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السلطان أردوغان 
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جميلة تركيا
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سعوديون يتحدون 

املنع ويصنعون األفالم

} لنــدن  – كشـــفت مصـــادر بريطانية أن لقاء 
رئيس الوزراء ديفيـــد كاميرون أمس مع ولي 
ولي العهد الســـعودي ووزير الداخلية االمير 
محمـــد بن نايف تطرق إلى التقرير البريطاني 
عن اإلخوان املســـلمني والتحقيق الذي جتريه 

السلطات البريطانية حول نشاطهم.
وذكرت املصادر أن الريـــاض طالبت لندن 
بإطالعهـــا علـــى نـــص التقرير الـــذي اجنزه 
الســـفير البريطاني الســـابق لدى السعودية 
الســـير جـــون جنكينز فـــي وقت ذكـــرت فيه 
صحيفـــة التاميـــز أن التقرير لـــن يعرض منه 

سوى صفحتان كـ"ملخص".
وأشـــارت املصادر إلى أن األمير محمد بن 
نايـــف، وهـــو املكلف األول بامللـــف األمني في 
السعودية، طلب أن توفر احلكومة البريطانية 
أرضية فهم مشـــتركة للتهديدات التي تشكلها 
التنظيمات اإلســـالمية التي تعمل حتت غطاء 
املنظمـــات اخليرية وهيئـــات اجلالية في حني 
اثبتت الكثير مـــن التحقيقات الســـعودية ان 
لديهـــا خيـــوط ارتباط بحركات التشـــدد التي 

صارت داعش رمزا عامليا لها. 

وتطالـــب مصـــر والســـعودية احلكومـــة 
البريطانية بـــأن تتخذ موقفا ضـــد اجلماعة، 
وتصـــران على أن لندن كانت قاعدة لألنشـــطة 
الدوليـــة للجماعـــة لســـنوات طويلـــة، إال أن 
قطـــر، وهي داعم قوي ولزمـــن طويل للجماعة 
وصاحبـــة اســـتثمارات كبيرة فـــي بريطانيا، 
حتـــاول ممارســـة الضغـــوط لتخفيـــف حدة 

االنتقادات املوجهة إليها.
وتضغط السلطات البريطانية على جماعة 
اإلخوان املسلمني، ذات الصالت بحركة حماس 
وباجلماعـــات املتصارعـــة على الســـلطة في 
ليبيا، من أجل كشف فروع شبكتها "الغامضة" 

في بريطانيا.
ويعتقد مســـؤولون بريطانيون أن الشبكة 
املرتبطة بالتنظيم متتد من املســـاجد ووسائل 
اإلعـــالم إلى املؤسســـات اخليريـــة وجماعات 

الضغط.
وذكر تقرير لصحيفـــة التاميز البريطانية 
اشترك في كتابته احملرر السياسي فرانسيس 
اليـــوت ومحـــرر اجلرائم واألمن شـــني اونل، 
أن جلنـــة حكوميـــة تشـــكلت لفرض سياســـة 
موحدة على جماعة اإلخوان املســـلمني في ما 
يتعلق بتقليص حصول أتباعها على منح من 

القطاع العام للدولة، ولفحص شؤونها املالية 
وسدادها للضرائب.

وســـتطلب اللجنة من اجلماعـــات التابعة 
لإلخوان املسلمني، التي يصفها التقرير بأنها 
أكبر حركة إسالمية في العالم، التعهد بشجب 
اإلرهاب والعمل على دعم التكامل االجتماعي.
وشـــكل رئيس احلكومة البريطانية ديفيد 
كاميـــرون فـــي أبريل من العـــام املاضي جلنة 
الســـير جون جنكينز إلعداد تقرير عن أنشطة 
جماعـــة اإلخـــوان املســـلمني فـــي بريطانيـــا 

وعالقتها بالتطرف.
ويرى محللون سياســـيون بريطانيون أن 
تخفيف حـــدة التقرير حول أنشـــطة التنظيم 
العاملـــي لإلخـــوان املســـلمني وعـــدم ربطـــه 
باجلماعـــات املتطرفـــة ميكـــن أن يؤثـــر على 

عالقات بريطانيا بدول الشرق األوسط.
ويرى اليوت وانول أن املالحقة البريطانية 
لشـــبكات اإلخـــوان قد اشـــتدت كثيـــرا لكنها 
توقفـــت عند حدود وصـــف اجلماعة بالتنظيم 

اإلرهابي.
وقالت الصحيفة إن احلرص على العالقات 
البريطانية مع بعض دول الشرق األوسط أدى 

إلى تخفيف حدة بعض أجزاء في التقرير.
كما أن هناك مخاوف من تأثر العالقات مع 
تركيا التي تستضيف اآلن على أراضيها عددا 

من كبار قادة التنظيم.
وينقـــل الكاتبـــان عـــن لورينـــزو فيدينو 
اخلبير في شؤون التنظيم واملشارك في إعداد 
التقرير، قوله إن هذه اإلجراءات متثل أسلوبا 
جديدا في التعامل مع اإلخوان املسلمني سواء 

بالنسبة لعقيدتها أو تنظيمها.
وسيكون أسلوب مراقبة ضرائب اجلماعة 
وســـيلة أكثر فاعليـــة لرصـــد حتركاتها وهي 
الطريقـــة التـــي اســـتخدمت لاليقـــاع بزعيم 

عصابات املافيا األميركي األشهر آل كابون.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في احلكومة 
البريطانية قولها إن اجلماعة، التي يقول كثير 
من األكادمييـــني في أوروبا إنها األب الروحي 
لكافة التنظيمات اإلرهابية ومن بينها "الدولة 
اإلســـالمية"، وضعـــت حتـــت املالحظـــة وتتم 

مراقبة أنشطتها عن كثب.
وذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني شعر 
بالغضب الشـــديد عندما عقد قادة من اإلخوان 
اجتماعا موســـعا في لندن خالل العام املاضي 

دون علم املخابرات البريطانية.
وبـــدأت اإلجـــراءات املتخذة ضـــد تنظيم 
اإلخوان املســـلمني منذ ذلـــك التاريخ وهذا ما 
يفسر إغالق بعض حسابات اجلماعة في بنك 

”اتش اس بي سي“ آنذاك.
وقال طيب علي الذي يـــرأس فريق الدفاع 
عن التنظيم الدولي لإلخوان إن قادة اجلماعة 

تعاطوا بشكل إيجابي مع جلنة التحقيق وأنه 
”ســـيكون من املؤســـف للغاية أن يتحول األمر 

برمته إلى لعبة كرة قدم سياسية“.
وأضـــاف علـــي احملامـــي البريطانـــي من 
أصول باكستانية، ”اإلخوان املسلمون منظمة 
ال تنتهج العنف، بل تســـعى إلـــى بناء أنظمة 

دميقراطية في منطقة الشرق األوسط“.
ونقلـــت صحيفـــة التاميز عنـــه تصريحا 
يحمل في طياتـــه تهديدا للحكومة البريطانية 
حينمـــا قـــال ”اتخـــاذ احلكومة قـــرارا بحظر 
اجلماعـــة ســـيعكس قصر نظـــر، خاصة على 

مستوى العالقات اخلارجية“.

} عــامن – أكـــدت مصـــادر عربيـــة أن أهّمية 
االتصاالت العربية التـــي يجريها حاليا امللك 
عبدالله الثاني تكمن فـــي الرغبة القائمة على 
إبقـــاء التماســـك بني القوى التي وقفت ســـّدا 

منيعا في وجه سقوط مصر في يد اإلخوان.
وأوضحت أن العاهل األردني حريص على 
اســـتمرار الدعم العربي ملصر في ظّل اجلهود 
التـــي تبذلها أطراف معينة، جـــّد معروفة، من 
أجل إيجاد شرخ بني الرياض والقاهرة. ولذلك 
جاءت زيارة عبدالله الثاني للقاهرة مباشـــرة 
بعـــد احملادثات التي أجراهـــا في الرياض مع 

امللك سلمان بن عبدالعزيز.
وكشفت املصادر نفسها أن العاهل األردني 
حريـــص على طمأنـــة مصر بـــأّن ال تغيير في 
املوقف الســـعودي الذي كان حجر الزاوية في 
دعـــم ”ثورة الثالثني من يونيـــو“ التي توّجت 
بانتخاب املشـــير عبدالفّتاح السيسي رئيسا 

للجمهورية.
وتضّم اجلبهة العربية التي دعمت الثورة 
املصرية التي أطاحت بنظام اإلخوان املسلمني 

كّال من الســـعودية والكويـــت ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة التي سارعت إلى تقدمي ثالثة 
مليـــار دوالر إلى مصر فور إســـقاط املصريني 

حكم اإلخوان.
ورافقـــت املســـاعدة اإلماراتيـــة مســـاعدة 
ســـعودية بخمســـة مليـــار دوالر ومســـاعدة 

كويتية بأربعة مليار دوالر.
أّمـــا األردن، فقد ســـارع بدوره إلـــى إلقاء 
كل ثقله إلى جانـــب التغيير الذي عكس رغبة 
شعبية في التخلص السريع من حكم اإلخوان.
والحظت املصادر أّنه ليس صدفة أن تكون 
زيارة أميـــر الكويت لعّمان ثم زيـــارة عبدالله 
الثاني للرياض ســـبقتا توّجه العاهل األردني 
إلى القاهرة وذلك في وقت تســـتعد السعودية 
الستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جانبها تتحرك مصر جلمع أكبر تأييد 
ودعم لتصوراتها حيـــال ليبيا. فيوم األربعاء 
التقى في باريس سامح شكري وزير خارجية 
مصر نظيره السعودي األمير سعود الفيصل، 
وبـــدا التفاهم كبيرا حـــول طريقة التعامل مع 

األزمة في ليبيا، داعما التوجه املصري لتوفير 
الغطاء الالزم للحكومة الليبية، مبا يسمح لها 

مبواجهة داعش وامليليشيات.
وكان امللف الليبي في مقدمة القضايا التي 
جـــرى التباحث حولها بني السيســـي وضيفه 
امللك عبدالله الثاني خالل زيارته اخلاطفة إلى 

القاهرة أمس.
وأشـــار بيـــان أصـــدره الديـــوان امللكـــي 
األردني إلى أن امللك عبدالله والسيســـي شددا 
على ضـــرورة تكاتـــف جهود الـــدول العربية 
واإلســـالمية واملجتمع الدولـــي للتعامل بكل 

حزم مع خطر اإلرهاب.
ويعقـــد العاهل الســـعودي امللك ســـلمان 
بن عبدالعزيز، من جهته، سلســـلة لقاءات مع 
مسؤولني خليجيني وعرب وأجانب في سياق 
ســـعي اململكة إلى تشـــكيل ما يشـــبه احلزام 
الدولـــي للتصدي لداعـــش من جهـــة، وللجم 

النفوذ اإليراني في املنطقة من جهة ثانية.
وفيمـــا غـــادر الريـــاض العاهـــل األردني 
باجتاه مصر في زيـــارة خاطفة التقى خاللها 

الرئيس املصري، من املقرر أن يحل السيســـي 
في زيارة رسمية بالرياض األحد القادم.

وقالت مصادر ســـعودية إن امللك ســـلمان 
يعمل على توسيع دائرة التحالف الدولي ضد 
داعش ليشمل دوال أخرى، وأال يقف عمله عند 
حدود الضربات التي توجه للتنظيم املتشـــدد 

في العراق وسوريا.
وأضافـــت املصادر أن العاهل الســـعودي 
يبحث مـــن جهـــة ثانية عـــن تنقيـــة األجواء 
بـــني الـــدول الســـنية فـــي املنطقـــة ملواجهة 
التمـــدد اإليراني في اخلليـــج وخاصة في ظل 
حالـــة الوئام بني واشـــنطن وطهـــران وتركيز 
األميركيـــني على ملفها النـــووي لتدخل بقوة 
لتغييـــر املعادلة فـــي العراق وســـوريا لبنان 

واليمن.
وتســـعى الســـعودية إلى توســـيع دائرة 
احلزام الســـني في مواجهة إيران ليصل إلى 
باكســـتان وأفغانستان حيث تســـتعد طهران 
حثيثا مللء الفراغ الذي ســـيتركه االنســـحاب 

األميركي املنتظر.

جولة الملك عبدالله لبلورة خيارات حزام إقليمي لمواجهة داعش وإيران
[ العاهل األردني يسعى إلى طمأنة مصر على ثبات موقف السعودية

[ رئيس الوزراء البريطاني غاضب من جهل األجهزة األمنية باجتماع قيادات إخوانية في لندن
محمد بن نايف يناقش مع كاميرون التقرير البريطاني عن اإلخوان

} األمير محمد بن نايف طلب أن توفر احلكومة البريطانية أرضية فهم مشـــتركة للتهديدات التي 
تشكلها التنظيمات اإلسالمية.
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مؤشرات انفتاح غربية 

متباينة على األسد
} دمشق – أدى وفد أميركي مؤلف من املدعي 
السابق رمزي كالرك وعدد من الناشطني زيارة 
لدمشـــق أمس، وذلك في خطوة تعتبر مبثابة 
اختراق للموقف األميركي الرسمي الداعي إلى 
استثناء األسد من أي حل سياسي مستقبلي.

ويأتـــي هذا اللقاء بعد زيـــارة وفد برملاني 
فرنسي إلى دمشق ولقاء األسد، وما أثارته من 

ردود غاضبة.
وقالـــت وكالة األنباء الســـورية الرســـمية 
”ســـانا“ إن كالرك التقى مستشارة األسد بثينة 
شـــعبان التي قدمت ”عرضا مفصال عن حقيقة 

األوضاع التي تشهدها سوريا“.
كما نقل التلفزيون الرســـمي عن شـــعبان 
قولها ”وصول الوفـــد األميركي أمر مهم، ألنه 
أول وفـــد مـــن أميركا يزور ســـوريا منذ بداية 

األزمة“.
ونقـــل عـــن كالرك قوله إنهـــم ”ال ميكن أن 
يسمحوا بتحويل سوريا إلى عراق أو ليبيا“، 
مؤكدا أن أميركا ”ال ميكن لها أن تنفق مليارات 

الدوالرات لتقتل شعوبا بأكملها“.
وكان وفد من برملانيني فرنسيني زار دمشق 
وتباحث مع األســـد الثالثاء فـــي أول لقاء من 
نوعـــه فـــي العاصمـــة الســـورية منـــذ إغالق 

السفارة الفرنسية هناك عام 2012.
وأثارت زيـــارة أربعة برملانيني فرنســـيني 
لدمشـــق إدانـــات واســـعة فـــي فرنســـا بدءا 
بالرئيس فرنســـوا هوالند وصوال إلى ســـلفه 
نيكوال ساركوزي فيما تصر باريس على رفض 

إجراء أي اتصال مع نظام األسد.
وقـــال هوالند أثنـــاء زيارتـــه مانيال ”أندد 
بهذه املبادرة ألنهـــا اللقاء األول بني برملانيني 
فرنسيني دون تفويض مع دكتاتور هو السبب 
في إحدى أسوأ احلروب األهلية في السنوات 

األخيرة والتي أوقعت مئتي ألف قتيل“.
وكان رئيس الوزراء مانويل فالس ندد في 
وقت سابق مببادرة البرملانيني التي شكلت في 

رأيه ”خطأ أخالقيا“.
لكن متابعني للشـــأن الســـوري استبعدوا 
أن تكون الزيـــارات املتزامنة لهذه الوفود غير 
مرتبـــة، الفتني إلـــى أنها تختبـــر ردات الفعل 

سوريا وغربيا.
ومنـــذ فتـــرة أطلـــق مســـؤولون غربيون 
وأمميـــون تصريحـــات تؤكد على دور األســـد 
في أي حل مستقبلي في سوريا، وتعكس هذه 
التصريحات قناعة غربية بأن األسد هو اجلهة 
األقدر في ســـوريا على املســـاهمة في احلرب 

على داعش في ظل ضعف املعارضة.
وكان األميركيـــون أكثر اجلهـــات تناقضا 
فـــي التعامل مـــع األســـد، ففيما يجـــري فتح 
قنوات تواصل مع دمشـــق عـــن طريق العراق 
لالستفادة من معلوماتها عن التنظيم املتشدد، 
دأب املســـؤولون وبينهم الرئيس أوباما على 
نفي ذلك واحلديث عن استحالة بقاء األسد في 

املرحلة القادمة.
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} طرابلــس - يتدفق بشــــكل يومي مقاتلون 
سلفيون جهاديون من أكثر من 10 دول عربية 
وأفريقية وغربية إلى ليبيا قادمني من تونس 

وموريتانيا ومالي والنيجر.
ورصدت تقارير أمنية ثالثة طرق رئيسية 
يستغلها اجلهاديون للتسلل إلى ليبيا، بغية 
االلتحاق بالتنظيمات املتشــــددة هناك وعلى 
رأسها تنظيم الدولة اإلسالمية الذي أعلن عن 
نفســــه بتبني العديد من الهجمات اإلرهابية 
النوعيــــة، وأول هــــذه الطــــرق احلــــدود بني 
مصر وليبيا، إذ يعبر املســــلحون من مختلف 
اجلنســــيات العربية هذه احلدود انطالقا من 
بعــــض املناطق التي ال تخضــــع لرقابة أمنية 

مكّثفة.
 وثانــــي الطرق احلدود بني تونس وليبيا 
وتســــتغل فــــي تســــلل العديد مــــن العناصر 

اإلرهابيــــة وقــــادة الكتائــــب املوالية إّما 
مؤخــــرا  أو  الشــــريعة  ألنصــــار 

احلــــدود  وثالثهــــا  لداعــــش، 
يعبر  حيث  الليبية  النيجرية 
املالحقــــون قضائيــــا وكبار 
اجلماعــــات  شــــخصيات 
الصحــــراء  اجلهاديــــة 
الفاصلة بني النيجر وليبيا 

لالنضمام إلى جبهات القتال 
في ســــرت ودرنــــة وغيرها من 

املدن.
ويؤكــــد مراقبــــون أن ارتفاع عدد 

املقاتلــــني األجانــــب في صفــــوف التنظيمات 
اإلرهابيــــة فــــي ليبيــــا، يعــــود أساســــا إلى 
التضييــــق الشــــديد املفــــروض علــــى تدفــــق 
املتشــــددين فــــي املنافــــذ التي تربــــط العراق 
وســــوريا بباقي الدول، وهو ما حّول الشريط 
احلــــدودي الفاصل بــــني ليبيا ودول شــــمال 
أفريقيا مالذا آمنا لهؤالء املقاتلني ومكانا أقل 

خطورة خالل عمليات التسلل.

يشــــار إلى أن مقاتلني أجانب انتقلوا إلى 
ليبيا أثناء ثورة 17 فبراير مبســــاعدة أجهزة 
مخابرات غربية وحتى عربية، حسب تأكيدات 
العديد من التقاريــــر اإلعالمية واألمنية، وقد 
انتشــــروا في أماكن متفرقــــة في ليبيا خاصة 
مدينة ســــرت التي شــــهدت مذبحة 21 قبطيا 

مصريا على يد أنصار البغدادي.
ويوجــــد حاليا في ليبيا أكثر من 80 قيادة 
إرهابيــــة تابعــــة لتنظيــــم داعــــش والقاعدة، 
ويتصــــدر هذه القائمة الســــائق اخلاص بنب 
الدن الذي أصبح قائد كتيبة أنصار الشــــريعة 
فــــي مدينة درنــــة وهو الرجــــل األول للتنظيم 

هناك.
 ويأتي مــــن بعده  املدعو ســــالك البراني 
دربي وهــــو أحد أفــــراد تنظيــــم القاعدة كان 
مالحقــــا من قبــــل نظام القذافــــي بعد رجوعه 
من أفغانســــتان وبقي متخفيــــا في جبال 
بنغــــازي منــــذ ســــنة 1996، وأصبح 
اآلن أميــــرا لكتيبة الشــــهداء في 

بنغازي.
لداعش  الثالث  الرجل  أما 
يعد  عزوز  عبدالباســــط  فهو 
القاعدة  أعضاء  أشــــرس  من 
األول  املستشــــار  باعتبــــاره 
والقائــــد  الظواهــــري  ألميــــن 
امليدانــــي للقاعــــدة فــــي درنــــة 
واملســــؤول عــــن تســــهيل إدخــــال 
مجموعــــات مقاتلة إلى درنــــة، وكان من 
بينهــــم العناصــــر اإلرهابية التــــي ظهرت في 

فيديو ذبح املصريني.
أمــــا القيــــادي الرابــــع فهــــو عبداحلكيم 
احلصاد خرج من ليبيا ســــنة 1995 خوفا من 
القذافي، وقد اســــتقر في أفغانســــتان بعد أن 
التحــــق بالقاعــــدة، حاليا هو القائــــد لكتيبة 
”شــــهداء أبو ســــليم“ التي تعد أكبر الكتائب 

اإلرهابية في درنة.

