
} عدن  – عرضت سلطنة عمان على السعودية 
خطة سياســـية فـــي إطار املبـــادرة اخلليجية 
للمســـاهمة في حل األزمة اليمنية بعد هروب 

الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن.
جاء ذلك أثناء استقبال العاهل السعودي 
امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود أمس 
فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء 

لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة ُعمان.
وكشـــفت مصـــادر ســـعودية لـ"العرب" أن 
دورا ســـعوديا عمانيا فاعال مع القبائل أفسح 

ممرا آمنا للرئيس هادي للتوجه إلى عدن.
ومع أن وكالـــة األنباء الســـعودية اكتفت 
بالقـــول إن اللقـــاء بحـــث العالقـــات الثنائية 
بني البلدين وســـبل تعزيزها، إال أن املســـؤول 
العماني فتح امللف اليمني بكل تعقيداته على 

طاولة العاهل السعودي.
وتنـــاول اللقاء دور حضرمـــوت وما صار 
يسمى بالسد الشـــافعي أمام التمدد احلوثي 
ودور قبائـــل حضرموت ورجـــال األعمال في 

مواجهة احلوثيني.
يذكر أن عمان ترتبط بعالقات تاريخية مع 
منفذ حضرموت منذ عهد الســـلطنة القعيطية 

والسلطنة الكثيرية.
في غضـــون ذلـــك، اتهم وزيـــر اخلارجية 
األميركي جون كيري إيران بلعب دور ســـلبي 
في اليمن، مشـــيرا إلى أن دعمهـــا للمتمردين 
احلوثيني "ساهم" في سيطرتهم على هذا البلد 

وانهيار احلكومة فيه.
وأكد كيـــري، الذي يأمل في لقـــاء العاهل 
الســـعودي امللك ســـلمان هذا االســـبوع، أمام 
أعضـــاء الكونغرس األميركـــي أن دعم طهران 
كان "مهما" مليليشـــيا احلوثيني، إال أنه أضاف 
أن القـــادة اإليرانيني "فوجئـــوا" على ما يبدو 
باألحداث في اليمن "ويأملون في أن يتم إجراء 

حوار وطني".
وبـــدا االرتبـــاك احلوثـــي واضحـــا بعـــد 
ســـحب الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه منصـــور 
هادي اســـتقالته رســـميا، عندما وصف بيان 
لالنقالبيني الرئيس هـــادي بالهارب، متوعدا 
مبعاقبـــة كل من يتعامل معه بوصفه رئيســـا 

شرعيا.
وســـحب هادي االســـتقالة التي ســـبق أن 
قدمهـــا للبرملان، وبـــدأ جملة مـــن الترتيبات 
األمنيـــة طالـــت طاقم احلراســـة اخلـــاص به 
ومخابـــرات محافظـــة عدن في خطوة تشـــير 
إلى أنـــه أعاد األوراق بيده الســـتعادة مهمته 

كرئيس شرعي لليمن.
وصـــرح أحـــد مســـاعدي هـــادي أمس أن 
الرئيـــس غيـــر موقفـــه وتراجـــع رســـميا عن 
اســـتقالته بعـــد إفالته من مراقبـــة احلوثيني 

الذين يحاصرون مقر إقامته في صنعاء.

وفـــور وصوله إلـــى عدن، اســـتعاد هادي 
نشـــاطه كرئيس معتبرا أن كل القرارات التي 
اتخذها احلوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء 

في 21 سبتمبر ”باطلة وال شرعية لها“.
وكتب هادي في رســـالة إلى البرملان ”نود 
أن نطلعكم أننا نسحب استقالتنا التي تقدمنا 

بها إلى مجلسكم املوقر“.
وأضاف ”نأمل منكـــم أيها األخوة النواب 
أن تتعاونـــوا معنـــا إلنقـــاذ ما ميكـــن إنقاذه 
وإعـــادة تطبيع األوضاع األمنية واالقتصادية 
فـــي جميع محافظات اجلمهوريـــة وإجناز ما 
جاءت بـــه مخرجات مؤمتر احلـــوار الوطني 

الشامل وتطبيقها على األرض“.
لكـــن البرملان لم يجتمع لقبول االســـتقالة 

حتى تصبح نافذة طبقا للقوانني اليمنية.
وأقـــرت اللجنة األمنية العليـــا، مبحافظة 
عدن تعيني مدير عام للشرطة ومدير عام لألمن 
السياسي (املخابرات الداخلية)، في احملافظة.
واســـتبدل الرئيس هادي حراسة القصور 
الرئاســـية في ”عـــدن“ بحراســـات خاصة من 

اللجان الشعبية واحلرس اخلاص.

وتدخل اخلطوتان ذاتا الصبغة األمنية في 
ســـياق ترتيب الوضع في عدن ليتمكن هادي 
من تثبيت وضعـــه كرئيس لليمن، وفي عملية 
احترازية من أي حترك أو ردة فعل من أنصار 

مجموعة احلوثي في املؤسسة األمنية.
ولـــم يطل الرد احلوثي على نشـــاط هادي 
في عـــدن، فقد قالت جماعة ”أنصـــار الله“ إن 
هادي ”أصبح فاقدا للشرعية“، متوعدة كل من 

يتعامل معه بصفة رئيس دولة.
وحـــذر بيان ملا يســـمى بـ“اللجنة الثورية 
من ”أنها تتابع التحركات املشـــبوهة  العليا“ 
للمدعو عبدربه منصور هادي، الفاقد للشرعية 
ألي تصرف كرئيـــس“، وأن ”كل من يتعاملون 
معـــه، وينفـــذون أوامـــره مـــن كافـــة موظفي 
الدولة، ومســـؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية، 

سيتعرضون للمساءلة القانونية“.
ودعت اللجنة ”كافة الدول الحترام خيارات 
الشـــعب اليمنـــي وعـــدم التعامل مـــع هادي، 
باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي“.

وقال مراقبـــون إن مفردات بيان املجموعة 
الشـــيعية املرتبطة بإيران تكشف حجم التوتر 

الذي أصابها بسبب قرار هادي استعادة دوره 
كرئيس شـــرعي للبالد، الفتني إلى أن التخوف 
احلوثي األساســـي هـــو صدى هـــذه العودة 
علـــى املســـتوى اخلارجي، فقـــد عملوا خالل 
الفترة املاضيـــة على دفع املجتمع الدولي إلى 

االعتراف بهم كقوة مسيطرة على صنعاء“.
ووجود هادي كرئيس بعيدا عن سيطرتهم 
ســـيجعل املجتمع الدولـــي يتعامل معه كجهة 
شـــرعية، ويعمـــل علـــى إعادته إلـــى صنعاء 
باملفاوضـــات أو عبر التلويـــح باحلصار، أو 
بوضع البالد حتت طائلة البند السابع، وهي 

اخلطوة التي تدفع إلى تبنيها دول اخلليج.
وكانت دول مجلس التعاون رحبت االثنني 
مبغادرة هادي لصنعـــاء معتبرة أنها ”خطوة 

مهمة تؤكد شرعيته“.
ودعت في بيان إلى دعم هادي في ممارسة 
صالحياته بهدف وضع حد للوضع ”اخلطير“ 
الذي نشأ من سيطرة احلوثيني على صنعاء.

} عامن – قال قيادي بارز في جماعة اإلخوان 
املســـلمني بـــاألردن إنه ”ال رجوع عـــن قرارات 
الفصـــل فـــي حق من خـــان اجلماعـــة وحاول 
االنقـــالب عليها“، في إشـــارة إلـــى مجموعة 
احلمائـــم املعارضـــة خلط اجلماعة املتمســـك 

باالنتماء إلى التنظيم الدولي.
ويؤكـــد هـــذا التصريح حجـــم اخلالفات 
الداخليـــة للجماعة واســـتحالة جســـر الهوة 
بني عناصرهـــا خاصة بعد تبـــادل االتهامات 
بالتخويـــن وتنفيذ أجنـــدات التنظيم الدولي 

على حساب مصلحة اجلماعة في األردن.
ووصـــف عبداللطيـــف عربيـــات، رئيـــس 
مجلـــس شـــورى اجلماعـــة، ورئيـــس مجلس 
النواب األردني األسبق، قرار اجلماعة بفصل 
عدد من قياداتها، بـ“املتسرع وغير البطولي“.

وأشـــار إلى أنه تقدم صحبة 70 شـــخصية 
إخوانيـــة مببـــادرة لقيادة اجلماعـــة احلالية 
لـــرأب الصـــدع احلاصـــل، واللجـــوء إلى لغة 
احلوار بني فريقي األزمة (احلمائم والصقور)، 

والتراجع عن قرارات الفصل.
وبدأت اخلالفات فـــي اجلماعة بعد موجة 
ثـــورات الربيـــع العربي وفشـــل اجلماعة في 

اســـتثمارها كما فعل إخـــوان مصر وتونس، 
مـــا جعل التنظيم الدولـــي لإلخوان يوجه لهم 
رسالة شديدة اللهجة متهما إياهم بالتقاعس 

عن تنفيذ قراراته.
وحاولـــت اجلماعة التـــدارك أكثر من مرة 
أبرزها النزول إلى الشـــارع إلفشال انتخابات 
2013، لكنهـــم وضعوا أنفســـهم فـــي مواجهة 
الشـــارع األردنـــي الـــذي يحظـــى فيـــه امللـــك 
ومؤسســـة العـــرش بثقـــة عاليـــة، فضال عن 
رفض األردنيني الســـير بالبالد إلى املجهول، 
خاصة أن جتربة ”الربيع السوري“ ماثلة بقوة 
أمامهم، وقد أدت إلى هروب ماليني السوريني 
كالجئني، وحتولوا إلى عبء يزاحم األردنيني 

في لقمة العيش ويلهب األسعار.
وأدى فشل اجلماعة في تعطيل االنتخابات 
إلـــى موجة مـــن النقـــد الداخلـــي لتظهر إلى 
الصورة مجموعتان األولى مجموعة الصقور  
بزعامة املراقب العام ســـعيد همام، وتتمســـك 
بالوالء للتنظيم الدولي وتهدد بفصل وجتميد 

كل من يخالف أوامر اجلماعة.
وتتهـــم املجموعة الثانية، التي يطلق على 
عناصرهـــا احلمائم، التنظيـــم الدولي بإرباك 

اجلماعـــة داخليا وتوتير عالقتها مبؤسســـة 
العـــرش وباألحـــزاب بفرض أجنـــدة خارجية 
تتناقض ومصلحة اجلماعة وإمكانياتها، وأنه 

يصب الزيت على نار اخلالفات.
وتطور موقف احلمائم إلى دعوة صريحة 
إلـــى فك االرتباط مع التنظيـــم الدولي وتقدمي 
مطلب للحصول على ترخيص جديد لها يجعل 
منهـــا حزبا أردنيا بـــدل هويتها احلالية التي 

جتعل منها تابعا لتنظيم إخوان مصر.
وأعلـــن نحـــو 500 شـــخصية أردنيـــة عن 
تشكيل مبادرة زمزم في 2013، في حفل أقيم في 
املركز الثقافي امللكي بعمان، لتأكيد التمشـــي 

املدافع عن أردنية اجلماعة.
ومـــن أبـــرز الشـــخصيات اإلخوانية التي 
دخلـــت مرحلـــة الصدام مع اجلماعـــة املراقب 
العـــام األســـبق للجماعـــة، وعضـــو التنظيم 
الدولي، عبداملجيد ذنيبات، ومنســـق املبادرة 

إرحيل الغرايبة.
ودعت مجموعـــة احلمائم إلى حل اجلهاز 
الســـري للتنظيـــم، والذي دفعت بـــه اجلماعة 
إلى الشـــارع في محاولة إلفشـــال االنتخابات، 
وســـط تخوف مـــن أن يرتكب هـــذا اجلهاز ما 

ارتكبه اجلهاز اخلاص إلخوان مصر من عنف 
خـــالل تصدي الرئيس املعزول محمد مرســـي 
لالحتجاجـــات املعارضـــة له مـــا زاد من نقمة 

الشارع ودفع إلى إسقاط حكم اإلخوان.
واتهمت مجموعة الصقـــور القائمني على 
مبادرة زمزم بالتنسيق مع الدوائر احلكومية 
لفرض أجندتهم، وبادر مجلس الشورى بفصل 
ذنيبـــات، و“كل مـــن يثبت اتصالـــه مع الدولة 

لتصويب الصفة القانونية للتنظيم“.
ووصف إرحيل الغرايبة، منســـق مبادرة، 
”إقدام قيـــادة اجلماعة على اتخـــاذ قرار فصل 
مجموعـــة من قيادات اجلماعة بطريقة اإلعدام 
امليداني دون محاكمات ودون سؤال أو جواب 

أو مجرد اتصال هاتفي“.
واعتبر أن هذا األســـلوب ”يعبر عن عقلية 
عرفيـــة مرعبة، (…) وينم عـــن منهجية قيادية 

مأزومة تفتقد إلى الرشد واحلكمة“.
وأكـــد أنه ال يجوز أن تبقى اجلماعة تابعة 
ملكتب اإلرشاد العاملي، و“ال بد من فك االرتباط 
التنظيمـــي بـــني اجلماعـــة ومكتب اإلرشـــاد 
العاملـــي الذي يعتبر ســـلطة ال قيمـــة لها على 

األرض في اتخاذ القرارات“.
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القبائل اليمنية تتصدى 

لسياسة األمر الواقع الحوثية ص٧

التنظيم الدولي يصب الزيت على نار الخالفات بين إخوان األردن
[ الحمائم يطالبون بفك االرتباط مع التنظيم الدولي وحل الجهاز السري للجماعة 

[ كيري يتهم إيران بدعم الحوثيين قبل زيارة السعودية
تنسيق سعودي عماني لمواجهة تداعيات أزمة اليمن
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تسقط برصاص 

المتشددين
} طرابلــس – أدانت اللجنة الليبية حلقوق 
اإلنســـان، التابعة لوزارة العدل في حكومة 
عبدالله الثني، اغتيال الناشـــطة احلقوقية 

انتصار احلصائري االثنني بطرابلس.
ويزيد احلادث من مخاوف الليبيني على 
أمنهم في العاصمة طرابلس في ظل سيطرة 

ميليشيا فجر ليبيا املقربة من اإلخوان.
وطالبـــت اللجنة مفوضية األمم املتحدة 
الســـامية حلقوق اإلنسان بـ“سرعة التحرك 
حلمايـــة املدافعني عن حقوق اإلنســـان في 
ليبيـــا عموما وطرابلـــس خاصة على ضوء 

تزايد االنتهاكات واالعتداءات ضدهم“.
وكانت أســـرة احلصائـــري أكدت فقدان 
االتصـــال بابنتها منذ الليلـــة قبل املاضية 
قبـــل أن تتعرف على جثتها بعد إبالغها من 
اجلهات األمنية عن وجود جثة فتاة اغتيلت 

برصاص مجهولني في سيارة بطرابلس.
ولـــم تعلـــن أي جهـــة مســـؤوليتها عن 
العمليـــة، لكن حقوقيـــني يربطون اجلرمية 

مبواقف احلصائري املناهضة للتشدد.
ولـــم يســـتبعد مقربون منهـــا أن تكون 
ميليشيا فجر ليبيا على صلة بالعملية، فقد 
شـــاركت احلصائري في تظاهـــرات رافضة 
للتمديـــد للمؤمتر الوطنـــي املنتهية واليته 

الذي يسيطر عليه اإلخوان.
وكان مـــن آخـــر مواقف الناشـــطة أنها 
تضامنـــت مـــع أهالـــي مدينـــة القبـــة بعد 

التفجيرات التي أودت بحياة العشرات.
وليســـت املـــرة األولى التي تســـتهدف 
فيها نســـاء في ليبيا، فقد سبقتها الناشطة 
ســـلوى بوقعيقيص في 25 يونيو ببنغازي، 
وتلتها فريحة البركاوي العضو السابق في 
املؤمتـــر الوطني، التي قتلت بالرصاص في 

17 يوليو بدرنة (شرق).

وزير الخارجية األميركي جون كيري يأمل في لقاء العاهل السعودي الجديد امللك سلمان هذا األسبوع

} ســـعيد همـــام املراقب العـــام أخفق في فك 
االشتباك
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كتاب جديد يقض مضاجع ساكني قصر السلطان



النائــــب  } الربــاط - أكــــد يوســــف غربــــي 
األول للجنــــة اخلارجية واألوقــــاف واملغاربة 
املقيمني باخلارج والدفاع الوطني أن ”جرائم 
اإلســــالموفوبيا“ أخذت ”منحــــى خطيرا“ في 
أوروبــــا عمومــــا وفرنســــا علــــى اخلصوص، 
وأن املغاربــــة، كما هو الشــــأن بالنســــبة إلى 
كل اجلالية املســــلمة، أصبحوا يعيشون على 

إيقاع اخلوف من االعتداءات العنصرية.
وأضــــاف يوســــف غربي فــــي تصريحات 
لـ“العــــرب“، أن ”االعتــــداءات ضد املســــلمني 
املغاربة في فرنســــا زادت فــــي اآلونة األخيرة 
بشــــكل كبير وملحوظ، مع اســــتهداف لبعض 

املساجد والتهديد والتخويف“.
وأشــــار غربي، إلى أن النزعــــات العدائية 
للغرب مــــن اليمني املتطرف في أوروبا وحتى 

من اليســــار، ال ميكــــن مواجهتها إال بانخراط 
اجلاليات في الشــــأن العام والشأن السياسي 

لبلدان اإلقامة باعتباره أمرا يعنيها.
يذكر أن احلكومة املغربية، حذرت في وقت 
سابق وبعد الهجوم الذي تعرضت له صحيفة 
”شــــارلي إيبــــدو“، مــــن الرفع من وتيــــرة امليز 
العنصــــري لبعض الفرنســــيني جتاه اجلالية 

املغربية املقيمة بفرنسا.
وطالبت احلكومــــة املغربية، بإحداث آلية 
حلماية مغاربة فرنســــا، حســــب مــــا تناقلته 
وســــائل إعالم فرنســــية ووطنية بشــــأن خبر 
مقتــــل مغربي الشــــهر املاضي بعــــد أن تلقى 
١٧ طعنة بالســــكني جنوب فرنســــا، من طرف 
عنصري فرنســــي، داعية إلى عدم اخللط بني 

اإلسالم واإلرهاب.

وعن ضمــــان متثيليــــة املغاربــــة املقيمني 
باخلــــارج داخل مجلس النواب ومشــــاركتهم 
السياســــية فــــي االســــتحقاقات املقبلــــة، قال 
اخلارجيــــة  جلنــــة  لرئيــــس  األول  النائــــب 
والتعــــاون والدفاع الوطنــــي ”يتمتع املغاربة 
املقيمون باخلــــارج باملشــــاركة داخل مجلس 
النواب، وهو حق دســــتوري بالدرجة األولى، 
واملراجعــــة الدســــتورية تثبــــت هــــذا احلق، 
والفصل ١٧ من الدستور ينص على أن يتمتع 
املهاجــــرون املغاربة بدوائــــر وطنية وجهوية 
متثلهــــم في املؤسســــة التشــــريعية، هذا على 

املستوى األول“.
 وأضاف قوله ”أما على املســــتوى الثاني، 
فيجــــب أن تكــــون عندنــــا القدرة علــــى قراءة  
التمثيلية على أنها مد جســــور املؤسســــاتية 

مع مغاربة العالــــم“. وتابع ”نحن كثالث فرق 
والتنميــــة والفريق  العدالــــة  برملانيــــة، منها 
مبقترح  تقدمنــــا  واالشــــتراكي،  االســــتقاللي 
قانــــون إلــــى جلنــــة الداخليــــة واجلماعــــات 
الترابيــــة والســــكنى وسياســــة املدينة، وهذا 
املقتــــرح يخص تعديل القانون التنظيمي ١١-
٢٧ املنظم ملجلس النواب، وذلك بإدماج مغاربة 

العالم في هذه املؤسسة التشريعية“.
هــــذا وطالبــــت مجموعة مــــن اجلمعيات 
املغربيــــة املهتمــــة بقضايا الهجــــرة، بتفعيل 
مشــــاركة مغاربة العالم في االنتخابات املقبلة 
وذلك مــــن خــــالل العمــــل باقتــــراح األحزاب 
واملتمثــــل فــــي اعتمــــاد الالئحة عبــــر إدراج 
مرشــــحني من املهاجرين املغاربة ضمن لوائح 

هذه األحزاب.

} طرابلــس - بــــدأ تنظيم داعــــش يعاني من 
نكســــات ميدانية رغم ســــيطرته على عدد من 
املناطق واملدن احملورية في العراق وســــوريا 
خــــالل األشــــهر األخيــــرة املاضيــــة، لذلك قام 
بتصديــــر فرع له إلى ليبيــــا، عّله يخفي نقاط 
ضعفه ويقيم احلجة علــــى قوته وقدرته على 

اختراق احلدود والتوسع.
وميثل داعش ليبيا خطرا على دول اجلوار 
املدفوعة إلى دعم تدخل عسكري عاجل لتأمني 
حدودها، ولكن من احملتمل أن يواجه التنظيم 
املتشــــدد صعوبات في الدفاع والسيطرة على 
مناطقه (درنة وسرت أساسا) في حال تعّرضه 

لهجوم عسكري من نقاط متعددة.
ورغــــم حالــــة الفوضى واالنفــــالت األمني 
وانهيــــار مؤسســــات الدولة في ليبيــــا، إّال أن 
التنظيم غير قادر على التوسع نحو العاصمة 
طرابلــــس وبنغــــازي أو حتى الســــيطرة على 
بعــــض املناطــــق األخــــرى القريبة مــــن درنة، 
العتبــــارات عّدة، أهّمها أنــــه محاصر من قبل 
قــــوات اجليــــش الوطني (عــــالوة على تدخل 
مصــــر) وأن عدد الكتائــــب املوالية له محدود، 
فهو ال يشكل قوة مركزية ثابتة لها ترساناتها 
فحتــــى  احلربيــــة،  وطائراتهــــا  وبوارجهــــا 
إمدادات األسلحة تأتيه من بعض التنظيمات 
التــــي أعلنت مبايعتها للبغدادي إكراها جّراء 

خالفات وصراعات دامية مع القاعدة.
وقــــد أعــــرب مســــؤولون أميركيــــون عن 
اعتقادهــــم بأنَّ قبضة داعــــش في ليبيا التزال 
ــــة، وذلك علــــى الرغم من قيامــــه بعمليات  هشَّ
تعتبــــر نوعيــــة آخرهــــا كان ذبــــح املصريني 

األقباط.
عن  ونقلت شــــبكة ”فويــــس أوف أميركا“ 
مسؤول أميركي في مكافحة اإلرهاب قوله ”إن 
شــــبكة عمل داعش في ليبيا ليســــت موحدة، 
وتتكــــون فقط من مجموعــــات مؤّيدة بروابط 
جديدة وواهية“، إال أنه حذر من تغّير املوقف.
فيمــــا حلل مســــؤول أميركي آخــــر تزايد 

عــــدد املقاطــــع املصــــّورة التــــي تبرز نشــــاط 
داعش، وقدرته القتالية على مواقع التواصل 
االجتماعــــي قائــــال ”الهدف منها هــــو إظهار 
(داعش) بحجم أكبر من حجمه الطبيعي الذي 
ال يزيد على فروع تستخدم اسم التنظيم ولكن 

بصور أقل ترابطا“.
وأكــــد تومــــاس جوســــلني احمللــــل لــــدى 
مؤسســــة الدفــــاع عــــن الدميقراطيــــة ومحرر 
دوريــــة ”احلرب املطولة“، أن ليبيا كانت هدفا 
ســــهال لدى داعش، إال أن تكرار االستراتيجية 
نفســــها مثلما حدث في سيناء املصرية ودول 

أخرى لن يكون سهال بعد ذلك.
ووفقا جلوسلني سيكون من الصعب على 
داعش أن يتمّدد داخل تونس واملغرب بسبب 

قوة األمن هناك.
وفي نفس السياق، يرى مدير مركز جنيف 
للسياســــة العربية، سامي اجللولي أن الدولة 
اإلســــالمية ال متلك خيارات كثيرة ووســــائل 
ومعدات قتال ملواجهــــة أي ضربات جوية أو 

برية، حسب تعبيره.
وأفــــاد بــــأن ”داعــــش ليــــس له خيــــارات 
كثيرة، وال ميتلك أســــلحة قادرة على إســــقاط 
الطائرات، كما أنه ال ميتلك طائرات أو بوارج 
حربية وبالتالــــي ليس بإمكانه خوض معركة 
جوية أو بحرية، كمــــا أن معداته البرية تبدو 

متواضعة“.
وأكــــد رئيــــس مركــــز جنيــــف للسياســــة 
العربية أن ”فــــي ليبيا يظهر داعش محاصرا 
وبني فكي كماشــــة (قوات مصرية، تونســــية، 
جزائريــــة، فرنســــية وإيطاليــــة) وســــيرتكب 
حماقــــات قد تعصــــف بوجوده أصــــال إذا ما 
حاول دخول تونس أو اجلزائر، ألن مســــاحة 
املناورة لديه ســــتصبح ضعيفة جدا وسيكون 
عرضــــة لتحالفات جديدة مثل انضمام املغرب 

وأسبانيا.
وتابــــع قولــــه ”فهــــو بالــــذات تنظيم بري 
لــــم يخض حربــــا جوية أو بحريــــة، وبالتالي 

ليس أمامه من الناحية االســــتراتيجية سوى 
االجتــــاه نحو اجلنــــوب الليبي، الــــذي ميثل 
امتــــدادا لطبيعــــة معاركه، وقد يكــــون منطقة 
آمنة نوعــــا ما بحكــــم االمتــــداد الصحراوي 
والتصاقــــه مع دول فيه حواضــــن لتنظيمات 
مشــــابهة مثــــل مالــــي والنيجر وباقــــي دول 

الساحل والصحراء“.
فــــي املقابل، حّذر بعــــض اخلبراء املغاربة 
مــــن حتــــول ليبيــــا إلــــى نقطــــة اســــتقطاب 
اســــتراتيجي للمقاتلني األجانب الراغبني في 
االلتحاق بداعش، مســــتغلني ما تعانيه البالد 
منذ أربع ســــنوات من فوضــــى أمنية دموية، 
وتوافر عوامل لوجســــتية وجغرافية تســــهل 

االنضمام إلى هذا الفرع من التنظيم.
فحســــب اخلبير األمنــــي اجلزائري، علي 

زاوي، فإن ”آالف اجلهاديني من منطقة املغرب 
العربــــي، الذين ينشــــطون ضمــــن داعش بكل 
من العراق وســــوريا من احملتمل أن يشــــكلوا 
خزانا كبيرا للتنظيم فــــي حال قرروا التوجه 
إلى ليبيا، وهو ما يشــــكل خطــــرا كبيرا على 

املنطقة“.
وأضــــاف أن ”هــــؤالء اآلالف مــــن املقاتلني 
تتوقع عودتهم في هجرة عكســــية إلى ليبيا، 
التي أضحت أرضا خصبة ملا يســــمى اجلهاد 

بسبب هشاشة الوضع األمني والسياسي“.
العســــكري اجلزائري من  اخلبيــــر  وحذر 
أن ”توافر الســــالح في ليبيــــا بكميات كبيرة 
وحدودها املفتوحة مع دول الساحل األفريقي، 
التــــي تزحــــف نحوهــــا جماعة بوكــــو حرام، 
يشــــكالن خطرا كبيــــرا على القــــارة األفريقية 

عمومــــا، خاصــــة وأن احتمــــال التحالف بني 
التنظيمــــني، داعــــش وبوكــــو حــــرام، يجعل 

املنطقة أخطر بؤرة لإلرهاب في العالم“.
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للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ فككت وزارة الداخلية التونسية 
خلية إرهابية تتكون من 4 شباب 

بينهم فتاة في محافظة نابل (شرق) 
كانت تجّهز وتخطط الستهداف مقر 

أمني بالمنطقة.

◄ قالت مصادر ليبية مطلعة إن 
مجلس النواب الليبي قرر، أمس 

الثالثاء، تعيين اللواء خليفة 
بلقاسم حفتر، قائدا عاما للجيش 

الليبي.

◄ أعلن 3 نشطاء حقوقيين 
موريتانيين معتقلين بسجن مدينة 

آالك، وسط البالد، الدخول في 
إضراب عن الطعام، احتجاجا 

على ما أسموه ”سوء المعاملة 
واالنتهاكات التي يتعرضون لها 

بالسجن بشكل يومي“.

◄ أكد عبدالله الثني رئيس 
الحكومة الليبية المعترف بها 

دوليا، أن هناك تنسيقا كبيرا بين 
ليبيا ومصر وسالح الجو المصري 
والقيادات العسكرية بشأن الضربة 

الجوية التي نفذت على مواقع 
المتطرفين في ليبيا، مضيفا أن 

حكومته تسعى إلى االستمرار بهذا 
التنسيق مع مصر.

◄ تمكنت الشرطة األسبانية، أمس 
الثالثاء، من تفكيك شبكة إرهابية 

متخصصة في تجنيد النساء 
لصالح تنظيم داعش بمليلية 

المحتلة وبرشلونة، عن طريق موقع 
التواصل االجتماعي ”فيسبوك“.

لت وزارة الخارجية الليبية،  ◄ حمَّ
تهم ”داعمي اإلرهاب“  َمن سمَّ

مسؤولية ما وصلت إليه البالد من 
أعمال عنف وانفالت أمني، فيما 
دانت ما تعرَّض له منزل السفير 
اإليراني في طرابلس من عملية 

استهداف، األحد الماضي.

املغرب يبحث آليات حماية جاليته في أوروبا من النزعات املتطرفةباختصار

املعارضة املوريتانية تتمسك 

بحوار مشروط مع النظام
} نواكشــوط  - نفـــى حـــزب ”تكتـــل القوى 
المعـــارض، أن يكون قد تنازل،  الديمقراطية“ 
عن جملة الشـــروط التي حددها بشكل أحادي 

من أجل الدخول في حوار مع النظام.
وقال احلزب، الذي يتولى الرئاسة الدورية 
للمنتــــدى الوطنــــي للوحــــدة والدميقراطيــــة 
املكــــون من قوى سياســــية ومدنيــــة، في بيان 
لــــه، إنه مازال يصر على جملة الشــــروط التي 
حددهــــا للحــــوار، والتــــي مــــن بينهــــا إعالن 
الرئيــــس املوريتانــــي محمد ولــــد عبدالعزيز، 
عــــن ممتلكاته، وتقدمي بعض املقربني منه إلى 

القضاء بتهمة الثراء الفاحش.
واتهم احلزب جهات إعالمية، لم يســــمها، 
بالتشــــويش على موقف احلزب ”املبدئي“ من 
احلــــوار، وذلك بنشــــرها ألنباء تفيــــد بتنازل 

احلزب عن شروطه.
وقــــال احلــــزب، إن الدخول فــــي أي حوار 
سياســــي مــــع النظــــام القائم يجــــب أن يكون 
مشــــروطا بجملــــة من املمهــــدات التي تضمن 

جناحه.
وكانت احلكومــــة املوريتانيــــة قد تقدمت 
قبل أسابيع بوثيقة ألحزاب املعارضة من أجل 

بلورة حوار هدفه جتاوز األزمة السياسية.
وتضمنــــت الوثيقــــة ١٥ نقطة، مــــن أهمها 
بناء الثقة بــــني الســــلطة واملعارضة وتنظيم 
انتخابــــات برملانيــــة وبلديــــة توافقيــــة ومنع 

تدخل اجليش في األنشطة السياسية.
الشرطة الجزائرية ترفع عصاها في وجه املحتجني ضد مشروع الغاز الصخري بالعاصمة أمس الثالثاء

فقدان داعش ليبيا لسالح الجو نقطة ضعفه القاتلة

[ خبراء يؤكدون هشاشة قبضة التنظيم في سرت ودرنة [ تحذيرات من تحول ليبيا إلى قاعدة استقطاب للمقاتلين األجانب

قدرات داعش القتالية محدودة في ليبيا

ــــــات نوعية وتكثيف هجماته اإلرهابية لبث الرعب وفرض  يحاول داعش ليبيا القيام بعملي
سيطرته بغية التوسع نحو دول اجلوار، إّال أن التنظيم ورغم ما يجسده من خطر حقيقي 
على األمن واالســــــتقرار فإن قوته امليدانية تعتبر محدودة، إذ يكفي مهاجمته جّوا وبحرا 

ومن نقاط مختلفة حتى يتّم حتجيمه والقضاء عليه، حسب ما أكده خبراء عسكريون.

نقاط ضعف داعش ليبيا

[ شبكة عمل داعش في ليبيا ليست 
    موحدة

[ تتكون فقط من مجموعات مؤيدة 
    بروابط جديدة وواهية

[ ال يمتلك طائرات أو بوارج حربية 
     وال يمكنه خوض معركة جوية أو بحرية

[ معداته البرية متواضعة ومحدودة

«الوقفة التضامنية للمعارضة ليســـت مســـيرة قـــد تخل بالنظام 

العام أو تشـــوش على الوضع الحالي للبالد واستقراره، المعارضة 

مهمتها تمثيل الشعب وليس السلطة}.

أحمد بن بيتور
رئيس احلكومة اجلزائرية األسبق

«العمليـــة التـــي تقودهـــا األمـــم المتحـــدة تمثل األمـــل األفضل 

لليبييـــن، إلعادة بناء مؤسســـات الدولة التي تســـتطيع مواجهة 

التهديدات اإلرهابية، والتصدي لكافة أعمال العنف}.

جنيفر بساكي
الناطقة باسم اخلارجية األميركية

«موقف المغرب الدائم يتمثل في التوصل إلى حل سياسي لألزمة 

الليبية في إطار الشـــرعية واحترام وحدة التراب الليبي وســـالمة 

أراضيه}.

مصطفى اخللفي
الناطق باسم احلكومة املغربية
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إيران تشرع بجني 

العوائد المادية لحربها 

على داعش في العراق
} بغــداد - وصـــل وزير اخلارجيـــة اإليراني 
محمد جواد ظريف أمس إلى العراق في زيارة 
رســـمية هي الثانيـــة في ظرف أيام ملســـؤول 
إيرانـــي كبير إلـــى بغداد بعد زيارة إســـحاق 
جهانغيـــري النائب الثانـــي للرئيس االيراني 
حسن روحاني األســـبوع املاضي إلى العراق 

على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير.
والزيارتـــان انعكاس للعالقات الواســـعة 
بني إيران واحلكومـــة العراقية. وهي عالقات 
ال تخلـــو مـــن إشـــكاليات، وال تلقـــى إجمـــاع 
كل مكونـــات الطيف السياســـي واالجتماعي 
العراقي، مبا في ذلك نخب مشاركة في احلكم.
وال يتـــردد عراقيون في القول إّنها عالقات 
مبنيـــة على أســـس طائفية ومقامـــة على عدم 
التكافـــؤ وتكـــّرس هيمنة طهران علـــى القرار 
السياســـي العراقي مطالبني بإحداث التوازن 
في عالقات العراق مع محيطه بتقوية الروابط 

مع الدول العربية.
وشـــهد الـــدور اإليراني في العـــراق نقلة 
جديدة مبناســـبة احلرب علـــى تنظيم داعش، 
إذ لعبت طهران دورا حاســـما في هذه احلرب 
بعد انهيار اجليـــش العراقي الصيف املاضي 
أمام زحف التنظيم. وجتلى ذلك الدور ســـواء 
بالتدخل املباشر في تسيير املعارك عن طريق 
ضباط وخبراء على رأســـهم قائد فيلق القدس 
ضمـــن احلرس الثوري قاســـم ســـليماني، أو 
عن طريق امليليشـــيات الشيعية العراقية التي 
لعبت إيران دورا كبيرا في تسليحها وتدريبها 
وتأطيرهـــا ضمن جيـــش رديف تطلـــق عليه 

تسمية احلشد الشعبي.
ونظـــر منتقدو الـــدور اإليراني في العراق 
بعـــني الريبـــة إلـــى زيـــارة ظريف أمـــس إلى 
بغـــداد، وقالوا إنها جزء من إحكام ربط القرار 
السياســـي العراقـــي بطهـــران، وأن من ضمن 
أهدافهـــا احلد مـــن توجهات حكومـــة رئيس 

الوزراء نحو التصالح مع احمليط العربي.
فيما صّنـــف آخرون الزيارة ضمن ســـعي 
إيران جلنـــي العوائـــد االقتصاديـــة واملادية 
املباشـــرة ملشـــاركتها في احلرب على داعش، 
خصوصا في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية 
حادة بفعل العقوبات الدولية وتهاوي أسعار 
النفـــط. وكانت الســـفارة اإليرانيـــة في بغداد 
أعلنـــت األســـبوع املاضـــي عن ارتفـــاع حجم 
التبـــادل التجـــاري بني البلدين إلـــى ١٣ مليار 
دوالر أميركـــي خـــالل عام ٢٠١٤ بزيـــادة ٧٫٧٩ 

باملئة عن عام ٢٠١٣.
وللعراق منافذ حدوديـــة برية وبحرية مع 
إيران في محافظات ديالى وواســـط وميســـان 
والبصـــرة كمـــا أن آالف اإليرانيـــني يعبرون 
احلدود العراقية بشكل يومي لزيارة العتبات 

املقدسة في وسط وجنوب العراق.

} واشــنطن – أشـــاد الرئيس األميركي باراك 
أوبامـــا الثالثـــاء، لـــدى اســـتقباله أمير قطر 
الشـــيخ متيم بـــن حمـــد آل ثاني فـــي البيت 
األبيض بالدور الذي تقوم به الدوحة في إطار 
االئتالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، 
مشيرا إلى وجود «شراكة متينة» بني البلدين.

وقال أوباما في ختام لقاء عقده في البيت 
األبيـــض مع ضيفه القطـــري «نحن مصممون 
علـــى القيام بكل مـــا هو ممكن لدحـــر تنظيم 
الدولة اإلســـالمية، ولكي يتمكـــن اجلميع من 

العيش بسالم في العراق».
كما أعرب أوباما عن «قلق البلدين الشديد» 

حيال الوضع في سوريا.
وقال الرئيس األميركي عن سوريا «نواصل 
دعم املعارضة املعتدلة، ونواصل االعتقاد بأنه 
لن يكون من املمكن إعادة االستقرار الكامل إلى 
هذا البلد ما دام (الرئيس بشـــار) األسد، الذي 
فقد كل شـــرعية، لم يغادر السلطة»، متسائال: 
«كيف نصل إلـــى ذلك؟ إنه حتـــد كبير تبادلنا 

بشأنه األفكار».
وأعلـــن الرئيس األميركي أنـــه مت التطرق 

أيضا إلى الوضع في اليمن.
من جانبه، شـــدد أمير قطـــر على «العالقة 
القويـــة» بـــني البلديـــن خصوصا فـــي املجال 

العسكري.
وألقـــت الشـــكوك حـــول عالقـــة الدوحـــة 
مبجموعـــات متشـــددة في الشـــرق األوســـط 
بظاللها على زيارة أمير دولة قطر الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني ولقائه مســـاء أمس بالرئيس 

األميركي باراك أوباما.
وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها أمير قطر 
إلى البيت األبيـــض منذ توليه حكم البالد في 

يونيو ٢٠١٣.
ويثير موقف قطر مـــن احلرب على تنظيم 
الدولة اإلسالمية توترا بني بعض دول املنطقة.

فقد انتقـــدت قطر قبل أيام قيـــام الطيران 
الدولـــة  لتنظيـــم  مواقـــع  بقصـــف  املصـــري 
اإلســـالمية فـــي ليبيـــا، فرد ممثـــل مصر لدى 
الدوحـــة بـ»دعم  اجلامعـــة العربيـــة باتهـــام 

اإلرهاب».
وقال خبراء ومحللون إن القضايا األمنية 
ال ميكـــن أن يحجبها االســـتقبال الـــودي، أو 
املصالـــح االقتصادية، الفتني إلـــى أن أوباما 
ال يتصـــرف وفـــق موقـــف شـــخصي وإمنـــا 
وفـــق املـــزاج العـــام خاصة في ظـــل ضغوط 
بعـــض اجلمهوريـــني الذين يتهمـــون الدوحة 
بدعـــم مجموعات متشـــددة متثـــل خطرا على 

األميركيني.
وســـبق أن زار أميـــر قطر أميـــركا مرتني 
للمشـــاركة في اجتماعـــات اجلمعيـــة العامة 
لألمم املتحدة، فيما تعد هذه الزيارة الرسمية 
األولى للبيت األبيض منذ توليه احلكم في ٢٥ 

يونيو ٢٠١٣.
ويشـــوب التوتر أحيانا العالقات بني قطر 

والواليات املتحدة.
وتســـتضيف قطر قاعدة عسكرية أميركية 
كبيـــرة كما يبلغ حجم التجـــارة بني البلدين ٧ 

مليار دوالر، وأشـــادت واشنطن بالدوحة على 
دورهـــا في محاولة حل األزمـــة في اليمن بعد 
أن سيطرت مليشيات احلوثيني على العاصمة 

اليمنية.
ولكن البعض في الواليات املتحدة اتهموا 
قطر بدعم اجلماعات اإلســـالمية املتشددة في 

ليبيا ومصر ودول أخرى.
وقال مايكل ستيفنز رئيس معهد اخلدمات 
امللكية املتحدة لدراســـات الدفـــاع واألمن في 
قطـــر إن «هنـــاك رأيـــا يتم تداولـــه خاصة في 
أوســـاط التيار اليميني فـــي الواليات املتحدة 

يعتبر أن قطر هي العدو رقم واحد».
وفـــي األيـــام التـــي تســـبق زيـــارة أمير 
قطر، تســـاءل بعـــض اليمينيني فـــي الواليات 
املتحـــدة ملاذا يلتقي أوبامـــا زعيم «دولة تدعم 
الـــوزراء  برئيـــس  يلتقـــي  وال  اجلهاديـــني»، 
اإلســـرائيلي بنيامني نتانياهو الذي ســـيزور 
واشـــنطن إللقـــاء كلمة أمـــام الكونغرس في ٣ 

مارس؟.
وتتهم قطر بدعم حركة املقاومة اإلسالمية 
حمـــاس في قطـــاع غـــزة والتي يقيـــم رئيس 
مكتبها السياســـي خالد مشـــعل في الدوحة، 

كما أثيرت مزيد من الشبهات عن دور قطر في 
الواليـــات املتحدة العام املاضـــي أثناء عملية 
إفراج حركة طالبان عن اجلندي األميركي بوي 

برغدال.
إذ كانـــت حركة طالبان حتتجز برغدال في 
أفغانســـتان، إال أنهـــا أفرجت عنـــه في صفقة 
تبـــادل مت مبوجبهـــا اإلفراج عن خمســـة من 
عناصر طالبان والسماح لهم بالعيش في قطر.

ونفـــت قطر بشـــدة دعمها لتنظيـــم الدولة 
اإلسالمية.

وقـــال مســـؤولون فـــي الدوحـــة إنهـــم ال 
ميولون اي جماعات متطرفة، ولكنهم ميولون 
اجلماعـــات املعتدلـــة بالتنســـيق مـــع وكالة 
االستخبارات األميركية املركزية (سي اي ايه) 

وغيرها من أجهزة االستخبارات الغربية.
ودعمت قطـــر جماعات دعمتها واشـــنطن 
كذلك في البداية مـــع تداعي األنظمة العربية، 
إال أن اجنـــرار بعض الفصائـــل نحو التطرف 
أدى إلـــى توجيـــه أصابـــع االتهـــام إلى قطر 
بدعم املتطرفني، بحسب كريستوفر ديفدسون 
اخلبيـــر في سياســـات الشـــرق األوســـط في 

جامعة دورهام في بريطانيا.

القضايا األمنية تختبر العالقات األميركية القطرية

[ لقاء أوباما بالشيخ تميم ال يحجب الخالف حول المجموعات المتشددة
ألقــــــت الشــــــكوك حــــــول عالقــــــة الدوحة 
مبجموعات متشــــــددة في الشرق األوسط 
بظاللها على زيارة أمير دولة قطر الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني ولقائه مســــــاء أمس 

بالرئيس األميركي باراك أوباما.

لقاء الرئيس األميركي باراك أوباما وأمير قطر الشيخ تميم.. اختالف حول خطة الدوحة في ترويض املتشددين

◄ استقبل نائب الرئيس اإلماراتي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

حاكم دبي أمس في مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض على هامش 
معرض ومؤمتر الدفاع الدولي 

آيـدكس ٢٠١٥ الرئيـس السـوداني 
عمر البشير. كما استقبل أيضا 

الرئيس األوكـراني بيتـرو 
بـورشينكو.

◄ أقدم أمس مسلحون مجهولون 
على اختطاف مواطنة فرنسية 

وسائقها اليمني في قلب العاصمة 
صنعاء بعد أن الحقوا السيارة التي 

تقّلهما في شوارع املدينة.

◄ اكتشفت شرطة محافظة األنبار 
بغرب العراق نفقا بطول ٧٠٠ متر 

حفره مسلّحو تنظيم داعش للتسلل 
عبره إلى املجمع احلكومي وسط 

مدينة الرمادي. ومت تفجير النفق ما 
أدى إلى مقتل ٢٣ من عناصر التنظيم 

كانوا بداخله.

◄ بدأت في السعودية فعاليات 
مترين جوي يحمل اسم 

عبدالعزيز-٣٦ تشارك فيه طائرات 
إف١٥ والتايفون وطائرات عمودية 
وطائرات نقل متعددة املهام، وينفذ 

باستخدام الذخائر.

◄ انفجرت قنبلة محلية الصنع 
في أحد مساجد قرية املقشع غرب 

العاصمة البحرينية املنامة دون 
أن تسفر عن إصابات أو ضحايا. 

وقالت وزارة الداخلية إنه مت القبض 
على أحد املطلوبني أمنيا واعترف 

مبسؤوليته عن احلادث.

باختصار سلسلة قمم ثنائية تجلي مالمح الدبلوماسية السعودية في عهد امللك سلمان

} الريــاض - التقـــى العاهل الســـعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، أمس في الرياض نائب 
رئيـــس الـــوزراء العماني فهد بـــن محمود آل 
ســـعيد وأجرى معه محادثـــات خلصت وكالة 
األنبـــاء الســـعودية موضوعهـــا بـ”العالقات 
األخوية وآفاق التعـــاون الثنائي بني البلدين 
مجمـــل  بحـــث  إلـــى  باإلضافـــة  الشـــقيقني، 
األحداث على الســـاحات اخلليجية واإلقليمية 

والدولية“.
وجـــاءت زيارة املســـؤول العمانـــي لتكّمل 
احلـــراك السياســـي الكثيف الـــذي أصبحت 
الســـعودية خالل األســـابيع املاضيـــة محورا 
له. واعتبر مراقبون أنـــه حراك يجلي املالمح 
الكبرى للديبلوماسية السعودية في عهد امللك 
اجلديد ســـلمان بن عبدالعزيز الذي شـــرع في 
وضع بصماته على السياســـة العاّمة لبالده، 
وأجـــرى حتويـــرات هيكلية ووزاريـــة عميقة 
أنشـــئت مبوجبهـــا هيأتـــان وألغيـــت أخرى 
وتقدمـــت مبوجبها شـــخصيات إلـــى مقّدمة 
املشـــهد أبرزهم وزيـــر الدفاع الشـــاب األمير 
محمد بـــن ســـلمان، وولي ولي العهـــد، وزير 

الداخلية األمير محمد بن نايف.
ومن املتوّقع أن يكون لسياسة امللك سلمان 
انعكاس على العمل اخلليجي املشترك ومزيد 

توحيد جهود دول مجلس التعاون في مواجهة 
التهديدات احلافة باملنطقة. وتقول مصادر إن 
للعاهل السعودي تصورا لتطوير عمل هياكل 
مجلس التعـــاون اخلليجي، خصوصا في ظل 

وجود مآخذ له عن عملها الراهن.
وكشـــفت ذات املصـــادر أن امللـــك ســـلمان 
غاضـــب مـــن أمـــني عـــام مجلـــس التعـــاون 
عبداللطيف الزياني على خلفية موقفه املرتبك 
من مصـــر، وأكـــدت أّن الزيانـــي زاره مؤخرا 

وخرج من لقائه محرجا ومرتبكا.
وطيلة الســـنوات املاضية أظهرت سلطنة 
عمـــان قـــدرا مـــن التمايـــز عـــن السياســـات 
اخلليجيـــة العامة، وجتّلـــى ذلك باخلصوص 
في احتفاظها بعالقات متينة مع إيران املتهمة 
من قبل عامة اخلليجيني بلعب دور سلبي ضد 
استقرار املنطقة والتدخل في شؤون جيرانها.

وزيـــارة األمـــس هـــي أول زيارة رســـمية 
لنائب رئيس الوزراء لشـــؤون مجلس الوزراء 
بســـلطنة عمان إلى السعودية منذ تولي امللك 
ســـلمان بن عبدالعزيز احلكـــم باململكة في ٢٣ 
ينايـــر املاضي، بعد مشـــاركته في جنازة امللك 
الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في اليوم نفسه.
كمـــا أن القمـــة التـــي جمعـــت املســـؤول 
العماني أمس بامللك سلمان هي القمة الثنائية 

اخلليجية الرابعة خالل عشرة أيام، حيث كان 
العاهل الســـعودي قـــد عقد الثالثـــاء املاضي 
جلســـة مباحثات رســـمية مع أمير قطر متيم 
بـــن حمد آل ثانـــي جرى خاللها اســـتعراض 
العالقات الثنائيـــة بني البلدين، باإلضافة إلى 
بحـــث مســـتجدات األوضاع على الســـاحات 

اخلليجية والعربية والدولية.
وجـــاءت القمـــة الســـعودية القطرية بعد 
قمتـــني ثنائتـــني متتاليتني، األولى ســـعودية 
كويتية بالرياض، يوم األحد ١٥ فبراير جمعت 
امللك ســـلمان وأميـــر الكويت الشـــيخ صباح 
األحمد اجلابر الصبـــاح وجرى خاللها بحث 
املستجدات على الساحات اخلليجية والعربية 
والدوليـــة. والقمـــة الثانيـــة كانـــت إماراتية 
ســـعودية في الرياض عقدت اإلثنني ١٦ فبراير 
اجلـــاري وجمعـــت بـــني العاهـــل الســـعودي 
والشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهد 

أبو ظبي.
”إّن  اإلماراتيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
اجلانبني اتفقـــا خالل القمة علـــى أن املرحلة 
التي متر بها املنطقة تتطلب التنسيق املكثف 

والتشـــاور املســـتمر في إطـــار خليجي جامع 
يضمن األمن واالستقرار واالزدهار املشترك“.

ويعتبـــر فهـــد بن محمـــود آل ســـعيد من 
الشـــخصيات املهّمــــة فـــي النظـــام العماني، 
ورافقـــه أمس إلى الســـعودية وزير الشـــؤون 
اخلارجيـــة يوســـف بن علــــوي بــــن عبدالله 
ووزيـــر النقـل واالتصـاالت أحمــــد بن محمـد 

الفطيسي. 
وقــــد حضـــرا مباحثاته مع امللك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، فيمـــا حضـر عــــن اجلانـب 
الســـعـودي ولـــي العهـــد األميــــر مقــــرن بـن 
عبدالعزيـــز واألميـــر محمد بن ســـلمان وزير 
الدفـــاع وجملـــة مـــن األمـراء والشـــخصيـات 

السعـودية املرمـوقة.

ــــــن عبدالعزيز على السياســــــات العامة لبالده ستشــــــمل أيضا  بصمــــــات امللك ســــــلمان ب
الديبلوماســــــية الســــــعودية جلهة مزيد تنشــــــيطها باجتاه جتميع جهــــــود دول املنطقة في 

مواجهة التحديات املشتركة.

زيارة نائب رئيس الوزراء العماني أمس جزء من حراك سياسي أشمل مثلت السعودية محورا له

«اإلمـــارات ماضيـــة في تحقيـــق أهدافهـــا التنموية ضمن شـــتى 

المجاالت وفق رؤية واضحة تستشـــرف المســـتقبل وتهيئ له ما 

يخولها الحفاظ على ريادتها ورفعتها بين دول العالم}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«فكرة المصالحة الوطنية لألســـف بدأت تتبخـــر. وهناك جهات 

داخلية وخارجية ال تقبـــل بالمصالحة ويوجد من يحاول أن يعرقل 

مسارها}.

إياد عالوي
نائب الرئيس العراقي

«نحذر بشدة ميليشيات الحوثي من أي مغامرة في  أراضي الجنوب 

ألن من شأنها إشعال حروب طائفية ستجد من يدعمها من القوى 

المتربصة}.

علي سالم البيض
رئيس دولة اليمن اجلنوبي قبل الوحدة

البعض فـــي الواليات املتحدة 

يتهمون قطر بدعم الجماعات 

االسالمية املتشددة في ليبيا 

ومصر ودول أخرى

◄

غضب ســـعودي من املوقف 

املرتبـــك ألمني عـــام مجلس 

التعاون الخليجي تجاه مصر

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

العاهل األردني يزور السعودية اليوم

} الريــاض - يصـــل العاهـــل األردنـــي امللك 
عبداللـــه الثاني إلـــى العاصمة الســـعودية، 
الريـــاض، اليوم في زيـــارة للمملكـــة يلتقي 
خاللها العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن 

عبدالعزيز.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية إنه سيتم 
خالل اللقـــاء بحـــث العالقـــات الثنائية بني 
البلدين وسبل تعزيزها في مختلف املجاالت 
باإلضافـــة للقضايا اإلقليميـــة والدولية ذات 

االهتمام املشترك.

وتعد هذه أول زيارة رسمية لعاهل األردن 
إلى الســـعودية منذ تولي امللك سلمان احلكم 
باململكة في ٢٣ يناير  املاضي، بعد مشـــاركته 
فـــي تقدمي العزاء في رحيـــل امللك عبدالله بن 

عبدالعزيز في يناير املاضي.
وتأتـــي الزيارة بعد يومني من قمة أردنية 
كويتيـــة فـــي العاصمة األردنيـــة عّمان بحث 
خاللهـــا عاهل األردن وأمير الكويت الشـــيخ 
صبـــاح األحمد اجلابـــر الصبـــاح العالقات 

الثنائية واملستجدات اإلقليمية والدولية.



املصـــري  الرئيـــس  أصـــدر   - القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي قانونا مينح الســـلطات 
مزيدا من الصالحيات حلظر أي كيانات تشكل 

تهديدا لألمن القومي املصري.
ونشـــر القانون اجلديد املتعلـــق بالقواعد 
املنظمة لقوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيني، 
أمس الثالثاء، بالصحف الرســـمية. حيث أنه 
مبوجب هـــذا القانون يحـــق للحكومة اتخاذ 
إجـــراءات صارمة ضد أي جماعـــات أو أفراد 

يشكلون خطرا على أمن البالد.
وقـــد أوكل للنيابـــة العامـــة مهمـــة إدراج 
الكيانـــات واألفـــراد على قوائـــم اإلرهاب بعد 
موافقـــة إحـــدى دوائـــر اجلنايـــات مبحكمة 

اســـتئناف القاهرة على طلبهـــا الذي يجب أن 
يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.
وينص القانون على حظر أي جماعة تدرج 
على قائمة الكيانـــات اإلرهابية وكذلك جتميد 

األموال اخلاصة بها وبأعضائها ومموليها.
ووفقا للقانون، يكـــون اإلدراج على قائمة 
الكيانـــات اإلرهابيـــة ملـــدة ال تتجـــاوز ثالث 
سنوات، فإذا انقضت تلك املدة من دون صدور 
حكم نهائي بشـــأن ثبوت الوصـــف اجلنائي، 
يتعـــّني على النيابـــة العامة إعـــادة النظر في 
اســـتمرار اإلدراج ملدة أخـــرى، وإال وجب رفع 
اســـم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة 

من تاريخ انقضاء تلك املدة.

وعقب عزل مرسي حظرت احلكومة جماعة 
اإلخـــوان التي ينتمي إليهـــا وأعلنتها جماعة 
إرهابيـــة، على خلفية أعمال العنف والفوضى 

التي شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو.
ويأتي هـــذا القانـــون في ظرف حســـاس 
تعيشـــه مصر على خلفية التهديدات الداخلية 
واخلارجيـــة التـــي تتربـــص بالبـــالد، والتي 
تتطلب، وفق خبراء، التعامل بحسم مع كل ما 
من شأنه أن يشكل خطرا على استقرار مصر.

وفي هذا الصدد يقول اخلبير االستراتيجي 
طلعت مسلم، إن صدور هذا القانون من شأنه 
أن يؤدي إلى إضعاف احلركات اإلرهابية ومنع 
اإلرهاب قدر اإلمـــكان، وفي نفس الوقت يحدد 

أسلوب أجهزة الدولة بالتصدي إلى الظاهرة، 
حيـــث أنها ال تخرج عن احلـــدود وتكون وفق 

أدلة ومعلومات دقيقة.
وفي املقابل ال يخفـــي البعض خوفهم من 
أن يفضـــي هذا القانون إلى احلد من احلريات 

والدميقراطية الناشئة في هذا البلد.

} دمشــق - خفتت مجـــددا األصوات الداعية 
إلى حل سياسي لألزمة الســـورية، مع ارتفاع 
نســـق املعارك في كامل أرجـــاء البالد، وحتى 
فـــي معاقل النظام التي كانت لوقت قريب آمنة 

نسبيا.
وانكفـــأت الدبلوماســـية الروســـية علـــى 
نفســـها، وهـــي التي كانـــت تقود فـــي الفترة 
املاضية حراكا مكثفا توجته في يناير املاضي 
مبؤمتر جمع بني وفد للنظام يقوده ممثله لدى 
األمم املتحـــدة بشـــار اجلعفري وشـــخصيات 
معارضة معظمهـــا كان مثار جدل كبير بالنظر 

إلى قربها من دمشق.
وقد مت االتفاق في هذا االجتماع على جولة 
جديـــدة من احملادثات بـــني الطرفني في مارس 
املقبل، إال أن مسؤولني روس على غرار منسق 
لقاء موسكو التشاوري فيتالي نعومكن، أكدوا 
أمـــس الثالثـــاء، أن االجتمـــاع لـــن ينعقد في 

موعده.
أما املوفد األممي إلى ســـوريا ستيفان دي 
ميســـتورا وبعـــد تقدميه تقريـــرا أمام مجلس 
األمن منذ أســـبوعني تقريبا بشأن التقدم الذي 
حققـــه حول موضوع جتميـــد القتال في حلب، 
فقد غاب عن مســـرح األحداث، وســـط دعوات 
من نشطاء ســـوريني يطالبونه باالنسحاب من 
امللف، خاصة بعد تصريحه املثير حول اعتبار 

األسد جزءا من احلل.

