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} صنعــاء – في تطور الفت للموقف اخلليجي 
من مجريات األحداث في املشـــهد السياســـي 
اليمني استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي 
يوم أمـــس األربعاء فـــي القصـــر اجلمهوري 
بعدن األمني العام ملجلـــس التعاون اخلليجي 
عبداللطيـــف الزيانـــي وهـــو األمر الـــذي يعد 
وفقا لألعراف الدبلوماسية مبثابة تأكيد دول 
اخلليج على تعاملها مع شرعية هادي حصرا 

كرئيس للجمهورية اليمنية.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ إن زيارة 
الزيانـــي تركـــزت حول ســـبل دعم الشـــرعية 
الدستورية التي ميثلها هادي على الصعيدين 
االقتصـــادي والدبلوماســـي ومن ذلـــك تعزيز 
دور عـــدن كعاصمـــة مؤقتة ونقل الســـفارات 

اخلليجية إليها.
وجاءت هذه الزيارة اســـتكماال للدور الذي 
لعبته كل من ســـلطنة عمـــان واململكة العربية 
الســـعودية في تسهيل خروج الرئيس اليمني 
مـــن صنعاء، ومـــا انتهـــى إليه لقـــاء العاهل 
الســـعودي امللك ســـلمان بن عبدالعزيز بنائب 
رئيـــس الـــوزراء العماني فهد بـــن محمود آل 
ســـعيد الثالثاء من تأكيد دعم هادي الستعادة 
الشرعية ومنع التطبيع مع االنقالب احلوثي.

وكانت مصادر ســـعودية كشفت لـ“العرب“ 
أن املســـؤول العماني فتح امللـــف اليمني بكل 
تعقيداته على طاولة العاهل الســـعودي، وأن 

اللقـــاء تنـــاول دور قبائل حضرمـــوت ورجال 
األعمال في مواجهة احلوثيني.

ولـــم تنتظـــر دول اخلليـــج كثيـــرا لتعلن 
وقوفهـــا ضد االنقالب احلوثـــي، فبعد بيانها 
الداعي إلى وضع اليمن حتت البند السابع ما 
يتيح التصدي لالنقالب بالقوة، وبعد ســـحب 
الســـفراء والتلويح بالورقة االقتصادية، جاء 

الدعم الواضح لهادي كجهة شرعية وحيدة.
ويـــرى محللـــون سياســـيون أن تواجـــد 
الرئيس هادي في عدن مبا ميثله من شـــرعية 
معترف بها على الصعيدين اإلقليمي والدولي 
سيســـاهم في جتفيف مصـــادر قوة احلوثيني 

التي باتت تتجه نحو حالة من العزلة.
سياســـيا  نزوحـــا  صنعـــاء  وتشـــهد 
ودبلوماســـيا غير مســـبوق إثر انتقال هادي 
إلـــى العاصمـــة الشـــتوية عدن التي شـــهدت 
وفقـــا ملصادر ”العرب“ توافد الكثير من القادة 
السياســـيني في مؤشـــر على تضاؤل شرعية 

صنعاء كعاصمة سياسية.
وتفيد املصادر أن احلوثيني اتخذوا قرارا 
بإيقاف حالة النزيف السياسي الذي يتعرضون 
له مبنع قادة األحزاب والوزراء ورجال األعمال 
مـــن االنتقال إلى عـــدن وخصوصا بعد إعالن 
عـــدد من األحـــزاب اليمنية عن نقـــل مراكزها 

ونشاطها السياسي إلى عدن.
وأوقفت امليليشـــيات احلوثية األمني العام 
املســـاعد حلـــزب اإلصـــالح محمد الســـعدي 
والقيـــادي البـــارز في احلزب محمـــد قحطان 

إثر محاولتهما الســـفر إلى عـــدن. كما أوقفت 
ســـلطات مطار صنعاء التابعة للحوثيني أمني 

عام احلزب الناصري عبدالله نعمان.
وشـــهدت صنعاء ليلة ساخنة بعد محاولة 
ميليشـــيات حوثيـــة اقتحام معســـكر القوات 
اخلاصـــة (النخبة) فـــي منطقـــة ”الصباحة“ 
بصنعاء، وتؤكد مصادر ”العرب“ أن احلوثيني 
اســـتخدموا الدبابات في قصف املعسكر بعد 
الفشل في اقتحامه األمر الذي تسبب في مقتل 
وجرح العشرات من منتسبي القوات اخلاصة.

أن  وأكـــدت مصـــادر خاصـــة لـ“العـــرب“ 
اقتحام املعســـكر والذي يعـــد األكبر واألقوى 
تســـليحا يأتي في ســـياق التحركات احلوثية 
لنـــزع مخالب الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح الذي ال زال يســـيطر علـــى الكثير من 
وحـــدات اجليـــش اليمنـــي وخصوصـــا تلك 
التي كانت تخضع مباشـــرة لقيادة جنله مثل 

احلرس اجلمهوري والقوات اخلاصة.
وقـــد كشـــف قيـــادي حوثي بـــارز وعضو 
اللجنـــة الثورية العليـــا عبدالكرمي اخليواني 
ما قـــال إنه ”حتذير“ مت تســـليمه لصالح قبل 
أســـبوع من قبل احلوثيـــني، مؤكدا أن اقتحام 

املعسكر جاء عقب انصياعه.
ويعتبر الكثير مـــن املراقبني أن احلوثيني 
بدأوا في تضييق اخلنـــاق على صالح وأنهم 
باتـــوا علـــى مرمـــى حجر مـــن إنهـــاء نفوذه 
املتعاظـــم فـــي اجليش الـــذي ينظـــرون إليه 
كمصدر خطر ميكن أن يربك خططهم القادمة.

طالبـــت أوســـاط سياســـية غربية  } لنــدن – 
تركيا بتحديد موقفها بوضوح من التنظيمات 
اإلرهابية واحلركات املتطرفة، بصفتها حليفا 

مفترضا للغرب في حملته على اإلرهاب.
وجـــاءت املطالبات في وقـــت أثارت عملية 
توغل قوات تركية في األراضي السورية ونقل 
ضريح جد مؤسس الدولة العثمانية ”سليمان 
الدولـــة  بعناصـــر  تصطـــدم  أن  دون  شـــاه“، 

اإلسالمية، تساؤالت حول عالقتها بداعش.
ووصف وزير الســـياحة الســـوري بشـــر 
ريـــاض يازجـــي العمليـــة بأنها تكشـــف عن 
تنســـيق كامل بني تركيا وداعش، مشـــيرا إلى 
أن كل الرهائن األجانب بخالف األتراك ذبحوا 

على أيدي املتشددين.
وطالـــب احمللـــل البريطانـــي روغر بويس 
تركيـــا بتحديـــد موقفهـــا مـــن احلـــرب على 

اإلرهاب، وأن الوقت قد حان ألن تقرر إذا كانت 
حليفا أم عدوا للغرب.

ووصف بويس الذي سبق أن عمل مراسال 
صحفيا في روسيا وأملانيا وبعض دول أوروبا 
الشرقية في أوج األزمات، تركيا بأنها أصبحت 
حليفا غامضـــا للتحالف الغربـــي ضد تنظيم 
الدولة اإلســـالمية، ففي الوقت الذي تؤكد فيه 
مرارا دعمها ومشاركتها في استهداف عناصر 
التنظيم املتشـــدد فإن تصرفاتها في ما يتعلق 
باستخدام أراضيها كمنفذ رئيسي للمتشددين 
القادمـــني من كل أنحـــاء العالم لالنضمام إلى 
التنظيم تشـــير إلى أن ما ينقصها فقط وضع 
عالمات إرشاد في املطار تكتب عليها ”الطريق 

إلى احلرب املقدسة من هنا“.
ودعا الكاتب في مقال له بصحيفة التاميز 
الغـــرب إلى التعامـــل بحذر مـــع التحالف مع 

تركيـــا في مـــا يتعلـــق بحربه ضـــد التنظيم 
املتشـــدد الـــذي تتعامـــل معه أنقـــرة على أنه 

وسيلة لتحقيق أهدافها قبل أن يكون عدوا.
وقال رئيس الـــوزراء التركي أحمد داوود 
أوغلو في ما يشـــبه الرد علـــى هذه االتهامات 
”إنَّ تركيا ليســـت من الدول التي تقع جغرافيا 
بني توازنات القوى في الشرق والغرب بل هي 
دول شرقية وغربية وهي آسيوية وأوروبية“.

وأضـــاف بويس ”إنه ال يخفى على أحد أن 
لتركيا هدفني رئيسيني واضحني هما اإلطاحة 
بالرئيس الســـوري بشار األســـد وقمع األكراد 
حتـــى ال يأتـــي اليوم الذي ميكنهـــم فيه إقامة 
دولـــة مســـتقلة ومنفصلة وهو مـــا يجعل من 
احلفـــاظ علـــى تنظيم الدولة إحدى الوســـائل 
التي قد تساعد أنقرة في الوصول إلى هدفيها 
فمن ناحية ضربـــات التحالف للتنظيم تنقص 

شـــرعية األســـد ومن ناحيـــة أخرى ينشـــغل 
األكراد باحلرب مع التنظيم“.

وبـــدأ املوقـــف التركي يثير غضـــب الدول 
األوروبية التي تطارد شـــبكات تتولى تسهيل 
حلـــاق مواطنـــني أوروبيـــني بداعـــش مرورا 

باألراضي التركية.
وزاد مـــن هذا الغضب حادث اختفاء ثالث 
تلميذات بريطانيـــات يفترض أنهن ذهنب إلى 
سوريا عبر تركيا لالنضمام إلى تنظيم داعش، 
فيما بدا وكأن السلطات التركية تغمض األعني 

عن نشاط شبكات التهريب وتتساهل معها.
وســـعت تركيا منـــذ بدء األزمة الســـورية 
إلى استخدام املجموعات اإلسالمية املتشددة 
كأداة إلســـقاط نظـــام بشـــار األســـد، وفتحت 
أراضيها ملـــرور املقاتلني األجانب وشـــحنات 

األسلحة في اجتاه سوريا.
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الغرب يتساءل: تركيا حليف أم عدو في الحرب على داعش
[ أنقرة التتعامل مع التنظيمات المتطرفة كعدو بل كوسيلة لتحقيق أهدافها

[ رتل من الدبابات والمدرعات يقترب من رأس جدير

[ الزياني في عدن استكماال لخطة سعودية عمانية داعمة لهادي
دول الخليج تسرع الخطوات لتطويق االنقالب

اجلمعي قاسمي

التونســـية  الســـلطات  دفعـــت   – تونــس   {
بتعزيزات عسكرية ُوصفت بغير املسبوقة إلى 
حدودهـــا اجلنوبية الشـــرقية احملاذية لليبيا، 
وذلـــك في تطور الفـــت يأتي على وقـــع بوادر 
أزمة سياســـية بدأت تلوح فـــي أفق العالقات 
بني تونس واحلكومة الليبية برئاسة عبدالله 

الثني املنبثقة عن البرملان املنتخب.
وقال الناشط السياسي التونسي احملامي 
حســـني الزرقي في اتصال هاتفي مع ”العرب“ 
من بلدة بن قردان التونســـية احملاذية للحدود 
الليبيـــة، إنـــه شـــاهد أمس األربعـــاء رتال من 
الدبابـــات واملدرعات التونســـية يتحرك على 
مســـتوى احلدود التونسية-الليبية في عملية 
انتشار، وإعادة متركز للوحدات العسكرية في 

املنطقة.
وأضـــاف أن حترك اآلليات الثقيلة للجيش 
التونســـي بـــدأ ليلـــة الثالثاء-األربعاء، حيث 
مت رصـــد نقل مدفعية ميـــدان وحامالت جنود 
بكامـــل عتادهم احلربي إلـــى مناطق حدودية 
شـــهدت في وقت سابق عمليات حتصني بارزة 
عكستها السواتر الترابية، والدشم واملتاريس 
التـــي انتشـــرت بكثافـــة علـــى تخـــوم بعض 
املسالك التي عادة ما يستخدمها املهربون في 

عملياتهم.
ولم ُتعلن السلطات الرسمية التونسية عن 
هذه التحركات العســـكرية التي تأتي في وقت 
تعيش فيـــه املناطق احلدودية التونســـية مع 
ليبيا على وقع حالة من االحتقان الشـــديد في 
أعقـــاب توتر أمني خطير على مســـتوى معبر 
”الذهيبـــة/وازن“، انتقل بســـرعة إلى معبر بن 
قردان الذي يشـــهد حاليا تدفق العشـــرات من 

املصريني الفارين من ليبيا.
ومع ذلك، قلل املقدم بلحســـن الوســـالتي 
الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية 
من أهمية هذه التحركات العسكرية للوحدات 
املسلحة لبالده، في الوقت الذي ربطها مراقبون 
بتطور األزمة الليبيـــة، وتزايد مخاطرها على 
تونس في أعقـــاب األزمة الدبلوماســـية التي 
بـــدأت تلوح فـــي أفـــق العالقات بـــني تونس 
واحلكومـــة الليبية الشـــرعية التـــي تتخذ من 

طبرق مقرا لها.
وأقر لـ“العرب“، بوجود حتركات عسكرية 
في منطقـــة اجلنوب الشـــرقي، ولكنه وصفها 
بـ“العاديـــة“ ألنها تندرج في إطار عودة بعض 
اآلليات العســـكرية إلى مواقعها األصلية بعد 
مشاركتها في عمليات حفظ النظام في عدد من 

املناطق.
وقال إن اآلليات العسكرية التي مت رصدها 
فـــي محافظـــة مدنني غيـــر بعيد عـــن بلدة بن 
قردان، هـــي ”آليات عائدة إلـــى وحداتها بعد 
انتهاء مهمتها في مناطق أخرى من البالد لها 

عالقة بحفظ األمن والنظام العام“.

وفـــي املقابل، ذهـــب بعـــض املراقبني إلى 
القول بـــأن هذه التحركات العســـكرية أملتها 
التطـــورات األمنية التي تعيشـــها ليبيا، وهي 
بذلك عمل اســـتباقي حتســـبا ألي طارئ على 
ضـــوء األزمـــة الدبلوماســـية بـــني احلكومـــة 
التونســـية واحلكومة الليبية برئاسة عبدالله 
الثنـــي التي برزت على وقـــع تزايد التحركات 
السياسية والدبلوماســـية اإلقليمية والدولية 

بحثا عن مخرج للمأزق الليبي.
وال ُتخفي الســـلطات التونســـية خشيتها 
من انعكاســـات األزمة في ليبيا على األوضاع 
األمنية في البالد، حتى أن رفيق الشـــلي كاتب 
الدولـــة لـــدى وزيـــر الداخلية املكلـــف باألمن 
الوطنـــي، لم يتردد في القول أمس إن ”الوضع 
في ليبيا مقلق نظـــرا لتداعياته احملتملة على 

تونس“.

وشـــدد في تصريحات إذاعيـــة ُبثت أمس 
األربعـــاء علـــى ضـــرورة تأمـــني احلـــدود مع 
ليبيا بشـــكل محكم بهدف التصـــدي لإلرهاب 

والتهريب.
وتتقاســـم تونـــس وليبيـــا حـــدودا برية 
مشـــتركة يبلغ طولهـــا حوالـــي 500 كيلومتر، 
حيث ينشـــط على طـــول تلك احلـــدود مهربو 
احملروقات واملواد الغذائيـــة، قبل أن يطوروا 

نشاطهم ليشمل تهريب السالح واملخدرات.
وينتـــاب تونـــس القلـــق املتزايـــد من أن 
تتحـــول حدودهـــا مع ليبيا إلى ممـــر لتهريب 
الســـالح والعناصر اإلرهابيـــة بحيث يصعب 

التحكم فيه والسيطرة عليه.
ويصبح هذا التحـــدي األمني خطيرا على 
ضوء األزمة الدبلوماســـية التـــي برزت خالل 
اليومـــني املاضيني بـــني احلكومة التونســـية 
واحلكومـــة الليبيـــة الشـــرعية علـــى خلفيـــة 
تصريحات ســـابقة لوزير اخلارجية التونسي 
الطيـــب البكـــوش أعلن فيها أن بـــالده ”تتجه 
نحـــو إرســـاء متثيل قنصلـــي تونســـي لدى 

حكومة طرابلس وآخر لدى حكومة طبرق“.
وأثـــار هذا املوقف الذي ُفهـــم منه اعتراف 
تونس بحكومة ”اإلنقاذ“ برئاسة عمر احلاسي 
التي ُيســـيطر عليها املؤمتـــر الوطني املوالي 
جلماعة اإلخوان، حفيظة واســـتياء احلكومة 

الليبية الشرعية برئاسة عبدالله الثني.
وجتلى هذا االستياء في تصريحات لوزير 
اإلعـــالم الليبـــي عمـــر القويري، اعتبـــر فيها 
أن ”املســـاواة بـــني احلكومة الشـــرعية وبني 
اإلرهابيـــني ال جتـــوز، وهذا يعطي مؤشـــرات 

سلبية جدا للخارجني عن الشرعية“.

تونس تدفع بتعزيزات عسكرية 

غير مسبوقة إلى حدودها مع ليبيا

الحرس الثوري اإليراني بدأ مناورات عسكرية في مضيق هرمز أمس شملت هجوما بزوارق حربية على نموذج لسفينة أميركية
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} اجلزائــر - أكـــد علـــي بن فليـــس املعارض 
اجلزائري ورئيس احلكومة األسبق أن منصب 
رئاسة اجلمهورية ”شاغر“، وذلك بعد 10 أشهر 
فقط من فوز عبدالعزيز بوتفليقة بوالية رابعة.
وقال بن فليس في مؤمتر صحافي عقده أمس 
فـــي اجلزائر إن بإمكانه إثبات حالة الشـــغور 
”رغم اقتناعـــه أن املادة 88 من الدســـتور التي 

تشير إلى ذلك لن يتم تفعيلها“.
وتابـــع بن فليس قوله ”أنـــا أقول إن هناك 
شـــغورا فـــي رئاســـة اجلمهورية وأســـتطيع 
إثبـــات ذلك، فالرئيـــس لم يعقد ســـوى أربعة 
مجالس وزارية ولم يخاطب الشعب منذ مايو 

2012 وليس له أي نشاط في اخلارج“.
وأضاف إن ”البرملان لم يصوت سوى على 
عشـــرة قوانني ألن احلكومـــة ال ميكنها تقدمي 

مشاريع قوانني دون انعقاد مجلس الوزراء“.
ومنـــذ إصابتـــه بجلطة دماغيـــة في بداية 
2013، أصبح ظهور بوتفليقة (77 سنة) يقتصر 

على استقبال بعض الدبلوماسيني األجانب.
وفي نفس الســـياق، أفاد ســـفيان جياللي 
فـــي تصريحات  رئيس حـــزب ”جيـــل جديد“ 
صحفية ســـابقة، بأن الرئيـــس ”ال يتحدث وال 
يخاطب شـــعبه وال يجتمع وطاقمه احلكومي، 

وال يستقبل أو يتحدث مع الوفود األجنبية“.
واســـتدل ســـفيان علـــى حديثـــه بطريقة 
تعاطـــي الرئيـــس بوتفليقة مـــع حادثة إعدام 
الرهينـــة الفرنســـي إيرفيه غورديـــل على يد 
تنظيـــم ”جنـــد اخلالفـــة“ اجلزائـــري املوالي 
لتنظيم الدولة اإلسالمية، قائال إن الرئيس ”لم 
يدل بأي تصريح رغم أهمية املوضوع، كما أن 

الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند تواصل مع 
رئيـــس الوزراء عبداملالك ســـالل ولم يتواصل 

مع بوتفليقة“.
واعتبر أن هذا دليل على أن بوتفليقة ”غير 
قـــادر على احلديث، وأن هنـــاك من ينوب عنه 
في تسيير شؤون البالد“، مؤكدا أن هذا يدعو 

إلعالن حالة شغور منصب الرئيس.
وميارس سياســـيون وقوى مجتمع مدني 
فـــي اجلزائـــر مزيدا مـــن الضغوط مـــن أجل 
تطبيـــق املادة 88 من دســـتور البـــالد التي قد 
تســـمح بالبحث عـــن خليفة محتمـــل للرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة العاجز عن تسيير الشأن 

العام بســـبب وضعـــه الصحـــي، بينما تؤكد 
دوائر محســـوبة علـــى النظـــام أن املعارضة 
تســـعى لالنقالب على بوتفليقـــة وعلى إرادة 

الناخبني.
ودعـــت قيـــادات سياســـية جزائريـــة مثل 
رئيـــس احلكومـــة األســـبق أحمد بـــن بيتور 
والطاهـــر بـــن بعيبـــش رئيس حـــزب الفجر 
اجلديد وعبدالـــرزاق مقري رئيس حزب حركة 
مجتمع الســـلم اإلســـالمية، إلى تطبيق املادة 
88 من الدســـتور إلعالن شغور منصب رئيس 

اجلمهورية وتنظيم انتخابات مسبقة.
ويقتـــرح الدســـتور فـــي الفصـــل املتعلق 

بتنظيـــم الســـلطة التنفيذية وحتديـــدا املادة 
88 اإلجـــراءات املّتبعة في اســـتخالف منصب 
رئيـــس اجلمهوريـــة حالـــة شـــغوره، ويتعني 
على املجلس الدستوري إثبات شغور منصب 
رئيس اجلمهورية فـــي حالتني األولى مبرض 
خطير ومزمن، والثانية باالستقالة أو الوفاة.

في املقابـــل، أوضح خبراء أن املادة 88 من 
الدســـتور حتدد آليات ال ميكن تفعيلها إال إذا 
تنازل الرئيس وطلب من املجلس الدســـتوري 
ومـــن البرملان ومجلس األمـــة اتخاذ إجراءات 
تطبيقهـــا، وال ميكـــن تطبيـــق املـــادة وإعالن 

شغور املنصب دون إرادة الرئيس.

فرصـــة  فوتـــت  املعارضـــة  أن  وأكـــدوا 
الضغط على الســـلطة لتطبيق هذه املادة قبل 
االنتخابات الرئاســـية الســـابقة، معتبرين أن 

احلديث اآلن عن حالة الشغور غير دستوري.
وعموما تعاني اجلزائر من أزمة سياسية 
خانقة، اشتّدت منذ فوز بوتفليقة بعهدة رابعة 
في االســـتحقاقات االنتخابيـــة املاضية التي 
طالتها اتهامات عديدة بـ“التزوير“، ولم تفلح 
احلكومـــة في بلـــورة حوار جّدي مـــع أقطاب 
املعارضـــة في البـــالد وال في عقد مشـــاورات 
معها بخصوص مشروع تعديل الدستور الذي 

لم ير النور إلى اآلن.
وتتجه السلطة إلى القيام بتعديل دستوري 
حيث أكدت مصادر أن معطيات كثيرة تراكمت 
على كاهل الســـلطة، مما يدفعهـــا لضخ دماء 
جديـــدة مـــن أجل احلفـــاظ علـــى موقعها في 
املشهد العام، وبات جلوءها لتجديد احلكومة 
االحتجاجـــات  محتومـــا، خاصـــة فـــي ظـــل 
االجتماعيـــة املتنامية، وأزمة تهاوي أســـعار 
النفط في األسواق الدولية، والرفض الشعبي 

ملشروع استغالل الغاز الصخري.
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◄ بث موقع مقرب من تنظيم ”داعش“، 
تسجيال مصورا، مساء الثالثاء 

املاضي، لعنصرين قال إنهما نفذا 
هجوما على فندق ”كورنثيا“ بوسط 
العاصمة طرابلس، الشهر املاضي. 
وظهر منفذا الهجوم، وهما ملثمان 
ويرتديان شارات لتنظيم ”داعش“، 
ووجها خطابا دعويا لعامة الناس 
لتحريضهم على ضرورة االنضمام 

لتنظيم الدولة اإلسالمية.

◄ أعلنت السلطات التونسية القبض 
على شخصني بتهمة االنتماء إلى 
تنظيم إرهابي والدعم اللوجستي 
للمجموعات اإلرهابية املتحصنة 

بجبال ورغة مبحافظة الكاف.

◄ شن عمار سعداني األمني العام 
جلبهة التحرير الوطني، هجوما حادا 

على أقطاب من املعارضة وصفهم 
”بالالعبني الصغار“ وعلى األمينة 

العامة حلزب العمال، لويزة حنون، 
التي اتهمها وحزبها بافتقاد املمارسة 

الدميقراطية، والتشبث بخطاب 
سياسي ”جتاوزه الزمن“.

◄ قال مختار الشواشي الناطق باسم 
وزارة اخلارجّية التونسّية، إَن وزير 
اخلارجية الطيب البكوش لم يتحّدث 

عن االعتراف بحكومتني في ليبيا، ولم 
يستعمل البتة عبارة ”اعتراف“، وفق 

صحيفة ”الشروق“ التونسية.

◄ اقترح بان كي مون األمني العام 
لألمم املتحدة، على أعضاء مجلس 

األمن الدولي تخفيض حجم بعثة األمم 
املتحدة في ليبيا، وتقليص مهامها إلى 
أن تصبح الظروف األمينة والسياسية 

في ليبيا أكثر مالءمة.

◄ كشف مصدر دبلوماسي جزائري 
أن بالده رفضت اقتراحا لتشكيل قوة 
عربية تتدخل في ليبيا للسيطرة على 

الوضع والقضاء على تنظيم داعش 
بعملية عسكرية برية تبدأ بعد تنفيذ 

عمليات قصف جوي على مواقع 
للتنظيمات املتطرفة هناك.

باختصار

المعارضة الجزائرية تعيد فتح ملف شغور منصب رئيس الدولة

[ بن فليس يقدم إثباتات عجز بوتفليقة عن تسيير الشأن العام  [ مطالب بتفعيل الفصل ٨٨ من الدستور الجزائري
ــــــة فتح ملف  أعــــــادت املعارضة اجلزائري
ــــــة  اجلمهوري ــــــس  رئي منصــــــب  شــــــغور 
ــــــة أطلقها علي بن فليس  بتصريحات ناري
ــــــي بوتفليقة  الذي أكــــــد أن الرئيس احلال
عاجز عن إدارة الشــــــأن العام وتســــــيير 
ــــــة نظــــــرا لتدهــــــور حالته  ــــــب الدول دوالي
الصحية، مفيدا بأنه ال يقوم بأي أنشــــــطة 
رئاســــــية تثبت حضــــــوره اجلــــــدي أمام 

التحديات املطروحة على اجلزائر اليوم.

{بنـــاء على املعلومات التي لدينا، فإن طرابلس وســـرت لم تســـقطا 

بالتأكيد بأيدي تنظيم داعش على الرغم من أن هناك تســـلال لبعض 

املقالتني كما أظهر ذلك، الهجوم على فندق كورنثيا}.

جوزيبي بوتشينو
سفير إيطاليا لدى ليبيا

{الجزائر فاعل أساســـي في منقطة الســـاحل، وال يمكن القيام بشيء 

فـــي ليبيـــا دونها، واتفقنـــا على تحســـني التعاون االســـتخباراتي بني 

البلدين}.

فيليب دوفيلي
قائد أركان اجليش الفرنسي

{تمكـــن الشـــعب الجزائـــري مـــن مواجهة اإلرهـــاب بمفـــرده في وقت 

كان ال أحـــد يعرف معنى اإلرهاب وذلك من خالل مقاومته وسياســـة 

املصالحة الوطنية}.

عبداملالك سالل
رئيس الوزراء اجلزائري

 المادة 88 من دستور الجزائر

 املادة ٨٨ من الدستور الجزائري 
ّ

◄تنص

على أنه في حال استحال على رئيس 

الجمهورية ممارسة مهامه فإنه يمكن 

تعويضه ووفق هذه املادة:

◄ يتعني على املجلس الدستوري إثبات 

شغور منصب رئيس الجمهورية في حالتني 

األولى بمرض خطير ومزمن، والثانية 

باالستقالة أو الوفاة.

◄ يترتب على شغور منصب رئيس 

الجمهورية بسبب املرض -حسب املادة 

٨٨- استخالفه برئيس مجلس األمة مدة 

٤٥ يوما حتى تثبت وضعيته اتجاه استمرار 

املانع (املرض) أو عودته ملمارسة مهامه.

 العفو الدولية تطالب بمحاسبة قادة البوليساريو الضالعني في انتهاكات حقوقية
} تنــدوف (اجلزائــر) – حّملـــت منظمة العفو 
مســـؤولية  البوليســـاريو  جبهـــة  الدوليـــة 
انتهاكات حقوق اإلنســـان مبخيمات تندوف، 
وإفـــالت املســـؤولني عن هذه االنتهـــاكات من 

العقاب واملساءلة.
ووّجهـــت املنظمـــة اّتهامات مباشـــرة إلى 
قيادة البوليســـاريو، ضمن تقريرها السنوي 
اجلديـــد حـــول وضعيـــة حقوق اإلنســـان في 

العام، والذي أصدرته أمس.
وأفـــاد التقريـــر بأن مخيمـــات تندوف في 
منطقـــة مهيريـــز فـــي اجلزائر، والتـــي تأوي 
الصحـــراء  مـــن  املنحدريـــن  الصحراويـــني 
املغربيـــة، تفتقـــر إلـــى املراقبـــة املنتظمة من 

جهات مستقلة معنية بحقوق اإلنسان.
وأضـــاف التقرير أن جبهة البوليســـاريو 
لـــم تتخذ أي خطوات، إلنهـــاء احلصانة التي 
يتمتـــع بهـــا من اُتهمـــوا بارتـــكاب انتهاكات 
حلقوق اإلنسان في هذه املخيمات خالل عقدي 

السبعينات والثمانينات من القرن العشرين.
وال يختلـــف هـــذا التقريـــر اجلديد ملنظمة 
العفـــو الدولية في مضامينه عن تقارير أخرى 
أصدرتها في الســـابق، وهو ما يعني مواصلة 
جبهـــة االنفصاليـــني انتهاج سياســـة القمع 
والتضييق في حـــق الصحراويني دون األخذ 
بعني االعتبـــار بتوصيات املنظمات احلقوقية 

الدولية.
وكثيـــرا ما تنتقـــد منظمة العفـــو الدولية 
تعامـــل الســـلطات اجلزائريـــة مـــع نشـــطاء 
حقـــوق اإلنســـان الراغبني في إعـــداد تقارير 
عـــن مخيمات تندوف، حيـــث يجدون صعوبة 
فـــي الولـــوج إليها إضافـــة إلى عـــدم تعاون 
املسؤولني اجلزائريني معهم في مجال متابعة 

مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان.

ونّبـــه العديد من مســـؤولي منظمة العفو 
الدولية في وقت ســـابق، إلـــى وجود أكثر من 
600 حالـــة اعتقـــال غير مبـــررة ومئات حاالت 
االختفاء القســـري فـــي تنـــدوف، مؤكدين أن 
البوليســـاريو تقوم مبمارســـات تعسفية ضّد 
الصحراويـــني وتنتهـــك حقوقهم األساســـية 

ومتنعهم من التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
وتعيـــش مخيمـــات تنـــدوف علـــى وقـــع 
احتجاجات متتالية بســـبب القمع والتضييق 
املمنهج الذي متارسه جبهة االنفصاليني على 

حرية التعبير، فقد نظم عشـــرات الصحراوين 
احتجاجـــات طالبوا فيها بتطهير املؤسســـة 
األمنية ومحاســـبة كل الضالعـــني في انتهاك 

حقوق اإلنسان باملخيمات.
وأكدت تقارير إخبارية أن قبيلة ”لبيهات“ 
قامـــت بتنظيـــم االحتجاجـــات األخيـــرة في 
تندوف التي شـــهدت تعزيزات أمنية شـــاركت 
فيها مختلف تشـــكيالت ما يســـمى ”اجليش 
الصحراوي“، الـــذي أصبح منذ انتفاضة هذه 

القبيلة مرابطا بشكل دائم حول مخيماتها.

وتعتبـــر قبيلة ”لبيهات“ مـــن أكثر القبائل 
رفضـــا ألطروحـــة البوليســـاريو، حيث نظمت 
العديـــد مـــن املظاهـــرات تنديدا باملمارســـات 

التعسفية حملمد عبدالعزيز وأتباعه.
وتطالـــب القبيلة التي حققـــت انتصارات 
جزئية فـــي معركتها ضد القيادة، مبحاســـبة 
كل املســـؤولني الذين ميارسون متييزا في حق 
أبنـــاء القبيلة، إضافة إلى مطلب العدالة وأخذ 
القصاص في من ثبت تورطهم في التدخل ضد 

انتفاضة ما بات يعرف ”بالثالثاء األسود“.

} باريس - أكد محمد الدايري وزير اخلارجية 
الليبي، أن تصاعد قـــوة املجموعات املتطرفة 

يهدد بتحويل ليبيا إلى سوريا ثانية.
وقال الدايـــري، في تصريحـــات صحفية، 
أثناء زيارة قصيرة قام بها مساء الثالثاء إلى 
باريس، ”الوقت من ذهب واإلرهاب ليس خطرا 
على الليبيني فقـــط أو دول اجلوار، إمنا ميثل 

خطرا متزايدا على أوروبا أيضا“.
وأضـــاف الوزيـــر قوله ”حـــذرت من خطر 
انزالق ليبيا في أتون حرب أهلية مثل احلرب 

في سوريا، إذا لم يحصل حل سياسي“.
وأكد أن تنظيم الدولة اإلســـالمية يسيطر 

على مدينتي درنة (شرق) وسرت (وسط) وأنه 
كان موجـــودا في طرابلس حيـــث وقع اعتداء 
الشـــهر املاضي ضد فندق يرتاده مســـؤولون 

كبار وأجانب.
وأفـــاد بأن عدد اجلهاديـــني األجانب يقدر 
حاليا بحوالي خمســـة آالف عنصر في ليبيا، 
وكما يحصل في ســـوريا فإن عددا كبيرا منهم 
الســـيما الذيـــن يتولـــون مناصـــب قيادية هم 

أجانب.
وأكد وزير اخلارجيـــة الليبي أن حكومته 
”لم تطلب حاليا أي تدخل عســـكري غربي“ مثل 
ذلـــك الذي أطاح بنظام معمر القذافي في 2011 

وإمنا طالبت ”بدعم قدرات اجليش الليبي“.
يشـــار إلى أن حكومـــة عبدالله الثني دعت 
مجلس األمن، في وقت ســـابق، إلى رفع حظر 
الســـالح املفـــروض على ليبيا منـــذ عام 2011 
لتمكـــني احلكومـــة املعتـــرف بهـــا دوليـــا من 
التصدي لتنظيـــم الدولة اإلســـالمية وغيرها 
مـــن التنظيمـــات املتشـــددة، مع فـــرض رقابة 
وحصـــار على صادرات الســـالح إلى املناطق 

والتنظيمات اخلارجة عن سيطرة الدولة.
وتعالـــت فـــي اآلونـــة األخيـــرة األصوات 
املنادية بضرورة دعم اجليش الليبي في حربه 
ضّد التنظيمات اجلهادية ورفع حظر األسلحة 

عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له األمم املتحدة 
العتبارات عّدة أهمها أن قرارا مماثال سيكّثف 
حالـــة الفوضـــى وســـيحّول ليبيا إلـــى خّزان 
لألســـلحة التي من املرجح أن يســـتفيد منها 

املتشددون.
واملعلـــوم أن مجلـــس األمن أصـــدر قرارا 
ســـنة 2011 (قـــرار رقم 1970) بحظر األســـلحة 
عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضّمن استثناءات 
تبيح تزويد وبيع ونقل األســـلحة واملواد ذات 
العالقة، مبا في ذلـــك ذخائرها وقطع غيارها، 
إلـــى ليبيا بعد املوافقة عليها مســـبقا من قبل 

جلنة العقوبات.

 صعود الجماعات اإلرهابية يهدد بتحويل ليبيا إلى مستنقع سوري جديد

غياب بوتفليقة عن الساحة السياسية يثير جدال بني شقي املعارضة والسلطة

صحراويو تندوف في مرمى التهميش واإلقصاء
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أخبار
الحراك السعودي النشط 

يمتد إلى لندن وباريس

} لندن - بدأ ولي ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن نايف زيـــارة إلى اململكة املتحدة هي 
األولى لـــه لدولة أوروبية منـــذ تعيينه في هذا 
املنصـــب فـــي ٢٣ ينايـــر املاضـــي، إضافة إلى 
منصبـــه كوزيـــر للداخليـــة، وترؤســـه مجلس 
الشؤون السياسية واألمنية الذي تشّكل حديثا.
وفي اآلونـــة األخيرة انخرطت الســـعودية 
في حراك سياســـي ودبلوماسي كثيف ومتعّدد 
االجتاهات، أوحى بوجود ترتيبات تشارك فيها 
اململكة إلى جانب قوى إقيليمية ودولية حلسم 
ملفات معّقدة لم تعد حتتمل التأجيل ملا تنطوي 
عليه من تهديدات على غرار ملف تنظيم داعش.

وبدأ األمير محمد بن نايف زيارته بلقاء مع 
وزير اخلارجية البريطاني، فيليب هاموند كما 
أجرى مباحثات مع وزير الدفاع البريطاني توم 
فالون بحضور وفد ســـعودي رفيع املســـتوى، 
اســـتعرض اجلانبـــان خاللـــه تعزيـــز تعاون 
اململكتـــني فـــي املجـــاالت العســـكرية واألمنية 
وطرح وجهات نظـــر كل من الرياض ولندن في 
قضايا إقليميـــة ودولية، وخاصة األزمات التي 

تشهدها عدة دول عربية.
ومن جانبه كشـــف ســـفير الســـعودية لدى 
اململكـــة املتحـــدة األميـــر محمد بن نـــواف بن 
عبدالعزيـــز أن محادثـــات ولي ولـــي العهد مع 
كبار املســـؤولني البريطانيني ســـتتناول ملفي 

تنظيم داعش واليمن.
وفي إطار احلراك الدبلوماسي والسياسي 
الســـعودي النشـــط، وغير بعيد عـــن لندن عقد 
وزيـــر اخلارجيـــة األميـــر ســـعود الفيصل في 
العاصمة الفرنسية باريس أمس لقاء مع سامح 
شـــكري وزير اخلارجية املصري ناقشـــا خالله 
األوضاع املتدهورة في ليبيا واجلهود املبذولة 
لتطويـــق مخاطر اإلرهـــاب هناك، والتنســـيق 
القائم بني البلدين لدعم احلكومة الشـــرعية في 
ليبيا، واملشاورات اجلارية حول مشروع القرار 
العربي في مجلس األمن، والذي تقدم به األردن 
األسبوع املاضي عقب توجيه الطيران املصري 
لضربة جوية ملواقع تنظيم داعش في ليبيا بعد 

إقدامه على ذبح ٢١ مواطنا مصريا.
وأكـــد شـــكري والفيصـــل علـــى ضـــرورة 
رفـــع احلظر عـــن تصديـــر الســـالح للحكومة 
الليبيـــة الشـــرعية ومنع وصول الســـالح إلى 
امليليشـــيات املســـلحة. وقال بـــدر عبدالعاطي 
املتحدث الرســـمي باســـم اخلارجيـــة املصرية 
إن شـــكري والفيصل بحثا األوضاع في اليمن 
وسبل حتقيق االســـتقرار واحلفاظ على وحدة 
البالد وســـالمة أراضيها وتنفيذ بنود املبادرة 
اخلليجية ومخرجـــات احلوار الوطني، واتفقا 

على تقدمي الدعم للشرعية في اليمن.

} بغــداد - أعلنـــت كتلة الدعوة فـــي البرملان 
العراقـــي التي يرأســـها نـــوري املالكي نائب 
رئيـــس اجلمهوريـــة، رفضها ملطلـــب ائتالفْي 
احتـــاد القوى العراقية والوطنيـــة بحّل هيئة 
املساءلة والعدالة التي تعنى مبالحقة املنتمني 
إلى حزب البعث احلاكم سابقا، داعية إلى سن 
قانون جترمي احلزب قبل مناقشة أي تعديالت 

في قانون املساءلة والعدالة.
وتأتـــي املطالبات بوقف مســـار ما ُيعرف 
في العـــراق بـ“اجتثاث البعـــث“، على خلفية 
حتـــّول القضية إلى أداة لتصفية احلســـابات 
على أســـس طائفية، حيث مت خالل الســـنوات 
املاضية اســـتهداف كفاءات وكوادر عســـكرية 
ومدنيـــة ســـنية باألســـاس بحّجـــة انتمائها 
الســـابق إلـــى حزب البعـــث رغم عـــدم ثبوت 

ارتكابها أو مشاركتها في جرائم.
وبقـــدر ما أبـــدى رئيس الـــوزراء العراقي 
احلالـــي حيـــدر العبـــادي من تفّهـــم للمطالب 
املطروحـــة فـــي ســـياق حتقيـــق املصاحلـــة 
الوطنية، بـــدت قدرته على إجناز ذلك بشـــكل 
عملـــي محدودة، نظرا لوجـــود قوى نافذة في 
الدولة تعرف بتعصبهـــا الطائفي ومبواالتها 
إليران التـــي يتهمها عراقيـــون بعرقلة جهود 
املصاحلـــة فـــي العـــراق وبلجـــم التوجهات 
التصاحليـــة لرئيـــس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي ســـواء مع دول جـــوار العراق أو مع 
املكونـــات السياســـية واالجتماعية الســـنية 

داخل البالد.
وجـــاء موقف كتلة الدعـــوة البرملانية بعد 
زيـــارة كان قام بها وزيـــر اخلارجية اإليراني 

لبغداد.
ويشكو مقّربون من رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي مما يســـمونه تســـّلط رئيس 
الوزراء العراقي الســـابق نـــوري املالكي على 
خلفه مبا له منذ نفوذ داخل حزب الدعوة الذي 

ينتمي إليه الرجالن معا.
وميتلك حزب الدعـــوة الذي يقوده املالكي 
١٣ مقعدا في البرملان العراقي، ضمن ”ائتالف 
الـــذي حصل علـــى ٩٢ مقعدا  دولـــة القانون“ 
مـــن إجمالـــي ٣٢٨ مقعدا بعـــد حتالفه مع كتل 
و“مســـتقلون“  سياســـية أخـــرى هي ”بـــدر“ 

و“اإلصالح الوطني“.

وقـــال خلف عبدالصمد رئيس كتلة الدعوة 
في البرملـــان أمس في بيـــان إن الكتلة ”تتابع 
ببالغ القلق واألسى التصريحات املطالبة بحل 
هيئة املساءلة والعدالة، ما يعني عودة سفاكي 
الدماء إلى السلطة من جديد، لذا نطالب بسن 
قانون جتـــرمي البعث قبل مناقشـــة مشـــروع 

قانون املساءلة والعدالة“.
وأضاف أن ”أوضاع البالد وما آلت إليه من 
تداعيات يتطلب من جميع األحزاب السياسية 
أن تقـــف مع هيئة املســـاءلة ومســـاندتها في 
عملهـــا، كونها متارس أعمـــاال كبيرة للحفاظ 

على عدم عودة البعثيني إلى سدة احلكم“.
وبني خلـــف، أن ”التصريحات الداعية إلى 
حل هيئة املســـاءلة تســـلك نهجـــا خطيرا في 
محاربة شرائح واســـعة من املجتمع العراقي 
حتـــت ذريعة املصاحلـــة الوطنية، مـــا يترتب 
عليه عودة جتـــار الدم لكي ميارســـوا عملهم 
مجـــددا في العراق“، مشـــيرا إلـــى أن ”كل من 
يعمل ضمن صفوف حـــزب البعث ومن ينّميه 
ويعيد تشـــكيله يرتكب جرمية حقيقية في حق 

الشعب العراقي“.
وأكد رفض كتلته ”عودة حزب البعث، حتت 
أي مســـمى إلى السلطة أو احلياة السياسية، 
وعدم الســـماح له في أن يكون ضمن التعددية 
السياســـية واحلزبية فـــي العراق“، مشـــيرا 
إلـــى ”أهميـــة جتـــرمي الكيانـــات واألحـــزاب 
والتنظيمات السياســـية التـــي تتبنى أفكارا 
أو توجهـــات تتعارض مع مبادئ الدميقراطية 

والتداول السلمي على السلطة“.
وكانت الكتل الُســـنية قـــّررت في اجتماع 
لها االثنني املاضي استمرار تعليق حضورها 
اجتماعات مجلس النواب لعدم تلبية احلكومة 
للمطالب التي تقدمت بها خالل األيام املاضية.
وبدوره، قال نائب عن الكتلة الوطنية التي 
يرأســـها إياد عالوي نائـــب الرئيس إن حيدر 
العبـــادي رئيس الـــوزراء أبلغنا في االجتماع 
الذي عقد معه األحد املاضي أن بعض املطالب 
التـــي تقدمنـــا بهـــا تتطلب موافقـــة التحالف 
الوطنـــي الذي ينتمي إليه العبـــادي. علما أن 

التحالف مؤلف من أحزاب دينية شيعية.
وقـــال عبدالرحيم الشـــمري عضـــو الكتلة 
لـ“األناضـــول“، إن ”املطالب التـــي تقدمنا بها 

إلى العبادي كشـــرط للعدول عـــن قرار تعليق 
احلضـــور فـــي اجتماعـــات البرملـــان حتتاج 
بحســـب مـــا أبلغنـــا العبـــادي إلـــى موافقة 

التحالف الوطني“.
وأضاف الشـــمري أن ”العبادي أبلغ احتاد 
القـــوى الوطنيـــة بضـــرورة أن تكـــون لهمـــا 
اجتماعـــات ولقـــاءات مـــع قيـــادات التحالف 
الوطني لبحـــث املطالب التي تقدموا بها ليتم 

بعدها حصول توافق سياسي لتنفيذها“.
وتضمنـــت املطالـــب التي قدمتهـــا الكتل 
الســـنية التزام رئيس الـــوزراء بتنفيذ وثيقة 
االتفـــاق السياســـي بكافة مفرداتهـــا، وإعادة 
صياغـــة قانـــون احلرس الوطنـــي مبا يضمن 
استيعاب مقاتلي العشائر، وااللتزام بتسليح 
العشـــائر وتقـــدمي الدعـــم بالســـرعة املمكنة، 
وااللتـــزام بتقـــدمي املجرمـــني واملنفلتني إلى 

القضـــاء بغض النظر عن الغطاء السياســـي، 
إضافـــة إلـــى حـــل هيئـــة املســـاءلة والعدالة 
وإلغـــاء قانون املســـاءلة وحتويلـــه إلى ملف 
قضائي“، باعتباره يستهدف الكثير من القادة 
والشـــخصيات السياسية الســـنية  احملسوبة 

على حزب البعث املنحل.
وعّلقت الكتل السياسية الُسنية حضورها 
الجتماعات مجلس النـــواب إثر تعرض نائب 
ســـني حملاولة اختطاف على أيـــدي مجموعة 
مســـلحة قتل علـــى إثرهـــا عمه وتســـعة من 

مرافقيه.

جهود حيدر العبادي التصالحية تصطدم بصخرة األحزاب الدينية

[ نوري المالكي يستخدم نفوذه داخل حزب الدعوة للتسلط على خلفه

} العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن عبدالعزيز مستقبال أمس في الرياض العاهل األردني امللك عبدالله الثاني في تأكيد جديد ملوقف خليجي حازم 
في مساندة األردن مبواجهة التهديدات بفعل التوترات األمنية الشديدة في كل من سوريا والعراق.

إظهار رئيس الوزراء العراقي حســــــن نواياه بشــــــأن حتقيق املصاحلة ال يعني بالضرورة 
قدرته على ترجمة ذلك إلى سياســــــات عملية، إذ ســــــيتعني عليه مواجهة املمانعة الشديدة 

للمصاحلة من داخل معسكر األحزاب الدينية التي ينتمي إليها.

التأثير السلبي للمالكي على الحياة السياسية العراقية متواصل بعد مغادرته رئاسة الوزراء

األمم المتحدة: 60 مليار 

دوالر ثروة علي عبدالله صالح

} نيويــورك - قـــال محققـــون عينتهـــم األمم 
املتحدة في تقرير قدم ملجلس األمن إنه يشتبه 
فـــي أن الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله 
صالح جمع بوســـائل غير مشـــروعة ما يصل 
إلـــى ٦٠ مليـــار دوالر وهـــو ما يعـــادل الناجت 
احمللي اإلجمالي الســـنوي لليمـــن أثناء فترة 

حكمه التي امتدت ٣٤ سنة.
وانتقد مقربون مـــن صالح التقرير وقالوا 
إنه غيـــر جازم وينقل مجرد اعتقاد، خصوصا 
في قوله إن ما جمعه صالح من أموال يتراوح 
بني ٣٢ و٦٠ مليار دوالر من خالل عدة وســـائل 
منها التالعب بعقـــود الطاقة مثل طلب أموال 
مقابل منح شـــركات حقوقـــا حصرية للتنقيب 

عن الغاز والنفط.
وقـــال التقرير إنـــه يعتقـــد ان معظم هذه 
الثروة مت حتويلها إلى اخلارج بأسماء وهمية 
أو أســـماء آخريـــن لديهم أصـــول نيابة عنه. 
وكانت تأخذ شـــكل عقارات أو أموال نقدية أو 
أســـهم أو ذهب أو ســـلع ثمينة أخرى ويعتقد 

أنها توزعت في ٢٠ دولة على األقل.
صالـــح  املتحـــدة  األمم  اتهمـــت  كذلـــك 
بالتواطـــؤ مـــع احلوثيني في غزوهـــم ملناطق 
البالد وســـيطرتهم على عاصمتها وانقالبهم 
على سلطاتها الشرعية، علما أن مجلس األمن 
الدولي ســـبق أن فرض عقوبات على الرئيس 
اليمني الســـابق على خلفية اتهام له بتعطيل 

مسار االنتقال السياسي في اليمن.

◄ اقتنت القوات املسلحة اإلماراتية 
معدات دفاع وصيانة بقيمة تعادل 

قرابة ٦٩٠ مليون دوالر، وذلك في 
اتفاقات أبرمت مبناسبة املعرض 

الدولي للدفاع إيدكس املقام في 
أبوظبي.

◄ كشفت مصادر دبلوماسية عن 
اعتزام الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان القيام قريبا بزيارة إلى 
اململكة العربية السعودية للقاء 

العاهل السعودي امللك سلمان بن 
عبدالعزيز وكبار معاونيه.

◄ عني بان كي مون األمني العام 

لألمم املتحدة يان كوبيس وزير 
خارجية سلوفاكيا األسبق ممثال 

خاصا له في العراق ورئيسا لبعثة 
األمم املتحدة ملساعدة العراق يونامي 

خلفا للبلغاري  نيكوالي مالدينوف 
الذي عني منسقا خاصا للسالم في 

الشرق األوسط.

◄ كشف وزير الدفاع الصربي 
براتيسالف جاشيتش عن نية بالده 

توقيع عقود تسليحية مع العراق، 
علما أن بغداد سبق أن عقدت في 

٢٠١٠ صفقة مع بلغراد لشراء مدرعات 
وأسلحة خفيفة وطائرات.

◄ قالت السفيرة التركية لدى 
البحرين هاتون دمييرير إن إحدى 
السفن العسكرية التركية ستزور 

ميناء سلمان بالعاصمة املنامة خالل 
الفترة من ٧ إلى ١١ مارس املقبل.

◄ طلبت عائلة املترجمة اليمنية 

شيرين مكاوي املختطفة مع الفرنسية 
إيزابيل برمي من زعماء قبليني 

املساعدة في اإلفراج عن الرهينتني 
اللتني اختطفتا الثالثاء في صنعاء 

واليزال مصيرهما مجهوال.

باختصار القضاء البحريني يسلم علي سلمان في محبسه نسخا خطية من االتهام
سالم الشامع

} املنامــة - أرجـــأ القضـــاء البحرينـــي أمس 
النظر في قضيـــة األمني العام جلمعية الوفاق 
الشـــيعية املعارضة علي سلمان إلى جلسة ٢٥ 
مارس املقبل لالســـتماع إلى مجرى التحريات 
مع اســـتمرار حبســـه، حيث رفضـــت احملكمة 
طلـــب دفاعه اإلفـــراج عنه. كمـــا رفضت طلب 
االســـتماع إلى وزيري الدفـــاع ورئيس جهاز 

األمن كشاهدين في القضية.
وفـــي املقابـــل أقـــرت احملكمـــة اجلنائية 
الكبرى طلـــب هيئة الدفاع بتســـليم احملامني 

والنيابـــة واملتهـــم علي ســـلمان في محبســـه 
نسخا من خطبه التي أدين مبوجبها مع نسخ 

من محضر اجللسة.
وتتهم الســـلطات البحرينية علي ســـلمان 
مبحاولـــة الترويج لتغيير النظام السياســـي 
بالقـــوة والتهديد وبوســـائل غير مشـــروعة، 
فضـــال عـــن التحريـــض علـــى عـــدم االنقياد 
للقوانني، واحلض عالنيـــة على بغض طائفة 
مـــن الناس مبـــا من شـــأنه اإلضرار بالســـلم 
العام، والتهديد باســـتخدام القوة العسكرية، 
والتحريض على وزارة الداخلية ومنتسبيها، 
وهـــو مـــا أنكره علي ســـلمان خالل اجللســـة 

األولى من احملاكمة في ٢٨ من الشهر املاضي.
ورفضت جمعية الوفاق الشيعية استمرار 
حبس أمينها العـــام، في بيان أصدرته، أمس، 
معتبـــرة أن ذلـــك يعنـــي اســـتمرار التصعيد 
األمني في البحرين، ومطالبة املجتمع الدولي 

بالتدخل إلطالق سراحه.
ومت الشـــروع في محاكمة أمني عام جمعية 
الوفـــاق احملبـــوس منذ ديســـمبر املاضي في 
الثامن والعشـــرين من يناير حيث تقّرر وقتها 
تأجيل نظـــر القضية إلى جلســـة األمس بناء 
على طلب محامي سلمان لالطالع على امللفات.

وفـــي حـــال ثبـــوت التهـــم في حـــق علي 

ســـلمان فإنـــه ســـيواجه عقوبـــة احلبس ملدة 
طويلة، األمر الذي ســـيكون لـــه انعكاس على 
جمعيته التي تتزعـــم املعارضة في البحرين، 
علمـــا أن اجلمعيـــة املتهمة شـــعبيا وإعالميا 
مبـــواالة إيـــران تواجـــه املســـاءلة القضائية 
بشأن جتاوزات تشـــّكل جرائم جنائية تتعلق 
باإلضرار بالسلم األهلي، حيث تستمر احملاكم 
البحرينيـــة بالنظر في دعـــوى رفعتها وزارة 
الداخلية ضد اجلمعية بسبب حتريضها على 
النظـــام والدعوة إلى مســـيرات غير مرخصة 
تتخللها عميات تخريب وقطع للطرقات ورشق 
لقوات األمن باحلجارة وزجاجات املولوتوف.

«طـــوال أربعين ســـنة وأنا أنادي بدولـــة مدنية ونظام ودســـتور 

وال يمكـــن أن أقبل بميليشـــيات تحكمني أو أعمـــل موظفة لدى 

ميليشيا.. هذا مستحيل».

أروى عثمان
وزيرة الثقافة في احلكومة اليمنية املستقيلة

«إقليم كردســـتان يســـتخدم كافة حقوقه الدســـتورية في ملف 

النفـــط وال يرضـــى بالتنـــازل عن حقوقـــه وإخضاع ســـيطرة نفط 

اإلقليم للحكومة االتحادية».

نيجيرفان البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

«المخالفـــات التـــي ارتكبها أمين عام الوفاق كانـــت على مرأى من 

الجميـــع والتهـــم التي تم توجيههـــا إليه كانت واضحـــة. وهو من 

اختار أن يكون في هذا الموقف».

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية البحريني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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قوات الحشد الشعبي تهيئ أرضية 

التغلغل اإليراني في العراق



} دمشــق - التقـــى، صبـــاح أمـــس األربعاء، 
برملانيون فرنســـيون، برئاســـة جيـــرار بابت 
أحد نواب احلزب االشتراكي احلاكم، الرئيس 
الســـوري بشار األســـد، في أول زيارة يؤديها 
وفد نيابي من فرنســـا إلى دمشـــق منذ بداية 

األزمة السورية.
وســـلط اللقاء الضوء على واقع العالقات 
الســـورية الفرنسية والتطورات التي تشهدها 
املنطقتني العربية واألوروبية وال ســـيما فيما 

يتعلق باإلرهاب، وفق وكالة األنباء ”سانا“.
وذكرت الوكالة، أن أعضـــاء الوفد أعربوا 
لألســـد عـــن رغبـــة العديـــد مـــن البرملانيـــني 
الفرنســـيني في زيـــارة ســـوريا لإلطالع على 
الواقع، مشددين على أهمية التنسيق وتبادل 

املعلومات بني دمشـــق وباريـــس في القضايا 
ذات االهتمام املشترك.

