبيعــــي، فضال عن 
حتلية ميــــاه البحــــر، التي ميكن أن تســــاعد 
على اســــتصالح ماليني األفدنــــة الزراعية في 
صحراء مصر الشاسعة، موضحا أّن مشروع 
مصر النووي تأّخر كثيرا، بســــبب عدم توافر 
اإلرادة السياســــية، لكن قدرات العلماء سوف 
متكنها مــــن اللحــــاق بركب الــــدول النووية، 
واملشــــروع برمته ســــوف يصنفهــــا على أّنها 

دولة نووية في املجاالت السلمية.

تجاذبات عطلت مشروع الضبعة النووي 
} في العــــام 1981 أصدر الرئيــــس الراحل، 
أنور الســــادات، قرارا جمهوريا بتخصيص 
منطقــــة فــــي مدينــــة الضبعة، متتــــد بطول 
15 كيلو مترا على ســــاحل البحر املتوســــط 
بعمــــق 3 كيلو مترات، لتكــــون موقعا إلقامة 
أول محطة للطاقة النووية، لتوليد الكهرباء 
وحتلية مياه البحر، بعد دراسات ُأجريت من 
قبل شركة فرنسية، أثبتت أّن هذا املوقع يعّد 
األنســــب إلنشــــاء احملطة، العتبارات خاّصة 

بالزالزل واألرصاد اجلوية.
وبعــــد التعاقــــد مــــع إحــــدى الشــــركات 
الفرنســــية في العام 1983 لتنفيذ املشــــروع، 
جــــاء انفجار مفاعل تشــــيرنوبل في االحتاد 
وراءه  ليخلــــف   ،1986 عــــام  الســــوفييتي 
انطباعا ســــيئا عــــن املفاعــــالت النووية، ما 
أدى إلــــى جتميد املشــــروع املصــــري، وفي 
العام 2007 أعلن الرئيس األســــبق، حســــني 
مبــــارك، اســــتئناف البرنامج النــــووي، لكن 
جدال واســــعا أثير حــــول املشــــروع، وتردد 
أنــــه من األفضل اســــتغالل أرض املنطقة في 

مشروعات سياحية، جتنبا لآلثار البيئية.
ومنــــذ ذلك الوقت، دارت نقاشــــات كثيرة 
متحــــورت حول األمــــان والضــــرورة، حيث 
تخــــوف عــــدد مــــن الباحثني واخلبــــراء من 

حــــدوث كــــوارث نوويــــة، مقابــــل فريق آخر 
يؤمــــن بأن الطاقة النووية تعّد البديل املتاح 
لتوليــــد الكهرباء. في العام 2009، مت التعاقد 
مــــع شــــركة أســــترالية ملراجعة الدراســــات 

اخلاصة باملشــــروع، وأقرت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أن موقع الضبعة مناسب، غير 
أن احلكومة لم تبدأ في أّي خطوات تنفيذية 

حتى قامت ثورة يناير 2011. 

واقتحم أهالي الضبعة موقع املشــــروع، 
بعد قيام الثورة بعــــام واحد، ودمروا بنيته 
األساسية، اعتراضا على التعويضات التي 
حصلــــوا عليها مقابــــل ترحيلهم من املنطقة 
عــــام 1981، وفي أكتوبــــر 2012 أعلن الرئيس 
األســــبق محمــــد مرســــي، أنه ســــيتم إقامة 
احملطة النووية، مع تعويض مناسب ألهالي 

املنطقة.
وخالل كلمته فــــي احتفاالت ذكرى حرب 
أكتوبر في العام 2013، أعلن الرئيس املؤقت 
عدلي منصور، عن تدشــــني مشــــروع إنشاء 
الســــلمية  لالســــتخدامات  نووية  محطــــات 
للطاقــــة في الضبعــــة، وهو اخلطــــاب الذي 
سبقه استالم اجليش للموقع، إلعادة تأهيله. 
وفي نوفمبر 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي قرارا جمهوريا بتخصيص 2300 
فــــدان لصالح وزارة الدفاع الســــتغاللها في 
إقامــــة جتمع عمراني ســــكني ألهالي منطقة 
الضبعــــة، تعويضــــا عن األراضــــي التي مت 

تخصيصها للمشروع.
وقــــد أبدت ســــّت دول اهتمامهــــا بتنفيذ 
املشــــروع، غيــــر أّن مذكرة التفاهــــم التي ّمت 
توقيعها مع روسيا، تضّمنت إسناد املشروع 

لشركة روسية.

اجلــــــدل الدائر حــــــول أحقّية مصر في امتالك محطات نووية تســــــمح لهــــــا بإنتاج الطاقة 
ألغراض سلمية، لم يتوقف منذ ّمت اإلعالن عن هذا الطموح املصري أول مّرة في ستينات 
القرن املاضي وإلى غاية اليوم رغم تعطل تنفيذ املشــــــروع. ففي حني تشكك أصوات عّدة 
في حســــــن نوايا القاهرة ملّمحة إلى وجود غايات عســــــكرية تكمن وراء هذا املشــــــروع، 
متضي مصر في ســــــعيها إلى امتالك مفاعالت نووية تســــــمح لها بإنهاء أزمتها الطاقية 

املتفاقمة، وهو ما بدا يتجسد بالفعل بعد إمضاء اتفاقية للغرض مع اجلانب الروسي.

القاهرة تعول على خبرائها للمساهمة في إتمام كافة مراحل المشروع ومراكمة تجربتها النووية  

عراقيل عدة عطلت المشروع من بينها معارضة بعض األهالي إلتمامه

روســـيا وقعـــت اتفاقـــا مـــع مصـــر 

لبناء محطتيـــن نوويتين، والقاهرة 

تنتظر توليد الطاقـــة الكهربائية 

نوويا في غضون أربع سنوات

◄

الــــمــــشــــروع الـــــنـــــووي الــســلــمــي 

يــثــيــر هــواجــس بــعــض األوســــاط 

يخل  أن  تخشى  التي  السياسية 

بموازين القوى في الشرق األوسط

◄

الرئيس عبدالفتاح السيســـي ضخ 

دماء جديدة في شرايين المشروع، 

باعتباره أحد المنافذ الرئيسية لحل 

أزمة الطاقة المتفاقمة

◄

«مشـــروع حفر قناة الســـويس كان مشـــروع  القرن التاسع عشر، وبناء 
الســـد العالـــي كان مشـــروع القرن العشـــرين، ويأتي مشـــروع املحطة 

النووية الروسية ليصبح بمنزلة مشروع القرن الحادي والعشرين».

 سيرجي كيربيتشينكو
السفير الروسي بالقاهرة

«البـــد أن تعتمد مصـــر على الطاقـــة النووية فهي ســـتولد لها الطاقة 
املطلوبـــة وبقليل مـــن الوقود، كما ســـتحقق الفائض الـــذي يدخلها 

ضمن قائمة الدول املصدرة للطاقة».

مدحت سابق
خبير الوقاية اإلشعاعية بهيئة الرقابة النووية املصرية

«توقيع االتفاقية بني روســـيا ومصر فـــي مجال الطاقة الذرية ال يتعلق 
فقـــط بإنشـــاء محطة كهروذرية، وإنما ســـيصل فعليا إلى اســـتحداث 

قطاع ذري في مصر في حال تم االتفاق بشكل نهائي بني البلدين».

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

في 
العمق



} أنقرة - حازت العملية التي قام بها اجليش 
التركي لنقل رفات ســـليمان شـــاه، جد مؤسس 
الدولة العثمانية، من ســـوريا علـــى االهتمام، 
وســـط قراءات متعّددة عن أبعادها وخلفياتها 
وشـــكوك كثيرة حـــول مقاصدهـــا، خاصة وأن 
اجلنـــود األتـــراك الذيـــن يحرســـون الضريح 
حوصروا ألكثر من ثمانية أشهر من قبل تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية الـــذي يفرض نفـــوذه على 

مدينة الرّقة.
أعلن عـــن العملية رئيس الـــوزراء التركي 
أحمـــد داود أوغلو، قائال إن قوات تركية مكونة 
مـــن 39 دبابـــة، و57 عربـــة مدرعـــة، و100 آلية، 
و572 جنديـــا، إلنقاذ ســـليمان شـــاه واجلنود 
األتـــراك الذيـــن يحمونـــه. وأوضـــح أوغلو أن 
قـــوة تركية أخرى مصحوبـــة بالدبابات دخلت 
في نفـــس الوقت إلى محيط قرية ”آشـــمة“ في 
ســـوريا، وســـيطرت على قطعة أرض باملنطقة، 
ورفعت العلم التركي عليها، متهيًدا لنقل رفات 

”سليمان شاه“ إليها.
ونقـــل الرفـــات املزعـــوم لســـليمان شـــاه 
ومرافقيـــه اللذين كانـــا مدفونـــني بجانبه في 
منطقـــة ”قره كـــوزاك“ بريف حلـــب إلى ضريح 
مؤقت داخـــل أحد الثكنات العســـكرية التابعة 
للقـــوات البرية التركية، بوالية شـــانلي أورفه، 

جنوب تركيا.
وأقيمـــت في الثكنة مراســـم بـــدأت بعزف 
النشيد الوطني التركي، لدى وصول التوابيت 
الثالثة، التي سجيت على منصة حتلق حولها 
جنود أتراك، أّدوا التحية العسكرية مع إطالق 
ثـــالث طلقـــات، ثم تـــال مفتـــي شـــانلي أورفه 
ع بعد  أدعيـــة وآيات من القـــرآن الكرمي، لتـــودَّ
ذلـــك التوابيت في الضريـــح املؤقت، الذي رفع 

بجانبه العلم التركي.
ال شـــك أّن مثل هذه العمليـــة، ليس هدفها 
ضريح ســـليمان شـــاه فقـــط، وليـــس أدّل على 
ذلـــك القّوة الهائلـــة التي ســـّخرتها املخابرات 
والســـلطات التركية للقيام بعملية نقل الرفات، 
التي ســـبق وأن قام بها األتـــراك،  أيام الوفاق 

مع سوريا.
ونقل رفات ســـليمان شـــاه، ألول مّرة، سنة 
1973، حـــني كانـــت مياه ســـد الفرات ســـتغمر 
الضريح. وبعد مفاوضات تركية ســـورية، تقرر 
نقل الضريح إلى منطقة مسيجة قرب قرية ”قره 
كـــوزاك“ على بعد 25 كلم من تركيا مســـاحتها 

8.797 متر² داخل محافظة حلب.
مشـــاهد كثيرة تغّيرت على امتداد التاريخ 
التي  الفاصل بني عملية نقل الرفات ”السلمية“ 
حدثت ســـنة 1973، وبـــني العملية العســـكرية 

الضخمة، التي ّمتت سنة 2015.
وهـــذه التغّيـــرات صّنفهـــا احملللـــون في 
خانتني؛ األولى خانة داخليـــة تتعّلق بالعالقة 
بني املعارضة وحزب العدالة والتنمية احلاكم، 
واخلانـــة الثانيـــة تتضّمن القـــراءات اخلاصة 
بالسياســـة اخلارجيـــة ألنقـــرة في الســـنوات 
األخيرة وعالقتها بسوريا ودول عربية وغربية 

وجهات متوّرطة فيما يجري في املنطقة.

السلطة تّتهم المعارضة

بعض اخلبـــراء والكّتـــاب األتـــراك، تبّنوا 
موقف السلطة ورّوجوا لهذه العملية باعتبارها 
تأتي كرّد على اإلشاعات التي نشرتها املعارضة 
التركية، حول هجوم منتظر على قبر ســـليمان 

شـــاه، بهـــدف إفشـــال االنتخابـــات القادمـــة، 
وإضعـــاف موقـــف حـــزب العدالـــة والتنمية، 

احلاكم منذ أكثر من 12 عاما.
يّؤيد هذا املوقف الكاتـــب إبراهيم قارغول 
الذي قال إن بعـــض األطراف في تركيا ”ومنها 
حـــزب الشـــعب اجلمهوري، نشـــرت إشـــاعات 
تتحـــّدث عن شـــن هجـــوم قريب علـــى ضريح 
ســـليمان شاه الذي يخضع للســـيطرة التركية 

في األراضي السورية“.
ويوّضـــح قارغـــول أن مثل هذه اإلشـــاعات 
لـــم تكن تهدف إلى التحذيـــر من هذا االحتمال، 
وإمنـــا الغايـــة منهـــا حتفيز جهـــات خارجية 

معادية لتركيا على شن الهجوم.
وفـــي تعليقها على العمليـــة،  أبدت أحزاب 
املعارضـــة التركيـــة رد فعل عنيـــف معتبرة أن 
احلكومة تخلت بســـهولة عن جزءا من األرض 
التركيـــة، ووصفـــت العمليـــة  بـ”الفضيحـــة“ 
مطالبة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بتقدمي 

استقالته.
وعّلق كمال كليتشـــدار أوغلو، رئيس حزب 
الشـــعب اجلمهوري، أكبر أحزاب املعارضة في 
تركيا، على هذه العملية قائال ”إن الدولة القوية 
ليســـت تلك الدولة التي تترك أراضيها من دون 
أية مواجهة إمنا تتجلـــى قوتها وأصالتها في 
تلقينها الـــدروس والعبـــر لإلرهابيني. كما أن 
محاولـــة عـــرض احلكومة هدم مركز الشـــرطة 
اخلاص بها وســـحب جنودهـــا من هناك وترك 
أراضيها، وكأنه نصر يدل على أن هذه العملية 

مدروسة بني احلكومة والتنظيم“.
وقـــال دولت بهشـــلي زعيم حـــزب احلركة 
القومية، ثاني أكبر أحزاب املعارضة، إن "رئيس 
الـــوزراء ومعاونيه الذين يصفون هذا التخاذل 
حّولوا  وهذا اجلنب باسـم ”عملية الشاه فرات“ 
رموز وتقاليد الدولـــة إلى خرابة مهّدمة بعدما 

قاموا بتدمير تلك الرموز".
وفي معرض رده على انتقادات زعيم حزب 
احلركـــة القومية املعارض دولت بهشـــلي، قال 
داود أوغلو ”إن الســـيد بهشـــلي الـــذي لم نره 
يولي اهتماما باملســـالت األورخونية -مسالت 
باألحـــرف التركيـــة القدميـــة- عندمـــا كان في  
احلكم، جنده اليوم يتكلم عـــن رفات األجداد“. 
وأضاف ”نحن لم ننســـحب مـــن أي أرض لنا، 
بل ما فعلناه هو حتصني ضريح سليمان شاه، 
ليرفـــرف العلم التركي عاليا إلـــى األبد وداخل 

احلدود السورية“.

ويكشـــف الســـجال بـــني احلـــزب احلاكم 
واملعارضة التركية، ما يّتفق إليه احملللون بأن 
اجلانبني يستغّالن قضية ضريح سليمان شاه 

ومكانته الشعبية والثقافية، كّل لصاحله.
وفي هذا الســـياق، يقول محمـــود حمدي، 
الباحث مبركز األهرام للدراســـات، لـ“العرب“، 
إن الضربـــة التي شـــنتها تركيا على ســـوريا، 
متـــت من أجـــل حتقيق عـــدة أهـــداف لصالح 
احلزب احلاكم، على رأســـها توجيه رسالة إلى 
الشعب التركي، الستثارة مشاعره، خاصة أنها 
اســـتهدفت أحد أهـــم األضرحة بالنســـبة إلى 
األتراك، ما ميكن أن يخلق املزيد من الشـــعبية 
للحزب احلاكم، في ظل التوترات الداخلية التي 

تشهدها تركيا.
وأّكـــد حمـــدي أن رغبة احلزب اإلســـالمي 
احلاكم في تركيا، واضحـــة في تعزيز هيمنته 
علـــى اجليش، وإقحامـــه في عملية عســـكرية 
خارجيـــة، لتكون رســـالة إلـــى العالـــم كله أن 
احلـــزب احلاكم، لـــه اليد الطولـــى على مقاليد 

األمور في البالد، مبا فيها اجليش.

الطرف الثالث

النقطة الثانية في قراءة تداعيات عملية نقل 
رفات سليمان شـــاه، التي وصفتها مؤسسات 
إعالميـــة مقّربـــة مـــن حـــزب اللـــه اللبنانـــي، 
اإلقليميـــة  باألحـــداث  تتعّلـــق  بـ“الغـــزوة“، 
والدولية وسياســـة أنقـــرة اخلارجية ووجود 

طرف ثالث ساعدها على تنفيذ العملية.
البـــارز في هذه العمليـــة البرية أنها كانت 

ســـريعة ولم تتخللها أي اشـــتباكات، 
حيث دخلت قوة كبيرة من اجليش 

ثالثـــني  عمـــق  فـــي  التركـــي 
كيلومتـــرا داخـــل األراضي 

رفات  ونقلت  الســـورية 
جد مؤســـس الســـلطنة 

العثمانية إلى تركيا، دون 
أي تعقيدات، األمر الذي يثير 

تســـاؤالت عديـــدة حولها، فكيف 
ترك داعش الذي يســـيطر على الرّقة، 

القريبة مـــن مكان الضريح، هـــذا العدد 
الهائـــل من القّوات مـــن الدخول، وكيف أقنعت 
تركيـــا األكـــراد مبســـاعدتها، رغـــم اخلالفات 
بينهما، وأي دور لقـــّوات التحالف القريبة من 
عـــني العرب-كوبناي التي مـــّرت منها القوات 
التركية وقطعت مســـافة حوالـــي 35 كيلومترا 
جنوبـــا حتى وصلت إلى مـــكان الضريح على 

ضفاف نهر الفرات.
املؤّكـــد، وفـــق احملّللـــني، أن التوغل البري 
التركـــي في األراضي الســـورية، لـــم يكن ليتّم 
في غياب تغطية سياســـية وعسكرية خارجية. 
وجزء من هـــذه التغطيـــة وّفره األكـــراد الذي 
جنحـــوا في حصر وجـــود تنظيـــم داعش في 
املناطق الكردية وخصوصا مدينة عني العرب-

كوباني.
وقد عّلق زعيم حزب الشـــعوب الدميقراطي 
الديـــن  صـــالح  كرديـــة)  غالبيـــة  ذو  (حـــزب 
دميرطاش، على هـــذا التعاون قائال ”إن عملية 
سليمان شـــاه أثبتت أنَّ األكراد وحزب االحتاد 
الدميقراطـــي (PYD) فـــي كوباني، ال يشـــكلون 
تهديدا علـــى تركيا، وداعش هـــي عدوة تركيا 

وهي التهديد الوحيد عليها“.
وأبدى نشأت الديهي، الباحث في الشؤون 
التركية، تعجبه مـــن عدم قيام داعش بالهجوم 
على ضريح ســـليمان شـــاه، رغم ما تشـــنه من 
هجمات إرهابية يومية في ســـوريا على بعض 

األضرحـــة وغيرهـــا، كذلـــك لم تقـــم بالرد على 
القـــوات التركيـــة أثنـــاء تنفيـــذ هجومها على 
الضريح، مشددا على أن كل هذه دالالت واضحة 

على أن تركيا تربطها عالقات مع داعش.
ويـــرى مراقبـــون أن جتاذبـــا آخـــر يحف 
بهـــذه العمليـــة، حيـــث أنه فـــي الوقـــت الذي 
اســـتهجنها نظام األســـد متهما تركيا بانتهاك 
التـــراب الســـوري،  أكـــد رئيـــس ”االئتـــالف 
الوطني الســـوري املعارض“، خالد خوجة، في 
مؤمتـــر صحافي عقـــده، أول أمـــس األحد، في 
إســـطنبول أن ”احلكومة التركية قامت بشـــكل 
رسمي بإبالغ االئتالف الوطني مسبقًا بتنفيذ 
عملية نقل ضريح سليمان شاه، وتأمني جميع 
احلراس الذين كانوا في املوقع. بصفته املمثل 

الشرعي والوحيد للشعب السوري“.
وأضاف خوجة أنه ”مت التنسيق مع قوات 
اجليش احلر في املنطقـــة إلمتام العملية التي 
نعّبـــر عن ارتياحنا لنجاحها“، مشـــيرًا إلى أن 
”املنطقـــة التي يقـــع فيها الضريـــح هي أرض 
تركيـــة، وفـــق املعاهـــدات اخلاصـــة بذلك، وال 
إشكال في التدخل حلمايتها وتأمينها طاملا مت 

ذلك بالتنسيق مع السوريني وبشكل رسمي“.
ولفت إلـــى أن ”عمليـــة النقل هـــذه تهدف 
إلى تأمـــني احلراس املوجودين حول الضريح، 
وإبعـــاد الضريـــح عـــن مناطق اخلطـــر ريثما 
تهـــدأ األوضاع، وبالتالي فإن الرفات ســـتعود 
إلـــى مرقدها في نفس املـــكان بعد زوال اخلطر 
وعمليـــة النقل مـــن هذا اجلانـــب تعتبر عملية 
مؤقتة، تصـــّب للمحافظة على اإلرث التاريخي 

املشترك للشعبني“.

وفـــي قـــراء أخـــرى، يرّجـــح مراقبـــون أن 
عملية ســـليمان شـــاه تؤشـــر إلى أنقرة، التي 
كانت تعارض محاربة داعش، بدأت تســـتجيب 
لضغـــوط أوروبية وأميركيـــة، لضرب التنظيم 
املتشـــّدد بعد انتشاره في ليبيا وتهديده ملصر، 

وإنذاره بعمليات في قلب أوروبا.
ويســـتحضر احملّللون، في ذات الســـياق، 
االتفاق الذي وّقع مؤّخرا بني تركيا وواشنطن، 
القاضي بتدريب قّوات من املعارضة الســـورية 
لقتال ضـــد تنظيـــم الدولة اإلســـالمية ونظام 
األسد، الذي يتحّتم على تركيا إسقاطه حلماية 

مصاحلها الضاربة في العمق السوري.
وكان متحـــدث باســـم الســـفارة األميركية 
فـــي أنقرة أعلـــن أن تركيا والواليـــات املتحدة 
األميركيـــة وقعتـــا (19 فبرايـــر 2015) اتفاقـــا 
بشـــأن برنامج تدريب وتسليح قوات املعارضة 
الســـورية املعتدلة. وفي سياق نفس املوضوع 
صّرح وزير اخلارجية التركي، مولود شـــاوش 
أوغلـــو، ”أن قـــوات املعارضة الســـورية التي 
ســـيتم تدريبهـــا وجتهيزهـــا ســـتقاتل تنظيم 
”داعـــش“، كما ينتظر منها فـــي نفس الوقت أن 
تقاتل ضد النظام. نحن واألميركيون متوافقون 

في هذه املسألة“.
ويأتـــي هذا االتفاق بعـــد توّتر كاد يعصف 
بالعالقات األميركية التركية على خلفية األزمة 
الســـورية، وهـــو توتر نـــاجت عـــن األولويات 

املختلفـــة لدى الدولتني. ففي حـــني تريد أنقرة 
إســـقاط نظام بشـــار األســـد، حّددت واشنطن 
أهدافهـــا مبحاربـــة تنظيم الدولة اإلســـالمية. 
وفي املقابل، تخشـــى كل دولة أن تتبنى أهداف 
الدولة األخرى فتهّمش بذلك أهدافها الرئيسية 

اخلاصة.
وال يستبعد ســـونر جاغابتاي، الباحث في 
معهد واشـــنطن لدراســـات الشـــرق األدنى، أن 
يحـــدث اتفاق بـــني أنقرة وواشـــنطن، باعتبار 
أنهما ولئن اختلفتا في الرؤية حول حّل األزمة 
الســـورية، فإنهمـــا تلتقيان فـــي النظرة نحو 
”داعـــش“، الذي يســـعى إلى تشـــكيل دولة على 
نســـق حركة ”طالبان“ على طـــول حدود تركيا 
البالغة نحو 900 ميال مع العراق وسوريا، مما 
يشّكل أكبر تهديد وجودي لتركيا منذ أن طالب 

جوزيف ستالني بأراض في عام 1946.
لذلـــك فـــإن تركيـــا بحاجـــة إلـــى الواليات 
املتحدة من أجل التصدي بفعالية لنظام األسد 
وتنظيم داعش على حدٍّ ســـواء. سشـــويضيف 
جاغابتـــاي، أنـــه إذا ضمت الواليـــات املتحدة 
تركيا إلى صفوف شـــركائها، سيســـهل عليها 

محاربة داعش  واإلطاحة باألسد.

تسريبات تكشف المخطط

نقطة أخرى ال تقّل أهمية في قراءة احلدث، 
تتعّلق بالتســـريب الذي خرج إلى النور السنة 
املاضيـــة، فـــي قّمـــة اجلـــدل الذي أثيـــر حول 
اتهامات بالفســـاد ألردوغان ومقّربني منه. هذا 
التســـريب، الـــذي عرض على موقـــع يوتيوب، 
فـــي 4 أبريـــل 2014، كان الجتماع أمني ســـّري 
ملســـؤولني أتراك يتحّدثون فيه عـــن نّية تركية 
للتدّخل في سوريا عســـكريا بحجة حماية قبر 

سليمان شاه املوجود في شمال حلب.
وقالت وســـائل إعالم تركيـــة إن املتحّدثني 
هم: أحمد داود أوغلو، وزير اخلارجية التركي 
فـــي ذلك الوقت، وهـــكان فيـــدان، رئيس جهاز 
املخابرات التركي، والفريق األول يشـــار غولر 
رئيـــس هيئة األركان العامـــة باجليش التركي، 
وفريـــدون ســـينيرلي، نائب وزيـــر اخلارجية 

التركي.
وقـــد جاء على لســـان هكان فيـــدان، رئيس 
جهاز املخابرات التركي الذي اســـتقال مؤّخرا 
ليترّشـــح لالنتخابات البرملانية، أن املخابرات 
التركية أرســـلت ”أكثر من 2000 شـــاحنة مليئة 
باألســـلحة والذخائر إلى الطـــرف اآلخر“. ورّد 
عليه الفريق األول يشـــار غولـــر، الذي قال إنه 
”التقى هـــذا الطرف شـــخصيا، بأنـــه يرى أنه 
-أي الطرف اآلخر في ســـوريا- ليس في حاجة 

لألسلحة بل إلى الذخائر“.
فيما شـــّدد أحمد داوود أوغلـــو في حديثه 
الضربـــة  توجيـــه  ضـــرورة  علـــى 
العســـكرية، مؤّكدا، وفـــق ما نقله 
التســـريب املزعوم على لسانه 
”علينـــا مـــن أجل إرســـال 
الدبابات أن نكون أكثر 
بعني  نأخذ  وأن  حكمة. 
االعتبـــار في هـــذا األمر 
أننـــا ســـندخل حالـــة حرب 
وبهـــذا العمل ســـيكون حتركنا 

هناك سبب ذلك“.
ورّد عليه يشـــار غولر، رئيس هيئة 
التركـــي، بضرورة  باجليـــش  العامـــة  األركان 
اختراع ”ســـبب حتمي للحرب.  ألن هذا العمل 
ســـيكون احلرب بعينهـــا“.  هنـــا قاطعه هكان 
فيدان قائال ”الشـــيء الذي لـــم أتقبله إلى اآلن 
هو أننا هل من أجل قبر سليمان شاه مبساحة 
10 دومن ندخـــل احلرب أو من أجـــل 22 إلى 38 
عســـكري -يقصـــد احلـــراس األترك علـــى قبر 
سليمان شاه- نخاطر بآالف الكيلومترات على 

طول احلدود“.
فيمـــا أّكـــد فريـــدون “ إن 10 دومنـــات من 
األراضي، العائدة لنا، ســـتكون ســـببا حقيقيا 
ألخذ مشـــروعية حتركنا ضد داعش وســـتكون 
الدنيـــا كلها خلفنا. ال يوجـــد تردد أبدا في ذلك 
األمر“. ونقل أوغلو عن الرئيس التركي، (رئيس 
الـــوزراء في ذلك الوقت) أنه دعـــاه هاتفيا إلى 
ضـــرورة ”وضع حســـابات لهذا األمـــر“. وأيد 
موقف رئيس جهاز املخابرات التركي الذي قال 
إنه على اجلهات التركية ”خلق ســـبب وحتديد 
الهدف فـــي الزمان واملكان املناســـبني لتوجيه 
الهجـــوم العســـكري على قبر ســـليمان شـــاه 

لتفادي النقص االستراتيجي املقصود“.
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تركيا تنقل رفات سليمان شاه وسط شبهات بالتنسيق مع داعش

[ خبراء: ضريح جد أبو العثمانيين حجة أردوغان ليدخل سوريا [ العدالة والتنمية والمعارضة يتجاذبان قضية الضريح كل لصالحه
قامت أنقرة بعملية عسكرية استخباراتية 
داخل األراضي الســــــورية، نقلت خاللها 
رفات سليمان شــــــاه، جّد مؤسس الدولة 
ــــــة عثمــــــان بن أرطغرول، بيســــــر  العثماني
وجناح أثارا عديد التســــــاؤالت والشكوك، 
حول الطرف الثالث الذي ســــــاعد األتراك 
ــــــط الذي لم يكــــــن هدفه  فــــــي تنفيذ املخّط
الرئيس ضريح سليمان شاه بقدر ما كان 

حتقيق تدّخل عسكري ناجح في سوريا.

هل ستتعامل أنقرة مع  قرية «آشمة» السورية، كما تتعامل مع أرض ضريح سليمان شاه في حلب باعتبارها أرضا تركية

ســـحب  الحكومـــة  عـــرض  محاولـــة 

جنودهـــا مـــن ضريح ســـليمان شـــاه 

وكأنه نصر يدل على أن هذه العملية 

مدروسة بني الحكومة والتنظيم

◄

«ملـــاذا ال تعمـــل إدارة أوبامـــا مع تركيا إلســـقاط األســـد وتدمير 
(داعـــش) على حد ســـواء، ما دام هناك التقاء فـــي مصالح البلدين 

في ما يتعّلق بهذا الجانب».

جيمس بيكر
وزير اخلارجية األميركي األسبق

«قرار أنقرة في العملية العسكرية لنقل رفات ضريح سليمان شاه 

جد مؤســـس الدولة العثمانية، من داخل األراضي الســـورية، قرار 

استراتيجي».

عبدالرحمن مصطفى
رئيس املجلس التركماني السوري

«إن الدولـــة القويـــة ليســـت التـــي تتـــرك أراضيهـــا مـــن دون أي 
مواجهـــة إنما تتجلى قوتها وأصالتهـــا في تلقينها الدروس والعبر 

لإلرهابيني».

كمال كليتشدار أوغلو
رئيس حزب الشعب اجلمهوري

في 
العمق

هل عملية «سليمان شاه» هزيمة لتركيا؟

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

غورسيل تكني
أمني عام حزب الشعب اجلمهوري

نقل ضريح جد 
مؤسس اإلمبراطورية 
العثمانية في سوريا 

ليس انسحابا بل إعادة 
متوضع موقتة

للمرة األولى في تاريخ 
اجلمهورية التركية 

نخسر أراضينا دون 
قتال، إنه أمر غير مقبول

عالم اتفق األتراك واألميركان

ص ٩

توغل عسكري تركي في سوريا إلعادة رفات سليمان شاه
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سعد القرش
} يكفي التفرغ يومني اثنني، لالستماع إلى 

برامج بإذاعة القرآن الكرمي، وبرامج دينية في 
إذاعات أخرى، ومشاهدة مثيالتها في قنوات 
التلفزيون، وقراءة طوفان من الفتاوى، ليتأكد 
لك كيف ميلك رجال الدين، الرسمي والسلفي 
واإلخواني والتكفيري والداعشي في احلالة 

املصرية، حدا أقصى من اليقني، وال سيما 
لو أن أحد هذين اليومني هو اجلمعة، ففيه 
تشتعل سماء البالد بغضب خطباء منّذرين 
باجلحيم، لم يبلغهم أن رحمة الله ”وسعت 

كل شيء“، تلك الرحمة التي التقطها صديقي 
حني جذبته خطبة اجلمعة من ميكروفون 

مسجد آخر، حيث يتبارى خطباء اجلمعة في 
أمرين: الصراخ والوعيد بالنار وبئس املصير. 
ولكن صديقي استراح خلطيب املسجد اآلخر، 

إذ متكنت سماحته من صرف االنتباه عن 
خطيب لم ير القبح بجوار املسجد، ولم يدرك 

أن القمامة التي رآها قبل صعوده املنبر 
تؤذي عيني أي كائن خلقه الله ”بشرا سويا“، 
ولكن اخلطيب حرص على أن يغّذي استعالء 

املصلني بأنهم ”خير أمة“، ناسيا ما يترتب 
على ذلك من واجبات.

ميلك رجال الدين، الرسمي والسلفي 
واإلخواني والتكفيري والداعشي، يقينا ال 
يبدأ بانشغال املفتي السابق الشيخ علي 

جمعة بخرافات مثل املسيح الدجال، والتبشير 
بتحديد موقع يأجوج ومأجوج في أرمينيا، 
وال ينتهي باستعالء فصائل السلفيني على 

املختلف في املذهب والدين، وتكفير أهل 
الكتاب، وحترمي إلقاء السالم عليهم، وحترمي 

تهنئة املسيحي بعيد امليالد، وحترمي إلقاء 
الزوج املسلم السالم على زوجته املسيحية 
حني يدخل البيت. ينصحونه باالجتاه إلى 

السرير مباشرة، وقبل الوطء أو بعده هو 
”مأمور… (أن) يبغضها من أجل أنها كافرة… 
يقول لها إنه يبغض دينها بال شك“، بنص 

فتوى نائب رئيس شيء اسمه ”الدعوة 
السلفية“ ياسر برهامي، وهو طبيب مصري 

يقال إن له أكثر من 25 كتابا.
رمبا كان هذا أوان الهوت للتحرير؛ 

ليس بهدف استخدام الدين أداة للثورة على 
االستغالل االقتصادي، أو نسف مبررات تطيل 
بالدين عمر االستبداد السياسي بحجة اخلطر 

الداخلي أو اخلارجي، وإمنا لتحرير الدين 
نفسه من الوصاية الضّيقة، واخليال القاصر 

الذي ال ميلك غيره رجال الدين الرسمي 
والسلفي واإلخواني والداعشي. هؤالء هم 
سدنة االستبداد حني يكونون بالقرب من 

السلطة، يسّوغون أي سلوك سياسي بأسانيد 
جاهزة، من احلرب على إسرائيل، إلى صلح 

معها أقرب إلى اإلذعان. هؤالء مينحون 
االستبداد شرعية حني يبحثون للتكفير 
والقتل واحلرق عن جذور ”عند جماهير 

العلماء“ وبعض الصحابة واجتهادات ابن 
حجر وبعض األئمة األربعة، فال يكون أمام 
املستضعفني املهّددين بالكفر والقتل سوى 

اللجوء إلى قوّي مستبد ليحميهم.
متنيت أن يستريح الشيخ علي جمعة، 

ويكتفي بلقب ”املفتي املتقاعد“، ولكنه يصر 
على أن يظل في الصورة، متسّلحا بقوة 

وهمية ترضي أنصاره، وجتذب قطاعا من غير 
أنصاره من الباحثني عن يقني في عتمة شكوك 
حتيط مبصر، ففي 17 يناير 2015 قال في كلمة 
عنوانها ”تنقيح التراث وإعادة قراءته“ مبقر 
املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، إن التراث 
اإلسالمي تراث أخالق وعبادة وعلوم دنيوية، 

أما علوم الغرب فهي ”بعيدة عن الله“، وهذا 
مدخل يطمئن اخلائفني على هويتهم الهشة، 

لكي يقول لهم إن من ينتقدون كتب التراث 
”تافهون… هدم كتاب التراث هدم لألمة“، وفي 
اللقاء نفسه قال رئيس جامعة األزهر األسبق 
أحمد عمر هاشم إن أعداء اإلسالم يستهدفون 

كتب التراث بهدف ”هدم األمة وهويتها“.
وفي 5 فبراير 2015 قال الشيخ علي 

جمعة في ندوة مبعرض القاهرة للكتاب، إن 
تنقيح كتاب البخارى وغيره من كتب التراث 
”تزوير“. أما شيخ األزهر أحمد الطيب فيرى 
أن من ينتقدون مناهج األزهر هم مجموعة 

من ”املتمّيعني“ غير املؤهلني لفهم كتب الفقه. 
وكان الشيخ الطيب قد وعد في أغسطس 2014 
بأن يقوم شخصيا بالرد على الشبهات، ودعا 
عددا من األساتذة وعمداء جامعة األزهر إلى 
”إعداد الردود العلمية على كل تلك املغالطات، 

ونشرها… للرد على املشككني في ثوابت 
الدين… التي تتعلق ببعض مسائل العقيدة 

وبصحيح البخاري“.
لله وللتاريخ، كان عمر هاشم عضوا 

عّينه حسني مبارك في البرملان، وعضوا في 
املكتب السياسي للحزب الوطني احلاكم، 

ورئيسا للجنة البرامج الدينية في التلفزيون 
احلكومي، وكان الشيخ أحمد الطيب عضوا 

في حزب مبارك احلاكم، ولم يقل أحدهما، أو 
كالهما، كلمة في انتهاكات تعرض لها الشعب 
وال يزال، وخذال إرادة الغاضبني احلاملني بعد 
اندالع ثورة 25 يناير 2011، ثم خذلهما مبارك 

وسقط، وبقي نظامه وهم منه.
في مسألة ”الهوية“ يوجد تناقض صارخ 

بني االستعالء بها واخلوف املرضي عليها، 
كأن اجتهادا في كتاب أو فيلم أو رواية 

سيهدد ”هوية األمة“. هو خوف يفرضه وازع 
شخصي بصدق، أو ينطلق من واجب وظيفي، 
مجرد ”أْكل عيْش“ ال يشترط أن يرتبط بنظام 

سياسي بل يتعداه أحيانا إلى رابطة مشجعني 
من البسطاء اخلائفني على الدين، ولكنهم، في 

الوقت نفسه، ال يلتزمون بأبسط آدابه مثل 
احترام قيمة العمل مثال.

اقتراب أي باحث أو مجتهد من ”الهوية“ 
يصيب سدنتها بالرعب من فقدان مصدر 
”أكل العيش“، فالهوية مثل املرأة يجب أن 

يحيطها غموض، أن تظل ”حرمة“ مصونا، ال 
يرى خدرها أحد. ويحلو للمهووسني تشبيه 

املرأة بلؤلؤة يلزمها صدفة حتميها، وتصرف 
عنها عيون الرجال. واملرأة والهوية كالهما 
مقدس، وأي اقتراب منه مؤامرة، وفي هذا 

الوهم إنكار آليات قرآنية: ”ولوال دفع الناس 
بعضهم ببعض لفسدت األرض“، و“ولوال دفع 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 

وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا“، 
و“ولو شاء الله جلعلكم أمة واحدة“.

ويذكر املهووسون بالهوية أمجاد 
احلضارة اإلسالمية في عصر املأمون، 

ويتناسون أنه كان منوذجا علمانيا لالنفتاح 
على اآلخر، املتخلص من أمراض الهوية 

التي يقتلها االنغالق، وتتعرض لالضمحالل 
والوهن بانكفائها على ذاتها، وتصبح سرابا 

يحسبه الظمآن ماء.
الهوية الهشة في استعالئها ورفضها 

تبدو هي الشعار املعكوس لشعار اإلخوان قبل 
أن يصلوا إلى احلكم في مصر ”اإلسالم هو 

احلل“، ليصبح ”املسلمون هم املشكلة“.

* روائي مصري

االستعالء الكاذب لهوية هشة مكتفية بذاتها

الهوية الهشة في استعالئها 

ورفضها تبدو هي الشعار 

املعكوس لشعار اإلخوان قبل 

أن يصلوا إلى الحكم في مصر 

«اإلسالم هو الحل»، ليصبح 

«املسلمون هم املشكلة»

من غرائب الحالة التونسية 

أن اإلسالميني موجودون في 

الحكم وفي املعارضة ويشكلون 

املجموعات اإلرهابية في الجبال؛ 

هم شركاء في الحكم، وفي الوقت 

نفسه ينتمون إلى املعارضة بأدوار 

مختلفة

مصطفى القلعي
} لقد بدأ غزو اإلسالميني للساحَة التونسية 

منذ عودة رئيس حركة النهضة اإلخوانية 
راشد الغنوشي من إقامته في لندن إلى تونس 
واستقباله بنشيد ”أقبل البدر علينا“ في مطار 
قرطاج يوم 30 يناير 2011، أسبوعني إثر فرار 
زين العابدين بن علي. واليوم، وبعد أن ختم 
املسار االنتخابي التونسي وّمت االنتهاء من 
تركيز مؤسسات احلكم الدائمة في تونس، 

صار من املمكن تقييم واقع اإلسالميني وضبط 
موقعهم في تونس، السيما أّنهم مروا باحلكم 

وخاضوا جتربة ”الترويكا“ طيلة أكثر من 
سنتني في تونس عقب انتخابات موفى 2011 

التأسيسية.
ومباشرة بعد إعالن نتائج انتخابات 

2014 وفوز نداء تونس بالتشريعية ورئيسه 
الباجي قايد السبسي بالرئاسية، استبشر 

الرأي العام في تونس وتخلص التونسيون 
من حالة التوتر واالنقباض اللتني تلبستا بهم 
جراء ما كانوا يعيشونه من رمادية وضبابية 

متعلقة مبستقبل بلدهم، بسبب ما عاينوه عند 
إسالميي النهضة من ازدواجية في اخلطاب، 

وترّدد في إعالن الوالء لتونس، وتغامز 
وتوادد مع السلفيني املتشددين.

لقد كان اإلجماع كامال في تونس بني 
مختلف مكونات الطيف السياسي واملدني 

حول فشل إسالميي النهضة في قيادة ائتالف 
”الترويكا“ احلاكم، من جهة، وحول تعاطيهم 
املشبوه مع املتشددين، السيما أّن هؤالء لم 
يتأخروا في اإلعالن عن مشروعهم الطامح 
إلى االستيالء على احلكم بغير االنتخابات 

طبعا، وتغيير طبيعة املجتمع التونسي، 
وإقامة دولة موالية لدولة اخلالفة قائمة على 

الشريعة وإقامة احلدود. ففي الوقت الذي 
كان فيه املتشددون يستولون على كلية اآلداب 

مبنوبة ويعتدون على طالبها وأساتذتها 
ويعّطلون الدروس فيها ويعلنون إمارة في 

سجنان، شمال تونس، ويحتلون كافة املساجد 
ومنها يصدرون فتاوى التكفير وإباحة الدماء 

ويقيمون خيمات الدعوة واالنتداب في كّل 
ساحة وشارع، كان رئيس حركة النهضة 

يدافع عنهم قائال ”إنهم يبّشرون بثقافة جديدة 
وال يشكلون خطرا على تونس“.

ال بد من التذكير أنه وقع اختزال احلملة 
االنتخابية التونسية بشكل مخّل في عملية 

التقاطب القائمة على شحن الناخبني 
نحو آلية التصويت املفيد على أساس 

التصارع بني مشروعني سياسيني ورؤيتني 
للمجتمع والدولة؛ األولى ميثلها اإلسالميون 

واحملافظون بقيادة حركة النهضة وحزب 
املؤمتر والرئيس املؤقت السابق منصف 

املرزوقي، والثانية مدافعة عن الدميقراطية 
والدولة املدنية وحقوق املرأة وتتكون من 

اجلبهة الشعبية ونداء تونس أساسا.
كان التونسيون يعتقدون أنه بفوز أحد 
الشقني سينتهي تقدم اآلخر وسيبتعد عن 

مركز القرار وعن إدارة الدولة والشأن العام. 
وانخرطوا في احلملة االنتخابية وفي عملية 

االقتراع على هذا األساس بحماس بالغ. 
وبعد حسم التشريعية لفائدة الشق املدني 
الدميقراطي، لم يخُب حماس التونسيني، 

بل استمروا مشحونني بنفس احلماس في 
جولتي الرئاسية إلى أن اكتسح الشق املدني 

الدميقراطي االنتخابات وفاز نداء تونس 
بالتشريعية ورئيسه السبسي بالرئاسية.

ولكن ذلك لم يحدث. وارتأى احلزب الفائز 
أن يجعل الصورة الناجتة عن االنتخابات 

متسربلة بالغموض، السيما فيما يتصل 
بواقع اإلسالميني وموقعهم. وبدأت تتشّكل 
مالمح شراكة كاملة في مختلف مؤسسات 

احلكم بني نداء تونس والنهضة. فبعد منح 
حركة النهضة منصب النائب األول لرئيس 
مجلس نواب الشعب، فاجأ احلزب األغلبي 

ناخبيه والرأي العام في تونس بإشراك 
النهضة في احلكومة، هذا مع تواصل التشاور 

الدائم بني السبسي والغنوشي بشكل معلن 
قليال، وخفي كثيرا.