وفيمـــا يتعلـــق باملجتمع الدولـــي يبدو أن 
األخيـــر، ووفقـــا للمتابعـــني، قـــد حســـم أمره 
بتأجيـــل النظـــر في أي حل سياســـي للصراع 
الـــذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شـــخص، 
والتركيـــز علـــى احلرب ضـــد تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، رغم وجود بعض التحركات التي 
يقودها برملانيون أوروبيون، والتي تصب في 
صالح النظـــام، على غرار الزيارة التي يؤديها 
وفد برملاني فرنســـي بقيادة جيـــرار بابت من 
احلـــزب االشـــتراكي احلاكم إلى دمشـــق، وقد 
أعلنـــت وزارة اخلارجية الفرنســـية أنه ال علم 

لها بذلك ولم تتم بالتنسيق معها.
وفـــي ســـياق البحث عـــن مفاتيـــح احلل 
السوري الضائعة يرى املتابعون أن املشاورات 
التـــي أجرتها قـــوى املعارضة فـــي العاصمة 
املصرية القاهـــرة لتوحيد صفوفها ذهبت هي 
األخـــرى أدراج الرياح، نتيجـــة الهوة الكبيرة 

بني معارضة الداخل واخلارج.
وفـــي مقابل هـــذا اخلمول علـــى الصعيد 
السياســـي تشـــهد املعارك في ســـوريا نســـقا 
تصاعديا في أغلب اجلبهات، من الشـــمال إلى 

اجلنوب.
وقد طالت نيران املعارك، للمرة الثالثة منذ 
يناير معاقـــل النظام احملّصنـــة، ولعل آخرها 
الهجـــوم االنتحاري الـــذي اســـتهدف منطقة 
السيدة زينب في ريف دمشق الغربي، االثنني، 
حيث جنـــح انتحاريـــان في تخطـــي التدابير 
األمنية املشـــددة من طرف عناصـــر حزب الله 
وقـــوات الدفاع الوطني (مليشـــيات شـــكلتها 
إيران لدعم قوات األســـد) في تفجير نفسيهما 
وســـط حاجزين للتفتيـــش ال يبعد أحدهما عن 

مرقد السيدة زينب سوى كيلومترين.
وأدى هذا التفجير االنتحاري املزدوج إلى 
مقتل ســـتة أشـــخاص، وجرح آخرين، وســـط 
أنباء عن أن من بني املصابني عناصر في حزب 
الله اللبنانـــي. وتعتبر منطقة الســـيدة زينب 
نقطة جتمـــع كبرى لقيادات وعناصر شـــيعية 

أجنبية وخاصة من لبنان والعراق.
ويشـــكل هذا الهجـــوم املـــزدوج االختراق 
الثالـــث خـــالل أقل مـــن ثالثة أســـابيع، حيث 
اســـتهدف في أواخر يناير تفجير حافلة زوار 
تقـــل لبنانيـــني في قلـــب العاصمة الســـورية 
دمشق، أسفر عن مقتل من فيها، فيما استهدف 
انفجار آخر مدينة القرداحة في ريف الالذقية، 

مسقط رئيس األســـد، السبت املاضي أدى إلى 
مقتل شخصني.

ويرى مراقبـــون أن التفجيرات الثالثة لها 
دالالت عميقـــة عـــن اختراق املســـلحني ملعاقل 
النظام، ويذهب البعض حد احلديث عن وجود 
حاضنـــة تدعـــم هؤالء فـــي ظل حالـــة الغليان 
مبناطـــق النظام نتيجة الظـــروف االقتصادية 
الصعبة، وانتشـــار مظاهر الفساد، والتجنيد 

القصري في صفوف أبنائها.
وبالتوازي مـــع ما يحصل في هذا اجلانب 
الســـوري، حتقق قوات املعارضة السورية في 
ريف حلـــب الشـــمالي جناحات مهمـــة، حيث 
متكنت من اســـترجاع معظـــم البلدات والتالل 
االســـتراتيجية التـــي ســـيطرت عليهـــا قوات 
النظـــام وعناصر حزب الله، منـــذ أيام، مكّبدة 
إياهم خسائر فادحة، أما على صعيد اجلنوب 
السوري، فقد شـــهدت هذه اجلبهة تراجعا من 
النظـــام والعناصر اإليرانيـــة واللبنانية التي 

تدعمه، بسبب العوامل اجلوية.
وفيما يواصل النظام واملعارضة معاركهما 
دون أي حســـم فـــي أي جبهـــة إلى حـــد اآلن، 
تشهد محافظة احلســـكة، شمال شرق سوريا، 
صراعـــا محتدما وهذه املرة بني األكراد بقيادة 
وحدات حماية الشـــعب الكردي وتنظيم الدولة 

اإلسالمية.
ومتكن التنظيم املتطرف من أســـر 40 عائلة 
(90 مســـيحيا) إثر هجوم شـــنه علـــى قريتني 
أشوريتني في احملافظة وسط استمرار املعارك 
بـــني الطرفني فـــي املنطقة. وهي املـــرة األولى 
التي يعتقل فيهـــا التنظيم املتطرف هذا العدد 

من املسيحيني في سوريا.
وأفاد املرصد الســـوري حلقوق اإلنســـان، 
أمـــس الثالثاء، عن ”خطف تســـعني شـــخصا 
علـــى يد تنظيـــم الدولة اإلســـالمية من قريتي 
تل شـــاميرام وتل هرمز اآلشوريتني الواقعتني 
في محيط بلدة تل متر“ في محافظة احلســـكة، 
”بعد اشـــتباكات عنيفـــة بني مقاتلـــي وحدات 
حمايـــة الشـــعب والتنظيم إثر هجـــوم عنيف 

لألخير فجر أمس على املنطقة“.
وأشـــار إلى أن معـــارك عنيفة تلت الهجوم 
متكـــن التنظيـــم املتطرف إثرها من الســـيطرة 

علـــى القريتني ثم أقدم على خطف اآلشـــوريني 
ولم يكن بإمكان املرصد حتديد مكان تواجدهم، 
كما لم يعرف ما إذا كان هناك أطفال ونساء بني 
املخطوفني. ويبلغ عدد اآلشوريني اإلجمالي في 
ســـوريا حوالـــي 30 ألفا من أصـــل 1.2 مليون 
مســـيحي، وينحـــدرون معظمهـــم مـــن قـــرى 

اخلابور في احلســـكة الواقعة فـــي محيط تل 
متر. ومن شـــأن هذه العمليـــة التي أقدم عليها 
تنظيم الدولة اإلســـالمية التســـريع في نســـق 
املرحلة الثانية من املواجهـــة الدولية املرتقبة 
معه، والتي يجري التحضير واالســـتعداد لها 

على قدم وساق.

دعاة الحل السياسي في سوريا يستكينون مجددا أمام دوي املعارك
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ــــــة ودولية، وهو ما  احلراك الدبلوماســــــي حلل األزمة في ســــــوريا يخضع ملتغيرات إقليمي
يفّسر صعوده أحيانا إلى السطح، ليتوارى بعد ذلك في انتظار طارئ جديد يسمح بالبت 
فيه، وبني حالة املد واجلزر هذه تبقى لغة السالح املسيطرة الفعلية على األزمة السورية.
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◄ شهدت العاصمة السودانية 
الخرطوم مظاهرات حاشدة خالل 

تشييع جثمان امرأة كانت قد 
أصيبت خالل مسيرة قبل أشهر.

◄ قصف الجيش اللبناني 
بالمدفعية الثقيلة تحركات 

لمسلحين في جرود عرسال 
وجرود رأس بعلبك، شرق لبنان. 

◄ اعتبرت الحكومة الفلسطينية 
أن القرار الذي اتخذته لجنة 

محلفين في إحدى محاكم 
نيويورك، بإرغام السلطة على 

دفع تعويضات عن قتلى أميركيين 
سقطوا خالل هجمات، يشكل 

”تجاهال لسوابق قانونية“، مؤكدة 
أنها سوف ”تستأنف القرار“.

◄ قررت محكمة مصرية تحديد 
جلسة 18 مارس المقبل، كأولى 

الجلسات لمحاكمة 4 ضباط شرطة 
اتهموا بقتل 37 من أنصار الرئيس 
المعزول محمد مرسي، في القضية 

المعروفة إعالميا بـ“سيارة 
الترحيالت“.

◄ قتل فلسطيني برصاص جنود 
إسرائيليين في مخيم الدهيشة 

لالجئين، قرب بيت لحم بالضفة 
الغربية، بحسب مصادر طبية 

فلسطينية.

◄ طالبت وزارة الخارجية 
السورية المجتمع الدولي بإدانة 

العدوان التركي على األراضي 
السورية، واتخاذ اإلجراءات 
الفورية الالزمة بحق النظام 

التركي، استنادا إلى ميثاق األمم 
المتحدة.

[ اختراقات كبرى في معاقل النظام [ داعش يأسر أربعين عائلة آشورية في الحسكة

باختصار

النظام السوري يهجر سكان الغوطة الشرقية من ديارهم

السيسي يقر قانونا لحظر أي كيانات تهدد األمن القومي

األردن قبلة التحالف 

الدولي ضد اإلرهاب

} عمــان - بحث ملـــك األردن عبدالله الثاني 
مع قائد القيادة المركزيـــة األميركية الجنرال 
لويد أوستن، جهود الحرب على تنظيم داعش.
يأتي ذلك بعيد اجتمـــاع في الكويت عقده 
وزير الدفاع األميركي كارتر آشتون بمسؤولين 
عســـكريين أميركيين وآخريـــن ينتمون لدول 
أعضـــاء فـــي التحالف ضد داعـــش على غرار 
األردن، حيث طالب آشتون عقبه بضرورة بذل 

المشاركين مزيدا من الجهود لدحر التنظيم.
وقـــال بيـــان صادر عـــن الديـــوان الملكي 
األردنـــي إن الملك عبدالله والجنرال أوســـتن 
بحثـــا بعمـــان ”الجهـــود المبذولـــة لمحارية 

اإلرهاب والتنظيمات االرهابية“.
وأضاف أن الطرفان اســـتعرضا ”عالقات 
التعاون بين البلدين في المجاالت العسكرية“.
وتشـــهد العاصمة األردنية عمان، مؤخرا، 
حركية كبيـــرة ترجمتها الزيـــارات المتواترة 
لمســـؤلين غربيين وأمراء ورؤساء عرب خالل 
الفترة األخيرة، في ســـياق اإلعـــداد للمرحلة 

الثانية من الحرب على تنظيم داعش.
ويشـــكل األردن العمود الفقري في الحرب 
علـــى التنظيم، ومن المتوقـــع أن يكون له دور 
فـــي دحر األخيـــر في الموصل شـــمال العراق 

ضمن العملية البرية المرتقبة في الربيع. الحزب السوداني الحاكم يدشن حملته االنتخابية برقصات استعراضية ال تبالي بآالم الشعب السوداني، وبمقاطعة معظم املعارضة لالنتخابات

طلعت مسلم:

هذا القانون من شأنه 

أن يؤدي إلى إضعاف 

الحركات اإلرهابية

«يجـــب أن يكـــون هنـــاك حل يســـتوعب الجميع في ســـوريا وال 

يســـتثني الرئيس بشـــار األســـد، فهو إن لم يكن جزءا من هذا 

الحل، فإنه سيظل يقاتل حتى النهاية». 

عمر حسن البشير
الرئيس السوداني

«مصر شريك إســـتراتيجي إليطاليا في منطقة الشرق األوسط، 

وهنـــاك تقارب في وجهـــات النظر حول القضايـــا اإلقليمية ذات 

االهتمام املشترك، كتطورات األوضاع في ليبيا». 

كارلو كالندا
نائب وزير التنمية االقتصادية اإليطالي

«إن الحوار الحاصل لن يغير في مواقف تيار املستقبل ما لم يغير 

حزب الله من ممارســـاته، ويعود إلـــى االلتزام بمقتضيات األجندة 

اللبنانية».

أحمد احلريري
األمني العام لتيار املستقبل اللبناني

اآلشوريون

◄ مجموعة عرقية تقطن في كل 
      من سوريا والعراق وتركيا وإيران

◄ يعتنقون الديانة المسيحية

◄ تسميتهم مأخوذة عن اآلشوريين 
      القدامى الذين عاشوا في الشمال 

      ما بين النهرين وأسسوا االمبراطورية 

      اآلشورية

◄ يبلغ عددهم في سوريا حوالي 30 ألفا

◄ ينحدر معظمهم في سوريا من قرى 
      الخابور في الحسكة الواقعة بمحيط 

      تل تمر

جيـــرار  بقيـــادة  فرنســـي  وفـــد 

بابـــت مـــن الحـــزب االشـــتراكي 

الحاكم يزور دمشق، والخارجية 

الفرنسية تقول إنه ال علم لها

◄



} باريــس - أكـــد وزراء خارجيـــة ”رباعيـــة 
نورماندي“ روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا 
على ضرورة االلتزام باتفاقيات مينسك ودعم 
بعثـــة منظمة األمن والتعـــاون في أوروبا إلى 

أوكرانيا.
وقـــال الـــوزراء في بيـــان مشـــترك ”نحن 
الـــوزراء األربعـــة ندعو إلى التنفيـــذ الصارم 
لبنود اتفاق مينسك بدءا بوقف شامل إلطالق 

النار وسحب األسلحة الثقيلة“.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
ســـيرغي الفروف في أعقاب االجتماع بشـــأن 
التسوية األوكرانية أمس الثالثاء، أن الوزراء 
المجتمعين لـــم يضعوا أمامهم هدف التوقيع 

على أي وثيقة مشتركة.
من جانبه، رأى وزيـــر الخارجية األلماني 
فرانك فالتر شـــتاينماير أن الوضع في مناطق 
شـــرق أوكرانيا ال يزال ”هشـــا للغاية“، مؤكدا 
أن جميـــع األطـــراف المعنية تـــدرك بوضوح 
أن الوضع اإلجمالي يمكن أن يتطور بســـرعة 
كبـــرى مرة أخـــرى باتجاه العنـــف. وقال إنه 
”ليس هنـــاك حتى اآلن ثقة بيـــن الخصوم في 

أوكرانيا“.
ويعد هذا االجتماع األول في إطار ”رباعية 
بعد أن اتفـــق زعماء الدول األربع  نورماندي“ 
في 12 من الشـــهر الجاري ، على اتفاق لوقف 
إطـــالق النـــار بيـــن االنفصالييـــن والجيش 

األوكراني في عاصمة روسيا البيضاء.
ورغم مـــرور أكثر من أســـبوع على اتفاق 
وقف إطالق النـــار الذي تجاهله االنفصاليون 
بلـــدة  علـــى  للســـيطرة  لروســـيا  الموالـــون 
وحلفاؤهـــا  كييـــف  تحـــاول  اســـتراتيجية، 
الغربيـــون معرفـــة مـــا إذا كان االنفصاليون 

ســـيتوقفون اآلن أم ســـيتقدمون بشكل أعمق 
فـــي أراض يصفهـــا الكرملين بأنها ”روســـيا 

الجديدة“.
ولم تتمكن القـــوات األوكرانية من تحقيق 
المهمـــة المطروحة عليها، بل منيت بالهزيمة، 
األمر الذي أجبر كييف على وقف إطالق النار، 
حســـب خبراء، لكن ال يســـتطيع أحد أن يجزم 
بأن كييف تخلت بشـــكل نهائي عن اســـتخدام 
القوة الســـترجاع إقليم دونباس الذي يسيطر 

عليه االنفصاليون.
وأدت االشـــتباكات المســـتمرة بين طرفي 
الصراع إلى تأخير ســـحب األســـلحة الثقيلة 
الذي كان يفترض أنه بدأ قبل أسبوع بموجب 
خطة الســـالم حيث يرفض الجيش األوكراني 
سحب األسلحة الثقيلة من جبهات القتال قبل 

توقف النيران بشكل نهائي.
وأعلن االنفصاليون عدة مرات، أنهم بدأوا 
بســـحب األســـلحة لكن مراقبـــي منظمة األمن 
والتعـــاون فـــي أوروبا لم يتمكنـــوا من تأكيد 
ذلك، فيمـــا أعلن الرئيس الروســـي بوتين أن 
احتمـــاالت اندالع حرب شـــاملة بين روســـيا 

وأوكرانيا غير مرجح.
وردا على سؤال خالل مقابلة مع التلفزيون 
الروســـي حول مـــا إذا كان يعتقد بأن الوضع 

الحالي يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشـــرة، 
قـــال بوتين ”اعتقـــد أن مثل هذا الســـيناريو 
الكارثي غير مرجح، وآمل في أال يحصل أبدا“.
وأكد الرئيس الروســـي علـــى أن الطرفين 
إذا التزما باتفاق مينســـك فإن الوضع سيعود 
تدريجيـــا إلى طبيعته ألنـــه ال أحد يريد نزاعا 
وخصوصا نزاعا مســـلحا على حدود أوروبا، 

على حد قوله.
واتهـــم بوتيـــن نظيـــره األوكرانـــى بترو 
بوروشـــينكو باإلدالء بتصريحات ”انتقامية“ 
بالقول إن أوكرانيا تريد اســـتعادة الســـيطرة 
على شـــبه جزيـــرة القرم. وقال ”شـــعب القرم 

اختار ويجب احترام ذلك“.
وتوسطت ألمانيا وفرنسا في اتفاق وقف 
إطـــالق النار الـــذي أبرم الخميـــس الماضي، 
وتأمالن في إنقاذه رغـــم تجاهل االنفصاليين 
له للســـيطرة علـــى بلدة ديبالتســـيف بعد أن 

حاصروا آالف الجنود األوكرانيين.
ورغم محـــاوالت األوروبيين لرأب الصدع 
مـــع موســـكو وطـــي صفحـــة األزمـــة نهائيا، 

يبدو أن واشـــنطن متشـــبثـة بموقفها بشــــأن 
دعم كييف بالســـالح حيث سيطرت الضغينة 
علـــى مجلـــس األمن مســـاء اإلثنيـــن، بعد أن 
تبـــادل المندوبان الدائمان الروســـي ونظيره 
األميركـــي، االتهامات خالل مناقشـــة مفتوحة 
هـــي األولى من نوعهـــا تتعلـــق بطريقة عمل 
األمـــم المتحدة ومجلس األمن منذ إنشـــائهما 
قبل 70 عاما في التعاطي مع النزاعات الدولية 

وخصوصا في أوكرانيا.
ولم تتخـــل الدول الغربية عـــن توقعها أن 
تؤدي الهدنة إلى إنهاء القتال الذي أســـفر عن 
ســـقوط أكثر من 5600 قتيل، ولكنها حذرت من 
فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو 
إذا توغل االنفصاليون بشكل أكبر في أراضي 
خاضغة للســـيادة األوكرانية بهدف السيطرة 

عليها.
وخفت حدة القتال في شـــرق أوكرانيا في 
األيام األخيرة بعد أن تجاهل االنفصاليون في 
بـــاديء األمر وقفا إلطالق النار كان من المقرر 

أن يبدأ في 15 فبراير الجاري.
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} كابول - كشـــف رئيس الهيئة التنفيذية في 
أفغانســـتان عبدالله عبدالله عن عزم الحكومة 
إجراء محادثات ســـالم مع حركة طالبان، لكنه 
رفـــض اإلفصاح عن توقيت أو مكان انعقادها، 

حسب وكاالت األنباء.
وقـــال عبداللـــه فـــي خطاب أمـــام مجلس 
الوزراء األفغاني، أمس الثالثاء، إن ”محادثات 
الســـالم ســـتجري وفقـــا للمصالـــح القومية 

ألفغانســـتان“، مؤكدا أنه سيتم إعالم الشعب 
األفغاني ببدء المفاوضات وتطورها.

يأتي ذلك اإلعالن وسط تفاقم أعمال العنف 
بالبـــالد والتي لم تهدأ وتيرتها منذ ســـنوات 
طويلة، وكان آخرها اختطاف أكثر من ثالثين 
شـــخصا وسط البالد على يد مسلحين يشتبه 

في كونهم من حركة طالبان.
وقـــد أشـــار عبداللـــه إلـــى التصريحـــات 
الباكســـتانية القائلـــة بعدم وجـــود بديل عن 
المفاوضات بيـــن الحكومة وطالبـــان، معربا 
عـــن أمله فـــي أن يكون الموقف الباكســـتاني 
الجديد وسيلة لتحقيق السالم في أفغانستان، 
خصوصـــا وأن كابول ما انفكت تتهم إســـالم 

آباد بدعمها للحركة.

وكان الرئيـــس األفغانـــي محمـــد أشـــرف 
عبدالغنـــي أكـــد نهاية األســـبوع الماضي، أن 
المحادثات مع طالبان تتقدم بشـــكل صحيح، 
رافضـــا إعطـــاء أي تفاصيل عـــن الموضوع، 
بينما نفت واشنطن قيامها بأي محادثات مع 

طالبان في الدوحة، مؤخرا.
وال يتوقـــع العديـــد من الخبـــراء انفراجة 
في الوضع الراهن في أفغانســـتان خصوصا 
بعد إعـــالن وزير الدفـــاع األميركي آش كارتر 
فـــي أولى زياراته الخارجيـــة إلى كابول عقب 
توليه المنصب الجديد، بأن الواليات المتحدة 
تدرس إمكانية إبطاء معدل انســـحاب القوات 

األميركية من البالد إلى بداية العام 2017.
التواجـــد  ترفـــض  طالبـــان  أن  ومعلـــوم 

األجنبـــي علـــى األراضـــي األفغانيـــة بشـــكل 
قطعـــي، على الرغم مـــن المباحثات الســـرية 
بين الجانبين بوســـاطة قطريـــة إلنهاء النزاع 
المســـلح في أفغانســـتان، إذ يبـــدو أن صفقة 
اســـتبدال الجنـــدي بيرغـــدال مع 5 مـــن قادة 
الحركة قبل أشـــهر مهد الطريق للوصول إلى 

هذه النقطة.
وتقـــول تقارير إعالمية إنه في الســـنوات 
األخيرة جرت محاوالت عدة لرأب الصدع بين 
طالبان وواشـــنطن، أبرز داعم لحكومة كابول، 
لكنها لم تســـفر عن نتيجة بسبب عدم االتفاق 
خصوصـــا علـــى االنســـحاب التـــام للجنود 
األجانب من البالد كما يطالب به اإلســـالميون 

المتشددون. 

وجه وزراء خارجية روســــــيا وأوكرانيا وفرنسا وأملانيا حتذيرا صارما لطرفي النزاع في 
أوكرانيا من أجل تنفيذ بنود اتفاق مينسك الذي يبدو أنه ال يزال يتعرض لصعوبات، بينما 
حذرت موسكو جارتها كييف من مغبة االقتراب من شبه جزيرة القرم حملاولة استعادتها.

للمشاركة والتعقيب
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رباعية «نورماندي» تسد طريق خرق الهدنة في أوكرانيا

القوات األميركية في أفغانستان تعيق املفاوضات بني كابول وطالبان

} كانو (نيجرييا) - لقي أكثر من 22 شـــخصا 
على األقل حتفهم أمس الثالثاء، جراء انفجار 
فـــي موقف للحافـــالت في مدينة بوتيســـكوم 
شـــمال شـــرقي نيجيريـــا، في منطقة تشـــهد 
هجمات إرهابية أســـبوعيا تقريبا، حســـب ما 

ذكره شهود لوكالة األنباء األلمانية.
كمـــا وقع انفجـــار آخر فـــي محطة مكتظة 
للباصـــات في مدينـــة كانو بشـــمال نيجيريا، 
وذلـــك بعد بضع ســـاعات من الهجـــوم األول، 

خلف قتلى وجرحى.
وقـــال شـــاهد عيـــان إن منفـــذة الهجـــوم 
انتحارية حاولت شق طريقها لركوب الحافلة، 
قبل أن تفجر نفسها، بينما أفاد عامل بمحطة 
الحافـــالت أن منفـــذة الهجـــوم انتظرت حتى 

استكمل ركاب الحافلة صعودهم إليها.
وجـــاءت هذة التفجيـــرات االنتحارية بعد 
ثالثة أيام من هجوم نفذته انتحارية في سوق 
بالمدينة ذاتها، والذي أســـفر عـــن مقتل ما ال 

يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 30 آخرين.
لكـــن كل تلك اإلجراءات لم تمنع مســـلحي 
الحركة من مباغتة األمن والســـكان في كل مرة 
عبر القيـــام بعمليات انتحارية عجزت خاللها 

السلطات عن تطويق نشاط عناصرها.
االســـتراتيجية  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
النيجيرية فـــي هذا الجانب هشـــة للغاية، إذ 
لم تمنـــع كل محاوالتها فـــي التصدي لتنامي 
تمددها الذي يشبه إلى حد كبير نشاط تنظيم 

داعش في منطقة الشرق األوسط.
وقد اعتـــرف الرئيس النيجيـــري، غودالك 
جونثان، المرشـــح األبرز للفوز بالرئاســـة في 
بـــالده خالل االنتخابات المقررة في 28 مارس 
القادم بعد أن تأجلت، بأنه اســـتهان بالحركة 

ولم يقوم بعمل الالزم لتطويقها.
ويبـــدو أن الحـــرب ضـــد المتطرفيـــن في 
نيجيريا ستكون طويلة نسبيا، حسب خبراء، 
رغم تلويح المســـؤولين العسكريين منتصف 
الشـــهر الجاري بأنهم سيقضون على التنظيم 

في غضون ستة أسابيع.
وكان زعيم جماعة، أبو بكر شـــيكاو، توعد 
قبل أســـبوعين في تسجيل نشـــر على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي في أســـلوب هو األول 
من نوعه بإلحاق الهزيمة بالقوات العســـكرية 
اإلقليميـــة وهي من نيجيريا وتشـــاد والنيجر 

والكاميرون إضافة إلى البنين.
المجـــاورة  األفريقيـــة  الدولـــة  أن  يذكـــر 
لنيجيريا قررت تشكيل قوة عسكرية لمحاربة 
هـــذه الجماعـــة وقوامهـــا 8700 جنـــدي، إثر 
اجتمـــاع خبـــراء عســـكريين فـــي العاصمـــة 

الكاميرونية ياوندي الشهر الماضي.

انتحاريات بوكو حرام يباغنت 

محطات النقل بنيجيريا

[ بوتين يحذر بورشينكو من االقتراب من شبه جزيرة القرم

◄ قالت وزارة العدل األميركية 
الثالثاء، إن محكمة قضت بالسجن 
25 عاما على سهيل عمر كبير (37 

عاما) ورالف ديليون (26 عاما) بعد 
إدانتهما باإلرهاب.

◄ أعلنت نيوزيلندا أمس، عن 
عزمها إرسال مستشارين عسكريين 
لدعم القوات المسلحة العراقية في 
حربها ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 

المتشدد.

◄ هددت بيونغ يانغ جارتها 
الجنوبية الثالثاء، باتخاذ إجراءات 

”مناسبة“ بشأن المناورات 
العسكرية المشتركة بين كوريا 

الجنوبية والواليات المتحدة في 
مارس القادم.

◄ نشبت اشتباكات أثناء مظاهرة 
حركة بيغيدا المناهضة لإلسالم 
في مدينة هانوفر األلمانية مساء 

اإلثنين، ووصل األمر إلى إلقاء 
القبض على عدة أشخاص.

◄ أفادت تقارير الثالثاء، أن األمم 
المتحدة أبدت رغبتها في استعمال 

طائرات دون طيار في معظم مهماتها 
لحفظ السالم من أجل حماية 

المدنيين وجنودها.

◄ ألقى الجيش الباكستاني القبض 
على تاج محمد المشتبه األول في 

ضلوعه بالتخطيط للهجوم الذي وقع 
في ديسمبر الماضي على مدرسة 

تابعة للجيش بمدينة بيشاور.

◄ رفض القضاء األسترالي أمس، 
اإلفراج بكفالة عن عمر جان أزاري 

المتهم باإلرهاب، فيما شكك محاموه 
في حصوله على محاكمة عادلة 

بسبب تدخل رئيس الوزراء.

باختصار

خبراء يرون أنه ال يمكن الجزم 

بأن كييف تخلت بشكل نهائي 

عن استخدام القوة السترجاع 

إقليم دونباس االنفصالي

◄

أخبار
«أول شـــيء علـــي أن أقوله، بكل صرامة وحـــزم، هو ضرورة عدم 

إمكانيـــة حـــدوث أي تدخل في مـــا يتعلق بعقوبـــة اإلعدام ألن 

تنفيذ قانوننا حقنا السيادي». 

جوكو ويدودو
الرئيس اإلندونيسي

«حان الوقت للرئيس األميركي أوباما أن يصحح سياسته الخاطئة 

تجاه فنزويال، فشعبنا لم يعد يقبل املزيد من التدخل في شؤونه 

من قبل الواليات املتحدة». 

نيكوالس مادورو
الرئيس الفنزويلي

«إذا كان هنـــاك مـــن يســـتخدم جهـــاز الهاتف الرتـــكاب جريمة 

أو لتهديـــد أمننـــا القومـــي، أال يمكن توفير إطـــار قانوني لكيفية 

وصولنا له، بالطبع علينا فعل ذلك في كنف القانون».

األميرال مايكل روجرز
مدير وكالة األمن القومي األميركية

عبدالله عبدالله:

محادثات السالم ستجري 

وفقا للمصالح القومية 

ألفغانستان

أنقرة تتنصل من مسؤولية مالحقة املتطرفني على أراضيها
} أنقــرة  - حملـــت الحكومـــة التركيـــة لندن 
مســـؤولية اختفـــاء التلميـــذات البريطانيات 
الثالث، وســـط اعتقاد بتوجههن إلى ســـوريا 
لالنضمـــام إلى تنظيم داعش عبـــر تركيا، في 
حيـــن طالبت الحكومـــة البريطانية شـــركات 
اإلنترنت بمســـاعدتها علـــى مواجهة اإلرهاب 

والدعاية المتطرفة.
وأكد نائب رئيس الـــوزراء التركي بولنت 
أرينج خالل مؤتمر صحفي مساء أمس األول، 
أن بريطانيـــا تتحمل المســـؤولية عن ذلك في 
حال عدم العثور على التلميذات عقب وصولهن 
إلى إســـطنبول في الـ18 من الشـــهر الجاري، 
الفتـــا إلى أن لندن لم تبلغ أنقرة بســـفرهن في 

الوقت المناسب، على حد تعبيره.
وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في وقت 
ســـابق عن قيامها باالتصال بضابط االرتباط 
لـــدى الســـفارة التركية فـــي لنـــدن، األربعاء 
الماضـــي، أي غـــداة مغادرة الفتيـــات الثالث 
لبريطانيا، ما يدحـــض التصريحات التركية، 

وفق محللين.
وهذا التنصل التركـــي ليس األول بل طفا 
على السطح قبل أشـــهر من التوتر بين تركيا 
وباريس عقب تحويل السلطات التركية رحلة 
مجموعة من الفرنسيين المشتبه في انتمائهم 
لداعـــش من مطار باريس إلى مطار مرســـيليا 
الفرنســـية،  الســـلطات  مـــع  التنســـيق  دون 

مـــا تســـببت فـــي مضاعفـــة جهود الشـــرطة 
لمالحقتهم.

وتعتقد الشـــرطة أن الفتيات الثالث وهن 
صديقات مقربات يدرسن في أكاديمية ”بيثنال 
غرين“ في شرق لندن، فعلن مثلما فعلت إحدى 
صديقاتهن التي فرت لالنضمام إلى داعش في 

ديسمبر الماضي.
وأثار اختفـــاء الفتيات جدال في بريطانيا، 
وهو ما دفـــع رئيس الـــوزراء ديفيد كاميرون 
إلى مطالبة شـــركات اإلنترنـــت ببالده باتخاذ 
إجـــراءات إضافيـــة للتعامـــل مع مـــا وصفه 

بالتطرف على الشبكة العنكبوتية.
وقال كاميرون أمام مجلس العموم في وقت 
سابق ”انتابنا جميعنا الذعر من الطريقة التي 
تـــم بها تحويل هؤالء المراهقات البريطانيات 
إلى متطرفات وخداعهن بهـــذه األيديولوجية 
المســـممة للتطرف اإلســـالمي أثناء وجودهن 

في الوطن على اإلنترنت في غرف نومهن“.
من جانبهـــا، تؤكـــد مؤسســـة ”كويليام“ 
البحثية أن تنظيم الدولة اإلســـالمية يستخدم 
مواقـــع التواصل االجتماعي إلغـــراء الفتيات 
البريطانيات المســـلمات من أجـــل االنضمام 

إلى صفوفه في سوريا والعراق.
ويقـــول مدير المؤسســـة حـــرس رفيق إن 
الرســـائل الموجهة إليهن تطالبهن بأن يفعلن 

شيئا في حياتهن ويرفضن القيم الغربية.

وقـــد دفع ســـفر الفتيـــات الغامـــض بعد 
مراوغة عائالتهن، أعضاء البرلمان إلى توجيه 
نداءات للشـــركات التي تدير مواقع التواصل 
االجتماعي التخـــاذ المزيد من اإلجـراءات بعد 
أن تبيـــن أنهـــن كن علـــى اتصال عبــــر موقع 

”تويتـــر“ مع نســــاء داعـــش. وتشـــكـل تركيـا 
نقطـة العبور الرئيســـية نحو ســـوريا، حيث 
يدخلهـــا آالف الجهاديين مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم وخصوصـــا أوروبا بنيـــة االنضمام 

لداعش.

تركيا تكرر النغمة نفسها على مسامع أوروبا

مراقبة اتفاق مينسك 2

سيرغي الفروف

وزير الخارجية الروسي:

لم نضع أية وثيقة مشتركة 

جديدة لتنفيذ بنود اتفاق 

وقف إطالق النار

فرانك فالتر شتاينماير

وزير الخارجية األملاني: 

الوضع يمكن أن يتطور 

ألنه ال ثقة بين الخصوم 

في أوكرانيا حتى اآلن

ماريوبول: املدخل إلى القرم
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القاعدة وداعش يتنازعان على تزعم اإلرهاب في العالم
[ صراع النفوذ بين الجهاديين الفائز فيه األكثر وحشية [ الحل العسكري يجب أن يدعم بمعالجة فكرية للظاهرة

} واشــنطن  - حالـــة االنقســـام والتشـــرذم 
التـــي بدت َتِســـُم احلركة اجلهاديـــة العاملية، 
بعـــد احتدام الصراع علـــى النفوذ بني تنظيم 
”القاعـــدة“ واملوالـــني له مـــن جهـــة، وتنظيم 
”الدولة اإلســـالمية“ ومن أعلنـــوا له الوالء من 
جهة أخرى، بدأت ُتنبئ بزيادة موجة اإلرهاب 
والترهيب التي ميكن أن تطال أماكن عديدة من 
العالـــم وأن تهدد األمن الدولي عموما، خاّصة 
أّن معركة اجلهاديني فـــي ما بينهم تقوم على 
من هو األقدر على سفك الدماء أكثر من اآلخر، 
وهو ما بدا واضحا مـــن خالل اجلرائم  التي 
يقوم بها تنظيم ”الدولة اإلسالمية“ في كّل من 
العراق وسوريا وحتى في ليبيا، وكذلك ردود 
األفعال واجلرائـــم الّصادرة عن تنظيم ”جبهة 
النصرة“، املوالي للقاعدة، واّلتي تتشـــابه مع 
بعضهـــا البعض من حيث الوحشـــية إلى حّد 

بعيد.
هذه االنقسامات يرصدها الباحث سكوت 
ســـتيوارت فـــي دراســـته الصادرة عـــن مركز 
ســـتراتفور للدراسات اإلســـتراتيجية، حسب 
املناطق التي تتمدد فيها اجلماعات اجلهادية 

كاآلتي:  

الجزيرة العربية

كان تنظيم القاعـــدة في جزيرة العرب منذ 
زمن طويـــل أحد أقوى فـــروع القاعدة، ورمبا 
ميلك الروابط األيديولوجية ورمبا الشخصية 

األمنت مع تنظيم القاعدة األم. 
كما اضطلع التنظيم بدور قيادي في جهود 
حركة القاعدة لتنفيذ هجمـــات عابرة للحدود 
الدولية في الغرب على مدى السنوات األخيرة.

وتتضـــح العالقـــة الوطيدة بـــني القاعدة 
األم والقاعدة في جزيرة العرب، وفق دراســـة 
الباحث ســـكوت ستيوارت، الصادرة عن مركز 
ســـتراتفور للدراســـات االســـتراتيجية، أثناء 
بروز اخلـــالف بـــني القاعدة وتنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، إذ حثت القاعدة في جزيرة العرب 
”الدولـــة اإلســـالمية“ للتصالـــح مـــع القاعدة 
وجماعات جهادية أخرى مثل ”جبهة النصرة“ 

في سوريا. 
لكن هذا التنظيم قام أيضا بنشر تصريحات 
منتقدة للطريقة التي أعلنت بها قيادة ”الدولة 
اإلســـالمية“ إقامة اخلالفة، ّمما تسّبب في ردة 

فعل قوية من قبل الطرف املقابل. 
ونظرا لهذا األخذ والّرد (إضافة إلى غرور 
الشـــخصيات املعنيـــة) مـــن املســـتبعد، وفق 
ستيوارت، حصول تصالح بني التنظيمني في 

املســـتقبل القريب. ويقال إّن هذا الصراع أدى 
أيضـــا إلى تكّون تنظيم جهادي تابع لـ“الدولة 
في اليمـــن ملنافســـة القاعدة في  اإلســـالمية“ 
جزيرة العرب (التي تعـــّد منطقة عملها). لكن 
له  هذا التحرك مـــن قبل ”الدولة اإلســـالمية“ 
قيود، فمن املستبعد أن يسمح تنظيم القاعدة 
بتكويـــن تنظيم منافس فـــي اليمن قد يزاحمه 
في املنتدبني واملـــوارد والنفوذ. مع أنه ميكن 
أن تتلقى جهـــود اجلماعة التابعـــة لـ“الدولة 
دفعـــا قويـــا إذا تســـبب صراع  اإلســـالمية“ 
القاعـــدة في جزيرة العرب مـــع احلوثّيني في 

إضعافها بشكل كبير.
وقـــد دخلـــت القاعدة فـــي جزيـــرة العرب 
صراعات في اليمن منذ أن اســـتولى التنظيم 
على مساحات شاســـعة من األراضي اليمنية 
سنة 2011. وفي ســـنة 2012 تكّبد هذا التنظيم 
خســـائر فادحة ناجتة عن هجومـــات نّفذتها 
احلكومة ومازال إلـــى اآلن يتلقى ضربات من 
احلكومـــة اليمنيـــة وضربات جويـــة أميركية 
متفّرقة، وهو اآلن أضعف ّمما كان عليه ســـنة 
2011. وتتبّني إحدى عالمات ضعفه في عجزه 
على شـــن هجمـــات ذات نتيجة ضّد حشـــود 
كبيرة موالية ملتمردي احلوثي في صنعاء في 

أغسطس وسبتمبر املاضيني.
غير أّنـــه يبدو أّن تقـــدم احلوثي، مؤخرا، 
في اليمـــن أتاح فرصة جديدة الزدهار القاعدة 
في جزيرة العـــرب، ألّن خصوم احلوثي يرون 
التنظيـــم حليفـــا محتمال لهم ممـــا زاده قوة. 
ومنـــذ بداية ديســـمبر املاضي بـــدأت القاعدة 
في جزيرة العرب تنفذ هجمات أوســـع وأكثر 
جناعة ضد قوات احلوثي في محافظات مأرب 
وإب والبيضاء. لكن الواليات املتحدة مازالت 
مركزة علـــى احتواء هـــذه اجلماعة وتواصل 
اســـتخدام كل األدوات في محاربـــة اإلرهاب، 
وهو ما يعني أّن اجلماعة ستستمّر في الكفاح 

من أجل الوجود سنة 2015.

مصر وشمال أفريقيا

في العام املاضي، استمرت القوات األمنية 
اجلزائريـــة في ممارســـة ضغـــوط هائلة على 
وحـــدات القاعدة ببالد املغرب اإلســـالمي في 
مخابئها اجلبلية شـــمال اجلزائـــر. وتدعمت 
هذه الضغوط باحلمالت العســـكرية التي قام 
بهـــا اجليش التونســـي ضّد تنظيـــم ”أنصار 
الشريعة“ على اجلانب التونسي من احلدود.

ولكن على الرغم من ذلك مازالت الوحدات 
اجلهاديـــة املرتبطـــة بالقاعدة ببـــالد املغرب 
ومنافســـها، اجلماعة التي تسمي  اإلسالمي، 
نفســـها ”املرابطـــون“، تواصـــل التحرك على 
مساحات شاســـعة على طول منطقة الساحل 
مواطنـــني غربيـــني وتهريب  اختطـــاف  بغية 
الســـلع املمنوعـــة وتنفيـــذ هجمـــات إرهابية 
متقطعـــة. لكـــن تهديد هـــذه املجموعات يبقى 
ضعيفا وال يوصف بكونه حاد، في ظّل سيطرة 
احلكومات التي تتعاون مع فرنسا والواليات 

املتحدة على الوضع.

كذلك األوضاع في ليبيا، مازالت مســـتمّرة 
على نفس احلال من الفوضى، حيث ينشط عدد 
كبير من املليشيات في البالد، أغلبها جهادية. 
وقـــد أظهرت بعض التنظيمـــات مثل ”أنصار 
الليبي اتصـــاالت مـــع ”القاعدة“  الشـــريعة“ 
بينما بايع اجلهاديون في درنة تنظيم ”الدولة 
اإلســـالمية“ وأعلنـــوا عـــن واليـــات في ثالث 
مناطق ليبية. وسيســـتمر هـــؤالء اجلهاديون 
في متثيـــل خطـــر وتهديـــد لألمـــن اإلقليمي 
في املســـتقبل املنظـــور، خاّصة بعـــد العملية 
االنتحارية التي اســـتهدفت نزل كورينثيا في 

طرابلس بتاريخ 27 يناير املاضي.
أّمـــا في مصر فقد انقســـم تنظيم ”أنصار 
املقدس“، إذ أعلن فصيل من التنظيم في شـــبه 
جزيرة ســـيناء مبايعته لـ“الدولة اإلسالمية“ 
ويدعـــو نفســـه اآلن ”والية ســـيناء“، في حني 
أّن القيـــادة داخل مصر بقيت موالية للقاعدة. 
وليس من املســـتغرب أن ينقسم املقاتلون في 
ســـيناء نظرا لالرتباطات السابقة مع مصعب 
الزرقاوي، مؤســـس القاعدة في العراق، وهو 
التنظيـــم األم لـ“الدولة اإلســـالمية“ من جهة، 
ووجـــود مواطنني مصريـــني حاليا في تنظيم 

القاعدة األصلي وأبرزهم أمين الظواهري.

العراق والشام

مثلمـــا هو احلال في ليبيا يتميز املشـــهد 
اجلهـــادي فـــي ســـوريا بالتعقيـــد والتمييع 
وصعوبة الفهم. وتتجلى هذه الضبابية، وفق 
ســـتيوارت، فيما وجدته الواليات املتحدة من 
صعوبة في إيجاد ما ُيســـمى بوحدات التمّرد 
حتى تدعمها بالســـالح والتدريب.  ”املعتدلة“ 
وباإلضافة إلى متّدد ”الدولة اإلسالمية“ وفرع 
القاعدة في ســـوريا (جبهة النصرة) تتعايش 
ثلة من اجلماعات األخرى وفي بعض األحيان 
تتعـــاون مع ”الدولـــة اإلســـالمية“ أو ”جبهة 
أو تنّســـق مـــع كليهما فـــي نفس  النصـــرة“ 
الوقـــت. ويدعـــي تنظيم ”الدولة اإلســـالمية“ 
بأّنه  حاصر وأعدم أعضاء مجموعات شديدة 
التطرف، يرون أّن طائفية ”الدولة اإلسالمية“ 

متراخية جدا ووصفهم باخلوارج.
كما أرســـل تنظيـــم القاعـــدة األم عددا من 
القياديـــني الكبـــار إلى ســـوريا فـــي محاولة 
للتأثيـــر على املجموعـــات اجلهاديـــة هناك. 
ويبـــدو أّنه يســـعى إلى اســـتخدام ســـوريا 
الســـتعادة القـــدرة اإلرهابية لديـــه عن طريق 
إرســـال مجموعـــة عملّياتية تســـمى ”جماعة 
خرســـان“ للعمل فـــي املناطـــق الواقعة حتت 
ســـيطرة ”جبهـــة النصـــرة“. وقد اســـتهدفت 
الغارات اجلوية التي ينفذها التحالف الدولي 
ضـــد اإلرهاب هذه اجلماعـــة املكلفة من قيادة 
القاعـــدة األم بتنفيـــذ هجمـــات فـــي اخلارج 

انطالقا من شمال سوريا.

جنوب آسيا

فـــي ما يتعلـــق بطالبان األفغانية، تشـــير 
دراســـة ســـتيوارت، إلى أّنهـــا تنظيم جهادي 
محّلـــي لم يبد أبـــدا نيته فـــي تنفيذ هجمات 
إرهابيـــة عابرة للـــدول. وحّتى بعـــض أفراد 
”شـــورى كويتا“ الذين أظهروا مهارة إرهابية 
متطـــورة مثـــل ”شـــبكة حقاني“، لـــم ينفذوا 
هجمات خارج املنطقة الباكستانية األفغانية. 
ونظـــرا للدعـــم الذي تتمتـــع به طالبـــان إلى 
حّد اآلن مـــن عناصر داخـــل الدولة واملجتمع 
الباكستانّيني، من احملتمل أن تصبح أكثر قوة 

في أفغانستان بعد انسحاب الواليات املتحدة 
ســـواء عبر نوع من الّتسوية أو عن طريق قّوة 

السالح.
وقد أعلنـــت طالبان الباكســـتانية احلرب 
على حكومة بالدها واملســـلمني من غير السنة 
في باكســـتان. وهذه النزعـــة الطائفية لبعض 
الفصائـــل من طالبـــان الباكســـتانية جتعلهم 
عرضـــة لتقّبل فكر ”الدولة اإلســـالمية“، حيث 
أعلنت بعـــض الفصائـــل التابعة لهـــا الوالء 
لـ“الدولة اإلسالمية“. ومن جهة أخرى صّرحت 
”الدولة اإلســـالمية“ أّن طالبان األفغانية ضاّلة 
وتطبق شـــكال خاطئا من الشـــريعة، وهو أمر 
مـــن احملتمل أن يزيد في التوترات بني فصائل 
طالبان األفغانية وفصائل طالبان الباكستانية 

التي بايعت ”الدولة اإلسالمية“.
وفـــي ســـبتمبر 2014 أعلنـــت القاعدة عن 
إنشـــاء فـــرع جديد في جنوب آســـيا يســـمى 
القاعدة في شـــبه القارة الهندية، مع اإلشـــارة 
إلـــى أّن اجلهاديني كانوا ينشـــطون منذ زمن 
فـــي تلك املنطقة مبا في ذلك الهند وبنغالدش. 
ولهـــذا يبدو أّن اإلعالن عـــن تكوين فرع جديد 
ال يعـــدو أن يكـــون ســـوى اســـتعمال الســـم 

جتاري، ولن يضفـــي زيادة حقيقية في القدرة 
العملياتية في املنطقة. 

ومـــن ثم ال ينتظر أن تشـــهد املنطقة زيادة 
ملحوظة في التهديدات بســـبب هذه اجلماعة 

اجلديدة.

الصومال وبوكو حرام

على مدى  تواصل انحدار ”حركة الشباب“ 
الســـنة املاضية بسبب اخلالفات والصراعات 

الداخلية التي شقتها. 
كما تكبـــدت احلركـــة خســـارة فادحة في 
ســـبتمبر 2014 عندما قتل قائدها، أحمد عبدي 

غودان، خالل غارة أميركية استهدفته.
 وقد منحت وفاة غودان فرصة لهذا التنظيم 
لالنضمـــام إلى تنظيـــم ”الدولة اإلســـالمية“ 
الصاعـــد، لكن عوضا عن ذلك جـــددت القيادة 
اجلديـــدة للحركـــة بيعتها للقاعـــدة، والغالب 
للّظن أن هذا القرار كان بدافع عالقتها الوثيقة 

بالقاعدة في جزيرة العرب وارتباطها بها.
وفي الســـنة املاضية متّكنت جماعة بوكو 
حـــرام من زيـــادة حجـــم عناصرهـــا ومناطق 
توسعها في أفريقيا، مما زاد من شّدة خطرها. 
ومـــن نواحي عّدة يتشـــابه تطورها مع تطور 
تنظيـــم ”الدولـــة اإلســـالمية“، حيـــث متكنت 
بعـــد تنفيذ مجّرد هجمـــات إرهابية وعمليات 
مســـلحة خاطفة من الســـيطرة علـــى مناطق 

واسعة في شمال نيجيريا واحملافظة عليها.
وتخلص دراســـة ســـتيوارت إلى أن الفكر 
اجلهـــادي مـــادام مســـتمرا فـــي االنتعـــاش 
والتحول ســـيواصل جذب التابعني له، ولهذا 
فـــإّن احلّل الّناجع ملجابهتـــه ال ميكن أن يكون 

عسكريا فحسب.
أن  ميكنـــه  ال  تقديـــره،   وفـــق  والغـــرب، 
يتخّلص من هذا املشكل بأعمال القتل، وهو ال 
ميلك كذلك أّية مكانة في أرض املعركة الفكرّية 

حيث تتوّجب عليه مجابهة اجلهادية. 
لكنـــه بالطبـــع مطالب مبواصلـــة محاربة 
التنظيمـــات اجلهاديـــة بـــكل األدوات املتاحة 
ملكافحـــة اإلرهـــاب بيـــد أّن هـــذه األدوات ال 
ميكنها إّال تخفيف التهديـــد اجلهادي وليـس 
الّتخلص منه بشـــكـل تـــام، فاملعاجلـة الفكرية 

هي األساس.

قياديان إسالميان سابقان: داعش سكين لذبح اإلسالم
محمد الحمامصي

} يقـــدم إرهابيـــو داعـــش أنفســـهم للعالـــم 
باعتبارهـــم ممثلـــني حصريني عن اإلســـالم 
واملسلمني ال ينازعهم في ذلك منازع، ويزعمون 
أن مـــا يقومون به من جرائم ال إنســـانية وما 
ينطلقـــون منه هـــو اإلســـالم الصحيح، وهو 
الـــذي يخـــدم األمـــة ويحقق نصرهـــا وعزها 
ومتكينهـــا املفقود، واحلقيقـــة أنهم يذبحون 
اإلسالم واملســـلمني معا ويشوهونهما أسوأ 
تشويه، إلى درجة أّن أعداء اإلسالم واملسلمني 
لم يســـتطيعا على مدار التاريـــخ أن ينجزوا 
مثل هـــذا التشـــويه الذي يقوم بـــه ”داعش“ 

وحلفاؤها اآلن في حق اإلسالم.
اخلطورة التي تتسم بها هذه القضية وما 
ســـببته للعالم كله وليس للمســـلمني وحدهم 
من فـــزع وقلق، دفعت الكاتبني ناجح إبراهيم 
وهشـــام النجـــار، القياديـــني الســـابقني في 
اجلماعة اإلســـالمية، إلى إصـــدر كتاب يحمل 
عنوان ”داعش الســـكني التي تذبح اإلسالم“، 
بغاية شـــرح حقيقة هـــذا التنظيـــم وجذوره 
وخلفياته الفكرية، وحتليل أدواره املريبة في 
الصراعـــات اإلقليمية والدوليـــة، مما يجعله 
مجـــرد أداة حتركها قوى ال تريـــد لهذه األمة 

والوحدة  والنهوض واستقالل اإلرادة  اخلير 
من خالل خنقها بالصراعات املذهبية وضرب 

استقرارها ومتزيق وحدتها.
ويطرح الكتاب مجموعة من التســـاؤالت 
املهمة حـــول التنظيم وما وراءه والدور الذي 
يلعبه، حيـــث يتتبع بدقة وبعمق ملف داعش 
من جميع جوانبه السياسية واالستراتيجية 
الدستورية،  والشرعية  واحلضارية  والفكرية 

ويخصـــص فصال لـــكل محور من 
تلـــك احملـــاور، مع فصـــل خاص 
بـ“داعش“،  للتعريـــف  مســـتقل 
وامتـــدادا  وفكـــرا  تنظيمـــا 
ومرجعيـــة، كاشـــفا كيـــف أّن 
فـــي  أســـهم  التنظيـــم  هـــذا 
تشـــويه الصورة احلضارية 
لإلسالم ولألمة، وفي إعاقة 
احلضاريـــة  مســـيرتها 
وذلك  الفاعلة،  اإليجابية 
اجلانب  يهمـــل  أن  دون 
الدستوري،  الشـــرعي 
كامال  فصـــال  ويفـــرد 
له واضعـــا ”داعش“ 
فـــي ميزان الّشـــرع 
والفقه الدســـتوري 

والفكر السياســـي اإلســـالمي، متتبعا األدلة 
والشواهد وحتليل الرؤى واملواقف بعرضها 
على قطعيـــات الوحي ومصالح األمة وكليات 
الشـــريعة ومبادئهـــا الكلية وقيمهـــا العليا، 
ليكشـــف كيف خصـــم هذا التنظيـــم من قيمة 
نظم احلكم في اإلســـالم وكيف أعاق أشـــكال 
ومظاهـــر وآليات وأدبيـــات وإبداعات الدولة 
في اإلســـالم، بتصوراته القاصرة وتطبيقاته 

املشوهة للشريعة اإلسالمية.
الذي  وأوضـــح الكتـــاب أّن ”داعـــش“ 
إلقامـــة  الســـكاكني  ”اســـتل 
األيـــادي  وقطـــع  احلـــدود 
وذبـــح الرهائـــن واملدنيـــني 
وإشـــاعة الرعـــب والفزع في 
نفوس  وفـــي  مخالفيه  قلـــوب 
البشـــر، ما هو إّال أداة وسكينا 
في يـــد خصوم ومنافســـي هذه 

األمة، من أجل ذبح اإلسالم“.
الوضع الســـني الشـــيعي كان 
حاضـــرا كذلك في ردهـــات الكتاب، 
الـــذي لفت إلـــى خطـــورة التحالف 
األميركي الغربـــي اإليراني، من خالل 
اإلشـــارة إلـــى أّن ”حـــزب اللـــه يعمل 
مع إيران علـــى بنـــاء إمبراطورية على 

أنقاض دول ومؤسســـات عربية مت إسقاطها 
بالفعـــل في العراق ولبنان وســـوريا، ويعتبر 
لبنان دولـــة عاجزة فاشـــلة، أصبحت رهينة 
لـــإلرادة اإليرانية في حني بقيت الدولة املركز 
-إيران- موحدة قوية، وها هي متتد في فراغ 
دول عربية ممزقـــة أو مقبلة على التمزق، في 
املقابل تخـــدم التنظيمـــات التكفيرية تفتيت 
الدول العربية الكبرى وتضعفها في مواجهة 

املخطط الكبير األميركي الشيعي.
كما أشـــار إلى أّن إيـــران تتالعب بالعرب 
واملسلمني بالدعاية الكاذبة واألموال والدعم، 
وتلعـــب باألمـــر ونقيضه وعلـــى كل احلبال، 
فهـــي تدعم حمـــاس وتتحالف مـــع الواليات 
املتحدة في نفـــس الوقت، كما أنها تعلن أنها 
ضّد واشـــنطن وتل أبيب في حـــني أنها أكبر 
حليف لهما وخادم لسياستهما. وهي تتالعب 
األشرار  وتنظيمات ”التتار“  أيضا بـ“داعش“ 
املتوحشـــني، الذيـــن تدعمهـــم ومتولهم وفي 
نفس الوقت تقاتلهـــم، ليبقى العرب رهينتها 
ال يتحررون من أسرها وأسر الغرب إلى األبد.
ليخلـــص الكتـــاب إلـــى أّن ”داعش“ ليس 
ســـوى أداة وسكني في يد أعداء األمة العربية 
واإلسالمية لذبح اإلسالم وإراقة دمه ومتزيق 

األمة اإلسالمية. 

فــــــروع التنظيمات اجلهادية اّلتي كانت في مجملها تابعة لتنظيم ”القاعدة“ فيما مضى، أو 
على األقل متعاطفة معها، بدأت تشهد انقسامات عديدة فيما بينها مع بروز تنظيم ”الدولة 
اإلســــــالمية“، السنة املاضية، وسيطرته على قطاع واسع من األراضي العراقية والسورية 
وظهــــــور العديد من البؤر اجلهادية في العالم. انقســــــامات وتداخل جغرافي دفعا الباحث 
سكوت ســــــتيوارت، إلى قياسها حســــــب املنطقة بدل تقييمها باالسم حتديدا (خاصة أّن 
هذه التنظيمات تشــــــهد اآلن انقسامات داخلية هي األخرى) في دراسة صادرة عن مركز 

ستراتفور للدراسات االستراتيجية.

معركة الجهاديين في ما بينهم تقوم على من هو األقدر على سفك الدماء أكثر من اآلخر

ليس من المســـتغرب أن ينقســـم 

نظـــرا  ســـيناء  فـــي  المقاتلـــون 

لالرتباطـــات الســـابقة مع مصعب 

الزرقاوي من جهة وأيمن الظواهري 

من جهة أخرى

◄

أن  المستبعد  من  القاعدة  تنظيم 

يسمح بتكوين تنظيم منافس له 

قد  اليمن  في  اإلسالمية)  (الدولة 

والــمــوارد  المنتدبين  فــي  يزاحمه 

والنفوذ

◄

في 
العمق

«األســـباب التي تغـــري البعـــض بمبايعة داعـــش عائدة إلى 
النجاحـــات المتحققة وإلـــى اإلمكانيات الماديـــة والمعنوية، 

إضافة إلى مفهوم الخالفة اإلسالمية الجاذب».

حسن أبوهنية
خبير أردني في الحركات اإلسالمية

«التنظيمـــات الجهاديـــة المختلفة، لدى عناصرها دائمـــًا خالفات فكرية 
وأيديولوجية، تدفعهم بصورة مباشرة لالنشقاق والتفكك، بل ومحاربة 

بعضهم البعض، خاصة في ظل تعاملهم بمنطق القوة والسالح».

ماهر فرغلي
باحث في شؤون الحركات اإلسالمية

«الجماعـــات الجهادية تدعـــم قضية اإلطاحة باألســـد، لكن رغم ذلك 
تنقســـم هذه الحـــركات في ما بينها بســـبب المنافســـة واالقتتال على 

تمثيل الحركة الجهادية في سوريا وعلى الصعيد الدولي».