وإثـــر اللقـــاء، قال جـــاك ميـــار النائب في 
االحتاد من أجل حركة شـــعبية (ميني) والذي 
كان ضمن الوفد ”لقد التقينا بشـــار األسد ملدة 
ساعة، وكانت األمور جيدة جدا“، ورفض ميار 
حتديـــد مضمـــون احملادثات، قائال ”ســـنقدم 

تقريرا ملن يهمه األمر“.
والبرملانيون األربعة الذين زاروا ســـوريا 
هم إضافة إلـــى ميار وبابت، جـــان بيار فيال 
وهو عضو فـــي مجلس الشـــيوخ في االحتاد 
من أجل حركة شعبية، وفرنسوا زوكيتو وهو 
عضو مجلس الشيوخ من الوسط. ورغم إعالن 
احلكومة بأن هذه الزيارة لم تتم بصفة رسمية، 

إال أنها أثارت جدال واسعا، وطرحت تساؤالت 
كثيرة حول أهدافها، وهل هناك توجه فرنسي 
للتطبيع التدريجي مـــع النظام، أم أنها مجرد 
خطـــوات فردية نابعة من املخـــاوف املتزايدة 
مـــن التهديدات اإلرهابيـــة، خاصة بعد حادثة 

شارلي إيبدو اإلرهابية.
ويســـتبعد اخلبراء أن يكـــون هناك تغيرا 
حقيقيا في السياسة اخلارجية الفرنسية، التي 
اتسمت مواقفها منذ بدء األزمة السورية بدعم 
مطلـــق للثورة وتأييدهـــا للمعارضة املعتدلة، 
وكانت من بني أكثر األطراف املتحمسة لتدخل 

عسكري إلسقاط األسد.
فـــي املقابل ال ينفـــي البعـــض إمكانية أن 
يكون هذا الوفد قد ذهب مبباركة من احلكومة، 

خاصة أن مصادر ذكرت قبل بضعة أشـــهر أن 
وفدا أمنيا فرنســـيا قد زار دمشـــق في مسعى 
للحصول على معلومات بشأن متطرفني، إال أن 
النظام اشـــترط فتح السفارة الفرنسية مقابل 

أي معلومات يقدمها له.
ويقدر عدد الفرنسيني املقاتلني في سوريا 
صلـــب التنظيمـــات املتطرفة، بأكثـــر من 400 

فرنسي، وفق االستخبارات الفرنسية.

} عــامن - أحالـــت احلكومـــة األردنية، أمس 
جديـــد جلماعة  طلبـــا بترخيـــص  األربعـــاء، 
اإلخوان املســـلمني فـــي األردن، إلـــى اجلهات 

املختصة للنظر فيه، وفق مصادر رسمية.
وذكـــرت هذه املصادر، أن اإلجراء إداري غايته 

دراسة الطلب من الناحية القانونية.
وفي حال أقرت اجلهات املختصة باعتماد 
ترخيـــص جديـــد للجماعـــة، فإن املشـــروعية 

القانونية للقيادة احلالية تصبح على احملك.
وكانـــت مجموعـــة مـــن قيـــادات اإلخوان 
وفي مقدمتهم املراقب العام األســـبق للجماعة 
عبداملجيد الذنيبات قد تقدمت في وقت سابق 
إلـــى حكومة عبدالله النســـور بطلب ترخيص 
جديـــد لفصل اجلماعة عـــن التنظيم األم الذي 
أعلنته مصـــر تنظيما إرهابيـــا. وقد تضمنت 
الوثيقة التي تقدمـــت بها القيادات اإلخوانية 
احملســـوبة على التيار ”املعتدل“، طلبا بإعادة 
تسجيل اجلماعة حســـب النظام الداخلي لها 

ومبا يتوافق مع التشريعات األردنية.
وبحســـب الوثيقة، فإن املوّقعـــني طالبوا 
احلكومـــة باختيار قيادة مؤقتـــة منهم إلدارة 
اجلماعـــة فيما ســـّموه ”املرحلـــة االنتقالية“. 
وقد أثارت هذه اخلطوة غضب شـــق الصقور 
املســـيطر على مجلس شورى اجلماعة، والذي 
ســـارع إلى اتخاذ جملة مـــن اإلجراءات بحق 
هذه القيـــادات ومنها إعالن فصـــل الذنيبات 
نهائيا، فيما لم يتكشـــف إلى حـــد اللحظة ما 
إذا كان هذا الشـــق قد أقصـــى باقي القيادات 
التي ســـاندته في مســـعاه واملقدر عددهم بـ45 

شخصية.
ويرفض شـــق الصقـــور، بقيـــادة املراقب 
احلالي همام ســـعيد، االستظهار مبا يثبت أن 

اجلماعة مستقلة عن تنظيم اإلخوان في مصر، 
إال أنهم يتمســـكون عبر تصريحات بنفي هذا 

االرتباط العضوي.
وفـــي آخر تصريحات له قال همام ســـعيد 
إن اجلماعـــة ”باقية، وال حتتـــاج لترخيص“، 
واصفا مـــن ذهب إلـــى إجـــراءات ترخيصها 

خارج قيادتها الشرعية بـ”املتعّجلني“.
ووجه ســـعيد، خالل مهرجان نظمه حزب 
جبهـــة العمل اإلســـالمي اجلناح السياســـي 
للجماعة، مســـاء الثالثاء، عدة رسائل صارمة 
الترخيـــص“،  لـ”طالبـــي  األول  باجتاهـــني، 

والثاني إلى اجلهات الرسمية.
واعتبر املراقب العام احلالي ”أن اجلماعة 
ال حتتـــاج إلى ترخيص، وأنها تتمتع بنصاب 
اجتماعي سياســـي مهني وأنها باقية“، داعيا 
من ”طالبوا بترخيصها دون تسميتهم للعودة 
إلـــى جماعتهـــم، حيـــث أن بابهـــا (اجلماعة) 

مفتوح لإلصالح، وأن صدرها واسع“.

فـــي املقابل قـــال املراقـــب العام األســـبق 
لإلخـــوان عبداملجيـــد الذنيبـــات، إنـــه ومـــن 
معـــه، ّممن ”طلبـــوا تصويب وضـــع اجلماعة 
من  القانونـــي“، بانتظار ”اإلجابة الرســـمية“ 

احلكومة، سلبا أو إيجابا. 
وأكـــد الذنيبـــات في تصريحـــات لـ”الغد“ 
األردنية احتفاظه بالوثائق التي تؤكد ارتباط 
إخـــوان األردن بإخـــوان مصـــر، التـــي لـــّوح 

بالكشف عنها في الوقت املناسب.
من جانبه أوضح اخلبير القانوني األردني 
احملامـــي أســـامة ملـــكاوي فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة، أنه ال يوجد إطـــار قانوني للجماعة 

وفق القوانني األردنية. 
وقـــد برر ذلك بـــأن مجمل القـــرارات التي 
صدرت عن أجهزة الدولة منذ عام 1946 مرورا 
بقـــرار 1953 وحتـــى اليوم، ال توفـــر أي غطاء 
قانونـــي ميكن أن يرتكز عليـــه الباحث ملعرفة 
مـــا إذا كانت اجلماعة منضويـــة حتت قانون 

اجلمعيـــات اخليرية، أو األحـــزاب أو أي إطار 
قانوني آخر.

ويضيـــف امللـــكاوي لـ”عمـــون“، ”إنني لم 
أطلع على أي إشارة إلى رقم تسجيل اجلماعة 
ككيـــان قانوني، أو على تاريخ تســـجيلها في 

سجل اجلمعيات أو سجل األحزاب“.
ويـــرى املراقبـــون أنـــه وفـــي حـــال أقرت 
اجلهـــات املختصـــة باملوافقة علـــى ترخيص 
جديد للجماعة، فإن ذلك يشـــكل ضربة قاصمة 

لتيار الصقور املوالي للتنظيم الدولي.
ويعتبر هؤالء أنه واذا جنح املراقب العام 
وباقي القيادات الداعمة له، فإنهم ســـيكونون 
هـــم القيادة الشـــرعية، فيما القيـــادة احلالية 

ستكون غير قانونية وسيتم حلها.
وحول مـــا إذا متســـكت مبوقفها الرافض 
لطلب إعادة التســـجيل، وفق القانون األردني، 
وتشبثت بقيادة اجلماعة، فستقع حتت طائلة 

املساءلة القانونية.

شرعية القيادة الحالية إلخوان األردن على املحك
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أخبار

القيادة احلالية جلماعة اإلخوان املسلمني 
في األردن مقدمة على منعرج خطير يهدد 
مسيرتها السياســــــية، خاصة إذا ما متت 
ــــــذي تقدمت به  ــــــى الطلب ال املصادقــــــة عل
شــــــخصيات بارزة في الصــــــف اإلخواني 
للحكومة، ومحوره إعــــــادة احلصول على 
عن  يفصلها  للجماعــــــة،  ــــــد  جدي ترخيص 

التنظيم األم في مصر.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكر المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان المعارض، أن المحكمة 
الجنائية السورية أمرت بإخالء 

سبيل المعارض السوري ورئيس 
تيار بناء الدولة لؤي حسين، على 

أن تتم محاكمته وهو طليق.

◄ أعلن الجيش األردني أنه دمر 
مركبة قادمة من سوريا حاولت 

اجتياز الحدود مع المملكة، وقتل 
مسلحين كانا على متنها.

◄ قتل ثمانية مسلحين وأصيب 
تسعة آخرون أثناء قصف جوي 

لطائرات الجيش للبؤر اإلرهابية 
جنوب منطقة الشيخ زويد، وفق 

مصادر أمنية بشمال سيناء.

◄ حذرت واشنطن من قيام 
الحركات اإلسالمية بملء الفراغ 

السياسي في فلسطين حال 
سقوط السلطة برئاسة محمود 
عباس جراء عدم دفع السلطات 
اإلسرائيلية لعائدات الضرائب 

الفلسطينية.

◄ أحالت محكمة مصرية أوراق 
ثمانية متشددين إلى المفتي 

الستطالع رأيه في إعدامهم، بعد 
إدانتهم بتشكيل جماعة مسلحة.

وافق مجلس الوزراء األردني، 
مؤخرا، على توقيع اتفاقية مع 

روسيا لدعم إنشاء المحطة 
النووية األولى في المملكة.

◄ ذكرت مصادر فلسطينية أن 
مستوطنين أضرموا النيران 

في مسجد قرية الجبعة، جنوب 
غرب بيت لحم، وخطوا شعارات 

عنصرية على جدرانه.

[ الحكومة األردنية تنظر في طلب ترخيص جديد للجماعة

باختصار

تيار الصقور يرفض االستظهار بما يثبت أن الجماعة مستقلة عن تنظيم إخوان مصر

زيارة وفد فرنسي إلى دمشق رغبة فردية أم ضرورة أملتها التهديدات اإلرهابية

االنتخابات البرلمانية في مصر 

حبيسة القضاء

عبداملجيد ذنيبات:

لدي الوثائق التي تؤكد 

ارتباط إخوان األردن 

بجماعة مصر

جاك ميار:

التقينا باألسد مدة ساعة، 

وسنقدم تقريرا حول 

ذلك لمن يهمه األمر

{إيران باتت تحتل ســـوريا، ووجـــود مقاتليها واضـــح للعالم وباعتراف 

قادتها، وهذا ما تم طرحه خالل اللقاءات مع املســـؤولني في اململكة 

السعودية، الذين جددوا مواصلة دعم الثورة السورية}.

خالد خوجا
رئيس االئتالف السوري املعارض

{مقاطعـــة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدأت تشـــكل خطرا 

سياســـيا يهـــدد الوجود املســـيحي في لبنان، في ظـــل ما يحصل 

باملنطقة العربية}.

عاطف مجدالني
عضو بالبرملان اللبناني

{نطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعالن حركة حماس 

منظمـــة إرهابية، تحتل غزة بالقوة، وتمارس كل أشـــكال العنف 

ضد شعب القطاع}.

ضياء الفقي
رئيس املكتب التنفيذي حلركة ”إخوان منشقون“ 

البشير يدشن حملته االنتخابية بانقالب على إيران واإلخوان
} اخلرطــوم - بـــرر، الرئيـــس الســـوداني 
عمر حســـن البشـــير، أمس األربعاء، إغالق 
املراكز الثقافيـــة اإليرانية بالتهديدات التي 
تشـــكلها علـــى األمـــن القومي للبـــالد، في 
تصريح يعكس ظاهريا تغّيرا في السياســـة 

اخلارجية السودانية.
وكان البشـــير قد أعلن، قبل يوم، عن جملة 
من املواقـــف الالفتة هي األخـــرى بخصوص 
القضايـــا اإلقليمية املثيرة للجـــدل في الوطن 
العربـــي، حيث أكـــد في حوار له مـــع ”جريدة 
الدولـــي  اإلماراتيـــة، أن التنظيـــم  االحتـــاد“ 
جلماعـــة اإلخـــوان يشـــكل تهديدا الســـتقرار 
املنطقة، مشـــيرا إلـــى أن بالدهترفض الطابع 

الدولي للتنظيم.
كمـــا أكد الرئيس الســـوداني أن بالده مع 

احلكومة الليبية املعترف بها دوليا.
تصريحات البشير األخيرة توحي ظاهريا 
بوجـــود انقـــالب فـــي السياســـة اخلارجيـــة 
الســـودانية، إال أن املراقبـــني يتشـــككون في 
إمكانيـــة حصول ذلك علـــى أرض الواقع لعدة 

اعتبارات.
ويقول هؤالء بأن الثمن الذي دفعه النظام 
السوداني على مر السنوات املاضية من عزلة 
عربيـــة ودوليـــة، نتيجة سياســـاته املتصلبة 
واملواليـــة لبعـــض القـــوى اإلقليميـــة، وفـــي 
مقدمتهم إيران واجلماعات املتشـــددة، جعلته 

يعيد النظر في استراتيجيته ويتبنى سياسة 
مهادنة تضمن له العودة إلى الساحة العربية 

دون أن يخسر حلفاءه.
وكان محضر الجتماع بني البشـــير وهيئة 
أركان جيشـــه، سرب مؤخرا واطلعت ”العرب“ 

علـــى محتوياته يكشـــف أن عالقـــة اخلرطوم 
بطهران قد قطعت أشـــواطا كبيرة خاصة على 

املستوى العسكري.
وقد أكد البشـــير وفق احملضر املسرب أن 
العالقة مع إيران خط أحمر، مضيفا ”ال ميكننا 

أن نســـتبدل عالقتنـــا مـــع طهـــران وإخواننا 
(احلركات اإلسالمية) بعالقات خاسرة“.

وفـــي محضر مســـرب آخر نشـــره اخلبير 
األميركـــي فـــي الشـــؤون الســـودانية إيـــرك 
ريفز يكشـــف أن النظام في الســـودان، بصدد 
تغيير اســـتراجتيته وجعل عالقته مع طهران 
واجلماعات اإلسالمية ســـرّية، لضمان عودته 

إلى احلاضنة العربية.
ولإلشـــارة فإن النظام كان قد سبق وطّبق 
هذه االستراتيجية في الداخل، حيث أعلن في 
يناير مـــن العام املاضي عـــن رغبته في حوار 
شـــامل مع املعارضة، ليتضح فيمـــا بعد أنها 
كانت مجرد مناورة ربحا للوقت للوصول إلى 
االنتخابات وإلهاء املتمردين، حتضيرا  موعد 
حلسم املعركة عسكريا ضدهم، وهو ما اعترفت 

به قياداته في احملضر املسرب مؤخرا.
وبالتالـــي فإن جنـــاح هذه السياســـة في 
الداخل، جتعله يقدم على توظيفها مع اخلارج 
الغاضب، خاصة أنه على أبواب إعادة التمديد 
له مرة جديدة في احلكم، وهو في حاجة لدعم 
املنطقـــة، بعـــد أن باتت شـــرعيته على احملك 

نتيجة مقاطعة معظم املعارضة لالنتخابات.
وجديـــر بالذكر أن احلملـــة االنتخابية قد 
بدأت منذ الثالثاء في الســـودان وسط عزوف 
للســـودانيني، وهو ما ترجمه ضعف املشاركة 

في املؤمترات التي دشنها احلزب احلاكم.

حزب املؤتمر السوداني الحاكم يدشن حملته في انتخابات يقاطعها معظم األطياف املعارضة

} القاهرة- قررت احملكمة الدســـتورية العليا 
في مصر، أمس األربعاء، تأجيل دعاوى تطالب 
بعدم دســـتورية بعض مواد القوانني املنظمة 
لالنتخابات في مصر إلـــى يوم األحد املوافق 

لألول من مارس، للنطق باحلكم.
ويترقب املصريون قـــرار احملكمة الذي قد 
يتســـبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب 
التـــي طـــال انتظارهـــا إذا ما نـــص على عدم 
دســـتورية بعـــض املـــواد في قانـــون مجلس 
النواب وقانون مباشـــرة احلقوق السياســـية 

وقانون الدوائر االنتخابية.
ومـــن املقرر أن جتـــري االنتخابـــات على 

مرحلتني في شهري مارس وإبريل املقبلني.
وكانت احملكمة الدســـتورية قـــد بدأت في 
وقت ســـابق مـــن يوم أمـــس النظر فـــي أربع 

دعاوى رفعها عدد من احملامني.
وكان رئيـــس احملكمـــة املستشـــار عدلـــي 
منصـــور قد تنحـــى عـــن النظر فـــي الدعوى 
باعتبـــار أنه هو مـــن أصـــدر قانوني مجلس 
النـــواب ومباشـــرة احلقوق السياســـية حني 
تولى رئاسة البالد بشكل مؤقت ملدة عام عقب 
عزل الرئيس محمد مرســـي املنتمي في يوليو 
2013 إثـــر احتجاجات شـــعبية حاشـــدة على 

حكمه.
كما أصـــدر الرئيـــس احلالـــي عبدالفتاح 
السيسي قانون تقســـيم الدوائر بعد انتخابه 

رئيسا للبالد في مايو املاضي.
ويقـــول احملامون إن تقســـيم الدوائر غير 
عادل كما ال تتفق العديد من املواد مع نصوص 

الدستور.
ولفت املستشار محمد الشناوي وهو أحد 
نـــواب رئيس احملكمة إلـــى أن ”مهمة احملكمة 
الدســـتورية العليا تنتهي عند إصدار حكم … 

وبقية اإلجراءات ال تعنينا“.
وفي وقت ســـابق مـــن هذا األســـبوع قال 
املستشـــار أمين عباس، رئيـــس اللجنة العليا 
بتنفيـــذ  ســـتلتزم  اللجنـــة  إن  لالنتخابـــات، 
أحكام القضـــاء الدســـتوري املتعلقة بقوانني 

االنتخابات.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء الشـــرق األوســـط 
الرســـمية عنـــه قولـــه، إنـــه في حـــال صدور 
حكـــم بعدم دســـتورية بعض مـــواد القوانني، 
فـــإن اللجنة ”ستســـارع في تنفيـــذ ما يترتب 
علـــى احلكم مـــن تعديـــالت تشـــريعية وذلك 
إلجراء االنتخابات في أقرب وقت واســـتكمال 

املؤسسات الدستورية للدولة“.
اخلطـــوة  واالنتخابـــات البرملانيـــة هـــي 
األخيـــرة فـــي خريطـــة الطريق التـــي أعلنها 
اجليـــش املصري عقـــب عزل مرســـي. وتقول 
احلكومـــة فـــي مصـــر إنهـــا حريصـــة علـــى 
إجرائهـــا باعتبارها تعكس مدى التزام الدولة 

بالدميقراطية.



} أنقــرة - ألقت قـــوات األمن التركية القبض 
علـــى أربعين شـــخصا من أصل 54 مشـــتبها 
فيهم كانـــت النيابة العامة في العاصمة أنقرة 
أصـــدرت بحقهم مذكرة توقيف لالشـــتباه في 
قيامهـــم بعمليـــات تنصت غير مشـــروع على 
مســـؤولين كبـــار في الســـلطة، ومـــن بينهم 
الرئيس رجب طيب أردوغان لصالح ما تصفه 

الدولة بـالكيان الموازي.
وبأمر من نيابة أنقرة بدأت قوى األمن فجر 
أمس األربعـــاء حملة اعتقاالت جديدة وصفها 
البعـــض بأنها األكبر حيث شـــملت عشـــرين 
محافظة ومدينة من بينهـــا العاصمة التركية 
وقونيا الواقعة في وسط البالد وهكاري وفان 
وديار بكر الواقعتين في جنوب شـــرق تركيا، 

وذلك حسب وسائل اإلعالم التركية.
وقد أشـــارت مصادر أمنية، لم تكشـــف عن 
هويتهـــا، إلى قيام عناصر مـــن جهاز مكافحة 
اإلرهـــاب فى أنقرة بتوقيف عدد من المشـــتبه 
بهم المدرجة أســـماؤهم في مذكـــرة التوقيف 
وإحالتهم إلى مديرية األمـــن للتحقيق معهم، 

فيما تسعى إلى اعتقال الباقين.
وتأتي هـــذه الحملة بعد تحويل الحكم في 
تركيا إلى رئاســـي بالقوة وإطالق يد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحاول قطع 
الطريق أمام أي معارضة قد تنشـــأ في وجهه 

وتحديدا من صديقه السابق فتح الله كولن.

وبالتـــوازي مـــع تلـــك الحملـــة الجديدة، 
أصـــدرت محكمة العقوبات باســـطنبول قرارا 
باعتقال عدد من المشـــتبه بهم، وعلى رأسهم 
زعيـــم حركة ”الخدمة“ كولـــن الذي يعيش في 
الواليـــات المتحدة منذ 1999، والصحفي إمره 

أوصلو على خلفية التحقيقات نفسها.
وذكرت تقارير إعالمية تركية أن االتهامات 
الموجهـــة لكولـــن وأوصلـــو تشـــمل االنتماء 
لمنظمة إرهابية مسلحة والتجسس ومحاولة 

اإلطاحة بالحكومة التركية أو إعاقة أعمالها.

وتضـــم الئحـــة االتهامـــات المقدمـــة إلى 
المدعي العام، اســـم فتح الله كولن كمشـــتبه 
به أول، إلى جانب 79 شـــخصا بينهم موظفو 
األمـــن العـــام الســـابقون مـــع إدراج أســـماء 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان ورئيس 
الـــوزراء أحمـــد داود أوغلـــو ورئيـــس جهاز 
المخابـــرات الســـابق خاقان فيـــدان بصفتهم 

مشتكين متضررين.
وكانـــت الســـلطات التركيـــة قـــد أصدرت 
مذكـــرة اعتقال دولية في حـــق كولن قبل أكثر 
من شهرين في مسعى منها إلى جلبه وتقديمه 
للمحاكمـــة كما علقت جواز ســـفره بداعي أنه 
قـــام بتزوير وثائقه الشـــخصية، لكن يبدو أن 
واشـــنطن غير مســـتعدة لتقديم زعيم الخدمة 
ألنقرة العتبارات تتعلق بالمصالح األميركية.

وال تزال العالقة بين حكومة حزب العدالة 
والتنمية الحاكـــم وجماعة الخدمة في تدهور 
متســـارع منذ االعتقاالت التي طالت أبناء عدد 
من الوزراء ورجال أعمال مقربين من الحكومة 
علـــى خلفية تهم بالفســـاد والرشـــوة بعد أن 

تفجرت في منتصف 2013.
فقـــد بلغـــت المواجهـــة بينهمـــا إلى حد 
شـــن أنقرة حملة دبلوماســـية فـــي دول القرن 
األفريقي وباكســـتان إلغالق مدارس الجماعة 

التـــي تبلغ األلفي مدرســـة فـــي 160 بلدا، كما 
جعـــل العصب المالي لها تحت وصاية الدولة 
من خـــالل مصادرة أكثر 60 بالمئة من أســـهم 

”بنك آسيا“ الداعم الرئيسي لنشاط الجماعة.
وفي وقت سابق اعتبرت الحكومة التركية 
جماعـــة ”الخدمة“ عنصر تهديد لألمن القومي 
وأدرجتهـــا ضمن ”الكتـــاب األحمر“ الذي يعد 

وثيقة سياسة األمن القومي لتركيا.
كل تلك اإلجراءات يراها عدد من المحللين 
أنهـــا تأتي في إطـــار خنق الحركـــة إلنهاكها 
سياســـيا وماديـــا ومعنويـــا قبـــل أن تتحين 
أنقرة الفرصة للقضاء عليها نهائيا، لكنهم في 
المقابل استبعدوا نجاح الحكومة في القضاء 
على مدارس الجماعة ألن ما يقوم به أردوغان 
فـــي هذا الصـــدد يندرج ضمن سياســـة القوة 
الناعمة التي تهـــدف لعزل الجماعة وإضعاف 

نفوذها في الخارج.
ويتوقـــع مراقبـــون أن ينتهـــي الصـــراع 
بيـــن الطرفين بالقضاء على وجـــود الجماعة 

داخل مؤسســـات الدولة، لكن على المســـتوى 
االجتماعي سيبقى نفوذها موجودا لكن بشكل 
محـــدود ألن مـــا تقوم به الحكومـــة يصب في 
خانة تشـــويه صورة معارضيها وشن حمالت 

تعتيم ضدهم.
وإلـــى حد اآلن لم يعلـــق زعيم الحركة بأي 
تعليق عـــن هذه الحمـــالت المتتالية، بيد أنه 
ظهـــر في عدد من المناســـبات الســـابقة وهو 
ينتقـــد تصرفـــات أردوغـــان ضـــد معارضيه 
واتهم حزب العدالة والتنمية بجر البالد نحو 

االستبداد.
وأردوغان يهرب من تهم الفساد باستعمال 
ورقة االنتخابات البرلمانية التي من المتوقع 
أن يتـــم إجراؤهـــا فـــي الســـابع مـــن يونيو، 
والدفـــاع عـــن إرادة الشـــعب وإذا واصلـــت 
الحكومـــة سياســـة التوتـــر فســـتضر بتركيا 

داخليا وخارجيا، حسب سياسيين.
وتتخوف تركيا من إشعال زعيم ”الخدمة“، 
العدو اللدود ألردوغان، ثورة إسالمية بالبالد 

حيـــث قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، في 
وقت ســـابق، إن ”كولن كان يمكن أن يرجع من 
بنســـلفانيا إلى تركيا، كعـــودة الخميني إلى 

إيران“.
والجدير بالذكـــر أن الحزب الحاكم يعيش 
أياما عصيبة خلف الكواليس بسبب الصراع 
علـــى الكراســـي السياســـية وال ســـيم بعـــد 
استقالة رئيس جهاز المخابرات فيدان وكذلك 
االتهامـــات الموجهـــة إليـــه بدعمـــه لإلرهاب 
والســـيما تنظيم داعش المتطـــرف في العراق 

وسوريا.
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} باريــس - توعدت فرنسا بتشديد العقوبات 
األوروبية على روسيا إذا هاجم االنفصاليون 
الموالـــون لهـــا مينـــاء ماريبـــول األوكرانـــي 
االســـتراتيجي الـــذي تســـيطر عليـــه القوات 

الحكومية.
وقال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيوس، أمس األربعاء، في تصريحات لراديو 
”فرانـــس انفـــو“ إن ”المشـــكلة اليـــوم تتعلق 
بماريبـــول“، وأضاف ”أبلغنا الروس بوضوح 
أنـــه إذا حدث هجوم من جانـــب االنفصاليين 
باتجاه المدينة ســـتتغير على األرجح األمور 

بشكل حاسم ومنها شروط العقوبات“.
جـــاء هذا الوعيد الفرنســـي بعـــد يوم من 
اســـتضافة العاصمة باريس اجتماعا لرباعية 
”نورمانـــدي“ جدد فيـــه وزراء خارجية كل من 

روســـيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنســـا الدعوة 
لطرفـــي الصـــراع األوكرانـــي لتنفيـــذ اتفاق 
مينســـك 2 بحذافيره رغم الخرق الحاصل بين 

الفينة واألخرى.
ومن الواضح حســـب محللين أن فرنســـا 
تريـــد أن تكون فاعال رئيســـيا فيما يحدث في 
أوكرانيا وأن تكـــون رأس الحربة في محاولة 
لروســـيا  التوســـعية  الطموحـــات  تحجيـــم 
ولتصّورهـــا أنهـــا قـــد حققت نصرا واســـعا 
فـــي الحـــرب، ممـــا يتيح لهـــا تعزيـــز دعمها 

لالنفصاليين.
ويحـــاول االنفصاليـــون الســـيطرة علـــى 
ماريبـــول باعتبارها نقطة العبور الرئيســـية 
الرابطـــة بين إقليم دونباس الذي يســـيطرون 
عليه وشـــبه جزيـــرة القـــرم إذ شـــدد إدوارد 

باســـورين قائـــد االنفصاليين الثالثـــاء على 
إنهـــم مازالوا يهدفون إلى الســـيطرة على كل 
أراضي دونباس بما في ذلـــك ماريبول لكنهم 
سيسعون إلى تحقيق ذلك من خالل التفاوض 

مع الجانب األوكراني، على حد قوله.
وكان الجيش األوكراني انســـحب من بلدة 
ديبالتسيفي بعد أن سيطر عليها االنفصاليون 
األســـبوع الماضي عقب اشتباكات عنيفة على 
الرغـــم من دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف 

الشهر الجاري.
االنفصالييـــن  أن  إلـــى  تقاريـــر  وتشـــير 
ربما يســـتعدون لشـــن هجـــوم علـــى المدينة 
بهدف ضمهـــا إلـــى مناطقهم التـــي أعلنوها 
مســـتقلة عـــن حكومـــة كييـــف المدعومة من 
الغرب والتـــي يصفونهـــا باالنقالبية بعد أن 

قامـــت باإلطاحة فـــي فبراير العـــام الماضي 
بالرئيس فيكتـــور يانوكوفيتش بالقوة. وتعد 
ماريوبـــول أكبر مدينة ال تزال تحت ســـيطرة 
الحكومة في اإلقليمين اللذين استولى عليهما 
االنفصاليـــون، فيما تقع نوفوازوفســـك التي 
قالت كييف إن موسكو ترسل تعزيزات بالقرب 
منهـــا على مســـافة 40 كيلومترا إلى الشـــرق 

بمحاذاة الساحل قرب الحدود الروسية.

تنوعت مظاهر الصراع السياسي بني احلكومة التركية وجماعة ”خدمة“ على مدار األشهر 
املاضية لتشــــــمل األمني واالقتصادي والتعليمي ولتمتد من الداخل إلى اخلارج. وال يزال 
امللف حافال بالكثير من املفاجآت، وعلى الرغم من ذلك فإن أنقرة تبدي إصرارا ال متناهيا 

في مالحقة الكيان املوازي كلفها ذلك ما كلفها قبل أشهر من االستحقاق االنتخابي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تركيا تستبق االنتخابات البرلمانية بمعركة تكسير عظام الكيان الموازي

فرنسا تحذر روسيا من دعم استيالء انفصاليي أوكرانيا على ماريبول

[ اعتقال العشرات من رجال األمن في عشرين محافظة [ السلطات تصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق كولن

فتح الله كولن يوجه اتهامات إلى العدالة والتنمية بجر البالد نحو االستبداد

◄ أصدرت محكمة ببنغالدش 
مذكرات اعتقال األربعاء بحق خالدة 

ضياء رئيسة الوزراء السابقة 
وزعيمة المعارضة في تحرك من 
المرجح أن يزيد التوتر الراهن.

◄ بدأ الحرس الثوري اإليراني أمس 
مناورات ”الرسول األعظم 9“ بالقرب 

من مضيق هرمز االستراتيجي في 
استعراض جديد للقوة على ما يبدو.

◄ دعت منظمة العفو الدولية 
األربعاء المجتمع الدولي إلى 

وقف شحنات األسلحة إلى دول 
مثل اسرائيل وسوريا التي يمكن 

أن تستخدمها الرتكاب ”مذابح 
جماعية“.

◄ أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية 
أمس عن تسجيل تحليق طائرات من 
دون طيار فوق باريس للمرة الثانية 
في غضون 24 ساعة، فيما لم يعرف 

من يقف وراء ذلك.

◄ قال الجيش التشادي األربعاء أنه 
قتل قرابة 207 مسلحا لبوكو حرام 

في اشتباكات أمس األول بالقرب من 
مدينة غرامبو النيجيرية التي تقع 

على حدود الكاميرون.

◄ أفادت تقارير أمس أن اإلدارة 
األميركية عينت كاترين آس داناني 

سفيرة لها في الصومال لتكون بذلك 
أول سفيرة لدى مقديشو منذ عام 

.1991

◄ لقي جنديان فليبينيان وخمسة 
متشددين حتفهم فيما جرح 16 

جنديا آخرين األربعاء خالل 
اشتباكات حصلت في بلدة باتيكول 
على جزيرة جولو جنوب العاصمة 

مانيال.

باختصار

القضاء  يستبعدون  مراقبون 

أقصتها  فـــإن  الــحــركــة،  عــلــى 

ستعجز  فإنها  سياسيا  أنقرة 

عن حسر نفوذها اجتماعيا

◄

أخبار

ضابطا أمنيا اعتقلتهم 

السلطات التركية 

لشبهة انتمائهم 

للكيان الموازي
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«سياســـاتنا تتمثل في منع امتالك إيران أســـلحة نووية، وكل 

من يســـتبق األحداث برفض االتفاق ال يعلم ماهيته، لم يحدث 

اتفاق بعد، وعلى الجميع انتظار نتائج املفاوضات». 

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

«املنافســـة القائمـــة بـــني تنظيـــم القاعـــدة وتنظيـــم الدولـــة 

اإلسالمية املتطرفني من خالل اجتذاب مزيد من املناصرين لهما 

ستعمل على تفاقم ظاهرة اإلرهاب». 

هانز جورج مآسن
رئيس هيئة حماية الدستور في أملانيا

«ال يـــزال أمـــام أفغانســـتان املزيد مـــن العمل وبـــذل الجهد ملنع 

التعذيب وســـوء املعاملة في حق املعتقلني املتهمني باإلرهاب، 

داخل السجون رغم ما ملسناه من تراجع».

نيكوالس هايسوم
كبير مبعوثي األمم املتحدة في أفغانستان

لوران فابيوس:

ستتغير على األرجح األمور 

إذا سيطر االنفصاليون 

على ميناء ماريبول

حملة تركية كبرى ضد «الخدمة»

◄ اعتقال المئات من عناصر الشرطة 

◄ اصدار مذكرة اعتقال ضد زعيمها 
      فتح الله كولن وسحب جواز سفره

◄ مصادرة 63 بالمئة من أسهم بنك 
      آسيا العصب المالي لها

◄ ادراجها ضمن الكتاب األحمر 
      كمنظمة إرهابية

◄ إغالق عدد من مدارسها بالبالد 
      ومساع إلغالق آخرى في الخارج

عقوبات دولية تنتظر 

املتناحرين بجنوب السودان

} نيويــورك (الواليــات المتحــدة) - يســـتعد 
مجلـــس األمـــن للتصويت، األســـبوع المقبل، 
بفرض عقوبات على طرفي الصراع في جنوب 
السودان، في الوقت الذي يتواصل فيه القتال 

رغم عدة اتفاقات لوقف إطالق النار.
وذكر مصدر دبلوماســـي رفض الكشف عن 
هويته، أنه تم توزيع مشـــروع قرار في مجلس 
قدمتـــه الواليـــات المتحدة يطالـــب بعقوبات  
وفـــرض تدابير وســـط الصـــراع العنيف على 
السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق 

رياك مشار.
وينص مشروع القرار على فرض عقوبات 
محددة األهداف من تجميد ودائع ومنع سفر، 
على الذين يهددون السالم واألمن أو االستقرار 
فـــي البالد والمســـؤولين عن التجـــاوزات أو 

يعرقلون توزيع المساعدات اإلنسانية.
كما يتضمـــن إمكانية فـــرض حظر توريد 
األســـلحة إلى البـــالد، وهو إجـــراء يلقى دعم 
الـــدول األوروبية مع أن إجـــراء من هذا النوع 
يمكن أن يضر ســـلفا كير أكثر من تأثيره على 

المتمردين.
وحـــددت الهيئـــة الحكومية لدول شـــرق 
أفريقيا ”إيغاد“ الــــ5 من مارس المقبل موعدا 

احتجاجات أمام السفارة األسترالية في جاكرتا أمس تنديدا بمطالب توني أبوت لإلفراج عن أستراليني ينتظران تنفيذ حكم اإلعداملكير ومشار لتشكيل حكومة وحدة وطنية.



} تبـــدأ إعـــادة تقديـــر التحديات التـــي تلّم 
مبصالح العرب من اإلمساك باألوراق املبعثرة 
فـــي القضايـــا االســـتراتيجية العربية وذات 
الصلة الوثيقة باألمن القومي العربي. وأهمية 
هذا األمر تزداد، خاصة وأن أبرز القضايا التي 
بدأت تطرح نفســـها بقوة تتجلى في مخاوف 
تفكك الدولة املركزية وسياســـات االســـتنزاف 
على أيدي جماعات العنف اإلســـالمي. يضاف 
إلـــى ذلك، اســـتفحال حساســـية السياســـات 
العربيـــة جتـــاه بعضهـــا البعض ثـــم ظهور 
سياســـات قصيـــرة النفـــس وعدميـــة التأثير 
تـــدل كلها علـــى ضعـــف التضامـــن العربي. 
ناهيك عـــن التهميـــش املتواصـــل للعرب في 
السياســـة الدولية. هذا في الوقت الذي بدأت 
تتجه سياســـات الواليات املتحـــدة األميركية 
فـــي العديد مـــن امللفـــات نحو رؤيـــة ال تأخذ 
بأولويـــات املصالح العربيـــة احلليفة لها منذ 
زمن باعتبار أن هذه األخيرة حتركها فلســـفة 
براغماتية تتحكم فيها عوامل مصلحية ذاتية 
أوال وأخيرا. ومن ثم تشـــترك هذه السياســـة 
في احلد من فعالية التحرك العربي املشـــترك 
إذا كان يتجـــه فـــي وجهة غير مرغـــوب فيها 
أو يريـــد صياغـــة أوضاعه طبقـــا لتصوراته. 
وهذا الســـياق يدفع إلى التساؤل بخصوص 
مدى قدرة النظـــام العربي على تفعيل مصادر 
قوته ملجابهة حتديـــات دول اجلوار اإلقليمي، 
وإلى أين يتجه الوضع الراهن؟ وما هي أوجه 
التناقض في النظام اإلقليمي العربي وما هي 

مالمحه وأبرز حتدياته؟

رؤيتان متنافستان

علـــى املســـتوى العربـــي، لم يعـــد يخفى 
على أحد أن هناك تكتال سياســـيا في املنطقة 
العربية يتمركز حول قطر وتركيا والســـودان 
(إذا اســـتثنينا تصريحات الرئيس السوداني 
األخيرة) وحركة اإلخوان املسلمني وحزب الله 
وإيران. ومهما تقاربـــت أو اختلفت توجهات 
هذا التكّتل، على املدى القصير أو املتوســـط، 
فإنه يهـــدف عموما إلى صياغة بديل إســـالم 
سياســـي في كل املنطقة العربية على اختالف 
أو تقارب وجهات النظر داخله وغايته ســـواء 
كانت مرجعيته من الفكر اإلســـالمي السني أو 
الشيعي. وهاجسه األول هو إضعاف األنظمة 
الوطنيـــة ومصادرة خطابها السياســـي. كما 
تختلط فيه الشـــرعية السياســـية بالشـــرعية 
الدينية، وقوامه التركيز على جتنيد الشـــباب، 

وتسخر له إمكانيات مالية ودعائية وإعالمية 
جلمعيات تّدعي أنها خيرية أو تعليمية.

فـــي املقابل، نقطـــة االنطالق فـــي الطرف 
اآلخـــر جتد رؤيتها السياســـية فـــي امللكيات 
العربيـــة ومصـــر وتونـــس، لكن هـــذا التكتل 
اجلديـــد مـــا زال جنيني التكويـــن ولم تكتمل 
مالمـــح عمله السياســـي االســـتراتيجي بعد، 
بحيـــث يســـعى إلى بلـــورة رؤيـــة إصالحية 
تدريجية حتافظ على مكاســـب الدولة الوطنية 
وحمايتها مـــن االضطرابات اجلارية وتصدع 
اجلبهة الداخلية مبا يضمن حقوقا وواجبات 
متساوية بني جميع املواطنني، فيما يؤّكد هذا 
القطب علـــى أن خيار اإلصالح العربي شـــأن 
وطني داخلي، وليـــس خيارا خارجيا ودوليا. 
كمـــا أنـــه ُيحذر بأن أســـلمة السياســـة تقوي 
احلركات اجلهادية أكثر ممـــا تضعفها، وهي 
تثير التفرقة مما يشجع على االنقسام الديني 

واملذهبي والطائفي داخل الوطن الواحد.
غاية هـــذا التوّجه احلفاظ علـــى مكونات 
هويـــة بلدانـــه اللغويـــة والثقافيـــة والرؤية 
احلضارية الوســـطية املنبثقة عنها في عوملة 
جارفة، بحيـــث أصبحت هذه الرؤية اإلقليمية 
التي حتمل مشعلها اململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة في اخلليج العربي 
ومصـــر  واملغرب في وســـط اإلقليـــم العربي، 
تدرك جيـــدا أن تآزرها والتعاون بينها واجب 
في ظل تدويل الكثير من شؤون العالم العربي. 
هذا في الوقت الذي تطـــّل على العالم العربي 
برمته، حتديات اجلماعـــات العنيفة املتطرفة، 
فضـــال عـــن مـــآل الغـــزل اإليرانـــي األميركي 
وتدخالت إيران وتركيا عبر أحزاب إســـالمية 
في مســـائل تهم جوهر األمن العربي القومي. 
بحيث بتنا في معادلة ضرب اإلسالم باإلسالم 
عبر والءات فرعية تســـببت في اليمن وسوريا 
والعـــراق وليبيا إلـــى ظهور نعـــرات طائفية 
وجهويـــة ومناطقيـــة وقبليـــة واصطفافـــات 

طائفية.
ولعلنـــا ال نبالـــغ البتة، بالقـــول إن مصر 
توجد في قلب هاتـــني الرؤيتني املتصارعتني، 
حيـــث لم تســـتطع الصمـــود إال بفضـــل قوة 
جيشها الوطني ودعم قوي من بلدان خليجية 
مؤثرة، تؤمن بأن حتديـــد الصراع بني هاتْني 
بحســـم  يتعلق  االســـتراتيجيتني،  الرؤيتـــني 
مســـتقبل التطور السياســـي في مصر بعد أن 
سقط املســـتفيد الذي لم يشارك في الثورة إال 
فـــي هزيعها األخيـــر وأراد اســـتغالل ضعف 
الدولة لكي يبســـط هيمنته عليها. تاله فشـــل 
ذريع في إدارة شؤون الدولة وخيبة أمل كبيرة 
في معاجلة املشكالت االقتصادية والسياسية، 
خاصة أن مصر تشكل القاعدة العربية وصلة 

الوصل بني الشرق والغرب.
كما أن استقرار مصر في صلب االستقرار 
العربـــي وأمنـــه القومـــي، ال منـــاص منه وال 
بديل عنه في كســـب رهان التنمية االقتصادية 
وحتســـني مستوى معيشة الســـكان ومجابهة 
الفســـاد ومحاربة البطالة بني الشباب واحلد 
من الفـــوارق االجتماعية واالقتصادية، بحيث 
تصبح القوى السياسية واملدنية في قلب هذا 
التحدي، ال بعيدة عنه وال مستبعدة منه. إال أن 

واقع األحداث املتسارعة وخطورة التجاذبات، 
تدفـــع إلـــى اإلحاطـــة بالتهديـــدات اإلقليمية 
القائمـــة فـــي مواجهـــة رؤيـــة دول االعتـــدال 

العربي.

المشروع التركي

متثل اجلغرافيا التركية اجلناح الشـــمالي 
للشـــرق األوســـط، حيث تتمـــاس حدودها مع 
ســـوريا والعراق واحلدود الشـــمالية الغربية 
مـــع إيران، ممـــا يخولها التأثيـــر في جوارها 
العربي اجليوسياســـي. وهي تنفرد باقتصاد 
يجعلها رقم 17 في العالم وكتلة بشرية ضخمة 
ومبوقـــع مهم علـــى البحر األبيض املتوســـط 
والتحكم فـــي مضيق البوســـفور والدردنيل، 
يبعث فيها الرغبة فـــي أن جتعل من محيطها 
القريب ســـوقا كبيـــرة لبضائعهـــا وفي نفس 
الوقت مـــوردا طاقيا بامتياز. وتكمن مشـــكلة 
تركيـــا مع العرب في كونهـــا تريد أن تتصرف 
كدولـــة إقليمية نافـــذة ومتحكمة فـــي ملفات 
ثالثة أولها مشكلة املياه واحلدود أو في رسم 
مســـتقبل العالقات مع إســـرائيل، بحيث تريد 
أن تكون هي من يحّدد إيقاع هذه املســـتويات 
وتعزف موســـيقاه. فضال عـــن ذلك، قرر حزب 
العدالـــة والتنميـــة دعـــم النفـــوذ التركي في 
العالـــم العربي واختراقه بدعـــم تيار اإلخوان 
املســـلمني والترويج لنموذجه السياسي عبر 
هذا التيار وجعله محور سياستها اخلارجية. 
باإلضافة إلى أنه إذا كان من الغريب أن يصل 
هذا احلـــزب إلى احلكم مبوجـــب الفصل بني 
الدين والسياســـة، فهو يســـعى إلى تســـخير 
اإلســـالم السياســـي عبر اإلخوان املســـلمني 
لتحقيق موقع قـــدم في البلـــدان العربية عبر 
االنضمـــام إلى محـــور عربي رمالـــه متحركة 

على الدوام. كمـــا أنه من املعروف أن أنقرة لم 
تتخذ إجراءات لضبط الدخول أو التسلل على 
احلدود مع ســـوريا والعراق. ومن ثم التزمت 
تركيـــا الصمت كثيرا وطويال حول ما يقوم به 
تنظيم داعش، رمبا يبرره اســـتغالل سياسي 
كمسمار في كعب أخيل النفوذ اإليراني املتورم 
في املنطقة، وبالتالي اســـتغالله كورقة خللط 
األوراق في التوازنات اإلقليمية، ألنها ما زالت 
ترى أن االتفاقية املوقعة مع بريطانيا في عام 
1926 سارية املفعول، وميكنها استرجاع والية 
املوصل في حالة لم يتمكن العراق من احلفاظ 
علـــى وحدته، كمـــا هو مضمن فـــي االتفاقية، 
لذلك تســـعى دائما إلى إيجاد أرضية توافقات 
مع إيران على حســـاب العرب بحساب منطق 
التكلفـــة والعائد في العـــراق، ناهيك عن عدم 
التخلي كليا عن ورقتها الســـابقة التي متثلت 
في التقارب التركي–اإلسرائيلي بفعل روابطها 

مع الواليات املتحدة األميركية.

المشروع اإليراني

حاولـــت إيـــران، طـــوال ســـنوات، التأثير 
في محيطها العربي عبـــر تصدير الثورة منذ 
1979. لكـــن بعدما عجزت عـــن ذلك، بادرت إلى 
تعديل نســـختها الثورية والتأثير في جوارها 
عبـــر ”مشـــروع املمانعـــة“ بحيـــث حاولت أن 
تـــرث وأن تســـتغل كل التلوينات الشـــعبوية 
في الظهـــور مبظهر العـــداء للواليات املتحدة 
األميركية بعد أفول جنم الناصرية والتيارات 
البعثية في الشـــرق األوســـط. ومن ثم حاولت 
عبـــر امتداداتها العرقيـــة والطائفية للضغط 
على جوارها العربي كي تقبلها واشـــنطن في 
األخير كشـــريك اســـتراتيجي، بحيـــث تندرج 
املفاوضـــات اإليرانيـــة األميركيـــة حول امللف 
النـــووي في هذا األفق املنظور، ســـاعية بذلك 
إلى إقناع إدارة أوبامـــا بأنها ”نظام محافظ“ 
ال يعادي املصالـــح األميركية بقدر ما يعارض 
موقع إيـــران احلالي في هـــذه املصالح. لذلك 
عمدت ســـلطات إيران إلى التمـــدد في العراق 
ولبنان وســـوريا واليمن مما أخل بالتوازنات 
اإلقليميـــة وبات هـــذا التدخل يشـــكل حتديا 

كبيرا لألمن القومي العربي في املنطقة.
عالوة على ذلك، تســـعى إيران إلى توطيد 
نفوذها في العراق والظهور مبظهر الشـــريك 
األساســـي فـــي مكافحـــة داعـــش واحلريص 
علـــى املصالح الغربية فـــي املنطقة، على نحو 
يساعدها في التحول إلى قطب إقليمي رئيسي 
مســـتغلة بذلك عـــدم رغبة الواليـــات املتحدة 

األميركية في التدخل عسكريا.

مأزق العمل العربي المشترك

تعثـــر السياســـة العربية احلالية بســـبب 
ظهـــور رؤيتـــني متصارعتني حـــول ما يجري 
في العراق وســـوريا واليمـــن وليبيا، ال يعني 
أننـــا هنا بصـــدد تكـــرار صـــراع قدمي/جديد 
فـــي النظـــام العربي كالذي حصـــل بني جبهة 
الصمود والتصدي والـــدول العربية األخرى. 
بل بتنا اليـــوم أمام معادلـــة جديدة وخطيرة 
قوامهـــا غياب توازن اســـتراتيجي. فضال عن 
تصاعد حدة إرهاب عابر للحدود اســـتطاع أن 
يجهز على احلدود. لذلك إن التبشـــير بخرائط 
جديدة تقتطع أجزاء معينة وتصنع أخرى لن 
يقوم إال بنشـــر الفوضى واالنفجارات األمنية 
الكبرى التي تعكس جليا خطورة املسار الذي 

آلت إليه املنطقة.

والواقـــع، إننـــا اليوم في صـــراع تتدخل 
فيـــه قوى إقليمية غير عربيـــة (إيران وتركيا) 
لقلب النظام العربي وتســـير األحداث ويتجه 

الفاعلون فيه في اجتاهني متقابلني. 
وأبرز مما فيه شدة الصراع التي ال تتوقف 
أبدا، بحيث غاب العمل العربي املشـــترك ولم 
يساعد دور اجلامعة العربية على مللمة الوضع 
علـــى قاعدة تنـــازالت متبادلة كمـــا يحدث في 

االحتاد األوروبي. 
وبتنـــا اليوم جنابـــه الكثير من املشـــاكل 
فـــي وقت واحد وظروفا مســـتعصية بلغ فيها 
الضعـــف العربي مداه مع بزوغ هالل شـــيعي 
يتمدد على تخوم الوطن العربي وفي محيطه. 
ناهيك عن خطر التنظيمات اإلرهابية والصراع 

العراق وسوريا وليبيا وفوضى اليمن.
وقد كشـــفت التطورات األخيرة في منطقة 
الشـــرق األوسط أن السياســـة األميركية، هي 
سياســـة مصلحية متناقضة وفاقـــدة للثبات 
فـــي موقفها، وهي ذات توجهـــات متحولة في 
سياســـتها مبا يتفق مـــع أهدافها وتعاني من 
أزمة مصداقيـــة وثقة، مبعنـــى أن كل اجلوار 
العربي ومتفصالتـــه أصبح عرضة إلى هزات 

عنيفة لها ارتدادات آنية ومقبلة.
بوجه عام، كلما ازدادت حدة االســـتقطاب 
وبـــني  العربـــي  العربـــي–  التحالـــف  داخـــل 
أعضائـــه، اتســـع هامـــش التدخـــل األجنبي 
والدولـــي فـــي قضايا العرب. لـــذا ال ميكن فك 
حالة االستعصاء احلالية إال بترتيب أولويات 
دول االعتدال العربي وفحص سائر الرهانات 

احمليطة به. 
ال ميكـــن معاجلـــة املنعـــرج األخيـــر فـــي 
النظـــام العربي الذي تتجاذبـــه  اليوم رؤيتان 
جـــذري  بحـــل  ربطنـــاه  إذا  إال  متنافســـتان، 
يكمـــن فـــي اتفـــاق اجلميـــع على قطـــع دابر 
التطـــرف ومواجهتـه فكريــــا وإعـالميا فضال 
عـــن معاجلة الشـــرخ الكبير الـــذي حصل في 
مواقفه حول اإلسالم السياسي وأمنه القومي 
االستراتيجي، مما يجعل من التعاون وتنسيق 
السياســـات واحلفـــاظ على املصالـــح أولوية 
كبرى، بحيث يجب أن يكون حجر الزاوية فيه 
دول االعتدال العربي وعلى رأســـها السعودية 
ومصر مبـــا يضمن عدم الوقـــوع حتت تأثير 

أطـراف خارجيـة إقليميـة أو دولية. 
بتنـــا نواجه اليوم العبـــث بخريطة العالم 
العربـــي وإعادة رســـم جغرافيتـــه على نحو 
تتفكك فيه دول متهيدا لظهور دويالت لألكراد 
والســـنة والشيعة أو القبول بكانتونات داخل 
الـــدول نفســـها، طاملـــا بقي ذلـــك يحافظ على 

مصالح دولية بعينها. 
هذا األمر يطرح اســـتراتيجيات وشعارات 
جذرية يجب أن تضـــع املواطن العربي وقواه 
املدنية واإلعالمية في أي استراتيجية ملواجهة 
التحديـــات واألخطار التي حتيط به. وهذا هو 

األهم في هذه املرحلة. 

* باحث جامعي،
 مركز أنظمة الفكر املعاصر، جامعة السوربون

 النظام العربي في مواجهة التحديات اإلقليمية: صراع األدوار إلى أين
  [ معادلة قوامها غياب التوازن االستراتيجي  [ تبشير بخرائط جديدة تقتطع أجزاء وتصنع أخرى على وقع الفوضى

ــــــح اخلالف العربي العربي حول حلول العديد من األزمات في املنطقة القوى اإلقليمية،  مين
تركيا وإيران، بدرجة أولى، الفرصة لتحقيق مآربها في املنطقة. كما يفتح انقســــــام الرؤى 
ــــــت العربي الداخلي املجال أمام حتالفات خارجية لها توجهاتها  العربية حول قضايا البي
ومصاحلها املضادة للتدّخل مبا يجعل املنطقة في أزمات مستمّرة يحتاج حّل بعضها إلى 

تفعيل حتّرك عربي مشترك في ظل تدويل الكثير من شؤون العالم العربي.
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في 
العمق

د. حسـن مـصدق

{التصدي ملصادر التهديد ألمن األمة العربية وتماســـكها يكمن 

فـــي تحديد تلـــك املخاطر والتهديـــدات والعمل علـــى مجابهتها 

بشتى الطرق والوسائل كل حسب مجاله ومسؤوليته}. 
أحمد بن محمد اجلروان
رئيس البرملان العربي

{الحاجة إلى قوة عســـكرية عربية مشـــتركة تنمو كل يوم ملواجهة 

تهديـــدات التشـــدد اإلســـالمي، والعديد من الـــدول العربية أعلنت 

دعمها السياسي والعسكري ملصر بعد مقتل املصريني في ليبيا}.
عبد الفتّاح السيسي
الرئيس املصري

{إنشـــاء قـــوة عســـكرية عربية تحت قيادة مشـــتركة يحســـن تدفق 

وتبادل املعلومات االســـتخباراتية كما يســـمح لجميع الدول العربية 

بالتنسيق واالستجابة السريعة ملواجهة زيادة تدفق الجهاديني}.
طارق فهمي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

انقسام الرؤى العربية حول األزمة السورية يزيد من تعقيدها

إيران تسعى إلى الظهور بمظهر 

مكافحة  في  األساسي  الشريك 

في  يساعدها  نحو  على  داعــش 

التحول إلى قطب إقليمي رئيسي

◄

أسلمة السياسة تقوي الحركات 

التفرقة وتشجع  الجهادية وتثير 

والمذهبي  الديني  االنقسام  على 

والطائفي داخل الوطن الواحد

◄

جيش عربي موحد: تحديات كثيرة تحول دون تحويله إلى حقيقة

حممد نوار

} حتــــّدث الرئيــــس املصــــري عبــــد الفتاح 
السيســــي، في أحدث خطاب له، عن احلاجة 
إلى قوة عسكرية عربية مشتركة تنمو كل يوم 
د اإلسالمي. وأشار  ملواجهة تهديدات التشــــدُّ
السيســــي خالل ظهــــوره علــــى التليفزيون 
املصــــري للحديث عن الضربات اجلوية على 
معاقــــل اإلرهاب في ليبيــــا، إلى أن ”اجليش 
املصري ليســــت لديــــه مصلحة فــــي غزو أو 
ُمهاجمــــة دول أخرى، ولكن اجليش ُســــدافع 
عن املصريني، وكذلــــك املنطقة إذا لزم األمر، 

وذلك بالتنسيق مع أشقائنا العرب“.
وكثرت في اآلونــــة األخيرة الدعوات إلى 
انشــــاء قوة دفاعية عربية مشــــتركة وتفعيل 
اتفاقيات اجلامعة العربية في هذا الســــياق؛ 
ووفق عمــــاد جــــاد، اخلبير مبركــــز األهرام 
للدراســــات السياسية واالســــتراتيجية، فإن 
قــــادة املنطقة العربية في حاجة إلى إنشــــاء 
د  قوة عســــكرية عربية ملواجهة خطر التشــــدُّ
اإلســــالمي واجلماعات املسلحة في املنطقة. 
وتابــــع أنه توجد تقاريــــر صحفية، تؤكد أن 
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحــــدة ومصــــر والكويــــت واألردن، تبحث 
منذ أشــــهر إنشــــاء حلف عســــكري ملواجهة 

املســــلحني اإلســــالميني، مع إمكانية تفعيل 
ل في أنحاء الشرق  قوة عربية ُمشتركة للتدخُّ

األوسط.
ويوضح جاد، أن تشــــكيل حتالف عربي 
حتت ”الناتو العربي“، يعّزز من مكانة الدول 
العربية، ويجعلها قادرة على حل مشــــاكلها 
ــــالت خارجية، الســــيما وأن الغرب  دون تدخُّ
أو حلف شــــمال األطلســــي لديــــه مطامع في 
تفكيــــك الدول العربية، ومــــا يحدث في ليبيا 
من فوضى وتنامي قوة امليليشيات املسلحة، 

دليل على رغبة الغرب في تدمير املنطقة. 
ويشير إلى أن الواليات املتحدة األميركية 
تــــدرك أن حتالفــــا عســــكريا عربيــــا يعنــــي 
انســــحاب نفوذهــــا ومكانتها فــــي املنطقة، 
الســــيما وأن اجليش العربي املوّحد سيمتد 

من احمليط األطلسي إلى العراق.
مــــن جانبه، أشــــار طارق فهمي أســــتاذ 
العلــــوم السياســــية بجامعة القاهــــرة، إلى 
أن إنشــــاء قوة عســــكرية عربية حتت قيادة 
مشــــتركة، يحّســــن تدّفق وتبادل املعلومات 
االســــتخباراتية، كما يســــمح جلميع الدول 
السريعة  واالســــتجابة  بالتنســــيق  العربية 
إلــــى  اجلهاديــــني  تدّفــــق  زيــــادة  ملواجهــــة 
املنطقة بســــبب األزمة الســــــورية. ويوضح 
أن اجليــــوش العربية مدّربــــة جيدا، ومتتلك 

معدات عسكرية ُمتطورة، ما يؤهلها ملواجهة 
تهديــــدات املنطقة، باإلضافة إلى وجود املال 
الــــالزم مــــن دول اخلليج لتمويــــل العمليات 

العسكرية في أّي دولة عربية.
واســــتطرد قائــــًال ”لكن توجد إشــــكالية 
الصيانــــة واخلدمات اللوجيســــتية، فالغرب 
قــــد ينزعج من تكوين لوبي عســــكري عربي، 
ويحجم عن تقدمي الصيانة الالزمة للُمعدات 
العسكرية أو قطع الغيار، فرغم أن اجليوش 
العربية تفعل كل شــــيء، إال أنها تقف بعيدا 
جــــدا عــــن الصيانــــة وقطــــع غيــــار املعدات 
العســــكرية، نظرًا ألن املنطقة برمتها تعتمد 
على الواليــــات املتحدة األميركيــــة في نظام 

التسليح اخلاص بها“. 
ويوضــــح أن تشــــكيل اجليــــش العربــــي 
يتطلــــب موافقة جامعة الدول العربية وليس 
مجلس األمن، ألنه سيكون جيشا قاصرا على 
ــــل الفوري في أّي دولــــة عربية تواجه  التدخُّ

خطرا ُيهّدد األمن والسلم اإلقليميني.