ويتواصل هؤالء املقاتلون، الذين استغلوا 
الفوضــــى واالنفالت األمني الختــــراق حدود 
ليبيــــا، مع قيادات تنظيــــم داعش في مختلف 

أنحاء ليبيا.
وفي نفس الســــياق، أكد محمــــد الدايري 
وزيــــر اخلارجيــــة فــــي احلكومة املؤقتــــة، أّن 
عدد املتطرفني األجانــــب في ليبيا يقدر حالّيا 
بحوالــــي خمســــة آالف عنصــــر، موضحا أن 
أغلبهم الســــيما الذين يتولون مناصب قيادية 

هم أجانب.
وأضاف أن ”أمير طرابلس تونسي ووالية 
ذوا عملية  برقة أميرها مينــــي، وأحد الذين نفَّ

تفجيرات القبة سعودي“.
ر وزير اخلارجية من حتول ليبيا إلى  وحذَّ
ســــوريا أخرى بسبب تصاعد قوة املجموعات 
املتطرفة، مشيرا إلى أن الغرب يجب أن يسّلح 

اجليش الليبي الذي يقاتل اجلهاديني.
وأكــــد الكاتــــب والباحــــث الليبــــي محمد 
اجلــــارح أنَّ مــــا حتتــــاج إليه ليبيــــا اآلن هو 
اســــتراتيجية كاملة ملواجهــــة تنظيم داعش، 
مشــــيرا إلــــى أّن األولويــــة ألي حكومة قادمة 
يجــــب أْن تكــــون لبنــــاء جيش قــــوي وفّعال، 
يســــتطيع القضاء على التطــــّرف واجلماعات 

املسلحة.
األمم  محادثــــات  أن  اجلــــارح،  وأضــــاف 
املتحــــدة لن تســــتطيع حل كافــــة القضايا في 
ليبيــــا، مؤكدا أن ليبيا لن تســــتطيع مواجهة 
اإلرهاب والتطــــّرف وحدها حتــــى مع وجود 
حكومة وحــــدة وطنية، بل حتتــــاج إلى خطة 
محكمة لتأمني احلدود ومنع تدفق األســــلحة 
إلى اجلماعات املســــلحة داخل الدولة، وبناء 
جيش ووحدات أمنية قوية وفعالة الســــتعادة 

األمن.
وأفاد بأن ترّدد الــــدول الغربية وافتقارها 
الستراتيجية واضحة ملواجهة الفوضى داخل 
ليبيا هي من األسباب القوية النتشار التنظيم 
هــــا تعطيــــه الوقــــت واملســــاحة الكافيــــني  ألنَّ
للتوســــع، فضال عن والنزاع املســــلح والفراغ 
األمني وانعدام وجود مؤسســــات قوية داخل 
الدولــــة، رغم افتقار املجتمع الليبي للخالفات 
الطائفيــــة، التي يعتمــــد عليهــــا التنظيم في 

املجتمعات األخرى.
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◄ أصدر عبدالله الثني رئيس 
احلكومة الليبية املعترف بها 

دوليا قرارا بإلغاء حظر دخول 
السودانيني إلى ليبيا.

◄ رفض املغرب ما تضمنه تقرير 
منظمة العفو الدولية السنوي، 

من انتقادات له بشأن ”استمرار 
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة 
السيئة أثناء االحتجاز“ في البالد، 
معتبرا مضامينه قامت على ”عدم 

التوازن“.

◄ أفاد بلحسن الوسالتي املتحدث 
باسم وزارة الدفاع التونسية، أمس 
اخلميس، بأن الفوضى السائدة في 

ليبيا ال تشكل خطرا مباشرا على 
تونس، مؤكدا أن اجليش مستعد 

ألي مواجهة.

◄ قال علي بن فليس رئيس 
احلكومة اجلزائرية األسبق، إن 
أحزاب املعارضة لم تتطرق في 

مختلف لقاءاتها إلى ضرورة تدخل 
املؤسسة العسكرية في الوضع 

السياسي الراهن، موضحا أنها 
مقتنعة بأن هناك مواد في الدستور 

حتدد مهام اجليش في احلاالت 
العادية من خالل التكفل بحماية 

احلدود وحفظ أمن البالد.

◄ أصدرت محكمة االستئناف 
بتونس، حكما يقضي بحبس 

اإلمام احلبيب بوصرصار، ملدة 3 
أشهر مع تأجيل الّتنفيذ، وذلك على 

خلفية دعائه بـ“املوت للسبسي“، 
في أحد املهرجانات اخلطابية عام 

2012، قاصدا بذلك الباجي قايد 
السبسي.

◄ دعت اجلزائر وبوركينا فاسو 
األطراف الليبية املتنازعة، إلى 

اجللوس إلى مائدة احلوار حتت 
إشراف األمم املتحدة، للتوصل إلى 

حل سياسي يصون وحدة ليبيا 
واستقرارها.

باختصار

آالف المقاتلين األجانب يحولون ليبيا قاعدة لإلرهاب

[ متشددون من جنسيات عربية وأوروبية يقودون الفرع الليبي لداعش  [ دعوات إلى تأمني الحدود ملنع تدفق األسلحة
حّذر خبراء أمنيون من حتول ليبيا إلى قبلة لإلرهاب ومالذ آمن له نظرا إلى حالة الفوضى 
التي تتخبط فيها البالد منذ ســــــقوط نظام القذافي ســــــنة ٢٠١١، وقد أكد في هذا السياق 
وزير خارجية احلكومة املعترف بها دوليا أن قرابة ٥ آالف متشدد أجنبي يقاتلون ضمن 

صفوف داعش في ليبيا وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على أمن دول اجلوار.

{مســـار االنتقال في تونس لم يكن يســـيرا، ولكن محصلة اإلنجازات 

بعد أربع ســـنوات من الثورة تبـــدو إيجابية جدا لذلك يمكن أن تكون 

تونس مثاال يحتذى به لدول املنطقة}.

باولو جينتيلوني
وزير اخلارجية اإليطالي

{ليبيا تعيش حالة من التخبط السياســـي وســـط تصعيد عســـكري 

على جبهات مختلفة، أخـــرت جني أهداف الثورة التي دفع ثمنها أرواح 

اآلالف من أبناء البلد}.

جمال الزوبية
ناشط سياسي ليبي

{تونـــس انتقلت في معركتها الحاســـمة ضد اإلرهاب من طور الدفاع 

إلـــى مرحلة االســـتباق، ونحـــن نتصدى لظاهـــرة التطرف بالتشـــاور 

والتنسيق مع دول الجوار}.

احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونسية

 الرئيس املوريتاني يسارع بدعوة املعارضة إلى الحوار خشية تصعيد األزمة
} نواكشــوط - قــــال الرئيــــس املوريتانــــي، 
محمــــد ولد عبدالعزيز، إن ســــعيه للحوار مع 
املعارضــــة ”غيــــر ناجم عن ضعــــف أو وجود 
متغيــــرات في الواقع الداخلــــي، ولكنه مقتنع 
بضرورة احلوار والذهاب فيه بعيدا ملصلحة 

البلد وانسجام مكوناته“.
وأكد الرئيــــس املوريتاني، في اجتماع مع 
نواب األغلبية في غرفتي البرملان، على أهمية 
احلوار بالنسبة للجو الدميقراطي في البالد، 
مشــــددا على أن تغيير الدســــتور لــــن يتم عن 
طريق حوار سياسي وإمنا من خالل استفتاء 

وطني شامل.
وفــــي رده علــــى اعتراض بعــــض النواب 
على إمكانية حل البرملــــان واملجالس احمللية 
كنتيجة للحوار املرتقب، قال ولد عبدالعزيز إن 
مصلحة البالد أولى من املصالح الشــــخصية، 
مؤكــــدا أن كل القضايــــا ســــيتم طرحها على 

طاولة احلوار.
يشار إلى أن النظام املوريتاني أطلق منذ 
أسابيع مبادرة سياسية من أجل حوار جامع 
وشامل لكافة النقاط اخلالفية مع أبرز أحزاب 

املعارضة في البالد.
وطرح توقيت هذه املبادرة ونقاطها، التي 
من بينها نقطة تتعلق بتعديل السن القانونية 
للترشح ملنصب رئيس اجلمهورية، مما يعني 
ضمنيا التلويح بتعديل الدســــتور، الكثير من 

اجلدل السياسي.
ويري أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
نواكشــــوط، محمــــد عبدالله ولد احلســــن، أن 

ثمــــة دوافع سياســــية ُتغذي مبــــادرة النظام 
فــــي التوقيت الراهن، معتبــــرا أن النظام بات 
يستشــــعر حالــــة االنســــداد السياســــي التي 
شــــكلت أبرز جتليات املشــــهد السياسي منذ 
انقالب الرئيس احلالي محمد ولد عبدالعزيز 

على السلطة سنة 2008.
وفي ســــياق آخر، يــــرى ولد احلســــن أن 
املعارضــــة التي كانــــت ترفع شــــعار املطالبة 

بالرحيــــل ”رمبــــا تكون هــــذه املــــرة مضطرة 
لتجريــــب احلــــوار كخيــــار، وذلــــك مــــن أجل 
احلصــــول على مكاســــب انتخابيــــة أو حتى 

املشاركة في السلطة إن أتيح لها هذا األمر“.
وُيفســــر تــــردد أطــــراف باملعارضــــة فــــي 
الدخول في احلــــوار بطرح احلكومة ملوضوع 
تعديــــل الســــن القانونــــي املنصــــوص عليه 
دســــتوريا، وهو ما يعني محاولة من السلطة 

لتعديل الدســــتور وفق مقايضة سياســــية قد 
تؤدي لتعديل موضوع الوالية الرئاســــية لكي 
يتمكــــن الرئيس ولد عبدالعزيز من الترشــــح 

لوالية جديدة.
ورفــــض منتــــدى الوطنــــي للدميقراطيــــة 
والوحــــدة، الذي يضم قوي سياســــية ومدنية 
معارضة، أن يكون املساس بالدستور احلالي 
مــــن ضمن النقاط املرتقبة للحوار السياســــي 

املزمع إطالقه بني السلطة واملعارضة.
وأكــــدت وثيقــــة رد املنتــــدى على رســــالة 
احلكومة، على ضرورة البدء بحكومة توافقية 

كشرط أولي للدخول في أي حوار "جدي".
واســــتبعد املنتدى الدخــــول في حوار مع 
احلكومة يتناول قضية تعديل الدستور، وذلك 
تعليقا علــــى إحدى النقاط التــــي تقدمت بها 
احلكومة واملتضمنة "تعديل الســــن القانوني 
املتعلق بالترشــــح ملنصب رئيس اجلمهورية، 
والتي ينص الدستور على أنها محصورة بني 

40 و75 سنة".
ويتميز املشــــهد السياســــي في موريتانيا 
بحراك شــــديد وصــــل إلى حــــّد االحتقان بني 
احلكومة واملعارضة، حتول إلى أزمة سياسية 

متصاعدة لم يفلحا في حّلها إلى اليوم.
وعمومــــا لم تعرف الســــاحة السياســــية 
املوريتانية اســــتقرارا يذكر منذ بداية املسار 
الدميقراطي في مطلع التســــعينيات في عهد 
ولــــد الطايع، فمنذ ذلك الوقت، أصبح الصدام 
واالحتقــــان واخلــــالف العميــــق هو الســــمة 

البارزة للمشهد السياسي.

} اجلزائر - أفادت العديد من التقارير الدولية 
بأن االنتهاكات املمارســـة ضد حقوق اإلنسان 
فـــي اجلزائر في تصاعد خطيـــر لعدم احترام 
الســـلطة للحقوق واحلريات التي التزمت بها 

في مواثيقها الوطنية والدولية.
ويعتبر حق التظاهر من احلقوق املهدورة 
وغيـــر املعتـــرف بها في اجلزائر، فالســـلطات 
الرســـمية متنع املســـيرات فـــي العاصمة منذ 
سنة 2001، الذي حتولت فيه مظاهرات حلركة 
”العروش“، التي متثل ســـكان منطقة القبائل، 

إلى مواجهات دامية مع قوات األمن.
فـــي هذا الســـياق، انتقدت منظمـــة العفو 
الدوليـــة، فـــي تقريرها الســـنوي، اســـتمرار 
تضييق السلطات اجلزائرية على املتظاهرين 
من نقابـــات وحقوقيني وعاطلني عـــن العمل، 
معتبـــرة أن تأمـــني احلقـــوق األساســـية في 

اجلزائر أمر صعب. وأفـــاد تقرير املنظمة بأن 
السلطات ”أبقت على احلظر الذي فرضته على 
جميع املظاهرات فـــي اجلزائر العاصمة، رغم 
أن قوات األمن سمحت لبعضها باخلروج دون 
أن تعترض سبيلها، وفي حاالت أخرى، فرقت 
الشـــرطة املتظاهريـــن بالقـــوة، وبخاصة تلك 
التي نظمتها حركة ”بـــركات“، احتجاجا على 
قرار الرئيـــس بالترشـــح لالنتخابات مجددا، 

لوالية رابعة“.
هذا واتهم تكتل جزائري معارض، السلطة 
احلاكمـــة بـ“اســـتعمال مصالـــح األمن خلنق 
احلريـــات“، وذلك بعـــد يومني مـــن منع وقفة 
احتجاجية مناهضة ملشـــروع الغاز الصخري 

بوسط العاصمة.
جاء ذلك في بيان أصدرته ”هيئة التشـــاور 

واملتابعة للمعارضة“ عقب اجتماع لقادتها.

واملتابعـــة  التشـــاور  ”هيئـــة  وتأسســـت 
للمعارضة“ في شهر أيلول املاضي، وتعد أكبر 
تكتـــل للمعارضـــة اجلزائرية، وتضم رؤســـاء 
حكومات ســـابقني على غرار علـــي بن فليس، 
وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية إلى 

جانب شخصيات مستقلة وأكادمييني.
وقـــال البيـــان إن ”الهيئة تنـــدد بتوظيف 
الســـلطات لألمـــن، خلنـــق احلريـــات الفردية 
واجلماعية بطريقة تعســـفية، رغـــم رفع حالة 
الطوارئ، واســـتعمال مؤسســـات اجلمهورية 
واالعتداء  الدســـتورية،  صالحياتهـــا  خـــارج 
اجلســـدي الـــذي لم يســـلم منه حتى رؤســـاء 

األحزاب السياسية والهيئات احلقوقية“.
وشجب البيان ما وصفه بـ“الظلم املمارس 
واملضايقـــات التـــي يتعرض لها الناشـــطون 

احلقوقيون والسياسيون“.

وأكدت الهيئة ”مواصلة نشاطها مبختلف 
الوسائل القانونية، والسلمية من أجل حتقيق 

مشروع االنتقال الدميقراطي“.
يشـــار إلـــى أن مصالح األمـــن اجلزائرية 
منعت وقفة احتجاجية بوسط العاصمة، دعت 
إليهـــا ”هيئة التشـــاور واملتابعة للمعارضة“، 
رفضا ملشـــروع اســـتغالل الغاز الصخري في 

اجلنوب.

 الجزائر تتنكر لتعهداتها الدولية بتضييق الخناق على حق التظاهر

متشددون من كل الجنسيات يتسللون عبر حدود ليبيا لتحقيق مشروع داعش التوسعي

ولد عبدالعزيز يفتح باب الحوار {املغشوش} مع املعارضة

الجزائرية  للســـلطات  اتهامات 

باســـتعمال قـــوات األمن لخنق 

المعارضين  وتحجيـــم  الحريات 

الرافضين للنظام الحالي

◄

5000
مقاتل أجنبي من 

جنسيات عربية وأجنبية 

يقاتلون في ليبيا

ّ
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} بغداد - حتّولت إمكانية مشاركة ميليشيات 
احلشـــد الشـــعبي في حـــرب حتريـــر املوصل 
بشمال العراق موضوع جدل وجتاذب كبيرين، 
مع تواتر التسريبات بشأن قرب موعد املعركة 

التي توصف بالفاصلة.
ومأتـــى اجلدل ما تظهـــره مكونات عراقية 
من اعتراض شديد على دخول تلك امليليشيات 
مناطـــق الشـــمال العراقـــي مخافـــة أن تكّرر 
ممارســـاتها التي ســـبق أن أقدمت عليها في 
مناطـــق عراقية أخرى دخلتهـــا بعد حتريرها 
مـــن تنظيم داعـــش. وهي ممارســـات توصف 
بالطائفيـــة وتراوحت بني القتـــل على الهوية 
ملدنيـــني بتهمة احتضانهم للتنظيم املتشـــّدد، 
واســـتباحة ممتلكات ومنع مهّجرين ونازحني 

من العودة إلى ديارهم.
وفـــي املقابـــل تبـــدي جهـــات نافـــذة في 
الدولة العراقية حرصا شـــديدا على أن يكون 

للميليشيات دور أساسي في حترير املوصل.
ويقـــول عراقيـــون إن تلـــك اجلهـــات تنّفذ 
رغبة إيران التي تتخذ من ميليشـــيات احلشد 
الشعبي ذراعا عسكرية لبسط سيطرة ميدانية 

فعلية على مناطق واسعة في العراق.
لفـــرض  وســـيلة  إيـــران  تســـتثني  وال 
امليليشيات كورقة صعبة في املعادلة العراقية. 
وبالنظـــر إلى حجم االعتراض على دخول تلك 
امليليشـــيات مناطق شـــمال العراق واالقتراب 
من املوصل مركز محافظة نينوى، تلجأ طهران 
إلى حتالفها مع قيادة إقليم كردستان العراق.

وجتّلـــى ذلك بوضوح فـــي لقاء جمع أمس 
في أربيل أكبر قيادي في احلشد الشعبي قائد 
ميليشـــيا بدر هادي العامري مع رئيس إقليم 
كردســـتان العراق مســـعود البارزاني لدراسة 
موضـــوع إدخال قوات احلشـــد الشـــعبي إلى 
محافظة كركوك والتحضيـــر لعمليات حترير 

مدينة املوصل.
وكانت مالمح حتالف كـــردي إيراني قوي 
برزت فجأة خـــالل الصيف املاضي بعد الغزو 
املفاجـــئ لتنظيـــم داعش ملناطق واســـعة في 
شمال العراق وتهديده كركوك عاصمة اإلقليم. 
ومـــع انهيار القوات املســـّلحة العراقية وفرار 
وحداتها من تلك املناطق، احتاج اإلقليم لدعم 

أميركـــي إيراني في نفس الوقـــت ضد تنظيم 
داعش الذي قويت شـــوكته بفعل ما غنمه من 

أسلحة اجليش العراقي.
ولـــم تبخـــل إيـــران بالدعـــم علـــى إقليم 
كردستان العراق وتبدو اليوم بصدد احلصول 

على ثمن دعمها.
وذكر بيان صحفي صدر إثر لقاء العامري 
مـــع البارزانـــي أن اجلانبني ناقشـــا تطورات 
املشـــهد السياســـي واألمنـــي على الســـاحة 
العراقيـــة، فضـــال عـــن تطرقهما إلى الســـبل 
الكفيلة بتوحيد اجلهـــود األمنية الرامية إلى 
دحـــر تنظيم داعـــش في املناطـــق التي وقعت 

حتت سيطرتها.
وتطـــرق العامري وبارزاني، بحســـب ذات 
البيـــان، إلى العمل معا مـــن أجل فك احلصار 
عن املناطق التي يسيطر عليها مقاتلو داعش 
فضال عن بحثهما اآللية املناسبة إلدخال قوات 

احلشد الشعبي إلى كركوك.
ويعيـــش العـــراق هـــذه األيام علـــى وقع 
أصـــداء اقتـــراب معركة حتريـــر املوصل بعد 
تســـريبات أميركية بأن موعد املعركة سيكون 

قبل حلول الصيف.
وقال وزير الدفـــاع العراقي خالد العبيدي 
أمـــس إن «الوضع مهيأ جدا في املوصل للبدء 
بعمليـــة حتريـــر املدينة من عصابـــات داعش 
اإلرهابيـــة»، مضيفا فـــي مقابلـــة صحفية أّن 
«اخلطط العسكرية لتحرير املدينة جاهزة ومت 
إعدادها ولكن ال نسمح ألي طرف وحتى بعض 
أطراف املؤسسة العسكرية باالطالع عليها أو 

معرفة موعد العملية».
ولم يغفل العبيدي الدفاع عن ميليشـــيات 
احلشـــد الشـــعبي قائـــال إّن األخيـــر «حقـــق 
انتصـــارات مهمـــة وقد حتدث إســـاءات ومع 
األســـف اســـُتغل هذا العنوان من قبل مافيات 
ولكـــن تبقى هـــذه القوات مؤثرة فـــي املعادلة 

العسكرية على األرض».
ورغم أن ميليشـــيات احلشد الشعبي بفعل 
قّوتهـــا التنظيمية والتســـليحية هـــي األكثر 
ارتكابـــا للتجـــاوزات فـــي العـــراق، إّال أنهـــا 
ليست الوحيدة في ذلك، حيث حتّولت احلرب 
علـــى تنظيم داعش فرصة لتصفية حســـابات 

سياســـية وطائفيـــة وعرقية. وأفـــادت منظمة 
هيومـــن رايتس ووتـــش أمس فـــي تقرير أن 
قوات البيشـــمركة الكردية منعت بعض العرب 
الذيـــن نزحوا جراء هجمـــة داعش من العودة 
الى مناطق في العراق متنازع عليها بني إقليم 

كردستان واحلكومة املركزية في بغداد.
وحّذرت املنظمـــة من فرض «عقاب جماعي 
على مجموعات عربية بكاملها» بسبب جرائم 
ارتكبها مقاتلو تنظيم الدولة اإلســـالمية الذي 
يســـيطر على مســـاحات واســـعة في شـــمال 
العراق. وبحســـب التقرير فإن القوات الكردية 
متنع منذ أشهر الســـكان العرب الذين نزحوا 
إثر الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في يونيو 
املاضي مـــن العودة الى منازلهـــم في مناطق 
متنـــازع عليها. وفي املقابـــل متكن األكراد من 
العودة إلى نفس املناطق وفي بعض احلاالت 
سمح لهم باالستقرار في منازل تخص السكان 

العرب النازحني.