تشارلز ليستر
باحث في شؤون التنظيمات الجهادية في الشرق األوسط



} صنعــاء - شـــّكل خـــروج الرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصور هادي مـــن صنعاء ووصوله 
إلـــى عـــدن، نقطـــة حتـــّول جديدة فـــي األزمة 
اليمنية. وعلى إثر هذه العملية دخل املشـــهد 
اليمني مرحلة جديدة يرسم مالمحها من جهة 
رئيس ميلك الشـــرعية الدســـتورية، وُتبايعه 
أغلـــب القبائـــل واألقاليـــم الُســـنية ويحظى 
بتأييد عربي، ومن جهة ثانية جماعة احلوثي، 
املدعومـــة مـــن إيـــران، واملمســـكة مبقاليـــد 

العاصمة املركزية صنعاء.
يشير اخلبراء املختّصون في الشأن اليمني 
إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي، ما كان 
لينجـــح فـــي اإلقدام علـــى هذه اخلطـــوة لوال 
القاعـــدة اآلمنة التي توّفرهـــا القبائل اليمنية 
له، والتي أّكدت في مســـيرات ضخمة مسّلحة 
أنهـــا تقف مع الســـلطة احمللية فـــي احملافظة 
ومؤازرتهـــا في جهودهـــا الســـاعية حلماية 
احملافظـــة واحلفاظ علـــى األمن واالســـتقرار 
والســـلم االجتماعية وعدم السماح بالفوضى 
والتخريب ونهب املمتلكات العامة واخلاصة.

فـــي الفترة املاضية ترّكـــز االهتمام الكبير 
على الـــدور الذي يلعبـــه احلوثيون والرئيس 
اليمني الســـابق علي عبدالله صالح وإخوان 
اليمن فـــي التغّيرات التي طـــرأت على البالد 
منذ ســـقوط نظام عبدالله صالح في 11 فبراير 
2011، لكن لم يتّم بنفس القدر االهتمام بالدور 
الـــذي لعبته القبائـــل اليمنية فـــي دعم حركة 

االحتجاجات السلمية في اليمن في 2011.
واهتّمت مراكز األبحاث الغربية بتضخيم 
تقـــّدم احلوثيني إلـــى صنعـــاء دون االهتمام 
بالدور الذي تلعبه هـــذه القبائل في التصّدي 
املناطـــق  لدخـــول  اللـــه  أنصـــار  حملـــاوالت 
االســـتراتيجية والغنية بالنفط شـــمال اليمن 
وجنوبـــه. وهـــذه القبائـــل هي التـــي جعلت 
”الفـــوز“ الذي يـــرّوج له احلوثيـــون بدخولهم 
العاصمـــة صنعـــاء فوزا سياســـيا شـــكلّيا ال 
يكتمـــل إال بدخولهـــم مأرب ومنهـــا إلى يافع 
وحضرموت وشـــبوة وغيرهـــا من احملافظات 

واملناطق االستراتيجية اليمنية.
لكـــن، يرابـــط اآلالف مـــن رجـــال القبائل 
اليمنيـــة علـــى مشـــارف محافظتهـــم، بكامل 
عتادهم، بدءا من األســـلحة الرشاشة اخلفيفة، 
وحتى مضادات الطيـــران والعيارات الثقيلة، 
حتســـبا ألي هجوم، من قبـــل جماعة احلوثي 
املســـلحة، على ضوء املتغيرات على الســـاحة 

اليمنية.
وفـــي رّدة فعـــل مؤّثـــرة، أعلنـــت قبائـــل 
مينيـــة كبرى، علـــى غـــرار قبائل بنـــي هالل 
بشـــبوة، وقبائل يافـــع ذات التاريخ الضارب 
فـــي القـــدم والشـــهرة الكبيرة في الشراســـة 
والقوة، اســـتعدادها ملواجهة التمدد احلوثي، 

خاصة وأن مواجهات مســـلحة بني احلوثيني 
ومسلحي القبائل، تدور منذ أشهر في مناطق 
البيضـــاء املجـــاورة حملافظات شـــبوة وأبني 

وحلج والضالع اجلنوبية.
وأعربـــت قبائـــل بني هالل، ”عـــن فرحتها 
بتمكن الرئيـــس عبدربه منصور هادي من فك 
حصاره وإنهاء اإلقامة اجلبرية التي فرضتها 
مليشـــيات احلوثي عليه في صنعاء وانتقاله 

إلى عدن“.
التام  واســـتعدادها  ”جاهزيتها  وأعلنـــت 
لـ“حماية بالدها وحماية محافظة شـــبوة من 
أي مليشيات أو جماعة من خارج احملافظة أو 
من داخلها والوقوف جنبا إلى جنب مع قبائل 

محافظة شبوة األخرى“.
وتشـــّكل قبائـــل بنـــي هـــالل ثلث ســـكان 
محافظة شـــبوة، وتنقســـم إلى 3 قبائل كبرى، 
هي آل النســـي وآل خليفـــة وآل منارة، ولهذه 
القبائـــل امتـــداد إلـــى محافظـــة حضرمـــوت 
املجاورة، ويشكل عدد ســـكان محافظة شبوة 
2،5 باملئة من إجمالي ســـكان البالد (26 مليون 
نســـمة)، وفقا آلخر تعداد ســـكاني عام 2004، 
لكنهـــا حتظـــى بأهمية كبيرة لوجـــود الثروة 
النفطية بها، فضال عن موقعها االستراتيجي 
في جنوب شـــرقي اليمن، وربطها بني املناطق 
اجلبلية والصحراوية من جهة والبحر (البحر 

العربي) من جهة ثانية.
وذكـــرت قبائـــل العوالـــق (كبـــرى قبائـــل 
محافظة شـــبوة) في بيـــان لهـــا، أن ”القبائل 
أعـــدت 3 آالف مقاتـــل حلمايـــة احملافظـــة من 
املليشـــيات املســـلحة من خارجهـــا“، مضيفة 
”لن نســـمح ألي ميليشـــيا بدخـــول احملافظة، 
وسنقاتل كل من يحاول دخول مديريات شبوة 

من خارجها“.
أما قبائـــل يافع، الواقعة أراضيها جنوبي 
البالد، فعادت إلى صدارة االهتمام من جديد، 
لكن عبـــر بوابة الصراع الـــذي تقوده جماعة 
أنصـــار اللـــه القادمة من محافظات الشـــمال. 
وتصّوب األنظار نحو جبل ”العر“، الذي ارتبط 
اســـمه بالعديد من املعارك، في واحدة من أشّد 
مناطق اجلنـــوب اليمني وعـــورة، في انتظار 
معركة وشيكة ســـتكون حاسمة، وسُيحدد من 
خاللها مســـتقبل محافظـــات اجلنوب اليمني 

قاطبة.
وتقـــف قبائـــل يافـــع علـــى تخـــوم جبـــل 
”العـــر“، فيمـــا يتأهب املســـلحون احلوثيون، 
في حـــال أحكمـــوا ســـيطرتهم الكاملـــة على 
محافظة البيضاء وسط اليمن، ملهاجمة يافع، 
باعتبارها البوابة التي سيدلف منها مسلحو 
اجلماعة نحـــو اجلنوب. و“يافـــع“ هي مدينة 
ومركـــز مديرية يافع في محافظة حلج جنوبي 
اليمن، وتقع شـــمال شـــرق عـــدن، كبرى مدن 

اجلنوب وعاصمة دولته السابقة.
 ويؤكـــد أهالـــي يافـــع أنهم لن يســـمحوا 
ملســـلحي احلوثـــي بدخول أراضيهـــم، وأنهم 

سيدافعون عنها مهما كان الثمن.
وقال محســـن دّيان، صاحـــب كتاب ”حفاة 
اجلبـــال.. أطفـــأوا شـــمس اإلمبراطورية“: إن 
حاكـــم عدن اإلنكليزي القبطـــان ”هينس“ حني 
احتل عدن، وضع في حســـبانه أهمية القبائل 

اجلنوبيـــة، وعلى رأســـها قبائل يافـــع، وبدأ 
يراســـل تلك القبائل الســـتمالتها، باعتبارها 
مكونا قويا ال ميكن االســـتهانة به، لكن مهمته 
فشلت، ليطفئ ُحفاة جبال يافع بعد ذلك بسنني 
عديدة، شـــمَس اإلمبراطورية، داحضني مقولة 

”اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس“.
وتقول مصادر قبلية إن عبدامللك احلوثي، 
زعيم جماعـــة أنصار الله، يســـير على خطى 
قبائـــل  مراســـلة  فـــي  هينـــس،  البريطانـــي 
يافـــع املتمركزة فـــي جبل ”العر“، في ســـبيل 
اســـتقطابها إلـــى جانـــب جماعته، ال ســـيما 
بعد ســـيطرة مســـلحيه على مديرية ”الزاهر“ 
القبلية في محافظة البيضاء القريبة من يافع. 
لكـــن ”قبائل يافع رفضـــت رفضا قاطعا دخول 
احلوثي إلـــى أراضيها، وشـــددت على أن من 
يتواطـــأ مع احلوثي فإن مصيـــره القتل، وفقا 

ألعراف تلك القبائل“.

ومنـــذ عدة أيام، بدأت قبائـــل في محافظة 
البيضـــاء وســـط اليمـــن، بعقـــد حتالفات مع 
قبائل منطقة يافـــع مبحافظة حلج اجلنوبية، 
لصد جماعة احلوثي، علـــى اعتبار أن منطقة 
يافـــع هـــي هـــدف احلوثيـــني القـــادم. ومنذ 
أيـــام توغلـــت جماعـــة احلوثي في عـــدد من 
مديريات البيضاء، وســـط اليمن، حتت غطاء 
اجليش واألمـــن، وبدعوى محاربـــة القاعدة، 
بعد أشـــهر من املواجهـــات التي خاضتها في 
منطقة ”رداع“ مع مســـلحي القبائل املدعومني 
مبســـلحي القاعدة، راح ضحيتهـــا املئات من 

القتلى واجلرحى من الطرفني.
ووفـــق املصادر القبلية فإن هناك شـــكوكا 
حـــول دور اجليـــش فـــي معـــارك احلوثيني، 
وخاصـــة مـــا تبقـــى مـــن مقاتلـــي احلـــرس 
اجلمهوري، الذي يبدو أنه ُيصّفي حســـاباته 
مـــع قبائل يافـــع التي طردته فـــي 2011، حتت 

قناع جماعة احلوثي. 

القبائل تدعم هادي

جاءت بيانات وجهاء قبائـــل اليمن، بعيد 
خـــروج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
من صنعاء إلى عدن، ثم إعالنه سحب استقالته 
التي قدمها في 22 يناير 2015. ويشـــير خبراء 
إلـــى أن هروب هادي مـــن اإلقامة اجلبرية في 
صنعاء إلـــى عدن جاء بعد اتصـــاالت ملقربني 
منـــه بالقبائل والتـــي وعدت بدعمـــه لو غادر 
العاصمـــة اليمنية. وهو مـــا ّمت بالفعل، حيث 
قـــاد عبدربـــه منصور هـــادي ”انقالبـــا“ على 
انقالب احلوثيني، مبســـاعدة القبائل اليمنية 

التي دعمته محّذرة أنصار الله من التمادي.
وظهر هادي، يوم األحد، في محافظة عدن، 
وذلـــك ألول مرة منذ حصاره مـــن قبل جماعة 
احلوثي في 22 يناير املاضي، حيث كان ميارس 
عمله بشـــكل طبيعي قبل هـــذا التاريخ. وكان 
أول عمـــل قام به هادي هـــو إصداره بيانا أكد 
فيه متسكه بشـــرعيته رئيسا للبالد من خالل 
توقيعه على البيان بصفته رئيسا للجمهورية 
اليمنية واعتبـــر كل اإلجراءات التي متت منذ 

21 ســـبتمبر املاضي (تاريخ دخول احلوثيني 
صنعـــاء) باطلة وغير شـــرعية. ودعـــا هادي 
املجتمع الدولـــي إلى اتخاذ إجراءات ملواجهة 

ما وصفه باالنقالب احلوثي.
تفتح خطوة الرئيس هادي صفحة جديدة 
فـــي أزمة اليمن، خاصة مـــع تعنُّت احلوثيني، 
ورّدات فعـــل اجلنوبيـــني االنفصاليـــني مـــن 
جهـــة أخـــرى، مقابل االســـتعداد العســـكري 
الذي أظهرته القبائل اليمنية. ويشـــير احملّلل 
السياســـي عبدالناصر املـــودع إلى أن خروج 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هادي مـــن صنعاء 
را  وتوجهه إلى عدن في اجلنوب سيحدث تغيُّ

نوعيا في املشهد اليمني.
وتوّقع املودع أن يضعف موقف احلوثيني 
وشـــرعية األمر الواقـــع، وقوة الســـالح التي 
يعتمـــدون عليهـــا، خاصـــة مع إعـــالن بعض 
األقاليم كتعز ومـــأرب واجلوف وعدن والءهم 
لهـــادي، الذي مازال الرئيس الشـــرعي لليمن، 
كون البرملان لم يقبل رســـميا اســـتقالته التي 

تقّدم بها إليه.
وأوضـــح احملّلـــل السياســـي أن الرئيس 
عبدربه منصـــور يحظى بتأييـــد عربي كبير، 
ســـيغّير موازين القوى فـــي اليمن، خاصة مع 
تكويـــن القبائل ملا أطلقت عليه جيش القبائل، 
بجانـــب ألويـــة وفـــرق اجليش اليمنـــي التي 
توالي هادي، واملتوّقع أن تدّعمها الســـعودية 
واخلليـــج، وتوّفـــر لها الدعـــم الدولي واملالي 

والتسليح.
وأّكد عبدالناصر املودع أن جماعة احلوثي 
جماعة ُمتعنتة، وال تعترف باحللول السياسية 
دون أن تكـــون ُمجبرة عليها، كونها ال تفهم إال 
كا  لغة القـــوة والضغط، وهذا مـــا أوجب حترُّ
قويـــا داخليـــا وخارجيـــا، إلجبـــار احلوثيني 
على اخلضوع للحل السياســـي وااللتزام به، 
والتراُجع عن انقالبهم على الشرعية والرئيس 

املنتخب.

دور القبيلة في تاريخ اليمن

الـــدور الذي تلعبه قبائل اليمن اليوم ليس 
جديدا عليها، فعلى مـــدار التاريخ كانت تؤّثر 
بشـــكل كبير فـــي مجريات األحداث. ويشـــير 
الباحث عادل مجاهد الشـــرجبي، في دراســـة 
قّيمـــة صدرت عـــن املركـــز العربـــي للبحوث 
والدراسات إلى أن القبيلة اليمنية استطاعت 
أن تتعايش مع نظام الدولـــة املركزية القوية. 
ولكـــن حني يـــدب الضعـــف والتحلـــل، تعود 
القبيلـــة إلـــى ممارســـة أدوارها فـــي الفضاء 
السياســـي. وتصبـــح العالقـــة بينهـــا وبـــني 

الدويالت أو اإلمارات صراعية الطابع.
 ويتتبع الباحث في دراسته حول ”العالقة 
بني الدولـــة (القصر) والقبيلـــة (الديوان) في 
التحـــوالت حتـــى حلظة  املجتمـــع اليمنـــي“ 
تاريخيـــة هامـــة في تاريـــخ اليمـــن احلديث، 
وهـــي حلظـــة التوحد بـــني اليمـــن اجلنوبي 
والشـــمالي (1990)، فالصراع الذي نشـــأ عقب 
الوحدة مباشـــرة، أدى فيما أدى، إلى سيطرة 
القـــوى احملافظة على الدولة اليمنية املوحدة، 
ومنذ ذلك احلني، حتولـــت العالقة بني الدولة 

والقبيلة إلى عالقة متصل وحتالف.
وجاء فـــي دراســـة الشـــرجبي أن القبيلة 
اليمنيـــة فـــي ظـــل الغيـــاب املســـتمر للدولة 
املركزيـــة القوية، كانت متثـــل تنظيما حربيا، 
يضطلع بكافة املهام االقتصادية والسياســـية 
واالجتماعيـــة والثقافية التـــي كانت تقوم بها 

الدولـــة. وبالتالـــي فـــإن انســـالخ وانضمام 
القبائل من وإلى االحتادات القبلية، أمر يرتبط 
مبتغير القوة العســـكرية فـــي حلظة تاريخية 

معينة.
وتعتبـــر القبيلة في اليمن العبا رئيســـيا 
في املســـرح السياســـي نظرا إلى الدور الذي 
ظلـــت تلعبه فـــي كثير من املراحـــل على مدى 
العقود املاضيـــة، إضافة إلـــى نفوذها القوي 
داخل مفاصـــل الدولة، والذي تعزز أكثر خالل 
فترة حكم نظام علـــي عبدالله صالح وعالقته 
باخلصوص بقبيلة حاشـــد. وكانـــت القبائل 
فـــي اليمن قـــد أدت خالل الســـنوات األخيرة 
دورا بارزا وملموســـا في حل مشكلة اختطاف 
األجانـــب والضغـــط علـــى احلكومـــة جللـــب 
مشاريع تنموية ملناطقها واإلفراج عن معتقلني 

لدى السلطات اليمنية.
شـــكلت القبيلة اليمنية عبر تاريخ الدولة 
احلديثـــة وقبلهـــا، أهميـــة كبيرة نظـــرا إلى 
تداخلها مع النظام ومؤسســـات الدولة، حيث 
كانـــت  تلعب دورا رئيســـيا في صناعة القرار 
السياســـي مع أنها ال متتلك رؤية إلى التحول 
االجتماعـــي إال أنها متتلك تأثيرا في معارضة 

أو وقف كل قرار يتعارض مع مصاحلها.
وتفيـــد دراســـة للباحـــث اليمنـــي نـــزار 
العبـــادي أن اإلحصائيات تقدر عـــدد القبائل 
اليمنية بأكثـــر من مئتي قبيلـــة (إحصائيات 
أخـــرى قدرتها بحوالـــي 400 قبيلـــة) وتتمتع 
القبائل اليمنيـــة بإمكانيات مادية وبشـــرية، 
أدت إلـــى تعاظم تأثيرها على اجتاهات القرار 
السياسي للدولة، وال ســـيما مع واقع انتشار 
ظاهرة امتالك السالح بشكل واسع النطاق في 

اليمن بني رجال القبائل بوجه خاص.
ويعتبر اليمن من أكثر بلدان العالم العربي 
قبلية من ناحية نفوذ زعماء القبائل وتغلغلهم 
في مفاصـــل الدولـــة، وملعظم القبائـــل تاريخ 
قدمي، بعضها من أيام مملكة ســـبأ وفي فترات 
مختلفة من التاريخ، وقد شكلت حتالفات قوية 
لبنـــاء دول أو إســـقاطها. ويقـــول الباحثون 
إن القبيلـــة فـــي اليمن تفرض نفســـها كالعب 
أساسي على صانعي تســـوية النزاعات التي 

تندلع في البالد. 
وقـــد كانت فـــي الصفـــوف األمامية خالل 
انـــدالع ثـــورة 11 فبرايـــر ضّد نظـــام عبدالله 
صالـــح، الذي كان حليفا قوّيا لها، كما كان لها 
حضور فاعل في احلـــوار الوطني، وقد عادت 
اليوم إلى ممارسة دورها التاريخي العسكري 

في دعم السلطة ضّد املتمّردين.
وتتّسع رقعة الصراع بني احلوثيني الذين 
يتمتعـــون بدعـــم القبائـــل الزيديـــة، وإيران، 
واحلكومـــة املركزيـــة، واملدعومـــة بالقبائـــل 
الســـنية، ودول عربية، لكـــن، مع صعود الدور 
السياســـي واألمنـــي واالجتماعـــي للقبيلـــة، 
ووجـــود دعـــم خارجـــي لعـــدد مـــن اجلهات 
اإلقليمية الرافضة لتحركات احلوثيني، يتوّقع 
اخلبراء أن تكـــون القبائل إحدى أهم العقبات 
التي ستؤدي إلى فشل احلوثيني في الوصول 

إلى السلطة أو انقسام اليمن. 
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القبائل اليمنية تتصدى لسياسة األمر الواقع الحوثية

[ الصدام مع القبيلة يضعف قدرة أنصار الله على التمدد االستراتيجي [ انتقال عبدربه منصور هادي إلى عدن يغير المعادلة

ــــــر اخلبراء أن رّدة فعل القبائل اليمنية جتاه خــــــروج الرئيس اليمني عبدربه منصور  اعتب
هادي من صنعاء إلى عدن، وإعالنها االســــــتعداد العسكري والشعبي للوقوف إلى جانبه 
ضّد احلوثيني، موقف طبيعي ومتوّقع. فعلى مدار تاريخ اليمن لعبت القبيلة دورا هاما في 

الساحة السياسية وكانت في أغلب األوقات أحد أبرز مفاتيح الصراعات.

قبائل يمنية تستعرض قوتها وتستعد عسكريا لمواجهة الحوثيين

أهميـــة  ذات  اليمـــن  فـــي  القبيلـــة 

سياسية في بناء الدولة وهي تشكل 

دورا  وتلعـــب  ســـلطتها  مـــن  جـــزءا 

رئيسيا في صناعة القرار السياسي

◄

القبائل ستكون إحدى أهم العقبات 

التي ســـتؤدي إلـــى فشـــل الحوثيني 

في الوصول إلى الســـلطة أو انقسام 

اليمن

◄

«ما حدث في صنعاء بعد سيطرة الحوثيني عليها يحتم توحد أبناء 
الجنوب وتشـــكيل قيادة جديدة موحدة لكافـــة الفصائل خاصة 

وأن الجنوب يسعى لالستقالل».

صالح بن فريد العولقي
شيخ قبيلة العوالق في اليمن

«نعتبـــر الحوارات التـــي يجريها املبعوث الدولي إلـــى اليمن جمال 
بنعمر فـــي صنعاء، طوق نجاة للحوثيني وإضفاء لطابع الشـــرعية 

على انقالبهم على الدستور ومخرجات مؤتمر الحوار».

درهم الظمأ
 أحد شيوخ قبائل جهم مبحافظة مأرب

«الشرعية في البالد هي شرعية توافقية بموجب اآللية التنفيذية 
للمبـــادرة الخليجية املوقع عليها في الريـــاض في نوفمبر ٢٠١١، 

وكل ما نتج عنها».

عبدالله نعمان القدسي
أمني عام التنظيم الوحدوي الناصري

في 
العمق

عبدربه منصور هادي:

كل القرارات الصادرة منذ 

21 سبتمبر الماضي باطلة 

وال شرعية لها
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خخخيراهللا خيراهللا
} في أسبوع واحد، تبّني كـم عمق الشرخ 

بني ثقافتني في لبنان. ثقافة احلياة في 
مواجهة مع ثقافـة املـوت. تسعى ثقافة 

احلياة إلى احملافظة على لبنان، فيما هم 
املرّوجني لثقافة املوت حتويل اللبنانيني 

وقودا في حـروب تفـرضها إيران على 
املنطقة.

كان هناك الرئيس سعد احلريري الذي 
ألقى خطابا ”متطّرفـا“ في االنحيـاز إلى 

لبنان في الذكرى السنوية العاشرة الغتيال 
والده.

وكان خطاب السّيد حسن نصرالله األمني 
العام لـ”حزب الله“ الذي سعى إلى الرد على 
”تطّرف“ سعد احلريري معتمدا ”االعتدال“. 
كان معتدال في كّل شيء، خصوصا عندما 

وصف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
ورفاقه قبل عشر سنوات بـ”احلادثة األليمة“. 

أراد ”مواساة“ آل الفقيد واللبنانيني من 
دون أن يجيب عن سؤال في غاية البساطة: 
ملاذا يرفض احلزب تسليم املتهمني بارتكاب 

اجلرمية التي تندرج في سياق ما خّطط له، 
وما زال يخّطط له، احملور اإلقليمي الذي 

ينتمي إليه احلزب؟
في خطاب الذكرى العاشرة لتفجير موكب 

والده الذي أعاد لبنان إلى خريطة املنطقة 
والعالم، كان سعد احلريري متطّرفا بامتياز، 

خصوصا عندما آخذ على ”حزب الله“ 
احتقاره جلامعة الدول العربية و“اختزال 

العرب في نظام بّشار األسد ومجموعة 
ميليشيات وتنظيمات وقبائل مسّلحة تعيش 

على الدعم اإليراني لتقوم مقام الدول في 
سوريا ولبنان والعراق واليمن“. ذهب في 

التطّرف إلى أبعد حدود عندما تساءل ”أين 
هي مصلحة لبنان بالتدخل في شؤون 

البحرين واإلساءة إلى دولة ال تقابل لبنان 
واللبنانيني إّال باحملّبة والكلمة الطّيبة“؟

هذا السياسي والزعيم اللبناني الذي 
اسمه سعد الدين رفيق احلريري جتّرأ على 
القول ”باالختصار املفيد، نقول إّن احلرب 

على اإلرهاب مسؤولية وطنية تقع على عاتق 

اللبنانيني جميعا. وخالف ذلك، سيصيب 
احلريق لبنان، مهما بذلنا من جهود إلطفاء 

احلرائق الصغيرة. النموذج العراقي بتفريخ 
ميليشيات وتسليح عشائر وطوائف وأحزاب 
وأفراد، ال ينفع في لبنان. وتكليف طائفة أو 
حزب مبهّمات عسكرية، هو تكليف بتسليم 

لبنان إلى الفوضى املسّلحة والفرز الطائفي“.
إّنه كالم كبير صدر عن سعد احلريري 
في الذكرى العاشرة الغتيال والده ورفاقه. 
هذا الربط بني لبنان وما يجري في اإلقليم 

دليل على عمق في استيعاب املعادلة الشرق 
أوسطية التي تسعى إيران إلى فرضها 

انطالقا من العراق والزلزال الذي تعّرض له 
قبل نحو اثنتي عشرة سنة.

ما يبعث على األمل أّنه ال يزال هناك 
زعيم عربي لبناني مسلم يتجرأ على تضمني 

خطابه مقطعا من نوع ”أنا أتيت ألقول 
لكم: أنا لست معتدال. أنا متطّرف للبنان، 

للدولة، للدستور. أنا متطّرف للمؤسسات، 
للشرعية، للجيش، لقوى األمن الداخلي، أنا 

متطّرف للنمّو االقتصادي، لفرص العمل، 
للحياة الكرمية، أنا متطّرف للعيش الواحد، 
للمناصفة، أنا متطّرف لبناء الدولة املدنية. 

نعم، للدولة املدنية، دولة القانون التي 
ُيحكم على كّل مواطنيها بالقانون، وفقط 

بالقانون، ألّن اختالفات الفقه والدين واملذهب 
والتفسير، ال يجب أن تنسحب على الدولة 

وال على احلياة العامة“.
كيف كان رّد حسن نصرالله على هذا 

”التطّرف“، الذي يعني، بني ما يعني، انحيازا 
لثقافة احلياة والتي كان مهرجان ”البيال“ 

في بيروت أفضل تعبير عنها؟
كان رّد نصرالله بالربط املباشر بني لبنان 
وأزمات املنطقة، مؤّكدا أن على لبنان التورط 

أكثر فأكثر في هذه األزمات ذات الطابع 
املذهبي في معظمها. لم يكتف مبشاركة 

”حزب الله“ في احلرب الظاملة التي يتعّرض 
لها الشعب السوري. دعا إلى ”الذهاب معا 
إلى سوريا، بل تعالوا نذهب إلى أي مكان 

نواجه فيه هذا التهديد (تهديد داعش)“.
بالنسبة إلى نصرالله، هناك جتاهل تام 

ملصلحة لبنان واللبنانيني. لبنان بالنسبة 
إليه مجّرد ساحة تستخدمها إيران. أما 

اللبنانيون، فهم وقود للسياسة اإليرانية 
التي ال هّم لها هذه األّيام سوى عقد صفقة 

مع ”الشيطان األكبر“ األميركي.
غّلف األمني العام للحزب خطابه 

بـ”االعتدال“. لم يكن ذلك كافيا لتغطية 
اجلرمية الكبرى التي ارتكبها في حّق لبنان 

عندما قبل املشاركة في ذبح الشعب السوري. 
أين الفارق بني ما ارتكبه حزبه في سوريا، 

وما ترتكبه ”داعش“. هل اللغة الناعمة تعطي 
البراميل املتفّجرة التي تلقى على السوريني 

شرعّية ما؟
في النهاية، شارك ”حزب الله“ في احلرب 
على الشعب السوري من منطلق مذهبي وال 

شيء آخر غير ذلك، تنفيذا لطلب إيراني. إّنه 
يضّحي بشبان لبنانيني دعما لنظام أقّلوي 
يحتقر شعبا يبحث عن كرامته منذ ما يزيد 

على نصف قرن.
ماذا فعلت ”داعش“؟ سارت على خطى 

”حزب الله“ عندما جتاهلت احلدود بني 
الدول ومفهوم السيادة الوطنية. فمثلما 

جتاوز احلزب احلدود بني سوريا ولبنان، 
جتاوزت بدورها احلدود بني العراق وسوريا 

من منطلق مذهبي أيضا.
لعّل أخطر ما في خطاب نصرالله القراءة 
اخلاطئة للتطورات اإلقليمية. ال يوجد عاقل 

يستطيع الفصل بني ما يدور على أرض لبنان 
واألزمات اإلقليمية. لكّن لدى األمني العام 

لـ”حزب الله“ هناك رؤية بعني واحدة في كّل 
مكان. ففي العراق مثال، لم يتطّرق حّتى إلى 
الدور الذي لعبته حكومة نوري املالكي في 
خلق بيئة حاضنة إلرهاب ”داعش“ عندما 

شاركت في إقصاء أهل السّنة عن مراكز 
القرار، وتشجيع امليليشيات احلزبية على 

عمليات تطهير ذات طابع مذهبي في مناطق 
معّينة.

بني ”تطّرف“ سعد احلريري املنحاز 
إلى لبنان وإلى ثقافة احلياة، و“اعتدال“ 

حسن نصرالله، الذي يعني إلقاء اللبنانيني 
في أتون أزمات املنطقة وحروبها ال ميكن 
للبناني العادي إّال أن يكون ”متطّرفا“. ال 
مجال سوى لـ”التطّرف“ خصوصا حني 

يتوّجب على اللبناني االختيار بني مدرسة 
خّرجت خمسة وثالثني ألف طالب وأعادت 

احلياة إلى بيروت وسعت إلى توسيع خطة 
اإلمناء واإلعمار لتشمل كّل لبنان وربطه 
بالعالم العربي، وبني مدرسة تنتمي إلى 

ثقافة املوت. مدرسة تعمل يوميا على عزل 
لبنان عن محيطه العربي وتدمير ما بقي من 
مؤسسات الدولة اللبنانية وتصدير لبنانيني 

للقتال في حروب مذهبية ال طائل منها.
هل هذا الدور اجلديد للبنان في مفهوم 

حسن نصرالله؟
هل ميكن التوفيق بني ثقافة احلياة 

وثقافة املوت؟ هذا أمر مستحيل. السؤال 
كيف ميكن حماية لبنان واللبنانيني في ظل 

استمرار هذه املواجهة وغياب أّي قاسم 
مشترك بني الثقافتني؟

* إعالمي لبناني

ثقافتان تتواجهان في لبنان

بني «تطرف» سعد الحريري 

املنحاز إلى لبنان وإلى ثقافة 

الحياة، و«اعتدال» حسن نصرالله، 

الذي يعني إلقاء اللبنانيني في أتون 

أزمات املنطقة، ال يمكن للبناني 

العادي إال أن يكون «متطرفا»

إنهاء الروح التي توحد العراقيني 

باالنتماء إلى العراق، هو الضمانة 

األكيدة ليكتب التاريخ عندها، 

كان هنالك وطن اسمه العراق

قد. قد. قاسم حسين صالح
} أقامت السفارة األميركية باملنطقة 

اخلضراء حفال حضره سفيرا بريطانيا 
وفرنسا ووزير خارجية إسرائيل وممثلون 

عن االحتاد األوروبي وعدد من كبار 
املسؤولني األجانب والعرب ومن دول اجلوار، 

وكانت املناسبة توزيع اجلوائز على الذين 
ساهموا في تقسيم العراق.

وكما يجري في تصنيف األوسكار 
حيث هنالك جوائز بطولة وأخرى بطولة 
مساعدة، فقد كانت هنالك جوائز ضخمة 

وأخرى أقل ضخامة وفقا ملعايير وضعتها 
جلنة متخصصة في االستخبارات األميركية 

والبنتاغون، تضم أيضا خبراء بريطانيني 
وإسرائيليني. ولوحظ وجود غرفة زجاجية 

مظللة قالت لنا (العصفورة) أنها تضم 
وجوها سياسية عراقية معروفة بأزياء 

مختلفة بينهم أفندية ومعممون والبسو 
يشماغات وغتر، ووجوها أخرى غير معروفة 

بينهم شباب من اجلنسني.
افتتح احلفل السفير األميركي بكلمة جاء 

فيها: إن فكرة تقسيم العراق كانت حاضرة 
في عقل اإلدارة األميركية منذ نصف قرن. 

وبناءا على نصيحة من خبراء سيكولوجيني 
فإنها بدأت أوال بإشارات عابرة كي ال تثير 

حفيظة معظم العرب ممن كانوا يعّدون 
العراق بوابتهم الشرقية. 

وألن العراقيني كانوا وقتها موّحدين 
ويشعرون باالعتزاز والتباهي واالفتخار 
بوطن يعّدونه مهد احلضارات األولى في 

التاريخ، وأنهم كانوا قد جعلوه فعال ”مقبرة 
للغزاة“ وعذرا ألنه صار اآلن مقبرة لهم.

غير أن عام 1990 شهد أول خطوة 
عملية لتنفيذ الفكرة، بأن أوعزنا لسفيرتنا 

في العراق، التي قدمناها فيما بعد 
قربانا ألميركا، أن تلتقي بصدام وتعمل 
بتوجيهات خبرائنا علماء النفس الذين 

حللوا شخصية صدام، فأوحت له مبا فهمه 
أن أميركا ال تعارض إن دخل الكويت. وكنا 
حبكنا سيناريو يستفز عقليته العشائرية 

وشخصيته النرجسية وولعه بالتحدي 
والطموح الالمحدود، ففعلها ودخل، 

وبدخوله حتولت الفكرة إلى واقع على 
األرض وموضوع على مائدة السياسة، بعد 
أن جنحنا في تغيير مواقف العرب اجليران 

من بقاء العراق بوابتهم الشرقية، إلى الرغبة 
في تقسيمه ليخلصوا من شّره. وبهذه 

املناسبة التاريخية يتوجب علّي أن أشير إلى 
مالحظتني:

األولى، ليس كل الفائزين بجائزة توزيع 
تقسيم العراق هم من املتعاونني معنا، أو 
”عمالء أميركا“ بلغة اآلخرين، فبينهم من 
ليس متعاطفا معنا ومن يجاهر بعداوته 

لنا، ولكننا درسنا شخصية كل واحد منهم 
وجنحنا في وضعه على السكة، واقتصرت 

مهمتنا بعدها على دفعه باجتاه حتقيق 
الهدف.

والثانية، ليس كل الفائزين حاضرين 
اآلن، فبينهم من ال نريد كشفه لدور قيادي 

ينتظره.
وأضاف السفير موضحا، إننا مدينون 

إلى الرئيس األميركي جورج بوش االبن 
الذي استطاع، بعد أن عرفنا كيف نشحنه، 

أن يحشد العالم ويشن هجوما كاسحا كسر 
ظهر الدولة العراقية وأطاح مبؤسساتها 
العسكرية واالقتصادية، وفرض حصارا 

اقتصاديا وعلميا وثقافيا جعل معظم علماء 
ومفكري وعقالء العراق يغادرونه إلى بلدان 

منحتهم جنسياتها ليستقروا فيها ويعيشوا 
بحرية وكرامة افتقدوهما في وطنهم، فيما 
الذين بقوا هم غالبية تعيش حالة البؤس 
والعجز. كنا نعلم أنها ستوّلد لديهم الكره 
لواقع ال يطاق، يتحول الشعوريا إلى كره 
للعراق، ويضمن لنا أنهم سينتخبون من 

سيعمل على حتقيق هدفنا ونحن من فعله 
بريئون.

وألننا نعرف أن العراقيني انفعاليون 
وعاطفيون، فقد أوعزنا إلى حاكمنا بول 

برمير أن يتعاطف مع الشيعة، فيما أوعزنا 
إلى سفيرنا زملاي خليل زاده أن يتعاطف مع 
السنة.. فكان أن منح الشيعة احلاكم برمير 

لقب ”أبو حيدر“ فيما منح السنة سفيرنا 
زملاي لقب ”أبو عمر“، وكان منحهم هذا 

قائما على سيكولوجيا الضحية التي عاشها 
الشيعة زمن الدكتاتورية، ويعيشها السّنة 

زمن الدميقراطية، وكان علينا أن منضي أكثر 
ما دام الباب قد انفتح على التقسيم.

كان األمر يحتاج إلى تصعيد، ذلك 
أن خبراءنا السيكولوجيني أفادونا أن 

الشيعة والسّنة يّنحون جانبا ما بينهم من 
خصومات وعداوات، ويتوحدون أمام من 
يعّدونه محتال كما حصل يوم زار القائد 

العسكري البريطاني ”جلمن“ قبيل اندالع 
ثورة العشرين، املرجع الديني الشيرازي في 

النجف وعرض عليه أن يأتيه مبفاتيح روضة 
اإلمامْني في سامراء من الّسنة ويعطيها 
للشيعة، فرفض الشيرازي وعاد ”جلمن“ 

خائبا  ليحّرض الشيخ ”ضاري“ قائال 
”كيف تطيعون فتوى الشيرازي وهو مرجع 

للشيعة“؟ فأجاب الشيخ ضاري ”والشيرازي 
مرجعنا أيضا“.

كان علينا أن ُندخل طرفا ثالثا يتولى هذه 
املهمة، وكان هذا الطرف حاضرا، إذ أننا كّنا 

فتحنا حدود العراق حني دخلناه في 2003 
وفسحنا املجال لإلرهابيني في العالم بأن 
يتوجهوا إليه، فجاءوا من كل البلدان مبا 

فيها أفغانستان ودول أخرى ال تخطر على 
بال مثل فرنسا وإيطاليا وأملانيا واستراليا 

وهولندا. 
وحدث احتراب طائفي عنيف لسنتني 

حّول التقسيم من فكرة سياسية وحالة 
اجتماعية نفسية، إلى حقيقة على األرض، 

وبحصولها أنهينا (الزرقاوي) الذي أمت 
املهمة.

ولقد أفادنا خبراؤنا بعلم االجتماع 
بنصيحة ذهبية: علينا أن نوّظف املعطيات 

الدميغرافية والتاريخية للعراق، ونستحضر 
جتربة تفكيك االحتاد السوفياتي وتقسيم 

يوغسالفيا وتوظيفهما في جغرافيته 
البشرية خللق أزمة سوسيولوجية للعراقيني، 

وأردفوها بنصيحة ماسية: إذا أردمت 
السيطرة على مجتمع ما، عليكم باستهداف 

قيمه األخالقية.
ولقد وجدنا ضالتنا في أشخاص 

انتخبتهم جماهير ال على معيار الكفاءة 
والنزاهة، بل االنتماء العشائري والطائفي 

والقومي. وألنهم كانوا محرومني ولهم 
شراهة للثروة فإنهم بدأوا خطواتهم األولى 

في الفساد املالي على وجل واستحياء، ثم 
تشجعوا حني وجدوا أن وزراء ومسؤولني 

كبار سرقوا املليارات وهربوا بها إلى 
أميركا وبريطانيا وهـم محميـون. عندها 

شاع الفساد وصار عند العراقيني شطارة 

بعد أن كانوا يعّدونه خزيا، وبه متت 
خلخلة املنظومات القيمية األخالقية في 

املجتمع العراقي، لتكتمل عوامل التقسيم، 
سياسيا واجتماعيا ونفسيا ولوجستيا، 

وإيصال العراقيني إلى احلالة التي أفادنا 
بها خبراؤنا السيكولوجيون بأن جنعلهم 

يدركون أن العراق صار أشبه بالباخرة 
(تايتنك)، وأنهم إن بقوا فيها سيهلكون، ما 

يجعلهم في األخير يقبلون جميعا بالتقسيم، 
وسارت األمور بأكثر مما كّنا نتوقع كما 

تالحظون.
وقبل أن نبدأ توزيع اجلوائز التي 

سيشاركني فيها وزير خارجية دولة إسرائيل 
والسفير البريطاني وشخصية أخرى سيعلن 

عنها في حينه، نود أن نشير إلى أن املنّفذ 
األكبر الذي وافق على إعالن اسمه بالفوز هو 

”أبو بكر البغدادي“ الذي كّنا أعددناه نفسيا 
لهذه املهمة باعتقالنا له أربع سنوات خرج 
منها مشحونا بروح احلقد ودافع االنتقام، 

بعد أن درسنا شخصيته مذ كان صبيا يلعب 
كرة القدم في شوارع مدينة ”الطوبجي“، إلى 
حصوله على شهادة الدكتوراه من اجلامعة 

اإلسالمية، وقد أدى املهمة بشكل يفوق 
التوقع.

السادة الوزراء والسفراء وممثلو من 
يعنيهم األمر:

إن إنهاء الروح التي توّحد العراقيني 
باالنتماء إلى العراق، هو الضمانة األكيدة 

ليكتب التاريخ عندها، كان هنالك وطن 
اسمه العراق. ومع أننا مطمئنون إلى أن 

من صـاروا مؤثرين في العمليـة السياسية 
ساروا في طريق تبـادل التهم التي تباعد 
فيما بينهم، وأننا أعددنا من سيتعاونون 

معنا، لكنني ال أخفيكـم خشيتي من 
العراقيني. فحني دخلت قبل أيام صحبة 
مترجمي إلى كنيسة في الكرادة، رأيت 

امرأة بعباءة قد أشعلـت شمعـة ووقفت 
أمام السيدة العذراء، تتوسل إليها وهي 

تبكي ”مرميانه.. بجاه أبو احلسنني عليج.. 
رديلي ابني“، وما زاد من خشيتي أنها 

ختمت دعاءها قائلة ”تعالوا قّسموا قلبي وال 
تقّسموا العراق“.

* رئيس اجلمعية النفسية العراقية

حدث هذا في بغداد بعد كذا سنة: فنتازيا لحقيقة مؤجلة

«نشـــدد على ترســـيخ االعتدال، وعلى ضرورة الوقـــوف إلى جانب 

المفتي الشـــيخ عبداللطيف دريان ودعمـــه إلعادة النهوض بدار 

الفتوى وإظهار الصورة الحقيقية لإلسالم والمسلمين».

سعد الدين احلريري
الرئيس األسبق للحكومة اللبنانية

«الغزو األميركي للعـــراق عام 2003 هيأ الظروف لظهور تنظيم 

الدولة اإلسالمية، وذلك نتيجة للمشكالت التي خلقت في العراق 

جراء طريقة االحتالل وما أعقبه من انقسامات».

األخضر اإلبراهيمي
مبعوث األمم املتحدة السابق إلى سوريا

«ســـعد الحريري يريـــد القـــول إن اللبنانيين قـــادرون على انتخاب 

رئيـــس للجمهوريـــة بعيدا عن أي قرارات خارجية، كما أنه يســـعى 

لحماية لبنان من النيران المحيطة به».

عاطف مجدالني
عضو كتلة املستقبل اللبنانية
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} جتد اللغة العربية نفسها اليوم ُمْزهّوة 
بتداولها عبر وسائل التواصل االجتماعي، 

التي هي باألساس نتاج الغرب، وحزينة 
في الوقت ذاته من حلول اللهجات احمللية، 

التي تبّني خصوصية املجتمعات العربية من 
حيث درجة االختالف دون االتفاق، والتباعد 
بدل التقارب، بل إنها تعاني من صعوبة في 
التكّيف بشكل نهائي مع تلك الوسائل، وفي 

داخل قلوب كثير من أبنائها غصة وألم لعدم 
توفر إجابة لسؤال: أليست لغتنا اَألْولى بطرح 
وسائل للتواصل االجتماعي، بدل أن تستسلم 

لتلك الوسائل، التي ترجح كفة اللهجات 
احمللية على حساب اللغة العربية الفصحى؟

مهما يكن، فإن غياب صفة املنقذ عن اللغة 
العربية، لم يحل دون حتقيقها لنتائج ترجوها 

من التحفز واملواجهة فقط، ولكنها ألقت 
بظالل من الشك واحليرة على املتحدثني بها، 
خاصة أولئك الذين يشاركون يوميا بالكتابة 

عبر وسائل التواصل االجتماعي من خالل 
تناول مختلف القضايا، خاصة احملّرمات في 
السياسة وفي الدين وفي املجتمع، فانتهوا، 

إما رغبة في االختصار أو لشعور بالعجز في 
التعبير، أو تقليال وتقليصا من الزمن، إلى 

إدخال األرقام ضمن القاموس اللغوي، وبذلك 
اختصروا بعض احلروف في أرقام من خالل 

التعبير بلغة أخرى، مثل استعمال رقم 3 
بدل حرف العني، أو الرقم 7 بدل حرف احلاء 
في الكتابة باللغة اإلنكيلزية، حيث احلروف 

التينية واملعنى عربي، وذلك ضمن كتابة 
جديدة تسّمى الكتابة باألربيزي.

تلك أحد مظاهر تأثير وسائل التواصل 
االجتماعي على اللغات، ومنها اللغة العربية 

بطبيعة احلال، ومن هنا نشأت مخاوف بعض 
الباحثني بخصوص الدور املستقبلي للغة 

العربية، ولتلك املخاوف ما يبررها من الناحية 
العمليّة، قياسا على جتارب سابقة في وسائل 

اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية، حيث 
التراجع الظاهر في كل الدول العربية نتيجة 

انخفاض مستوى التعليم، وتراجع سلطة 
الدولة، وتعّمق الهوة بيننا وبني الغرب جلهة 

إنتاج املعرفة في كل املجاالت، وتبعا لذلك 
ا، ما  ا ولغوّيً يصبح مقبوال ومطلوبا، خبرَيّ

يكتب عبر وسائل التواصل االجتماعي.
والقول السابق يكشف عن أن لإلعالم 

سْطوته املرتبطة مبرحلته التاريخية، فهو 
ابن زمانه وعصره من جهة، والفاعل فيه من 
جهة أخرى، وبهذا املعنى يقول جالل أمني، 
في كتابه ”محنة الدنيا والدين في مصر“، 

موّضحا جتربة اإلعالم في بالده من ناحية 
التأثير ”إذا رجعنا في الزمن نحو نصف 

قرن جند أن سطوة وسائل اإلعالم على أفكار 
الناس كانت أقل بكثير مما هي عليه اليوم، 
قارن مثال بني الدور املتواضع الذي لعبته 
وسائل اإلعالم في السنوات األولى لثورة 
1952، حيث ال يوجد تلفزيون، والصحف 

واملجالت محدودة التوزيع، والراديو نادر 
جدا في القرى، وبني الدور الذي لعبته وال 
تزال تلعبه وسائل اإلعالم في ثورة 2011، 

حيث التلفزيون مفتوح في كل بيت، وال يكف 
عن الثرثرة، ويبّث الصور املثيرة مصحوبة 

باملوسيقى احلماسية، والصحف القدمية 
واجلديدة تتبارى في كسب القراء وإثارتهم 

في اجتاه أو آخر.. إلخ“. وينطبق ما ذهب إليه 
جالل أمني على وسائل التواصل االجتماعي 

في ثورة يناير املصرية، وقبلها ثورة تونس 
ضد الرئيس األسبق زين العابدين بن علي، 
حيث كانت هي الوسيلة األكثر جناحا، وال 

يزال لها تأثيرها إلى اآلن.
سطوة اإلعالم تلك هي التي متد 

مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 
بالقوة، وهي أيضا التي جتعل املهتمني باللغة 

فون من املصير الذي ستؤول  العربية يتخوَّ
إليه اللغة العربية الُفْصحى، خاصة بعد أن 

أصبحت الكتابة تعتمد اعتمادا شبه كلي 
على اللهجات العامية، وهم في حقيقة األمر 
يتناسون، أو يحاولون التغطية على ما في 
احلياة االجتماعية، قبل الواقع االفتراضي، 
من سلبيات، فضعف اللغة املستعملة وعدم 

االلتزام بالقواعد النحوية واإلمالئية هو 
نتيجة حتمية النخفاض املستوى التعليمي 

والثقافي، وهو قبل ذلك ضعف سياسي للدولة 
القطرية وتراجع للهوية القومية.

وباختصار فإن اللغة أو اللهجات 
املستعملة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
هي انعكاس للواقع العربي بشكل عام، ومع 
ذلك كله فإن هناك فائدة حتققت بفضل تلك 

الوسائل، وهي تعايش الفصحى مع العامية 
على مستوى الكتابة اإللكترونية، وهو ما 

عجزنا عن حتقيقه سابقا من خالل النصوص 
املكتوبة، حيث سببت خالفات فكرية وصلت 

إلى درجة اخلصومة في بعض الدول العربية 
منها مصر ولبنان واجلزائر، حني دار النقاش 

حول الكتابة بالعامية بدل الفصحى.
غير أن بعض الباحثني يرى خالف 

الرأي السابق، من ذلك ما ذهب إليه جمال 
سند السويدي في كتابه وسائل التواصل 

االجتماعي ودورها في التحوالت، بقوله 
”احلقيقة أن اللغة العربية الفصحى ال تواجه 
تهديدا من انتشار اللغة اإلنكليزية فقط، بل 
ميكن القول إن انتشار العامية العربية أو 

اللغات الدارجة هو التهديد األخطر أو اآلتي 
على اللغة العربية الفصحى أيضا، لدرجة 

أنه ال أحد يستطيع اجلزم مبا ستؤول إليه، 
واملدى الزمني الذي ستبقى فيه مستويات 

احملافظة على تعّلمها قائمة“.
القول بتهديد العامية للفصحى ليس 

جديدا من ناحية طرحه، فقد سبق أن شّكل 
خالفا بني النخب العربية، واليوم تكاد اللغة 

العربية الفصحى أن تسّلم بالواقع في مجاالت 
اإلعالم املختلفة، رغم موقف النخبة املدافعة 
عنها، وهو ما نراه حاليا في وسائل اإلعالم 

عبر املسلسالت التليفزيونية واألغاني، إذ 
تراجعت اللغة العربية كثيرا، مقابل زيادة 

األلفاظ اإلنكليزية في احلوار اليومي وعلى 
ألسنة مقدمي البرامج اإلعالمية.

هكذا ورثت وسائل التواصل االجتماعي 
تركة ثقيلة من وسائل اإلعالم األخرى، فهي 
ليست جالدا فقط، ولكنها ضحية، وبغض 

النظر عن تقييمها من ناحية دورها في تثبيت 
اللهجات العامية، فإنها انتهت بنا إلى متييز 
واضح بني دورها ودور الفصحى في انتشار 

املعرفة وبث الوعي والتعبير بحرية، وبفضلها 
متّكن العرب من حتويل املشهد اللغوي 

العربي إلى حال من التعايش بني الفصحى 
واللهجات، وهو في نظر البعض إجناز شرط 

أن يتخّلص من الكلمات البذيئة.

 * كاتب وصحفي جزائري

اللغة العربية وسطوة ابن العصر

«حركة النضال العربي لتحرير األحواز العربية ستكون السباقة في 

مقارعة االحتالل الفارســـي علـــى أرض األحواز، وأدعو المنتفضين 

إلى االستمرار في نضالهم ضد العدو الفارسي وغطرسته».

حبيب جبر
رئيس حركة النضال العربي لتحرير األحواز

«فرنسا ال تقبل مناهضة السامية وستحاربها دون تهاون. هذا هو 

جوهر الخطة التي ســـيعرضها رئيس الوزراء مانويل فالس باســـم 

الحكومة في األيام المقبلة ضد العنصرية ومناهضة السامية».

فرانسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

«الشـــعب األحوازي قام بأكثر من سبع عشـــرة ثورة وانتفاضة في 

وجه االحتالل الفارســـي، والعديد من األنظمة التي تدعي االنتماء 

العربي شاركت في طمس الهوية العربية لألحواز».

عباس الكعبي
رئيس املنظمة الوطنية لتحرير األحواز

} الذين يقودون السيارات يجدون مكتوبا 
في املرآة حتذيرا يشير إلى أن ”األجسام 

على املرآة ليست كما تبدو عليه في الواقع“، 
ذلك يتجه بنا دوما إلى احلالة اإليرانية، 

وأجد أن إيران حتل محل ذلك التحذير، إذ 
ال تبدو على ما هي عليه. حقوقيا أحد أسوأ 
األنظمة االستبدادية القمعية، سياسيا أحد 

أكثر األنظمة مراوغة وخبثا، دينيا أحد أكثر 
األنظمة الثيوقراطية تضليال وانتهازية 

وطائفية، اجتماعيا أحد أكثر األنظمة متييزا 
وجهوية، وهي طامحة بشدة إلى استعادة 
األمجاد الصفوية ما يجعلها دولة توّسعية 
بامتياز، وبالتالي كولونيالية لن تتردد في 

التعبير عن طموحاتها في التهام جيرانها كما 
في حالة اجلزر اإلماراتية، واألقاليم املجاورة 

لها كما في األحواز، ثم تتشدق باحترامها 
لعالقات اجلوار واحترام حقوق اإلنسان.

عندما نقف عند القضية األحوازية لن 
يصعب علينا اكتشاف حجم املتاعب األخالقية 

التي تواجهها إيران وتتهرب منها بصورة 
مكشوفة، فهي تقمع الشعب األحوازي منذ 

الثورة اإلسالمية التي يفترض أنه كان لديها 
برنامجا سياسيا؛ إما عبر احتواء سلس يوفر 

حقوق هذا الشعب أو بالتفريق بإحسان، 
ولكن طبيعتها االستحواذية جعلتها تلتهم 
اإلقليم وتتعامل معه بفقه أمني وبوليسي 

كارثي يستدعي تدخال حقوقيا يوقف الهدر 
اإلنساني في اإلقليم، ولن حتصل إيران على 

أمن واستقرار ما لم يحصل عليه هذا الشعب.
قضية األحواز قدمية ولم يتم حلها عبر 

العقود املاضية، وقد ورثتها الثورة اإلسالمية 
وأضافت إليها من السوء التوسعي ما جعلها 

أكثر تعقيدا، فهي قضية تعود إلى الوجود 
الفعلي للدولة اإليرانية في إقليم األحواز، 

الذي ترتب نتيجة للحرب التي شّنتها األولى 
سنة 1925 ضد الدولة الكعبية األحوازية، 

واستمرار سوء الوضع، عملية متعّمدة تتفق 
مع اجتاهات الدولة اإليرانية ألن الصبغة 
الدينية تزيد األمور سوءا، ألن الدين ليس 

الغرض منه حتقيق التعايش والتقارب 
واحترام اإلنسان، وإمنا غطاء ألقبح ما في 

املمارسات احلقيقية، ولذلك أكرر بأن صورة 
األجسام على املرآة ليست كالواقع.

اإلقليم ليس فارسيا ولذلك ال ميكن أن 
ينسجم مع طموحات إيران، وذلك يعني 

استمرار املطالبة باحلقوق وفقا لقاعدة ”ما 
ضاع حق وراءه طالب“ إلى أن ينتهي األمر 
مبا يتوافق مع اخليارات األحوازية، وذلك 
أشبه بالشوكة في اخلاصرة الفارسية، ألن 

الدولة لم تبذل جهدا غير القمع في استيعاب 
اإلقليم وأهله في منظومة الدولة مبا يوفر لها 

أمنها، وسياسة اإلقليم بأي صيغ سياسية 
تشاركية سواء في إطار حكم ذاتي أو فيدرالي 

يبدو منطقيا الختالف جذور األحوازيني عن 
بقية املكونات الدميوغرافية واإلثنية اإليرانية.

اطلعت على مسودة دراسة عن القضية، 
وفيها في السياق القانوني لإلقليم جند أن 

الوجود الفعلي للدولة اإليرانية ترتب نتيجة 
للحرب التي شّنتها ضد الدولة الكعبية، ولذلك 

فإن التوصل إلى حقيقة الوضع القانوني 

إلقليم األحواز يفترض البحث فيما إذا كانت 
الدولة الكعبّية متثل فعال ما يسّمى مبفهوم 

الدولة في لغة القانون الدولي، وإذا كانت 
الدولة اإليرانّية قد غّيرت املركز القانوني لهذا 

اإلقليم نتيجة للحرب التي شّنتها عام 1925، 
فإن تقييم مدى مشروعّية هذا التغيير يفترض 
البحث في مدى قانونية تلك احلرب في ضوء 

قواعد القانون الدولي السارية آنذاك.
تضع الدراسة جملة من التساؤالت التي 
ترتكز إلى افتراض أنه إذا كان تغيير الدولة 
اإليرانية للمركز القانوني لألحواز قد أنشأ 

وضعا جديدا لإلقليم، فال شك أن استمرار هذا 
الوضع على ما هو عليه، يثير تساؤالت عديدة 
حول اإلجراءات التي اتخذتها الدولة اإليرانية 

جتاه إقليم وشعب األحواز.
إضافة إلى ذلك أثر استمرار وضع اليد 
اإليرانّية على األحواز منذ عام 1925 وحتى 
يومنا هذا على املركز القانوني لإلقليم، في 
ضوء االعتبارات املتعلقة باإلجراءات التي 

اتخذتها الدولة اإليرانية جتاه إقليم وشعب 
األحواز، ومن حيثيات الواقع أنه منذ أن 

وضعت الدولة اإليرانية يدها على األحواز، لم 
يشهد اإلقليم الهدوء بسبب الثورات املتتالية 

التي قام بها شعب األحواز، ولذلك فإن الوضع 
لن ينتهي حسب املرئيات اإليرانية طاملا هناك 

طاقة دافعة لهؤالء املقهورين الذين يتوافق 
معهم القول ”أفعال املقاتلني من أجل احلرية ال 

بد وأن تنتهي إلى حتقيق تطلعاتهم“.