أكثر من هذا قبل االنتخابات، كان حزب 
نداء تونس يشارك بقية الطيف املدني 

والدميقراطي في املسيرات واملظاهرات 
واالعتصامات املنّددة بحركة النهضة 

ومبسؤوليتها في تعطيل املسار الثوري 
وفي تيسير طريق اإلرهاب التكفيري في 
تونس. وبعد االنتخابات وفوزه الكاسح 

فيها، صار حزب نداء تونس يسير جنبا إلى 
جنب مع حركة النهضة في تنظيم املسيرات 

واملظاهرات املنّددة باإلرهاب.
ومن الغريب املريب في الساحة السياسية 

التونسية اليوم أّن شريكي احلكم النداء 
والنهضة يتدّخالن بشكل واضح في تشكيل 

املعارضة بعد أن تشاركا في تشكيل مؤسسات 
احلكم. بل إّن احلزب احلاكم اليوم في تونس 
منقاد بعمى كامل خلف حليفه النهضوي، مبا 

يهّدد بتحنيط املسار الدميقراطي. ويتجّلى 
انقياد النداء وراء النهضة في تشكيل 

املعارضة البرملانية. فقد شهد مجلس نواب 
الشعب التونسي حركات مشبوهة خللق 
جتّمع برملاني على عجل يتكون من نواب 

أحزاب األقلية املوالي أغلبها للنهضة، مثل 
حزب التيار الدميقراطي وحزب املبادرة 

الدستورية املوالي لنداء تونس، لتمكينها من 
التمثيل ضمن اللجان البرملانية ومن ترؤس 

جلنة املالية وإقصاء كتلة اجلبهة الشعبية من 
أي متثيل في اللجان. وهذا ما تريده النهضة 
وما خططت له طويال، باعتبار العداء القائم 

بينها وبني اجلبهة، السيما أّن اجلبهة تتهمها 
بدم شهدائها وطلبت من نداء تونس بإحلاح 

عدم إشراكها في احلكم.
كما أّن ما يحصل في مجلس نواب 

الشعب من مداورة وتالعب مبفهوم املعارضة، 
سيشكل خطرا حقيقيا على الدميقراطية 

الناشئة في تونس، إذ أنه سيخلق معارضة 
كارتونية موالية للحكومة مساندة لها سائرة 

في ركابها، ال معارضة وطنية نقدية تكون قوة 
اقتراح وتشكل بديال جاهزا خلدمة الشعب 

التونسي الذي ربع سّكانه من الفقراء (حوالي 
3 مليون فقير)، كما أقّر بذلك وزير الشؤون 

االجتماعية التونسي عمار الينباعي.
املعارضة القريبة من النهضة املمثلة في 

البرملان (املؤمتر من أجل اجلمهورية ورئيسه 
عماد الداميي) وغير املمثلة فيه (حزب البناء 
الوطني ورئيسه رياض الشعيبي املنشق عن 
حركة النهضة) كانت قريبة من االحتجاجات 

التي اندلعت في اجلنوب التونسي ضد 
الدولة املشاركة فيها حركة النهضة. وسرعان 

ما طالبت هذه املعارضة بضرورة اعتراف 
تونس مبيليشيات فجر ليبيا، ذات اخللفية 

اإلخوانية، املتمركزة في املناطق احلدودية مع 
تونس مثل الزاوية وزوارة. ولم تكن الدعوة 

مجانية وال تلقائية وال بريئة.
وفي الوقت نفسه الذي يتواجد فيه شق 

من اإلسالميني في احلكم (النهضة) وفي 
املعارضة (املؤمتر والتيار الدميقراطي)، 

يرفع شق آخر منهم السالح بوجه الدولة 
والشعب في جبال الشعانبي وورغة وسمامة 

وميعن في سفك دماء التونسيني وتهديد 
وجود دولتهم وتوّعدهم بالدمار واخلراب. 
فلم تتوقف العمليات اإلرهابية التي يذهب 

ضحيتها أمنيون وعسكريون ينتمون أغلبهم 
إلى الطبقات والفئات واجلهات املفّقرة.

فمن غرائب احلالة التونسية أّن 
اإلسالميني موجودون في احلكم وفي 

املعارضة ويشكلون املجموعات اإلرهابية في 
اجلبال؛ هم شركاء في احلكم، وفي الوقت 

نفسه ينتمون إلى املعارضة بأدوار مختلفة 
بني املعاضدة البرملانية املستترة والسعي إلى 
التأثير في السياسة اخلارجية التونسية في 

ملف خطير بحجم امللف الليبي، مبا يخدم 
أجندا بعينها قد تضر مبصالح تونس بشكل 

كبير. كما أّن خطر التكفيريني منهم الذين 
ساندتهم حركة النهضة وتغاضت عنهم ّملا 

كانت في احلكم يتضاعف يوما بعد يوم. 
حالة غريبة زاد في غرابتها ارتباك احلزب 
احلاكم في تقدير طبيعة املرحلة، واملراهنة 

على من كان يعتبرهم رمز الفشل واإلرهاب في 
تونس ليشاركوه حكمه، مقابل االنقياد وراء 

استراتيجية إضعاف حلفائه القدامى.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

إسالميو تونس في الحكم وفي المعارضة وفي الشعانبي

«نساند المساعي األممية لتوحيد الشقين من أجل حكومة وحدة 

في ليبيا، ألن هناك أطرافا تســـعى إلى تقســـيمها لثالثة أقســـام 

ونحن ضد هذا التقسيم».

الطيب البكوش
وزير اخلارجية التونسية

«نواجه مخططات دولية تستهدف العرب والمسلمين، وتريد أن 

تصوغهم صياغة أخرى، وتشـــتتهم فـــي بالدهم بما يتفق وأحالم 

االستعمار العالمي الجديد المتحالف مع الصهيونية العالمية».

أحمد الطيب
شيخ األزهر

«مشـــروع قانون مكافحة اإلرهاب يتصـــدر أولويات عمل المجلس 

في الفترة المقبلة، فموضوع اإلرهاب مهم بالنسبة إلى التونسيين 

بمختلف فئاتهم، ويجب أن يكون محل وفاق من قبل الجميع».

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب في تونس
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} الكاتب السعودي جمال خاشقجي، من 
وجهة نظري، تدخل في الشأن املصري – 

الداعشي بنصائح كان يجب أن يحتفظ بها 
لنفسه، ألن مصر ليست في وارد سماع آراء 

مرسلة عن كيفية التصرف حيال ما يحيط 
بها من مهددات اإلرهاب الذي يقع تقريبا على 
مرمى حجر من كل حدودها. وهذا، باملناسبة، 

يشمل كل كاتب عربي، وليس فقط سعوديا، 
يعتقد أن قلمه هو الذي يرسم إستراتيجيات 

الدول ويقدر املخاطر ويخطط لتحركات 
اجليوش ويأخذ مكان قادتها.

وهي أزمة عربية قدمية لها شواهد في 
عصر العرب احلديث، مردها أن الكاتب 
العربي ال يضع لنفسه قيودا يحترم من 

خاللها االختصاصات ومواقع القرار األعلى 
الذي ال ميكن أن يتخذ، كما فعل، ويفعل، كثير 

من الكتاب العرب، خالل ساعة أو ساعتني 
ه للسياسات  هي مدة كتابة املقال املُوجِّ

االستراتيجية والعسكرية العليا ألي بلد.
كان يجب على خاشقجي أن يصمت على 

األقل تقديرا للحالة املصرية احلرجة في 
الداخل واخلارج، بل تقديرا للحالة العربية 

الصعبة التي ال حتتمل نصائح املترفني 
البعيدين عن مواقع اخلطر وجرائم احلرق 

والذبح التي ترتكبها داعش في كل مكان 
(عربي) تطاله يدها. وإذا لم يصمت فإنني 

أفترض أنه سيقدر ملصر، ولو من باب 
املشاركة العاطفية، فعلها العسكري األخير 
ضد معسكرات الداعشيني في ليبيا انتقاما 

لواحد وعشرين مصريا بريئا مت ذبحهم 

ببشاعة لن ينساها أهاليهم، كما لن ينساها 
املصريون ولن ننساها نحن لزمن طويل.

أما وإن خاشقجي كتب ما كتب من تلقاء 
ذاته، أو بدافع من أجندة ال نعرفها وال نتهمه 

بها، فإن من حق املصريني أن يغضبوا 
القترافه هذه اخلطيئة في حقهم. وأن يعيدوه 

إلى صوابه، من غير أن يذهبوا إلى تعميم 
غضبهم على كل السعوديني واخلليجيني، 

الذين يعرف املصريون أنهم، رسميا وشعبيا، 
سجلوا مواقف كبرى ومسؤولة مع مصر، 

وجتاوزوا، بحكمة، كل األسافني التي حاول 
البعض دقها في املراكب السائرة فيما بني 
حكام وشعوب دول منطقة اخلليج ومصر.

وحسنا فعل بعض الكتاب املصريني في 
ردة فعلهم على خطيئة خاشقجي الشخصية 

مبناقشته موضوعيا فيما تبرع به من نصائح 
ليس هذا وقتها أو لم يحسن طريقة تقدميها. 

بل رمبا، وهذا ما أوافق عليه، أنه ال يريد 
أن يفهم حساسية املوقف األمني املصري 

وضرورة اتخاذ ذلك القرار الوطني لضرب 
معاقل داعش، التي حزت رقابا مصرية، وتهدد 
كل يوم رقابا أخرى تتصيدها في شوارع املدن 
الليبية التي ذهب إليها املصريون طلبا للرزق.

لكن في مقابل هدوء وحصافة بعض 
ردود الفعل املصرية على هذه اخلطيئة، خرج 
للسعوديني واخلليجيني مصريون آخرون لم 
تخُل ردود فعلهم من وقاحة واعتداء صارخ 

على اإلنسان اخلليجي برمته. وكان زعيم هذه 
الوقاحة األكبر طارق حجي الذي تخصص 

منذ زمن، وبداعشية فكرية واضحة ال تقل عن 

داعشية القتل واحلرق، في النيل من كل ما هو 
خليجي وسعودي وبأفظع األلفاظ وأقذرها.

في صفحته على ”فيسبوك“ كتب 
طارق حجي، في ردة فعل عنيفة على مقالة 

خاشقجي، يقول ”أطالب أي مصري بأن 
يستفرغ معي على أي شيء يلبس الثوب 

والعقال“، وزاد في داعشيته قائال ”أموت من 
الضحك عندما أسمع نبرة تعالي من خليجي. 

فأنا رجل عندما يسمع تعبيرا مثل املفكر 
السعودي أردد: كيف يجمع إنسان بني فكرتني 

متناقضتني في كلمتني؛ مفكر وسعودي، 
فاإلنسان إما أن يكون مفكرا وإما أن يكون 

سعوديا! ولكن من املستحيل أن يكون شخص 
واحد مفكرا وسعوديا في نفس الوقت. فهو 

قول يشبه: إن فالنا طويل وقصير، أو إن فالنا 
نحيف وبدين“.

من هذا الكالم السفيه ممن يسمى جدال 
(مفكر) أستطيع، إن وسعني التفكير وأنا 

سعودي، أن أقرر بأن مصيبتنا كعرب ليست 
فقط في هؤالء الصغار الذين يأخذون بقشور 
النصوص الدينية ليشرعوا العتداءاتهم على 

اآلخرين، بل هي في هذا النوع من املفكرين 
الذين يعدون كبارا ثم يسقطون عند أول 

اختبار لفكرهم ونضج عقولهم.
طارق حجي اعتدى بأقواله هذه على كل 
اخلليجيني والسعوديني، مع أنه يتحدث عن 
أمر يخص شخصا بعينه ويخص رأيه فيما 

كتبه عن املوقف املصري من داعش ليبيا. ولم 
يكن اخلليجيون يقفون على رأسه وهو يكتب 
ما كتب، وليسوا في غالبيتهم يؤيدون مجمل 

أفكاره وأطروحاته، بل، إذا عدنا إلى ما ذكرته 
في مطلع هذه املقالة، فإن مجمل اخلليجيني 

والسعوديني يؤيدون مصر ومواقفها 
ويدعمون ويتعاطفون مع إجراءاتها ضد 

اإلرهاب ومخاطره داخل حدودها وخارجها.
وبالتالي إذا كانت هناك اآلن مطالبات 

بإعادة قراءة اخلطاب الديني ونزع أو تأطير 
ما التبس فيه على الناس من آراء الفقهاء 

لتجفيف منابع اإلرهاب، فإن املطلوب، أيضا، 
إعادة قراءة بعض أسماء ورموز الثقافة 

العربية بشكل عام لنزع تلك األسماء والرموز 
التي تغلبها شوفينيتها وذاتيتها، ألن بقاء 
مثل هؤالء يبقي احلالة العربية في غلواء 
الفرز بني عرب متقدمني، وعرب متأخرين. 

وهذا ما أراد حجي أن يقوله بصلف واضح 
بعد أن كان يداريه في السابق في كثير من 

كتبه ولقاءاته اإلعالمية.
خطر هذا الفكر احملسوب على التنوير، 
واملمثل في حجي وغيره من أشباهه، ال يقل 
عن خطر أفكار اإلرهابيني الذين يتربصون 
بالعرب الدوائر ويغرزون في أرضهم كل ما 

ميكن أن يفرقهم ويبعدهم عن الفعل املشترك 
الذي لم يكن أكثر إحلاحا مما هو عليه اليوم. 

وإذا لم نفعل ذلك، أي إذا لم ننزع هؤالء من 
حياتنا ووسائل إعالمنا، فإن جهودنا لاللتقاء 

العربي ملواجهة ظاهرة اإلرهاب في عاملنا 
ستذروها الرياح كما حصل في أكثر من محنة 

عربية سابقة دفعنا أثمانها جميعا.

* كاتب سعودي

خطيئة جمال خاشقجي وداعشية طارق حجي

«ثمة توافق تركي أميركي على أن قوات الجيش الحر التي ســـيتم 

تدريبهـــا وتجهيزها، ســـتقاتل تنظيم داعش، كما ســـتقاتل في 

نفس الوقت نظام األسد}.

مولود جاويش أوغلو
وزير اخلارجية التركي

«االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في ســـوريا في تنسيق 

مســـتمر مع تركيا في سبيل دعم االســـتقرار في سوريا وتحقيق 

حلم الشعب السوري في أن ينال حريته وكرامته}.

خالد خوجة
رئيس االئتالف الوطني السوري

«ليبيـــا بتكوينهـــا القبلي عززت وجـــود جماعات اتخـــذت اإلرهاب 

مسلكا لتحقيق أطماعها في السيطرة على بعض المناطق  األمر 

الذي عاد بنتائج سلبية على أمن الدولة المصرية}.

أمين عبدالوهاب
اخلبير مبركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية

} من املفيد أن نتذكر األسباب املادية 
واملعنوية التي دفعت الشعب السوري إلى 
االنتفاض والثورة. هذه األسباب لم تشمل 
موقع سوريا اجليوسياسي وال دورها وال 

حتى عالقاتها العربية واإلقليمية والدولية. 
كل ما في األمر أن السوريني انتفضوا بعد أن 

أغلقت أمامهم كل سبل احلياة واحتدت في 
وجوههم أسباب الفقر والقهر واملهانة.

ثار السوريون في وجه األمن، رجاال 
وفروعا ومعتقالت، الداخل إليها مفقود 
واخلارج منها مولود بعاهات. ثاروا في 

وجه الفساد الذي سلبهم لقمة العيش من 
األفواه. ثاروا في وجه غد أشد ظلمة وظلما 

من يومهم. ففوجئوا بهذا الكم من احلقد 
والنار التي طالت كل مناحي حياتهم على 

مرآى من العالم ومن قواه وحكوماته وأنظمته 
ومؤسساته الدولية والـ ”إنسانية“.

وإن كان للمعارضة املكرسة التي مت تدريب 
كوادرها على أيدي قوى ودول ذات مصالح 

وأهداف، تتعلق بالسلطة وحتلم بتطيير 
األسد لتحل مكانه بدعم خارجي، وإذا كان 
”أصدقاؤها“ اخلارجيون من أنظمة ودول 

يريدون فرض أجنداتهم اخلاصة عبر تسخير 
هذه اجلهة املعارضة أو تلك لتنفيذ هذه 

األجندات، فقد كانت ثورة الشعب السوري في 
واد، وهؤالء املعارضون وتوجهاتهم وأهدافهم 

في غير واد.
وهكذا شهدنا على مدى أربع سنوات 

واقعني مختلفني؛ األول ميكن تلخيصه في ترك 
الشعب السوري لقمة سائغة لقوات النظام 

األسدي وملجازر شبيحته، وصوال إلى تدمير 
شامل للقرى واألحياء واملدن وتشريد ما يقرب 

من نصف سكان سوريا، ثم ترك من تبقى 
ليقع بني فكي كماشة النظام من جهة والقوى 

الظالمية وباألخص داعش من جهة ثانية، 
متعن تقتيال وتدميرا بكل أنواع األسلحة، 

والثاني يتمثل في معارضني سوريني 

يعيشون في اخلارج يتمتعون بكل رغد العيش 
ويتنقلون من فندق إلى فندق وتسخر لهم 
املطارات والقاعات، وال يتفقون على رأي 

موحد يتيح لهم أن يّدعوا حقا أنهم ميثلون 
بحد أدنى الشعب السوري الذبيح.

لقد واجه الثوار السوريون قوى اإلرهاب 
الديني، وداعش حتديدا، في جبهات عديدة 

واستطاعوا دحرها من ريفي إدلب والالذقية 
ومن ريف حلب الغربي ومن الغوطة ومنعوها 

من اجلنوب السوري دون أي توجيه أو دعم 
خارجي فاعل. ولم تتوسع سيطرة داعش في 

سوريا إال في ظالل طائرات هذا التحالف. 
فهل نسينا أن الشعب السوري واجليش احلر 
وعشائر املنطقة الشرقية في الرقة ودير الزور 
واحلسكة قد تركوا في مواجهة جحافل داعش 

ألشهر أمعنت فيهم جتزيرا وذبحا وقهرا؟ 
وهل نسينا استغاثة دير الزور حني أطبقت 

عليها قوات النظام من جانب، وجزارو داعش 
من جانب آخر وما من مغيث؟

وإذا كانت الشروط التركية لالنخراط 
في هذا التحالف الدولي لم تلَق استجابة 

أميركية، وإذا كان اخلالف التركي األميركي 
على طبيعة األهداف التي تشكل من أجلها هذا 

التحالف قد أسهم في هذا التوسع الداعشي 
في سوريا، فهذا يعني أن احلدود التركية مع 
سوريا لم يجر إغالقها في وجه تدفق الرجال 

واإلمكانيات املادية لدعم داعش.
اليوم، وبعد أن متكن اجليش السوري 

احلر من إحلاق الهزمية القاسية باحلملتني 
العسكريتني للقوى الداعمة لنظام األسد 

(أو للقوى البديلة عن قوات األسد بقيادة 
إيرانية ومشاركة امليليشيات العراقية 

واللبنانية واحلرس الثوري االيراني)، في 
اجلنوب السوري، (ريفي درعا والقنيطرة) 

وفي الشمال (ريف حلب)، تتردد األخبار عن 
اتفاق تركي أميركي لتدريب بضعة آالف من 

عناصر املعارضة السورية في تركيا على 

مدى ثالث سنوات بدء من الشهر القادم. هذا 
االتفاق الذي أعلن عنه املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية التركية في 19 فبراير اجلاري بعد 
اجتماع عقد في لندن بني وزيري اخلارجية 

التركي واألميركي، وأكدته جهات أميركية في 
البنتاغون ووزارة اخلارجية.

ورد في االتفاق أن تدريب العناصر 
املعتدلة من املعارضة السورية يأتي في 

إطار محاربة داعش ليكون هؤالء حاضرين 
مللء الفراغ الذي سوف يحدثه تراجع داعش 

عن مناطق سورية، حتى ال يستفيد النظام 
السوري من هذا االنسحاب. هل تكون العملية 
التركية التي التي نفذتها قوات تركية إلخالء 

40 عسكريا يحرسون ضريح سليمان شاه، 
جد مؤسس الدولة العثمانية مع الضريح 
ذاته، مقدمة لتوجه تركي مت االتفاق عليه 

مع األميركيني حيال داعش وضبط احلدود 
التركية مع سوريا؟ وبالتالي حترير القرار 
التركي من وطأة وجود هؤالء اجلنود في 

منطقة سيطرة داعش؟
في كل األحوال، فإن وجود معارضة 

سورية ومؤسستني سوريتني معارضتني في 
اخلارج لم يقدم للثورة السورية وللشعب 

السوري إال التعلق باألوهام ومزيدا من 
اإلحباط. واستمرت الثورة باللحم احلي 

والشعب السوري يكابد ويالت القتل والتشرد. 
فما الذي نتوقعه من تدريب بضعة آالف 

من العناصر العسكرية على أيدي األتراك 
واألميركان، وخصوصا أن هذا التدريب 

سيستمر لثالث سنوات ما يعني أن احلرب 
التي تشن على الشعب السوري ستطول إلى 

أن يحني قطف الثمار التي يعد من أجلها 
هؤالء املقاتلون ”املعتدلون“، الثمار التي 

تنتظرها قوى الهيمنة إقليميا ودوليا. فهل 
سيتاح لها ذلك؟

* كاتب لبناني

عالم اتفق األتراك واألميركان

هل العملية التي نفذتها قوات 

تركية إلخالء أربعين عسكريا 

يحرسون ضريح سليمان شاه، 

مقدمة لتوجه تركي تم االتفاق 

عليه مع األميركيين حيال داعش 

وضبط الحدود التركية مع سوريا

عديد نصار

أمين بن مسعود
} 4 شهداء و11 جريحا، هي حصيلة العملية 

اإلرهابية التي ضربت منطقة بولعابة من 
محافظة القصرين حاضنة الثورة التونسية 
وأحد معاقل الرفض واالنتفاضة في تونس 

وأكثر احملافظات اكتواء بنار اإلرهاب العابر 
جلغرافيا تونس منذ أن لفحت رياح الربيع 

العربي وجه ”أفريقيا“ في بواكير 2011.
بالعني الداخلية املبتسرة ملسار األحداث 
إقليميا ودوليا، كسرت عملية بولعابة إيقاع 
النجاحات للمؤسستني األمنية والعسكرية 

وكشفت عن حاضنة مؤيدة للظالم سواء 
رهبة أو رغبة. في تونس متّكنت اجلماعات 

التكفيرية من مؤيدات استخباراتية ومن دعم 
لوجستي واضح.

وبالعني اخلارجية الناظرة إلى العملية 
ضمن مسلسل تصدير مناذج الدول الفاشلة 
في الوطن العربي فـ”بولعابة“ هي حلقة من 

حلقات ’تفكيك اجليوش“ و”تسخني اجلبهات“ 
احلدودية وتدمير االقتصاد وتغيير الهوية 
الثقافية واحلضارية للمنطقة املغاربية ككّل.
وسواء اعتمدنا مقاربة الداخل الُقْطري 

أو انتهجنا زاوية النظر اإلقليمية، فالنتيجة 
واحدة وهي ضرب منطقة شمال أفريقيا عبر 

إشعال احلدود، واستغالل اجلغرافيا الرخوة 
بني الدول املغاربية. اخلطير في اإلرهاب، 
فكرا وممارسة، ال يكمن فقط في ”عوملته“ 

وجتاوزه للحدود اجلغرافية واستالب أجيال 
من الشباب بوعود ”افتراضية“ شبيهة مبسار 

التجنيد والتحريض والتحضير الذي يبدأ 
من فيسبوك ومواقع التواصل االجتماعي 

األخرى، وينتهي عند التحّول إلى بيدق في 
رقعة شطرجن الكبار ومجرد رقم هني في 

حسابات الالعبني الكبار.
اخلطير في اإلرهاب يتمثل في أّنه يستثمر 

الفترة الفاصلة بني ”مرحلة الثورة“ ومرحلة 
التأسيس واالستقرار. وهي املرحلة التي 
يسميها علماء االنثروبولوجيا ”العتبة“ 

القائمة بني نهاية الثورة وبداية الدولة، وهي 
من أشد املراحل حساسية على املستوى 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، 
حيث ال تزال رواسب الدولة السابقة تدافع، 

بشخوصها وأشخاصها وإعالمها وأعالمها، 
عن شرعيتها ومشروعها، فيما تنافح الدولة 

اجلديدة عن شعارها وشارعها.
في حالة الشبه دولة والشبه ثورة، تتدخل 

التنظيمات اإلرهابية بعناوينها األخاذة 

وإعالمها الالفت إلسقاط جذوة الثورة وتدمير 
مؤسسات الدولة، قبل أن تعمم وتسحب 

منوذج الفشل على األقطار القريبة.
بهذا املنطلق، تدخلت ”داعش“ وأنصار 
الشريعة في ليبيا زمن ”الغموض“ الثورّي، 

فأسقطت أدبيات اإلصالح بالسالح وأجهضت 
مسالك التعبير والتفكير بالتكفير، ووظفت 

اخلرافة لتسويق ”اخلالفة“ املزعومة.
وبنفس املنطق تقريبا، يضرب اإلرهاب في 
مصر ساعيا إلى احليلولة دون تأمني القاهرة 
ملرحلتها االنتقالية، وراميا أيضا إلى حتويل 
مصر من حالة ”العتبة“ إلى حالة ”العتمة“. 
وليس بعيدا عن هذا املسار، يكثف اإلرهاب 
ضرباته وعملياته لتونس، تائقا إلى ضرب 

مسار ومسيرة االنتقال السياسي في مقتل، أو 
على األقل جعل تكلفة ”النجاح“ الثوري باهظة 

ومكلفة على املجموعة الوطنية برمتها.
ولئن جنح اإلرهاب في ليبيا في حتويلها 
من ”انتفاضة على سلطة بال مؤسسات“ إلى 

”كيان فاشل بال ثورة وال مؤسسات“، فهو 
يسعى حاليا إلى ”تعميم“ منوذج الفشل على 

مصر وتونس بالتحديد، وإعادتهما إما إلى 
”دولة بال ثورة“، أو حتويلهما إلى ”ثورة 

بال دولة“. أليس من باب املفارقة أن تشتعل 
احلدود الثالثة ملصر على جغرافيا إرهابية 

”فاشلة“ من ”سيناء“ و“غزة“، دون تعميم 
للواقع الغزاوي، إلى السودان وليبيا، وأن 
تنفتح تونس على حدود محترقة جنوبية 
تعيش على وقع عشرية دم قادمة، وأخرى 
جزائرية غربية ال تزال تعيش على حرقة 
عشرية دم سابقة، وتخشى من أي تطّور 
ميداني ينكى في جروح املاضي القريب.
وكأّن ”الالعبني“ الكبار في اخلارج 

والوكالء الصغار في الداخل ال يقبلون إال بـ 
”اإلبادة“ احلضارية والسياسية للبلدين عبر 

”تأبيد“ حالة ”شبه ثورة، شبه دولة“.
جزء من حالة املواجهة واملقاومة لـ 

”داعش“ متمثل ال فقط في جمع الليبيني على 
طاولة حوار واحدة، بل أيضا جتاوز حالة 

”الشبه الشبه“ في تونس ومصر، على شرط 
أن ال تكون الدولة على حساب الثورة، حتى 
وإن كانت الثورة في الكثير من األحيان على 

حساب الدولة.
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}  لنــدن – عبـــرت مجموعة أتش.أس.بي.ســـي 
البريطانية عن أســـفها الشـــديد لما ارتكب من 
مخالفـــات في مصرفها الخاص بسويســـرا مع 
إعالنهـــا أمس عـــن تراجع أرباحها الســـنوية 

بنسبة 17 بالمئة.
وفتحت الفضيحة الكبرى لتســـريب وثائق 
المصرف االســـتثماري التابـــع للمجموعة في 
سويســـرا، أبوابا واســـعة لمقاضاة البنك وقد 

تسفر عن غرامات كبيرة.
وقال أتش.أس.بي.ســـي، وهو أكبر مصرف 
فـــي أوروبـــا، إن اإلفصاحات التـــي قدمت في 
اآلونـــة األخيـــرة عـــن ممارســـات ســـابقة في 
المصـــرف السويســـري الذي اتهم بمســـاعدة 
بعـــض العمـــالء على التهـــرب مـــن الضرائب 
تشـــير إلى ”حجم األعمال التـــي ما زال ينبغي 

القيـــام بها“ في المصرف. وأعلن البنك تحقيق 
أرباح قبل الضرائب بلغت 18.7 مليار دوالر في 
العام الماضي انخفاضا مـــن 22.6 مليار دوالر 
في العام الســـابق لتأتي دون متوسط توقعات 

المحللين الذي بلغ 21 مليار دوالر.
تجنـــب  عـــن  أتش.أس.بي.ســـي  وأعلـــن 
مخصصات إضافية قيمتهـــا 550 مليون دوالر 
لتغطية غرامات محتملة تتصل بمزاعم تالعب 
في أســـواق صـــرف العمـــالت، وحـــذر من أنه 
قـــد يواجـــه تكاليف قدرهـــا 500 مليـــون دوالر 

لتعويض عمالء أميركيين.
وقـــال البنك في تقريره الســـنوي أمس إنه 
دفع تعويضات لبعض العمالء األميركيين فيما 
يتصـــل بمنتجات للحماية مـــن مخاطر الديون 
ومنتجـــات أخـــرى عرضت قبـــل مايـــو 2012. 

وأضاف أن تعويضات إضافية بخصوص هذا 
األمر ”قد تصل إلى 500 مليون دوالر“.

ودفـــع أتش.أس.بي.ســـي 611 مليون دوالر 
للســـلطات األميركية والبريطانية في نوفمبر، 
حيث كان أحد ســـتة بنوك تعرضـــت لغرامات 

بسبب مزاعم بالتالعب في أسواق الصرف.
وقال ستوارت جوليفير، الرئيس التنفيذي 
للبنـــك إن ”األرباح جاءت مخيبـــة لآلمال، على 
الرغـــم من أن الربع األخيـــر الصعب غطى على 
بعـــض من التقدم الذي تـــم تحقيقه في الثالثة 

أرباع السابقة“.
وعلـــى الرغم من التراجع ، قال جوليفير إن 
هناك ”دالالت مشـــجعة في عـــدة مجاالت. وإن 
آسيا مازالت تقدم مساهمة قوية، كما أن الشرق 
األوسط وشـــمال أفريقيا سجال أرباحا قياسية 

قبـــل حســـاب الضرائـــب“. وخضـــع جوليفير 
للتحقيق في األيام الماضية عقب صدور تقرير 
أفـــاد بأنـــه يمتلك حســـابا في فـــرع البنك في 
سويسرا يحتفظ به بالعالوات بعيدا عن البنك.
وقال أتش.أس.بي.ســـي أمـــس إن جولفير 
فتح الحســـاب عام 1998 عندمـــا كان يعمل في 
هونـــغ كونغ، ودفـــع ضرائب هونـــغ كونغ على 
العالوات. وأضاف أنه أبلغ ســـلطات الضرائب 

البريطانية بشأن الحساب.
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281اقتصاد
مليـــار دوالر تعتـــزم شـــركة أبـــل العمالقـــة لإللكترونيـــات 

استثمارها لتوســـيع أعمالها في أوروبا عن طريق بناء مركزي 

لبيانات في كل من أيرلندا والدنمارك.

باملئة من اليابانيني ال يشـــعرون بأي تحسن في االقتصاد رغم 

اإلجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة، حســـب اســـتطالع 

للرأي نشرته أمس صحيفة نيكاي االقتصادية.

القاهرة عازمة على االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول 2020 
[ إبرام عقود الستيراد 55 شحنة غاز والتفاوض على 29 أخرى [ مصر تستعد لطرح 8 مناطق للتنقيب في البحر المتوسط  

} القاهــرة -  قـــال وزير البتـــرول المصري 
شـــريف إســـماعيل أمس إن بالده تستهدف 
الطبيعـــي  الغـــاز  اســـتيراد  عـــن  التوقـــف 
المســـال في عام 2020 مع اكتمال مشـــروعات 
تطويــر الحقـــول وظهور نتائـــج االتفاقيات 
التي وقعتهـــا مصر مــؤخرا مع الشـــــركات 

األجنــبية.
وأكد أن بالده التي تعاني من مشكالت في 
الطاقـــة تعاقدت مؤخرا على نحو 55 شـــحنة 
غاز وتعتـــزم التعاقد مع غازبروم الروســـية 
علـــى 8 شـــحنات ســـنويا اعتبارا مـــن العام 
المقبل، إضافة إلى 21 شحنة لمدة عامين من 

مجموعة بريتش بتروليم البريطانية.
وتعاني مصر من ارتفـــاع فواتير الطاقة 
بســـبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد 
البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة من مصدر 
صـــاف للطاقة إلى مســـتورد صاف لها خالل 

السنوات القليلة الماضية.
وكان إســـماعيل قد كشـــف يوم األحد أن 
مصر ســـتقوم بطـــرح مزايدة عالميـــة في 8 
مناطق للتنقيب عـــن النفط والغاز في البحر 

المتوسط خالل العام الجاري.
وقـــال الوزيـــر إن ”إجمالـــي الشـــحنات 
ستغطي احتياجات البالد مع وصول محطة 
عائمة في مـــارس إلعادة الغاز المســـال إلى 
حالتـــه الطبيعية“ في وقت تســـعى الحكومة 
فيـــه لتحقيـــق اكتشـــافات جديـــدة لخفـــض 

االعتماد على الواردات.
وحســـب األرقـــام التـــي أعلنتهـــا وزارة 
البترول المصرية في األسابيع الماضية فإن 
ترافيجورا ســـتورد 33 شـــحنة بينما ستورد 
نوبـــل كلين فيولـــز التابعة لنوبـــل غروب 7 
شـــحنات وســـتورد فيتول تســـع شـــحنات 

وسوناطراك ست شحنات.
وكانت شـــركة هوج النرويجية أعلنت في 
نوفمبر أنها وقعت عقدا مدته 5 ســـنوات مع 
الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 
لتزويدهـــا بـــأول محطـــة عائمة الســـتقبال 
شـــحنات الغاز المســـال وتحويلـــه إلى غاز 

طبيعي بحـــد أقصى 500 مليـــون قدم مكعب 
يوميا. ومن المتوقع أن يبدأ تشـــغيل الوحدة 

في نهاية الشهر المقبل.
وبإمكان مصـــر تصدير الغـــاز الطبيعي 
المســـال ولكـــن ال يمكنهـــا اســـتيراده دون 
تشغيل محطة إلعادة الغاز المسال إلى حالته 

الغازية.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل 
محطـــات توليـــد الكهرباء التي تســـتخدمها 

المنازل والمصانع.
وأشـــار إسماعيل إلى أن ”إنتاج مصر من 
الغـــاز يبلغ نحو 4.7 مليـــار قدم مكعبة يوميا 
ونحتـــاج إلى مـــا ال يقل عـــن 700 مليون قدم 
مكعبـــة يوميا إضافيـــة لتوفيـــر احتياجات 
البالد من الكهربـــاء خالل الصيف، باالضافة 

إلى احتياجات قطاع الصناعة من الغاز“.
وأضاف أن بالده تشهد فجوة بين اإلنتاج 
والطلب علـــى الغاز خالل الفتـــرة ”من 2016 
وحتى عام 2020 . خالل هذه الفترة سنعوض 
الفجوة بإذن الله بحيث نتوقف عن االستيراد 
فـــي عـــام 2020 ما لم تكـــن هنـــاك حاجة في 
السوق المحلي إلى االستمرار في االستيراد 

نتيجة الطلب المتزايد“.
وبرزت مصر كسوق رئيسية جديدة للغاز 
الطبيعي المســـال مع تراجع الطلب في آسيا 
أكبر منطقة مســـتهلكة في العالم وهو ما دفع 
األســـعار إلى االنخفاض 60 فـــي المئة وحفز 

التجار على البحث عن فرص بديلة.
ويشهد إنتاج مصر تراجعا منذ منتصف 
التســـعينات والســـيما من الحقـــول القديمة 
بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات 
جديـــدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي 
ســـاهمت جزئيـــا فـــي تعويـــض جـــزء مـــن 

االنخفاض.
وكانت الهيئة العامـــة للبترول قد أبرمت 
اتفاقـــا مع أدنوك إلمداد مصر بشـــحنات من 
المـــواد البتروليـــة لمـــدة عـــام اعتبـــارا من 
سبتمبر. وبلغت قيمة الكميات المتفق عليها 
آنذاك نحو تسعة مليار دوالر وفقا لما أعلنته 

مصر حينها.
وقـــال وزير البترول إن بالده تحصل على 
مليوني برميل من النفط من الكويت شـــهريا 
منذ عشـــر سنوات ويتم تجديد االتفاق بشكل 
دوري. وأضـــاف إســـماعيل ”الكويت وافقت 
مؤخرا على زيـــادة الكميات إلى ثالثة مليون 

برميل شـــهريا مع تسهيالت في السداد على 
تسعة أشهر“.

وكشـــف الوزير أن  بالده ســـتطرح اليوم 
مزايـــدة عالمية للتنقيب عـــن الغاز في البحر 
المتوسط. وتوقع إسماعيل إغالق باب تلقي 
العـــروض في تلـــك المزايدة بنهايـــة يونيو 

المقبل.
بضـــخ  األجنبيـــة  الشـــركات  وتقـــوم 
اســـتثمارات في قطاع النفـــط المصري على 
أن تســـترد األمـــوال التي أنفقتهـــا من خالل 
الحصول على نســـبة من اإلنتـــاج من حقول 

النفط والغاز.
وقـــال إســـماعيل إن دعـــم بـــالده للمواد 
البترولية ســـيتراوح بين 70 و75 مليار جنيه 
خالل الســـنة المالية الحالية التي تنتهي في 
يونيو بعد انخفاض أسعار البترول عالمـيا.

وأضـــاف أن بالده تتوقـــع أن يبلغ دعمها 
للمـــواد البترولية في الســـنة المالية 2015-

2016 نحو 86 مليار جنيه على أســـاس ســـعر 
75 دوالرا لخام برنت.

ويقـــل هذا التقدير للدعم عـــن الرقم الذي 
توقعته مصر للسنة المالية الحالية وهو 100 
مليار جنيه وذلك قبل انخفاض أسعار النفط 

العالمية.
وقـــال الوزيـــر إن شـــركة بي.جـــي تنتج 
بالفعـــل مـــن 8 آبار فـــي مشـــروع ”9 أ“ الذي 
تطوره في اإلســـكندرية مع الحكومة وتتبقى 

لها بئر واحدة لم تدخل اإلنتاج بعد.
وتضم مشروعات بي.جي في اإلسكندرية 
مشروعات رشيد والبرلس التي تضم نحو 76 
بئـــرا إلنتاج الغاز يعمل منها بالفعل نحو 47 

بئرا.
وأكـــد الوزير أن أربع آبـــار تعمل بالفعل 
في مشـــروع تنمية حقول شـــمال بورســـعيد 
(دينيس وكروان) وتتبقى بئر واحدة فقط لم 

تبدأ اإلنتاج بعد.
وتهيمن الشـــركات األجنبية على أنشطة 
استكشـــاف وإنتاج النفط والغـــاز في مصر 
ومنها بي.بـــي وبي.جي البريطانيتان وايني 
اإليطالية. وأضاف إســـماعيل أن بالده تعمل 
على تعديل أسعار الغاز مع الشركاء األجانب، 
حيث قـــال ”نـــدرس حالـــة بحالـــة.. نحاول 
االقتـــراب من أرقام موحدة بين الشـــركات .. 
نبحـــث مع بي.بي في الوقـــت الحالي تعديل 

األسعار“.
وتدفع الحكومة المصرية نحو 2.65 دوالر 
للمليـــون وحدة حراريـــة بريطانيـــة لمعظم 
الشـــركات المنتجة للغاز في مصر باستثناء 

اينـــي اإليطالية وآر.دبليـــو.إي األلمانية بعد 
توصلهما إلى تعديل األسعار مع مصر.

وتعكـــف مصـــر حاليا علـــى تعديل عقود 
الغـــاز مع الكثير مـــن الشـــركات العاملة في 
البالد من أجل تشجيعها على تنمية الحقول 

وزيـــادة اإلنتاج. وأوضح إســـماعيل أن قيمة 
االســـتثمارات خالل الســـنة المالية الحالية 
المتوقعـــة 7.5 مليار دوالر وقـــد تصل إلى 8 
مليارات مع المشروعات الجديدة، متوقعا أن 

تزيد عن ذلك في السنة المالية المقبلة.

}  لنــدن – نـــزل الفرنـــك السويســـري إلى أقل 
مستوى في خمسة أســـابيع أمس مع انحسار 
التدفقـــات علـــى العملـــة التي تعد مـــالذا آمنا 
بسبب متديد مشروط حلزمة إنقاذ اليونان في 

نهاية األسبوع املاضي.
وجاءت خسائر الفرنك السويسري مفاجئة 
وكبيرة نســـبيا، رغـــم أن إبرام اتفـــاق برنامج 
إنقـــاذ اليونـــان مـــازال ضبابيا، ممـــا يعرض 
اليـــورو لضغوط أمام الفرنك والدوالر واجلنيه 

اإلسترليني والني الياباني.
وارتفـــع الدوالر بنحـــو واحـــد باملئة أمام 
الفرنك بينما تقدم اليورو 0.7 باملئة مقتربا من 
أعلى مســـتوى في 5 أســـابيع الذي سجله يوم 

اجلمعة عند نحو 1.08 فرنك.
وبدد االتفاق مع اليونان التهديد املباشـــر 
خلـــروج اليونـــان من منطقة اليـــورو لكن تظل 
الشـــكوك قائمة بشأن ما إذا كان التمديد قصير 
األجل ســـيقود إلى اتفـــاق يحافـــظ على قدرة 

اليونان على سداد ديونها.
ويتعـــني على اليونـــان أن تقـــدم ملجموعة 
اليورو قائمة باإلصالحات التي تعتزم تنفيذها 
خالل الفتـــرة املتبقية من اتفاق اإلنقاذ على أن 
حتظى تلـــك اإلصالحات مبوافقة الدائنني وهم 
املفوضية األوروبيـــة والبنك املركزي األوروبي 

وصندوق النقد الدولي.

الفرنك السويسري

يفقد مالذه اآلمن

كارلوس غصن رئيس شركة رينو الفرنسية يكشف أمس عن السيارة الجديدة من طراز كادجار في باريس

ثورة مصرية واسعة في استثمارات الطاقة

أكدت احلكومة املصرية أنها تسعى لتحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 
2020. وأعلنت أنها تستعد لطرح 8 مناطق للتنقيب في البحر املتوسط.

◄ أكد حيدر العبادي رئيس 
الحكومة العراقية أن حكومة إقليم 

كردستان لم تسلم كميات النفط 
الخام من حقول كردستان حسب 

االتفاق النفطي بين الطرفين، وأكد 
أن بغداد ملتزمة بذلك االتفاق.

◄  أظهر مؤشر معهد ايفو أن 
معنويات الشركات األلمانية 

ارتفعت إلى أعلى مستوياتها 
في سبعة أشهر في فبراير لتؤكد 
أن أكبر اقتصاد أوروبي يواصل 
التعافي الذي بدأ في نهاية العام 

الماضي.

◄  تراجع استهالك المنتجات 
النفطية في كوريا الجنوبية خالل 
العام الماضي إلى أدنى مستوى 

منذ 3 سنوات رغم االنخفاض 
الحاد في أسعار النفط، ليبلغ 

حجم االستهالك نحو 823 مليون 
برميل.

◄  فرضت السلطات التايوانية 
أمس األثنين حظرا على استيراد 

لحوم األبقار الكندية. وذكرت إدارة 
األغذية واألدوية التايوانية أن 

كندا أكدت ظهور حالة جنون بقر 
جديدة في إقليم ألبرتا. 

◄ قال وزير الطاقة والمناجم 
الجزائري يوسف يوسفي إن بالده 

تخطط لحفر أول بئر نفط بحرية 
لها بنهاية العام 2015 بعدما زادت 

طاقة التكرير السنوية إلى 31 
مليون طن نهاية العام الماضي.