عماد جاد:

 {الناتو العربي} يجعل 

الدول العربية قادرة على حل 

مشاكلها دون تدخالت
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} وجــــه يحدق من لوحات إعالنات عديدة في 
وسط بغداد جلنرال أشيب الشعر بعني يقظة 
تطّل على مختلف أنحــــاء العاصمة العراقية. 
غيــــر أن هذا القائد العســــكري ليــــس عراقيا 
وإمنا إيراني. وصلــــت هذه اللوحات مؤخرا، 

مما يعكس نفوذ إيران اآلن في العراق.
والعــــراق أساســــا دولة عربيــــة طاملا نظر 
مواطنوهــــا مــــن الشــــيعة والســــنة على حد 
سواء إليران بشيء من الريبة. لكن في الوقت 
الذي تكافح فيــــه بغداد لقتــــال تنظيم الدولة 
اإلسالمية الســــني املتشــــدد، يعتبر كثير من 
الشــــيعة العراقيــــني إيــــران الدولــــة الدينية 

الشيعية اآلن حليفهم الرئيسي.
وعلــــى األخــــص، أصبــــح شــــيعة العراق 
يثقون فــــي املســــلحني املدعومني مــــن إيران 
الذيــــن تولوا زمام األمر، منــــذ أن هرب جنود 
اجليش العراقــــي من اخلدمة بأعــــداد كبيرة 
خالل فصل الصيف املاضي. واحتدت عشرات 
من اجلماعات شبه العسكرية في كيان تكتنفه 
الســــرية تابع للحكومة العراقية حتت مسمى 

جلنة احلشد الشعبي.
وأّســــس جلنــــة احلشــــد الشــــعبي رئيس 
الــــوزراء العراقــــي الســــابق نــــوري املالكــــي 
وأصبحت تقوم اآلن بــــدور قيادي في العديد 
مــــن العمليــــات األمنية في العــــراق، ولكونها 
تعد جهة ربط بني طهران واحلكومة العراقية 
والفصائــــل املســــلحة فلها دور مؤثر بشــــكل 

متزايد في حتديد مستقبل البالد.
وحتــــى اآلن لــــم يعــــرف الكثير عــــن هذه 

اللجنة. 
ولكن في سلســــلة مــــن املقابالت مع وكالة 
”رويترز“ حتدثت شخصيات عراقية بارزة من 
اللجنة بالتفصيل عن ســــبل تعاون الفصائل 
شبه العســــكرية وبغداد وإيران والدور الذي 
يلعبه مستشارون إيرانيون داخل هذه اللجنة 

وعلى خطوط املواجهة.

ومــــن بني املتحّدثني شــــخصيتان بارزتان 
في منظمة بدر التي رمبا تكون أقوى الفصائل 
الشــــيعية املسلحة وقائد ســــرايا اخلراساني 

وهي فصيل مسلح جديد نسبيا.
وبوجه عام، تشرف جلنة احلشد الشعبي 
على عشــــرات مــــن الفصائل وتنســــق بينها. 
ويقول مطلعــــون على بواطن األمور إن معظم 
هــــذه الفصائــــل حتركت بناء علــــى دعوة إلى 
حمل الســــالح وجهها املرجع الشيعي األعلى 
آية اللــــه علي السيســــتاني. وتتحدث اللجنة 
أيضا عن الزعيم األعلى اإليراني آية الله علي 
خامنئي كعامل رئيســــي في قرارهــــا بالقتال 

وما تصفه بالدفاع عن العراق.
وقال هــــادي العامري، زعيــــم منظمة بدر: 
إن أغلبية أعضاء املنظمــــة ”الكثير من عندنا 
يعتقد… بأن السيد خامنئي متوفرة به شروط 
القيــــادة اإلســــالمية. ولذلــــك هــــو قائد ليس 
لإليرانيــــني وإمنا قائد لإلمة اإلســــالمية. إني 
معتقد وأفتخــــر بهذا االعتقــــاد“. وأصر على 
أنــــه ليس هنــــاك تضــــارب بــــني دوره كزعيم 
سياسي عراقي وقائد عسكري ووالئه الديني 
خلامنئي. وزعــــم أن خامنئي ”يضع مصلحة 

العراق كعراقي مقدمة على كل شيء“.

من ساحة المعركة إلى المستشفى

يرأس جلنة احلشــــد الشعبي جمال جعفر 
محمد، امللقب بأبي مهدي املهندس، وهو قائد 
سابق في منظمة بدر كان قد شارك من قبل في 
مؤامرة على الرئيــــس العراقي الراحل صدام 
حسني واتهمه مســــؤولون أميركيون بتفجير 

السفارة األميركية في الكويت عام 1983.
ويقول مســــؤولون عراقيــــون إن املهندس 
هو الــــذراع اليمنى لقاســــم ســــليماني، قائد 
فيلــــق القدس، وهو جزء مــــن احلرس الثوري 
اإليراني. ويشيد مقاتلون باملهندس ويصفونه 
بأنه ”قائد كل القوات وكلمته مثل ســــيف على 
كل الفصائل“. ويساعد الكيان الذي يرأسه في 
تنســــيق كل األمور من املســــائل اللوجيستية 
إلى العمليات العســــكرية ضــــد تنظيم الدولة 
اإلســــالمية. ويقــــول أعضاء بهــــذا الكيان إن 
الصداقة بني املهندس وســــليماني والعامري 

تساعد في ترسيخ التعاون.
وقــــال معــــني الكاظمي، أحد قــــادة منظمة 
بــــدر في غرب بغــــداد، إن الصداقة التي تربط 
بني املهندس وســــليماني والعامــــري منذ 20 
عاما ”ســــاعدت بشكل كبير في تنظيم صفوف 
احلشــــد الشــــعبي وإنشــــاء قوة عملــــت على 
حتقيق نصر عجز عن حتقيقه 250 ألف جندي 
عراقي و600 ألف شرطي من وزارة الداخلية“.

الرئيســــي  القيــــادة  فريــــق  أن  وأضــــاف 
يتشــــاور عادة ملــــدة ثالثة أو أربعة أســــابيع 
قبل أي حمالت عســــكرية كبيرة. وتابع ”نحن 

ننظر إلى املعركة من جميع اجلهات. أوال نبدأ 
بتحديــــد أرض املعركة… كيفيــــة توزيع املهام 
على فصائل احلشــــد الشــــعبي.. التشاور مع 
قادة الفصائل والقيام باألمور اللوجيستية“.

وقال إن سليماني ”يشارك في مركز قيادة 
العمليــــات مــــن وقت ابتــــداء املعركــــة وحتى 
انتهائها وآخر شــــيء يفعله هو زيارة جرحى 

املعارك في املستشفى“.
ويقّدر مســــؤولون عراقيــــون وأكراد عدد 
املستشــــارين اإليرانيني في العــــراق بني مئة 
وعــــدة مئات، وهــــو أقل من نحــــو ثالثة آالف 
ضابــــط أميركي يدربون القوات العراقية. لكن 
اإليرانيني ميّثلون قّوة ذات نفوذ أكبر من عدة 
أوجــــه. ويقول مســــؤولون عراقيــــون إن دور 
طهــــران ينبع من اعتقادهــــا أن تنظيم الدولة 
اإلســــالمية ميثل خطرا مباشرا على املزارات 
الشــــيعية ليس في العراق فحســــب وإمنا في 
إيران أيضا. واملــــزارات في البلدين، وخاصة 

في العراق، تعّد من أقدس املزارات الشيعية.
ويضيف املسؤولون أن اإليرانيني ساعدوا 
على تنظيم املتطوعني الشيعة واملسلحني بعد 
أن دعا املرجع الشــــيعي األعلــــى آية الله علي 
السيستاني العراقيني إلى الدفاع عن بالدهم 
بعد أيام من ســــيطرة الدولة اإلســــالمية على 

مدينة املوصل الشمالية في يونيو املاضي.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء العراقــــي حيــــدر 
العبــــادي إن إيــــران زّودت القــــوات العراقية 
واملتطوعني بأسلحة وذخيرة من األيام األولى 

للحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأرســــل اإليرانيــــون أيضا قــــوات. وقال 
مسؤولون أكراد إنه عندما تقّدم مقاتلو الدولة 
اإلســــالمية من احلــــدود العراقيــــة اإليرانية 
خالل فصــــل الصيف املاضي، أرســــلت إيران 
وحدات مدفعية لقتالهم. وقال فريد اسارساد، 
املســــؤول الكبير بإقليم كردستان العراق، إن 
القــــوات اإليرانية كثيرا مــــا تعمل مع القوات 
العراقيــــة. وأضــــاف أن جنــــود البيشــــمركة 
األكراد في شــــمال العراق تعاملوا ”مع األمور 

الفنيــــة مثل التعرف على األهداف في املعركة، 
ولكــــن اإليرانيــــني كانوا يتولــــون أمر إطالق 
الصواريخ ونيــــران املدفعية“. وقال الكاظمي 
إن املستشارين اإليرانيني في العراق ساعدوا 
فــــي كل شــــيء، مــــن التكتيــــكات إلــــى تزويد 
الفصائل شــــبه العسكرية بقدرات خاصة مثل 
الطائرات بال طيــــار واالتصاالت، مبا في ذلك 

املراقبة اإللكترونية واالتصاالت الالسلكية.
وقال ”األميركان كانوا موجدين طيلة هذه 
الســــنني مع اجليــــش العراقي ولــــم يعلموهم 
مطلقــــا كيفية اســــتخدام الطائرات املســــيرة 
(بال طيار) أو كيفية استعمال وتشغيل شبكة 
متطــــورة مــــن االتصاالت أو كيفيــــة اعتراض 
اتصاالت العدو“. وأضاف ”احلشــــد الشعبي 
ومبســــاعدة مستشــــارين إيرانيني يعرف اآلن 

كيفية تشغيل وتصنيع الطائرات املسيرة“.
ومن بــــني الفصائل الشــــيعية التي تظهر 
نفــــوذ إيران في العراق ســــرايا اخلراســــاني 
التــــي تشــــكلت عــــام 2013 اســــتجابة لدعوة 
خامنئــــي حملاربة اجلهاديني الســــنة أوال في 

سوريا ثم بعد ذلك في العراق.
وسرايا اخلراساني مسؤولة عن اللوحات 
اإلعالنيــــة في بغداد التي يظهر فيها اجلنرال 
اإليراني حميــــد تقوي، عضو احلرس الثوري 
اإليرانــــي. وقتل تقوي، املعــــروف بأبي مرمي، 
في شــــمال العراق في ديسمبر وأصبح بطال 
بالنســــبة إلــــى كثيــــر مــــن املقاتلني الشــــيعة 
العراقيني. وقال علي الياســــري، قائد ســــرايا 
اخلراســــاني، إن تقوي ”كان خبيرا في حرب 
وإن ”الناس كانــــوا ينظرون له  العصابــــات“ 
كشــــخصية ســــاحرة“. وفي تســــجيل فيديو 
بثته ســــرايا اخلراســــاني على اإلنترنت بعد 
وقت قصير من وفاة تقــــوي، يجلس اجلنرال 
اإليرانــــي القرفصــــاء فــــي أرض املعركة وهو 
يصدر األوامر واألعيــــرة النارية تتطاير فوق 
الــــرؤوس. وحوله يرقــــد مقاتلــــون عراقيون 
مسلحون ببنادق كالشــــنيكوف على األرض. 
ويرتدي تقوي زيا مموها ويبدو عليه الهدوء.

 ويوضــــح تســــجيل الفيديــــو فــــي وقــــت 
الحق كيف يحشــــد اجلنرال اإليراني مقاتلني 
ويشجعهم على التقدم ملهاجمة مواقع معادية.
وخــــالل يومــــني مــــن ســــقوط املوصل في 
العاشــــر من يونيو من العام املاضي، ســــافر 
تقوي -وهــــو من األقلية العربيــــة في إيران- 
إلــــى العراق مــــع أفراد من اجليــــش النظامي 
اإليراني واحلرس الثوري وخالل وقت قصير 
كان يســــاعد في رســــم خطة لتطويــــق تنظيم 
الدولــــة اإلســــالمية خــــارج بلد علــــى بعد 80 

كيلومترا شمالي بغداد.
والوقــــت الــــذي أمضاه تقوي مع ســــرايا 
اخلراســــاني كان مبثابــــة فاحتة خيــــر عليها 
فقد تضاعف عدد األعضاء من 1500 إلى ثالثة 
آالف، وهــــي اآلن مســــلحة مبدفعيــــة ومدافع 
رشاشــــة ثقيلة و23 مركبة همفــــي كثير منها 

جرى االستيالء عليه من الدولة اإلسالمية.
وفــــي نوفمبر، عاد تقوي إلــــى العراق من 
أجل هجوم للشــــيعة قرب احلــــدود اإليرانية. 
وقال الياســــري إن تقوي صاغ خطة لتطويق 
وحصار الدولة اإلســــالمية في بلدتي جلوالء 
والســــعدية. وبعد االنتصار فــــي هذه املعركة 
بدأ يخّطط للمعركة التالية. وحّثه الياســــري 
علــــى أن يكون أكثر حــــذرا، ولكنه قتل بنيران 

قناص في ديسمبر.
وفي جنــــازة تقوي نعاه علي شــــمخاني، 
أمني عــــام املجلــــس األعلــــى لألمــــن القومي 
اإليرانــــي، قائــــال إنه كان أحــــد اإليرانيني في 

العــــراق ”الذين دافعوا عن ســــامراء وضحوا 
بدمائهم حتى ال نضحي بدمائنا في طهران“.  

وحضر اجلنازة كل من سليماني والعامري.

روح عراقية جديدة

مقّر ســــرايا اخلراســــاني في شرق بغداد 
داخل مجمــــع حكومــــي يضم مكاتــــب وزراء 
وأعضــــاء في البرملــــان. وصور تقــــوي وقادة 
آخــــرون من ســــرايا اخلراســــاني قتلــــوا في 
املعــــارك معلقة على اجلدران اخلارجية للفيال 
اخلاصة بالســــرايا. ويســــير الياسري متكئا 
على عصا بعد إصابته في ســــاقه اليسرى في 
معركة بديالى في نوفمبر. وعلى مكتبه توجد 
صــــورة خلامنئي. ويصف الياســــري ســــرايا 
اخلرســــاني ومنظمــــة بدر وجماعــــات أخرى 

”بروح“ جلنة احلشد الشعبي العراقية.
لكــــن ال يّتفق اجلميع معه فــــي الرأي. فقد 
انتقــــد مســــؤول شــــيعي كبير فــــي احلكومة 
العراقية سرايا اخلراساني وجماعات أخرى 
قائال إنها ”ليست سوى أدوات في يد طهران“. 
وأضاف ”إنها جماعة إيرانية الصنع أسسها 
تقــــوي. وهي فعالــــة للغاية بســــبب عالقاتها 
الوثيقــــة باإليرانيني من أجــــل احلصول على 
أسلحة وذخيرة“. وتكهن اسارساد، املسؤول 
الكــــردي، بــــأن تتطــــور الفصائــــل الشــــيعية 
العراقية إلى قوة دائمة تشبه احلرس الثوري 
اإليرانــــي ويعتقد أنها ســــتعمل فــــي يوم ما 
بشــــكل ترادفي مع اجليش النظامي العراقي. 

وقال إنه سيصبح هناك جيشان في العراق.
وقــــد يكون لذلك آثار كبيرة بالنســــبة إلى 
مســــتقبل البالد. وتتهــــم جماعــــات حقوقية 
الفصائل الشــــيعية بتشــــريد وقتل ســــنة في 
املناطــــق التي حرروهــــا وهي تهمــــة ينفيها 
قادة الفصائل شبه العســــكرية متاما. وتلقي 
الفصائل باللوم على سياسيني سنة وتتهمهم 

بنشر شائعات لتلطيخ اسم احلشد الشعبي.
وقال املسؤول الشيعي الكبير، الذي انتقد 
سرايا اخلراساني، إن الفصائل املسّلحة التي 
تتمع بحرية العمل دون التشاور بشكل مباشر 
مع اجليــــش أو رئيــــس الوزراء قــــد تضعف 
اســــتقرار العراق.  ووصف املســــؤول منظمة 
بــــدر بأنها أقوى قوة فــــي البالد وحتى أقوى 
من رئيس الــــوزراء العبادي. ورفض العامري 
هذه املزاعم، وقال إنه يقدم خططه العســــكرية 

بشكل مباشر للعبادي من أجل إقرارها.
لكن نائبه الكاظمي لم يشــــكك في أن جلنة 
احلشــــد الشــــعبي أقوى من اجليش العراقي. 
وقال ”جندي احلشــــد الشــــعبي يرى قائده… 
أو احلاج هــــادي العامري أو احلاج املهندس 
أو حتى قاســــم سليماني موجودين في أرض 
املعركــــة يتناولون الطعام معهم.. يجلســــون 
معهم علــــى األرض.. ميزحون معهم.. هذا هو 

السبب في أن هذه قوة ال تقهر“.

قوات الحشد الشعبي تهيئ أرضية التغلغل اإليراني في العراق
[ أذرع إيران تتمدد تحت غطاء مواجهة تهديد داعش  [ سرايا الخراساني ميليشيا إيرانية مزروعة في قلب بغداد

متكنت إيران من التغلغل في العمق العراقي، وال أدّل على ذلك أفضل من قّوات احلشــــــد 
الشــــــعبي التي باتت كيانا أمنيا موازيا للكيان األمني املركزي التابع للدولة. وقد بات هذا 
ــــــان، إلى حانب امليليشــــــيات اإليرانية يضطلع بدور قيادي فــــــي العديد من العمليات  الكي
األمنية في العراق بحجة احلرب على تنظيم الدولة اإلســــــالمية املتشــــــّدد، رغم أن االثنني 

يسعيان لتمزيق أوصال العراق من باب الطائفية.

في 
العمق

{إيـــران أول بلـــد قدم مســـاعدات إلى العـــراق في مجـــال مكافحة 

اإلرهاب. فاستقرار وتقدم العراق في جميع املجاالت هما استقرار 

وتقدم إليران}.
محمد جواد ظريف
وزير اخلارجية اإليراني

{الصداقة التي تربط بني ســـليماني والعامري منذ ٢٠ عاما، ساعدت 

بشكل كبير على تنظيم صفوف الحشد الشعبي وإنشاء قوة عملت 

على تحقيق نصر عجز عن تحقيقه ٢٥٠ ألف جندي عراقي}.
معني الكاظمي
أحد قادة منظمة بدر

{نريد تنظيم الحشـــد الشعبي لتجاوز الفوضى كونها تؤدي إلى خرق 

الحشـــد، ونعمل على إيجاد آليات للضبط وتســـليحه وتقسيم موارد 

السالح بني الداخلية والدفاع والحشد الشعبي}.
حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

إيران تحول جنرالتها وقياديها الذين ماتوا في العراق إلى أبطال ورموز الستقطاب المزيد من الموالين لها

الخراساني  سرايا  ميليشيا  مقر 

ــغــداد داخـــل مجمع  ــي شـــرق ب ف

وزراء  مــكــاتــب  يــضــم  حــكــومــي 

وأعضاء في البرلمان

◄

هادي العامري:

 لوال فتوى السيستاني 

وسليماني ودعم طهران 

لسقطت بغداد بيد داعش

جمال جعفر محمد

ملقب بأبي مهدي المهندس

رئيس لجنة الحشد الشعبي

قائد سابق في منظمة بدر

األميركية  السفارة  بتفجير  اتهم 

في الكويت عام 1983

ــون عــراقــيــون إنــه  يــقــول مــســؤول

الذراع اليمنى لقاسم سليماني

◄

◄

◄

◄

صورة للمرشد األعلى اإليراني علي خامنئي في ساحة الفردوس وسط بغداد تعكس مدى التغلغل اإليراني في العراق

◄

جهود حيدر العبادي التصالحية تصطدم 

بصخرة األحزاب الدينية

ص ٣
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أزراج عمر
} في هذا األسبوع واصلت أطياف من 

المعارضة الجزائرية التظاهر في الشارع 
في اختبار آخر لردود فعل النظام الحاكم 

ولموقف الشعب الجزائري منها ومن النظام 
نفسه معا. ولقد وصفت وسائل اإلعالم 
الجزائرية التابعة للقطاع الخاص وقفة 

أحزاب المعارضة التي خّصصت، ظاهريا، 
للتضامن مع مواطني الجنوب الجزائري 
الرافضين بقوة لمشروع استغالل الغاز 

الصخري، الذي تحاول الحكومة الجزائرية 
منذ مدة تمريره بطرق مختلفة، بأنها قد 
تحولت إلى ”معركة كّر وفّر“ بين قوات 

الشرطة التي نشرت في األماكن الحساسة 
وسط عاصمة البالد وبين المتظاهرين، 

مما أدى إلى اعتقال عدد منهم. من ناحية 
تعداد المتظاهرين فإن الوقفة لم تتمكن من 

حشد جمهور غفير، حيث أن حضور عدد 
من رؤساء األحزاب ونفر من النواب إلى 
جانب رئيسْي الحكومة سابقا، أحمد بن 

بيتور وعلي بن فليس، وعدد من الناشطين 
السياسيين، وعناصر شعبية قليلة، ليس 
كافيا لزعزعة النظام الحاكم وتهديد كيانه.
في هذا السياق يمكن القول بأن قيادة 
وتأطير هذه الوقفة فقط من طرف كل من 

األمين العام لحزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية محسن بلعباس، ورئيس حركة 

مجتمع السلم عبدالرزاق مقري ورئيسها 
السابق أبو جرة سلطاني، واألمينْين العامين 

لكل من حركة النهضة محمد ذوي وحركة 
اإلصالح جهيد يونسي، ورئيسي الحكومة 
السابقين أحمد بن بيتور وعلي بن فليس، 
والمؤرخ والناشط السياسي محمد أزرقي 

فراد، فضال عن عدد من النواب وفي المقدمة 
نواب التكتل األخضر ونواب اإلرسيدي، أمر 
يوضح بالملموس أن المعارضة الجزائرية 

غير موّحدة ومتماسكة، وأنها في الوقت 
نفسه ال تزال بعيدة عن تحريك الماليين 

من أبناء الشعب الجزائري، الذين أصبحوا 
يتنّزهون بعيدا عن األحداث السياسية عدا 

بعض التحركات الضعيفة التي لم ترَق 
بعد لمصاف المد الشعبي المنظم في أطر 
سياسية وثقافية وجمعوية عبر القطر كله.
في هذا اإلطار برر أبو جرة سلطاني، 
رئيس حزب حمس اإلسالمي سابقا، في 

تصريحه للصحافة بعد انتهاء الوقفة 
االحتجاجية، عدم المشاركة الشعبية العارمة 

بقوله إن الوقفة هي مجرد تحرك ”رمزي 
وليست دعوة إلى حشود“، وفي الوقت نفسه 
صّرح النائب السابق في البرلمان عن حزب 

القوى االشتراكية محمد فراد بأن هذه الوقفة 
قد عّرت ضعف السلطة وبّينت أنها سلطة 

قمعية، ثم أوضح قائال بأن االنتصار لم 
يكن كبيرا رغم أهمية ما أنجزته هذه الوقفة 

وذلك في تلميح منه إلى أهمية الكشف عن 
حقيقة النظام الحاكم الذي يلجأ باستمرار 
إلى استعراض عضالته واستخدام القوة 
األمنية لقمع أي تظاهرة سلمية حتى لو 

كانت بسيطة، علما أن األمن الجزائري، ذاته، 
قد خرج منذ مدة غير طويلة في مظاهرة 

ُعّدت األولى من نوعها في التاريخ السياسي 
الجزائري منذ استقالل البالد، وكانت 

مظاهرته بدافع المطالبة بتحسين األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية لقطاع الشرطة 

الوطنية.
المسألة المهمة التي أبرزتها هذه الوقفة 
والتحركات األخرى السابقة – التي لم تقدر 

على إشعال فتيل حركة وطنية شعبية واعية 
ومؤطرة عبر الوطن كله لها قيادة منظمة 
وفاعلة من أجل إحداث تحول حقيقي في 

الساحة السياسية الوطنية وإجبار النظام 
الحاكم على ترك السلطة وتطهير الجزائر 

من األزمات – يتضمنها هذا السؤال: لماذا 
عجزت المعارضة الجزائرية على تأطير 

الشعب الجزائري وإقناعه بخطاباتها؟ وهل 
يعود ذلك إلى تمكن النظام الحاكم من تجريد 
هذا الشعب من الحس السياسي بعد إغراقه 

في األزمات المركبة وأصبح يفكر فقط في 
التحايل على لقمة العيش؟ أم أن المشكل 

يكمن حقا في غياب الثقة بينه وبين ما 
يسّمى بأطياف المعارضة؟

ال شك أن القراءة الموضوعية للوضع 
السياسي الجزائري ستؤدي إلى تقديم 

عدد من األجوبة على هذا السؤال المطروح 
بإلحاح وقوة. وفي البداية فإنه ينبغي 

اإلنصات إلى بعض التصريحات التي يدلي 
بها أفراد الشعب الجزائري لكي نفهم سبب 
تواصل تدهور الرصيد الشعبي للمعارضة، 

وإدارة الظهر في الوقت نفسه للنظام الحاكم 
على نحو متزامن، األمر الذي جّمد وال يزال 

يجّمد الحياة السياسية الجزائرية.
من المعروف أن أغلبية أحزاب المعارضة 

كانت في الماضي القريب بوقا للنظام سواء 
في شكل تحالف رئاسي وتقاسم الوزارات، 

أو النوم معه في فراشي مجلس األمة 
والبرلمان ولجانهما المختلفة، أو في صورة 
اإلخفاق الذريع في إدارة شؤون المواطنين 

والمواطنات في البلديات والمحافظات التي 
تسيطر عليها هذه األحزاب. أما بالنسبة إلى 
ما يسّمى بالشخصيات الوطنية المعارضة، 

فإن الكثير من أفرادها كانوا أيضا جزءا 
عضويا في تركيبة السلطة داخل الهيكل 

العام للنظام الحاكم نفسه.
إن هذا التاريخ الثقيل جردها، وال يزال، 

من أي مصداقية أخالقية وسياسية أمام 
المواطنين والمواطنات الذين يؤمنون بأن 
ديكتاتور األمس ال يمكن أن يصبح حمامة 

للديمقراطية بين ليلة وضحاها. إلى جانب 

ذلك فإن الشعب الجزائري يملك حاسة 
سادسة، حيث يدرك أن المعركة بين النظام 
والمعارضة، باعتبارها نظاما في االحتياط 
مماثال له ومتطابقا معه في البنية النفسية 

وفي الذهنية السياسية االنتهازية، ليست من 
أجل الشعب ومصالحه العليا، وإنما من أجل 

االستيالء على كراسي الحكم.
هناك تفسير يضاف إلى هذا التفسير 
لهشاشة المعارضة وهو أن هذه األخيرة 

ال تملك فكرا سياسيا وعقائديا ونظرية 
علمية إلدارة الدولة اقتصاديا واجتماعيا 
وفكريا وثقافيا وتنظيما جماليا للعمران. 

فمن ناحية الفعالية السياسية فإن ما يسّمى 
بالمعارضة، أحزابا وأفرادا، تفتقد إلى نظرية 

الهيمنة والهيمنة المعاكسة اللتين بدونهما 
ال يمكن خلق حياة سياسية صراعية ناضجة 
ومتحضرة. بسبب كل هذه النقائص الكبيرة 

نجد 9 ماليين طالب وطالبة ال عالقة لهم 
بتحركات المعارضة، كما نجد أن ما ال يقل 
عن 5 ماليين من العمال والعامالت خارج 

مدارها، علما أن نقابة العمال قد أصبحت في 
قبضة النظام الجزائري إلى جانب سيطرته 

ماديا على جمعيات وروابط المجتمع المدني 
المحتشم. في ظل هذه الظروف تبقى أطياف 

المعارضة الجزائرية مجرد مبرر لوجود 
النظام الحاكم الذي أجهض وال يزال أي نواة 

تغيير يمكن أن تنمو في الفضاء السياسي 
الوطني نموا طبيعيا.

* كاتب جزائري

الجزائر: لماذا ال يسند الشعب المعارضة

املعارضة الجزائرية هي مجرد 

مبرر لوجود النظام الحاكم الذي 

أجهض، وال يزال يجهض، أي نواة 

تغيير يمكن أن تنمو في الفضاء 

السياسي الوطني نموا طبيعيا

إمبراطوريتان في جوارنا تؤثثان 

للقادم، من «مول الشيطان 

األكبر» ومشاعرنا مذبوحة ونحن 

نتابع مستوردي االحتالل يسبون 

ويشتمون شيطانهم الذي جاء 

بهم إلى السلطة

حامد الكيالني
} تتألف األحزاب وتتكون في توقيتات 

معينة، وهي نتيجة فكرة تلتقي مع مناخ ما 
سياسيا كان أو اقتصاديا أو كرد فعل تجاه 

حدث ما، وال نخطأ حين نقول إنها تبدأ 
بالمشاعر اإلنسانية أيا كانت، وإذا كانت كل 

التطورات الالحقة مبنية على نواة تفاعل 
قاعدتها اإلحساس المتنامي بالتجمع حول 

تلك النواة ومداراتها، فلماذا تتحول إذن 
معظم األحزاب في منطقتنا في محصلتها، 

وخاصة بعد استالم السلطة، إلى مجموعات 
إرهابية وتفقد أهم مرتكزاتها، وهو شعور 

الناس بها؟
من تجارب ما شاهدته ضمن معايشتي 
الزمنية، هو انقالب األحزاب الحاكمة إلى 
أعداء مباشرين للشعب، وإذا خرجت من 
السلطـة تحـولت إلى مجموعات منفلتـة 

فاقـدة لصوابها ورشدها. ما يحصل اآلن 
ال عالقة له أبدا بأي نواة تأسست عليها 

األحزاب الدينية التوجه، أو التقدمية 
الصفات، أو العلمانية، الكل تشاركوا 

في السعي الحثيث إلى السلطـة، أما إذا 
استلموا السلطة فالمصيبة في بقائهم 

الطويل، والكارثة في نزع السلطة منهم. 
أتابع الحكام الذين ال يفرطون بمشاعر 

شعوبهم فحسب، وإنما في دمائهم 
ومستقبلهم، وكذلك تفعل جوقة األحزاب التي 

ذاقت طعم السلطة.
من كان يصدق أن األديان والمذاهب تفرز 

لنا هذا الكم من البشاعة، ومن كان يصدق 
أن الدموع في مآقي الشباب المتحّمس لطرد 

االستعمار ومقارعته والموت في سبيل 
الوطن، ستتحول فيما بعد، إلى عبوات 

ومفخخات مزروعة على أرصفة الطرق لقتل 
الناس في الشوارع العامة، ومن كان يصدق 

أن مدارس الفقه واالجتهاد والتشريع تقدم 
لنا أسوأ نماذج الميليشيات ووحشيتها، 
األدهى أن الدول تساهم في دعم التطرف 
وتبادل العنف ألسباب تتعلق بـ“الشعور“ 

بالظلم.
المعايير المزدوجة، هذا المصطلح 

الذي تردد بشدة في أروقة السياسة الدولية 
وخاصة في األمم المتحدة ومجلس أمنها، 

بالتعامل مع العراق وفرض العقوبات عليه 
وحصاره، يبدو أنه انسحب على التعامل 
حتى مع اإلرهاب، فاإلرهاب في ليبيا فيه 

وجهة نظر ربما، واإلرهاب في العراق يحتاج 
إلى ”حملدارية“ دولية لمكافحته. النظر 

إلى اإلرهاب من باب المصالح اآلنية للدول 
الكبرى سيزيد ويفاقم التوتر في العالم، 

كأنني أتابع فقدان الجاذبية األرضية التي 
تحدد سرعة وحركة وثبات الناس، ال رابط 
بينهم، يصطدمون ببعضهم وينفلتون كل 

باتجاه.
ماذا يعني أن يتحدث زعيم دولة خارج 

بلده باتجاه وداخل بلده باتجاه مضاد؟ طامة 
كبرى أن يتحول النفاق إلى هذا المستوى، 

الفضائح ترى في التناقضات بين الوجه 
العام والوجه الخاص، بين ما فوق وما 

تحت، شخصيات منخورة بالتعّصب للمذهب 
والطائفة والقومية والثأر والحزب، تتسلق 
المناصب بوجه سمح وتراوغ حتى تصل 

إلى مآربها وأهدافها، لكن ليتنّبه المنافقون، 
فإن الكاميرات الشخصية ومعدات التصوير 
وتقنياتها تلتقط كل شاردة وواردة، ال أدري 
لماذا أتذكر وحتى ”خائنة األعين“؟ لكن في 

األمر باب آخر، فالكل يتراجع ويتكأ على 
اتهام اآلخر بالتلفيق اإلعالمي والمفبرك 

للنيل من سماحة المسؤول، بالتقنيات 

الحديثة. مشاعر المنصب في النهاية أهم من 
الحرائق في بيت الشعب.

للناس تلتقي  شراء المشاعر ”الرخيصة“ 
في مصب واحد وهو محاربة المسلمين 

للشيطان األكبر، وهذا الشيطان يشبه (بيت 
الحبيب ما أجمله)، ففي أوقات الخصام 
نخاصمه وينتابنا الحنين لرضاه، وفي 

أوقات الرضا وساعة بقرب الحبيب، نداري 
على شمعتنا من التنهيد، كي ال ينال منا 

الحسد فنرّد العود إلى عين الحسود، 
على وزن رد كيدهم في نحرهم، ونحرهم 
في كيدهم، وألننا دمى ومقطعة أوصالنا 

ومشاعرنا، فالشيطان األكبر ممكن أن يهب 
لنا وطنا بكامله، لكننا نكرهه ونعاديه، 
وممكن أن يقدم لنا ألعابا سحرية هنا 

وهناك فندخل إلبطال سحره، وفي اتجاه 
آخر يقتل على أرضه ثالثة من المسلمين، 
فنضع كل المسلمين في جيبنا المالئكي 

ألن المسلمين يركضون بلمسة زر مشاعر 
إسالمية، والشيطان األكبر مع ذلك يوزع 

عطاياه وهبـاته، وبصبر يرابـط في مكانـه 
يراقب وجه أعدائه التقليديين فوق الطاولة، 
أما تحتها فغابة السيقان لها حديـث آخـر، 

ال يـقل خزيا عن تحرش الشباب المسلم 
بالشيطان في القاهرة أو بغداد باألماكن 

المزدحمة.
إمبراطوريتان في جوارنا تؤثثان 

للقادم، من ”مول الشيطان األكبر“ ومشاعرنا 
مذبوحة ونحن نتابع مستوردي االحتالل 

يسّبون ويشتمون شيطانهم الذي جاء بهم 
إلى السلطة. أسطوانة قديمة ”هَجْرتْك يمكن 

أْنسى هواك“ لكن على طريقة الراب بالعمامة 
أو الطربوش أو حتى ربطة عنق، األهم 

الشيطان يظل أكبر.

ما ال نراه هو األهم، التمويل واإلدامة 
وتمديد األمد والتدريب وإطالة عمر الحاكم 
وتقصير عمر حاكم آخر، ومحاربة اإلرهاب 
هنا ودعمه هناك، ومفاوضات على نوعية 
سالح ونزعه، وإطالق سراح سالح أكثر 
فتكا ونشره، المحّصلة أميركا وأوباما 

لن يفرطا بمصالح الشيطان الموزعة على 
العالم وبالذات في أرض الجحيم التي عليها 
إسرائيل وتحتها النفط، وبمحاذاتها الشركة 
اإليرانية التركية األكثر استثمارا واستعمارا 

واستحمارا وشيطنة في المنطقة.
أسئلة غير بريئة: هل أميركا تفاجأت، 

فعال، بغنائم أسلحتها في الموصل؟ أم أنها 
كانت تخطط بطريقة ما لتسليح اإلرهاب؟ هل 

يعقل أن أميركا تخطئ برمي معدات حربية 
إلى عناصر اإلرهاب لماذا ال توجد قرارات 

حاسمة؟ ولماذا لم نعد نصدق أبدا أن هناك 
قيما عليا في الحياة؟

* كاتب عراقي

حملدارية الشيطان األكبر

هل أميركا تفاجأت، فعال، 

بغنائم أسلحتها في املوصل 

أم أنها كانت تخطط بطريقة 

ما لتسليح اإلرهاب

اإلنصات إلى الشعب الجزائري 

ضروري لكي نفهم سبب 

تواصل تدهور الرصيد الشعبي 

للمعارضة

«الوقفـــة االحتجاجيـــة التـــي دعـــت إليهـــا أحـــزاب المعارضة ضد 

استغالل الغاز الصخري كانت ناجحة. ورغم محاولة األمن التضييق 

على المظاهرة نجحنا في التعبير عن رسالتنا ألبناء الجنوب».

علي بن فليس
املعارض اجلزائري

«أرى أن المواطنيـــن في الجنوب كانت لهم أســـبقية على األحزاب 

في الخروج والتنديـــد بالتنقيب عن الغاز الصخري. وذلك ينفي ما 

يشاع من أن الشعب غير مستعد للخروج إلى الشارع».

محسن بلعباس
رئيس التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية في اجلزائر

«إيران باتت تحتل سوريا ووجود مقاتليها في سوريا أصبح واضحا 

للعالـــم، وهـــذا ما تم طرحـــه خالل اللقـــاءات مع المســـؤولين في 

المملكة السعودية الذين جددوا مواصلة دعم الثورة السورية».

خالد خوجة
رئيس االئتالف السوري املعارض
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للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} لن تكون اإلنسانية جديرة باسمها، وال 
يكون العصر احلديث جديرا مبا ينسب إليه 
من أنه عصر املكتبسات العلمية واحلقوقية، 

واإلجنازات التي تتصل بنشر العدالة 
واحلفاظ على كرامة البشر، إذا لم يستنفر 

هذا العالم قواه، ويعلن التعبئة في صفوفه، 
ويوحد جهوده العسكرية والسياسية، املادية 

واملعنوية، في ضربة قوية جامعة تقضي 
على هذا التنظيم املتوحش الذي لم يترك 

جرمية من جرائم عصور الظالم والبدائية 
إال واستحضرها، معيدا البشرية إلى ما قبل 

احلضارة وما قبل التقدم اإلنساني في مدارج 
النهضة، راجعا بها إلى عصر إنسان الكهف 

وما قبل بزوغ احلضارة واملدنية.
رأينا حركة بوكو حرام وما تفعله بأطفال 

وصبايا وحرق ملدارس وقرى، ورأينا ما 
يفعله تنظيم داعش الشام والعراق من فتح 

أسواق لبيع البشر والعودة إلى عصور 
الرقيق، ورأينا اجلرائم األخيرة التي بلغت 

أوج توحشها وقبحها وبشاعتها وهو 
يحرق ضحيته، الطيار األردني الكساسبة ثم 
خمسني أسيرا من األكراد، قبل أن يأتي الدور 

على ليبيا فيقوم فرعها الذي احتل مدينة 
سرت، بخطف واحد وعشرين عامال مصريا 

بريئا، غادروا وطنهم، يبحثون عن لقمة 
عيشهم، ودون ذنب وال إثم إال ألنهم يخالفون 
أهل داعش في الهوية الدينية، فيقوم التنظيم 

اإلجرامي وفي عملية استعراضية تشمئز 
منها النفوس، بذبح جميع هؤالء الشهداء. 

وطبعا ال يقتصر القتل على املخالفني في 
امللة، وإمنا ألهل البالد املسلمني، الذين 

أرسلت لهم ثالث سيارات مفخخة يركبها 
ثالثة من االنتحاريني الذين مت غسل أدمغتهم، 

فاستهدفوا سوقا ومحطة بنزين يقف فيها 
أناس ينتظرون دورهم في تعبئة سياراتهم، 
فيسقط أكثر من أربعني قتيال وضعفهم من 
اجلرحي، من الواقفني في احملطة، وكل من 
يقع في محيط تلك التفجيرات، في املقهى 

والسوق ومن عابري السبيل، إجرام ال هدف 
له وال غاية إال اإلجرام في حد ذاته.

وفي ذات الوقت، قامت داعش العراق 
باالعتداء على التراث اإلنساني فأحرقت 
مكتبة املوصل بعد أن أحرقت قاعة للفن 
واملوسيقى، ومازال التوحش مستمرا، 
فآخر عمل قام به التنظيم الداعشي في 

ليبيا استهداف حي السفارات في طرابلس 
العاصمة، وحرق السفارة اإليرانية، ملجرد 

اإلعالن عن العداء املذهبي املتأصل في 
نفوسهم ضد كل من يخالف هؤالء املجرمني 

املذهب أو الطائفة.
نعم هناك حتالف عاملي يقوم بغارات من 

اجلو على دواعش العراق، ولكن هل هذا حقا 
يكفي؟ إنه بالتأكيد ال يكفي، ألن الدواعش 

وأشباههم مثل القاعدة وبوكو حرام يزدادون 
انتشارا ويكتسحون أماكن جديدة ويتمددون 

في دول أخرى، فداعش يفيض اآلن على 
بلدان اجلوار لنيجيريا، وفي ليبيا ازداد 

شراسة واتساعا، وبعد أن كان محصورا في 
مناطق درنة، صارت له خاليا في بنغازي، 

ويحتل سرت عاصمة املنطقة الوسطى، وله 
عمليات إرهابية في العاصمة، التي سبق أن 

استعرض قواته في ميادينها، وكذلك في مدن 
قريبة من العاصمة مثل صبراتة والزاوية.

وهو ما يعني أن غارات التحالف ال 
تكفي، وهذا التحالف نفسه ال يكفي، فالبد أن 
يشمل التحالف كل الدول األعضاء في الهيئة 

األممية، وكلها يجب أن يكون لها دور في 
احلرب على اإلرهاب، ليس قوة جوية فقط كما 
يحدث اآلن، وإمنا يجب أن يسهم كل قطر مبا 

لديه من إمكانيات مادية وبشرية ومعنوية 
وسياسية، العتاد واملال واجلنود، يخوضها 

العالم بأجمعه، ألن اخلطر ال ينحصر في 
ليبيا أو العراق أو الشام أو نيجيريا أو 

مصر، وإمنا هو خطر كالسيل، عابر للحدود 
وعابر لألديان وعابر لإلثنيات، وسيصل شره 

إلى كل من يظن أنه في مأمن منه.

رحم الله امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
آل سعود، الذي أرسل حتذيره لدول الغرب 

بأن اخلطر سيكون في مدنهم ويطال 
مواطنيهم ويدخل بيوتهم، مجددا كما حدث 
في املاضي، وقد سمعنا املتحدث الداعشي 

أثناء مشهد قتل املصريني يهدد بغزوة 

قريبة تطال روما، ولن يكون ذلك بعيدا إذا 
استمر اإلهمال، خاصة لدواعش ليبيا، حيث 

رأينا في مجلس األمن مواصلة للتقاعس 
عن مجابهة هؤالء املجرمني الذين يسجلون 

تزايدا وانتشارا وزخما وقوة بشكل قياسي، 
وإهماال لنداءات أهل احلراك السياسي الليبي 

الذين يستصرخون اإلنسانية ويستنهضون 
الضمير العاملي، من أجل مساعدتهم على 
دحر اإلرهاب املستشري في بالدهم، وكل 
ما يطلبونه هو رفع احلظر على تسليح 

اجليش الليبي، وتقدمي العون اللوجستي 
والسياسي فقط، ألنهم ال يريدون من الغرب 
أن يرسل أوالده ميوتون في ليبيا، فاملهمة 

سيتوالها الليبيون أنفسهم، شرط تزويدهم 
مبا يحتاجونه من سالح، مقابل السالح الذي 

يتلقاه الدواعش والدعم من مصادر خفية 
مجهولة، فهم يستخدمون كما تقول التقارير 
أحدث األسلحة والتقنيات، ويصورون أفالما 

لعملياتهم ببراعة أفالم هوليوود نفسها. فمن 
أين يأتي هذا املدد وهذا العون، وكيف يسمح 

املجتمع الدولي بإبقاء الدولة الليبية بهذا 
الضعف، ومؤسساتها األمنية والعسكرية 

بهذا املستوى املتدني في التسليح والتدريب، 
الذي ال يستطيع حتى حماية احلدود؟

كلها أسئلة مشروعة يسألها الليبيون، 
ويرون فيها مبعثا للشك والريبة في نوايا 

الغرب ونوايا الهيئة األممية، وأن هناك رمبا 
أجندات سرية ال يعلنون عنها تستهدف 
اللعب بليبيا ومقدراتها وإبقائها ورقة 

للمساومة بها في سيرك السياسة الدولية 
وأسواقها.

* كاتب ليبي

كبح جماح اإلرهاب في ليبيا ضرورة دولية

«ليبيـــا يجب أن تكـــون أولوية للمجتمع الدولي، وكنـــا حذرنا مرارا 

مـــن الخطر الذي يمثلـــه انهيار النظام في ليبيـــا التي توجد فيها 

حكومتان تتقاتالن من أجل السيطرة على البالد».

ماتيو رينتسي
رئيس الوزراء اإليطالي

«ليعرف الطرف اآلخر من المفاوضات أن الشعب االيراني ال يمکن 

أن يتخلى أبدا عن مسار التنمية العلمية، وان المفاوضات ال بد أن 

تنتهي بإزالة جميع القيود الظالمة وغير القانونية».

حسن روحاني
رئيس اجلمهورية اإليرانية 

«اإلرهاب ليس خطرا على الليبيين فقط أو دول الجوار، إنما يمثل 

خطرا متزايـــدا على أوروبا أيضا، ونحذر من خطـــر انزالق ليبيا في 

حرب أهلية إذا لم يحصل حل سياسي».

محمد الدايري
وزير اخلارجية الليبي

} إشارات جديدة يطلقها الرئيس اإليراني 
حسن روحاني للغرب، تدلل على عمق 

احلاجة اإليرانية إلقامة شراكة استراتيجية 
متوازنة معه.

ففي اجتماع ”االقتصاد املقاوم“ في 
طهران شدد روحاني على ضرورة العمل 

مع الغرب وفق مبدأ ”الربح للجميع“، وهو 
ما يجب أن يحدد مجمل العالقات اإليرانية 
مع العالم على حد قوله، وليس فقط مبلف 
املفاوضات النووية، محاوال إبراز املفاتن 

اجليوسياسية واإلستراتيجية، التي تتمتع 
بها بالده، وهي التي تربط  شرق آسيا 

بـ“اخلليج الفارسي“ وشرق البحر املتوسط، 
بالتالي أهمية مكانية وإستراتيجية جتعل 

إيران في قلب العالم يصعب االستغناء عنها 
كما حتدث.

تستند إيران، على منجزات الهيمنة 
اإلقليمية التي حققتها، خصوصا بعد متكنها 

من السيطرة على صنعاء عبر ميليشيا 
احلوثيني، ورفع مستوى نفوذها في سوريا 

لدرجة القائد العسكري املباشر املمسك 
باألرض والقرار، ويبقى العراق احللقة 

األبرز في سلسلة القوة اإليرانية الضاغطة، 
وعلى عالقة مباشرة في احلرب على تنظيم 

”داعش“، باإلضافة لتحكمها بلبنان عبر 
حزب الله. إذ تبدو طهران مطمئنة لقوة 

أوراقها ومغرياتها، وقدرتها على حتقيق 
اجلذب الدولي باجتاهها، بغية االعتراف بها 

شريكا قادرا على تبادل ممتعات العالقات 
الدولية املتوازنة مع الدول الكبرى.

ُتظهر الواليات املتحدة األميركية 
”ممانعتها“ هذه املرة، حيث لوح وزير 

خارجيتها جون كيري مؤخرا، بإمكانية 
انسحاب بالده من املفاوضات النووية، قبل 
أسابيع قليلة من انتهاء مهلة االتفاق، وذلك 

في حال الشعور بأن إيران ال تبذل جهدا 
كافيا إلثبات الطابع السلمي لبرنامجها 

النووي.

يبرز تلويح اجلانب األميركي باالنسحاب، 
بعد سلسلة إشارات إيجابية سابقة كان قد 
تبادلها مع اإليرانيني، بخصوص التوصل 

التفاق ينهي امللف، ويضمن للجمهورية 
اإلسالمية مستقبل إقليمي جيد، كما بّشر 

باراك أوباما اإليرانيني قبل أكثر من شهر، 
قابله اجلانب اإليراني، وعلى لسان حسن 

روحاني حينها في خطاب له، بإبداء 
استعداد إيران التخلي عن بعض املبادئ 
في سبيل كسر العزلة الدولية، وما يظهر 

بوضوح اليوم، أن تلك املبادئ لم تعد ترضي 
اجلانب األميركي ”املمانع“، وأن تبّدال قد 
أصاب االعتبارات األميركية وهو ما ينذر 

باملزيد من اإلطالة والتعقيد.
محمد جواد ظريف وزير اخلارجية 

اإليرانية، وفي تصريح له بعد جولة 
مفاوضات جنيف املكثفة  التي جرت قبل 

أيام، اعتبر أن الطريق ال يزال طويال، وأنه 
من البديهي عدم التوصل ألي اتفاق حول أي 
ملف ما لم يتم التوصل التفاق يشمل جميع 

امللفات على حد قوله.
فاملبادئ التي أبدت طهران االستغناء 

عنها في سبيل كسر عزلتها مع الغرب، لم 
تعد ترضي اجلانب األميركي. ويظهر أنها 
ليست متعلقة بطموح إيران بإنتاج قنبلة 
نووية بالدرجة األولى كما ساد الظن، ولو 

كان هذا هو املعلن.
 فالطموح اإليراني احلقيقي هو تأبيد 

تواجدها في مناطق سيطرتها وتوسيعها، 
وهو ما يؤرق اجلانب األميركي أكثر من 
أي طموح آخر، تلك السيطرة التي باتت 

واقعا يفرض مساراته املتشابكة على 
األرض، ويهدد نفوذ واشنطن واألمن 

اإلقليمي حللفائها، خصوصا بعد سيطرة 
عمالء طهران احلوثيني على اليمن. وتعقد 

الوضع العراقي وإمساك إيران أكثر بالوضع 
السوري كما ذكرنا، بينما موضوع إنتاج 

القنبلة النووية، يخضع للكثير من املعيقات 

الداخلية واخلارجية واالقتصادية والعلمية، 
يدركها األميركيون قبل اإليرانيني، ويدرك 
اإليرانيون كما األميركيني أيضا، خطورة 

جتاوز العتبة السلمية ملشروعهم النووي، 
فتصنيع القنبلة يعني عزلة نهائية على 

الطريقة الكورية الشمالية، تتجنبها إيران 
وهي الغارقة بكوارثها االقتصادية، ومرشحة 
لكوارث اجتماعية خطيرة تنذر بها أوضاعها 
الداخلية شديدة احلساسية التي قد تفاقمها 

العزلة.
كما أن اجلانب األميركي يتجنب عزل 
إيران بشكل كامل، وهذا ما تقوله سياسة 

الرئيس باراك أوباما منذ توليه سدة 
الرئاسة، فما سيعنيه أي انقطاع نهائي ألفق 

العالقات مع إيران، هو فسح املجال لتمدد 
نفوذ القوى العاملية املنافسة، وباألخص 

روسيا والصني، وبالتالي مزيدا من التراجع 
األميركي في املنطقة.

هنا تظهر مسألة سلمية البرنامج 
النووي من عدمها، مجرد عنوان عريض 
لقاعة اجتماعات حتتضن التفاوض على 

جملة ملفات استراتيجية، ستحدد ممكنات 
ومستويات ”الربح املتبادل“ بني الطرفني 
وفق مبدأ ”الربح للجميع“ الذي ال متانعه 

إدارة أوباما من حيث املبدأ كما تقول مجمل 
سياساته حيال إيران، إال أن الهدف األساس 
من هذه ”املمانعة“ األميركية هو إطالة وقت 

املفاوضات النهائية، حلني التمكن من إحداث 
تبدالت نوعية على األرض، تتعلق بحسر 

التمدد اإليراني خصوصا في اليمن وسوريا، 
مع إمكانية االعتراف لها بدور ما في العراق، 

ومن هنا ميكن القول أن جولة املفاوضات 
املرتقبة في حزيران املقبل، والتي وصفت 

باحلاسمة، لن تكون كذلك قبل تبدل املجريات 
على األرض، والتي تتجه نحو املزيد من 

التصعيد.

* كاتب عراقي

إيران وأوباما ومفاوضات «الربح للجميع»

سلمية البرنامج النووي مجرد 

عنوان لقاعة اجتماعات تحتضن 

التفاوض على ملفات استراتيجية، 

ستحدد ممكنات «الربح المتبادل» 

الذي ال تمانعه إدارة أوباما كما 

تقول سياساته حيال إيران

الوليد خالد يحيى

غنيم الزعبي
} من أين أبدا؟ باملغردين البارزين وأفراد 

املعارضة الكويتية الذين يشدون الرحال كل 
أسبوعني أو ثالثة إلى عاصمتكم الصغيرة؟
 أم بالشيخ حجـاج العجمي الذي قال، 

باحلرف الواحد وبصريح العبارة، في لقاء 
على قناة ”اقرأ“ إنكم حاولتم بكل السبل، 

ترعيبا ثم إرهابا، إمالته وجتنيده حلسابكم. 
رجل دين يجمع تبرعات لفصائل معينة 

من املعارضة السورية وله عالقات وثيقة بهم 
يثقون به ويستمعون لنصائحه. 

ما هو هدفكم من محاولة جتنيده 
واستمالته غير هوسكم بتجميع أوراق 
اللعبة السورية واستخدامها ألغراض 

وأهداف الله وحده يعلم ما هي.
ثم ما هي أهداف كرمكم احلامتي املبالغ 
فيه حلكم اإلخوان املسلمني في مصر وعهد 
محمد مرسي، ضغطة زر واحدة من بنككم 
املركزي ذهبت بسببها خمسة مليار دوالر 

حلزب مؤدلج وصل إلى احلكم في أكبر بلد 

عربي، في أكبر منحة فورية عرفها تاريخ 
العالم من دولة لدولة.