وقالت املنظمة إنهـــا وثقت أعماال تنطوي 
على متييز في محافظتي نينوى وأربيل خالل 
زيارات نظمتها في ديسمبر ويناير املاضيني، 
مؤكدة في تقريرها أن بعض املسؤولني األكراد 
دافعوا عـــن اإلجراءات التمييزيـــة بالقول إن 

الســـكان العرب الســـنة في املنطقة ســـاندوا 
هجـــوم داعش ومـــا يزالـــون يتعاونـــون مع 
التنظيم، علما أن ميليشـــيات احلشد الشعبي 
مارســـت عقابا جماعيا في حق مناطق أخرى 

بالعراق على خلفية التهمة ذاتها.

إيران تفرض الميليشيات طرفا أساسيا في حرب تحرير الموصل

[ طهران تقبض ثمن دعمها ألربيل ضد داعش [ البيشمركة تلحق بالميليشيات في فرض عقاب جماعي على السكان
إيران احلريصة على أن يكون للميليشيات احلليفة لها موقعها املتقدم في احلرب الدائرة 
بالعراق تلجأ إلى حتالفها مع قيادة إقليم كردستان لتجاوز عقبة الرفض الشعبي الشديد 

لدخول قوات احلشد الشعبي إلى مناطق شمال البالد.

امليليشيات في استراحة محارب استعدادا ملواصلة الزحف شماال

◄ قضت محكمة بحرينية  أمس 
بإعدام ثالثة أشخاص أدينوا بقتل 

ثالثة من رجال الشرطة أحدهم 
إماراتي عامل ضمن قوة أمواج 

اخلليج عبر تفجير قنبلة عن بعد 
مبنطقة الديه غرب العاصمة املنامة 

في مارس من العام املاضي.

◄ التقى أمير قطر الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني خالل زيارته الواليات 

املتحدة األميركية وزير اخلارجية 
جون كيري، وبحث معه، بحسب 
وكالة األنباء القطرية، التطورات 

اإلقليمية والدولية.

◄ تناقلت مواقع إخبارية عراقية 
أمس خبر اعتقال السائق الشخصي 
لعزت الدوري نائب الرئيس العراقي 

األسبق صدام حسني، وذلك جنوب 
مدينة كركوك الواقعة شمال العاصمة 

بغداد.

◄ أعلنت جامعة الدول العربية  أمس 
أن أمينها العام نبيل العربي سيقوم 

الثالثاء املقبل بزيارة سريعة إلى 
الكويت واألردن للتشاور وتنسيق 

املواقف بشأن القمة العربية القادمة 
في مصر.

◄ استقبل العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس ضيوف 

املؤمتر العاملي الذي انعقد في اململكة 
حتت عنوان «اإلسالم ومحاربة 

اإلرهاب» والذي اختتم أعماله في 
مكة.

◄ أجرى أسامة النجيفي نائب 
الرئيس العراقي فؤاد معصوم 
محادثات في أنقرة مع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان استمرت 
نحو ساعة ولم يكشف رسميا عن 

فحواها، وقالت مصادر إنها تعلقت 
بالتحضير لعملية حترير املوصل.

باختصار ضغط خليجي ودولي يفرض عدن عاصمة سياسية مؤقتة لليمن
} عــدن - التقـــى املبعـــوث اخلـــاص لـــألمم 
املتحدة إلى اليمن جمال بنعمر أمس بالرئيس 
املعتـــرف به دوليا عبدربـــه منصور هادي في 
مدينة عدن اجلنوبية التي حتولت بحكم األمر 
الواقـــع إلى عاصمة سياســـية ودبلوماســـية 
للبـــالد بعـــد ســـيطرة املســـلحني احلوثيـــني 

الشيعة على صنعاء.
وفي األثناء باشـــر السفير السعودي لدى 
اليمن مهامه من عدن بعد حوالي أسبوعني من 
إغالق الســـفارة في صنعاء. وكان هادي الذي 
متكـــن من اإلفـــالت من اإلقامـــة اجلبرية التي 

فرضها عليه احلوثيون، وصل السبت املاضي 
إلى عدن ثم أعلن تراجعه عن اســـتقالته التي 
قدمهـــا للبرملان في خضم ســـيطرة احلوثيني 

على دار الرئاسة في ٢١ يناير في صنعاء.
ويأتي لقاء هـــادي مع بنعمر غـــداة لقائه 
مـــع األمني العـــام ملجلس التعـــاون اخلليجي 
عبداللطيف الزياني في عدن، وذلك في خطوة 
أكدت فيها دول اخلليج دعمها لشـــرعية هادي 

في مواجهة االنقالب احلوثي في الشمال.
وقـــال بنعمر في مؤمتـــر صحفي عقده في 
عـــدن أنه أعرب لهادي عن أملـــه «في أن تكون 

عودتـــه ملزاولـــة مهامـــه عامال مســـاعدا على 
إخراج اليمـــن من األزمة». وإذ أشـــار إلى أنه 
ناقـــش مع الرئيس اليمني «األوضاع الشـــاذة 
في اليمن وسبل اخلروج منها بطرق سلمية»، 
شدد على أن «الرئيس الهادي متمسك باحلوار 
حلـــل اخلالفـــات وأدان اللجـــوء إلـــى العنف 

لتحقيق أغراض سياسية».
كما أملح بنعمر إلى أنه قد يتخذ شـــخصيا 
خالل أيام قـــرارا حول املكان الذي يفترض أن 
ينتقل اليه احلوار الوطني خارج صنعاء التي 
يسيطر عليها املسلحون احلوثيون. وقال في 

هذا السياق «توافقنا على أن تبدي كل األطراف 
حســـن النية في احلوار» وان تكون «مرجعية 
احلوار املبـــادرة اخلليجية ومخرجات مؤمتر 
احلوار واتفاقية الســـلم والشراكة» التي وقع 
عليها احلوثيون عشيه سيطرتهم على صنعاء 
في ٢١ ســـبتمبر املاضي ونصت على تشـــكيل 

حكومة جديدة وإعادة تشكيل السلطة.
وعن نقل احلـــوار إلى مدينـــة اخرى، قال 
بنعمـــر «الرئيس أكد دعمه لبيان مجلس األمن 
الـــذي خولنـــي اختيار مكان مناســـب للحوار 

وساقوم بذلك قريبا».

اإلمارات تدعم ترسانتها الدفاعية بمعدات جديدة وتتطلع ملقاتالت أف 35

} أبوظبــي - دّعمـــت دولة اإلمـــارات العربية 
املتحدة ترســـانتها الدفاعية باقتناء طائرتني 
للنقل العســـكري وتســـع طائـــرات هليكوبتر، 
وقمرين صناعيني ومحطتني أرضيتني للتحكم 
بهمـــا، فيما نقـــل عن مصـــدر قولـــه إّن دولة 
اإلمـــارات تبدي على غرار دول خليجية أخرى 
اهتمامـــا باقتنـــاء مقاتـــالت أف ٣٥ األميركية 

فائقة التطور.
وُنقل عن مسؤول في شركة لوكهيد مارتن 
األميركيـــة قولـــه إّن كّال مـــن دولـــة اإلمارات 
العربية املّتحـــدة وقطر والكويـــت والبحرين 

مهتمة بشراء طائرة أف ٣٥.
ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار مـــا تبديـــه دول 
اخلليج من اهتمام متزايد بتطوير ترســـانتها 
الدفاعيـــة تفاعـــال مع أوضـــاع املنطقـــة وما 
مييزها من توتـــرات وتصاعد في التهديدات. 
وقد شـــرعت جل تلك الـــدول عمليا في تعظيم 
عامل التعويل على القدرات الذاتية في حماية 
مجالهـــا واحلفاظ علـــى اســـتقرارها. كما أن 
لـــدول اخلليج منظورا بصدد التطور إلرســـاء 
منظومة متكاملـــة للدفاع املشـــترك في نطاق 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأظهرت تلـــك الدول توّجهـــا نحو تنويع 
مصـــادر الســـالح فـــي ظـــل وفـــرة عارضيه 
والتنافـــس بينهـــم. ونقلت صحيفـــة «البيان 
االقتصـــادي» اإلماراتيـــة عن ريـــوك جرويش 

الرئيس التنفيـــذي في شـــركة لوكهيد مارتن 
ايرونوتيكـــس قولـــه إّن دول مجلس التعاون 
جتـــري مشـــاورات مع اجلهـــات املختصة في 
احلكومة األميركية بخصوص شراء الطائرة، 
لكن لم تتضح حتى اآلن نتائج هذه املشاورات 
واملناقشـــات، معبرا عن اقتناعـــه بأن الطائرة 
دول  احتياجـــات  لتلبيـــة  متوفـــرة  ســـتكون 

املجلس مستقبال.
وجاء تصريح جرويـــش ليوحي بإمكانية 
حدوث تغير في موقف الواليات املتحدة بشأن 
تســـويق الطائرة في اخلليج، إذ سبق لوزارة 
الدفـــاع األميركية، البنتاغـــون، أن أعلنت منذ 
أيـــام أن الواليـــات املتحـــدة ال تتوقع مبيعات 
للطائرة أف٣٥ على املـــدى القصير في منطقة 

اخلليج.
وتنتمـــي طائـــرات «أف ٣٥» إلـــى مقاتالت 
اجليل اخلامس األميركية، وهي بالغة التطور 
والتســـليح وقادرة على املناورة والهجوم في 
واألجـــواء، إضافـــة امتالكها  الظـــروف  كافة 
خاصية التخفي واإلفالت من الرادارات. وعليه 
تقدر مراكز متخصصة سعر الواحدة منها بني 
٦٥ و٩٢ مليون دوالر حسب املواصفات واملزايا 
املطلوبة مـــن قبل الـــدول الراغبة بشـــرائها. 
ومازال امتالك هذه املقاتلة إلى حد اآلن حكرا 
على ثماني دول في حلف الناتو باإلضافة الى 

اجليش األميركي.

وجاءت املقتنيات اإلماراتية اجلديدة أثناء 
معـــرض الدفـــاع الدولي آيدكـــس التي اختتم 
أمس فـــي العاصمة أبوظبي وأعلنت اإلمارات 
بلوغ إجمالي الصفقات التي عقدتها خالله مع 

شركات محلية وعاملية ١٨٫٣٣ مليار درهم.
وقال عبيد الكتبي رئيـــس اللجان املنظمة 
للمعرض إن االتفاقات التي وّقعت تســـتند إلى 
متطلبات القوات املسلحة التي تزداد. ومن بني 
تلك الصفقات توقيع القوات املسلحة اإلماراتية 

عقــدا قيمته ٢٫٢٧ مليار درهم مع شركة بوينغ 
األميركية لشـــراء طائرتني من طراز ســـي-١٧ 
للنقل العسكري. وشملت العقود األخرى اتفاقا 
بقيمـــة ٣٫٧٥ مليار درهم مع شـــركتي إيرباص 
وثايلـــز لشـــراء قمريـــن صناعيـــني وجتهيـــز 

محطتني أرضيتني للتحكم بهما.
كما وقعت اإلمارات عقدا بقيمة ٧٣٢ مليون 
درهم مع شركة اوجستا وستالند لشراء تسع 

طائرات هليكوبتر من طراز ايه.دبليو. ١٣٩.

العقيدة الدفاعية لدول اخلليج العربي تتطور بشــــــكل واضح باجتاه دعم القدرات الذاتية 
في مواجهة املخاطر والتهديدات، وتتجّســــــد عمليا في دعم الترسانات العسكرية بأحدث 

ما تتوصل له الصناعات احلربية العاملية من وسائل ومعّدات.

أف 35 قادرة على قلب موازين التحكم في األجواء بما تمتلكه من مواصفات بالغة التطور

«دولـــة اإلمـــارات تحرص علـــى إيجاد وتطويـــر أدواتهـــا وآلياتها 

الخاصة التي تمكنها بكل اقتدار من الحفاظ على أمن واســـتقرار 

الوطن وصون منجزاته ومواجهة تحديات المستقبل».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«اإلشـــكاليات األمنيـــة تحتـــاج جهـــدا مشـــتركا وإظهـــار نتائـــج 

التحقيقـــات ومعاقبة الجناة وتقليم أظافر مـــن يريد العبث بأمن 

الدولة واستقرارها».

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«نقـــص المعلومـــات المتوافـــرة يخلـــق أجـــواء ســـلبية واالنفتاح 

والمكاشـــفة والشـــفافية لها مردود إيجابي واألهـــم من ذلك أننا 

ليس لدينا ما نخفيه».

عيسى احلمادي
وزير شؤون اإلعالم البحريني 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

نخب عاملية تستكشف في التفيا سبل إنهاء األزمة العراقية

} ريغــا (التفيا) - حتتضن العاصمة الالتفية 
ريغـــا يومي الثانـــي والثالث مـــارس القادم 
مؤمتـــرا دوليا حتـــت عنوان «نحو الســـالم 
واملصاحلـــة في العـــراق» تنظمه املؤسســـة 
الدولية «ســـفراء الســـالم للعـــراق»، ويجمع 
نخبة مـــن البرملانيني والســـفراء والباحثني 
العـــراق  مـــن  والسياســـيني  واألكادمييـــني 
املّتحـــدة  والواليـــات  األوروبـــي  واالحتـــاد 
األميركية واألمم املتحدة. وستشـــهد جلسات 
املؤمتر على مدار يومني فتح ورش عمل حول 

الوضع الراهن في العراق والشـــرق األوسط 
تشمل البحث في جذور تنظيم داعش، وتاريخ 
تدخل القوى اخلارجية، وتسليط الضوء على 
دور ومســـؤولية أوروبـــا والواليات املتحدة 
واألمم املتحدة في مـــا آلت إليه األوضاع في 

العراق.
وقـــال صباح املختار ســـفير الســـالم في 
املنظمة املذكورة إن مـــن أهداف مؤمتر ريغا 
مناقشـــة واستكشـــاف مختلف اخليارات في 

التعامل مع القضايا العراقية احلالية.



} عامن - تكثفت في اآلونة األخيرة محاوالت 
املسلحني للتســـلل إلى األراضي األردنية عبر 
احلدود السورية، حيث سجلت خالل الثماني 
وأربعني ســـاعة األخيـــرة خمســـة محاوالت، 

متكن حرس احلدود من إحباطها.
وأعلـــن اجليـــش األردني في بيـــان، أمس 
اخلميـــس، أنه قتـــل ثالثة أشـــخاص حاولوا 
التســـلل من ســـوريا إلى اململكـــة، محذرا من 
أن النار ســـتطلق على كل من يحاول اختراق 

احلدود.
ونقل البيان عن مصدر عسكري في القيادة 
العامـــة للجيش قوله ”حوالي الســـاعة 22،30 
من األربعاء (20،30 تغ) حاول ثالثة أشـــخاص 
التســـلل إلى األراضـــي األردنيـــة قادمني من 

سوريا بطريقة غير مشروعة“.

وأضـــاف ”رغـــم التنبيـــه وإطـــالق بعض 
الطلقـــات التحذيرية إال أنهم لـــم ميتثلوا، ما 
اضطـــر القوات املســـلحة إلى تطبيـــق قواعد 

االشتباك وقتلهم جميعا“.
وكان اجليـــش قد ذكر، األربعـــاء، أنه دمر 
مركبـــة قادمـــة مـــن ســـوريا حاولـــت اجتياز 
احلـــدود مع اململكة وقتل مســـلحني كانا على 

متنها، كما قتل متسللني اثنني.
ولم يعـــط أي تفاصيل أخـــرى حول هوية 
املســـلحني أو ما إذا كانت املركبة تستخدم في 

التهريب.
ومنـــذ إعـــالن األردن عن تكثيـــف غاراتها 
علـــى معاقل تنظيم الدولة اإلســـالمية، في كل 
من سوريا والعراق، ارتفع منسوب التهديدات 
اإلرهابيـــة وهـــو األمر الـــذي رفع مـــن درجة 

اســـتنفار قـــوات حـــرس احلـــدود خاصة من 
اجلهة الســـورية التي تشـــهد معارك محتدمة 
بني القـــوات النظامية املدعومـــة من إيرانيني 
وعناصر حـــزب الله من جهـــة واملعارضة من 

جهة ثانية.
ويخشـــى األردن أن تؤدي حدة املعارك في 
هذا الشـــطر إلى حدوث فوضـــى على احلدود 
تستغلها العناصر املتطرفة للمرور إلى األردن.
هـــذا االســـتنفار بـــدأ يثير قلـــق املواطن 
األردنـــي ، خاصـــة وأنه ترافق مـــع حتذيرات 
الســـفارة األميركية لرعاياها من االقتراب من 

املراكز التجارية.
وقالت الســـفارة في رسالة نشـــرتها على 
موقعهـــا على اإلنترنت إنهـــا تلقت ”معلومات 
تهديـــدات  بشـــأن  مصداقيـــة  ذات  تعتبرهـــا 

محتملة تســـتهدف خصوصا املراكز التجارية 
بالعاصمة األردنية. الكبرى“ 

وفي تعقيب له على هـــذه التحذيرات، أكد 
محمد املومني الناطق الرسمي باسم احلكومة 
أنه ”مت أخـــذ اإلجـــراءات االحترازية لضمان 
ســـالمة النـــاس وأمنهـــم، نظرا إلـــى الوضع 
اإلقليمي“، الفتا إلى أن هذه التحذيرات ليست 

باجلديدة.

} القاهرة - اجتمع، مؤخرا، الرئيس املصري 
عبدالفتـــاح السيســـي بقيـــادات منشـــقة عن 
جماعة اإلخوان املســـلمني، وهـــم كل من كمال 

الهلباوي وثروت اخلرباوي ومختار نوح.
اللقاء املفاجئ مت بقصر االحتادية، وأحيط 
بقدر من السرية، حتى أن تصريحات املشاركني 
عقب نهاية االجتماع اتسمت بالتحفظ الشديد 
ومحاولـــة احلديث عن خطـــوط عريضة، األمر 
الـــذي أثـــار تكهنـــات متعددة حول األســـباب 
واألهـــداف املقصـــودة للرئيس السيســـي من 

وراء عقد هذا اللقاء في الوقت الراهن.
وقد متســـك القيـــادي اإلخواني املنشـــق 
ثـــروت اخلرباوي، فـــي تصريحاته لوســـائل 
إعالم محلية، بأن اللقاء جاء بهدف البحث في 

سبل مكافحة اإلرهاب.
بيد أن املتابعني للمشهد املصري يرون أن 
اللقاء يتجاوز مجـــرد البحث العام عن مخرج 
من دائـــرة اإلرهـــاب التي تتســـع رقعتها في 

البالد،
وركـــزوا عنـــد قـــراءة دالالت اللقـــاء على 
األجواء التي جرى فيهـــا، حيث جاء بعد يوم 
واحد مـــن صدور قانون الكيانـــات اإلرهابية، 
الـــذي أصدره السيســـي حلصـــار اجلماعات 
املتطرفـــة واحملرضة على العنـــف، وفي وقت 
تزايدت فيه الضغوط التي متارسها اجلماعات 

املتشددة.
كمـــا أنه أتـــى أيضا في خضـــم تلميحات 
خارجيـــة لدفـــع مصـــر نحو إمتـــام مصاحلة 
بـــني اإلخوان واحلكومة، والســـماح بانخراط 
عناصر اجلماعة في املشـــهد السياسي، وهو 

ما ترفضه مصر بشدة.
القيـــادي  تصريحـــات  أن  إلـــى  إضافـــة 
اإلخوانـــي املنشـــق بـــأن اللقاء جـــاء بغرض 
مواجهـــة اإلرهاب ال تتناقـــض، وفق احملللني، 

والدور احلالـــي املنوط به وبباقـــي القيادات 
املنشـــقة عن اجلماعة، وهو االتصال املباشـــر 

مع عناصر اجلماعة القابعني في السجون.
ولإلشـــارة فإن القياديني كمـــال الهلباوي 
ومختـــار نـــوح اللذين كانا ضمـــن املجتمعني 
بالرئيـــس املصري عبدالفتاح السيســـي هما 
عضـــوان ضمـــن اللجنـــة اخلاصـــة بإجـــراء 
املراجعات مع ســـجناء اجلماعـــة، وقد أفرزت 
حتـــركات اللجنة إقدام العشـــرات من أعضاء 
جماعـــة اإلخـــوان وأنصارهـــا علـــى توقيـــع 
إقـــرارات التوبة في الســـجون والتي تتضمن 

إعالن التبرؤ من اجلماعة.
وفي ســـياق البحث عن الدوافـــع الكامنة 
خلـــف اللقـــاء قـــال مصطفـــى كامل الســـيد، 
أســـتاذ العلوم السياسية باجلامعة األميركية 
فـــي القاهرة، لـ“العرب“ ”إن هنـــاك الكثير من 
التكهنات حوله، مســـتبعدا أن تكون من بينها 
مســـألة املصاحلة مـــع جماعة اإلخـــوان، ألن 
ثمنها ســـيكون كبيـــرا للطرفـــني، وأقصى ما 

ميكن التفكير فيه هو التهدئة“.
واســـتدل على ذلك مصطفـــى كامل بالقول 
إن االجتماع، جـــاء عقب يوم واحد من صدور 
قانـــون الكيانـــات اإلرهابية، ومعلـــوم أن هذا 
يوســـع نطاق املواجهة مع جماعـــة اإلخوان، 
ومع أي داعم أو ممول أو حتى متعاطف معها، 
كما أنه ليس موجها لإلخوان في األساس، ألن 
الدولة صنفتهم كإرهابيـــني، لكن هذا القانون 
يوسع نطاق املواجهة لتشمل كل من يبارك أو 

يؤيد أعمال اإلخوان.
وتوقف أســـتاذ العلوم السياسية عند هذه 
املفارقـــة، مؤكـــدا أنه ال ميكـــن أن يكون هناك 
شـــخصان في قصر احلكم املصـــري، أحدهما 
يصـــدر قانون يوســـع املواجهة مـــع اإلخوان 
وحلفائهـــم، وآخر فـــي اليوم التالـــي يتوجه 

للتهدئة والتفاوض معهم.
وأشار إلى أن الهدف ينحصر فقط في رغبة 
الرئيس في احلديث مع الهلباوي واخلرباوي 
ونـــوح، عن خطاب ديني مســـتنير، ألن الثورة 
الدينيـــة ال ميكـــن أن تأتـــي من األزهـــر فقط، 
ورمبـــا يفترض الرئيس أن تلك الشـــخصيات 

بتاريخهـــا اإلخواني قادرة علـــى إحداث هذه 
الثورة الدينية.