◄  اعلنت شركة ميسوبيشي 
اليابانية للصناعات الثقيلة أنها 
فازت بعقد كبير تبلغ قيمته نحو 

3.4 مليار دوالر النشاء مترو انفاق 
الدوحة بالشراكة مع شركة تاليس 
الفرنسية وشركات يابانية اخرى.

الفضائح والغرامات تطارد مصرف أتش.أس.بي.سي البريطانيباختصار

شريف إسماعيل:

ستطرح اليوم مزايدة 

عالمية للتنقيب عن الغاز

في البحر المتوسط

رئيس المصرف ستوارت 

جوليفير يخضع لتحقيق 

بشأن امتالكه حسابا

في فرع البنك في سويسرا

44
مليار دوالر حجم مبيعات اإلســـمنت الســـنوية للشـــركة التي 

ســـتنجم عن اندماج شـــركتي هولسيم السويســـرية والفارج 

الفرنسية، لتكوين أكبر شركة إسمنت في العالم.
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◄ كشف اللواء الركن عبيد الكتبي 
رئيس اللجان المنظمة لمعرض 
ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 
أن اإلمارات تواصل محادثاتها 
مع شركتي بي.أيه.إي سيستمز 

وداسو بشأن شراء طائرات مقاتلة.

◄ قال وزير البترول المصري 
شريف إسماعيل إن بالده 

تستهدف التوقف عن استيراد 
الغاز الطبيعي المسال في عام 

2020، مع اكتمال مشروعات تطوير 
عدد كبير من الحقول البرية 

والبحرية.

◄ أكد مسؤولون أن ليبيا 
استأنفت ضخ الخام من حقل 

السرير في جنوب شرق البالد إلى 
ميناء الحريقة. ويعزز ذلك إمكانية 

تعافي صادرات ميناء الزويتينة، 
الذي تم فتحه في مطلع األسبوع.

◄ ذكرت المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب أمس 
اإلثنين، أن تضخم أسعار 

المستهلكين في البالد ارتفع إلى 
1.6 بالمئة على أساس سنوي في 

شهر يناير الماضي من 0.4 بالمئة 
في ديسمبر.

◄ أعلنت المجموعة المالية 
هيرميس إنها تستعد لطرح 

شركتين في بورصة مصر خالل 
الشهر المقبل، وأنها تتطلع لبدء 

العمل في نشاط التأجير التمويلي 
خالل النصف األول من العام 

الحالي.

◄ قالت شركة سيركو البريطانية 
أمس، إن التحالف الذي تقوده 

وقع عقدا مع الشركة السعودية 
للخطوط الحديدية لتقديم الدعم 

الفني واإلداري لمدة خمسة أعوام، 
بقيمة 185 مليون دوالر.

باختصار

} نيودهلي - على رقعة أرض محاطة باألسوار 
ليســـت بعيدة عن منزل رئيس الوزراء الهندي 
نارينـــدا مودي، تبدو للعيـــان الزهور الصفراء 
اليانعة حلقل من نبات اخلردل العشـــبي الذي 
يقف شاهدا على عدول حكومته عن حظر فعلي 
على التجـــارب احلقلية اخلاصـــة باحملاصيل 

الغذائية املعدلة وراثيا.
وقـــال علمـــاء على دراية بهذا املشـــروع إن 
محصـــول اخلـــردل احملور وراثيـــا القائم على 
قطعة األرض التي تبلغ مســـاحتها نصف فدان 
تابعـــة ملركز البحـــوث الزراعية فـــي نيودلهي 
ميثل املرحلة األخيرة مـــن التجارب قبل إتاحة 
هـــذا الصنـــف للبيع جتاريا، وقـــد يتم ذلك في 

غضون عامني.
وكانـــت الهنـــد قد أصـــدرت قرارا رســـميا 
بتأجيل زراعـــة الباذجنان املعـــدل وراثيا عام 
2010، خشـــية وجـــود آثار على ســـالمة الغذاء 
والتنـــوع احليـــوي. ولـــم يتـــم وقف رســـمي 
للتجارب األخرى للمحاصيل املهندسة وراثيا، 

لكن اآلليات التنظيمية توقفت.

ويبدو الســـماح بزراعة احملاصيل احملورة 
وراثيـــا خيـــارا جوهريا لتحقيـــق هدف مودي 
مبضاعفة اإلنتاجيـــة الزراعية في الهند، حيث 
أدت اجتاهات التحضـــر العمرانية إلى التهام 
الرقعـــة القابلـــة للزراعـــة عـــالوة علـــى النمو 
الســـكاني، ما يعنـــي ضرورة إطعـــام نحو 1.5 
مليـــار فم بحلول عـــام 2030، وهو رقم أعلى من 

نظيره في الصني.
وبـــدءا من أغســـطس مـــن العـــام املاضي، 
اســـتأنفت حكومة مـــودي التجـــارب احلقلية 
مبجموعـــة منتقاة مـــن احملاصيل التي ال تلقى 

شعبية تذكر.

وقـــال بـــاركاش جافاديـــكار وزيـــر البيئة 
الهندي لرويترز األسبوع املاضي إن ”التجارب 
احلقلية متضي قدما في طريقها، ألن تفويضنا 

هو إيجاد مراجعة علمية وتقييم علمي“.
وأضـــاف أن ”التجـــارب احلقلية احملدودة 
واآلمنة مســـتمرة، وأنها لعمليـــة طويلة كيفية 

االطمئنان إلى إن كانت آمنة متاما من عدمه“.
كان مودي مـــن مؤيدي احملاصيـــل املعدلة 
وراثيا عندما كان رئيسا لوزراء والية غوجارات 
منذ نحو عقد من الزمن، وهو نفس الوقت الذي 
شـــهد إدخال القطن احملور وراثيـــا إلى البالد 

والذي كلل بالنجاح.
وانطلقـــت في عـــام 2002، زراعة ذلك القطن 
الذي يتميز بقدرته علـــى إنتاج مبيدات اآلفات 
اخلاصـــة به، وهـــو احملصـــول الوحيد احملور 
وراثيا الذي يزرع رســـميا فـــي البالد ويغطي 
نحـــو 95 باملئة من الرقعة املزرعـــة بالقطن في 

البالد والبالغة 11.6 مليون فدان.
وبعـــد أن كانـــت واردات الهنـــد أكثـــر من 
صادراتها من القطن، أصبحت ثاني أكبر دولة 

منتجة ومصدرة للقطن في العالم.
لكن جماعات من القاعدة الشعبية املرتبطة 
بحزب بهاراتيا جاناتا الهندي القومي احلاكم 
في البالد، الـــذي يتزعمه مودي عارضت إنتاج 
محاصيل مهندسة وراثيا بسبب االعتماد على 

البذور التي تنتجها شركات عاملية كبرى.
وتوعدت جماعة سواديشي جاجران مانش 
القومية التي حتبذ االعتماد على الذات، بالقيام 
باحتجاجات إذا أتيح إنتاج احملاصيل املعدلة 

وراثيا على النطاق التجاري.
البـــذور  شـــركات  مـــن  قلـــة  وتســـيطر 
والكيماويـــات الزراعية على الســـوق العاملية 
للمحاصيـــل احملـــورة وراثيـــا ومنها شـــركة 
مونســـانتو. وحققت الهند، التـــي تعتمد على 
الزراعة على نطاق واســـع، االكتفاء الذاتي في 
احلبوب الغذائية بعد انطالق الثورة اخلضراء 
في ســـتينات القرن املاضي، عندما اســـتنبطت 
أصنافـــا من احلبوب ذات اإلنتاجية العالية مع 

استخدام املخصبات وطرق الري احلديثة.

وينطوي التحدي اآلن على إعادة استنساخ 
هـــذه الثورة التـــي جنحت في مجـــال الزيوت 
الغذائيـــة واخلضـــروات التـــي يشـــتد الطلب 

عليها.
وقاد الباحثون فـــي جامعة دلهي التجارب 
احلقليـــة لزراعـــة اخلـــردل، الذي ينتـــج أعلى 
محصـــول من البـــذور الزيتية، برئاســـة ديباك 
بنتـــال وهو عالم عاد الى بالده الهند قادما من 
بريطانيا عام 1985 قائال بأنه اســـتنبط ســـاللة 
عبر جينيـــة من اخلـــردل ترفع حجـــم اإلنتاج 
بنسبة 30 باملئة، لكن التجارب توقفت فيما بعد 

بسبب قرار تأجيل الزراعة.
وبدأت وزارة البيئة االحتادية املوافقة على 
التجارب احلقلية للمحاصيـــل احملورة وراثيا 
في أغســـطس املاضي، على الرغم من إلزام من 
يقومون بذلك باستخراج شهادات من الواليات 
املعنيـــة بشـــأن مـــكان إجـــراء هـــذه التجارب 

احلقلية.
وتتزعـــم هـــذه التجـــارب الواليـــات التـــي 
يحكمها مســـؤولون من حزب بهاراتيا جاناتا 
الهندي القومي احلاكم في البالد. وفي الشـــهر 
املاضـــي، منحـــت واليـــة مهاراشـــترا الضوء 
األخضـــر لتجـــارب الزراعـــة احلقليـــة لـــألرز 
واحلمـــص والـــذرة والباذجنـــان عـــالوة على 

أصناف أخرى من القطن.

وكانـــت والية البنجـــاب التي يشـــارك في 
حكمها حزب بهاراتيـــا جاناتا مع حزب محلي 
آخر، قد أعطت الضوء األخضر لزراعة اخلردل 
املعـــدل وراثيا فـــي أكتوبر املاضـــي، ثم أدارته 
احلكومـــة االحتادية بصورة غير مباشـــرة في 

غياب احلكومة احمللية.

وقـــال بنتال إن ”احلكومة االحتادية حازمة 
على ســـبيل التغيير“ مضيفـــا أن محصوله من 
ســـاللة اخلردل قـــد يكون جاهـــزا إلطالقه على 

النطاق التجاري في ظرف عام أو إثنني.
لكن جماعة غرينبيس (الســـالم األخضر) ال 

تزال على معارضتها.
وقـــال مانفيندرا ســـينغ اينانيـــا وهو من 
ناشـــطي جماعة جرينبيس (الســـالم األخضر) 
بالهنـــد ”إن اندفاع احلكومـــة احلالية باجراء 
جتارب حقلية صريحـــة دون معاجلة الثغرات 
األساسية في اآلليات التنظيمية أمر يثير القلق 

البالغ“.

الهند تعود للمحاصيل المعدلة وراثيا بحثا عن ثورة خضراء

اقتصاد
سوق الكويت 

6.611.56

0.15%

4.630.36

0.36%

سوق مسقطسوق قطر

12.549.25

0.19%

3.832.19

0.21%

6.619.81

0.22%

سوق السعودية

9.234.32

0.72%

سوق البحرين

1.463.79

0.18%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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سرعة تراجع إنتاج النفط الصخري األميركي قد تخفض اإلنتاج العالمي
[ الشركات تتسابق لخفض التكاليف بسرعة تفوق جميع التوقعات [  تراجع عمليات الحفر وتوقفها  بالكامل لدى بعض الشركات 

[ الخطط تواجه معارضة من أنصار البيئة وتثير مخاوف التبعية للشركات العالمية الكبرى 

} هيوستون (الواليات المتحدة) - يقول مدراء 
تنفيذيون إن شـــركات إنتـــاج النفط الصخري 
بدأت تقلص عمليات الحفر بوتيرة ســـريعة قد 
تدفع إنتاج النفـــط األميركي الخام لالنخفاض 
أســـرع من المتوقع في غضون أشهر، في إطار 
الســـعي لخفـــض التكاليف لمجـــاراة الهبوط 
الحاد في أســـعار الخام والمنافسة مع منتجي 

النفط في منطقة الخليج.
وتتســـابق الشـــركات إلى خفض التكاليف 
بدرجـــة أكبر وأســـرع مـــن ذي قبل، مـــع زيادة 
اهتمـــام مســـتثمري وول ســـتريت باالنضباط 

المالي ال بمجرد زيادة اإلنتاج.
وتقول بعـــض الشـــركات إن طبيعة النفط 
الصخري تســـهل مهمة الشـــركات فـــي تأجيل 
أعمال الحفر واالنتظار حتى تتحسن األسعار.

وتشـــهد اآلبار التي كانت السبب في طفرة 
الطاقة األميركية على مدى الســـنوات العشـــر 
األخيـــرة نضوبا ســـريعا، ولذلك ســـينخفض 
اإلنتـــاج اإلجمالي ما لم يتم حفـــر آبار جديدة 
علـــى الـــدوام ومواصلـــة اســـتخراج النفـــط 

الصخري.
وقـــال بـــروس فينســـنت الـــذي تقاعد من 
منصـــب الرئيـــس التنفيذي لشـــركة ســـويفت 
انرجي هذا الشـــهر، بعد أن أمضى 40 عاما في 
صناعـــة النفط ”الشـــيء الـــذي فاجأني هو أن 
الشـــركات  ســـواء منها الكبيرة أو الصغيرة .. 
القويـــة ماليا أوالضعيفـــة ماليا، كلها خفضت 
اإلنفاق االســـتثماري بوتيرة أسرع مما شهدته 

من قبل“.
وقبل بضعة أســـابيع فحســـب، كان الرأي 
الســـائد بيـــن المطلعيـــن علـــى بواطـــن هذه 
الصناعـــة والمحلليـــن هـــو أن إنتـــاج النفـــط 
األميركـــي ســـيواصل ارتفاعـــه لعدة أشـــهر، 

رغم انخفاض أعداد الحفارات بســـبب ارتفاع 
إنتاجية الحقول النشـــطة وقـــوة الدفع الذاتية 

لعمليات الحفر.
وفي الماضي، كان بوسع المنتج الذي لديه 
عقد حفار أن يستمر في الحفر. أما اآلن يضطر 
منتجون لدفع رســـوم لفســـخ هذه العقود وقال 
فينسنت إن ”هذا األمر عجل باالنخفاض الحاد 

في عدد الحفارات“.
 وكان المنتجـــون فـــي الماضي يشـــعرون 
بأنهـــم مضطـــرون لمواصلة اإلنتـــاج حتى مع 
تراجع السوق، خشـــية أن يسحب المنافسون 
الذيـــن يملكـــون آبـــارا فـــي الخزان نفســـه ما 
يتبقـــى من نفط. ولم يعد هذا األمر يمثل خطرا 
ألن النفـــط في هـــذه الحالة يظل محبوســـا في 

الصخور.
وقد أعلنت شـــركات عديـــدة تخفيضات في 
عمليات الحفر بنســـب تتراوح بين 25 و70 في 
المئة وتخفيضات في اإلنفاق بقيمة إجمالية ال 

تقل عن 25 مليار دوالر.
وذهب البعض إلى مـــدى أبعد. فقد أوقفت 
شركة ماغنوم هنتر كل عمليات الحفر وأخطرت 
شركات الخدمات أنها لن تستأنف العمل ما لم 
تنخفض تكاليف العمل فيها بنسبة 40 بالمئة، 

بحسب الرئيس التنفيذي جاري إيفانز.
وفـــي ضـــوء هـــذا االنخفـــاض ومعـــدالت 
االنخفاض فـــي حفر آبار النفط الصخري التي 
تبلـــغ نحـــو 60 بالمئة أو أكثر ســـنويا، يتوقع 
إيفانـــز أن يبدأ اإلنتاج األميركـــي في التراجع 

”خالل الشهرين المقبلين“.
وســـيؤدي انخفـــاض اإلنتاج مـــع ارتفاع 
اســـتهالك البنزيـــن إلـــى خفـــض الزيـــادة في 
اإلمـــدادات العالمية المقـــدرة بنحو 1.5 مليون 
برميـــل يوميا، وربما يســـمح بارتفاع أســـعار 

النفط الخام.
يســـتمر  أن  المحلليـــن  بعـــض  ويتوقـــع 
االنخفاض لبعض الوقت، بل يتنبأ ســـيتي بنك 
بأن تبلغ أسعار النفط األميركية أدنى نقطة لها 
عند 20 دوالرا للبرميل، لكن آخرين يعولون على 
انتعاش ســـريع لألسعار بفعل انخفاض أسرع 

مـــن المتوقع في عدد الحفارات العاملة. وقالت 
شـــركة بيكر هيوز لخدمات حقـــول النفط يوم 
الجمعـــة، إنه تم تعطيل مـــا يقرب من 50 حفارا 
ليصـــل إجمالي الحفـــارات البريـــة األميركية 
إلى 1250، وهو المســـتوى الـــذي تنبأت إدارة 
معلومات الطاقة بأن الصناعة ستصل إليه في 

أكتوبر.
وبـــدأت الشـــركات فـــي األســـابيع القليلة 
الماضيـــة تحجـــم عن تكســـير الصخـــور في 
اآلبار لضمها إلى شـــبكة اإلنتـــاج أو ما يعرف 
باالكتمـــال، وهي عمليـــة تمثل فـــي العادة 60 

بالمئة من إجمالي تكلفة البئر.
وقالت شـــركة ديفون انرجـــي إنها خفضت 
عدد أطقـــم العاملين في عمليـــات االكتمال في 
حـــوض ايغل فورد النفطي إلـــى 4 من 9، بينما 
قالـــت شـــركة أناداركو بتروليـــوم إنها خفض 

العدد بمقدار الثلث.

وتقول شـــركات اإلنتاج التـــي اعتادت على 
ســـعر 100 دوالر للبرميـــل إنهـــا تهدف لخفض 
التكاليف لكي تظل رابحة من اســـتخراج النفط 
الصخري عند ســـعر 40 دوالرا للبرميل أو أقل. 
ويحتاج العمل في بعض األحواض لســـعر 70 

دوالرا للبرميل اآلن.
والســـبيل لخفـــض التكاليف هـــو الضغط 
على شـــركات الخدمات التي تستغني اآلن عن 
آالف العاملين، وذلك من أجل خفض األســـعار 
واالعتماد على التكنولوجيا لإلسراع بعمليات 

الحفر وتحسين إنتاجية اآلبار.
ويقول مسؤولون إن شركات الخدمات تجد 
دائما ســـبيال لمواصلة نشـــاطها. وسيســـتمر 
نشاط النفط الصخري وستستمر هذه النهضة.

ويؤكـــد بعضهـــم أنهم ســـيخرجون أفضل 
حاال مـــن موجـــة التراجـــع ويصبحـــون أقدر 
علـــى التنافس مع الســـعودية، أكبر المنتجين 

األعضاء في منظمة أوبـــك. ويعتقد كثيرون أن 
السعودية سمحت ألســـعار النفط باالنخفاض 
ورفضت خفض اإلنتاج إلخراج منافســـيها من 

منتجي النفط الصخري من السوق.
وقال مدير تنفيذي بـــارز في صناعة النفط 
الصخري طلب عدم نشر اسمه إن ”أطرف شيء 
فيما نحن فيه اليـــوم هو أننا عندما نخرج من 
هـــذا الوضع ســـيكون الســـعوديون قد جعلوا 
صناعة النفـــط األميركية أقوى ممـــا هي عليه 

اآلن“.

النفط الصخري محاصر بين جبهتي انخفاض األسعار وأنصار البيئة

معارضة شعبية واسعة ألسباب بيئية ودينية وتجارية

قال نحو عشــــــرة رؤساء تنفيذيني لشركات نفط أميركية، أنهم فوجئوا بحجم التخفيضات 
في اإلنتاج وسرعتها، وأشاروا إلى أن موجة انخفاض األسعار احلالية تختلف عما مروا 

به من قبل في حياتهم املهنية.

يبدو أن احلكومة الهندية بدأت متهد الطريق إللغاء احلظر املفروض على جتارب احملاصيل 
املعدلة وراثيا، بل إنها أصبحت رهان احلكومة إلطعام السكان الذين من املتوقع أن يصل 

عددهم إلى 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2030.

بروس فينسنت:

المفاجأة أن جميع الشركات 

خفضت استثماراتها بوتيرة 

غير مسبوقة

باركاش جافاديكار:

التجارب الحقلية محدودة 

لحين االطمئنان إلى أن 

المحاصيل آمنة تماما

ديباك بنتال استنبط 

ساللة جديدة من نبات 

الخردل ترفع حجم اإلنتاج 

بنسبة تصل إلى 30 بالمئة 

جاري ايفانز:

أتوقع تراجع اإلنتاج 

األميركي خالل شهرين 

بسبب تراجع حفر اآلبار



أكـــدت وزارة الخارجية ووزارة  }القاهــرة -
القـــوى العاملة والهجرة المصريتان، أن ملف 
عودة العمال المصريين من ليبيا، ســـواء عبر 
معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، 
أو عبـــر معبـــر الســـلوم بيـــن ليبيـــا ومصر، 
يأخذ حيزا هاما مـــن اهتمام ومتابعة القيادة 

السياسية وكل الهيئات المعنية.
وأفـــاد الناطق باســـم الخارجية المصرية 
الســـفير بدر عبدالعاطـــي، بأَنّ خليـــة األزمة 
المعنية بمتابعة وضـــع المصريين في ليبيا، 
تتلّقى االتصاالت واالستفســـارات الواردة من 
م النصائح والتعليمات وفق  المصريين، وتقِدّ
المناطق الجغرافية الُمتواجدين بها في ليبيا، 

حفاظا على أرواحهم.
الخارجيـــة  باســـم  الناطـــق  أشـــار  كمـــا 
المصريـــة، إلـــى أن أجهـــزة الدولـــة توافقت 

حـــول خطة للتعامل مع كافة الســـيناريوهات 
الُمحتملة، وأَنّ التنفيذ مرتبط بالتطورات على 

األرض.
تلقـــي  غرفـــة  أن  عبدالعاطـــي،  وأضـــاف 
االتصاالت بوزارة الخارجية ترفع بشكل دوري 
تقارير إلى الخلية التي تضم ممثلي الوزارات 
واألجهـــزة المعنية لمتابعـــة الموقف واتخاذ 
القرارات والتوصيـــات المطلوبة للتعامل مع 

الوضع الميداني.
وقـــال إن الســـفارة المصرية فـــي تونس 
تتابع مع الســـلطات التونســـية المعنية كافة 
التســـهيالت الخاصة بعبور المتواجدين على 
الجانـــب الليبي إلى داخل تونـــس، مؤكدا أَن 
الطاقـــم القنصلـــي المصـــري المتواجد على 
معبـــر رأس جدير الحـــدودي، يتوّلـــى أعمال 
التنسيق سواء مع السلطات المحلية الليبية 

أو التونسية على جانبي المعبر. ودعا محمد 
جرافـــة، مدير معبـــر رأس جدير مـــن الجانب 
الليبي ،أمس، السلطات المصرية إلى اإلسراع 
في إجـــراءات ترحيل مواطنيها من ليبيا، عبر 
بوابة معبـــر رأس جدير الحدودية بين تونس 
وليبيـــا، ومنهـــا إلى مطـــار جربـــة جرجيس 

الدولي (150 كلم عن المعبر).

وقال جرافة، إنه على الســـلطات المصرية 
التســـريع في عملية الترحيل أكثر عبر توفير 
طائرات وحافالت أخـــرى لنقل المصريين من 

المعبر إلى المطار.
وتابـــع ”نحـــن نعمـــل فـــي إطـــار اتفاقية 
مـــع الجانـــب التونســـي والمصـــري تقضي 
بتســـهيل مرور ألف مصري كل 24 ســـاعة من 
خالل مجموعة مـــن الدفعات كل دفعة بها 200

مصري“.
وكانـــت وزيرة القـــوى العاملـــة والهجرة 
المصرية ناهد عشري، قالت األسبوع الماضي، 
إن عدد المصريين العاملين العائدين من ليبيا 
منذ إعدام داعش لـ21 عامـــال مصريا، والذين 
قدموا استمارات حصر للوزارة في العام 2011

بلـــغ 170 ألفـــا، وبلغ من قدم نفس االســـتمارة 
فـــي عـــام 2014 نحـــو 72 ألفا، مشـــيرة إلى أن 

الوزارة أعادت فتح باب حصر العمالة العائدة 
مـــن ليبيا منذ أيام من خالل نفس االســـتمارة 
المجانية علـــى الموقع اإللكترونـــي للوزارة، 
وفـــي 27 مديريـــة للقـــوى العاملـــة والهجرة 

بالمحافظات.
وأكدت الوزيـــرة أن الحكومـــة قادرة على 
توفيـــر فرص عمل للعمالـــة المصرية العائدة 
من ليبيـــا خاصة بعد المذبحة البشـــعة التي 
تعرض لها 21 عامال مصريا على أيدي تنظيم 

داعش اإلرهابي.
وأضافت عشـــري، خـــالل لقـــاء عقدته مع 
األمين العـــام لالتحاد الدولـــي للعمال العرب 
رجـــب معتـــوق، (ليبـــي الجنســـية)، أن ملف 
العمـــال المصريين في ليبيـــا يحظى باهتمام 
القيـــادة السياســـية المصرية خـــالل الفترة 

الحالية.

استنفار مصري رسمي لتأمني عودة العاملني من ليبيا
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أجهزة الدولة توافقت حول خطة 

للتعامل مع كافة السيناريوهات 

مرتبـــط  والتنفيـــذ  املحتملـــة، 

بالتطورات على األرض

◄

أضداد
«نحن ضد أي تدخل عسكري في ليبيا، والحل السياسى هو األسلم 

لهذا البلد، وتونس وقفت وتقف على املســـافة نفســـها من جميع 

األطراف في ليبيا».

احلبيب الصيد 
رئيس احلكومة التونسية

«نحن كنا حريصني على أال نتدخل عســـكريا ولـــم نكن نود التحرك 

داخل الحدود الليبية احتراما لســـيادة هذا البلد وشـــعبه، ولكن ما 

حدث هو جريمة إرهابية وحشية تعرض لها أبناؤنا في ليبيا». 

عبدالفتاح السيسي 
الرئيس املصري

«إعـــدام 21 مصريا جريمة بشـــعة، ومصر وليبيا فـــي معركة واحدة 

ضـــد اإلرهاب، واملحنة التي نمر بها ســـتعزز من صالبة وعرى األخوة 

والتضامن بني شعبينا».

عبدالله الثني 
رئيس احلكومة الليبية املؤقتة

العرب يتوحدون إلدانة داعش في ليبيا ويختلفون في سبل مواجهته

} دعا وزير اخلارجية اجلزائري رمطان 
لعمامرة إلى احترام سيادة الدولة الليبية، 

مؤكدا أن اجلزائر ترفض من ناحية املبدأ أي 
تدخل أجنبي سياسي أو عسكري في ليبيا، 

وأنها ترفض دعم أي طرف في ليبيا على 
حساب طرف آخر.

وطالب لعمامرة املجتمع الدولي مبساعدة 
ودعم جهود اجلزائر الساعية إلى إجناز 

احلوار بني فرقاء األزمة في ليبيا، لتحقيق 
املصاحلة الوطنية في هذا البلد.

وقال وزير اخلارجية اجلزائري، 
خالل مؤمتر صحفي جمعه 

مبساعد وزير اخلارجية القطري 
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم 
آل ثاني، ”إن اجلزائر تدعو إلى 

احترام سيادة ليبيا وتعزيز 
املؤسسات الليبية بإجراء 

مصاحلة وطنية، كما جتدد 
الدعوة إلى احلوار حلل 
األزمة، وهي تدين كافة 

أشكال اإلرهابفي ليبيا“.
وأضاف أن بالده تدافع 

عن خيار احلوار الوطني 
في ليبيا، وتسعى إلى 

إقناع املجتمع الدولي بذلك، 
وتعتبر أن أي تدخل عسكري 

من شأنه أن يوجد مبررات 

للمجموعات املتطرفة. ورأى الوزير اجلزائري 
أن العملية اإلرهابية التي قام بها تنظيم 

داعش بحق رعايا مصريني أبرياء في ليبيا، 
يجب أن تدفع إلى بذل املزيد من اجلهود 

لتشجيع الليبيني على احلوار. وقال  ”هذه 
التطورات اخلطيرة في ليبيا حتثنا على 

تشجيع الليبيني على التعامل مع اجلهود 
املبذولة، سواء من طرف اجلزائر أو األمم 

املتحدة وغيرها، من أجل إيقاف دوامة العنف 
والوصول إلى احلل السلمي املنشود“.

وتلتقي قطر – التي حتفظت على ضرب 
الطيران احلربي املصري معاقل إرهابيي 
أنصار الشريعة وداعش في درنة -  مع 

وجهة النظر اجلزائرية، حيث قال مساعد 
وزير اخلارجية  القطري لشؤون التعاون 
الدولي، إن بالده تدعم جهود اجلزائر من 

أجل حل األزمة في ليبيا ومالي.
وتختزل اجلزائر املواقف العربية 
الرافضة للتدخل العسكري في ليبيا، 

وتتقاسم املخاوف من تبعات هذا التدخل مع 
تونس، وترى أن هناك شواهد تدعم موقفها، 
منها موجات النزوح التي تزامنت مع غارات 

”الناتو“ على ليبيا في إطار حملة إسقاط 
نظام القذافي، وما مثلته من أعباء أمنية 

واقتصادية واجتماعية عليها وعلى مصر 
أيضا. وتعتقد اجلزائر أن التدخل العسكري 
سيفاقم األزمة الليبية ولن يقدم حلوال عملية 

ملواجهة اإلرهاب، وترى في دعم مبادرتها 
لرأب الصدع بني فرقاء الساحة الليبية، 
مخرجا لألزمة وأن التوافق الليبي كفيل 

بدحر اجلماعات املتطرفة. غير أن رهانها 
على إجناح احلوار الليبي كمدخل لالستقرار، 

رغم أهميته، يصطدم بتصلب اجلماعات 
املسلحة، اإلرهابية منها واملتناحرة على 

النفوذ.

ويبدو أن حتقيق املصاحلة الوطنية في 
ليبيا يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا، وهو 

بدوره يحتاج إلى حتقيق توافق يستثني 
العصبية القبلية واملناطقية واأليديولوجية، 
وهي مسائل متشابكة ومركبة تزيد الوضع 

تعقيدا، وتطيل عمر اجلماعات املتطرفة 
ومتنحها فرص السيطرة والتمدد.

واعتبر وزير اخلارجية اجلزائري رمطان 
لعمامرة، أن ما تعيشه ليبيا هو أزمة معقدة 
تتعامل معها اجلزائر على أنها شأن داخلي 

ليبي، مضيفا أن بالده تتعامل مع األزمة 

الليبية انطالقا من املبدأ الثابت للجزائر، 
وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول.
وكانت القيادة اجلزائرية سبق لها وأن 
أقرت بحجم خطر اجلماعات اإلرهابية في 
األراضي الليبية على أمنها القومي، وهي 

تتريث، حسب اخلارجية اجلزائرية، في 
التعامل مع هذه اجلماعات، فيما دفعت 

بتعزيزات عسكرية 
ضخمة على طول 
حدودها مع ليبيا 

ملنع تهريب األسلحة 
وتسلل العناصر 

اإلرهابية إلى 
أراضيها أو العبور 

منها إلى مالي.
اجلزائر التي عارضت تدخل ”الناتو“ في 

ليبيا عام 2011، أرادت مبعارضتها التدخل 
العسكري في ليبيا توجيه رسالة ضمنية 
ملصر، مفادها أنه ال ميكن لها أن تقف مع 

القاهرة في أي خيار عسكري، حتى وإن كانت 
خارجيتها قد بعثت ببرقية تعزية للقيادة 

املصرية بعد إعدام داعش لـ21 من األقباط  
املصريني في ليبيا. 

وأدانت العمل االرهابي، فيما تتجه إلى 
املطالبة بتعزيز التنسيق األمني بني دول 

اجلوار الليبي.

} قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، 
إن التنظيمات المتطرفـــة ليس لها عالقة بأي 
دين، مؤكـــدا أن الغارات الجويـــة التي نفذها 
الطيران المصري علـــى مواقع لتنظيم داعش 
اإلرهابي في درنة المدينة الســـاحلية الليبية 
في شـــرق البالد، هي جزء مـــن حق مصر في 

الدفاع عن النفس.
وأكدت مصر على لســـان وزير خارجيتها، 
عقب إعدام داعش لــــ21 من مواطنيها األقباط 
في ليبيا، أن الجريمة البشـــعة كانت تستحق 
رّدا مناســـبا، وفقـــا للدســـتور المصري 
ووفقا للضرورة األمنية، موضحا، 
أنها تلتقي في وجهة نظرها مع 

الحكومة الليبية الشرعية.
وأوضح ســـامح شكري، أن 
جاء  المصري  العســـكري  الرد 
بناء علـــى تنســـيق وطلب من 
في  وكان  الليبيـــة،  الحكومة 
إطار الشرعية الدولية تماما، 
مضيفا، أن مصـــر لها الحق 
فـــي أن تتخذ إجـــراء منفردا 
العـــام  الســـكرتير  وتخطـــر 
لمجلس األمـــن بهذا اإلجراء 

وطبيعة اتخاذه.
وتابع ”ما قامت به مصر 
تم في إطـــار القانون الدولي 
الكاملة،  الدولية  والشـــرعية 

الســـيما أن هنـــاك بيانا من رئيـــس الحكومة 
الشـــرعي في ليبيا، يؤكـــد أن حكومته تطلب 

دعم مصر لمحاربة اإلرهاب“.
ولم يخـــف الوزير المصـــري، أن اإلرهاب 
الذي اســـتوطن األراضي الليبيـــة بات خطرا 
ليـــس على ليبيا وحدها بـــل على دول الجوار 
أيضـــا، وعلى مصر تحديدا التـــي بدأت ُبعْيد 
ثـــورة 30 يونيـــو حملة على إرهـــاب اإلخوان 
المســـلمين التي ال تختلف، حسب تقديره عن 

داعش.

وأكد شـــكري أن الميليشـــيات فـــي ليبيا 
تتلقى دعما غير محدود من بعض الدول، دون 
أن يســـميها، موضحا، أنه ليـــس من المنطق 
المســـاواة بين حكومة منتخبة وميليشـــيات 
مســـلحة، في إشارة إلى حكومة عبدالله الثني 
المعتـــرف بها دوليـــا، وردا على ما يبدو على 
بعض المواقف العربية التي تعتبرها القاهرة 
أقل من المأمول وال تتناسب مع حجم الجرائم 
التي ترتكبها التنظيمـــات اإلرهابية في ليبيا 

بحـــق المصرييـــن والليبيين وغيرهـــم. وأكد 
الوزيـــر المصـــري أن خطـــر اإلرهـــاب داخل 
الجارة ليبيا، يتطلـــب توافقا وإجماعا عربيا 
ودوليــــا، وال يحتمــــل تنـافـــرا وخـالفات قد 
تؤخـــر أو تعرقل مواجهته، مجددا طلب بالده 
رفـــع الحظر عـــن تســـليح الجيش الشـــرعي 

الليبي.
وقال سامح شكري ”إننا نعمل على تمكين 
السلطات الشرعية الليبية من حماية الشعب“، 
محّمال القوى الغربية الكبرى المســـؤولية عن 
االســـتقرار في  استعادة 

ليبيا.
وفـــي تعليقـــه علـــى 
الدوليـــة  الفعـــل  ردود 
المصرية  الغارة  بشـــأن 
على معاقل تنظيم داعش 
والجماعـــات  اإلرهابـــي 
المتحالفـــة  المتطرفـــة 
معه، ومنها تنظيم أنصار الشريعة، قال سامح 
شـــكري ”إن المجموعة الدولية وعلى رأســـها 
أميـــركا تتفهم موقف ورّد مصـــر على جريمة 

إعدام التنظيم المتطرف 21 قبطيا“.
وأضـــاف أيضـــا أن بـــالده ال تختلف مع 
المجموعـــة الدوليـــة والعربية حـــول حتمية 
الحـــوار فـــي ليبيا، لكنه شـــّدد علـــى ضرورة 
اســـتثناء المتورطين في أعمال إرهابية منه، 
وقـــال ”نحـــن نتعاون مـــع الحكومـــة الليبية 

الشـــرعية وندعم جهـــود المبعـــوث األممي“.
وال تختلـــف مصر والمجموعـــة العربية حول 
ضـــرورة مواجهة اإلرهـــاب في ليبيـــا، إال أن 
هنـــاك اختالفات غير معلنة في وجهات النظر 
تتعلـــق في مجملها بوســـائل المواجهة، ففي 
حين سارعت القاهرة للرد عسكريا على جريمة 
داعش، تحفظـــت دول عربية ومنهـــا الجزائر 

وقطر على التدخل العسكري المصري.
وكان سامح شـــكري قد أوضح أن مشروع 
القـــرار العربـــي الذي تم تقديمـــه إلى مجلس 
األمـــن الدولـــي والخاص باألوضـــاع الحالية 
فـــي ليبيـــا، يتضمن في حـــّده األدنـــى ثالثة 
عناصر رئيســـية: أولهـــا حرية تقديـــم الدعم 
للجيش الشرعي الليبي حتى يستطيع مقاومة 

اإلرهابيين في الدولة. 
وثانيها، فرض حظر بحري على الشواطئ 
الليبية لمنع تدفق األســـلحة والعتاد الموجه 

إلى الجماعات المتطرفة. 
وثالثها، مطالبـــة المجتمع الدولي بتوفير 
الدعم المباشـــر للحكومة الشـــرعية في ليبيا 

لمحاربة اإلرهاب.
وتخشـــى مصر من أن يتمدد تنظيم داعش 
تنظيميـــا وفكريا إلـــى أراضيها، مـــع وجود 
جماعات متطرفة في ســـيناء تدين له بالوالء، 
وعلى ضوء التقاء جماعة اإلخوان المســـلمين 
المحظورة مـــع التنظيم اإلرهابـــي في معظم 

األفكار التكفيرية.

غاراتنا على داعش في درنة جزء من حق مصر في الدفاع عن النفس

الجزائر ترفض أي تدخل أجنبي سياسي أو عسكري في ليبيا
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لعمامرة إلى
مؤكدا أن اجل
تدخل أجنبي
وأنها ترفض
حساب طرف
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سامح شكري
دبلوماســـي مصري تولى حقيبة الخارجية في التشـــكيل 

الجديد لحكومة الرئيس املنتخب عبدالفتاح السيسي، 

وكان قد شـــغل سابقا منصب ســـفير مصر في الواليات 

املتحدة من 2008 إلى 2012

رمطان لعمامرة
وزيـــر خارجية الجزائر منذ ســـبتمبر 2013، وهو ســـفير 

ســـابق لـــدى األمـــم املتحدة ووســـيطها لحـــل عدد من 

النزاعـــات في القـــارة األفريقية، ورئيس مجلس الســـلم 

واألمن األفريقي

ما قامت به مصر تم فى إطار القانون والشرعية 

الدولية الكاملة، والحكومة الشرعية فى ليبيا 

طلبت دعم مصر ملحاربة اإلرهاب

الجزائر تتعامل مع األزمة الليبية املعقدة انطالقا 

من املبدأ الثابت في سياستها الخارجية وهو عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول

الرد المصري العسكري على إعدام تنظيم داعش اإلرهابي لـ21 من األقباط 
المصريين ذبحا في ليبيا كان سريعا، تلته ردود فعل دولية وعربية سريعة 
أيضــــــا، تفّهمت حق مصر في الدفاع عن نفســــــها وعــــــن مواطنيها داخل 

األراضي الليبية، لكنها رفضت دعوتها إلى تحرك عسكري دولي.
وخّفضت القاهرة، تبعا لردود الفعل الدولية، مطلبها من التدخل العسكري 
إلى رفع الحظر عن تســــــليح الجيش الليبي لمواجهة التنظيمات اإلرهابية، 

وهو مطلب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أيضا، لكن التجاوب الدولي 
ــــــة، فيما قادت  ــــــم يرق أيضا إلى مســــــتوى االنتظــــــارات المصرية والليبي ل
الجزائر التي تجمعها حدود طويلة مع ليبيا، الشق العربي الرافض للطلب 
المصري، وســــــط جدل محتدم حول التبعات األمنية واإلنســــــانية المحتملة 

ألي خيار من هذا النوع.
وبين الرفــــــض والتحفظ والتفهم، تراوح المواقف مكانها دون إيجاد حلول 

وبدائل عملية، تسّكن هواجس مصر الجارة الشرقية من الخطر الذي بات 
يمثله داعش على مواطنيهــــــا العاملين في ليبيا، وعلى أمنها القومي، فيما 
تلتقي الجزائر في موقفها مع الدول العربية التي ترى في الحوار ســــــبيال 
وحيدا لحل األزمة الليبية، بينما يقطع صوت رصاص المتطرفين في ليبيا 
الطريق على الحلول السلمية، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الليبية 

مساعيها للحصول على دعم دولي الحتواء فوضى السالح.



} أوســلو - شـــكل أكثـــر مـــن ألف مســـلم في 
النرويج سلسلة بشرية حول معبد يهودي في 
العاصمة أوسلو الســـبت الماضي، في مشهد 
رمزي للحمايـــة تضامنا مع الطائفة اليهودية 
في المدينة وتنديدا بهجوم على معبد يهودي 

في الدنمارك المجاورة األسبوع الماضي.
نظمـــت السلســـلة فتاة نرويجية مســـلمة 
تدعى هجرة أرشـــد (17 عاما). وقالت إن الذي 
دفعهـــا لذلك هـــو اإلجحاف الـــذي يتعرض له 

المسلمون واليهود بشكل يومي.
وأضافت ”حّفزنا الهجـــوم اإلرهابي الذي 
شـــهدته الدنمـــارك نحن الشـــباب واإلجحاف 
الـــذي يتعرض لـــه اليهود والمســـلمون. إنها 
مشـــكلة تواجهنا يوميا ونعاني منها منذ أمد 
طويل“. وأكدت هجرة أن تنظيم الشباب لمثل 

هذا الحدث يعطي أمال في المستقبل.

وقالـــت ”إنه لشـــيء مهم أن يكون شـــباب 
وراء تنظيم هذا التجمع، ألننا نحن المستقبل 
وعلينا أن نتخذ موقفا لنظهر للعالم كيف نريد 

أن تكون األمور“.
وشـــارك فـــي السلســـلة البشـــرية، التـــي 
لقيت اهتماما إعالميـــا كبيرا، عدد من الناس 
أكبـــر مما كان متوقعا، وقال شـــباب وعائالت 
ونرويجيون عاديون إنهم أرادوا بمشـــاركتهم 

توضيح موقفهم بشأن الحرية الدينية.
وردد المشـــاركون في السلســـلة البشرية 
التي أطلقوا عليها ”سلســـلة السالم“ هتافات 
وشـــعات من قبيل ”ال لمعاداة الســـامية“ و“ال 

لإلسالموفوبيا“.
وقال مشـــارك يدعى ليدولف جريمشـــتاد 
”نشارك من أجل الحرية الدينية. فأنا شخصيا 
أدرس علـــم الالهـــوت، وأردت أن أكـــون هنـــا 
ألعبر عـــن تضامني مع اليهود والمســـلمين، 

ومع كل شـــخص في ممارســـة دينه“. وبدأت 
سلســـلة السالم حول المعبد بعد انتهاء عطلة 
السبت على الساعة الخامسة ونصف بتوقيت 
جرينتش، حيث وقف منظمو السلسلة وزعماء 

اليهود جنبا إلى جنب حول المعبد.
وقالت مشاركة في السلسلة وتدعى فاطمة 
دوجيـــن ”أنـــا هنـــا ألروج للتعايـــش الديني 
بيـــن اليهـــود والمســـلمين، وألظهـــر للجميع 
أننـــا نعيش معا في ســـالم منذ أمد وهذه هي 
اإلنســـانية.. أن يتعايش الناس في ســـالم مع 

بعضهم البعض“.
وقال منظمو السلســـلة إن معظم مســـلمي 
النرويـــج يؤيدون حقـــوق اليهـــود، ويأملون 
أن تناضـــل الطوائف األخـــرى أيضا من أجل 

مكافحة التطرف.
وقالت صاحبة فكرة الفعالية هجرة أرشد 
”أصدقائي األعزاء.. حضوركم اليوم يثبت أننا 
اقتربنـــا خطوة من المســـتقبل. اليوم نتجاوز 
الماضـــي ومعا كأمة ســـنقضي على االنحياز 
في نفوســـنا ضد بعضنـــا البعض. نحن كأمة 
سنكتب التاريخ معا. شكرا جزيال لكم جميعا 

على حضوركم هنا اليوم“.
وقـــال عاطف جميـــل، وهو أحـــد منظمي 
التظاهـــرة، إن الفعاليـــة تنتظـــم ”للتعبير عن 
إدانة شـــباب النرويج لما جـــرى في الدنمارك 

والتأكيد ان المسلمين ال يؤيدون اإلرهاب“.
وأضاف ”األمور تسير جيدا في بلدنا. من 
المهم محاربة األفكار المســـبقة التي تقول إن 

المسلمين يكرهون اليهود“.
وأوضحت وكالة األنباء الفرنسية أن نحو 
1500 عبروا عبر فيسبوك أنهم سيشاركون في 
الفعالية التي تذكر بفعاليات مماثلة للتضامن 

في مصر بين األقباط والمسلمين.
ُتجدر اإلشـــارة إلى أن اليهود في النرويج 
يمثلون إحدى أصغـــر الطوائف اليهودية في 
أوروبـــا، إذ ال يتعـــدى عددهم 1000 شـــخص، 
بينمـــا يتراوح عدد المســـلمين في البالد بين 
150 ألفـــا و200 ألف. ويصل عدد الســـكان في 

النرويج إلى نحو 5.2 مليون شخص.
وسلطت األضواء على الجدل بشأن الهجرة 
في النرويج عام 2011، عندما قتل مسلح يدعى 
أندرس برينج بريفيك 77 شـــخصا بعدما اتهم 

الحكومة بتسهيل هجرة المسلمين واإلضرار 
بنقاء الدم النرويجي. 