* كاتبة سعودية

األحواز شوكة في الخاصرة الفارسية

قضية األحواز قديمة ولم يتم 

حلها عبر العقود الماضية، وقد 

ورثتها الثورة اإلسالمية وأضافت 

إليها من السوء التوسعي ما جعلها 

أكثر تعقيدا

سكينة المشيخص

عبداهللا العلمي
} مرت جهود مجلس الشورى لسن قانون 

ملنع اإليذاء والتحرش في السعودية عبر ثالث 
مراحل هامة ولكنها لألسف لم حتقق الهدف 

املرجو منها.
املرحلة األولى بدأت في نوفمبر 2008، 
عندما قرر مجلس الشورى دراسة مشروع 

قانون لتقنني عقوبة جرمية التحرُّش اجلنسي 
ووضع العقوبات املناسبة لها. قبل ذلك، مت 

ترك األمر لالجتهادات الشخصية، ما أدى إلى 
تباين في العقوبات على اجلرائم األخالقية 

رغم التشابه في تلك اجلرائم املشينة.
منذ عام 2008 أنتجت الهند السيارة 

(نانو)، وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا 
يحمل قمرا صناعيا، ودّشنت ”مايكروسوفت“ 

نسخة نظام التشغيل (ويندوز 7)، ومت 
اختراع جهاز تنفس محمول يحل محل وحدة 

التنفس االصطناعي، ومتت زراعة قصبة 
هوائية بفرنسا، وأجرى الباحثون دراسات 

لتحضير أدوية للشفاء من مرض شرايني 
القلب، ومتكن األطباء ألول مرة من حتضير 
لقاح ملرض املالريا ولقاح آخر ضد سرطان 

البروستاتا، واكتشف الباحثون دواءين 
اللتهاب الكبد (سي) ومتّكن الباحثون من 

تقدمي دالئل حول وجود ”جسيمات هيغز“، 
وهذا من أهم اإلجنازات العلمية التي توّصلت 

إليها البشرية خالل املئة عام املنصرمة، 
ومازال الشورى عاجزا عن إقرار نظام يعاقب 

املتحرشني. وفي 2012 صدر قرار ”تاريخي“ 

ملجلس الشورى إلدراج مناقشة مكافحة 
التحرُّش اجلنسي ضمن مشروع للحماية من 
اإليذاء. من أسباب تأخر البدء مبناقشة نظام 

مينع التحرُّش هو معارضة البعض تقنني 
األحكام القضائية، أو عدم الرغبة في االعتراف 

بوجود ”اختالط“ بني اجلنسني.
املرحلة الثانية بدأت في أغسطس 2013 

عندما صدر قانون ”احلماية من اإليذاء“. 
النظام مكون من 17 مادة يواجه املدانون 

باإليذاء النفسي أو اجلسدي بعقوبة ناعمة 
باحلبس أقصاها عام واحد ودفع غرامة هزيلة 

ال تتعّدى 50 ألف ريال. التحرُّش اجلنسي 
جرمية ألنه محّرم شرعا وأخالقيا، ولكن 

النظام الصادر في عام 2013 ال يفي بالغرض 
وال مينع التحرُّش بالصرامة املطلوبة.

في نفس الفترة، ورغم أن النظام ينطلق 
من تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية القائمة 

على صيانة العرض وكف األذى ومعاقبة 
املعتدي، قفز داعية معروف وأصدر فتوى 

يّدعي فيها أن نظام منع التحرش يفتح الباب 
أمام الدعارة. رمبا كان هذا االختراع اخلطير، 
وغيره من داخل وخارج الشورى، من األسباب 

التي دفعت لسحب قانون مكافحة التحرش 
بعد خمسة أشهر من عرضه ومناقشته، وذلك 

بناء على رفض بعض األشخاص له، حتت 
ذريعة أن ”املشروع سيعزز ويهّيئ مفهوم 

االختالط بني اجلنسني في املجتمع“.
متى يتفق املجتمع أن االنغالق وعدم تعّود 

األفراد، ذكورا وإناثا، على التواجد في مكان 
واحد سواء في العمل أو احملال التجارية 

أو املؤسسات احلكومية، أصبح من املاضي؟ 
أعتقد أن إصدار قانون صارم ملنع التحرُّش 

أصبح ضروريا، خصوصا مع االنفتاح الذي 
يشهده املجتمع السعودي وانطالقة املرأة 

السعودية في مجاالت العمل العام.
أما املرحلة الثالثة فقد بدأت األسبوع 

املاضي عندما اقترح لوبي ثالثي من أعضاء 
املجلس استبدال املسّمى بـ“نظام حماية 
العرض“، ليكون النظام ”شامال ملكافحة 
التحرش واالبتزاز واملتاجرة بالبشر من 

ناحية الوقاية السابقة بآلياتها والعقوبة 
الالحقة بضوابطها“، والتي تصل في حدها 

األعلى إلى السجن عاما وغرامة 100 ألف 
ريال، يعني“ كأنك يا زيد ما غزيت“.

اخلبر اإليجابي أن وزارة العدل قامت 
بإخضاع أكثر من 40 قاضيا من قضاة محاكم 

األحوال الشخصية واحملاكم اجلزائية 
لبرنامج تدريبي حول (العنف األسري، 
مفهومه وصوره واإلجراءات القضائية 

جتاهه). املستشار العدلي للبرامج االجتماعية 
ناصر العود أوضح أن البرنامج التدريبي 
مت إعداده بسبب رصد أكثر من 13 قضية 

عنف ضد األطفال في احملاكم إلى جانب 12 
قضية عنف ضد املرأة و152 قضية عنف 

أسري سجلت خالل عام 1435هـ. قرأت أيضا 
أن البرنامج جاء بتوجيه من املقام السامي 

للمجلس األعلى للقضاء لدراسة موضوع 
العنف األسري باعتباره ”أحد أهم مشكالت 

األسرة وما يترتب عليه من سلبيات تؤثر 
على األسرة والرتباطها بقضايا الوالية 

واحلضانة“.
أتفق مع طرح األخصائية النفسية موضي 

الزهراني، في أن الكثير ُصِدم من موقف 
مجلس الشورى الذي حتّفظ على قانون 
األحوال الشخصية، وسحب على قانون 

مكافحة التحرش بالنساء، رغم أنهما من 
املطالبات احلقوقية اإلنسانية املكّملة لنظام 

احلماية من اإليذاء للمرأة والطفل.
عندما تغفو امللفات احلقوقية الهامة في 

أدراج جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشورى 
لشهور ثم يتم حتويلها إلى اللجنة الشرعية 

والقضائية فهذا مضيعة للوقت واحلقوق، 
وتظل املرأة في معاناة ال حدود لها قد تستمر 

لسنوات لكي حتصل على حقوقها املشروعة.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية
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تلقت العملة واألســـهم الروسية  }  موســكو – 
ضربـــة جديـــدة، بعد أن قـــررت وكالـــة موديز 
للتصنيـــف االئتماني خفـــض تصنيف الديون 
الروســـية إلـــى درجـــة ”التصنيـــف الخاضع 
للمضاربة“ في خطوة أدانتها موســـكو معتبرة 
أنها تندرج في إطار ”الحملة المعادية لروسيا“.
المســـعر  آر.تـــي.أس  المؤشـــر  وتراجـــع 
بالدوالر بنحو 3 بالمئة بينما انخفض المؤشر 
ميســـيكس المقيـــم بالروبـــل 1.27 بالمئة، ألنه 
تكبد خســـائر غير مباشـــرة من تراجع العملة 

الروسية.
وانخفـــض الروبل أمس، بأكثر من 2 بالمئة 
ليصل ســـعر اليورو إلى 71.75 روبل بينما بلغ 
ســـعر الدوالر نحو 63.27 روبل، لتصل خسائر 
الروبـــل إلى أكثر من 50 بالمئة منذ بداية العام 

الماضي. وكانـــت موديز قررت خفض تصنيف 
ديون روسيا على المدى الطويل درجة واحدة، 
بسبب المخاطر التي تثيرها األزمة األوكرانية 
وتدهور أســـعار النفـــط والعقوبـــات الدولية، 
لتضعـــه عند ”بي أيه1“ بعدمـــا كانت ”بي.أيه.

أيه3“. 
وأرفقـــت الوكالـــة الخفـــض بآفاق ســـلبية 
تشـــير إلى احتمال تخفيضها مـــرة أخرى في 
األشـــهر المقبلـــة. وتعني الدرجـــة الجديدة أن 
هنـــاك احتمـــاال كبيرا لعدم احتـــرام المقترض 

اللتزاماته المالية.
وأوضحـــت وكالـــة التصنيـــف االئتمانـــي 
أن ”اســـتمرار األزمة فـــي أوكرانيا والصدمات 
الناجمة عن أســـعار النفط إضافة إلى معدالت 
صرف العمالت ستضر بقوة االقتصاد الروسي 

وآفاق نموه على المدى المتوســـط، على الرغم 
من اإلجراءات المالية أو الضريبية“.

 وأضافت موديز أن القدرة المالية للحكومة 
”ســـتتضاءل ماديا بفعل الضغط على الموازنة 
والتـــآكل المتواصـــل فـــي احتيـــاط العمالت“ 
في البلـــد، ويحصل كل ذلك فـــي إطار تضييق 
الوصول إلى أسواق الرساميل الدولية وهروب 

رساميل.
وردت موســـكو بحـــدة علـــى الوكالة. وقال 
الدبلوماسي الروسي يفغيني ستانيسالسوف 
”من الصعب تفســـير هذا القرار بحجج محض 

اقتصادية“.
 وأضـــاف أن ”هذا القرار ينـــدرج في إطار 
حملـــة معادية لروســـيا“، داعيا إلى تأســـيس 
وكالـــة للتصنيـــف االئتمانـــي لـــدول بريكس 

(البرازيل وروســـيا والهنـــد والصين وجنوب 
أفريقيـــا). وموديـــز إحدى ثالث أكبـــر وكاالت 
عالميـــة للتصنيف االئتمانـــي، تعتبر أيضا أن 
والمســـتقبلية“  الدوليـــة ”الحالية  العقوبـــات 
التي تصيب موسكو، إضافة إلى تدهور أسعار 
النفط وارتفاع التضخم ”ســـيكون لها انعكاس 
سلبي على العائدات والنشـــاط التجاري وثقة 

المستهلكين“.
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1062اقتصاد
شـــركات حكومية تدرس وزارة البتـــرول املصرية قيدها في 

البورصة، بحســـب وزير البترول شـــريف إسماعيل، الذي رجح 

طرح أكثر من واحدة خالل العام الحالي.

باملئة حصة الشـــركات الكورية الجنوبية من الســـوق األوروبي 

ألجهـــزة التلفزيون ذات الشاشـــة املســـطحة العـــام املاضي، 

واستأثرت سامسونع بنحو ٤٠ باملئة من السوق.

االستثمارات القطرية في مغامرة جديدة في الواليات المتحدة
[ تضارب مواقف األميركيين من االستثمارات القطرية [ الدوحة تخصص 35 مليار دوالر لترطيب العالقات مع واشنطن 

} واشــنطن - وصـــل الشـــيخ تميـــم بن حمد 
آل ثانـــي أمير قطر إلـــى العاصمـــة األميركية 
واشنطن في زيارة رســـمية للواليات المتحدة، 
وبحث أمس مع الرئيس األميركي باراك أوباما 
عددا من القضايـــا السياســـية وملفات تعزيز 

الشراكة االقتصادية.
وتعتزم الدوحة استثمار أكثر من 35 مليار 
دوالر في الواليـــات المتحدة خالل الســـنوات 
الخمـــس المقبلـــة، طبقـــا لمذكـــرة تفاهم بين 
غرفتـــي التجارة القطرية واألميركية، ســـتوقع 
بيـــن الطرفيـــن على هامـــش زيـــارة أمير قطر 

لواشنطن.
يضـــخ  أن  أميركيـــة،  مصـــادر  وتوقعـــت 
قطريـــة  وشـــركات  قطريـــون  مســـتثمرون 
اســـتثمارات ضخمة في االقتصـــاد األميركي، 
إلـــى جانب حجـــم ما هـــو معلـــن، وأن تتنوع 
االســـتثمارات الحكومية القطرية بين قطاعات 

الطاقة والتكنولوجيا واالستثمار العقاري.
وكانت شـــركة ديـــار العقاريـــة القطرية قد 
افتتحت اســـتثماراتها في الواليـــات المتحدة 
بمشـــروع سيتي سنتر دي سي بكلفة 1.5 مليار 

دوالر في العاصمة األميركية.
ويـــرى محللـــون أن توجـــه االســـتثمارات 
القطريـــة للواليات المتحـــدة بعيدا عن الفضاء 
األوروبـــي، ربما يكـــون مدفوعـــا بتراجعه في 
دول أوروبية وبما تســـببت فيه سياســـة إدارة 
اســـتثماراتها فيهـــا، مـــن توتـــرات وفضائح 
فرنســـا  فـــي  خاصـــة  قضائيـــة  وتحقيقـــات 

وبريطانيا.
وكانت تقارير أميركية حذرت من توسعات 
قطر االستثمارية التي امتدت لتقتحم الواليات 
المتحدة واألســـواق األخرى الناشـــئة، مشيرة 
إلى أنه بات للدوحـــة أذرع مالية في كل أنحاء 
العالـــم، وأن قوة قطر المالية قد توظف للتأثير 
على القرارات السياسية في الدول التي ضخت 

فيها استثمارات ضخمة.
وكان البيـــت األبيض أكد أمس، أن الرئيس 
األميركـــي يتطلـــع لبحث القضايا السياســـية 

واالقتصاديـــة واألمنية مع ضيفـــه األمير تميم 
بن حمد، موضحـــا أن الواليات المتحدة وقطر 
تجمعهما شـــراكة طويلة األمـــد، وأن االجتماع 
ســـيكون فرصـــة مناســـبة لتقويـــة العالقـــات 
الثنائية ودعم االســـتقرار والرخاء في الشـــرق 

األوسط.
وال يســـتبعد خبـــراء أن يكون ضخ الدوحة 
استثمارات بهذا الحجم في السوق األميركية، 
وفـــي هـــذا التوقيت بالـــذات محاولـــة إلعادة 
التوازن فـــي العالقات مع الحليـــف األميركي، 
بعـــد فتـــور غيـــر معلن، بســـبب مواقـــف قطر 
الداعمـــة لشـــخصيات ولجماعـــات تعتبرهـــا 

واشنطن إرهابية.
وقال مايكل ســـتيفنز خبير المعهد الملكي 
المتحد لدراســـات الدفاع واألمن في لندن،هناك 
رأي يتـــم تداولـــه خاصة فـــي أوســـاط التيار 
اليمينـــي في الواليات المتحـــدة يعتبر أن قطر 
هي العدو رقم واحد، ولم تدافع قطر عن نفسها 

بالشكل الكافي في مواجهة هذه التهم.
غيـــر أن آخرين اعتبروا هـــذا الرأي بعيدا 
عن واقـــع العالقات األميركيـــة القطرية، حيث 
امتدت اســـتثمارات قطر للواليات المتحدة منذ 
سنوات، وأخذت تتوســـع تدريجيا لتشمل أهم 
وأكبـــر القطاعـــات، مرجحين أن هذا التوســـع 
المالي ال يخرج عن سياســـة تبـــادل المصالح 

وتنفيذ األجندات بالوكالة.
ويقول كريســـتوفر ديفدســـون الخبير في 
سياســـات الشرق األوســـط في جامعة درم في 
بريطانيـــا، إن قطر هي حليف مخلص للواليات 

المتحدة منذ بداية الربيع العربي في 2011.
فرنســـية  وشـــخصيات  أحـــزاب  وكانـــت 
ضغطت إللغاء مشـــروع تمويـــل قطر لصندوق 
بقيمة 50 مليون يورو إلقامة مشاريع  اقتصادية 
لســـكان الضواحي الفرنســـية الفقيرة، متهمة 
الدوحـــة بأنها تســـعى للتأثير علـــى القرارات 
السياســـية للدولـــة، إضافة الـــى أنها حاضنة 
مالية لجماعات اإلســـالم السياســـي، وألذرعها 

وفروعها في مختلف دول العالم.
وتنظر أوســـاط أوروبية إلى االستثمارات 
القطرية الخارجية بعين الريبة، في ظل اتهامات 
غربيـــة للدوحـــة بتوظيفها سياســـيا ولتنفيذ 
أجنـــدات تصب فـــي مجملهـــا فـــي اتجاهين: 
أولهما تعزيز ســـيطرتها ونفوذها في الخارج، 
وثانيهما خدمة جماعات اإلســـالم السياســـي 

في المنطقـــة العربية. ويرى مراقبون أن اتفاق 
المصالحة الخليجية واستمرار الريبة الدولية 
فـــي تحركات قطـــر، فرض علـــى الدوحة ضبط 
إيقاع االستثمارات الخارجية، لكن استمرارها 
في دعـــم جماعة اإلخوان المســـلمين في مصر 
وفروعها فـــي ليبيا وتونس، اليزال يلقي بثقله 

على مناخ الثقة المفقودة أصال.
وتنشـــط قطـــر بـــال هـــوادة فـــي عمليات 
االستحواذ على أصول في جميع أنحاء العالم 
وشراء حصص في شـــركات إستراتيجية وقد 
انتزعت اســـتثمارات بوتيرة سريعة، من بينها 
حصـــص في شـــركات الطاقـــة األوروبية وفي 
كبرى شركات السيارات والطيران والمصارف، 
وامتـــدت إلـــى بورصة  لنـــدن وحـــي المال في 
الفنـــادق  وسلســـلة  البريطانيـــة،  العاصمـــة 
والمتاجـــر الفاخـــرة فـــي ألمانيـــا وبريطانيا 

وإيطاليا وفرنسا واليونان.

ويقول سياســـيون فرنسيون وبريطانيون، 
إن قطـــر ال تصنـــع سياســـات اقتصادية وإنما 
تنفـــذ أجندات سياســـية وتســـعى للســـيطرة 
المالية والتأثير على صناعة القرار السياســـي 

واالقتصادي. 
وســـبق ألمير قطر أن زار الواليات المتحدة 
فـــي مناســـبتين للمشـــاركة فـــي اجتماعـــات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، بينما تعد هذه 
الزيارة الرســـمية األولى له للبيت األبيض منذ 

توليه الحكم في 25 يونيو 2013.
وكان أمير قطر قد سارع إلعادة هيكلة إدارة 
صندوق الدولة الســـيادي بعد أيام على تسلمه 
الحكـــم، وأعاد هيكلته مرة أخـــرى في محاولة 
الحتـــواء االنتقادات الغربيـــة والعربية إلدارة 
االســـتثمارات الخارجية وتوظيفها سياســـيا، 
فـــي خطوة أقصـــت على ما يبـــدو نفوذ رئيس 
الوزراء الســـابق الشـــيخ حمد بن جاســـم في 

إدارة استثمارات البالد.
لكـــن مصادر قطريـــة في الخـــارج اعتبرت 
وقتها إجراءات إعادة الهيكلة، وتعيين الشـــيخ 
عبداللـــه بن محمد بن ســـعود آل ثاني رئيســـا 
تنفيذيـــا جديدا لجهاز قطر لالســـتثمار، جّيدة 
لكنها اســـتبعدت أن تعيد منـــاخ الثقة من قبل 

األوروبيين.

}  بروكســل – وافـــق وزراء املـــال فـــي منطقة 
اليورو أمس، على مواصلة برنامج املســـاعدة 
لليونـــان، بنـــاء علـــى خطة اإلصالحـــات التي 

اقترحتها أثينا.
فالديـــس  األوروبـــي  املفـــوض  وأعلـــن 
دومبروفسكيس في ختام اجتماع عبر الهاتف 
شـــارك فيه الوزراء التســـعة عشـــر في منطقة 
اليورو ”نعتبر الئحة اإلصالحات التي قدمتها 
اليونـــان كاملـــة إلى حـــد كبير لتشـــكل نقطة 
انطـــالق“. وأضـــاف أن ”مواصلـــة البرنامـــج 

اليوناني“ ميكن بالتالي أن ”تبدأ“.
ولن يكون متديد البرنامج ملدة أربعة أشهر 
نهائيـــا إال بعد موافقة كل حكومة على حدة من 

حكومات منطقة اليورو.
أما في أملانيا، فإن املوافقة على هذا االتفاق 
حتتـــاج لتصويت فـــي البرملان مـــن املتوقع أن 
يتم صبـــاح اجلمعـــة. وقال مفوض الشـــؤون 
االقتصادية بيار موسكوفيســـي إن االتفاق ”ال 
يعني أننا موافقون على هذه اإلصالحات، نحن 
موافقـــون على املقاربة… لقـــد جتنبنا أزمة لكن 
علينا أن نواجه الكثير من التحديات الباقية“.

ولـــم يخف صنـــدوق النقـــد الدولي بعض 
التحفظـــات علـــى االتفـــاق معربا عن األســـف 
لغيـــاب ”ضمانـــات أكيـــدة“ تضمن بـــأن أثينا 

ستطبق اإلصالحات املقدمة.

مجموعة اليورو تطوي

الخالف مع اليونان

جانب من معرض باريس الزراعي الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة الفرنسية

حي المال في لندن آخر الصفقات الكبرى التي وضعت قطر يدها عليها

وجهت قطر بوصلة اســــــتثماراتها اخلارجية باجتاه الســــــوق األميركية، بعيدا عن أوروبا 
التي تعرضت فيها لهزات واتهامات بالفســــــاد وبتوظيف أذرعها املالية في اخلارج للتأثير 

على القرارات السياسية واالقتصادية في الدول التي ضخت فيها استثمارات ضخمة.

◄ وافق صندوق النقد الدولي 
أمس، على قرض تحت الطلب 

لصالح صربيا بقيمة 1.36 مليار 
دوالر على مدى 3 سنوات. وتقول 

إنها تعتزم استخدام القروض 
كإجراء احترازي ضد األزمات 

الطارئة.

◄ تعتزم شركة هيتاشي اليابانية 
للصناعات الهندسية االستحواذ 
على القطاعات المتعلقة بصناعة 

السكك الحديد في مجموعة 
فينميكانيكا الصناعية اإليطالية 

مقابل حوالي 2.1 مليار دوالر.

◄ قفزت األسهم األوروبية ألعلى 
مستوياتها في 7 سنوات بفعل 

نتائج أفضل من المتوقع من شركة 
بي.أتش.بي بيليتون العمالقة 

لصناعة التعدين وتكهنات بخفض 
التكاليف في تليفونيكا دويتشالند.

◄ نظم برلمانيون معارضون، 
احتجاجات في البرلمان الهندي 

أمس، بسبب مشروع قانون 
لالستحواذ على األراضي بهدف 

إنشاء مشاريع ضخمة يقول 
المحتجون إنه سيؤثر على مصالح 

المزارعين.

◄ قرر االتحاد األوروبي أمس، 
تقديم منحة قيمتها مليار يورو إلى 
إثيوبيا لدعم المشروعات التنموية 
في البالد خالل 5 سنوات تبدأ من 
العام الجاري، بحسب بيان صادر 

عن وكالة األنباء اإلثيوبية.

◄ حذر أليكسي ميلر رئيس شركة 
غازبروم الروسية أوكرانيا من أن 

كمية الغاز التي دفعت ثمنها قاربت 
على النفاد، وهدد بأن موسكو 

ستقطع الغاز ما لم تدفع كييف 
مقدما ثمن الشحنات المقبلة.

ضربة جديدة للروبل واألسهم الروسية بعد خفض تصنيفهاباختصار

مايكل ستيفنز: 

اليمني األميركي يعتبر 

الدوحة العدو رقم واحد 

للواليات املتحدة

تصنيف موديز الجديد 

لديون روسيا  يعني 

أن هناك احتماال كبيرا 

لعدم احترام موسكو 

اللتزاماتها املالية

كريستوفر ديفدسون:

قطر حليف مخلص 

ألميركا منذ بداية الربيع 

العربي في 2011

20
باملئـــة نســـبة ارتفـــاع قيمة عقـــود رعاية قمصـــان فرق كرة 

القدم األوروبية هذا املوسم، بمقارنة سنوية لتصل إلى ٦٨٧ 

مليون يورو مدعومة باستثمارات الشرق األوسط.
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◄ أكد المغرب أمس أن شركة 
غلف ساندز بتروليوم عثرت على 

غاز في بئر دوار أوالد بلخير1- في 
امتياز سبو البري. وتم ضخ ما 

يصل إلى نحو 175 ألف متر مكعب 
خالل أربع ساعات.

◄ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية 
أمس الثالثاء توقيع مذكرة تفاهم 

مع وزارة الصناعة اإليرانية 
إلنشاء شركة مشتركة لصناعة 

المحوالت الكهربائية في العراق، 
ومن المقرر إنشاؤه خالل 6 أشهر.

◄ استأنفت ليبيا ضخ الخام من 
حقلي السرير والمسلة في جنوب 

شرق البالد إلى ميناء الحريقة 
بمعدل 30 ألف برميل يوميا مما 

يعزز فرص تعافي الصادرات 
بعد فتح ميناء الزويتينة مطلع 

األسبوع.

◄ قال مصرف قطر المركزي إن 
دول الخليج أخفقت حتى اآلن في 
تنويع مواردها االقتصادية بحيث 
ال تقتصر على إيرادات النفط، وأن 

بعضها يواجه تحديات سياسية 
في المستقبل جراء ذلك.

◄ قرر مجلس إدارة البنك 
األفريقي للتصدير واالستيراد 
إطالق برنامج تمويلي جديد، 
قيمته نصف مليار دوالر لدعم 

الشركات المصرية وتعزيز التبادل 
التجاري بينها وبين الدول 

األفريقية.

◄ وقعت القوات المسلحة 
اإلماراتية عقدا بقيمة 200 مليون 
دوالر مع شركة أجوستاوستالند 

لشراء 9 طائرات هليكوبتر من 
طراز إيه.دبليو 139، الستخدامها 

في عمليات البحث واإلنقاذ.

باختصار
} بريوت - أعلن وزير مالية لبنان علي حسن 
خليل في مؤمتر صحفي أمس إصدار سندات 
خارجية بقيمـــة 2.2 مليـــار دوالر، وتوقع أن 
ينمو اقتصاد البالد بنسبة 2.5 باملئة في عام 

.2015
وقـــال خليل إن لبنان مـــا زال يحتاج 2.2 
مليـــار لتغطيـــة االحتياجـــات املاليـــة للعام 
احلالي، وإنه يحتاج إلى موافقة البرملان على 

ذلك.
وأضـــاف إن اإلصـــدار الـــذي وصفه بأنه 
ناجح جدا، ميتاز بانخفـــاض تكلفته مقارنة 
مع اإلصدارات املاضية. وقســـم اإلصدار إلى 
شـــريحتني األولـــى بقيمة 800 مليـــون دوالر 
وتســـتحق فـــي 2025 مبعدل عائـــد 6.2 باملئة 
والثانية بقيمة 1.4 مليار دوالر وتستحق في 

2030 مبعدل عائد 6.65 باملئة.
وأكد أن ”اإلجنـــاز األكبر يتمثل في حجم 
الطلب الكبيـــر على االكتتاب والذي فاق كافة 
التوقعـــات ليصل إلـــى 4.9 مليـــار دوالر أي 
مـــا نســـبته 223 باملئة من املبلـــغ الذي قررت 

الـــوزارة إصداره“. وأضاف ”رغم الصعوبات 
السياسية التي نعيشها ال زالت هناك ثقة في 

مستقبل لبنان وتسديده التزاماته“.
وحث خليل القوى السياسية على جتاوز 
خالفاتها ومترير القوانني في مجلس النواب 
التي من شـــأنها الســـماح للـــوزارة بإصدار 

سندات إضافية قبل يونيو املقبل.
ومنـــي االقتصـــاد اللبناني بانتكاســـات 
بسبب احلرب في سوريا التي بدأت عام 2011 

وامتدت آثارها إليه. 
وشـــلت األزمة السياسية أعمال احلكومة 
والبرملـــان فـــي بلد غيـــر قادر علـــى انتخاب 

رئيس منذ مايو املاضي.
وتوقـــع خليـــل ارتفـــاع الدين العـــام إلى 
68.76 مليـــار دوالر بعـــد إصـــدار الســـندات 
األخيرة ولكن في املقابل ســـتنخفض نســـبة 
إجمالـــي الدين العام إلـــى الناجت احمللي إلى 
حوالي 133-129 باملئـــة مقارنة مع 135 باملئة 
في عام 2014 وذلك بســـبب انخفاض أســـعار 

النفط العاملية.

} الرياض - وقعت الشركة السعودية للخطوط 
احلديدية (ســـار) عقد إدارة التشـــغيل والدعم 
الفني ملشروع قطار الشمال مع حتالف بريطاني 
تقوده شركة ســـيركو، يضم إلى جانبها شركة 
فريت الينـــر ومجموعة نتوورك ريـــل اململوكة 

للحكومة البريطانية بتكلفة 188 ماليني ريال.
وقال بيان رسمي إن مهام التحالف بحسب 
العقد الذي يســـتمر 5 ســـنوات، تشمل تطوير 
جميـــع سياســـات وإجراءات شـــركة ”ســـار“ 
اخلاصـــة بـــإدارة البنيـــة التحتية لشـــبكتها 
وتشـــغيلها مبا يضمـــن تقدمي أفضـــل معايير 
اخلدمـــة لعمالئها، حســـب املقاييـــس العاملية 
املتبعة. كما تشمل إدارة خطوط خدمات الشركة 
للـــركاب والبضائـــع ونقـــل املعـــادن والبترول 

والبتروكيماويات.
ويلتزم ”التحالـــف“ مبقتضى العقد املوقع، 
بتعيـــني متخصصني في مناصب قيادية للعمل 
فـــي مرافق الشـــركة وتقـــدمي برامـــج التدريب 
ملنسوبي ”سار“، إضافة إلى انتداب مهندسيها 
الســـعوديني للعمل في مرافق شركات التحالف 

في بريطانيا لفترات تتراوح بني ســـتة أشـــهر 
وسنة. وأكد رئيس مجلس إدارة ”سار“ منصور 
امليمان أن الشركة تهدف من إبرام العقد تشغيل 
وإدارة شبكتها من اخلطوط احلديدية مباشرًة 
أو عـــن طريق الغيـــر بالكفـــاءة الالزمة ووفق 
معايير التشـــغيل االقتصادية حسب املقاييس 

العاملية في األداء والسالمة.
كمـــا تهدف إلحـــراز قيمة نوعيـــة من خالل 
العمـــل علـــى نقـــل تقنيـــة صناعـــة اخلطوط 
احلديديـــة مبـــا يعـــزز من قـــدرة الســـعودية 
لالعتماد علـــى الكوادر الوطنية في تولي مهام 

إدارتها وتشغيلها وصيانتها في املستقبل.
وتنافـــس التحالـــف البريطاني مع عدد من 
الشـــركات العاملية املتخصصة في إدارة البنى 
التحتية وتشـــغيل قطارات الركاب والبضائع، 
حيث جرى تأهيل 15 شـــركة متخصصة، قامت 
ثمان منها بتشكيل حتالفات تقدمت بعروضها 
للمنافسة. وبعد التقييم الفني واملالي للعروض 
املقدمـــة فاز العـــرض الذي تقدم بـــه التحالف 

البريطاني الذي تقوده شركة سيركو.

تحالف بريطاني لتشغيل قطار الشمال السعوديلبنان يصدر سندات دولية بقيمة 2.2 مليار دوالر

اقتصاد
سوق الكويت 

6.601.43

0.16%

4.621.03

0.20%

سوق مسقطسوق قطر

12.525.88

0.19%

3.838.69

0.17%

6.599.15

0.31%

سوق السعودية

9.294.12

0.65%

سوق البحرين

1.471.55

0.53%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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المغرب يمسك بمفاتيح االستثمار في تنمية أفريقيا
[ المصارف المغربية تقود عجلة االستثمار في غرب أفريقيا [ المغرب يحتل المرتبة الثانية بين أكبر المستثمرين في القارة

محمد بن امحمد العلوي

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - عـــزز المغرب 
موقعة كبوابة رئيســـية لالستثمار في مشاريع 
التنمية األفريقية، من خالل استضافة العاصمة 
االقتصاديـــة للبـــالد أحـــد أبـــرز المنتديـــات 
االقتصادية األفريقية، والذي يسعى إلى تعزيز 

مفهوم التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
ويولـــي المغـــرب أهميـــة قصـــوى لزيادة 
حضـــوره االقتصادي في بلدان غـــرب أفريقيا، 
حيث تشـــكل االســـتثمارات المغربيـــة في تلك 
المنطقة نحـــو نصف االســـتثمارات األجنبية 
المباشـــرة التـــي قام بهـــا، وشـــملت مجاالت 
التمويل والتأمين واالتصاالت والبنية التحتية 

واإلسكان والمعادن.
وأكـــد محمـــد الكتانـــي رئيـــس مجموعـــة 
التجاري وفـــا بنك، أن المغـــرب أصبح بفضل 
ذلك، المستثمر األفريقي األول في غرب أفريقيا.
وشـــدد على ضـــرورة اســـتغالل اإلمكانات 
الهائلـــة والفـــرص التـــي توفرهـــا أفريقيا من 
قبل أبناء القارة، داعيـــا إلى ”تطوير العالقات 
االقتصاديـــة بيـــن الـــدول األفريقية وتنســـيق 

البرامج المشتركة بينها“.
وقـــال إنه مـــن غيـــر المعقول أال تســـتفيد 

أجيال القارة األفريقية من ثرواتها الطبيعية.
وأجمع المشـــاركون في المنتـــدى الدولي 
”أفريقيـــا والتنميـــة“ علـــى أن جهـــود المغرب 
االقتصادية واالجتماعية ســـاهمت بشكل كبير 
في التنمية االقتصادية وحفظ السلم في منطقة 
غـــرب أفريقيا، وأن ذلك ســـاعد تلك الدول على 

تجاوز صعوباتها االقتصادية واألمنية.
وأكـــد وزير الدولة في ســـاحل العاج أمادو 
كـــون كوليبالي علـــى أهمية تواجد الشـــركات 
المغربية فـــي بالده والتي تعمـــل في مجاالت 

عديـــدة من بينهـــا الخدمـــات المصرفية. ودعا 
جميع الشركات األفريقية كي تحذو حذو تجربة 

نظيراتها المغربية، التي وصفها بالناجحة.
وأضـــاف أن أفريقيـــا تزخـــر بإمكانيـــات 
اقتصاديـــة مهمـــة خاصة فـــي مجـــل الزراعة 

والثروة المعدنية.

وقالـــت رئيســـة االتحـــاد العـــام لمقاوالت 
المغـــرب، مريـــم بنصالـــح شـــقرون، إن بلورة 
الرؤية المشـــتركة بين بلدان القارة، ستساهم 
في تحقيق التكامل االقتصادي، وبلوغ معدالت 
نمو كبيرة، وتقوية التعاون الثنائي والمتعدد 
الصغـــرى  الشـــركات  أن  ورأت  األطـــراف. 
والمتوســـطة يمكن أن تشـــكل العمـــود الفقري 

لهذا التكامل.
وشـــارك فـــي المنتـــدى أكثر مـــن 1200 من 
المســـؤولين ورجـــال األعمال والمســـتثمرين 

والمصرفيين من 15 بلدا من أفريقيا وأوروبا.
محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
الســـادس قد قـــام بجولـــة أفريقية فـــي العام 
الماضي شملت مالي وغينيا والغابون وساحل 
العـــاج. وتـــم خاللهـــا توقيـــع 88 اتفاقيـــة في 
المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية 

واالجتماعية.
التضامـــن  تكثيـــف  الجولـــة  هـــدف  وكان 
االقتصادي والتنموي بخلق مشاريع اقتصادية 
كبيـــرة ومتنوعة لتعميـــق شـــراكة اقتصادية 

حقيقية مع تلك الدول األفريقية.
ويـــرى المحللـــون أن أفريقيـــا تعد ســـوقا 
واعـــدة، حيث مـــن المتوقـــع أن يصـــل تعداد 

سكانها ملياري نسمة بحلول عام 2050.
وأشار وزير الصناعة والتجارة واالستثمار 
واالقتصاد الرقمي حفيظ العلمي خالل المنتدى 
إلى أن أفريقيا تحتاج إلى التكامل االقتصادي 

لتعزيز التعاون بين البلدان األفريقية. وشـــدد 
على أهمية توسيع استثمارات القطاع الخاص، 
الذي يمكنه المساهمة في خلق الثروة وإحداث 

فرص العمل.
واعتبر المشاركون في المنتدى الذي اختتم 
أعماله نهاية األسبوع الماضي أن هناك فرصا 
كبيرة للمشـــاريع االستثمارية المغربية في كل 
من مالـــي الكاميرون والبنين وبوركينافاســـو 

وساحل العاج والغابون والسنغال.
ويعـــد المغـــرب ثانـــي أكبر مســـتثمر في 
أفريقيـــا بعد الصين بأكثر من عشـــرة مليارات 
دوالر، وبمســـاهمة القطـــاع الخاص التي تقدر 

بنحو ملياري دوالر في منطقة غرب أفريقيا.
وقد تنوعت االســـتثمارات المغربية لتشمل 
االتصـــاالت والمصـــارف والتأميـــن والعقـــار 
والبناء والنقـــل الجوي والمعـــادن والكهرباء 
والصحـــة والصيدلـــة والتجـــارة والصناعـــة 

واإلسمنت.
وأكد العلمي أن مـــا يزيد عن 40 بالمئة من 
القـــروض فـــي دول أفريقيا جنـــوب الصحراء 

ممنوحة من قبل المصارف المغربية.

وكانـــت مجلـــة ”جـــون أفريـــك“ قـــد ذكرت 
فـــي عددهـــا األخيـــر لشـــهر فبرايـــر الجاري، 
أن المصـــارف المغربيـــة كانـــت تقـــود عجلة 
االستثمار في السوق األفريقية. وأضافت أنها 
تقوم بـــدور المحفز في مشـــاريع التنمية التي 
تقودها الشـــركات المغربية في قـــارة أفريقيا. 
وأكدت المجلة أن المصـــارف المغربية فتحت 
الطريق أمام الشـــركات الراغبة في االســـتثمار 
في دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومكنتها من 

االستفادة من الكثير من التسهيالت.
واعتبـــرت المجلـــة أن تلك االســـتراتيجية 
مكنت المصارف المغربية من اكتســـاب سمعة 
عالمية. واســـتعرضت تجربـــة مجموعة البنك 
المغربي للتجارة الخارجيـــة، الذي انطلق في 
مشـــاريعه األفريقية باالستحواذ على مجموعة 
”بنك أوف أفريقيا“ الـــذي يتمتع بحضور كبير 

في 20 بلدا أفريقيا.
كما أشـــارت المجلة إلـــى تجربة مجموعة 
التجـــاري وفـــا بنك التي تنشـــط فـــي 12 بلدا، 
إضافة إلى البنك المركزي الشعبي الذي امتدت 
نشاطاته إلى عدد من األسواق األفريقية، بينها 

ساحل العاج والسنغال وبنين وبوركينا فاسو 
ومالـــي والنيجر. وتتصدر المصارف المغربية 
أنشـــطة االســـتثمار المغربيـــة المباشـــرة في 

أفريقيا، يليها قطاعا العقارات واالتصاالت.
ويقـــول رئيس مجموعـــة التجاري وفا بنك 
محمد الكتاني إن القارة األفريقية، التي شهدت 
خـــالل الســـنوات األخيرة تحـــوالت اقتصادية 
كبيـــرة، تمتلك مؤهالت فـــي مختلف الميادين، 
يتعيـــن اســـتغاللها فـــي إطار شـــراكات تعود 

بالنفع على الجميع.
وشـــدد الوزير العلمـــي على الـــدور الهام 
الذي تضطلـــع به مجموعة التجـــاري وفا بنك 
علـــى المســـتوى األفريقـــي، ومســـاهمتها في 
الدفع بعجلة التنمية، وفي تعزيز التعاون بين 

المغرب والبلدان األفريقية.

المغرب يحتضن جميع المعنيين بمشاريع تنمية قارة أفريقيا

ــــــت الدار البيضاء على مدى األيام املاضية الدورة الثالثة للمنتدى الدولي ”أفريقيا  احتضن
والتنمية“ حتت شعار ”حان وقت االستثمار“، الذي يسعى لزيادة التعاون االقتصادي بني 

دول القارة في إطار استراتيجية التعاون االقتصادي ”جنوب–جنوب“.

أمادو كون كوليبالي:

على الشركات األفريقية 

أن تحذو حذو تجربة 

نظيراتها المغربية

حفيظ العلمي:

مصارف المغرب قدمت 

40 بالمئة من قروض 

دول جنوب الصحراء 

محمد الكتاني:

من غير المعقول أال 

تستفيد أجيال القارة من 

ثرواتها الطبيعية

شراء ديون السعوديين من البنوك هل ينهي أزمة اإلسكان

}  يعتبر القطاع العقاري من أكبر القطاعات 
االقتصادية بعد القطاع النفطي، ويقدر البعض 

حجم هذا القطاع في السعودية بأكثر من 270 
مليار دوالر، ويساهم في الناجت احمللي غير 

النفطي بنحو 9.5 باملئة.
وبعد تأخر وتردد صدرت أنظمة التمويل 
والرهن العقاري من مجلس الوزراء، وصدرت 

اللوائح التنفيذية، التي ال تزال غير مفعلة 
حتى اآلن، لكّن هناك توجها من الدولة 

لتأسيس شركة لشراء ديون مشاريع اإلسكان 
من البنوك التجارية املترتبة وبيعها في هيئة 

صكوك ملستثمري األمد الطويل كصندوق 
معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية 

وصناديق أخرى من أجل دفع البنوك 
لالستمرار في متويل مشاريع اإلسكان وضمان 

تدفق السيولة بسبب سقف محدد في حجم 
متويلها.

أي أن الدولة تتجه لتنويع بدائل التمويل 
اإلسكاني إلى جانب صندوق التنمية العقاري 

الذي قدم نحو 750 ألف قرض إسكاني منذ 
نشأته قبل 41 عاما. ينبغي عدم التخوف من 
حدوث أزمة على غرار أزمة الرهن العقاري 

األميركي عام 2008، والتي حدثت ألن املصارف 
كانت متارس االستثمار عبر الرهن العقاري 

ومتويلها من أسواق املال، حتى أصبحت قيمة 
القروض تفوق قيمة املنازل.

بينما الهدف األساسي من الرهن العقاري 
في السعودية حل أزمة اإلسكان وفق ضوابط 
لكافة األطراف. وقد ركزت اللوائح على جتنب 
اإلفراط في التسهيالت املصرفية، كي ال تؤثر 

على أسعار األصول العقارية.
من مزايا اللوائح اجلديدة أنها ستعيد 

هيكلة السوق العقاري وستخرج 99 باملئة من 
شركات التقسيط من السوق، ألنها ستعجز عن 

تقدمي ضمانات مصرفية. كما أنها تفرض أن 
جتنب شركات التمويل العقاري 30 باملئة من 
أرباحها السنوية لتعزيز رأس املال، إضافة 

لالحتياطي اإللزامي، إلى أن يبلغ إجمالي 

االحتياطي 100 باملئة من رأس مال الشركة، 
لتعزيز أوضاعها االئتمانية، وفق الضوابط 
العاملية. وتسعى مؤسسة النقد إلى هيكلة 

القطاع العقاري وأن يصبح حتت إشرافها، 
وتفرض اللوائح بأن تتحول الشركات إلى 

شركات مساهمة ودخول الدولة كشريك 
مؤسس من خالل الصناديق احلكومية.

وحتاول اللوائح معاجلة جوانب الضعف 
القائمة في هذا النشاط التمويلي وال سيما 
منع حظر السداد املبكر ووضع القواعد ملا 

يستحقه كل طرف عند فسخ عقد اإليجار 
التمويلي أو فسخه أثناء مدة العقد.

كما تفرض حماية املقترض من الفوائد 
املتراكمة التي تفرضها البنوك املقرضة في 

الوقت احلاضر، وأن تكون تناقصية مع 
السداد بدال من أن تبقى ثابتة طيلة فترة 

العقد، خدمة لتحوطات جهات التمويل، على 
حساب املقترض. وميكن للدولة أن تعيد دراسة 

قروض صندوق التنمية العقاري وإمكانية 
استبداله بدفع الفوائد على املقترض لنفس 

قيمة قرض البنك العقاري، ما يسمى بالقرض 

العاجل، لتتمكن الدولة من إقراض شرائح 
واسعة من املجتمع أكبر من الشرائح التي 

تستفيد من الصندوق العقاري.
مثل هذه اللوائح التشريعية اجلديدة 

ستنقل سوق القطاع العقاري من املضاربة 
مثله مثل سوق األسهم إلى سوق مؤسسي. 

وستعالج اخللل والتشوه في االقتصاد الكلي 
وتعزيز قوة القطاع اخلاص من خالل إجناح 
الشراكة بينه وبني القطاع العام، ليتمكن من 
قيادة االقتصاد مستقبال ويتمكن من توليد 
وظائف جديدة تساهم في خلق سوق عمالة 
تنافسية بعدما كان السوق العقاري يعتمد 

على األيدي العاملة الوافدة.
بل ميكن أن تتولد عن سوق العقار اجلديد 
أسواق ثانوية أكثر تنظيما وميكن أن تفرض 

الدولة على أن يكون 50 باملئة من مكونات 
السوق العقاري على األقل من صناعة محلية، 

مما ينشط قطاعات اقتصادية أخرى من 
االقتصاد احمللي، مرتبطة بالسوق العقاري.

    * أستاذ بجامعة أم القرى مبكة

عبدالحفيظ
بوبعبدالرحيم محبوب يم  ر ب



} أنقــرة - تثيـــر األقالم والكتابـــات الناقدة 
مخاوف النظام التركي بشكل مستمر، ما جعله 
يلجأ إلى سياســـة تكميم األفواه والمالحقات 
القضائية لعـــدد كبير من الكتاب والصحفيين 
والسياســـيين  السياســـيين  والمعلقيـــن 

المعارضين.
وأزعج كتـــاب ”عمولة العشـــرة في المئة: 
من النظـــام العادل إلى نظام الحوض المالي“ 
الـــذي كتبه أحمد دونميـــز المندوب الصحفي 
لصحيفـــة ”زمان“ في رئاســـة مجلس الوزراء 
التركـــي، كبـــار المســـؤولين والمستشـــارين 
في قصر رئاســـة الجمهورية المعروف باســـم 

”القصر األبيض“.
وتقـــدم بن علـــي يلدريم كبير مستشـــاري 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشـــكوى 
إلـــى النيابـــة العامـــة، طالـــب فيهـــا القيـــام 
بمداهمات على ”جميـــع العناوين المحتملة“ 
للكاتـــب دونميز، كما طالـــب بمصادرة جميع 
األجهزة اإللكترونية الخاصة بالكاتب وخاصة 
الحاســـب اآللي والهـاتـــف المحمـول الخاص 

به.
وفـــي حال موافقـــة المحكمة علـــى الطلب 
فمـــن المحتمـــل أال تقتصـــر المداهمات على 
منزل الكاتب فحســـب، بل قـــد تطال أيضا كال 
من أقاربه وأصدقائه وذلك استنادا إلى عبارة 
”جميع العناوين المحتملة“ التي ال يفهم منها 

مكان بعينه.
ويرى مراقبون أن تركيا أصبحت مشـــهدا 
قاتما لحريـــة التعبير وســـاحة مغلقة تضيق 
باإلعالمييـــن واألفواه المتخـــذة لصف النقد 

والرأي اآلخر.
ويدافـــع أردوغان بقوة عـــن فكرة أن تركيا 
-التـــي تقبع في قاع القوائـــم العالمية لحرية 
الصحافـــة- ليس لديها ســـوى صحافة حرة. 
وقال فـــي وقت ســـابق إن الصحفيين األتراك 

أكثر حرية من نظرائهم في أوروبا.
ويواجـــه أكثر مـــن 70 إعالميـــا المالحقة 
القضائيـــة لتناولهـــم فضيحة الفســـاد التي 
تفجرت في ديســـمبر عـــام 2013، مـــع اعتقال 
رجال أعمال مقربيـــن من أردوغان وأبناء عدد 

من الوزراء في حكومته.

وقال الصحفي جنان جوسكون من جريدة 
جمهوريـــت األقـــدم فـــي البالد، وهـــو ضمن 
المالحقيـــن قضائيا، إن ”جميـــع الصحفيين 
والمراســـلين الذيـــن ينشـــرون أخبـــارا ضد 

الحكومة يعتبرون خونة“.
ويـــروي دونميـــز تفاصيل مثيـــرة للغاية 
فـــي كتابه حيث يقول إن ”الفســـاد والحصول 
علـــى حصص مـــن العطـــاءات بدأ مـــع تولي 
أردوغان رئاســـة بلدية إســـطنبول الكبرى في 
بهدف  عام 1994. وتم تشـــكيل ’حـــوض مالي‘ 
تأسيس حكومة المستقبل (العدالة والتنمية) 

والوصول إلى ُسدة الحكم“.
كمـــا يتحدث الكتاب عن الفتـــرات الزمنية 
ألعمال الفســـاد والرشوة التي وقعت في عهد 
حكومة حزب العدالة والتنمية، كما يضم بين 
دفتيه معلومـــات في غاية األهمية عن ســـبب 
االنفصـــال الـــذي حـــدث بين الحـــزب وحركة 

الخدمة.
والكتاب نفدت طبعته األولى في األســـواق 
أما الطبعة الثانية فلم تطرح بعد. وورد اســـم 
بن علي يلدريـــم في جميع أجزاء الكتاب الذي 
يضم معلومـــات خطيرة يعرفهـــا الرأي العام 

بصورة واضحة للغاية.
وكان أول موضـــوع اشـــتكى منـــه يلدريم 
متعلـــق بادعـــاءات دخـــول كل مـــن صحيفـــة 
”صبـــاح“ وقنـــاة ”أي تـــي فـــي“ المواليتيـــن 
للحكومـــة في ملـــف تحقيقات أعمال الفســـاد 
والرشـــوة التي تكشـــفت وقائعها في 17 و25

ديسمبر 2013.
وُيزعـــم في هـــذا الملف، اســـتنادا ألعمال 
التنصـــت القانونيـــة التـــي تمت وفـــق قرار 
المحكمة أن بعض رجال األعمال الذين حصلوا 
على بعض العطاءات من الدولة اضطروا لدفع 

أمـــوال ُجمعت في ”حوض مالي“ ثم تم تغيير 
وقنـــاة ”أي تي في“  ملكيـــة صحيفة ”صباح“ 

لتدخال تحت سيطرة الحكومة.
وحســـب االدعـــاءات كان بن علـــي يلدريم 
وزير النقل واالّتصاالت السابق هو الذي يقوم 

بمهمة التنسيق بين رجال األعمال.
وكان الموضوع الثاني في طلب الشـــكوى 
التي قدمها بن علي يلدريم للمحكمة الســـفينة 
التي اشتراها ابنه أركان يلدريم في عام 2003. 
كمـــا أن هنـــاك موضوعـــا آخر يزعجـــه وهو 
متعلق بالرشـــاوى المزعومة أن شركة سيمنز 

قامت بتوزيعها.

وفـــي ســـياق المحاكمـــات التـــي طالـــت 
الصحفييـــن األتراك حكم على مريج ســـنيوز 
وهو شـــيوعي وصحفي في موقع أيلري هابر 
اإلخباري بالسجن ستة أشهر جراء كتابته عن 
تقرير منســـوب للشـــرطة يحتوي على مزاعم 

فساد ضد ابن أردوغان.
وخفف الحكم الحقا إلى خمســـة أشهر ثم 

تحول إلى غرامة.
وقـــال ســـنيوز واصفـــا محنته ”إنـــه أمر 
طبيعـــي فـــي تركيا وهو جـــزء مـــن ’متاعب‘ 
مهنتنا. أنـــا محظوظ كصحفي معارض ألنني 

لم أسجن“.

طهــران - يســــتمر حظــــر ذكــــر الرئيــــس  {
اإليراني األســــبق محمد خاتمي في وســــائل 
اإلعالم اإليرانية، رغم إعالنه تأييد سياســــات 

وحكومة الرئيس الحالي حسن روحاني.
ورغم ضم الرئيسين لمعسكر اإلصالحيين، 
ذّكر القضــــاء اإليراني وســــائل اإلعالم بقرار 

سابق يمنع ذكر اسم خاتمي أو نشر صوره.
وكي ال تنســــى وســــائل اإلعالم اإليرانية، 
أعاد غالم حسين محسني إيجائي، المتحدث 
باســــم الســــلطة القضائية في إيران، التذكير 
بأنــــه يمنع علــــى اإلعــــالم أن يذكــــر الرئيس 
اإليرانــــي اإلصالحي األســــبق، الــــذي يتهمه 
المتشــــددون داخل أروقة النظام بالتحريض 
علــــى التظاهــــرات المعارضــــة في ما ســــمي 
بالثورة الخضراء، بعد إعادة انتخاب محمود 

أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009.
ونقلت وكالة ”فارس“ شــــبه الرســــمية عن 
إيجائــــي قولــــه ”من حق القضــــاء إصدار أمر 
لإلعــــالم بعدم نشــــر صور أو مقــــاالت تخص 
هــــؤالء الذين ينظــــر إليهم المجلــــس األعلى 
لألمن القومي والســــلطة القضائية على أنهم 
قــــادة العصيــــان“، فــــي إشــــارة صريحة إلى 
خاتمي من دون أن يسميه، ومن دون أن يحدد 

زمن صدور هذا القرار.
وقــــال إيجائي نفســــه للوكالــــة الطالبية 
اإليرانية (إيســــنا) ”على وســــائل اإلعالم عدم 
نشر أنباء الشــــخص المذكور وصوره، وهذا 
األمر يبقى ساري المفعول“، ممتنعا هو نفسه 

عن لفظ اسم محمد خاتمي.
وكانــــت وكالة فارس أول من أبدى التزامه 
بأنه  بهذا القرار. ووصفت خاتمي ”المذكور“ 
زعيــــم الحكومــــة اإلصالحية، وليــــس رئيس 

الجمهورية اإلسالمية في إيران.
وفــــي أكتوبــــر الماضي، وصف المرشــــد 
األعلــــى للثــــورة اإليرانية علــــي خامنئي بأنه 
مازال يرى خاتمي ”باغيا“ ومتمردا في إشارة 

إلى استمرار تعاطف الرئيس األسبق مع قادة 
االنتفاضــــة الخضراء مير حســــين موســــوي 
ومهــــدي كروبــــي واللذين يخضعــــان لإلقامة 

الجبرية منذ 2011.
ونقلت مواقــــع يمينية عــــن وزير الصحة 
اإليراني حســــن قاضي زادة أنه توســــط لدى 
المرشد عندما كان يرقد في المستشفى الشهر 
الماضي أن يســــمح لخاتمــــي بزيارته، ولكن 
المرشــــد رفض طلب الزيارة وقــــال إنه مازال 

يعتبر خاتمي ”باغيا“.
وأفادت تقارير أخرى أن خاتمي أرسل عدة 
طلبات للقاء المرشــــد عن طريق رفســــنجاني 
وحســــن خميني والرئيس روحانــــي، غير أن 
خامنئــــي رفضها جميعا وأصــــر على أنه ”ما 
لــــم يبتعد خاتمي عن رموز الفتنة (موســــوي 

وكروبي) فلن يسمح له بالعودة للسلطة“.
وكان جــــواد كريمي قدوســــي، النائب عن 
جبهة الصمود األصولية في البرلمان اإليراني 

قد نقــــل في يونيو الماضي عــــن خامنئي أنه 
وصف الرئيس اإلصالحي األسبق بـ“المتمرد 

الذي يجب أال يتمتع بأجواء آمنة“.
وكان قدوسي يشــــير الى إنضمام خاتمي 
إلى كل من موســــوي وكروبي في الدعوة إلى 
إلغــــاء نتائج اقتراع 12 يونيــــو 2009، وإعادة 
االنتخابات التي فاز بها محمود أحمدي نجاد 

بالرئاسة.
ووصف خامنئي واألصوليون المتشددون 
الموالون له احتجاجات عام 2009 التي قادتها 
الحركــــة الخضراء ضــــد ما قالت إنــــه تزوير 
لالنتخابات الرئاســــية بـ“الفتنــــة“، ويلقبون 
المرشحين للرئاسة حينها موسوي وكروبي 

وأحيانا خاتمي بـ“زعماء الفتنة“.
ولــــم تتوقف دعوات خاتمي االســــتفزازية 
للمتشــــددين عند هــــذا الحد، لكنــــه أطلق في 
أكتوبر 2011 مبادرة قال إنها ربما تكون الحل 
األخير إلخــــراج إيران من أزمتها المســــتمرة 

منذ االنتخابات الرئاسية، كما عبر عن تأييده 
والســــيما الحركات  لثورات ”الربيع العربي“ 
االحتجاجية التي تشــــهدها سوريا للمطالبة 

بالحرية والديمقراطية.
وجاءت مبادرة خاتمي مشــــتركة مع وزير 
داخليتــــه الذي كان معتقال 6 ســــنوات بتهمة 
إهانة المرشــــد األعلى حجة اإلســــالم عبدالله 

نوري.
ودعــــت المبادرة المشــــتركة إلــــى إطالق 
وإنهــــاء  السياســــيين،  الســــجناء  ســــراح 
اإلقامة الجبريــــة المفروضة علــــى الزعيمين 
اإلصالحييــــن موســــوي وكروبــــي، وإجــــراء 
انتخابــــات نزيهــــة وحــــرة بعيدا عــــن تدخل 
األجهــــزة األمنيــــة والعســــكرية، معتبرا ذلك 
وقتها شرطا أساسيا للخروج من األزمة التي 

تمر بهـا البالد حاليـا.
كمــــا شــــكل موقــــف خاتمــــي مــــن األزمة 
الســــورية تحديا كبيرا للنظام الحاكم، خاصة 

لقيــــادات الحرس الثوري الذين يقول البعض 
إنهــــم منخرطون بشــــكل مباشــــر فــــي إدارة 

الصراع السوري.
ومنــــذ ذلــــك الوقــــت، أجبر خاتمــــي على 
اإلنــــزواء بعيدا عن وســــائل اإلعــــالم وأجواء 
العمــــل العــــام في إيــــران. وقــــال مقربون من 
المرشد األعلى إنه هو من أصدر األمر بإبعاد 
خاتمي عــــن الظهور وعن إمكانيــــة تولي أي 

منصب حكومي.

لن يسمح لخاتمي بالعودة إلى دائرة الضوء قريبا

كتاب جديد يقض مضاجع ساكني قصر السلطان أردوغان
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إقبال شعبي كثيف على كتاب أحمد دونمير

خاتمي بات مطرودا من رحمة خامنئي ورجاله

[ قادة االنتفاضة الخضراء في منازلهم والرئيس األسبق في فضاء منعزل [ عقوبة «الغرفة المظلمة» أكثر قسوة من االعتقال

[ الصحفي أحمد دونميز يكشف الغطاء عن فساد أردوغان ورجاله منذ تسعينات القرن الماضي

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

األزمـــة  مـــن  خاتمـــي  موقـــف 

الســـورية شـــكل تحديـــا كبيرا 

للنظام الحاكم، خاصة لقيادات 

الحرس الثوري

◄

◄ جاء نفي اإلدارة األميركية 

إجراء مفاوضات مع حركة طالبان 
أفغانستان في قطر، إلبعاد أنظار 

الرأي العام األميركي عن التعاطي 
مع منظمة لطالما اعتبرت داخل 

الواليات المتحدة وخارجها 
إرهابية.

لكن مصادر في الحركة قالت يوم 
الخميس الماضي، إن مفاوضيهم 
سيعقدون أول جولة محادثات مع 

مسؤولين أميركيين بدولة قطر.
وقال يومها عضو بارز في 

طالبان من قطر ”ستعقد أول جلسة 
اليوم في قطر ثم تعقد جلسة أخرى 
يوم الجمعة. فلننتظر ما سيحدث إذ 

لم تسفر المحادثات عن أي نتائج 
من قبل“.

ويبدو أن االتجاه للتفاوض مع 
طالبان اتجاه أميركي عام، سيتم 

فرضه على الحكومتين الباكستانية 
واألفغانية أيضا التي أعلنت شن 

هجمات موسعة على الحركة شمال 
شرقي البالد.