وكذلك استحداثكم لقناة فضائية كلفت 
مئات املاليني وتفرعت منها عدة قنوات 

منها املباشرة التي ما إن يتجمع ثالثة أو 
أربعة أشخاص في إحدى حواري مدن مصر 
سواء الصغيرة منها أو الكبيرة حتي يهرع 

إليها جيش من مراسليكم، ترافقهم أحدث 
أجهزة التصوير والبث الفضائي املباشر 

لها، وتخصص لها ساعات لتسليط الضوء 
عليها وتصويرها على أنها مظاهرة كبرى، 
املتظاهرون فيها يسدون عني الشمس، مع 
استضافة معلقني يزيدون للطبخة بعض 

البهارات.
كل هذه التغطية وكل هذا احلرص على 

نقل هذا احلدث الصغير له تكلفته الباهظة، 
كله من أجل ماذا؟ فقط إلثارة مشاعر باقي 
أفراد الشعب املصري واإليحاء له أن هناك 

ثورة عارمة في بلده ليلتحق بها بعض 

املترددين. هذا في األعراف الدولية يدخل في 
باب إعالن حرب بتزييف احلقائق على أرض 

الواقع وإلحداث فتنة واضطرابات في بلد 
آخر. والتاريخ أخبرنا عن العديد من الدول 

التي أعلنت احلرب على دول أخرى قامت 
بنفس هذه األعمال، لكن احلكم في مصر 

مارس ضبط النفس إلى أبعد احلدود، وهو 
الذي تقع بني يديه كل يوم دالئل أكثر على 

هذا التدخل الوقح.
إذا هذه األفعال ال تدخل ضمن تعريف 
التشجيع على اإلرهاب، فماذا تسمى إذن؟ 

هل هي حرية رأي؟ أم هي نشر كل ما ميس 
حقوق اإلنسان؟

 مستحيل أن تكون هذه غايتهم، وإال 
لكانوا ذهبوا عدة أمتار خارج مبنى القناة 
ليدخلوا أحد املباني األمنية التي يقبع في 

سراديبها أناس كرام، جريرتهم الوحيدة 
أنهم قالوا ال. ال لسلخ هذا الوطن اجلميل من 

حضن محيطه اخلليجي والعـربي، وإلقائه 

في متاهات الوحوش اإلقليمية والدولية.
 جميع التحويالت املالية الدولية العابرة 

حلدود الدول والقارات يوجد لها سجل 
وتدوين في ملفات املخابرات للدول الكبرى، 
وضغطة زر واحد من أحد حواسيبهم اآللية 

تفضح من أرسل ومن استلم، وسيأتي الوقت 
الذي تصبح فيه هذه املعلومات متاحة 

للعالم، عندها سيسجل التاريخ في سود 
صفحاته ماذا فعل األشقاء لألشقاء، وكيف 
أهدرت أموال دولة صحراوية صغيرة ذات 
مصدر وحيد ناضب للدخل من أجل ماذا؟ 

فقط إلشعال النار واحلرائق في وطننا 
العربي.

نقطة أخيرة: ما زال احللم سيد املوقف، 
لكن سيأتي يوم يتغير هذا احللم إلى درس 

قاس وصارم يعيد للبعض وعيه بحجمه 
احلقيقي.

* كاتب كويتي

سيذكر التاريخ ماذا فعل األشقاء لألشقاء

في مجلس األمن رأينا 

إهماال لنداءات أهل الحراك 

السياسي الليبي الذين 

يستصرخون اإلنسانية  من 

أجل مساعدتهم على دحر 

اإلرهاب من بالدهم

كيف يسمح املجتمع الدولي بإبقاء 

الدولة الليبية بهذا الضعف، 

ومؤسساتها األمنية والعسكرية 

بهذا املستوى املتدني في 

التسليح والتدريب الذي ال يسمح 

حتى بحماية الحدود
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}  لنــدن – قال مســــؤولون إيرانيون ومصادر 
في المخابرات ودبلوماسيون غربيون، إن ما 
ال يقــــل عن مليار دوالر نقــــدا ُهّربت إلى إيران 
مع سعيها إلى تفادي العقوبات الغربية، وهو 

رقم أكبر مما تردد في السابق.
وكانــــت وزارة الخزانة األميركية قد ذكرت 
في ديسمبر أن الحكومة اإليرانية حصلت على 
مئات الماليين من الدوالرات نقدا باســــتخدام 

شركات كواجهة لعمليات التهريب.
لكــــن مقابــــالت مــــع مســــؤولين إيرانيين 
ومصادر بالمخابرات ودبلوماسيين غربيين، 
كشــــفت عمليات تهريب أكبر من جانب طهران 
عالوة على الطرق والوســــائل المســــتخدمة، 

وهي تفاصيل لم تذكر من قبل.
وحالــــت العقوبــــات التي فرضهــــا الغرب 
بســــبب برنامج إيــــران النووي بيــــن طهران 
والنظــــام المصرفــــي العالمــــي، وجعلــــت من 
الصعــــب عليها الحصول على الدوالرات التي 

تحتاج إليها في تعامالتها الدولية.
وأكــــدت المصــــادر أن نقــــودا ال تقــــل عن 
مليار دوالر تم تهريبها إلى إيران في األشــــهر 
األخيــــرة وأن البنــــك المركــــزي اإليراني لعب 

دورا مهما في ذلك.
وقالت ثالثــــة مصادر دبلوماســــية غربية 
وثالثة مســــؤولين حكوميين إيرانيين، طلبوا 
جميعــــا عــــدم الكشــــف عــــن أســــمائهم نظرا 
لحساســــية القضيــــة، إن طهــــران تعمل على 
إيجاد سبل للحصول على الدوالر منذ مارس 

الماضي.
وأضافت أن النقود كان ينقلها سعاة باليد 
على متــــن رحالت من دبــــي أو تركيا أو تنقل 

عبر الحدود العراقية اإليرانية.
أن األمــــوال  ”رويتــــرز“  لوكالــــة  وأكــــدوا 
مرت قبــــل وصولها إلى إيران عبر تجار عملة 

وشــــركات واجهــــة في دبــــي والعــــراق. وقال 
دبلوماسي غربي يتابع الشؤون اإليرانية، إن 
البنك المركــــزي قوة محركة لجهود الحصول 

على الدوالرات.
وقالت مصادر غربيــــة وإيرانية، إن البنك 
عمل في الشــــهور األخيرة مــــع كيانات أخرى 
منها شركات إيرانية أخرى تخضع للعقوبات 
بهدف إيجاد ســــبل للحصول على الدوالرات، 
وأن البنــــك المركــــزي أعطى أوامر لشــــركات 

الواجهة في الخارج لشراء الدوالرات.
وظهــــر حجــــم هــــذا التهريب فــــي الوقت 
الذي تجري فيه طهــــران محادثات مع القوى 
العالمية بشــــأن برنامج إيران النووي سعيا 
إلــــى اتفــــاق لرفــــع العقوبــــات التــــي قلصت 
صادراتهــــا النفطية بواقــــع النصف وألحقت 

الضرر باقتصادها.

وقال مسؤول في الحكومة اإليرانية مطلع 
علــــى طريقــــة الحصــــول على الــــدوالرات، إن 
الشركات الواجهة ”انتشرت“ في دبي لتسهيل 

المدفوعات إلى إيران.
وأكدت المصــــادر اإليرانيــــة والغربية أن 
اســــتخدام شــــركات واجهة متعددة تشــــتري 
الدوالرات من تجــــار العملة في دبي والعراق 
كان وســــيلة مفضلــــة نظــــرا إلى أنهــــا تخفي 

الحجم اإلجمالي لعملية شراء الدوالرات.
وأضافــــت المصادر أن شــــركات الواجهة 
اإليرانيــــة  الحكومــــة  عــــن  بمعــــزل  تعمــــل 

والمؤسسات المدعومة من الدولة.
وقــــال المســــؤول الحكومــــي اإليراني إن 
حقائب مألى بالــــدوالرات تحملها مجموعات 
من ثالثة أو أربعة أشــــخاص يســــافرون جوا 
عــــادة فــــي الدرجــــة األولــــى أو درجــــة رجال 

األعمال.
وأكدت المصــــادر اإليرانيــــة والغربية إن 
شركات الواجهة تحصل في مقابل الدوالرات 

على دراهم إماراتية أو نفط.
وكان تقريــــر للجنة الخبراء المختصة في 
إيران والتابعة لمجلس األمن الدولي، قد ذكر 
العــــام الماضــــي، أن إيران اســــتخدمت تجار 
العملة لمســــاعدتها فــــي االلتفاف على القيود 
المصرفيــــة. وقــــال جوناثان شــــانزر، محلل 
شــــؤون تمويل اإلرهاب السابق لدى الخزانة 
األمريكيــــة، إن إيران تعاني نقصــــا حادا في 

الدوالر واليورو. وأضاف شــــانزر الذي يعمل 
حاليا لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
”إنهــــا معركــــة متواصلة مــــن وراء الكواليس 
تخوضها إيران لوضع يدها على تلك العمالت 

الصعبة“.
وتقــــول إيران إن العقوبــــات غير قانونية 

وتعهدت رسميا بالتهرب منها.
وقالت مصادر دبلوماسية إيرانية وغربية 
إن نقودا تصل قيمتهــــا إلى 500 مليون دوالر 

ُهّربت إلى إيران عبر تجار في العراق.
وأبلغ مستشار مالي كبير لحكومة العراق 
بــــأن بالده مصدر رئيســــي  وكالــــة ”رويترز“ 
للدوالرات إلى إيران لكن الحكومة بدأت خالل 
العــــام الحالي تقييد مبيعــــات البنك المركزي 
من الــــدوالرات للبنوك الخاصــــة والتجار في 
محاولــــة لوقف تدفــــق الــــدوالرات إلى خارج 
البالد. وقالت المصادر اإليرانية والغربية إن 
500 مليون دوالر أخرى حصلت عليها لصالح 
إيران شــــركتا واجهة مقرهما دبي وتخضعان 
لعقوبات مــــن الخزانة األميركية. وتتماشــــى 
األرقام مــــع التقديرات األولية التي نشــــرتها 
الخزانة األميركية في شهر ديسمبر الماضي.
وأضافــــت إحدى الشــــركتين وهي ســــيما 
للتجــــارة العامة التي فرضــــت عليها عقوبات 
في العام 2013 لعملها كشركة واجهة للحكومة 
اإليرانية. واألخرى بلفاســــت للتجارة العامة 
وهي شــــركة للســــلع األولية فــــي دبي فرضت 

عليها العقوبات العام الماضي.
وقالت وزارة الخزانة إن بلفاست للتجارة 
العامــــة قامــــت بتحويل أكثر مــــن 250 مليون 

دوالر سلمت باليد لطهران.
وأضافت الوزارة أيضــــا أن أفرادا آخرين 
ســــلموا مئــــات الماليين من الــــدوالرات نقدا 
لحكومة طهران في انتهــــاك للعقوبات. لكنها 

لم تذكر رقما إجماليا.
ولــــم ترد شــــركة ســــيما للتجــــارة العامة 
وبلفاســــت للتجــــارة العامــــة علــــى طلبــــات 

للتعليق.
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30200اقتصاد
باملئة نسبة ارتفاع صادرات أملانيا إلى إيران، العام املاضي، 

لتصل إلى 2.4 مليار يـــورو بفضل تخفيف العقوبات الغربية 

على طهران بموجب االتفاق النووي املؤقت.

مليـــون يورو خصصها البنك األوروبـــي إلعادة اإلعمار والتنمية 

ودعـــم عدد من املشـــاريع فـــي قطاعـــات الطاقـــة والخدمات 

والصناعة في تونس خالل العام الحالي.

بيت االستثمار يؤكد تباطؤ معظم المشاريع في قطر
[ االستثمار الخارجي يواصل النمو الجامح على حساب االنفاق المحلي [ مشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم استثناء وحيد

[ العراق بدأ بتقليص تهريب العمالت الصعبة إلى طهران [ شركات واجهة في تركيا ودبي ساهمت في تهريب العملة إليران

} الدوحــة - قــــال الرئيس التنفيذي لشــــركة 
بيــــت االســــتثمار القطرية هاشــــم العقيل إن 
الجهــــات التنظيمية علقــــت اقتراحها إلجراء 
طرح أولي ألســــهم شركة زراعية في البورصة 
بقيمــــة 206 ماليين دوالر. وأشــــار إلى تباطؤ 
المشــــاريع االستثمارية في قطر بصورة عامة 

بسبب تراجع أسعار النفط والغاز.
وأكد أن الطرح األولي كان سيجمع نصف 
تمويل المشروع، بينما سيجري تدبير الباقي 

مع مستثمرين آخرين.
وبيت االســــتثمار هو بنك استثمار قطري 
خاص تملك شــــركة قطر لالســــتثمار وتطوير 

المشاريع القابضة 87 بالمئة من أسهمه.
وفــــي أواخــــر العــــام الماضــــي اقترحت 
الشركة إجراء طرح عام أولي ألسهم شركة من 
المقرر إنشــــاؤها لتربية الدجاج، وهي سلعة 

تستورد قطر معظم احتياجاتها منها.
وأوضح العقيل أن قطر تســــتهلك نحو 89 
ألف طن من الدجاج ســــنويا وال تنتج ســــوى 
ستة آالف طن وتســــتورد الباقي، ومن ثم فإن 
هذا النــــوع من المشــــروعات فــــي قطر يمثل 

خطوة كبيرة نحو تحقيق األمن الغذائي.
وأكــــد أن الحكومــــة علقــــت الطــــرح العام 
األولي، لكنــــه أحجم عن التعليق على ســــبب 
القرار أو ذكــــر الموعد المحتمل للمضي قدما 

في المشروع.
وقــــال العقيــــل إن كثيرا من المشــــروعات 
االســــتثمارية في قطر عموما تباطأت منذ أن 
بدأت أسعار النفط في الهبوط العام الماضي. 
وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال 
فــــي العالــــم وقد نزلت أســــعار الغاز بســــبب 

هبوط أسعار النفط.
وتابع أن نزول أســــعار النفــــط يؤثر على 
قطــــر قائال إن البالد تشــــهد تباطؤا في معدل 
االستثمار بقطاعات البناء والبنوك والطاقة.

وفي شهر يناير الماضي قالت شركتا قطر 
للبترول وشــــل إنهما قررتا عدم المضي قدما 

في مشروع الكرعانة للبتروكيماويات البالغة 
قيمته 6.4 مليار دوالر في قطر. ولم يبدأ تنفيذ 

المشروع.
وقال العقيل، إن معظم المشــــروعات التي 
ال ترتبط باســــتضافة قطر لــــكأس العالم لكرة 
القدم 2022 تتباطأ، وأن المســــتثمرين بصفة 
عامة يترقبون ما سيحدث ألسعار الطاقة قبل 

أن يضخوا أمواال جديدة في مشروعات.
وكان مســــؤولون فــــي الحكومــــة القطرية 
رســــموا صورة أكثر إيجابية لالقتصاد. ففي 
ديســــمبر الماضــــي توقعــــت وزارة التخطيط 
التنموي واإلحصــــاء أن ينمو الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 7.7 بالمئة في العام الحالي، 
بينمــــا قال مســــؤولون كبــــار إنه لــــن يجري 

تقليص المشروعات االقتصادية الكبرى.
وتشير االحتياطات المالية الضخمة لقطر 
إلــــى أنه بإمــــكان الحكومة مواصلــــة اإلنفاق 
الســــخي علــــى االقتصاد لســــنوات حتى وإن 

تقلصت إيراداتها من النفط والغاز.
لكــــن العقيل قــــال إن الســــيولة في النظام 
المصرفــــي بقطر بدأت تتأثر ســــلبا. وأوضح 
أن المؤشرات األولية تظهر انخفاض الودائع 
منــــذ بدايــــة العام، وهــــو ما يســــفره البعض 
بتراجــــع الســــيولة المتوفــــرة لــــدى البنوك 

لإلقراض وارتفاع سعر فائدة القروض.
وتظهر أحدث بيانــــات البنك المركزي أن 
إجمالــــي الودائع بالبنــــوك التجارية في قطر 
نزلــــت إلى نحــــو 152 مليار دوالر فــــي نهاية 
ديســــمبر الماضي من نحــــو 154 مليار دوالر 
في نهاية سبتمبر الماضي، رغم أنها ارتفعت 
بنســــبة 7.4 بالمئة عن مســــتوياتها في نهاية 

عام 2013.
ومن المقرر أن يركز بيت االســــتثمار هذا 
العام على المشــــروعات التي تتضمن شــــراء 
ممتلــــكات ومســــتودعات فــــي أوروبا تنطوي 
على عوائد مرتفعة، باإلضافة إلى مشــــروعات 

في قطاعي التعليم والرعاية الصحية بقطر.
وتوقــــع العقيل أن يســــتمر هــــذا التباطؤ 
عاميــــن، قائــــال إنه فــــي ظل التباطــــؤ يصبح 
التعليــــم والرعاية الصحيــــة قطاعين جيدين 

لالستثمار.
ورغــــم تباطؤ االســــتثمارات فــــي قطر، إال 
أن الدوحة تواصل اندفاعها نحو االســــتثمار 

في الخارج، وقد أعلنت أنها تعتزم اســــتثمار 
أكثر من 35 مليار دوالر في الواليات المتحدة 
خالل الســــنوات الخمــــس المقبلة، ســــتوقع 
علــــى هامش الزيارة الحاليــــة ألمير قطر إلى 

واشنطن.
وتوقعــــت مصــــادر أميركيــــة، أن يضــــخ 
قطريــــة  وشــــركات  قطريــــون  مســــتثمرون 
اســــتثمارات ضخمة في االقتصاد األميركي، 
إلــــى جانب حجم مــــا هو معلــــن، وأن تتنوع 
االستثمارات الحكومية القطرية بين قطاعات 

الطاقة والتكنولوجيا واالستثمار العقاري.
ضــــخ  يكــــون  أن  خبــــراء  يســــتبعد  وال 
الدوحة اســــتثمارات بهذا الحجم في السوق 
األميركية، وفي هذا التوقيت بالذات، محاولة 
إلعادة التــــوازن فــــي العالقات مــــع الحليف 
األميركي، بعد فتور غير معلن، بسبب مواقف 
قطر الداعمة لشخصيات ولجماعات تعتبرها 

واشنطن إرهابية.

االســــتثمارات  بوصلــــة  تحــــول  ويأتــــي 
الخارجية القطرية بإتجاه السوق األميركية، 
بعــــد أن تعرضت اســــتثماراتها فــــي أوروبا 
والعالم العربي لعدد من الفضائح واتهامات 
بالفســــاد وتوظيف االستثمارات للتأثير على 
القرارات السياســــية واالقتصادية في الدول 

التي ضخت فيها استثمارات ضخمة.
وكان أمير قطر قد سارع إلى إعادة هيكلة 
إدارة صندوق الدولة الســــيادي بعد أيام على 
تســــلمه الحكم، وأعــــاد هيكلته مرة أخرى في 
محاولة الحتواء االنتقادات الغربية والعربية 
إلدارة االســــتثمارات الخارجيــــة وتوظيفهــــا 
سياسيا، في خطوة أقصت على ما يبدو نفوذ 
رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم 

في إدارة استثمارات البالد.
لكن مصــــادر قطرية في الخــــارج اعتبرت 
وقتهــــا إجــــراءات إعــــادة الهيكلــــة، وتعيين 
الشــــيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني 
رئيسا تنفيذيا جديدا لجهاز قطر لالستثمار، 
جّيدة لكنها استبعدت أن تعيد مناخ الثقة من 

بوصلة االستثمارات القطرية تتجه للواليات المتحدة بعد المتاعب التي واجهتها في أوروبا قبل األوروبيين.

اإليرانيون يطاردون الدوالر خوفا من تراجع العملة اإليرانية

أكدت شــــــركة بيت االستثمار القطرية أن املشــــــروعات االستثمارية في قطر تشهد تباطؤا 
بصورة عامة بســــــبب التراجع احلاد ألسعار النفط العاملية، وأن اجلهات التنظيمية علقت 

طرح أسهم إحدى شركاتها الزراعية في البورصة.

ــــــدوالرات إلى طهران يفــــــوق جميع التوقعات  كشــــــفت مصــــــادر مطلعة أن حجم تهريب ال
الســــــابقة التي أعلنتهــــــا وزارة اخلزانة األميركية. وأكدوا أن العــــــراق كان أحد املصادر 

األساسية، باإلضافة إلى شركات واجهة في كل من تركيا ودبي.

◄ انطلقت أمس محاكمة جنائية 
لوزير المالية اليوناني األسبق 
جورج باباكونستانتينو بتهم 

تتعلق بخيانة األمانة والتالعب 
بوثيقة رسمية تضم متهربين 

مزعومين من الضرائب في اليونان.

◄ أعلنت شركة غلف كيستون 
التي تعاني بسبب انخفاض 

أسعار النفط، أنها تجري محادثات 
لالستحواذ عليها أو على بعض 

أصولها. وأدى اإلعالن إلى ارتفاع 
سهمها بأكثر من 60 بالمئة في 

بورصة لندن.

◄ ارتفع صافي ربح الخطوط 
الجوية التركية في العام الماضي 

ألكثر من الضعف على أساس 
سنوي ليصل إلى نحو 739 مليون 

دوالر، وهو ما جاء منسجما مع 
متوسط توقعات المحللين.

◄ خفضت وكالة موديز التصنيف 
االئتماني لديون مجموعة 

بتروبراس النفطية البرازيلية 
التي تشهد فضيحة مدوية، إلى 
”التصنيف الخاضع للمضاربة“ 

الذي يعني أن المقترض قد ال 
يحترم التزاماته.

◄ تراجع الدوالر مقابل كل العمالت 
الرئيسية تقريبا، أمس، بعد أن 

لمحت جانيت يلين رئيسة مجلس 
االحتياطي االتحادي إلى أن 

المجلس لن يتعجل البدء في دورة 
رفع أسعار الفائدة األميركية.

◄ أجلت الهيئة التنظيمية 
للمنافسة في إسرائيل لمدة شهرين 

اتخاذ قرار فيما إذا كان استغالل 
حقلين للغاز الطبيعي يشكالن 

احتكارا، إلتاحة متسع من الوقت 
للوصول إلى حل متفق عليه 

للمشكلة.

تهريب الدوالرات إلى إيران يفوق جميع التوقعات السابقةباختصار

مليار دوالر تعتزم قطر 

استثمارها في الواليات 

المتحدة وسيتم توقيعها خالل 

زيارة أمير قطر إلى واشنطن
35

مليار دوالر تم تهريبها إلى 

إيران في األشهر األخيرة 

بترتيب مباشر من البنك 

المركزي اإليراني
1

هاشم العقيل:

قطر تشهد تباطؤا في 

معدل االستثمار بقطاعات 

البناء والبنوك والطاقة

وزارة الخزانة األميركية 

فرضت عقوبات على 

شركتي سيما وبلفاست 

للتجارة العامة في دبي 

لعالقتهما بطهران

جوناثان شانزر:

إنها معركة متواصلة 

تخوضها إيران لوضع يدها 

على العمالت الصعبة

69
مليار دوالر حجم الدين العام اللبناني املتوقع في نهاية العام 

الحالـــي بعد إصدار ســـندات دولية بقيمـــة ٢٫٢ مليار دوالر، 

بحسب وزير املالية علي حسن خليل.
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◄ أكدت أرامكو السعودية أنها 
ملتزمة بتأمين الطلب المحلي 

المتزايد على المنتجات البترولية. 
وقالت إن إجمالي مبيعات الشركة 

في السوق المحلي خالل العام 
الحالي يصل إلى 550 مليون برميل.

◄ كشف البنك األفريقي للتنمية 
أنه سيمول عددا من االستثمارات 

في المغرب بقيمة تزيد على 2 مليار 
دوالر تتركز في  قطاعات الطاقة 

والسكك الحديد والمالية واإلدارة 
والنقل وقطاع الماء.

◄ عرضت شركتان إيرانيتان 
تنفيذ مشاريع استثمارية في 

قطاعي الصحة والغاز المصاحب 
الستخراج النفط من حقول محافظة 
واسط شرق العراق، تتضمن إنشاء 
مصنع لألدوية عن طريق االستثمار.

◄ تعتزم طيران اإلمارات إعادة 
تشغيل رحالتها إلى بغداد اعتبارا 
من األحد المقبل، بعد تعليقها منذ 

26 يناير بسبب تعرض طائرة تابعة 
لشركة فالي دبي إلطالق نار قرب 

مطار بغداد.

◄ قال تجار اليوم إن قمحا 
روسيا اشترته مصر بدأ يصل 

بعد تأخر الشحن عدة أيام بسبب 
ضريبة جديدة فرضتها موسكو 
على صادرات القمح. وأكدوا أن 

المصدرين اضطروا لدفع تلك 
الضرائب.

◄ دفع هبوط أسعار النفط أسعار 
المستهلكين بمنطقة اليورو إلى 
االنكماش بنسبة 0.6 بالمئة في 

يناير وهي مستويات لم تشهدها 
منذ األزمة المالية العالمية ولم 
تفلت من االنكماش سوى مالطا 

والنمسا.

باختصار

سالم الشامع

} املنامة - شـــرعت احلكومة البحرينية باتخاذ 
أولى اخلطـــوات باجتاه إنهاء ملف املشـــاريع 
العقاريـــة املتعثـــرة، والتـــي تقـــدر قيمتها مبا 

يعادل أكثر من 1.26 مليار دوالر.
وســـيمول القطاع اخلـــاص البحريني تلك 
املشاريع، التي يعود تعثر بعضها إلى أكثر من 
7 سنوات مع تفجر األزمة املالية العاملية، ضمن 
ضوابط وبإشراف حكوميني، حلني االنتهاء من 

جميع املنازعات والقضايا في احملاكم.
وحـــددت جلنة وزارية مختصـــة الضوابط 
التي يعّد مبوجبها أي مشـــروع تطوير عقاري 
متعثـــرا، إذا ثبت عدم جدية املطـــور في تنفيذ 
مشـــروع التطوير العقاري، أو إذا لم يباشر من 

دون عـــذر مقبول أعمال اإلنشـــاءات على الرغم 
من حصوله على التراخيص واملوافقات الالزمة 
من اجلهـــات احلكومية املختصـــة. كما تعتبر 
الضوابط املشروع متعثرا، إذا عجز املطور عن 
تنفيذ مشروع العقاري بسبب اإلهمال اجلسيم، 
مبوجب أحكام القانون 66 لســـنة 2014 بشـــأن 

تسوية مشاريع التطوير العقارية املتعثرة.
وينـــص ذلك القانون على أن ”تتم تســـوية 
مشـــاريع التطوير العقارية املتعثرة وقت نفاذ 
هـــذا القانـــون وطبقا ألحكامـــه، وتضع اجلهة 
الضوابـــط واملعاييـــر التـــي يعتبـــر مبوجبها 
املشروع متعثرا“. وكانت شركة املزايا القابضة 
أعلنـــت في أغســـطس مـــن العـــام املاضي أن 
إجمالي خســـائر املشـــاريع العقارية املتعثرة، 
االســـتثمارية منها والســـكنية فـــي البحرين، 

جتـــاوزت 1.06 مليار دوالر نهايـــة العام 2013.
وكشـــف مصـــرف البحرين املركـــزي في يوليو 
املاضـــي أن حجـــم ديـــون املشـــاريع املتعثرة 
فـــي البحرين جتـــاوز 1.26 مليار دوالر، وســـط 
مطالبات بضـــرورة إيجاد تفاهـــم جتاري بني 

املشاريع والبنوك إليجاد حل لهذه القضية.
ويـــرى عقاريون أن العـــام املاضي كان عام 
إجناز التشريعات العقارية بعد إصدار 4 قوانني 
تختص فـــي اإليجارات والتســـجيل والتطوير 
العقاريـــني وحل مشـــكالت املشـــاريع العقارية 
املتعثرة. ووصفوا ذلـــك بأنه بداية العودة إلى 
التـــداوالت العقارية النشـــطة بصفة تدريجية، 
بعد أن جتاوز مجموع قيمة التداوالت العقارية 
1.1 مليـــار دينار، مع تزايد عـــدد املناطق التي 
تشهد إقباال كبيرا على شراء العقارات السكنية 

واملكتبية فيها. وأكد هـــؤالء العقاريون أنه مع 
عـــودة الروح إلى مشـــاريع التطويـــر العقاري 
واســـتئناف اإلنشـــاءات في عدد من املشـــاريع 
املتعثرة ســـيكون للمرحلة املقبلة عنوان جديد 
مع النجاحات التي حتققهـــا البحرين، في ظل 
قفزة منتظرة في األعوام القابلة من خالل تركيز 
الدولة على االقتصاد كأحد احملاور الرئيســـية 

في برنامج عمل احلكومة.

إنهاء ملف المشاريع العقارية المتعثرة في البحرين 

اقتصاد
سوق الكويت 

6.601.43

0.16%

4.631.19

0.22%

سوق مسقطسوق قطر

12.471.96

0.43%

3.870.15

0.82%

6.578.57

0.31%

سوق السعودية

9.320.31

0.28%

سوق البحرين

1.469.24

0.16%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغالق 25 فبراير 2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي

الدول الخليجية تؤكد استقرار أسعار النفط قرب 60 دوالرا للبرميل
[ النعيمي يقول إن الطلب على النفط يتنامى واألسعار بدأت تستقر [ غولمان ساكس يراهن على قرب ارتفاع أسعار النفط 

} جــازان (الســعودية)  - قـــال وزيـــر البترول 
الســـعودي علي النعيمي أمـــس إن الطلب على 
النفط يتنامى واألســـواق هادئة، وذلك في أول 
تصريحات علنية له منذ انتعاش أسعار النفط 

من أدنى مستوياتها في 6 سنوات.
وجاءت تصريحـــات النعيمي، على هامش 
مؤتمـــر بمدينة جـــازان الســـاحلية في جنوب 
غرب الســـعودية، لتؤكد رضـــاه عن نتائج قرار 
أوبك في نوفمبر الماضي بعدم خفض اإلنتاج، 
حيث قال أمس، إن السوق بحاجة إلى فترة من 

االستقرار.
وتحاول أســـواق النفط التقاط أي إشـــارة 
مـــن النعيمـــي، الذي يقـــوم بدور محـــوري في 
سياســـات منظمة أوبك، لكنه تفادى بالقول ”ال 
أود التحـــدث عن النفط ألننـــا نريد الهدوء… ال 

نريد أي شيء يخلق تقلبات في السوق“.
وكان مندوب خليجي لدى أوبك قد أكد يوم 
الثالثاء أن األســـعار البالغـــة حوالي 60 دوالرا 
للبرميـــل ”جيـــدة للوقت الحالـــي“ رغم حديث 

نيجيريا واإلكوادور عـــن الحاجة إلى اجتماع 
طـــارئ قبل االجتماع التالـــي المقرر في يونيو 
المقبـــل. وأدى قـــرار المنظمـــة المؤلفة من 12 
عضوا إلى تهاوي أسعار النفط إلى مستويات 
الخليجيـــون  األعضـــاء  حتـــى  يتوقعهـــا  لـــم 
الرئيســـيون، الذيـــن أفشـــلوا دعـــوات أعضاء 
آخرين لخفض اإلنتاج. لكن ثمة مؤشرات على 
أن اســـتراتيجية ترك األســـعار تنخفض، بدأت 

تؤتي ثمارها.
وانحدر ســـعر النفط 60 بالمئة بين يونيو 
ويناير الماضيين، ليصل إلى أدنى مســـتوياته 
منـــذ 6 ســـنوات خاصة بعد قـــرار أوبك اإلبقاء 
على ســـقف اإلنتاج عند 30 مليون برميل يوميا 

في محاولة لحماية حصتها السوقية.
وتعافـــى ســـعر خـــام برنت القياســـي منذ 
ذلـــك الحين ليســـتقر قـــرب 60 دوالرا للبرميل 
مع قيام شـــركات الطاقة بتقليص اســـتثمارات 
زيادة اإلنتاج في المستقبل ومع انخفاض عدد 
الحفـــارات العاملة في قطـــاع النفط الصخري 
األميركـــي. وكان النعيمـــي قد رفـــض مرارا أن 
تقـــوم بـــالده بخفض اإلنتـــاج قائـــال ”إنه من 
المســـتحيل قيـــام الســـعودية أو منظمة أوبك 

بتخفيض حصتها في السوق“.
األعضـــاء  أن  إلـــى  التعليقـــات  وتشـــير 
الخليجييـــن الرئيســـيين فـــي أوبك لـــم تظهر 
أي عالمة علـــى تراجعهم عن اســـتراتيجيتهم 
القائمـــة على التركيز علـــى حصة المنظمة في 
السوق بدال من خفض اإلنتاج رغم قلق أعضاء 

آخرين من هبوط إيرادات النفط.
وقال المندوب الخليجي ”يبدو أن أســـعار 
النفط بدأت تســـتقر حول المســـتوى الحالي… 
وبـــدت مؤشـــرات كثيـــرة على تنامـــي الطلب. 
السوق بدأت تستقر وكذلك األسعار“. وأضاف 

قولـــه أن ســـعر 60 دوالرا للبرميـــل ”ال بأس به 
حاليا“.

وتلقى موقف الدول الخليجية دعما، أمس، 
حين قاومت أســـعار النفط البيانات األميركية 
التي أظهـــرت ارتفاعـــا جديدا فـــي مخزونات 
النفط الخام األميركية بواقع 8.4 مليون برميل 
األسبوع الماضي لتقفز إلى مستويات قياسية.

وتمكن ســـعر خام برنت من البقاء قرب 60 
دوالرا للبرميـــل مدعومـــا ببيانـــات أفضل من 
المتوقع لنشـــاط المصانـــع الصينية وموقف 
مرن من مجلـــس االحتياطي االتحادي بشـــأن 
أســـعار الفائـــدة وموافقة منطقـــة اليورو على 

إصالحات اقترحتها اليونان.
وقال يوســـكي ســـيتا، مدير مبيعات السلع 
األوليـــة في نيو-إدج اليابان، ”إنها أنباء طيبة 
ألنها تعني طلبا محتمال على النفط، لكن أعتقد 
أن الســـوق بحاجة إلى رؤية طلب صيني أكثر 
اســـتقرارا ورســـوخا“. وفي وقت ســـابق هذا 
الشـــهر زادت أوبك من توقعاتهـــا للطلب على 

خامها هـــذا العام زيادة كبيرة في خطوة يقول 
البعض، إنها أثبتت صحة سياسة المنظمة.

لكـــن أعضـــاء آخريـــن فـــي أوبـــك مازالوا 
يعانون مـــن تداعيات انخفاض أســـعار النفط 
بعد أن اعتادوا على ســـعر فـــوق 100 دوالر في 

المتوسط بين 2011 و2013.
وفـــي حيـــن مـــازال األعضـــاء الخليجيون 
بمعـــزل عـــن تداعيـــات تراجع الســـعر بفضل 
احتياطياتهم النقديـــة الضخمة، فإن دوال مثل 
فنزويـــال ونيجيريا والعـــراق تواجه ضغوطا 

حادة في الميزانية.
وفي مؤشـــر آخر علـــى المراهنة على قرب 
ارتفاع أسعار النفط، ذكرت صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ أن المصرف األميركي غولدمان ساكس 
ينوي شـــراء ديون شـــركات قطاع الطاقة التي 

تأثرت بتراجع أسعار النفط.
وقالت الصحيفة نقال عن وثائق ســـرية إن 
المصرف اتصل بأثرياء أميركيين ليحصل على 
أموال لصندوق ســـيقام لهذا الهدف. وأضافت 

أن صندوق فرص االســـتثمار في قطاع الطاقة 
فاند)  اوبورتيونيتيز  اينفســـتمنت  (اينرجـــي 
ســـيقوم أيضا بضمـــان شـــركات الطاقة التي 
تسعى إلى الحصول على قروض. ويعني قرار 
غولدمان ســـاكس أن هذا المصـــرف التجاري 
العريـــق يعول على قطاع الطاقة على الرغم من 
انخفاض أســـعار النفط. لكن غولدمان ساكس 
ليس المصرف األميركـــي الوحيد الذي يراهن 
على ارتفاع أســـعار النفط مـــن جديد. فقد عبر 
صندوقا ابولو غلوبال مانيجمنت وبالكستون 
غـــروب عن نيتهما شـــراء الديون التي توصف 

بـ“الهشة“ لبعض مجموعات الطاقة.

صناديق االستثمار تراهن على أن صناعة النفط تجاوزت أسوأ مراحل األزمة

أجمع كبار منتجي النفط اخلليجيني على أن أســــــعار النفط بدأت تســــــتقر قرب حاجز 60 
دوالرا للبرميل. وقالوا إن تلك املســــــتويات جيدة في الوقت احلالي، في تعبير عن رضاهم 

عن النتائج التي حققها قرار أوبك بعدم خفض اإلنتاج.

علي النعيمي:

ال أود التحدث عن النفط 

ألننا ال نريد أن نخلق 

تقلبات في السوق

نيويورك تايمز:

غولدمان ساكس ينوي 

شراء ديون شركات الطاقة 

المتأثرة بتراجع النفط

مصرف البحرين المركزي:

ديون المشاريع العقارية 

المتعثرة تجاوزت 1.26 

مليار دوالر في يوليو 

}  أبوظبي – تســـعى روســـيا إلى إقامة شراكة 
مـــع اإلمارات لبناء مطـــار عمالق في كوبا يراد 
منه أن يشـــكل منصة دولية في مجال الطيران 
إلـــى أميـــركا الالتينية، بحســـب صحيفة ”ذي 

الصادرة في أبوظبي. ناشيونال“ 
ونقلـــت الصحيفة أمس عـــن وزير التجارة 
والصناعة الروســـي دينيس مانتوروف، قوله 
إن محادثات في هذا الشـــأن جتري بني روسيا 
ومؤسســـة مبادلـــة احلكومية املكلفة شـــؤون 

تنويع االقتصاد في أبوظبي.
ويقوم الوزير الروسي بزيارة إلى اإلمارات 
حيث يشـــارك في معرض ”آيدكس“ لألســـلحة 
الـــذي ينظم في أبوظبي، حيث صرح للصحيفة 
بأن بالده تعتزم استثمار 200 مليون دوالر على 

األقل في املشروع.
وقال إن كوبا تعتزم حتويل قاعدة عسكرية 
إلى مطار دولـــي ضخم يكون بوابة إلى أميركا 

الالتينية.
واكتفى املتحدث باســـم ”مبادلة“ بالقول إن 
الشـــركة ”تعمل باســـتمرار على تقييم عدد من 

املشاريع مع الشريك الروسي“.
وتسعى روســـيا التي تعاني من العقوبات 
الغربية بســـبب موقفها مـــن األزمة األوكرانية، 
إلـــى تطويـــر عالقاتهـــا االقتصادية مـــع دول 

الشرق األوسط وآسيا وأميركا الالتينية.

شراكة روسية إماراتية

لبناء مطار في كوبا

رئيس الوزراء الهولندي مارك روت يحتفل مع العاملين في شركة دي.أيه.أف أمس بمناسبة إنتاج الشاحنة رقم مليون من قبل الشركة

النفط في لندن



} رومــا - كشـــفت تقارير إعالميـــة، نقال عن 
مصادر قضائيـــة إيطالية، عن فضيحة جديدة 
لبرلســـكوني تتعلـــق بدفعـــه أمـــواال لفتيات 
قاصـــرات من أجـــل إرضاء نزواته الجنســـية 

التي على ما يبدو أنها لم تنته.
وأشـــارت المصـــادر القضائيـــة إلـــى أن 
الفتيات الالتي شـــاركن في حفالت الـ ”بونغا 
الماجنة التـــي كان يقيمها الملياردير  بونغا“ 
اإليطالـــي في قصوره بميالنـــو والذي لطخت 
ســـمعته الفضائح، مازلن يحصلن على مبالغ 

مالية ضخمة لقاء صمتهن.
ومـــن المقرر أن تصـــدر محكمـــة إيطاليا 
العليـــا، الشـــهر المقبـــل، حكمـــا نهائيـــا في 
القضيـــة التي أثـــارت جدال فـــي إيطاليا مرة 
أخـــرى بعـــد أن برأت محكمة االســـتئناف في 
روما برلسكوني الذي ســـيبلغ عامه الثمانين 

في سبتمبر المقبل.
ويحقق اإلدعاء العام في ميالنو، بالتزامن 
مع ذلك، مع عشـــرات النساء الالتي يشتبه في 
أنهن تمت رشوتهن من قبل برلسكوني، لإلدالء 
بشهادة في صالحه في المحاكمة التي وجهت 
إليه اتهامات بإقامة عالقات جنسية مع قاصر 

واستغالل سلطته للتغطية على القضية.
وذكرت وكالـــة األنباء اإليطالية ”انســـا“، 
في وقت ســـابق، أن دفعات ماليـــة تم تتبعها 
تصل قيمتها إلى 15 ألف يورو (17 ألف دوالر) 
سلمها قبل أسابيع مساعدون لرئيس الوزراء 
األســـبق إلى كريمـــة المحروقـــي، البالغة من 

العمر 22 عاما.
وكريمة المحروقي ذات األصول المغربية 
راقصة معروفة في إيطاليا باسم ”روبي سارقة 
القلوب“ التـــي تزعم أنها كانت إحدى ضحايا 
رئيس الوزراء األســـبق وأنه أقام معها عالقة 

جنسية تفجرت قبل أربع سنوات تقريبا.
وكان العجوز المتصابي كما يلقبه البعض 
فـــي إيطاليا أديـــن في عـــام 2013 بممارســـة 
الجنس مع هذه القاصر واســـتغالل سلطاته، 
األمـــر الذي أدى إلى حرمانـــه مدى الحياة من 

تولي أي وظيفة عامة.

بيد أن مالك نادي ميالنو اإليطالي الشهير 
اســـتأنف الحكم في القضية المعروفة باســـم 
”قضيـــة روبـــي“ التـــي كانـــت قد بـــدأت أولى 

فصولها في العام 2011.
وتشـــير العديـــد من التقارير إلـــى أن هذه 
الفتاة شـــاركت بيـــن فبراير ومايـــو 2010 في 
حفالت ماجنة يطلق عليها في إيطاليا ”بونغا 
أقامها برلوســـكوني آنـــذاك وأغرقها  بونغا“ 
بالمـــال والهدايـــا عندما كانت في الســـابعة 

عشرة من العمر.
التنصـــت علـــى  عمليـــات  حظيـــت  وقـــد 
االتصاالت الهاتفية والشـــهادات حول حفالت 
المجـــون التي كان يقيمهـــا امبراطور اإلعالم 
اإليطالـــي والمقربـــون منـــه مـــع مومســـات 
وطامحات للمشـــاركة في برامـــج تلفزيونية، 

بتغطية إعالمية واسعة في ذلك الوقت.
ووسائل اإلعالم اإليطالية كانت قد أشارت 
في مناســـبات عديدة إلى صور فاضحة يظهر 
فيها برلســـكوني مع نســـاء أثناء تقبيلهن في 
حفـــالت أقامها في فيلتـــه، وأن بعض الصور 
التي تم نشـــرها تســـببت له فـــي إحراج كبير 

خصوصا مع عائلته.
وذلك  وبرســـلكوني الملقـــب بـ”الفـــارس“ 
بسبب التكريم الذي حصل عليه كفارس العمل 
في عـــام 1977 من قبل الرئيس األســـبق جون 
ســـيراليون الذي تخلى عنه في العام الماضي 
بســـبب مثوله أمام القضاء، مشـــهور بفساده 
المالي واألخالقي، ففي حيـــن يحاكم في هذه 
الفضيحـــة الجنســـية المثيـــرة للجدل حكمت 
عليـــه محكمـــة إيطالية أخرى فـــي مايو العام 
الماضي بأربع ســـنوات ســـجنا بعـــد إدانته 

بالتهرب الضريبي.
وبعـــد مرافعات ألشـــهر في هـــذه القضية 
خففت المحكمة نفسها الحكم عليه إلى قضاء 
أربع ساعات في األســـبوع من الخدمة العامة 
لمدة عام في دار لرعاية المســـنين المصابين 

بمرض خرف الشيخوخة.
ومن المفارقات التي ال تغيب عن وســـائل 
اإلعـــالم أن برلســـكوني الـــذي تولى رئاســـة 
الـــوزراء في إيطاليا ثالث مـــرات، ارتدى بدلة 
زرقاء اللون وشـــارة ترمز إلى حزبه ”إيطاليا 

القوية“ الذي ينتمي إلى يمين الوسط.
وواجه برلسكوني قضايا عدة في المحاكم 
رفعت ضده، حيث أدين عام 2013 بشراء حقوق 
بث تلفزيونية بأسعار ضخمة عبر شركات في 

الخارج حتى ال يدفع الضرائب في إيطاليا.
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ال يزال رئيس الوزراء اإليطالي األســــــبق سيلفيو برلسكوني محط اهتمام وسائل اإلعالم، 
ــــــس لكونه أحد املســــــؤولني اإليطاليني البارزين، بل لتعدد عالقاته اجلنســــــية مع فتيات  لي
يصغرنه بعشــــــرات الســــــنني، لكن آخر فضائحه لن يكون وقعها أقل من سابقاتها لدفعه 

لعدد منهن أمواال للتستر على عالقته بالراقصة روبي التي جرته إلى احملاكم.

} إســطنبول (تركيا) - وجهت فاطمة شاهين 
رئيســـة بلدية مدينة غازي عنتاب الواقعة في 
جنوب شـــرق تركيا نداء للحكومة بعد واقعة 
مقتل الطالبـــة الجامعيـــة أوزجيجان أصالن 
بمدينة مرســـين جنوب البالد حرقا، في بادرة 

أثارت جدال كبيرا.
وقالـــت المســـؤولة المنتميـــة إلـــى حزب 
العدالة والتنمية الحاكم ”يجب تطبيق عقوبة 
اإلخصـــاء على قتلة ومغتصبي النســـاء التي 
أجريت دراســـة عليها إبـــان فترة عملي وزيرة 

لألسرة والمجتمع“.
ولـــم يتوقع كثيـــر مـــن المتابعيـــن لهذه 
القضية، التي هـــزت الرأي العام التركي طيلة 
األسبوعين الماضيين، أن تحظى بذلك التنديد 
من كافـــة األطيـــاف السياســـية واالجتماعية 

بالبـــالد، بيـــد أن الالفـــت أن االحتجاجـــات 
صبت جـــام غضبها على الحكومـــة وحملتها 

المسؤولية.
وقـــد أوضحـــت فاطمـــة شـــاهين أن هذه 
التي تعرضت لها الشابة  الجريمة ”البشـــعة“ 
التركية لن تمحى من األذهان، قائلة إن ”ابنتنا 
الشـــابة البريئة لفظت أنفاســـها األخيرة بين 
أيـــدي قاتلها الذي قتلها بدم بـــارد ويجب أن 

تطبق العقوبة التي يستحقها الجناة“.
والشك في أن ما حدث لتلك الفتاة التركية 
جريمة في حق اإلنســـانية كلهـــا بغض النظر 
عن الفاعل أو البالد التي وقعت فيها الجريمة، 
لذا فإنها دعـــت الحكومة ضمنيـــا إلى العمل 
فورا علـــى طمأنة ضميـــر المجتمـــع التركي 

”بطريقة ما“.

وشـــددت شـــاهين علـــى أنهـــا كانـــت من 
المؤيدين لعقوبة اإلخصاء حينما كانت تشغل 
منصب وزيرة سياســـات األســـرة والمجتمع 
وقالـــت ”لقـــد وضعنـــا عـــددا من الدراســـات 
المتعلقة بوقائع االستغالل الجنسي وحوادثه 

إبان فترة وزارتي“.
وأضافت في الســـياق نفسه ”كنا قد بدأنا 
في إعـــداد قاعدة قانونيـــة جديدة بخصوص 
وقائع االستغالل الجنســـي وأثناء بحث هذه 
القضية تناولنا عقوبة اإلخصاء، لكن ســـرعان 
ما ظهرت أصوات معارضة لنا ولهذه العقوبة 

قائلة ”في أي عصر نعيش“.
وأظهـــرت واقعة قتـــل الطالبـــة الجامعية 
أوزجيجان أصالن أن المجتمع التركي بحاجة 
ماســـة إلى تطبيق مثل هـــذه العقوبة، غير أن 

متابعيـــن يـــرون أنه مـــن الصعـــب تنفيذ تلك 
العقوبـــة، على األقل في الوضع الراهن، أو أن 

تقوم الحكومة بسن قوانين جديدة رادعة.
ويقول مراقبون إن مواجهة جرائم االعتداء 
الجنســـي المتبوعة بالقتل من قبل أنقرة يبدو 
أنها ضعيفة وال توجد قوانين رادعة في وجه 

من تسول له نفسه ارتكابها.

«قضية روبي» تعود إلى الواجهة من جديد

«بونغا بونغا» تلقين رشى من الملياردير اإليطالي للتغطية على عالقته بروبي [ فتيات الـ

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

ولي عهد اليابان يحتفل بعيد 

ميالده بتذكر الحرب

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يظهر ألول مرة وهو داخل طائرته الرئاسية الخاصة التي تبدو، بعد تجديدها، مفعمة بالترف

} طوكيــو  - وجـــه ولي عهد اليابـــان األمير 
ناروهيتـــو دعـــوة لتذكـــر ماضـــي الحرب في 
اليابـــان وفظائع الحـــرب العالمية الثانية في 
وقت يســـعى فيه رئيس الوزراء شـــينزو آبي 
إلـــى الحديث عـــن التاريخ العســـكري لبالده 

بنغمة أقل اعتذارا.
وقـــال ناروهيتـــو فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
بمناســـبة عيد مياله الـ55 ”أنا لم أعش تجربة 
الحـــرب، لكن أعتقـــد أنه من المهـــم اليوم في 
الوقـــت الذي بدأت فيه ذكـــرى الحرب تتوارى 

أن ننظر إلى الخلف بتواضع على الماضي“.
وأضـــاف خـــالل رده على ســـؤال بشـــأن 
الذكرى الســـبعين لنهايـــة الحـــرب العالمية 
الثانية التـــي تحل هذا العام قائال ”علينا نقل 
التجارب المأســـاوية والتاريخ الذي ســـلكته 
اليابـــان من الجيل الذي عـــاش تجربة الحرب 

إلى من ليس عنده معرفة مباشرة بذلك“.
وكان اليابانيون يقدســـون جد ناروهيتو 
االمبراطور هيروهيتـــو، غير أن الوضع تغير 
بعد هزيمـــة اليابان وتحـــول االمبراطور إلى 

داع إلى السالم والديمقراطية.
ولإلشـــارة فـــإن أفراد األســـرة المالكة في 
اليابـــان ال يلعبـــون دورا سياســـيا فـــي حكم 

البالد.

◄ أدخل أول وزير كفيف 
للصحة في اليونان، بانايوتيس 

كوروبوليس، إلى مستشفى 
”أثينا أوناسيو“ إثر تعرضه 

ألزمة قلبية.

◄ ضبط الرادار أول عمدة 
منتخب من الشعب مباشرة 
لمدينة بريستول األميركية، 
جورج فيرغيسون، متلبسا 

بتجاوزه السرعة المسوح بها.

◄ كشفت أحدث الصور الملتقطة 
لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون أن 
الشيب وجد طريقه إليها وهي في 

عامها الثالث والثالثين، حسب 
البريطانية. صحيفة ”ديلي ميل“ 

◄ دفع تاجر ألماس هندي قرابة 
700 ألف دوالر ثمنا لبدلة ارتداها 

رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، 
أثناء لقائه بالرئيس األميركي 

باراك أوباما.

◄ ذكرت ”سي أن أن“ أن تنظيم 
داعش يستدرج نساء الغرب 

بالشوكوالتة وصور القطط عبر 
مواقع التواصل االجتماعي 

لالنضمام إليه.

◄ تداول ناشطون في ”تويتر“ 
فيديو لمشادة كالمية بين مالك 
صحيفة الوطن الكويتية الشيخ 

خليفة العلي الصباح وأحد رجال 
األمن أثناء تنفيذ قرار بإغالق 

مطبعة الصحيفة.

◄ ذكر مسؤولون في الهند 
أن السلطات تحقق مع رئيس 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ راجيندرا باشوري، 
البالغ من العمر 74 عاما، التهامه 

بالتحرش الجنسي بزميلة له.

} داكار - اتخذ كريم مييسا واد قرارا يتيحه 
لـــه القانون بعدم المثول أمـــام المحكمة، منذ 
مطلـــع العـــام الجـــاري، فيما قاطـــع محاموه 
محاكمـــة وصفوها بأنها ”غيـــر منصفة“، لكن 
المحكمة لم تكن لتخضع لذلك وطالبت بمتابعة 

الجلسات.
وفي أحـــدث جلســـات محاكمتـــه بإحدى 
المحاكم فـــي العاصمـــة داكار، طالب اإلدعاء 
العـــام، الذي يرافـــع في قضية عـــن الحكومة 
الســـنغالية، كريم واد بدفع مبلغ يقدر بحوالي 
380 مليون دوالر كجبر للضرر جراء اختالسه 

أموال الدولة خالل فترة حكمه.
ويقبـــع كريم واد نجل الرئيس الســـنغالي 
الســـابق عبدالله واد في سجن ”ريبوس“ في 
داكار بعد أن أدين بتهمة اإلثراء غير المشروع، 
وذلك منذ 18 أبريل 2013، فيما يتكهن متبعون 
بأنه ســـيقبع في الســـجن لفترة طويلة بسبب 
اإلرادة السياســـية الحاضـــرة بقـــوة في هذه 

القضية المثيرة للجدل.
ويقـــول الرئيـــس الحالي ماكي ســـال إنه 
ينبغـــي على واد اإلبن الذي تقلد منصب وزير 
في عهد والده أن يخضع للمساءلة بخصوص 
إدارته للشـــأن العام، فاألمـــر ال ينبغي أن يمر 
بســـالم، ال سيما وأن وســـائل اإلعالم تتحدث 
عنه بوصفه مالكا لثـــروة طائلة جمعها خالل 

فترة حكم والده.
ويعـــرف عـــن واد االبن، البالـــغ من العمر 
46 عاما، أّنه يجّر وراءه تاريخا سياســـيا غير 
اعتيـــادي بالمرة منذ بدايـــة األلفية الميالدية 
الثانيـــة، اصطبـــغ بوجـــود والـــده على رأس 
الســـلطة بالسنغال وبمشـــاكل تعود إلى فترة 
تقلـــده عددا مـــن الوزارات ومـــا خلف ذلك من 
تبعات جعلتـــه محل مالحقـــة قضائية في ما 

تلى من األيام.
فمـــع مطلـــع العقـــد الماضـــي، لـــم تكـــن 
للســـنغاليين فكـــرة واضحة عـــن نجل رئيس 
البـــالد ذي الشـــخصية المتســـمة بالغموض 
وانتفـــاء الرغبة في الظهـــور إلى حين هزيمة 
والده فـــي االنتخابات الرئاســـية العام 2012 
ويظهـــر بعدها الخور واالعتـــالل االقتصادي 
الكبيـــر في الدولـــة، حيـــث كان أول تداعيات 
مساءلة واد فشـــله الذريع في انتخابات 2009 

المحلية.
وكان كريـــم، الـــذي كان مجهـــوال حينها، 
يشـــق طريقـــه المهني بنجـــاح بيـــن باريس 
ولندن واشتغل في ”شركة البنك السويسري“ 
كموظف في قســـم االندماج والمشتريات، قبل 
أن ينتقـــل إلـــى بنك ”يـــو بـــي آس واربورغ“ 

التجاري بلندن.
يذكر أن الســـلطات السنغالية وضعت واد 
االبن قيـــد اإلقامة الجبريـــة بتاريخ 15 مارس 
2013، وطلبـــت منه أن يقيـــم الدليل في مدة ال 
تتجاوز شـــهرا على مشـــروعية ثروته المقدر 

قيمتها بـ 200 مليون دوالر.