مـــن جانبه اعتبـــر كمال حبيـــب، الباحث 
في شـــؤون اجلماعات اإلسالمية، في تصريح 
لـ“العـــرب“ ”أن الدولـــة املصريـــة ال ميكن أن 
تعيش دون تيار اإلســـالم السياسي“، مشيرا 
إلـــى أنه في ظل األزمـــة الكبيـــرة الراهنة مع 
اإلخوان، عقب ثورة 30 يونيو، واســـتحالة أن 
تتصالـــح أو تتفاوض معهـــم، فهي حتاول أن 
توجد لنفسها قناة مع تيار اإلسالم السياسي، 
لكـــن بشـــروطها، ووســـط تفاقـــم الفجوة مع 
اإلخوان، فالدولـــة تريد أن حتافظ على وجود 
هـــذه القنـــاة، وأن يكـــون هؤالء األشـــخاص 

مهيأون ألي تفاوض محتمل.

وعن الضغـــوط األميركية علـــى مصر في 
سياق التعامل مع اإلخوان، قال كمال حبيب إن 
السيسي أراد توصيل رسالة إلى الغرب وإلى 
املنطقة، مفادها أن لدينا تيارا إسالميا معتدال 
جنلـــس معـــه ونتحاور ونشـــركه في املســـار 
السياســـي، والدولـــة جتلس مع اإلســـالميني 
واإلخوان الذين ليســـوا ضد هدم املؤسسات، 
وال يتخذوا مـــن دول أخرى منصـــات لتهديد 

مصالح بالدهم وتنفيذ مؤامرات ضدها.
األمـــر الذي يعنـــي، في نظـــر حبيب، عدم 
وجـــود مصاحلـــة مـــع اإلخـــوان كتنظيم، ألن 
مواقـــف األشـــخاص الثالثـــة الذيـــن التقاهم 
للمصاحلـــة مـــع  السيســـي رافضـــة أصـــال 
اإلخوان بشـــكل واضـــح، وهم ضـــد التنظيم 

الدولي لإلخوان وسياســـاته الراهنة. يذكر أن 
القيادات الثالث الذين التقاهم السيســـي من 
ألد أعداء اإلخوان حاليا، وال ميكن حســـابهم 
على اجلماعة من قريب أو من بعيد، أو الكالم 
عن رغبتهم في الســـعي ملصاحلة سياسية مع 

جماعة اإلخوان.

مصر تستعني باملنشقني عن اإلخوان لكشف خططهم
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طرح لقاء الرئيس املصري عبدالفتاح السيســــــي مع قيادات منشــــــقة عن جماعة اإلخوان 
أسئلة كثيرة حول أهدافه، خاصة في هذا الظرف احلالي، وسط شبه اقتناع لدى احملللني 
السياســــــيني، بأال نية للدولة في التفاوض مع اجلماعة املصنفة إرهابية، ويســــــتدلون على 

ذلك بقانون الكيانات اإلرهابية الصادر مؤخرا.
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مواطنة مصرية تتهم اإلخوان باإلرهاب خالل تفقد األضرار الناجمة عن تفجير في حي إمبابة بالجيزة

آشوريون يحتجون من لبنان على إقدام تنظيم الدولة اإلسالمية على خطف العشرات من أبناء طائفتهم شمال شرقي سوريا

اشتباكات عنيفة بني الجيش 

ومسلحني شرقي لبنان

} بــريوت - وقعـــت اشـــتباكات عنيفة، أمس 
اخلميـــس، بـــني اجليش اللبناني ومســـلحني 
ســـوريني، عند السلسلة الشرقية جلبال لبنان 
احلدوديـــة مع ســـوريا، تقـــّدم بعدها اجليش 
نحو مواقع اســـتراتيجية كان يســـيطر عليها 

هؤالء داخل األراضي اللبنانية.
وقـــد أدت هذه املواجهات إلى جرح ضابط 
لبناني وعـــدد من اجلنود، إصاباتهم ليســـت 
خطيرة، وســـط أنباء عن اســـتمرارها مســـاء 

اخلميس وإن كانت بصورة متقطعة.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة ”منذ اخلامســـة 
والنصـــف مـــن صبـــاح اخلميـــس بالتوقيت 
احمللي (3:30 تغ) اشتدت املعارك على السلسلة 

الشرقية جلبال لبنان“.
وأضافـــت املصـــادر أن وحـــدات اجليش 
اللبنانـــي قامت بقصف محـــاور ”تلة احلمرا“ 
في رأس بعلبك وجرود عرســـال  و“أم خالـــد“ 
شـــرق لبنـــان، حيـــث كان عدد من املســـحلني 
الســـوريني يتحصنـــون بها في شـــكل مركز، 
باألســـلحة الصاروخيـــة واملدفعيـــة الثقيلـــة 

واملتوسطة.
في وقت الحق، قالـــت مصادر إن ”اجليش 
ســـيطر بشـــكل كامل على تلة جراش في رأس 
بعلبـــك، شـــرقي لبنـــان، ومتكن مـــن مصادرة 

أسلحة وذخائر“.

التهديدات اإلرهابية تتصاعد على حدود األردن الشمالية
◄ يبدأ، اليوم الجمعة، المبعوث 

الدولي إلى سوريا ستافان دي 
ميستورا زيارة جديدة إلى دمشق 

يبحث خاللها خطته لتجميد القتال 
في مدينة حلب. 

◄ أمرت محكمة مصرية بحبس 
ضابطين أربعة أيام على ذمة 
التحقيق في تهمة قتل محام 

محتجز في قسم شرطة يعمالن به 
في القاهرة. 

◄ قام يهود ينتمون إلى عصابة 
”تدفيع الثمن“ بإحراق كنيسة جبل 

صهيون في القدس، ما أدى إلى 
وقوع أضرار بأجزاء من الكنيسة.

◄ استقبل مطار القاهرة 518 
مصريا من النازحين من ليبيا 

قادمين من مطار جربة التونسي 
على متن طائرتين ضمن الجسر 

الجوي الذي نظمته مصر منذ 
الجمعة إلجالء رعاياها بعد تدهور 

الوضع األمني في ليبيا.

◄ اعتقلت األجهزة األمنية 
المصرية أردنيا خالل حملة على 
التنظيمات اإلرهابية في منطقة 

جبلية بمدينة القنطرة شرق سيناء.

◄ رهن الرئيس السوداني، عمر 
البشير، إطالق سراح المعارضين 
البارزين فاروق أبو عيسى وأمين 
مكي مدني، باالعتذارعن توقيعهما 

على اتفاق مع حركات تمرد مسلحة.

◄ نفذت طائرات تابعة للتحالف 
الدولي عدة ضربات على مناطق في 
ريف تل تمر بمحافظة الحسكة التي 
سيطر عليها تنظيم داعش قبل أيام 
واختطف منها عشرات المسيحيين 

اآلشوريين .

باختصار

«نجـــدد موقفنا الداعم لســـيادة مملكة البحرين واســـتقرارها، 

وتحصني العالقات التاريخية بني الحكومتني والشـــعبني، على 

قاعدة عدم تدخل أي بلد في شـــؤون اآلخر الداخلية».
ميشال فرعون
وزير السياحة اللبناني

«لســـت في دمشـــق لكنني أعلم أن بشار األســـد يريد إيقاعنا في 

الفـــخ عبر لقائـــه بنا في ظل بحثه عن اعتراف رســـمي من فرنســـا 

بنظامه». 
آالن مارسو
النائب عن االحتاد من أجل احلركة الشعبية الفرنسي

«ال تفـــاوض دون أمن ودون إطالق الحريـــات الفردية والجماعية، 

وهذه ليســـت منحـــة من الحكومة، هـــذه حقوق إنســـان، وحقوق 

الناس ال تشترط باملفاوضات». 
عبدالواحد محمد نور
رئيس حركة جيش حترير السودان

محمد المومني:

تم أخذ اإلجراءات 

االحترازية لضمان سالمة 

الناس وأمنهم

مصطفى كامل السيد:

قانون الكيانات اإلرهابية 

يوسع نطاق المواجهة مع 

جماعة اإلخوان

واحـــد  يـــوم  بعـــد  جـــاء  اللقـــاء 

الكيانـــات  قانـــون  مـــن صـــدور 

اإلرهابية، الذي أصدره السيسي 

لحصار الجماعات املتطرفة

◄



} واشــنطن - اعترفت اإلدارة األميركية بأنها 
تتقاســـم مع إيران الهدف نفسه والمتمثل في 
محاربـــة تنظيـــم الدولة اإلســـالمية المتطرف 
حتى وإن لم يجمعهما تنســـيق عســـكري على 

أرض الواقع.
وأكد وزير الخارجية األميركي جون كيري 
في كلمته أمام لجنـــة في الكونغرس، في وقت 
متأخر أمس األول، أن مـــا وصفها بالمصلحة 
المشـــتركة مع طهـــران ال ترقى إلى مســـتوى 
التعاون معها، حسب ما أوردته وكاالت األنباء.

ونفـــى كيـــري فـــي الوقت نفســـه أن تكون 
الواليات المتحدة قد طلبت أي تعاون من إيران 
في هذا الشـــأن وقال إن ”اإليرانيين يعارضون 
تماما داعش ويقاتلون ويقضون على عناصره 
على طول الحدود مع العراق ولديهم قلق كبير 

بشأن ما سيجري في المنطقة“.
ولم تعلق إيران على تصريحات المسؤول 
األميركي لحـــد اآلن، لكن من المتوقع أن يكون 
الرد مثلما هو معتاد من قبل مســـؤولي النظام 
عبـــر إظهارهـــم العـــداء األزلي لمـــا يصفونه 

بالشيطان األكبر.
وكان وزير الخارجية األميركي قد نفى في 
ديسمبر الماضي أي تنسيق عسكري مع إيران 
بعد إعالن وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) 
أن الحرس الثوري نشـــر مقاتـــالت حربية في 

العراق لمحاربة تنظيم داعش.
وأكد نائب وزير الخارجية اإليراني حسين 
أمير عبـــد اللهيان، مطلع الشـــهر الجاري، أن 
واشنطن طلبت من بالده المساعدة في حربها 
على اإلرهـــاب، لكنه اتهمها بدعـــم المتطرفين 

حينما قال ”نعرف أن الواليات المتحدة تفتقر 
للمصداقيـــة ألنها هي من يقـــدم الدعم لبعض 

تلك الجماعات“، في إشارة إلى داعش.
ويبـــدو أن دفـــاع كيـــري عـــن طهـــران في 
محاربـــة التطـــرف، والذي جاء مع اســـتعداد 
رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
إللقـــاء كلمته أمـــام الكونغـــرس األميركي يوم 
الثالثـــاء من األســـبوع المقبل بشـــأن النووي 
اإليراني، يؤكد مرة أخرى مدى العالقة الخفية 

التي تربط إدارة أوباما بالنظام اإليراني.
ووســـط ذلك، بدأت إيران في اســـتعراض 
قوتها العســـكرية عبر مناورات لقوات الحرس 
الثوري بمختلف تشـــكيالتها في مضيق هرمز 
االســـتراتجي فـــي خطوة أثـــارت حفيظة دول 

الخليج بشكل ملحوظ.
وعلـــى الرغم مـــن ذلـــك كله فإن سياســـة 
ازدواجيـــة المعايير لواشـــنطن بدأت واضحة 
فـــي التعامـــل مع إيـــران، إذ أنها قبل خمســـة 
أســـابيع مـــن توقيع محتمـــل التفـــاق نووي 

بيـــن القـــوى العظمى مـــع إيران، يقـــول وزير 
خارجيتها كيري بأن ”إيران ممنوعة لألبد من 
صنع ســـالح نووي هذه طبيعة االنضمام إلى 

معاهدة عدم االنتشار التي هي عضو فيها“.
ويؤكد خبراء أن هناك تحالفات غير معلنة 
بين الواليات المتحدة وإيران لمحاربة داعش 
وذلك بســـبب فشل اإلدارة األميركية في تحديد 
أولوياتهـــا فـــي مواجهـــة التنظيـــم عكس ما 
تجيده طهران التي تعتبر أكثر األطراف معرفة 
بما تريد تحقيقه من االضطرابات الحاصلة في 

الشرق األوسط.
كما يعتبر آخرون أن التصريحات المشّفرة 
بين الجانبين تشير إلى أن هناك تعاونا بينهما 
لخدمـــة لمصالحهما وخصوصا بعد الكشـــف 
عن تبادل الرســـائل السرية بين الرئيس باراك 
أوباما والمرشـــد األعلى علـــي خامنئي والتي 

كان عنوانها األبرز داعش مقابل النووي.
ويفســـر محللون هـــذا التقـــارب األميركي 
اإليراني فـــي هذا التوقيت رغـــم أن عالقتهما 

الدبلوماســـية مقطوعـــة منـــذ أكثـــر مـــن 36 
عامـــا، بأن واشـــنطن تـــرى أن أهميـــة إيران 
الجيوسياسية في الشرق األوسط زادت بشكل 
أكبر بعـــد إزاحة حكم طالبان في أفغانســـتان 

ونظام صدام حسين في العراق.
وعلى مدار سنوات عديدة، كانت هناك آمال 
لدى اإليرانيين ومخاوف لدى دول الخليج من 
أن واشنطن قد تقرر أن تتحالف مع إيران على 
حساب دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما 

قد يجّسده الوضع الراهن في المنطقة.
وهـــددت واشـــنطن بوقـــف المفاوضـــات 
النووية برمتها إذا شـــعرت بأن طهران تراوغ 
بشـــأن التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك كله يندرج 

ضمن سياسة التخويف في الظاهر.
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} فيينا - صادق المجلس الوطني النمساوي 
الغرفة األولى للبرلمان على مشــــروع ”قانون 
اإلســــالم“ الجديد، الذي أثار حفيظة أوســــاط 
الجمعيــــات اإلســــالمية المختلفة فــــي البالد 

والسيما التركية منها، وفق وكاالت األنباء.
وأعلــــن البرلمــــان الموافقــــة علــــى مشــــروع 
القانــــون، فــــي وقت متأخر أمــــس األول، دون 
تحديــــد عدد مــــن صوتوا لصالحــــه أو ضده، 
وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش الساخن 

بشأنه.
ومن المنتظر أن يعرض مشــــروع القانون 
على المجلس االتحادي خــــالل األيام القادمة 
الــــذي يمكنــــه االعتــــراض عليــــه، لكــــن هــــذا 
االعتراض لن يؤدي إال لتأجيل إقرار مشــــروع 
القانــــون في حال تمســــك المجلــــس الوطني 

بموقفه منــــه باعتبــــار أن رأي الغرفة الثانية 
للبرلمان ال يعدو أن يكون استشاريا.

وخالل المناقشات وصف وزير الخارجية 
سابســــتيان كورتس مشــــروع القانــــون بأنه 
خطوة هامة للعيش المشــــترك بين المسلمين 
وغيرهم، مشيرا إلى أن اإلسالم يتطور بشكل 

مستقل في النمسا.
ووفقــــا للقانــــون الجديد فإنه لن يســــمح 
ألئمة المســــاجد فــــي النمســــا الحصول على 
تمويــــل خارجــــي فــــي المســــتقبل فضال عن 
ضــــرورة إلمامهــــم باللغة األلمانيــــة وأن يتم 
تدريبهم وتهيئتهم داخل البالد بعد أن كانوا 

يأتون من الخارج والسيما من تركيا. 
ويعتقد مراقبون أن للقانون بعض الفوائد 
تكمن في تمتع مسلمي النمسا وألول مرة منذ 

إقرار هذا القانون في 1912 بتلقي المســــاعدة 
والرعايا الدينية سواء كان ذلك أثناء الخدمة 
العســــكرية أو أثناء مكوثهم في المستشفيات 
وكذلــــك فــــي الســــجون للحيلولة دون نشــــر 

التطرف فيها.
إلــــى ذلك، انتقــــد محمد جورميــــز، رئيس 
الهيئة الدينية التركية في تصريحات لبرنامج 
”جورنال الصباح“ باإلذاعة الرسمية، مشروع 

القانــــون واعتبره عودة إلى الــــوراء مئة عام 
ويهدد وحدة المســــلمين فــــي البالد، على حد 

وصفه.
ومن المرجح، بحســــب تقاريــــر، أن تتقدم 
المنظمات اإلســــالمية في النمســــا بطعن إلى 
المحكمة الدستورية حول مشروعية القانون، 
حيــــث يــــرون فيــــه إجحافا قــــد يكّبل نشــــاط 

المسلمين في المستقبل.
يذكــــر أن الحكومة النمســــاوية أعلنت في 
الثاني مــــن أكتوبــــر الماضي عن المشــــروع 
وذلك كثمرة للمباحثات بيــــن الدولة والهيئة 
اإلسالمية في البالد منذ 2011، في وقت تحاول 
فيه فيينــــا معاضدة المجهــــود األوروبي في 
مكافحة ظاهرة اإلرهاب مــــن خالل التضييق 

على التكفيريين.