وقال مسؤولون كبار في 
أفغانستان والجيش الباكستاني 

والسلك الدبلوماسي إن زعماء حركة 
طالبان األفغانية نقلوا للجيش 
الباكستاني استعدادهم إلجراء 

محادثات سالم. ولم تثمر جهود 
سابقة للتفاوض بشأن إنهاء الحرب 

التي بدأت أواخر عام 2001، لكن 
هذه المؤشرات أثارت اآلمال في 

دعم يحتاجه بشدة الرئيس األفغاني 
أشرف عبدالغني وفي انفراج في 

المساعي األفغانية إلحالل السالم 
في أعقاب انسحاب معظم القوات 

التي تقودها الواليات المتحدة.
وشكك ممثلون عن طالبان، 

بينهم المتحدث الرسمي ذبيح الله 
مجاهد، في احتمال إجراء محادثات 

وقالوا إنهم مازالوا يعارضون 
التفاوض.

يذّكر النظــــــام احلاكم في إيران وســــــائل 
اإلعالم باحلظــــــر القضائي املفروض على 
خامتي،  محمد  األسبق  اجلمهورية  رئيس 
بعد تعدد الوســــــاطات لدى املرشد األعلى 
ــــــي خامنئي بإعادة الســــــماح له  للثورة عل

بالظهور لكن دون جدوى.

باختصار

«أجرينـــا محادثات جادة مع ممثلي مجموعة خمســـة زائد واحد، 

وخاصة مع األميركيني في األيام الثالثة املاضية، لكن الطريق 

ما زال طويال أمام التوصل إلى اتفاق نهائي».
محمد جواد ظريف
وزير اخلارجية اإليراني

«نحـــن نمتلـــك األراضى التي كان يوجد بها ضريح ســـليمان شـــاه، 

وفـــق معاهدات دولية موقعة، وما قمنا بـــه كان يهدف إلى حماية 

حقوقنا الدولية». 
أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

«الحـــوار مع طالبـــان هو الحل الوحيد للقضاء علـــى األزمة األمنية، 

لكنـــه لن يكون على حســـاب مصالح الشـــعب األفغاني وســـيادة 

البالد ووحدة أراضيها». 
عبدالله عبدالله
الرئيس التنفيذي للحكومة األفغانية

كتاب «عمولة العشرة في املئة: 

مـــن النظـــام العادل إلـــى نظام 

الحوض املالي» يشعل مواجهة 

أخرى في أروقة النيابة العامة

◄

غالم حسين إيجائي:

على وسائل اإلعالم 

عدم نشر أنباء الشخص 

المذكور وصوره



محمد الحمامصي

} التجديـــد في الخطـــاب والمعرفة والتعامل 
مـــع النصوص الدينيـــة وفق رؤيـــة معاصرة 
هو ما سيســـاهم في بلورة رؤية جديدة للنص 
الديني تتماشـــى ومتغيرات واقع المســـلمين 
في عالقتهم ببعضهم وبغيرهم. وهذا ما جعل 
حسن حنفي يطرح هذه المسائل في ندوة على 

هامش معرض القاهرة للكتاب.
وأكـــد حنفي في الندوة التـــي أدارها أنور 
مغيث، مدير المركز القومي للترجمة في مصر، 
أن تجديد الخطـــاب الديني يبدأ بحياة الناس 
والواقع االجتماعي، وأن الفقه اإلســـالمي كان 
قائما علـــى التعددية، وأن الدين ليس له رجال 
أو ســـلطة. وقـــال حنفي إننا نعيـــش مجتمعا 
أحاديا، يؤمـــن بأن من يملك القوة والســـلطة 
هو على حق وما عداه على ضالل، كاشـــفا عن 
االنقسامات التي تطال تجديد الخطاب الديني 
ومؤكـــدا علـــى أن علماء الدين هـــم من يقفون 
حائـــال ضد ذلك بـــل ويحاربون المســـتنيرين 
منهـــم والعلمانيين والمثقفين الذين يحاولون 

ذلك.
وناقـــش حنفـــي قضية األلفـــاظ والمعاني 
وأثرهـــا، الفتا إلى ضـــرورة البحث عن دالالت 
ومعـــان جديدة لها طبقا للعصر، وقال إن غلبة 
التحريم علـــى التحليل تجعـــل العالم موضع 
شـــك دائم وتنزع الثقة منه، وأن كثرة الوجوب 
أو التحريم قـــد تؤدي إلى الكبت أو العزلة عن 
العالـــم أو الخوف منه أو التحول إلى اإلرهاب 

واستعمال العنف ضد المخالفين.
وأوضح حنفـــي أن الحديث كثر في اآلونة 
األخيرة عن تجديد الخطاب الديني، وقد شارك 
فيـــه الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
بداية حتى يفتح المجال لنقد حركات اإلســـالم 
ومرجعياتها  أنواعهـــا  بمختلـــف  السياســـي 
الفكريـــة. ومـــا دام الرئيـــس قـــد شـــارك فيه، 

فالموضوع أصبح منطقة أمان، يســـتطيع كل 
كاتب أن يشـــارك فيه باســـم التجديد والتنوير 

ومواجهة قوى الظالم والتخلف.
وأضـــاف أن ”علماء الديـــن ـ وليس رجاله 
ألن الديـــن ليس لـــه رجال أو ســـلطة ـ يقبلون 
الدخـــول فـــي هذا النقـــاش علـــى مضض ألن 
الديـــن ال تجديد فيه، لغة أو موضوعا، شـــكال 
أو مضمونـــا. ولغته ال تتغير ألنها لغة القرآن، 
والقرآن هـــو كالم الله الـــذي ال تغيير فيه. بل 
إنهم هم الرافضـــون ألّي محاولة لفعل ذلك من 
العلمانييـــن الذين يتآمرون علـــى الدين بداية 
بالقطيعة معه وتغيير لغته كما فعل الغرب في 
عصـــوره الحديثة، بل ويكّفرون من يقوم بذلك، 
ألنه هدم للدين مـــن الداخل وترويج للعلمانية 
حاملة الكفر واإللحاد. ويقوم بذلك العلمانيون 
وهـــم غيـــر متخّصصيـــن، إذ أنهـــم يريـــدون 
اســـتبعاد الدين من الحياة اليومية لتأســـيس 
المجتمع المدني، كمـــا فعل الغرب. فالدين لله 

والوطن للجميع“.
وحســـب حنفي، فـــإن غلبـــة التحريم على 
التحليل تجعل العالم موضع شـــك دائم وتنزع 
الثقـــة منه على عكـــس غلبة التحليـــل. فكثرة 
الوجـــوب أو التحريم قد تـــؤدي إلى الكبت أو 
العزلة عـــن العالم أو الخوف منـــه أو التحول 
إلى اإلرهاب واستعمال العنف ضد المخالفين.
ورأى حنفـــي أن ألفاظ أهـــل الكتاب وأهل 
الذمـــة قد تتعارض مع مفهـــوم المواطنة التي 
يتســـاوى فيه الجميع، حقوقـــا وواجبات دون 
تمييز فـــي الديـــن أو المذهـــب أو الطائفة أو 
الذكورة واألنوثـــة. والحجاب والنقاب وغطاء 
الرأس تخضع لظروف بيئية خالصة ولألذواق 

الخاصة والعادات االجتماعية وهي متغّيرة. 
وقـــال في هـــذا الصدد ”يوجد فـــي الثقافة 
الشـــعبية ممثلة في األمثال العامية ما يسمح 
بتجديـــد األلفـــاظ، ولكـــن التيـــار الغالب هو 
القـــول بثباتها. وهو الصراع القديم والجديد، 
بين األشـــاعرة ممثلة القديم والمعتزلة ممثلة 
الجديـــد. وكل مـــا فعلته الحركـــة اإلصالحية 
مثـــل محمد عبـــده أنها أصبحت أشـــعرية في 
التوحيـــد وإن اقتربت مـــن المعتزلة في العدل 
إثباتا الســـتقالل العقل وحريـــة اإلرادة“. وأكد 
حســـن حنفي أن تجديد الخطـــاب الديني يبدأ 

بحيـــاة الناس والواقع االجتماعـــي، ما يقبله 
ومـــا يرفضه. وهـــو منهج االســـتقراء القديم 
الـــذي ُيحصي العلـــل المتحكمة في الســـلوك 
لمعرفة األسباب. كما أن تجديد األلفاظ يحمي 
المجتمع من الوقوع في الثنائية الثقافية بين 
السلفيين الذين يتمســـكون باأللفاظ القديمة، 
والعلمانييـــن الذين يســـتبدلون بهـــا األلفاظ 
الحديثـــة، كمـــا يحـــرص على وحـــدة الثقافة 
الوطنية بدال من الخصام الثقافي حتى الحرب 
األهليـــة، ويحفـــظ المجتمع مـــن التحول من 
األلفـــاظ إلى مضمونها حتى ال تنشـــأ حركات 
مثـــل ”داعـــش“ و“بوكـــو حـــرام“ وكل دعـــاة 
الخالفـــة وإحيائهـــا بعـــد أن تحولـــت الدولة 
الوطنيـــة إلى دولة مســـتبدة. وهـــي صنيعة 
القوى االستعمارية بعد سقوط الخالفة وطبقا 

لتقسيم سايكس- بيكو.

وأضاف حنفي ”أن تجديد الخطاب الديني 
هو أحد وســـائل تطوير الخطـــاب اإلصالحي 
الذي حاول من قبل الجمع بين القديم والجديد 
قبل أن يصطدم بالحداثة، فينكمش على نفسه، 
ويعـــود إلى القديم مرة أخـــرى ويكّفر الحداثة 

والحداثيين والتجديد والمجددين“.
واختتم حسن حنفي حديثه مؤكدا على أن 
مشكلتنا اآلن أننا نعيش مجتمعا أحاديا يؤمن 
بأن من يملك القوة والســـلطة هو من على حق 
وما عـــداه على ضالل، ومن هنـــا أرى أننا في 
حاجـــة إلى إحياء فكرة التعددية، فالحقيقة في 
الفقه اإلسالمي كانت قائمة على التعددية، فكل 
آراء الفقهـــاء كانت على صـــواب، والذي يحكم 
بذلك هو المصلحة العامة للعباد، ومن ثمة فإن 
الهجوم على التعددية بالنســـبة إلينا ليس في 
صالحنـــا ألننا نعاني من األحادية. إننا نبحث 

عـــن نقطة بداية جديدة، فنحن مازلنا لألســـف 
ندور في نفس المـــكان والدائرة المفرغة التي 
كنـــا فيهـــا منذ عـــدة عقـــود، ندور فـــي دائرة 
التجزئة وتكفير المخالفين والبقية تأتي، فهل 
سنســـتطيع أن ننقذ ســـوريا والعراق وتونس 
واليمـــن ولبنـــان وليبيـــا، هـــذا هو الســـؤال 
والتحدي األصعب يكون في المرحلة المقبلة؟

محمد نوار

} مســـألة اإلرهاب الســـيبراني الذي تعتمده 
الجماعـــات المتشـــددة شـــدت إليهـــا خبراء 
اللجـــان  مواقـــع  إن  يقولـــون  إذ  اإلنترنـــت، 
اإللكترونية للجماعـــات اإلرهابية، ُتعتبر أهم 
لجنة تســـتخدمها قوى اإلرهاب لنشـــر أفكار 
المنظمة والصور والفيديوهات على المواقع، 
كما تســـتخدم اللجـــان اإللكترونية ُقدرتها في 
استخدام غرف الدردشـــة لتباُدل المعلومات، 
وتنســـيق الهجمات ونشـــر الدعاية، وتجنيد 

الشباب وجمع األموال.
وعادة ما يتم تعريف اإلرهاب السيبراني، 
بأنـــه اســـتخدام اإلنترنت كوســـيلة ُيمكن من 
خاللها شـــن هجوم ُمتعـــّدد من ِقَبـــل اللجان 
اإللكترونيـــة، والتي ُتحاول اختراق شـــبكات 
اتصال دولة ما، وأنظمـــة األمن الخاصة بها، 

لنشر الفيروسات وتدمير الحواسيب.
وفي هذا السياق، يوضح عادل عبدالمنعم 
خبير أمـــن المعلومـــات، أن عناصـــر اللجان 
اإللكترونية للجماعات الجهادية ُمدّربة بشكل 
احترافي علـــى تقنيات القرصنـــة، حيث أنها 
تمكنت من اختراق حكومات غربية وُمنظمات 
أخرى غيـــر حكومية، بما في ذلـــك النفاذ إلى 

نظام وزارة الدفاع األميركية.
اإلرهـــاب  أن  عبدالمنعـــم  ويضيـــف 
الســـيبراني ال ُيفّرق بين من هو ُمنتٍم لجماعة 
إرهابيـــة وبيـــن شـــخص عـــادي قـــادر على 
القرصنة، فليـــس هناك تمييز فـــي اإلنترنت، 
ومع ذلك تظـــل اللجان اإللكترونية تســـتخدم 
ُمصطلح اإلنترنت الجهادي كوسيلة بارزة في 
السنوات األخيرة إلعالن الجماعات المسلحة، 
مثل داعـــش وتنظيـــم القاعـــدة وغيرهما من 
الجماعـــات اإلرهابية، إلى جانب بث أشـــرطة 

الفيديو الدعائية وإصدار البيانات.

ويشـــّدد عبدالمنعـــم علـــى أهميـــة تعاون 
المجتمع الدولي لمكافحـــة المواقع اإلرهابية 
وُمالحقـــة أصحابهـــا الذيـــن يديـــرون مواقع 
هذه الجماعات في الغرب. وحســـب رأيه فإنه 
ثمة نهج آخـــر تلجأ إليه أجهـــزة المخابرات 
لحيـــن وجـــود تعـــاون دولـــي، وهو إنشـــاء 
مواقـــع إرهابية زائفة، ُيمكن من خاللها نشـــر 
المعلومـــات المضللة، وُتســـاعد هذه المواقع 
فـــي نصب فـــخ للُمقاتليـــن اإلرهابيين أو لمن 

يريد دعمهم والتعاُمل معهم.
وكانت جماعة اإلخوان المسلمين، أول َمْن 
لجأت إلى فكرة اللجان اإللكترونية بعد سقوط 
نظام حسني مبارك، ومما جعل داعش تستلهم 
فكرة تكويـــن لجـــان إلكترونية مـــن اإلخوان 
لتعزيـــز انتشـــارها في العالم، فكما ســـاَهمت 
لجـــان اإلخـــوان فـــي التواُصل مـــع قطاعات 
عريضـــة من المصريين وســـَعت إلى تشـــويه 
جميع الشـــخصيات السياســـية التـــي كانت 
علـــى خالف مع اإلخـــوان، فقد ســـَعت داعش 
بدورها للنفاذ إلى العالم ونشر أيديولوجيتها 

واستقطاب الشباب من كافة الجنسيات.
وعملت لجـــان اإلخـــوان اإللكترونية التي 
أشرف على إنشـــائها القيادي خيرت الشاطر 
بعد ســـقوط الرئيس األسبق حســـني مبارك، 
ُمتنفســـًا لإلخـــوان للتعريـــف بأفكارهـــا بين 
الجمهـــور، وكانـــت بمثابـــة حائـــط صد قوي 
للرئيس المعزول مرســـي من هجمات وسائل 

اإلعالم المحلية، وقد استمر عملها عقب ثورة 
الثالثيـــن مـــن يونيـــو التي أدت إلى ســـقوط 
نظام اإلخـــوان، حيث أعلنـــت كتائب اإلخوان 
الحـــرب علـــى الدولة المصريـــة وعلى أجهزة 
ومؤسسات الـدولة، مـن خـالل نشر تسريبـات 
جميـــع  وتشـــويه  ُمفبركـــة  وصــــور  ُملّفقـــة 
القادة السياســـيين واألمنيين والعســـكريين 
والشـــخصيات الدينيـــة، وجميـــع َمْن ســـاَند 

الجيش في اإلطاحة بمرسي.
ولعبت كتائب اإلخـــوان اإللكترونية دورا 
قويـــا إبـــان انتخابـــات برلمـــان 2011، حيث 
دّعمت مرشـــحي اإلخوان ضد ُمنافسيهم، كما 
نجحت في تشـــويه المرشـــح الرئاسي أحمد 
شـــفيق، من خالل إطالق حملة ”ما يحكمش“، 
وساَقت االتهامات ضد شـــفيق بأنه أحد أبرز 
أركان نظـــام مبـــارك، وأنـــه ُمتوّرط فـــي دماء 
موقعة الجمل..، ومنذ عزل مرسي تحّولت هذه 
اللجان إلى مراكز لنشـــر الفوضى والشائعات 

والتحريض ضد الدولة.
وفـــي رأي إيفـــان كولمان، خبيـــر ُمكافحة 
اإلرهاب على اإلنترنت، فإن اللجان اإللكترونية 
للجماعات المســـلحة، تقف وراء أفالم الدعاية 

التـــي تســـتخدمها الجماعات المســـلحة مثل 
داعش وتنظيم القاعـــدة. ويضيف كولمان أن 
هـــذه الجماعات وصلـــت مرحلـــة ُمتقّدمة في 
اســـتخدام اإلنترنت، حيـــث تمّكنت من وضع 
أدوات تشـــفير ُمتطـــّورة، وتقنيـــات إبداعية 
الة وآمنة نســـبيا  جعلت اإلنترنت وســـيلة فعَّ
أثنـــاء المراســـالت، كمـــا أن هـــذه التقنيـــات 
ساَهمت في إخفاء المعلومات والرسائل، ولم 
تُعد كلمـــة المرور جوازا لدخول أّي شـــخص 
على مســـودات البريد اإللكتروني المحفوظة، 
بـــل هناك برامج أخرى لحمايـــة ُمخططات أو 

أسرار الجماعات الجهادية.
مـــن جانبـــه، يقول حســـام صالـــح، خبير 
اإلنترنـــت وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجان 
اإللكترونية للمواقع اإلرهابية تخدم ســـاحات 
التدريـــب االفتراضيـــة للجماعات المســـلحة، 
مـــن خالل تقديـــم الدروس حـــول صنع قنابل 
أو كيفية تجهيـــز الصواريـــخ، باإلضافة إلى 
أن المواقع اإلرهابية تبث الرســـائل وأشرطة 
الفيديو الدعائية التي ُتساعد على رفع الروح 
ع  المعنوية لجنودها، إلى جانب تعزيز التوسُّ

في شبكات التجنيد وجمع التبرعات. 
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

التجديد الفكري في مجال الدين سبيل مواجهة قوى الظالم والتخلف

اإلرهاب اإللكتروني الوجه املظلم اآلخر للحركات املتطرفة

جتديد اخلطاب الديني مســــــألة طفت على الســــــاحة الفكرية والدينية في العاملني العربي 
واإلسالمي، مؤخرا، نتيجة صعود اجلماعات املتطرفة واجلهادية وزيادة أعمالها اإلرهابية 
جتاه املســــــلمني وغيرهم، وهذا ما جعل املفكر املصري حسن حنفي يثير مسألة التجديد 
هذه في عالقتها بنظرة علماء الدين لها، معتبرا إياهم أحد عوامل تعطيل هذا املسار في 

محاولة لإلبقاء على نظرة التقليد التي تشد تفكيرهم.

وجدت تيارات اإلســــــالم السياســــــي في الثورة التكنولوجية طريقــــــا حملاولة التأثير على 
مســــــتعملي وســــــائل التواصل احلديثة وكذلك إلدارة معاركها عن بعد بغية طرح أفكارها 
املتطرفــــــة وغزو املجتمعات فكريا وعقائديا، فكانت اإلنترنت وســــــيلة هــــــذه التيارات لبث 
الصور وأشــــــرطة الفيديو الدعائية سواء على مواقعها اإلرهابية، أو من خالل إعادة بثها 

على الشبكات اإلخبارية العاملية.

 تجديد الخطاب الديني يسد الطريق أمام نشوء الحركات املتطرفة مثل «داعش» و«بوكو حرام» وغيرهما

[ حسن حنفي: االستكانة إلى التقليد عقبة في وجه تجديد الخطاب الديني [ غلبة التحريم تؤدي إلى اإلرهاب وإقصاء اآلخر

◄ تنطلق غدا الخميس، أعمال 
المؤتمر اإلسالمي العالمي الذي 
تنظمه جمعية الشبان السنيين 

بوالية كيراال في الهند. ويناقش 
قضايا التطرف واإلرهاب التي تعاني 

منها عدد من الدول اإلسالمية.

◄ تقدر الحكومة الفرنسية أن نحو 
1400 فرنسي تربطهم صالت بخاليا 

تجنيد للقتال في سوريا والعراق، 
وأن من بينهم نحو 400 شخص 
ُيقاتلون في صفوف المتشددين.

◄ تعتقد الحكومة البريطانية أن 
حوالي 600 من مواطنيها توجهوا 
إلى سوريا والعراق للمشاركة في 

الحرب هناك. وكانت الشرطة أوقفت 
العام الماضي حوالي 200 شخص 

لالشتباه في عالقتهم باإلرهاب. 

◄ أعيد اختيار ”لوتس باخمان“ 
مجددا لعضوية مجلس إدارة حركة 

”أوروبيون وطنيون ضد أسلمة 
الغرب“ (بيغيدا) األلمانية، بعد أن 
استقال منها في 21 يناير الماضي.

◄ أفاد تقرير مكتب المفوض 
السامي لحقوق اإلنسان باألمم 

المتحدة، بأن جرائم داعش 
شملت قتل المدنيين واالختطاف 
واالغتصاب والعبودية واالتجار 

باألطفال والنساء وتدمير األماكن 
ذات األهمية الدينية والثقافية.

◄ قال وزير الخارجية الجزائري، 
رمطان لعمامرة ”نحن قلقون، من 

الخطورة التي يشكلها تنظيم داعش 
على أمن واستقرار ليبيا والدول 

المجاورة، وهو ما يستدعي دعم هذا 
البلد بكل الوسائل المشروعة».

اإلنترنـــت الجهـــادي وســـيلة بارزة 

إلعـــالن الجماعات املســـلحة، مثل 

داعش وتنظيم القاعدة وغيرهما، 

عن أعمالها اإلرهابية

◄

كثـــرة الوجـــوب أو التحريم تؤدي 

إلـــى الكبت أو العزلة عن العالم أو 

التحـــول إلى اإلرهاب واســـتعمال 

العنف ضد املخالفني

◄

باختصار

«الغلـــو الديني والتطرف الفكري، ظال املصدر األساســـي لتفكك 

املجتمعات وتمزيق النســـيج االجتماعي، واملنبع الرئيســـي للعنف 

واإلرهاب وتكريس آليات التخلف عبر التاريخ».
نبيل العربي
األمني العام للجامعة العربية

«ال بـــد من مواصلـــة مكافحة اإلرهـــاب فكرا وســـلوكا، ومحاصرة 

اإلرهابيـــني والتحذيـــر مـــن تقديـــم أي عـــون لهم أو أي مـــن ألوان 

التعاطف معهم». 
امللك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

«يجـــب التصدي لهـــذا البالء الشـــديد الذي ابتليت بـــه منطقتنا 

العربيـــة، واملتمثـــل فـــي جماعات العنـــف واإلرهـــاب الغريبة عن 

اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالقا وتاريخا وحضارة». 
أحمد الطيب
شيخ األزهر

اإلنترنت طوعتها الحركات اإلرهابية لبث أفكارها المتطرفة وخوض حروبها مع معارضيها 

حسن حنفي:

نعيش في مجتمع يؤمن 

بأن من يملك القوة على 

حق وما عداه على ضالل



رضاب هنار

} المشهد الخارجي للمجمع الثقافي، ساحر 
بـــكل معنى الكلمـــة، فلألنوار واألضـــواء فيه 
فعلهـــا المبهر، وهي تكلل زخرفاته وأقواســـه 
المصطفة إلى جانب بعضها البعض. وأيضا 
على مســـاحات واســـعة من الجدران الممتدة 
على طول ممرات ومداخل المجمع، ثمة صور 

فوتوغرافيـــة توّثـــق الذاكـــرة اإلماراتيـــة في 
الزمان الماضي. وقد كللت بعبارات وأشـــعار 
من وحي األحداث والمناسبات، تشير جميعها 
إلـــى وصف الرجـــال خـــالل الوقائـــع ووقت 

الشدائد.
عنـــد مدخـــل المجمع مـــن ناحيـــة بوابته 
الرئيسية، يرى الزائر ما كتب عن كون الهدف 
الرئيســـي مـــن تشـــييد هـــذا المـــكان، يتمثل 

في إنشـــاء مركز يتصدر المشـــهد الرئيســـي 
للمدينـــة بفلســـفة تمحورت حول نشـــر العلم 
والمعرفة والفنون والثقافة، وتأســـيس حوار 
ثقافـــي متكامل عبر االحتفاء بالرموز الثقافية 
والفنية المحلية، وكذلك تعزيز عملية التبادل 
المعرفـــي. تلك هـــي المعانـــي الحقيقية التي 
ارتبطـــت بأهداف مبنى المجمع الثقافي طيلة 
حياتـــه. وأما تواجـــده كمبنى مقابـــٍل ومواٍز 
لقصر الحصن بأهميته العمرانية والتاريخية 
في حياة مدينة أبوظبـــي واإلمارات، فيعكس 
التوجه الحكومي من ســـنوات طويلة، باتجاه 
تعزيز المعرفة والثقافة كنمطين ال يمكن لهما 
أن ينفصال أبـــدا عن التـــراث األصيل المفعم 
بمالمـــح الهويـــة الوطنية اإلماراتية، ســـواء 

عبـــر تنـــاول المكانين من وجهة نظـــر أثرية، 
أو مـــن وجهة نظـــر ثقافية وفنيـــة كذلك. وفي 
اإلطار ذاته، تضمـــن المجمع العروض الفنية 
الموســـيقية التي لقيت جمهورا واسعا أثناء 
عرضها على مسرحه الخارجي. إذ استطاعت 
األغنية الشعبية اإلماراتية والتي تّم إحياؤها 
بأصوات الفنانين والموســـيقيين الشباب، أن 
تصـــوغ بعباراتها وألحانها، بعضا من وجوه 

المدينة وتفاصيلها الساحرة والعتيقة.
 باإلضافـــة إلى مجموعة األفالم اإلماراتية 
القصيـــرة التـــي تدعم المشـــهد الســـينمائي 
اإلماراتي، ومعروضات الفنانين التشـــكيليين 
عبداللـــه الســـعدي وزينـــب الهاشـــمي، ذات 

المواضيع التراثية والفنية.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

السجناء وحدهم يعرفون 

المعنى الحقيقي للصبر

 «فوانيس محاربني من فخار» نصب نحتي أمام دار األوبرا بسيدني

العربيــــة  ”المؤسســــة  عــــن   - بــريوت   {
للدراســــات والنشــــر“، صــــدرت رواية جديدة 
بعنوان ”ســــقوط ســــرداب“، لمؤلفها الكاتب 

العراقي نوزت شمدين.
أحداث القصة تدور حول شاب من مدينة 
الموصــــل اســــمه “ ثائر“، قتل والــــده العميد 
في الجيــــش العراقي خالل حرب الثمانينات، 
وألنه الوحيد بين خمس بنات، تخشى والدته 
أن يلقــــى نفــــس المصير الــــذي واجهه أبوه، 
فتخفيه في سرداب المنزل قبل انطالق حرب 
الكويت بأيــــام قليلة، ليبقى ســــنوات طويلة 
حبيس المكان والذكريات، ال يعرف أمره غير 
األم والجــــدة، في حين أن أخواته ومن يعرف 
العائلة ظنوا أن الشــــاب هرب من خدمة العلم 

إلى خارج البالد كما أشاعت األم.
يقول الكاتــــب نوزت في تذييلــــه لروايته 
سقوط ســــرداب ”الســــجناء وحدهم يعرفون 
المعنى الحقيقي للصبر. يعيشــــون تجاربهم 
الجســــدية والنفسية بتفاصيل غير منقوصة، 
فيشــــعرون بــــآالم األمــــراض وأوجاعها إلى 
أقصى المديات، ويمنحون ذكرياتهم القديمة، 
وهي تمّر في كل ما يملكونه من حزن ودموع، 
ويضحكون ملء أفواههم ألتفه لحظة سعادة 
تصادفهــــم، ويخترعونهــــا ألنفســــهم إذا لزم 

األمر لكي ال تجف قلوبهم“.

نظـــم اتحاد كتاب املغرب بتنســـيق مـــع بيت الصحافة بطنجـــة، تكريما 

خاصا للشـــاعر األميركي مايـــكل مارش، تقديرا إلنتاجاته الشـــعرية التي 

أفردها لتكريس قيم التسامح بني مختلف الحضارات والثقافات.

اســـتضاف بيـــت عبدالله الزايـــد لتـــراث البحرين الصحفـــي، الكاتبة 

الصحافيـــة اللبنانية رنـــا نجار، في محاضرة بعنوان «الفن والسياســـة 

بني الربيع العربي والجماعات املتطرفة».

يســـتضيف مهرجـــان طيـــران اإلمـــارات لألداب فـــي دورته 

الســـابعة، في شـــهر مـــارس القـــادم، أكثر مـــن ١٣٠ كاتبا 

ومفكرا وباحثا من أكثر من ٣٠ دولة.

◄ أصدر األكاديمي الفرنسي 
من أصل مغربي يوسف شهاب 

روايته األولى بعنوان ”لماذا 
جئت إلى فرنسا يا أبي؟“، تقع 

الرواية في 155 صفحة من القطع 
المتوسط.

◄ صدر للشاعر والمترجم عاطف 
عبدالمجيد، كتاب بعنوان ”أن 
تكون فنانا حرا“ عن مؤسسة 

”أروقة للدراسات والترجمة 
والنشر“.

◄ صدر عن دار ”اآلن ناشرون 
وموزعون“، بالتعاون مع دار 
”أزمنة“ بعّمان، كتاب بعنوان 

”قالت لي العرافة“ للباحث 
عبدالهادي المدادحة، ويضم قرابة 

70 صفحة من القطع المتوسط.

◄ عن ”مجموعة النيل العربية 
للنشر“، صدرت الطبعة العربية 

لكتاب ”محو األمية المعلوماتية“، 
المترجم عن دار النشر األلمانية 

”فيرالج“.

◄ يستعّد باحثون بمعهد ميونيخ 
للتاريخ المعاصر لنشر نسخة 

خاصة من كتاب ”كفاحي“ للزعيم 
األلماني أدولف هتلر، تتضمن 
تعليقات وحواشي تفسيرية، 

وذلك مع انتهاء حقوق النسخ 
الخاصة بالكتاب هذا العام.

◄ عن معهد المخطوطات 
العربية، وضمن سلسلة ”كراسات 

تراثية“، صدر كتاب ”التراث 
العربي في أتون الحروب: 

المخطوط العربي من القرن 
للباحثة  الخامس حتى اليوم“ 

بغداد عبدالمنعم وبمقدمة للباحث 
فيصل الحفيان مدير المعهد. 

باختصار

} مســقط - يطـــل معـــرض مســـقط الدولي 
للكتاب على جمهوره من جديد كعادته كل عام 
في دورته العشـــرين، ليكون الحـــدث الثقافي 
األبرز في السلطنة لعام 2015، ساعيا في دورته 
الجديدة إلى نشـــر ظالل الثقافـــات المتعددة 
التي تجتمع تحت سمائه في انسجام وتناغم 

ووعي كعادته كل عام.
وتشـــهد الدورة العشـــرون مشـــاركة أكثر 
من 633 دار نشـــر تشمل المشـــاركة المباشرة 
والمشـــاركة عبر التوكيالت، حيـــث يبلغ عدد 
دور النشر المشاركة بشكل مباشر 481 مشاركا 
من 24 دولة تتصدرها مصر بـ121 مشـــاركة ثم 
السلطنة ولبنان بواقع 75 مشاركة لكل منهما، 
تليهمـــا ســـوريا بـ63 مشـــاركة، فـــاألردن بـ42 
مشـــاركة ثم اإلمارات العربية المتحدة بواقع 
36 مشـــاركة تليهـــا الكويت بـ17 مشـــاركة ثم 

السعودية بـ15 مشاركة.

آخر املستجدات الثقافية

يعتبر هـــذا المعرض فرصـــة كبيرة لدور 
النشـــر العربية واألجنبية للتعريف بمختلف 
إنتاجاتهـــا من اإلصدارات وتســـويقها داخل 
الســـلطنة وذلـــك عـــن طريـــق مشـــاركتها في 

المعرض.
وســـيقدم المعرض فرصا جوهرية للزوار 
لالطالع على المســـتجدات الثقافية وحضور 
المختلفـــة  الثقافيـــة  واألنشـــطة  الفعاليـــات 
المصاحبـــة له، باإلضافة إلـــى إتاحة الفرص 
للناشـــرين إليجاد الشـــركاء وااللتقاء بصناع 
القرار وممثلي الجامعات والكليات والمدارس 

الحكومية واألهلية.
وعـــدد المشـــاركات الرســـمية هـــذا العام 
بلغت 44 مشـــاركة فـــي حين أنه خـــالل العام 

الماضي كانت عدد المشاركات الرسمية 47 من 
السلطنة ومختلف دول العالم، كما يشارك في 
قاعة الكتاب األجنبي 25 دار نشـــر ومكتبة من 
دول عربية وأجنبية، ويبلغ إجمالي العناوين 
المدرجة حاليا في الموقع اإللكتروني أكثر من 
180 ألف عنوان وقـــد كانت في العام الماضي 

160 ألف عنوان.
مـــن أجل ذلـــك، وحتى تكون هـــذه الدورة 
في مســـتوى هذه األحـــداث الهامة، فقد كثفت 
اللجنـــة المنظمـــة للمعرض جهودها بشـــكل 
أكبر، حتـــى يكون هذا الحـــدث الثقافي الهام 
في السلطنة مواكبا لهذه األحداث ومكمال لها.
هكـــذا يصبح هـــذا المعـــرض مكّونا هاما 
للمشـــهد الثقافي العام في الســـلطنة وإطارا 
جامعـــا لمفهـــوم الثقافـــة فيهـــا، يقـــرب بين 
المســـافات الجغرافية والفكرية ويدمجها بين 
أركانه، جامعـــا إثر ذلك بيـــن مختلف الفئات 
الثقافيـــة علـــى اختـــالف توجهاتهـــا الفكرية 
واألدبية والمعرفية في فضائه الواسع فاتحا 
بذلـــك الفرصة أمـــام العديـــد من الناشـــرين 
والمؤلفين لعرض تجاربهم وطرح قضايا نشر 
الكتاب قصد تعزيز مســـيرة وتطّور ونشر كل 

فروع المعارف.
وتعـــّول اللجنـــة المنظمـــة للمعرض على 
أن يكون معرض مســـقط الدولي للكتاب 2015 
معرضـــا عربيا دوليـــا بنكهة عمانيـــة تأكيدا 
لدور الســـلطنة الريادي فـــي المجال الثقافي، 
وأن يكـــون المعرض عالمة فارقة في مجموعة 
المعارض والملتقيات الثقافية العربية، حيث 
ســـيكون هذا الحدث الثقافي واجهة السلطنة 
الثقافية لهذا العـــام، ألنه يتزامن مع مرور 45 
عاما من عمر نهضة السلطنة، وكذلك مرور 20 
ســـنة من عمر المعرض، مما يجعل العام 2015 
بمثابة عرس ثقافي عماني تشـــهده الســـلطنة 

على كافة األصعدة.
وتحرص اللجنة المنظمة لمعرض مسقط 
الدولي للكتاب دائمـــا على أن يظهر المعرض 
فـــي كل عام بحلة جديدة وشـــكل مميز يرضي 
جميـــع األطراف بمختلـــف توجهاتها الفكرية 
والثقافيـــة، لذلـــك فإنها تعمل جاهـــدة في كل 
دورة من دوراته على تحســـين مـــا توفره من 

خدمات تنظيمية للمشاركين في المعرض.
 كما أنها تسهل في كل مرة سبل االستفادة 
والولوج إلى عالمه المعرفي والثقافي لمريدي 
الثقافـــة واإلبداع، حيث تقـــوم بتنظيم لقاءات 
وأمســـيات ثقافيـــة على هامشـــه تســـاهم في 
إثرائه وتجعل أيامـــه نابضة بالثقافة والفكر، 
كيـــف ال والـــوزارة حريصـــة كل الحرص على 
إنجـــاح مثـــل هـــذه التظاهرة التـــي ينتظرها 

الجميع كل عام.
وحـــول الجديد فـــي هذا المعرض أشـــار 
عبدالمنعـــم الحســـني وزيـــر اإلعـــالم إلى أن 
المعرض هذا العام سيشهد وألول مرة إضافة 
المعـــرض“، حيث  مشـــروع ”ضيـــف شـــرف 
اختارت اللجنة لتكون ”نزوى عاصمة الثقافة 

اإلسالمية“ ضيف شرف المعرض.
كمـــا ســـتتم في هـــذا العـــام إقامـــة مركز 
إعالمـــي لإلعالميين المشـــاركين فـــي تغطية 
أحداث وفعاليات المعرض سواء من السلطنة 
أو خارجهـــا وســـتكون هنالـــك نشـــرة ثقافية 
مصاحبة للمعرض بالتعاون مع بيت الغشام. 

وســـتخصص هذا العـــام قاعتـــان متكاملتان 
للفعاليات الثقافية، وأخرى ألنشـــطة وبرامج 
الطفـــل، كما ســـيتّم تخصيص ركـــن لحفالت 

التوقيع.

فعاليات متنوعة

أضـــاف وزيـــر اإلعـــالم: حـــول الفعاليات 
الثقافية أن الرهان كان على التعددية الثقافية 
الجميلة في المعـــرض وكان الرهان في محله 
وإننـــا ندفع بهـــذا الرهان مجـــددا ونعتقد أن 
عمان مليئـــة بالباحثين والقـــراء والمبدعين، 
حيث ينظم البرنامج الثقافي بين لجنة معرض 
مســـقط الدولي للكتاب وعدد من المؤسســـات 

الثقافية بالسلطنة.
وسيشـــتمل جدول الفعاليات الثقافية على 
محاضرات وندوات ومعارض فنية وأمسيات 
شعرية وغيرها من الفعاليات الثقافية الهادفة 
التـــي يســـاهم تنـــوع موضوعاتهـــا وتعـــدد 
برامجها في اســـتقطاب أعداد مـــن الجمهور 

على اختالف توجهاتهم واهتماماتهم الفكرية 
والثقافية، ويقوم بتقديمها نخبة من أصحاب 
الفكـــر واألدب من أقطاب ثقافيـــة متعددة من 
دول العالم. وبهدف تعزيـــز مكانة أدب الطفل 
في الحاضر والمســـتقبل وتنويـــع فعالياته، 
تســـعى اللجنة المنظمة للمعرض إلى توسيع 
االهتمام والمشاركة بالنسبة إلى جناح الطفل 

حتى تعّم الفائدة هذه الشريحة العمرية.
وســـوف يعرف هذا الجناح تنظيم حلقات 
عمل إلكســـاب األطفـــال بعضا مـــن المهارات 
الهادفـــة تعزيزا لقدرتهم على العطاء والتقبل، 
إلى جانب تنشـــيط مســـرح الطفل وإشـــراكه 
فيه. كما تســـعى اللجنة المنظمة للمعرض من 
خـــالل جناح الطفل إلى توســـيع ومنح فرصة 
التقاء األفراد والمؤسسات التي تعمل في هذا 
المضمـــار لتحقيق عالقة جديـــدة وقوية بين 
الطفل والكتـــاب، بالتعاون مع عدد من األدباء 
والرســـامين وأمنـــاء المكتبـــات، الناشـــرين، 
التربويـــة  المؤسســـات  الـــرواة،  المربيـــن، 

والثقافية.

مسقط تجمع ظالل الثقافات المتعددة في معرض الكتاب

المجمع الثقافي بأبوظبي نقطة التقاء الفن والتبادل المعرفي

تفتتح اليوم األربعاء 25  فبراير اجلاري فعاليات الدورة العشــــــرين ملعرض مسقط الدولي 
ــــــاب، لتتواصل إلى غاية 7 مــــــارس املقبل. وتتزامن دورة هذا العام مع االحتفاء بنزوى  للكت
ــــــر الثقافية، فهو احلدث  عاصمة الثقافة اإلســــــالمية 2015. ويعّد املعرض من أشــــــمل املناب
ــــــات الثقافية مبختلف توجهاتها  الثقافي األول في الســــــلطنة والذي يجمع بني مختلف الفئ

األدبية والفكرية والعلمية.

شهدت أيام مهرجان قصر احلصن في دورته الثالثة 2015، عودة املجمع الثقافي إلى واقع 
احلياة في إمارة أبوظبي، وهو الذي ظل نقطة التقاء أمناط الفن والثقافة بأشكالهما العربية 
واحمللية والعاملية على أرض اإلمارات، متضمنا العديد من الفعاليات واألنشــــــطة املتوجهة 

إلى الكبار والصغار من الزوار، ومن جميع اجلنسيات.

النشر  لـــدور  فــرصــة  املــعــرض 

للتعريف  واألجــنــبــيــة  الــعــربــيــة 

بمختلف إنتاجها من اإلصدارات 

وتسويقها داخل السلطنة 

 ◄

[ 633 دار نشر عربية وأجنبية وأكثر من 180 ألف عنوان [ حدث يجمع بين الفئات الفكرية بمختلف توجهاتها 

تحرص اللجنة المنظمة للمعرض على أن يظهر كل عام بحلة جديدة وشكل مميز يرضي جميع األطراف بمختلف توجهاتها الفكرية والثقافية
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ثقافة
صدرت مؤخرا للشاعر راسم املرواني املجموعة الشعرية 

الثامنـــة بعنوان «بــــدأت أشـــبهنــي» عـــن دار الفراهيدي 

للنشر والتوزيع.

أصـــدرت الهيئـــة العامـــة للكتاب الجـــزء الثاني من أعمال الشـــاعر 

املصـــري جمـــال القصـــاص، ويتضمـــن ثالثة مـــن دواوينـــه، ومن 

املنتظر صدور الجزء الثالث خالل األيام القادمة.

أصـــدر مشـــروع «كلمـــة» للترجمة التابـــع لهيئة أبوظبي للســـياحة 

والثقافـــة، كتابا جديدا بعنوان: «املوت األســـود»، للمؤلف جوزيف 

بيرن، وقد ترجمه إلى العربية عمر األيوبي.

خملص الصغري

} الــدار البيضــاء (املغــرب) – أعلن الشـــاعر 
نـــوري الجراح أن ”ســـقف التعبير ينبغي أن 
يكـــون عاليـــا، ألنه لم يعد ممكنـــا أن ال يكون 
كذلك“. ودعا الشـــاعر المبدعيـــن والمثقفين 
العـــرب إلى رفـــع ”ســـقف التعبير فـــي أفق 

التغيير الشامل والحقيقي“.
هـــذا التغيير الذي ال يتحقـــق، في نظره، 
إال عن طريق يقظـــة فكرية فعلية، تتحقق من 

خالل الفكر النقدي الحر. 
هـــذا ما أكد عليـــه الجراح، وهـــو يختتم 
فعاليات الـــدورة األخيرة من معـــرض الدار 
البيضـــاء للكتاب، نهاية األســـبوع الماضي، 
في لقاء استثنائي، تّوج عشرة أيام من الفكر 
والشـــعر والحياة بيـــن الكتـــب والناس في 

المغرب.

مجلة «الجديد»

ال يكـــف نوري الجراح عـــن األمل والنظر 
إلى البعيـــد، والحلـــم بـ“الجديـــد“، رغم كل 
الموت والدمار الذي ال يهدأ، على حّد تعبيره، 
وهـــو ينبهنـــا إلـــى أن ”النار لـــن تقف حيث 

تشـــتعل اليوم“. لذلك، فال مجال للخوف 
مـــن المواجهة، ألن المخيـــف والمرعب 
هو ما نواجهـــه اليوم، وما يتربص بنا 

ال محالة. 
وبهـــذا  الجميـــل،  العنـــاد  بهـــذا 
العنفـــوان، عاد نـــوري الجـــراح إلى 
المغرب، وهو يحمـــل قصيدة يجري 
فيها دمه والنشـــيد، ومشروعا فكريا 
جديدا اسمه ”الجديد“، وهي أحدث 
مجلة يرأس تحريرها الشاعر الذي 
يعيش في المنفى األوروبي منذ 35 

عاما.
 بدأ الشـــاعر نوري الجراح اللقاء بتوزيع 
العدد األول مـــن مجلة ”الجديد“ على الكتاب 
والمثقفين المغاربـــة، ويدعوهم إلى الكتابة 
فيها، وقد استمر اللقاء ساعة ونصف الساعة، 
وأدار الحـــوار مع الشـــاعر الكاتب المغربي 
ســـعيد عاهد، حيث قّدم نوري الجراح مجلة 
”الجديد“، بحضـــور ناشـــرها الدكتور هيثم 
الزبيـــدي، وبهذا الحـــدث المفاجئ للحضور 
أســـدل ســـتار الـــدورة الحالية مـــن معرض 

الكتاب. 
وفي نهاية اللقاء تداول إلى جانب نوري 
الجراح وعبدالفتاح كيليطو، عدد من الشعراء 
الفلســـطينين، رافعيـــن أصواتهم بشـــعرهم 
في اليـــوم األخير من المعـــرض، ومن بينهم 
الشـــاعران الالمعان غســـان زقطـــان وزهير 
أبوشـــايب. نـــوري الجـــراح قـــّدم ”الجديد“ 
بوصفها دعوة إلى استئناف الحوار والجدل 

والســـجال في المشـــهد الثقافي العربي، من 
خالل التركيز على األســـئلة الفكرية، على حّد 
قوله، بواســـطة يقظة عقلية، وعبر اســـتنفار 
العقـــل وإثارته عن طريق الفكر النقدي الحر. 
علـــى أن الرهان من هذه المجلة، في ما يقول 
الشـــاعر، هو ”اإلنصات إلى الصوت الجديد، 
صـــوت الفكـــر الجديد“. ذلك ألنـــه ”إذا كانت 
األيديولوجيـــا قد ســـقطت، فعلينا أن نبحث 

اليوم عن كالم العقل“.
 مـــن هنا، يقـــوم مشـــروع ”الجديد“ على 
التفكيـــر الحـــر، وعلـــى ”تعددية الـــرؤى في 
الكتابة والتعبير، ما دامت ليست هنالك رؤية 

قسرية في التفكير والكتابة“. 
رئيس تحريـــر ”الجديد“ يريد من المجلة 
أن تســـتحق اســـمها، وأن تكـــون جديرة به، 
وبالتالي فإن من أولـــى واجباتها أن تحتفي 
بالجديـــد، وترتاد المغامـــرة الفكرية الجادة، 
وتراهـــن على المغايـــرة اإلبداعيـــة الخالقة 
وعلـــى التجربة المبتكـــرة، عبر جرأة البحث 
وحوار األفكار وجّدة الســـؤال وقوة السجال 

الهادئ والعميق. 
هذا، ويجهـــر الجراح باألمل إذ يرفع هذه 
المجلـــة إلى القـــارئ العربي، يقينـــا منه أن 
”المجلة كائن ال يزال لـــه دور“، وأن المجالت 
تبقى ”قابلة ألن تكون منبرا 
على  قادرة  األســـئلة،  لطرح 
اســـتئناف  على  تحـــض  أن 

الحوار“، في عالمنا اليوم. 
من هنـــا، تراهن ”الجديد“ 
على ما يســـميه ”الخروج من 
ثقافـــة المونولـــوغ إلـــى ثقافة 
الديالـــوغ، لكي ال يبقى ســـقف 

الحرية واطئا“. 

قدر النشيد

وعن تجربته الشعرية وعالقته 
بالشـــعر، أعلـــن الشـــاعر نوري الجـــراح أن 
”القصيدة قدر لغوي يحاور قدري الشـــعري“، 
وأن ”قصيدتـــي هـــي كل ما أملـــك ألعبر عن 
وجـــودي فـــي العالم“. وعـــن هـــذه التجربة 
الشـــعرية، كشف الشـــاعر أنه يكتب القصائد 
ويتركهـــا طويال بيـــن أوراقه وأشـــيائه، فال 
ينشـــرها إال بعد وقـــت مديد. ”أترك نفســـي 
تبتعد عنها، حتى أتمكن من قراءتها وتأملها 
مثل قارئ“، إذ ال يمكن للشـــاعر أن يعود إلى 
قصيدتـــه بســـرعة، بعـــد كتابتها، ليكتشـــف 

عثراتها.
وعـــن المســـافة الزمنيـــة ما بيـــن ظهور 
قصيـــدة وأخرى، وديوان وآخر، يرى الجراح 
أن الكتابـــة ممارســـة ال عالقـــة لهـــا بالزمن، 
إن لها زمنـــا خاصا، و“القصيـــدة قد أكتبها 
وال أنشـــرها إال بعد ســـنوات، أو قد أنشرها 
في وقـــت غير بعيـــد. القصيدة  تمـــّر عندي 

بمراجعات عديدة“. 
ويتســـاءل الشـــاعر ”مـــا الـــذي يجمـــع 
القصائد لتكون في وحـــدة بعالقة تجاورية؟ 
ويـــرى أن تاريخ الشـــعر العربي ليس تاريخ 
الديوان المعنون، بل تاريخ ”أعمال الشاعر“. 
ولعـــل المعري هو أول من أطلق اســـما على 

ديوانه في ”اللزوميات“ أو ”سقط الزند“.

 لكـــن المعري إنمـــا أراد أن يقول لنا ”إن 
هذا الديـــوان وحدة عضوية وعمل شـــعري 
واحـــد“. مـــن هنا، يخلـــص الشـــاعر إلى أن 
”العالقـــات التجاوريـــة والجماليـــة هـــي ما 
يجعل النصوص قابلة ألن تجتمع بين دفتي 

كتاب، أو ال تجتمع“.
وفـــي ســـبيل التمثيـــل والتدليـــل علـــى 
ذلك، اســـتحضر الشـــاعر تجربتـــه في ”يوم 
قابيل“ الصادر ســـنة 2012، فـــي حيفا، وهي 
مجموعة شـــعرية ”ضمت القصائد الجارحة 
فـــي تجربتي، واألكثر قربا من فكرة النشـــيد 
الفـــردي الطالع من ألـــم التجربة التراجيدية 
الجماعيـــة“.  هكذا يقـــول الجراح، وقد جمع 
تلك القصائد وكأنما جمع معها أشالءه التي 

سقطت مع االنتفاضة السورية الدامية.

عـــن هـــذه التراجيديا، يقول الشـــاعر إن 
”االنتفاضة الســـورية وضعتنـــي مع امتحان 
بالغ القســـوة مع نفســـي، مع مخيلتي. ماذا 
أكتـــب ولمـــاذا أكتب؟“، يتســـاءل الشـــاعر، 
وتجيـــب القصائد فـــي ”يوم قابيـــل“، وهي 
”اإلجابـــة التـــي عبـــرت بالنمـــوذج الجمالي 
الجديد عـــن كفاحي اليومي من أجل الخروج 

عن عاداتي فـــي الكتابـــة. المواجهة الدامية 
بين الناس واالستبداد، أدخلتني في مواجهة 
دامية مـــع كل عاداتي فـــي الكتابة، مع لغتي 
ومخيلتـــي وأفـــكاري وإيثاراتـــي الجماليـــة 
الخاصـــة، دخلت في حرب كاملة مع نفســـي 

ضد كل تلك العادات“.
وما بين شـــهادة شـــعرية، وشـــهادة عن 
الوضع الســـوري، قرأ نـــوري الجراح بعضا 
مـــن قصائده، ومنهـــا مقاطع مـــن مجموعته 
الشـــعرية األخيرة ”يأس نوح“، وهو ينشـــد 
لتي/  ”أنادي دمشـــَق من َجَبٍل َتَهّدَم فـــي ُمَخيِّ
اْتركي لـــي َصْفحًة منِك، أو فكرًة عنِك/ اْتركي 
لي/ في َصفيـــِح الموِت نافذًة/ أو شـــاهدْة/ 
ألعوَد من موتي/ إلى موتي../ لم تبق مئذنٌة/ 
“. ثم ختم الشـــاعر  ُد ُحْزَن آلهتـــي/ علّيْ ُتـــَردِّ
بقصيدة تحت عنوان ”أكتب قلبي“ انفعل لها 
وتفاعل معها جمهور غصت به قاعة حيفا في 

معرض البيضاء.

مدينتي تحترق

وال يـــزال الكاتـــب المغربي ســـعيد عاهد 
يحاور الشاعر نوري الجراح، ويتنقل به بين 
عواصم عربية ومحطات شخصية، حتى عاد 
يسأله عن دمشق، فيجيبه نوري بأن ”دمشق 
مدينة مخيلتي، مدينة مشاعري األكثر رهافة، 
هي قصتي اليتيمة“. بالنســـبة إلى المغاربة، 
فإن قصتهم مع دمشق تقف في مفترق الطرق 
بين الشـــام واألندلس، فهي المنبع والمصب، 
وهي تقابل بيت المقـــدس، منها جاء إدريس 
األول.أما بالنسبة إليه، فإنها ”السرير األول، 
والنافذة األولى، والكتاب األول، وخفقة القلب 
األولى، األســـطورة األولى، واالنتباهة األبكر 

إلى جمال المدن وجمال الوجود. 
لألسف، يضيف الشـــاعر بأسى، إن ”هذه 
المدينـــة العظيمة تحترق أمام أعيننا جميعا 
بنار االســـتبداد“، الذي فتـــح أبوابها للغزاة 
القادميـــن مـــن عمـــاء التاريخ. وهنـــا يهتف 
الشـــاعر: ”مدينتي تحترق، فكيف لقصيدتي 

أن تكون بال قلب“. 

رحلة أخرى

فضال عـــن رحلته فـــي الحيـــاة، ورحلته 
اإلبداعية مع الشعر، تحدث نوري الجراح عن 
”الرحلة كنص أدبي ونـــص تاريخي“، والتي 
اشـــتغل عليها، من خالل مشروع ثقافي كبير 
اسمه ”ارتياد اآلفاق“، على مدى عقد ونصف 
العقد مـــن الزمان، وراكم فيهـــا أعماال رائدة 
وخالـــدة، من خالل تحقيق وتقديم، ثم نشـــر 

أكثر من 300 كتاب رحلي. 
فكانت هذه التجربة عند الشـــاعر بمثابة 
”جولة حول العالم عبر آالف الصفحات“ التي 
حبرهـــا ألف عـــام من الكتابة. وقـــد مثل هذا 
المشـــروع الثقافي الرائد جسرا بين المشرق 
والمغـــرب، وبين العرب والعالم. ويرى نوري 
الجراح في ما يراه أن ”نص الرحلة يظل نصا 
مركزيا في الثقافة العربية، رغم تهميشـــه في 

مراحل كثيرة، كتابة وتدوينا“.
وقـــد قدمـــت الرحلـــة، في نظـــره، أمهات 
النصـــوص الكبرى، وخرائـــط لها صلة بهذه 
النصوص. متوقفا عند محطات هذا الجنس 
األدبي أســـماء ونصوصـــا وتواريخ، وتوقف 
الشـــاعر عنـــد براعـــة المغاربـــة وتألقهم في 
كتابة الرحلة أو في دراستها على مستويات 
عدة، مستخرجين من نصوصها كنوز الحوار 
بيـــن الثقافات، شـــرقا وغربا، مـــن الرحالت 
الحجازيـــة والمكية إلى الرحالت الســـفارية، 
في القـــرون األخيرة، والتـــي ”كتبت بأثر من 

صدمة االكتشاف المتأخر، ودهشته“.
الخالصـــة عند نوري الجّراح أن المغاربة 
ومعهم الكتاب العـــرب الذين أبدعوا مبكرين 
في فـــن الرحلة، وبكتابتهم تلك الرحالت إنما 
أعادوا كتابـــة الخريطة العربية كلها، وكتابة 
المتوســـط أيضـــا، بينمـــا هم يستكشـــفون 
المعمور من العالم، وانتقلوا من ثّم إلى قراءة 
الذات عبر قراءة اآلخر، في نص أدبي مركب، 
غني ومتنّوع، يظل نصا قابال لالستكشـــاف، 

كلما سنح البحث في عالقتنا باآلخر.
وإذا كان نص الرحلة قد غاب عن المكتبة 
العربيـــة في ما يتعلـــق بعالقتنا باآلخر، كما 
يرى الشـــاعر، فقد أخـــذ هذا النص لنفســـه 
موقعا في مقابـــل الرواية الرســـمية، ليكتب 
المنســـي والمنفي والمسكوت عنه، من خالل 
هذه اليوميـــات والمذكرات التي كتبها علماء 
وكتـــاب، وحجـــاج وأســـرى، وغيرهـــم ممن 
ارتادوا اآلفاق، كما ذهب الشـــاعر، وأخيرا ال 
بـــّد من أن يختصر المـــرء الحديث، رغم غنى 
تلـــك الجلســـة مع نـــوري الجراح فـــي ختام 

معرض الكتاب. 

 [ لقاء مفتوح يودع أيام معرض الدار البيضاء ويفتح صفحات «الجديد» [على الثقافة أن تكون القلعة وجسر الخالص

نوري الجراح: مدينتي األولى تحترق فكيف لقصيدتي أن تكون بال قلب

ــــــاب، األحد املاضي، في العاصمة  اختتمت الدورة الـ21 للمعرض الدولي للنشــــــر والكت
االقتصادية للمملكة املغربية الدار البيضاء، والتي انتظمت ما بني 13 و22 فبراير 2015. 
ــــــات الثقافية في هذه الدورة قد انعقدت باســــــتضافة  وكانت اجللســــــة اخلتامية للفعالي
شــــــخصيتني في ســــــاعتني متعاقبتني األولى للناقد عبد الفتاح كليطو، والثانية للشاعر 
نوري اجلّراح، بحضور نخبة من األدباء والشــــــعراء املغاربة والفلسطينيني، وقد شهدت 

قراءات شعرية، إضافة إلى جلسة حوارية حول الوضع الراهن للثقافة العربية.