السنغال يغرم واد االبن 

بـ380 مليون دوالر

باختصار

فاطمة شاهين:

عملت على إعداد قانون 

يتضمن إخصاء مغتصبي 

الفتيات

 الشرطة اإليطالية تؤكد 

أن برلسكوني دفع مبلغ 

15 ألف يورو إلى كريمة 

المحروقي ثمنا لسكوتها

«ال يمكـــن لبلـــد ما أن يتطـــور ما لـــم تتطور لغتـــه، والحكومة 

ســـتعمل اعتبـــارا مـــن اآلن علـــى جعـــل اللغـــة األم ســـائدة في 

املؤسسات الحكومية وفي البلد عموما».
حسن شيخ محمود
الرئيس الصومالي

«صادفت تخفيضـــا على املالبس الداخلية، فاشـــتريت مجموعة 

منهـــا، لكن الواضح أنهـــا صغيرة جدا، لذلك وجـــدت صعوبة في 

الجلوس لفترات طويلة بالبرملان». 
بات مارتن
عضو في البرملان الكندي

«إذا وضـــع بايدن يديه على كتفي زوجتي فإنها ســـتضربه، ليأتي 

دوري ألقـــوم بضربه، لكن وزيـــر الدفاع كارتر ال يملك القدرة على 

ذلك جراء ما فعله بزوجته». 
براد ثور
كاتب ومحلل سياسي أميركي

ّ



عبدالجليل معالي

} منـــذ لحظـــة 2003 المفصلية ال فـــي العراق 
فحســـب، بل فـــي المنطقـــة العربية بأســـرها، 
انطلق مســـار عارم من االنهيار أودى بالعراق 
أوال، والمنطقـــة تاليا، إلى قاع ســـحيق ُترجَم 
تأججا لتيارات اإلســـالم السياســـي وطائفية 
ماحقة تأتـــي على األخضـــر واليابس، ويجدر 
هنا التأكيد على أن اإلســـالم السياســـي وعاء 

أيديولوجي مناسب للطائفية والمذهبية.
الدولـــة بوصفها مفهوما سياســـيا حديثا 
وحداثيـــا (باعتبار تماهـــي المعطى التاريخي 
الكرونولوجـــي للكلمـــة مـــع البعـــد الوظيفي) 
تنهـــض على جملة مؤسســـات وعالقات تقطع 
أشـــكال التنظـــم التقليديـــة من قبيـــل االنتماء 
لعائلـــة أو قبيلـــة أو مذهب أو طائفـــة أو دين، 
وتنسج أشكاال حديثة للتنظم أساسها االنتماء 
للوطـــن. المالحـــُظ هنـــا أن الدولة تســـتوعب 
القبيلـــة والمذهـــب والطائفة، لكنها ال تســـمح 
بالقبليـــة والمذهبيـــة والطائفيـــة، ألن الطائفة 
(مثال) هي مكّون اجتماعـــي أما الطائفية فهي 
تعصـــب في إعالن االنتمـــاء أو الوالء للطائفة. 
الدولة الحديثـــة تعترُف بطوائفها وتتيح تبعا 
لذلك مســـاواة بين مكوناتها على أساس معيار 
القانـــون، وهذا األخير هو الذي يســـد األبواب 

أمام استشراء الطائفية ومثيالتها.
عنـــد تطبيق هـــذه المقدمات علـــى الحالة 
العربيـــة منـــذ 2003 إلى حد اللحظـــة الراهنة، 
نلحـــُظ أن الغـــزو األميركي للعـــراق، باعتباره 
حدثـــا مفصليا، لـــم يكن مجرد احتـــالل تقّصد 
النظـــام  إســـقاط  أو  األرض  علـــى  الســـيطرة 
القائم، بل إنه ضـــرب الدولة كمفهوم وعالقات 
ومؤسسات، ومن ثمة ظهرت تعبيرات نكوصية 
جيء بها لسّد الفراغ المهول الذي أحدثه تحّلل 

الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها. 

عندمـــا أجهـــز االحتـــالل األميركـــي علـــى 
الدولة العراقية وفكك مؤسســـاتها ومقوماتها 
(الســـلطة باعتبارها مقوما رئيسا من مقومات 
الدولة) والجيش وكل شبكة العالقات القائمة، 
كان طبيعيـــا أن يعود الناس إلـــى انتماءاتهم 
التقليديـــة لالحتمـــاء بهـــا علـــى شـــاكلة كل 
المنعرجـــات المفصلية في التاريخ، لكن حلول 
”طبقـــة سياســـية“ جديـــدة تتســـلح بمفاهيـــم 
إسالمية وطائفية وتقدم خطابا سياسيا مكثفا 
بالمظلوميـــة واالنتصار للطائفـــة واالجتثاث، 
غّيـــر وجهـــة التفاعل الجمعي مـــع الحدث إلى 
وجهات أكثر ضبابية. الطبقة السياســـية التي 
جاءت إلـــى العراق مع االحتـــالل األميركي (ال 
بعده) كانت مدججة بشبكة من المقوالت تنادي 
باســـترداد حقوق الطائفة الشيعية وباجتثاث 
حـــزب البعث (ســـرعان ما تحول فـــي ظل دمج 
ماكر بين حزب البعث والطائفة السنية) وبحل 
الجيش العراقي وبإلغاء كل مؤسســـات الدولة 
وقوانينهـــا. هنا أصبـــح المناخ  ودســـتورها 
السياســـي مهيئـــا باقتدار لتحويـــل البالد من 
واقع الشـــعب إلى واقع الطوائـــف، ومن حالة 
االنتمـــاء الوطنـــي أو المواطني إلـــى االنتماء 

الطائفي والمذهبي.
قـــد ال يبدو ضروريـــا التذكير بـــأن النظام 
القائـــم في العراق قبـــل االحتالل لم يكن نظاما 
ديمقراطيا، لكنه كان نظاما يســـود دولة بكل ما 
تقتضيه الكلمة من شروط. النظام العراقي قبل 
االحتـــالل كان عادال في توزيع اســـتبداده على 
الشـــعب العراقي بكل طوائفـــه، وكانت نخبته 
السياســـية مشـــّكلة أيضـــا مـــن كل الطوائف 
واألديان، لكنه مع ذلك كان يعتبر الفرد العراقي 
مواطنا ولم يكن يقسم الجغرافيا العراقية إلى 

مربعات بمعايير طائفية.
أســـهبنا في الحالـــة العراقيـــة ألنها كانت 
منطلق االنحدار العربي المطرد، وألنها الحالة 
األكثر تعبيـــرا عن العالقة بيـــن انهيار الدولة 
وصعود الطائفية. لكن الحالة العراقية لم تكن 
يتيمة في المشـــهد العربي المشـــوب بتصاعد 
الطائفيـــة، ولئـــن تعددت دواعيـــه الطائفية إال 
أن ضـــرب الدولة بكل ما تعنيه، كان محددا في 
استشراء ظواهر ال تنتمي لألدبيات السياسية 

الحديثة.

حزب الله على  في لبنان؛ حيث ”يتطـــاول“ 
الدولة بتعلـــة المقاومة أوال، وبمســـّوغ الذود 
على المذهب ثانيا، جرت مصادرة لمهام الدولة 
وأدوارها. حيث نصب الحزب المذكور نفســـه 
بديال عن الدولة، واســـتولى على أغلب مهامها 
بأن أنشـــأ جيشه ومؤسساته وجامعاته وحتى 
فرقـــه الرياضية، لكن البعد األخطر كان إنتاجه 
(أو المســـاهمة بفعاليـــة فـــي ذلـــك) للطائفية 
كأســـلوب فـــي إدارة العالقات السياســـية، مع 
ضـــرورة التلميح إلـــى أن الطائفيـــة في لبنان 
هي نتاج مشهد سياسي مركب يعود إلى عقود 
ماضية. لكن وجود حزب الله أسهم في تضييق 
نفوذ الدولة فـــي مجالها، وفي ضرب التعايش 
اللبنانـــي الفريد بيـــن المكونـــات االجتماعية 
المختلفة، وهو نمـــوذج طالما مثل مصدر قوة 

وإغناء للبلد الصغير.
لم يتوقف االعتداء على الدولة في المنطقة، 
ولـــم يتوقـــف، تبعـــا لذلـــك، شـــيوع المفردات 
الطائفيـــة. ففـــي اليمـــن، البلـــد الناهض على 

تقاليـــد قبلية عريقة ظلت دائما رقما أساســـيا 
في المعامالت السياســـية، توّصَل الساسة في 
بعض الفترات إلى صيغ تنتصر للدولة وتأخذ 
البعد القبلي في االعتبار، لكن في كل مرة تتقدم 
الدولـــة نحو إرســـاء مؤسســـاتها، يظهُر نتوء 
يعيد الوضع إلى قـــرون خلت ويعيد العالقات 
االجتماعية والسياسية إلى ”مذاقها“ الطائفي. 
الحوثيون وأداتهم ”أنصار الله“، يرون الوطن 
والبلد بعين مذهبية تقســـم الشعب إلى شيعة 
وسنة لينحدر المواطن تبعا لذلك إلى رتبة أقل 

ال تتجاوز المريد أو العضو في جماعة.
أمثلة العالقة التالزميـــة بين ضرب الدولة 
وشـــيوع الطائفية عديدة، وتزداد شـــيوعا في 
المنطقة العربية، المهيأة تاريخيا وسياســـيا 
لتقبل هذا الشـــكل من التنظم االجتماعي، وهي 
أمثلة تتوســـع لتهدد أقطـــارا عربية عديدة، مع 
مالحظـــة أننا اســـتثينا المثال الســـوري، ألن 
الطائفية تمثـــل أحد أعمدة نظامه السياســـي 
الذي يتكئ بقوة على انتمائه المذهبي. الثابت 

أن تفـــكك الدولـــة، أي دولـــة، وتصدعهـــا هي 
مقدمات سياســـية ال نعدم ســـبل بيان نتائجها 
في عسر التعايش أو استحالته بين المكونات 

اإلثنية والدينية والمذهبية لتلك الدولة. 
التعايـــش بيـــن األديان والطوائـــف، مثلما 
يحتاج وعيـــا كثيفا باالختالف واحترام اآلخر، 
فإنـــه يتطلُب أيضـــا دولة مدنية تـــرى أفرادها 
مواطنين متســـاوين بصرف النظر عن أديانهم 
ومذاهبهم وإثنياتهم، والشـــك أن العالم يحفل 
بأمثلـــة من دول نجحت فـــي أن ترى مواطنيها 

بعين المواطنة ال بعين الدين أو المذهب.

} رومــا  - قـــررت الحكومـــة اإليطالية الطعن 
أمام المحكمة الدســـتورية، على قانون صادر 
عـــن مقاطعة لومبارديا (شـــمال البالد)، يضع 
عراقيـــل أمـــام بنـــاء دور العبـــادة، ال ســـيما 
المســـاجد في المقاطعة التـــي تضم نحو 400 

ألف مسلم.
ونقـــل التلفزيون الحكومـــي، الثالثاء، عن 
إنريكـــو برامبيال، ممثل الحـــزب الديمقراطي 
(حزب ينتمي إلى يســـار الوســـط في مجلس 
مقاطعة لومبارديا (برلمـــان المقاطعة) القول 
”إن الحكومـــة برئاســـة ماتيـــو رينـــزي قررت 
تقديـــم طعن أمـــام المحكمة الدســـتورية ضد 
قانـــون التنظيم العمرانـــي المتعلق باألديان“ 
الـــذي أصدرتـــه المقاطعة، والـــذي يجعل من 

الصعـــب فـــي واقع األمـــر بناء مســـاجد على 
أراضي المقاطعة.

 ويفرض القانون الصادر في 29 من يناير 
الماضي، قواعد صارمـــة قبل منح الترخيص 
ببناء دار عبادة، حيث يشترط على المتقدمين 
بالطلب أن يحترم دار العبادة الجديد ما يسمى 
”مشـــهد لومبارديا“، أي الهوية العمرانية لكل 
بلدية فـــي المقاطعة، دون أن تحدد بالتفصيل 

مالمح هذه الهوية.
ويفرض القانون كذلـــك أن يكون كل مكان 
عبادة جديد على مســـافة مناســـبة (لم تحدد) 
من أماكن العبادة لألديـــان أخرى، وأن يمتلك 
موقفا للســـيارات بضعف مســـاحة الدار، وأن 
يدفع القائمون عليه تكاليف مواقف السيارات 

وفتـــح الطـــرق المؤديـــة إلـــى مـــكان العبادة 
وتجهيزها بكاميرات مراقبة بالفيديو مرتبطة 

بمراكز الشرطة.
وينـــص القانون على ضـــرورة أن يخضع 
طلـــب بناء مـــكان العبـــادة لرأي استشـــاري 
مســـبق من إدارة المقاطعة، كمـــا يمنح الحق 
للبلديات، حتى في حال استيفاء الشروط، في 
إجراء استفتاء شعبي على إقامة دار العبادة، 
وهو ما يعتبر موجها بشـــكل خاص ضد بناء 

المساجد، حسب قول إنريكو برامبيال.
يذكـــر أن إيطاليـــا بحكم قربهـــا للمنطقة 
العربية اإلســـالمية تحتضن حضورا إسالميا 
كثيفا، حيث ينتشر في البالد حتى نهاية 2008 
وبدايـــة 2009 ما يزيد على 700 مركز إســـالمي 

على كافة المســـاحة اإليطالية عبر مقاطعاتها 
العشرين. أول وأضخم هذه الهيئات اإلسالمية 
هـــو اتحاد الجاليات اإلســـالمية فـــي إيطاليا 
والـــذي يضـــم حوالـــي 150 مركزا إســـالميا 
تنتشـــر في معظم المقاطعات اإليطالية ومقره 

الرئيسي بالعاصمة روما.

} باريس - أعلنت الحكومة الفرنسية األربعاء، 
أن هيئة جديدة للحوار مع ممثلي المســـلمين 
في فرنسا ستشكل ”بحلول الصيف“، في قرار 
يأتي بعد نحو شـــهرين من الهجمات الدامية 

التي شهدتها باريس.
وأوضح وزيـــر الداخلية الفرنســـي برنار 
كازنـــوف أن هـــذه الهيئـــة ســـتضم المجلس 
الفرنسي للدين اإلسالمي، وكذلك أئمة ومثقفين 

”يمثلون اإلسالم المعتدل المتسامح“.
وكان رئيـــس الوزراء مانويـــل فالس أعلن 
في 12 فبراير، مشاورات حول مستقبل تنظيم 
الديـــن اإلســـالمي في فرنســـا، فـــي ظل عجز 
المجلس الفرنســـي للدين اإلسالمي عن تلبية 

احتياجات المسلمين في فرنسا. 
وأضـــاف وزيـــر الداخلية أن هـــذه الهيئة 
الجديدة ستجتمع ”مرتين في السنة مع رئيس 
الوزراء“ من أجل ”معالجة مسائل محددة“ مثل 
إعداد األئمة والذبح على الطريقة اإلســـالمية 
”ضمن االحترام الصارم لمبـــادئ العلمانية“. 
وال تخفـــي الســـلطات الفرنســـية قلقهـــا إزاء 
تنامي التطرف اإلسالمي لدى قسم من الشباب 
كمـــا كشـــفت الهجمات الجهادية مـــن 7 إلى 9 
يناير في باريس وذهاب مئات الفرنسيين إلى 
سوريا والعراق لالنضمام إلى صفوف تنظيم 

الدولة اإلســـالمية. وأكد الوزير الفرنســـي أن 
العلمانية تفرض ”أن تحمي الجمهورية جميع 
أبنائهـــا وأن تحمي المســـاجد من كل األفعال 
المناهضة للمســـلمين“، مذكرا بأنه وقعت في 
يناير ”أعمال معادية للمسلمين أكثر مما وقع 
عـــام 2014“. وأعلن كازنوف إعداد ”شـــهادات 

جامعية خاصة باألئمة“.
تأتـــي هذه اإلجـــراءات الفرنســـية في ظل 
تنامـــي المخاوف من تفشـــي الفكر المتطرف 
في صفوف أبناء الجالية المســـلمة، وفي ظل 
خوف مقابل من تنامي اإلســـالموفوبيا، وهو 
واقع معقد عبر عنه الرئيس الفرنسي الثالثاء 
بدعوتـــه شـــركات اإلنترنـــت لمحاربة خطاب 
الكراهية على اإلنترنـــت.  وأضاف أنه يتعين 
على المحاكـــم الجنائية أن تتعامل مع قضايا 
خطاب الكراهية بدال مـــن المحاكم المختصة 

في قضايا الحريات الصحفية.
وفـــي الفترة األخيرة عـــاد فتيل الخالفات 
لالشتعال بين ممثلين عن الديانتين اإلسالمية 
واليهوديـــة، في بلـــد تعيش فيـــه أكبر جالية 
يهوديـــة وأكبر جالية مســـلمة في أوروبا بعد 
أســـابيع من دعوة الزعماء إلى التحلي بروح 
”الوحـــدة الوطنيـــة“. واندلـــع الشـــجار بين 
الفريقين بعد أن قال رئيس المجلس التمثيلي 

للمؤسسات اليهودية في فرنسا إن المسلمين 
وراء جميع الجرائـــم العنيفة مما دفع جماعة 
مســـلمة بارزة إلى مقاطعة العشـــاء السنوي 

الذي تقيمه الجماعة اليهودية.

وقال عبدالله زكري رئيس الوحدة المعنية 
برصـــد حوادث العداء للمســـلمين ”ال أظن أن 
كوكيرمان من الشخصيات التي تساهم في أن 

نتعايش معا سلميا“.
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الدولة الغائبة واالزدهار الطائفي 

طعن إيطالي في قانون التنظيم العمراني املتعلق باألديان

فرنسا تعزز قيم الجمهورية عبر إنشاء هيئة حوار مع املسلمني

من أفغانســــــتان إلى ليبيا، مرورا بالعــــــراق واليمن والصومال وغيرها كثير، يتبدى وضع 
سياســــــي واجتماعي موسوم بعســــــر التعايش بني املكونات االجتماعية واإلثنية والدينية 
املختلفــــــة، مع مالحظة أن تعدد هذه املكونات لم ميثل ســــــابقا عائقــــــا أمام تبلور مجتمع 
متماســــــك، لكن التصدع حصل مع ضرب الدولة كمفهــــــوم قانوني حداثي في كل األمثلة 

املذكورة وغيرها.

بروز تعبيرات سياسية طائفية هو املعادل املوضوعي لتراجع الدولة بما ترمز إليه من عالقات 

حرص رسمي فرنسي على تقليص الهوة بني األديان 

[ عالقة تالزمية بني تراجع الدولة وصعود منسوب املذهبية [ حزب الله مثال دقيق على تغول الطائفي على الوطني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ طالبت منظمة حقوقية أفريقية 
تعنى بالمهاجرين غير الشرعيين 
بحماية حياة مئات المسيحيين 

األفارقة الموجودين في ليبيا، بعد 
إعدام 21 قبطيا مصريا على يد 

مسلحي تنظيم ”داعش“.

◄ أعلنت الشركة الفنلندية لإلذاعة 
والتلفزة اعتزامها إطالق برنامج 

إذاعي مخصص للقرآن الكريم، ابتداء 
من شهر مارس المقبل. ويهدف 
البرنامج إلى «الرفع من معرفة 

الفنلنديين بالقرآن الكريم والثقافة 
اإلسالمية، من أجل تعزيز الحياة 

المشتركة في هذا البلد“.

◄ رأى مفتي أستراليا إبراهيم أبو 
محمد بأن التلويح بحظر عمل بعض 

المجموعات الدعوية اإلسالمية من 
أجل حماية أمن الوطن والمواطنين 
األستراليين، ما هو إال ستار يغطي 

فشال سياسيا، بينما الحقيقة أن 
حماية الحريات وحق التعبير عن 

الرأي هو أقوى الضمانات لحماية 
أمن األفراد والمجتمع األسترالي.

◄ قال األمين العام للهيئة اإلسالمية 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات 

حنا عيسى، إن االحتالل اإلسرائيلي 
يعمل على االستيالء الكامل على 

مدينة القدس وتهويد كل ما هو عربي 
إسالمي مسيحي فيها.

◄ نزح نحو خمسة آالف مسيحي 
أشوري من مناطق سكنهم في شمال 
شرق سوريا، بعدما اختطف تنظيم 
الدولة اإلسالمية العشرات من أبناء 

هذه العائالت إثر هجوم استهدف 
قراهم في عملية غير مسبوقة 

وصفتها واشنطن بـ“الوحشية“.

باختصار

«نؤكد على الحاجة لدعم السياسات الحكومية العامة والهادفة تسامح

إلـــى املكافحة الفعالة للتطرف، من خالل الوســـائل االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية  وعلى املستويات واألصعدة كافة».
أنور بن محمد قرقاش
وزير الدولة للشؤون اخلارجية في اإلمارات

«التهديـــدات املرتبطة باإلرهاب والتطرف تشـــكل وباء خطيرا 

وتحتـــاج إلـــى تفعيل التعـــاون البنـــاء ملواجهتـــه، والقضـــاء على 

تنظيماته املتشددة التي تطال الجميع بتهديداتها». 
تركي بن محمد بن سعود الكبير
وكيل وزارة اخلارجية السعودي

«أزمـــة تصاعد العداء ضد الجالية املســـلمة هو أمر يخالف القوانني 

ســـارية املفعول في أســـبانبا والتي تحمي الحريات الدينية وتفرض 

احترام األديان». 
خابيير رويو
محامي أسباني متخصص في قضايا الهجرة والتعايش

الــــدولــــة تــســتــوعــب الــقــبــيــلــة 

لكنها  والــطــائــفــة،  واملــذهــب 

واملذهبية  بالقبلية  تسمح  ال 

والطائفية

◄

القانون ينص على أن يخضع بناء 

مـــكان العبادة لرأي مســـبق من 

إدارة املقاطعـــة، وهو ما يعتبر 

موجها ضد بناء املساجد

◄

لـــم يكـــن مجـــرد   العـــراق  غـــزو 

احتالل للســـيطرة علـــى األرض 

بل إنه فـــكك الدولـــة فظهرت 

تعبيرات نكوصية لتحل محلها

◄



} أبوظبــي - ضّمت القائمة القصيرة لجائزة 
الشيخ زايد للترجمة األعمال التالية:

- ”المســـالك والبلدان في بالد الشـــام في 
العصور القديمة والوســـطى“ للمترجم عصام 
الشـــحادات، ســـوريا/ فرنســـا، من منشورات 
المعهد الفرنســـي للشـــرق األوســـط  بيروت، 

دمشق 2013.
-  هـــاروو هاناوا، ثالثيـــة نجيب محفوظ: 

”قصر الشـــوق“ 2012، ”بيـــن القصرين“ 2011، 
كاكوشـــو  منشـــورات   ،2012 و“الســـكرية“ 

كانوكاي، اليابان.
للمترجـــم  األنثروبولوجيـــا“،  ”تاريـــخ    -

المصـــري عبـــده الريس، وهو من منشـــورات 
المركز القومي للترجمة بالقاهرة 2014.

 من جهة أخرى أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 

للثقافة العربية في اللغات األخرى عن قائمتها  
التي تضم:

- دراســـة ”قراءة داروين في الفكر العربي 
-1860 1950 ”للمؤلفة مروى الشاكري، أميركية 
مـــن أصل مصري، والدراســـة من منشـــورات 

مطبعة جامعة شيكاغو  2013. 
- ”أثر الليلة العربية على الثقافة اليابانية“ 

من تأليف الياباني سوجيتا هايديياكي، ومن 
منشورات إيوانامي شوتن 2012.

- ”قراءة الحمراء“ للمؤلف خوســـي ميغيل 

بويرتا فيلتشيث من منشـــورات تحرير قصر 
الحمراء وجينيرال اليف، 2011.

وعـــن األعمـــال المتقّدمة في هـــذه الدورة 
عّلق علي بن تميم، أميـــن عام الجائزة، بقوله 
”تنّوعت األعمـــال المقّدمة في فـــروع الجائزة 

من حيـــث الموضـــوع والتنـــاول والترجمة، 
وكان مســـتوى التنافس كبيرا فيما بينها. أما 

فـــي فرع الثقافة العربيـــة فقد تميزت 
األعمال بالجدة، واشـــتملت على 

العربية  الفنـــون  في  دراســـة 
وجمالياتهـــا فـــي األندلس، 
وبحث زمنـــي ألثر قصص 
ألف ليلة وليلة في الثقافة 
إلى  باإلضافة  اليابانّيـــة، 
عمل حـــول تلقي منجزات 
وخاصة  الحديثة  العلـــوم 

داروين  تشـــارلز  نظريـــات 
وفرضياتـــه العلمية في الفكر 

العربي الحديث“.
وقـــد ســـبق أن أعلنـــت جائـــزة 

الشـــيخ زايد للكتـــاب عن األعمال المرشـــحة 
ضمن قائمتها القصيرة في فروع أدب الطفل، 
والمؤلـــف الشـــاب، واآلداب، خالل األســـبوع 

الماضـــي. وتليهـــا الفـــروع األخـــرى خـــالل 
األســـبوع القادم، وذلك بعد اجتمـــاع ”الهيئة 
الـــذي تمت فيـــه مراجعة  العلميـــة“ 
الخاصـــة  المحّكميـــن  تقاريـــر 

بالترشيحات.
ويذكـــر بـــأن الجائـــزة 
اإلعـــالن  انتهـــاء  وبعـــد 
عـــن القائمـــات القصيرة 
ستكشـــف عـــن العناوين 
الفائـــزة خالل األســـابيع 
عـــرض  بعـــد  القادمـــة، 
األســـماء المرشـــحة علـــى 
إلقرارهـــا،  األمنـــاء  مجلـــس 
وســـيتم تكريـــم الفائزيـــن فـــي 
الحفل الـــذي ســـتقيمه الجائزة يوم 
االثنيـــن الموافق لـ11 مايـــو 2015 في معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب، الـــذي ســـتجري 
فعالياته في مركز أبوظبي الدولي للمعارض .
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

رواية تكشف االنقسام 

الطائفي المسيحي

نساء جالسات على مقعد تعلوه لوحة للفنان «ألكسندر مزن» بعنوان «1905 في دونباس»، بمحطة مترو «كيفسكايا» في موسكو 

} القاهــرة - عــــن دار "زحمــــة كتاب للنشــــر 
والتوزيــــع"، صــــدرت رواية  بعنــــوان ”رجل 
ضد العالم“، للكاتب ســــمير زكــــي، وتصميم 
الغــــالف للفنان محمد حلمــــي. وتدور أحداث 
الروايــــة في مطلــــع القرن الرابــــع الميالدي، 

باإلسكندرية، وتتحدث عن بدعة أريوس.
 وهــــي  أول رواية تتحدث عن االنقســــام 
الطائفي المســــيحي عندما كانت للمســــيحية 
الكلمة العليا واألولى فــــي العالم القديم كله، 
وبدأت تنحصر الوثنية بجميع أشكالها وبدال 
من أن يتحد المسيحيون على قلب رجل واحد 
تفرقوا وتشــــتتوا في أنحاء العالم كله، و من 
أوائل مــــن قــــادوا حركة االنشــــقاق الطائفي 

العقائدي الكاهن أريوس.
وهو ذلك الشــــخص الليبــــي، الذي بذكائه 
الخــــارق، اســــتطاع أن يحشــــد الكثير حوله 
متحديــــا الجميع بمــــن فيهم قادة الكنيســــة 
اإلســــكندرية وسائر الكراســــي البابوية التي 
كانت تقود العالم المســــيحي وقتها، وصارت 
بيــــن الفريقيــــن بحور مــــن الدمــــاء، وال عزاء 
للمسيحية في عالم اإلمبراطورية الرومانية، 
التــــي تصدعــــت أركانهــــا من هذا االنقســــام 
الطائفي مما أشــــعل الثورة في جميع أنحاء 
اإلمبراطوريــــة تحــــت كلمة واحــــدة أال وهي 

أثناسيوس. 

تواصـــل رواية «فتاة القطار» لباوال هوكينـــز تصدر قائمة نيويورك تايمز 

للروايات األكثر مبيعا سواء للنسخ الورقية أو االلكترونية، فيما حلتا رواية 

«في الضوء املبهر النستطيع أن نرى» ألنثوني دوير ثانيا.

صـــدر حديثا عن «الهيئة العامة لقصـــور الثقافة» كتاب بعنوان 

«نقـــد عقل امـــرأة» للكاتبـــة منى أبوســـنة، الكتاب مـــن القطع 
املتوسط.

عن «دار الفارابي للنشـــر»، صدرت مجموعة قصصية بعنوان 

«خريف دمشـــق»، للكاتـــب والقاص والباحث الســـوري علي 
عبداملجيد عباس.

◄ شارك المدير العام للمنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم 

والثقافة ”إيسيسكو“، عبدالعزيز 
التويجرى، بدعوة رسمية من 

وزارة التراث والثقافة بسلطنة 
عمان، في االفتتاح الرسمي 
للدورة العشرين من معرض 

مسقط الدولي للكتاب.

◄ افتتح معرض الفنان 
التشكيلي كامل قاللوة ”أطياف“، 

في متحف محمود درويش، 
بمدينة رام الله. ويضم المعرض 
30 لوحة، تنوعت بين التجريدي 

والتعبيري، وحضره عدد كبير 
من محبي الفن التشكيلي.

◄ ينظم بيت السناري األثري 
بحي السيدة زينب،  بالقاهرة، 

التابع لمكتبة اإلسكندرية؛ اليوم 
الخميس 26 فبراير الجاري، 

حفال مفتوحا للجمهور بعنوان 
”جرامافون“.

◄ أصدرت ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، ضمن سلسلة 
الثقافة الشعبية كتابا بعنوان 

”أغاني النساء في صعيد مصر“ 
لمؤلفه محمد شحاتة علي.

◄ قال الفنان التشكيلي المصري 
فريد فاضل، إنه سيقيم في 

التاسع من مارس المقبل معرضا 
بعنوان ”األم والطفل“ بدار 

األوبرا المصرية، وذلك احتفاء 
باألم في شهر االحتفال بها، 

مشيرا إّال أنه يهدي هذا المعرض 
لكل أمهات الشهداء.

◄ تستعد مدينة تافراوت 
المغربية، الحتضان الدورة 

الخامسة لمهرجان اللوز، من 6 
إلى 8 مارس القادم، تحت شعار 

”أرض اللوز: ثروة الغد“، بمبادرة 
من جمعية اللوز بالمدينة بتعاون 

مع عدد من الشركاء.  

باختصار

ونة املصباحي حسّ

} يتحدث جيرار دوبارديــــو في كتابه ”هكذا 
حدث“،  الذي ينقســــم إلى فصول قصيرة، عن 
طفولتــــه الصعبة، وعن والدته التي أوشــــكت 
علــــى التخّلص منه في بدايــــات الحمل، وعن 
الشــــقاء الــــذي عرفــــه فــــي ســــنوات الطفولة 

والمراهقة.
كما يتحدث عن ســــنوات المجد والشهرة، 
وعــــن أصدقائه مــــن الفنانيــــن والكتاب، وعن 
غرامياته، وعــــن عائلته، يقول ”لــــدّي العائلة 
التــــي صنعتها. أحيانا تســــقط أغصان ألنها 
ماتت، وثّمة أشــــخاص يفقــــدون الحياة، غير 
أنهم ال يفقدون الحب ذلك ألنهم يعيشــــون في 

داخلي“.
والــــد جيــــرار دوبارديو يدعــــى رني، غير 
أن أصدقــــاءه والمقربين منــــه يدعونه ديدي. 
وكان أمّيا ال يحســــن غير كتابة حرفين: حرف 
الدال الذي يبدأ به اســــم العائلة وحرف الدال 
الذي يبدأ به اســــم الله في اللغة الفرنســــّية. 
وهو مرّصص. وغالبا ما يقوم بعمله من دون 

الحصول على أجره.

حياة حرة

بـ“هنــــود  شــــبيها  دوبارديــــو  والــــد  كان 
الذين كانوا يرغبون في التعرف على  أميركا“ 
تقاليــــد البيض، وعلى قيمهم مقترحين عليهم 
منحهم ألف امرأة بيضاء مقابل ألف حصان. 
وكان ”يحــــّب أن يعتمر قّبعة البّحارة رغم أنه 

لم يشــــاهد البحر ولو مّرة واحدة في حياته“، 
وكان ”يسافر بالخيال عبر العالم“.

عنــــه يقول جيــــرار دوبارديو ”من حســــن 
حّظي أني ترّبيت في أحضانه متمّتعا بحرّية 
مطلقة“. أمــــا والدة دوبارديو فقد كانت امرأة 
ذات أحاســــيس مرهفة، وكان لها طفل قبل أن 

تتزّوج من ديدي.
لذلك رغبت في التخّلص من الذي سيكون 

فــــي ما بعد نجما ســــينمائّيا. غير أن 
”حسن الحظ“ ســــاعده على القدوم 

إلى العالم.
 وعندما حصل على الشــــهرة، 
أضحــــت والدته تقول وهي تتنّهد 
”لحســــن الحّظ أني لــــم أتخّلص 
منه رغم أنني كنــــت عازمة على 

ذلك!“.
عن الســــينما يقــــول جيرار 
لبيتر  جملة  هنــــاك  دوبارديو: 
هاندكــــه فيهــــا يقــــول ”أنا ال 
اعرف عن نفســــي أّي شــــيء 
مقّدمــــا. مغامرتي تأتي حين 

أرغب في أن أرويها“. 
ما يّهمني في الســــينما هــــو الكافيتيريا 
التــــي يلتقــــي فيهــــا الممثلــــون والمخرجون 

والتقنّيون أثناء العمل، مع العاملين فيها. 
أنــــا ال أبحث عــــن دور، وال عن مخرج، وال 
أذهــــب إلى الســــينما. أشــــاهد المسلســــالت 
الدنماركّية،  المسلســــالت  خصوصا  الجّيدة، 
أو ”Breahing Bad“. ال.. أنــــا ال أذهــــب إلــــى 
الســــينما للبحــــث عــــن الواقــــع إذ أن الواقع 
يتجــــاوز الخيال أحيانا. يكفــــي أن ننظر إلى 
ما يحدث في عالم السياســــة. أكاذيب وسائل 

اإلعالم تتجاوز كّل ما نقدر على سماعه!“.
ويعترف دوبارديو أنه مع تقدمه في السّن 
أصبح يميــــل إلى الوحدة أكثر مــــن أّي وقت 
مضى ”ثّمة شــــيء لم يكن بإمكاني تحمله من 
قبل أبدا أال وهو أن أكون وحيدا. أما اآلن فأنا 

أتحّمــــل ذلك جّيدا. بل إنني ألجأ إلى الوحدة. 
شــــطر هائل من حياتي أمضيتــــه وأنا أجوب 
العالم لكي يعجب النــــاس بي، ولكي يظهروا 
لــــي نوعا من التقدير قبــــل أن أفعل ذلك تجاه 
نفســــي حتــــى ولــــو كان بمقدار أقــــّل من ذلك 

بكثير.
أمــــا راهنا فأنا ال أعير مثــــل هذا األمر أّي 
اهتمــــام، وليتعامل معي آخرون كما أنا. وأنا 
ال أدينهم عندمــــا ال يفعلون ذلك، 
فــــإن حاولوا تغييري، أكتفي بأن 
أقــــول لهــــم ”حاولــــوا إذن، وأنا 
لســــت ضّد رغبتكم، لكن عليكم ان 
تعلموا أنه في الطبيعة المتوحشة 
كل ما تقطعونــــه لن يلبث أن ينبت 
مــــن جديد، انظــــروا إلى العوســــج 

والعّليق“.   

طرد املاضي                       

يقول جيرار دوبارديو متحدثا عن 
الزمن ”أنا أطرد كّل أألشياء التي يمكن 
أن  تحيل إلى الماضي، أنا أعيش في اللحظة، 
فــــي الحاضر. الماضي هو ذلك الشــــيء الذي 
يجعلك تشــــعر أنــــك ثقيل، بليد، تلطم نفســــك 

بنفسك“.
وكان بيتــــر هاندكه على حــــق عندما كتب 
يقول ”الكائنــــات المخالفة للصواب في حالة 
آنقــــراض، الماضي هو العائلة، وهو المرارة، 
والمــــوت، والّزنخ، وأنا أشــــفق على كّل الذين 
ألتقي بهم وهم يزحفون مثل الحالزين، جاّرين 
عائالتهــــم فــــوق ظهورهم، ومعهــــا أمواتهم، 
وانشــــقاقاتهم، وتصّدعاتهم، وخيبات أملهم. 
ويظلــــون كذلــــك إلــــى أن ينهــــاروا تحت ثقل 
ذاكرتهم، وإذا ما أنت منحت الفرصة للماضي 
فــــإن األحياء كما األمــــوات يقتلونــــك، فهم ال 

ينتظرون غير ذلك“.

جيرار دوبارديو يروي فصوال من سيرته الذاتية والفنية

جائزة الشيخ زايد تعلن عن قائمتي الترجمة والثقافة العربية في اللغات األخرى

في كتاب جديد أّلفه باالشتراك مع الكاتب ليونال دوروا، وحمل عنوان ”هكذا حدث“، يروي 
الّنجم الفرنســــــي الشهير ”جيرار دوبارديو“، املولود عام 1949 ، فصوال من سيرته الذاتّية 
والفنّية بأســــــلوب بديع، وبجرأة مدهشة، متحديا كّل املمنوعات، وكّل احملّرمات، ومن دون 

أن يتحاشى ذكر العيوب واألخطاء والتناقضات التي َوَسمت مراحل مختلفة من حياته.

ــــــت جائزة الشــــــيخ زايد للكتاب، في دورتهــــــا التاســــــعة (2014-2015) عن القائمات   أعلن
القصيرة في فرعي الترجمة والثقافة العربية في اللغات األخرى.

املرارة  وهو  العائلة  هو  املاضي 

ــق عــلــى كـــل الــذيــن  ــف ــــا أش وأن

جارين  يزحفون  وهم  بهم  ألتقي 

عائالتهم فوق ظهورهم

 ◄

أمضيته  حياتي  من  هائل  شطر 

يعجب  لكي  العالم  ــوب  أج ــا  وأن

الناس بي ولكي يظهروا لي نوعا 

من التقدير

 ◄

[ فنان يعيش في الحاضر وفي هذه اللحظة بالذات [ والدته أوشكت على التخلص منه في بدايات الحمل
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ثقافة
أعلنت جائزة فرنثيســـكو أورمبرال فوز الكاتب اإلســـباني 

أرماس مارســـيلو، في دورتها الجديـــدة عن روايته «صالة 

جنازة هافانية من أجل فيدل».

صـــدرت مؤخـــرا عـــن دار زينـــب للنشـــر والتوزيع مجموعة شـــعرية 

جديدة للشـــاعر التونســـي فتحي النصري، جاءت بعنوان «مثل من 

فوت موعدا».

يفتتـــح الشـــهر املقبـــل متحـــف جديـــد تكريمـــا للبطلـــة القومية 

الفرنسية جان دارك، يروي قصة حياتها، وذلك بقصر املطران في 

روان بفرنسا، أطلق عليه اسم «هيستريال جان دارك».

وداد جرجس سلوم

} ال يخفـــى على أحـــد أن الكتابة لألطفال من 
أصعب الفنون األدبية لما تنطوي عليه من أثر 
على شـــخصيات قيد التشـــكل، وعقول تتكون 
وتتبلور أفكارها في زمـــن الثورات والحروب 
والفوضى التي تجتـــاح مجتمعنا العربي من 
المحيـــط إلى الخليج، ففـــي عام 2009 حصلت 
أولى  المجموعات القصصية ”خطفني الديك… 
حكايات ليســـت للصغار“ للكاتبة والمسرحية 
السورية أمل حويجة على الجائزة األولى في 
مســـابقة كتب األطفال السورية، التي تنظمها 
مؤسســـة ”أنا ليند األورو ـ متوسطية للحوار 
بين الثقافات“، والمجموعة عبارة عن 24 قصة 
قصيـــرة تنطلق في أغلبها مـــن الواقع لتجنح 
إلـــى الخيـــال واألســـطورة والخرافـــة. وجاء 
هـــذا اإلصدار بعـــد عملها في مجلـــة ”ماجد“ 
األســـبوعية التـــي تصدر عن شـــركة أبوظبي 

لإلعالم.

حكايات ليست للصغار

 عّمـــا إذا كانت طبيعة عمـــل أمل حويجة 
فـــي مجلة ”ماجد“ األســـبوعية قـــد حرضتها 
على إصدارها األدبي ”خطفني الديك: حكايات 
ليست للصغار“، وعن اختيارها عنوانا ملحقا 
بالعنوان األساسي ”حكايات ليست للصغار“، 
تجيب الكاتبة: ”المحاوالت قديمة والرغبة في 
الكتابة حاضـــرة، لكني كنـــت مكتفية بالقراء 
أصدقائـــي والمقربين، وكنت أخشـــى النشـــر 
وأخشـــى استسهال األمر. لكن عندما استلمت 
تحريـــر موقـــع مجلة ”ماجـــد“، وصرنـــا، أنا 
وقراءها من األطفـــال واليافعين، على تواصل 
يومي، بـــدأت أكتب لهم الحكايات وأســـتمتع 
بـــردود أفعالهـــم وبتحريضهـــم أيضـــا على 
المبادرة والكتابة. وصـــارت الكتابة والقراءة 
فعال يوميـــا، وملجـــأ، وكان ”خطفني الديك“، 
وعبارة ”حكايات ليست للصغار“، هو قراءتي 
لمشـــاعر هذا العمر ما بين ”12-18“، والذين ال 
يعتبرون أنفســـهم صغارا ويعانون من نظرة 

الكبار إليهم كصغار، فكانت عبارتي المطمئنة 
والمؤكدة أن الحكايات لهم“.

فـــي عام 2011 أصـــدرت دار ممدوح عدوان 
للنشـــر والتوزيع مجموعـــة قصصية بعنوان 
”ح…ب“ ألمل حويجـــة وكالعادة يحمل الغالف 
توصيفـــا لها بعبـــارة ”لمن كبـــروا… أمس“، 
تقول أمل حويجة عن هذه المجموعة: ”ح..ب“ 
مجموعـــة قصص قصيرة، مرحـــة ووجدانية، 
والعنوان مســـتوحى من طريقـــة اليافعين في 
التعبير أحيانا عن مفردات قلوبهم وشـــغفها. 
وقـــد كتبـــت إلى جـــوار العنوان أيضـــا ”لمن 
كبـــروا أمس“ وأقصـــد اليافعيـــن، الذين أريد 

التأكيد لهم دوما أنهم كبروا“.
أمل التـــي اعتبرت أن فعـــل الكتابة ملجأ 
تطالعنا بنص ”ُهس“ الصادر عن دار األصابع 
الذكيـــة، والـــذي وقعته حويجة فـــي معرض 
كتـــاب الشـــارقة الدولـــي عـــام 2012، أهدتـــه 
لفتيان ســـوريا الذين رقصوا وغنوا للخالص 
مـــن الدكتاتوريـــة، وللفتيان الذين شـــاهدوا 
بأعينهـــم الجريمة، وتدور أحـــداث النص في 
عالم افتراضي لكنه أقرب ما يكون إلى الوطن 

السوري.
ألمل حويجة كذلك إســـهامات في مســـرح 
الطفل، قد ال يكون أولها مسرحية ”عطر الليل“ 
التي جاءت ضمن قائمة النصوص العشـــرين 
األفضل في مســـابقة تأليف النص المسرحي 
الموجـــه لألطفال عـــام 2014، والتـــي تنظمها 
الهيئة العربية للمسرح، تخبرنا حويجة أنها 
قيد النشـــر، وتضيف: كتبت قبلها مســـرحية 
”أوا“ التـــي عرضـــت فـــي المســـرح القومـــي 
بدمشـــق عـــام 2001 ولم تنشـــر، وحاليا أكتب 
مجموعة للمســـرح المدرسي من وحي مشاكل 

الطالب ومعاناته في المدرسة.
وقد أعلنت حويجة في حوارات سابقة أنها 
تكتب نصا مسرحيا بطلته بائعة سوبرماركت 
في دمشق، ويتناول النص كل ما تشاهده هذه 
البائعة وتسمعه من محيطها عن األحداث التي 
تجري في سوريا، ورغبنا في معرفة مصير هذا 
النص المسرحي، كون فكرته األساسية توحي 

بأننا أمام عمل ينطلق من قاع الواقع السوري 
بكل ما فيه من تناقضات وأحداث، فقالت: هو 
نص مسرحي كتبته كهيكل ليكتمل باالرتجال 
على المســـرح، ولم ينجز بعد وألسباب كثيرة، 
منها إيجاد فريق مســـرحي منسجم في حالة 
تشـــتت أصدقائنا كل منهم في بلد. ومنها عدم 
توفر المكان والتمويل، أجد نفســـي في غالب 
األحيان ألجأ إلى ”المينودراما“، وأكف عندما 
أرى أن هذا اللجوء ســـببه الظروف وليســـت 

الحاجة الدرامية للنص.
فـــي حين أن الكثير من األدبـــاء والفنانين 
يعتقـــدون بأنه ال يمكن التعبيـــر عن األحداث 
المفصليـــة في التاريـــخ، بما فيهـــا الحروب 
واألحداث الجســـام إال بعد انتهائها واتضاح 
معالـــم نتائجها، وما أفرزته على أرض الواقع 
مـــن ســـلبيات وإيجابيـــات، عـــن رأي الفنانة 
والكاتبـــة أمل حويجة فـــي الكتابة عن الحالة 
السورية، وإن كانت مستعصية طالما األحداث 
مازالـــت قائمة وتجري فـــي اتجاهات ال يمكن 
توقعها أو التكهـــن بها، تقول: لقد أنتج خالل 
الســـنوات األربع الماضية الكثير من األعمال 
الرائعـــة من كتابة وســـينما ومســـرح ونحت 
ورسم وغناء وموسيقى، إنها تؤكد أن الثورة 
الســـورية ثورة حرية وثقافـــة ومعرفة وليس 
كمـــا أحيطت به من ظـــالم. الحالة الســـورية 
تحتـــاج الجميع للتوثيق طبعـــا وللتأكيد بأن 

الثورة شرف نستحقه وجديرون به.

صرخة الحلم

اختـــارت حويجة فـــي مهرجان الشـــارقة 
الســـينمائي الدولي للطفل في دورته الثانية، 
أن تصـــرخ بصوت ماوكلي فتى األدغال معلنة 
السالم العالمي، وحول سبب اختيارها صوت 
ماوكلي إليصال رسالتها حول السالم العالمي 
دون باقي األصوات الكثيرة التي قامت بأدائها 
والمحببة للشـــباب العربي، تجيب: دعيت إلى 
مهرجان الشـــارقة الســـينمائي الدولي للطفل 
ألحدثهـــم عن بعـــض أعمالي، كفتـــى األدغال 

والكابتن ماجـــد ورامي الصياد الصغير وعن 
جميـــع ما لعبتـــه من أدوار يتذكرها الشـــباب 
اآلن بحـــب وعاطفة كبيرة. وأتيحت لي الكلمة 
ألحدثهم عن تجربتي الشخصية، وفي حالتنا 
الســـورية صار الشـــخصي ال يســـاوي شيئا 
أمام الوجع العام، فأنهيت كلمتي برســـالة من 
ماوكلي الـــذي ترك الغابة ليعيش مع البشـــر 
مؤكدا إنســـانيته، ألحتج بصوته على العنف 
الرهيب الذي يقوم به البشر، وألعلن أن الغابة 
بقوانينهـــا أرحـــم. وهو صوتي الـــذي يحتج 
على أســـاليب العنف الرهيبـــة التي تقوم بها 
األنظمة وتســـاعدها الدول العظمـــى بأكملها 

لتقمع أحالم شعوبنا ونورها.
وحول رؤيتها لـــدور المثقف العربي، وما 
إذا كانـــت تعتقد أنـــه حاليا يقـــوم بما يجب، 
وبمـــا تمليه عليه واجباته بـــأن يكون بوصلة 
المجتمعـــات المأزومة التـــي تعيش الفوضى 
في كافة مناحي حياتها، تقول الكاتبة: الثورة 
طالـــت الجميع، حتى من اختـــار النأي عنها، 
الثورة طالت الجميع شاؤوا أم أبوا، شعوبنا 
تتعرض يوميا ألبشع أنواع العنف والجريمة 
والقهر والشـــك، الشك في كل شيء وعدم الثقة 
بشيء، وهذا أبشع من العنف. المثقف تعرض 
للقمـــع والعنـــف وكان هدفا أيضـــا، ومع ذلك 
وصل الصوت من أســـماء معروفة ومن أسماء 

شابة تعرفنا عليها.
وتؤكـــد أمـــل حويجـــة أنها حاليـــا تعمل 
على مشـــروع مســـرحي مع الفنانة الســـورية 
زينـــة ظروف، وقد يـــرى النـــور قريبا، وليس 
هو المشـــروع الوحيد قيد اإلنجـــاز، بل هناك 

كتابات وبرنامج تلفزيوني لألطفال. 

 [ الثورة السورية تراجيديا حرية وثقافة رغم ما ألبسوها من ظالم 

أمل حويجة: أكتب لفتيان سوريا وأخوض معهم رحلة المستقبل

ــــــة وممثلة ســــــورية،   أمــــــل حويجــــــة كاتب
ومدبلجة شخصيات أفالم الكرتون األكثر 
شــــــهرة في العالم العربي، حصلت على 
إجازة في الفنون املســــــرحية من دمشق 
عام 1984، وشــــــاركت في بطولة أكثر من 
خمسة وعشرين عمال مسرحيا، كانت مع 
أهم املخرجني الســــــوريني كفواز الساجر 
ومانويل جيجي ومنصور السلطي ونادر 
القاسم وغيرهم، وكان وجود اسمها على 
معلقة العمل املســــــرحي كفيال باستقطاب 
ــــــاد للعرض  جمهــــــور أوســــــع مــــــن املعت
ــــــدة ”العــــــرب“  املســــــرحي. التقتهــــــا جري
للتعرف عليها كقاصة وكاتبة مســــــرحية 

لألطفال واليافعني.

بصوتها  احتجت  وكاتبة  فنانة 

على أساليب العنف الرهيبة التي 

أحــالم  لقمع  األنظمة  بها  تقوم 

شعوبنا ونورها

 ◄

ألبشع  يوميا  تتعرض  شعوبنا 

والقهر  والجريمة  العنف  أنـــواع 

والشك في كل شيء، وهذا أبشع 

من العنف

 ◄

للقراء آراء@
● وائل محمود: تحوي الرواية تيمتي 

ساراماغو األساسيتين، األولى هي 
اإلنسانية في مواجهة نفسها ومعضالتها 

الكبرى نتيجة لظرف جديد إراديا -كما 
في ”البصيرة“- أو قدريا، كما في ”العمى“ 

و“الطوف الحجري“، وروايتنا الحالية حيث 
غاب الموت، والتيمة الثانية هي الموقف 

التأملي للفرد أمام نفسه في لحظة فارقة في 
تاريخه، حين يواجه موقفا عاديا تقليديا 

يثير الكثير من األسئلة حول حياته الفردية 
والعامة.

● أميرة محمود: ”في اليوم التالي لم يُمت 
أحد“، هكذا يبدأ العبقري البرتغالي روايته 
وُينهيها، وكعادته يأخذك إلى الالمكان في 

الالزمان، لُيحدثك عن الالمعقول والالممكن 
بفلسفته الخاصة وسخريته الفريدة. ُيجّردك 

من األماكن واألزمنة والتفاصيل وحتى 
أسماء شخوص وأبطال الرواية، وتبقى أنت 

وساراماغو وسؤال واحد فقط عن اإلنسان.

● مي أحمد: كيف يمكن أن ال أقع في غرام 

هذا الكاتب وفي كل مرة، منذ أن أنهيت 
الرواية وأنا أسيرة تلك الحكاية، قد يبدو 
األمر في الجزء األول متشابها مع روايته 
العظيمة ”العمى“، أعني ذلك الوباء الذي 
يصيب مدينة ما، نفس األمر يحدث هنا 

بشكل مغاير وعميق يرج كل ثوابتنا، أقف 
احتراما لهذا الكاتب العظيم، إن ساراماغو 

قادر ببراعته على زعزعة كل ثوابتك بسالسة 
مطلقة.

● أحمد أبازيد: ساراماغو الماكر، يكشف ورق 
التوت مّرة أخرى عن عوز هذه اإلنسانّية 

وتناقضاتها وتخّبطاتها التي تختفي تحت 
العادة وما تظّنه الطبيعة الدائمة، فماذا لو 
توّقف الموت؟ هكذا فجأة لم يعد ثّمة موت، 

هل ستصبح الحياة أسعد حّقا؟ وهل سنفرح 
بأّن نفس األحّباء سيبقى لفحه قريبا من 

الوجوه؟ وهل سيقتنع الناس بالحياة دون 
أن يكافحوا ويقاوموا ليعود الموت؟ وكيف 

ستكون الدولة؟

●محمد شادي: ماذا سيحدث إذا اختفى 

الموت؟ ماذا إذا أصبح الجميع في حالة من 
الخلود؟ قد تتخيل كّم الفـوائد التي ستنتج 
عن ذلك، ولكـن جوزيـه ساراماغـو يخالفـك 
الرأي. في هـذه الروايـة يأخـذ ساراماغـو 

على عاتقه مسؤولية توضيح أهمية الموت. 
وهي مهمة غيـر سهلة كما ترى، إنه يغوص 
في أعماق النفس البشرية مادحا الموت،

● هبة نورالدين: من يملك السر وراء تلك 

العبقرية التي يمتلكها ساراماغو؟ أتساءل 

كيف استطاع أن يصوغ فكرة الموت في 
هذا القالب الروائي المبدع؟ وهو الحقيقة 
الوحيدة التي يتفق عليها الجميع، وقدر 

واقع ال فرار منه، وال جدال فيه. رواية رائعة 
من حيث الوصف المحكم للنفس البشرية، 

ومن حيث فكرة أن ينقطع الموت فجأة، 
إذ هو حادث مخالف بشكل مطلق ألعراف 

الحياة.

● روال: إنها مثل فنجان قهوة، فالقهوة توقظ 

مشاعرك وأفكارك وتجعلك أكثر تركيزا، هكذا 
كانت الرحلة مع ساراماغو، أفكار وتحليالت 

ومنطق وفلسلفة لوضع متخيل أساسا.
فقد استيقظ أهل المدينة يوما على حقيقة 

أن الموت توقف عن المرور بهم، فأصبح 
الجميع بالمدينة فجأة خالدين. فهل سيكون 

خبرا سعيدا جدا وأمنية طالما تمناها 
البشر؟ ستتعرف على ذلك حين تقرأه.

حتى يجعلنا نقبله ونحبه كجزء من الحياة.

● سارة هيمان: هذا الرجل يفهمني جيدا، 

كما لو أنه يكتب لي. يكتب ببساطة وكأنما 
الكلمات تخرج من تلقاء نفسها وليس هو 

الذي يخرجها، يكتب دونما أسماء، وأنا 
أكره األسماء، وكأنما علم أن األسماء ليست 

ضرورية في عالم الرواية، فربما ينسى المرء 
االسم لكن يبقى االنطباع عنه في الذهن.

] جوزيه دي سوزا 
ساراماغوروائي وكاتب 

مسرحي وصحفي 
برتغالي، ولد سنة 1922 
في أزيناغا، سانتاريم، 

وسط البرتغال، من 
أهم مؤلفاته ”سنة 

موت ريكاردوريس“ 
و“العمى“ و“الطوف 

الحجري“.

] ”انقطاعات الموت“ رواية تكاد تكون ملحمة 
في مديح الموت، ”ساراماغو“ يدعونا فيها 
إلى محبة الموت، ويضعنا حسه الفكاهي 

وسخريته الالذعة منذ بداية الصفحات أمام 
مفاجأة فانتازية صاعقة ”في اليوم التالي لم 

يمت أحد“؛ لقد انقطع الموت في دولة صغيرة 
-ال اسم لها- وأصبح سكانها ال يموتون.

انقطاعات الموت

جوزيه ساراماغو

ترجمة صالح علماني

الهيئة المصرية

العامة للكتاب

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ لم تمض أيام على رحيل 
زوجته السابقة وطليقته آسيا 
جبار حتى وافت المنية األديب 
الجزائري مالك علولة عن عمر 

ناهز 77 عاما في برلين.

◄ أحيا الشعراء الكويتيون، 
خالد المحسن وعطاء الله فرحان 
ومبارك الحجيالن، أمسية شعرية 
بعنوان ”ليالي بيت الشعر- دبي: 

الليلة الكويتية“، أمس األربعاء 
في بيت الشعر بدبي. 

◄ نعت جمعية محبي الفنون 
الجميلة المصرية برئاسة الفنان 
أحمد نوار وفاة الفنان التشكيلي 

محمود شكري وزوجته، إثر 
وفاتهما في حادث مروري.

◄ احتفلت ”دار بحوث السالم 
وحقوق اإلنسان – منتدى مي 

وجيه األيوبي الثقافي“ ببيروت، 
بتوقيع كتاب ”الماضي المجهول 

وأيام ال تنسى“ للمفكر متى 
أسعد.