للمشاركة والتعقيب
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الواليات المتحدة تستنجد بإيران للقضاء على داعش

البرملان النمساوي يقر قانونا مثيرا للجدل بشأن اإلسالم 

} لندن  - كشـــفت تقارير إعالمية النقاب عن 
هوية السفاح الملثم لتنظيم الدولة اإلسالمية 
المتشـــدد والمعروف باسم ”الجهادي جون“ 
والذي ظهر في تســـجيالت فيديو وهو يقوم 

بذبح بعض الرهائن الغربيين.
وقالت هيئة اإلذاعـــة البريطانية ”بي بي 
ســـي“، أمس الخميس، إنها علمت بأن ذباح 
داعش المشـــتبه به الرئيســـي في تسجيالت 
إعـــدام مصـــورة نشـــرت على مراحـــل خالل 
األشـــهر األربعـــة الماضيـــة، يدعـــى محمـــد 

الموازي وهو من غرب لندن.
ورفضت الشرطة البريطانية التعليق على 
الموضوع، حيث قال ريتشارد والتون رئيس 
جهـــاز مكافحة اإلرهاب في شـــرطة العاصمة 
لنـــدن في بيان ”لن نؤكد هويـــة أحد في هذه 
المرحلة أو نعطي أي تحديث للمعلومات عن 
ســـير هذا التحقيق في مكافحة اإلرهاب على 

الهواء“.
وحســـب صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ 
األميركية التي أجرت حوارا مع أحد أصدقاء 
ذباح الدولة اإلســـالمية المتشـــدد، لم تكشف 
عـــن هويته، قال في تصريحـــات حصرية لها 
”لـــم يكن لدّي أدنى شـــك بأن محمـــد الموازي 
هو جون الجهادي، لقد كان مثل أخ بالنســـبة 

إلّي، وأنا متأكد من أنه هو“.
وتؤكد تلـــك التقارير أن محمـــد الموازي 
سفاح داعش الشهير مولود في الكويت وأنه 
ينحـــدر من عائلة ميســـورة وأنهـــى تعليمه 
الجامعي في اختصاص هندســـة الحاسوب، 
كما يعتقد أن له صلة بمشـــتبه به ســـابق في 
بريطانيا كان قد ســـافر إلى الصومال في عام 
2006 وقام ببعض التسهيالت الخاصة بحركة 

الشباب الصومالية، وأدار شبكة لتمويلها.
ويـــرى خبـــراء أن تحديـــد هوية ســـفاح 
داعش لن يغّير من األمر شـــيء على األقل في 
الوقت الراهـــن خصوصا أن االســـتخبارات 
البريطانية ترفض تأكيد تلك المعلومات، لكن 
ذلك قد يســـاعدها في استكمال مهمتها وهي 

تحديد مكانه بهدف القبض عليه حيا.
قد ُكشـــف وألول  وكان ”الجهـــادي جون“ 
مرة في فيديو تم بثه في أغســـطس الماضي 
عندما ظهـــر وهو يذبح الصحفـــي األميركي 
جيمـــس فولـــي، حيـــث خلـــف ذلـــك العمـــل 
صدمـــة لـــدى الغـــرب ليظهر مـــرة أخرى في 
لقطات فيديو تصـــور عمليات ذبح الصحفي 
األميركي ستيفين سوتلوف وموظفي اإلغاثة 
البريطانييـــن ديفيـــد هاينس وألـــن هينينغ 
وموظف اإلغاثة األميركي عبدالرحمن كاسيغ 

المعروف أيضا باسم بيتر.

الكشف عن هوية {الجهادي 

جون} ذباح الدولة اإلسالمية

[ محللون: واشنطن وطهران تدعمان تحالفهما السري بتفادي المواجهة في العراق

واشنطن لديها مصلحة مشتركة مع إيران في التصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية املتطرف

◄ اعتقل جهاز مكافحة اإلرهاب 
التركي، الخميس، الرئيس السابق 

الستخبارات الشرطة رمضان 
اكيوريك، على خلفية مقتل صحفي 

تركي من أصل أرمني.

◄ قتل حارس، الخميس، إثر سقوط 
قذائف هاون داخل حرم القصر 

الرئاسي الصومالي في مقديشو 
يشتبه في أن حركة الشباب تقف 

خلفه.

◄ نشرت صحيفة الغارديان 
البريطانية، أمس، وثيقة مسربة عن 
االستخبارات الروسية تؤكد إنشاء 
القاعدة فريقا من 60 شخصا لتنفيذ 

هجمات انتحارية ضد أهداف بحرية.

◄ صادق أعضاء الكونغرس 
األرجنتيني على مشروع قانون 

إللغاء وكالة االستخبارات، حسب ما 
ذكرته هيئة اإلذاعة البريطانية (بي 

بي سي)، الخميس.

◄ كشفت وكالة أنباء سبوتنيك 
الروسية، أمس، عن استعداد القوات 

الروسية في المنطقة الوسطى 
إلجراء مناورات عسكرية فوق بحر 

بارينتس شمال البالد في األيام 
القادمة.

◄ قالت وزيرة الخارجية األسترالية 
جولي بيشوب، الخميس، إن نحو 

40 امرأة أسترالية شاركن في أعمال 
إرهابية لتنظيم الدولة اإلسالمية 

المتطرف.

◄ تبنت طالبان هجوما انتحاريا 
استهدف، صباح أمس، موكبا 
دبلوماسيا تركيا في العاصمة 

األفغانية مما أدى إلى مقتل تركي 
وأفغاني.

باختصار

أخبار
{حركة الخدمة ألقيت في حوض فيه تمساح قاتل، وهي تصارع 

من أجـــل البقاء، فليس أردوغان وحده من يريد إقصاءها بل هو 

مدفوع أيضا برغبة من القوميني والعلمانيني}.

علي بوالج
أعالمي ومحلل سياسي تركي

{الحكومـــات الغربيـــة تعيش حالـــة إنكار، كشـــخص مدمن على 

الكحول يرفض أن يعترف بأن لديه مشكلة إدمان. لدينا معضلة 

مع التطرف الديني وعلينا مواجهتها بصدق}.

مورتن ستورم
والقاعدة عميل مزدوج سابق لـ“سي آي إيه“ 

{األمـــر الوحيد الذي نريده هو احترام مصالحنا القومية بالشـــكل 

املطلـــوب، وعندما يحصل هذا، ســـيكون هنـــاك تغير جديد في 

العالقات الدولية وخصوصا مع الغرب}.

دميترى بيسكوف
الناطق الرسمي باسم الكرملني

سباستيان كورتس

قانون اإلسالم خطوة هامة 

للعيش المشترك بين 

المسلمين وغيرهم

الهدنة الهشة في أوكرانيا تنبئ بعودة االضطراب من جديد

روسيا تتهم الغرب بافتعال أزمة لعرقلة اتفاق السالم في أوكرانيا
} موســكو  - اتهمت روســـيا الغرب بافتعال 
أزمـــة معها علـــى خلفية ما تعيشـــه أوكرانيا 
مـــن اضطرابات منذ أكثر من عـــام على الرغم 
من التوصـــل إلى اتفاق في روســـيا البيضاء 
قبل أســـبوعين لوقف إطـــالق النار بين طرفي 

الصراع.
واعتبر وزير الخارجية الروســـي سيرغي 
الفروف، أمس الخميـــس، التهديدات الغربية 
لبالده مـــن خـــالل التلويح بفـــرض مزيد من 
العقوبـــات دليال علـــى أن االتحـــاد األوروبي 
والواليات المتحـــدة ال يعمالن من أجل نجاح 

الهدنة بين االنفصاليين وكييف.
وقال الفروف خالل مؤتمر صحفي مع فريق 
االتصال الوزاري لمنظمة التعاون اإلســـالمي 
بشأن فلسطين والقدس المحتلة ”أعتقد أن كل 
شـــيء يمكن أن يفسر ببساطة، إنهم يحاولون 
تأجيج الهستيريا العامة وتحويل االنتباه عن 

ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك“.
يأتي ذلك غداة تلويح فرنســـا بفرض حظر 
إضافي على روسيا في حال سيطر انفصاليو 
أوكرانيا علـــى مدينة ماريبول االســـتراتجية 
التـــي تربط بين إقليم دونباس وشـــبه جزيرة 
القرم، ووســـط إعالن الحكومة األوكرانية عن 
البـــدء بســـحب أســـلحة الجيـــش الثقيلة من 

خطوط الجبهة في شرق البالد.

ولم يســـتبعد وزيـــر الخارجيـــة األميركي 
جون كيـــري بدوره فـــرض عقوبـــات إضافية 
روسيا حول  على موســـكو، منّددا بـ“أكاذيب“ 

ضلوعها في النزاع بأوكرانيا.
ويبـــدو أن اتفـــاق وقـــف إطـــالق الذي تم 
التفاوض حوله في مينســـك صمد في شـــرق 
أوكرانيا بشـــكل نســـبي، حســـب محللين، إال 
أنـــه ال تلوح في األفق أي مؤشـــرات تدل على 
أن األزمـــة األوكرانية انتهـــت فعليا نظرا إلى 
محاولة الغرب التضييق على روســـيا بشتى 

الطرق لمنع تمددها.
ويرى مراقبـــون أن االتفاق الـــذي أبرمته 
روســـيا مـــع قبـــرص، والـــذي يتيـــح للقوات 
الروســـية اســـتخدام الموانـــئ القبرصية في 
البحـــر المتوســـط والـــذي جـــاء متزامنا مع 
المســـاعي لرأب الصدع في أوكرانيا، سيزيد 
من التوتر بين موســـكو والغرب أكثر وأنه من 

غير المستبعد أن تنشأ أزمة جديدة بينهما.
وتعول موســـكو علـــى مصداقيـــة منظمة 
التعـــاون األوروبية في مراقبـــة مراحل تنفيذ 
الهدنة في أوكرانيا خصوصا بعد أن ســـجلت 
غيابها بشكل ملحوظ من خطوط التماس بين 
طرفـــي النزاع بداعي اســـتمرار االشـــتباكات 
بينهمـــا. في غضون ذلك، رحـــب األمين العام 
لحلـــف شـــمال األطلســـي ينس ســـتولتنبرغ 

بمظاهر تراجع حدة القتال في شرق أوكرانيا، 
معربا عن أمله في التزام كافة األطراف بوقف 

إطالق النار.
االنفصاليين  األوكرانيـــة  الحكومة  وتتهم 
المواليـــن لروســـيا بالســـعي إلى الســـيطرة 

علـــى مدينـــة ماريوبول وذلك بعد ســـيطرتهم 
األســـبوع الماضـــي على مدينة ديبالتســـيفي 
االستراتيجية الواقعة بين مدينتي دونيتسك 
جمهوريتيـــن  أعلنتـــا  اللتيـــن  ولوغانســـك 

انفصاليتين من جانب واحد.

تســــــتبعد الواليات املتحدة كال من إيران 
وســــــوريا مــــــن قامــــــوس حســــــاباتها في 
ــــــي، فــــــي ظل التحشــــــيد  ــــــف الدول التحال
املتواصل للقضــــــاء على تنظيم داعش في 
العراق وسوريا، غير أن واشنطن على ما 
يبدو تخطط ســــــرا للقضاء عليه بالتعاون 
مع طهران دون أن تخسر حلفاءها العرب 

في الشرق األوسط.

اإلدارة  أن  يؤكـــدون  خبـــراء 

التحالف  بأن  األميركية مقتنعة 

الذي تقوده لـــن يقضي بمفرده 

على تنظيم داعش

◄

إيران الرابح األكبر من التركيز 

الدولي على داعش
ص 7



ر ديّوب عامّ

} لـــم تبق لتركيا أرض خـــارج إمبراطوريتها 
املمتـــدة لســـتة قرون مـــن 1299 إلـــى 1921 إّال 
قبر ســـليمان شاه وعشـــرة فدادين من األرض 
احمليطة به. وحتى مع بدء االحتالل الفرنسي 
لسوريا عام 1918، لم يتّم نقل الرفات. لكنه ُنقل 
الحقا بســـبب إنشاء ســـّد الفرات مخافة غرقه 
في امليـــاه عام 1973، وقد ّمت ذلك بالتوافق بني 

احلكومتني التركية والسورية حينها.
اجلديـــد فـــي األمـــر اليـــوم، أّن تركيـــا لم 
تســـتطع منـــذ أكثر من عشـــرة أشـــهر تغيير 
جنودهـــا األربعـــني املكّلفني بحراســـة ضريح 
جـــد العثمانيني، حيـــث جرت العـــادة أن يتّم 
تبديلهـــم كّل شـــهرين تقريبا، بســـبب بســـط 
ســـيطرته علـــى محيط القبر،  تنظيم ”داعش“ 
رغـــم أّن التنظيـــم املتطـــّرف لم يهدد بشـــكل 
مباشر بتحطيمه. وقد فشـــلت محاولة سابقة 
قامت بها احلكومة التركية للوصول إليه، كما 
أّن ”داعـــش“ متّكن من االســـتيالء على بعض 

اآلليات العسكرية التركية.
في احلادي والعشرين من فبراير اجلاري، 
دخلـــت قوات تركيـــة إلى األراضي الســـورية 
بغاية نقل الرفات، ولم تتعرض ألّي مناوشات. 
ويذهب مراقبـــون إلى أن العمليـــة ّمتت بعلم 
قـــوات التحالـــف الدولـــي وقنصليـــة النظام 
ومع  السوري في تركيا، وباتفاق مع ”داعش“ 
حزب الـ“بي يا دي“. وبالفعل فقد ّمتت العملية 
بنجاح ونقلت الرفـــات ودّمرت تركيا الضريح 
وكافة املباني احمليطة به، خشـــية أن تستغله 

أّي أطراف لغايات أخرى.
وعلى الرغم من أّن تركيا نقلت الرفات إلى 
أراضيها إّال أّنها لم تدفنه هناك، وإّمنا أعلنت 
منطقة ”آشـــمه“، وهي قرية حدودية سورية ال 
تبعد عن األراضي التركية أكثر من كيلومترين 
إثنني، منطقة عســـكرية، ورفعـــت فوقها العلم 
التركـــي، لتجّهـــز ضريحا جديـــدا يليق بجد 

األتراك في تلك القرية.
هذه اخلطـــوة دفعت العديـــد من احملللني 
إلى طرح ســـؤال مفاده؛ ملاذا لم تنه تركيا هذه 
القضيـــة وتدفن جـــّد مؤســـس اإلمبراطورية 
العثمانيـــة على أرضها وتلغي أّي حساســـية 
بينهـــا وبني ســـوريا حول هذه املســـألة؟ وقد 
أثارت هذه العملية جدال واســـعا بني األوساط 
السياســـية التركيـــة، فمجرد نقـــل الرفات من 
منطقـــة إلى أخـــرى داخـــل ســـوريا اعتبرته 
القوى القومية التركيـــة تفريطا بأرض تركية 
وبالســـيادة التركية على تلـــك املنطقة، بينما 
اعتبرتـــه القـــوى املؤيدة ألردوغـــان، وأغلبها 
إسالمية، قطعا للطريق أمام احتمالية تدميره 
مـــن قبـــل ”داعش“، ورمبـــا لرفـــع احلرج عن 
”داعش“ الذي يقيـــم عناصره عالقات قوية مع 
املخابـــرات التركية، حيـــث أّن التنظيم كان قد 
دّمـــر كل األضرحة املوجودة فـــي الرقة وريف 
حلـــب وفي جـــل األماكـــن التـــي وقعت حتت 
سيطرته. كما أّن نقل رفات سليمان شاه يشّكل 
ضرورة لـــدى القادة األتراك ألســـباب متعّددة 
خارجية وداخلية، أهّمها، وفق ذات املراقبني، 
احليلولة دون اســـتخدامه كماّدة في الّسجال 
السياســـي في االنتخابـــات البرملانية التركية 

املقبلة (بعد أشهر قليلة).

تخاذل سوري 

لـــم يكـــن وجـــود الرفـــات لُيمّثل مشـــكلة 
قبل تشـــكيل الدولـــة الســـورية احلديثة، فقد 
كان مبثابـــة مجّرد ضريح موجـــود في أرض 
”اخلالفة اإلسالمية التركية“ سابقا، ولكن بعد 
تشـــّكل الدولة الســـورية، أضحت حماية هذا 
الّضريح مـــن قبل قوات تركية ُتعـــّد انتقاصا 
من السيادة الوطنية السورية، خاّصة أّن هذا 
األمر لم ترفضه سياســـة االنتداب الفرنســـي 
على سوريا. كما أّنه لم يسّبب أزمة حقيقية مع 
النظام السوري في ما بعد وإلى حدود اللحظة 
الراهنة. ولكّن تركيـــا كانت مطامعها أكبر من 
ذلك بكثير؛ حيث أّنها احتّلت محافظة سورية 
بأكملها، وهي لواء اسكندرون، الذي كان تابعا 
حملافظة حلب. وجاء ذلك بالتوافق مع حكومة 

االنتداب الفرنسي عام 1939. 

ويؤكـــد الباحثون أّن تلـــك اخلطوة كانت 
تهدف إلى إرضاء تركيـــا ودفعها للوقوف في 
صـــّف قوات احللفـــاء ضّد أملانيـــا النازية في 
أوائـــل احلرب العاملية الثانيـــة، وقد احتفظت 
تركيا بتلك األراضي السورية إلى حدود اآلن.

ضعـــف احلكومـــات الســـورية املتعاقبة، 
ووهـــن الهيـــكل العربـــي، زاد مـــن األطمـــاع 
اإلقليميـــة فـــي أراضي العـــرب، حيث أحلقت 
إيران منطقة األحواز وعددا من اجلزر العربية 
املوجودة فـــي اخلليج العربي بهـــا. والعديد 
من األمثلـــة األخرى أبرزها فلســـطني احملتلة 
بكاملها. هذه احلالة العامة من الضعف منعت 
من الضغط اجلدي الستعادة األراضي العربية 
املُفتّكة، كما حال ضعف احلكومات الســـورية 
املتعاقبة دون استرداد لواء اسكندرون، وتكرر 
األمـــر ذاته مع هضبة اجلوالن احملتلة من قبل 

الكيان الصهيوني إلى اليوم.
لـــم يغيـــر النظام الســـوري، الـــذي يّدعي 
الوطنية، شـــيئا في مـــا يتعّلـــق بقضية لواء 
اســـكندرون، ولـــم يطالـــب باســـتعادته على 
املســـتوى الدولي حتى. ويشـــار كذلك إلى أّن 
الـــروس املتحالفني مـــع النظام بشـــكل دائم، 
منـــذ عام 1970، فّضلوا اإلبقاء على تلك احلال، 
ليظّل اللواء قضية سياســـية تستغلها روسيا 
البتزاز تركيا في احملافل الدولية، ســـيما وأّن 
النظام الســـوري لم يكن قادرا على استعادته 
بقوة السالح وحتى لو كان قادرا فتلك املسألة 
الوطنيـــة لم تكن على ســـّلم أولوياته، فقد كان 
يركـــز اهتمامه على بناء ســـلطته الشـــمولية 
فحســـب، وصمته املطبق جتاه قضية اجلوالن 

منذ عام 1973.
ســـنة 1998 حشـــدت تركيـــا قواتهـــا على 
احلـــدود الســـورية، إلجبار النظام الســـوري 
حينهـــا علـــى إنهـــاء دعمـــه حلـــزب العمـــال 
الكردســـتاني الـــذي يقاتل احلكومـــة التركية 
مستعينا بأكراد ســـوريا كخزان بشري كبير، 
وطالبـــت بتســـليمها زعيـــم احلـــزب عبدالله 

أوجالن، الذي كان يقيم في دمشق.
الّرد الســـوري على ذلك الطلـــب (التهديد) 
كان اإلذعـــان املطلـــق، حيـــث وافـــق النظـــام 
الســـوري على ترحيل أوجـــالن وإيقاف الدعم 
عن حزبه. وُيشـــير عدد مـــن الباحثني إلى أّن 
األتـــراك فرضوا كذلك، وفـــق ”اتفاقية أضنة“، 
على ممثلـــي الّنظـــام حذف لواء اســـكندرون 
من اخلرائط املدرسّية والســـورية عاّمة؛ وهو 
مـــا ُلوحـــظ بالفعل حينهـــا وأثار اســـتغراب 
ـــوريني، اّلذيـــن اعتبروه موقفا  املُواطنني السُّ

”مخزيا“ ألّن اللواء يعّد أرضا سورية محتلة.

منذ ذلـــك الوقت، وبتعّلـــة تقوية العالقات 
مـــع تركيـــا، تابع النظام الســـوري سياســـته 
املاضيـــة نحـــو التخلي عـــن اللـــواء نهائيا، 
وازداد األمر حينما أجبرت قواته العســـكرّية 
على االنســـحاب الكامل من لبنـــان بعد مقتل 
رئيـــس وزرائـــه رفيـــق احلريري ســـنة 2005. 
حيث أصبحت تركيا املكان اجلديد للمليارات 
السورية التي نقلت إليها من لبنان، وتعاظمت 
عالقة املصالح بني تركيا سوريا جراء ذلك. وقد 
لفت كثير من املراقبني حينها إلى قوة العالقة 
القائمة بني الرئيس الســـوري بشار األسد من 
جهـــة والرئيس التركي الســـباق عبدالله غل، 
وأردوغان وأوغلو من جهة أخرى، وقد شملت 
تلك العالقـــة كافة األوجه، حتـــى االجتماعية 
منها، حيث أقّرت احلكومة التركية تســـهيالت 
النتقال العائالت السورية بني جانبي احلدود، 
وشملت تلك التسهيالت مرور البضائع أيضا.
ورغـــم ذاك التحســـن الـــذي اتســـمت بـــه 
العالقـــات التركيـــة الســـورية، بقيت مســـألة 
لواء اســـكندرون محظورة على النقاش، بل إّن 
النظام السوري كان يعُد بالتخلي النهائي عنه 
مقابـــل تعزيز تلك العالقات. كمـــا أّن املصالح 
املتبادلة فرضت أن يبقى امللف مغلقا؛ حيث أّن 
تركيا التي كانت ترغب باالجتاه شـــرقا، كانت 
تعتبر ســـوريا مبثابة مدخل لهـــا إلى املنطقة 
العربية، خاصة بعد أن رأى االحتاد األوروبي 
أنها دولة ال تســـتحق أن تكون جزءا منه. أّما 
النظام الســـوري من جهته فقد وجد في تركيا 
حلفـــا جديدا يدعمـــه في مواجهـــة الضغوط 
املتتاليـــة عليـــه بخصـــوص مقتـــل احلريري 

واعتباره مســـؤوال عن ذلـــك، وأيضا اعتبرها 
داعمة لـــه بخصوص التفاوض مع إســـرائيل 
وفي كافة شؤون املنطقة، ال سيما وقد ازدادت 
عالقاته مع أشـــقائه العرب توتـــرا بعد ثبوت 
”ارتباطه بإيران التي تســـتعمله كذراع لها من 

أجل بسط سيطرتها على أراض عربية“.