مــشــروع «الــجــديــد» دعــــوة إلــى 

ــرؤى،  ال وتعددية  الحر  التفكير 

وإلى استئناف الحوار والجدل في 

املشهد الثقافي العربي

 ◄

وشهادة  شعرية،  شهادة  بني  ما 

عــن الــوضــع الــســوري، قــرأ نــوري 

ومنها  من قصائده،  بعضا  الجراح 

مقاطع من مجموعته «يأس نوح»

 ◄

الخروج  على  تراهن  مجلة  الجديد 

ثقافة  إلــى  املونولوغ  ثقافة  من 

سقف  يبقى  ال  لكي  ــوغ،  ــال ــدي ال

الحرية واطئا

 ◄

نوري الجراح: قصيدتي هي كل ما أملك ألعبر عن وجودي في العالم

خمس عواصم عربية تحترق وال منقذ سوى الفكر
فاطمة الزهراء كريم اهللا

} الــدار البيضاء (املغرب) - أكد نوري الجراح 
الكاتب والشـــاعر السوري، أن خمس عواصم 
عربية تحترق اليوم تحت االحتالل الفارســـي 
اإليراني، وما نعيشه هو انهيار عربي عمودي 
وأفقي، وهـــذا الوضـــع الوجـــودي الخطير، 
يستوجب طرح األسئلة خارج نسق السياسة 
المباشـــرة، وبعيدا عن آنيات السياسة، إنما 
في قلـــب الفكرة العميقة التـــي نريدها معنى 
لوجودنا. على الثقافة أن تبني قلعة المواجهة 

وأن تكون جسر الخالص من الحريق.
وأضاف نوري الجراح، فـــي ندوة نظمها 
في اليوم الختامي للمعـــرض الدولي للكتاب 
بمدينـــة الـــدار البيضـــاء األحـــد 22 فبرايـــر 
الجـــاري، أن ”الحالة السياســـية الراهنة هي 
ثمـــرة عجفاء لتاريخ من الفشـــل العربي، وما 
وصلنـــا إليـــه اليوم هـــو عن اســـتحقاق أليم  
لفشـــلنا -كمجتمعات – فـــي أن نكون ما نريد 
أن نكـــون. مـــا يخيفنـــا اليوم كعـــرب، هو ما 
سيحمله لنا الغد من مصائب وكوارث جديدة، 
وخاطب المغاربة بقوله ”ما ينتظر المشـــرق 
لن يقـــف هناك فنحن مشـــرقا ومغربا جســـد 

واحد،  حاضرنا العربـــي اليوم حاضر مدّمر 
نفســـيا وروحيـــا وفكريا وأخالقيـــا، وها هو 
يحترق جســـديا“. وعن دور المثقف والشاعر 
العربي حول ما يجري في العالم العربي، قال 
”على الشاعر (والمثقف ضمنا) أن ينتمي إلى 
لحظة الدم إلى الناس الذين تغنوا بقصائده. 

على الشاعر أن يكون مصيره جزءا 
ويجب  مصيرهـــم،  مـــن 

للمثقف  يكون  أن 
أخالقي؛  موقف 
يبقـــى  القاتـــل 

والضحيـــة  قاتـــال 
تبقى ضحيـــة، وفي هذه 

الحالة علـــى هذا الذي طالما 
تكلـــم باســـم النـــاس أن ينتمي 

إلى موقف الضحيـــة، حتى لو كانت 
قضيتهـــا خاســـرة، وبصـــرف النظر عن 

األســـباب، وعلى الشاعر أن يقف ضّد القاتل 
بصرف النظر عن ذرائعه واعتباراته“.

التي  وخالل حديثه عـــن تجربة ”الجديد“ 
صـــدر منها العـــدد األول هذا الشـــهر، والتي 
يشـــغل رئيس تحريرها، أشـــار إلـــى أن هذه 
التجربة، تأتي لتعيد طرح األسئلة، وتخرجنا 

من مستنقع ”المونولوغ“ إلى أرض ”الحوار“، 
وهذا يشمل الجغرافيا ثقافيا، ويشمل األفراد 
كمـــا يشـــمل المجموعات المفكـــرة والمثقفة، 
ويشمل حملة األقالم في عالقاتهم مع ذواتهم.

هي  وأكد الشاعر، على أن مجلة ”الجديد“ 
منبر ثقافي للتالقي وللحـــوار، تريد أن تتيح 
المجال للقـــول بأننا نعيش حالة عصيبة في 
العالـــم العربي، ال يجـــوز معها أن نكون 
كمـــا كنا؛ فـ“الجديـــد“ تطلب منا أن 

نتغّير قليال. 
وبالتالـــي، فنحن نريد 
من هـــذه التجربة أن 
تكون كائنا حّيا، له 
دور حول األســـئلة 
المعلقـــة،  الكثيـــرة 
والفـــرد  المجتمـــع  حـــول 
وعالقته بالسلطة والدولة، ومن هو 
اآلخر؟ والمجلة منصة موضوعية لطرح كل 

هذه األسئلة.
وقال الشـــاعر، خالل نـــدوة مفتوحة معه 
غصت قاعتها بالحضور، إن ”الثقافة العربية 
اغتنـــت تاريخيـــا بعـــدد مهّم وأساســـي من 
المجالت التي لعبت أدوارا أساسية في الوعي 

العربي خالل القرن العشرين، واستشهد، على 
ســـبيل المثال، بتجربة المجالت في المغرب 
العربـــي، معتبـــرا أنها مهمة، ولألســـف فهي 
مجهولة مشـــرقيا، ســـواء إبان االستعمار أو 

بعد االستقالل.
فالمجالت قد لعبت دورا أساسيا في بناء 
وتشـــكيل وطرح األسئلة الثقافية، أي ما الذي 
يريده المثقفون، وكيف تفكر الفئات المختلفة 
في المجتمع. ورأى أن هذه المجالت شـــهدت 
ومكنت من إبراز الحوارات واالصطدامات بين 
الثقافة والســـلطة وكذلك في ما بين الثقافات 
المتعددة، إلى أن وصلنا إلى مرحلة ســـاهمت 
فيهـــا المجالت فـــي ظهور النصـــوص التي 
نشـــرت أوال في المجالت، ومن ثّم تحولت إلى 
كتب مرجعية وأساســـية، ونحن نعرف أن طه 
حســـين وعلي عبد الرازق والشيخ عبدالعزيز 
الثعالبي ومحمد الجابري والعروي وحسين 
مروة، ومحمود أمين العالم وعشرات غيرهم، 
كل هؤالء نشـــروا نتاجاتهـــم الفكرية المؤثرة 
واألساســـية فـــي الثقافة العربيـــة عن طريق 
المجـــالت أوال، وتبلورت أعمالهـــم وأفكارهم 
عبر الحوار والجدل والســـجال التي أتاحتها 

كلها المجالت. يجب أن ال ننسى هذا“.

ى الناس الذين تغنوا بقصائده. 
أن يكون مصيره جزءا

ويجب  هـــم، 
ثقف 
قي؛ 
قـــى

ضحيـــة
ـة، وفي هذه 

 هذا الذي طالما 
م النـــاس أن ينتمي

ضحيـــة، حتى لو كانت 
ســـرة، وبصـــرف النظر عن 
ّ

منبر ثقافي للتالقي وللحـــ
المجال للقـــول بأننا نعيش
العالـــم العربي، ال يج
كمـــا كنا؛ فـ“الجد
نتغّير قليال.
وبال
من
ت
د
الك
ال حـــول 
وعالقته بالسلطة

و
لمرعب
ص بنا 

بهـــذا 
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ذي 
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طاهر علوان

} بروكســل - ”الســـوب أوبـــرا“ هـــي ميـــزة 
الدرامـــا على الطريقة التركيـــة، بمعنى امتزاج 
الميلودرامـــا مع القصـــص الغرامية وقصص 

العشق سواء المباح منه أو الممنوع.
العـــزف على الوتر العاطفي صار في بعض 
األحيـــان بل غالبـــا عالمة فارقة تمّيـــز الدراما 
التركيـــة دون غيرها، أوجـــدت للدراما التركية 
سوقا عريضة في تلفزيونات المنطقة العربية، 
أتاحت لهـــا أن تمضي قدما فـــي إنتاج المزيد 
والمزيد من المسلسالت التي توفر لمشاهديها 
فرصة التحليق مع عوالـــم تلك األبطال، بعيدا 
فـــي مغامراتهم وفي المكابـــدات اليومية التي 

تواجههم.
في مسلســـل ”العشق األســـود“ (والترجمة 
الدقيقـــة هي عشـــق المال األســـود) من إخراج 
أحمـــد كاتيكزيـــس الـــذي عرض مؤخـــرا على 
الشاشـــات التركية، كما العربية، واحتل مرتبة 
أعلى نسبة مشاهدة من الجمهور التركي، يجد 
المشـــاهد العربي نفســـه أمام نوع من الدراما 
المركبة التي تنطـــوي على قصص الحب، كما 
تنطـــوي علـــى المغامـــرات والترقـــب واإلثارة 

محاكاة قصص التحّري.
نحن هنـــا مع توليفة مشـــّوقة تختلط فيها 
أدوار عصابات الجريمـــة المنظمة، مع أجهزة 
السلطة واستشـــراء الفساد إلى أجهزة تطبيق 
القانون، وبهذا تتعقد مسألة استهداف مصير 

الناس بسبب شبكات المصالح المتداخلة.
عمر ديمير (الممثـــل أينجين أيكيورك) هو 
رجل شـــرطة مثابر ومخلص فـــي عمله، ينحدر 
من أســـرة فقيرة ال يتوانى عـــن العمل بنزاهة 
وإخالص فـــي مالحقة الجريمـــة والمجرمين، 

ويعّد ذلك ركنا أساســـيا فـــي حياته، فضال عن 
ارتباطه عاطفيا بفتاة فقيرة.

فتاتـــه فـــي المقابل لهـــا جانـــب مخّبأ من 
شـــخصيتها، أال وهو ارتباطها هي األخرى مع 
مافيـــا لتبييض األمـــوال وتهريب المجوهرات 
وتزييفهـــا، فهـــي واقعيـــا مضطـــرة إلـــى ذلك 
اضطـــرارا مـــن أجل ســـّد احتياجات أســـرتها 

وأبيها المقعد.
وأمـــا اليد الكبـــرى الضاربة التي تشـــتبك 
فيها قوى المصالح، فتتمثل في شـــخص طيار 
(الممثل أركان شـــان)، فهو الذي يدير شـــبكات 
تبييض العملـــة والتهريب، فضـــال عن تجارة 
األعضاء البشـــرية، مغطيا أعماله هذه بشـــتى 
األغطيـــة التجارية واالســـتثمارية. كما يرتبط 
بشكل وثيق بالشـــرطة التي تغطي على جميع 
جرائمه تلك، ممثلة في شخص حسين (الممثل 
براق تامدوغان)، وهذا األخير هو شـــقيق عمر 
ورئيسه في جهاز الشرطة، وهو الذي سيقضي 
على جميـــع األدلة التي تدين شـــبكة طيار في 
جرائمهـــا، وهـــو الـــذي سيســـتقي معلوماته 
من شـــقيقه عمر لغرض حماية تلـــك المافيات 

الخطيـــرة. علـــى الجانـــب اآلخـــر وبالموازاة 
هنالك حياة أخرى ممثلة في الفتاة التي تعمل 
مصممـــة مجوهـــرات، وتعيش فـــي روما وهي 
إيليـــن (الممثلة توبا بويكوســـتان)، وهي فتاة 

شاعرية ومرهفة الحس منغمسة في أعمالها.
تعود إيليـــن من روما لالحتفال بعيد ميالد 
والدها، وهنا ســـيقع تحـــّول دراماتيكي هائل 
في مســـار القصة، يتمثل فـــي مقتل والدها في 
يوم عيـــد ميالده، ولتوجد إلـــى جانبه مقتولة 
أيضا خطيبة رجل الشـــرطة عمر، دون أن يربط 
بين الضحيتين  فـــي الظاهر أّي رابط، ويكون 
هذا الحدث والتحّول الكبير ســـببا في العالقة 
التي ســـتربط الحقا بين عمر وإيلين في رحلة 
البحث عن الحقيقة والدوافع وراء مقتل والدها 
وخطيبـــة عمـــر، ال ســـيما وأن ال رابـــط يربط 

بينهما في الظاهر. 
بنى الســـرد الدرامي بصفة عامة على عّدة 
مســـارات وعلى أســـاس ما يعرف فـــي الدراما 
أداة  وهـــي  والمعلومـــات،  المعرفـــة  بنســـق 
مهمة من أدوات التشـــويق فـــي الدراما بصفة 
عامـــة والتلفزيونية منها بشـــكل خاص، وذلك 

بحجـــب معلومـــات عـــن المشـــاهد تدفعه إلى 
مزيد من البحث والتكهن والتســـاؤل والتشوق 

والمتابعة، للوصول إلى الحقيقية.
وبالتالي نجد في هذا المسلسل الكثير من 
الوسائل واألدوات الناجحة في إثارة المشاهد، 
ودفعه إلى مالحقة األحداث واســـتجالء القوى 
الخفيـــة، وغيـــر المرئية التي تلعـــب بمقدرات 

الشخصيات األخرى.
في المقابل نجد أن مـــن العالمات المميزة 
في هذه الدراما دقة بناء الشخصيات الدرامية، 
والحـــرص الشـــديد على أداء أدوارهـــا بإتقان 
ومن ذلك شـــخصية عمـــر التي أداهـــا الممثل 
الشـــاب (أينجين أميـــورك)، وهو أحد أشـــهر 
نجـــوم الدراما التركية (مواليـــد 1981)، والذي 
مثـــل أدوارا مهمـــة في أكثر من 25  مسلســـال، 
وحصـــد العديـــد مـــن الجوائز. وتشـــاركه في 
البطولـــة الممثلـــة توبا بويكوســـتان (مواليد 
1982)، وهي التي عرفها جمهور المسلســـالت 
التركيـــة على نطاق واســـع، ابتـــداء من العام 
2000 حتى اليوم، وقد شـــاركت في أكثر من 20 

مسلسال ونالت العديد من الجوائز.

زكي الصدير

} اخلــرب (الســعودية) - تجربـــة ”إبحـــار في 
الذاكرة“ يأتي ضمن مشـــروع فني كبير تشرف 
عليـــه مجموعـــة فنانيـــن ســـعوديين يمتلكون 
رؤيتهـــم الفنيـــة الخاصـــة، نحو إعـــادة بعث 
الذاكـــرة التراثيـــة الخليجيـــة، إيمانـــا منهـــم 
بجمالهـــا االســـتثنائي وبألفتهـــا اإلنســـانية 
الكبيرة، لوال سلطة المدينة وهيمنة اإلسمنت.

ثمانية فنانين لهم  وتضم جماعة ”ألـــوان“ 
تجربتهـــم الفنيـــة الخاصة الممتـــدة لحوالي 
عقدين من زمن التجربة، فغالبيتهم من أعضاء 
جماعة الفن التشـــكيلي بالقطيف منذ نشأتها، 
والتي تكّونت بهدف االســـتمتاع بالفن بما هو 
فـــن بحميمية وألفـــة متعـــددة األداء، وبتكامل 

البناء رغـــم االختالف فـــي انتماءاتهم الفنية.
وضـــع الفنانون: هانـــي الحمران، عيســـى آل 
طـــالق، محمـــد أبوالســـعود، رشـــاد الفضـــل، 
وعبـــاس آل رقية الذاكرة كواجهة في معرضهم 
الفني، ليهيئوا من خاللها للمتلقي عتبة نصية 
تساعدهم على فتح مناطق لتأويل الفرجة عبر 

43 عمال تشكيليا تنوعت مدارسه وتوجهاته.
يقول هاني الحمران عن تشّكل مجموعتهم 
الفنيـــة لـ“العـــرب“: جماعة ”ألوان تشـــكيلية“ 
كما يوحي اســـمها، تعني التنـــوع في التناول 
الحياتيـــة  للمواضيـــع  المختلـــف  والطـــرح 
والتعبيريـــة بمدارس تشـــكيلية متعـــددة، بين 
الواقعية واالنطباعية والتجريد، فلكّل أسلوبه 
فـــي التعبير والبناء التشـــكيلي، هدفنا البحث 
عـــن المتعة البصرية. المعـــرض الجماعي قّدم 

للمتلقين ذاكرة اللون بطرائق مختلفة ومتنّوعة، 
ففي الوقت الـــذي انطلقت خالله تجربة عباس 
آل رقيـــة مـــن عمـــق المشـــهد الفوتوغرافـــي 
الشـــعبي، وكأنه يلتقط بعدســـته التشـــكيلية 
مشـــهده الخاص، ثم يبعثـــه للمتلقي من جديد 
عبر تصّور فني يأخذ مساحات بصرية ولونية 
أصيلـــة، تأتي تجربة رشـــاد الفضـــل في حالة 

انطباعية طاغية تذكرنا بتجربة فان غوغ. 
وأيضـــا، بينمـــا كانت تجربة أبوالســـعود 
توظـــف الحرف العربـــي باحترافية كبيرة، فإن 
تجربتي آل طالق والحمران تتقّدمان باشتغال 
تجريـــدي، إذ يحاوالن أن يبتكـــرا من خاللهما 
مســـاحات بصرية جديـــدة علـــى ”الكانفاس“، 
عبـــر ”تكوين يبحث عـــن المثالية التشـــكيلية 
بألوان الطفولة العالقة في المخيلة“، كما يعّبر 
الحمـــران. أو كمـــا قال آل طالق ”نســـجت من 
ذاكرتي تضاريـــس حكاية األلوان، في تفاصيل 
بصرية اختزلتها رائحة أمي وتجاعيد الحياة، 

من كل زوايا الوطن“.
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منوعات
[ الحب في دائرة اإلثارة البوليسية وقصص التحري

«العشق األسود» مسلسل تركي يمزج الغراميات بالمغامرات

سعوديون يرسمون األرض مقاومين هيمنة اإلسمنت

لبـــت بريانكا شـــوبرا مؤخـــرا دعـــوة افتتاح حفـــل «دعم 

الفتيـــات الفقيـــرات» الذي أقيم في أميـــركا، قبيل حفل 

توزيع جوائز األوسكار السابع والثمانين.

يشـــارك اليوم األربعـــاء محمد حماقي، في حفل «شـــكرا 

لإلمـــارات»، الـــذي يقام بدار أوبـــرا جامعة مصـــر للعلوم 

والفنون بمدينة 6 أكتوبر.

لتصويـــر  الجـــداوي  رجـــاء  المصريـــة  الفنانـــة  تســـتعد 

مسلســـلها الجديد «مشـــاعر حارة»، وذلك لخوض سباق 

رمضان القادم 2015.

◄ كشف الفنان السعودي عبادي اجلوهر 
أنه بعد وفاة زوجته، شعر بحالة حزن 

عميقة، جعلته يتخذ قرارا باعتزال 
الفن. اجلوهر أكد أنه قام بالفعل بتقدمي 
حفلة ليعلن في نهايتها اعتزاله، إّال أن 

اجلمهور حال بينه وبني ذلك، حيث قال 
”عندما توفيت زوجتي قدمت حفلة ألعلن 

اعتزالي، ولكن استقبال اجلمهور جعلني 
غير قادر على االستمرار في هذا القرار“. 
وحول إمكانية تكراره جتربة الزواج، قال 

”الزواج قسمة ونصيب، فمن املمكن أن 
أجد إنسانة فيها كل 

املواصفات التي 
أريدها“.

◄ يواصل حاليا، املخرج أحمد صالح 
واملؤلف محمد احلناوي، التحضيرات 

النهائية لبدء تصوير مسلسل ”الصعلوك“ 
للنجم املصري خالد الصاوي، نهاية 

األسبوع القادم. ومن جانبه انتهى محمد 
احلناوي من كتابة 70 باملئة من أحداث 

املسلسل، الفتا إلى عدم وجود خالفات بني 
فريق العمل. ويشارك في بطولة مسلسل 

”الصعلوك“ نهى العمروسي، وسيد رجب، 
وحسن حسني، وريهام عبدالغفور، وصبا 

مبارك، وآينت عامر، وكندة علوش.

◄ اطمأن الفنان املصري عادل إمام على 
صديقه الفنان نور الشريف، واتصل به 

ليسأله عن حالته الصحية، ”الزعيم“ 
صّمم على أن يسمع صوت نور الشريف 

بنفسه رغم مرضه وعدم قدرته على الكالم 
الكثير، واعتذر عادل لصديقه ألنه شعر 

بالتقصير في حقه، 
بسبب انشغاله في 

تصوير مسلسله 
اجلديد، وأكد 

له أنه سيزوره 
قريبا. يذكر أن 

الفنان نور الشريف 
عاد منذ أيام من 
لندن بعد إجراء 

فحص طبي 
شامل.

◄ يعتزم محترف موليير لإلبداع تنظيم 
النسخة اخلامسة للمهرجان الوطني 

املسرحي حملترف موليير، الذي سينعقد 
حتت شعار ”املسرح: إبداع وجنون“، 

وذلك في الفترة املمتدة ما بني 1 و5 مارس 
القادم باملركب الثقافي سيدي بليوط 

بالدار البيضاء املغربية، وستعرف الدورة 
مشاركة خمس فرق مسرحية ستقدم 

عروضا متنوعة موزعة على مدى خمسة 
أيام من الفرجة املسرحية، متثل مدن الدار 

البيضاء وبنسليمان وواد زم وخريبكة.

◄ طرحت املطربة التونسية لطيفة 
أغنيتها الوطنية اجلديدة ”لبيك يا علم 

العروبة“، منادية من خاللها بوقف 
احلروب واإلرهاب والقتل والدمار الذي 
حل بالعالم العربي. أغنية ”لبيك يا علم 

العروبة“ من كلمات محمد سلمان وأحلان 
محمد سلمان وتوزيع وإنتاج ”التيسول 
�2009، وهي دعوة 

إلى الوحدة 
والتكاتف 

العربيني 
في ظل 
الظروف 

التي 
تواجهها 

األمة 
العربية.

◄ أعلن احتاد املصورين العرب عن 
انطالق مهرجان الشارقة الدولي، الذي 

تتخلله ورش وندوات باإلضافة إلى رصد 
جائزتني مهمتني، هما كأس العرب للشباب 

وكأس العرب للمحترفني، وسيتمثل كأس 
العرب للشباب واحملترفني بقمرة احلسن 

بن الهيثم مع خمس عشرة ميدالية لكل 
فئة من الدول الفائزة، ويقام في الفترة من 
21 إلى 23 مايو 2015، في إكسبو الشارقة، 

وستكون املشاركة للمصورين العرب 
بفئتني: الشباب واحملترفني.

األربعاء 2015/02/25 - السنة 37 العدد 9839 

المسلسل خليط من مافيا الجريمة وشبكات المصالح وقصص الحب

األعمال تستحضر التراث ذاكرة وذكرى

«الـــعـــشـــق األســــــــود» يــقــدم 
شخصيات مؤثرة تقود سلسلة 

تعمل  والترقب  الغموض  من 

على جذب املشاهد 

 ◄

املشــــــاهد العربي والدرامــــــا التركية على 
موعد دائم مع املطوالت، القصص املشّوقة 
الغرامية والدراماتيكية التي جتّر املشاهد 
إلى املزيد واملزيد من احللقات اإلضافية، 
ــــــي ال تكاد تخرج  ــــــد من احلبكات الت ومزي
مــــــن دائرتها حتى تدخل في دائرة درامية 

أخرى. 

ــــــة ”إبحار في الذاكرة“  ــــــاألرض والطني وعرق األجداد تأتي جترب من الذاكرة املســــــكونة ب
التي قّدمها خمســــــة تشكيليني سعوديني من املنطقة الشــــــرقية، مؤخرا، في غاليري تراث 

الصحراء باخلبر.

ذلك الهوس بأفالم اإلثارة

} لم يكن أحد من صناع فيلم ”خمسون ظال 
للرمادي“ (أو لـ“غراي“، فالعنوان يتالعب 

بالكلمة األنكليزية التي هي أيضا اسم بطل 
الفيلم)، يتخيل أنه سيصبح خالل أيام قليلة 
من عرضه، ظاهرة جتارية واجتماعية، وإن 

كان من املؤكد أنه لن يصبح ظاهرة فنية.
فالفيلم املستمد من رواية بالعنوان نفسه 
ضمن ثالثية للكاتبة البريطانية إل جيمس، 

ومن إخراج األميركية سام تايلور جونسون، 
ليس من املمكن مثال مقارنته بالفيلم الفني 
الشهير "التانغو األخير في باريس" (1972) 

للمخرج اإليطالي برتولوتشي، الذي قام 
ببطولته مارلون براندو، سوى في كمية 

مشاهد اجلنس التي يحتويها، والتي وصفت 
بأنها أكبر من كل مشاهد اجلنس، التي 

تضمنتها ”كل األفالم“ التي عرضت (للبالغني 
فقط) في الواليات املتحدة وبريطانيا خالل 
عام 2014 مجتمعة، فمن بني 125 دقيقة زمن 
الفيلم، هناك حوالي 22 دقيقة من املشاهد 

اجلنسية.
شهد مهرجان برلني السينمائي العرض 

العاملي األول للفيلم، ثم بدأت عروضه 
األميركية والعاملية يوم 13 فبراير، الذي 

والذي يعرف بـ“عيد  صادف ”يوم فاالنتني“ 
احلب“، وهي مفارقة غريبة، فالفيلم أبعد ما 

يكون عن الرومانسية، بل هو أقرب إلى أفالم 
اإلثارة اإليروتيكية املصنوعة صنعا خارج 
أي سياق فلسفي، أو فكري وبعيدا عن أّي 

طموح جمالي. فهو يحتوي على تنويعات في 
ممارسة اجلنس، مبا في ذلك العالقة السادية 

وأيضا املازوشية، واأللعاب اجلنسية التي 
تقترب من دائرة ”الفانتازيا“ أو اخلياالت 

اجلنسية، أكثر من املمارسة اجلنسية 
الطبيعية.

الفيلم أصبح ظاهرة جتارية بعد أن 
حقق من عروضه األولى خالل اليومني 

األولني لعرضه أي في نهاية األسبوع، 100 
مليون دوالر، ثم مضى فحقق أكثر من 300 

مليون دوالر في عروضه األميركية والعاملية. 
وهو رقم لم تسبقه إليه سوى أفالم قليلة في 

تاريخ السينما. 
رمبا يكون من أسباب اإلقبال الهائل 

على الفيلم، ذلك الرواج الكبير الذي حققته 
الرواية من قبل التي قيل إنها باعت نحو 

مئة مليون نسخة عامليا، وترجمت إلى 
خمسني لغة.

في املقابل يظل التساؤل قائما: هل 
يحتاج الشباب إلى مشاهدة فيلم من هذا 
النوع، بعد أن أصبحت الشرائط اإلباحية 

الصريحة ”أفالم البورنو“ متاحة على شبكة 
اإلنترنت؟ رمبا يكمن السبب هنا في رغبة 
جمهور السينما، ومعظمه من الشباب بني 

18 و25 سنة، في مشاهدة عمل يطرق أبواب 

اجلنس من زاوية مختلفة، مجردة، بعيدة 
عن الفلسفة واألفكار املعقدة، فمحور هذا 
الفيلم أن بطليه يسعيان إلى العثور على 
توافق جنسي بينهما، عن طريق جتريب 
الطرق واألشكال املتعددة، مبعزل عن أّي 

مغزى روحي أو فلسفي، وبقرار بارد متاما.
وقد يكون في عرض هذا الفيلم على 

الشاشة الكبيرة، في دور العرض الرئيسية 
على املستوى العاملي، إضفاء نوع من 

”االحترام“ أو ”الطابع الرسمي“ (وليس 
السري) عليه، وبالتالي يشعر جمهور 

الشباب باملشاركة في املشاهدة معا بشكل 
مفتوح، وليس من خالل االنعزال أمام شاشة 

الكومبيوتر املنزلي وسرقة أفالم يقال عنها 
شديدة اخلصوصية أو ”محظورة“، فال بّد 
أن هناك طعما آخر لذلك ”احملظور“ الذي 

أصبح مسموحا به.

* ناقد سينمائي من مصر

أمير العمري
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} المنامة - أطلقت شـــركة الند روفر، الشركة 
الرائدة في تصنيع املركبـــات املالئمة للقيادة 
في جميع التضاريس، أول مركز التجربة الند 
روفر في منطقة الشرق األوسط، بالتعاون مع 

حلبة البحرين الدولية.
التجربـــة اجلديد جلميع  وســـيتيح مركز 
املقيمـــني فـــي مملكـــة البحرين، إضافـــة إلى 
شريحة أوســـع من الزبائن في منطقة الشرق 
األوســـط، الفرصة خلـــوض جتربـــة املغامرة 

للقيادة على الطرق الوعرة.
 ولكونـــه أول مركز من نوعـــه في املنطقة، 
فـــإن مركـــز التجربة النـــد روفـــر اجلديد في 
حلبة البحريـــن الدولية، ســـوف يقدم خدمته 
إلى الســـوق البحريني، إضافة إلى استقطاب 
الزبائن احلاليني واحملتملني من منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
 ويشـــار إلـــى أن املركز يضم بـــني جنباته 
مســـاحات واســـعة مـــن األراضي الشاســـعة 

ومســـارات متنوعة من الطرق الوعرة بالقرب 
من حلبة البحرين التي احتضنت أول ســـباق 
للجائزة الكبرى في الشـــرق األوســـط في عام 

.2004
وقـــال بـــروس روبرتســـون، املديـــر العام 
لشـــركة جاكوار الند روفر في الشرق األوسط 
وشـــمال أفريقيـــا ”إن شـــركة النـــد روفر على 
التـــزام تـــام لتقـــدمي روح العالمـــة التجارية 
الفريـــدة إلـــى الزبائن عبر التجـــارب العريقة 
لهـــذه العالمـــة. وإن هذا املركـــز اجلديد ميثل 
إجنازا هائال آخـــرا، ويعد مفخرة لســـيارات 
النـــد روفر. وســـوف تتاح لزبائننـــا احلاليني 
واحملتملني املزيد من الفرص الختبار سيارات 
الند روفر، باإلضافة إلى احلصول على تدريب 

احترافي للقيادة على الطرق الوعرة“.
وأضاف ”نهدف عبـــر جميع مراكز جتربة 
النـــد روفـــر أن نوفر جتربـــة مميـــزة وفريدة 
جلميـــع الزبائن وأن نقدم لهـــم فرص جتارب 

خاصة وفريدة.. إن هـــذه التجارب قد ابتكرت 
خصيصـــا لتلبية تطلعـــات ضيوفنـــا الكرام 
ولضمـــان حصولهم على جتربـــة عملية فعالة 

تبقى محفورة في الذاكرة.“
من موقعه الكائن في قلب صحراء الصخير، 
إذ يبلـــغ طول مضمار املركز ضمن نطاق حلبة 
البحرين الدولية 3.5 كيلومتر ويشـــمل أراض 
متنوعة التضاريس منها الترابية والصخرية 

والهضاب ومناطق مائية.
 كمـــا يحتوي على 32 حاجزا منها حواجز 
طبيعيـــة وأخـــرى صناعيـــة مثـــل املنحدرات 
املنزلقة واملرتفعات والصخور وطرق احلصى 
واملمرات املائية، وذلك بهدف االرتقاء مبستوى 
املغامرة للزبائن، حيـــث يتعني عليهم التركيز 
على محيطهـــم أثناء القيادة وتوظيف تقنيات 
وإمكانيـــات املركبات ألقصى حد للتعرف على 
القدرات الهائلة التي متتلكها أفضل السيارات 

الفاخرة في العالم.

تعتبر جتـــارب القيادة املقامـــة في املركز 
فريـــدة مـــن نوعها ويتـــم إعدادهـــا خصيصا 
لكل زبون مهما كان مســـتوى قدراته. وتتنوع 
البرامج املطروحة فـــي املركز من برامج تدوم 
لنصف يوم للمبتدئني وبرامج مكثفة للسائقني 
احملترفني وتشـــمل شـــرح مفصل عن تقنيات 
ســـيارات الند روفـــر يوضح الطرق األنســـب 
الســـتخدام التقنيات املتوفرة في سيارات الند 

روفر.

} لنــدن - أعلنـــت شـــركة لوتس عـــن إعادة 
إلى احلياة مرة أخرى بعد  أيقونتها ”إيفورا“ 
توقف دام عدة ســـنوات، إذ ســـتزيح الشـــركة 
البريطانيـــة الســـتار عن اجليـــل اجلديد من 
الطـــراز الرياضي الفاخر خالل معرض جنيف 

الدولي للسيارات.
وأوضحـــت لوتـــس أن الســـيارة ”إيفورا 
400“ اجلديدة تعتبر أقوى املوديالت القياسية 
عبر تاريخ الشـــركة، وينبـــض بداخلها محرك 
كمبريســـور سداسي األســـطوانات على شكل 
حرف V بســـعة حجمية 3.5 لتر، يزأر بقوة 294 

كيلووات/400 حصان.
وحصلت لوتس ”إيفورا 400“ على تصميم 
خارجي يختلف عن شـــقيقتها لوتس ”إيفورا 
اس“، حيث زودت السيارة الرياضية اجلديدة، 
بصادم أمامي جديـــد ومصابيح LED  نهارية 
مـــع تصميم جديـــد ومرايـــا جانبيـــة جديدة 
وصـــادم خلفي جديـــد يتضمن مشـــتت هواء 
وجناح خلفـــي وإطارات رياضيـــة بقياس 19 
أو 20 إنش محاطة بعجالت ميشـــالن بايلوت 

سوبر سبورت.

فحصلت  أما داخلية لوتـــس ”إيفورا 400“ 
على تغيرات كبيـــرة، تضمنت مقاعد رياضية 
جديـــدة ولوحة عدادات جديدة ونظام ترفيهي 

معلوماتي جديد وغيرها من التحديثات.
وأضافت لوتس أنه مت جتديد ثلثي أجزاء 
الســـيارة، كما أن هيكل السيارة املصنوع من 
األلومنيوم فقد 22 كيلوغراما من وزنه، وبذلك 
يصل وزن السيارة الكلي إلى 1.4 طن. وبفضل 
هذه التعديالت مع قوة احملرك الكبيرة تنطلق 
الســـيارة”إيفورا 400“ من الثبات إلى ســـرعة 
100 كلم/ســـاعة فـــي غضـــون 4.2 ثانية فقط، 
بينما تقف ســـرعتها القصوى عند حاجز 300 

كلم/ساعة.
وتشـــير املواصفات الفنية للسيارة إلى أن 
معدالت االستهالك تبلغ 9.2 لتر/100 كلم، وهو 
ما ينتج عنـــه 220 جم/كلم من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
ومـــن املقـــرر أن تعلـــن لوتـــس عن ســـعر 
اجلديدة بالتزامن مع  ســـيارتها ”إيفورا 400“ 
طرحها في األســـواق خالل شـــهر أغســـطس 

املقبل.
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 لوتـــس «إيفـــورا 400» تحصـــل علـــى تغيرات كبيـــرة، تضمنت سيارات

مقاعـــد رياضيـــة ولوحـــة عـــدادات جديـــدة ونظامـــا ترفيهيـــا 

معلوماتيا جديدا، وغيرها من التحديثات.

بـــورش تســـتعد للعـــرض األول للنمـــوذج الجديـــد لســـيارتها 

«جي تي  الرياضية الخارقة 911، وستســـمى الســـيارة تقليديا بـ

3 ار اس».

 مركز تجربة الســـيارات يضم بين جنباته مســـاحات واســـعة من 

األراضي الشاسعة ومســـارات متنوعة من الطرق الوعرة بالقرب 

من حلبة البحرين للجائزة الكبرى.

معرض جنيف الدولي منصة السيارات الرياضية

[ مكالرين تعرض سيارة مخصصة  لمنافسة فيراري [ المبورغيني تقدم «أفنتادور اس في»

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

الند روفر تطلق أول مركز لتجربة السيارات في الشرق األوسط

سيارة «لوتس إيفورا» تعود إلى الحياة

◄ رولز رويس الشهيرة بسياراتها 
الفخمة حتذو حذو منافسيها لتقدم 
أول سيارة رباعية الدفع مخصصة 
لكل الطرقات تلبية للطلب املتزايد 

على هذا النوع من السيارات. 
وستكون السيارة العالية مجهزة 

ببنية من األملنيوم، لكن لم تشرح أي 
تفاصيل فنية .

◄ شركة ”نانو فلوسيل“ تعلن 
أنها ستزيح الستار عن سيارتها 
الصالون الرياضية ”كوانت اف“ 

االختبارية، التي تعمل بخاليا 
التدفق،  موضحة أن السيارة 

”كوانت اف“ الكهربائية تستغني 
عن البطاريات التقليدية.

◄ ماكالرين تستعد للظهور األول 
لطراز ”بي ١ جي تي آر“ املخصص 

للحلبات، موضحة أن التغيير األبرز 
بالنسبة للطراز، الذي سيكشف 
عنه معرض جنيف، هو الطابع 

الرياضي. وسيكون هذا الطراز، 
الذي يتمتع بقوة قدرها ألف 

حصان.

◄ مرسيدس تعلن أنها سُتعيد 
إحياء أيقونتها ”بوملان“ مبناسبة 

عيد ميالدها الـ٥٠، حيث تعتزم 
الشركة إزاحة الستار عن موديل 

جديد من سيارتها الصالون خالل 
فعاليات معرض جنيف .

◄ مجلة السيارات (أوتو موتور 
آند سبورت) األملانية تذكر أن 

شركة جاغوار تخطط القتحام حلبة 
السيارات الكهربائية. وأضافت 
املجلة األملانية أنه من املزمع أن 
تنتمي السيارة الكهربائية إلى 

فئة السيارات الرياضية متعددة 
األغراض.

باختصار

} جنيــف - ككل املعـــارض الدوليـــة يشـــمل 
معرض جنيف للسيارات هذا العام العديد من 
املفاجآت واالبتكارات، والتي تتضمن الكشف 
عـــن عدد من الســـيارات الرياضيـــة واخلارقة 
اجلديدة التي ســـتجعل من هذا العرض حدثا 

هاما في عالم السيارات خالل العام احلالي.
وتقدم كوينيجســـيج الســـويدية سيارتها 
اخلارقـــة اجلديدة ”ريغيرا“ التـــي ذكرت أنها 
ستتخطى الســـيارات اخلارقة، وأطلقت عليها 
لقب ”ميغا كار“، وبذلك ســـتكون هذه السيارة 
الثانية التي تطلقها الشركة وحتمل هذا اللقب 

بعد سيارتها ”وان. ”
وستكشف الشركة عن ســـيارتها اجلديدة 
”أجيرا ار اس“ اخلارقة، وهو موديل ســـيكون 
وســـطيا (من حيث القوة) بني سيارات ”وان“ 
و“أجيرا ار“، مع إضافة الكثير من التعديالت 
التـــي جتعل مـــن هـــذا املوديل مناســـبا أكثر 

حللبات السباق.
وكشفت مكالرين رسميا عن ”بي 1 جي تي 
ار“ اإلنتاجيـــة املخصصة للحلبات، واملوّجهة 

ملنافسة فيراري ”اف اكس اكس اكس“.
واستوحت الســـيارة من ”اف جي تي ار“ 
أبرز العناصر التصميمية، املأخوذ منها اللون 

األصفر وفتحة السقف. عدا ذلك متتاز السيارة 
بإضافاتها اخلاّصة التـــي جتعلها مخصصة 
للحلبات بانسيابية عالية للهواء مثل الصدام 
األمامـــي بالزوائد الرياضية والصدام اخللفي 
بناشـــر الهواء وفتحـــات التهويـــة واجلناح 
اخللفـــي الـــذي يرتفع عن الســـيارة بـ400 مم، 
وإطارات بيريلي رياضية حول جنوط قياسها 

19 انش.
 وقد كّثفـــت مكالرين من اســـتخدام مواد 
خفيفة الوزن لتخســـر 50 كغم: فقد استخدمت 
البولـــي كربونـــات للنوافذ والكربـــون فايبر 
للســـقف وقاعدة احملّرك وخليطا من ســـبائك 
االنكونيل والتايتينيوم لنظام العادم، الثنائية 

التي جعلت منه اخف بـ6.5 كغم.
وأنتجت فيراري موديل ”جي تي بي 488“ 
ليكون بديال لســـيارتها ”إيطاليـــا 458“، وهي 
مـــن الســـيارات القليلة من الشـــركة اإليطالية 
التي حملت محـــركات توربينية، حيث حتمل 
”جـــي تي بي 488“ اجلديدة محرك V8 بشـــاحن 
توربيني مزدوج مت وضعه في النصف اخللفي 
للســـيارة، حيث تبلغ ســـعة هذا احملرك 3900 

سي سي وقوته 670 حصانا.
أداء  وتوفر فيـــراري ”جـــي تي بـــي 488“ 
أشـــبه بـــاألداء علـــى حلبـــة الســـباق، والذي 
ميكن االســـتمتاع به على نحو كامل حتى من 
قبل الســـائقني غير احملترفني خـــالل قيادتهم 
اليوميـــة. فأوقـــات اســـتجابتها ورشـــاقتها 
وأدائهـــا اخلـــارق يضمنـــون جتربـــة قيـــادة 
يغمرها احلماس والبهجة. وتقدم المبورغيني 

سيارتها ”أفنتادور اس في“ وقد متت مالحظة 
بعـــض التغييرات فـــي التصميـــم اخلارجي 
ملوديل 2015 من المبورغيني ”أفنتادور أي في“ 
وذلك مـــا يظهر في اجلناح اخللفي للســـيارة 
الذي يبدو أكثر شراسة، ولكن بالنسبة حملرك 
الســـيارة فهو لم يخضع لكثير من التغييرات 
كما يبدو، فالســـيارة المبورغينـــي ”أفنتادور 
اس في“ 2015  حتتوي على محرك V-12 بسعة 
6500 سي ســـي وبقوة 800 حصان، وحتى إذا 
متـــت تغييرات علـــى احملرك فمـــن املتوقع أن 

تكون بسيطة.
  وينتظر أن يتم الكشـــف عن مواصفاتها 
خـــالل املعـــرض، كما يتوقـــع أن تكـــون هذه 
املوديـــل األخير التي ســـتنتجها الشـــركة من 

سيارتها الناجحة ”أفنتادور“.
وأعلنت شـــركة أستون مارتن أنها ستزيح 
الســـتار عـــن الســـيارة الرياضيـــة اخلارقـــة 
”فولكان“ املخصصة حللبات الســـباقات خالل 

مشاركتها ضمن فعاليات معرض جنيف.
األيقونـــة  يكتنـــف  الغمـــوض  ومـــازال 
”فولـــكان“، التـــي تعنـــي ”البـــركان“، حيث لم 
تكشف أســـتون مارتن حتى اآلن عن املزيد من 
املعلومات. وبحســـب مجلة الســـيارات (أوتو 
موتور آند ســـبورت) األملانيـــة فإنه من املزمع 
أن تكـــون الســـيارة اخلارقة اجلديـــدة أقوى 
املوديـــالت عبـــر تاريـــخ الشـــركة البريطانية 

العريقة.
وتســـتعد شـــركة بـــورش للعـــرض األول 
للنموذج اجلديد لسيارتها الرياضية اخلارقة 

911 ، وستســـمي الســـيارة تقليديا بـ“جي تي 
3 ار اس“.  وســـبق أن توقـــع البعض أن هذا 
النمـــوذج ســـيحصل على محـــرك تيربو، لكن 
قررت إدارة الشـــركة أن تبقى وفية لتقاليدها، 
إذ تنوي الشـــركة أن تطرح محركا جديدا على 

اإلطالق لهذا النموذج.
تدل بعض املعطيات أن احلديث يدور حول 
محرك معدل ذي حجم 4 لترات تبلغ قدرته 500 
حصان. سيتعامل هذا احملرك مع علبة متميزة 
لنقل الســـرعة بوجود آلية التعجيل لتوصيل 

السرعات.
وترى شـــركة بـــورش أن مهمتها تتلخص 
اآلن في جعـــل تقليعتها اجلديـــدة أكثر إثارة 
قـــدر اإلمكان عـــن طريق تعدد الفـــوارق بينها 
وبني ســـابقتها، ومن املتوقع أن تتجســـد هذه 
النية فـــي تنظيمات مجموعة الســـير وإجراء 
تعديالت على انســـيابيات الهيكل اخلارجي، 
وبصورة خاصة تركيب جناح مقلوب كبير في 

مؤخرة الهيكل.
ونشـــرت شـــركة أودي األملانيـــة صـــورة 
موديـــل 2016  تشـــويقة لســـيارة ”أودي ار8“ 

اجلديدة، وذلك قبل أن يتم الكشف عنها ضمن 
فعاليات معـــرض جنيف. ويتضـــح من خالل 
الصورة التي نشرتها شركة أودى أن السيارة 
اجلديـــدة ســـتزود مبصابيـــح أماميـــة تعمل 
بتقنيـــة الليزر، التي ســـبق ووفرهـــا الصانع 

األملاني في سيارة ”أودي ار8 ال ام اكس“.
 V10 كما ســـتزود السيارة اجلديدة مبحرك
ســـعته اللترية 5200 سي ســـي ويولد قوة 578 
حصانا، ومن املتوقع توفر نســـخة هجينة من 

هذه السيارة الرياضية اخلارقة.
وتســـتعد مرســـيدس لعـــرض ســـيارتها 
املخصصة للســـباقات،  اجلديدة ”جي تـــي3“ 
حيـــث أطلقـــت الشـــركة مؤخـــرا أول صورة 

للسيارة، كاشفة عن تصميم مقدمتها فقط.
وجـــاءت هذه الصورة بعد نشـــر الشـــركة 
لصور تصميمات واسكتشـــات الســـيارة منذ 
فترة، والتي ألقت الضوء بشـــكل بســـيط جدا 
على شـــكلها، بينما أظهرت الصورة اجلديدة 
شـــكل الســـيارة الذي مينح احساســـا بالقوة 
والتوحـــش، وهو أمـــر مطلوب فـــي مثل هذه 

النوعية من السيارات.
وحتـــى األن ال توجـــد معلومات رســـمية 
كافية عـــن الســـيارة، حيث يتوقـــع أن حتمل 
نفـــس احملرك املوجود مبوديـــل ”جي تي“ من 
الســـيارة، وهو من فئة V8 بســـعة 4000 ســـي 
ســـي، والـــذي يتوقع أيضا أن تعدله الشـــركة 
لرفع قوته بشـــكل ملحوظ، كما ينتظر أن تتيح 
الشركة هذه السيارة للبيع لفرق السباقات في 

جميع أنحاء العالم خالل فترة قريبة جدا.

ــــــف للســــــيارات أحد  ــــــر معرض جني يعتب
أهم معارض الســــــيارات فــــــي العالم على 
اإلطــــــالق، حيث اكتســــــب مكانته املرموقة 
ــــــذ إقامته ألول مرة عام  مبكرا جدا أي من
١٩٠٥. ويشــــــكل املعــــــرض مناســــــبة هامة 
جلميع مصنعي السيارات في العالم وذلك 
الســــــتعراض ابتكاراتهم واطالق سيارات 
ــــــد التطوير  ــــــدة ومناذج لســــــيارات قي جدي
واإلعالن عن تقنيات وابتكارات ألول مّرة.

نطاق  ضمن  املــركــز  مضمار 

الوقع  الدولية  البحرين  حلبة 

يبلغ  الصخير  صحراء  قلب  في 

طوله 3.5 كيلومترات

◄

املعارض فرصة لتقديم أفضل االبتكارات  واملوديالت قيد التطوير

«لوتس ايفورا » بجملة من التحديثات 

مهمتها  إن  تــقــول  بــــورش 

جــعــل  ــــي  ف اآلن  تــتــلــخــص 

تقليعتها الجديدة أكثر إثارة 

قدر اإلمكان 

◄

أنهـــا  تعلـــن  مارتـــن  أســـتون 

ســـتزيح الســـتار عن السيارة 

«فولكان»  الخارقـــة  الرياضية 

املخصصة لحلبات السباقات  

◄
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ميديا

صابر بليدي

جوزيـــف  تصريحـــات  أثـــارت   - اجلزائــر   {
جـــاد، املدير العام لشـــركة االتصاالت القطرية 
”أوريدو“ املشـــغلة للهاتف النقال في اجلزائر، 
حـــول حجب اإلعالن عن وســـائل اإلعالم التي 
تهاجم النظام السياسي واحلكومة، موجة من 

االنتقاد واالستياء لدى الرأي العام.
وقالت مصادر مطلعـــة إن إدارة ”أوريدو“ 
التـــي متلكها قطـــر نظمـــت نهاية األســـبوع 
املاضي عشـــاء حصريـــا ملديري ومســـؤولي 
دور نشـــر بعض الصحـــف اخلاصة وصفتها 
بـ”الثقيلة“، وهي التـــي لها حضور قوي على 
الســـاحة اإلعالميـــة اجلزائريـــة، وبحضـــور 
ممثلي الســـلطات الرسمية وعلى رأسهم وزير 
االتصال حميد قرين، حيث كشف مدير الشركة 
فـــي اجلزائر لضيوفه عن سياســـة املؤسســـة 
جتاه وسائل اإلعالم احمللية، وأعلن عن حجب 
اإلعالنات عّما أســـماه بـ”الصحف السلبية“، 
واضعـــا سياســـة اخلط التحريـــري للصحف 

كمعيار ملنح اإلعالن أو حجبه.
وانتقد إعالميون وناشـــطون على وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي، بشـــدة، تصريحـــات 
املديـــر اللبنانـــي جوزيـــف جـــاد، واعتبروها 
تدخال ســـافرا ومثيرا في السياسة التحريرية 
لوسائل اإلعالم احمللية، ويتناقض مـع أدبيات 
العالقـــة املهنيـــة والتجاريـــة للمعلنـــني مـــع 

وسـائل اإلعالم.
كما أعابـــوا على احلاضريـــن انصياعهم 
للتمـــدد املتنامـــي لشـــركة ”أوريـــدو“، التـــي 
أصبحت بالنسبة إليهم ”شركة مهيمنة تتدخل 

في الشؤون الداخلية للبالد“.
وجدير بالذكر أن نشـــطاء كانوا قد شـــنوا 
حملة واسعة على شبكات التواصل االجتماعي 
ملقاطعة شركة الهاتف نظير متاديها في الشأن 

احمللـــي وحتديد اخلـــط االفتتاحي لوســـائل 
اإلعالم، كما دعا آخرون إلى مقاطعة مســـابقة 
”ميديا ستار“ التي دأبت الشركة على تنظيمها 
ســـنويا لصالح الصحفيـــني اجلزائريني، من 
أجل ما يســـميه بـ”تطوير وتشجيع الصحافة 
احمللية على مواكبة التطورات املتصلة بقطاع 

تكنولوجيا االتصاالت“.
ويقـــول مراقبـــون فـــي اجلزائـــر إن هناك 
تقاطعا بني تصريح جوزيف جاد ومواقف وزير 
االتصـــال حميد قرين، ممثـــال للحكومة، التي 
دعت املؤسســـات املعلنة إلى حجب إعالناتها 
عن املؤسســـات اإلعالمية ”غير احملترفة“، في 
إشـــارة إلى بعض الصحف والفضائيات التي 
تعارض مشروع السلطة ووقفت بوجه الوالية 
الرئاســـية الرابعة لبوتفليقة، وكانت املطابع 
واإلعالنات احلكومية أول ســـيف أشـــهر في 
وجه الناشرين، بحجة تسديد الديون املتراكمة 
عليها ّمما أدى إلى اختفاء بعض الصحف من 
الســـاحة على غرار يوميتـــي ”اجلزائر نيوز“ 

بنسختيها العربية والفرنسية.
ويعـــرف قطاع اإلعالم فـــي اجلزائر توترا 
كبيرا منـــذ تعيني احلكومة احلالية في أعقاب 
االنتخابات الرئاســـية األخيرة، وقدوم الوزير 
حميـــد قرين علـــى رأس القطاع، الذي باشـــر 
حملـــة ضغـــط وتدجـــني للصحف ووســـائل 
اإلعـــالم ”املتمردة“، متدخال لدى املؤسســـات 
املعلنة الكبرى حلجب إعالناتها عنها بســـبب 

ما أسماه بـ ”االفتقاد لالحترافية“.
وكان أول اصطدام بني احلكومة اجلزائرية 
وشـــركة الهاتف قد حدث، بعد عودة املنتخب 
اجلزائري لكرة القدم من مونديال كأس العالم 
في البرازيل في شهر يوليو 2014، حيث أوفدت 
الشـــركة طائرة خاصة حلمل أعضاء املنتخب 
مباشـــرة بعد عودتهم من ريو دي جانيرو إلى 
الدوحـــة لالحتفاء بهم في قناة ”بني ســـبور“، 
دون املرور على القنوات الرســـمية للبالد، مما 
أثار اســـتياء الســـلطات اجلزائرية، وتدخلت 
حينهـــا لتقليـــص الوفـــد إلـــى عـــدد محدود 
مـــن الالعبـــني، وتغيير الرعاية الرســـمية من 
شركة أوريدو إلى الشـــركة احلكومية احمللية 

”موبيليس“.

واعتبـــر عبدالعزيز رحابـــي، وزير الثقافة 
واالتصال والدبلوماســـي السابق، أن ”موقف 
الشـــركة ينـــم عن تدخـــل مفضـــوح في اخلط 
التحريري للصحف، وأن التدخل بهذا الشـــكل 
العلني، هو ســـابقة فريدة مـــن نوعها تعكس 
حجـــم التمادي للشـــركة في شـــؤون اآلخرين 
وتوظيف املال كورقة ضغط حتى على وسائل 
اإلعالم للبلد املضيـــف حتت ذريعة الدفاع عن 
النظامني السياســـيني، لم يكـــن ليحدث لو لم 

يقابله نوع من الفراغ أو التواطؤ“.
واستغربت الطبقة السياسية التي اتصلت 
لـــإلدالء برأيها فـــي القضية،  بهـــا ”العـــرب“ 
مـــن متادي إدارة شـــركة ”أوريـــدو“ في تقزمي 
الصحافة ووســـائل اإلعـــالم احمللية والتدخل 
فـــي خطها التحريري، حيـــث وصفها جياللي 
ســـفيان رئيس حزب جيل جديد بـ”الفضيحة 
املدوية“، قائال ”سياسة الدولة اليوم أصبحت 

حتـــدد مـــن طـــرف املتعاملـــني االقتصاديـــني 
والقـــوى املاليـــة، وأن يتحول مدير مؤسســـة 
أجنبية إلى راســـم لسياسة البالد في حضرة 
وزير ومســـؤولني رســـميني، فذلك قمة اخلطر 

واالنبطاح“.
أما الناطق الرســـمي باســـم حركة طالئع 
احلريـــات أحمد عظيمـــي، فقد شـــدد على أن 
”ضعـــف الدولة وغيـــاب الرئيس عن املشـــهد 
احلقيقـــي، هـــو الـــذي ســـمح بتطـــاول مدير 

احملليـــة  اإلعـــالم  وســـائل  علـــى  ”أوريـــدو“ 
وبالتدخـــل في سياســـتها التحريريـــة“، ولم 
يســـتعبد املتحدث متادي قوى املال في فرض 
مصاحلها ومشاريعها على سلطات البالد في 
ظل الترّهل الذي تعرفه مؤسســـات الدولة منذ 

التجديد لبوتفليقة“.
بدوره رد املديـــر العام ألوريدو على اجلدل 
الـــذي أثارتـــه تصريحاته، قائـــال ”اإلعالن هو 
عمل جتـــاري. أنا أعلنت االســـتراتيجية التي 
تقوم على أســـس وقيم نحـــن كمعلنني  أحرار 
فيها، ونحن أول مـــن احترام اخلط التحريري 
لكل املؤسســـات ليـــس هنـــاك أي تخويف أو 
ابتـــزاز“، موضحـــا ”أولئك الذيـــن يريدون أن 
يجادلـــوا فليفعلـــوا ذلـــك“، وأضـــاف ”حرية 
الصحافـــة واملعلنني ال ميكنهـــا أن تنفصل لقد 
منعنا دائما من التدخـــل في أي خط افتتاحي 

ألي وسيلة".

موجة من الغضب واالستنكار عاشتها األوساط اإلعالمية اجلزائرية، إثر ممارسة شركة 
الهاتف النقال "أوريدو" ضغطا على وســــــائل اإلعــــــالم لتحديد خطها التحريري وصناعة 
خطابها السياسي، مهددة إياها بقطع اإلعالنات عنها إن لم تخضع حلساباتها التجارية 

والسياسية.

شركة هاتف تهدد الصحف الجزائرية «المتمردة} باستخدام سالح اإلعالنات

قضية المدون التونسي بين القضاء العسكري والمدني
} تونــس - طالبـــت منظمـــة ”مراســـلون بال 
حدود“ بنقل محاكمة املدون التونســـي ياسني 

العياري من القضاء العسكري إلى املدني.
وقالـــت املنظمـــة فـــي بيـــان لهـــا، االثنني 
املاضـــي، ”إن العيـــاري مُثل مرة أخـــرى أمام 
قـــاٍض عســـكري الثالثـــاء، وفي هـــذا الصدد، 
فإن مراســـلون بال حدود جتدد مطالبتها بنقل 
احملاكمة إلـــى القضاء املدنـــي الكفيل بضمان 

احلياد واالستقاللية“.
الدائمـــة  العســـكرية  احملكمـــة  وكانـــت 
االبتدائية في تونســـقد أصـــدرت حكما غيابيا 
يـــوم 18 نوفمبـــر 2014 ضـــد ياســـني العياري 

بســـجنه 3 ســـنوات نافـــذة، وُعقـــدت جلســـة 
اســـتئنافية في 6 يناير 2015 بعد الطعن الذي 
تقدم به املدون، ليتم تخفيض عقوبته إلى سنة 

واحدة قبل أن يطعن على احلكم مرة أخرى.
وقالت لوسي موريون، مديرة البرنامج في 
املنظمـــة إن ”حرية التعبير واإلعالم ُتعد ضمن 
أهم إجنازات الثورة الشـــعبية التي عاشـــتها 
تونـــس عـــام 2011، وإنـــه ملن العـــار تقويض 
هذه القيم األساســـية من خالل محاكمة مدني 
أمام القضاء العســـكري ألسباب ال أساس لها 
مـــن الصحة“. وطالبت ”مراســـلون بال حدود“ 
فـــي البيان بضـــرورة محاكمة العيـــاري طبقا 

لقواعـــد احملاكمـــة العادلة التـــي تكفلها املادة 
14 مـــن العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياســـية واملـــادة 31 و32 و49 من دســـتور 

اجلمهورية التونسية.
وتكفـــل املـــادة 31 و32 و49 حريـــة التعبير 
والـــرأي واإلعالم والنشـــر وتضمنهـــا الدولة 

والقضاء.
وجتدر اإلشارة أن املدون التونسي كان قد 
اعُتقل ليلة 24 ديســـمبر املاضـــي لدى وصوله 
إلى مطـــار تونس قرطـــاج قادما من فرنســـا، 
على خلفيـــة احلكم الصادر بحقـــه غيابيا في 
18 نوفمبـــر املاضي، والقاضي بســـجنه ثالث 

ســـنوات بتهمـــة نشـــره مقـــاالت تنتقـــد أداء 
املؤسســـة العســـكرية، قبل أن تعـــاد احملاكمة 

ويحكم عليه بالسجن عاما.
وكان العيـــاري من أبرز مدوني ثورة يناير 
2011 التي أطاحت بحكم الرئيس األســـبق زين 
العابدين بـــن علي. ويواجـــه العياري تهمتني 
هما ”املـــس من كرامة اجليش الوطني بنشـــر 
وإفشـــاء أحداث تتعلق بالســـلطة العسكرية“ 
و“املـــس من كرامـــة اجليش مبا من شـــأنه أن 
يضعـــف في اجليـــش روح النظام العســـكري 
والطاعة للرؤســـاء“، بحســـب مذكـــرة االتهام 

املنشورة في بهو احملكمة.