ويتزايد تأييد الهجـــرة بوتيرة ثابتة منذ 
هـــذه الهجمـــات، وذكر اســـتطالع للـــرأي في 
أواخر العام الماضي أن 77 في المئة من شعب 
النرويج يعتقد أن المهاجرين قاموا بإســـهام 

مهم في المجتمع.
وتبعا للنجاح الذي عرفته تظاهرة سلسلة 
الســـالم البشـــرية حـــول معبد يهـــودي، دعا 
ناشطون نرويجيون على اإلنترنت إلى تشكيل 
سلسلة بشـــرية حول المســـجد الرئيسي في 
أوسلو السبت القادم، بعد أسبوع على نشاط 
مماثـــل لقي اســـتجابة واســـعة حـــول كنيس 

يهودي في العاصمة النرويجية. 
وأوضـــح الداعون إلى تشـــكيل ”سلســـلة 
عبر موقع فيسبوك ”نحن مجموعة  التضامن“ 
أشـــخاص تحرص، فـــي مواجهـــة المخاوف 
المتزايدة واالستقطاب المتفاقم في المجتمع، 

علـــى أن تبرز أننا ال نعتبر المســـلمين خطرا 
وإنما ثروة“.

وأضافـــوا ”نحن ســـعداء ألن المســـلمين 
جـــزء ال يتجزأ من مجتمعنا، ونشـــعر أن هذه 
األقلية معرضة لالستفزاز والظلم“، متحدثين 
عن هجمات أخيرة مدفوعة بكره اإلســـالم في 

فرنسا والسويد وحتى الواليات المتحدة.
وظهـــر اإلثنين أعرب حوإلى 400 شـــخص 
عن نيتهم المشـــاركة في تجمع سلمي السبت، 
حول مســـجد جماعة أهل الســـنة بالقرب من 

وسط مدينة أوسلو.
واستندت هذه المبادرة إلى نجاح السلسلة 
البشرية األولى السبت الماضي، والتي شكلها 
شباب مســـلمون حول كنيس أوسلو اليهودي 
تضامنا مع اليهود الذين تعرضوا لالستهداف 

قبل أسبوع في كوبنهاغن.
يذكر أنه ليل 14 إلى 15 فبراير، قتل يهودي 
في الـ37 من العمر برصاص ُأطلق على كنيس 

كوبنهاغـــن. وكان المنفذ المفتـــرض للهجوم 
عمر الحسين الدنماركي من ُأصول فلسطينية، 
قتل قبل ســـاعات شـــخصا آخـــر عندما أطلق 
النار على مركز ثقافي كان يســـتضيف نقاشا 

حول اإلسالم وحرية التعبير.
وذكرت هـــذه الهجمات باالعتـــداءات على 
مقر صحيفة شـــارلي إيبدو الفرنســـية وعلى 
متجـــر لألطعمة اليهودية في باريس بين 7 و9 
يناير، وأنعشت المخاوف من حالة استقطاب 

بين الطوائف الدينية.

موضـــوع   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   {
التشـــنجات الهوياتية في أوروبا شـــكل محور 
النـــدوة التي احتضنهـــا رواق مجلس الجالية 
المغربية بالخارج يوم السبت 21 فبراير 2015، 
وشـــارك فيها كل من الكاتب الفرنســـي ميشيل 
فيفوركا والفيلســـوف الفرنســـي المغربي علي 
بنمخلوف وأســـتاذ العلوم السياسية عبدالله 
الطوزي، وتولى تسييرها األمين العام للمجلس 

األوروبي للعلماء المغاربة خالد حاجي.
خالل أولـــى مداخـــالت هذه النـــدوة دافع 
الفيلسوف الفرنســـي المغربي علي بنمخلوف 
على كونية المبادئ اإلنسانية ووحدة مبادئها 
التي تشـــكل هوية واحدة بالنســـبة لإلنسانية 
جمعاء. واعتبر مـــن خالل مجموعة من األمثلة 

الفلســـفية أن هنـــاك محاولـــة لتفكيـــك الهوية 
الواحدة للقيم اإلنســـانية حتـــى يظهر على أن 
هناك جزءا من العالم يدافع عن القيم اإلنسانية 
بينما هـــي قيم كونية، وعلـــى الجميع الحفاظ 

عنها بشكل ملموس.
وأكد الفيلســـوف المتخصص في الفلسفة 
العربية وفلسفة المنطق، صاحب كتاب ”معجم 
ابن رشـــد“ أن قيمـــة األخوة مثـــال، الموجودة 
فـــي الفصل األول من اإلعـــالن العالمي لحقوق 
اإلنســـان، ليســـت فكرة أو تصـــور ولكنها فعل 

يجب أن يظهر عبر الممارسة اليومية.
وحـــول التصـــور الغربـــي لإلســـالم دعـــا 
بنمخلـــوف إلـــى ضـــرورة االبتعاد عـــن جعل 
اإلســـالم شكال تبريريا لألحداث الحالية، وصد 

الفكرة التي يتـــم تمريرها حول الخوف من كل 
شيء والتي تهدف إلى تفريق الهوية اإلنسانية 

الواحدة.
الكاتب الفرنســـي ميشل فيفيوركا خصص 
مداخلتـــه إلى تقديـــم جرد تاريخـــي للتوترات 
الهوياتيـــة، مؤكدا أنها ليســـت وليدة اللحظة 

الحالية ولكنها متواجدة منذ وقت طويل.
واســـتعرض عالـــم االجتمـــاع ومدير مركز 
التحليـــل والعمـــل الميداني السوســـيولوجي 
بعض المحطات التاريخية للتوترات الهوياتية 
التي بدأت تظهـــر جلية مع بروز مفهوم الدولة 
األم الـــذي ال يقبـــل هويـــة أخرى غيـــر الهوية 
فـــي نهاية  الواحـــدة للدولـــة، مـــن ذلك أنـــه“ 
الستينات داخل الدولة، األمة األوروبية ظهرت 

بخصوصياتها  تطالـــب  جهويـــة  مجموعـــات 
واالعتـــراف بحقوقها في االختـــالف، وأعقبها 
مجيء مبدأ التعايش الثقافي الذي كان يطبعه 
التفاؤل، قبل أن يبرز المســـلمون كمكون جديد 
فـــي المجتمعـــات الغربية، أصبحـــت معه هذه 

المجتمعات تتوجس من فقدان ثقافتها“.

} مكة - دعا أحمد الطيب، شـــيخ األزهر، إلى 
عقد مؤتمر إســـالمي لـــكل المذاهب، للخروج 
بإقرار ســـالم، وليترك المجال ألهل كل بلد في 

اتباع المذهب الذي ارتضوه ودرجوا عليه.
وقـــال الطيب، في كلمتـــه بمؤتمر مكافحة 
اإلرهاب المنعقد بمدينة مكـــة المكرمة ”أدعو 
إلى مؤتمر نخرج منه بإقرار سالم فيما بيننا، 
بمختلـــف مذاهبنا ومشـــاربنا، َنســـَتـثِمر فيه 
الثوابت المشـــتركة نجتمع عليهـــا، ونتآخى 

حولها، ونتالقى في رحابها“.
وأضـــاف ”وليترك المجال ألهل كل بلد في 
اتبـــاع المذهب الذي ارتضـــوه ودرجوا عليه، 
تحقيقا لالســـتقرار االجتماعي الذي ننشـــده 
جميعـــا، وأال يروج لهذا المذهـــب أو ذاك في 
البالد التـــي تتجافى عنه بالمال واســـتغالل 
الُفَقـــراء والمعوزين، وتجنيدهم ليكونوا دعاة 
للتعصـــب الطائفي أو المذهبـــي، وأتمنى لو 
يتـــرك الناس يتمذهبون بما نشـــأوا عليه من 
مذاهب تلقتها األمة بالقبول ووسعها اإلسالم 

وضمن ألهلها الّسعادة في الّدنيا واآلخرة“.
وتابع ”علينا أن ننســـى خالفاتنا الَّتي لم 
عف والذلة والَهوان“. نجن من ورائها إّال الضَّ

وأشـــار شـــيخ األزهر إلى أنهم يواجهون 
ـــة ُكبـــرى َتســـتهِدف العرب  طـــات دوليَّ ”مخطَّ

والمســـِلمين، وتريـــد أن تشـــتتهم في بالدهم 
وتصوغهـــم ِصياغـــة ُأخـــرى تتفـــق وأحَالم 
االســـتعمار العاَلمـــّي الجديـــد“. وأضاف أن 
سياســـة ”َفّرق َتســـد“ هي الوســـيلة الوحيدة 
ـــز على بؤر  لالســـِتعمار الجديـــد والتـــي ُتركِّ

ر والِخالف الّطائفّي والمذهبّي. َوتُّ التَّ
العنـــف  جماعـــات  أن  الطيـــب  وأوضـــح 
ـــّنة  واإلرهاب نبـــذت حكَم الُقرآن الَكريم والسُّ
ة  ة البربريَّ خَذت ِمن الَوحشيِّ وراء ظهورها، واتَّ
منهجا ومذهبا واعتقادا، مضيفا: ”التكفيريون 
ؤوس، وأحرقوا األســـرى أحياء،  قطعـــوا الـــرَّ
ال اآلمنين في ِبالد اإلســـالم بناء  وقتلوا الُعمَّ

على اعتقاد خاطئ زائف“. 
وأوضـــح أن ”أبرز أســـباب ظهـــور نزعة 
راكمـــات الّتاِريخّيـــة لنزعات  التكفيـــر هي التَّ
د فـــي تراثنا نتيجـــة تأويالت  َشـــدُّ الُغُلّو والتَّ
نة  فاِسدة ِلَبعض نصوص الُقرآن الَكريم والسُّ

ة وأقوال األئمة“. بويَّ النَّ
كفير لها األثر المدمر في  وتابع ”نزعـــة التَّ
َتمزيق وحدة الُمســـِلمين وتشـــرذمهم وإثارة 
الكراهيـــة واألحقـــاد بينهـــم“، مضيفا ”خطر 

ريع“. د للفشل الذَّ نازع طريق معبَّ الفرقة والتَّ
وأشـــار إلى أنـــه ”ال أمَل في أْن تســـتعيد 
تها ووحدتها ما َلم نحكم  األمة اإلســـالمية قوَّ

ة على فوضى  ـــة والتربويَّ عِليميَّ ـــيطرة التَّ السَّ
اللجـــوء إلـــى الحكـــم بالُكفـــر والِفســـق على 
الُمسِلمين“. وافتتح صباح األحد، أمير منطقة 
مكة المكرمة، خالد الفيصل، المؤتمر العالمي 

”اإلســـالم ومحاربـــة اإلرهـــاب“، الـــذي دعا له 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وتنظمه رابطة العالم اإلســـالمي بمقر الرابطة 

في مكة المكرمة على مدى أربعة أيام.
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سلسلة سالم بشرية ترنو إلى الدفاع عن الحرية الدينية

ندوة في املغرب تبحث جدل الخصوصية واالختالف في أوروبا

شيخ األزهر يدعو إلى مؤتمر لرأب صدع املذاهب اإلسالمية

رغم ما يسود العالم من تشنج نابع من منطلقات دينية أو طائفية أو مذهبية، وعلى توسع 
بقعة زيت هذه التوترات، إال أن ذلك لم يحل دون بروز تعبيرات وفعاليات آمنت باالختالف 
ورأت في التنوع ضربا من إثراء العالقات البشرية، ولعل املبادرة التي دعت إليها اجلالية 
املســــــلمة في النرويج وما تالها من تظاهرات محاكية لها، تقيم الدليل على أن إرساء حد 

أدنى من التعايش بني االختالفات ممكن ومتاح بل ضروري.

سلسلة السالم حول املعبد اليهودي  التي ستتلوها مبادرات شبيهة هي فعاليات دالة على تنبه العالم لضرورة بناء عالقات أفضل بني األديان 

مهام خطيرة على عاتق األزهر سواء للتوفيق بني مكونات العالم اإلسالمي أو بني اإلسالم واآلخر 

[ مسلمون بادروا إلى تنظيم وقفة رمزية حول معبد يهودي [ شعارات إنسانية تدافع عن حق اآلخر في االعتقاد

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ استفاقت الجالية المسلمة ببلدة 
ريفيري القريبة من مدينة بوسطن 

األميركية على منشورات ملقاة صباح 
السبت، بكل أنحاء البلدة كتب عليها 
تهديدات بقتل المسلمين المتواجدين 

في أميركا وأوروبا. 

◄ تلقت قيادات من أقلية الروهنجيا 
المسلمة دعوات من رابطة العالم 

اإلسالمي للمشاركة في مؤتمر 
مكافحة اإلرهاب الذي تقيمه الرابطة 
بين 22 و25 من فبراير الجاري بمقر 

الرابطة في مكة المكرمة.

◄ تجمعت حشود المسلمين عند 
2000 مسجد بألمانيا الخميس 

الماضي تحت شعار ”المسلمون 
يقفون ضد الكراهية“، منددين بالعنف 

الممارس باسم اإلسالم بالشرق 
األوسط ومحتجين على االعتداء على 

المساجد والكُنس في ألمانيا.

◄ ندد ”المنتدى اإلسالمي 
الكندي“ بالطريقة التي يتناول بها 

السياسيون ووسائل اإلعالم في كندا 
الجالية المسلمة. ورأى المنتدى 

ارتفاعا في منسوب اإلسالموفوبيا، 
وفي جرائم الكراهية ضد المسلمين.

◄ أعلن مسؤولون في نيودلهي 
األحد، أنهم نجحوا فى تحرير هندي 

يترأس منظمة مساعدات يسوعية، 
وذلك بعد أن اختطفته طالبان غربي 

أفغانستان العام الماضي.

◄ اكتست كنيسة القديس بطرس في 
أنطاكية جنوب تركيا حلة جديدة بعد 

عمليات الترميم، وتكتسب الكنيسة 
مكانتها النها احتضنت المسيحيين 

األوائل خالل أوقات االضطهاد.

باختصار

«إن حكومتـــي لن تســـمح ألي جماعة دينية تنتمـــي إلى األغلبية تسامح

أو األقلية بالتحريض على الكراهية ضد اآلخرين ســـواء بشـــكل 

علني أو خفي».
ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

«يجب وضـــع الجميـــع أمـــام مســـؤولياتهم األخالقيـــة، وواجبهم 

الشـــرعي، للوقـــوف فـــي وجه مـــن يحاولـــون اختطاف اإلســـالم، 

وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية واإلرهاب». 
عادل بن زيد الطريفي
وزير الثقافة واإلعالم السعودي

«علـــى املجتمـــع الدولـــي مواجهـــة الجهـــات التـــي تدعـــم اإلرهاب، 

والتنظيمـــات اإلرهابيـــة، وتدعـــم الطائفيـــة البغيضـــة، والحزبية 

املقيتة، وتحرض على إثارة الفنت والقالقل في املجتمعات». 
عبدالله بن عبداحملسن التركي
األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي

عن  للتعبير  انتظمت  الفعالية 

جرى  ملــا  النرويج  شباب  إدانـــة 

ــتــأكــيــد أن  فـــي الـــدنـــمـــارك وال

املسلمني ال يؤيدون اإلرهاب

◄

محاولة تفكيك الهوية الواحدة 

للقيم اإلنســـانية غايتها إظهار 

أن هناك جـــزءا من العالم يدافع 

عنها، بينما هي قيم كونية

◄

السلســـلة  فـــي  املشـــاركون 

مـــن  هتافـــات  رددوا  البشـــرية 

قبيل «ال ملعاداة السامية» و«ال 

لإلسالموفوبيا»

◄



} القاهرة - يعّد ديوان ”خرائط اللذة“، تجربة 
مميزة للكاتبة رانية حـــالف، التي أصدرت من 
قبـــل مجموعـــة قصصية بعنوان ”جســـد آخر 
وحيد“، سنة 1998، ورواية سيرة ذاتية بعنوان 

”حكاية الحمار المخطط“،عام 2009.
تستكمل الكاتبة في ديوانها الجديد، الذي 
وضعت لـــه عنوانا فرعيا قصائـــد إيروتيكية، 
بحثها وتأملها في منطقة الجسد والروح، تلك 

العالقة الجدلية التبادلية والمفتقدة غالبا.
تتنقل الكاتبة في قصائدها ما بين الغموض 

والشـــفافية، بين المحسوس والرمزي، منطلقة 
من فكرة أولية هـــي أن اإليروتيكا قيمة في حّد 
ذاتها، يمكن اســـتقاؤها من مصـــادر مختلفة، 
وليســـت بالضرورة نتاجا لعالقة جنســـية أو 
شـــعورا عاطفيا، كما أنها تأّمل فلسفي يعتني 
بجماليات الرغبة الجنسية والحب الرومانسي.

يمكـــن أن تتداعـــى اإليروتيـــكا أيضا، كما 
تقول الكاتبة، من توقع الشـــعور الجنسي، من 
فكرة، أو ممارسة عمل إبداعي أدبي أو تشكيلي 

أو درامي أو االستماع لموسيقى ما.

تعّد لوحة غالف الكتاب أيضا عمال إبداعيا 
للفنان التشـــكيلي المبدع وجيه يســـي، 
وهي إحدى اللوحـــات التي تميز فيها 
الفنـــان بإبداعـــه مـــن خـــالل األلوان 
المائية، وهـــي نتاج قراءة مشـــتركة 

لقصائد الديوان.
تتـــراوح قصائـــد الديـــوان بين 
بعـــض  تمتـــّد  والقصـــر،  الطـــول 
القصائد لتشـــكل متتاليات شعرية 
مكونة من ثـــالث قصائد منفصلة 
متصلـــة، مثل قصيدتـــي عالقات 
وخرائط اللذة التي تحمل عنوان 
الديوان. تنطلـــق فكرة المتوالية 

الشـــعرية من فكرة التأمل، وربما هي شـــكل 

من أشـــكال السرد الشعري، حيث تأتي الكاتبة 
من خلفية روائية.

ديوانها ما  الكاتبـــة  أنجزت 
بيـــن عامـــي 2010 و2014، ويعّد 
إضافة جديدة فـــي مجال الكتابة 

اإليروتيكية.
أقامـــت الكاتبـــة حفـــل توقيع 
للديـــوان في غاليري ســـامي أمين 
بالمعـــادي يـــوم 10 فبراير الجاري، 
معرض  افتتـــاح  الحفـــل  وصاحـــب 
جماعـــي بعنوان قصة حب لمجموعة 
من التشكيليين المصريين من أجيال 
مختلفة، ويســـتمّر المعـــرض حتى 10 

مارس المقبل.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

قصص عن رحلة اإلنسان

داخل نفسه

مارة يتأملون منحوتة «النجمة الخشبية» للفنان األميركي فرانك ستيال، في فناء األكاديمية امللكية للفنون بلندن 

} القاهــرة - أصــــدرت "دار الكتــــب للنشــــر 
قصصية  مجموعــــة  بالقاهــــرة،  والتوزيــــع"، 
بعنوان“رقصة ميالد“، للكاتب والطبيب أحمد 
مســــعد، والتي شــــاركت بها فــــي إصداراتها 
بمعــــرض القاهرة الدولي للكتــــاب في دورته 

المنقضية.
المجموعــــة القصصيــــة تدور فــــي أجواء 
فكريــــة فلســــفية تجمــــع ببن الواقــــع العبثي 
والفانتازيــــا، وتتضمــــن إحدى عشــــرة قصة 
يصــــّور الكاتب من خاللها مشــــاكل االغتراب 
المكاني، ورحلة اإلنســــان داخل نفسه للبحث 
عــــن إجابات لألســــئلة الوجوديــــة المختلفة، 
محاوال الخــــوض داخل التجــــارب الصوفية 
للبحــــث في مــــا وراء ظاهر األشــــياء. وغالف 
المجموعة من تصميم الفنان الموهوب عمرو 

الحو.
 من أجــــواء المجموعة ومن قصة بعنوان 
”ليلة في معبد الالشــــيء“ نقــــرأ ”تعرف ثالث: 
في حضرة الالشيء ســــتجد الشيء حاضرا. 
امنح نفســــك صفاء ســــجيتها وســــتصل إلى 
مبتغاك من حضرة الالشــــيء، وســــتجد أنك 
أصبحــــت متوحدا في ذاتك معهم، الالشــــيء 
وشــــيئه. حيثما كنت لم يكن هناك مكان للبعد 
الزمني، كنــــت أنا فقط. ظهــــرت أمامي أبعاد 

المكان الذي كنت فيه“. 

احتفى اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، بالذكرى الثالثة لرحيل فقيد 

األدب والثقافـــة الشـــاعر اإلماراتي أحمد راشـــد ثاني، وذلك في 

القاعة التي تحمل اسمه بمقر االتحاد في الشارقة.

نشـــر الكاتب الكويتي سعود السنعوسي، على موقع صفحته بموقع 

التواصل االجتماعي «فيســـبوك» ترويجا لروايته الجديدة «فئران أمي 

حصة».

صـــدر عن «دار جـــداول للنشـــر والترجمة»، كتاب بعنـــوان «البرهان 

الفينومينولوجي الواقعي على وجود الله»، للفيلســـوف النمســـاوي 

يوسف سايفرت، من ترجمة وتقديم حميد لشهب.

◄ أعلنت جائزة اإلمارات 
للرواية عن والدة جديدة 

تمثلت في إطالق نادي الرواية 
اإلماراتي، ليكون بمثابة وكيل 

أعمال للروائي اإلماراتي.

◄ صدر عن ”مجموعة النيل 
العربية“، كتاب بعنوان ”رعاية 

األطفال الرضع والصغار من 
الطبعة  الميالد وحتى الثالثة“ 

العربية للمؤلفتين كاثي 
ناتبروان وجولز بيدج.

◄ أعلن متحف كونستهاله 
بهامبورغ األلمانية عرض 

مجموعة من اللوحات الفنية 
األصلية التي ترجع إلى 

مرحلة ما بعد االنطباعية 
للمرة األولى على اإلطالق، 

ويستمر المعرض حتى يوم 16 
أغسطس المقبل.

◄ عن ”دار الساقي للنشر“، 
صدر كتاب بعنوان ”سامي 
الشّوا: أمير الكمان حياته 

وأعماله“، للمؤلفين اللبنانيين 
أحمد الصالحي ومصطفى 

سعيد.

◄ بفضل حضور إعالمي "قوي 
ومتنوع" في وسائل اإلعالم 

الدولية، بفيينا، تمكن المغرب 
من نيل جائزة 2014 ”صورة 
بلدان“ الخاصة بدول منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
والتي تمنحها ”ميديا تينور“.

◄ عن ”دار الفارابي للنشر“، 
صدرت مجموعة قصصية 

بعنوان ”عابر بالباب“، 
للكاتبة السعودية زكية نجم، 

المجموعة من القطع المتوسط.  

باختصار

عبد اهللا مكسور

} رواية ”حامل الوردة األرجوانية“، تحمل بين 
صفحاتها ثنائيات أخرى لها قيمتها المعنوية 
واإلنسانية بين الخير والشر والحلم والمتاح 
والوطـــن والمنفـــى والســـجين والدكتاتـــور، 

تلـــك الثنائيات التـــي صهرها أنطوان 
الدويهـــي بآلية انســـيابية  في زوايا 
الرواية من خالل بعض الشـــخصيات 

التي قّدمها في سرد متمّيز.
وضـــوح المكان وغيابه في نفس 
الوقت ارتبـــط بأزمنة مختلفة، مّرت 
ســـريعا في الســـرد الذاتـــي الذي 
اّتخذه الكاتـــب، رّبما كان الغرض 
مـــن ذلـــك إســـقاط القصـــة علـــى 
المتوسط،  شـــرق  مختلفة  أماكن 
يتحّســـر  الشـــرق  فحاضـــرات 
الكاتب على عدم زيارتها ويعلن 
هنـــا وفاتهـــا في مخّيلتـــه، حين 

وقف علـــى أبوابها أو هضابها ولم يســـتطع 
الوصول إلى جوهرها.

الدكتاتور في السجن

في بـــالد تؤّرقها الكلمة وتذهب بصاحبها 
نحـــو األبـــد إلـــى الظالم المنســـي فـــي عمق 
السجون البعيدة والقريبة، إنها قصة مواجهة 
ما أســـماه جـــورج أورويـــل ”األخ األكبر“ ذي 
العيون الجاحظة واألنف المدبب، الساكن في 
إطار حديدي قبالة المعتقل، يشـــاركه ســـجنه 
وأيامه وتاريخـــه الباقي في الظالم، على ذات 
الطريقـــة والدرب مع زيادة في جرعة مصادرة 

الحيـــاة بـــكل ما فيهـــا يقـــود القـــدر الكاتب 
المغمـــور البســـيط البعيد عن السياســـة إلى 
الســـجن، حيث يتّم اعتقاله دون سبب، ليصل 
في نهاية المطاف أّن سبب مصادرة حرّيته هو 
عدم حديثه عن الحرية واألوضاع السياســـية 
في ظل وجود عدد غير منته من الكّتاب، الذين 
يطالبـــون بإنهاء حالـــة الطوارئ التي 

تسيطر على النص عموما. 
ســـرد ذاتـــي يتقاطـــع مـــع 
حيـــاة المؤّلف فـــي كثير من تلك 
القارئ  يدركها  التـــي  التفاصيل، 
ســـيرة  علـــى  االطـــالع  بمجـــّرد 
الدويهي، الذي عاش جّل حياته في 
المدن الغريبـــة، فتظهر الضواحي 
الفرنســـية واإليطاليـــة وغيرها في 
نوســـتالجيا واضحـــة، تحضـــر في 
تلـــك اللحظـــات الصعبة التـــي تمّر 
علـــى البطل فـــي المعتقل الـــذي كان 
عبارة عن غرفة يتشـــارك فيها الكاتب 
المغمور والدكتاتور بصورتـــه، وهذا يعيدنا 
إلـــى الروايـــات التـــي تحّدثت عن الســـجون 
السورية حيث اعتلت صورة الدكتاتور رؤوس 
المعتقلين في ســـجنهم، ليجبروا بعد سنوات 
من مصادرة الحرّية أن يوّقعوا رســـالة شـــكر 
وامتنـــان للقائد الذي عفا عنهم، وســـمح لهم 

بممارسة تفاصيل الحياة الصغيرة.
التفاصيـــل الصغيـــرة تحضـــر بقـــّوة في 
عالقة البطـــل مع مفاصل حياتـــه، وتلك التي 
خّلفها وراءه منذ أن دخل إلى المعتقل، فكانت 
مراجعاته الحّية مواجهـــة الموت بكل ما فيه 
من تعقيد، من خالل شخص أّمه التي واجهت 
الموت أّول مّرة قبل ثالثة وســـتين عاما، حين 
كان عمرها واحدا وعشـــرين عامـــا مع فقدان 

ابنها البكر.
هنا تكمن المواجهـــة الحقيقية مع الموت 
للكاتب الذي لم يســـتطع إعالن موته في ثنايا 
النص، فظهرت الكلمـــات كّلها بطعم الرحيل؛ 
ثنائيتـــا الحيـــاة والموت، الحرية والســـجن 
هما اللتان شّكلتا المفصل الرئيسي والعمود 

الفقـــري للعمل ككل، الـــذي تضّمن أيضا قصة 
حب حكمتها الصدفة أيضا، لتكون هي المنقذ 
ألوراق البطل التي كتبها في المعتقل أو سكنه 

المشترك مع الدكتاتور.

 ابتزاز أجهزة األمن

يظهـــر تمـــّرس البطـــل بأســـاليب أجهزة 
التي  المخابـــرات من خـــالل ”الســـينييردية“ 
ظهرت في النص، من خـــالل توافد المحّققين 
عليه فـــي زنزانته المنفـــردة لمواجهته أيضا 
برسائل بريدية، كان جهاز األمن يتعّقبه عليها 
فـــي مدنه الغريبة قبل عودته إلى البالد، ورغم 
أّن فحوى تلك الرســـائل ال تشـــي بأّي مؤامرة 
لقلب نظام الحكم أو ألّي نشـــاط سياســـي، إال 

أّنها قد تكون وسيلة للّي ذراع البطل.
حـــول هذه النقطـــة تحديدا هنـــاك مفارقة 
مرعبة مّررها أنطوان الدويهي، هي أّن أجهزة 
األمـــن العربية قادرة في أية لحظة على ابتزاز 
مواطنيها، مهما كان سلوكهم أو توّجهاتهم أو 
أماكـــن إقامتهم، لذا يلجأ البطل إلى الحب في 
كثيـــر من الزوايا، ورغم يقينـــه أّنه خاضع أو 
محكوم بالفشل واألمل معا، إال أّنه يستمر فيه 
حتى النهاية دون خوف، ويمارسه على مرأى 

من عيون عناصر األمن وأدواتهم.
ورغـــم كل ذلـــك هناك مقايضـــة تحدث في 
دهاليز الســـجن، وهنا تتضّمن الرواية إشارة 
إلـــى أّن األنظمة الدكتاتوريـــة تلجأ دوما إلى 
الظـــالم لعقد الصفقـــات واالتفاقـــات، فالنور 
يؤذيها ويعّريها، وأمام كل هذا يطلب الضابط 
مـــن الكاتب البـــدء بســـرد ســـيرة الدكتاتور 
وعائلتـــه وتاريخه مقابل الحرّية، أو ســـيكون 
طريق السجن الكبير هو الطريق األقرب إليه، 
أمام هـــذه الثنائية أيضا يدخل الســـجين في 
دوامة الشـــبكة العنكبوتيـــة، وخيوطها التي 

يمسكها الدكتاتور من كل الجهات.

محاكاة الواقع

محـــاكاة الواقع أيضا كانت حاضرة بقّوة، 
من خالل الســـرد الوجداني في نهاية الرواية 
التي تحـــّدث فيها عـــن تلك الجمـــوع الثائرة 
الحانقـــة والحاقدة علـــى الظلـــم، والمطالبة 
بالعدالـــة االنتقاليـــة، نحو محاصـــرة عروق 
الدكتاتـــور ونظامه حتى إعالن موته بشـــكل 
نهائـــي، إّنها الملحمة األخيرة التي ركن إليها 
البطـــل الكاتـــب، الذي ارتضى قبـــول العرض 

وبقاءه في الســـجن عاما آخر ليشتري الوقت 
في مواجهة الدكتاتور.

تعرض الرواية في ثناياها مسارات عديدة 
تبدأ كّلها من مقولة واحدة، تدور حول أّن الذل 
عار والحياة وقفة عّز، مهما كان الثمن ومهما 
كانت األســـاليب التـــي انتهجها من وقف على 
الضفة األخرى، غضٌب مشروٌع أطلقه الدويهي 
في ظل مصادرة الحياة أمام الجميع، تلك التي 

تتعّدى الحياة في الوطن والمنفى والســـجن، 
لقـــد صادر الدكتاتـــور الحياة التـــي تقيم في 
الصدور وال ســـبيل إلى النصـــر إال بمواجهة 
الخـــوف واالنتصـــار عليه، في اســـم الرواية 
أيضـــا يظهـــر هـــذا الطـــرح من خـــالل اللون 
األرجواني الذي يمّثل لون الدم القاني الطاهر، 
أمام آليات التعذيب الرهيبة وأســـاليبها التي 

يتبعها الدكتاتور وأجهزته.

 أنطوان الدويهي يواجه الدكتاتور في ظلمة دهاليز السجون

رانية خالف تقدم مفهوما آخر لإليروتيكا في «خرائط اللذة»

ــــــوردة األرجوانية“، الصادرة عن  ــــــب اللبناني أنطــــــوان الدويهي، في روايته ”حامل ال الكات
ــــــدار العربية للعلوم ناشــــــرون“ و“دار املــــــراد“، يطوف في األماكن وينتقــــــل من مدينة إلى  ”ال
ــــــة التي جلس فيها  ــــــد أّنه يظّل في كل الشــــــوارع محصورا بني جدران الزنزان أخــــــرى، بي
البطل. ترّقب الفناء في كل شيء هو الهاجس الواضح في تلك التفاصيل الصغيرة لرواية 
ــــــاب بعد أن أمضى  ــــــذي عاش جّل حياته فــــــي باريس وعاد محّمال بثقل الغي الدويهــــــي، ال

سنواته باحثا عن الكتابة املطلقة.

ــــــوان ”خرائط اللذة“،  عن ”دار آفاق للنشــــــر“، صــــــدر حديثا للكاتبة رانية خالف ديوان بعن
وقــــــد عرض مؤخرا في قاعة أملانيا، مبعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادســــــة 

واألربعني، والذي انتهت فعالياته األسبوع املاضي.

الـــلـــون األرجــــوانــــي يــمــثــل لــون 

آليات  أمام  الطاهر  القاني  الدم 

وأساليبها  الرهيبة  التعذيب 

التي يتبعها الدكتاتور وأجهزته

 ◄

[ «حامل الوردة األرجوانية» رواية تدخل عالم الزنزانة [ سيرة مواطن لبناني عاش منافي الغربة وطعم الظلم
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الدويهي: أجهزة األمن العربية قادرة في أية لحظة على ابتزاز مواطنيها مهما كان سلوكهم
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم مكتب الثقافة بعدن 
بالتعاون مع السلطة المحلية 

مهرجان ليالي عدن المسرحية خالل 
الفترة من 27 مارس وحتى 6 أبريل 
المقبل بمناسبة مرور 121عاما على 

تأسيس المسرح بعدن.

◄ اكتشف فريق تنقيب تشيكي 
مقبرة لملكة مصرية لم تكن معروفة 
الهوية سابقا في مقبرة تقع بمنطقة 
أبو صير األثرية جنوب غرب مدينة 

القاهرة.

◄ نشرت جامعة بروكسيل الحرة، 
مؤخرا، مؤلفا جديدا حول الحضور 
المغربي ببلجيكا، بعنوان ”الهجرة 

المغربية إلى بلجيكا: ذاكرة 
ومآالت“.

◄ يقيم حاكم جمعية أندية الليونز 
الدولية، المنطقة 351 لبنان األردن 

والعراق، الليون لويس بو فرح 
ورئيسة اللجنة الفنية التشكيلية 
الليون دنيا ميرزا، تكريما للفنان 

الرسام برنار رنو بعد غد الخميس.

باختصار

أمر قاض كان يتولى التحقيق في ســـبب وفاة الشـــاعر التشـــيلي 

الكبيـــر «بابلو نيـــرودا»، بإعادة رفاته إلى مثـــواه بعد أن أخرج في 

أبريل ٢٠١٣ إلجراء اختبارات سمية عليه.

كشـــف الكاتب التركي أورهان باموق، عن اعتزامه إصدار 

رواية جديدة تتناول مدينة إســـطنبول، مؤكدا «سأكسر 

قلوب قرائي بروايتي الجديدة».

أصـــدر فرع ثقافـــة اإلســـكندرية، التابع للهيئـــة املصرية 

العامـــة لقصـــور الثقافة، العـــدد الـ١٤ من املجلـــة األدبية 

«نوارس».

خلود الفالح

} منـــذ األزل، وفي حكايات الخلـــق القديمة، 
كانت الرواية، رواية النشـــوء وانبعاث البذرة 
وقصة التكويـــن، هكذا يـــرى الروائي الليبي 
الصديق بودوارة فن الرواية، إذ يرى أننا نعثر 
على عناصر رواية متكاملة ونحن نقرأ صراع 
اآللهة على قمة جبل األوليمب مع عمالقة الشر 
األزلييـــن، ونقـــرأ رواية عتيـــدة عندما نطالع 
المالحم الشهيرة لجلجامش وهرقل، فالرواية 
ليســـت إال ذاكـــرة للبشـــر، وســـيرتهم قبل أن 
ينطقوا بـــأّي حرف، ونحن لـــم نفعل أكثر من 
تنميق هذه الســـيرة وضخ المزيد من األوجاع 

والهواجس في بدنها المتخم بكل شيء.

رواية ليبية غائبة

إن كان لدينـــا روايـــة بتفاصيـــل ليبيـــة، 
وبمخـــزون تراثـــي ليبـــي، رصـــدت تحوالت 
المجتمـــع الليبي عبـــر فترة من الزمـــن، يرّد 
الصديـــق بـــودوارة: لكي تكون لديـــك رواية، 
يجب أن يكـــون لديك وطن، هذا فـــي العموم، 

ولكـــن، إذا أردت أن تكـــون ”ليبيا“ هي 
بيـــت القصيـــد، فيجـــب أن نعترف أن 
للرواية الليبية بذورا تعود إلى ســـنة 
1961، وأنهـــا تجســـدت حيـــة ترزق 
عبر أعمـــال روائييـــن مبدعين، لكن 
المثابرة كانت هي الفريضة الغائبة 

في معتقد الرواية الليبية.
الروائيـــون  كتـــب  ويضيـــف: 
الليبيـــون أعمالهـــم، لكـــن ال أحد 
الروايـــة  كتابـــة  جعـــل  منهـــم 
مشـــروعا لـــه، قرأنـــا روايـــات 
ليبيـــة، لكننا لم نقرأ مشـــروعا 
األركان،  متكامـــل  ليبيا  روائيـــا 

حتـــى أن روائيا مثل ”أحمـــد إبراهيم الفقيه“ 
بـــدا متدفقا في ثالثيتـــه الزاخـــرة، وتوقعنا 
والدة أول مشروع روائي ليبي يسرد باتصال 
تاريخـــا متأججا لذهنية ليبيـــة وخصوصية 
مجتمعية لهذا الوطن المترامي األطراف، لكن 
هذا المشـــروع لم يكتمل، وعدنا نقرأ روايات 
متناثـــرة ألديب هنا وآخر هنـــاك -وأنا منهم 
وأعترف بذلك- لم نتمكن من التأسيس لوالدة 
”حنا مينا“ ليبي، يتمعن في تفاصيل الشـــارع 
الليبـــي بأزقتـــه وبحارته ورعاتـــه ومزارعيه 
وتجـــاره، وال ”نجيب محفـــوظ“ ليبي يغوص 
في مالمح الشخصية الليبية بكل إيجابياتها 
وســـلبياتها. فالروايـــة مطالبـــة برواية هذه 
الحياة فقط، إما بالواقعية المغرقة، أو بالرمز 
أو بالخيال، وستكون رائعة لو مزجت كل هذا 

معا.

وإلـــى أّي مـــدى أصبـــح القـــارئ مؤثـــرا 
فـــي نجاح أو فشـــل التجربـــة اإلبداعية يقول 
بـــودوارة: القـــارئ ال يجامـــل، وال يرحـــم في 
إصـــدار حكمـــه النهائـــي، هو أيضـــا تصعب 
خديعتـــه وتمرير حيلنـــا عليه، إنه حســـاس 
جـــدا تجـــاه معرفته بصـــدق الروائـــي ومدى 
تفانيه في التعبير عن الفكرة، وإذا ما اكتشف 
زيف إحســـاس الروائي، فإنه ال يتأخر في نبذ 
الرواية وإسقاطها وجعلها مجّرد كتاب يعلوه 

الغبار على رف مكتبة.
في روايته ”منساد“ كتب الصديق بودوارة 
عن عالـــم يومي مألوف وآخـــر خفي ال نعرف 
تفاصيلـــه، عـــن كيفيـــة المزج بيـــن العالمين 
يوضـــح: قبل أن أكتب ”منســـاد“، ثابرت على 
حضور جلســـات معالجـــة الجـــن للكثير من 
الممسوسين، وتأملت بعناية إحساس البشر 
وهم يحملـــون فـــي دواخلهم كائنـــات أخرى 
تختلـــف عن طبيعتهم تمـــام االختالف، لكنها 

تسكن معهم نفس الجسد. 
تمعنت في مالمـــح وجوههم وهم تتوجع، 
وقسماتهم وهي تئن، وجلودهم وهي تتقلص 
وتتمـــدد بتأثيـــر األلـــم والخوف والدهشـــة، 
وسمعت أصواتهم وهي تتغير وتتلون 

وتعلو وتهدأ.
أمـــا روايـــة ”الكائنات“ فهي 
الروايـــة المظلومـــة، فـــي رأيه، 
ويوضـــح: بـــدأت كتابتهـــا فـــي 
ظروف صعبة تتعلق بوضع البالد 
بأســـرها، حيث انعدام االســـتقرار 
النفســـي والمكانـــي والمالـــي، كل 
شـــيء كان يضطرب من حولي وأنا 
أكتبها، لهذا طالـــت فترات التوقف، 
وتوالت محاوالت العودة إلى كتابتها 

من جديد. 
رواية تغوص فـــي يوميات ليبيين 
يعانـــون متغّيرات مفاجئة أطاحت بالكثير من 
المفاهيم وغّيرت العديد مـــن القناعات، وهي 
رواية تتنقل من الحاضر إلى الماضي لتقتبس 
منه ثّم تغادره إلى مستقبل متخّيل وتعود منه 

إلى حاضر أبطالها.

ضد التفاصيل 

عـــن رأيـــه فـــي تواجـــد الكاتـــب داخـــل 
شـــخصياته يقـــول: هـــذا صحيـــح إلـــى حّد 
بعيد، وأشـــهر الروائيين كتبوا أنفســـهم في 
شخصيات رواياتهم بصدق وشفافية بالغين، 
ولـــو لم يصرحـــوا بذلـــك أحيانـــا، وال يمكن 
للكاتب أن يتخلى عن ذاتيته بهذا الخصوص، 
فهـــو عندما يقـــرر كتابة روايـــة أو قصة، فإن 
شخصيته تتصدر المشهد أوال، وتتلبس أبرز 
شـــخصياته، وربما يبني عليهـــا باقي هيكل 

الرواية.
ويضيـــف محدثنـــا: أحيانا أخـــرى يلجأ 
الكاتـــب إلى شـــخصية أخـــرى يختزنها عقله 
الباطن ويكتم أسرارها، لكنه في روايته يفتح 
لها باب ســـجنه، ويطلق لها العنان فتســـرح 
وتمـــرح وتصـــول وتجـــول لتعّبر عـــن ذاتها 

وتصرخ كما شاء لها الصراخ. 

يعتبـــر الكاتب الصديق بـــودوارة أن كثرة 
التفاصيل في القصة تحّولها إلى منشور ممل 
بإمـــكان أي ”بـــاش كاتب“ أن يمـــأل منه آالف 

الصفحات. 
ليـــس ثمة إبداع وال موهبة في كتابة قصة 
مزدحمـــة بالتفاصيل التـــي نحفظها عن ظهر 
قلب، آنـــذاك تتحّول إلـــى كالم عابر يتلفظ به 
عابـــرون، وتتكفـــل بنشـــره الريح، بـــال عمق، 
وال غـــوص، لكن القصة إذا لـــم تكن فعل عمق 

وغوص وريادة فهي بال معنى.
إن كانـــت األحداث التي تمـــّر بها منطقتنا 
العربية يمكنها خلق أسلوب جديد في الكتابة 
الروائيـــة، كان رأي بـــودوارة: أعتقد ذلك، من 
المنطقـــي أن تفعل األحـــداث فعلها في األدب، 
وتضـــع بصمتها على نمط الكتابة وأســـلوب 
التنـــاول. شـــخصيا، أعتقـــد أن مـــا حدث هو 
زلزال حقيقـــي أطاح بالكثير من المســـلمات، 
لكن أســـوأ آثاره أنه أطـــاح بالدول في طريقه، 
ال أقصد األنظمة وال الشخوص، لكني أعني أن 

ثمة معضلة في هذا الشأن.
ويضيـــف: األنظمـــة التـــي كانت ســـائدة 
تشـــكلت علـــى مقـــاس زعمـــاء بعينهـــم، كل 
شـــيء كان مخلوقـــا بعناية لهم ومـــن أجلهم، 

وعندما ســـقطوا فجأة، ســـقط معهم كل شيء، 
المؤسسات والهياكل اإلدارية، ومعها تهاوت 
الدولـــة بمفهوم ســـيطرة الكل علـــى األجزاء، 
تفتت كل شـــيء، وعندما أراد الناس -بعد أن 
خبا وهج الثورة- أن يعودوا إلى جنة الدولة، 
وجـــدوا صعوبة فـــي ذلك، ألن هـــذه المرحلة 
أنتجـــت شـــريحة شرســـة، أكثر شراســـة من 
حكامها الســـابقين، هذه الشـــريحة أصبحت 
علـــى اســـتعداد للتعامل مع الشـــيطان لكي ال 
تقوم الدولة من جديد، وها نحن نعاني مرارة 

هذه المرحلة.
بـــكل هذا الوجـــع، أعتقد أن األدب ســـوف 
يتنفس مناخا مختلفا ليكتب من خالله ما كان 
يختلف عن الســـائد بعد أن تهاوى الكثير من 

الثوابت، ونحن باالنتظار. 