المصالح قبل كل شيء

بعـــد ســـنة 2004 أعيـــد ترميـــم ضريـــح 
ســـليمان شـــاه، ووقع تشـــييد أبنية إضافية 
حولـــه الســـتقبال الســـياح، وفتحـــت طـــرق 
حديثـــة في محيطـــه؛ وكذلك أعطيـــت ”التكية 
السليمانية“ في قلب دمشق للحكومة التركية، 
كـــي تســـتخدمها ملصاحلها، وقـــد زارها غول 

وأردوغان وكثير من املسؤولني األتراك.
أّن  إلـــى  اقتصاديـــة  حتليـــالت  وتشـــير 
تركيـــا كادت أن تفـــرض ما يشـــبه الســـيطرة 
على األسواق الســـورية، حيث ارتفعت نسبة 
الصادرات التركية إلى سوريا، ما هدد الكثير 
مـــن احلرف األوليـــة في ريف دمشـــق خاصة 
وكذلك حلـــب، وهو مـــا دمرها الحقا بســـبب 
الســـلع التركية الرخيصة، وقد حتّول بســـبب 
ذلـــك أصحـــاب محـــالت صناعة األثـــاث إلى 
ّجتار وفتحـــوا محالت لبيع الســـلع التركية، 
وّمت مقابـــل ذلك طرد احلرفيني الســـوريني من 
تلك الورش، وهو ما تســـّبب في ارتفاع نسبة 
البطالـــة وتدنـــي مســـتوى املعيشـــة وزيادة 
منســـوب االحتقـــان االجتماعي الذي أســـهم 
بشـــكل مباشـــر في احتقان االحتجاجات ضد 

النظام واندالع الثورة.
ويرى مراقبـــون أّن العالقـــات التي قامت 
بني تركيا وســـوريا منذ 2004 اســـتفادت منها 
األولـــى كثيرا على حســـاب الثانيـــة، وهو ما 
دفع تركيا، مع بداية الثورة الســـورية، لزيارة 
النظام الســـوري عشرات من املرات حلثه على 
التفاوض مع الشعب وإجراء إصالحات عامة 
دميقراطية وسريعة واحلد من السلطة األمنية 
التـــي واجهـــت الســـورّيني على مـــدى عقود 
وبشكل مضاعف مع بداية الثورة، حفاظا على 

مصاحلها وليس حبا في الشعب السوري. 
وقد طرحت تركيا كذلك حلوال للنظام تقيه 
لهيـــب الثورة املتنامي متحـــورت في مجملها 
حول حّل مضمر دفعت إليه تركيا بكل طاقتها 
مفـــاده أّن تعويل نظام األســـد علـــى اإلخوان 

املسلمني من شأنه أن يوفر له طوق.
الطائفـــي  الســـوري،  النظـــام  أن  غيـــر   
بـــدوره، رفض كل احملـــاوالت التركيـــة، وهو 
مـــا أصاب العالقة بفتور كبيـــر إلى أن قطعت 
نهائيا بينهما، وحينهـــا أعلنت تركيا أّن على 
بشـــار األســـد أن يرحـل وأن نـظامه لم يعد له 

مــستقبل.
 مشكلة تركيا كانت تكمن في شكل نظامها 
اإلســـالمي، فهي بـــدل أن تتعامل مـــع الثورة 
الســـورية مـــن زاويـــة انحيازها إلى الشـــعب 
الذي أضنته السياســـات األمنيـــة واخليارات 
االقتصاديـــة لنظـــام األســـد، صاغـــت رؤيتها 
انطالقا أّن ســـوريا دولة ملحقـــة بها وأّن هذه 
االحتجاجـــات تتيـــح أمامها فرصـــة ألن يصل 
اإلسالميون التابعون لها إلى احلكم ليتّم تأبيد 

التبعية من ثمة.
 وهـــذا بالفعل ما دفعها إلى تقدميهم كقوة 
سياســـية وحيدة فـــي أّي مفاوضات جرت مع 

النظام قبل الثورة وبعدها.

وبذلـــك، فقـــد كان الدعـــم التركـــي موجها 
للحلفاء اإلخوان ال للشـــعب السوري، وتركيا 
لم تكن تخفي ذلك أبـــدا، حيث دعمت املجلس 
الوطنـــي ألّن اإلخـــوان كانـــوا يشـــكلون قوة 
رئيســـية فيـــه وألّن ”إعالن دمشـــق“ متحالف 
معهم، وعّطلت كل تشـــكيل سياســـي ال يعطي 
اإلخـــوان دورا وازنـــا فيه، وفرضت ســـيطرة 
اإلخـــوان مـــع تتالـــي ســـنوات الثـــورة على 
كافة مؤسســـات احلكومة املؤقتة، وال ســـيما 
املدارس التعليميـــة؛ وبدورهم انتهج اإلخوان 
كافة املؤسسات السياسية  أسلوب ”األخونة“ 

واخلدمية للمعارضة.
تركيا تعتقـــد أن القوة القادرة على حماية 
مصاحلها في ســـوريا مســـتقبال هـــي جماعة 
اإلخوان املســـلمني، وهذه األخيـــرة ال ترى أّن 
ســـوريا متّثل وطنا ذا ســـيادة بالنســـبة لها، 
حيث تسعى شأنها شـــأن النظام من قبل إلى 
إقامـــة أفضل العالقات مـــع تركيا وفق منطق 

التبعّية. 

حلف تركيا واإلخوان

الثابـــت أّن تركيـــا املنخرطـــة فـــي دعـــم 
املعارضـــة الســـورية، لـــم جتـــد حلفـــا دوليا 
يســـاندها في معركتها هذه، وهي ال تستطيع 
زيادة الدعم بشكل واســـع فالنظام محمي من 
إيران وروســـيا، ويشكل أي توسع إضافي في 
الدعم ضـــررا كبيرا على العالقـــات مع إيران 
وروسيا، ناهيك أن الواليات املتحدة يبدو أنها 
ال تخطط إلســـقاط النظـــام، وهدفت من خالل 
دعمها احملدود للمعارضة إلى حتويل ســـوريا 
إلى ســـاحة صـــراع اســـتنزافي لكافـــة الدول 
احمليطة بســـوريا وكذلك للجهاديني ولـ“حزب 
اللـــه“؛ وبالتالي لم تســـتجب لطلبات املجلس 
الوطنـــي بالتدخـــل العســـكري وال لالئتالف 

الوطني بزيادة الضغط على النظام. 
وبذلـــك ُقّيدت أيادي األتـــراك، وُحّددت لهم 
حدود الدعم مبا ال ينهي النظام وال يســـقطه، 
وال يقـــوي الفصائـــل العســـكري وال يضعفها 
كذلـــك. وبالتالـــي فـــإّن تركيـــا الســـاعية إلى 
تعويض خســـاراتها، أّي اتفاقاتها الســـابقة 
مع النظام الســـوري التي انتهـــت، لم تتوقف 
عن دعم املعارضـــة واإلخوان حتديدا، وأخيرا 

واجلماعات  حتول هـــذا الدعم إلى ”داعـــش“ 
اجلهاديـــة األخرى. ولكّنهـــا بقيت حريصة أّال 
يهدد دورها هذا عالقاتها مع الواليات املتحدة 
مـــن جهة، ومـــع داعمي نظام األســـد من جهة 

أخرى. 
اخلـــالف التركـــي مـــع الواليـــات املتحدة 
يقتصـــر على موقفها من احلرب على ”داعش“ 
ورفض األميركان ألن تشـــمل احلـــرب النظام، 
وكذلك بخصـــوص األكراد وإعطائهم دورا في 
فرض ســـلطات محلية وتشكيل قوات عسكرية 
كردية خاضعـــة حلزب العمال الكردســـتاني. 
وهـــو ما يحـــول دون انضمامها إلى التحالف 

الدولي ضد اإلرهاب إلى حّد اآلن.
ويشـــكل املوقف األميركـــي الداعم العتبار 
إيران قوة إقليمية في املنطقة، ســـببا إضافيا 
في تقليـــص العالقة بـــني أنقرة وواشـــنطن. 
وبناء على ذلك يرى مراقبون أّن كل ما ال يخدم 
حتقيـــق الهـــدف التركي في ســـوريا لن تكون 
تركيـــا فاعلة فيه، حيث أنهـــا تريد أن حتافظ 
علـــى مصاحلها القدمية في ســـوريا وإيصال 
اإلســـالميني إلى احلكم فيهـــا، ورمبا اعتراف 

كامل لها بالسيادة على لواء اسكندرون.
إّن أردوغان املهووس باألوهام العثمانية، 
يعلم أنه ال يســـتطيع استعادة سوريا كأقاليم 
تركيـــة، لكّنه يســـعى إلى تولية اإلســـالميني 
التابعـــني لـــه عليها، وهـــذه االســـتراتيجية 
”الفاشـــلة“ التـــي مازالت حاضـــرة بقوة على 
أجنـــدة احلكومـــة التركية، تعّقد مســـار ثورة 
الشـــعب الســـوري؛ فتركيا بذلك تســـاعد في 

تأخير الثورة وتسهم في إطالة عمر النظام.
خالصــــة القــــول، إّن اعتبــــار نقــــل رفات 
سليمان شاه إلى أرض سورية جديدة مسألة 
ســــيادية للدولــــة الّتركيــــة، وأنها لــــم تتخل 
عن ســــيادتها لهــــو أمر يســــيء للعالقات بني 

الشعبني التركي والسوري. 
ورمبــــا ينبــــئ شــــأنه شــــأن قضيــــة لواء 
اسكندرون بانفجار في املستقبل، ألّن الصراع 
العنيف الذي تشهده ســــوريا اليوم هو الذي 
يؤجل مثل هذه القضايا التي تتعلق بالسيادة 
السورية على أراضيها، ال بسيادة نظام األسد 
علــــى األراضي الســــورية، وهذا مــــا يجب أن 
تعيه  تركيــــا، التي يجــــب أن تلجم مطامعها 

جتاه الشعب السوري.

انغماس العثمانيين الجدد في سوريا يطيل عمر الحرب والنظام

[ خطة أردوغان: حكم اإلسالميين يعيد سوريا تحت جناح {الدولة العلية} [ آشمة.. أرض جديدة تخرج عن السيادة السورية 
عملية نقل رفات سليمان شاه التي قامت بها القوات التركية، مؤخرا، أثارت جدال مضاعفا 
حــــــول الغاية من إعادة دفن الرفــــــات داخل منطقة أخرى تابعة لألراضي الســــــورية بعد 
إجالئه منها، وفتحت مجاال أمام محللني للحديث عن احللم التوســــــعي الذي يراود تركيا 
في عهد أردوغان، والذي ســــــعت إلى تفعيله بشــــــتى الطرق منذ اندالع الثورة الســــــورية، 
وفق اســــــتراتيجية يصفها مراقبون بـ“الفاشلة“، ألنها تنظر إلى األمور من زاوية املصالح 
الضيقة، خاصة أنها تسهم في إطالة عمر نظام األسد وتفاقم من مأساة الشعب السوري.
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في 
العمق

{نحن لم ننســـحب من أي أرض لنا، بل ما فعلناه هو تحصني ضريح 

ســـليمان شاه ليرفرف العلم التركي عاليا إلى األبد وداخل الحدود 

السورية}.
أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

{دخـــول قـــوات بريـــة تركية إلى ســـوريا لنقل رفات ســـليمان شـــاه 

واكتفاء تنظيم داعش باملشـــاهدة يؤكد على وجود اتصاالت قوية 

وتنسيق بني الدولة التركية والتنظيم}.
محمد عبدالقادر
 خبير في الشؤون التركية

{تركيا عاشـــت تخاذال وجبنـــا في هذه العمليـــة، بعدما تركت ضريح 

ســـليمان شـــاه الذي يعد رقعة مقدســـة من الوطن وقســـم شرطة 

التوقيري املوجود هناك}.
دولت بهشلي
زعيم حزب احلركة القومية التركي

من منح تركيا الحق لترفع علمها في قرية "آشمة" السورية

بناء  على  السوري  النظام  تركيز 

على  كـــان  الــشــمــولــيــة  سلطته 

بينها  من  حساب مسائل وطنية 

استعادة لواء اسكندرون 

◄

تركيـــا تعتقـــد أن القـــوة القادرة 

على حماية مصالحها في ســـوريا 

مســـتقبال هـــي جماعـــة اإلخـــوان 

المسلمين

◄

الحدود التركية السورية: من يسيطر على المعابر

ّ
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} واشــنطن - دعا باحث اســـرائيلي الواليات 
املتحدة األميركية إلى إعادة النظر في التهديد 
اإليراني عبـــر مواجهته بدال مـــن التهدئة مع 
زعمائها حتى عبر السماح للجهاديني بخوض 
حرب في إيران قصد اســـتنزاف جهودها ومن 
ثم إجبارها على التخلي عن برنامجها النووي 

ومشروعها التوسعي في املنطقة.
ويقـــول الباحث هالل فريش، في دراســـة 
صدرت عن معهد بييغن الســـادات، للدراسات 
االســـتراتيجية واألمنيـــة، إن عمليـــات الذبح 
التي يقـــوم بها تنظيـــم الدولة اإلســـالمية ال 
تكتفـــي بصنع عناوين مفزعة بل تؤّثر عاطفيا 
على زعماء الدول الكبرى حيث يجب أن يطغى 
العقـــل بـــدل العاطفـــة. لكي تواجـــه الواليات 
املتحـــدة والـــدول احلليفـــة اجلهاديـــني مـــن 
أجـــل عمليات الذبح التـــي يقومون بها، تقوم 
بشـــن حملة قصـــف جوي ضد تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، وفـــي الوقـــت نفســـه تنهمك في 
التهدئة مع إيـــران التي تعتقد خطأ أنها تقف 

في صّفها ضد احلركات اجلهادية السنية.
ويعتبر الباحث أن هذا األمر مؤســـف ألنه 
بينما يتم احتـــواء اجلهاديني بصورة ناجعة 
مثلما يبينه انسحاب تنظيم الدولة اإلسالمية 
مـــن املدينـــة الســـورية عـــني العرب-كوباني 
الواقعة علـــى احلدود الســـورية التركية بعد 
قرابة خمســـة أشهر من محاولة اجتياحها، ما 

فتئت إيران تسجل مكاسب إقليمية كبرى.
وحتقق إيران هذه املكاســـب عبر وكالئها 
في املنطقة مثل ”أنصار اإلســـالم“ الشـــيعية، 
املعروفـــة أكثـــر باحلوثيني في اليمـــن، وعبر 
حـــزب اللـــه فـــي لبنـــان. ويعتبـــر الباحـــث 
االســـرائيلي أن هاتني احلركتني ”ليســـتا أقل 
تعصبا ووحشية من منافسيهما من احلركات 
اجلهادية“. ويذّكر فريش في هذا الســـياق بأن 
الشعار الرسمي للحوثيني هو ”املوت ألميركا، 

املوت إلسرائيل“.

في اليمن، حتّذر الدراســـة االسرائيلية من 
أن حمام دم يلوح فـــي األفق في ظّل محاوالت 
إيران املســـتميتة للسيطرة على مضيق هرمز 
وكذلك باب املنـــدب، وهو املضيق الضّيق بني 
اليمن وشـــرق أفريقيا الذي متر منه 14 باملئة 
من مـــواد الطاقة فـــي العالم وميثل شـــريانا 

دوليا مهما في التجارة إلى قناة السويس.
وفي لبنـــان، يقول هالل فريـــش، إن حزب 
الله يزيد من امتـــداده داخل اجليش اللبناني 
فـــي الوقت الذي يزداد فيـــه تورط اجليش في 
املعركـــة ضد اجلماعـــات اجلهاديـــة وخاصة 

جبهة النصرة.
 وما انفك التحالف بني حزب الله واجليش 
اللبناني يتوطد حتت عباءة إيران حيث شمل 
زيارات ذات مستوى عال لسياسيني إيرانيني 
كبار ودبلوماسيني ومستشارين عسكريني إلى 

لبنان على مدى األشهر املاضية.

مؤامرات إيران

وتوّقفـــت الدراســـة عند مؤامـــرات إيران 
وحزب الله ضّد البحرين، مشيرا إلى أن نصر 
اللـــه تدّخل، في إحـــدى خطاباته احلديثة، في 
الشأن الداخلي للمملكة اخلليجية حني اعتبر  
”اســـتمرار اعتقال أمـــني عام جمعيـــة الوفاق 
املعارضـــة فـــي البحريـــن علي ســـلمان أمرا 

خطيرا“.
وقد استنكر مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية بشـــدة تصريحات أمني عام حزب الله 
حســـن نصرالله، بشـــأن األوضـــاع في مملكة 

البحرين.
وقال األمـــني العام للمجلـــس عبداللطيف 
بن راشـــد الزياني إنهـــا حتريض صريح على 
العنـــف بهدف خلق شـــرخ طائفي وبث الفرقة 

بني أبناء شعب البحرين.
وقـــال الزياني في بيان صـــادر عن األمانة 
العامـــة للمجلـــس «إن نصراللـــه جتـــاوز في 
الشـــؤون  فـــي  التدخـــل  األخيـــر  تصريحـــه 
الداخلية للبحرين، إلى محاولة يائسة لزعزعة 
الســـلم االجتماعـــي للمملكـــة وتهديـــد أمنها 
واستقرارها، وهو ما لن يتحقق بإذن الله، ثم 
بفضل وعي الشـــعب البحريني وحرصه على 

تعزيز مكتسباته التنموية».

هذه املكاسب املتمثلة في محاولة السيطرة 
علـــى اليمـــن (التي تعتبـــر من وجهـــة النظر 
الســـعودية وأغلبية الـــدول اخلليجية، الدولة 
العربيـــة الثانية بعد العـــراق التي تقع حتت 
الســـيطرة اإليرانية) ومزيد إحكام الســـيطرة 
علـــى لبنان لم تكن لتتحقق، وفق هالل فريش، 
لو لم تتشـــجع إيران بشـــعورها بأن توسعها 
في مجال برنامجها النووي العســـكري فضال 
عـــن امتدادها اإلقليمي املتزايد يقابل بســـعي 

الغرب إلى التهدئة معها بدال من مواجهتها.

التهدئة ال تنفع

بـــدال من ممارســـة الضغـــط علـــى إيران، 
اســـتمات أوبامـــا فـــي معارضـــة محـــاوالت 
الكونغـــرس زيـــادة العقوبـــات فـــي انتظـــار 
التوصل إلى اتفاق حول املسألة النووية. كما 
عقد وزيـــر اخلارجية كيري عـــدة لقاءات على 
مســـتوى رفيع مـــع وزير اخلارجيـــة اإليراني 
محمد ظريف ومت وصفهـــا بأنها كانت مثمرة 

وودية.
الباحـــث  يتســـاءل  ذلـــك  علـــى  وبنـــاء 
االســـرائيلي: ماذا عســـى القادة اإليرانيني أن 
يفكـــروا فيه بعـــد مفاوضـــات ال تنتهي معهم 
لتســـتغل إيران خاللها الوقت من أجل تطوير 
قدراتها النووية العســـكرية؟ كيف لطهران أن 
تفّكر بشكل مغاير في الوقت الذي تواصل فيه 
الواليات املتحدة غاراتها عن طريق الطائرات 
دون طيـــار ضـــد أهـــداف القاعـــدة والقبائل 

السنية املتحالفة معها في اليمن؟
إن السياســـة األميركيـــة فـــي التهدئة مع 
إيـــران وحلفائهـــا ليـــس لها أي معنـــى، وفق 
دراســـة معهد بيغـــن الســـادات، التي يضيف 
معّدهـــا قائال: رمبـــا تكون الواليـــات املتحدة 
حتارب تنظيم الدولة اإلســـالمية، لكن بنهجها 
سياسة التهدئة مع إيران تدفع الدول والقبائل 
الســـنية املعتدلـــة فـــي العـــراق واليمـــن إلى 
التحالف مع نفس اجلهاديني الذين حتاربهم.