باختصار

الحداثة والشعر

مفيد نجم

}  كثيرة هي األســـئلة التـــي يطرحها واقع 
المعاصـــرة،  العربيـــة  الشـــعرية  التجربـــة 
يتقّدمهـــا ســـؤال عّمـــا يعانيه الشـــعر على 
مستوى اللحظة الراهنة من تراجع وانحسار 
في عالقته مع القـــارئ، وذلك بعد التحّوالت 
الجديـــدة والمتواصلة التـــي صاغها الوعي 
الحداثـــي، وأصبـــح معه هاجـــس التجاوز 
والتجريـــب هـــو العنوان الـــدال على حداثة 
التجربـــة وتفّوقهـــا، انســـجاما مـــع مفهوم 
الحداثة الفلســـفي، القائل بـــأن الحداثة هي 

نفي للحظة، وتجاوز لها.
تماهيـــا مع هـــذا الوعي وتعبيـــرا عنه، 
اســـتطاع الشـــعر أن ينفتح على مرجعيات 
ثقافيـــة واســـعة وغنيـــة، وأن يتمثل بعض 
كاألســـطورة  ورؤاهـــا،  ولغتهـــا  أدواتهـــا 
والصوفية والرمزية والسوريالية والفلسفة، 
ما أّدى إلى ثراء التجربة وتنّوع مرجعياتها 
ولغتهـــا، إضافة إلـــى تفجير طاقـــات اللغة 
وإثراء مدلوالتها ودوالها، من خالل مجموعة 
من االنزياحات، وإطالق مخيلة الشـــاعر بعد 

تحريرها من مرجعياتها الحسية.
مقابـــل هـــذه اإلنجـــازات التـــي حققتها 
تجربة الحداثة في الشعر العربي، برزت عزلة 
الشـــعر بســـبب نخبويته، النابعة من ثرائه 
الثقافـــي على حســـاب التجربة اإلنســـانية، 
وإيغاله فـــي التجريد والبحث عـــن الغرابة 
الناجمة عن عالقـــات االنزياح البالغية التي 
باتت تســـم هذه التجربة عنـــد الكثيرين من 
شـــعراء الحداثة العرب، األمر الذي أّدى إلى 
تراجع حضور الشـــعر فـــي الحياة الثقافية، 
ومحدوديـــة تداوله واإلقبال على قراءته بعد 

أن كان ديوان العرب.
إشـــكالية أخـــرى نجمت عـــن تعقد هذا 
المشـــهد ونخبويته، تمثلت في غياب اإلطار 
النظـــري والنقدي المصاحـــب والذي يمكن 
أن يســـهم في تعميق وعـــي المتلقي بالقيم 
الجماليـــة الجديـــدة للقصيـــدة الحديثة من 
جهـــة، ومن جهة أخرى يثري وعي الشـــاعر 
على المستوى النظري بالمفاهيم والعالقات 
الجديـــدة التي أفرزتها بنيـــة القصيدة على 
المســـتوى اللغوي والبالغي والتشكيل، وال 
ســـيما بعد توظيف هذه القصيدة للعديد من 
تقنيـــات األجناس األدبية األخـــرى والفنون 
األخرى كالســـرد والتقطيع الســـينمائي أو 

المشهدية والحوار وتعددية األصوات.
أمـــام هـــذا الواقـــع الموغل فـــي نزعته 
التجريبية وجد الشـــاعر الحديث نفســـه في 
مأزق، ال يعرف معه كيف يوازن بين معطيات 
الحداثـــة الشـــعرية والتجربـــة اإلنســـانية، 
بحيـــث ال تتحّول التجربة إلى مجّرد مغامرة 
شـــكالنية خالية مـــن اإلحســـاس أو القيمة 
الروحيـــة، مـــا جعل الشـــعر يصبـــح مجّرد 

مونولوغ ذاتي ومغامرة شكلية بامتياز.
 تجـــارب قليلة مـــن تجارب هذا الشـــعر 
الراهـــن هي التـــي اســـتطاعت أن تردم هذه 
الفجوة بيـــن القصيدة والقـــارئ، من خالل 
المواءمة بين المكّون الثقافي لشعر الحداثة 
والتجربة اإلنسانية، لكن ذلك لم ينجح كثيرا 
في حل مشـــكلة التلقي والوصول إلى الناس 
كما ينبغي، نظـــرا إلى التطـــّور الكبيرالذي 
بلغتـــه لغة الشـــعر مـــن خالل خـــرق قواعد 
اللغة وكثرة اســـتخدام الرموز األســـطورية 
والثقافية، التي نجمت عنها حالة من اإلبهام، 

حالت دون فك مغاليق النص الشعري.
* كاتب من سوريا

أمل حويجة: في الحالة السورية الشخصي ال يساوي شيئا أمام الوجع العام



زكي الصدير

دالل  حاولـــت   - (الســعودية)  القطيــف   {
الجارودي أن تخبئ مالمح الحريق الذي التهم 
مرســـمها مؤخرا عـــن بقية أجســـاد لوحاتها 
الناجية في معرضها المعنون بـ“أوراق“، غير 
أن بعضها بقي يشـــهر ذاكرة احتراق األوراق 
التي لم يشأ لها القدر رؤية المتلقي في صورة 
مفاهيمية عفوية، لم تقصدها الفنانة بالطبع.

المتلقي الذي يعرف، أو ال يعرف، الحكاية 
الحـــظ آثار ذلك الدمار في بعض األعمال. وعن 
هذه الحادثة تتحـــدث الجارودي إلى صحيفة 
”العرب“ قائلة: الحريق جاء في توقيت صعب، 
ليس على مستوى تلف بعض األعمال بقدر ما 
كان له تأثيره النفسي على المزاج العام، ولكن 
هناك فاصال ال بّد مـــن الوقوف أمامه واتخاذ 
القـــرار في شـــأنه، كان قـــراري هـــو التحّدي 
الحقيقي، فـــي أّال يكون هذا الحادث إّال حافزا 
على الزيادة في العمـــل واإلصرار عليه، وهذا 

ما حدث فعال.
وعن تجربـــة ”أوراق“ تقول الجارودي: قد 
يظن البعـــض أن ”أوراق“ مجّرد ذاكرة لورقة، 
ولكلمة، كالشـــعر مثال، ولكنها تجربة تتجاوز 
حدود الـــورق والكلمـــات، إنها أشـــبه بحالة 
اســـترجاع لذاكـــرة الحياة كحالة مـــن التفكر 
والتأمل، ســـواء علـــى مســـتوى الماضي أو 

الحاضر والمستقبل.
وتضيف التشكيلية السعودية: أوراق هي 
إعادة هيكلة المـــزاج المرتبك في 
حياتنـــا، إنها إعادة بناء الذات 
بســـيط  شـــيء  خـــالل  من 
لكنهـــا  شـــجر)،  (ورقـــة 
تحمل في طياتها دالالت 

الحياة وتكوينها.
ــــــــــت  ــــــــــدم ق
الـــــــــجـــــــــارودي 
تــجــربــتــهــا مــن 
لوحة   77 خـــالل 
هندسة  تفاوتت 
بين  سطوحها 
الــمــســاحــات 
الــكــالســيــكــيــة 
الــــمــــربــــعــــة 
 ، لمستطيلة ا و
وبــــــــــيــــــــــن 
الـــمـــســـاحـــات 
ـــرة الــتــي  ـــح ال
أخــــــــذت شــكــل 
أوراق شجر امتدت 
اللونية  الكتل  عليها 

بمهارة.

وعـــن هـــذا التنوع تعلـــق الجـــارودي: ال 
أتعمد االســـتعراض بقدر البحث عن مكونات 
وحلول تتناســـب مع التجربة وأبعادها، لذلك 
كلما أبحرت في التجربة اكتشـــفت الكثير من 
الحلول لتوصيل ماهيـــة البحث، وأعتبر هذه 
التجربة بداية أردت مـــن خاللها وعبر تفاعل 
الجمهور معها، أن أكتشـــف نفسي أكثر، إنهم 

مكملون لي، إنهم أنا.
إلـــى  تجربتهـــا  فـــي  الجـــارودي  تميـــل 
استحضار جسد المرأة بصورة مموهة تأخذ 
شـــكل الرحيل والغروب، لكنهـــا مع ذلك ظلت 
تعمل على عدم إغالق باب التأويل ناحية األمل 
فـــي تفاصيـــل لوحاتها، فنجدها رغم ســـقوط 
أوراق أشـــجارها على أرض الغاليري تحاول 
أن تبعثهـــا من جديد عبر ظاللها، أو من خالل 
قيامها، وكأنها تستشـــرف المستقبل بصورة 

مضيئة على عكس عتمة الواقع وانكساراته.
وفي سؤال للجارودي إن كانت قد حضرت 
المـــرأة فـــي لوحاتها منكســـرة خائفـــة تنزح 
للتجمعات النسوية كي تستقوي بها، أم أنها 
كانت منفردة غير مبالية أمام ســـطوة الحالة 
الذكوريـــة فـــي المجتمع، تجيـــب الجارودي: 
المـــرأة هـــي ورقـــة الحيـــاة، بل هـــي الحياة 
بذاتهـــا، ومـــن خـــالل التجربة أطـــرح ذاتي، 
ومثيالتي بشـــكل مختلف، ليس انكسارا، وال 
قوة، وليســـت صلبة، وال لينـــة، إنها المرونة 

التي ال يدركها كثير من الرجال.
فـــي تعبير مفاهيمي مجســـد تواجهنا في 
مدخـــل المعرض شـــجرة تدلت منهـــا أوراق 
كتبت عليها قصائد لشعراء عرب وسعوديين، 

إيليـــا أبوماضـــي، محمود درويـــش، منتهى 
قريش، أزهـــار آل بريه، حبيب المعاتيق، علي 
الشيخ، فاضل الجابر، محمد الحمادي، وزكي 

الصدير.
القصائد أتت كأنها بوابات لتأويل الفرجة 
المحتملـــة للســـاكنين داخـــل األوراق التـــي 
تشبههم الجارودي بالبشر، وذلك عبر حوارية 

لونية شعرية تفاعلية بينهما.
ويرى بعض المتلقين أن النص الشـــعري 
أفســـد التجربـــة التشـــكيلية، وأنـــه كان مـــن 
األجـــدى أن يحضـــر الحـــرف كجزئيـــة فنية 
ثانوية، أو كخط أصيل احترافي دون تحميله 

للداللة الشعرية.

غيـــر أن الجـــارودي تدافع عـــن اختيارها 
قائلـــة: ال أعتقد أن دخـــول النص داخل العمل 
يفســـد التجربة، النص عندما يدخل فهو جزء 
من العمل الفني، وليـــس من المهم قراءته، ما 
أقصده بأن العمل بكل أدواته أصبح  يمثلني، 
ويحمل في طياته روح وذاكرة الشاعر وحيرة 

المتلقي.
 وتتابـــع الجـــارودي فـــي الشـــأن ذاتـــه: 
معظم التجارب الشـــعرية لشعراء استوقفتني 
تجاربهم، ودالالت معاني كلماتهم ســـواء على 

المســـتوى المحلي أو العربي، إنهم يمتلكون 
التعبير عّمـــا بداخلي، وإنهم يكملون التجربة 
دون معرفة ســـابقة بالعمل، إنهم في دائرتي، 
ودائرة كل من يجد نفســـه يحمل ذاكرة مليئة 

بالحياة واألمل وبعض الخيبات.
في القسم الداخلي من الغاليري يتدّلى من 
الســـقف عمالن مفاهيميان على هيئة ورقتين 
مصنوعتيـــن من ”الفايبر غالس“ بطول مترين 
تقريبا، تروي الجـــارودي من خاللهما حكاية 
صمـــود الورق (البشـــر)، أمام فعـــل التصّحر 
المأزوميـــن به في يومياتهـــم، ولقد اعتبرهما 
الفنـــان الســـعودي عبد العظيم شـــلي ”مرايا 

المعرض“.
تتابـــع  الجديـــدة  التجربـــة  هـــذه  وعـــن 
قائلة: العمالن  الجارودي لصحيفة ”العـــرب“ 
يمثـــالن جزءا من قســـوة الحياة، من ســـطوة 
األحداث، وما يتبعها من شـــجن، لذلك أحببت 
أن تكـــون لي هذه التجربـــة الحاضرة بدالالت 
وأبعاد مختلفة، تحمل الكثير من األسرار التي 
كتبتهـــا وأخفيتها، ثّم أعـــدت صياغتها، إنها 
أســـرار المتلقي في المقابـــل، التي يبوح بها 

أثناء مشاهدة العمل.

وسيم السلطي

} تكاثرت برامج الترفيه الغنائي منذ حوالي 
الخمس ســـنوات، علـــى الشاشـــات العربية، 
منهـــا ما القى رواجا واســـعا وجمهورا كبيرا 
أو  كبرنامـــج المواهـــب ”أراب غـــوت تالنت“ 
البرنامج الغنائي ”أراب أيـــدول“، أو برنامج 
”ســـتار أكاديمي“ بالرغم من انتشار اإلشاعات 

والفضائح حوله.
وقد اعتمـــد في تقديمها علـــى لجنة تضّم 
عـــددا من نجـــوم التمثيل والغنـــاء والتلحين 
في العالـــم العربي. بينما نجـــد برامج أخرى 
اعتمـــدت على مقّدم واحـــد ذات طابع ترفيهي 
مثـــل برنامج ”هيدا حكي“ الذي يقدمه الممثل 

عادل كرم.
يســـتضيف كرم نجما  وفي ”هيـــدا حكي“ 
فـــي مجال فنـــي ما، ويفتتـــح كـــرم البرنامج 
بسكيتشـــات مضحكـــة يؤديهـــا مـــع الفرقـــة 
الموســـيقية المرافقة له، وهذا البرنامج مثال 

نجـــده يقترب من البرنامج األميركي األشـــهر 
”ليتر مان شو“.

فـــي المقابل لـــم يحصل وأن خـــرج علينا 
برنامـــج، يكـــون فيـــه المقـــدم هـــو الضيـــف 
والمغني والمخرج أحيانا، نعم، هذا ما يجري 
فـــي برنامج ”غنيلـــي ت غنيلك“ على شاشـــة 
”الجديد“، الـــذي يقدمه الفنان علـــي الديك ذو 
الصوت الجبلي الرخيم، وتساعده في التقديم 

غريس الريس.
فكرة البرنامج تقوم على اســـتضافة علي 
الديك لمغن أو مغنية في اســـتوديو هو عبارة 
عن بيت قروي فاخر. وليس هناك من أســـلوب 
معين في التقديم، أو أســـئلة معدة مسبقا، أو 
حوار يطول ألكثر مـــن دقيقتين، أو حتى نمط 

تقليدي يسير على خطه البرنامج.
وذلك أن الديك يبدأ أول ما يبدأ بقصة عن 
حياته، وعندما يأتي الضيف ويتم طرح سؤال 
عليه، يقاطعـــه الديك ليروي حادثة مشـــابهة 
لما يتكلم به الضيـــف، كانت قد جرت معه في 
الطفولة مثال. وحتى عندما تقوم غريس التي 
تبدو في كثير من األحيان، كأنها تحفة نفيسة 
اقتناها الديـــك ليزيد من الديكور جماال، فعدد 
الكلمات التـــي تتفوه بها تحصى على أصابع 
اليد، بطرح ســـؤال آخر علـــى الضيف، وحين 
يبـــدأ باإلجابـــة، يقاطعـــه الديك مـــرة أخرى، 
ليرمـــي بقصة مضحكة تخصـــه حدثت له في 
وقت من األوقات، وهكذا حتى نهاية البرنامج.

يتخلـــل هذا الحـــوار المتقطـــع الكثير من 
لحظات الغنـــاء بين الديـــك وضيوفه، أحيانا 
تبـــدو هذه اللحظات مثيـــرة ولطيفة، وأحيانا 

أخرى يعلوها الصراخ أكثر من الغناء.
الظاهرة الفريـــدة في البرنامج على عكس 
مثيالتهـــا مـــن البرامج، هي أن ”أنـــا“ المقدم 
أي الديك هي الغالبة والمســـيطرة، فكثيرا ما 
يرددها لرواية قصة أو حادثة أو طرفة، بينما 
تبقـــى ”أنا“ الضيف خجولـــة وضعيفة والتي 
مـــن المفـــروض أن تفصـــح عن نفســـها أكثر 
كعـــادة باقي البرامج. أمـــا الجانب اإلخراجي 

لشـــخصية الديك، فتظهـــر في مـــا يطلبه من 
الضيف أو فرقته الموســـيقية أو مساعدته أو 
أحد كوادر البرنامـــج، لكن هذه الطلبات تأتي 
أكثر األوقات بصيغة األمر تحت مبدإ ”نفذ ثم 

اعترض“.
جميع ما يعرض على شاشـــات التلفزيون 
من البرامج، تكـــون عرضة للنقد، لما فيها من 
إيجابيـــات أو ســـلبيات، ولكن هـــذا البرنامج 
بالذات بالرغم من البساطة والعفوية المفرطة 
التي يظهرها الديك في التقديم، أظنها السبب 

في ترجيح كفة السلبيات على اإليجابيات.
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منوعات
[ تشكيلية سعودية تنقذ األوراق من االحتراق وتمنحها حياة جديدة

دالل الجارودي تمنح البشر مرونة أوراق الشجر

«غنيلي ت غنيلك» برنامج يضخم أنا المقدم على حساب الضيف 

أكـــدت الفنانة اليمنيـــة بلقيس فتحي ســـعادتها ببلوغ 

عـــدد متابعيهـــا علـــى مواقـــع التواصل االجتماعـــي، إلى 

حوالي ثالثة ماليين متابع إلى حد اآلن.

أكدت الفنانة المصرية صابرين أن مسلسل «أم كلثوم» 

أقرب عمل إلى قلبها، وأنها اضطرت أثناء تصويره إلى أن 

تزيد وزنها حوالي 40 كيلوغراما.

أطلق المطرب والملحـــن المصري عمرو مصطفى أغنية 

جديدة بعنوان «مهما تعملوا»، موضحا أنها أتت كرد منه 

على األعمال اإلرهابية لتنظيم داعش.

◄ أثارت تصريحات جنم بوليوود سلمان 
خان اجلريئة واحلادة الكثير من عالمات 

االستفهام، بعد أن اتهم الالعب فيرات 
كولي وصديق املمثلة أنوشكا شارما، 

بأنه رجل ليس مثلي اجلنس، ولكن لديه 
مظاهر أنثوية. وكان جنم فيلم ”اجلريء“، 

قد سئل في مناسبة عامة عن صديق 
ممثلة بوليوود أنوشكا 
شارما في مقابلة على 

هامش احلفل، قال 
”أعتقد أنني ال أحب 
أن أكون مثل فيرات 

كولي، هو أشبه 
باملخنث“. 

◄ ساهم ثالثة تونسيني في تتويج فيلم 
”متبكتو“ للمخرج املوريتاني عبدالرحمن 

سيساكو بحصوله مؤخرا على سبع 
جوائز ”سيزار“ في االحتفال السنوي 
لألكادميية الفرنسية للفنون والسينما 

في دورتها الـ40 لسنة 2015، وقد حتصلت 
نادية بن رشيد على جائزة أفضل مونتاج، 

فيما حتصل أمني بوحافة على جائزة 
أفضل موسيقى، وذهبت جائزة أفضل 

تصوير إلى سفيان الفاني.

◄ أحيلت القضية املرفوعة من الفنان 
محمود قابيل على الفنان حسني فهمي 
على القضاء املصري، للنظر في واقعة 

اتهام فهمي بسب وقذف قابيل في برنامج 
”قصر الكالم“، وحددت احملكمة يوم 14 

مارس املقبل أولى جلسات محاكمة فهمي. 
وقال محمود قابيل أن حسني فهمي ظهر في 
حلقة من برنامج ”قصر الكالم“ مع اإلعالمية 

وفاء الكيالني 
بقناة ”أم بي 

سي مصر“ وقام 
بسبه، بعدما قال 

عنه أنه كاذب 
وأنه ينتحل 
صفة ضابط 

بالقوات 
املسلحة، 

وأنه ليس 
فنانا أصال.

◄ شهدت العاصمة األملانية برلني مؤخرا 
افتتاح معرض تشكيلي للفنان الفلسطيني 

أنس سالمة، ابن مخيم اليرموك 
الفلسطيني احملاصر في سوريا، حتت 
عنوان ”حكاية وفنجان قهوة“، باملركز 

األملاني العربي في برلني. ويعبر سالمة من 
خالل لوحاته عن معاناة أهل املخيم في 

ظل الظروف احمليطة به من حصار وجوع 
وعطش ودمار كامل، راسما كل لوحاته 

بالقهوة.

◄ انتهت الفنانة املصرية مروى ناجي 
من تسجيل اجلزء اخلاص بها في أوبريت 

”األبطال“، وهو أوبريت وطني غنائي 
جديد يجمع العديد من فناني مصر، حيث 

يشاركها كل من إلهام شاهني، وهاني 
رمزي، وسهير املرشدي، 

وهالة صدقى، وأنوشكا، 
وشذى، وهبة مجدي، 
وحنان مطاوع. يذكر 

أن الفنانة مروى ناجي 
تشارك حاليا في 

العرض املسرحي 
”بحلم يا مصر“ مع 

الفنان علي احلجار، 
والفنان يوسف 
إسماعيل مدير 

املسرح القومي املصري 
احلالي.

◄ عادت الفنانة املعتزلة سمية األلفي 
مجددا للظهور أمام كاميرات املصورين 
ووسائل اإلعالم، حيث حضرت مؤخرا 
العرض اخلاص لفيلم ”خارج اخلدمة“ 
بالقاهرة، والذي يقوم ببطولته جنلها 

أحمد الفيشاوي ويشارك في إنتاجه 
أيضا. ومن املعروف أن الفنانة الكبيرة 

ال تظهر إّال نادرا منذ سنوات كثيرة، 
ولكنها حترص دائما على التواجد إلى 
جانب جنلها ودعمه في أعماله الفنية، 
وقد حرصت سمية أثناء عرض الفيلم 

على اجللوس بجوار ابنها أحمد وزوجها 
السابق فاروق الفيشاوي.

الخميس 2015/02/26 - السنة 37 العدد 9840 

أوراق الشجر عند الجارودي رديف لنعومة األنثى وليونتها

علي الديك يجعل من البرنامج استعراضا لمواهبه الخاصة

من  أمثاله  على عكس  البرنامج 

فريدة  ظــاهــرة  يقدم  الــبــرامــج 

علي  املقدم  ــا»  «أن في  تمثلت 

الديك الغالبة واملسيطرة

 ◄

ــــــذي التهم مرســــــمها في  رغــــــم احلريق ال
ــــــة التوبي شــــــرق  ــــــة بقري شــــــقتها الكائن
ــــــاح معرضها  الســــــعودية، قبل موعد افتت
الشــــــخصي األول في قاعة فنون القطيف 
بشــــــهر واحد فقــــــط، أصّرت التشــــــكيلية 
الســــــعودية دالل اجلارودي على أّال متهل 
أكثر مــــــن موعدها الذي  ــــــة ”أوراق“  جترب

تقرر في منتصف يناير 2015.

ــــــي العقد تقريبا عدد من البرامج الترفيهية والغنائية على الفضائيات  بدأ يظهر منذ حوال
العربية ذائعة الصيت كـالـ“أل بي ســــــي“، و“أم تي في“، و“أم بي ســــــي“، وهي كلها ليست 

عربية األصل، وإمنا ميكن اعتبارها النسخة العربية لعدد من البرامج األجنبية. 
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ثلة بوليوود أنوشكا 
رما في مقابلة على 
مش احلفل، قال

تقد أنني ال أحب 
أكون مثل فيرات 

لي، هو أشبه 
خنث“.

لوحة قدمتها الجارودي 

في معرضها، تجاوزت 

هندسة سطوحها 

المساحات الكالسيكية
77

الجارودي تميل في تجربتها إلى 

بصورة  املرأة  جسد  استحضار 

الرحيل  شــكــل  تــأخــذ  مــمــوهــة 

والغروب
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} دوســلدورف (أملانيــا) – أوضـــح فريـــق من 
الباحثني األملان أن النســـاء في مقتبل عمرهن 
قادرات علـــى التصدي للتوتر ومـــا يخلفه من 
أمراض نفســـية قد تصل إلى حـــدود االكتئاب 
املرضي فـــي كثير مـــن األحيان، لكـــن مبجرد 
بلوغ ســـن اليأس تتراجع هذه القدرة بســـبب 
االضطرابات الشـــديدة التـــي تترافق مع هذه 
املرحلـــة العمرية احلساســـة والهشـــة صحيا 

ونفسيا واجتماعيا.
يقـــول الطبيـــب األملاني أوليفـــر وولف إن 
هنـــاك ثالثـــة عوامل تؤثر بشـــكل مباشـــر في 
كيفية التعامل مع التوتر، وتتلخص في السن 

واجلنس واإلفرازات الهرمونية.
وللبحـــث في حجم هذه التأثيرات أشـــرف 
وولـــف علـــى دراســـة شـــملت 58 طالبـــا مـــن 
اجلنســـني، تتراوح أعمارهم بني 20 و30 ســـنة 

ويتمتعون بصحة جيدة.
فـــي البداية، مت عرض قائمـــة من الكلمات 
العشـــوائية علـــى 22 متطوعـــا، ثـــم جعلوهم 
يخوضون جتربة الضغط الشـــديد ال سيما ملن 
ال يجيدون احلســـاب الذهنـــي، فقد ُطلب منهم 
إجـــراء عمليات حســـابية معقـــدة خالل ظرف 

وجيز.
ومباشـــرة بعـــد ذلك، طلـــب منهـــم إعادة 
اســـتحضار قائمـــة الكلمات التـــي لقنوها في 
البدايـــة. أما بقية املتطوعني الـ36 أعادوا تذكر 

الكلمات دون املرور بتجربة الرياضيات.
وقاس الباحثون قبل التجربة وبعدها بـ10 
دقائق نســـبة الكورتيزول املتركزة في اللعاب. 
ويذكر أن الغدد الكظريـــة املنتجة للكورتيزول 

تلعب دورا مهما في التعامل مع التوتر.
وأفرزت نتائج الدراسة أن الرجال ينتجون 
نســـبة أكبـــر مـــن الكورتيـــزول عند الشـــعور 

بالضغط الشديد، في حني لم تتم مالحظة هذا 
االرتفاع عند النساء الشابات، بينما في دراسة 
أخرى تبني أن مستوى الكورتيزول مرتفع عند 

النساء الالتي جتاوزن سن اخلمسني.
يشـــير الباحثون إلى أنه من أســـباب قدرة 
املـــرأة على مقاومة الضغوط والتوتر، تعودها 
على اللجوء إلى البكاء كآلية مســـكنة وطاردة 

للمشاعر السلبية داخلها.
أكـــدت دراســـة أجريـــت مؤخرا ونشـــرت 
البريطانيـــة نتائجها  صحيفة ”الديلـــي ميل“ 
أن النســـاء يبكـــني أكثر مـــن الرجـــال نتيجة 
لالختالفـــات الهرمونيـــة بينهمـــا مـــن ناحية 

ولضغوط املجتمع من ناحية أخرى.
وقالت الدراسة إن النساء تبكني من 30 إلى 
64 مرة فـــي العام، بينما طول الســـنة الكاملة 
تتـــراوح مرات بكاء الرجل مـــن 6 إلى 17 مرة. 
كما أشارت الدراســـة أيضا إلى أن بكاء املرأة 
فـــي املرة الواحدة يســـتمر لوقت أطول مقارنة 
بالرجل. فمدة بكاء املرأة قد تصل إلى 6 دقائق 
كاملـــة بينما ال يتجاوز بكاء الرجل دقيقتني أو 

ثالث دقائق على األكثر.

والدراســـة أجرتهـــا جامعة تيلبـــورغ في 
نيوزلندا وشـــملت عينة تتكـــون من 5000 رجل 
وامـــرأة مـــن 37 دولة حـــول العالـــم. وينصح 
األطبـــاء واملختصون بعلم النفـــس بعدم كبت 
املشاعر والتعبير عنها بشـــتى الوسائل منها 
البـــكاء الذي يســـاعد علـــى تخطـــي األزمات 
والعالقات الفاشـــلة واملضي قدمـــا نحو آفاق 
جديدة في احلياة. فقـــد أثبتت التجارب، على 
مر العصـــور، أن أهم األفـــكار اإلبداعية ولدت 
من رحم املعاناة وهذا ما يجعل حلظات احلزن 

والبكاء منطلقا للمبدعني في شتى املجاالت.
أجراهـــا الدكتور  وبينت الدراســـة التـــي 
ويليام فراي في مركز سانت بول رامزي الطبي 
أن الدموع تســـاعد اجلســـم على التخلص من 
املـــواد الكيمائية الســـامة التي تســـبب زيادة 
هرمـــون الكورتيـــزول املســـؤول عـــن التعـــب 

واإلجهاد.
أجراهـــا  التـــي  األبحـــاث  أكـــدت  كمـــا 
البروفيســـور روجـــر بيكـــر، االستشـــاري في 
جامعة بورمتوث، أن البكاء يعمل على حتويل 
اإلجهاد والتوتر إلى شـــيء ملموس، وبالتالي 

التخفيف من حدته وتفريغ الشحنات العاطفية 
والنفسية املرافقة له. وبذلك يعد البكاء أفضل 
وسيلة للتعبير عن احلزن على فقدان أحد أفراد 
العائلة أو األصدقاء ويساعد على التخفيف من 

الصدمة والتأقلم مع فقدانهم بشكل تدريجي.
بينت دراســـة أجريت في جامعـــة فلوريدا 
أن البكاء أكثـــر فعالية من أي مضاد لالكتئاب 
متوفر فـــي األســـواق، حيـــث أن 88 باملئة من 
األشخاص الذين أجريت عليهم التجارب أكدوا 
على أن البكاء ســـاعدهم على حتسني حالتهم 
النفسية والبدنية. وعلى عكس االعتقاد السائد 
لـــدى البعض بـــأن البكاء دليـــل على الضعف 
يؤكـــد العلماء أن التعبير عن املشـــاعر بالبكاء 
يعزز الشعور بالقوة والقدرة على الوقوف في 

وجه التحديات واملصاعب.
ولكن على الرغم من ذلك، كشـــف الباحثون 
أن البكاء قد ال يستطيع تخفيف حالتي التوتر 
واالضطـــراب اللتـــني تواجههمـــا املـــرأة بعد 
انقطـــاع الطمث، فكثيـــرات ســـرعان ما يقعن 
فريســـة لالكتئاب في ســـن اليـــأس وال جتدي 

الدموع نفعا معهن.

النساء أقدر على مقاومة التوتر لكن قبل سن اليأس
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النســــــاء  معظــــــم  أن  ــــــون  الباحث كشــــــف   
الشــــــابات ميتلكن قدرة كبيرة على التعامل 
ــــــذي يصاحــــــب يومهن املثقل  مــــــع التوتر ال
واألطفال،  واألســــــرة  الوظيفــــــة  مبشــــــاغل 
وبينوا أن إفرازاتهن الهرمونية تســــــاعدهن 
على التخلص من الســــــموم الكيميائية التي 

يركزها الضغط النفسي.

واحدة من بين 10 نساء تفكر في 

االســـتقالة من عملها أو التقاعد 

ســـن  أعـــراض  بســـبب  المبكـــر 

اليأس
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[ االضطرابات الهرمونية عند انقطاع الطمث تضعف المناعة النفسية توصلت دراسة قام  } براونشــفايغ (أملانيا) – 
بها باحثـــون من جامعة هارفـــارد األميركية 
إلـــى أن رغبة الرجال في اجلنس ترتفع خالل 
الطقس البارد بســـبب اســـتقرار الهرمونات 

بشكل أفضل بكثير من بقية فصول العام.
ونشـــرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية 
دراســـة بينـــت فيهـــا إقبـــال الزوجـــني على 
ممارسة اجلنس في الشـــتاء وارتفاع حاالت 
احلمـــل في شـــهر ديســـمبر نتيجة حتســـن 
جودة احليوانـــات املنوية وانخفاض حدوث 

االنقباضات.
ويوصـــي اخلبـــراء مبمارســـة اجلنـــس 
فـــي الشـــتاء لتفـــادي الكثيـــر من املشـــاكل 
التي تتســـبب فيها درجات احلرارة شـــديدة 
االنخفـــاض، حيث يؤدي الطقـــس البارد إلى 
انكمـــاش اخلصيتني لدى الرجـــال كتصرف 
طبيعي من اجلســـم للحفاظ على احليوانات 
املنويـــة املخزنة فيهمـــا والتي حتتـــاج إلى 
درجة حرارة معينة، لذلك تنسحب اخلصيتان 
بعيدا إلى داخل اجلســـم حيث درجة احلرارة 
املناســـبة. وأشـــارت الدراســـات إلى أن عدد 
احليوانات املنوية ومعـــدل حركتها وحيوية 
اخلصوبة تزيد بنســـب تتراوح من 10 إلى 20 
باملئة مـــع انخفاض درجات احلـــرارة، األمر 
الـــذي يتضح جليا في ازديـــاد معدل املواليد 

في شهور الصيف.
كما أكدت جملة من البحوث مدى التأثير 
السلبي الرتفاع درجات احلرارة على معدالت 
إنتاج الســـائل املنوي لألشـــخاص العاملني 
فـــي فضاء حـــار مثـــل املصانـــع واألفـــران، 
وكذلك األشـــخاص الذين يعانون من السمنة 
في منطقتي أســـفل البطـــن والفخذين أو من 
يعانون من دوالي اخلصيتني والتي تزيد من 
درجة حـــرارة اخلصية مما يؤثر ســـلبا على 

معدل إنتاجيتها.
وتوجد اخلصيتان خارج جســـم اإلنسان 
دون دهـــون حولهمـــا للحفـــاظ علـــى درجة 
حرارتهما أقل من درجة حرارة اجلسم بدرجه 
ونصف مئوية حتـــى تتمكنا من أداء عملهما 
بشكل صحيح، كما أن اخلصية املعلقة داخل 
اجلسم -على سبيل املثال- قد تفقد وظيفتها 
متاما إذا لم تنزل إلى الكيس في سن مناسبة 
نتيجة زيـــادة درجة احلرارة داخل البطن عن 

املعدل املناسب للخصوية في كيس الصفن.
استخلص الباحثون أن حتليالتهم تظهر 
”العالقة بني الدوران املوسمي للسائل املنوي 
واالختالفـــات الســـنوية“. وأشـــاروا إلى أن 
الســـائل املنوي لـــه أداء أفضـــل خالل فصل 
الشتاء. ووجدوا أن أشـــهر الصيف ارتبطت 
مـــع تضاؤل جودة احليوانـــات املنوية، فيما 
الحظوا حتســـنا تدريجيا فـــي جودتها خالل 

أشهر اخلريف والشتاء.

 الطقس البارد يشعل الرغبة 

الجنسية عند الرجل

◄  أوصت الرابطة األملانية ألطباء 
العيون  مرضى السكري بزيارة طبيب 

العيون مرة واحدة في العام، وذلك 
ألن االكتشاف  املبكر ُيحّسن من فرص 

عالج أمراض العيون الناجمة عن 
السكري.

◄ حّذرت دراسة سويدية حديثة من 

إدمان اخلمر ألنه يؤثر على معدالت 
الذكاء والقدرات املعرفية ويؤدي 

إلى ضعف اإلدراك خاصة بني فئة 
الشباب.

◄ ألغت جلنة استشارية أميركية 
التحذيرات من أكل البيض، وقالت 

إن الكولسترول الغذائي -أي 
املوجود في الغذاء الذي نتناوله- 

ليس مرتبطا باملستويات اخلطيرة 
لكولسترول الدم الذي يسبب املرض.

◄ خلص علماء إلى أن الضرر الذي 

تلحقه األشعة فوق البنفسجية 
بالبشرة واجللد والذي يقود إلى 
سرطان اجللد ال يتوقف مبجرد 

االبتعاد عن الشمس وإمنا يستمر 
بعده بساعات.

◄ توصل أطباء أميركيون إلى أن 
البكتيريا املعوية لدى الشخص تلعب 

دورا في إصابته بالسمنة. وهذا قد 
يفسر وجود شخصني يأكالن نفس 

كمية الطعام ويقومان بنفس النشاط 
ولكن أحدهما بدين واآلخر نحيف.

◄ قال علماء إنه مت رصد مالريا 
مقاومة لعقار أرتيميسنني في 

ميامنار ”بورما“ وإنها تنتشر قرب 
احلدود مع الهند في تكرار للتاريخ 
حني أصبحت أدوية عدمية اجلدوى.

 } لنــدن – يوصـــي خبـــراء التغذيـــة بتفادي 
جتويـــع النفـــس ألن ذلـــك يؤدي إلـــى نتيجة 
عكســـية متاما، فبدل إنقـــاص الوزن من خالل 
تقليـــل الوجبات، يصاب املرء بالنهم الشـــديد 
فـــور حلول وقت الوجبة ويلتهم كمية أكبر من 

السعرات احلرارية.
وفي كل وجبـــة غذاء يعتقد اجلســـم أنها 
ستكون آخر وجبة ويقوم بتخزين الطعام على 

شكل دهون تؤدي إلى زيادة الوزن.
وال ميانع األخصائيون لـــو كان النهم في 
الغذاء ذي األلياف كالكرفس واخلس وذلك ألنه 
مـــن األغذية املفيدة والتـــي ال تؤدي إلى زيادة 
الـــوزن، ولكن الشـــائع لدى النـــاس هو تناول 

الوجبات التي حتوي سعرات حرارية عالية.
وينصح الباحثون بتناول وجبات صحية 
خفيفـــة بني الوجبات األساســـية أي أن يكون 
هناك ســـت وجبـــات بدل ثـــالث. وتتكون هذه 
الوجبـــات اخلفيفة من الكاربوهيدرات املعقدة 
قليلة الدســـم والتي تـــؤدي إلـــى التقليل من 
كميـــات الســـعرات احلراريـــة املتناولة خالل 

اليوم. وأظهرت دراســـة بريطانية أن البالغني 
الذيـــن يتناولـــون وجبات صغيـــرة عديدة كل 
يوم مييلون إلى اســـتهالك نوعية طعام أفضل 
ويتمتعون بوزن أقل من الذين يأكلون وجبات 

أقل أوأكبر.
وقـــال الباحثـــون إن األشـــخاص الذيـــن 
يتناولون عددا أقـــل من الوجبات مييلون إلى 
تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وشرب 
اخلمر مع الوجبات وكال األمرين يســـاهم في 
ارتفاع مؤشـــر كتلة اجلسم لديهم (هو مقياس 

الوزن نسبة إلى الطول).
وحلل الباحثون من جامعة إمبريال كولدج 
في لندن وفـــي كلية فينبورغ للطب في جامعة 
نورث وســـترن فـــي شـــيكاغو فـــي الواليات 
املتحدة، بيانات 2385 بالغا من دراســـة سابقة 

جرت بني عامي 1996 و1999.
وأظهرت البيانات أن املشـــاركني بالدراسة 
الذيـــن كانـــوا يتناولون الطعام أقـــل من أربع 
مرات خالل 24 ساعة استهلكوا ما معدله 2472 
من السعرات احلرارية، في حني أن املشاركني 

الذين تناولوا الطعام ست مرات أو أكثر خالل 
24 ســـاعة اســـتهلكوا ما معدله 2129 ســـعرا 

حراريا.
وأشار الباحثون إلى أن األشخاص الذين 
يتناولـــون وجبـــات أكثـــر كانوا فـــي الغالب 
مييلـــون إلى اســـتهالك أطعمة ذات ســـعرات 

حراريـــة أقـــل وقيمـــة غذائيـــة أعلـــى مثل 
اخلضراوات.

وهـــي  توفـــار،  إيلينـــا  وقالـــت 
مركـــز  فـــي  تغذيـــة  أخصائيـــة 

نيويورك  فـــي  الطبي  مونتيفيور 
لم تشارك في الدراسة، إن هذه 

املقولة منطقيـــة إذ أن تناول 
الطعام بشـــكل متكرر يبعد 
اجلـــوع، ولهـــذا ال ينتهي 
بنـــا األمر بالتهـــام كل ما 
تقع عليـــه أيدينا في وقت 

أن  يرجح  وبالتالـــي  الحق، 
تكـــون األطعمة التـــي نتناولها 

ذات فوائد صحية أكبر.

 } برلني – أكد باحثون أن تناول اجلزر النيئ 
أســـرع وأســـهل هضما من املطبوخ. وأشاروا 
إلـــى أنـــه غنـــي باألليـــاف والدهـــون القابلة 
للذوبان ويحتوي على جملة من الفيتامينات: 
و- د وعلـــى نســـبة  ج –  ب6 –  ب2 –  أ- ب – 
عالية مـــن الكربوهيدرات التي تتكون بصورة 
أساسية من (الســـكروز والغلوكوز والفركتوز 
الســـيليلوز والليغينتـــني واملـــواد البكتينية 
األخـــرى)، باإلضافـــة إلـــى أنه غنـــي باملواد 

البروتينية واألحماض األمينية.
ويحتـــوي اجلـــزر علـــى كمية كبيـــرة من 
األمالح القلوية التأثير كأمالح البوتاســـيوم، 
وفيـــه كميـــة قليلـــة مـــن أمـــالح الصوديـــوم 

والكالسيوم والبورون واليود وغيرها.
 كمـــا كشـــفت دراســـة أميركيـــة أن تناول 
اجلزر بشـــكل منتظـــم ميكنـــه أن يطيل العمر 
ويقلل من إصابة اجلســـم باألمراض. وللجزر 
خصائـــص املضـــادات احليويـــة، فهـــو يدمر 

البكتيريا التي تظهر في األمعاء، كما يســـاعد 
عصير اجلـــزر على التخلص مـــن االلتهابات 
املعوية وعلى الشفاء من قرحة املعدة. ويحمي 
اجللد من اآلثار املؤذية ألشعة الشمس وميكنه 
من اســـتعادة عافيته بســـرعة، ويحتوي على 
هرمون نافع جدا في عالج أعراض الســـكري. 
ويســـاعد في التخلص من بعض ديدان املعدة 
واملغـــص وعلى الشـــفاء من الســـعال ونزالت 

البرد.
كما ميكن اســـتخدام اجلـــزر طعاما ودواء 
فـــي عـــالج التهابات الكلـــى. وهو مقـــٍو جيد 
للمناعـــة الطبيعيـــة ويحفـــظ جـــدران أجهزة 

الهضم ويضمدها.
 قالت اجلمعية الزراعية األملانية إن تقشير 
اجلـــزر يتســـبب في فقـــدان بعـــض العناصر 
الغذائيـــة املهمـــة، وأشـــارت إلـــى أن اجلـــزر 
األصفر أو األرجواني يتمتع مبذاق أفضل من 

البرتقالي.

وأقـــر خبـــراء التغذيـــة بـــأن اجلـــزر يعد 
مـــن وســـائل التجميل األساســـية نظـــرا ألنه 
الذي يعمـــل على صحة  غني بفيتامـــني ”آي“ 
وســـالمة اجللد، ولذلك فهـــو يدخل في العديد 
من املستحضرات الطبيعية للعناية بالبشرة، 
فلـقشرته الطازجة تأثير واضح كمضاد للبقع 
والشـــوائب، باإلضافـــة إلـــى أنـــه يعمل على 
حتســـني البشرة وهو أيضا غذاء مفيد لصحة 
الشعر والعينني وهو مصدر ممتاز ملادة البيتا 
كاروتني التي حتمي البشـــرة من األشعة فوق 

البنفسجية إذا مت تناولها بجرعة كبيرة.
وطـــرح عدد من الدراســـات اجلـــزر كأحد 
أهم املنتجات الغذائية عاليـــة الفائدة الطبية 

للصغار والكبار. 
ويشـــير حتليل املختبرات لكوب من اجلزر 
املقطع بوزن 120 غرامـــا إلى أنه يحتوي على 
كمية من الســـكريات مبقدار 12 غراما و1 غرام 
من البروتني وكميـــة ال تذكر من الدهون ليبلغ 

بهـــذا مجموع الطاقة فيه حوالـــي 52 كالوري 
(ســـعر حـــراري). ومبقارنة احلاجـــة اليومية 
مـــن الفيتامينـــات فإن هذه الكميـــة من اجلزر 
متد اإلنســـان بأكثر من ســـتة أضعاف حاجته 
اليوميـــة من فيتامـــني ”آي“، وكذلك بأكثر من 
ضعفـــي حاجتـــه اليومية مـــن فيتامني ”كي“ 
و10 باملئة  و20 باملئـــة مـــن فيتامـــني ”ســـي“ 
مـــن فيتامينـــات ”بـــي1- (ثيامـــني) وبـــي6- 
(بايريدوكســـني) وبي3- (نياسني)“، وكذلك 5 

باملئة من فيتامني ”الفوليت“.

 تجويع النفس من العادات الغذائية السيئة

أوضحـــت الرابطـــة األملانيـــة ألطبـــاء الجهـــاز  التنفســـي أن األطفـــال 

املبتســـرين -الذين يولدون قبل إكمال 37 أســـبوعا في الحمل- أكثر 

عرضة لإلصابة بالربو.

توصلت دراســـة أجراها باحثون في جامعة كمبردج في اململكة 

املتحدة إلى أن املشـــي بخفة لثلث ســـاعة يوميـــا يقلل مخاطر 

املوت املبكر.

قـــال باحثـــون إن  البطاطـــس تحتـــوي علـــى بروتينـــات عالية 

القيمة، وإنها تعد وجبة خفيفة، وذلك شـــريطة أن تســـلق أو 

تطهى بالبخار.

الدموع تخلص الجسم من المواد الكيميائية السامة

من يتناولون وجبات عديدة ميالون أكثر للطعام الصحي

 الجزر النيء أسرع هضما وأكثر فائدة من المطبوخ

أن  كشـــفت  أميركيـــة  دراســـة 

تنـــاول الجـــزر بشـــكل منتظـــم 

يمكنـــه أن يطيل العمـــر ويقلل 

من إصابة الجسم باألمراض

 ◄
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} الشــارقة (اإلمارات)- أنهى املنتدى الدولي 
لالتصال احلكومي 2015، في الشارقة أعماله، 
مســــلطا الضوء على أبرز التجــــارب الدولية 
فــــي مجال االتصال احلكومــــي ودوره في حل 

األزمات.
واســــتعرضت جلســــات املنتدى الذي عقد 
حتت شــــعار ”خطوات محددة.. نتائج أفضل“ 
في مركز إكســــبو الشارقة، مداخالت مجموعة 

من السياسيني والدبلوماسيني واإلعالميني.
ودّشــــن خــــالل املنتدى، املوقــــع اإلخباري 
اإللكترونــــي اجلديد ”الشــــارقة �24، الذي ُيعد 
األول من نوعه باإلمــــارة وينقل أخبار العالم 
في حلظتها. وأكد الشــــيخ ســــلطان بن أحمد 
القاسمي رئيس مركز الشــــارقة اإلعالمي، أن 
املوقع الذي مت إطالقه سوف يسهم في إيصال 
رسالة الشارقة إلى العالم، وأضاف أن املوقع 
يحــــرص على تقــــدمي وجبة صحفيــــة تتكامل 
فيها العناصر اجلادة واملوضوعية والهادفة، 
التي تخاطب العقول وحتترم املتلقني، مشيرا 
إلــــى أن املوقــــع اإلخباري يأتــــي ضمن حزمة 
من املبادرات أطلقها املركز، تســــتهدف تطوير 
العمل اإلعالمي وتعزيز التواصل بني الشارقة 
ومختلــــف أرجاء العالــــم، لترســــيخ التقارب 
وترجمة رؤى الشارقة في االتصال احلكومي، 

الذي يعد إحدى دعائم العمل اإلعالمي.
وأشــــار إلــــى التــــزام املوقــــع اإللكتروني 
برسالته اإلعالمية التي تؤديها وسائل اإلعالم 
املختلفــــة، واعتبرها مصدرا إلكترونيا جديدا 
يرتكز فــــي عمله علــــى االبتكار واملســــؤولية 

اإلعالمية والشفافية.
 من جانبه، أوضح أســــامة ســــمرة، مدير 
مركز الشارقة اإلعالمي، أن املوقع اإللكتروني 
”الشارقة 24“ امتداد للبيئة الثقافية والعلمية 
واإلعالمية التي تتميز بها الشــــارقة، وترجمة 

ملســــؤولية املركز التي أخذها على عاتقه منذ 
إطالقه، في توظيف اإلعالم خلدمة التطورات 
النوعيــــة التي تشــــهدها إمارة الشــــارقة على 

مختلف األصعدة.
وقدمــــت رئيســــة جمهوريــــة ليبيريا ألني 
سيرليف جتربة بالدها في التعامل مع تفشي 
وباء إيبوال ودور االتصال احلكومي في األزمة 
التــــي عصفت بليبيريا وشــــعبها وحكومتها، 
وذلك خالل الكلمة التــــي ألقتها في ثاني أيام 

املنتدى الدولي لالتصال احلــكومي.
كما اســــتعرضت اإلعالميــــة راغدة درغام، 
مديرة جلســــة احلوار التي نظمت مع مبعوث 
األمم املتحدة الســــابق األخضــــر اإلبراهيمي، 
جتربــــة الدبلوماســــي اجلزائري فــــي العمل 
الدبلوماســــي ومساعيه لنشــــر السالم وحفظ 
األمــــن التــــي متتــــد ألكثر مــــن 40 عامــــا، إلى 
جانب رؤيته املعّمقة حــــول العالقات الدولية 

والصراعات وحل النزاعات.
بدوره أكــــد النائــــب األول لرئيس مجلس 
األعيان األردني، فيصل الفايز، أنه على الدول 
إيصال رسالتها إلى جمهورها في ظل الفضاء 

الواسع في مجال املعلومات. 
وأوضــــح أن ما قبل ثــــورة املعلومات كان 
هناك التلفزيون والراديو والصحافة الرسمية 
للدولة، مشــــيرا إلى أن احلكومات كانت قادرة 

على إيصال رسائلها للناس.
ووفقــــا للفايز، فإن الصــــورة اختلفت اآلن 
ولــــم تعد هنــــاك ثقة بني املســــؤول واملواطن، 
مؤكــــدا أن ”إعــــادة بنــــاء هــــذه الثقــــة تكون 
بالشــــفافية فــــي نقــــل املعلومــــة وباإلصالح 
السياسي في بناء الدميقراطية، لكن يجب أن 

يكون إصالحا متدرجا ومدروسا“.
في حــــني اعتبر اإلعالمــــي اللبناني زاهي 
وهبــــي مواقــــع التواصــــل احلديثــــة منبــــرا 
للتعبير عن الرأي فــــي جميع مناحي احلياة، 
مشــــيرا إلى أنها منصة تفاعلية بني املسؤول 

واملواطن. 
وأوضــــح أن العالقة بني القطاع احلكومي 
والنــــاس لم تعــــد كما كانت في الســــابق، بأن 
يأخذ املســــؤول قرارا ويبثــــه على الناس عبر 

التلفزيــــون أو الصحيفة بــــل أصبح مضطرا 
للتعامل مــــع التعليقــــات واآلراء التي يبديها 
اجلمهور علــــى صفحتــــه االفتراضية، بحيث 

بات عليه أن يأخذ هذا األمر في احلسبان.
وأكــــد اإلعالمي اللبناني جــــورج قرداحي 
أن املنتــــدى الدولي لالتصال احلكومي يعتبر 
رائــــدا عامليــــا للمؤمتــــرات املتخصصــــة في 

االتصال احلكومي.
تعيــــش  اإلمــــارات  دولــــة  أن  وأضــــاف   
منــــذ ســــنوات نهضــــة عظيمة علــــى مختلف 
املســــتويات وعلى املســــتوى اإلعالمي بشكل 
خــــاص ألن اإلعالم مرآة الــــدول واملجتمعات، 
وكما تكون الدول يكون إعالمها. وأشــــار إلى 
أن احلداثــــة والتطــــور على مســــتوى الدولة 
واحلكومة ينعكســــان بشــــكل جلي على إعالم 
اإلمــــارات والتــــي تأخــــذ مركــــزا رياديا على 

املستويني العربي والعاملي.
من جهته أعــــرب املدير التنفيــــذي للهيئة 
العامــــة لإلذاعــــة والتلفزيــــون العماني خالد 
الزدجالــــي عــــن إعجابــــه بشــــفافية املنتــــدى 
وتطرقه للمواضيع العاملية الشائكة، باعتبار 
أن االتصــــال الفضائــــي ليــــس قضية شــــعب 
بعينــــه وإمنا قضية عاملية، منّوها بأن ذلك ما 

اســــتخلصه من احلضور العاملي في املنتدى 
وعلى جميع املســــتويات. وأشــــار إلى وجود 
هوة وعدم وضوح بني احلكومات والشــــعوب 
أحيانا، ميكن مالحظتها في وسائل التواصل 
االجتماعــــي التــــي ســــّهلت وصــــول املعلومة 
إلــــى أصحــــاب القرار، الفتــــا إلــــى أن الكثير 
مــــن احلكومات على مســــتوى الوطن العربي 
اســــتفادت مــــن اآلراء املطروحة من وســــائل 

التواصل االجتماعي.
وفي مداخلة لإلعالمية السعودية منى أبو 
سليمان، اعتبرت أن اختراق ”داعش“ لوسائل 
التواصل االجتماعي، على الرغم من تخلفها، 
ليس بســــبب تطورها في مجــــال االتصال مع 
النــــاس وإمنــــا ألنها اســــتطاعت اســــتقطاب 
مجموعــــة من الشــــباب ّممن يعانون مشــــاكل 
نفســــية أو لديهــــم إحســــاس بعــــدم االنتماء 
للمجتمع. وأشــــارت إلى أن العرب واملسلمني 
مســــتاؤون مــــن ”داعش“ بســــبب عنصريتها 
واســــتيالئها على أراض واســــعة، مؤكدة أنه 

يجب عدم إعطائها أكبر من حجمها.
من جهتها جزمــــت اإلعالمية راغدة درغام 
بــــأن املنتــــدى الدولــــي لالتصــــال احلكومي 
يتطور عاما بعد آخر نتيجة تنوع املشــــاركات 

أن  وأوضحــــت  والضيــــوف.  واألطروحــــات 
االتصــــال احلكومي مســــألة معقــــدة جدا ألن 
احلكومــــة تريــــد التواصــــل مع اإلعــــالم لكي 
تبّيض وجهها وتبلغ رسالتها ولكن ليس هذا 
بالضرورة الذي يريــــده اإلعالمي، معتبرة أن 
األخبار اجليدة ال حتتــــل الصدارة واألولوية 

في الصحف دائما.
وتشير إحصاءات مركز الشارقة اإلعالمي 
إلى أن عدد مداخالت الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي حاكم الشــــارقة على الهواء وصلت 
إلــــى 60 مداخلــــة صوتية، إضافــــة إلى مئات 
التوجيهــــات علــــى الهــــواء. وبرنامج ”اخلط 
املباشر“ هو أحد البرامج التي تذاع عبر أثير 
إذاعة وتلفزيون الشارقة على الهواء مباشرة 
وتطرح عبره العديد من القضايا من املتصلني 
إليصالها إلى أصحاب القرار سعيا إلى حلها.

ــــــاب التفاعل بني احلكومــــــات واملواطنني، خاصة في أوقات األزمــــــات، تبرز أهمية  مع غي
االتصال احلكومي، وهو ما ســــــّلطت عليه رئيسة ليبيريا الضوء اقتداء بتجربة بالدها في 
التعامل مع تفشــــــي وباء إيبوال ودور اإلعالم في األزمة، خالل جلســــــات منتدى الشارقة 

الدولي لالتصال احلكومي.

المواطن الصحفي يرغم الحكومات على النزول من منصتها العالية

 {إسقاط النظام} عبارة تفرق بين الصحفيين السوريين المعارضين

نيويورك تايمز تتخلى عن تقاليدها العريقة لصالح التحول الرقمي

} إسطنبول(تركيا) - تواجه رابطة الصحفيني 
الســـوريني أزمة أمام طرح فكرة االنضمام إلى 
االحتاد الدولي للصحفيني الذي يشترط إلغاء 
الوجه الثـــوري وتعبيراته التـــي قامت عليها 
الرابطـــة متمّثال فـــي عبارة ”إســـقاط النظام“ 
التي طرح رئيس الرابطة وعدد من الصحفيني 

مشروعا لشطبها من ميثاق الشرف.
وفي هذا الصدد أطلق صحفيون سوريون 
بيانـــا  الرابطـــة،  أعضـــاء  مـــن  معارضـــون، 
أعلنـــوا فيه رفضهم لشـــروط االحتـــاد الدولي 
للصحفيـــني، وقالـــوا ”ال يخفى علـــى أحد أن 
الثـــورة الســـورية كانت ســـببا في االنقســـام 
بـــني كلِّ املهن إلى فريقـــني، أحدهما وقف إلى 
جانب القاتل، والثاني التزم النضال إلى جانب 

شـــعبنا، كّل في ميدانه محاربا ألجل إســـقاط 
النظـــام وإعـــالن احلرية علـــى كامـــل التراب 
الســـوري. والصحفيون الســـوريون جزء من 
نات التي قدمت شـــهداء بنيران نظام  تلك املكوِّ
األســـد ومعتقلني ما يزالون ُمغّيبني إلى اليوم 

في ظلمات السجون السورية“.
ووفقـــًا للبيان فإن ”هذا االصطفاف مت على 
أساســـه إنشـــاء رابطة الصحفيني السوريني 
لتجمع حتت مظلتهـــا الصحفيني الذين وقفوا 
علـــى الضفة األخـــرى من القاتـــل، فكانوا بني 
النازحـــني واملشـــّردين واملعتقلني والشـــهداء. 
وجرى إعـــالن مبادئ ميثاق الشـــرف اخلاص 
بالرابطـــة والنظـــام الداخلي أيضـــا. وبخطى 
واثقة ســـارت الرابطة نحـــو انتخابات عديدة 

لتنظيم شؤونها“. وأعلن الصحفيون ”براءتهم 
املطلقة وعدم صلتهم بأي تعديل ميس الثوابت 
الثوريـــة الســـورية التي قامت على أساســـها 
الرابطـــة، وأكدوا على ضـــرورة االنضمام إلى 
احملافل واملنظمات الدولية واالنضواء صلبها، 
مـــع احلرص علـــى أن يتم ذلك علـــى أرضية ال 
تقترب من الثوابت الوطنية الثورية التي قضى 
في سبيلها شهداء ومعتقلون من الصحفيني“.