 [ عندما سقطت األنظمة سقطت الدول التي خاطتها على مقاسها

الصديق بودوارة: لكي تكون لديك رواية يجب أن يكون لديك وطن

الصديق بودوارة قاص وروائي ليبي، صدر له ”البحث عن الســــــيدة ج“، ”شجرة املطر“، 
ــــــة أن تقوله ال  ”يحكــــــى أن“، ”منســــــاد“، إن كان ميالن كونديرا يقول ”ما تســــــتطيع الرواي
يســــــتطيع أي فن آخر أن يقوله“، فإن الكاتب الصديق بودوارة يعتبر الرواية مخزونا ال 
ينفد من حكايات البشــــــر، ألنها وببساطة متناهية ســــــيرة البشر أنفسهم، فالرواية هي 

النمط الوحيد من الكتابة الذي ولد قبل أن تولد الكتابة ذاتها.

إلى  تعود  ــذور  ب الليبية  للرواية 

روائـــيـــني  أعـــمـــال  ــر  ــب ع  ،1961

املثابرة كانت هي  مبدعني، لكن 

الغائبة في معتقد الرواية الليبية
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أنفسهم  كتبوا  الروائيني  أشهر 

بصدق  رواياتهم  شخصيات  في 

لم  أنهم  ولــو  بالغني،  وشفافية 

يصرحوا بذلك 

 ◄

للقراء آراء@
● مي قيس: أزهار الشر هو من أعظم 

دواوين الشعر التي ظهرت على مّر العصور، 
صدر هذا الديوان عام 1857. يقول هنري 

لوميتير في مقدمته له: إن التمزق الذي عانى 
منه بودلير بين الرغبات الحسية التي عذبته 

طوال حياته، وبين اإليمان الروحي سمة 
عصره المسيحي الكاثوليكي، يفشي سّر 

هذه األفكار التي سيطرت على روحه، والتي 
تضمنتها قصائده، والواضحة في كل من لغة 

شعره وصوره ورموزه.

● مريم عكاشة: ليست تجربتي األولى في 

قراءة الشعر المترجم. فقد قرأت بعض شعر 
دانتي من قبل، لكن بودلير مختلف، أعتقد أن 
قدرته على التشبيه قدرة عالية جدا وفي كل 
قصيدة من قصائده كنت أرى إبداعا جديدا، 

لم أعهده من قبل. في ديوان أزهار الشر 
أعجبني العديد من القصائد، وأعتقد أنه 

بداية جيدة تؤهلني ألكون معجبة حقيقية 
بفن بودلير الراقي المميز.

● رندة: أخذت من قبل هذا الكتاب وحفظت 

مقاطع كاملة لتكرارها بيني وبين نفسي، 
في أوقات مختلفة من اليوم. على ما أذكر، 
لقد سحرني إلى حّد أني كنت دائما احدث 
أصدقائي عنه. قوة هذا الكتاب هائلة على 
حياتي كشابة في الكلية، وقد جعلني أقع 

في حب الفرنسية. فعال اخترت هذا الكتاب 
ألنني أحب االسم، ولكني بدأت أيضا عالقة 

حب طويلة األمد، ليس فقط مع أشعار 
بودلير، ولكن مع رامبو وفيرلين خاصة.

● بيان حبيب: بودلير هذا، سيأخذك مبدئيا 
بتطواف غريب، أنت وقصائده حول 

التناقض والتناقض حول األنا الجرح 
والسكين، األنا الضحية والجالد. كل ما 

يخطر ببالك كما لم يخطر ببالك، الخالق، 
الحب، اإلنسان، الطبيعة، الموت، الضجر، 

السأم. يقول ”أنا غرفة انتظار عتيقة/ مليئة 
بالورود الذابلة/ يملؤها خليط عجيب/ من 

أزياء فات زمانها/ وال يتنفس فيها عبير 
عطر مسكوب/ إال الرسوم النائحة/ ولوحات 

بوشيه الشاحبة“.

● أنتيغون: ”أنت يا من علمتنا كيف نخلط 
ملح البارود بالكبريت لتدخل العزاء إلى قلب 

اإلنسان الضعيف الذي يعتصره األلم، أنت 
يا من تودع في عيون وقلوب الفتيات عبادة 
الجرح وحب األسمال“. بودلير هو بودلير، 
مفردات وتشبيهات أصيلة تخصه وحده، 
ال يمكن أن تضفي عليه صفة أو تشبيها 

ينصفه، غير أن تكتب كان بودلير، هو بودلير 
في هذه القصيدة بشقائه وعذوبته وصراحته 

وسوداويته.

● سمر سلمان: قرأت الكتاب في مكتبة عامة 

بترجمة من الشاعر إبراهيم ناجي، الذي 
قد فصل في سيرة الشاعر بودلير، ووضح 
الحالة النفسية التي رافقته في حياته، من 
حبه الشديد ألمه الذي تعّدى كل حّد حتى 

ضياعه، وتخبطه بين كل من جانبي الخير 
والشر. لم أعلم أن ناجي قد ترجم بعض 

أشعار بودلير من هذا الديوان، الكتاب جميل 
عموما في تعريفه بالشاعر الفرنسي.

● صالح سامح: غريب وقوي ومؤلم، أزهار 

الشر هو الديوان المفضل للشاعر المفضل، 
البعد الجمالي في هذا الديوان ليس له حل، 
والديوان بشكل أو بآخر يعبر عن تناقضات 

بودلير وعذابه وتهتك روحه وتفتتها. 
حقيقة أشكر الظروف التي جعلتني أقرأ 
شيئا مماثال في لغته األصلية، ألنه مهما 

كان المترجم محترفا، فهو لن يوفي الشاعر 
الضجر حقه.

● أسيل: قرأته بترجمة حنا الطيار 
وجورجيت الطيار، ترجمة موفقة وجميلة. 

بودلير نفس مملوءة بنفسها حتى الفيضان، 
يلتصق بنفسه التصاقا، يمنعه من قيادة 

نفسه ورؤيتها بوضوح. ففي قصائده 
بديوان ”أزهار الشر“ ترى كبرياءه ووضوحه 

وسأمه.

] شارل بودلير 1821-
1867 شاعر ومترجم 

وناقد فني فرنسي، بدأ 
كتابة قصائده النثرية 

عام 1857 عقب نشر 
ديوانه ”أزهار الشر“، 

مدفوعا بالرغبة في 
شكل شعري يمكنه 

استيعاب العديد من 
تناقضات الحياة اليومية.

] ”أزهار الشر“ هي مجموعة شعرية للشاعر 
الفرنسي شارل بودلير، ُنشرت في طبعتها 

األولى سنة 1857، وتبوأت مكانة في الحركات 
األدبية الرمزية والحداثية. تدور قصائد 

المجموعة حول موضوعات تتعلق باالنحالل 
واإليروتيكية.

أزهار الشر

شارل بودلير

دار الفارابي

الخطاب بني الخاصة والعامة

أبوبكر العيادي

بني بببببببببببببببب

} خالل الندوة التــــي انعقدت منذ أيام 
في لنــــدن، احتفاء بصــــدور العدد األول 
من مجلة ”الجديد“، أثيرت قضية انهزام 
المثقف العربــــي أمام حدثيــــن بارزين، 
هما ثــــورات الربيــــع العربــــي، وظهور 
التنظيم اإلرهابــــي األخطبوطي داعش، 
ليــــس لكونه قصر عن اســــتباق الهزات 
االجتماعية والسياســــية فحسب، وإنما 
أيضــــا ألن خطابه لم يحل دون انتشــــار 
الفكــــر الديني في أشــــّد مظاهره رجعية 

وتخلفا وظالمية.
فقد بــــات اليوم جليا أن الناس أميل 
إلــــى خطب األئمة والدعــــاة وكتب الفقه 
المتحجر من خطاب مفكرينا التقدميين 
والتنويريين، فهم يشربون تلك الخطب 
بغير نقاش، ويتمثلونها قوال وممارسة.
أوال، ألنهــــا تلبي لديهم حاجة وتقدم 
أجوبــــة، حتــــى وإن كانت تلــــك األجوبُة 

مبنيًة على مغالطات.
ثانيا، ألنهــــا تخاطبهم بما يفهمون، 
في لغة واضحة وضوحــــا ال يحتاجون 
فيه إلى تفكيــــك أو تأويل. أما مفكرونا، 
حتى أولئك الذين نذروا حياتهم لتنقية 
الفكــــر اإلســــالمي من شــــوائب تراكمت 
فــــي متنه على مّر القرون، فقد توســــلوا 
بخطــــاب متعــــال، موغل فــــي التنظير، 
بعيد عن الواقــــع، ال يفقهه غير النخبة، 
وشحنوه بمصطلحات ال يفهمها القارئ 
النابه إال بالرجوع إلى أصلها األجنبي، 
فما البال بمــــن يعوزه الــــزاد المعرفي، 
ومنظومتنــــا التعليمية فــــي عمومها ال 

تنتج إال قليل الزاد.
والســــؤال الجارح الذي ُطرح يوَمها 
”هــــل يكتب المثقــــف للمثقــــف، أم يكتب 
للعامة؟“ وهو سؤال كان طرحه المثقفون 
العرب منذ أواســــط القرن الماضي ”لمن 
نكتــــب؟“، وكان أفضل جواب ما قاله طه 
حسين ”نكتب لمن يقرأ“. ولكن شرط أن 
يكون الكاتب ماســــكا بزمام مادته، قادرا 
علــــى صياغة خطابه، أدبيا كان أم فكريا 
أم سياسيا، بأســــلوب ال يلوث المعاني 
بغير بيــــان، ومن كان فكــــره نّيرا يكتب 

بإشراق.
فنحن نقرأ أندري كونت ســــبونفيل 
فنفهم الفلســــفة، ونقرأ مارسيل غوشيه 
فنفهــــم التاريــــخ، ونقرأ ريمــــون بودون 
فنفهــــم علم االجتمــــاع، ونقــــرأ هوبرت 
ريفــــز فنفهــــم الطبيعة والكــــون، ألن من 
كان ملّما بمادته، عارفا بأســــرار لغته، ال 
يجد صعوبة في التواصل مع قرائه، أيا 
ما يكن مســــتواهم، ولكننا ال نفهم شيئا 
مما ينشر في مجالتنا الفكرية والنقدية، 
ألن أصحابهــــا ينقلون في الغالب أفكارا 
ليســــت من وحــــي ثقافتهــــم ويترجمون 
وضعهــــم،  مــــن  ليســــت  مصطلحــــات 
والنتيجة حذلقة لغوية ونصوص أشبه 

بالحجاء.
مجلــــة ”فصــــول“  مثــــال أن  يذكــــر   
المصرية أفردت ملفا عن نجيب محفوظ، 
فأثنــــى الرجل علــــى المشــــرفين عليها، 
واعترف أنه لم يفهم شيئا مما كتب عنه. 
وفي هذا يقــــول القدامى ”ِعلم الفتى في 

غير موضعه جهل“.

* كاتب تونسي مقيم بباريس

الصديق بودوارة: أحيانا ال يمكن للكاتب أن يتخلى عن ذاتيته
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يستعد النجم إيوان ماكغريغور لخوض تجربة اإلخراج، بعد 

تعاقده على إخـــراج فيلم «الرعوية األميركية»، الذي يؤدي 

فيه أيضا دور البطولة إلى جانب جينفر كونيلي.

روجـــت املمثلـــة الهنديـــة علياء بهـــات عبر تويتـــر، كتاب 

والدهـــا ماهيش بهات «كل ما يمكن أن يكون»، مؤكدة أن 

هذا اإلصدار سيتم تحويله قريبا إلى فيلم.

انتهـــى املخرج طـــارق العريان من تصوير مشـــاهد فيلمه 

الجديـــد «والد رزق»، والذي يشـــارك فـــي بطولته أحمد عز 

وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم.

الثالثاء 2015/02/24 - السنة 37 العدد 9838 

أهيم سليامن

} من قرية جبلية باردة تبدأ احلكاية التركية 
في فيلم ”ســـبات الشتاء“، فرغم استنادها إلى 
نـــص أجنبي، إّال أن جيالن صاغ أجواء تركية 
بامتياز، مســـتندا إلى التقاطعات اإلنســـانية 
املضمنـــة في القصـــة، موظفا إياهـــا في بناء 
فلســـفي ظاهر فـــي حـــوارات الشـــخصيات، 
وأســـئلة كبرى تصـــدر عنها، تتعـــّدى الذاتي 

والشخصي، لتالمس مفاهيم عامة.

أسئلة مفتوحة بال إجابات، تدخل املتفرج 
في الورطة، هذا ما سعى إليه الفيلم من خالل 
مشاهد طويلة ممســـرحة، بنفس واحد، كانت 
أشبه بجلســـات اســـتماع في محكمة، ُأعطي 
فيهـــا اجلميـــع فرصـــا متســـاوية للدفاع عن 
أنفسهم، فكان جيالن منصفا بحق شخصياته، 
ومجحفا بحق املشاهد الذي أشركه في دوامة 

احليرة.
تأخذ املشـــاهد شـــكل ســـجاالت متوترة، 
وردود أفعال متباينة ال ميكن التنبؤ بها، رغم 
وضوح ســـياقها، ثم تتحـــول في حلظة أخرى 
إلى مناســـبات للبوح، تكشـــف فلسفة كل من 

هذه الشخصيات وفردانيتها.
هذه الكيانات املتقابلة على مســـرح القرية 
الصغيرة، ال تقدم رواية كالســـيكية بســـيطة، 
تبـــدأ وتنتهـــي دون أثـــر، إمنـــا تفتـــح الباب 
لروايات جديـــدة ال متناهيـــة، ضمن منظومة 

السبات الطويل الذي يعيشه الكون.

الفيلـــم توأمة أبدعها جيالن بني الثقافتني 
التركية والروسية، إن كان من خالل السيناريو 
الـــذي كتبه مبشـــاركة زوجته إيبـــرو جيالن، 
اقتباســـا عن نـــص تشـــيخوف ”الزوجة“، أو 
اخليار البصري الذي ســـلكه ومدير تصويره 
غـــوكان ترياكـــي، مقاربا أســـلوب أســـطورة 
السينما الروسية املخرج أندريه تاركوفسكي 
الـــذي أولى للقيم اجلمالية فـــي أعماله عناية 

كبيرة.
وهـــو ما ينتهجه جيالن فـــي أفالمه، وهو 
املصـــور الفوتوغرافـــي الذي يحـــّرك صورته 
ليخرج منهـــا الدراما، معتمـــدا على اإلضاءة 
الطبيعية، واألفق الالمحدود كخلفية ملشاهده، 
ســـاعده في هذا خياره املميز ملوقع التصوير 
(كبادوكيا فياألناضول)، ففي أية حلظة تستقر 
فيها الكاميرا، جند أمامنا صورة فوتوغرافية 

جديدة من صور جيالن.
جليـــالن  املميـــزة  اخليـــارات  تتوقـــف  ال 
هنـــا، حيث ُوّفـــق أيضا في اختيـــار املمثلني، 
باعتبارهـــم املرتكز األول للســـينما الواقعية، 
فنجح كل من خلوق بيلجينر وميليسا سوزان 
في جتســـيد العالقة املنتهيـــة الصالحية، بني 
الزوجني اللذين يفصـــل بينهما الفارق الكبير 
في الســـن، واالختالف العميـــق حول مفاهيم 

احلياة.

كذلك أبدعت دمييت آكاباغ، األخت املطلقة 
املستســـلمة لســـباتها. حتـــى على مســـتوى 
الشخصيات الفرعية يدخلنا املمثلون في حالة 
اإليهام، بأدائهـــم العفوي، وفهمهم العميق ملا 
يقولـــه الفيلم، وأبـــرز معالم هـــذا التألق، هو 
الظهـــور الشـــرفي لـــكل من النجمـــني نيجات 
إيشلر ومحمد علي نور أوغلو، ومشهد الذروة 

لنادر صاري باجاك.
الفيلم هـــو االقتباس الثانـــي للمخرج من 
قصص الروســـي أنطون تيشـــخوف بعد فيلم 
”حدث ذات مرة فـــي األناضول“، والذي حصل 
أيضـــا على جائـــزة جلنـــة التحكيـــم الكبرى 
فـــي كان 2011، وقبلـــه أفـــالم ”ثالثـــة قـــرود“ 
و“مناخات“ و“بعيد“، التي لم يغب فيها نوري 
عن منصـــات التتويج باملهرجـــان، ما يبرهن 
انســـجاما يبلغ حـــّد التطابق، بـــني إنتاجات 
نوري والذهنية التي حتكم تقييمات املهرجان.

} أثينــا - حضــــرت الســــينما املغربيــــة بقوة 
في األســــبوع الرابع للســــينما األفريقية الذي 
حتتضنــــه العاصمــــة اليونانيــــة أثينا من 19 
إلــــى 25 فبراير اجلاري من خالل عرض ثـالثة 

أفالم.
وكان اجلمهــــور اليونانــــي على موعد مع 
الفيلــــم املغربي ”وداعا كارمن“ ملخرجه محمد 
أمني بنعمــــراوي ليلة 21 فبراير اجلاري، تاله 
لنورالدين اخلماري ليلة  عرض فيلم ”زيــــرو“ 
أمــــس األول األحد 22 فبراير، ليعرض مســــاء 
الليلة الثالثاء 24 فبرايــــر فيلم ”يا خيل الله“ 

لنبيل عيوش.
وفيلم عيوش الذي تنهي به املغرب الليلة 
مشــــاركتها في املهرجان، مقتبــــس من رواية 
”جنــــوم ســــيدي مومــــن“ ملاحــــي بينبني حول 
االعتــــداءات اإلرهابية التي اســــتهدفت الدار 

البيضاء عام 2003.
ويركــــز فيــــه املخــــرج على ســــيرة أخوين 
االجتماعــــي  وضعهــــم  محلــــال  ورفاقهمــــا 
واملعيشــــي، إذ ترعرعوا في أجواء من البؤس 
املعمــــم في حــــي الصفيــــح ”ســــيدي مومن“ 
قــــرب الدار البيضاء، حيث يســــيطر احلرمان 
والعنف والتخلف، ما يدفع بصبية ال تتســــع 

لهم احلياة إلى التطرف واملوت.
ويعتمــــد نبيــــل عيوش فــــي الفيلــــم على 
صيغــــة في غايــــة الواقعية، حيــــث صّور في 
مكان يشــــبه متاما املكان الذي نشأ فيه منفذو 
تلك التفجيرات، وعلى بعد خمسة كيلومترات 
منــــه، ومع ممثلــــني غير محترفني من ســــكان 
املــــكان املهّمــــش، وفــــاز ”يا خيل اللــــه“ بعدة 

جوائز عبر املهرجانات الدولية.
وتعرض األفالم املشــــاركة فــــي املهرجان 
مبقر أرشــــيف السينما اليونانية وسط أثينا، 
بلغتها األصلية مع حاشــــية سينمائية باللغة 

اليونانية.
 وينظم هذا األســــبوع السينمائي من قبل 
مجلس السفراء األفارقة وبتعاون مع مؤسسة 

أرشيف السينما اليونانية. 
وإلى جانب املغرب مت عرض عدد من األفالم 
مــــن كل من تونــــس ومصر وجنــــوب أفريقيا 
الدميقراطية  والكونغــــو  وأنغــــوال  ونيجيريا 
وكينيا، خالل هذا األســــبوع السينمائي الذي 

ينتهي غدا األربعاء 25 فبراير اجلاري.

«يا خيل الله»
 يعرض في أثينا

أمري العمري

} ”بويهـــود“ (الصبا) الذي بالغ بعض هواة 
السينما في اإلعالء من شأنه، بسبب مطابقته 
للحياة الواقعية في حني أن الســـينما هي فن 
اخليال املصّور، خـــرج خالي الوفاض إّال من 
جائزة أفضل ممثلة مساعدة التي ذهبت إلى 
باتريشيا أركيت. ولعل حصول الفيلم البديع 
”بيردمان“ على اجلوائز الرئيسية األربع، هو 
أفضل تعبير عن هذه النظرة، أي أن فوزه يعّد 
انتصـــارا للخيال الســـينمائي والفن الرفيع 

على افتعال محاكاة الواقع.
كما أنه انتصار على فيلم عنصري سخيف 
يحمل رسالة القوة األميركية الغاشمة للعالم، 

وهو فيلـــم ”قناص أميركي“ 
يحصـــل  لـــم  الـــذي 

ســـوى علـــى جائزة 
فرعيـــة صغيرة 

محـــدودة القيمة، هي جائزة مونتاج الصوت 
تقاسمها التقنيون الذين أّدوا العمل.

وكما توقعنا فـــازت جوليان مور بجائزة 
أحســـن ممثلة، حيث لـــم تكن هنـــاك بالفعل 
منافســـة لها ميكنهـــا الصمود أمـــام أدائها 
الكبيـــر في فيلم ”ال زلت أليس“ ، فهي تتفّوق 

على املنافسات األربع مبراحل.
وحصـــل املمثل البريطانـــي إيدي ريدمني 
علـــى جائـــزة أحســـن ممثـــل عـــن دور عالم 
الفيزيـــاء املعاق في فيلم ”نظرية كل شـــيء“ 
البديع، وسط منافسة شرسة كان من الصعب 
التنبـــؤ مبـــن ســـيكون الفائز فيهـــا، فأمامه 
كان بنديكيت كامبرباتـــش العظيم في ”لعبة 
احملـــاكاة“، الفيلـــم الذي اســـتحق أيضا عن 
جدارة جائزة أفضل سيناريو عن أصل أدبي.

فيلـــم آخـــر ضعيف املســـتوى لم يحصل 
ســـوى على عدد مـــن اجلوائـــز الفرعية 
بودابســـت  ”فنـــدق  هـــو  الصغيـــرة، 

الكبير“، الذي لم يكن من الصواب 
أن يرشـــح أصال جلائزة أحســـن 
اجلوائـــز  مـــن  وغيرهـــا  فيلـــم، 

الرئيسية.

كمـــا ســـقط مـــن قائمـــة اجلوائـــز متاما 
فيلم آخر هو ”ســـيلما“، وهـــو عمل ضعيف 
املســـتوى، تقليدي حـــّد امللل، كان قد رشـــح 
فقـــط في مـــوازاة مع فيلم ”قنـــاص أميركي“ 
لتحقيق التوازن، وحتـــى ال تتهم األكادميية 

بالعنصرية.
كذلـــك خـــرج الفيلم الضعيـــف ”متبكتو“ 
من املنافسة على جائزة أحسن فيلم أجنبي، 
التـــي حصـــل عليها عـــن اســـتحقاق الفيلم 

البولندي البديع ”إيدا“.
والطريف أن الكثيرين يعتبرون ”متبكتو“ 
فيلما عربيا، في حني أن فرنســـا منحته عددا 
مـــن جوائزهـــا الرســـمية، باعتبـــاره فيلما 
فرنســـيا خالصا عن التطرف اإلســـالمي، أي 

ألسباب سياسية.
ولعل أفضل ما في جوائز األوسكار هذا 
العام، أنها لم ترضخ لالبتزاز السياســـي، 
فلم متنح أّية جائزة رئيســـية ألّي فيلم 
من تلك املشـــغولة بإبراز السياســـي 

على اجلمالي.
وأفضل احتفال بتكرمي اجلمالي 
ورفـــض السياســـي يتمثـــل في فوز 
”بيردمـــان“ باجلوائز الرئيســـية 

التي فاز بها.
وهذه قائمة األفالم الفائزة 

باجلوائز املهمة:
”بيردمان“  فيلم:  أحســـن 
كمـــا  الطائـــر)،  (الرجـــل 
حـــاز علـــى أحســـن إخراج 
ســـيناريو  وأحســـن 
أصلي التي ذهبت إلى 
أليخانـــدرو  مخرجـــه 
وفـــاز  غونزاليـــس، 
بأوســـكار أحسن تصوير 

إميانويل لوبيزكي.
وذهبت جائزة أحســـن سيناريو 
عن أصل أدبي لفيلم ”لعبة احملاكاة“، 
وجائزة أحســـن ممثل إليـــدي ريدمني 
عن ”نظرية كل شـــيء“، وأحســـن ممثلة 
جلوليـــان مور عن ”ال زلت أليس“، وأحســـن 
ممثل ثانوي لج.ك. ســـيمنز عـــن ”ويبالش“، 

وأحســـن ممثلة ثانوية لباتريشيا أركيت عن 
”الصبا“. وحتصل توم كروس على أوســـكار 
أحســـن مونتـــاج عن ”ويبـــالش“، ونال ”بني 

النجوم“ أوسكار أحسن مؤثرات بصرية.
بأحســـن  وفاز ”فندق بودابســـت الكبير“ 
مزج صوت وأحسن ماكياج وأحسن تصميم 

مالبس وأحســـن موســـيقى أصلية وأحسن 
تصميم مناظر، فيما ذهب أوســـكار أحســـن 
مونتاج صـــوت لـ“قناص أميركـــي“. وذهبت 
جائزة أحســـن فيلم أجنبي لـ“إيدا“ وأحســـن 
فيلـــم وثائقي طويل لـ“املواطن 4“ ، وأحســـن 
فيلم وثائقي قصير لـ“خط ســـاخن لألزمات“، 
وأخيـــرا أحســـن فيلـــم حتريك طويـــل لفيلم 

”البطل الكبير 6“ . 

غاب الفيلم التركي ”ســــــبات الشتاء“ الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان األخير، عن 
قائمة ترشــــــيحات األوســــــكار ألفضل فيلم أجنبي لهذا العام، وسط ذهول معظم املراقبني 
واملتابعني جلديد الســــــينما العاملية، خصوصا أن فيلم املخرج نوري بيلج جيالن، صنف 
من قبل جلنة حتكيم مهرجان كان على أنه ”حتفة ســــــينمائية“. هذا االحتفاء ليس مفاجئا، 
فمنذ افتتاح الفيلم في املهرجان، كانت جميع التوقعات في صاحله لنيل السعفة الذهبية.

[ تتويجات لم ترضخ لالبتزاز السياسي [ جوليان مور وإيدي ريدمين أفضل الممثلين
جوائز أوسكار عام 2015 ذهبت إلى من يستحقها

المتوجون األربعة بجوائز التمثيل عن األدوار األولى واألدوار المساعدة في فئتي السيدات والرجال

المخرج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو يحصل على أربع جوائز أوسكار عن فيلمه «بيردمان»

الفيلم يعكس السبات الطويل الذي يعيشه الكون

أعلنت مساء أمس األول األحد جوائز األكادميية األميركية لعلوم وفنون السينما في لوس 
ــــــوس وحملت مفاجآت كبيرة، بعد أن خــــــرج فيلم ”قناص أميركي“ الذي كان يتصدر  أجنل
الترشيحات (رشــــــح لتسع جوائز)، دون احلصول على أّية جائزة من اجلوائز الرئيسية، 

وكذلك الفيلم الضعيف شكال ومضمونا ”الصبا“.

«سيلما» ســـقط من قائمة الجوائز 
فهـــو عمـــل ضعيـــف املســـتوى، 

تقليدي حد امللل

◄

«فندق بودابست الكبير» لم يكن 
من الصواب أن يرشـــح أصال لجائزة 

أحســـن فيلـــم وغيرها مـــن الجوائز 

الرئيسية

◄

الفيلم  فــي  يــنــصــف  املــخــرج 

شــخــصــيــاتــه، فـــي حـــني كــان 

الــذي  املــشــاهــد  بحق  مجحفا 

أشركه في دوامة الحيرة

◄

الفيلم توأمة أبدعها نوري جيالن 

بني الثقافتني التركية والروسية، 

من خالل السيناريو املقتبس عن 

نص «الزوجة» لتشيخوف

◄

سينما

«سبات الشتاء» تحفة كان السينمائية خارج حسابات األوسكار

ي ير ص م ي و و
يحصـــل  لـــم  الـــذي 

ســـوى علـــى جائزة 
فرعيـــة صغيرة 

بي ل ن ريو ي ل ز ج ر ج
فيلـــم آخـــر ضعيف املســـتوى لم يحصل
ســـوى على عدد مـــن اجلوائـــز الفرعية
بودابســـت ”فنـــدق  هـــو الصغيـــرة، 

يكن من الصواب  الكبير“، الذي لم
أن يرشـــح أصال جلائزة أحســـن
اجلوائـــز مـــن  وغيرهـــا  فيلـــم، 

الرئيسية.

ني ي ربي ي
مـــن جوائزهـــا الرس
فرنســـيا خالصا عن

ألسباب سياسية.
ولعل أفضل ما 
العام، أنها لم ترض
متنح أّية ج فلم
من تلك املشــ
على اجلمالي
وأفضل
ورفـــض الس
”بيردمـــا
فا التي
وه
باجلو
أح
(الر
حـــ

ب
إميانويل
وذهبت ج
عن أصل أدبي
وجائزة أحســ
عن ”نظرية كل ش

” ا ل جل
حفل األوسكار أناقة وتعر وغرابة

ص ٢٤لجلب االنتباه



أمحد حافظ

} القاهــرة – أكـــد محمـــود أبوالنصـــر وزير 
التربيـــة والتعليم املصـــري٬ أن بعض الدول 
العربيـــة تواجه حتديات كبرى بســـبب هجرة 
بعـــض الطالب إليها من لبنان واألردن ومصر 
وســـوريا، وهـــو ما يســـبب عبئا علـــى كثافة 
الفصول الدراســـية واملعلمني، فضال عن عبء 
اختـــالف املناهج، وهذا ما حتـــاول املنظمات 
الدولية املهتمة بالتعليـــم أن تخفف من آثاره 
الســـلبية على الدول التي حتتضن مهاجرين 

دائمني أو مؤقتني.
وقـــال الوزير املصـــري في حـــوار خاص 
إن التمويـــل ميثل أهـــم حتديات  لـ“العـــرب“ 
العمليـــة التعليمية في البلـــدان العربية التي 
توجـــد بهـــا كثافـــات مرتفعة باملـــدارس مثل 
مصر، مشيرا إلى أن حتسني التعليم يتطلب ٤ 
عناصر هامة تتضمن املناهج واملعلم واألبنية 
التعليمية والتمويل املناسب، وما ينطبق على 
مصر في هذا الشـــأن ينطبق على جميع الدول 

العربية.
وأوضح أبوالنصر أن التعليم كفيل مبحو 
األزمـــات التي تعانـــي منها الـــدول العربية، 
فمصر قامت بإضافة منهج جديد اسمه ”منهج 
التفكير“، ولو أن كل مواطن اســـتطاع أن يفكر 
تفكيرا ســـليما ألدرك قيمـــة البلد الذي يعيش 
فيه، ولو تعلم املجتمع كيف يبتعد عن التطرف 
سنجد أن هناك ســـماحة بني أطراف املجتمع 
الواحـــد، فالفكـــر املتشـــدد من أخطـــاء بعض 
األشـــخاص الذين لـــم يتعلموا فـــي املدارس 
واجلامعـــات كيف يتقبلون رأي غيرهم، وكيف 

يكونون متسامحني.
وحـــول اتهام بعض الـــدول العربية بأنها 
”طـــاردة للمبدعني“، قـــال الوزيـــر املصري: ال 
أعتقد ذلك، لكـــن اإلمكانيات املادية من عوامل 
عـــدم قـــدرة بعض الـــدول على اســـتيعاب كل 
املبدعـــني في التعليـــم، موضحـــا أن الفقر له  

عالقـــة قوية بزيادة نســـبة األمية واجلهل في 
بعض البلـــدان العربية، فهناك بعض األســـر 
جتبـــر أبناءها على العمل بهـــدف البحث عن 

املال.
وبشـــأن تأثير الطالب املهاجرين الالجئني 
ســـلبا على العملية التعليمية في بعض الدول 
قال بالفعل تســـبب النازحون من البلدان التي 
تشـــهد صراعات مســـلحة إلى دول أخرى في 
تراجـــع العملية التعليمية بالدول املســـتقبلة 
لهم، ماعدا مصر، ألنها تستقبل جميع الطالب 
الهاربني من جحيم احلروب، باإلضافة إلى أن 
بها نحو ١٨ مليون طالب، وأي عدد يأتي إليها 
لن يكون مؤثرا بالســـلب، ألنه سيندمج وسط 
هذا الكـــم الهائل من الطـــالب املصريني، لكن 
لبنان واألردن اشتكيا من زيادة أعداد الطالب 

النازحني.
وقـــال إن مصـــر تعاملـــت مـــع الطـــالب 
الالجئـــني إليها من ســـوريا والعـــراق وليبيا 
وعاملتهـــم معاملة متســـاوية مـــع املصريني، 
واشـــتكى بعضهـــم من عـــدم فهمهـــم لطبيعة 
املناهج الدراســـية، لكن ســـرعان ما أصبحت 
هذه املناهج بالنســـبة إليهـــم وكأنها كما في 

بلدانهم.
وحـــول ما إذا كانت مصـــر مؤيدة لتوحيد 
املناهج الدراســـية فـــي البلـــدان العربية قال 
الوزيـــر املصـــري إنه ”أمر جيـــد“ ومن املمكن 
توحيـــد املناهج في العلـــوم والرياضيات بني 
جميـــع الـــدول العربيـــة وهذا ”مبـــدأ معقول 
للغايـــة“، ومصـــر لديها رؤية شـــاملة في هذا 
الشـــأن جتـــري دراســـتها قبل عرضهـــا على 
الدول العربية، لكـــن ”إذا أردنا توحيد مناهج 
التاريخ بني البلدان العربية فمن املمكن أن يتم 
تخصيص سنة دراسية بني كل الدول لتدريس 

تاريخ األمة العربية“.
وأشـــار أبوالنصر إلى أن احلروب ال تؤثر 
التي لديها  على التعليم في البلدان ”العريقة“ 
أصـــول وأعراف قوية، بينما على النقيض من 
ذلـــك هناك دول ترتفع بها نســـبة اجلهل وقت 
الثـــورات والصراعـــات التـــي قـــد حتدث بني 
أطراف البلـــد الواحد، مضيفا أن االســـتثمار 
في التعليم العربي ناجح إلى حد ما، وارتفاع 
نســـبة التعليم اخلـــاص في بعـــض الدول ال 
يعني تراجع مســـتوى التعليم احلكومي، ألن 

هناك طبقـــات اجتماعية مختلفـــة، وكل طبقة 
لها طلبات محددة، منها من يريد تعليم أبنائه 
اللغة اإلنكليزيـــة ومنها من يريد تعليم أبنائه 
في مدارس دولية والواليات املتحدة خير دليل 
ومدارس الدبلوما  فلديها مدارس الــ“آي جي“ 

األملانية والفرنسية.
وأشـــار إلى أن مصر ال متانع في إنشـــاء 
مدارس ليبية أو سورية مبناهج ليبية سورية 
شريطة أن تكون هذه املدارس تابعة لسفارتي 
الدولتـــني وحتـــت إشـــرافهما وأن تقبل هذه 
املـــدارس بإشـــراف وزارة التربيـــة والتعليم 

املصرية.
ولفت أبوالنصـــر إلى أن مصر حتتاج إلى 
نحـــو ٨ مليار دوالر إلنشـــاء مـــدارس جديدة 
تستوعب جميع الطالب إلى عام ٢٠١٧، وهناك 
خطة استراتيجية للوزارة في هذا الشأن حتى 
ميكن الوصول بكثافـــة الفصل الواحد إلى ٤٥ 

طالبا فقط بدال من وجود مدارس بها أكثر من 
١٠٠ طالب في الفصل الواحد، وحققت الوزارة 
٣٣ باملئة من املســـتهدف في هذا الشـــأن خالل 
عـــام واحد، لكن علينـــا التأكيد بـــأن املوازنة 
املخصصـــة للتعليم في مصر ال تبني أكثر من 
٨ آالف فصـــل، هناك منحة مـــن دولة اإلمارات 

العربية لبناء ٨٠٠ مدرسة.
وفي ســـياق منفصل قـــال وزير التعليم أن 
بالده تتعامـــل مع املعلمـــني املنتمني جلماعة 
اإلخوان املســـلمني بالرقابة املشـــددة، وهناك 
جلـــان متابعـــة مســـتمرة يوميا علـــى جميع 
املـــدارس، وإذا ثبـــت أن أي معلـــم إخوانـــي 
تطرق إلـــى احلديث في السياســـة أو تطاول 
على مؤسســـات الدولة العســـكرية أو األمنية 
ســـيتم إحالته فورا إلى عمل إداري وإقصائه 
عن العمل في مهنة التدريس، باإلضافة إلى أن 
وزارة التعليم املصرية  تقوم بتدريب املعلمني 

علـــى طرق التفكير املتطـــورة حتى تتمكن من 
إزالة ”غسيل املخ“ الذي أصاب بعض املنتمني 

لإلخوان أو املتعاطفني معهم.
وقـــال الوزير املصـــري ”ال ميكن بأي حال 
أن نســـمح للمعلمني املنتمني جلماعة اإلخوان 
أن يعيدوا صناعة جماعـــة اإلخوان من خالل 
الطالب املصريني باملدارس.. انتهى هذا العهد 

بال رجعة“، 
وأكد محمود أبو النصـــر إن وزارته تهتم 
بتحسني العملية التعليمية مبدارس اإلخوان 
بعد ضمهـــا إلى الدولــــة وشــــارك ألول مـرة 
أوليـــاء األمــــور في عضوية مجالـــس إدارات 

املدارس“.
ومتكنت وزارة التعليم من السيطرة إداريا 
على مدارس اإلخوان عقب صدور حكم قضائي 
بالتحفـــظ علـــى أمـــوال وممتلـــكات اجلماعة 

وقياداتها بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

«العرب}: المدارس كفيلة بمحاربة التشدد وزير التربية والتعليم المصري لـ
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صفحة أسبوعية متخصصة تقدم األخبار والتقارير والمعلومات عن واقع تعليم
وفرص دراسة الطالب العرب في الخارج، خاصة في الجامعات األوروبية واألميركية

مليــــار دوالر قيمـة االســـتثمـارات التـي يتطلبهــــا قطـاع التعليم 

في مصـر إلنشــــاء مــــدارس جديـدة تســـتوعب جميع الطالب إلى 

غاية 2017.

أسبوعا معدل الوقت الدراسي املخصص لطالب الجزائر. ويعتبر 

بعيدا عن املعدالت الدولية، إضافة على تأثره ســـنويا بجملة من 

اإلضرابات.

تصل معدالت االكتظاظ في بعض المدارس المصرية إلى 100 طالب بالفصل

[ محمود أبوالنصر: يمكن إنشاء مدارس ليبية أو سورية في مصر [ خطط مصرية لتوحيد بعض المناهج الدراسية عربيا
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◄ أعلنت جامعة ”ماساتشوستس“ 
األميركية عدولها عن قرارها بعدم 

قبول الطالب اإليرانيني بكليات 
العلوم والهندسة. وكانت اجلامعة 

قد قررت األسبوع املاضي عدم قبول 
الطالب اإليرانيني بكلية ”أميرست“ 
بهدف تطبيق العقوبات األميركية 

على طهران.

◄ بحثت الوزيرة املغربية املنتدبة 
لدى وزارة التعليم العالي، مع وزير 

العلوم والتكنولوجيا اإليراني، سبل 
تطوير التعاون العلمي واألكادميي 

بني البلدين في مجال البحث العلمي 
على هامش مشاركتها في املؤمتر 
األول لوزراء التعليم العالي لدول 

عدم االنحياز بطهران.

◄ أبدى رامون كورتينز رئيس 
مدارس لوس أجنلوس استعداده 

التخلي عن خطة مضطربة لتزويد 
كل طالب وعددهم ٦٤٠ ألف طالب في 
ثاني أكبر مقاطعة أميركية من حيث 
عدد املدارس العامة بجهاز كمبيوتر.

◄ أعلنت وزارة التربية الوطنية 
باملغرب أنه مت مؤخرا إرساء 

مرصد ملناهضة العنف بالوسط 
املدرسي يهدف إلى رصد حاالت 

العنف وتتبعها، وإعطاء االنطالقة 
لالشتغال بنظام معلوماتي لرصد 

هذه احلاالت.

◄ أكد وزير التعليم العالي املصري 
على أهمية التعاون العلمي 

والثقافي بني اجلامعات الفرنسية 
ومؤسسات التعليم العالي املصرية، 

وذلك خالل استقبال الوزير سفير 
فرنسا بالقاهرة لبحث سبل تفعيل 
عالقات التعاون بني مصر وفرنسا 

في مجال تطوير التعليم العالي.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} اجلزائــر - قالـــت الرابطة اجلزائرية للدفاع 
عن حقوق اإلنســـان (غيـــر حكومية)، في وقت 
سابق، إّن ”الوقت الّدراسي املخصص للتلميذ 
فـــي اجلزائـــر بعيـــد كّل البعـــد عـــن املعايير 

الدولية“.
وأوضحـــت الّرابطـــة فـــي بيان لهـــا، بأّن 
”الفتـــرات املخّصصة للدراســـة فـــي اجلزائر 
خالل الـ١٠ سنوات األخيرة تتراوح بني ٢٣ إلى 

٢٦ أسبوعا في السنة“.
وأضافـــت الّرابطـــة أّن ”الوقت الدراســـي 
للتلميـــذ بفلندا والنمســـا واملغـــرب وإيطاليا 
مرتفـــع مقارنة باجلزائـــر، إذ تخصص الدول 
الســـالفة الذكر ٣٨ أســـبوعا للدراسة في حني 
 ٣٧ وتونـــس  وفرنســـا  أســـبانيا  تخصـــص 

أســـبوعا“. وتبـــني املقارنة، حســـب الرابطة، 
”الفارق الكبير“ في الوقت الّدراسي املخصص 
للتلميـــذ اجلزائـــري ”البعيـــد كل البعـــد عن 

املعايير الدولية“، على حّد قولها.
تخصيـــص  أّن  إلـــى  الرابطـــة  وأشـــارت 
وزارة التربية باجلزائر ٢٦ أســـبوعا للدراسة 
فـــي الســـنة ”تنخره“ سلســـلة مـــن التوترات 
واإلضرابات ما يســـتدعي تقييما وإصالحات 
واســـعة لقطاع التربية والتعليم بالبالد، على 

حّد تعبير الّرابطة.
وأشارت إلى أّن املدرسة اجلزائرية تصّنف 
فـــي املرتبـــة ١٠٠ عامليـــا فيما يخـــص جودة 
التعليـــم وفـــي املرتبة ١٠٣ عامليـــا فيما يتعلق 

بجودة إدارة مدارسها.

وشهدت املدارس في اجلزائر إضرابا منذ 
أيـــام، دعا إليه تكتـــل نقابي يضـــّم ٧ نقابات 
لعمال قطاع التعليـــم للمطالبة بحقوق مهنية 
واجتماعيـــة في مقدمتهـــا الزيادة في األجور، 
ما أّدى إلى شـــّل املدارس في مختلف األطوار 
والثانوي)  اإلعـــدادي  (االبتدائي،  التعليميـــة 
فيمـــا دعـــت الوزارة فـــي عدة مناســـبات إلى 
التحـــاور وإعطاء الوقت الكافـــي لها ملعاجلة 

مشاكل القطاع املعقدة حسبها.
وليســـت هذه املرة األولى التي يشهد فيها 
قطـــاع التعليم موجـــة إضرابـــات للموظفني، 
حيث تتواصل هذه االحتجاجات املتقطعة منذ 
سنوات وفشل عدة وزراء تعاقبوا على القطاع 

في إخمادها.