غضب في الوسط اإلعالمي من تمادي إدارة شركة «أوريدو} في تقزيم وسائل اإلعالم المحلية والتدخل في خطها التحريري

الــــحــــكــــومــــة تــــتــــدخــــل لــــدى 

الكبرى  املعلنة  املــؤســســات 

لحجب إعالناتها عن املؤسسات 

اإلعالمية «غير املحترفة}

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ طالب عبدالله الشيخي، مدير املركز 

اإلعالمي بنادي األهلي السعودي، 
وزير الثقافة واإلعالم عادل الطريفي، 

بضرورة اتخاذ وقفات حازمة ضد 
من يقوم باإلساءة والتجاوز عبر 

املقاالت والبرامج ومواقع التواصل 
االجتماعي.

◄ نظمت وزارة اإلعالم العمانية، 
دورة تدريبية بعنوان ”حترير أخبار 

املواقع اإللكترونية“، تهدف إلى 
تعريف املشاركني على مفاهيم العمل 
اإلعالمي والصحفي تعريفا شموليا 

وآليات عمل الصحافة واإلذاعة 
والتلفزيون.

◄ أرجأت محكمة مصرية إلى الثامن 
من مارس محاكمة صحفيني من قناة 
اجلزيرة، أحمد فهمي وباهر محمد، 
املتهمني باملساعدة في نشر أخبار 
كاذبة عن مصر ملساعدة اإلخوان.

◄ مثل اإلعالمي اللبناني املثير للجدل 
شربل خليل أمام القضاء، االثنني، 

للتحقيق معه في الدعوى التي 
رفعتها ضده دار الفتوى اللبنانية 

واحملامي والناشط احلقوقي طارق 
شندب، بتهمة إثارة النعرات الطائفية 

واإلساءة للشعائر الدينية.

◄ دانت منظمة ”مراسلون بال حدود“ 
قرار أوكرانيا تعليق اعتماد عمل 
وسائل إعالم وقنوات تلفزيونية 

روسية حكومية على األراضي 
األوكرانية.

◄ صرح وزير اإلعالم الليبي عمر 

القويري بأن الصحفيني التونسيني 
سفيان الشورابي ونذير القطاري 
على قيد احلياة وأنهما اآلن في 

مدينة درنة، رافضا اإلدالء مبعلومات 
إضافية عن اجلهة التي حتتجزهما.

باختصار

«األمر الالفـــت الذي أصبح في الحالة اإلعالميـــة المصرية بـديهيا 

يقـــارب علـــى االختفــــاء مـــن شاشــــاتنـا المصريــــة، هــــو إعــــالم 

الجمهـور}.

حليمة خطاب
إعالمية مصرية

«الحرية اإلعالمية مكرســـة في الدستور غير أنها يجب أن تمارس 

تحت ســـقف القانون، وهذه الحرية كقيمة مطلقة ال تتناقض مع 

قيم أخرى كالمسؤولية الوطنية}.

رمزي جريج
وزير اإلعالم اللبناني

«التهديد األبـــرز لحرية التعبير يبقى من داخـــل القطاع اإلعالمي 

ذاتـــه، وهناك مخاطر جوهرية، متمثلة في ارتباط قطاع كبير من 

اإلعالم التونسي، بأجندات حزبية أو مالية}.

شكري بن عيسى
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} في بيتنا سبع نسخ من القرآن الكرمي، 
متنوعة األحجام والتنسيق، جميعها حتتوي 

كالم الله دون حتريف أو خلل، ولكن كل 
نسخة تختلف عن الثانية من أجل زيادة 

االهتمام بها وإرضاء مختلف األذواق. لقد 
عمدوا على التفّنن في كتابة كلماته ورسمها 

بأنواع اخلطوط املختلفة وتلوينها، وبعضها 
حتى بالذهب، وجتليدها بأنواع من املواد 

كاجللد أو اخلشب أو القماش، وصنعوا له 
املساند واحلوامل اخلشبية املزخرفة، وزّينوا 

األغلفة بالرسومات واخلطوط الهندسية 
املتقنة وتنوعت أحجامها، فهذا بحجم الكف 

وهذا بحجم نصف جريدة وهذه نسخة 
من القرآن الكرمي حتتوي على شروحات 

لغوية وتفاسير على نفس الصفحة بكتابة 
تختلف عن كتابة املنت. لقد تنوعت نسخ 

القرآن واستعملت فيها كل أنواع الوسائط  
املتعددة املتاحة قبل أن يحل عصر الكمبيوتر 

بإمكانياته غير احملدودة.
الكمبيوتر وفر إمكانيات هائلة لإلعالم، 
وخاصة صناعة األخبار وأساليب إعدادها، 

التي ال تقتصر على لغة اخلبر وحتريره 
وطريقة صياغته وإمنا البناء أيضا بالقالب 

الذي تصل به نشرات األخبار إلى املتلقي، 
واملهارات املستخدمة إلثارة اهتمامه وتوفير 

املتعة البصرية له، وحيث أن األخبار أهم 
مكونات اإلعالم توفر لها من االهتمام ما 

يجعلها علما وفنا وصناعة.
إن بعض الفضائيات تتباهى ببيئة 

األخبار لديها (االستوديو) التي تقدم منها 
األخبار ضمن ديكورات فيها من الثراء 
والتفاصيل ما يضاهي استوديوهات 

برامج املنوعات اجلماهيرية، وقد استعانت 
الفضائيات بالتكنولوجيا احلديثة التي 
وفرها الكمبيوتر إلغناء نشرات األخبار 

مبهارتني مبهرتني هما االستوديو 
االفتراضي ”virtual studio“  الذي وفر 

تفاصيل مرئية تعزز اخلبر املقروء وحتول 
جدران االستوديو خلف املذيع أو إلى جانبية 

إلى جزء مهم لدعم اخلبر، في حني أن األمر 
التقني اآلخر الذي وفرته التكنولوجيا 
لصانعي األخبار هو الوسائط املتعددة 

”مولتي ميديا“.
ونقتبس من املوسوعة احلرة ويكيبيديا، 

أن الوسائط املتعددة ”مولتي ميديا“ هو 
مصطلح واسع االنتشار في عالم احلاسوب 

يرمز إلى استعمال عدة وسائل لتخزين 
املعلومات بأشكال متنوعة وعرضها معا 

للتأثير على املتلقي ومفردات الوسائط 
املتعددة هي (النص/ الكتابة، األصوات/

املوسيقى واملؤثرات، الرسومات، الصور 
املتحركة، الفيديو، الضوء، الغرافيك).

وقد أصبح استخدام الوسائط املتعددة 
شائعا بل وأساسيا في مختلف املجاالت 

مثل، اإلعالنات  والفنون، والتعليم، والترفيه، 
والهندسة، والطب، والرياضيات، واألعمال 

التجارية، واجلامعات والبحث العلمي 
واإلعالم  وحتى في احملاضرات واملؤمترات. 
كما تدخل الوسائط املتعددة بشكل أساسي 

في تصميم وصناعة األلعاب اإللكترونية 
ولكنها هنا وسائط متعددة تفاعلية أي أن 

املتلقي يستطيع أن يتدخل من حاسوبه 
الشخصي ويغّير ما يريد للمشاركة في 

اللعبة.
وكان أول استعمال ملصطلح الوسائط 
املتعددة ”مولتي ميديا“ عام 1966 من قبل 
املغني بوب غولدشتاين عندما أضاف إلى 

عرضه املوسيقي مؤثرات صورية وضوئية 
وشرائح متزامنة مع مسار املوسيقى والغناء 

سماهما ”إنترميديا“.
وفي عام 1968، استخدم مصطلح 

”الوسائط املتعددة“ لوصف العروض التي 
تتكون من مفردات سمع بصرية، ثم وطوال 

أربعني عاما اتخذت الكلمة معان مختلفة 
حتى عام 1990 ومن خالل املمارسة والتطبيق 
معناها احلالي:  اتخذت ”الوسائط املتعددة“ 

”الوسائط املتعددة  هي مزيج من النص، 

والرسم، والتخطيط والغرافيك والصوت، 
والرسوم املتحركة، والفيديو واملؤثرات 

الصوتية واملرئية والضوء والظل، والتي 
تهدف كلها إلى التأثير على املتلقي وزيادة 

اهتمامه مبا يراه أو يتلقاه ويرفع من 
انبهاره به ورمبا إلى حد الدهشة!

وهذا األمر قدمي عند البشر، ونعني 
الرغبة في التأثير على املتلقي وزيادة 

اهتمامه وإعجابه ورمبا دهشته وانبهاره 
وبالتالي احترامه ملا يرى، وقد استعمل 

الناس في املاضي الوسائط املتعددة املتاحة 
إليهم لتحقيق هذا الهدف. فمثال وفي بعض 

الديانات، فقد جعلوا ُدور العبادة ضخمة 
مهيبة وألبسوا رجال الدين مالبس ملونة 

فخمة ووضعوا على رؤوسهم تاجا أو 
إكليال أو عمامة وجعلوا املكان معتما إلى 
حد ما خللق جو من الغموض، وأحرقوا 

البخور واملعطرات األخرى، ومألوا املكان 
بالدخان، وحملوا املشاعل أو الشموع وهم 
يرتلون األناشيد جماعيا برهبة ووقار، وقد 
يلزمونك بأن تخلع نعليك عند الباب أو أن 

تضع غطاء على رأسك حتى تدخل وغير ذلك 
من الوسائط املتعددة للتأثير على الناس 

وإبهارهم وجعلهم يؤمنون بخصوصية ما 
يشاهدون، وهم يتابعونه باهتمام، وهذا هو 
هدف أي استعمال للوسائط املتعددة قدميها 

وحديثها.

الوسائط المتعددة نهج إلثارة االهتمام

عبدالعزيز رحابي:

التدخل بهذا الشكل 

العلني لم يكن ليحدث لو 

لم يقابله نوع من التواطؤ

[ حجب اإلعالن عن وسائل اإلعالم المنتقدة للحكومة [ تواطؤ السلطة مع الشركة لتدجين الصحف

قريب..بعيد

فيصل الياسري

آ ق ف {



انشـــغل املغردون علـــى مواقع  } الريــاض – 
التواصـــل االجتماعـــي مبقطع فيديو ســـجل 
قبـــل ســـنتني لرجل الديـــن الســـعودي محمد 
الشـــنقيطي وصف باإلباحية ووسم بـ”+١٨“، 

كدليل على أنه موجه للكبار.
وحتدث الشنقيطي في جمع من الناس في 
املســـجد أغلبهم من املراهقني ”لكل مســـلم في 
اجلنة حوريتان على األقل، ومع كل حورية ٧٠ 
وصيفة، وهن أيضا حالل للمسلم. ولكل امرأة 
في الدنيا دخلت اجلنة أيضا سبعون حورية. 
ومـــع كل حورية منهن ســـبعون وصيفة. لذلك 
فترتيب نساء اجلنة هو كما يلي: املرأة ومعها 
ســـبعون حورية، وكل حورية معها ســـبعون 
وصيفـــة، والوصيفة ليس لديها شـــيء. لذلك 
فـــإذا كان الرجل متزوجا من امرأتني فزوجتاه 
إذا دخلتا اجلنة ســـتكونان من خدمه ومع كل 
امرأة منهما ســـبعون حوريـــة ومع كل حورية 
ســـبعون وصيفة. وهن في اإلجمال حالل له.. 
هن جميعا مســـؤوالت عن إشـــباع رغباته من 

النساء واحلوريات والوصيفات!“.
قـــال مغردون إن ذلك دليـــل واضح على ما 
يشـــغل فكر هؤالء: اجلنس ال غيـــر. فيما عده 
آخرون حلقة جديدة من حلقات امتهان املرأة، 

فهي في نظر هؤالء املكبوتني أداة جنسية.
وسخر مغرد ”وإذا طلق الرجل زوجته هل 
يعنـــي ذلـــك أن حوريات زوجتـــه ووصيفاتها 
سيكن حالله أم أن املسألة خاضعة للفتوى؟!“.

وتساءل مغرد ”كيف ميكن أن يتم احلديث 
عـــن هذا املوضوع دون حيـــاء على األقل أمام 
األطفـــال واملراهقني املوجودين في اجلامع أو 
املوجودين أمام شاشـــات التلفزيون، مضيفا: 
”إذا كان مسموحا أن يتحدث الشيوخ في ذلك، 

فلماذا هذا األمر ممنوع على اآلخرين؟!“.
التواصـــل  وســـائل  إن  مغـــردون  وقـــال 
االجتماعي وفرت لهؤالء ”الشـــهرة“، مؤكدين 
أن الهوس اجلنســـي ميثل احملور الرئيســـي 
ملعظم الفتاوى، وهذا وحده يحتاج إلى حتليل 
نفســـي واجتماعـــي للعقـــد النفســـية املركبة 

لشخصيات أولئك املشايخ“.
وعدد مغـــردون في هذا الســـياق الفتاوى 
اجلنســـية للدعـــاة كفتـــوى حتـــرمي اختـــالء 
البنـــت بأبيهـــا لصاحبهـــا محمـــد العريفـــي 
وفتوى إرضاع الكبير لصاحبها عبداحملســـن 
العبيكان. ووثق مغردون فتوى عبدالله داؤود 
التي ”حرم فيها خلوة الرجل بالطفل واملراهق 
والشـــاب الوســـيم ألنه قد يشـــتهي ممارســـة 

اجلنس معه!“.
وللشـــيخ أيضا فتـــوى أكد فيهـــا ضرورة 
حتجيب البنت الصغيرة املشتهاة حتى ال تثير 

شهوة محارمها من الّرجال كاألب واألخ…!
وأفتى املصري ياسر برهامي بأن ”تزويج 

الطفلة دون سن البلوغ واجب شرعي“.
وكانت أغرب فتوى لرشيد احلسيني الذي 
قال إنه ال يجوز للمرأة قراءة ســـورة يوســـف 

حتى ال تصاب بالغواية كامرأة العزيز“.

} لنــدن – قالـــت مؤسســـة بحثيـــة مناهضة 
للتطرف إن تنظيم الدولة اإلســـالمية يستخدم 
مواقع التواصل االجتماعي والوعد باملغامرة 
املســـلمات  البريطانيـــات  الفتيـــات  إلغـــراء 
باالنضمـــام إلى قضيته فيما حتاول الشـــرطة 
البريطانيـــة تعقب ثـــالث تلميـــذات من لندن 

يعتقد أنهن في طريقهن إلى سوريا.
وســـافرت الصديقات أميرة عباســـي (١٥ 
عاما) وشـــميمة بيجـــوم (١٥ عامـــا) وكاديزا 
سلطانة (١٦ عاما) إلى تركيا األسبوع املاضي 
فيمـــا تعتقـــد الســـلطات ان الفتيات ســـوف 
يتوجهـــن بعد ذلك إلى ســـوريا لالنضمام إلى 

تنظيم الدولة اإلسالمية املتشدد.
وقالت مؤسســـة كويليام االثنني إن الدولة 
اإلســـالمية تبذل جهـــودا حثيثة الســـتخدام 
مواقـــع مثل تويتر وأســـك إف إم وفيســـبوك 
حلمـــل الفتيات الصغيرات علـــى االعتقاد بأن 
عليهن واجبا أخالقيا والتزاما باالنضمام إلى 

صفوفه.
وقـــال مديـــر املؤسســـة حرس رفيـــق إنه 
بالنســـبة إلى الفتيات املسلمات في بريطانيا 
اللواتـــي قـــد ال يتمتعن بنفس الفـــرص التي 
يحظى بها أشـــقاؤهن أو نظراؤهن من الذكور 
فإن الرســـائل التـــي حتثهن علـــى أن ”يفعلن 

شيئا في حياتهن“ قد تكون مغرية.
وقـــال رفيق ”ال يســـمح للكثيـــر من هؤالء 
الفتيات باخلروج أو القيام بأشياء معينة في 
املجتمع.. عندمـــا يدخلن على اإلنترنت فإنهن 
يســـتهدفن برســـائل هدفها التمكـــني.. تعالي 

وقومي بدورك.. ارفضي القيم الغربية“.
من جانبه، قال رئيـــس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون إنه يجب على شركات اإلنترنت 
اتخاذ إجـــراءات إضافية للتعامل مع التطرف 
على الشـــبكة بعـــد أن غـــادرت ثـــالث فتيات 
اعتنقن الفكر املتطرف ”في غرف نومهن“ لندن 
في محاولة للســـفر إلى ســـوريا على األرجح. 
ودفع هذا التصرف أعضاء البرملان إلى توجيه 

نداءات للشـــركات التي تدير مواقع التواصل 
االجتماعـــي التخاذ املزيد مـــن اإلجراءات بعد 
أن تكشـــف أنهن كـــن على اتصـــال عبر موقع 
تويتـــر مع نســـاء أخريـات يعملـــن مع الدولة 

اإلسالميـة.
وقال كاميرون فـــي البرملان ”انتابنا الذعر 
جميعا للطريقة التي مت بها حتويل املراهقات 
البريطانيـــات إلى متطرفـــات وخداعهن بهذه 
األيديولوجيـــة املســـممة للتطرف اإلســـالمي 
أثنـــاء وجودهن في الوطـــن على اإلنترنت في 

غرف نومهن“.
وقـــال ”في ضوء التقارير القائلة إن إحدى 
الفتيات تتابـــع ٧٠ متطرفا على اإلنترنت فهذا 
يؤكـــد علـــى أهمية العمـــل الذي نقـــوم به مع 

شركات التواصل االجتماعي“. 
وقال إنه مت إحراز تقدم مع بعض الشركات 
التي تعمل مع السلطات إلزالة احملتويات التي 
تنطوي على تطرف لكن األمر يحتاج إلى عمل 

املزيد.
وقال ”شـــركات اإلنترنت عليها مسؤولية 

اجتماعية. ونتوقع منها أن ترقى إليها“.
وكشـــفت تقارير إعالمية عـــن تورط الفتاة 
البريطانيـــة أقصى محمـــود في جتنيد فتيات 

وهـــي التي ســـبق أن جندهـــا التنظيـــم عام 
٢٠١٣. وقـــدم والدا أقصى محمـــود بالغا ضد 
ابنتهما يؤكدان فيه أنهـــا عار عليهما. والقت 
تصريحات الوزيرة الســـابقة سعيدة وارسي 
استحســـان املتابعني في بريطانيا حني أكدت 
أن حكومة بالدها تخوض معركة خاسرة ضد 
التطرف علـــى اإلنترنت، مضيفـــة نحتاج إلى 
مزيد من التوعية واإلرشاد وأن تقوم املدارس 

واملساجد الدينية بدورها.
وتابعـــت ”الكثيـــر من املـــوارد ضاعت في 
مراقبـــة املواقـــع اإللكترونيـــة، نحن نخوض 

معركة خاسرة مع اجلماعات اإلسالمية".
وأعلنـــت أســـبانيا، من جانبهـــا أمس عن 
تفكيك شـــبكة لتجنيد شـــابات عبر فيســـبوك 
حلساب تنظيم داعش وأوقفت أربعة أشخاص 

اثنان منهم في جيب مليلية في املغرب.
أن  بيـــان  فـــي  الداخليـــة  وزارة  وأكـــدت 
الشخصني املوقوفني في مليلية ”هما مسؤوالن 
عن إنشاء وإدارة برامج على اإلنترنت تستخدم 
لبث أي نوع من املواد للدعاية“ لتنظيم الدولة 

اإلسالمية باخلصوص.
وقد فككت أســـبانيا شـــبكات عدة من هذا 
النوع في األشـــهر األخيـــرة خاصة في جيبْي 

مليليـــة وســـبتة احملتلني مـــن قبل اســـبانيا 
فـــي املغرب، اللذيـــن يعتبران احلـــدود البرية 

الوحيدة بني أوروبا وأفريقيا.
وتقـــدر الســـلطات أن نحو مئة أســـباني 
انضموا إلى صفوف ”امليليشـــيات اجلهادية“ 
في العراق أو في ســـوريا، وهـــو رقم ضعيف 
نسبيا قياسا مبئات الفرنسيني والبريطانيني 
واألملـــان الذيـــن ذهبـــوا للقتال فـــي صفوف 

اجلهاديني.
أما املغـــرب الذي عـــزز تشـــريعه ملكافحة 
اإلرهاب فـــي اآلونة األخيرة، فـــال يخفي قلقه 
إزاء الظاهرة فيما انضم أكثر من ألفي مغربي 
مع احتســـاب الذين يحملون جنســـيتني إلى 

جماعات مثل تنظيم الدولة اإلسالمية.
ومـــن أميـــركا، أعلن وزير الدفاع آشـــتون 
كارتـــر ضـــرورة تعزيـــز الواليـــات املتحـــدة 
اســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتماعي في 

محاربة تنظيم ”الدولة اإلسالمية“.
وقال كارتر بعد اجتماعـــات مع كبار قادة 
اجليش األميركي والدبلوماســـيني األميركيني 
االثنـــني حول احلرب ضد ”داعش“ إن التنظيم 
يستغل وســـائل التواصل االجتماعي بنجاح 

في جتنيد املتشددين.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيامصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@abdal  
دواعش  ترســـل  العـــراق  داعش 
لدعم داعش ليبيـــا؟ كيف؟ تركيا 
تقول قبضنا على ١٤٠٠ داعشـــي 
وســـفرناهم خارج البلـــد؟ حلوة 
فكرة تركيـــا تقبض على دواعش 

صدقت أنا.
******

@3anzehWalo6aret
حرق مكتباتنا وتراثنا احلضاري 
فعلهـــا إثنان مـــن قبـــل: املغول 
ببغداد.. والفرنسيون بعد سقوط 
األندلـــس.. وداعـــش ثالثتهم في 

املوصل.
******

@omdored  
االيرانية  البضائع  تفتيش  إلغاء 
الداخلة الى العراق. ألف مبروك 
ســـيصلكم  احلشاشـــة  ألخواننا 

التوزيع أسرع.
******

@TheLastBedouin  
تتمدد  التي  الشيعية  امليليشيات 
وســـط  وســـوريا  العـــراق  فـــي 
وتصرخ:  أميركـــي  جـــوي  غطاء 
واحسيناه، هي للمعلومية تقصد 

باراك حسني أوباما!
******

@Sabah_Nahi  
ســـيصل بلـــد غني مثـــل العراق 
انفق امـــواال ترليونيـــة على ما 
يســـمى "العملية السياسية" الى 
حالة التقشـــف القســـري في ظل 

تدني اسعار النفط العاملي.

@ansaransar20 
تركيا نقلت الضريح من ريف حلب 
الى ريف كوباني وليس الى تركيا 
يعنـــي اجليش التركـــي اخذ جولة 
طـــوال بعرضـــا في ربـــوع اخلالفة 
اجليش التركي في ضيافة اخلليفة.

******
@samirmatini  
ترى ماذا ســـتفعل الـــدول العربية 
جتاه  العربي  ونبيلهـــا  وجامعتها 
االحتالل العســـكري امليليشـــياوي 

اإليراني "املعلن" لسوريا!!!
******

@RevolutionSyria  
قاســـم ســـليماني ينهي "جمهورية 

األسد".
******

@MhamedKrichen 
"تدخل جيران ســـوريا عسكريا في 
تعقيدا  ســـيزيدها  السورية  األزمة 
املنطقـــة"...  باســـتقرار  وســـيضر 
حســـني أميـــر عبداللهيـــان/ نائب 

وزير اخلارجية اإليراني!!!
******

@samikhaled_sy
النظام ال يبادل بجنوده لكن يبادل 
بأســـير إيرانـــي او عنصـــر بحزب 
الله. أســـر ضابـــط إيرانـــي يعني 

احلرية لعشرات السوريني.
******

@BassamJaara  
اإلبراهيمي: نفوذ ايران في سوريا 
اكبـــر من نفوذ احلكومـــة.. ملاذا لم 
يقل ذلك في تقريره لألمم املتحدة؟

@7ANQ_ 
إذا أردت ان تقنع شخصا أو رأيا 

عاما، أدخل الدين في املوضوع.
******

@Aldowayesh  
الســـعودي:  االقتصـــاد  وزيـــر 
البطالـــة كانت موجودة في عصر 
النبـــوة. وفي عصـــر النبو: لو أن 
فاطمة سرقت لقطع محمد يدها!!

******
@7ANQ_ 

ســـمحوا لنا نســـوي مركز  كيف 
حـــوار لألديـــان وحنـــا مكفريـــن 
نصف سكان الكرة األرضية؟

******
@soha_a30  

النظـــر فـــي حكـــم جلـــد رائـــف 
وحكـــم الردة الذي لـــن ينفذ ليس 
قضيتنا!!..وجود هذه االحكام هو 

القضية الفعلية.
******

@ra7eeq_ma5toum 
احلكم بحد الردة ملرتد حفر الباطن 
لرمبا ألغي رحلتي إلى داعش فهنا 
استطيع ممارســـة اجلرمية باسم 

الدين وأمام ولي األمر.
******

@ma573573 
تخيـــل أنـــك تدعـــو النـــاس إلى 
اإلســـالم في باريـــس أو برلني أو 
لنـــدن.. يواجهك أحدهـــم بفتاوى 
النســـاء  قتـــل  تبيـــح  لشـــيوخك 

والصبيان كيف سيكون حالك؟!!
******

@TabbanLak  
السعودية اعلنت جماعة اإلخوان 
منظمـــة ارهابيـــة وفـــي مؤمتـــر 
مكافحـــة اإلرهـــاب في مكـــة رفع 
مشاركون شعار رابعة دون وجل!!

@algassabinasser
ناصر القصبي
فنان سعودي

@heikalh 
 البلـــد الـــذي ال ميلـــك احتياطيه 

النقدي، ال ميلك قراره.
******

@a_sayyad 
عدم ترشح عز ال يعني أن «نظاما» 
قد تغير. هذا صخـــب مفتعل، فال 

تنشغلوا مبا ال معنى له.
******

@AlyaaGad 
معلومـــة لغير املصريني: "نيلة" هي 
صبغة الــــIndigo، فـــي عهد محمد 
علي استقدمت إلى مصر لصناعات 
كانوا  فيهـــا  والعاملـــون  القطـــن، 

مبقعني أزرق- فأصبحت شتيمة!
******

@imanelmasri  
قررت احملكمة الدســـتورية العليا 
عدم االعتـــداد باحلكم الصادر من 
محكمة النقض الذي يلزم بالكشف 
أعضائها،  مرتبـــات  قوائـــم  عـــن 

شوف ازاي.
******

@ahmad_nady  
عـــالء كان يعـــرف انهـــم يريدونه 
ورغم ذلك نزل ولســـان حاله يقول 
"ثمن القضية الـــذي دفع ال يجوز 

التراجع عنه".
******

@Sheren20009
العميقة تثبت كل يوم انها االذكى 
الهيصة  وســـط  براءات  دائمـــا... 
وميغة احلرب علـــى االرهاب ولن 

يفتح أحد فمه.

@mamoun1234
ويبقى السؤال الشكسبيري الذي 
طرحـــه القذافـــي هو أهم ســـؤال 
طرح في الربيع العربي: من انتم ؟

******
@AmanyanwarY 
ذنبها انها كانت امرأة بالف رجل 
امـــرأة وجدت فـــي زمن قـــل فيه 
الرجـــال وكثر فيـــه الذكور رحمك 

الله يا انتصار احلصائري.
******

@bothamania 
بـــدأوا بســـلوى بوقعيقيـــص ثم 
نصيـــب كرنافة واليـــوم انتصار 
ألنهم  النساء  يقتلون  احلصائري 

جبناء.
******

@Ahmed_O_heiba  
عندما تختطف النســـاء الليبيات 
من مجهولـــني ويقتلن فنحن فعال 

شعب يحتاج إلى كرامة.
******

@aliwahida
ليبيـــا اغنـــى دول افريقيا تعيش 
مأساة انسانية وكارثة اجتماعية 
وعملية نزوح واسعة ولم يرتكب 
شـــعبها اي ذنب سوى انه اعتقد 

يوما ما في شعارات احلرية !
******

@nbenotman  
إلغـــاء املســـار االنتخابي وحرق 
والبيوت..  والبتـــرول  املطـــارات 
واخلطف..  والسجون  االغتياالت 

قالوا دفاعًا عن فبراير!!

سوريا

مــــــن بريطانيا مرورا بفرنســــــا وأســــــبانيا 
ــــــى الواليات املتحــــــدة األميركية  وصوال إل
ــــــى إيجاد  تعكــــــف احلكومــــــات الغربية عل
حلول إليقاف نزيف جتنيد الفتيات بعدما 
ــــــني أن مراقبة الشــــــبكات االجتماعية ال  تب
ــــــدن من داخل  جتدي نفعــــــا، فالفتيات جن

غرف نومهن، وفق تعبير كاميرون.

@MaktabaAmma  
وحقوقها  املرأة  حرية  ســـأفرض 
أنتظـــر  لـــن  القانـــون،  بقـــوة 
دميقراطية شـــعب من املنخدعني 
الدين.  باســـم  الذكورية  بالثقافة 

احلبيب بورقيبة.
******

@lop
افريقيا  تونـــس  وكالة  عزيزتـــي 
لالنباء، مصـــادرك قالت إن األمن 
االيطالي ألقى القبض على السيد 
الذي هدد ميا القصوري، تصفح 
صفحته على فيســـبوك وستلقاه 

يضحك منكما!
******

@helajarraya  
الشـــعب ال يهمـــه إال الفضائـــح! 
شـــكونهم  تخمـــن  النـــاس  مـــن 

املشهورات عشيقات بن علي!
******

@hakim1zed  
بعد نضال وحبوســـات وتعذيب 
وكذا. جات الدميقراطية وجابوا 
شـــكري  بفضل  املقاعـــد  بعـــض 
والبراهمي. لكن ماعرفوا يعملوا 

بها شيئا. متحجرون.
******

@d  
النهضة بـ٦٩ مقعدا رضيت بوزير 
واحد. وهؤالء بـ١٥ مقعدا يريدون 
رئاسة املجلس ونصف احلكومة. 
ناس مســـتعدين يقولون لتشـــي 

غيفارا :من انتم؟

الوعظ اإلباحي الغرب يخسر جولة في حرب اإلنترنت ضد داعش

طريق الشهرة السالكة 

شميمة بيجوم، إحدى عرائس الجهاد، استقطبها المتشددون برسائل على اإلنترنت هدفها التمكين

كاميـــرون يؤكـــد أن شـــركات 

مســـؤولية  عليهـــا  اإلنترنـــت 

أن  منهـــا  وتوقـــع  اجتماعيـــة، 

ترتقى إليها

◄

[ عرائس الجهاد اعتنقن التطرف في غرف نومهن

شـــاركت مجموعة من المطورين في إنشاء شـــبكة تواصل جديدة اسمها «مسلم فيس}. وسينطلق الموقع الجديد خالل الربيع بعدة 

لغات تشمل اإلنكليزية والعربية والفارسية واألردية ولغة «الباهاسا} الماليزية والتركية إلى جانب عدة لغات أخرى، وستهتم الشبكة 

الجديدة بتعزيز التواصل بين المسلمين في كافة أنحاء العالم، لكنها ستسعى حسب مؤسسيها إلى التواصل مع غير المسلمين.
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تتضـــارب الروايـــات التاريخية حـــول أصول {األخـــدام} في اليمن، لكـــن معظمها تحقيق

يعيدهـــم إلـــى األحباش الذيـــن احتلوا البـــالد قبل اإلســـالم، وأغلبهـــم من أصول 

إثيوبية ودول القرن األفريقي القريب من غرب اليمن وجنوبه.

 لم يحصد املهمشون من {األخدام} في اليمن إال ثمارا قليلة من الثورة الشعبية 

التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث قاموا بتأسيس جمعيات 

مدنية للمطالبة بحقوقهم  املهدورة.  

ض {األخـــدام} للتمييز وغيـــاب الحقوق ويعيشـــون أوضاعا صعبة 
ّ
يتعـــر

وعزلـــة عن باقـــي املجتمع اليمنـــي، ويعملون في مهـــن دونية كتنظيف 

الشوارع وغسل السيارات والصرف الصحي فضال عن التسول.

زكريا الكمالي

} صنعــاء – تتضـــارب الروايـــات التاريخيـــة 
في اليمن، لكن معظمها  حول أصول ”األخدام“ 
تعيدهم إلى األحباش الذين احتلوا البالد قبل 
اإلســـالم، وأغلبهـــم من أصـــول إثيوبية ودول 
القرن األفريقي القريب من غرب اليمن وجنوبه.
وغيـــاب  للتمييـــز  ”األخـــدام“  ويتعـــّرض 
الحقوق ويعيشـــون أوضاعا صعبة وعزلة عن 
باقي المجتمع اليمني ويعملون في مهن دونية 
كتنظيف الشـــوارع وغسل السيارات والصرف 

الصحي فضال عن التسّول.
ويعيـــش أغلبهم فـــي أطراف المـــدن وفي 
القرى النائية، في منازل من الصفيح واألكواخ 
الخشـــبية، وغالبـــا ما يكـــون المنـــزل الواحد 
مكونا من غرفة واحدة تعيش فيها أسرة كاملة.

وعلى الرغم من تمثيلهم في مؤتمر الحوار 
الوطنـــي الذي انعقـــد خالل مـــارس 2013 إلى 
ينايـــر 2014 بممثـــل واحـــد من أكثـــر من 500 
عضو يمثلون كافـــة مكونات المجتمع اليمني، 
إال أن شـــريحة المهمشـــين التي يقـــدر عددها، 
حســـب إحصائيات شبه رســـمية، بأكثر من 3 
ماليين نسمة. تتخّوف من تهميش أكبر في ظل 
ســـيطرة جماعة ”أنصار اللـــه“ (الحوثي) على 
مقاليد األمور بالبالد بســـبب عقلية قبلية تنظر 

لـ”الساللة“ كمعيار.
”األخـــدام“  المهمشـــين  تخـــّوف  ويكمـــن 
مـــن موضـــوع ”الســـاللة“ التـــي يصطفي بها 
الحوثيـــون أنفســـهم، إضافة إلـــى قدومهم من 
بيئة قبلية ال زالت تصّنف اليمنيين ”أخداما“، 

و”قبائل“.
ويقول مهمشـــون إن الحوثييـــن لم يبعثوا 
حتـــى اآلن أي رســـائل تطميـــن إلى شـــريحة 
المهمشـــين كما يفعلون مـــع مكونات الجنوب 
بخصوص الشـــراكة الوطنية، رغم أن الجميع 
كانـــوا ممثليـــن في مؤتمـــر الحـــوار الوطني 

وأصحاب مظلمة.
وقال ممثل المهمشـــين فـــي مؤتمر الحوار 
القـــوى  كل  إن  الحذيفـــي،  نعمـــان  الوطنـــي، 
السياســـية اليمنية الممثلة فـــي لجنة صياغة 
الخاصة  الدســـتور قامت باســـتبعاد ”الكوتة“ 
بالمهمشين من مسودة الدستور الجديد للدولة 
االتحاديـــة اليمنية. وأضـــاف الحذيفي ”نحن 
نعيش فـــي مجتمع قبلـــي ينظر إلى الســـاللة 

كمعيـــار، كان مـــن المفـــروض أن يتـــم تأصيل 
”كوتة“ المهمشـــين في مســـودة الدستور، لكن 

لألسف لم يحدث ذلك“.
واقتـــرح مؤتمر الحـــوار الوطنـــي ”كوتة“ 
للمهمشين بـ10 بالمئة في المناصب الحكومية 
أســـوة ببقية األحزاب، وأسوة بـ“كوتة“ المرأة 

التي منحها 30 بالمئة من وظائف الدولة.
وأشـــار الحذيفـــي، وهـــو رئيـــس اتحـــاد 
المهمشـــين، إلى أن اتفاق الســـلم والشـــراكة 
الذي وقع بين القوى السياسية عشية اجتياح 
جماعـــة الحوثـــي للعاصمـــة صنعـــاء يوم 21 
ســـبتمبر الماضي نص على ”تحســـين وضع 
المهمشين في المأكل والمشرب“ فقط دون بقية 
الحقوق السياســـية والمدنية رغم تحدثهم عن 

شراكة مع كافة مكونات المجتمع.
ويعلـــن الحوثيـــون أنهم مع الشـــراكة مع 
كافة الشرائح اليمنية وسيعملون على إنصاف 
الفئات التـــي عانت اإلقصـــاء، إال أن الحذيفي 

يرى ذلك ”كالما لالستهالك اإلعالمي“.
وأضاف الحذيفي متهكما ”الشـــراكة التي 
يريـــدون تطبيقها ســـتكون بين (أنصـــار الله 
والحوثيين) والعكس، ماذا تتوقع من فئة تقول 
إن ساللتها أفضل منك؟ وترى نفسها أعلى من 
القبائل، وليس معنا نحـــن ”األخدام“، فالقوى 
السياسية جميعها تتفق على سلب المهمشين 

حقوقهم“.
وحصد المهمشـــون ثمارا قليلة من الثورة 
الشـــعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، أبرزها كسر حاجز الخوف 
الـــذي ظل مالزما لهـــم لعقود وظلـــوا يعملون 
كـ”عمال نظافـــة“ في أغلب المحافظات اليمنية 
وباألجـــر اليومي الذي ال يتجـــاوز دوالرين في 

اليوم.
وعقب ثورة 11 فبراير 2011 بدأ المهمشون 
للمطالبة بحقوقهم  بتأسيس ”جمعيات مدنية“ 
 وإشـــراكهم في الحيـــاة االقتصادية وتمكينهم 
مـــن الوظيفـــة العامـــة مـــع التخلي عـــن رهبة 
القمـــع التي تجلت بتنفيـــذ عمال النظافة منهم 
إضرابـــات متفاوتة عن العمل امتدت ألســـابيع 
غرقـــت خاللهـــا العاصمـــة اليمنيـــة والمـــدن 
حينـــذاك بالقمامـــة، لكن تصعيدهـــم ذلك تكلل 
بمنح أولئك العمال درجات وظيفية رسمية في 
الســـلك اإلداري للدولة.  وعلى الرغم من اعتماد 
أغلبيتهـــم على مهنـــة النظافة فـــي محافظات 

اليمن، إال أن رئيس اتحاد المهمشـــين، نعمان 
الحذيفي، أكـــد أن 30 بالمئة فقـــط يعملون في 
جمـــع المخلفـــات البالســـتيكية والخـــردوات 

لبيعها و70 بالمئة يقتاتون من التسّول.
ويمتهـــن المهمشـــون أيضا مهنـــة تلميع 
األحذية، حيث يجلســـون أمام شـــوارع المدن 
الرئيســـية يبحثون عـــن ذوي األحذية المغبرة 

إلقناعهم بضرورة تلميعها.
وقـــال أحمـــد عبدالله، وهـــو مهمش يعمل 
يرتـــق األحذيـــة المهترئـــة على  كـ”إســـكافي“ 
ناصية شارع جمال عبدالناصر في قلب مدينة 
تعـــز ”لو كان هناك مســـاواة لما عملنا في هذه 
المهن الرخيصة، أقوم بإعالة أسرة من 5 أطفال 
من هـــذه المهنة، أحيانا أعود بــــ1000 ريال (5 
دوالرات) وأحيانا ال أســـتطيع العودة ألطفالي 

بوجبة العشاء“.
وأضاف ”كافة المهـــن الرخيصة نقبل بها، 
هل رأيت شخصا من غير ”األخدام“ يقبل بمهمة 
تنظيف غرف المجـــاري (الصرف الصحي) وال 

يخجل؟ نحن نحارب لكي نعيش فقط“.
وأشـــار إلـــى أن ”أطفالنـــا ال يتمكنون من 
االلتحـــاق بالتعليـــم بســـبب النظـــرة الدونية 
الحاصلـــة في المجتمع“، ومـــن أجل ذلك بدأت 
منظمات دولية ببناء وحدات ســـكنية ومدارس 

خاصة بالمهمشين.
ويؤكد حقوقيون أن فئة المهمشين مازالت 
تعاني من انتهاكات مســـتمرة رغم كل ما حدث 
من تغيرات في البلد، وأن الحكومات المتعاقبة 
تخشى مساواتهم ببقية شرائح المجتمع خوفا 
من ”فـــراغ“ في الشـــوارع اليمنيـــة، إذا تخلى 

المهمشون عن مهنة النظافة؟
واعتبر أمين عام منظمة ”ســـماء للدراسات 
(الخاصـــة)، مطهر الشـــرجبي، أن  والتنميـــة“ 
أبرز االنتهاكات التي يتعرض لها المهمشـــون 
”األخـــدام“ تتركـــز فـــي الحرمان مـــن الحقوق 
والمواطنـــة المتســـاوية والخدمـــات العامـــة 
واتســـاع مساحة الفقر والبطالة في هذه الفئة، 
إضافة إلـــى حرمانهم من حقوقهم السياســـية 
وتمثيلهم على مســـتوى المجالس المحلية أو 

النيابية.
وأضاف، في دراسة خاصة،  أنه ”يتم الدفع 
بهم لمزاولة المهن الشاقة والحقيرة والخطرة 
دون وجـــود ضمانات صحيـــة وتأمينية تجاه 
اإلصابـــات واألضـــرار فيمـــا تتفشـــى األميـــة 
وينعدم الوعي الحقوقي والصحي في أوســـاط 

المهمشين“.
وتقســـم األعراف اليمنيـــة المواطنين إلى 
(مهمشـــون)، ووفقا لذلك  و”أخـــدام“  ”قبائـــل“ 
يســـتحيل أن توافق أسرة يمنية تزويج ابنتها 

من مهمش من ذوي البشرة الداكنة.

«األخدام» في اليمن مواطنون مع وقف التنفيذ
مبالمحهم األفريقية وبشــــــرتهم الســــــمراء تعيش فئة من فئات املجتمع اليمني يطلق عليها 
اسم ”األخدام“ أو ”املهمشني“ في أوضاع معيشية صعبة على مدار قرون مضت، وفشلت 
التحوالت السياســــــية واالجتماعية التي شــــــهدتها البالد من انتشالهم من واقعهم املرير 

وصهرهم في املجتمع.

ظروف قاسية يعيشها أغلب «األخدام» في أكواخ بالقرى اليمنية النائية

اتساع مساحة الفقر والبطالة في الفئة املهمشة باملدن اليمنية حتى بعد الثورة  ٧٠ باملئة من «األخدام» املهمشني يقتاتون من التسول في اليمن
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األطفال بال مأوى في حاجة إلى خدمات الصحة العقلية
} واشــنطن - توصلت دراســـة أنجزها فريق 
من الباحثين، بمقاطعة ”ويك“ بوالية كارولينا 
الشـــمالية األميركيـــة، إلـــى أن 25 بالمئة من 
األطفـــال الذيـــن ال مـــأوى لهم فـــي حاجة إلى 
خدمـــات الصحة العقلية وفقـــا لألبحاث التي 
أجريت فـــي هذا الصـــدد واســـتهدفت العمل 
المجتمعي المعني باألطفـــال بال مأوى، وهو 
مـــا يســـلط الضوء علـــى الحاجة إلـــى إجراء 
المزيـــد من الفحص والدعـــم لماليين األطفال 

في الواليات المتحدة.
وأكدت الدكتورة ماري هاســـكيت أستاذة 
علـــم النفـــس بجامعـــة ”كارولينا الشـــمالية“ 

والمشـــرفة علـــى الورقـــة البحثيـــة ”غالبا ما 
يتعرض هؤالء األطفـــال للعنف في المنزل أو 
فـــي البيئة االجتماعية المحيطـــة بهم، فالفقر 
المزمن وعـــدم كفاية الرعاية الصحية وغيرها 
من الظروف التي تعرض أي طفل للخطر تؤثر 
ســـلبا عليه وتجعله فريســـة لمشاكل الصحة 
العقليـــة، ونتيجـــة لتعرضهم لتلـــك الظروف 
الحياتية الصعبة -جنبا إلى جنب مع العيش 
بال مأوى- يصبح األطفال المشردون في خطر 
أكبر بكثير من مجرد مشكالت في تأخر النمو، 
بل ويعانـــون أيضا من مشـــكالت اجتماعية، 

عاطفية ومدرسية“.

ووجد الباحثون من خالل تقييم البيانات 
المســـتخلصة عن حالـــة أكثر مـــن 328 طفال، 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين شهرين وستة 
أعوام، أن 25 بالمئـــة من األطفال في المالجئ 
يحتاجـــون إلـــى خدمـــات الصحـــة العقلية، 

استنادا إلى أدائهم االجتماعي والعاطفي.
وشـــددوا على أن النتائج المتوصل إليها 
تسلط الضوء على أهمية توفير المواد الالزمة 
لتلبية احتياجات هؤالء األطفال، وقالوا إن 25 
بالمئـــة من إجمالـــي 2.5 مليون طفـــل، بواقع 
625.000 طفـــل بحاجـــة إلى الدعـــم في مجال 
الصحة النفسية في الواليات المتحدة كل عام.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة التربية الوطنية 
والتكوين املهني في املغرب أنه مت 

إرساء املرصد الوطني ملناهضة 
العنف بالوسط املدرسي لرصد 

وتتبع حاالت العنف.

◄ أكدت عزيزة عمار، رئيسة 
اإلدارة املركزية للرعاية االجتماعية 

بوزارة التضامن في مصر، أن 
الوزارة وضعت خطة ملواجهة 
ظاهرة أطفال الشوارع خالل 

املرحلة املقبلة.

◄ شارك نحو 100 شخص في 
مظاهرة، بالعاصمة األفغانية 

”كابول“، احتجاجا على العنف 
املتزايد ضد املرأة. وطالب 

املتظاهرون بإيقاف العنف ضدها 
من خالل فرض عقوبات شديدة.

◄ أطلقت مجموعة من اإلعالميني 
من كل من سوريا ولبنان واألردن 

حملة بعنوان ”خطوة ضد 
العنف“، تهدف إلى احلد من 

ظاهرة التحرش التي تتعرض لها 
الالجئات السوريات في هذه الدول.

◄ قال مدير العالقات العامة 
واإلعالم في دائرة األحوال املدنية 

واجلوازات في األردن، إن عدد 
طلبات أبناء األردنيات املتزوجات 

من غير األردنيني، إلصدار 
الشهادات التعريفية اخلاصة بهم، 
ارتفع ليصل إلى 10 آالف و70 طلبا.

◄ فوجئت أسرة موريتانية بتبديل 
مولودها الذكر بأنثى، واتهمت 

إدارة مستشفى نواكشوط باخلداع 
والتالعب مطالبة بإرجاع مولودها 
وكشف املسؤولني عن هذه احلادثة.

باختصار

 

نهى الصراف

} أكدت دراســـة أميركية حديثة على أن عنف 
المشاعر المتأّتية بسبب صدمة نفسية واأللم 
المرافق لها، قد يتسببان في تعطيل وتشويش 
عمـــل ذاكرتنا خاصة تلـــك المتعلقة بالماضي 
البعيد. وذهبت نتائج الدراســـة التي أشـــرف 
عليهـــا متخصصـــون في علم النفـــس إلى أن 
تعريض مجموعة مـــن األفراد المتطوعين في 
مجـــال البحث العلمي إلـــى صدمات كهربائية 
بســـيطة أدى إلى حـــدوث تشـــويش في عمل 
ذاكرتهم المتعلقة باألحداث التي خبروها في 

الماضي. 
وألقت نتائج هذه الدراســـة الضوء مجددا 
علـــى مـــدى مصداقيـــة وموضوعيـــة روايات 
شـــهود العيان في القضايـــا التي تعرض في 
المحاكم المتخصصة بشـــأن جرائم شـــهدها 
بعـــض الناس وتســـببت أحداثها المؤلمة في 
إحـــداث صدمة نفســـية لهـــم، وبالتالي مدى 
مســـتوى التأثير الذي تحدثـــه هذه الصدمات 
النفســـية العنيفة في سالمة شـــهاداتهم التي 
تعتمد علـــى الذاكرة والتي تصـــف وقائع من 

المفترض أن تكون دقيقة.

الســـابق  وكان مذيع قناة ”أم. بي. ســـي“ 
بريـــان ويليامز قد أشـــار في معـــرض اتهامه 
بتلفيـــق قصـــص إخبارية غيـــر صحيحة عن 
تغطيته الحـــرب في العراق، إلى أن ذاكرته قد 
تضررت بشـــكل مشابه بســـبب وجوده للمرة 
األولى فـــي منطقـــة عمليات عســـكرية، حيث 
أدى شـــعوره المتعاظم بالخـــوف والقلق إلى 
اختـــالط األمـــور في ذهنـــه وبالتالي تســـبب 
فـــي عدم اتخـــاذه جانب الموضوعيـــة والدقة 

الالزمتيـــن للقيـــام بعمله الصحفـــي على أتم 
وجه. إلى ذلك، أظهـــرت نتائج البحث الجديد 
أن تذكرنـــا لتفاصيل حدث قـــد يبدو عاديا من 
الوهلـــة األولى، ربما يتبدل ويطرأ عليه بعض 
االختـــالف في طريقة ذكـــر التفاصيل في حال 
مررنا بخبرات شعورية عنيفة أثناء اختبارنا 
لهذا الحدث في وقت الحق، مع وجود مشـــاعر 

الخوف الشديد مثال. 
وأشارت عالمة النفس األميركية الدكتورة 
اليزابيـــث فيلبـــس، التـــي أشـــرفت على عمل 
فريق البحث في جامعـــة نيويورك األميركية، 
إلـــى أن البشـــر والحيوانات على حد ســـواء 
كائنـــات يمكنهم أن يرصدوا أحداثا وتفاصيل 
ال متناهية لدى مراقبتهم للمواقف التي ال تعد 
وال تحصى والتي تمثل بيئتهم ومحيطها، إال 
أن العديد من هذه التفاصيل يمكن أن تتعرض 
للنســـيان عـــدا بعـــض األحداث التـــي تحمل 
عناصـــر مهمة مـــن حيث أهميتهـــا أو قوتها، 
وهذه األحـــداث بدورها يمكنها أن تســـتدعي 
ذكريـــات من الماضي لم يتم التحفظ عليها في 
ذاكرتنا وقـــت حدوثها، لكن ارتباطها بالحدث 
الحاضـــر في بعض العناصر المتشـــابهة هو 
الذي تسبب في استدعائها من مخزن الذاكرة، 
بمعنى أن األحداث المستقبلية التي سترتبط 
بشـــحنات مضاعفة من المشـــاعر واالنفعاالت 
الحادة يمكنها أن تســـترجع ذاكرتنا ألشـــياء 
نسيناها في الماضي، بشرط ارتباط الحدثين 

بعناصر مشتركة.
لكن مـــا هـــي الكيفية التي تســـتدعي بها 
الذاكرة أحداث الماضي العنيفة؟ في التجربة، 
تم عرض 60 صورة لحيوانات وأدوات مختلفة 
على مجموعة من المشـــاركين المتطوعين بلغ 
عددهم 120 شـــخصا وطلبوا منهم أن يقوموا 
بتصنيف هـــذه الصـــور إلى فئتيـــن للتمييز 
بينهـــا، حيث طرحـــت عليهم بعض األســـئلة 
للتأكد من مـــدى مصداقية وجـــود التفاصيل 
المتعلقـــة فـــي كل صورة عرضـــت عليهم قبل 

دقائق قليلة. 
وفي المرة الثانية تم تقســـيم المشـــاركين 
إلى مجموعتين، حيث عرضت عليهم مجموعة 
أخرى من الصور لمشـــاهدتها وتصنيفها في 

حين طالعت المجموعة الثانية الصور ذاتها، 
مع تعريض أفرادها لصدمة كهربائية بسيطة، 
وهو ما وفـــر نوعا من المعـــادل الموضوعي 

للشعور المفرط بالخوف. 
وبعد مـــرور دقائق، ُطلب من المجموعتين 
اســـتذكار مجموعة كبيرة من الصور وفحص 
قدرتهـــم علـــى تذكرها أو ارتباطها بشـــكل ما 
بالصـــور التـــي خبروها في التجربـــة، فتبين 
بـــأن مســـتوى تذكـــر تفاصيـــل الصـــور بين 
المجموعتيـــن يـــكاد يكـــون متســـاويا، إال أن 
اختبارا الحقا تم إجراؤه بعد مرور 24 ســـاعة 
على االختبـــار األول أثبت أن المجموعة التي 
تلقـــت الصدمـــة الكهربائية كانـــت عبرت عن 
ذاكـــرة أقـــوى من خالل ســـرد تفاصيـــل أكثر 
ولكن بصورة مبالغ فيها وأحيانا غير واقعية 
للصور محـــل االختبار، األمر الـــذي أكد على 

أن النـــوم هـــو اآلخر قد يلعـــب دورا مهما في 
مستوى أداء الذاكرة فيما يتعلق بحدث معين 

في حال ابتعاد الحدث بمسافة زمنية كافية.
وعـــودة إلى شـــهود عيان الجرائـــم التي 
تعالجهـــا المحاكم المتخصصـــة، فإن البحث 
يسلط الضوء على عنصر الوقت -هذه المرة- 
باعتبـــاره عامال حاســـما في األمـــر. وينصح 
الباحثون بأن اســـتجواب شـــهود العيان في 
هـــذا النـــوع من القضايـــا يفضـــل أن يتم في 
وقت مقارب لحدوث الجريمة، إذ أن التسويف 
والمماطلـــة قد يضران بذاكرة شـــهود العيان 
ويشوشـــان تفاصيل إفاداتهم، ما يحول دون 

استنباط الوقائع واالبتعاد عن الحقيقة.
مـــن جانبهـــا، أكدت اليزابيـــث فيلبس في 
مقالهـــا فـــي مجلـــة ”الطبيعة“ علـــى أن هذه 
النتائـــج يمكن أن توظف بصـــورة مثمرة في 

عالج االضطرابات العصبية المتأتية بســـبب 
حدوث صدمة نفسية عنيفة، حيث يتم توظيف 
هـــذه القدرة المذهلـــة للذاكرة اإلنســـانية في 
الرجوع إلى الماضي لتعديله أو إضافة بعض 
التفاصيل لمكوناته، تفاصيل يمكنها أن تسدل 
ســـتارة شـــفافة على بعض الحوادث لحماية 
الوعي أو على األقل تجنيبه االنزالق في هاوية 

آالم الماضي التي يسعى إلى نسيانها. 

[ بريان ويليامز خان ميثاق عمله فألقى باللوم على ذاكرته [ التسويف والمماطلة قد يضران بمصداقية روايات شهود العيان
في زمن احلرب أو األحداث الكارثية والتجارب الشخصية القاسية يتعرض األفراد ملواقف 
صعبة ومعقدة تترك في نفوسهم ذكريات مريرة ال ميكن أن متحى بتقدم الزمن، لكن بعضا 
من هذه الذكريات قد يصيبها التشــــــويه أو التجميل حســــــب طبيعــــــة العمليات التي جتري 
عليها داخل ذاكرة اإلنسان املتعبة، التي قد ترفض حتّمل مزيد من هذه الصور فتعمد إلى 

تزويقها أو حتييدها في محاولة يائسة لتبرير قسوتها.

جمال

}  يعـــد الســـمن الحيوانـــي بمثابة 
ينبوع الصحـــة والجمال، حيث تعول 
بعـــض النجمـــات العالميـــات علـــى 
مفعوله الســـحري للتمتع بالرشـــاقة 

وببشرة نضرة ومشرقة.
األلمانية  ”إيلي“  مجلة  وأوضحت 
أن السمن الحيواني الملقب ”بالذهب 
الســـائل“ يعمل على طرد السموم من 
الجســـم وتجديد الخاليـــا، فضال عن 
أنه يعـــد مصـــدرا غنيـــا باألحماض 
الدهنية الصحية أوميغا3 وأوميغا6.

بشؤون  المعنية  المجلة  وأضافت 
الصحة والجمال أن السمن الحيواني 
يتمتـــع بقوام زيتي دهنـــي ما يجعله 
مناســـبا للعنايـــة بالبشـــرة الجافـــة 

والدهنية على حد سواء.
وأشـــارت إلى إمكانية اســـتعماله 
مـــن  للتخلـــص  للبشـــرة  كمنظـــف 
الشوائب واإلفرازات الدهنية، ومن ثم 
التمتع ببشـــرة نقية ومتجانسة تشع 

نضارة وحيوية.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أوضحـــت 
المجلة األلمانية أن السمن الحيواني 
الطهـــي  أغـــراض  مـــع  يتناســـب 
والتحميـــر، حيـــث أنـــه غير ســـريع 
االحتراق، باإلضافة إلى قلة ”الجذور 
الضـــارة الناشـــئة عنه أثناء  الحرة“ 

تحضير الطعام.

السمن الحيواني ينبوع 

الصحة والجمال

العديد من التفاصيل يمكن أن تتعرض للنسيان

يمكن توظيف القدرة املذهلة 

للذاكرة اإلنســـانية في الرجوع 

إلى املاضي لتعديله أو إضافة 

بعض التفاصيل إلى مكوناته

◄

يمكنهم  والحيوانـــات  البشـــر 

أن يرصدوا أحداثـــا وتفاصيل 

مراقبتهـــم  لـــدى  متناهيـــة  ال 

للمواقف التي تمثل بيئتهم

◄

هل تتسبب المشاعر العنيفة في تشويه الذاكرة

التحديـــق فـــي الهاتـــف املحمول قبل النـــوم واإلضـــاءة الخافية 

الصادرة عنه يؤثران بشـــكل كبير على إنتاج هرمون امليالتونني 

داخل خاليا البشرة، وهو الهرمون املسؤول عن النوم الهادئ.

عندمـــا تتغير نوعية البشـــرة وتصبـــح دهنية أو جافة، بســـبب 

الحمـــل، ينصح باســـتبدال مســـتحضرات التجميل حســـب نوع 

البشرة الجديدة واختيار مستحضر خاص يناسبها.

يعتبر حليب الصويا عنصرا مفيدا للبشـــرة ألنه يقوم بتوفير كمية 

عالية مـــن البروتني الالزمة لبناء الكوالجني والحفاظ عليها، إذ هي 

املادة األساسية لألنسجة الضامة والتي تعطي للبشرة قوتها.

الثناء على الضعف

} هي ليست عبارتي وإنما هو عنوان 
أحد دواوين الشاعر المصري الجميل 

حلمي سالم.. الذي غادرنا مبكرا.. تاركا 
مجدا أدبيا وإرثا رائعا من عشرات الكتب 

الشعرية والنقدية والفكرية ومئات المقاالت 
الصحفية..

هذا كله مهم جدا.. لكنه ليس ما نحن 
بصدده اآلن.. فما أردت الحديث عنه هو 
فكرة ”الثناء على الضعف“.. التي تتأكد 

في العنوان الدامغ وقبل الشروع في قراءة 
قصائد الديوان.. وهو ما نغفل كثيرا عنه 
وعن تذكره:.. إنه الضعف اإلنساني الذي 

أطلَق له العنان الراحل الجميل حلمي سالم 
ورفعه إلى مرتبة الثناء واالحتفاء..