وبناء علـــى هذه الرؤية، قـــدم الصحفيون 
املوّقعـــون على البيان، سلســـلة من التعديالت 
ملشروع يلبي الشـــروط الفنّية لالحتاد الدولي 
للصحفيني ويبقي على مبادئ الثورة وأسسها 
دون شـــطب، لكـــن الهيئـــة اإلداريـــة للرابطة 
لـــم تأخذ به، وفقـــا للبيان. وقـــال الصحفيون 

”صمُتنـــا فيما مضى، كان بنـــاء على قرار جلنة 
الشـــفافية فـــي الرابطة التي تنظـــر في قضية 
اخلالف، ولكـــن أمام اختراق رئيـــس الرابطة 
وهيئتها اإلدارية، لقرار جلنة الشـــفافية، فإننا 
ال جند حرجا في إعالن موقفنا الثابت وسنبقى 

على العهد إلى أن نصل إلى دمشق احلرة“.

} لنــدن - تخلت ”نيويــــورك تاميز“ عن نظام 
تقدمي أفكار املقــــاالت الذي كانت تعتمده على 
الصفحة األولى من الصحيفة، في خطوة تبرز 
حتولها نحو الرقمية. وقد نقل موقع ”بوينتر“ 
أن رئيــــس التحريــــر التنفيــــذي لـ“نيويــــورك 
تاميز“، دين باكيت، أرســــل بريــــدا إلكترونيا 
إلــــى املوظفني، األســــبوع املاضــــي، يعلن من 
خاللــــه عن ”خطــــوة صغيرة ولكنهــــا هامة“، 
قــــال إنها ”تهدف إلى ضمان أن تكون البرامج 
الرقمية أقــــل ارتباطا بكثير مبواعيد الطباعة 

النهائية“.
وبحسب صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، 
فــــي املاضي، كان كل صحفــــي مطالبا بتقدمي 
فكرة مقــــال، خــــالل االجتماعــــات الصباحية 
املتعلقــــة بالصفحة األولى، لكــــن باكيت يرى 
أن هذا التقليد قد ”مّيز صحيفة التاميز لفترة 
طويلة“، وهو يسعى اآلن إلى احلفاظ على دقة 
هــــذه العملية، ولكن مــــع حتديثها لتتأقلم مع 

هذا العصر الرقمي.
وأعلن باكيت، انطالقا من هذا األســــبوع، 
أن الصحفيني ”سيتنافسون على أفضل فكرة 
مقــــال رقمــــي بدال مــــن تقدمي أفــــكار للمقاالت 
املطبوعة“. وسوف تتّم إضافة أفضل املقاالت 
إلــــى قائمة ديــــن، كما ســــتحصل على أفضل 
موقع تقــــدمي في جميــــع املنصــــات الرقمية، 
سواء شــــبكة احملمول، أو شــــبكات التواصل 

االجتماعي وغيرها“.

وفي مالحظة جانبية، قال باكيت ”لم أؤلف 
ســــوف يكون  هذا االســــم، ولكنــــه يعجبني!“ 
هنــــاك قائمتا ”دين“، إحداهمــــا يتم حتديدها 
خــــالل اجتماع العاشــــرة صباحــــا، واألخرى 
خالل جلســــة الرابعة مساء، تتكون كل منهما 

من ثالثة أو أربعة مقاالت. 
وســــتتعلق مواضيــــع املقــــاالت ”بقصص 
تطــــرح  أصليــــة  قصــــص  أو  املؤسســــات“، 
موضوعــــا معّينــــا بتعّمــــق بدال مــــن االكتفاء 
بتقــــدمي خبر عاجــــل. وقال باكيت إنه ســــوف 
يســــتمر اختيار قصص الصفحــــة األولى في 
جلســــة بعد الظهر، ولكن سيتّم ”تقليص دور 

هذه العملية“.
كمــــا أعلن احملــــرر التنفيذي خالل شــــهر 
مايو املاضي أن اجتماع الـ10 صباحا سيركز 
بشــــكل أكبر علــــى اجلانب الرقمــــي، وذلك في 
إطار مذكرة قــــال إنها تهدف إلى التحول ”من 
التركيز علــــى الصفحة األولى للعــــدد الوارد 
فــــي اليــــوم التالي، إلــــى نقاش أكثــــر حيوية 
حــــول كيفية خـلق تقـريــــر يـومي رقـمي متني 

وشامل“.
وتشــــكل مبــــادرات باكيت جــــزءا من هذا 
التحول التصاعدي نحــــو الرقمية، وذلك على 
إثــــر االنتقــــادات التي ّمت توجيههــــا في إطار 

تقرير اإلبداع الوارد العام املاضي. 
وقال التقرير ”نحن نركز الكثير من الوقت 
والطاقة بشــــكل مبالغ علــــى الصفحة األولى، 

ومتّثل هذه املسألة… مصدر قلق حقيقي لقيادة 
الصحيفة، منــــذ فترة طويلة، ومع ذلك ال يزال 
هذا املشــــكل قائما“. وأضاف ”حتّدد الصفحة 
األولى اإليقاعات اليومية للصحيفة، كما أنها 
تستهلك جزءا كبيرا من تركيزنا، وحتدد كذلك 

مقياس جناح غرفة األخبار ككّل“.

االجتماعــــات الصباحيــــة فــــي صحيفــــة 
“نيويــــورك تاميــــز“، هي التــــي ألهمت عنوان 
الفيلــــم الوثائقــــي الندرو روســــي فــــي 2011، 
”الصفحــــة األولــــى: داخل نيويــــورك تاميز“، 
الذي أظهر جزءا مــــن إحدى هذه االجتماعات 

في الفيلم.

دين باكيت قدم قائمة من أولويات الصحيفة العليا على اإلنترنت

المنتدى استعرض األزمات العالمية ودور اإلعالم في تقريب المسافة بين الحكومات والمواطنين

{الشارقة 24} موقع إلكتروني 

وجبـــة  تقديـــم  علـــى  يحـــرص 

صحفية تتكامل فيها العناصر 

الجادة واملوضوعية والهادفة

◄

االنضمـــام إلـــى االتحـــاد الدولي 

للصحفيني يشترط إلغاء الوجه 

الثوري الـــذي قامت عليه رابطة  

الصحفيني السوريني

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن األمني العام املساعد لالحتاد 
العام التونسي للشغل، سامي 

الطاهري، أن هناك عودة ملا أسماها 
”التعليمات“ في قطاع اإلعالم، مثيرا 
بذلك املخاوف من عودة اإلعالم إلى 

”بيت الطاعة“.

◄ تظاهر عشرات الصحفيني 
املوريتانيني أمام الوكالة الرسمية 

لألنباء مطالبني بتحسني ظروف 
الصحفيني العاملني في املؤسسات 

العامة، ضمن حراك نقابي أقرته نقابة 
الصحفيني املوريتانيني.

◄ أصدر بيت اإلعالم العراقي، اجلزء 
الثاني من تقريره الرابع، الذي 

تضمن دراسة إحصائية ملنابر تنظيم 
”داعش“ اإللكترونية، ويعرض فيه 
تصورات أولية عن ماكينة إعالم 

“داعش“، عبر إحصاء تقريبي ملنابره 
ونوافذه املختلفة.

◄ أكد الدكتور عباس شومان وكيل 
األزهر، أن األزهر يقدر دور اإلعالم 
وليس بينه وبني اإلعالم خصومة 
مطالبا بالتوحد حتى االنتهاء من 

اإلرهاب في ظل استهداف ملؤسسات 
الدولة وخاصة األزهر.

◄ قالت النقابة الوطنية للصحفيني 
التونسيني إنه ال يوجد ما يبرر مثول 

صحفية بإذاعة محلية أمام احملكمة 
بتهمة تتعلق بالشتم. بناء على ما 
جاء على لسان أحد املتدخلني في 

برنامجها.

◄ أكد رئيس برملان إقليم كوردستان 
العراق يوسف محمد على ضرورة 

عدم تقييد حرية الصحافة في اإلقليم، 
منوها إلى أن اإلعالم يجب أن ال يكون 

في الوقت نفسه منبرا لإلرهابيني.

باختصار

{تمـــارس الصحافة والبرامـــج الرياضية وكتـــاب تويتر أدوارا 

تثير التعصب والتفرقة، مســـتغلين هامش الحرية دون رقابة 

أو محاسبة}.

عبدالله الشيخي
مدير املركز اإلعالمي في النادي األهلي السعودي

{الصورة النمطية الموجودة لدى الجمهور تثبت انحياز وســـائل 

اإلعالم الغربية ضد العرب والمســـلمين، في ظل ضعف وسائل 

اإلعالم العربية وقلة إمكاناتها}.

وسام عفيفة
صحفي فلسطيني

{يعد اإلعـــالم اإللكتروني من أهم القنوات المعاصرة التي تشـــكل 

الـــرأي العام العالمـــي، وصياغات محتوياتها وعناصـــر الجذب فيها 

أصبحت فنا وتخصصا احترافيا}.

عادل العبدالله
أستاذ محاضر في جامعات عمان

خالد الزدجالي:

االتصال الفضائي ليس 

قضية شعب بعينه وإنما 

قضية عالمية

[ منتدى الشارقة الدولي منصة تفاعلية ألبرز التجارب الدولية  [ األخبار الجيدة ال تحتل الصدارة واألولوية في الصحف دائما



} الريــاض – أثـــار تقليـــل وزيـــر االقتصـــاد 
والتخطيـــط الســـعودي محمـــد اجلاســـر من 
شـــأن مشـــكلة البطالة وتبعاتها على املجتمع 
الســـعودي، بقولـــه إن ”البطالة هي من ســـنن 
الله، وال يوجد مجتمـــع منذ عصر النبوة إلى 
اآلن إال وفيـــه بطالة“، ســـخرية واســـعة على 

موقع تويتر في السعودية.
وكان اجلاســـر صـــرح بأن نســـبة البطالة 
تبلـــغ ٦ باملئة فقط مقارنة بالدول األخرى وفق 

اإلحصاءات الدولية.
وأطلـــق مغردون ســـعوديون ”هاشـــتاغ“ 
#البطالـــة موجودة منذ عصـــر النبوة، انتقدوا 
فيـــه الوزيـــر وأطلقوا بعـــض النـــكات حول 
موضـــوع البطالـــة في العصر النبـــوي. وقال 
مغـــرد إن الوزيـــر يطبـــق نظريـــة ”العبارات 

الدينية تقنع الشعب“.
وتوجـــه مغرد بســـؤال إلى معاليـــه لعله 
يجيـــب عليه: هل فـــي بيت معاليكم شـــخص 
عاطل عن العمل وينتظر حافز نهاية كل شـــهر 

على أحر من اجلمر…؟“.
وعـــدد مغردون مـــا كان موجودا في عصر 
النبوة. وكتب مغرد ”الشرك والنهب والسرقة 
والســـحر وغيرها كلهـــا موجـــودة من عصر 

النبوة هل نفهم من كالمك عدم مكافحتها؟“.
وقال آخر ”يعنـــي نعتبر أن داعش.. قّطاع 
طـــرق أو مـــن منافقـــي قريش“. وكتـــب مغرد 
ســـاخرا  ”وزارة االقتصاد بدعة منكرة، يجب 
أن يســـتتاب وزيرهـــا!“. وقال معلـــق ”العدل 
وتوزيـــع الثروة بالتســـاوي موجود في عصر 
النبـــوة“. وقال مغرد ”في عصر النبوة لم يكن 

لديهم بترول؟ أين فلوس بترولنا؟“.
وكتـــب آخر ”كان لكل مســـلم حق في بيت 

املال دون حتديث بيانات في حافز“.
عصـــر  فـــي  كان  ”هـــل  مغـــرد  وتســـاءل 
النبـــوة وزراء يســـتفّزون املســـلمني بأفعالهم 
دور  ”تفعيـــل  معلـــق  وقـــال  وأحاديثهـــم…؟“ 
املتحـــدث الرســـمي في وزاراتنا بـــات مطلبا! 
بعض التصريحات اإلعالمية حتتاج ”فلترة“!

ونشر مغردون صورة للوزير وهو نائم في 
أحـــد االجتماعات، وعلق أحدهـــم قائال: وزير 
االقتصـــاد يعطي درســـا في الســـيرة النبوية 
حينمـــا يقـــول: #البطالة_موجودة_منذ_

عصر_النبـــوة يـــا وزيـــر االقتصـــاد عجزت 
فخرفـــت فنمت“. وكتب آخـــر ”النائم بأمر الله 
بعد دراســـة البطالة تاريخيا توصل إلى أنها 
موجودة منذ عصر النبـــوة. وظيفتك ال داعي 
لها“. وقال آخر ”أهلنا شاطرون جدا في إيجاد 
املبررات لفشلهم بدل محاولة االستدالل بكذبة 
تاريخيـــة، ابذل جهدك حلل املشـــكل!“ وكتبت 
أخرى ”لـــن نتقـــدم مادمنا ُجنيـــد التبريرات 
واإلفـــراط في اســـتحضار املاضـــي، وال منلك 

الشجاعة لالعتراف بوجود خلل واضح“.
وقـــال معلـــق ”لو كنت مســـؤوال ســـأقوم 
بتعريـــف البطالة أوال ومن ثم تفكيك النســـب 

واإلحصائيات، ودراسة العرض والطلب“.

} تونــس – أثار مقطع فيديـــو مصور ملهاجر 
تونسي، يطلق على نفسه اسم الباشا ويعيش 

في إيطاليا، ضجة واسعة في تونس.
وظهـــر ”الباشـــا“ فـــي فيديو نشـــره على 
صفحته على فيســـبوك بصدد تركيب ســـالح 
كالشـــينكوف مهددا احملاميـــة واإلعالمية في 
قناة احلوار التونسي مايا القصوري بالقتل، 

موجها لها عبارات منافية لألخالق.
وبســـام الباشـــا معروف بدفاعه عن حركة 
النهضة اإلسالمية والتيار السلفي في تونس، 
وله صفحة على فيســـبوك ينشـــر من خاللها 

بعض الفيديوهات بهدف الشهرة والتفاخر.
ويرجـــح أن يكون هذا التهديد قد جاء على 
خلفيـــة حلقة برنامـــج ”كالم الناس“ الذي بث 
علـــى قنـــاة احلوار التونســـي ١٨ من الشـــهر  
اجلاري إثر استضافة القيادي في حزب جبهة 
اإلصالح الســـلفي ســـفيان بن رمضـــان الذي 
حتّدث عن أفكار حزبه وبرامجه التي ”تســـتند 
إلى الشـــريعة اإلســـالمية“، والذي وجهت له 
مايا القصوري نقدها في ما يتعلق باإلســـالم 

وتنظيم الدولة اإلسالمية ”داعش“.
وهذا األسبوع، استمعت الوحدات األمنية 
التونســـية املختصة في مكافحة اإلرهاب إلى 

اإلعالمية مايا القصوري.
ضجـــت  االجتماعيـــة  الشـــبكات  وكانـــت 
بانتقادات للنيابة العمومية بســـبب ”تهاونها 
في اتخاذ اإلجراءات الالزمة جتاه التهديدات“.
غيـــر أن الناطق الرســـمي باســـم احملكمة 
االبتدائيـــة بتونـــس املســـاعد األول لوكيـــل 
اجلمهورية ســـفيان الســـليطي أكد أّن النيابة 
العموميـــة عاينـــت اجلمعـــة الفـــارط مقطـــع 
الفيديـــو، وفتحـــت حتقيقا في الغـــرض وأن 
فرقـــة مكافحة اإلرهاب تتحـــرى في املوضوع 
حتت إشـــرافها على حد تعبيره. وأشـــار إلى 
أّن النيابة تعّمدت التكتم عن إشهار املوضوع 

لضمان سالمة سير البحث وجناعته.
وبعد اجلـــدل الكبيـــر الذي أثـــاره فيديو 
التهديد عبر فيسبوك وبعد انتشار فيديو ثان 
لنفس الشخص في إيطاليا كان ميتطي دراجة 
ناريـــة ثمينة ويحمل ســـالحا رشاشـــا، قامت 

الســـلطات اإليطالية مســـاء االثنـــني بالقبض 
على صاحـــب الفيديوهات. وقبض على املتهم 
مبقاطعة ”غوريزيا“ وتبني أنه تونســـي يدعى 
بســـام العجمي يبلغ من العمر ٣٥ عاما متزوج 
بإيطالية ويعيش مشـــاكل زوجيـــة معها وقد 
ســـبق لـــه أن أضرم النـــار في شـــقتها وألقي 
القبـــض عليه بســـبب ذلك. وورد على لســـان 
مسؤول أمني تونســـي لوكالة تونس أفريقيا 
لألنباء أن عملية القبض متت في إيطاليا وأن 

إجراءات جلبه جارية.
نفى اخلبر بطريقة  إال أن ”بســـام باشـــا“ 
ساخرة على صفحته على فيسبوك، بعد نشره 
صورة له وهو يرفع ورقة كتب عليها ”إجراءات 
جلب املتهم مـــن إيطاليا جارية“، وذيل الورقة 

بعبارة ”حمالة احلطب“ في تصعيد تهديدي.
وأكـــدت اجلهات األمنيـــة اإليطالية أنه مت 
العثور على الســـالح في شـــقته وكان ”مجرد 
ســـالح معطل“، مســـتبعدة عالقته بـــأي تيار 
ديني متشـــدد“. وقالت إنه ”إنســـان عادي قد 
يكون مغرما بأدوار البطولة والتباهي ال غير“.
ونشـــر الباشا نســـخة من حتقيق الشرطة 
اإليطاليـــة معه مرفقـــا بتعليق ”إلـــى النيابة 
العموميـــة هذا تقرير الشـــرطة الذي يقول إن 

ما استعملته نســـخة من بندقية كالشينكوف 
وليســـت حقيقية وذكرت جميع ما اســـتعملته 
في هذا الفيديو، أما التهديد بالقتل في الفيديو 
أيتهـــا النيابة العمومية فال وجود له…“، وقال 
إن الفيديـــو ”خدعة لإلعالم الذي وقع في الفخ 
مبجرد وجود لعبة تشبه بندقية وال توجد أي 

عبارة تهديد أو عنف أو كالم بذيء“.
والقضيـــة التـــي انطلقت عبر فيســـبوك، 
املوقـــع االجتماعي األكثر شـــهرة في تونس، 
حتولـــت إلى قضية رأي عام وشـــهد الشـــارع 

التونسي انقساما.
وأثار تعليق الباشـــا ســـخرية في أوساط 
التونســـيني الذيـــن أكـــدوا أنه ”أجـــنب من أن 
يســـتعمل كالشـــينكوفا حقيقيـــا“، فيما اتهم 
آخرون الشـــرطة اإليطالية بالتواطؤ ألنه وفق 
رأيهم لو كان املعني إيطاليا ألخذ التهديد على 
محمل اجلد خاصة أنه واضح وضوح الشمس 
في الفيديوهات“. وقال مؤيدو الباشـــا ”بسام 
باشـــا لسانه ســـالحه واإلعالم يهول األمور“، 

وقال معلق إنه ”ال يستحق تهمة اإلرهاب“.
مـــن جانب آخر قال مغـــردون إن ”التهديد 
مرفـــوض ولو كان الســـالح لعبـــة“. ويوصف 
بســـام باشـــا بـ”الظاهرة الفيســـبوكية“ التي 

حتـــاول البروز عبـــر التباهي، غيـــر أنه وفق 
مغرديـــن هذه املـــرة ســـينقلب الســـحر على 

الساحر.
شاب تونسي مندفع  وقال تونسيون إنه “ 
ويحب التفاخر وعلى كل حال، القضاء هو من 
يحـــدد املذنب من البريء“. وكتـــب مغرد ”هو 
ليـــس باملجنـــون وال املزطول ولكنـــه يريد أن 
يقـــول إّن النهضويني على أهبـــة التحول إلى 
دواعش“. وقال مغردون إن ”الدواعش املقنعني 
يســـتهدفون اإلعالميـــني خاصـــة وأصحـــاب 
األصوات احلرة بهدف إسكاتهم ألنهم ميثلون 
خطـــرا عليهم أكثـــر من اجلنود املســـلحني“.
وفي هذا الســـياق شرح معلق ”ألنهم ينسفون 

فكرهم ويعرونه“.
وحتولـــت بعـــض صفحات فيســـبوك في 
تونس إلى صفحات ”لالســـتعراض والتباهي 

والتهديد“.
وجتـــاوزت بعض اســـتخدمات فيســـبوك 
”احلـــدود العقالنيـــة واملفيـــدة“، مـــن خـــالل 
اســـتخدامات ســـيئة، أو مبالغ فيها، ال سيما 
وأن ما توفره هذه التكنولوجيات من ســـهولة 
في احلصول على الصورة وحتميلها قد شجع 

الناس على اإلفراط في استعمالها.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

لبنانالسعودية

تابعوا

@amjadahm_
ال تـــزال بغـــداد عاصمة يســـجل 
التاريخ اسمها كعاصمة كل قرن 
تندثـــر! داعش حتـــرق الكتب، ال 
عجب، أحرقت بشـــرا أفال حترق 

كتبا؟!
******

@Iraq_now2
يشاركون في ذبح اهل السنة في 
العراق ونســـوا بـــان الله ميهل 
وال يهمل، ســـتتم التضحية بهم 
كمـــا ضحوا بنا حـــال ما ينتهي 

دورهم.
******

@GihanTadreft
اختلـــق الغرب قضية االســـلحة 
العـــراق  دمـــروا  الكيماويـــة 
وسجونا  قواعد  قسموه  وجيشه 
جليوشـــهم واذلوا اهلـــه بالنفط 
يجـــدوا  ولـــم  الغـــذاء  مقابـــل 

الكيماوي.
******

@SermedAlwan
تعلم الســـومرية بوابة أو مدخل 
الســـومرية = كا  باللغـــة  تلفـــظ 
وباللغـــة األكاديـــة = بابو ومنها 
جاءت كلمة "باب" باللغة العربية.

******
@Ayadjamaladdin  

ليس االسالم سبب االرهاب؛ نعم 
صحيـــح. وكذلك ليـــس "اليأس" 
ســـبب االرهاب.. االرهاب ســـببه 
السياســـي  واإلســـالم  النفـــط 

النفطي.

@alsorialhr 
الطريـــق الى الســـماء مزدحمة من 
كثرة األرواح السورية التي تصعد 

في كل حلظة.
******

@eyad1949
الريجانـــي: الغربيـــون ال ميكنهـــم 
تغيير ظروف املنطقة بزيادة سفنهم 
احلربية! صدق املثل: سالوا عنتر: 

من عنترك، فرد "ال أحد ردني!"
******

@muhydinlazikani
ســـابقا كان الدكتاتور يســـقط مثل 
أي كلب أجرب ويسحل في شوارع 
عاصمتـــه دون تدخـــل امـــا اليوم 
فيســـقط عشـــرات املرات وتنتشله 

روسيا وإيران وهذه عوملة الظلم.
******

@Khaledkhoja
إن النظام ليس شـــريكا في احلرب 
علـــى اإلرهـــاب ولـــن يكـــون، فهو 
مصدر اإلرهاب احلقيقي، ولن يزول 

خطر اإلرهاب ما لم يتم إسقاطه.
******

@AmmarAlzeer
املنظـــرون اإلعالميون في اخلارج، 
دائما ما يقومون (بحظر) نشـــطاء 
الداخـــل الذين تتعـــارض أفكارهم 

معهم!! ما السبب!؟
******

 @abo987khaled
إســـتطاع األســـد تفريـــغ املنطقـــة 
الشـــرقية من كل الذين ثاروا عليه 

بفضل داعش.

@dafshona
اخلطأ الفـــردي رقم كـــم ذكروني 
باللـــه؟! #الهيئـــة تقتحـــم معهدا 

نسائيا.
******

@Aldowayesh
حصـــول  خبـــر  قـــرأت  أن  بعـــد 
اخلطـــوط الســـعودية على املركز 
االول في املنطقـــة التزاما مبوعد 
اإلقالع سافرت معهاخالل أسبوع 

أربع رحالت كلها تأخرت!!
******

@sheneamer
إذا مللت من كلمة مسؤول في أي 
محفـــل فاعلم أن مـــن (كتبها) هو 
شـــخص آخر ولهذا (يلقيها) بال 
روح أو تفاعل فال شيء فيها منه! 

نراه ونسمع كالم غيره.
******

@naifco
عنـــد  يغضبـــون  الوهـــم  جتـــار 
احلديـــث عـــن جتـــارة الوهم ألن 
توعية الناس قد تتسبب في ركود 

هذه التجارة.
******

@07_crazygirl
مـــن مظاهـــر التمييز ضـــد املرأة 
الســـعودية ال تســـتطيع إمضـــاء 
شـــهادة ميـــالد ابنهـــا!! ليش يا 
ترى؟! ممكن تكون زانية وتنســـب 

الولد لزوجها؟!
******

@Kmeqhim
امللك عبدالله رحمه الله اســـتثمر 
فـــي عقولنا ووضع ثقتـــه في كل 
مبتعـــث دون اســـتثناء.. فأقســـم 
مـــن  أجعـــل  أن  العظيـــم  باللـــه 
ابتعاثي ومن بحثي ومن شهادتي 

فخرا للوطن.

@sherineawahab
شيرين عبدالوهاب
فنانة مصرية

@nabilelhalfawy
عندنـــا ذم عبقـــري فـــي لهجتنـــا 
بعـــض  بـــه  نصـــف  العاميـــة 
األشخاص ال أظن أن له معادال في 
الفصحي أو في اللغات األجنبية. 

تبت أو تبيت.
******

@ahmedelbadry555
حتى احمد عـــز أصبحت له جلان 

الكترونية تدافع عنه.
******

@Louli_eg
معك ســـجائر؟؟ هذه اجلملة ممكن 

تقطع عالقتك باي أحد اآلن.
******

@Hazem__Azim
والدولـــة تدلع حـــزب النور منذ ٣ 
يوليو.. أريد أن اقول للدولة  خللي 
بالك يا دولة صفقات االخوان قبل 

٢٠١٠ لسة ريحتها فايحة.
******

@salwaeladl100
يريـدون  أنهم  اإلعالميني  مشـــكلة 
تعريفــــا  املصريــــني  يعلمـــوا  أن 
جديـــدا للوطنيـــة لســـتم أنتم من 
ســـيعرفنا يعني إيـــه مصر وحب 

مصر.
******

@yasminesalem161 
الوحيدة  وظيفتهـــم  أنـــاس  عـــن 
املعارضة للمعارضة فقط دون أي 
جملة مفيدة.. ويسقط يسقط حكم 
العســـكر الســـؤال "هـــو فني حكم 

العسكر"؟!!

@sharif_hijazi
بطة إيران العرجاء .. #احلوثيون.

******
@ghurab77
حوادث الســـرقة فـــي اليمن قلت 
بنسبة كبيرة ليس ألن فيه قانونا 
او الن الســـارق يخاف وامنا ألن 

السارق لم يعد يجد ما يسرقه.
******

@LutfiNoaman
رخاؤه  وتعاسته،  اليمن  ســـعادة 
وشـــقاؤه، بيـــد أبنائـــه وحدهم. 
فماذا يختار أبناؤه: الســـعادة أو 
التعاسة؟ الرخاء أو الشقاء؟

******
@a0f000
جنح احلوثيون في ما فشـــل فيه 
خصومهـــم.. جنحوا فـــي اغتيال 
مشـــروعهم السياســـي. الغـــرور 

بوابة القبور..!!
******

@alasaadim
فـــي معاركنا البائســـة ال ينتصر 
أحد، فقط تزداد اخلســـائر يوميا 
وأكثرها إيالما أن يخســـر الناس 
بعضهم بعـــض. اليمن بلدنا كلنا 

ومبا يجري ال يكسب أحد.
******

@Hadialamine
ما يفعله احلوثيـــون اخلمينيون 
فـــي اليمن هـــو فعـــل عـصابة... 
وكل عصابـــة ينتهـــي بها احلال 
على وجه القطع إلى هذا: تضرُب 

رأسها بصخرة خيبة .

سوريا

تهديد مغلف بالتفاخر، بطله شاب تونسي 
يســــــعى إلى الشــــــهرة، موجه إلى إعالمية 
تونســــــية معروفة بانتقادها للفكر السلفي 

حتول إلى قضية رأي عام في تونس.

@DRSAMIRGEAGEA
الى الصديق النائب وليد جنبالط 
مـــا يعرقـــل انتخابات الرئاســـة 
ليســـت اخلالفـــات البيزنطية بل 
النيابية  الكتـــل  بعـــض  مقاطعة 

جللسات االنتخاب.
******

@jawadgeorges
حبيب فياض ال يعرف ان ٥٠ الف 
مســـيحي لبناني يشتغلون بدول 
عيشة،  احلى  وعايشـــني  اخلليج 
بـــس فيـــك تخبرنا كم مســـيحي 

لبناني يشتغل في ايران؟
******

@eyad1949
يختلـــف الساســـة علـــى وصف 
ازمتهـــم السياســـية، منهـــم من 
مـــن  ومنهـــم  رئاســـية  يعدهـــا 
التعريف   أظن  حكومية.  يعتبرها 
هو "وطنية. ثمة فريق باع الوطن!

******
@generalhajjar
داعـــش هـــي نقطة ضعـــف األمة 
اإلسالم.  بتشـــويهها  اإلسالمية، 
أما حـــزب الله هـــو نقطة ضعف 

لبنان بتشويهه صورته املدنية.
******

@CharlesRizk  
يتلهـــى نوابنا برئاســـة متبخرة 
ويشترون ســـمكة في البحر. في 
هذا الوقت جمعت داعش ٣٠ ألف 
مقاتـــل على حدودنا واســـتولت 

على ٦٠٪ من النفط السوري.

وزير البطالة يثير تهديدات فيسبوكية إلعالمية تونسية تتحول إلى قضية رأي عام

تهكم المغردين

قضية مايا القصوري انطلقت عبر فيسبوك وقسمت الشارع التونسي إلى معسكرين

بسام باشا ظاهرة فيسبوكية 

تحـــاول البـــروز عبـــر التباهـــي 

ال  نفســـية  حاجـــات  وإظهـــار 

يمكنه تطبيقها في الواقع

◄

«كالشينكوف لعبة} حول مهاجرا من بطل كرتوني إلى متهم باإلرهاب [ التفاخر بـ

كشـــفت مصادر ســـعودية أن مجلس الشـــورى يقوم بإعداد دراســـة حول تعديل الئحة نظام الجرائم المعلوماتية ليشمل التطبيقات 

الحديثة. وتتجه السلطات السعودية إلى تشديد العقوبات على مستخدمي الشبكات االجتماعية وذلك بعد أن فشلت في السيطرة 

على تلك المواقع بالحسابات الوهمية، التابعة لوزارة الداخلية.
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تتسم «مجالس البرامكة» في السودان بتقاليد وقوانني صارمة القاسم املشترك تحقيق

بينهـــا هو تمجيد الشـــاي، ويحاكم أي عضو مـــن أعضاء املجلس فـــي حال تجاوزه 

التقاليد وفقا لنظام قضائي شعبي تصل عقوباته إلى حد نبذ املجتمع له.

ال يقدم في «مجلس البرامكة» أي مشـــروب إال الشـــاي، كما يمنع أعضاء املجلس 

من وضع كوب الشاي على األرض قبل ارتشاف محتواه بالكامل، حيث يمنع ترك 

ولو قدر يسير من الشاي في الكوب.

«مجالس البرامكة» في الســـودان  يحرص منتســـوبو القبائـــل املعروفة بـ

على تنظيم جلسات خاصة لتناول الشاي في كل أنحاء البالد التي هاجروا 

إليها بما فيها العاصمة الخرطوم.

محمد الخاتم

”مجالــــس  تعــــد   – (الســودان)  دارفــور   {
ســــمة من ســــمات قبائل ”البقارة“  البرامكة“ 
الرعوية بإقليم دارفور غرب الســــودان، حيث 
تعقــــد جلســــات خصيصا لتناول الشــــاي في 
أجواء احتفاليــــة مصحوبة بالغناء والتباري 

باألشعار التي يمجد غالبها الشاي.
وتتسم هذه المجالس بتقاليد وقوانين صارمة 
القاســــم المشترك بينها هو تمجيد الشاي وال 
يحق ألي عضو من أعضاء المجلس تجاوزها 
بــــأي حال من األحوال وفي حال تجاوزه لهذه 
التقاليــــد يحاكم وفقا لنظام قضائي شــــعبي 

تصل عقوباته إلى حد نبذ المجتمع له.
ولـ“مجالــــس البرامكة“ هيكل إداري يحدد 
وظيفــــة أي من أعضاء المجلس ابتداء بهوية 
من يشــــعل النار لغلي الشاي ومن يصبه ومن 
يوزعه ومن يراقب مخالفات األعضاء لتقاليد 
وقوانين المجلس في حال حدوثها ومن يحكم 

في هذه المخالفات.
ويحق ألي شخص االنضمام إلـى ”مجلس 
البرامكة“ رجال كان أو امرأة صغيرا في السن 
أو كبيرا، فقط عليه االلتزام بقوانين المجلس 

ومن بينها ارتداء زي موحد.
فالرجال عليهم ارتــــداء الجلباب األبيض 
والنســــاء عليهن ارتداء ”التوب“، وهو عبارة 
عن قطعة قماشــــية تلف بها المرأة جســــدها 
من رأســــها حتى أسفل قدميها وال يظهر منها 
سوى وجهها، وهو يعتبر الزي الشائع وسط  

نساء السودان.
العليــــا  اإلداريــــة  الوظائــــف  وتتكــــون 
بالترتيب من الشــــيخ، العمــــدة، الناظر، البيه 
والســــيد ولكل منهم ســــلطة محــــددة وصوال 

إلى صاحب الســــلطة األعلى وهو السكرتير. 
وال تقتصــــر الوظائف العليا على الرجال فقط 
فللنســــاء أيضا وظائف قياديــــة في ”مجلس 
البرامكة“ تبدأ بالشــــيخة ثــــم الملكة ثم أعلى 

سلطة نسوية هي ملكة الملكات.
أن  والمفارقــــة فــــي ”مجلــــس البرامكــــة“ 
النســــاء ال يشــــاركن مطلقـا في إعـداد الشـاي 
أو تقديمــــه ويتـوليــــن فقــــط ترديــــد األغـاني 

الشعبيـة.
الــــذي يلتئم عادة  ولـ“مجلــــس البـرامكة“ 
فــــي المســــاء ثالث حــــاالت النعقــــاده األولى 
أي للسمر والثانية هي  تسمى ”االنبســــاطة“ 
”المســــاعي الحميــــدة“ وهــــذه تهــــدف لجمع 
المســــاهمات لمن لحق بــــه ضرر من األعضاء 
وهذه لمحاسبة  تســــمى ”المحكمة“  والثالثة 

المخالفين لقوانين المجلس.
وضمــــن هيكلــــة المجلس خزينــــة يديرها 
شخص معين تجمع لديه مساهمات األعضاء 
التي تكون حســــب قدرة كل واحد منهم وذلك 
للصــــرف على نفقــــات المجلس، عــــالوة على 
الغرامــــات التي تفرضهــــا المحكمة واألموال 

التي تجمع لمساعدة المتضررين.
ويلتئــــم المجلس فــــي مكان متفــــق عليه 
بين األعضــــاء لكن ال توجد مدة محددة، حيث 
يمكن أن تزيد مدة انعقاده على 4 ساعات كما 
يقول آدم الدود وهو ســــكرتير ألحد ”مجالس 

البرامكة“.
ويضيف الدود أنــــه ”ال يقدم في المجلس 
أي مشــــروب إال الشــــاي، حيث يمنع العضو 
من وضع الكــــوب على األرض قبل ارتشــــاف 
الشــــاي بالكامل كما يمنع كذلك ترك ولو قـدر 
يسير منه في الكـوب ألن ذلـك يقلـل مـن قيمـة 

الشاي“. 

ومــــن المخالفات أيضا القيــــام بأي حركة 
تشــــتت انتبــــاه المغنييــــن أو مــــن يتبــــارون 
بالشــــعر أو دخول المجلس واالنصراف منه 
وهو الشــــخص الذي  دون إذن من ”الضابط“ 

يراقب التزام األعضاء بالقوانين.
ويمنع كذلك على أعضاء المجلس شــــرب 
الخمر إطالقا وال يحق لهم تدخين التبغ أثناء 
االجتمــــاع الذي يرفــــع ألداء الصلوات لو حل 

ميقاتها.
وعــــادة مــــا تكــــون العقوبة غرامــــة مالية 
يدفعهــــا الشــــخص المخالــــف وفقا لمــــا قاله 
مختار عبدالجليل وهو قاض في محكمة ألحد 

”مجالس البرامكة“.
ويشــــير عبدالجليل إلى أنه ”إذا لم يلتزم 
الشــــخص المخالف بدفع الغرامــــة يقدم إلى 
محكمــــة موســــعة تضم كل أعضــــاء المجلس 
وفــــي حال رفض مجــــددا يصدر حكــــم بنبذه 
ويمنــــع جميع األعضاء من أهــــل المنطقة من 
التعامــــل معــــه حتى ولــــو كان األمــــر متعلقا 

بأشقائه أو بزوجته“.
واســــتطرد ”الناس يلتزمــــون بهذا الحكم 
وبالتالــــي يجــــد المخالف نفســــه منبوذا من 
مجتمعه ويضطر لإلذعان إلى الحكم الصادر 

بحقه“.
وال يعرف تاريخ بعينه النعقاد أول مجلس 
للبرامكة في السودان، لكن أهل هذه المجالس 
يجمعــــون على أنه تقليد منشــــأه اليمن تمدد 
منهــــا إلى العــــراق والشــــام وشــــمال وغرب 

أفريقيا ومنها دخل دارفور غربي السودان.
ويفخــــر أهل هذه المجالس بــــأن الخليفة 
العباســــي، هــــارون الرشــــيد، كان له ”مجلس 
ينعقد بطقوس تــــكاد تكون مطابقة  برامكــــة“ 

لطقوسهم اليوم.
وال تقتصر هذه المجالس على دارفور بل 
يحرص منتسوبو القبائل المشتهرة بها على 
تنظيمهــــا في كل أنحاء البــــالد التي هاجروا 

إليها بما فيها العاصمة الخرطوم.

قصائد وأغان في مجلس شاي البرامكة السوداني
شرط االنضمام إلى «مجالس البرامكة» ارتداء زي موحد يجمع بني كل األعضاء

مهمة النساء في «مجالس البرامكة» تقتصر فقط على ترديد األغاني الشعبية كل مخالف لقوانني «مجلس البرامكة» يتعرض لعقوبات صارمة في السودان

يعرف عن أغلب أهل السودان ولعهم بتناول الشاي، لكن قسما كبيرا من قبائله ال يقفون 
عند حد الولع بل يقدســــــون هذا املشــــــروب ويقيمون منذ مئات الســــــنني مجالس لشــــــربه 

بطقوس فريدة تعرف بـ«مجالس البرامكة».



} القاهــرة ــ صرحت الدكتـــورة هدى بدران 
رئيســـة االتحاد العام لنســـاء مصر، أن تقرير 
”الظـــل“، الـــذي حصلت ”العرب“ على نســـخة 
منه، عرض وجهات نظر الجمعيات األهلية في 
22 دولة عربية بالنســـبة لوضع المرأة بعد 20 
سنة من انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمرأة 

في بكين عام 1995.
وأوضحـــت بـــدران فـــي تصريحـــات خاصة 
لـ”العـــرب“ أن التقريـــر اســـتعان فـــي عرضه 
بالبيانـــات المتاحـــة عـــن التقاريـــر المحلية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، موضحة أنـــه انطلق 
مـــن تقريـــر الظل الســـابق الصادر فـــي 2010 
ليناقـــش اإلنجازات والتحديـــات التي قوبلت 
بعـــد صـــدوره ويتكامل مـــع التقارير األخرى 
اإلقليمية التي أعدتهـــا جامعة الدول العربية 
باالشتراك مع اللجنة االقتصادية االجتماعية 
اإلقليميـــة لغـــرب آســـيا (األســـكوا) ومنظمة 
المـــرأة التابعـــة لألمم المتحدة، وقد اســـتند 
على تقارير الحكومات العربية والمشـــاورات 

اإلقليمية بمشاركة الجمعيات األهلية.
وأضافت بدران أن التقرير تضمن توصيات 
في مجاالت مكافحـــة الفقر والصحة والتعليم 
والمـــرأة خالل فتـــرات النزاعات المســـلحة، 
وأوضاعها فـــي مجال االقتصاد والمشـــاركة 
السياســـية وفي مواقع صنع القرار، والطفلة 
العربيـــة، كما تضمن مؤشـــرا عـــن تقييم عدم 

المساواة بين الجنسين.
التقريـــر حـــوى توصيات أهمهـــا ضمان 
مســـاءلة الصناديـــق االئتمانيـــة والخيريـــة، 
وتحديـــد  االجتماعيـــة  الحمايـــة  وتحســـين 
الفئات المســـتهدفة لإلعانـــات النقدية، عالوة 

على أهمية توفيـــر المرافق الخاصة بالصحة 
العقلية، وحث التقرير الحكومات العربية على 
االلتزام بالحد من العنف ضد المرأة كمشـــكلة 

تتعلق بالصحة العامة أو الوقائية.
وأكـــد على أهمية مســـاعدة المرأة وتقديم 
حلـــول لها، بحيـــث تتمكن مـــن التوفيق بين 
التزامـــات العمـــل وواجباتها نحو األســـرة، 
ويشـــمل ذلك التدابير الالزمة لحماية األمومة 
ورعاية الطفل ودعم وتنفيذ سياسات الموارد 

البشرية التي تراعي اعتبارات النوع.
وعلى صعيد المشـــاركة السياسية للمرأة، 
أوضـــح أنه عادة ما تهمش المرأة العربية في 
األحزاب السياسية، ويشـــغل عدد قليل منهن 
فقـــط مناصب قيادية في أحزابهن، رغم ازدياد 
عدد النســـاء العضوات في األحزاب في بعض 
البلدان، التي شـــهدت ثـــورات أو إصالحات. 

وعن العقبات التي تواجه النســـاء وتحرمهن 
مـــن ممارســـة حقوقهن، أشـــار التقريـــر إلى 
المواقـــف الذكورية التي يتســـم بها البعض، 
وصعوبة الوصـــول إلى العدالة بســـبب عدم 
توفر المســـاعدة القانونيـــة للفقيرات، وجهل 
المـــرأة لحقوقها، وطول إجـــراءات التقاضي، 
وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين 
بتنفيـــذ القانون إلى جانـــب الفصل من العمل 
وغيرها من أشكال االنتقام لمشاركتها المدنية 

بما في ذلك االحتجاز في األقسام.
أمـــا بالنســـبة للطفلة العربية، أشـــار إلى 
أنها تقـــع ضحية للتحيز والتمييز ضدها منذ 
والدتها، وينظـــر إليها كأحد العوامل المؤدية 
إلى المشـــاكل المتعلقة بالجنس، وعليه يقوم 
والداهـــا بختانها، وعلى الرغـــم من األضرار 
العضوية والنفسية التي تسببها هذه العملية 

الزال المجتمـــع، نتيجـــة المفهـــوم الخاطـــئ 
للتعاليم اإلسالمية، يبرر إجراء عملية الختان، 
كمـــا تضمن إشـــارة إلى عدم المســـاواة على 
أســـاس النوع بين الـــدول العربية، وأن حجم 
الفجوة بين الرجال والنســـاء فـــي اليمن هي 
األكبر على جميع أبعاد التنمية البشـــرية بين 

البلدان العربية تليها موريتانيا والسودان.
كما قـــدم توصيـــات عـــدة مـــن أهمها أن 
تتضمـــن مجالـــس األمنـــاء اآلليـــات الوطنية 
للمـــرأة وممثـــالت عـــن الجمعيـــات األهليـــة 
والقيادات النســـائية وتكوين لجنة للمساواة 
علـــى أســـاس النـــوع داخـــل كل البرلمانـــات 
العربية، لكي تراجع القوانين وتكون حساسة 
للنـــوع االجتماعـــي، وإتاحـــة فـــرص التعليم 
للمواطنين في المناطق المهمشـــة وتســـهيل 
التعليـــم عـــن بعـــد وتقديـــم برامج مناســـبة 

لتعليم المرأة وتدريب الجمعيات األهلية على 
المساهمة في هذا المجال. وشدد على حماية 
النســـاء المنتميات إلى األقليـــات والمعاقات 
المنازل  وخادمات  والمشـــردات  والمهاجرات 
من كل أشكال العنف، ومساندة حمالت زيادة 
وعـــي المرأة وكســـر ثقافـــة قبولهـــا للتمييز 
ضدهـــا، وضرورة اإلبالغ عن العنف األســـري 

ورفع وعي حول نتائج عدم المساواة.
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البالغون يمكنهم االستفادة من رؤية األطفال للعالم
} كولونيــا (ألمانيــا) - أكد الباحث االجتماعي 
األلماني مارتن دوليمان أنه يمكن لألشخاص 

البالغين االستفادة من رؤية األطفال للعالم.
وقال البروفيســـور دوليمان (73 عاما) ”ال 
يتمثل تصوري بالطبع أن نتمنى التحول إلى 
أطفال، ولكن أن نتمنـــى الحفاظ على قدراتهم 

في مرحلة البلوغ“. 
وأوضـــح أن األطفـــال يطرحـــون نوعيـــة 
األســـئلة التـــي لم نعـــد نطرحها غالبـــا، وأن 
لديهـــم أجوبـــة عليهـــا تتمتـــع بطابع خاص 
وفريد للغاية. وأشـــار الباحث االجتماعي إلى 

أن شـــرط اســـتفادة البالغين من رؤية األطفال 
هـــو اإلنصات لهـــم، موضحا أنـــه يمكن بذلك 
لإلنســـان البالـــغ معرفة األشـــياء البعيدة عن 

مجال أفقه إلى حد كبير.
األدوار  تقمـــص  لعبـــة  دوليمـــان  وذكـــر 
التي عـــادة ما يدعـــو األطفال إلـــى لعبها مع 
البالغيـــن كمثال يمكن من خالله اإلنصات إلى 
األطفال، وأشار إلى أنه عندما يشارك اإلنسان 
البالـــغ الطفل في هذه اللعبة ســـيعرف حينئذ 
التحوالت التي يمكن أن تمثل إثراء بالنســـبة 

له، وأكد ”هذه اللعبة مفيدة لنا“.

 وأكـــد الخبـــراء على أن للتقمـــص تأثيرا 
عميقـــا على الســـلوك بـــل ويلعـــب دورا هاما 
فـــي تطوير العمليـــة الغامضة التـــي يتم من 
خاللهـــا تحديد الذات. وأشـــار مختصون في 
علم النفس التربوي إلى أن األطفال يتقمصون 

الشخصيات التي تؤثر في حياتهم. 
كما أوضحوا أنه في عملية التقمص يأخذ 
الفـــرد صفـــات بعض األفـــراد الذيـــن يثيرون 
إعجابه وينسبها إلى نفســـه ويعتبرها جزءا 
ال يتجـــزأ من كيانه الشـــخصي ومـــن صفاته 

وممتلكاته.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت دراسة بريطانية جديدة 
أن العالج مبضادات االكتئاب 
يزيد من معدالت االنتحار بني 

البالغني، بغض النظر عن نوع 
مضاد االكتئاب املستخدم سواء 

مضادات االكتئاب ”ثالثية احللقة“ 
أو ”مثبطات إعادة امتصاص 

السيروتونني االنتقائية“.

◄ اكتشف العلماء أن العالقات 
اجلنسية الدورية املنتظمة تساعد 

في منع التغيرات على مستوى 
اجلينوم. ويقول العلماء بهذا 

الشكل ميكن القضاء على األمراض 
التي تعاني منها البشرية، وليس 

في عائلة معينة فقط.

◄ جنحت التجربة التي أطلقها 
وزير البيئة الفرنسي لتشجيع 

املواطنني على ركوب دراجاتهم بدال 
من وسائل النقل العام في الذهاب 
والعودة من العمل، حيث تضاعف 
عدد الذين يستخدمون دراجاتهم 

مقابل حصولهم على تعويض 
مادي.

◄ أكدت دراسة حديثة تراجعا 
ملحوظا في ساعات النوم لدى 

الطالب، مما أثر سلبا على أدائهم 
الدراسي، إضافة إلى سلوكهم 

السلبي مثل التهور وإدمان 
املخدرات وزيادة الوزن وغيرها من 

املشاكل السلوكية.

◄ يعرض بائع أحذية أسبانى على 
اإلنترنت أحذية ذات كعوب، وميكن 

أن يجعل احلذاء الذي يخفى سرا 
كبيرا مرتديه يبدو أطول بسبعة 

سنتيمترات، حسبما قال الصانع 
مازالتوس على موقعه االلكترونى.

باختصار

[ الفجوة بين الجنسين تتفاقم في الدول العربية [ األطفال العرب في حاجة إلى فرص حياة أفضل
أصــــــدر االحتــــــاد النوعي لنســــــاء مصر 
التقرير العربي املوازي لتقرير احلكومات 
ــــــر ”الظــــــل“، الذي حث  واملعــــــروف بتقري
األحزاب السياســــــية على اتخاذ التدابير 
الالزمة لتمكني املرأة من املشاركة الكاملة 
في جميع املســــــتويات، وإعطــــــاء األطفال 
فرصة حياة أفضل عن طريق التوقف عن 

تغذية احلروب بالسالح والكراهية.

موضة

} اختـــار مصمم األزيـــاء األميركي توم 
فـــورد ، الـــذي يعيش في لنـــدن، عرض 
مجموعـــة األزيـــاء الخاصة بـــه لخريف 
وشـــتاء 2015 بحضـــور عـــدد كبيـــر من 
نجـــوم هوليـــوود قبل يوميـــن من حفل 

األوسكار.
سيطر في عرض توم فورد لمجموعة 
خريـــف وشـــتاء 2015، اللونان األســـود 
واألبيـــض علـــى كثير 

من قطع العرض.
وظهرت 
التنانير الملونة 
المستلهمة من 
موضة الستينات 
والسبعينات 
من القرن 
الماضي 
بألوانها 
المتداخلة 
المبهجة. 
وبرزت 
كل القطع 
الشتوية 
المعروفة 
مثل 
الجاكيت 
السميك 
والفرو 
والجلد 
والمخمل، ومن 
أهم مالمح 
العرض، 
استعمال األهداب 
والطبقات 
المتتالية 
في التنانير 
والفساتين التي 
القت استحسان 
واعجاب من 
حضروا 
العرض.

أزياء تخطف األضواء
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واألبيـــض علـــى كثير

من قطع العرض.
وظهرت
التنانير الملونة
المستلهمة من
موضة الستينات
والسبعينات
من القرن
الماضي
بألوانها
المتداخلة
المبهجة.
وبرزت
كل القطع
الشتوية
المعروفة
مثل
الجاكيت
السميك
والفرو
والجلد
والمخمل، ومن
أهم مالمح
العرض،
استعمال األهداب
والطبقات
المتتالية
في التنانير
والفساتين التي
القت استحسان
واعجاب من
حضروا
العرض.

املرأة العربية ما فتئت تطالب بحقوقها وال من مجيب

تقرير «الظل» ينعى حال المرأة العربية

توصلت دراســـة حديثة إلى أن تعلم األطفال ألســـماء األشـــياء 

واألشـــخاص في ســـن مبكـــرة من 6 إلـــى 9 أشـــهر يمكنهم من 

تحسني أدائهم.

أكد املختصون على أن اليوســـفي يحتوي على نســـبة عالية من 

فيتامـــني «ج» الـــذي يعمـــل على مقاومـــة آثار الشـــيخوخة على 

البشرة، كما أنه يحتوي على الكثير من األمالح املعدنية.

ق 
ّ
من أهم خصائص الطماطـــم الطازجة قدرتها على محاربة التعر

بشـــكل عـــام. لذلك ينصح بشـــرب عصيـــر الطماطـــم أو تناولها 

طازجة للتخلص من تعرق الوجه.

جولة في مخدع «نساء الخالفة»

} 550 فتاة كبرن وتربين في دول أوروبية، 
التحقن بدولة الخالفة اإلسالمية داعش. 

عدد مهول يقلق أوروبا. ماذا يفعلن؟ كيف 
يعشن؟ وما الذي يشغلهن؟ هذا ما تحاول 

مراكز بحث أوروبية الكشف عنه باالعتماد 
على شهادات ومدونات.

في تقرير لها تستنتج صحيفة 
هولندية معروفة أن هؤالء النسوة التحقن 

بالدولة اإلسالمية داعش يحدوهن األمل 
في المشاركة في القتال واالستشهاد، 
خصوصا في ظل تناقل أخبار وصور 
كتيبة الخنساء النسائية وهن يحملن 

السالح ويواجهن الموت، لكنهن فوجئن 
بأن األمر ليس كذلك تماما، وأن المهمة 

الرئيسية لهذه الكتيبة التي تأسست في 
فبراير 2014، هي ”الكشف عن الرجال 

الذين يتنكرون تحت النقاب لعبور مراكز 
التفتيش، ليس أكثر“ بحسب مركز تراك 

TRAC األميركي، وكان بيان صدر في 
يناير الماضي عن هذه الكتيبة بعنوان: 
”نساء الخالفة اإلسالمية“ أوضح جزءا 

من مهام هؤالء النسوة، ومن بينها 
”الزواج بداية من سن التاسعة“، ”خياطة 
مالبس المقاتلين وغسلها“ و”من ترغب 
في الدراسة فأمامها الدراسات العربية 

واإلسالمية“.
وكما هو معروف فقد أنشأت داعش 
لتعليم الفتيات فنون  مدرسة ”الزوراء“ 
الخياطة والحياكة واإلسعافات األولية، 

ويرى البيان الصادر عن الكتيبة أن ”عمل 
المرأة ليس ضروريا، ألن الرجل يملك 

العقل والجسد للقيام باألعمال، في حين 
بقاء المرأة في البيت واجب، ما لم تدعوها 

الحاجة لغير ذلك“.
 وفي الوقت الذي وصلت فيه 

اإلنسانية إلى اكتشاف العلوم والتطبيقات 
والتكنولوجيا الحديثة، فإن البيان الصادر 

عن ”كتيبة الخنساء“ يرى أنه ”في فترة 
النبي لم يكن الناس يعرفون الفيزياء 

أو الهندسة أو علم الفلك، كانوا جياعا 
ويعيشون في الخيام، لهذا كان اإليمان 

بالله مركزيا في حياتهم“.
البيان الذي ترجمه في وقت الحق 

البريطاني شارلي وينتر إلى اإلنكليزية 
يستهدف، بحسب المترجم، استقطاب 

النساء العربيات بالدرجة األولى، وخاصة 

السعوديات، وأرجع الباحث البريطاني 
ذلك إلى احتوائه على خطبة مسهبة ضد 

العائلة الملكية السعودية وصدوره في يوم 
وفاة الملك عبدالله. 

في مدونات بعض هؤالء الفتيات على 
اإلنترنت حقائق واعترافات مذهلة، وتعتبر 
هذه المدونات الناطقة باإلنكليزية مرجعا 

للفتيات األوروبيات الالتي ينوين االلتحاق 
بداعش، وتضمنت مدونة ”عصفورة 

الجنة“ استفسارا من مراهقة حول رغبتها 
في االلتحاق بالخالفة وكيفية مواجهة 
رفض األهل، فكان رد صاحبة المدونة 
”الهجرة فرض على الجميع، الصغير 

والكبير، التقيت إخوة وأخوات في سن 
الـ15 والـ16 هاجروا بمفردهم“.

وعلى رغم ما يبدو عليه األمر من 
سذاجة، واستسهال، لدى هؤالء الفتيات، 

وأغلبهن من المراهقات، إال أن مركز 
دراسات بريطاني استنتج أنه رغم اختالف 

أدوار النساء مقارنة بالرجال في الخالفة 
اإلسالمية، إال أنه ال يجب االستهانة 

بدور المرأة، فهي تدعم المقاتلين، 
تساعد المتعاطفين مع الخالفة في الدول 

األوروبية على القيام بأعمال إرهابية 
ومستعدة  لالستشهاد إذا دعت الحاجة.

لمياء المقدم

عادة ما تهمش املرأة العربية 

السياســـية،  األحـــزاب  فـــي 

ويشغل عدد قليل منهن فقط 

مناصب قيادية في أحزابهن

◄

هدى بدران: 

تضمن التقرير توصيات 

تتعلق بمكافحة الفقر 

والعنف ضد المرأة 
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◄ أشادت الصحف اإليطالية باألداء 
الذي يقدمه املصري محمد صالح 

جناح نادي فيورنتينا اإليطالي في 
املباريات القليلة التي خاضها مع 

الفريق، عقب انتقاله على سبيل 
اإلعارة قبل أسابيع قليلة ماضية 

من تشيلسي اإلنكليزي.