وتعيـــش املدرســـة اجلزائريـــة علـــى وقع 
العديد من املشاكل ومنها تفاقم ظاهرة العنف 
عالوة على تفشـــي ســـلوكيات االنحراف بني 
الطالب في غياب شـــبه كلي للجهات املختصة 

بهدف إيجاد حلول سريعة.
ويحمـــل مختصـــون باجلزائر مســـؤولية 
التفاقـــم الكبيـــر لظاهرة العنف فـــي املدارس 
وتفشي الظواهر السلبية في صفوف األطفال 
املتمدرســـني، كالتدخـــني وتعاطـــي احلبـــوب 
واملخدرات، إلى اجلهات الوصية التي متاطل 
فـــي إيجاد اآلليـــات الناجعـــة والفعالة إلنقاذ 
الوضع من املمارسات التي باتت تضر بسمعة 
املدرسة وبشرف املهنة التربوية وأدت، بصفة 

آلية، إلى تدني التحصيل املعرفي.

الوقت الدراسي المخصص لطالب الجزائر ال يستجيب للمعايير الدولية

} دبي - اســـتقطب منتدى ”مايكروســـوفت“ 
العالمـــي الـــذي عقـــد يومـــي 22 و23 فبرايـــر 
الجـــاري في دبي نخبة من رواد قطاع التعليم 
والمـــدارس والمـــدراء والمعلميـــن من أنحاء 
الشرق األوسط وأفريقيا والهند وذلك لمناقشة 
آخر اإلبداعات التكنولوجية التي تساعد على 
تخطي التحديات التعليمية في هذه المناطق.

وحضر المنتدى ــالذي انعقد للمرة األولى 
في تاريخه في الشـــرق األوســـطـ ما يزيد عن 
500 شـــخص من التربويين المبتكرين ورواد 
المـــدارس والشـــركاء والموظفين الحكوميين 
من حوالي 40 دولة من أرجاء الشـــرق األوسط 

وأفريقيا والهند.
وســـلط المنتـــدى الضـــوء علـــى أهميـــة 
اســـتخدام التقنية في إكساب الشباب مهارات 
عمليـــة كـــي يســـتعدوا لخـــوض مســـتقبلهم 

ووظائفهم بشكل أفضل.
كمـــا أعلنـــت مايكروســـوفت عـــن توافـــر 
حزمـــة برمجيات وتطبيقـــات للطالب والهيئة 
التدريســـية واإلداريـــة دون مقابـــل مما يقدم 
أفضل حلول الحوسبة السحابية المتاحة في 

مجال التربية والتعليم في الوقت الحالي.
واســـتعرض المنتـــدى الخطـــط والحلول 
التقنيـــة التي يتعيـــن تبنيها فـــي أماكن مثل 
الشـــرق األوســـط وأفريقيا والتي تشـــهد في 

الوقـــت الحالي طفرة في أعداد الشـــباب، إلى 
ذلـــك عقدت مايكروســـوفت شـــراكة مع 15 من 

أكبر شركاء تقنيات التعليم عالميا وإقليميا.
وقـــال أنتوني سالســـيتو نائـــب الرئيس 
للتعليـــم حول العالـــم في مايكروســـوفت إن 
شـــباب اليـــوم هـــم قـــادة المســـتقبل، مؤكدا 
االلتزام بمساعدتهم على تحقيق المزيد خالل 
حياتهم، مع العلم بأن تقنيات مايكروســـوفت 
تســـتخدم في أكثر من 98 بالمئة من المدارس 
فـــي جميع أنحـــاء العالم، كما توفـــر الحلول 
البرمجية التربوية المتكاملة التي تتغلب على 

أكثر تحديات التربويين صعوبة.
الســـنة  خـــالل  مايكروســـوفت  وقدمـــت 
الماضية ميزة للمدارس من خالل إتاحة حزمة 
”أوفيس“ لطالبها دون مقابل، كما تتيح مصادر 
لتدريب المعلمين على التقنيات الحديثة ضمن 
شبكة يبلغ عدد المشـــاركين فيها نحو مليون 

معلم من جميع أنحاء العالم.
وتقـــدم أكاديميـــة مايكروســـوفت مهارات 
تقنيـــة متميزة في مجـــال تقنيـــة المعلومات 
ألكثر من 8.5 مليون معلم وطالب في 130 دولة 
تساعد على ســـد الفجوة في مهارات التقنية، 
إضافة إلى أنها ســـاعدت التربويين في أنحاء 
العالـــم على دمـــج التقنية بنجـــاح في حجرة 

الدراسة لتحسين خبرات التعلم لطالبهم.

شـــراكة  مايكروســـوفت  عقـــدت  كمـــا 
اســـتراتيجية مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم 
باإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة زاد بموجبها 
عدد مراكـــز االختبار المعتمدة مـــن أكاديمية 
للمدارس  المعلومـــات  لتقنية  مايكروســـوفت 
الثانوية من 14 إلى 25 خالل السنوات الثالث 

الماضية. واســـتضاف المنتدى العالمي كبار 
الخبراء الدوليين لتبـــادل األفكار حول أحدث 
التطـــورات فـــي التعليم الرقمـــي وكيف يمكن 
التكنولوجيـــا  وأدوات  تطبيقـــات  تســـخير 
األخـــرى نحو تحســـين التعليـــم والتعلم في 

الفصول الدراسية.

المنتدى توج بعقد جملة من االتفاقيات بين مايكروسوفت وعدد من هيئات التعليم

آخر اإلبداعات التكنولوجية على طاولة منتدى مايكروسوفت العالمي للتعليم بدبي

محمود أبوالنصر:

أحطنا بالطالب الالجئين 

وعاملناهم معاملة 

متساوية مع المصريين

يواجــــــه قطاع التعليم في املنطقــــــة العربية حتديات كبرى منها نقــــــص التمويالت الكافية 
لتحقيق األهداف املرســــــومة، عالوة على تأثره بالنزاعــــــات واحلروب القائمة في عدد من 

البلدان العربية.
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ميديا

} باريــس - أشـــاد برنـــار كازنـــوف، وزيـــر 
الداخليـــة الفرنســـي، بشـــركات اإلنترنت في 
الواليـــات املتحـــدة، وباجلهود التـــي تبذلها 
مـــن أجل محاربـــة التطرف الدينـــي، واألفكار 
اجلهاديـــة عبر مواقع التواصـــل االجتماعي. 
وأشاد أيضا، بالسرعة الكبيرة لهذه الشركات 
فـــي التحرك عندما يتم تبليغهم برســـالة ذات 
طابع ”إرهابي“، معتبرا االســـتجابة السريعة 

تأكيدا على ”التزام قوي“.
لكـــن الوزيـــر دعا فـــي نفس الوقـــت هذه 
الشـــركات إلـــى مضاعفة اجلهـــود وحتمل ما 
للتصدي حملاوالت  سماه ”مسؤولية مشتركة“ 

نشر التعصب والتطرف.
وحـــث برنار كازنـــوف الشـــركات الكبرى 
على اإلسراع في سحب املضامني ذات الطابع 
اإلرهابي من شبكة االنترنت وتطوير ”خطاب 
مضـــاد“، وتطويـــر تعـــاون أفضل للشـــركات 

املشغلة مع التحقيقات القضائية.
وبعـــد االجتمـــاع الدولـــي الـــذي نظم في 
واشنطن األسبوع املاضي حول سبل مكافحة 
التطـــرف الدينـــي، توجـــه برنـــار كازنـــوف، 
وزير الداخلية الفرنســـي مباشـــرة إلى والية 
كاليفورنيـــا من أجل لقاء مندوبني عن شـــركة 
”تويتر“ و“غوغـــل“ و“فيس بوك“، وطلب منهم 
املســـاعدة إلزالـــة أي محتوى دعائي تنشـــره 
اجلماعـــات اجلهادية املتطرفـــة مبجرد إعالم 

الشركات بذلك من قبل احملققني الفرنسيني.
وصـــرح الوزيـــر الفرنســـي بعـــد لقائـــه 
مبسؤولي هذه الشركات قائال ”لقد أكدنا على 
إمكانيـــة التعـــاون لدى فتـــح أي حتقيق دون 
احلاجـــة إلى التعامل مـــع القنوات احلكومية 
التقليدية التي قد تستغرق الكثير من الوقت“، 
موضحـــا ”مـــن املهـــم للغاية التعاون بشـــكل 
كامـــل، والتصـــرف بســـرعة من أجـــل وضع 
حـــد للرســـائل والفيديوهـــات التي تنشـــرها 
اجلماعـــات املتطرفـــة التي حتاول اســـتقدام 
شـــبان فرنسيني إلى اجلهاد في سوريا أو في 
العراق“. وأضاف، أن ”هناك ماليني التغريدات 

التي يتـــم تبادلها على تويتـــر وهناك ماليني 
الصور التـــي تبث على يوتيوب. لن نطلب من 
الشركات تشكيل فرق كثيرة ملراقبة املضمون، 

فكل يضطلع بدوره“.
هذا، وقـــرر برنـــار كازنـــوف التوجه إلى 
مسؤولي مواقع التواصل االجتماعي العاملية 
بعد الهجمات اإلرهابية التي اســـتهدفت مقر 
في باريـــس في 7  صحيفة ”شـــارلي إيبـــدو“ 
يناير املاضـــي ومتجر يهـــودي، وبعد إدراكه 
باخلطر الذي متثله هذه املواقع لدى الشـــبان 

الفرنسيني.
ودعا كازنوف هذه الشـــركات إلى مضاعفة 
اجلهود وإلى بناء عالقات وطيدة مع السلطات 
األمنية الفرنســـية، لكي يتم نـــزع أي محتوى 
جهادي بشكل ســـريع، أي بعد ربع ساعة فقط 

من النشر، عوضا عن شهر في املاضي.
كما دعـــا هؤالء املســـؤولني إلـــى حضور 
االجتماع الذي ســـتنظمه فرنســـا فـــي أبريل 
املقبل، من أجل ”تقييـــم نتائج اخلطة األمنية 
التي وضعتها فرنسا وشـــركائها في محاربة 

التطرف على فيسبوك“.
ورّد املتحدثان باسم ”فايسبوك“ و“تويتر“ 
علـــى طلـــب كازنـــوف بقولهمـــا إّن ”املوقعني 
يفعـــالن كل ما في اإلمكان لوقـــف املواد التي 
حترض على العنـــف“، لكنهما لم يصرحا مبا 
إذا كانا سيســـتجيبان لطلب الوزير بالتعاون 

املباشر مع السلطات الفرنسية“.
وأوضح املتحدث باســـم ”فيســـبوك“ إنهم 
يعملون بشكل دؤوب ليضمنوا عدم استخدام 
اإلرهابيني واجلماعات اإلرهابية للموقع، وهم 
يزيلون أي محتوى ميّجد اإلرهاب أو يدعمه“.
وقال املتحدث باســـم ”تويتـــر“ إّن ”املوقع 
يعلـــن القواعد التي يجب علـــى وكاالت تنفيذ 
القانـــون اتباعها للحصول علـــى املعلومات“، 
وأنهـــم ”يراجعون كل احملتـــوى وفقا للقواعد 
اخلاصـــة بهـــم، التي حتظر تهديـــدات العنف 

املباشرة واحملددة ضد اآلخرين“.
لكـــن اللقـــاء األخيـــر الذي جـــرى اجلمعة 
بوادي ”الســـيلكون“ بوالية كاليفورنيا ما هو 
إال خطـــوة أولى لبناء عالقـــة متينة بني كبرى 

شركات التكنولوجيا واحلكومة الفرنسية.
من جهـــة أخرى، ركز كازنـــوف كثيرا على 
الـــدور الـــذي ميكـــن أن تلعبـــه اإلنترنت لبث 
خطابات مخالفـــة ومضادة متامـــا خلطابات 

اجلهاديني.

وقال ”أصبح واضحا اليوم أن اإلرهابيني 
ال ميكـــن أن تكون لهم مكانة أو دور على فيس 
بوك، نحن نعمـــل لكي ال يتمكن أي إرهابي أو 

جماعة إرهابية من استخدام املوقع“.
كما أوضـــح وزير الداخلية الفرنســـي أن 
محاربـــة األفكار املتطرفة واملنظمات اجلهادية 
على مواقـــع التواصل االجتماعي لن تتم على 
حساب احلريات الفردية وحق كل شخص في 
استخدام هذه املواقع“، مشيرا باملقابل إلى أن 
85 إلـــى 90 باملائة من عمليات التطرف الديني 

تتحقق عبر مواقع التواصل االجتماعي.
لكـــن برنـــار كازنوف لـــم يســـتثن وجود 
أماكن أخرى للتطرف مثل السجون واملساجد 
األمنيـــة  الســـلطات  أن  مؤكـــدا  واملـــدارس، 
الفرنسية ال تهمل أي سبب أو مصدر للتطرف 
متعهـــدا ”بحـــرب شـــاملة ضـــد اإلرهابيـــني 

وأفكارهم“.

جدير بالذكر أن اهتمام احلكومات الغربية 
بالتحقق مـــن محتـــوى الشـــبكة العنكبوتية 
ومتابعة احملتوى الرقمي والعمل على تنقيتها 
من الرسائل التي تدعو إلى التطرف واإلرهاب، 
تصاعد في اآلونة األخيرة إثر تزايد استخدام 
شـــبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 
مـــن قبـــل التنظيمـــات اإلســـالمية املتشـــددة 
لنشـــر خطابهـــا العنيف واملتطـــرف، وارتفاع 
عـــدد األشـــخاص الذين جتندهـــم التنظيمات 
اجلهادية عبر الشـــبكة واملواقـــع االجتماعية 

عليها.
وأكدت صحيفة نيويـورك تاميز األميركية، 
األســـبوع املاضي أن واشـــنطـن اســـتحـدثت 
تشـــكيـال جديدا ملضاعفـة جهودهـا مبـواجهة 
التـــي  ”الضخمــــة“  اإلعـالميـــة  املنظومـــة 
يتمتـــع بها (داعـــش) وغيره مـــن التنظيمات 

”اإلرهابيـة“.

وقالت الصحيفة، إن ”إدارة الرئيس باراك 
أوبامـــا تضاعـــف جهودهـــا ملواجهـــة املاكنة 
الدعائية لتنظيم ما يعرف بالدولة اإلســـالمية 
(داعـــش)“، وعادة ذلك ”يشـــكل إقـــرارًا منها 
بقدرة املجموعة اإلرهابية وفاعليتها في جذب 
املجندين اجلدد، والتمويل، وحتقيق الشـــهرة 
العامليـــة، بنحو يفوق قـــدرة الواليات املتحدة 

وحلفائها على إعاقته“.
وأضافـــت، إن ”أســـاس اخلطـــة يعتمـــد 
على توســـيع مهـــام وكالة صغيـــرة في وزارة 
اخلارجيـــة األميركيـــة، معنيـــة بذلـــك األمر، 
اإلرهـــاب  مكافحـــة  اتصـــاالت  مركـــز  وهـــي 
االســـتراتيجي“، مشيرة إلى أن ”الوكالة تضم 
إلى جانبها، جميع محاوالت مكافحة اإلرهاب 
األخـــرى املوجودة حاليًا فـــي وزارات فدرالية 
أضخم، متمثلة في الدفاع (البنتاغون) واألمن 

الداخلي، فضًال عن الوكاالت االستخبارية“.

ــــــة لداعش على مواقع اإلنترنت،  بعد فشــــــل اجلهود الدولية في احلد من املنظومة الدعائي
وجدت أن الوســــــيلة الوحيدة ملنافســــــته تكمن في تنســــــيق اجلهود بنحو أفضل في جمع 

ومضاعفة كمية الرسائل املناهضة للتنظيم اإلرهابي.

ال قضاء على رسائل اإلرهاب اإلعالمية إال بدعم شركات اإلنترنت

اإلعالم اإللكتروني في عمان يوظف الشبكات االجتماعية لخدمة التنمية
يبـــدأ مؤمتـــر عمـــان لإلعـــالم  } مســقط – 
االلكترونـــي أولـــى دوراته في مـــارس املقبل، 
بتســـليط الضوء على مواكبة تطورات اإلعالم 
اإللكتروني في العالم وكيفية االســـتفادة منه، 
والتوعيـــة بكيفية اســـتخدامه في الســـلطنة 
ومعاجلـــة التحديات التـــي تواجهه، باإلضافة 
إلى استشراف التطلعات املستقبلية واإلطالع 
على التشريعات القانونية املنظمة له، وإظهار 

املسؤولية االجتماعية لإلعالم اإللكتروني.
ويناقـــش املؤمتـــر الـــذي يعـــد األول مـــن 
نوعـــه على مدى 3 أيـــام العديد من احملاور في 
كيفيـــة تطوير اإلعالم اإللكترونـــي والتواصل 
االجتماعي فـــي القطاعني العام واخلاص، كما 
ســـيتطرق إلى التشـــريعات والقوانني املنظمة 

لإلعالم اإللكتروني.
وقـــال خبير اإلعـــالم اإللكترونـــي عبدالله 
بن ناصـــر البحرانـــي املوكل بـــإدارة اجلانب 
العلمي في املؤمتـــر إن أهمية املؤمتر تتمحور 

حـــول تســـليط الضوء علـــى أهـــم التطورات 
احلاصلة علـــى صعيـــد التعامـــالت املختلفة 
واملتنوعة لشـــبكات التواصـــل االجتماعي من 
خالل استضافة كوكبة من املتحدثني من كبرى 
الشركات العاملية مثل مايكروسوفت وسيسكو 
وسامســـونغ وأندرويد في اجللسة االفتتاحية 
للمؤمتر والتي على أساســـها ســـُتبنى حلقات 
تدريبيـــة داعمـــة للتوجـــه العاملي فـــي عملية 
التعامل مع شـــبكات التواصل االجتماعي في 
مجاالت اإلعالم اإللكتروني من قبل متخصصني 
من مختلف القطاعات املعنية بالتعامل مع هذه 
الشبكات، مما ُسيعزز ويرّسخ الفهم الصحيح 
لطبيعة وأهمية اســـتغالل وتوظيف شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي في مختلـــف املجاالت 

ملختلف القطاعات.
وأشـــار البحراني إلى أن املؤمتر ســـيعمل 
من خالل جلســـاته العلمية على املســـاهمة في 
االلتقـــاء بني اجلهـــات املختلفة واســـتعراض 

التجارب املتنوعة وتبـــادل اخلبرات في إثراء 
املعارف لدى املشـــاركني ووضع السلطنة على 
خريطة الـــدول املهتمـــة بتطويـــر املجتمعات 
التي تعيـــش على أرضها رقميـــا، كما أن مثل 
هذه املؤمترات تســـاهم في إطالع املشـــاركني 
علـــى آخر التطـــورات من املعرفـــة الالزمة في 
تخصيص شـــبكات التواصـــل االجتماعي في 

مجاالت اإلعالم اإللكتروني املتنوعة.
وأوضـــح أن واقـــع اإلعـــالم اإللكترونـــي 
في الســـلطنة مـــن الناحية العمليـــة اخلدمية 
للمؤسســـات مـــن مختلـــف القطاعـــات يعتبر 
غير مفعـــل بالشـــكل املطلوب ولـــم ُيلمس من 
املؤسســـات بشـــكل عـــام أي توجـــه حقيقـــي 
الســـتغالل الفرص الكبيرة املتاحة في اإلعالم 
اإللكترونـــي للوصـــول إلـــى املســـتفيدين من 

خدماتها. 
اجلديـــر بالذكـــر أن الســـلطنة لديها أكثر 
مـــن مليون ومئتي ألف شـــخص موزعني على 

شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي، أي أن أكثر 
من ثلث الســـكان وهـــم بتزايد مســـتمر، لذلك 
فقـــد أصبح من الضـــروري فهـم التشـــريعات 
القانونيـــة لتنظيـــم التعامالت مـــن خالل هذه 

الشبكات.
ومن هذا املنطلق جـــاء مؤمتر عمان األول 
لإلعالم اإللكتروني الذي ســـيعقد في 22 مارس 
املقبل ليعنى ويســـاهم في نشر املعرفة الالزمة 
حـــول تفعيـــل دور اإلعـــالم اإللكتروني خدميا 
وإعالميـــا وإعالنيا ملـــا فيه املصلحـــة العامة 

ومواكبة التطورات في هذا املجال.

الحكومات تحاول وضع حد للرسائل والفيديوهات التي تنشرها الجماعات المتطرفة على اإلنترنت

فيســـبوك وتويتر لـــم يصرحا 

إذا كانـــا سيســـتجيبان لطلب 

بالتعــــاون  كـازنــــوف  الوزيــــر 

املباشر مع فرنسا

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أدان منتدى اإلعالميني 
الفلسطينيني تصاعد احلملة التي 

تشنها إسرائيل ضد املؤسسات 
اإلعالمية والتي كان آخرها حظر عمل 

قناة األقصى، وحذف صفحة وكالة 
شهاب على موقع ”فيسبوك“.

◄ أعلن رئيس اللجنة التعليمية 
البرملانية الكويتية عودة الرويعي عن 

عقد حلقات نقاشية تتعلق مبشروع 
قانون النشر اإللكتروني الذي ستقدمه 
احلكومة رسميا للمجلس مؤكدا دعوة 

اجلهات املعنية كافة سواء جمعية 
الصحافيني أو غيرها.

◄ أصدرت السلطات األوكرانية 
قائمة بـ١٠٠ وسيلة إعالمية ملنعها 

من التغطية الصحفية داخل هيئات 
كييف احلكومية حتى انتهاء األعمال 
القتالية في دونباس. وتشمل القائمة 

١٠ إذاعات وقنوات تلفزية وصحفا 
ووكاالت أنباء مسجلة في روسيا.

◄ جددت نقابة الصحفيني التونسيني 

مطالبة وزارة الداخلية بتحمل 
مسؤوليتها في حماية الصحفيني 

أثناء عملهم وحتملها مسؤولية أي 
اعتداء قد ميس من سالمتهم، على 

خلفية اعتداء عدد من جنود احلرس 
الوطني في والية القصرين على 

مراسلني صحفيني.

◄ تنظم كلية الشؤون الدولية 
والسياسات العامة باجلامعة 

األميركية بالقاهرة بالتعاون مع 
منظمة اليونسكو، غدا مؤمترا 

بعنوان ”السياسات اإلعالمية و حرية 
التعبير“، تتناول السياسات اإلعالمية 

في الدول املتحولة دميقراطيا.

باختصار

«انتهاكات جماعة الحوثي بحـــق الصحافة والصحفيين في اليمن 

تنـــذر بعواقب وخيمة جدا، ما هو النهج الذي تحمله هذه الجماعة 

للمجتمع اليمني}؟

مروان دماج
أمني عام نقابة الصحفيني اليمنيني

«لإلعالم دور كبيـــر في إعادة تصويـــب المصطلحات والمفاهيم 

لدى الجمهور والرأي العام كما أنه ال يوجد إعالم مســـتقل مئة في 

المئة}.

زاهي وهبي
شاعر وإعالمي لبناني

«شـــرطة اإلنترنت ليست بالخطر الذي ينشر عنها، وهي موجودة 

فـــي كل العالم، ووجود مراقبة على مواقـــع التواصل االجتماعي ال 

يقلل من أهميتها}.

سامية خضر
أستاذة علم االجتماع في مصر

} رمبا كانت كلمة ”مهنة املتاعب“ غير 
كافية لوصف حال الصحفيني العراقيني، إذ 
ميكن إضافة صفة مهنة املخاطر واملجازفات 

والسير في حقل ألغام بأريحية تامة.
فالصحافي العراقي الذي يتنقل بني 

أرجاء العاصمة بغداد طيلة 12 عاما منذ 
االحتالل والغزو إلى اليـوم ال يعلم إن 
كان وهـو يغــادر منـزلـه أنـه سيعـود 

أم ال، ولهـذا ذهـب عشـرات الصحـافيني 
العـراقيـني ضحايا للعنف بأشكاله املتعددة 
التي أتت على األخضر واليـابس في بـالد 
وادي الـرافدين ولم يسلم منها إال من رحم 

ربي.
وإذ رضي الصحافي العراقي بهذا 

الواقع ومضى متحديا تلك الظروف 
العصيبة فإن ما ال ميكن قبوله في عهد 

الدميقراطية العراقية أن يجر الصحافي 
عنوة إلى مواجهات ال يقبلها عقل وال منطق 

وال قانون وذلك من خالل االعتداءات غير 
املسوغة التي يتعرض لها الصحافيون 

من خالل االعتداءات اجلسدية والتهديد 
بالسالح، وآخر تلك الوقائع املأساوية هي 

جر عدد من الصحفيني العراقيني إلى ما 
يشبه حلبة املالكمة أثناء حضورهم إحدى 

الندوات في مركز النهرين للدراسات إذ 
انهالت عليهم عناصر حماية أحد املسؤولني 

ضربا وركال حتى نقل عدد منهم إلى 
املستشفى لتلقي العالج.

ولم يتوقف األمر عند هذا احلد، ففي 
اليوم التالي قرر الصحافيون االعتصام 

ضد االعتداءات املتكررة بحق الصحافيني 
العراقيني وجتمعوا في ساحة التحرير 

وسط العاصمة بغداد بطريقة سلمية لكنهم 
لم يتوقعوا أن يعود إليهم ذات املالكمني 

في نسخ وأسماء أخرى ليمزقوا الالفتات 
ويفرقوا الصحفيني ويعتدوا عليهم جسديا 

ولفظيا.
بعيدا عن الشعارات واألماني اجلميلة 
وما نص عليه الدستور من بنود واضحة 

حلماية الصحفيني وما نصت عليه 
التشريعات النافذة فإن مسألة االستقواء 

على الصحافيني وعلى املدنيني بصفة عامة 
من قبل بعض  حمايات املسؤولني وبعض 
أجهزة الشرطة صـار عالمة فارقـة وفاقعة 

في املشهد العراقي وحتتفـظ جمعيات 
الدفاع عن حقوق الصحفيني بسجالت 

ووقائع لتلك االعتداءات الوحشية املتكررة 
التي ال جتـد لها من رادع قانوني وال 

تشريعي ولهذا جتدها تتكرر في املشهد 
العراقي.

الشك أن من يالحق الصحفيني 
ويحول بينهم وبني الوصول إلى املعلومة 

واخلبر لديه ما يخيفه ويقلقه من وجود 
الصحافي ولهذا يلجأ إلى أساليب بدائية 

من االستفزاز وجر الصحافي إلى ما يشبه 
حلبة مالكمة فيما هو أعزل ال ميلك غير 
القلم والكاميرا وهي مفارقة مؤسفة تنم 

عن جهل بالدور الذي يجب أن تضطلع به 
السلطة الرابعة في إطار ما يفترض أنه 

نظام دميوقراطي تعددي لكننا شهدنا في 
فترات سابقة إحالة العديد من الصحفيني 
إلى محاكم النشر ووقع من جراء ذلك نوع 

من الترهيب لآلخرين فيما إذا تصدوا 
للكشف عن احلقائق ومنها حقائق الفساد 

املستشرية وتهور حمايات بعض املسؤولني 
وتعمدهم اإلساءة إلى الصحفيني وتكرار 
إهانتهم إما جسديا باالعتداء عليهم أو 

بتهديدهم بالسالح.

دعوة الصحافيين إلى حلبة مالكمة

طاهر علوان

عبد الله البحراني:

المؤتمر سيعمل على 

استعراض التجارب وتبادل 

الخبرات في إثراء المعارف

[ باريس تطلب إزالة أي منشور متطرف بسرعة قصوى [ واشنطن استحدثت تشكيال لمواجهة الماكينة اإلعالمية لداعش



} روما – بعد إطالقهم األسبوع املاضي تهديدا 
بغزو إيطاليا، يتـــداول مناصرو تنظيم داعش 
فـــي مواقع التواصل هاشـــتاغات  #قادمون_
We_Are_Coming_O_#و يا_رومـــا 

Rome، التي دشـــنوها قبل أيام للترويج لنيتهم 
بالتمـــدد إلى رومـــا وإلى البـــالدان األوروبية 

األخرى.
ونقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ األميركية 
عن مديرة موقع ”ســـايت“ لالستخبارات، ريتا 
كاتـــز، قولها إن ”ما يجعل األمور أكثر ســـوءا 
هو بدء مؤيدي التنظيم اإلرهابي في استخدام 

الهاشتاغ وانتشاره بشكل كبير“.
أنه ”من  وأوضحـــت ”واشـــنطن بوســـت“ 
غير املفهـــوم حتديدا ماذا تعنيه روما لداعش، 
غيـــر أن بعض اخلبراء أشـــاروا إلـــى أنها في 
الواقع قد تكون إشـــارة إلـــى الواليات املتحدة 
وتركيا أو حتى الغرب بشكل عام. لكن الوضع 
بالنســـبة إلى إيطاليا على وجه التحديد مقلق 
للغاية وذلك لوقوعهـــا بالقرب من ليبيا، حيث 
ميكن قطع املسافة بقارب بني سواحل البلدين 
عبر البحر املتوســـط“، الفتة إلـــى أن عددا من 
الالجئـــني يتوجهـــون بالفعـــل إلى شـــواطئ 

إيطاليا بصورة دورية.
ومع انتشـــار الهاشتاغ في تويتر وتسليط 
وســـائل اإلعـــالم اإليطالية عليه، بادر ســـكان 
روما وناشطون إيطاليون للرد بسخرية عليه، 
من االزدحام املروري  محذرين تنظيم ”داعش“ 
في بلدهم. وعلق مغردون على على الهاشـــتاغ 
”هـــل أنتم متأكـــدون“. وكتـــب آخـــر ”هاهاها 
احذروا الطريق الدائري السريع: هناك الكثير 
من السيارات، رمبا تعلقون في الطريق“. وقال 
مغرد ”نحن قادمون إلى روما، انتبهوا إلطارات 
ســـياراتكم، إنها مليئة بقطـــع الزجاج“. وكتب 
آخر يقول ”نصيحة: ال تستعملوا القطار، فإنه 

دائما يتأخر“.
وفـــي ســـخرية قـــدم مواطن إيطالـــي آخر 
نصيحة بأفضل املطاعم التي ميكن أن يتناول 
فيهـــا عناصر داعـــش الطعام داخـــل إيطاليا. 
وكتب آخر ســـاخرا أيضا من فشل احلكومات 
اإليطاليـــة قائال ”داعش، أنتـــم متأخرون جدا، 
فلقد دمرت إيطاليا بالفعل على يد حكوماتها“.
وأخيرا وبعدما وقع من صدامات مشجعي 
الهولنـــدي مـــع الشـــرطة  نـــادي ”فيونـــورد“ 
اإليطالية قبيل مباراة فريقهم مع نادي ”روما“ 
فـــي الـــدوري األوروبي، كتب أحد املشـــجعني 
اإليطاليني على حســـابه بتويتـــر ”بعد الدمار 
الذي سببه الهولنديون رمبا علينا أن نتحالف 

مع داعش الحتالل هولندا“.
اإليطاليـــة علـــى ردود  الـــردود  وتفوقـــت 
مناصـــري داعـــش، فيمـــا اســـتنكرت بعـــض 
الصحف واملنشورات اإليطالية بروز الهاشتاغ 

أساسًا.
قالت إن ”التفاعل  إال أن ”واشنطن بوست“ 
مع الهاشـــتاغ قد يعد إشارة إلى أن االيطاليني 

يشعرون باخلوف من حتذيرات التنظيم“.

} أنقــرة – نقلـــت صحيفـــة ”زمـــان“ التركية 
املعارضـــة عن الرئيـــس التركي قولـــه ”أظهر 
نفســـك إن كنـــت رجـــال..“، في حتـــد لصاحب 
حســـاب فؤاد عوني على تويتر الذي دأب على 

إخراج غدارة الرئيس التركي.
وأدلـــى رجـــب طيـــب أردوغـــان الســـبت 
بتصريحـــات مثيرة مكذبـــا ادعاءات الصحف 
املوالية له حول أن املدون املشـــهور على موقع  
تويتر فـــؤاد عوني املعروف بفضحه ملؤامرات 
أردوغان وحكومـــة حزب العدالة والتنمية هو 

الكاتب أمره أوصلو.
فقـــد طالب أردوغان فؤاد عوني بالكشـــف 
عـــن نفســـه، قائـــال ”إن كان عندك شـــيء من 
الشجاعة اكشف عن شخصيتك احلقيقية بدال 

من االختباء وراء اسمك املستعار“.
ورد املـــدون فـــؤاد عونـــي علـــى حتـــدي 
أردوغـــان، قائال ”إن البطـــل املغوار ال يختبئ 
وراء ابنتـــه. فـــإذا كنـــت بطال مغـــوارا اترك 

االختباء وراء ابنتك“.
جـــاء ذلك خـــالل كلمـــة الرئيـــس التركي 
أردوغـــان، الذي يقوم بحمـــالت دعائية حلزب 
العدالة والتنمية من أجل االنتخابات البرملانية 
املقبلة (يونيـــو القادم) خـــالل جولته مبدينة 
ماالطيـــا، على الرغم من مواد الدســـتور التي 
تنص على ضرورة حيادية رئيس اجلمهورية 

والقسم الذي حلف على ذلك.
وادعى أردوغان أن عائلته تلقت تهديدات، 
قائـــال ”لقد ظهـــر للجميـــع التهديـــدات التي 
تعرضت لها شخصيا أنا وأسرتي واآلن ابنتي 
أيضا“. يذكـــر أن أردوغان لم يســـتطع إظهار 
دليـــل واحد فقـــط على صحة تلـــك التهديدات 

التي يزعمها باستمرار.
وآخر هذه االدعـــاءات، كانت األخبار التي 
نشـــرتها الصحـــف املواليـــة حلكومـــة حزب 
العدالة والتنمية حول وجود محاولة الغتيال 
ابنة أردوغان ســـمية، ما عد محاولة لتشـــكيل 

وعي خاطئ لدى الرأي العام التركي.

وكانـــت صحيفـــة ”صبـــاح“ التركيـــة، قد 
نشـــرت، خبرا يفيد حصولهـــا على معلومات، 
عبـــارة عـــن محادثة بني فـــؤاد عونـــي، على 
حســـابه على تويتر، وبني النائب في البرملان 
التركي عن حزب الشعب اجلمهوري املعارض 
ومـــوت أونار، يتحدثان حول اســـتئجار قاتل 

محترف، الغتيال سمية أردوغان.
وتابعت الصحيفـــة أن عوني قال إن األمر 
صدر من ”خوجا أفندي“، في إشـــارة إلى فتح 
الله كولن، ويقول أيضا إن القاتل ســـيأتي من 
الواليات املتحدة إلى اســـطنبول، ويساعدهم 
أحد أفـــراد طاقم احلراســـة اخلاص بســـمية 
أردوغـــان، حيث ســـيخبرهم بتحركاتها، ليتم 
اغتيالها قبيل االنتخابات العامة املقبلة، التي 

ستشهدها البالد في يونيو املقبل.
التركية كشـــفت  غيـــر أن صحيفة ”طرف“ 
أن حكومـــة حـــزب العدالة والتنميـــة اعتمدت 
”طريقـــة فاضحـــة“ من أجل العثـــور على فؤاد 
عونـــي، املدون األشـــهر على موقـــع التواصل 

االجتماعي تويتر.
وبحســـب الصحيفة تبني أن مستشـــاري 
أردوغـــان وكبار املوظفني في رئاســـة الوزراء 
ووزراء في احلكومة ومدراء بالعدالة والتنمية 

خضعـــوا لـ”اختبار“ و”حتر“ في إطار حتقيق 
أجرتـــه الوحدات األمنية ســـعيًا للكشـــف عن 
هوية مستخدم حساب فؤاد عوني على تويتر.
الوحـــدات  قامـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
األمنية بتفقد حســـابات ما يقـــرب من ١٠٠ من 
املستشـــارين والـــوزراء والتأكد مـــن بيانات 
هواتفهم وتغريداتهم على اإلنترنت ملعرفة ما 
إذا كان بينهـــم أحد يقوم بإدارة حســـاب فؤاد 

عوني أم ال.
وكانت الوحدات التابعة للمخابرات واألمن 
حاولت فـــي املرحلة األولى جمع معلومات عن 
طريـــق شـــركة تويتـــر إال أن الشـــركة رفضت 
تقدمي أي معلومات للحكومة عن الشـــخص أو 

األشخاص املستخدمني حلساب فؤاد عوني.
وعلى العكس من ذلك متاما، وعقب اإلصرار 
الشديد للحكومة التركية اختارت شركة تويتر 
حســـاب ”فؤاد عوني“ كأقوى حساب سياسي 
عامليـــا، وأدرجته ضمن احلســـابات املتمتعة 

بـ”احلصانة السياسية“.
وبعدمـــا فشـــلت الوحـــدات األمنيـــة فـــي 
احلصول على أي معلومات من شـــركة تويتر 
بادرت على الفور إلى اتخاذ خطوات ســـريعة 
للعثور على املدعو فؤاد عوني من داخل تركيا.

وقامت بإعداد ملف مثير للغاية حتت اسم 
”فؤاد عوني“، ثم قدمته للمؤسســـات اإلعالمية 

املقربة للحكومة لتضليل الرأي العام.
وفي إطار اخلطة، انطلق أكادمييان يعدان 
مضامني مزيفـــة وكأنها محادثـــات جرت بني 
شـــخصني عبر رسائل مباشرة (دردشة خاصة 
بني شـــخصني يتابعان بعضهمـــا البعض في 
تويتـــر). كما ســـاعدهما في إعـــداد هذا امللف 
واملضامـــني أربعة مـــن ”املوظفـــني اخلبراء“ 
فـــي مجـــال تكنولوجيا املعلومـــات. أما مهمة 
التنســـيق في هذا امللف فُأســـندت إلى رئيس 
دائرة في جهاز األمن، وفق ما كشفته صحيفة 

زمان التركية.
وعقب نشر امللف في الصحف واملؤسسات 
اإلعالميـــة املقربـــة مـــن أردوغـــان تبـــني أنه 
يتضّمن أخطـــاًء فادحًة جدًا، منها أنه ال ميكن 
نشر رســـالة، ســـواء كانت عادية أو مباشرة، 
حتتوي على أكثر من ١٤٠ حرًفا. مع ذلك نشرت 
الصحف املوالية مضامني لرســـالة مباشـــرة 
زعمـــت أنها محادثـــة جرت بني فـــؤاد عوني 
وأحد متابعيه، إال أن عدد أحرف تلك الرســـالة 
يصـــل إلى ١٨٥ حرفًا، وهذا أمر مســـتحيل في 
نظام تويتر، ما كشف النقاب عن هذه املؤامرة.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

املغربمصرليبيا

تونسالسعودية

تابعوا

_mohamedzidane
األزمـــات السياســـية فـــي ليبيا 

أيضا، باقية وتتمدد.
******

@ShahrazadKablan
جرائـــم بشـــعة ووطـــن يتمـــزق 
كأشـــالء أبنائه وساسة ملتهون 
واللقاءات  والصـــور  باملناصـــب 

واملصافحات.. لطفك ربي.
******

@aliwa86
تعليق املشـــاركة في احلوار، وال 
حوار مع مليشيات ارهابية، الله 

اكبر يا مجلس يا نواب.
******

@nbenotman
اخلطر االســـتراتيجي الذي يهدد 
األمـــن القومي الليبـــي أن تنجح 
داعش في االستيالء على ما بدأه 
اإلخوان ومصراتة، حيث أن قوة 

داعش أكبر مما يتصورون.
******

@mazenalsarhan
أحزانه  الليبي  الشـــعب  شاركوا 
وســـاندوه في  الضحايـــا  علـــى 
معركتـــه ضد اإلرهـــاب وادعموا 

اجليش الوطني الليبي.
******

@aliwahida
كل مـــا يشـــتد االرهـــاب وكل ما 
يضيـــق اخلنـــاق االخالقي على 
االخوان وحماتهـــم وكل ما تزيد 
قناعـــة الناس بحتمية احلســـم. 

املعركة اخالقية ايضا.

@sharif_hijazi
ســـوريا األسد صارت سوريا قاسم 

سليماني.
******

@mazenaloush
تقع سوريا جنوب قبر شاه سليمان 
زينـــب.  الســـيدة  مرقـــد  وشـــمال 
حتاذيها شـــرقا مدينـــة كوباني... 

#تبا_لكم ولنفاقكم.
******

@samikhaled_sy 
املثـــل الشـــعبي (احلـــي أبقـــى من 
امليـــت) حتول إلـــى (امليت أبقى من 
احلي) في سوريا الكل يقتل األحياء 

ليحمي األموات #مقابر #مزارات.
******

@daaaa567
يا اصحاب الضمائر احلية تذكروا 
أننا إن لم منت برصاص شـــبيحة 

األسد فسوف منوت من البرد.
******

@eyad1949
لـــو تذكرنـــا أن حلم اي شـــاب في 
الرقـــة العيـــش فـــي دمشـــق، وأن 
طموح اي شاب دمشقي العيش في 
لندن، ندرك قدرة داعش على غســـل 

أدمغة بعض فتية الغرب.
******

@MousaAlomar
أمـــس في وقـــت الزيارات بســـجن 
عـــدرا نـــزل صـــاروخ علـــى مكان 
الزيارات والحول والقوة اال بالله.. 
املوت يالحق الســـوريني حتى في 

السجون.

@SouadALshammary
الســـلم ذكر في القـــرآن الكرمي في 
١٥٠ آيـــة، واحلرب في ٦ آيات فقط.  
الســـلم= الســـالم، التعايش، قبول 
اآلخـــر، التســـامح هذا هـــو ديني 
صباحكم احملبة والرحمة والسالم.

******
@wedadmansooor
اخليـــل أكثـــر وفـــاء لصاحبهـــا 
مـــن الكلـــب لكن اخليـــل ال يعرف 
التطبيل أما الكلب فهو فنان فيه.

******
@roooowy
في النهاية الوطنية لدى البعض 
مجرد أغان وشعارات وقت الفعل 

ال نرى إال هروبهم.
******

@rajha2013
مهمـــا حاولنا تعريف االحتشـــام 
يظل في نظـــر املتشـــدد "املرأة ال 
تخرج في حياتهـــا إال مرتني مرة 
إلى بيت زوجها ومرة إلى قبرها".

******
@XKalaam
الغلو والتطرف والكبت النفســـي 

ضيعت الشباب.
******

@kwabil
شـــعب: يشـــاهد حفل االوســـكار 
ويحلل  االوروبي  الـــدوري  يتابع 
االنتخابات االميركية على معرفة 
بآخـــر اصـــدارات أبل ومـــع هذا 

هناك من يتحدث عن التغريب!!!
******

@alfaisalrgad
الســـّنة:  لدى  (الليبرالي)  تعريف 
داعـــر، ديوث، هدفه نشـــر الرذيلة 
والشـــذوذ. الشيعة: ســـني يدافع 

عن ميليشياتنا ويحترم إيران.

@AlsisiOfficial
عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

@AlsisiOfficial
#ادعوا_ملصر.

******
@AlyaaGad
ذوي  لدمـــج  مبشـــاريع  وعـــدت 
مطالبهـــم  اخلاصـــة.  القـــدرات 
بسيطة جدا مبدئيا: مثال ميشون 
فـــي الشـــارع دون أن يقعـــوا في 

"بالعة". #حديث_الرئيس.
******

@_A_khalifa
السيســـي: لو ال وقوف السعودية 
واإلمـــارات والكويـــت معنـــا ملـــا 
صمـــدت مصر! هل ننســـى املعلم 
واملهندس والطبيب املصري. هذا 
وقت رد الدين! #حديث_الرئيس.