الضعف.. هو ما يهمني اآلن.. وهو 
ما أردُت أن أسلط عليه الضوء.. الضعف 
الذي لواله لما كانت القوة.. فنحن ننتمي 

إلرث يحرص على جلد الضعف فينا وعلى 
كتمانه وإخفائه.. وعلى نبذ الضعيف 

بيننا والبراءة منه.. فنحن من ثقافة تعتبر 
المرض عيبا واإلعاقة عيبا.. وقد تعلمنا 

أفرادا وشعوبا أن نتبّجح بالقوة أيا ما 
كانت جوفاء أو زائفة.. في وقت نحن 

األحوج فيه إلى مواجهة ضعفنا وتفّهمه 
واألخذ بيده مثل طفل حرمناه الحنان.. فال 
أسوء من كتم الضعف.. بينما نحن غارقون 
حتى هاماتنا بالعاهات الفكرية واألمراض 

النفسية والعيوب الخلقية للمفاهيم..
يذكرني الحديث عن الضعف بموقف 

مر بي ذات يوم..  حين وجدت نفسي 
فجأة على أعتاب انهيار عصبي.. ولم 
يكن ثمة سبب مباشر يدعو لكل ذلك.. 
كان الكل حولي متفاجئا متسائال عما 

يعتريني.. أنا المعروفة بقوتي وإصراري 
على تخطي العقبات والملمات بابتسامة 

ساخرة مشفوعة بقوة األمل والتشبث 
بالحياة والعطاء.. ولم يخُل األمر أيضا 

من عبارات هامسة تضمر اتهامات مبطنة 
تشي بأنني أخفي مصيبة كبيرة ال تقال 

وال يمكن البوح بها!.. رغم أن ذلك كان أبعد 
ما يكون عن الحقيقة.. أما حقيقة األمر 
التي تأكدُت منها وآمنت بها فقد كانت 

كلمة ”تراكمات“.. تلك التي نسمعها وقد 
ال نعي حقيقتها إال حينما تنفجر بوجهنا 

المصائب والمشكالت مرة واحدة.. لقد 
وصفت حالتي يومئذ ألحد األصدقاء وأنا 

أبكي بحرقة.. قلت له إنني كنت أجمع كل 
الهموم واألوجاع في غرفة خاصة داخل 
روحي.. ُاخفيها عن كل من حولي.. فال 

أبوح كي ال أبدو ضعيفة هشة.. كنت أراكم 
آالمي وطعنات أحبتي وخيباتي.. وأقفل 
الباب وأحتفظ بالمفاتيح.. ولم أكن أملك 

من الوقت واالهتمام ألتفرغ فأعيد ترتيبها 
وفتح شبابيكها للعالم.. حتى فاضت بما 

فيها وهجمت قوارضها علّي وبدأ سوسها 
و“أَرَضتـُها“ ينخر باقي غرف الروح مرة 
واحدة.. فاحتجت لوقت أطول وقوة أكبر 

وصبر أجمل ألبوح بها وأتخلص مما 
تناسل فيها.. لتعود لي الشمس والعافية..

لكننا في أحيان كثيرة ال نستطيع 
مواجهة هذا السيل من األلم مرة واحدة .. 
فهو قد يستحيل إلى قنبلة موقوتة تنفجر 

فينا وتنهي حياتنا برمشة عين..
فلم ال نحاول أن نحترم ضعفنا 

اإلنساني؟.. أن نعترف به ونواجهه ونبوح 
به ونتخلص من تبعاته.. وأال ندعه يكبر 

فينا فيحطم حتى قدرتنا على االحتمال؟.. 
لماذا ال نطلق سراحه لنكون أقوى وأكمل؟ 
ألن يكون ذلك أجدى من التستر عليه حتى 

يكبر ويتفاقم ويغدو أكبر منا؟
صباحكم قوة وثناء على الضعف..

ريم قيس كبة
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◄ انتقد جوزي روماو مدرب 
الرجاء خوض مباريات مسابقة 

الدوري املغربي على ملعب 
املسيرة بآسفي، ووصف القرار 

بالفضيحة لكونه يرى أن امللعب 
ال يتالءم مع توجهات احتاد الكرة 

الذي يرفع شعار االحتراف.

◄ عاد عمر جابر إلى تدريبات 

الزمالك أمس الثالثاء بصورة 
طبيعية بعد انتهاء اخلالف بينه 
وبني إدارة النادي بسبب رفضه 

املشاركة في مباراة الزمالك وإنبي 
األخيرة في الدوري املمتاز.

◄ أكد االحتاد السعودي لكرة 
القدم على أن املنتخب الوطني 
سيواجه نظيره األردني وديا 
في نهاية مارس املقبل. وذكر 

أن الفريق بقيادة مدربه اجلديد 
فيصل البدين سيخوض معسكرا 

محليا حلني مواجهة األردن في 
٣٠ مارس القادم.

◄ أنهى االحتاد األردني لكرة 
القدم ارتباط منتخبه باملدرب 

اإلنكليزي راي ويلكينز الذي قاده 
في نهائيات كأس آسيا في يناير 

املاضي في أستراليا.

◄ قرر االحتاد األفريقي لكرة اليد 
إقامة لقاء كأس السوبر القارية 
في شهر مايو املقبل بالعاصمة 

الغابونية ليبرفيل وستجمع بني 
عمالقي تونس األفريقي والترجي.

◄ استقبل وزير الرياضة 
التونسية ماهر بن ضياء رئيس 

الكنفدرالية األفريقية للتنس طارق 
الشريف بحضور رئيس اللجنة 

التونسية األوملبية محرز بوصيان 
ورئيسة اجلامعة التونسية 

للتنس سلمى املولهي.

مونديال الدوحة 2022 في مواجهة خاسرة مع صناعة كرة القدم
[ لجنة فيفا توصي بإقامة مونديال قطر خالل الشتاء [ القرار النهائي في شأن الموعد الرسمي سيتخذ في 19 مارس

} دبي - يتطلـــع األهلي اإلماراتي إلى وضع 
إخفاقاته احمللية جانبـــا وفتح صفحة جديدة 
عندما يســـتهل مشـــواره القاري باســـتضافة 
األهلي الســـعودي اليـــوم األربعاء في اجلولة 
األولى من منافسات املجموعة الرابعة لدوري 

أبطال آسيا لكرة القدم. 
كارشـــي  ناســـاف  املجموعـــة  وتضـــم 
األوزبكستاني وتركتور سازي تبريز اإليراني 
اللذين يلعبان اليوم أيضا في كارشي. واقترب 
األهلـــي من فقدان لقبه بطال للدوري اإلماراتي 
مع احتالله للمركز الســـادس برصيد 24 نقطة 
وبفـــارق 12 نقطة عن اجلزيـــرة املتصدر، كما 
يعاني مـــن تراجع مخيف في مســـتواه الذي 
أهله املوســـم املاضـــي إلحراز ثالثيـــة محلية 
تاريخية بالنسبة إليه (الدوري وكأس الرابطة 

والسوبر). 
ويراهن األهلي كثيرا علـــى مباراته اليوم 
الستعادة معنوياته املنهارة، وهو ميلك أدوات 
فنية عدة لتحقيق هدفه، وال سيما أن تشكيلته 
تزخـــر بأفضـــل الالعبني احملليني مـــن بينهم 
ثمانية نالوا املركز الثالث مع منتخب اإلمارات 
خالل مشـــاركته األخيرة في كأس آســـيا 2015 
بأســـتراليا وهـــم حارس املرمـــى ماجد ناصر 
ووليد عباس وعبدالعزيز صنقور وعبدالعزيز 
هيكل وماجد حسن وحبيب الفردان وإسماعيل 

احلمادي وأحمد خليل.
وتبـــدو الصورة مغايرة بالنســـبة لألهلي 
السعودي الذي يحتل املركز الثاني في الدوري 
والذي لم يتلق فيـــه أي هزمية حتى اآلن، كما 
أحرز فـــي 13 احلالي كأس الســـعودية بفوزه 

على الهالل 2-1 في املباراة النهائية. 
وجنـــح األهلـــي أيضـــا فـــي العـــودة إلى 
املشـــاركة في دوري أبطال آســـيا بعدما غاب 
عنها في نســـخة العـــام املاضي بفـــوزه على 
ضيفـــه القادســـية الكويتي بعـــد التمديد 1-2 
في الدور التمهيـــدي النهائي املؤهل إلى دور 

املجموعات. 
وميلك األهلـــي الكثير من األوراق الرابحة 
مثل تيســـير اجلاســـم صاحب هدف فريقه في 
املباراة مع الهالل الســـبت املاضي في املرحلة 
الـ16 من الدوري والتـــي انتهت بالتعادل 1-1 

والسوري عمر السومة متصدر هدافي الدوري 
برصيـــد 15 هدفـــا واملدافـــع املصـــري محمد 
عبدالشافي والثنائي البرازيلي برونو سيزار 
وأوزفالـــدو الذي ســـبق له اللعـــب مع األهلي 
اإلماراتـــي عام 2009. ويبرز من احملليني أيضا 
حارس املرمى ياسر املسيلم وأسامة هوساوي 

ومصطفى بصاص ووليد باخشوين.
من ناحية أخرى يسعى السد القطري إلى 
استغالل الروح املعنوية لالعبيه بعد تصدرهم 
ترتيب الدوري القطري عندما يحل على فوالد 
خوزستان اإليراني اليوم األربعاء في اجلولة 

األولى ملنافسات املجموعة الثالثة. 
واسترد الســـد صدارة الدوري احمللي من 
خلويا بفارق نقطة بفوزه على العربي منافسه 
اللـــدود 2-1 في املرحلة الثامنة. وتأهل الســـد 
إلى املسابقة عندما قاده جنمه خلفان إبراهيم 
لبلـــوغ دور املجموعات والفـــوز على مضيفه 
الوحـــدة اإلماراتـــي بـــركالت الترجيـــح 4-5 
(الوقتان األصلـــي واإلضافي 4-4) بعد مباراة 

مجنونة في الدور التمهيدي الثالث.
وقدم خلفـــان مباراة مثالية بعدما ســـجل 
ثالثـــة أهـــداف، أحدهـــا كان قاتـــال عـــادل به 
النتيجـــة للســـد 3-3 فـــي الدقيقة السادســـة 
مـــن الوقت بـــدل الضائع بعدمـــا كان الوحدة 
متقدما 3-2 ويتجه لالحتفال بالتأهل إلى دور 

املجموعات الغائب عنه منذ 2011. 
وواصـــل خلفان الذي اختيـــر ثاني أفضل 
العب في آســـيا لعـــام 2014، تألقـــه في الوقت 
اإلضافـــي بعدما ســـجل هـــدف التقدم للســـد 
4-3، قبل أن يعـــدل الوحدة مجددا 4-4، ليلجأ 
الفريقـــان إلى ركالت الترجيح التي حســـمت 

املباراة لصالح الفريق القطري. 
وكان الســـد بطل نســـخة 2011  فاز أيضا 
علـــى الرفـــاع البحرينـــي بـــركالت الترجيح 
11-10 في الـــدور التمهيدي الثانـــي. ويلتقي 
فـــي املجموعة عينهـــا الهالل الســـعودي مع 

لوكوموتيف طشقند األوزبكستاني.
وحقـــق غوانغجـــو ار اف الصينـــي فوزا 
عزيز خارج أرضه على غامبا أوساكا الياباني 
2-0 فـــي اجلولـــة األولى مـــن دور املجموعات 
لـــدوري أبطال آســـيا أمس الثالثـــاء. وتصدر 
غوانغجـــو ترتيب املجموعة السادســـة بفارق 
األهداف عـــن بوريـــرام يونايتـــد التايالندي 
الفائز على ســـيونغام الهوا تشـــومنا الكوري 

اجلنوبي 1-2.  األهلي اإلماراتي يعتزم فتح صفحة جديدة مع منافسه السعودي

ــى  الـــســـد الـــقـــطـــري يــســعــى إل

استغالل الروح املعنوية لالعبيه 

عندما  الــــدوري  تــصــدرهــم  بعد 

يحل على خوزستان اإليراني

◄

رياضة

األهلي اإلماراتي يتربص بنظيره السعودي في أبطال آسيا

«بعـــد مونديـــال األندية عادت األمور لتتحســـن واألوضاع لســـابق 

عهدهـــا وهذا نتيجة ملجهودات بذلها مســـؤولو الفريق والالعبون 

وخاصة دور الجمهور الذي كان حاسما». 

عبدالعظيم اخلضروف 
مهاجم املغرب التطواني

«طموحي هو الوصول إلى املنتخب األول، وبكل تأكيد كل العب 

يتمنى اللعب لفريق كبير وجماهيري، وأشـــكر جميع من ساندني 

ودعمني ووقف معي». 

إسالم سراج 
العب نادي الفيصلي السعودي

«ينبغـــي علـــى إدارات األندية املحليـــة في العراق اختيـــار املدربني 

وفق معايير فنية صارمة وليس على أساس املجاملة أو املحاباة أو 

تبادل املنفعة أو املصلحة بني إدارة النادي واملدرب». 

عماد عودة 
مدرب نادي نفط اجلنوب العراقي

متفرقات
◄ يرى األسباني رفائيل نادال، في 

بطولة األرجنتني املفتوحة للتنس هذا 
األسبوع، فرصة من أجل استعادة أفضل 
مستوياته. فبعد 52 انتصارا 

متتاليا في الدور قبل النهائي 
في البطوالت على املالعب 

الرملية خسر نادال املصنف 
الرابع عامليا أمام اإليطالي 

فابيو فونيني في ريو. وسيبدأ 
مشواره في األرجنتني املفتوحة 

من الدور الثاني اليوم 
األربعاء. وقال نادال ”جئت إلى 

هنا بدافع مختلف ألنه كانت 
هناك فترة غير جيدة بالنسبة 

إلي في آخر سبعة أشهر بسبب 
ابتعادي عن املالعب ووجود 
بعض التعقيدات“. وأضاف 

”أنا قريب من املستوى الذي 
أريد الوصول إليه ولهذا 

أشعر بأنني أقطع خطوات 
قليلة لألمام وهذا جيد“.

 سيزار 
 األهلي 
ني أيضا 
وساوي 

ري إلى 
صدرهم 
ى فوالد 
اجلولة 

حمللي من 
منافسه 
ل الســـد 
إبراهيم 
مضيفه 
4-5 ــح
 مباراة 

جل س

مستوياته. فب
متتاليا في ال
في البطوالت
الرملية خس
الرابع عامليا
فابيو فونيني
مشواره في 
من الدور الث
األربعاء. وقا
هنا بدافع مخ
هناك فترة غي
إلي في آخر
ابتعادي عن
بعض التعق
”أنا قريب
أريد الوص
أشعر بأنن
قليلة لألما

◄ سجل جيمس هاردن 31 نقطة ليقود 
هيوستون روكتس إلى الفوز 102-113 
على مينيسوتا متبروولفوز في دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني. وأحرز 
لول دينغ 29 نقطة ليفوز ميامي هيت 
وصيف بطل املوسم املاضي 108-119 

على فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز. وفي 
ثاني مباراة له مع هيت سجل جوران 

دراجيتش 23 نقطة، كما أهدى إلى زمالئه 
10 متريرات حاسمة. وهذا 

أعلى رصيد من النقاط 
هذا املوسم في مباراة 
واحدة لهيت الذي فاز 

للمرة 24 مقابل 31 
هزمية. وسجل 

سيفنتي سيكسرز 
أكثر من مئة نقطة 
للمرة الثالثة فقط 

في 33 مباراة، 
لكن رصيده 

توقف عند 12 
انتصارا مقابل 

44 هزمية.

باختصار

ه مع هيت سجل جوران
 نقطة، كما أهدى إلى زمالئه 

حاسمة. وهذا 
من النقاط 
ي مباراة
الذي فاز 

31 ل
ل 
سرز

نقطة 
فقط 

 

ل

سالم سرحان

} دخلت إمكانية تنظيم بطولة كأس العالم في 
قطر 2022 في مواجهة شـــاقة مع العشرات من 
البطوالت احملليـــة العريقة، حني أوصت جلنة 
شـــكلها االحتاد الدولـــي لكرة القـــدم (الفيفا) 
بإقامـــة البطولة في نوفمبر وديســـمبر 2022. 
القـــرار يبدو منطقيا للوهلـــة األولى إذا ركزنا 
فقط على محور تفادي حرارة الصيف وأهملنا 
اجلبهات العديدة التي سيفتحها هذا االقتراح 

إذا حاولت الفيفا إقراره.
فقيمـــة صناعة كـــرة القـــدم العاملية تصل 
إلـــى العشـــرات ورمبـــا املئـــات مـــن مليارات 
الـــدوالرات، مما يجعل مـــن الصعب التحرش 
بهـــا ومناطحتها وعرقلة مواعيدها الراســـخة 
واملقدســـة. وهـــو بذلـــك يضعها فـــي مواجهة 
خطيـــرة، ومن املرجـــح أن تكون خاســـرة، مع  
البطوالت احمللية الكبـــرى، خاصة في أوروبا 
التـــي متثل أكثر من 90 باملئـــة من صناعة كرة 

القدم العاملية. 
ورغـــم أن إعالن اللجنة ليـــس نهائيا حتى 
اآلن، إال أنـــه قـــد يقضـــي على فـــرص إقامتها 
في الصيف، وهـــي الفرصة األقل ضررا إلقامة 
البطولـــة فـــي قطر، وهـــو بذلك يوجـــه أخطر 
السهام التي وجهت لفرض تنظيم البطولة في 
الدوحة. بل إن اقتـــراح اللجنة قد يكون أخطر 
حتى من حديث املطالبني بنقل البطولة إلى بلد 

آخر ألن حظوظ تلك الدعوات لم يكن كبيرا.
وقـــد يدفع إقرار اقتـــراح اللجنة، في ذروة 
احتدام املنافســـة فـــي الدوريـــات احمللية في 
جميع أنحـــاء العالم، إلى إعـــادة احلديث عن 
سحب تنظيم البطولة من قطر. فأي حترش من 
هذا النوع ســـيؤدي إلى معارضة عاملية ال قبل 
لقطر بها، وقد تســـفر عـــن مطالبات بتعويض 
خســـائر  عـــن  واالحتـــادات  البطـــوالت  تلـــك 
مبليارات الـــدوالرات. بل إن طلبات التعويض 
قد متتد إلى ماليـــني األفراد الذين ال حياة لهم 

دون مباريات كرة القدم احمللية.

وقد سبق لالحتاد األســـترالي أن أعلن في 
بداية العام املاضي أنه ســـيطالب بتعويضات 
كبيرة إذا أجبر على تغييـــر مواعيد املباريات 
احملليـــة إرضاء لقطر. وســـيفتح ذلـــك طلبات 
التعويض من مئـــات االحتادات احمللية… فهل 
تســـتطيع قطـــر مواجهـــة صناعة كـــرة القدم 
العامليـــة ومواجهـــة العالـــم؟ وهل تســـتطيع 

بثروتها الكبيرة أن تشتري العالم؟
قـــد يرجح البعض أن تكون قطر مســـتعدة 
للتضحية بالعشـــرات من مليارات الدوالرات، 
لكـــن موافقتها على تعويض أحـــد االحتادات 
ســـيفتح أبـــواب املطالبـــات من معظـــم بلدان 
العالـــم، وقـــد متتد إلـــى دول آســـيا وأفريقيا 
وأميركا الالتينية، بل ميكن أن تصل حتى إلى 
البلدان العربية. صعوبة األمر تكمن في طريقة 
تســـوية تلك امللفات وحتديـــد حجم التعويض 

الذي سيفتح أبوابا ال ميكن إغالقها.

ويبـــدو أن فرصة قطر الوحيـــدة تكمن في 
التشـــبث واإلصرار علـــى إقامـــة البطولة في 
الصيف، رغم صعوبة ذلك، فهو أهون الشـــرور 
والتهديـــدات لفـــرص إقامتهـــا فـــي الدوحة، 
حيث ســـيمكنها ذلك اإلصرار من حصر جميع 
اجلبهـــات في جبهة واحـــدة، ورمبا اقتراح أن 
جتري املباريات في وقت متأخر من الليل، وهو 
وقت مناســـب ملتابعة مشـــاهدي التلفزيون في 

أوروبا واألميركيتني بسبب فارق التوقيت.
اقتراح جلنة الفيفا، الذي قصد منه حســـم 
موضـــوع إقامة البطولة، ســـيؤدي إلى نتيجة 
عكســـية وســـيتحول إلى عقبة جديـــدة تفتح 
عواصـــف اجلـــدل وقد تقوض فـــرص قطر في 
إقامـــة البطولة. 7 ســـنوات تفصلنا عن موعد 
البطولـــة واجلدل ال يكاد يهـــدأ، إال ليتفجر من 
جديـــد، ومـــن املرجح أن يشـــتد ســـعيره كلما 

اقترب موعد البطولة.

بل إن غريك دايك رئيس االحتاد اإلنكليزي، 
أكبر احتاد لكرة القدم في العالم، عبر صراحة 
قبل عام تقريبـــا عن اعتقاده بأن قطر لن يكون 
باســـتطاعتها إقامـــة كأس العالـــم. النصيحة 
األجدى لقطر هي أن تضع حدا لســـبعة أعوام 
قادمة مؤملة… وتعلـــن تخليها عن البطولة كي 

ال تعمق خسائرها في هذه املعركة اخلاسرة.
ســـتنطلق كأس العالـــم 2022 لكـــرة القدم 
املقررة في قطر فـــي 26 نوفمبر وتختتم في 23 
ديسمبر حســـب االقتراح املقدم من فريق عمل 
االحتاد الدولي حســـب مصدر مقرب من امللف. 
وستطلق األندية سراح العبيها قبل أسبوع من 
النهائيات التي ســـيتم تقليـــص مدتها مقارنة 
مع املـــدة احلالية. وســـيتخذ القـــرار النهائي 
بهذا الشـــأن في 19 مارس املقبل خالل اجتماع 
الهيئـــة التنفيذية لالحتـــاد الدولي. وفي حال 
اعتماد هـــذه املواضيـــع من االحتـــاد الدولي 

ســـتتقلص مدة املونديال إلى 4 أسابيع أي أقل 
بأربعة أيام مثال من مونديال البرازيل 2014.

وتقام كأس العالم عادة في شـــهري يونيو 
ويوليو وفي حال نقلها إلى نوفمبر وديســـمبر 
يتوقع أن تطالب األندية األوروبية بتعويضات 
ضخمة، لكن االحتاد األوروبي للعبة قبل بإقامة 
النهائيـــات خالل فصـــل الشـــتاء. وكان فريق 
العمـــل عقد حتى اآلن اجتماعني في ســـبتمبر 
وأكتوبر املاضي لتحديد املوعد األنسب إلقامة 
أول مونديال في منطقة الشرق األوسط. ورأى 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم ســـابقا أن الفترة 
خالل شـــهري نوفمبر وديســـمبر هي األنسب 
إلقامـــة البطولـــة مشـــددا على ضـــرورة عدم 
تضارب النهائيات مع موعد مســـابقات أخرى 
هامـــة في إشـــارة إلى دورة األلعـــاب األوملبية 
الشـــتوية لعام 2022. وظـــل توقيت إقامة كأس 
العالم 2022 في قطر مثار جدل منذ منح حقوق 
االســـتضافة للدولة اخلليجية في 2010، وذلك 
بسبب ارتفاع درجة احلرارة فيها خالل يونيو 
ويوليو موعد البطولة التقليدي إلى ما فوق 40 

درجة مئوية. 
وكان االحتاد الدولي طالب بإقامة املونديال 
في شهري نوفمبر وديســـمبر، في حني ارتأى 
االحتـــاد األوروبـــي إقامتها في شـــهري يناير 
وفبراير، لكن هـــذا التاريخ يتضارب مع إقامة 

دورة األلعاب األوملبية الشتوية. 
وكانـــت قطـــر أكدت مـــرارا وتكـــرارا أنها 
مستعدة الستضافة كأس العالم صيفا أو شتاء 
ووعدت بإنشـــاء مالعب ومناطق للمشـــجعني 
مكيفـــة الهواء للتغلـــب على حـــرارة الصيف 

املرتفعة. 
كما قامـــت بخطـــوات عملية للكشـــف عن 
جهوزيتهـــا لكافـــة االحتمـــاالت ومنهـــا إقامة 
مناطق تشـــجيع مكيفة في الدوحة استقطبت 
آالفـــا من املشـــجعني خالل مونديـــال البرازيل 

الصيف املاضي. 
وكشـــفت قطر مؤخرا عـــن مواجهة دولية 
مرتقبة بني البرتغال وإيطاليا ستكون الدوحة 
مســـرحا لها الصيف املقبل بعد أن مت االتفاق 
علـــى إقامتهـــا على ملعب جاســـم بن حمد في 
نادي الســـد يوم 16 يونيـــو املقبل وذلك بعد 3 
أيـــام فقط من مباراة البرتغـــال مع أرمينيا في 

تصفيات التأهل إلى كأس أوروبا 2016.

ــــــم لكرة  ــــــق عمــــــل كأس العال أوصــــــى فري
القدم بإقامــــــة نهائيات مونديال قطر 2022 
في فصل الشــــــتاء لتفادي درجة احلرارة 

املرتفعة في الدولة اخلليجية.

االتحاد الدولي يصر على إقامة العرس العالمي 2022 في فصل الشتاء

ــاريــات في  احــتــمــال إقــامــة املــب

ــر وديـــســـمـــبـــر يـــواجـــه  ــب ــم ــوف ن

التي  األوروبية  األندية  معارضة 

تخشى تعطيل بطوالتها

◄

قصد  الذي  الفيفا،  لجنة  اقتراح 

مــنــه حــســم إقـــامـــة الــبــطــولــة، 

عكسية  نتيجة  إلـــى  ــؤدي  ســي

وسيتحول إلى عقبة جديدة

◄



} الدوحــة - أضحت مســـألة إعالن فوز دولة 
اإلمارات باســـتضافة النسخة السابعة عشرة 
من كأس آســـيا لكرة القدم مســـألة وقت حيث 
ســـيتم اإلعالن الرســـمي في اجتمـــاع املكتب 
التنفيذي لالحتاد اآلســـيوي لكرة القدم املقرر 
في العاصمة البحرينية املنامة في التاسع من 

مارس املقبل. 
أمـــر  أن  اآلســـيوي  االحتـــاد  وكشـــف 
االستضافة حسم نهائيا، وأن امللف اإلماراتي 
تفـــوق بوضوح علـــى امللف اإليراني، حســـب 
تقرير جلنـــة التفتيش املوكـــول إليها اختيار 
البلد الذي سيستضيف النهائيات اآلسيوية. 

وتشـــير املعلومات إلى أن امللف اإلماراتي 
حـــاز علـــى إعجـــاب القائمـــني علـــى اللجنة، 
حيث توقـــف أفرادها علـــى اإلمكانات املتاحة 
فـــي مجاالت تطـــور البنـــى التحتيـــة والنقل 
واملواصالت ووفـــرة املطارات ومقرات اإلقامة 

ومالعب التدريب. 
وكانت اإلمـــارات قد اســـتضافت البطولة 
ســـابقا عام 1996 حني وصـــل منتخبها آنذاك 
إلى املبـــاراة النهائية وخســـر أمام "األخضر" 

السعودي بركالت الترجيح. 
وكان رئيس االحتاد اآلســـيوي البحريني 
الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة قد وصل 
إلـــى العاصمـــة القطريـــة الدوحة بعـــد زيارة 
سريعة إلى اإلمارات حيث التقى الشيخ هزاع 
بن زايـــد آل نهيان مستشـــار األمـــن الوطني 
والرئيـــس الفخري الحتاد الكـــرة في أبوظبي 
بحضـــور رئيـــس االحتـــاد اإلماراتـــي للعبة 

يوسف السركال.
وأشـــاد الشـــيخ هزاع خالل اللقاء بالدور 
الكبير الذي يقوم به االحتاد اآلسيوي برئاسة 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم الـــذي عمل على 
النهوض مبنظومة اللعبة في قارة آسيا محققا 
فـــي فترة وجيـــزة جناحات الفتـــة. كما متنى 
للشـــيخ ســـلمان كل التوفيق فـــي االنتخابات 

اآلســـيوية املقبلة املقررة فـــي 30 أبريل املقبل 
مؤكـــدا دعم اإلمارات ملســـيرته فـــي قيادة دفة 
التطوير باالحتاد اآلسيوي وتثمينها اجلهود 
التـــي قام بها منذ توليه املســـؤولية من واقع 

النجاحات التي حتققت في مجال اللعبة. 
وفي الشـــأن االنتخابي أيضـــا، يغلق باب 
الترشـــح في انتخابات االحتاد اآلسيوي يوم 
اجلمعـــة حيث يرجـــح أن ال يترشـــح أحد في 
مواجهة الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيم املتجه 
للفوز بالتزكية لوالية جديدة تستمر حتى عام 

.2019
وكانت االحتاد القطري لكرة القدم أول من 
أعلن رســـميا عن ترشيح نائب الرئيس سعود 
املهندي ملنصبي نائب رئيس االحتاد اآلسيوي 
وعضـــو املكتب التنفيـــذي للفيفـــا، كما أعلن 
رئيس االحتاد اللبناني هاشـــم حيدر ترشحه 
رســـميا لعضوية املكتب التنفيذي اآلســـيوي 
وينتظر أن يكتمل عدد املترشـــحني قبل إغالق 
باب الترشـــيح حيث ينتظر أن تعلن اإلمارات 
وعمـــان والســـعودية عـــن مرشـــحيها فيمـــا 
أكدت فلسطني ترشيح ســـوزان شلبي للمقعد 
النسائي. وتشير املعلومات إلى أن العمل جار 
بجدية على تشكيل الئحة تزكية في انتخابات 

املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
حيث يتولى رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي 
الشـــيخ أحمد الفهد الدفع بهذا االجتاه بعدما 
اســـتضاف مؤخرا في الكويـــت اجتماعا ضم 
العديـــد مـــن االحتـــادات اآلســـيوية بحضور 
رئيس االحتاد اآلســـيوي الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم وجـــرى البحث فـــي التفاهـــم على 

الترشيحات املقبلة.
وكان الشـــيخ أحمـــد الفهد قد أكد ســـابقا 
أن "هنـــاك رغبة للســـعوديني في االســـتمرار 
فـــي االحتـــاد.. والقطريـــون أبـــدوا رغبة في 
االنضمـــام.. والبحريـــن موجـــودة بالفعـــل.. 
والعمانـــي أبـــدى رغبة في االســـتمرار ونحن 
من طلبنا اســـتمرار خالد البوسعيدي (رئيس 
االحتاد العماني) ألنه يتواصل بشكل إيجابي 
مع اجلميـــع وقد أعـــاد بناء الكـــرة العمانية 

وأوجد لها هوية". 
ونقل عن أحمد خميـــس أمني عام االحتاد 
الســـعودي قولـــه إن اجتماعـــا الحتـــاد الكرة 
سيعقد اليوم األربعاء في جدة لتسمية املرشح 
الســـعودي لعضويـــة املكتـــب التنفيـــذي في 
االحتاد اآلســـيوي وكذلك املرشحني لعضوية 

اللجان العاملة في االحتاد القاري.
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[ فينغر مدرب المدفعجية يواجه فريق الشباب [ سيميوني يتسلح بالثنائي الضارب مانزوكيتش وغريزمان

} نيقوســيا - يصطدم فريق أرسنال اإلنكليزي 
بنظيـــره موناكو الفرنســـي ضمن منافســـات 
ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، وتشـــهد هذه املباراة مواجهة قوية 
بني أرسني فينغر املدير الفني الفرنسي لفريق 
املدفعجية مع فريقه القدمي، ويأمل أرسنال في 
حتقيق تقدما ملموســـا في النســـخة احلالية 
للبطولة، بعدما فشـــل في جتاوز دور الـ16 في 

السنوات األربع املاضية.
ويخوض أرســـنال املباراة وهـــو في حالة 
فنية وبدنية ممتازة بعد ارتقاء الفريق مؤخرا 
للمركـــز الثالث في ترتيب الـــدوري اإلنكليزي، 
عقب فوزه بهدفني لهدف على مضيفه كريستال 
باالس في مباراته األخيرة في املسابقة احمللية 
يوم الســـبت املاضي، ليحقق الفريق انتصاره 
الســـابع فـــي مبارياتـــه التســـع األخيـــرة في 

البطولة.
ومن املتوقع أن يدفع فينغر بجميع أوراقه 
الرابحـــة فـــي املبـــاراة، ويأتي فـــي مقدمتهم 
املهاجـــم الفرنســـي أوليفيه جيـــرو، باإلضافة 
إلـــى صانع األلعـــاب األملاني مســـعود أوزيل، 
واجلناح األسباني سانتي كازورال، والتشيلي 

أليكسيس سانشيز.
وقـــال فينغـــر ”مواجهـــات دور الــــ16 في 
الســـنوات األخيرة كانت صعبـــة للغاية، هذه 
مبـــاراة متكافئة“. وأضاف ”نعلـــم أن موناكو 
متماســـك للغاية من الناحية الدفاعية. لم تهتز 
شـــباكه أمام فرق جيدة فـــي دور املجموعات“. 
وتابـــع ”عاد موناكـــو ملركز جيد فـــي الدوري 
الفرنســـي وثقتـــه ســـتكون عالية“. ويســـاند 
التاريخ أرســـنال الذي خسر مرتني فقط في 20 
مواجهة رســـمية أمام أندية فرنسية. وخاض 
موناكو عشـــر مباريـــات أمام أنديـــة إنكليزية 
وحقق خمســـة انتصارات مقابل هزميتني لكن 

هذه أول مواجهة رسمية مع أرسنال.
من جانبه، يســـعى موناكو إلى اســـتمرار 
مفاجآتـــه في املســـابقة هـــذا املوســـم، بعدما 
تربع الفريق الفرنســـي على صدارة املجموعة 
الثالثة، في مفاجأة لم يتوقعها أكثر جماهيره 
تفاؤال، خاصـــة في ظل النتائـــج املخيبة التي 
حققهـــا الفريق فـــي الدوري الفرنســـي، حيث 
يحتل الفريق املركز الرابع في ترتيب املسابقة. 
وكان ليونـــاردو جاردمي املديـــر الفني ملوناكو 
قد اطمئن على مســـتوى العبيـــه قبل املواجهة 

املرتقبة، خالل فـــوز الفريق بهدف نظيف على 
مضيفه نيس فـــي مباراته األخيرة في الدوري 
الفرنسي يوم اجلمعة املاضي. ويضع جاردمي 
آماال عريضة فـــي املهاجم البلغـــاري اخلطير 
دميتار بيرباتوف، والالعب املخضرم جيرميي 

توالالن، والبرتغالي الشاب برناردو سيلفا.
ويتطلـــع البلغاري دمييتـــار برباتوف إلى 
تســـجيل أهداف في مواجهة الغرمي الســـابق. 
وال يزال برباتوف يتذكر 46 هدفا ســـجلها مع 
توتنهام هوتســـبير جار أرســـنال خالل عامني 
في صفوفه قبل االنتقال مقابل 30 مليون جنيه 
إســـترليني (46.05 مليون دوالر) إلى مانشستر 

يونايتد في سبتمبر 2008.
وسجل برباتوف هدفني على ملعب أرسنال 
عندمـــا قاد فولهـــام للتعادل 3-3 فـــي نوفمبر 

2012، ورغـــم بلوغه 34 عامـــا في يناير املاضي 
إال أنه ســـيتجه إلى لندن وهـــو هداف موناكو 
هذا املوسم. ونقلت وسائل إعالم بريطانية عن 
ليوناردو جاردمي مـــدرب موناكو قوله ”يعتبر 
اجلميع أن مواجهتنا هدية وقرعة ســـهلة وأن 
احلظ ساند أرسنال“. وأضاف ”من الطبيعي أن 
يعتقد اجلميع أن أرســـنال سيتأهل. أنا أيضا 

أعتقد أن أرسنال املرشح األبرز لكن أحيانا في 
كرة القدم ال يفوز املرشح األوفر حظا“.

وفي املباراة األخرى، تســـنح الفرصة أمام 
اجلماهيـــر األملانية ملشـــاهدة الكرواتي ماريو 
ماندزوكيتـــش مهاجم بايـــرن ميونيخ األملاني 
الســـابق فـــي األراضـــي األملانية مـــرة أخرى، 
عندمـــا يحـــل فريقه اجلديـــد أتلتيكـــو مدريد 

األسباني ضيفا على باير ليفركوزن.
واســـتعاد أتلتيكو، وصيف بطل املسابقة 
فـــي النســـخة املاضيـــة، توازنـــه مـــرة أخرى 
بعدمـــا حقق فوزا ثمينا بثالثيـــة بيضاء على 
ضيفه أمليريا فـــي مباراته األخيرة في الدوري 
األســـباني يـــوم الســـبت املاضـــي، ليتجـــاوز 
خســـارته املفاجئة بهدفني دون رد أمام سيلتا 

فيغو.

وميلـــك أتلتيكو مدريد ســـجال جيدا خارج 
أرضـــه بدوري أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم في 
الفتـــرة األخيـــرة وهو مـــا قد يزيـــد الضغوط 
الواقعـــة علـــى بايـــر ليفركـــوزن األملاني الذي 
مير بفترة تراجـــع، كما أن نتائجه ضعيفة في 
مواجهة أندية أسبانيا في املنافسات القارية.

وخســـر أتلتيكو وصيف بطـــل أوروبا مرة 
واحـــدة فقط في تســـع مباريـــات خاضها في 
البطولة خارج أرضه منذ سبتمبر 2013، وحقق 
خالل هذه املسيرة خمسة انتصارات ويثق في 
قدرتـــه على العـــودة بنتيجة جيـــدة من جولة 

الذهاب بدور الـ16 اليوم األربعاء.
ولم يســـبق أن فاز ليفركـــوزن مبباراة في 
دورالـ 16، ألن املسابقة كان يوجد بها دور ثان 
للمجموعات عندما وصل الفريق لنهائي 2002. 

أرسنال يتسلح بالتاريخ لتجاوز فريق اإلمارة الفرنسية

كوكي على رادار 

األندية اإلنكليزية

بايرن يستعيد 

جهود الم

اإلمارات تقترب من شرف استضافة كأس آسيا 2019

} لنــدن - يســـتعد نادي مانشســـتر ســـيتي 
اإلنكليزي لتقدمي عـــرض مالي ضخم من أجل 
ضم خورخـــي ميروديو كوكي العـــب أتلتيكو 
مدريد، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. 
ووضع مانويـــل بيليغرينـــي املدير الفني 
ملانشستر ســـيتي كوكي ضمن أولوياته خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، بعد املستوى 
الالفـــت الذي قدمـــه الالعب مـــع ناديه خالل 

الفترة األخيرة.
ويوجـــد بعقـــد الالعب األســـباني شـــرط 
جزائي بقيمة 44 مليون جنيه إســـترليني، في 
حـــال رغب فـــي الرحيل عن النادي، ويســـعى 
مسؤولو الســـيتي لتقدمي ستيفان يوفيتيتش 
كجزء من الصفقة من أجل تخفيض تلك القيمة 

املالية.
وقد أشـــارت التقاريـــر الصحفية في وقت 
سابق، إلى أن نادي أتلتيكو مدريد يسعى إلى 
جتديد عقد كوكي خالل الفترة املقبلة، في ظل 
اهتمامـــات األندية اإلنكليزيـــة وأبرزها ناديا 

تشيلسي ومانشستر يونايتد.

} ميونيخ - عاد الالعب الدولي األملاني وقائد 
فريـــق بايرن ميونيخ فيليـــب الم إلى التدريب 
بالكـــرة، ألول مـــرة منـــذ أن تعـــرض إلصابة 

خطيرة في الكاحل في نوفمبر املاضي.
وعاد قائـــد املنتخب األملاني الســـابق (31 
عاما) إلى ارتـــداء حذاء التدريـــب مرة أخرى 
بعد أن ابتعد عن املالعـــب لفترة طويلة، عقب 
العمليـــة اجلراحية التي أجراهـــا على خلفية 
إصابته بكســـر في كاحل القـــدم اليمنى خالل 

أحد التدريبات.
وانضم الم خالل الفترة املاضية إلى قائمة 
الالعبني املصابني في الفريق البافاري والتي 
ضمت العبني مـــن العيار الثقيـــل، مثل خابي 
مارتينيز وتياغـــو ألكانتارا ودافيد ألبا، وهو 
مـــا أحدث اضطرابا كبيرا في صفوف الفريق. 
وباإلضافة إلى العودة املنتظرة لقائد الفريق، 
فإن األســـباني تياغو ألكانتار يتعافى بشـــكل 
جيد مـــن إصابته بقطع فـــي الرباط الصليبي 
للركبة، طبقا للجدول الزمني احملدد له مسبقا.

يسدل الستار اليوم األربعاء على منافسات 
ذهاب دور الـ 16 مــــــن بطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، حيث يلتقي أرســــــنال 
ــــــزي مع ضيفه موناكو الفرنســــــي،  اإلنكلي
بينما يواجه باير ليفركوزن األملاني أتلتيكو 

مدريد األسباني على ملعب باي أرينا.

◄ اعترض المدير الفني 
لنادي بيرنلي شون دايش على 

تصريحات جوزيه مورينيو، 
بعدما وصف األخير تدخل مهاجم 
بيرنلي جون بارنس على قدم نجم 
البلوز نيمانيا ماتيتش بالجريمة.

◄ باتت صفقة انتقال إيكاي 
غوندوغان العب وسط بوروسيا 
دورتموند األلماني إلى صفوف 

مانشستر يونايتد اإلنكليزي عقب 
نهاية الموسم الجاري مهددة 

بالفشل.

◄ أشاد نجم ريال مدريد المعتزل 
خوسيه ماريا غوتي بالمستوى 

الذي قدمه مواطنه إيسكو مع 
الملكي منذ بداية الموسم الحالي 

بالذات بعد تعرض الدولي 
الكرواتي لوكا مودريتش لإلصابة.

◄ أعلن بوروسيا مونشنغالدباخ 
عن انتقال ثورجان هازارد، العب 

تشيلسي الُمعار إلى بوروسيا 
بارك رسميا إلى صفوف الفريق 

بعقد طويل األمد ينتهي في صيف 
.2020

◄ قرر المنتخب األرجنتيني األول 
توديع جماهيره قبل االنطالق 

إلى تشيلي للمشاركة في بطولة 
كوبا أميركا، بمواجهة المنتخب 
البوليفي وديا يوم السادس من 
يونيو على ملعب بيسينتيناريو 

دي سان خوان.

◄ أعلن العب الوسط السابق 
دراغان تشيريتش استقالته من 

منصب المدير الرياضي في 
بارتيزان بلغراد، بعدما تعادل 
الفريق 3-3 مع جاره المتعثر 
فوزدوفاتش في دوري الدرجة 

األولى الصربي.

باختصار

مــبــاريــات  مــونــاكــو خـــاض 10 

 5 وحقق  إنكليزية  أندية  أمام 

هزيمتني،  مقابل  انــتــصــارات 

وهذا أول لقاء مع أرسنال

◄

أمر  أن  اآلســيــوي كشف  االتــحــاد 

وأن  نهائيا،  حسم  االستضافة 

بوضوح  تفوق  اإلمــاراتــي  امللف 

على امللف اإليراني

◄

«بإمكان ســـيميوني تكرار أســـطورة الســـير أليكس فيرغســـون 

بالبقـــاء هنا وتحقيق املزيد من اإلنجـــازات، عموما األمر متروك له 

وإلدارة النادي لتقرير مصيره، هذا وقت مهم جدا من املوسم».

تياغو مينديز 
العب فريق أتلتيكو مدريد األسباني

«نحن نفتقد شيئا ما في مباريات الديار في الفترة األخيرة. اللمسة 

األخيرة، العرضيات، تلك األمور بحاجة إلى التصحيح، علينا  العمل 

جاهدين إلصالح تلك األمور». 

مورغان شنايدرلني 
العب ساوثهامتون اإلنكليزي

«أعتقـــد أن نابولـــي يمتلك حارســـني مميزيـــن، أندوخـــار ورافييل 

وبالنسبة إلي أنا مرتاح بوجودهما في الفريق والتنافس بينهما من 

صالح الفريق في نهاية األمر». 

  رافييل بينيتيز 
مدرب فريق نابولي اإليطالي

االتحاد اآلسيوي يؤكد جاهزية اإلمارات الستضافة كأس آسيا 2019
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صباح العرب

سالم الشماع

} المنامــة  – ”توتي“ و“همال“ هما سلحفتان 
من ســـالحف كثيرة نجحت جمعيـــة أصدقاء 
البيئـــة في البحرين فـــي إنقاذهـــا ورعايتها 
ثـــم إعادتهـــا إلـــى البحـــر، بعـــد أن شـــكلت 
فريقا متخصصـــا في إنقاذ هذه الســـالحف، 
فهذه الكائنـــات تعد من الكائنـــات المعرضة 
الحكومـــات  وتولـــي  عالميـــا  لالنقـــراض 
والمنظمـــات العالمية الكبـــرى جهودا كبيرة 

لحمايتها من االنـقراض.
وقالـــت الدكتورة خولـــة المهندي، رئيس 
مجلـــس إدارة جمعية أصدقـــاء البيئة، رئيس 
الفريـــق البحريني إلنقاذ الســـالحف البحرية 
لـ“العرب“ إن الجمعية ســـجلت مشاهدات في 
مياه الخليج العربـــي المحيطة بالبحرين من 

فصيلة السالحف الخضراء، والسالحف ذات 
المنقـــار الصقري، والســـالحف كبيرة الرأس 

ودالفين وعرائس بحر مجروحة.
وأكـــدت المهنـــدي، أن تأســـيس الفريـــق 
البحرينـــي إلنقـــاذ الســـالحف البحرية جاء 
بقيادة ناشـــطة بيئية بحرينية متخصصة في 
صـــون الطبيعة وعدد من األطبـــاء البيطريين 
وصيـــادي أســـماك وغواصيـــن ومصوريـــن 
مختلفـــة  أعمـــار  مـــن  بيئييـــن  ومتطوعيـــن 
اجتمعوا بهـــدف إعطاء الســـالحف البحرية 
المصابـــة والمريضة فرصة أخرى للحياة في 
بيئاتها الطبيعية من بحار ومحيطات يشـــكل 

الخليج العربي جزءا منها.
 وبعـــد عمليـــة إعـــادة ”توتـــي“ و“همال“ 
إلى البحر هذا الشـــهر، يســـعى فريق جمعية 
أصدقـــاء البيئـــة إلـــى إنشـــاء مركـــز لإلنقاذ 

البحري للسالحف والثدييات البحرية ليكون 
بمنزلة نقطـــة إليصال الكائنات المصابة ومن 
ثم العناية بها إلى أن تكون مســـتعدة للعودة 

إلى البحر.
وقالت المهندي إن هذا المركز سيســـاهم 
في التوعية البيئية الســـيما ألطفال المدارس 
ويخلق عالقة صحيـــة بين األطفال والكائنات 

الفطرية.
وكانـــت الجمعيـــة نظمـــت بالتعـــاون مع 
المجلـــس األعلى للبيئة، فـــي يونيو من العام 
الماضي، ورشة تدريبية في كيفية الحفاظ على 
السالحف البحرية في مقر جمعية الصيادين 
المحترفيـــن فـــي فرضـــة المحـــرق، تضمنت 
مهارات إنقاذ الســـالحف البحرية وقواعدها، 
وكيفية التعرف على أصنافها والتمييز بينها، 
ودورة حياة الســـلحفاة البحرية، وحساسية 
المراحـــل المختلفة من حياتهـــا، وكذلك طرق 
تشريح الســـالحف النافقة وفحص أعضائها 

لفهم طريقة عيشها.

} مابــوال (جنوب أفريقيا) – في غابات جنوب 
أفريقيا يعكف خبراء على تدريب الفيلة على فن 
”الرصد الحيوي“ باســـتخدام حاستها الفائقة 
في الشـــم لرصـــد المتفجرات واأللغـــام ومن 

يمارسون الصيد الجائر.
 ويبدو المشروع الذي يدعمه مكتب أبحاث 
الجيش األميركي مبشرا، فخالل اختبار أجري 
في اآلونة األخيرة تحرك الفيل ”تشيشـــورو“، 
وهـــو ذكر عمره 17 عامـــا، بين صف من الدالء 
وضع فـــي أحدها قطعة قمـــاش تحمل رائحة 

”تي.إن.تـــي“ المتفجـــرة. وكان ”تشيشـــورو“ 
يضـــع خرطومه فـــي كل دلو قبـــل أن يتوقف 
ويرفـــع رجله األمامية عندمـــا يصل إلى الدلو 
الذي يحوي قطعـــة القماش، ولم يخطئ الفيل 
في رصد الدلو الصحيح أي مرة. ومثل الكالب 
البوليســـية تكافـــأ الفيلـــة بقطعة مـــن فاكهة 
المـــاروال التي تحبها. وقال ســـتيفن لي كبير 
الباحثين فـــي مكتب أبحاث الجيش األميركي 
”يمكن جلب روائح مـــن الحقل جمعتها أنظمة 

آلية يتم التحكم بها عن بعد لتقيمها الفيلة“.

} نيودلهــي – قـــال مســـؤولون، اإلثنين، إن فيلما هنديا ســـجل رقما 
قياسيا بعد استمرار عرضه في دور العرض السينمائي 1010 أسابيع، 

وذلك بعد احتجاج من الجماهير على قرار بإيقاف عرضه.
وكان أول عـــرض لفيلم "ديلوالي دولهانيـــا لي جايينجي" أي 
"صاحب القلب الشـــجاع ســـيظفر بالعروس"، في أكتوبر سنة 

1995 في قاعة عرض ”مرثا مندير“ بمدينة مومباي.
وقررت شـــركة "ياش راج فيلمز" المنتجـــة للفيلم وإدارة 
السينما إيقاف عرض الفيلم بعد حوالي 20 عاما من إصداره 
بعرض أخير غدا الخميـــس، إال أن مطالب الجماهير جعلت 

الشركة واإلدارة تقرران تمديد فترة عرضه.
وقال مانوج باندي، مدير صالة العرض، إن الجمهور أثار 

"ضجة كبيرة للغاية" بعد معرفته بقرار إيقاف عرض الفيلم.
وأوضـــح أنه تلقى "مئات المكالمات الهاتفية ليس فقط من 
مومبـــاي، ولكن مـــن المدن الهندية األخرى مثـــل دلهي. ونظرا 
للمحبـــة التي يحظى بها الفيلم فقـــد واصلنا عرضه في حفلة 

على الساعة الحادية والنصف صباحا من كل يوم".
وتابـــع باندي: "تعاملـــت مع الجماهير المتشـــددين الذين 
شـــاهدوا الفيلم مـــن 25 إلى 100 مرة والذين جـــاءوا إلى هنا 
وقدموا طلبات شـــخصية"، مضيفا أن ما يصل إلى 50 بالمئة 
مـــن عـــدد المقاعد الموجـــودة في صالـــة العـــرض والبالغ 
عددها 1102 يتم حجزها أيام األســـبوع، بينما في اإلجازات 

األسبوعية تباع التذاكر بالكامل.
ويجســـد دور البطولة في الفيلم أشهر نجوم بوليوود 

النجم شاروخا والنجمة كاجول.
واقتبـــس الرئيـــس األميركي بـــاراك أوبامـــا إحدى 
جمل الفيلم الشـــهيرة خالل كلمة ألقاها في الهند الشهر 

الماضي.
وتعـــد مومباي موطن صناعة الســـينما الهندية التي 
تعرف باسم بوليوود. وتعتبر الهند أكبر منتج لألفالم في 
العالم مع أكثر من ألف فيلم روائي يتم إنتاجه باللغة الهندية 

كل عام.

} لوس أنجلس – رغم غياب النجوم العرب عن حفل األوسكار 
الذي تســـلم جوائزه نجوم هوليوود مســـاء األحـــد، في لوس 
أنجلس، ســـجل المصممـــون العـــرب واللبنانيـــون بالتحديد 
حضورهم في الحفل من خالل تصاميم تنافست أشهر النجمات 

على ارتدائها.
ولفتت النجمة جينيف لوبيز والممثلة إيما ســـتون عدســـات 
المصوريـــن بفســـتانين للمصّمم اللبناني العالمـــي إيلي صعب 
الـــذي أصبح محل اهتمـــام ومتابعة لكبار النجمـــات العالميات 

اللواتي أصبحن يتنافسن على فساتينه المميزة.
أمـــا العارضة الشـــهيرة وزوجـــة المطـــرب األميركي جون 
ليجند، كريســـي تايغـــن، فقد اختارت فســـتانا باللون األزرق 
الفاتـــح من تصميم اللبناني زهير مراد الذي اختارت كل من 
آنـــا فاريس وجينا ديوان وصوفيا فيرغارا والممثلة كاتي 

كاسيدي أن يتألقن في فساتين من تصميمه أيضا.
كما اختارت لوسيانا دوفال، زوجة الممثل والمخرج 
روبرت دوفال، فســـتانا مشابها لفستان جينيفر لوبيز 

لكن من المصمم اللبناني جاد غندور.

«توتي» و«همال» تعودان إلى مياه الخليج من البحرين  

فيلة لرصد القنابل في جنوب أفريقيا

رقم قياسي لفيلم هندي 

بقي يعرض أكثر من 20 عاما

المصممون اللبنانيون

نجوم األوسكار

األرض ال تدور

أطلقت البحرين، هذا الشهر ومبناسبة يوم البيئة الوطني البحريني ويوم األراضي الرطبة، 
”توتي“ و“همال“ بعد أن أنقذتهما وقدمت الرعاية إليهما لتعودا إلى بيئتهما الطبيعية.

} مفارقة غريبـــة أن يخرج علينا داعية ديني 
من بنـــي جلدتنـــا ليؤّكـــد أن األرض ال تدور، 
فيتزامن تصريحه املنشـــور في 15 فبراير مع 
الذكرى رقم 451 مليـــالد غاليليو غاليلي، الذي 
اكتشـــف في العـــام 1605 أي قبـــل 410 أعوام 
بالتمام والكمال أن األرض ليست مركز الكون 
كما كانت البشـــرية تعتقـــد عبر آالف األعوام، 

وإمنا هي كوكب صغير يدور حول الشمس.
وقد كانت النتيجة أن ذهب بعض خصوم 
غاليلي إلى الكنيســـة الكاثوليكية ليشـــتكوه 
إليها بتهمـــة اإلتيان مبا يتنافـــى مع ما جاء 
في الكتاب املقدس، فدعـــي إلى روما وحذرته 
الكنيســـة من العودة إلى تلك األفكار وإال ناله 
عقاب شـــديد، فاختار الصمت ملـــدة 16 عاما، 
قبل أن ينشـــر معلومات اكتشـــافه في كتاب، 
مؤكدا أن ذلك ال يتعارض مع الكنيسة، وكانت 
النتيجـــة هـــذه املـــرة أن دعته الكنيســـة إلى 
التصريـــح عالنية بـــأن األرض ثابتة ال تدور، 
وأنها ال تتحرك أبـــدا، وفي العام 1632 خضع 
حملكمة التفتيـــش بتهمة الهرطقة، فحكم عليه 
بالســـجن ثم باإلقامـــة اجلبرية في بيته حيث 

توفي يناير 1642.
تـــدور  األرض  وبقيـــت  غاليلـــي  رحـــل 
وتأكـــد العالم من أنها تـــدور، وجاءت األقمار 
االصطناعيـــة وصورتها وهي كرة تدور، ومع 

ذلك مازال فينا وبيننا من يكّذب كل النظريات 
العلمية، ويعود ليعلن أمام طلبة جامعيني أن 
األرض ال تدور وكل ما قيل بهذا الشـــأن مجرد 
قصص مت نسجها في هوليوود، وفق تعبيره.
قدمت الكنيسة اعتذارا لغاليليو عام 1983، 
وفـــي 31 أكتوبر 1992 قدمـــت الهيئة العلمية 
تقريرهـــا إلى البابـــا يوحنا بولـــس الثاني، 
الذي قام على أساسه بإلقاء خطبة، وفيها قدم 
اعتذارا من الفاتيـــكان على ما جري لغاليليو 
غاليلـــي أثنـــاء محاكمته أمـــام الفاتيكان عام 
1623، وحـــاول البابـــا إزالـــة ســـوء التفاهم 
املتبادل بني العلم والكنيســـة وأعاد الفاتيكان 
في 2 نوفمبر 1992 لغاليليو االعتبار رســـميا، 

وتقرر عمل متثال له فيها.
أما داعيتنا احملترم فيرى أن كل ما قيل عن 
دوران األرض مجرد خرافة، وما قيل عن نزول 
اإلنســـان فوق سطح القمر ليس أكثر من فيلم 
من أفالم هوليوود، ومثله ظهر داعية معروف 
ليقـــول إن القمر ليس في الســـماء لذلك رمبا 
وصل إليه اإلنســـان ألن الســـماء محرمة على 
اإلنسان، وهو كالم ال يبتعد كثيرا عما يدرسه 
الطلبة في جامعة إسالمية عربية معروفة من 

أن الرعد ملك والبرق أجنحة له.
ومبثل هـــذه األفكار ال ميكـــن للتطرف إال 
أن يكـــون ردة فعل متشـــنجة على تصادم مع 
تطـــورات العلم من قبل الراســـخني في تراث 
جتاوزه العقل واملنطق وبـــات من الضروري 
إعادة النظر فيه حتى ال يبقى الفارق في الزمن 
بيننا وبني العالـــم املتقدم هو ذاته الفرق بني 

اكتشاف غاليلي وتصريح داعيتنا احملترم.

الحبيب األسود

المحيطة بالبحرين من  أصدقـــاء البيئـــة إلـــىمياه الخليج العربـــي

قـــال م – نيودلهــي {
قياسيا بعد استمرار
وذلك بعد احتجاج من
وكان أول عـــ
"صاحب القلب
1995 في قاع
ش وقررت
السينما إيق
بعرض أخي
الشركة واإلد
وقال مانو
"ضجة كبيرة
وأوضـــح
مومبـــاي، ولك
للمحبـــة التي
على الساعة ا
وتابـــع با
شـــاهدوا الف
وقدموا طلبا
مـــن عـــدد ا
2عددها 102
األسبوعية
ويجس
النجم ش
واقت
جمل الف
الماضي
وتعــ
تعرف باس
العالم مع أك

كل عام.

} لوس أنجلس
الذي تســـلم ج
أنجلس، ســـجل
حضورهم في ال

على ارتدائها.
ولفتت النجم
المصوريـــن بفس
الـــذي أصبح مح
اللواتي أصبحن
أمـــا العارض
ليجند، كريسـ
الفاتـــح من
آنـــا فاريس
كاسيدي
كما
روبرت
لكن من

ال

إيما ستون بفستان إيلي صعب
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