يبدو أن سياسة التهدئة جتاه إيران عقيدة 
أوســـع تتمثل في حاجة الواليات املتحدة إلى 
إعادة ترسيخ قدمها بعد اخلروج من التزامات 
عســـكرية ممتـــدة خـــالل العقد الســـابق عن 
طريـــق إيجاد تـــوازن قوى بـــني تركيا ومصر 
والســـعودية، أي الدول اإلقليمية املهمة بغض 
النظـــر عن درجة الصداقـــة التي تظهرها هذه 

الدول جتاه الواليات املتحدة.
يجـــادل الداعون إلى هذه العقيدة بأن هذه 
الـــدول الفاعلة فـــي املنطقة ســـتقّيد حتركات 
بعضها البعض خللق نوع من االستقرار دون 
أن تتكبـــد الواليات املتحـــدة تكاليف تذكر في 

األرواح واألموال. وتســـتطرد الدراسة مشيرة 
إلى أن هـــذه العقيدة رمبا تكـــون لها جاذبية 
نظريـــة لكنهـــا بالكاد تكـــون واقعيـــة، وذلك 
أساســـا ألن اثنتني من هذه الدول وهما إيران 

وتركيـــا لديهما طموحات امبريالية مســـتندة 
إلى ماضيهما االمبريالي ومشهد أوتوقراطي 

أصولي، وهذا يعني إيران خاصة.
من شـــأن االختـــراق النـــووي احملتمل أن 
حتققه إيران وامتدادها اإلقليمي املتزايد عبر 
وكالئها أن يزعزع اســـتقرار املنطقة عن طريق 
االنتشـــار النووي. وهذا يفـــرض، وفق هالل 
فريـــش، علـــى الواليات املتحدة تغيير مســـار 

سياساتها بطريقتني واضحتني:

] أوال إعطاء األولوية للتعامل مع التهديد 
اإليراني عبر مواجهته بدل انتهاج سياسة 

التهدئة.
] ثانيا ترك إيران تواجه املشكل اجلهادي 
على حســـاب  بدال مـــن ”الركوب املجاني“ 

الواليات املتحدة.

يرى هـــالل فريش، فـــي نهايـــة بحثه، أن 
أحســـن طريقة خلدمـــة املصالـــح الغربية هو 
حتويـــل إيران إلى فيتنـــام جديدة، حيث يجد 
اإليرانيون أنفســـهم مجبرين بحكـــم تكاليف 
احلـــرب على التخلـــي عن البرنامـــج النووي 
العســـكري ووضع حد حملاولـــة الهيمنة على 
املنطقة التي ال ميكن إال أن تنشر الفوضى في 
املنطقة. بينما يدعو، باتريك كالوســـون وهو 
مديـــر األبحاث في معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق األدنى، في ســـياق مّتصـــل، الواليات 
املتحـــدة إلـــى أن تقنع قـــادة إيـــران أّنه كلما 
استمر اجلمود في امللف النووي لفترة أطول، 

ازدادت معاناتهم.
وأســـفرت العقوبـــات عن اســـتبعاد إيران 
من النظام املصرفي العاملي وضرب نشـــاطها 
التجاري وخســـارتها مليـــارات الدوالرات من 

عائدات النفط.
ويشـــير كالوســـون في الكلمة التي ألقاها 
أمـــام ”جلنة اخلدمـــات املصرفية واإلســـكان 
والشـــؤون احلضريـــة فـــي مجلس الشـــيوخ 
األميركي“ إلى أنه جاء الوقت املناسب إلحداث 
صدمة أخرى، إليران من خالل اإلظهار أّنه مبا 
أّن االقتصـــاد العاملـــي ال يحتاج إلـــى نفطها، 
فإن الواليـــات املتحدة على اســـتعداد التخاذ 
إجراءات أشـــد صرامة ضدها مـــا لم يتم حل 
اجلمـــود في امللف النووي. لقد تالشـــى تأثير 
اجلوالت األخيرة مـــن العقوبات، لذلك حتتاج 
الواليات املتحدة إلى تطبيق جولة جديدة من 

العقوبات لتظهر أّنها لم ”تنفد منها“.

إيران الرابح األكبر من التركيز الدولي على داعش
[ باحث إسرائيلي: سياسة التهدئة بدل المواجهة ال تنفع مع طهران  [ جولة أخرى من العقوبات كفيلة بردع اإليرانيين

تصف دراســــــة صادرة عن معهد بيغن الســــــادات للدراسات اإلســــــتراتيجية رّد الواليات 
املتحــــــدة على كل مــــــن إيران وتنظيم ”الدولة اإلســــــالمية“ بالغامض واملتناقض. وتشــــــير 
الدراســــــة، التي تأتي في ظــــــّل تصاعد اخلالف األميركي اإلســــــرائيلي حول املوقف من 
امللف النووي اإليراني، إلى أنه في الوقت الذي تســــــعى فيه الواليات املتحدة إلى التهدئة 
مع إيران تدفع بدول أخرى في املنطقة إلى التحالف مع نفس اجلهاديني الذين حتاربهم.

في 
العمق

 {تصريحات حســـن نصرالله األمـــني العام لحزب الله اللبناني بشـــأن 
األوضاع في البحرين مؤخـــرا، تعد تحريضا صريحا على العنف، بهدف 

خلق شرخ طائفي وبث الفرقة بني أبناء شعب اململكة}.

عبداللطيف بن راشد الزياني
األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي

{القـــوى الدولية تعهـــدت بمنع إيران مـــن الحصول على أســـلحة نووية 

ولكن يبـــدو أنها تخلت عن هذا االلتزام. أحتـــرم الواليات املتحدة لكن  

في قضية مصيرية كهذه يجب أن أفعل كل شيء}.

بنيامني نتنياهو
رئيس الوزراء اإلسرائيلي

{خطر إيران يفوق خطر الدولة اإلســـالمية، فطهران تســـعى لتشكيل 

حزام شـــيعي يمتد من طهران إلى بيروت مرورا بالعراق وسوريا، وتكمن 

مخاطر التمدد اإليراني في محاولة إحياء اإلمبراطورية الفارسية}.

هنري كيسنجر
وزير اخلارجية األميركي األسبق

مجلس الشيوخ األميركي يفرض عقوبات صارمة على إيران باتريك كالوسون:

 آن األوان إلحداث صدمة 

أخرى إليران بإظهار أن العالم 

ال يحتاج إلى نفطها

استراتيجية إيرانية 

لتصدير التشيع إلى موريتانيا

ص ١٣
استهداف المناورات لنموذج بنفس مقاييس حاملة طائرات أميركية يؤكد أن األميركيين هم المقصودون من هذا االستعراض

} لنــدن - رّوجـــت وســـائل إعـــالم إيرانيـــة، 
وعربيـــة تابعة لطهـــران، منذ أيام، لسلســـلة 
مناورات عســـكرية برية قامـــت بها إيران أيام 
25 و26 و27 فبرايـــر اجلاري، في مضيق هرمز، 
حتت مســـّمى ”الرســـول األعظم 9“، في خطوة 
رأى فيها اخلبراء استعراضا للعضالت دأبت 
إيـــران على القيام به في محاولة إليهام الغرب 
بأّنهـــا قـــّوة إقليمية، بغاية التأثيـــر في ملّفها 

النووي.
غيـــر أّن خبراء قّللوا من جـــدوى مناورات 
”الرســـول األعظم 9“، مثلما قّللـــوا من قبل من 
مناورات عســـكرية استفزازية أخرى قامت بها 
إيـــران، محّذريـــن في الوقت نفســـه أّن طهران 
تســـتغّل رغبـــة اإلدارة األميركيـــة امللّحـــة في 
حتقيق تقّدم فـــي املفاوضات النووّية لتحقيق 
مكاســـب إقليميـــة كبـــرى تهـــّدد أمـــن حلفاء 

الواليات املتحدة ومصاحلها في املنقطة.
وقد شـــرعت طهـــران األربعـــاء 25 فبراير 

فـــي إجـــراء منـــاورات ”الرســـول األعظـــم 9“ 
البحرية بحضور رئيس البرملان اإليراني علي 
الريجاني، وكبار القادة العسكريني. وانطلقت 
املناورات العســـكرية للحرس الثوري اإليراني 
فـــي جزيـــرة الرك عنـــد مدخل مضيـــق هرمز 
بالذخيـــرة احليـــة محاكاة الســـتهداف حاملة 
طائـــرات لعـــدو افتراضـــي. وشـــملت هجوما 
بـــزوارق حربية علـــى منوذج مشـــابه حلاملة 
الطائرات األميركية ”يو اس اس نيمتيز ســـي 
في ان 68“ التي جتوب منطقة اخلليج العربي.
ونقلت وسائل إعالم رسمية عن قائد القوة 
البحرية، علي فـــدوي، قوله ”أطلقت خالل هذه 
املناورات صواريخ بالستية من طراز بر-بحر 
وأخرى بحرية إضافة إلى محاكاة اســـتهداف 
منـــوذج حلاملـــة طائـــرات لعـــدو افتراضـــي 

والسيطرة عليها“.
وشـــملت املناورات عمليـــة تلغيم املضيق 
حيث شاركت نحو 30 قطعة بحرية تابعة للقوة 

البحرية للحرس الثوري في عملية زرع األلغام 
في منطقة مضيق هرمز. وزعم فدوي أّن الهدف 
من املناورات هو تقييم جاهزية قوات احلرس 
الثوري ملواجهة التحديات التي تعترض إيران 
خاّصة فـــي منطقـــة مضيق هرمـــز واخلليج. 
وأشـــار إلى أّن املناورات تستند إلى سيناريو 

واقعي للتهديدات التي تواجهها إيران.
رســـائل عـــدة حملتهـــا منـــاورات احلرس 
الثـــوري البحريـــة التي انطلقت بعـــد حوالي 
يومـــني من اختتـــام آخر جولة مـــن احملادثات 

النووية بني إيران والسداسية الدولية.
واعتبـــر خبـــراء أّن املقصـــود مـــن هـــذه 
املنـــاورات باألخـــّص، هي الواليـــات املتحدة، 
حيـــث وّجـــه قائـــد القـــوة البحريـــة للحرس 
الثوري، العميد علي فدوي، تهديدات واضحة 
لها قائال  ” إن زرع األلغـــام يعد الهاجس األهم 
لألميركيـــني“، مضيفًا أن ”إيـــران متتلك أكثر 
أنواع األلغام البحريـــة تطورا مبا ال يتصّوره 

األميركيون“. وأّكد القائد العام للحرس الثوري 
اللواء محمد علي جعفري، أن رسالة مناورات 
”الرســـول األعظم 9“ ردعية الطابع وترمي إلى 
تنبيه األعداء حيال أمن إيران وحدودها، إّال أن 
اخلبراء قّللوا من أهمية هذا التهديد، وذهبوا 
إلى التأكيد على أّن كل ما تستعرضه إيران من 
قّوة يندرج في إطار حرب نفســـية دأبت إيران 
على شـــّنها إليهام خصومها بأّنهـــا في مركز 
قّوة، من جهة، وللتغطية على أزماتها الداخلية 

من جهة أخرى.
ويـــرى مراقبون أّن إيران تريد أن تســـّوق 
مـــن خالل هـــذه العمليات االســـتعراضية إلى 
أّنهـــا تتفاوض حول ملفهـــا النووي من موقع 
قوة، وهو ما يتضارب مـــع تصريحات قادتها 
املتضاربـــة بدورهـــا، حيـــث أّن القائـــد العام 
للحرس الثـــوري اإليراني، ما فتئ يقول ”نحن 
ال نتمنـــى أن ندخل حربـــا واقعية مع أّي جهة 
كانت“، وهو ما يكشـــف عـــن حقيقة ازدواجية 
اخلطـــاب اإليرانـــي املرتبك بطبعـــه ويبّني أنه 

إّمنا يسّوق للقوة إخفاء للضعف.
هذا الوهـــم الذي لطاملا عملـــت إيران على 
تســـويقه من أجل حتسني موقعها التفاوضي، 
بلغ حّد اّدعائها امتالك أســـلحة وتقنيات تفيد 

عديد التحليالت بأنها ال متتلكها.
 وقد يتعّلـــق هذا اإليهام حتـــى بتفاصيل 
برنامجهـــا النـــووي، حيث ذكـــرت الغارديان 
فـــي خبر تصدر صفحتها األولـــى، مؤخرا، أّن 
املوســـاد أرسل وثيقة ســـرية ملخابرات جنوب 
أفريقيـــا، تفيـــد بأن ”إيـــران ال تقوم بأنشـــطة 
نووية متكنها من إنتاج سالح نووي، وليست 
مبســـتوى يؤهلها لتخصيـــب اليورانيوم، مبا 
يكفي إلنتاج السالح النووي“، وذلك بعد مرور 
أسابيع على تصريحات نتنياهو في نيوريوك، 
خالل جلسة للجمعية العامة لألمم املتحدة، في 
أيلول 2012، حيث دعا حينها املجتمع الدولي، 
إلى التحرك ملنع إيران من امتالك سالح نووي.
جل هذه املعطيات، وفق مراقبني، تفيد بأّنه 
بنفـــس القدر الذي تســـعى به طهـــران إلظهار 
قوتهـــا لتحســـني موقعهـــا التفاوضـــي، تفيد 
احلقائق على األرض بأنها إمنا تسعى إلخفاء 

ضعفها باّدعاء قوة ال متلكها.

إيران تخفي ضعفها بمناورات عسكرية جديدة في مضيق هرمز
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محمحمد قواص
} أن ينتقَل الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي من منزله احملاصر في صنعاء إلى 
مدينة عدن مسقط رأسه، فذلك حدٌث بحدِّ 

ذاته يستدرُج تفسيرا لتحّوالت قد تغّير من 
مصير اليمن. وأن يكوَن أمُر عملية الفرار 

من قبضة احلوثيني من إنتاج وتنفيذ داخلي 
(بغّض طرف حوثي كما ُيشاع) أو بتواطؤ 

ومساعدة أجهزة خارجية، فذلك أيضا مفتاٌح 
لقراءة واستشراف املـزاج الالميني من احلال 
اليمني. واأليام املقبلة كفيلة بفك ألغاز احلدث 

وتبيان محلّيته من روحية ُتستلهم مما وراء 
احلدود.

يفرُّ الرئيس هادي من األمر الواقع في 
صنعاء، وكان قد فعلها قبل ذلك حني فر عام 

1986 من األمر الواقع في عدن إثر أحداث ذلك 
العام. يسحُب الرئيس اليمني البساط نهائيا 

من حتت أرجل عبدامللك احلوثي وجماعته. 
فإذا ما متّكن ”أنصار الله“ من غزو العاصمة 

واالنقالب على احلكم فيها، فذلك ال يعدو 
عن كونه عملية عسكرية قامت بها ميليشيا 
متمردة، ال تغّير من مصير النظام السياسي 

اليمني، وال من طبيعة اليمن في اخلارطة 
السياسية الدولية املعتمدة.

تأتي خطوة هادي مكّملة ملوقف العواصم 
الكبرى بهجر العاصمة اليمنية احملتلة، كما 

ملوقف مجلس األمن الرافض إلعالن احلوثيني 
”الدستوري“ وما يلتصق به من قرارات نافرة، 
كما ملوقف مجلس التعاون اخلليجي املستنكر 

لالنقالب والداعم للشرعية في اليمن.
بانتقال هادي إلى عدن تتحوُل املدينة، 

ولو بشكل غير رسمي، إلى عاصمة لكل اليمن. 
يبدو املزاُج اجلنوبي اآلن األكثر تعّصبا لفكرة 

اليمن الواحد املتعدد املعتدل، فيما كان يروُج 
فيها ما ينذُر بانشقاق وانفصال. ُيطل هادي 

من عدن رئيسا شرعيا بعد استقالة حتت النار 
(لم يقبلها البرملان)، مبا يشّكل سابقة من حيث 

عزم اجلنوبي على الدفاع عن شمال لطاملا 
مارس ضده جبر الوحدة وفرض شروطها.
ثم أنه بعودة ظهور الرئيس، وتوجهه 

إلى اليمنيني كرئيس، إعادة تصويب التوقيت 
اليمني وفق عملية سياسية بعد أن عبث 
احلوثيون بعقاربها. وفي ممارسة مهامه 

”التحريرية“ ضد احملتل من عدن، إعادة 
اعتبار للجنوبيني في حتديد شكل ومستقبل 

وهوية البلد، وهو أمر لطاملا أغفلته سلطة 
الوحدة في صنعاء، وغّضت الطرف عن 

جتاوزات سلطوية عززت الشعور بالغنب 
ورّوجت لفكرة التمّيز، وبالتالي االنفصال.

تنعُش استفاقة الشرعية في اليمن 
آمال اليمنيني بتجنيب بلدهم خطر احلرب 

األهلية. املراقبون للشأن اليمني، كما القّيمون 
الدوليون على شؤونه، باتوا يتحدثون جهارا 

عن حرب أهلية على األبواب. وإذا ما عرف 
البلد في تاريخه احلديث احترابا داخليا، 
سواء النتزاع اجلمهورية من حكم اإلمامة 
(1962)، مرورا بحرب الوحدة مع اجلنوب 

(1994)، انتهاء باحلروب الست التي خاضها 
نظام علي عبدالله صالح مع احلوثيني في 

صعدة (منذ 2004)، فإن تلك الوقائع لم تشهد 
مذهبية أو طائفية كتلك التي بدأت تتقدُم 

داخل املشهد اليمني احلديث. يكفي متابعة 
حترك القبائل، وتأّمل خرائط املواجهات، 

وتفّقد املزاج اليمني عبر شبكات التواصل 
االجتماعي، الستنتاج جهوزية احملدد الطائفي 

في حتفيز وحتشيد فرقاء الصدام العتيد.
في حساب األرباح امليدانية وخسائرها 

يسيطُر احلوثيون على ُخمس مساحة اليمن، 
أي ست محافظات من إجمالي عشرون 

محافظة متّثل ربع سكان اليمن. يبدو ذلك 
املنجز، على أهميته، عرضيا ركيكا، ميثل 

أقصى ما ميكن حتقيقه. جتري حركة 
احلوثيني داخل بيئات غير حاضنة، جتاهر 
يوميا باالعتراض والصدام مع ”احملتل“، ما 

يؤّشر إلى أن الرقعة التي متدَد احلوثيون 
عليها أكبر من أن حتتملها احلوثية 

وتركيبتها وأصل نشأتها، ناهيك عن أن 
شروط السلطة ستؤدي حكما إلى تصدعات 

داخل اجلسم احلوثي نفسه (رفض محمد 
علي احلوثي قرار إقالته من رئاسة ما يدعى 

بـ”اللجنة الثورية العليا“ مثاال).
في سلوك احلوثيني ما يشي بفشل 

اجلماعة في التأسيس لبديل سياسي مقنع 
لليمنيني قبل دول اجلوار (إلى درجة العجز 

عن إقناع احلكومة املستقيلة بتصريف 
األعمال). تصرفت جماعة ”أنصار الله“ 

بصفتها ميليشيا متارس غزوات انفعالية 
ال جتيد استثمارها وال حتويلها إلى منجز 

سياسي ناضج. مّثلت مغريات ”النصر“ 
استدراجا نحو مستنقع متوقع ال يغيب عن 

ذهن أي ميني أو مختص بشؤون اليمن. 
تكفي قراءة تاريخ البلد في حرفة التعايش 

الفسيفسائي الداخلي، أو في تعامل اليمنيني 
مع غزاة اخلارج، الستنتاج استحالة استتباب 

أمر البلد جلماعة تستورد بضاعة مصدرها 
الولّي الفقيه في طهران لتسويقها داخل 

السوق اليمني بحساسياته وقبائله وطوائفه 
وجهاته ووجهائه ومراكز قواه (كان الفتا 

اتهام جون كيري إليران بأنها وراء إسقاط 
احلكم في اليمن من حيث كونه أول اتهام 

أميركي إليران في امللف اليمني).
قد تكون واشنطن قد أِنست يوما 

للحدث احلوثي بصفته نّدا مناسبا للقاعدة 
والقاعديني. تعاونت الواليات املتحدة مع نظام 

علي عبدالله صالح لضرب مراكز التنظيم في 
البلد. كان احلضور األميركي الدبلوماسي 

واألمني علنيا ظاهرا للعيان في صنعاء 
وميادين أخرى. وكان السفيُر األميركي 

أساسيا في متابعة ورعاية االتفاق السياسي 
الذي أخرجته دول اخلليج بقيادة الرياض 
للسير بـ”حل ميني“ ينّظم تسليم السلطة 

وإطالق عملية سياسية وحوار. بْيَد أن ُقصر 
نظر واشنطن، أو رمبا تلعثم وارتباك، على 

ما هو جار في مواقع انفجار أخرى باملنطقة، 
حّول الراعي األميركي إلى متأمل سلبي 

للفوضى، مبا يعكُس كفرا أميركيا باملركز 
اليمني، وقبوال بأي قدر أفضل، رمبا رآه في 

احلوثيني املترّجلني من الشمال.
تلملُم واشنطن حوائجها الدبلوماسية 
األمنية ومتضي. تخلي سفيرها وسفارتها 

ودبلوماسييها، فتلتحق بها العواصم واحدة 
تلو أخرى. بدا أن اليمنيني باتوا مكشوفني 

متروكني ملصيرهم، إال من وصٍل أممي ميّثله 
جمال بنعمر (ممثل األمني العام لألمم املتحدة 

في اليمن). وبدا أن على اليمنيني االتكال 
على أنفسهم، كما فعلوا قبل ذلك في مراحل 

تاريخية سابقة، لتثبيت خيار يقبل به العالم، 
أو يهرول لدعمه. وإذا ما كان من املبّكر 

اكتشاف اجلديد الذي يحمله حدث مغادرة 
الرئيس لصنعاء وظهوره في عدن جلهة 

أدوات استعادة الدولة، فإن اختالال كبيرا 
في موازين القوى قد حدث (على ما ّحملت 

وزيرة اإلعالم في احلكومة املستقيلة نادية 
السقاف)، وهو ما قد ينسُف التوافقات حول 
”مجلس شعب انتقالي“ وغير ذلك مما أعلنه 

املوفد األممي بنعمر، وأن ذلك االختالل سيكبُر 
في الداخل، كما في اخلارج، وفق تبّدالت 
إقليمية دولية قد ال حتتمُل التساهل مع 

االستثناء احلوثي، وال تقبل تداعياته امليدانية 
والقانونية.