******
@____yasser
اي أحـــد يفهـــم فـــي لغة اجلســـد 
سيعرف أن السيسي زعيم ويتكلم 

بلهجة املنتصر والقوة.
******

@M_Alhameli_uae
غضب مصري بســـبب وجود بنك 
قطـــري فـــي املؤمتـــر االقتصادي 
اعتبر وجوده تصرفا اســـتفزاريا 

ومتت املطالبة باستبعاده.
******

@PEP_144
النبـــي  كان  لـــو  القرضـــاوي: 
موجـــودا لقاتل معنا ضد القذافي 
وأفتى للناتـــو بالتدخل في ليبيا! 
السيسي يتدخل في ليبيا لضرب 
ارهابيي داعش حرام! #حشيش

@abdallah_tanalt
فـــي املغـــرب ميتـــزج دم االمازيغ 
الشـــجعان بـــدم العـــرب الذيـــن 
حملوا االمانة لينســـجا اسطورة 
وطن وملـــك وأمة ومـــدن ومحبة 

ومستقبل يا لروعته.
******

@Sabah_Nahi
في املغرب تســـمع صوت احلسن 
الثاني وهو ينـــام قرير العني في 
قبره: (نحن آخر نقطة في الشرق 

آخر نقطة في الغرب).
******

@hfj
بنكيران بنكيران ماذا؟ كل من هب 
ودب يلقـــي اللوم علـــى بنكيران 
وأفعـــال بنكيـــران.. أنـــا أجد أن 
املواطـــن املغربـــي ال يفـــرق بني 

حقوقه وواجباته.
******

@kiopio
يجـــب علـــى املغاربـــة أن يعرفوا 
اإلخوان.  جماعـــة  تفكيـــر  جوهر 
يعتمـــد تفكيرها علـــى ازدواجية 
اخلطـــاب أي تفعل عكس ما تقول 

وهذه هي قمة الكذب واخلداع.
******

Rowaida Mroue  @
فـــي هذه البـــالد يكثر اســـتعمال 
كلمـــة "احلمـــد للـــه" على لســـان 
الفقيـــر قبل الغنـــي والعامل قبل 
املتعافي...  قبل  واملريض  العاطل 
راهم النـــاس فاهمني املعنى ديال 

جملة "أما بنعمة ربك فحدث"!

سوريا

استطاع حساب إلكتروني في تركيا درج 
ــــــق مبا يدور في  على تســــــريب أخبار تتعل
كواليس السياســــــة في البالد، على تويتر، 
وهو ينشط حتت اسم "فؤاد عوني"، إخراج 
ــــــث أمر بالتحقيق  أردوغان عن طوره، حي
مع مستشــــــاريه إضافة إلى حبك مؤامرة 

كشفت بسبب "أخطاء تقنية بدائية".

@hakim1zed
يتصرفـــون  االســـاتذة  كان  اذا 
مبثل هذا التهـــور والعنف وقلة 
املســـؤولية. ال أســـتغرب العنف 
وفـــي  الشـــباب  عنـــد  الســـائد 

املجتمع.
******

@Boukacheche_TN
إذا أردت أن تعـــرف مـــدى جّدية 
دولـــة في التصـــدي لإلرهاب.. ال 
تســـأل عن ميزانية وزارة الدفاع 
أو الداخليـــة.. بـــل اســـأل عـــن 
ميزانيـــة وزارة التربية #نقطة_

وعي.
******

@iod
اجلنسية  ســـحب  تقرر  استراليا 
مـــن االرهابيـــني. ونحـــن متـــى؟ 
هؤالء ال يشـــرفوننا. هم اختارو 

أن يكونوا دواعش.
******

@jiopi
ما غايـــة نقابة الثانـــوي، تركيع 
احلكومـــة او تركيـــع الدولـــة أو 
تركيع البـــالد والعباد؟ حتى حد 
ماهو شاد علينا السماء ال تطيح!

******
@hio895
ابن أخ ليلى زوجة زين العابدين 
بن علي.. سيف الطرابلسي الذي 
كانـــوا يرغموننـــا علـــى ســـماع 
التلفزة..  شاشـــات  على  نشـــازه 

أصبح واعظا.

نصائح إيطالية مغرد يثير جنون أردوغان: أكشف عن نفسك إن كنت رجال

لداعش قبل غزو روما

رسالة اغتيال ابنة أردوغان نشرت على تويتر، عدد أحرفها 185 حرفا، وهو أمر مستحيل في نظام تويتر

تفقـــدت  األمنيـــة  الوحـــدات 

حسابات ما يقرب من 100 من 

المستشـــارين والوزراء للتأكد 

من عدم ارتباطها بفؤاد عوني

◄

[ أخطاء بدائية وضعت صناع مؤامرة اغتيال ابنة الرئيس في مأزق

كشف مؤخرا عن مجموعة أطلقت على نفسها اسم «صقور الصحراء} وهي مجموعة من الهاكرز العاملين في منطقة الشرق األوسط، 

يقومون بتنفيذ عمليات تجسس سيبرانية واسعة النطاق عبر تلك المنطقة. وتستخدم هذه المجموعة ترسانة من أدوات البرمجيات 

الخبيثة والتقنيات المحلية الصنع لتنفيذ وإخفاء حمالت تجسسها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
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بات اجتياح املنتجات الصينية لألسواق الجزائرية وارتفاع تكلفة اإلنتاج وصعوبة تحقيق

تسويقه يهدد عشرات الورشات ومئات العاملني في الصناعات التقليدية والحرف 

اليدوية في الجزائر.

كان حـــي القصبة في الجزائر يحتضن ســـوقا كبيرا ورائجـــا لصناعة النحاس خالل 

العقـــود املاضيـــة، وكان مقصد الزوار والزبائن والســـياح مـــن كل مكان وكانت 

حرفة صناعة النحاس في القصبة رائجة بشكل كبير.

كانت العائالت الجزائرية في شـــهر رمضان ومناســـبات األعياد واألعراس 

ال تقدم الطعام والحلويات ســـوى فـــي أطباق من نحاس، كذلك ال يمكن 

ارتشاف الشاي إال من إبريق من النحاس أيضا.

صابر بليدي

} الجزائــر – تســــير الصناعــــات التقليديــــة 
والحرف اليدوية في الجزائر نحو االنقراض، 
بســــبب العديد من المعوقات التي باتت تهدد 
عشرات الورشات ومئات العاملين إلى تغيير 
وجهتهــــم، فهنــــاك اجتياح صيني لألســــواق 
المحليــــة وارتفــــاع تكلفة اإلنتــــاج وصعوبة 
تســــويقه، في ظل ارتباط النشاط بشكل كبير 
بقطاع الســــياحة المعروف هو اآلخر بتدهور 

أوضاعه.
وتشــــتهر العديــــد مــــن المــــدن العريقــــة 
فــــي البــــالد كالعاصمــــة وتلمســــان ووهران 
وقســــنطينة بصناعة النحاس، نظير العادات 
والتقاليــــد االجتماعية التي تفــــرض األواني 
والقطــــع النحاســــية في المناســــبات الكبرى 
كاألعياد وشــــهر رمضــــان واألعراس والوالئم 
العائليــــة، إال أنــــه وأمــــام غــــزو المنتجــــات 
الصينيــــة للســــوق المحليــــة بأســــعار جــــد 
تنافســــية يدفع الكثير من أصحاب ورشــــات 
صناعــــة النحاس ونقشــــه والعاملين فيه إلى 
دق ناقــــوس الخطر أمــــام كســــاد بضاعتهم، 
فرغم جودتها ودقة تصميمها ونقوشــــها، إال 
أن معادلة تكلفة اإلنتاج واألسعار تميل بشكل 

كبير لصالح الصينيين.
وبدت مالمح الحزن على وجه إدريس زولو 
وهو جالس بورشته بدار الصناعة التقليدية 
بحي باب الــــواد بالعاصمة، مداعبا النحاس 
بأنامله ويفكر في مصير هذه الحرفة المهددة 

بالزوال بعد أن إمتهنها منذ سن الـ13.
ويرجــــع إدريــــس أســــباب تراجــــع مهنة 
صناعــــة النحاس إلــــى ”ندرة المــــادة األولية 
وارتفــــاع تكلفتهــــا وعــــدم اهتمام الســــلطات 

الحكومية بهذه المهنة ”.
وأوضح الحرفي وهو يســــتذكر الماضي 
كانت المحالت  بالقــــول “  بحنيــــن لـ“العرب“ 
الصغيــــرة لصناعــــة النحــــاس فــــي القصبة 
الســــفلى ملتصقة ببعضها لكثرة عددها مما 
يدل علــــى ازدهــــار المهنة، وكانــــت الطلبات 

العائــــالت  ومئــــات  مــــكان  كل  مــــن  تتوافــــد 
بالعاصمــــة بــــل اآلالف في مدن أخــــرى كانت 

تعيش من هذه المهنة ”.
وأضاف متأسفا أن وضعية مهنة صناعة 
النحاس لم تعد كما كانت في الســــابق وعدد 
الحرفيين تضاءل مقارنة بما كان عليه لدرجة 
أنه لم يتبــــق منهم بدار الصناعــــة التقليدية 

سوى ثالثة أشخاص على أقصى تقدير.
وتابــــع إدريــــس ”لقد تم اســــتبدال العمل 
اليدوي لصناعة النحاس باآلالت، وزاد نقص 
اإلمكانيــــات من تفاقم الوضــــع، فلم تعد لدينا 
نفــــس اإلمكانيات التي كنا نتوفــــر عليها في 
الســــابق، وأن الكثير مــــن الحرفيين توجهوا 
نحو مهن يدويــــة أخرى بســــبب ارتفاع ثمن 

المادة األولية“. 
واســــتطرد الحرفــــي ”فــــي النهايــــة نجد 
أنفســــنا غير قادريــــن على التكفــــل باألجيال 
الصاعدة التي تبدي إرادة قوية في تعلم هذه 
المهنة الشــــريفة. وصناعــــة مختلف األدوات 
النحاســــية من قطع تزيينيــــة أو أواني طبخ 
كانت فــــن عيش ونمط حيــــاة ومهنة متجذرة 

عند آبائنا وأجدادنا منذ القدم“.
وفــــي مــــدن عريقــــة كالجزائــــر العاصمة 
وقســــنطينة وعنابــــة وتلمســــان وغيرها كان 
”إفطار رمضان ومناســــبات األعيــــاد والوالئم 
العائليــــة واألعراس ال تقدم ســــوى في أطباق 
من نحاس، وال يمكن ارتشــــاف الشــــاي إال من 
إبريــــق من النحاس وال يشــــرب الماء المعطر 

بالياسمين إال من آنية نحاسية“.
وبنبــــرة مــــن الحزن على الزمــــن الجميل، 
يتوقع الحرفي أن تندثر حرفة صناعة النحاس 
في أقل من 10 سنوات بسبب عدم تناقل المهنة 
بين األجيال، نظرا لعدم مردوديتها، فالشباب 
الذين تكونوا علــــى يديه وأيدي غيره غادروا 
إلى وجهة أخرى، ألن النحاس الصيني قضى 

على النحاس الجزائري األصيل.
ويــــرى إدريس زولو أن مــــا يفاقم الوضع 
أكثر هو غياب الســــياح الذين كانوا ينعشون 
هــــذه الحرفــــة إلــــى غايــــة التســــعينيات من 

خــــالل الطلــــب الكبير عليهــــا، ويقــــول ”كان 
باســــتطاعتنا خالل تلك الحقبة تصدير بعض 
منتجاتنا نحو الخارج خصوصا نحو فرنسا 
وبريطانيــــا والواليــــات المتحــــدة، وقد مثلت 
الجزائر في عدة معارض دولية ثقافية وأخرى 
خاصــــة بالصناعات التقليدية بكل من أوروبا 

والواليات المتحدة األميركية“.
وتقــــول عائــــالت عريقــــة فــــي العاصمــــة 
الجزائريــــة ”مــــن يرى اآلن ال يصــــدق أن حي 
القصبــــة كان يحتضن ســــوقا كبيــــرا ورائجا 
لصناعــــة النحــــاس يقصده الــــزوار والزبائن 
والســــياح من كل مكان“، ويذكــــر محمد الذي 
تجــــاوز عقــــده الثامــــن أنــــه ”خــــالل العقود 
الماضيــــة كانــــت حرفة صناعــــة النحاس في 
القصبة رائجة بشكل كبير وسوقها يستقطب 
يوميــــا مئــــات الــــزوار والزبائــــن والســــياح 

األجانب“.
وأضــــاف ”صناعة النحاس فــــي الجزائر 
تعود إلــــى العهــــد العثماني، حيث اســــتقدم 
العثمانيــــون الحرفــــة إلى الجزائــــر وفتحوا 
لها ورشــــات ومحال، وتمكن الجزائريون من 
التحكــــم في الحرفــــة باالحتــــكاك اليومي في 
الحي الــــذي كان عاصمة لهم، ولذلك توســــع 
النشاط وانتقلت الحرفة إلى العديد من المدن 
وبعــــض األحياء  وتلمســــان  قســــنطينة  مثل 
األخرى من العاصمة، ومع االحتالل الفرنسي 
للبــــالد فــــي عــــام 1830 وخــــروج العثمانيين 
اســــتمر الجزائريــــون فــــي النشــــاط وحققت 
الحرفــــة رواجــــا كبيرا إلى غاية الســــبعينات 
والثمانينات وحتى التســــعينات، إال أنه ومع 
ظهــــور المنتــــوج الصينــــي وتغيــــر العادات 
أعــــداد  وتراجــــع  للجزائرييــــن  االجتماعيــــة 
الســــياح، أصيبــــت صناعة النحاس بنكســــة 

كبيرة“.
وتابــــع ”مــــن ال يعرف القصبــــة ال يصدق 
أن الحــــي كان يضم ســــوقا معروفــــة ورائجة 
للنحــــاس، وال يصــــدق أن ورشــــات ومحــــال 
النحاس كانت تصطف وراء بعضها البعض. 
الــــكل هجــــر الحرفــــة وضيعــــت القصبة أحد 
معالمها التراثيــــة والحضارية واالجتماعية، 
إنه شــــيء يدمــــي القلب، ماذا نقــــول لألجيال 
القادمة بعد رحيل هؤالء الصامدون القالئل؟“

مطارق الحرفيين تنحت آخر نقوشها على النحاس في الجزائر
الصناعات التقليدية واحلرف اليدوية في اجلزائر ينتظرها مستقبل مجهول، خاصة أمام 

صمت السلطات املسؤولة وغياب إستراجتية ناجعة لتطوير القطاع وترقيته.

حرفي ينقش أواني نحاسية داخل ورشته في القصبة بالجزائر

الزخرفة والنقش على األواني النحاسية مهنة مهددة باالنقراض في الجزائرالغزو الصيني لألسواق املحلية وتراجع السياح دفعا الحرفيني إلى وجهات أخرى
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البطالة تدفع البشر إلى اللؤم والحقد
} لنــدن - كشفت دراســـة بريطانية حديثة أن 
البطالة تغير ســـمات أساســـية في شخصية 
المـــرء، فتجعله أكثر لؤما وحقدا وانغالقا، ما 
يفســـر تردي أحوال المجتمع الذي ترتفع فيه 

نسبة البطالة.
كما بينت الدراسة أن التغيرات السلوكية 
تجعل مهمة البحث عن عمل أصعب، وشـــددت 
علـــى ضرورة دعـــم هذه الشـــريحة من الناس 
لمنـــع هـــذه التغييـــرات التي تنعكس ســـلبا 
على أي مجتمع. وأوضح الدكتور كريســـتوفر 
بويـــس، من جامعة ســـتيرلنغ في إســـكتلندا، 

أن نتائـــج الدراســـة تقوض االعتقـــادات بأن 
شخصية المرء ثابتة وتؤكد بأن تأثير البطالة 
بالغ جدا على الجانب النفسي للشخص، أكثر 

مما كان يعتقد.
وشـــملت الدراســـة 6769 ألمانيـــا بالغـــا 
وأخضعتهم الختبارات شـــخصية بين عامي 
2006 و2009 بالتعاون مـــع جامعات بريطانية 
متعددة. وكشـــفت دراسة االجتهاد والعصبية 
والوفـــاق واالنبســـاط واالنفتـــاح، بالنســـبة 
للعينة، أن الرجال كانوا أكثر وفاقا أول عامين 
مـــن البطالة قبـــل أن يصبحوا أكثـــر إزعاجا 

وبغضـــا، أمـــا لدى النســـاء فتراجعت ســـمة 
الوفاق مع مرور الســـنوات. وأشار الباحثون 
إلـــى أن التصرف بوفاق ولطـــف مع اآلخرين 
في أول فترة يكون ســـبيل العاطلين عن العمل 
وأملهم بأن يجدوا فرصـــة عمل جديدة، ولكن 
سرعان ما يتدهور ليصبح وكأنه مرض مزمن.

وحافـــظ الرجـــال على االنفتـــاح، أول عام 
قبـــل أن يصبحـــوا أكثر ســـرية وانفصاال عن 
محيطهم. فـــي حين تبين أن النســـاء تنغلقن 
على أنفســـهن في ثاني وثالث عام من البطالة 

قبل أن تظهرن تحسنا في السنة الرابعة.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهر استطالع حديث أن 
أكثر من ثلثي املواطنني األملان 

”69 باملئة“ يعتقدون أن معاشات 
التقاعد احلكومية لن تكفيهم 

للعيش في الكبر.

◄ طورت شركة ألعاب األطفال 
”ماتيل“ جيال جديدا من دمية 

األطفال ”باربي“ يتصل باإلنترنت، 
حيث ميكن للدمية اجلديدة ”هالو 

الدخول في محادثة مع  باربي“ 
األطفال عبر تقنية اإلنترنت 

الالسلكي وتكنولوجيا التعرف 
على األصوات.

◄ أكدت وزيرة املرأة العراقية، 
أن بعض الفتيات في عمر 13 و14 
عاًما يجبرن على الزواج، وأكدت 
أن أكثر حاالت الطالق حتدث بني 
املتزوجات من هذه الفئة العمرية.

◄ أثبتت دراسة علمية حديثة 
أن حبوب منع احلمل تعد أفضل 
الطرق الصحية لتنظيم األسرة، 

حيث ظهرت لها فوائد صحية 
خفية، لم يكن مستخدموها 

يعرفونها من قبل.

◄ بينت دراسة حديثة أن املرأة 
التي تقضي وقًتا طويًال في 

حتضير الطعام يزداد احتمال 
إصابتها بأمراض القلب وارتفاع 

مستوى ضغط الدم ومستوى 
الكولسترول. 

◄ أظهرت دراسة بريطانية أن 
22.9 مليون شخص في بريطانيا 

يصابون بالهلع صباح كل يوم 
إثنني، إضافة إلى قلق حيال 

أسبوع العمل.

باختصار

 

يمينة حمدي

} دعـــا خبراء الصحة الحكومات إلى الضغط 
على منظمة الصحـــة العالمية من أجل اتخاذ 
إجـــراءات أكثـــر صرامة مع شـــركات صناعة 
الغـــذاء، منوهين بأهمية ســـن قانـــون دولي 
يضبـــط معايير التســـويق ويفـــرض الجودة 
الغذائيـــة من أجل حمايـــة األطفال من البدانة 

وسوء التغذية.
وتشـــير اإلحصائيـــات إلـــى أن معـــدالت 
الســـمنة في العالم قد زادت بشكل كبير، على 
الرغـــم مـــن اتباع بعـــض البلـــدان للخطوات 
التنظيمية الموصي بها حول الغذاء الصحي.
”ذي  مجلـــة  نشـــرتها  دراســـة  وأظهـــرت 
الطبيـــة أن معـــدالت البدانـــة فـــي  النســـت“ 
الســـعودية ومصر وليبيا وعمـــان والبحرين 
والكويت تخطت المســـتويات المســـجلة في 

الدول المتقدمة.
وأوضحت أن مشكلة الوزن الزائد والبدانة 
تطـــال أكثر من 70 بالمئة من النســـاء اللواتي 

تخطين سن الـ20.
وأكد كريستوفر موراي مدير معهد التقييم 
الصحـــي فـــي جامعة واشـــنطن، الـــذي حلل 
معطيات مجمعة من 188 بلدا، أن ظاهرة الوزن 
الزائـــد والبدانة التي كانت فـــي البداية حكرا 
علـــى البلدان المتقدمة تطـــال اليوم 30 بالمئة 
من ســـكان العالـــم، أي مـــا يعـــادل 2.1 مليار 
شـــخص، يوجد منهـــم 62 بالمئة فـــي البلدان 

النامية.
وتتصـــدر الواليـــات المتحـــدة وبريطانيا 
وأســـتراليا قائمـــة البلـــدان المتقدمـــة التي 
تنتشـــر فيها البدانـــة، إذ يعاني 60 بالمئة من 
األشخاص الذين تخطوا سن الـ20 من البدانة 

أو الوزن الزائد.
وال تقتصـــر المشـــكلة علـــى الكبـــار، بـــل 
انتشـــرت أيضا في صفوف صغار السن، فقد 
ارتفـــع عدد األطفـــال والمراهقيـــن المصابين 
بالبدانـــة أو بوزن زائد بنســـبة 50 بالمئة في 

العالم بين العامين 1980 و2013.

وقالت الباحثة ماري نغ التي أشرفت على 
هذه الدراســـة إن ”هذا االرتفـــاع مثير للقلق، 
فالبدانـــة عنـــد األطفال قـــد تؤثر كثيـــرا على 
صحتهـــم وتؤدي إلى إصابتهـــم بأمراض في 
القلب واألوعية الدموية ومرض السكري وعدة 

أنواع من السرطان“.
وكانت دراسة نشـــرت سنة 2012 في مجلة 
”ذي النســـت“ قـــد كشـــفت أن ظاهـــرة البدانة 
والوزن الزائد أودت بحياة 3.4 مليون شخص 

عام 2010.

وللتصـــدي لداء البدانة يقتـــرح الباحثون 
أن يكـــون هناك ”تغييـــرا جوهريا فـــي إدارة 
اإلمـــدادات الغذائيـــة، وفـــي الضوابـــط على 
المنافســـة التجاريـــة، باإلضافـــة إلـــى إيجاد 
التدابيـــر الالزمـــة لحمايـــة إمـــدادات الغذاء 

الصحي“.
كمـــا طالبوا في سلســـلة دراســـاتهم التي 
نشـــرت في الدورية الطبيـــة البريطانية بعدم 
ترك ”إمدادات األغذية ألهواء الشركات متعددة 
الجنسيات، والممولين والمضاربين، بل يجب 

أن تكون تحت إشراف ضيق التنظيم“.
وأكـــدوا على ضرورة فـــرض ضرائب على 
المنتجـــات غير الصحية وتقديـــم الدعم الذي 
يجعـــل األغذية الصحيـــة في متناول األســـر 

الفقيرة أيضا.
روبرتـــو  كريســـتينا  الباحثـــة  وقالـــت 
المشاركة في إحدى الدراسات ”البد من إعادة 
صياغة فهمنا للســـمنة بشـــكل كامـــل، إذا كنا 

نريد أن نوقف زحف وباء البدانة العالمي“.
وأضافـــت ”نحن بحاجة إلى االعتراف بأن 
األشـــخاص يتحملون قدرا من المسؤولية عن 
صحتهـــم، ولكن علينـــا أن نعتـــرف أيضا أن 
بيئات الغذاء تستغل نقاط الضعف البيولوجي 
والنفســـي واالجتماعي واالقتصادي لتشجيع 
األشخاص على تناول األطعمة غير الصحية“.
ومن جانبه قال تيم لوبشتاين، من االتحاد 

العالمي لمكافحة السمنة، إن ”لصناعة الغذاء 
مصلحـــة خاصة فـــي اســـتهداف األطفال في 
مراحـــل عمرهم األولـــى، فالتعـــرض المتكرر 
لألطعمـــة الســـريعة والمشـــروبات المحـــالة 
يشكل لديهم األذواق الغذائية التي تتحكم في 

اختياراتهم  لألطعمة عند الكبر“.
وأكد أن ”األطفال البدناء يمثلون الشريحة 
األكثر استهالكا لمنتوجات الشركات“، مشيرا 
إلى أن قيمة السوق العالمية لألطعمة السريعة 
المستهدفة لألطفال قد بلغت حوالي 19 مليار 

دوالر بعد أن كانت 13.7 مليار في 2007.
ونبـــه الباحثـــون األمهـــات إلـــى ضرورة 
التحقـــق مـــن مدونة التســـويق التـــي تروج 
ألطعمـــة الرضع علـــى أنها صحيـــة في حين 
أنها تحتـــوي كمّيات كبيرة من الســـكر تفوق 
بكثيـــر التوصيات العالميـــة بخصوص كمية 

الكربوهيدرات التي ُيسمح للطفل بتناولها.
وأثارت دراســـة بريطانية رصدت العالقة 

بين إعالنات الوجبات الســـريعة واختيارات 
األمهات لوجبات أطفالهـــن، القلق من التأثير 

السلبي لهذه األطعمة على صحة األطفال.
وذكرت أن معظم أطعمة األطفال المتداولة 
في األســـواق البريطانية تعتبر عديمة القيمة 
مـــن الناحيـــة الغذائية، ففي مقابـــل كل طعام 
صحـــي واحد لألطفال يوجـــد 10 تصنف على 

أنها كوارث غذائية.
ووجه خبـــراء التغذية اتهامهم لشـــركات 
الغذاء بتقويض النظـــام الغذائي لألطفال عن 
طريـــق زيادة معدل الســـكر والدهون والمواد 
المضافـــة ومكونات الملح فـــي األطعمة التي 
تنتجهـــا، باإلضافة إلى نزع المـــواد الغذائية 

واأللياف منها.
وقالـــوا إن هنـــاك الكثيـــر مـــن المنتجات 
المتداولـــة في الســـوق على أنهـــا صحية في 
حين أنها فقيرة من قيمتهـــا الغذائية للدرجة 

التي يصعب معها تصنيفها كأغذية.

وأكـــدوا أن أغلبهـــا هو عبارة عـــن فواكه 
مجمدة تسوق بفضل ما تحمله على علبها من 

شخصيات كرتونية.
وقـــدم باحثـــون مـــن جامعتـــي أوهايـــو 
وتكساس أدلة على أن تناول األطفال لألطعمة 
الســـريعة يؤدي إلى تراجع أدائهم األكاديمي، 
مرجحين أن يكون ذلك ناتج عن المســـتويات 
المنخفضـــة من الحديـــد في تلـــك الوجبات، 
كما ربطوا أيضا بين كثرة اســـتهالك الدهون 
والســـكريات وبين ضعف الذاكـــرة ومهارات 

التعلم.

[ األكالت السريعة تتحكم في ذوق الطفل الغذائي مستقبال [ األغذية غير الصحية تؤثر على أداء األطفال األكاديمي
خبراء الصحة يدعون حكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع شركات صناعة 

الغذاء من أجل حماية األطفال من البدانة وسوء التغذية.

موضة

}  ماذا سترتدي النساء في أقدامهن 
في المواســـم القادمـــة؟ يتوقع بعض 
الخبـــراء فـــي ألمانيـــا أن الكعـــوب 
السميكة سوف تكون من بين األحذية 
التي ستشـــتريها النساء في مختلف 

أنحاء العالم .
وتقول كالوديا شولتس من معهد 
األحذية األلماني (دي اس آي) ”يوجد 
اتجـــاه صـــوب الكعـــوب المربعـــة“. 
وبالنســـبة للرجال مـــن المحتمل أن 
تشـــمل اتجاهات األحذية النعال ذات 
الطلـــة القديمـــة والكعـــوب متعـــددة 
األلوان . وتعتقد شولتس أن ”األحذية 
الضخمـــة ذات الرقبة (بوط) ســـوف 

تظل اتجاها مهما أيضا“.
األحذيـــة  كذلـــك  تكـــون  وســـوف 
الرياضية ”سنيكرز“ والبوط المزركش 
بين المفردات التي ستخزنها النساء. 
وقالت شولتس إنها تناسب على نحو 
مثالي طلة الصياد الحضري. وتنتشر 
الدرجات الدافئـــة مثل الطوبى بعدما 
كان األســـود لـــون العـــام الماضـــي. 
ويذهب مصممـــو األحذية إلى المواد 
الفخمة مثل القطيفة والقماش المطرز 

والمخمل في منتجاتهم .
وهناك اتجـــاه آخر فـــي التجارة 
العالمية صـــوب أحذية رياضية أكثر 
راحة مصنوعة من مواد باهظة الثمن.

أحذية 2015 

كيف تكون

لصناعة الغذاء مصلحة خاصة في استهداف األطفال في مراحل عمرهم األولى

واملراهقـــني  األطفـــال  عـــدد 

املصابني بالبدانة أو بوزن زائد 

ارتفـــع بنســـبة 50 باملئة بني 

العامني 1980 و2013

◄

تخزين الخضروات في أماكن مظلمة يحافظ على قيمتها
} برليــن - ســـرعان ما تفســـد الخضراوات 
والفواكـــه الطازجـــة، حيـــث يصيبهـــا العفن 
وتصبح غيـــر صالحة لالســـتهالك. ولتجنب 
ذلـــك يوصـــي أندريـــا شـــاوف، عضـــو مركز 
حمايـــة المســـتهلك بوالية هيســـن األلمانية، 
بإتباع التدابيـــر التالية لتخزين الخضراوات 

والفاكهة بطريقة صحيحة.
* التخلص من العبوات البالســـتيكية: إذ 
عادة مـــا يتم عرض الخضراوات والفواكه في 
المتاجر في عبوات بالستيكية ُمحكمة الغلق، 
غير أنه ينبغي التخلص من هذه العبوات كي 
ال تفســـد الخضراوات والفواكه ســـريعا. أما 
األكياس البالســـتيكية المثقبة أو القماشـــية 

فتصلح لالحتفاظ بالخضراوات والفواكه.
* التخزيـــن خـــارج الثالجـــة: ينبغـــي أن 
يكـــون تخزين الفواكه مثل المـــوز واألناناس 
والموالـــح في درجة حـــرارة الغرفة نظرا إلى 
حساسيتها الشديدة للبرودة. كما ينبغي عدم 
تخزين البطاطس والقـــرع أيضا في الثالجة، 
حيث أنها ســـريعا ما تصـــاب ببقع ومواضع 
تجمـــد، وعلى الرغم من ذلـــك فإنه من األفضل 
تخزينهـــا في مكان بـــارد ومظلم مـــع مراعاة 

التهوية الجيدة.
* الفصـــل: ينبعث من بعـــض الفواكه غاز 
اإليثيلين المســـؤول عن اإلنضاج مثل التفاح 
والمـــوز والكمثرى واألفـــوكادو والبابايا مما 
يتسبب في فســـاد األصناف األخرى المخزنة 

معها سريعا، ال سيما الكيوي وأنواع الكرنب.
ومن جانب آخـــر، يمكن وضع ثمرة تفاح مثال 
بجانب الفواكه غير الناضجة لتســـريع عملية 

نضجها.
* القبـــو: يعد القبو أفضـــل مكان لتخزين 
معظـــم الخضراوات والفواكه، حيث البعد عن 
الضوء والبرودة. أما في حال عدم توافر قبو، 

فيمكـــن حينئذ اللجوء إلـــى درج الخضراوات 
في الثالجة، والذي يعـــد أفضل مكان لتخزين 
الخضراوات الجذرية مثل البنجر أو الكرفس 
وكذلك الفراولة، باإلضافة إلى األنواع المقاومة 
للبرودة مثل الكرنب والبروكلي، حيث تســـهم 
الرطوبـــة ودرجـــة الحـــرارة المنخفضـــة في 

الحفاظ عليها من الجفاف.

تسهم درجة حرارة الثالجة المنخفضة في الحفاظ على الخضروات من الجفاف

بالمئة من النساء اللواتي 

تخطين سن الـ20 يعانين 

من مشكلة الوزن الزائد 

والبدانة
  70

مليون شخص حول 

العالم لقوا حتفهم 

عام 2010 بسبب داء 

البدانة
 3.4

الشركات واألمهات تدفع المستهلك الصغير إلى البدانة

الرياضة وسيلة جيدة لالستمتاع بنوم هادئ، لكن اختيار الوقت 

الخاطـــئ لهـــا قد يأتـــي بتأثيرات ســـلبية. وأكد الخبـــراء على أن 

ممارسة الرياضة العنيفة قبل ساعتني من النوم غير محبذة.

قالـــت الرابطـــة األملانيـــة للمزارعـــني إن البطاطـــا تحتوي على 

بروتينـــات عالية القيمة، مشـــيرة إلـــى أن تنـــاول البيض معها، 

يساعد الجسم على االستفادة من هذه البروتينات.

يعتبـــر اللـــوز منجمـــا من فيتامـــني «إي» وعنصـــر النحـــاس اللذان 

يمنعان ظهور الشعر األبيض، لذا ينصح بالحرص على تناول كمية 

مناسبة من اللوز يوميا للحفاظ على شعر أسود وخال من الشيب.
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◄ قال محمد فاخر مدرب املنتخب 
املغربي للمحليني إنه منشغل بشكل 

كبير بالوديتني القادمتني اللتني 
سيخوضهما هذا املنتخب في شهر 
مارس القادم أمام كل من منتخبي 

الكونغو و بوركينافاسو اللذين 
شاركا مؤخرا في أمم أفريقيا.

◄ واصل نادي الوداد البيضاوي، 
متصدر ترتيب الدوري املغربي، 

مناوراته ضد غرميه التقليدي 
الرجاء، حيث تقدم بعرض رسمي 

لالعب الوكرة القطري والالعب 
السابق للرجاء محسن متولي.

◄ بات مهاجم وفاق سطيف 
اجلزائري الهادي بلعميري مرشحا 
لالنضمام إلى فريق األهلي املصري 

بعد األداء الطيب الذي قدمه في 
لقاء الفريقني في نهائي السوبر 

األفريقي.

◄ أعلن حسام البدري، املدير الفني 
ملنتخب األوملبي املصري، قائمة 
تضم ٢٥ العبا، دون احملترفني، 

خلوض لقائي كينيا ضمن املرحلة 
األولى للتصفيات املؤهلة لدورة 

األلعاب األفريقية التي تقام العام 
املقبل.

◄ أضحى نواف اخلالدي، حارس 
مرمى نادي القادسية، خارج 

حسابات التونسي نبيل معلول، 
مدرب املنتخب الكويتي األول، بعد 
استبعاده من القائمة التي ستدشن 
تدريباتها في مستهل مارس املقبل.

◄ ضمنت أبرز الفرق الكبرى 

تأهلها إلى الدور الـ١٦ من مسابقة 
كأس تونس لكرة القدم، في أعقاب 
مباريات اجلولة الثانية. ويذكر أن 

١٣ فريقا من الرابطة احملترفة األولى 
تأهلت إلى هذا الدور.

العين اإلماراتي يصطدم بالشباب السعودي في أبطال آسيا
[ النصر السعودي يعود إلى السباق القاري بعد أربع سنوات

} القاهــرة - أكد حســـن فريـــد، نائب رئيس 
حسن  االحتاد املصري لكرة القدم، أن ”املعلم“ 
شحاتة، املدير الفني احلالي لفريق ”املقاولون 
العرب“، اقترب بقوة من تدريب منتخب مصر. 
وقال فريد في تصريحات صحفية ”إن ’املعلم‘ 

حســـن شـــحاتة دخل دائرة املرشحني وسيتم 
حســـم القرار النهائي بخصوص املدير الفني 

اجلديد للمنتخب يوم اخلميس“. 
وأشـــار إلى أنه يتمنى عـــودة الدوري في 
أقـــرب فرصـــة، موضحـــا أن جميـــع العاملني 

في الوســـط الرياضي متضـــررون من إيقاف 
املســـابقة عقب أحداث ملعـــب الدفاع اجلوي. 
وأضـــاف فريد أن هناك اتفاقـــا جماعيا داخل 
املجلـــس على االســـتعانة مبـــدرب أجنبي في 
بدايـــة األمـــر، ولكـــن املتغيرات التـــي حدثت 
أدت إلى التفكير في االســـتعانة مبدرب وطني 
واألجـــدر لهـــذا املنصب هو حســـن شـــحاتة. 
وأضـــاف نائب رئيس احتاد الكرة أن حســـام 
البدري مستبعد من تولي منصب املدير الفني، 
وذلك بســـبب تركيزه في مهمتـــه اجلديدة مع 
املنتخب األوملبي، وســـيتم حســـم اسم املدير 

الفني خالل الساعات املقبلة.
من جانبه أعلن عضو احتاد الكرة املصرية 
أمس االثنـــني محمود الشـــامي أن التفاوض 
والنقاش علـــى تدريب املنتخب املصري مازال 
مســـتمرا مع الفرنســـي رنيارد، ولكن حســـن 
شـــحاتة سيكون األقرب إلى تدريب الفريق في 
حال فشـــل املفاوضات مع رينـــارد، حيث قال 
الشـــامي ”إن رينارد هو أقرب مـــدرب أجنبي 
لقيادة الفريق الوطني في املرحلة املقبلة، الفتا 
إلى أن هـــذا األخير طلب احلصـــول على 100 

ألف يورو كراتب شهري لتولي املهمة“. 
وأشار إلى أن رينارد طلب فترة إلنهاء كافة 
اإلجراءات بعـــد تركه منتخب ســـاحل العاج، 
باإلضافـــة أن التفاوض معـــه لتخفيض املبلغ 
الذي طلبـــه ما زال قائمـــا. وأوضح أنه لو مت 
االســـتقرار على تولي مديـــر فني وطني قيادة 
املنتخب، ســـيكون حسن شـــحاتة هو األقرب 

لهذا املنصب.
وذكرت مصادر إعالمية محلية أن ”املعلم“ 
شـــحاتة وضع في حســـاباته بعض أســـماء 
اجلهاز املســـاعد وهـــي علـــى الترتيب طارق 
مصطفى في منصـــب املدرب العام وإذا رفض 
فســـيكون حمـــادة صدقـــي ثم أســـامة نبيه، 
لكن قد تكون املفاجأة بتولي شـــوقي غريب 

املنصب بعد االتفاق مع اجلبالية. 
وأضافـــت املصـــادر أن أحمـــد ســـليمان 
سيتولى منصب مدرب حراسة املرمى رغم أنه 
بشكل شخصي يؤمن بقدرات أحمد ناجي في 
هذا املنصب، إضافة إلى أن باقي األســـماء لن 
تكون بها مفاجآت وإن كان اســـم أحمد حسن 
الصقر يدخل بقوة لتولي أحد املناصب. وكان 
حســـن شـــحاتة قد جنح فـــي قيـــادة منتخب 
مصـــر إلى الفوز بثالث بطـــوالت لكأس األمم 

األفريقية: 2006 و2008 و2010.  حسن شحاتة الخيار األمثل لتدريب مصر

رياضة

المعلم شحاتة مرشح للعودة إلى قيادة كتيبة الفراعنة

«ما ذكرته الصحف عن وجود اتفاقية لعودتي إلى رئاســـة املوسم 

القـــادم عـــار من الصحـــة تمامـــا وغير مطـــروح، اســـتقالتي نهائية 

وسأخدم الهالل كعضو شرف». 

األمير عبدالرحمن بن مساعد 
رئيس الهالل السعودي السابق

«الزمالك ينتظر الفائز من مواجهة بطل رواندا وبطل الكاميرون، 

وفي حال وجود طلب بالتأجيل يجب أن يتم إخطارنا به أوال قبل أن 

يقوم اتحاد الكرة بهذه الخطوة من تلقاء نفسه». 

أحمد مرتضى 
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك املصري

«اتفقت مع محمود طاهر رئيس نادي األهلي بحضور مسؤولي الكرة 

فـــي الجزائر ومصر ومســـؤولي االتحاد األفريقي علـــى لعب مباراتني 

وديتني، األولى تقام بمدينة سطيف والثانية تقام بالقاهرة». 

حسان حّمار 
رئيس نادي وفاق سطيف اجلزائري

متفرقات

◄ جنح األسباني دافيد فيرر املصنف 
ثانيا في التتويج بطال لدورة ريو دي 

جانيرو البرازيلية الدولية لكرة املضرب 
بفوزه على اإليطالي فابيو فونييني 

الرابع في املباراة النهائية. وقد ثأر فيرر 
ملواطنه رافايل نادال والذي جرد من 

لقبه بطال لهذه الدورة على يد فونييني 
بالذات. ولم يواجه فيرر أي صعوبة 

في السيطرة على فونييني الذي ارتكب 
أخطاء كثيرة خالل املباراة، 
ليحرز بالتالي لقبه الثاني 

هذا املوسم بعد فوزه بدورة 
الدوحة في يناير املاضي. 

وهو الفوز الثامن 
لفيرر على فونييني 

في املباريات 
الثماني 

التي 
جمعت 

بينهما حتى اآلن.

رة خالل املباراة،
لي لقبه الثاني 
 بعد فوزه بدورة

يناير املاضي.
الثامن 

فونييني 
ت 

ى اآلن.

◄ تغلب كليفالند كافالييرز على مضيفه 
نيويورك نيكس 101-83 في مسابقة 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني 
ليحقق فوزه الـ16 في مبارياته 

الـ18 األخيرة في املسابقة. وسجل 
النجم ليبرون جيمس 18 نقطة 

لكافالييرز وأضاف 
كايري إيرفينغ 18 نقطة 

أخرى بينما سجل كيفني 
الف 16 نقطة و16 متابعة 

للفريق الذي رفع رصيده من 
االنتصارات في هذا املوسم إلى 35 

فوزا مقابل 22 هزمية بعدما حقق 
فوزه الثاني على التوالي بعد 
تغلبه على واشنطن ويزاردز 

بفارق 38 نقطة يوم اجلمعة 
املاضي، منذ خوض مباراة 
النجوم يوم األحد باألسبوع املاضي.