◄ تفاقمت متاعب نادي الرجاء 
البيضاوي بإصابة العبه وهدافه 
األول عبداإلله احلافيظي بتمزق 

عضلي سيكون سببا في تخلفه عن 
التنقل رفقة النادي اليوم للكونغو، 

ملواجهة نادي الشياطني السود 
الكونغولي.

◄ شارك العب النادي األهلي 

محمد ناجي ”جدو“ في متارين 
الفريق ألول مرة منذ فترة طويلة، 

في الوقت نفسه تعافى محمد رزق 
بشكل تام من اإلصابة التي كانت 

قد حلقت به.

◄ تتنافس دول اخلليج في 
تشييد مالعب عمالقة لكرة القدم، 

تقدر كلفتها مبئات املاليني 
من الدوالرات، طمعا في الفوز 

باستضافة بطوالت رياضية كبرى.

◄ سيكون العب االحتاد العراقي 

سيف سلمان غائبا عن اجلولة الـ١٧ 
من الدوري السعودي، وذلك بسبب 
البطاقة احلمراء التي حصل عليها 

أمام الشعلة كما سيغيب على إثرها 
عن لقاء العروبة.

◄ اختار اجلهاز الفني ملنتخب 
الكويت بقيادة املدرب التونسي 

نبيل ٣١ العبا، للدخول في معسكر 
تدريبي مغلق، خالل الفترة من ١ 

إلى ٥ من شهر مارس املقبل، ومن 
ثم املشاركة في التدريبات خالل 

الفترة ذاتها.

عجلة الدوري المصري تعود إلى الدوران
[ لجنة المسابقات تعكف على وضع مواعيد جديدة لمباريات البطولة

} باريس - أكد الفرنســـي هيرفي رينار املدير 
الفنـــي ملنتخب ســـاحل العاج علـــى أنه تلقى 
بالفعـــل عروضا لتدريب منتخبي مصر وقطر، 
إلى جانب عدد من األندية العربية واألوروبية 
خـــالل الفترة املقبلة، مشـــيرا إلـــى رفضه تلك 

العروض. 
وأشـــار رينار في تصريحات لصحيفة ”لو 
الفرنســـية، نقلتها عـــدد من الصحف  ماتني“ 
األفريقية، إلى أنه يســـعى إلى قيـــادة األفيال 
فـــي كأس العالم املقبل، مبديا رغبته أيضا في 
تدريب أحـــد أندية الـــدوري اإلنكليزي املمتاز 

”البرمييرليغ“.
وصرح رينار قائال ”بالفعل تلقيت عروضا 
لتدريـــب املنتخب املصـــري وكذلـــك القطري، 
وبعضـــا من األنديـــة الســـعودية واإلماراتية 

لكنني رفضتها جميعا“. 
وأكمـــل املديـــر الفنـــي الفرنســـي ”علـــى 
الرغـــم من اإلغراءات املاليـــة وخاصة من قطر 
والســـعودية واإلمـــارات والتـــي وصلت إلى 
مبالغ تتـــراوح بني أربعة إلى خمســـة ماليني 

يورو سنويا، إال أن املال ليس هدفي“. 

وكان االحتـــاد املصري لكـــرة القدم قد أكد 
على قـــرب تعاقده مع هيرفي رينار، في الوقت 
الذي نشـــرت فيه عدد من الصحف تصريحات 
للفرنســـي أكد خاللها ترحيبـــه بتولي املهمة 
الفنيـــة للمنتخـــب املصـــري. وأضـــاف رينار 
”عندمـــا تلقيـــت تلك العـــروض بهـــذه املبالغ 
الكبيـــرة أبديت اهتمامـــا باألمر، إال أن طموح 
الفريق هو ما يجبرني على القبول أو الرفض“. 
وأردف ”ليون الفرنســـي، بازل السويســـري، 
وكذلك وســـت هام ووســـت برومتـــش ألبيون 
اإلنكليزيـــني طلبت منـــي تدريبهـــا، بالتأكيد 

إنكلترا جتذبني“.

واختتـــم رينار قائـــال ”حاليا أنـــا مرتبط 
بتعاقـــد مع ســـاحل العـــاج، ولـــدي الفرصة 
لقيادتهم في كأس العالم املقبل وهو ما أريده“. 
اجلدير بالذكـــر أن تقارير إعالمية صادرة عن 
عدد من أعضـــاء احتاد الكـــرة املصري أكدت 
على قرب االستقرار على حسن شحاتة كمدير 
فنـــي للمنتخب املصري بعد فشـــل االتفاق مع 
أي مـــن املديرين الفنيني األجانب املرشـــحني 

للمهمة. 
ومتكـــن رينار مـــن احلصول علـــى اللقب 
األفريقـــي الثانـــي خـــالل الســـنوات الثالث 
األخيرة بعـــد أن حصل على البطولة في 2012 

مع منتخب زامبيا.
وبعد تصريحات رينار كشفت وسائل 
إعالم محلية األســـباب احلقيقة لفشـــل 
املفاوضات التي دارت بني احتاد الكرة 

املصري واملدرب الفرنســـي. إذ اشـــترط 
رينـــار تعيني 3 مســـاعدين له من فرنســـا 

في اجلهاز الفني ملنتخـــب مصر، وهو األمر 
الذي قوبل بالرفض من جانب مسؤولي احتاد 
الكرة، الرتفـــاع التكلفة املاليـــة للجهاز الفني 
اجلديد. ومتســـك املدرب الفرنسي باملعاونني 
الثالثة له في اجلهاز اجلديد، حيث أكد الحتاد 
الكرة املصري عدم قدرته على العمل دونهم وال 

بد من تواجدهم معه.
كذلك متسك رينار بوضع شرط جزائي في 
عقده، للســـماح له بالرحيل فـــي أي وقت، مع 
ســـداد مبلغ مالي معني. وحاول مجلس إدارة 
”اجلبالية“ إقنـــاع املدرب الفرنســـي بالتنازل 
عن بند الشـــرط اجلزائي فـــي التعاقد، إال أنه 

رفض نهائيا، وصمم على وجوده في العقد. 
وجاء االنقســـام بني أعضاء مجلس إدارة 
االحتاد املصري لكرة القدم، حول اختيار املدير 
الفني اجلديد، ويعد هذا من أهم األسباب التي 
ساهمت في فشل املفاوضات مع هيرفي رينار. 
ويتزعم بعـــض األعضاء فـــي ”اجلبالية“ 
فكـــرة اختيـــار حســـن شـــحاتة، كمديـــر فني 
للفراعنة، فيما أبدى آخرون رغبتهم في تولي 
حســـام البدري املســـؤولية الفنيـــة للمنتخب 

الوطني. 
وذكـــرت مصـــادر إعالميـــة ســـعودية أن 
الفرنســـي هيرفـــي رينـــار بـــات مـــن ضمـــن 
املرشـــحني خلالفة الرومانـــي ريجيكامب في 

تدريب الهالل السعودي.  مدرب منتخب الفيلة يغازل الدوري اإلنكليزي

االنــقــســام بــني أعــضــاء االتــحــاد 

املصري، من أهم األسباب التي 

املفاوضات  فشل  في  ساهمت 

مع هيرفي رينار

◄

رياضة

رينار: رفضت تدريب مصر وقطر والمال ليس هدفي

«منتخب مصر ســـيعود كما كان في ظل وجود مواهب صاعدة في 

مختلف األندية وأيضا الالعبـــني املحترفني خارج البالد، وبالتأكيد 

القادم أفضل للكرة املصرية». 

هاني أبوريدة 
عضو املكتبني التنفيذيني لالحتادين األفريقي والدولي

«كان مـــن مصلحتي ومصلحـــة الفريق أن أســـتقيل، لذلك أتمنى 

حظا ســـعيدا لشباب الحســـيمة، خاصة أنه يستحق مركزا أفضل 

في ظل اإلمكانيات التي يمتلكها». 

مصطفى مديح 
مدرب فريق شباب احلسيمة املغربي

«منتخب أسود الرافدين اليوم بات في حاجة ماسة إلى وجوه جديدة 

تأخـــذ طريقها إلى املنتخبات في مختلف الفئات العمرية توســـيعا 

لقاعدة اللعبة في العراق». 

يحيى علوان 
مدرب املنتخب األوملبي العراقي

متفرقات

◄ باتت األميركية فينوس وليامس 
املصنفة سابعة أول املتأهالت إلى 

الدور ربع النهائي من دورة الدوحة 
الدولية لكرة املضرب البالغة قيمة 
جوائزها 731 ألف دوالر، بفوزها 

على التشيكية باربورا زاهالفوفا 
ستريكوفا 7-5 و3-6 و6-7 (5-7). 

وتلتقي فينوس في الدور 
املقبل مع اإليطالية فالفيا 

بينيتا أو البولندية 
انييسكا رادفانسكا 

املصنفة رابعة. وكانت 
فينوس وليامس قد 

فقدت األسبوع املاضي 
لقبها بطلة لدورة دبي 
بخسارتها أمام لوسي 

سافاروفا في الدور 
الثالث.

اللقب لـــى
ات الثالث 
2012 ة في

سائل
شـــل 
لكرة 
ــترط
رنســـا
وهو األمر

ولي احتاد 
جهاز الفني 
باملعاونني 
أكد الحتاد 
وال دونهم

ي ع
الدولية لكرة املض
جوائزها 731 أل
على التشيكية

-7 ستريكوفا
وتلتقي
املقبل
بينيتا
انييس
املصن
فينو
فقدت
لق
بخ
ساف
الثال

◄ أعلن االحتاد الدولي أللعاب القوى أنه 
قرر إيقاف العداء القطري حمزة درويش 
ملدة عامني بعد ثبوت تعاطيه املنشطات. 
ولن يستطيع درويش (20 عاما) صاحب 

لقب بطولة العالم للشباب، خوض أي 
منافسات حتى 30 ديسمبر 2016، مما 

يعني أنه لن يلحق بدورة األلعاب األوملبية 
بريو دي جانيرو التي 
ستقام في العام املقبل. 
وخاض العداء القطري 
منافسات 1500 متر في 

دور األلعاب األوملبية 
السابقة بلندن عام 

2012، إال أنه لم 
يصل إلى 

املرحلة 
النهائية.

باختصار

دي جانيرو التي 
م في العام املقبل. 
ض العداء القطري
متر في  1500 سات

أللعاب األوملبية 
قة بلندن عام
إال أنه لم

إلى 
ة 

ية.

} القاهــرة  - أصـــدرت الســـلطات املصريـــة 
قرارا يقضي باســـتئناف مباريـــات كرة القدم 
بعد انتهاء فترة احلداد ملدة أربعني يوما على 
املشـــجعني الـ22 الذين ذهبـــوا ضحية أعمال 
الشـــغب التي شـــهدتها مباراة الزمالك وإنبي 
في الثامن من الشهر احلالي. ولم يذكر البيان 
الرســـمي الصادر عن السلطات موعدا محددا 
النطـــالق مباريات الدوري املصـــري، علما أن 
مجلـــس الـــوزراء املصـــري برئاســـة إبراهيم 
محلب قـــرر األربعاء املاضي تأجيل مناقشـــة 
ملـــف عـــودة الـــدوري املصري إلى األســـبوع 

احلالي.
وأكد حينها وزير الشباب والرياضة خالد 
عبدالعزيز أنه ســـيبذل قصارى جهده من أجل 
اســـتئناف املســـابقة التي توقفـــت بقرار من 
احلكومة بعد األحداث الدامية التي شـــهدتها 
مباراة الزمالك وإنبي والتي ســـقط ضحيتها 
22 مشـــجعا وعشرات اجلرحى. في املقابل قال 
ثروت ســـويلم، املدير التنفيذي الحتاد الكرة، 
”إن جلنـــة املســـابقات برئاســـة عامر حســـني 
تعكـــف على وضـــع مواعيد جديـــدة ملباريات 
الـــدوري“، موضحـــا أن الداخلية قـــادرة على 
اخلروج باملســـابقة إلى بر األمـــان. وعلما أن 
الدوري ســـينتهي منتصف شـــهر أغســـطس 
املقبـــل بعد قرار عودته يـــوم 20 مارس املقبل، 
وسيشـــمل اجلـــدول اجلديـــد فتـــرات راحـــة 
للمنتخب األوملبي بينما يواجه املنتخب األول 
بعض املشـــاكل لعـــدم وجود فراغـــات إلقامة 

مباريات ودية دولية.
وكان وزيـــر الشـــباب والرياضـــة قد تقدم 
بعده باقتراحـــات بضوابط جديدة وشـــروط 
صارمـــة مـــن أجـــل عـــودة املســـابقة وفقا ملا 
أعـــده احتـــاد الكرة وهـــي عودة الـــدوري في 
26 فبرايـــر اجلاري عقب انتهـــاء فترة احلداد 
التي تعيشـــها البالد علـــى ضحايا مصر في 
ليبيا أيضا، عدم الســـماح بحضور اجلماهير 

خـــالل الفترة املقبلة، تعيني منســـق أمني من 
قبل احتاد الكرة للتواصل مع وزارة الداخلية، 
حتديـــد عدد أعضاء مجلـــس إدارة كل ناد في 
املقصورة، دخول الصحفيني واإلعالميني على 
مسؤولية احتاد الكرة واعتبار وزارة الداخلية 

اجلهة الوحيدة املنوط لها تأمني املباراة. 
كما اعتمد مجلس الوزراء قراره الســـابق 
بصـــرف 100 ألف جنيه مصـــري (نحو 13 ألف 
دوالر أميركـــي) لكل أســـرة من أســـر ضحايا 
مباراة الزمالك وإنبي. وسبق لرئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“ السويســـري جوزف 
بالتـــر أن أرســـل خطابا رســـميا إلـــى رئيس 
االحتاد املصري جمال عالم يؤكد فيه مساندته 
الســـتئناف نشـــاط كـــرة القـــدم في ظـــل هذه 
الظـــروف، معتبرا أن عودته ســـتكون ملصلحة 

الشعب املصري وليس ألسرة كرة القدم فقط.
وأوضح بالتر أن كرة القدم متارس بشكل 
طبيعي في مناطق مضطربة في أنحاء العالم، 
ألنها عامل مهم جدا جللب األمل إلى املواطنني 
وأيضـــا لبناء اجلســـور واملســـاعدة في رأب 

االنقســـامات. وأكـــد رئيس ”فيفـــا“ أن الطلب 
الذي تقدم به عضـــو مكتبه التنفيذي املصري 
هانـــي أبوريـــدة من أجـــل تقدمي منحـــة إلى 
عائالت ضحايا كارثة ملعب الدفاع اجلوي قد 
مت اعتماده وإرساله إلى اللجنة املالية لـ“فيفا“ 
إلقراره في اجتماعها املقبل. وفي 2012 قتل 47 
مشـــجعا في بور سعيد عندما اتيحت الفرصة 

ملشجعي الناديني املتنافسني بأن يتواجها. 
وفي ديســـمبر ألغي املنع الشامل حلضور 
املشـــجعني الذي فرض بعد مأساة بور سعيد 
على معظـــم مباريـــات دوري الدرجـــة األولى 
وأعيد فتح أبواب املالعب، لكن حدد بـ10 آالف 
مشـــجع عدد الذين يسمح لهم بحضور بعض 
املباريات. وقد استمر هذا املنع أثناء اللقاءات 
احلاصلة بني الفرق الست األولى في البطولة.

وحتـــدث عدد من العبـــي الزمالك واجلهاز 
الفني عـــن عودة الدوري مـــن جديد بعد فترة 

من التوقف. 
ومـــن جانبه قال إســـماعيل يوســـف مدير 
الكـــرة بالنـــادي إن قـــرار عودة الـــدوري أمر 

جيـــد، مضيفا أن ذلك ال يعني نســـيان حقوق 
الضحايـــا، مبديـــا ثقـــة كبيـــرة فـــي القضاء 
املصري. فيما أكد قمر، مهاجم الفريق، على أن 
الفريق ســـيبذل قصارى جهده من أجل الفوز 
بلقب الـــدوري حتى يقدموه ألرواح  الضحايا 
الذيـــن لم يقصروا في دعم وتشـــجيع األبيض 

طوال سنوات مضت. 
وأضاف جنم الزمالك أن الالعبني تعاهدوا 
على الفوز باللقب. فيما أكد حمادة طلبة مدافع 
الفريـــق أن قرار عودة الدوري صائب، مضيفا 
أنه في حال إلغاء البطولة فإنه ســـيكون هناك 
متضـــررون كثر، مختتمـــا حديثه بـــأن إلغاء 

البطولة سيكون مبثابة الكارثة. 
ويعقد مجلس إدارة االحتاد املصري لكرة 
القـــدم اجتماعا هامـــا اليـــوم اخلميس وذلك 
ملناقشـــة عدد من امللفـــات أبرزها ترتيب عودة 

الدوري واملدرب اجلديد للمنتخب الوطني. 
وظهر اســـم حســـن شـــحاتة املدير الفني 
السابق للفراعنة كأحد أهم العناصر املرشحة 

لقيادة املنتخب خالل الفترة املقبلة.

ــــــس إدارة االحتاد املصري لكرة  عبر مجل
القدم برئاســــــة جمال عالم عــــــن ارتياحه 
ــــــس الوزراء على  ــــــر بعد موافقة مجل الكبي
عودة الدوري املصري يوم 20 مارس عقب 
ــــــرة احلداد 40 يومــــــا على حادث  نهاية فت

ملعب الدفاع اجلوي.

الفرق المصرية تستعد لمرحلة جديدة في سباق الدوري

◄ أعرب توماس باخ رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية عن رضاه التام على 

التطور الذي تشهده االستعدادات 
اخلاصة بدورة األلعاب األوملبية 2016 

بريو دي جانيرو. ووصل باخ هذا 
األسبوع إلى البرازيل من أجل 

املشاركة في اجتماعات 
اللجنة التنسيقية 

ألوملبياد ريو 2016 مع 
السلطات احمللية 

والتي تتزامن 
مع زيارة جلنة 

التفتيش 
برئاسة العداءة 

املغربية 
السابقة 

نوال املتوكل 
للمرة الثامنة 

إلى البلد 
الالتيني.

◄ أعلن العب الوسط املخضرم مارك 
بريشيانو االعتزال الدولي بعد التتويج 
بلقب كأس آسيا لكرة القدم مع أستراليا 

على أرضها الشهر املاضي. وأحرز 
بريشيانو 13 هدفا في 84 مباراة دولية 
مع أستراليا وشارك في ثالث نهائيات 
متتالية لكأس العالم أعوام 2006 و2010 
و2014 مع بالده. وقال بريشيانو ”قررت 
اعتزال اللعب الدولي مع 
أستراليا رغم شعوري 

ببعض احلزن لكن مع كثير 
من الفخر“.  وأضاف 
”متثيل بالدي في 

الرياضة التي 
أحبها منحني 
جتربة مذهلة 

وهو شيء 
أعتز به لكن 

لم أكن أضمن 
استمرار ذلك 
طوال الوقت“.

◄ سيخضع جنم شيكاغو بولز ديريك 
روز الذي اختير عام 2011 كأفضل العب 

في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، 
لعملية جراحية جديدة، تعد الثالثة التي 

يخضع لها روز الذي غاب عن موسم 
2012-2013 بأكمله. وتأتي إصابته في 

خضم املعركة القائمة بني 
فريقه وكليفالند كافالييرز 

على صدارة املجموعة 
الوسطى في املنطقة 

الشرقية، حيث 
يتفوق األول على 

منافسه بفارق 
نصف مباراة 

فقط. أما بالنسبة 
للترتيب العام 

للمنطقة الشرقية 
فيحتل شيكاغو املركز 

الثالث مع 36 فوزا 
مقابل 21 هزمية.

جل ن زيل بر
جتماعات
يقية

2016 مع 
حمللية 
ن

نة 

ءة

مع بالده. وقال بريشي 4و2014
اعتزال اللعب
أستراليا رغم
ببعض احلزن
من الفخر“
”متثيل
الرياض
أحبه
جت
و
أع
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ا
ط
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مة بني 
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املصري  االتــحــاد  إدارة  مجلس 

يــعــقــد اجــتــمــاعــا هــامــا وذلـــك 

الــدوري  عــودة  ترتيب  ملناقشة 

واملدرب الجديد إلى ملنتخب

◄



برشـــلونة  جنـــح   - (إنكلــرتا)  مانشســرت   {
األسباني في السيطرة على مضيفه مانشستر 
ســـيتي أغلب فترات جولة الذهاب لدور الستة 
عشـــر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن 
الفريـــق اإلنكليـــزي ســـيدخل مبـــاراة العودة 
وهـــو ميلك بعـــض األمل فـــي الوصـــول إلى 
دور الثمانية للمـــرة األولى في تاريخه بفضل 

حارسه جو هارت. 
ورغـــم اهتـــزاز شـــباك هـــارت مرتني في 
املباراة التي خسرها فريقه 2-1 إال أنه تصدى 
ببراعة لركلة جزاء نفذها املهاجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي في اللحظات األخيرة من اللقاء. 
وكان املمكن أن يســـجل ميسي ركلة اجلزاء أو 
أن يتابـــع الكـــرة املرتدة من هـــارت إلى داخل 
الشـــباك بضربة رأس بدال من تسديدها خارج 
املرمى وهو ما كان ســـيمنح برشـــلونة الفوز 
3-1 وضمان التأهل إلـــى حد كبير. وردا على 
سؤال ما إذا كان تصديه لركلة اجلزاء قد يكون 
حاســـما قال هارت ”أمتنى هذا، ســـنذهب إلى 
هناك مع مجموعة كبيرة من املشجعني والثقة 

أيضا“. 
وأضـــاف ”اســـتجمعنا قوانا في الشـــوط 
الثانـــي وضغطنـــا بقوة بالغة ولعبنا بشـــكل 
جيد من أجل تســـجيل هـــدف ورمبا اخلروج 
بنتيجـــة جيدة الليلة“. وتابـــع ”لم تكن األمور 
تسير لصاحلنا وفي بعض األحيان تسير ضد 
املرء. النتيجة 2-1 فقط وسنذهب هناك بثقة“.
مجمـــوع  فـــي  فـــاز 1-4  برشـــلونة  وكان 
املباراتـــني على ســـيتي في نفـــس املرحلة من 
البطولة العام املاضـــي لكن مانويل بليغريني 
مـــدرب بطـــل إنكلترا ظهر ســـعيدا بـــرد فعل 
فريقه بعـــد أداء ضعيـــف في الشـــوط األول. 
وقال بليغريني ”لعبنا بهدوء أكبر في الشوط 
الثاني ومتاسكنا وضغطنا ولعبنا بشكل جيد 

من أجل اخلروج بشيء من املباراة“. 
واعترف  بليغرينـــي أن ركلة اجلزاء التي 
تصدى لها هارت رمبا حافظت على آمال فريقه 

في لقاء العودة الشـــهر القادم. وقال بلغريني 
”التصـــدي لركلـــة اجلـــزاء في غايـــة األهمية، 
هذا مينحنا فرصـــة أفضل حملاولة الفوز على 
ملعب برشلونة لكن 3-1 كانت ستصبح نتيجة 

صعبة للغاية من أجل محاولة التعويض“.
وأشـــاد لويـــس أنريكي مدرب برشـــلونة 
بعرض فريقه في الشوط األول وسط تفوق تام 
على ســـيتي بفضل هدفني من لويس سواريز 
مهاجم أوروغواي. وقال لويس أنريكي ”لعبنا 
بحريـــة في الشـــوط األول وصنعنـــا خطورة 
وتفوقنـــا في وســـط امللعـــب وكانـــت رؤيتنا 

واضحة ناحية املرمى“. 
وأضـــاف ”في الشـــوط الثاني تســـبب لنا 
املنافـــس في بعـــض املعانـــاة لكـــن النتيجة 
أكثـــر من عادلـــة“. ولم يلعب لويس ســـواريز 
دورا أساســـيا في املثلث الهجومي لبرشلونة 
األســـباني منـــذ انضمامه فـــي صفقة ضخمة 
مـــن ليفربول لكنه عاد إلـــى إنكلترا بلمحة من 
غريزته التهديفية التـــي طاملا طاردت دفاعات 
أندية الدوري اإلنكليزي املمتاز. ونال سواريز 
جماهيـــر  استحســـان  أوروغـــواي  مهاجـــم 

برشـــلونة بفضل تعاونه املعتاد في مســـاعدة 
األرجنتيني ليونيل ميســـي والبرازيلي نيمار 
على إخـــراج أفضل ما في جعبتهما. وســـبق 
لســـواريز أن هز شباك هارت مرتني في يونيو 
املاضـــي لينهي آمال إنكلترا فـــي تخطي دور 

املجموعات في كأس العالم في البرازيل. 
واحتاج ســـواريز لبعـــض الوقت من أجل 
الوصول إلى ســـرعته املعهـــودة لكن إذا جنح 
في تكرار العرض الذي قدمه أمام ســـيتي فإنه 
ســـينال الرضا التـــام من جماهير برشـــلونة 
التـــي متيل دائما إلى ميســـي ونيمـــار. وقال 
ســـواريز ”إنها نتيجة مستحقة ومن املفترض 
أن جتعلنا نشعر بالفخر“. وأضاف ”كانت لنا 
الســـيطرة التامـــة في الشـــوط األول وأتيحت 
لنـــا العديد مـــن الفرص. نحن ســـعداء للغاية 

بالنتيجة“. 
وتابع ”ركالت اجلزاء تضيع عن طريق من 
ميلكون الشجاعة لتسديدها واملنفذ األساسي 
لركالت اجلزاء في فريقنا هو ليونيل ميســـي 
بـــال شـــك. الهـــدف هو خـــوض لقـــاء العودة 

بهدوء“.
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للمشاركة والتعقيب:
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ليفربول يتوق إلى مواصلة الصحوة في سباق الدوري األوروبي
[ مهمة سهلة لنابولي اإليطالي وإيفرتون اإلنكليزي [ مواجهة صعبة إلشبيلية مع مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ

ليفربـــول  وضـــع  يكـــون  لـــن   - نيقوســيا   {
اإلنكليـــزي، بطـــل 1973 و1976 و2001، مريحا 
عندما يحـــل ضيفا علـــى بشـــكتاش التركي. 
ضمن منافسات الدور الثاني ملسابقة الدوري 
األوروبي. وكان ليفربـــول بعيدا كل البعد عن 
النتيجة التاريخية التي حققها على حســـاب 
بشـــكتاش فـــي دور املجموعات من مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا ملوســـم 2007-2008 حني 
اكتســـحه 8-0، وانتظر ذهابا حتى الدقيقة 85 
لكي يخرج فائزا من ركلة جزاء سخية انتزعها 
جوردان إيبـــي ونفذها البديل اإليطالي ماريو 
بالوتيلي بنجاح، مســـجال هدفـــه الرابع فقط 
الذين حققوا فوزهم الوحيد  بقميص ”احلمر“ 
في مبارياتهم القارية الست األخيرة وانتقلوا 
إلـــى هذه املســـابقة بعـــد أن حلوا فـــي املركز 

الثالث ضمن مجموعتهم في دوري األبطال.
وعلـــى ملعب ”غوديســـون بـــارك“، يدخل 
إيفرتـــون إلـــى مباراته مع ضيفـــه يونغ بويز 
بوضـــع مشـــابه لنابولـــي بعد أن قطـــع أكثر 
مـــن نصف الطريق لبلوغ ثمـــن النهائي للمرة 
األولى منذ موســـم 2007-2008 بفـــوزه الكبير 
ذهابـــا خـــارج قواعـــده 4-1 (أســـوأ هزميـــة 
ليونـــغ بويز على أرضه في املســـابقة) بفضل 
البلجيكي روميلو لوكاكو الذي ســـجل ثالثية. 
ويأمل فريق املدرب األسباني روبرتو مارتينيز 
أن يخـــرج بنتيجة جيدة مـــن املباراة من أجل 
التحضير بشـــكل مثالي ملواجهة أرسنال يوم 
األحـــد في الدوري احمللي الـــذي لم يحقق فيه 
فريقه ســـوى فوز واحـــد في املراحل العشـــر 

األخيرة.
وعلـــى ملعـــب ”بوروســـيا بـــارك“، يدخل 
إشـــبيلية إلى مواجهته مع مضيفه بوروسيا 
مونشـــنغالدباخ األملاني مـــع أفضلية ضئيلة 
بعد فوزه ذهابا بهدف ســـجله فيسنتي إيبورا 

في الدقيقة 70. 
ومن املؤكد أن مهمة النادي األندلسي الذي 
أحرز لقبه الثالث في املسابقة املوسم املاضي 
بعـــد عامي 2006 و2007 إثـــر فوزه على بنفيكا 
البرتغالي بركالت الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 
0-0 في الوقتني األصلي واإلضافي في تورينو، 

لن تكون ســـهلة في مواجهة مونشـــنغالدباخ، 
بطل لقـــب 1975 و1979 ووصيف 1973 و1980، 
خصوصا أن األخير لم يخسر أي من مبارياته 
القاريـــة الســـبع األخيـــرة على أرضـــه، علما 
بـــأن الفريق األملاني لم يـــذق طعم الهزمية في 
املباريـــات األوروبيـــة الثمانـــي التي خاضها 
هذا املوســـم قبل السقوط في ”رامون سانشيز 

بيزخوان“. 
ولم يســـتعد فريـــق املدرب أونـــاي إميري 
جيـــدا للقـــاء مونشـــنغالدباخ إذ خســـر أمام 
مضيفه ريال سوسييداد 3-4 األحد في الدوري 
احمللـــي بعد أن اهتزت شـــباكه في الوقت بدل 
الضائـــع، ما جعله يتخلف بفـــارق 5 نقاط عن 
فالنسيا صاحب املركز الرابع واألخير املؤهل 

إلى دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

األمل األخير

إذا كان إشـــبيلية حســـم الفصل األول من 
مواجهته مع مونشـــنغالدباخ بفوز هزيل، فإن 
رومـــا اإليطالي يخوض مباراتـــه مع مضيفه 
فينورد روتردام وهو مهدد بتوديع املســـابقة 

بعد أن اكتفى بالتعادل ذهابا 1-1. ولم يتمكن 
روما من اســـتغالل عاملـــي األرض واجلمهور 
علـــى أكمـــل وجه مـــن أجـــل حتقيـــق نتيجة 
مطمئنـــة تخوله خوض مباراة اإلياب بارتياح 
كبير وتعزيز حظوظه في مواصلة مشواره في 
املسابقة الوحيدة املتبقية أمامه إلنقاذ موسمه 
بعد خروجه خالي الوفاض من دور املجموعات 
ملســـابقة دوري أبطال أوروبا بحلوله ثالثا في 
املجموعـــة اخلامســـة، ومن مســـابقة الكأس 
احمللية علـــى يد ضيفه فيورنتينا 0-2 في ربع 
النهائي، وتخلفه بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس 
متصـــدر وحامل لقب الكالشـــيو فـــي األعوام 
الثالثة األخيرة وذلك بعد اكتفائه بالتعادل في 

مباراتيه األخيرتني. 

وفشل فريق املدرب الفرنسي رودي غارسيا 
فـــي حتقيق فـــوزه الثاني فقط فـــي املباريات 
الثماني األخيرة في مختلف املسابقات، وذلك 
رغم تقدمـــه في الدقيقة 22 عبـــر بطل أفريقيا 
العاجـــي جيرفينيـــو، إذ اهتـــزت شـــباكه في 
الشـــوط الثانـــي بهدف مشـــكوك فـــي صحته 

للتركي كولني كاظم ريتشاردز.
وعلى ملعب ”سان باولو“، سيكون نابولي 
أمام مهمة ســـهلة عندما يستضيف طرابزون 
ســـبور وذلك بعدما عاد مـــن تركيا بفوز كبير 
ذهابـــا برباعية نظيفة تناول على تســـجيلها 
البرازيلـــي هنريكـــي واألرجنتينـــي غونزالو 
والكولومبي  غابيادينـــي  ومانولة  هيغوايـــن 

دوفان زاباتا. 
كمـــا أضاع نابولي ركلة جـــزاء أيضا عبر 
البلجيكي درايز ميرتنز. وال يبدو أن طرابزون 
قـــادر على حتقيـــق املفاجـــأة أمـــام نابولي، 
املتـــوج باللقب عـــام 1989 بقيادة األســـطورة 
األرجنتينيـــة دييغو مارادونـــا، خصوصا أن 
الفريق اإليطالي لم يخســـر أيا مـــن مبارياته 
القارية التســـع األخيـــرة في معقلـــه كما أنه 
يدخـــل إلى اللقاء مبعنويـــات جيدة بعد فوزه 

اإلثنني على ضيفه ساسولو (2-0) في الدوري 
احمللي، معوضا خسارة املرحلة السابقة أمام 
باليرمـــو (1-3) ومعززا مركـــزه الثالث األخير 

املؤهل إلى دوري األبطال املوسم املقبل.

وضع جيد

بالنســـبة إلى ممثـــل إيطاليـــا اآلخر إنتر 
ميـــالن، فيبـــدو بطـــل 1991 و1994 و1998 في 
وضـــع جيد حلســـم بطاقتـــه إلى الـــدور ثمن 
النهائي عندما يستضيف سلتيك اإلسكتلندي، 
وذلـــك بعد تعادلـــه ذهابـــا 3-3. وكان بإمكان 
فريـــق املـــدرب روبرتـــو مانشـــيني العـــودة 
بانتصار ثمني من ”ســـلتيك بـــارك“ لكنه تلقى 

هدف التعادل في الدقيقة األخيرة من اللقاء. 
ورغم خيبـــة هدف الثوانـــي األخيرة، عاد 
إنتـــر ميـــالن اإليطالي الذي ســـبق أن تواجه 
مع ســـلتيك في نهائي كأس األندية األوروبية 
البطلـــة عام 1967 وخســـر 1-2 ونصف نهائي 
موســـم 1971-1972 حني تعـــادال ذهابا وإيابا 
0-0 وفاز الفريـــق اإليطالي بركالت الترجيح، 
إلـــى ميالنـــو في وضـــع جيد من أجل حســـم 
بطاقتـــه إلى الـــدور ثمن النهائـــي ومواصلة 

سعيه إلنقاذ موسمه. 
وســـيكون ممثل إيطاليا اآلخـــر فيورنتينا 
في وضـــع مماثـــل إلنتـــر عندما يســـتضيف 
توتنهام اإلنكليزي وذلك بعد عودته من ”وايت 
بنتيجة جيـــدة بتعادله مع بطل  هارت اليـــن“ 

1972 و1984 ووصيف 1974 بنتيجة 1-1.
وفي املباريات األخرى، يلعب زينيت ســـان 
بطرسبورغ الروســـي مع إيندهوفن الهولندي 
(1-0 ذهابـــا)، وأتلتيـــك بلباو األســـباني مع 
تورينو اإليطالي (2-2)، وســـبورتينغ لشبونة 
البرتغالـــي مع فولفســـبورغ األملانـــي (2-0)، 
وأوملبياكوس اليوناني مع دنيبرو بتروفســـك 

األوكراني (2-0). 
كمـــا يلعـــب كلـــوب بـــروج البلجيكي مع 
البـــورغ الدمناركـــي (3-1)، وليجيا وارســـو 
البولندي مع أياكس أمســـتردام الهولندي (0-
1)، ودينامو موســـكو الروســـي مع أندرخلت 
البلجيكي (0-0)، ودينامو كييف األوكراني مع 
غانغان الفرنسي (1-2)، وسالزبورغ النمسوي 

مع فياريال األسباني (2-1).

بالوتيلي سالح ليفربول في الصراع القاري

فيفا لن يقدم تعويضات 

لألندية األوروبية
الحارس هارت يمنح األمل للسيتي وسواريز يخرج من عباءة ميسي

} الدوحــة - أكد االحتـــاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“ أنـــه لـــن يقـــدم أي تعويضـــات مالية 
لألندية األوروبية التي تعتبر نفسها متضررة 
من إقامة مونديال قطر 2022 في فصل الشـــتاء 
عوضـــا عن املوعد التقليدي في الصيف، وذلك 

بسبب احلرارة املرتفعة في اخلليج العربي. 
ويأتي موقف فيفا بعـــد أن قدم فريق عمل 
كأس العالم برئاســـة رئيس االحتاد اآلسيوي 
الشـــيخ البحريني سلمان بن إبراهيم اخلليفة 
توصية من الدوحـــة بإقامة نهائيات مونديال 

قطر 2022 في فصل الشتاء. 
وخصوصـــا  األوروبيـــة  األنديـــة  وتـــرى 
اإلنكليزية بأنها ســـتتضرر ماديـــا وتنظيميا 
من إقامة النهائيات في فصل الشـــتاء بســـبب 
تغييـــر مواعيـــد البطوالت احملليـــة والقارية، 
خصوصا أن األندية اإلنكليزية تخوض محليا 
ثـــالث مســـابقات (الـــدوري والـــكأس وكأس 
الرابطة إضافـــة إلى مســـابقتي دوري أبطال 
أوروبـــا والـــدوري األوروبي ”يوروبـــا ليغ“، 
وإقامة النهائيات حســـب اقتراح جلنة العمل 
في شـــهري نوفمبر وديسمبر ســـيؤثر كثيرا 
على برنامج املســـابقات وعلـــى املردود املادي 

لألندية.
وأشار الرئيس التنفيذي للدوري اإلنكليزي 
األنديـــة  كل  أن  إلـــى  ســـكوادمور  ريتشـــارد 
األوروبية الكبـــرى ”خائبة جدا“ للتوجه نحو 
إقامة املونديال في شهري نوفمبر وديسمبر. 

وقال ســـكودامور، عضو فريـــق العمل إنه 
شـــعر بتخلي االحتـــاد األوروبي عـــن األندية 
”نعم خـــاب أملي جـــدا، نيابة عـــن كل األندية 
األوروبية وبالتحديد األندية التي توفر معظم 
الالعبـــني لكأس العالم“. وقال ســـكوادمور إن 
الفترة املقترحة ستشـــكل إرباكا كبيرا للدوري 
اإلنكليزي ”كان لدينا موقف ثابت طوال الفترة 
املاضيـــة وليس مثاليا للدوري أن يتم التوقف 
ملدة 6 أو 7 أسابيع“. وأضاف ”االحتاد الدولي 
حافـــظ على مواعيد بطوالته ولـــم تتأثر كأس 
العالم لديهـــم، حتى االحتـــاد األوروبي الذي 
اعتقـــد أنـــه خذلنـــا قليـــال، فقط ضغـــط بهذا 

االجتاه كي ال يتأثر دوري األبطال“. 
من جهته، قال الفرنســـي فريديريك تييريه 
رئيـــس جمعية روابـــط البطـــوالت األوروبية 
احملترفـــة إن الفتـــرة املقترحـــة هـــي ”احلـــل 

للبطوالت األوروبية. األسوأ“ 

تنتظر فرق ليفربول اإلنكليزي وإشــــــبيلية 
األســــــباني حامل اللقب ورومــــــا اإليطالي 
ــــــاب الدور  ــــــة. في ســــــباق إي مهمــــــة صعب
ــــــدوري األوروبي  ــــــي من مســــــابقة ال الثان
ــــــغ“  اليوم اخلميس، وســــــيكون  ”يوروبا لي
ــــــي اإليطالي  ــــــدور في متناول نابول هذا ال
ــــــون اإلنكليزي عندما يتواجهان مع  وإيفرت
ضيفيهما طرابزون ســــــبور التركي ويونغ 

بويز السويسري.

◄ دخل نادي أرسنال اإلنكليزي 
دائرة الفرق التي تنافس على 

التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا 
العب وسط يوفنتوس اإليطالي 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

عقب نهاية الموسم الجاري.

◄ أكد الحارس الدنماركي 
األسطورة بيتر شمايكل على أنه 

واثق من تجديد عقد ديفيد دي خيا 
حارس مرمى مانشستر يونايتد 

اإلنكليزي خالل الفترة المقبلة.

◄ أكد جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس نادي برشلونة األسباني 
لكرة القدم أن النجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي والمدرب الكاتالوني 
لويس إنريكي سوف يستمران  في 

برشلونة الموسم المقبل.

◄ تعرض أندريا بيرلو لمشكلة 
عضلية بعد مرور نصف ساعة 
من مباراة ذهاب دور الـ16 أمام 
بوروسيا دورتموند في دوري 
أبطال أوروبا، وتشير التقارير 

األولية أن يوفنتوس سيفقده في 
عدة مباريات قادمة.

◄ ألقى رئيس نادي روما جيمس 
بالوتا باللوم على وسائل اإلعالم 

اإليطالية التي تسببت حسب رأيه 
في األجواء السلبية الحالية داخل 

نادي روما وخسارته العديد من 
النقاط لشعوره أنه تحت الضغط 

دائما.

◄ أعربت رابطة الدوريات 
األوروبية عن رفضها للموعد 

الجديد المقترح إلقامة بطولة كأس 
العالم 2022، حيث تقررت إقامة 

البطولة في الفترة ما بين شهري 
نوفمبر وديسمبر وهو ما سيؤثر 

على مسار البطوالت الكبرى.

باختصار

فيورنتينـــا فـــي موقـــف مماثـــل 

إلنتر عندما يستضيف توتنهام 

وذلـــك بعـــد عودته مـــن «وايت 

هارت الين» بنتيجة جيدة

◄

ممثل إيطاليا اآلخر إنتر ميالن، 

و1998،  و1994   1991 بطل 

ــبــدو فــي وضـــع جــيــد لحسم  ي

بطاقة العبور

◄

«ليفربـــول عـــاد إلى املنافســـة في ســـباق الدوري بمســـتوى رائع 

للغايـــة، يواصلـــون تقديـــم املباريـــات الجيـــدة، ويحافظون على 

نظافة الشباك، يلعبون بشكل أفضل بكثير».

غاري نيفيل 
العب مانشستر يونايتد األسبق

«لقـــاء العودة ضـــد بوروســـيا دورتموند ســـيكون صعبـــا للغاية، 

ولكننا ســـنذهب إلى هناك بكل شـــجاعة وسنلعب من أجل انتزاع 

بطاقة التأهل». 

ألفارو موراتا 
مهاجم فريق يوفنتوس اإليطالي

«إذا لم يلعب املونديال في تلك الفترة سيكون مثل رالي داكار.. 

ال يمكنني تخيل املونديال دون جماهير.. يجب على من اختار مقر 

إقامته أن يحل هذه املشكلة». 

  أوسكار تباريز
 املدير الفني ملنتخب أوروغواي

مانويل بليغريني:

التصدي لركلة الجزاء في 

غاية األهمية، هذا يمنحنا 

فرصة أفضل

جو هارت يتألق أمام سواريز
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} بغداد  – وصل الرحالة الصيني لي تشيونغ 
البالغ من العمر 57 عاما إلى العراق، الســــبت 
الماضــــي، علــــى متــــن دراجتــــه الهوائية في 
جولــــة حول العالم، حيث غادر بلده منذ العام 
1997 من أجل استكشــــاف الثقافات المختلفة 

والتعرف على أصدقاء جدد.
وقطع لي 635 ألف ميل بالدراجة وزار 145 
بلدا في خمس قارات خالل رحلته المســــتمرة 

منذ 18 عاما.
وقــــال الرحالــــة الصينــــي أثنــــاء تواجده 
بمدينة البصرة ”أريد أن أرى هذا العالم. دول 

وشــــعوب تفكيرها مختلف وأشكالها مختلفة 
للحيــــاة. كان هذا حلمي وقد راودني منذ كنت 

شابا“.
وأضاف لــــي ”بدأت هــــذه الرحلة في عام 
1997، جبت آســــيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا 
الجنوبية وأميركا الشمالية. العراق هو البلد 

المئة والخمسة واألربعين الذي أزوره“.
ووصل لي إلــــى العراق عــــن طريق الجو 
قادما مــــن البحرين الشــــهر الماضي وتجول 
في بغداد ثم توجه صوب الجنوب إلى مدينة 
الحلة ومنها إلى كربــــالء والنجف، حيث زار 

مراقــــد األئمــــة علي بن أبي طالب والحســــين 
بــــن علي والعباس ابن علي. وســــافر بعد ذلك 
إلى محافظتي الديوانية وســــامراء ثم وصل 
أخيرا إلى مدينة البصرة الساحلية في جنوب 

العراق.
وذكر الرحالة أن مســــار رحلته في العراق 
لم يشــــمل أي مــــدن في مناطق شــــمال وغرب 

البلد، حيث يقاتل الجيش تنظيم ”داعش“.
وقال ”رأينــــا في التلفزيــــون واألخبار أن 
داعــــش تثير المشــــاكل وأن هنــــاك حربا في 
العــــراق. لكن الحرب تدور في شــــمال العراق 
وأنا ال أتجول إال في جنوب العراق. الســــالم 
يعــــم جنوب العراق“. ووصف لــــي العراقيين 
بأنهــــم ودودون وكرمــــاء. كما ذكــــر أن مركبة 
تابعــــة للشــــرطة كانــــت ترافقه علــــى الطريق 

لحراســــته وقدمت له الطعام وكان يبيت فيها 
ليال. وأضاف المغامر الصيني ”ســــافرت من 
بغداد إلى الحلة وكربالء والنجف والديوانية 
والبصــــرة. كانت رحلة من أجل الســــالم. كان 
النــــاس كرمــــاء معــــي وكان أفــــراد الشــــرطة 

ودودين“.
وغادر لي البصرة أول أمس في طريقه إلى 

إيران المحطة األخيرة في رحلته.
يذكــــر أن تشــــيونغ زار خــــالل رحلته أكثر 
مــــن 1180 مدينة في العالم مســــتخدما دراجة 
هوائية وبعض األمتعة، وقد ســــرقت منه ست 
دراجــــات هوائية أثناء تواجــــده في دول مثل 
البرازيــــل، كما رقد بأحد المستشــــفيات لمدة 
أســــبوعين أثناء تواجده في نيجيريا، بسبب 

إصابته بمرض المالريا.

صيني يصل العراق على دراجة بعد رحلة دامت 18 عاما
استقبل العراقيون املغامر الصيني لي تشيونغ الذي يزور بالدهم في احملطة قبل األخيرة 

من رحلته حول العالم عبر دراجته الهوائية املستمرة منذ 18 عاما.

صباح العرب

} أستغرب من الشخص الذي ُيحرم على 
نفسه سماع الموسيقى، كيف يكبح جماح 
نـــزوع فطري في اإلنســـان؟ كيـــف يحاول 
أن َيحرم نفســـه وأهله وعشيرته األقربين 
والناس أجمعين من نعمة روحية تســـحر 
القلوب وتأسر األلباب؟ ثم تتناسل األسئلة 
حـــول مكنونات هـــذا اإلنســـان، كيف هي 
نبضات قلبه؟ كيف تتحرك مشـــاعره؟ كيف 
يقوم ذوقه؟ كيف حال حســـه اإلنســـاني؟، 
فال األصوات العذبة يستعذبها، وال الّنَغم 
الّرنان يجذبه، وال اإليقاع الطروب يطربه!

وأما فـــي الطبيعـــة -إن كان للطبيعة 
من معنى عنده- فـــال معنى لخرير المياه 
وهديل الحمـــام وشـــدو العصافير ووقع 
الحوافـــر. الحياة عنده صمـــاء بكماء، بال 
أصـــوات ناعمـــة، وال إيقاعـــات غناء. وإن 
كان هناك صدى للصوت اإللهي فهو صدى 
الّرعود المروعة والعواصف المرعبة، وكل 
ما من شـــأنه أن يبعث المخاوف البدائية 

في اإلنسان.
جمعتنا صدفة طريفـــة مع أحدهم في 
مخيـــم صيفي. أحضر األصدقاء آلة العود 
وطلبوا مني أن أعزف ما تيّسر من تقاسيم. 
لكـــن صاحبنا احتج علينـــا بدعوى أنه ال 
يسمع الموسيقى ألنها حرام وإذا أصّرينا 
فســـيكون إصرارنا بمثابة إعـــالن لطرده 
من جمعنا في ليلة شـــتوية بـــاردة. قلت: 
عجبا، وهل حرم اإلســـالم الموسيقى دون 
علمنا؟ قال: الموسيقى حرام شرعا، وهذا 
معلـــوم بالضرورة. قلت: طيب، وما دليلك؟ 
قال: دليلي أنها تشـــغل اإلنسان عن طاعة 
الله. قلت: هل يشغل اآلذان الناس عن ذكر 
الله؟ قال: لكن اآلذان ليس موسيقى. قلت: 
بل هو موســـيقى بـــكل قواعدها وأوزانها 
العلمية والفنية، واآلذان يتردد في الغالب 
على مقام موسيقي يسّمى بمقام الحجاز، 
نســـبة إلـــى أرض الحجـــاز. وال بأس أن 
لـــكل أرض روحها الخاصـــة التي تتجلى 
في الموســـيقى. وإن شئت ســـأقلد أمامك 
بالعود صوت اآلذان لتأخذ فكرة عن مقامه 

الموسيقي.
بعد العزف ســـألني: هل بهـــذا المقام 
الموســـيقي رّددها بـــالل أّول األمر؟ قلت: 
هـــذا احتمـــال كبيـــر، لكـــن ربمـــا هنـــاك 
احتمال ثان. قال: ما هـــو؟ قلت: نظرا إلى 
أصولـــه الحبشـــية -إذ كان ينعـــت ببالل 
الحبشـــي- فربمـــا أداها بمقـــام معروف 
عند أهل الحبشـــة والسودان اسمه العجم 
الخماســـي، وشـــخصيا ال أســـتبعد هذه 
الفرضيـــة. هـــل تريدني أن أحـــاول تقليد 
اآلذان وفق هذا المقام؟ قال: نعم. قلت: قبل 
ذلك أريدك أن تأخذ فكـــرة عن هذا المقام، 
ســـأعزف لك بعـــض التقاســـيم األفريقية 

لترى عذوبته. 
ثم اســـتوقفني وطلب مني أن أســـمعه 
فقط صوت اآلذان. وهكذا كان. بعد سماعه 
قال: وهل جائز اآلذان بهـــذا المقام؟ قلت: 
األصـــل أال نغّير عبارات اآلذان، أما المقام 
الموسيقي فليس مقدســـا بأي حال، ومن 
ثم يمكـــن الخـــروج عنه نحو مقـــام آخر. 
فمثال يمكن أداء اآلذان على أحد المقامات 
الفارسية أو أحد المقامات الكردية، وأظّن 
أنـــه بمقـــام األكـــراد، ســـيكون أجمل. هل 
تريدنـــي أن أحاول؟ هنا انتفض من مكانه 
قائـــال: هذا يكفي، أنا مضطـــّر لالنصراف 

قبل أن توّرطني في المزيد مما حّرم الله.

تحريم املوسيقى

سعيد ناشيد

صباح ا

} نالـــت عارضة األزياء البريطانية كارا ديليفين جائزة أفضـــل ممثلة صاعدة خالل حفل توزيع 
جوائز مجلة ”آل“ في لندن، فيما ذهبت جائزة عارضة العام لروزي هنتنغتون وايتلي.

ويل سميث يعلم مارغوت روبي

 النصب واالحتيال

سيجار تشرشل المفضل نجم مهرجان كوبي

دريد لحام يتبرع

بسروال غوار الطوشة

} لــوس أنجلس - ظهر النجم ويل ســـميث 
فـــي فيلـــم ”فوكـــوس“ الجديد وهـــو يقوم 
بتلقيـــن فنـــون االحتيال والنصـــب للممثلة 
مارغوت روبـــي. وكان البطـــالن قد حضرا 
عـــرض الفيلم األول، الثالثـــاء الماضي، في 

لوس أنجلس.
واصطحب ســـميث البالغ مـــن العمر 46 
عاما زوجتـــه النجمة جادا بينكيت لحضور 

العرض األول لـ“فوكوس“ وبدا الثنائي في 
غاية من الرومانســـية على البساط األحمر، 
حيـــث أخذ ســـميث يقبـــل ويغـــازل زوجته 
التـــي تزوجها منـــذ 18 عاما أمام عدســـات 
المصوريـــن في لفتـــة تبدو متعّمـــدة وذلك 
لدحـــض الشـــائعات التي طالتـــه وتحدثت 
عن عالقة غرامية بدأت تربطه ببطلة الفيلم 

مارغوت روبي خالل تصوير الفيلم.
وحرصت الشـــقراء مارغوت على التقاط 
صور مع ســـميث وزوجتـــه وبعض األبطال 
المشـــاركين في الفيلم، كما حضر نجل ويل 
ســـميث، جايدن ســـميث فيلم 

والده.
هو  ”فوكوس“  وفيلـــم 
جلين  وتأليف  إخراج  من 
فيـــكارا وقـــد تـــم عرض 
الدور الرئيسي فيه على 
كل من ريان جوســـلينج 
وبين  بيـــت  وبـــراد 
أفليك إلى أن تم 
ويل  اختيـــار 
سميث ألداء 
في  الدور 
النهاية.

} هافانــا - شـــكل ســـيجار رئيـــس الـــوزراء 
البريطاني الراحل ونستون تشرشل المفضل 
من ماركة ”روميو أي جولييتا“، نجم مهرجان 
الســـيجار في كوبا الذي انطلق مساء االثنين 

وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته.
ويضم المهرجان ســـنويا مئات من عشاق 
الســـيجار الذيـــن يأتون مـــن العالم بأســـره 
للمشـــاركة في جلســـات تذوق وزيـــارات إلى 
مـــزارع ومســـابقات لف الســـيجار. ويشـــمل 
المهرجـــان منذ العام الماضي أيضا مســـابقة 

ألطول جمرة سيجار.
وتســـتمر الـــدورة الســـابعة عشـــرة مـــن 
المهرجان حتى الجمعة حسب ما قالت شركة 
”هابانـــوس اس ايـــه“ التي تســـّوق مـــاركات 

السيجار الكوبي. وتضمنت ماركة ”روميو أي 
جولييتا“ التي أسســـت عام 1875 من بين كبار 
عشاقها ونستون تشرشـــل (1874-1965) الذي 
كان محبـــا جدا لملذات المائـــدة وقائدا صلبا 

خالل الحرب العالمية الثانية.
وتحمـــل 3 أحجـــام من هـــذه الماركة وهي 
و“وايـــد  تشرشـــل“  و“شـــورت  ”تشرشـــل“ 
تشرشل“ اسم المســـؤول البريطاني الذي زار 
الجزيرة مرتين فـــي العامين 1895 و1946. أما 
المرجعية واألكثر  ماركة ”مونتـــي كريســـتو“ 
شـــهرة بين الماركات الـ27 التي تضمها كوبا، 
فســـتكون نجمة ســـهرة الختام. وهذه الدورة 
هي األولى منذ إعـــالن التقارب التاريخي بين 

كوبا والواليات المتحدة في ديسمبر.

} دمشــق - مثلما احترف رســـم البسمة على 
الوجـــوه بأعمالـــه الفنية على مـــدى أكثر من 
نصف قرن، يحـــاول الفنان دريـــد لحام اليوم 
رسم البسمة على وجوه أطفال سوريا في زمن 
الحـــرب، عارضا إحدى أغلـــى مقتنياته الفنية 

في مزاد خيري لصالح تدفئة أطفال بلده.
وطرح الفنان السوري الذي اشتهر بتأدية 
شـــخصية ”غوار الطوشة“ السروال الذي أدى 
به هذه الشـــخصية ســـنوات طويلة للبيع في 
المـــزاد من أجل توفير الكســـوة ألكثر من 300 

سوري. 
وأعلن لحام (81 عاما) التحدي عبر تسجيل 
مصور نشر على صفحة حملة ”دفانا محبتنا“ 
على ”فيســـبوك“، وجه من خاللـــه الدعوة إلى 
عدة شخصيات ســـورية للمشاركة في الحملة 
وفـــي مقدمتهـــم زوجته هالة بيطـــار وأبناؤه. 
وقال لحام إن هناك من يطلب منه نظارات غوار 
والقبقاب، الفتا  أيضا ومازال لديه ”الجاكيت“ 
إلى أنه اشـــترى هذه الثياب ببضع ليرات منذ 
ما يقارب عن خمســـين عاما وقـــال ”فليأخذوا 
غوار كله من أجل أن يشعر الصغار بالدفء“.

وسروال ”غوار الطوشة“ ليس قطعة قماش 
مر عليها الزمن، بل هو أقرب إلى خزنة قصص 
مذهبة تطـــوي بين خيوطها زمنا من االحتيال 
والمقالـــب ومن بـــدع تلفزيونية. وقـــال لحام، 
سفير النوايا الحسنة السابق ليونيسيف، ”قد 
نسمع في الخارج عن ثياب توم جونز وألبسة 
ألفيس بريســـلي. هم يهتمون بهذه المســـائل 
عندنـــا ال يهتمون. في العالـــم العربي كله أين 
األدوات أو الثيـــاب التي كان يســـتعملها هذا 
العظيم أو هـــذا العظيم. يهّيأ لي عندما يرحل 

الشخص، يرحل معه كل تراثه“.
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