باختصار

ن ”املعلم“ 
ض أســـماء 
تيب طارق 
وإذا رفض 
امة نبيه، 
ي غريب 

ســـليمان 
ى رغم أنه 
ناجي في 
ســـماء لن 
حمد حسن 
صب. وكان 
دة منتخب 
أس األمم 

دوري كرة السلة األ
فوزه الـ6 ليحقق
الـ18 األخيرة في
النجم ليبرون
لكافالي
كايري
أخرى
الف 16 نقط
للفريق الذي رف
االنتصارات في
فوزا مقابل 22 هز
فوزه الثاني
تغلبه على و
نقط بفارق 38
املاضي، منذ خ
النجوم يوم األحد باألس

} دبــي - يأمل فريق العني اإلماراتي صاحب 
األرض والفائز باللقب ســـنة 2003 في تعويض 
خسارته احمللية املفاجئة 1-2 أمام الفجيرة في 
الدوري احمللي عندمـــا يلتقي مع نظيره فريق 
الشباب السعودي على ملعب هزاع بن زايد في 
قمة نارية ضمن افتتاح دور املجموعات بدوري 

أبطال آسيا لكرة القدم. 
ويحلـــم العـــني بتكرار تقدمه فـــي البطولة 
القارية كما فعل في املوســـم املاضي بوصوله 
للـــدور قبـــل النهائي في ظل تشـــابه الظروف. 
وشـــدد محمد عبيـــد حمدون، عضـــو مجلس 
إدارة العـــني، على أهمية الفصل بني البطوالت 
احمللية واملشـــاركة اخلارجية، وقال في مؤمتر 
صحفـــي ”املتابـــع ملواجهـــات الفريـــق يدرك 
جيدا أنه ســـبق وأن مر بنفـــس الظروف التي 
يعيشها حاليا عندما خســـر أمام دبا الفجيرة 
في الدوري بهدف نظيف في 2013 قبل مواجهة 
الهالل الســـعودي بســـتة أيام، ولكنه جنح في 
حتقيـــق فوز مهم فـــي دور املجموعات بدوري 

أبطال آسيا بنتيجة 1-3“. 
وأضاف ”أمتنى أن تكـــون ردة الفعل أمام 
الشـــباب الســـعودي بنفـــس القـــوة واإلرادة 
والرغبـــة واحلمـــاس التي مكنـــت الفريق من 
حتقيـــق هدفه في تلك املواجهة“. وميني العني 
نفسه بأن يســـتفيد من خبرة مدربه الكرواتي 
زالتكـــو داليتـــش الـــذي ســـبق لـــه العمل في 
الســـعودية وقـــاده العام املاضـــي إلى التفوق 
على االحتاد السعودي قبل اخلسارة بصعوبة 

أمام الهالل.
وســـيفتقد العـــني أحـــد أهم العبيـــه على 
اإلطالق، إذ من املنتظر أن تتسبب اإلصابة في 
استمرار غياب عمر عبدالرحمن (عموري) الذي 
أعلن العني متديد عقده لثالث سنوات ”بأفضل 
عقـــد في الشـــرق األوســـط“، لكنه فـــي املقابل 
ســـينتظر الكثير من املهاجـــم الغاني اخلطير 

أســـامواه جيـــان. وقـــال محمـــد عبيـــد حماد 
املشـــرف على فريـــق الكـــرة ”إن إدارة النادي 
تقدر جهد الالعب في السنوات املاضية وقامت 
بتحفيزه ليقدم أفضل ما ميكنه خالل السنوات 

الثالث املقبلة“. 
وأضاف ”مـــا يربط عمـــوري بالنادي أكبر 
من األمـــور املالية وهو حصل علـــى عقد جيد 
يضعه في مصاف الكبـــار ونتمنى له التوفيق 
مع الفريق خالل املرحلـــة املقبلة حتى تتحقق 

النتائج املطلوبة“. 
وعبـــر عموري عن ســـعادته بوجـــوده مع 
الفريـــق، قائـــال ”مســـتحيل أن أغـــادر العـــني 
واحلقيقـــة أننـــا فرغنا من ترتيـــب األمور منذ 
وقـــت مبكر وقمنـــا بإنهاء بعـــض الترتيبات، 
وأهنئ نفســـي بتمديد عقدي مع أفضل نادي، 
وأمتنـــى وزمالئـــي دائمـــا أن نســـعد جمهور 

العني“. 
واجلدير بالذكر أن مجموع رواتب عموري 
الســـنوي ســـوف يصل إلـــى 14 مليـــون درهم 
ليكـــون أغلى العب إماراتـــي في دوري اخلليج 
العربـــي للمحترفني لكرة القـــدم، ويأتي بعده 
عامـــر عبدالرحمن العب بني يـــاس 11 مليون 

درهـــم وعلي مبخوت هداف اجلزيرة 10 مليون 
وحبيـــب الفردان العب وســـط األهلي 7 مليون 

درهم.
أمـــا الشـــباب -الذي خـــرج مـــن دور الـ16 
لـــدوري األبطال أمام غرميـــه احمللي االحتاد- 
فال يعيـــش أفضل أيامه علـــى اجلانب احمللي 
بعدمـــا جمـــع نقطتـــني فقـــط مـــن آخـــر أربع 
مباريـــات فـــي الـــدوري ومنذ انتصـــاره على 
االحتاد في ديســـمبر املاضي. وخسر الشباب 
بثالثيـــة نظيفة أمـــام النصر املتصـــدر وتعثر 
فـــي مفاجأة أمـــام اخلليج قبـــل أن يتعادل مع 
الفتح وهجر ليبتعد عن صراع املنافســـة على 
اللقب. وســـيلعب باختاكور األوزبكي مع نفط 
طهـــران اإليرانـــي ضمن منافســـات املجموعة 
الثانيـــة أيضا وقبـــل نحو ثالث ســـاعات من 
انطـــالق القمـــة العربيـــة. أما فـــي املجموعة 
األولى فسيعود النصر السعودي إلى املشاركة 
فـــي دوري األبطال ألول مرة منـــذ 2011 عندما 

يستضيف بونيودكور األوزبكي. 
لـــدور  مباشـــر  بشـــكل  النصـــر  وتأهـــل 
املجموعـــات فـــي ظـــل فـــوزه بلقب الـــدوري 
الســـعودي املوســـم املاضي لكـــن بونيودكور 

احتـــاج أوال الجتيـــاز اجلزيـــرة اإلماراتي في 
الـــدور التمهيـــدي. ويعيـــش النصـــر مرحلة 
ثبات فـــي األداء والتشـــكيلة ويتصدر الدوري 
الســـعودي وظهر بشكل قوي في آخر مبارياته 
أمام اخلليـــج وفاز 4-1. ويعتمـــد خورخي دا 
سيلفا العائد لتدريب النصر على عناصر ثابتة 
مثل احلارس عبدالله العنـــزي وثنائي الدفاع 
محمد حسني وعمر هوساوي والظهير األيسر 
حسني عبدالغني وثنائي الوسط إبراهيم غالب 
وشـــايع شـــراحيلي إضافة إلى املهاجم محمد 

السهالوي. 
وميلك النصر أيضـــا أكثر من ورقة رابحة 
على مقاعـــد البـــدالء بقيادة املخضـــرم أحمد 
الفريدي العب الهالل واالحتاد الســـابق الذي 
تألق أمام اخلليج وسجل هدفني بعد مشاركته 
ليضمن لناديه االنتصـــار الكبير. وفي املباراة 
األخـــرى باملجموعة األولى ســـيخوض خلويا 
القطري مهمة محفوفـــة باملخاطر عندما يلعب 
في ضيافـــة بيـــروزي اإليراني. وستســـتكمل 
منافســـات اجلولة األولى من دور املجموعات 
غدا األربعاء وســـتقام قمـــة عربية في دبي بني 

األهلي اإلماراتي واألهلي السعودي.

ــــــة إلى قمة  تتجه أنظــــــار اجلماهير العربي
ــــــاح دور املجموعات بدوري  نارية في افتت
أبطال آســــــيا لكرة القــــــدم عندما يصطدم 
العني اإلماراتي بالشباب السعودي اليوم 
الثالثاء في املقابل يعود فريق النصر بطل 
ــــــى الظهور بعــــــد غياب أربع  الســــــعودية إل

سنوات عن املسابقة القارية.

العين ينتظر الكثير من جيان في ظل غياب عموري

◄ أكد مالح مهدي، عضو احتاد الكرة 
العراقي، أن شنيشل اعتذر رسميا عن 
عدم استكمال مشواره مع املنتخب في 
تصفيات قارة آسيا املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم في روسيا 2018. وأوضح 
أن ارتباط شنيشل مع نادي قطر كان 
السبب األول واألخير في اعتذاره عن 
مواصلة التواجد مع املنتخب، مؤكدا 

أن االرتباط بالنادي القطري ال يتيح له 
الفرصة إلعداد العراق بالشكل 

الكاف للتصفيات. وأشار 
إلى أن مسألة إعداد املنتخب 
لتصفيات مهمة مثل كأس 

العالم حتتاج إلى 
تخطيط بعيد املدى 
والتحضير الفني 

والنفسي للتأهل إلى 
املونديال، مؤكدا أن 

رحيل شنشيل خسارة 
بسبب عقليته االحترافية 

الكبيرة والتزامه 
وانضباطه فضال عن 

شخصيته القوية.

◄ وصلت بعثة األهلي املصري إلى 
القاهرة قادمة من اجلزائر. ويستأنف 

الفريق تدريباته غدا األربعاء بعد قرار 
اجلهاز الفني بقيادة األسباني خوان 
كارلوس غاريدو مبنح الالعبني راحة 

ملدة 48 ساعة. ويستعد الشياطني احلمر 
خلوض منافسات دور الـ32 من دوري 

أبطال أفريقيا. 
وتنتظر إدارة 

الكرة حسم 
ملف استئناف 

النشاط الكروي 
في مصر من 
عدمه للفصل 

في عدة عروض 
ملباريات ودية 
تلقاها النادي 

خالل الفترة 
املاضية.

◄ تعاقدت إدارة نادي الوكرة مع 
الصربي غوران توفيدزيتش حتى نهاية 

املوسم خلفا للجزائري نورالدين بن زكري 
الذي أقيل من منصبه بعد اخلسارة أمام 

الشحانية 0-1 في املرحلة الـ18 لدوري 
القطري. وأكد نائب رئيس جهاز الكرة 
بالنادي عبدالله الشيباني أن العقد مع 

توفيدزيتش خاضع إلى التمديد لسنوات 
أخرى. وأوضح أن األوضاع 

السلبية التي يعيشها 
النادي كانت وراء إقالة 

بن زكري، مضيفا أن 
الوكرة كان في 

طريقه إلى التعاقد 
مع توفيدزيتش 

قبل االتفاق 
مع املدرب 
اجلزائري.

أن االرتباط بالنادي
الفرصة إل
الكاف للت
أن م إلى
لتصفيا
الع
تخ
و
و
ا
ر
بسبب
الكبي
وانض
شخص

يقيا. 
ارة
م

ئناف
كروي
من
صل
روض
ودية

ادي 
رة 

توفيدزيتش خاضع إلى ا
أخرى. وأوض
السلبية الت
كانت النادي
بن زكر
الوك
ط

لخويا القطري سيخوض مقابلة 

محفوفة باملخاطر عندما يلعب 

في  اإليراني  بيروزي  ضيافة  في 

املجموعة األولى

◄



} ميونيــخ - جنـــح فريق بايـــرن ميونيخ في 
رفع رصيد أهدافـــه في بطولة الدوري األملاني 
إلى 59 هدفا  املمتاز لكرة القدم ”بوندســـليغا“ 
بعد مـــرور 22 مرحلـــة من املســـابقة وأصبح 
قريبـــا مـــن حتطيم رقمه القياســـي الســـابق. 
وذلك بعد فـــوزه بثمانية أهـــداف نظيفة على 
هامبورغ وبسداســـية دون رد علـــى الصاعد 

حديثا باديربورن. 
وسجل الفريق األملاني نفس عدد األهداف 
املذكورة حتـــى هذه املرحلة من املســـابقة في 
موســـم 1971-1972 عندما سجل في نهاية ذلك 
املوسم رقما قياسيا تاريخيا في عدد األهداف 
التي وصلت إلى 101 هدف. باإلضافة إلى ذلك، 
فإن السداســـية التي أحرزها الفريق البافاري 
في مرمـــى مضيفـــه باديربورن تعتبـــر ثالث 
أكبـــر نتيجة يحققهـــا بايـــرن ميونيخ خارج 
الديار خـــالل الـ846 مبـــاراة التـــي لعبها في 

”بوندسليغا“ خارج ملعبه. 
وتأتـــي مباراة حامل لقـــب بطولة الدوري 
األملانـــي فـــي مواجهة املتواضـــع باديربورن، 
والتي شـــهدت مهرجانا لألهداف، في املرتبة 
الثالثة من حيـــث النتائج األكبر التي يحققها 
بايرن ميونيخ خارج ملعبه، بعد مباراته أمام 
ســـانت باولي والتي فاز بهـــا بنتيجة 8-1 في 
الســـابع من مايـــو عام 2011 ثـــم مباراته أمام 
فيردير برميني في الســـابع من ديســـمبر عام 

2013 والتي فاز بها بسباعية نظيفة. 
صـــدارة  يعتلـــي  الـــذي  روبـــني  وقـــال 
ترتيـــب هدافـــي الـــدوري األملانـــي ”باســـتي 
(شفانيشـــتايغر) قال لي: أنت متصدر ترتيب 
الهدافـــني إذا احتســـبت لنـــا ضربـــة جـــزاء 
ســـتنفذها أنت، لقد ذكـــرت توماس مولر بهذا 

األمر وترك لي تنفيذ ضربة اجلزاء“.
وواصـــل بايـــرن انتفاضته في املســـابقة 
بعدما حقق فـــوزه الثالث علـــى التوالي، كما 
حافـــظ الفريق البافاري علـــى نهمه الهجومي 

للمبـــاراة الثانيـــة على التوالي فـــي البطولة، 
بعدما ســـجل العبـــوه 14 هدفا فـــي مباراتيه 
هامبـــورغ  بالبوندســـليغا أمـــام  األخيرتـــني 
وبادربـــورن فيما حافظ خاللهمـــا على نظافة 

شباكه. 
مـــن ناحية أخرى اســـتنهض مدافع بايرن 
ميونخ هولغر بادشـــتوبر همة رفاقه، وحثهم 
علـــى العطـــاء والتركيـــز داخل امللعـــب فقط، 
وذلـــك من أجـــل مواصلـــة االنتصـــارات على 
املســـتويني احمللي والقاري، لُيحافظ العمالق 
البافاري على حظوظه في مختلف املســـابقات 
على أمل تكرار ســـيناريو املوسم قبل املاضي 
الذي حصـــل فيه كبيـــر أملانيا علـــى الثالثية 

”البوندسليغا، الكأس ودوري أبطال أوروبا“.
وقـــال املدافـــع البالـــغ من العمـــر 25 عاما 
”نحن بحاجـــة إلى التركيز على أنفســـنا فقط، 
وبشـــكل مســـتمر نتطلع دائما إلى التحسني 
وانتقاء الفلسفة، وهذا ينطبق على كل فرد في 

املجموعة، ولكن هذا أيضا من أجل اجلماعية، 
لذلك نحن نريد أن نصل إلى مســـتوى يجعلنا 
ال نهزم بســـهولة، ونريد كذلـــك أن نكون مثل 
اآللة التي ال ُتهزم، وضمان ذلك عدة ســـنوات، 
لن يكون أمرا ســـهال“. على صعيد آخر، ُسئل 
عن جملـــة غوارديوال ”بادشـــتوبر هو أفضل 
العب قابلته“، وعن تأثيرها عليه هو شخصيا، 
فأجـــاب ”ما قاله غوارديـــوال لم يضعني حتت 

الضغط، لقد الحظت ما قاله بشكل عابر. 
وفي تلك األثنـــاء كنت جديدا على الفريق، 
ولم أكن قـــد حصلت على فرصـــة اللعب بعد، 
لذلـــك كانت لفتة لطيفة منه، ولكني كنت أعرف 
أن الطريق أمامي ال تزال طويلة“. وعن العودة 
إلـــى املنتخب الوطنـــي، قال ”ليســـت الهدف 
الواضح األساســـي بالنســـبة إلي، فقط أبحث 
عن تطوير نفســـي كي أحصل على كل شـــيء 
أريـــده فيما بعـــد، وإذا لعبت مـــرة للمنتخب 

فسوف حترص على العودة بكل تأكيد“.
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قمتان ناريتان بطابع ثأري في دوري أبطال أوروبا
[ مانشستر سيتي يتحدى برشلونة لبلوغ ربع النهائي [ مهمة صعبة تنتظر يوفنتوس أمام ضيفه بوروسيا دورتموند

} نيقوســيا - يلتقي مانشســـتر ســـيتي بطل 
إنكلترا مع برشـــلونة وصيف بطل أســـبانيا 
للعـــام الثاني علـــى التوالي في ذهـــاب الدور 
ثمن النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، في املباراة األولى على ملعب ”االحتاد“ 
في مانشســـتر. ويسعى الفريق اإلنكليزي إلى 
الثـــأر خلروجه على يـــد الفريـــق الكاتالوني 
املوســـم املاضي عندما خسر أمامه 0-2 ذهابا 

في مانشستر و1-2 إيابا في برشلونة. 
ويأمـــل مانشســـتر ســـيتي هـــذه املرة في 
استغالل عاملي األرض واجلمهور واملعنويات 
العاليـــة التي مير بها واملهـــزوزة لدى الفريق 
الكاتالونـــي لتحقيـــق فـــوز يؤمـــن له خوض 
مبـــاراة اإلياب بارتياح كبير وبلوغ الدور ربع 

النهائي للمرة األولى في تاريخه.
وتخطى مانشستر سيتي دور املجموعات 
للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالي فـــي محاولته 
الرابعة، وهو يدخل مبـــاراة اليوم مبعنويات 
عالية بعد فوزه الكبير على ضيفه نيوكاســـل 

يونايتد 0-5. 
وكان الفوز الثاني على التوالي ملانشستر 
سيتي بعد 5 مباريات دون أي انتصار، وقلص 
به الفارق بينه وبني تشيلســـي املتصدر من 7 
إلى 5 نقاط. لكن مانشســـتر سيتي سيخوض 
لقـــاء اليوم في غيـــاب صانـــع ألعابه وجنمه 
وجنم برشـــلونة ســـابقا الدولي العاجي يايا 

توريه بسبب اإليقاف.
لكـــن املـــدرب مانويـــل بيليغرينـــي ميلك 
األســـلحة الالزمـــة ملقارعـــة برشـــلونة، فـــي 
مقدمتها صانع ألعابه الدولي األسباني دافيد 
ســـيلفا صاحب ثنائيـــة في مرمى نيوكاســـل 
والفرنسي سمير نصري والهداف األرجنتيني 
ســـيرجيو أغويـــرو صاحـــب الــــ22 هدفا في 
مختلف املسابقات حتى اآلن هذا املوسم، علما 
بأنه غاب مرات عدة بسبب اإلصابة، فضال عن 
الوافد اجلديد الدولي العاجي ويلفريد بوني. 
وكان ســـيتي قد تعاقد في فترة االنتقاالت 
الشتوية مع مهاجم سوانزي سيتي بوني (26 
عاما) ملدة أربع ســـنوات ونصف السنة مقابل 
25 مليون جنيه. وســـجل بوني 37 هدفا في 70 

مباراة خاضها مع ســـوانزي ســـيتي، منها 9 
أهداف في الدوري املمتاز هذا املوسم، و17 في 

دوري املوسم املاضي.
يأمـــل مانشســـتر ســـيتي فـــي اســـتغالل 
املعنويات املهزوزة لدى العبي برشـــلونة عقب 
اخلسارة املفاجئة 0-1 أمام ضيفه ملقة الفريق 
األخير الذي أشـــرف بيليغرينـــي على تدريبه 
قبل اســـتالم اإلدارة الفنية ملانشســـتر سيتي. 
لكـــن الفريـــق الكاتالوني حامـــل اللقب أعوام 
1992 و2006 و2009 و2011، لـــن يكـــون لقمـــة 
ســـائغة أمام أبطال إنكلترا في ظل الترســـانة 
الهجومية القوية التي ميلكها بقيادة الثالثي 
األوروغويانـــي لويـــس ســـواريز والبرازيلي 
نيمـــار واألرجنتيني ليونيل ميســـي صاحب 
الـ37 هدفا في مختلف املسابقات هذا املوسم، 
بينها 26 في الدوري احمللي و14 في عام 2015. 
وقال املدافع الســـابق ملانشســـتر يونايتد 
الغـــرمي التقليدي لســـيتي وبرشـــلونة حاليا 
جيرارد بيكيه ”مواجهة السيتي تعتبر إحدى 
مباريات العام، واألهم حتى اآلن. ســـيحاوالن 
الهجـــوم منذ البدايـــة وهو مـــا يعجبنا ألننا 
أظهرنا في األشـــهر األخيرة أننا نلعب أفضل 
ضـــد الفـــرق التـــي تهاجمنا ألننـــا أخطر في 

الهجمات املرتدة“.

فوارق كبيرة

فـــي املباراة الثانية على ملعب ”يوفنتوس 
فـــي تورينـــو، تعيـــد املواجهـــة بني  أرينـــا“ 
يوفنتـــوس وضيفه بوروســـيا دورمتوند إلى 
األذهـــان مواجهتهمـــا األخيرة في املســـابقة 
القارية في نهائي عام 1997 على امللعب األوملبي 
في ميونيخ والتي انتهت بفوز الفريق األملاني 
3-1. وهـــي املباراة الرابعة بـــني الفريقني في 
املسابقة بعدما التقيا في دور املجموعات عام 
1995 حيـــث فاز فريق ”الســـيدة العجوز“ 1-3 
في دورمتوند ذهابـــا ضمن املجموعة الثالثة، 
ورد الفريـــق األملانـــي 2-1 إيابا فـــي تورينو. 
لكـــن الفوراق كبيـــرة حاليا قياســـا على أداء 
الفريقـــني، حيث ترجـــح كفة فريق ”الســـيدة 
متصدر بطولة إيطاليا وحامل لقبها  العجوز“ 
في األعوام الثالثة األخيرة، فيما يكابد الفريق 
األملاني في قـــاع الترتيب وقد تنفس الصعداء 
نســـبيا في اآلونة األخيرة وتخلص من املركز 
األخيـــر ليرتقي إلى املركز الثاني عشـــر بعد 3 

انتصارات متتالية.

ويبتعـــد يوفنتـــوس بفـــارق 9 نقـــاط عن 
مطارده املباشـــر روما في الكالشيو لكن أداءه 
تراجع كثيـــرا مقارنة مـــع دور الذهاب وبات 
يعاني األمرين لتحقيـــق االنتصارات، آخرها 
أمـــام ضيفـــه أتاالنتا املتواضـــع عندما حول 
تخلفه 0-1 إلى فوز 2-1. لكن يوفنتوس يعول 
على أنصاره وســـجله الرائع حتى اآلن حيث 
خسر مرة واحدة فقط هذا املوسم في الدوري 
وكانت أمام جنوى 0-1 في 29 أكتوبر املاضي، 
كمـــا أنه لم يخســـر على أرضه منذ ســـقوطه 
أمـــام بايرن ميونيـــخ األملانـــي 0-2 في إياب 
ربع النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا عام 

 .2013
وميلك يوفنتوس تشـــكيلة غنية بالنجوم، 
أبرزهـــم هدافه الدولـــي األرجنتيني كارلوس 
تيفيز واألســـباني فرناندو يورنتي ومواطنه 
ألفـــارو موراتـــا والتشـــيلي أرتـــورو فيـــدال 
والعب وســـطه املتألق الفرنســـي بول بوغبا 
وصانع األلعاب املخضـــرم أندريا بيرلو. لكن 
مدافـــه العمالق جورجـــو كيليني حذر زمالءه 
مـــن االســـتهانة ببوروســـيا دورمتوند، وقال 

”دورمتوند ميلك العبـــني جيدين، بعضهم قدم 
أداء رائعا في بداية املوســـم وعـــادوا مؤخرا 
بعد تعافيهم من اإلصابة، لكن كل شـــيء ميكن 

أن يحدث في مواجهتي الذهاب واإلياب“. 
وأضاف ”ال يجب أن مننحهم فرصا خللق 
هجمات مرتدة ألنهم يضمـــون العبني رائعني 

عندما متنحهم مساحات“. 
وتابع ”نكـــن احتراما كبيرا لهـــم، ولكننا 
نرغب فـــي الفوز في هذه املباراة وتخطي هذا 

الدور ومواصلة حلمنا بالتتويج“.

رهان صعب

بيـــد أن رهـــان يوفنتوس لن يكون ســـهال 
خصوصـــا في ظل االنتفاضـــة الكبيرة لرجال 
يورغـــن كلـــوب الذيـــن حققـــوا 3 انتصارات 
متتالية أحيت آمالهم فـــي تفادي الهبوط إلى 
الدرجـــة الثانية وهم الذيـــن لعبوا دورا بارزا 
فـــي البوندســـليغا وتوجوا بلقبي موســـمي 
2010-2011 و2011-2012 وحلـــوا فـــي املركـــز 
الثاني املوســـم املاضـــي، كما انهم خســـروا 

نهائـــي املســـابقة القارية العريقـــة العام قبل 
املاضي أمام غرميهـــم بايرن ميونيخ. وافتتح 
ذهـــاب الدور ثمن النهائي األســـبوع املاضي، 
فتعـــادل باريس ســـان جرمان الفرنســـي مع 
تشيلسي اإلنكليزي 1-1، وشاختار دانييتسك 
األوكرانـــي مع بايـــرن ميونيـــخ األملاني 0-0، 
وبال السويســـري مع ضيفه بورتو البرتغالي 
1-1، وخســـر شـــالكه األملاني أمام ضيفه ريال 
مدريد األســـباني حامل اللقـــب 0-2. ويختتم 
ذهاب الدور ثمن النهائي غدا األربعاء بلقاءي 
أرسنال اإلنكليزي مع موناكو الفرنسي، وباير 
ليفركوزن األملاني مع أتلتيكو مدريد األسباني.

صراع العمالقة يشد أنظار العالم

روبن ماكينة أهداف ال تتوقف

تشيلسي يستأنف 

ضد عقوبة ماتيتش

هنري يمتدح 

رونالدو وميسي

البافاري يواصل لعبة األرقام القياسية في الدوري األلماني

} لندن - ســـتطعن إدارة نادي تشيلسي على 
قـــرار طرد نيمانيا ماتيتـــش خالل املباراة مع 
بيرنلي فـــي الدوري اإلنكليـــزي املمتاز مطلع 

األسبوع اجلاري. 
وقـــال جوزيـــه مورينيو مدرب تشيلســـي 
إن العبـــه ماتيتـــش امتلك كل احلـــق في رده 
الغاضب على التحام ”إجرامي“، كان ميكن أن 
ينهي مشـــواره في كرة القـــدم. وقال مورينيو 
”كرة القدم لعبة تتعلق باملشاعر ومن الواضح 
أن نيمانيـــا ماتيتـــش كان لديـــه الســـبب لكل 
هذا الغضب. ما الذي قد تســـببه الدفعة التي 
وجهها (لبارنز)؟ ال شيء. ما هي التبعات التي 
كانت ســـتلحق مباتيتش من هذا التدخل؟ كان 

سينتهي مشواره. إنه التحام إجرامي“.
ويتعني على تشيلســـي تقـــدمي الطعن إلى 
االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم بحلول الســـاعة 
13.00 بتوقيـــت غرينتش اليـــوم الثالثاء. وإذا 
لـــم ينجح هـــذا الطعن فإن ماتيتش ســـيغيب 
عن نهائـــي كأس رابطة األندية اإلنكليزية يوم 
األحد املقبل أمام توتنهام على ملعب وميبلي. 

} باريــس - أشـــاد الدولي الفرنســـي املعتزل 
تييـــري هنـــري باألرجنتيني ليونيل ميســـي 
والبرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو، وخاصة 
ميســـي الذي لعب معه عندما كان في صفوف 
فريق برشـــلونة. وقـــال هنري ”أكـــن احتراما 
كبيرا لكريستيانو الذي استطاع احلفاظ على 

أعلى مستوى لعدة سنوات“. 
واعترف األخير قائال ”هناك فرق بني تقدمي 
موســـم جيد وبعد أربعة مواسم يعود الالعب 
لتقدمي موسم جيد آخر، ولكن احلفاظ على هذا 
املســـتوى ألعوام متتالية.. أعتقد أننا ال ندرك 
حقا ما يتـــم حتقيقه. لذا أكـــن احتراما كبيرا 
لرونالدو ولكنني لعبت مع ميسي ومرت علينا 
حلظات رائعة. لذا أكن احتراما أكبر مليسي“.

وأوضـــح أنه عندمـــا انضم إلـــى صفوف 
النـــادي الكتالوني فـــي عـــام 2007 تعرف عن 
قرب على إمكانيات ميسي، حيث قال ”ليو كان 
ومازال العبا مميـــزا، واجلميع كانوا يعرفون 

من البداية أنه سيصبح العبا استثنائيا“.

سيكون ملعبا االحتاد في مانشستر ويوفنتوس أرينا في تورينو مسرحني لقمتني ناريتني، 
األولى جتمع بني مانشســــــتر سيتي اإلنكليزي وبرشلونة األسباني، والثانية بني يوفنتوس 
اإليطالي وبوروســــــيا دورمتوند األملاني في ذهاب الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.

◄ راهن المدير الفني لليفربول 
برندان رودجرز على إمكانية التأهل 

إلى دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل بعد أن حافظ فريقه على 

سجله خاليا من الهزائم للمباراة 
الـ10 على التوالي في البريميرليغ.

◄ أعرب الدولي الفرنسي أوليفيه 
جيرو مهاجم أرسنال اإلنكليزي عن 

أمنيته بالفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم، ورفع الكأس 

الغالية على حسب وصفه.

◄ نصح أسطورة كرة القدم 
الهولندية رود غوليت مواطنه 

لويس فان غال بضرورة ضم مدافع 
بروسيا دورتموند ماتس هوملز، 

وذلك العتقاده بأن أزمة الشياطين 
الحمر األساسية، تكمن في غياب 

عنصر الخبرة في الدفاع.

◄ أشادت الصحف األسبانية بنجم 
خط وسط ريال مدريد فرانسيسكو 
رومان االركون أو ”إسكو“، مشيرة 

إلى األداء الراقي لالعب الصاعد 
خالل مباريات فريقه ضمن منافسات 

الدوري األسباني.

◄ نجح نادي بوكا جونيورز في 
اعتالء صدارة جدول ترتيب أندية 

الدوري األرجنتيني الممتاز (بفارق 
األهداف) بعد فوزه على منافسه 
تيمبيرلي بهدفين نظيفين خارج 
الديار ضمن منافسات المرحلة 

الثانية من المسابقة.

◄ تراجع األسباني رافايل نادال 
مرتبة واحدة وصار رابعا على 

الئحة التصنيف العالمي الجديد 
لالعبي كرة المضرب الصادرة أمس 

االثنين، والتي ال يزال الصربي 
نوفاك ديوكوفتيش يتصدرها 

برصيد 13045 نقطة.

باختصار

رهان يوفنتوس لن يكون سهال 

في ظـــل انتفاضة رجـــال كلوب 

الذين حققوا 3 انتصارات أحيت 

آمالهم في تفادي الهبوط

◄

بــادشــتــوبــر شــحــذ هــمــم رفــاقــه، 

ــن أجــل  وحــثــهــم عــلــى الــعــطــاء م

ــــصــــارات عــلــى  ــــت ـــة االن مـــواصـــل

املستويني املحلي والقاري

◄

«لقد تفاجأنا بتعثر برشلونة، ألن االعبني كانوا يمرون بفترة جيدة 

مـــن ناحيـــة األداء، لدينا ميزة فـــي الدوري األســـباني ولكن اللقب 

سيتحدد مصيره في آخر جولة».

كارلو أنشيلوتي
املدير الفني لريال مدريد األسباني

«برشـــلونة لديـــه عدد كبيـــر من الالعبـــني أكثر مـــن أي فريق في 

العالـــم، وهم قادرون على إنهاء املباريات بلمســـة ســـحرية، لكننا 

قررنا أال نخاف من أي منافس من أجل املضي قدما». 

فينسينت كومباني 
مدافع مانشستر سيتي اإلنكليزي

«منـــذ اآلن يجب علـــى الفريـــق التفكير فـــي حماية املركـــز الثاني 

واملحافظة عليـــه. علينا أن نتعامل مع الوضـــع بجد، واالبتعاد عن 

كثرة الكالم، باإلضافة إلى التركيز على العمل والواقع». 

  والتر ساباتيني
 املدير الرياضي لنادي روما اإليطالي

جيرارد بيكيه:

مواجهة السيتي تعتبر 

إحدى مباريات العام 

واألهم حتى اآلن
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} لوس أنجلس – منذ إطالق أول حفل لجوائز 
األوســــكار عــــام 1929، أصبحت ليلة تســــليم 
الجوائز حدثا فنيا ينتظره الجميع، لمشاهدة 
أفضــــل إطــــالالت النجــــوم علــــى الســــجادة 
الحمــــراء. وقد وجهــــت أنظار العالم مســــاء 
األحد إلى مســــرح دولبي، حيث اجتمع نجوم 
الســــينما العالميــــون للتنافس علــــى جوائز 
األوسكار لعام 2015، إال أن التنافس لم يقتصر 

بل  الجوائز  علــــى  فقط 
تعــــدى ذلك إلــــى أروع 

وأفخــــر  اإلطــــالالت 
وأكثرهــــا  األزيــــاء 
وخصوصا  جمــــاًال 

لفتًا لألنظار. 
المغنية  وكانت 

ــة لــيــدي  ــركــي األمــي
ــا  ــه ــادت ــع غـــاغـــا ك

مخالفة لكل 

التوقعــــات، ونجحت فــــي أن تكــــون النجمة 
األكثــــر لفتا لالنتباه في حفل األوســــكار هذه 
الســــنة، حيث أثــــار القفــــازان الحمــــراوان، 
اللذان وضعتهما ويشــــبهان قفازات المطبخ، 
موجــــة من الســــخرية على مواقــــع التواصل 

االجتماعي.
وتــــداول النشــــطاء صور غاغا بفســــتان 
ضخــــم باللــــون األبيــــض اللؤلــــؤي بإمضاء 
المصمم التونســــي عزالدين علية، مع قفازات 
ضخمــــة جــــدا باللــــون األحمر النــــاري، بعد 
اســــتخدام تقنيــــة ”الفوتوشــــوب“ وإضافــــة 
المنظفات وإلباســــها مريلة المطبخ، وبعض 
الصور الســــاخرة األخرى، حيث تم تشبيهها 
الذي  بالشــــخصية الكرتونية ”كابتن أميركا“ 

يرتدي هو اآلخر قفازات كبيرة.
ولــــم يتوان موقــــع ”هوليــــوود ريبورتر“ 
الشــــهير عن نشــــر صــــورة مكبــــرة للقفازين 
اللذين وضعتهما الفنانة األميركية مع فستان 
أبيض، معلقــــا عليها ”ننظر 
عن كثــــب إلى قفازي غســــل 
اســــتخدامهما  يمكننا  األطباق. 

عند غسل صحوننا“.
وتســــاءل موقع ”واندروول“ 
أخبــــار  فــــي  المتخصــــص 
المشاهير على حسابه في تويتر 
”هل تقضــــي المغامــــرة الجديدة 
لليدي غاغا بتنظيف الصحون“؟

أما الممثل جــــون ترافولتا فقد 
نجح هــــو اآلخر في تصــــدر اهتمام 
وســــائل اإلعالم بقبلــــة مباغتة طبعها 
علــــى وجنــــة الممثلــــة الشــــقراء ســــكارليت 

جوهانســــون خالل تواجدهما على السجادة 
الحمراء قبل بدء الحفل.

وركــــزت الصحــــف العالميــــة علــــى صور 
النجــــم البالغ مــــن العمر 61 عامــــا وهو يقبل 
وجنــــة األم الحديثة صاحبــــة الـ30 عاما، أمام 
مسرح دولبي، فيما ركزت عدسات المصورين 
علــــى امتعــــاض جوهانســــون التــــي أطلــــت 
بفستان أخضر من فيرساتشي صحبة زوجها 
الصحفــــي الفرنســــي رومين باتريــــك وبدت 

المفاجأة واضحة على معالم وجهها.
والحلــــي  المطــــرز  الخــــرز  تــــألأل  كمــــا 
والمجوهــــرات، حيث ارتدت كل مــــن الممثلة 
جوليان مور الفائزة بجائزة أوســــكار أفضل 

ممثلــــة وفيليســــتي جونــــز وروزاموند بايك 
وغيرهن كثر، أثوابا مطرزة لماعة وبراقة، وقد 

تسيد على البساط اللونان الفضي واألحمر.
فيما كانت المفاجأة األخيرة بإمضاء مقدم 
الحفــــل نيل باتريك هاريــــس، حيث ظهر على 
المســــرح وهو يرتدي مالبسه الداخلية فقط، 
مما أثــــار ضحك الحضور وأضفــــى جوا من 

المرح على الحفل.
وســــار نيــــل وهــــو يمــــازح العاملين في 
الكواليــــس الذين أخــــذوا يلتقطون صورا له، 
إلى أن ظهر على المســــرح وقــــال ممازحا إن 
مهنــــة التمثيل هــــي مهنة احترافيــــة وراقية 
ونبيلة، قاصدا ظهوره شبه عار على المسرح.

حفل األوسكار أناقة وتعر وغرابة لجلب االنتباه

} لم يتحـــول الطيار -مـــالزم أول في 
ســـالح الجو األردني- معاذ الكساسبة 
إلى مالك بعد أن أحرقه شياطين داعش 
حيا داخل قفص حديدي، بل كان مالكا، 
هو وكل أســـراب الطياريـــن األردنيين، 
الذيـــن حلقـــوا فـــوق تلـــك األراضـــي 
التاريـــخ، العراق  المظلومة منـــذ فجر 
وســـوريا، لعلهم ينقذون رأس أي مسلم 
من النحر، أو ثدي أم من البتر، أو رقبة 

عجوز من الكسر.
قبـــل ســـنوات عديدة، أطلـــق جاللة 
الملك عبدالله الثاني شعارا صار يتردد 
في كل زواية مـــن زوايا هذا البلد الذي 
يغص بالتوجهـــات واألحزاب والنوايا 
وهـــو ”األردن.. أوال“ بعد أن صار هناك 
”وطن لكل أردني“ وعشيرة لكل مواطن، 

وحزب لكل فرد، ووالء لكل نفس.
بلـــد تقطنـــه غالبيـــة مـــن أصـــول 
إليهم- األردن -بالنســـبة  فلســـطينية، 

ليس ”أوال“ بل ”ثانيا“.
عند  األول هـــو ”الجبهة الشـــعبية“ 
بعضهـــم، والبعـــض اآلخـــر األول لديه 
هـــو حركة فتـــح أو حمـــاس أو الجبهة 
الديمقراطيـــة، أو أبـــو نضـــال، أو أبو 
الهول، أو وديع حداد أو أبو داود وهلم 

جرا.
لن ننسى كذلك أن أردنيين بداخلهم 
عراق، األول لديهم بغداد صدام حسين، 
وعراق ميشـــيل عفلـــق، وتكريت برزان 

إلى آخره.
عشـــائر فـــي الجنـــوب ومثلها مثل 
كل قبائل شـــبه الجزيرة العربية، األول 
عندها هـــو لقب القبيلة والوطن، دائما، 
عنـــد الجميع، قبل أن يطير المالك معاذ 

ثانيا.
الكساســـبة  معـــاذ  فعـــل  مـــاذا 
باألردنيين؟ أخذ شـــرارة من النار التي 
أحرقـــه بهـــا هـــؤالء الخـــوارج الجدد، 
أحفاد أخوان إبليس، الذين خرجوا من 
ظهر ”أبا لهب ورحـــم حمالة الحطب“، 
وأشـــعل بهـــا نارا ذات لهـــب كانت هي 
”البوتقـــة“ التي صهر بهـــا كل خالفات 
وجعل األردن  األردنييـــن و“أولوياتهم“ 
هـــو األول لهم جميعـــا، فلم يعد وطنهم 

الصغير ثانيا.
حتى األردنـــي الذي نبتـــت بداخله 
”ذرة داعشية“ وكان قبل احتراق المالك 
معـــاذ بســـاعات قليلة يرى فـــي أحفاد 
إبليـــس الدواعش ”عدالـــة عمر وحكمة 
علي وبـــأس معاوية“، ولديـــه ذرة عقل 
أصغر من حبة شـــعير، فلن يستطيع أن 
يجاهـــر بتعاطفه معهـــم إن لم يعد إليه 

وعيه.
النـــار التي أحرقت معـــاذ هي التي 
أذابت الجميع داخـــل األردن وجعلتهم 
جســـدا واحدا وبـــرأس واحـــد وبقلب 
واحد وأكثر من ستة ماليين كتف وذراع 

تقاتل بها تلك العصابات المجرمة.
الشـــعار الذي أطلقـــه الملك عبدالله 
الثانـــي قبـــل ســـنوات وظـــل اإلعـــالم 
الرســـمي والخاص يـــردده ليل نهار لم 
في قلب  ينجح في تحويل األردن ”أوال“ 
كل أردنـــي كما فعل مـــالك، برتبة مالزم 
أول، اســـمه معاذ الكساسبة قدم روحه 
ســـخية لوطنـــه فـــي دقائق معـــدودات 
لوطنـــه عقودا  واألمـــان  ليطيـــل األمن 

وعقودا.

معاذ «املالك»:

ماذا فعل باألردنيني؟

فؤاد الهاشم

مت إسدال الستار على حفل توزيع جوائز أكادميية فنون وعلوم السينما (األوسكار) لعام 
2015، في نسخته السابعة والثمانني مساء األحد بلوس أجنلس في كاليفورنيا. وككل عام 
ينتظر متابعو احلفل الضخم ســــــنويا إطالالت جنوم هوليوود بشغف لكن يبدو أن احلفل 

هذه السنة جاء باهتا ودون مفاجآت كبرى.

صباح ال

بريطانية تطالب القضاء 

بتمكينها من إنجاب حفيدها

أفضل نظام غذائي

في العالم لدى األفارقة

} لنــدن – فـــي حالـــة هي األولى مـــن نوعها 
فـــي العالم، تقدمت امرأة، تبلـــغ من العمر 59 
عاما، بطلب للقضاء البريطاني، للســـماح لها 
بالحمل باستخدام بويضات ابنتها المتوفاة، 

لتحقيق وصيتها.
البريطانية،  وقالت صحيفة ”ديلي ميـــل“ 
إن ابنـــة المرأة التي تقدمت بالطلب والتي لم 
يكشف عن اسمها، توفيت ابنتها قبل 4 سنوات 
بســـرطان األمعاء، بعد أن طلبت تجميد 3 من 
بويضاتهـــا، لتتمكن من الحمل الحقا في حال 
شفائها، وقبل موتها، أوصت والدتها شفويا 

بإنجاب طفل من هذه البويضات.
وأضافـــت أن والدي المتوفـــاة يخططان، 
في حال نجاح الدعوى، للســـفر إلى نيويورك 
إلجراء عملية التخصيب باستخدام حيوانات 
منوية من متبرع مجهـــول، على الرغم من أن 
هذه العملية تكلف ما يقرب من 90 ألف دوالر، 

وفرص نجاحها ضئيلة بسبب عمر األم.
ورفضت المحكمة في البداية طلب العائلة، 
بحجة أنه ليست هناك وصية قانونية مكتوبة 
من ابنتها تســـمح لها بإجراء العملية، إال أن 
المرأة وزوجها عادا واستأنفا قرار المحكمة، 
مشـــيرْين إلـــى أنهمـــا عازمان علـــى تحقيق 
رغبات ابنتهما ”مهما كلف األمر“. وبحســـب 
القوانين الصحيـــة البريطانية، يمكن للمرأة 
تجميد بويضاتها لمدة أقصاها 10 ســـنوات، 
وتعطـــي نموذجـــا خاصا يوضـــح كيف تريد 
أن يتم اســـتخدامها، وإذا لم يتم استخدامها 

خالل الفترة المذكورة، يتم التخلص منها.

أفـــادت دراســـة دوليـــة حول  } نيويــورك – 
التغذية أّن ســـكان القـــارة األفريقية يمتلكون 
أفضل نظـــام غذائي في العالم، رغم مشـــاكل 
ســـوء ونقص التغذية المتواجدة في مناطق 

متفّرقة من القارة.
ويأتـــي التشـــاديون في المرتبـــة األولى، 
للفواكـــه  المكّثـــف  اســـتهالكهم  بفضـــل 
والخضراوات والمكّسرات والحبوب الكاملة، 
وفقا للدراسة الصادرة حديثا بالمجّلة العلمية 

األميركية ”ذي النسات غلوبال هيلث“.
كما صّنفت الدراســـة كّال من ســـيراليون 
ومالي وغامبيا وأوغندا وغانا وكوت ديفوار 
والســـنغال والصومـــال، ضمـــن 10 دول ذات 
النظـــام الغذائـــي األفضـــل في العالـــم، فيما 
صّنف البلجيكـــي واألرمني والهنغاري ضمن 

خانة ”أسوأ“ مستهلك في العالم.
وعمومـــا، فـــإن العـــادات الغذائيـــة لدول 
الشـــمال والبلدان الغربية تعتبر ضارة بشكل 
خاص علـــى الصحة، وذلك بســـبب الوجبات 
السريعة، وفقا للدراسة المنشورة على موقع 

المجلة اإللكتروني على اإلنترنت.
وأشـــار المصدر نفســـه إلى أن الباحثين 
اســـتنتجوا أن كبار الســـن يعتمـــدون نظاما 
غذائيا أفضل من الشباب، والنساء أفضل من 
الرجال، بحســـب الدكتور فومياكي إيمامورا 
صاحب الدراســـة المهتمة بالعادات الغذائية 
لـ4.5 مليار شخص، أي ما يعادل 90 بالمئة من 
سكان العالم، وذلك في 197 دولة، خالل الفترة 

الزمنية الفاصلة بين عامي 1990و2010.

الدهشة تكسو وجه سكارليت جوهانسون بعد قبلة جون ترافولتا

} أعلن نجم السباحة األميركي مايكل فيلبس الذي حصد أكبر عدد من الميداليات األولمبية على اإلطالق، األحد، خطبته لملكة جمال والية كاليفورنيا 
السابقة نيكول جونسون. وكتب فيلبس على صفحته في فيسبوك "لقد قالت نعم!" ناشرا صورة له مع جونسون وهما يلعبان بالثلوج.

5األوسكار لعام 2015، إال أن التنافس لم يقتصر 
بل  الجوائز  علــــى  فقط 
تعــــدى ذلك إلــــى أروع
وأفخــــر  اإلطــــالالت 
وأكثرهــــا  األزيــــاء 
وخصوصا  جمــــاًال 
ر و زي

لفتًا لألنظار. 
و ج

المغنية  وكانت 
ــة لــيــدي  ــركــي األمــي
ــا  ــه ــادت ــع غـــاغـــا ك

مخالفة لكل

ضخــــم باللــــون األ
المصمم التونســــي
ضخمــــة جــــدا بالل
اســــتخدام تقنيــــة
المنظفات وإلباســـ
الصور الســــاخرة
بالشــــخصية الكرت
يرتدي هو اآلخر قف
ولــــم يتوان مو
الشــــهير عن نشــــر
اللذين وضعتهما ال
أبي
عن
األطبا
عند غ
وت
المتخ
المشاه
”هل تقض
لليدي غا
أما ال
نجح هــــو
وســــائل اإلع
علــــى وجنــــة المم

ً
ّ
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