وفي تبّدل املواقف ما ُيرصد للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، املتهم بعقد 

شراكة ضمنية مع احلوثيني، والذي يراه 
املراقبون الرجل الذي يحتاجه احلوثيون 

هذه األيام. أدلى الرجل بدلوه، تداول في أمر 
اليمن مع السفير الروسي، ودعا في مؤشر 

على ابتعاده عن احلوثيني، إلى إنهاء ”املرحلة 
وااللتزام باملبادرة اخلليجية،  االنتقالية“ 
متجاهال اتفاق ”السلم والشراكة“ الذي 
عقدته صنعاء مع احلوثيني. جاء موقف 

صالح معطوفا على نفي الكتلة البرملانية 
للمؤمتر الشعبي العام (حزب صالح) صحة 

دعوتهم إلى البرملان لعقد جلسة للبت في 
استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي (قبل 

ذلك ُنقل عن عبده اجلندي، املتحدث باسم 
احلزب، دعوته للرئيس املستقيل إلى ”احترام 
استقالته وأال يعود إلى السلطة إال بقرار من 

نواب الشعب“).
يعيُد احلدث احلياة إلى التناقض 

التاريخي بني صنعاء وعدن. ولئن يحمُل 
الصراع احلالي مضامني مغايرة لتلك 

الكالسيكية في تناحر املدينتني، بْيَد أن غياَب 
التوافقات ينذُر بأزمة طويلة األمد، أقلها 

وقوع البلد في واقع تقسيمي وفق سلطتني 
وسلطانني، وأخطرها انزالق التأزم نحو 

صدام دموي بني شمال وجنوب.
ينقلُب عبدربه منصور هادي على انقالب 

احلوثيني املعلن عبر ما أسمي بـ”اإلعالن 
الدستوري“ الذي أصدروه في السادس من 

هذا الشهر. يتمسُك هادي باحلوار، لكنه يريده 
في عدن خارج سطوة احلوثيني. يعيد هادي 
االعتبار للمبادرة اخلليجية وثمارها مرجعا 

للحل (على ما أعلمنا بنعمر). يستأنُف هادي 
وصل املنطق اليمني باملنطق الدولي العام.
قبل ذلك، أطل املشهد العربي (اخلليجي 

أساسا) الدولي ممهدا، ورمبا راعيا، لالنقالب 
على االنقالب، مبا قد يفّسر يوما غموض 
الليلة التي خرج فيها الرئيس من صنعاء.

في محدودية هامش مناورتهم، وفي 
تواضع قدراتهم السياسية، أمام احلوثيني 

خياران. األول التراجع احلذق وقراءة التحّول 
والتأقلم مع املستجد، وهذا أمر يحتاج إلى 

مباركة من طهران. والثاني هو سلوك ما 
سلكوه سابقا من استئصال للخصم والسْير 
نحو عدن، وهذا أمر يحتاج إلى ضوء أخضر 

من طهران. رمبا في تأمل النهج احلوثي 
املقبل استطالع ملزاج إيران في مقاربة ملفاتها 

وفق املداوالت املعلنة واخلفية بينها وبني 
واشنطن.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

اليمن: االنقالب على االنقالب

خطوة هادي تأتي مكملة ملوقف 

العواصم الكبرى بهجر العاصمة 

اليمنية املحتلة، كما ملوقف 

مجلس األمن الرافض إلعالن 

الحوثيني «الدستوري» وما يلتصق 

به من قرارات نافرة

خسائر إيران على األرض السورية 

هي خسائر يمكن احتمالها 

قياسا باملكاسب التي حققتها، 

فقد طوقت املنطقة من كافة 

جهاتها، وخرجت من حصارها الذي 

كان مفروضا عليها

ثائر الزعزوع
} شكل عام 2011 عاما استثنائيا في تاريخ 

املنطقة، وسيترك أثره عقودا طويلة من 
حيث تداعياته ونتائجه التي لم تصل إليها 

املنطقة بعد، وإن كان بعض املتشائمني يرون 
أن الدول التي مر بها ما بات يعرف عامليا 

بـ”الربيع العربي“ قد خسرت مقومات الدولة، 
وعادت كما هو احلال مع النموذجني الليبي 
والسوري سنوات إلى الوراء، وسوف تكون 

بحاجة إلى إعادة هيكلتها بل وحتى تفكيكها 
وإعادة جتميعها كي تنهض من جديد، طبعا 
وكل ذلك مرهون مبا ستؤول إليه األمور في 
هاتني الدولتني، يضاف إليهما اليمن الذي 

بدأ، خاصة بعد االنقالب احلوثي، يدخل في 
عنق زجاجة الصراع املسلح بعد أن اقتصر 

األمر طيلة سنوات ثالث على مناوشات 
متفرقة وجداالت سياسية.

إذا أردنا أن نشمل العراق مبعادلة الربيع 
العربي، وقد شهد بدوره انتفاضة سنية على 

الهيمنة الشيعية واإلقصاء املتعمد الذي 
أدى إلى انطالق مظاهرات واعتصامات مت 
التعامل معها بقوة السالح ما أفضى إلى 

وصول األمور إلى هيمنة شبه مطلقة من قبل 
تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق، 

وامتداده إلى اجلارة سوريا التي تداخلت 
فيها امللفات وحتولت ثورتها باملقابل إلى 

صراعات مسلحة، ولن نقول صراع ألن تعدد 
اجلبهات وتنوع صنوف املتحاربني على 

األرض السورية يجعل من الصعب حتديد 
نوعية ذلك الصراع. وإن كان ثمة بقية باقية 

متمسكة بحلم الثورة متمثلة في بعض 
املناطق التي خضعت بالقوة لتنظيم داعش 

أو جلبهة النصرة بعد أن كانت حتررت 

مجازيا من سيطرة نظام األسد.
أما الشأن الليبي فهو ال يكاد يشهد تهدئة 
رغم التدخل األممي ورعاية جلسات احلوار، 
ومحاوالت رأب الصدع بني الشرق والغرب، 
إال أن ذلك الصدع يشهد في كل مرة صدوعا 

جديدة، وقد توّسع مؤخرا إلى درجة يبدو من 
غير املعقول التفاؤل بإمكانية الوصول معها 
إلى حل سياسي أو سلمي، وخاصة بعد أن 

استولى تنظيم داعش على عدد من املدن 
وصار جزءا من املعادلة الليبية املضطربة.

وسط هذه املعمعة تبرز إيران مستفيدا 
أكبر من كل ما يحدث، فقد امتدت أذرعها 

شماال وجنوبا ووصلت إلى اليمن، بعد أن 
كان نفوذها حتى وقت قريب يقتصر على 

بعض املناطق في العراق، ولبنان عبر حزب 
الله، وهي كانت حاضرة سياسيا في املشهد 
السوري من خالل ما يعرف بحلف املقاومة، 

إال أنها اآلن قادرة على القول إنها حتتل أربع 
دول عربية، وتطمح إلى فرض سيطرتها على 
مملكة البحرين، وقد صّرح أكثر من مسؤول 
إيراني بأن البحرين كانت وستظل جزءا ال 

يتجزأ من بالد فارس، وهي قادرة على فرض 
إرادتها وقت تشاء، وعلى إطالة أمد الصراع 

الذي تشهده كل دولة إلى ما ال نهاية.
وإذا ما ربطنا تنظيم داعش وظروف 
تشكله بإيران، فإننا نستطيع القول إن 

األيادي اإليرانية قد وصلت إلى ليبيا أيضا، 
فليس خافيا على أحد الدور اإليراني في 
الدفع إلى نشوء ما كان يعرف حتى وقت 

قريب بتنظيم دولة العراق اإلسالمية إّبان 
االحتالل األميركي للعراق، وقد ظهر دور 

امليليشيات اإليرانية بارزا في كل ما حدث 

خالل سنوات االحتالل واحلرب الطائفية 
التي شهدتها املدن العراقية، وإفراغ بغداد 

من ساكنيها السنة وتهجيرهم بشكل منظم، 
بل واستهداف ضباط وطياري اجليش 

العراقي السابق، وقد أفرز ذلك كله تهافتا 
سنيا لتشكيل ميليشيات مقابلة للميلشيات 

الشيعية، ومت كل ذلك حتت أنظار احلكومات 
العراقية املتعاقبة، وحتديدا حكومة نوري 

املالكي والتي لم تخف ارتباطها الوثيق 
باملشروع اإليراني.

ولم تنكر إيران تدخلها العسكري املباشر 
في كافة الشؤون العربية، بل إن حضورها 

في املشهد السوري بدأ منذ األيام األولى 
للثورة السورية، وقد أبدت حرصها الشديد 
على بقاء نظام األسد، معتبرة إياه شريكها 

في التصدي ملا تصفه أدبياتها بـ”االستكبار 
العاملي“ املتمثل بالشيطان األكبر، واملقصود 

هنا الواليات املتحدة األميركية، واحلقيقة 
أن إيران حتصد باطراد نقاط قوة في 

مفاوضاتها مع الدول الكبرى حول ملفها 
النووي، وتكسب أيضا تقاربا واضحا 

مع الشيطان األكبر، وصل إلى حد تبادل 
الرسائل الودية في أكثر من مناسبة. لذلك 
فإن خسائرها العسكرية واالقتصادية على 

األرض السورية، وإن كانت تبدو مرهقة، 
إال أنها خسائر ميكن احتمالها قياسا بتلك 

املكاسب التي حققتها، فقد طّوقت املنطقة من 
كافة جهاتها، وخرجت من حصارها الذي 
كان مفروضا عليها لسنوات طويلة، وبات 

بإمكانها أن تصبح مصدر تهديد كبير لدول 
اخلليج التي حّذرت مرارا من الدور اإليراني 
املشبوه ومن العدوان اإليراني على األراضي 

العربية، إال أن تلك التحذيرات لم تلق 
استجابة من قبل اإلدارة األميركية املرتبكة 
في ترتيب أولوياتها، وفي حتديد موقفها 

مما يحدث في املنطقة ذات األهمية الكبرى 
بالنسبة إلى واشنطن، وهي وبكل تأكيد لم 

تعد قادرة على وقف االمتداد اإليراني أو 
فرض احلصار من جديد على طهران بعد كل 
هذا اإلهمال. ولعل خسارة إيران في سوريا 

وإنهاء نظام األسد فعليا، ميثالن حتطيما 
نوعيا للسطوة اإليرانية املتعالية، وهو أيضا 

بداية مناسبة لواشنطن إن كانت جادة في 
احلفاظ على أمن املنطقة الذي ال تنفك تتشدق 

بأنه يعنيها.

* كاتب سوري

إيران التي حصدت ربيع العرب

خسارة إيران في سوريا وإنهاء 

نظام األسد، يمثالن تحطيما 

نوعيا للسطوة اإليرانية 

املتعالية، وهو بداية مناسبة 

لواشنطن إن كانت جادة في 

الحفاظ على أمن املنطقة

«توافقنـــا على أن تبدي كل األطراف حســـن النيـــة في الحوار، وان 

تكـــون مرجعيتـــه (الحـــوار) المبـــادرة الخليجية ومخرجـــات مؤتمر 

الحوار واتفاقية السلم والشراكة».

جمال بن عمر
املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إلى اليمن

«إن ســـيطرة الحوثيين على الحكم في اليمن واإلطاحة بالحكومة 

سببهما دعم طهران، وأعتقد بشكل ال لبس فيه أن إيران قدمت 

الدعم لذلك».

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

«مجلس األمن يرحب بعدم وجود الرئيس الشرعي لليمن، عبدربه 

منصور هادي، تحت اإلقامة الجبرية، ويدعو جماعة الحوثي وجميع 

أطراف األزمة في اليمن إلى حل خالفاتهم عبر الحوار».

من بيان
مجلس األمن الدولي
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} جاءت زيارة أمير الكويت لألردن لتأكيد ما 
لم يعد حاجة إلى تأكيد، أي لبعد نظر الشيخ 

ُصباح األحمد وقدرته على اتخاذ القرارات 
اجلريئة بعد الدراسة املعّمقة لها. جاءت، 

مباشرة بعد ذلك، زيارة امللك عبدالله الثاني 
للمملكة العربية السعودية للقاء امللك سلمان 

بن عبدالعزيز. هناك حتّركات دبلوماسية 
تستهدف تكريس واقع يتمثل في العالقة 

العضوية، تاريخيا، بني أمن اخلليج وأمن 
األردن.

يعرف امللك سلمان والشيخ ُصباح، أكثر 
من غيرهما، بفضل خبرتهما الطويلة في 

السياسة الدولية واإلقليمية أن دعم اململكة 
األردنية الهاشمية دعم لالستقرار اإلقليمي من 

جهة، وللحرب على اإلرهاب من جهة أخرى.
كان االستقرار اإلقليمي في كّل وقت هّما 

خليجيا، كذلك احلرب على اإلرهاب التي 
تشارك فيها السعودية والكويت بوسائل 
تتالءم مع قدراتهما ورؤيتهما لألحداث.

ما ال بّد من استعادته أيضا، أّنه بعد 
للطيار األردني معاذ  إحراق ”داعش“ 

الكساسبة، جاء التحّرك الفوري لدولة 
اإلمارات العربية املّتحدة التي أرسلت سربا 

من طائراتها إلى األردن.
لم يكن ما ارتكبه ”داعش“ إساءة إلى 

األردن فحسب، بل كان إساءة إلى اإلسالم 
أيضا. وال بّد من العودة هنا إلى أّن العاهل 

األردني كان في طليعة الذين دعوا إلى 
مواجهة الواقع بدل الهرب منه، وإلى 

االعتراف بأهّمية أن يأخذ املسلمون املبادرة 
في مجال محاربة التطّرف بكّل أشكاله.

استطاع األردن بفضل تالحم أبنائه 
التصّدي إلرهاب تنظيم ”داعش“ الذي أراد 
تعطيل حملته على اإلرهاب الذي متارسه 

مجموعة من املنظمات املتطّرفة. سيطرت هذه 

املجموعات على جزء من سوريا والعراق، 
وظهرت أخيرا في ليبيا حيث أعدمت مجموعة 

من املصريني املساكني، كان ذنبهم الوحيد 
أّنهم من األقباط.

استفاد ”داعش“ من تراخي اإلدارة 
األميركية من جهة، ومن تشجيع النظام 

السوري له من جهة أخرى. لم يعد سّرا أن 
السياستني السورية واإليرانية في املنطقة 

ساهمتا في توفير حاضنة لـ“داعش“ في كّل 
من سوريا والعراق، خصوصا في املناطق 

ذات األكثرية السّنية.
ثّمة وضع في غاية التعقيد في املنطقة. لم 

يعد خافيا على أحد مدى الضرر الذي حلق 
بالعراق جراء التغلغل اإليراني الذي رافقته 

إثارة للغرائز املذهبية التي كانت خير حليف 
لـ“داعش“. كذلك، لم يعد خافيا أّن الرهان 

األّول واألخير للنظام السوري كان على 
”داعش“ وأخواته وإخوانه، وذلك كي ُيصّور 

الشعب السوري بأّنه مجموعة من اإلرهابيني، 
وأن حربه هي مع اإلرهاب وليس مع املواطن 
السوري الباحث عن كرامته منذ ما يزيد على 

نصف قرن.
أظهر األردن أّنه حجر الزاوية في احلرب 

على اإلرهاب، خصوصا في حال توافر 
اإلمكانات التي هو في حاجة إليها. من هذا 

املنطلق، كانت زيارة الشيخ ُصباح للملكة في 
غاية األهّمية والذكاء. إنها زيارة تندرج في 
سياق الدور الكويتي التقليدي الذي عّززته 

رؤية األمير الذي عرف دائما كيف يقود 
السفينة الكويتية في البحار الهائجة.

ال حاجة بالطبع إلى التذكير بالدور الذي 
لعبه الشيخ ُصباح مع األميرْين الراحلْني 

الشيخ جابر األحمد والشيخ سعد العبدالله 
عندما تعّرضت الكويت لزلزال االحتالل 
العراقي في عهد صّدام حسني. ما كانت 

الكويت لتستعيد استقاللها وثرواتها وحتافظ 
على مواطنيها لوال االلتفاف الشعبي حول 
القيادة التي عرفت، وقتذاك، كيف تستغل 
التعاطف الدولي والعربي مع بلد صغير 

تعّرض لظلم ليس بعده ظلم.
ثّمة حاجة إلى أردن قوي أكثر من أّي 
وقت في هذه املرحلة العصيبة التي متّر 

بها املنطقة. ليس سّرا أن الهّم العراقي هّم 
سعودي وإماراتي وكويتي وأردني. ليس سّرا 
أن البلدان األربعة تراهن على تغيير كبير في 
سياسة بغداد يشمل نظرة جديدة إلى العالقة 

بينها وبني الدول العربية األخرى، بعدما 
خلف حيدر العبادي نوري املالكي كرئيس 

للوزراء. هناك تشجيع للعبادي على التغيير 
واخلروج من الوصاية اإليرانية. هذا إذا كان 

ذلك ممكنا.
والشّك أن الهّم السوري هم مشترك. 

فالبلدان األربعة مع حّل سياسي في سوريا. 
وإذا كان األردن يدعم قوى االعتدال في 

سوريا ويتحّمل مسؤولية رعاية مئات آالف 
الالجئني السوريني في أراضيه، فإن الكويت 

تستعد، بدعم خليجي، الستقبال مؤمتر دولي 
ثالث للمانحني بغية تخفيف عذابات الشعب 

السوري.
إضافة إلى ذلك، هناك قاسم مشترك آخر 
بني السعودية واإلمارات والكويت واألردن. 
هذا القاسم املشترك هو مصر التي حظيت 

منذ ”ثورة الثالثني من يونيو“ في العام 2013 
بدعم خليجي سخي، في حني قّدم األردن، 

ذو املوارد احملدودة، كّل ما يستطيع تقدميه 
من دعم سياسي لدعم التغيير الكبير الذي 
مّكن الشعب املصري من التخّلص من نظام 
اإلخوان املسلمني. هذا النظام الذي لم يكن 

لديه مشروع سياسي أو اقتصادي للبلد. لم 
يكن لدى اإلخوان وحكمهم، غير املأسوف 

عليه، ما يقّدمونه سوى التجربة البائسة 
حلركة ”حماس“ في قطاع غّزة.

منذ البداية، لم تقف السعودية واإلمارات 
والكويت مكتوفة حيال ما يجري في مصر. 

سارعت، على وجه السرعة، إلى مساعدة 
الشقيقة الكبرى في وقت هناك حاجة عربية 
ماسة إليها، وإلى وزنها، من أجل استعادة 

التوازن اإلقليمي املختل.
في ما يخّص الكويت بالذات، سعى الشيخ 
ُصباح دائما إلى تنقية األجواء العربية، كذلك 

عمل ما يستطيع من أجل محاولة تطبيع 
العالقات اخلليجية – اإليرانية. وقد زار 

طهران لهذا الغرض بعد قمة ”مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية“ التي استضافتها 

الكويت أواخر العام 2013. كان على الكويت 
أن تعمل في كّل وقت من أجل احلّد من التشّنج 
في املنطقة. لوال الكويت وجهود الشيخ ُصباح 

لكان من الصعب انعقاد القمة اخلليجية 
األخيرة في الدوحة.

هناك حلسن احلظ، في عاملنا العربي، من 
يعمل بهدوء.ال ضجيج وال شعارات براقة.

هناك إدراك لواقع يتمّثل في أن احلرب على 
اإلرهاب ليست حرب األردن وحده، بل هي 
أيضا حرب كّل من يعتقد أّن ال مجال ألّي 

تهاون مع التطّرف واجلنون ومع املسيئني 
للدين اإلسالمي.

هناك في نهاية املطاف بعض العقالنية 
العربية. كّل تفاهم خليجي – أردني في شأن 

أزمات املنطقة يخدم هذه العقالنية التي تبدو 
املنطقة في حاجة إليها أكثر من أّي وقت. هذه 
احلاجة باتت ملّحة في مرحلة أصبحت فيها 

إعادة رسم خرائط الدول الشرق أوسطية 
واقعا، وليس مجّرد تكّهنات ملراكز أبحاث.

* إعالمي لبناني

أمن الخليج وأمن األردن… والعقالنية

«دولـــة الكويت وقفـــت إلى جانب لبنان ووحدته واســـتقراره، ولم 

تتأخر يوما عن تقديم المبادرات السياسية إلنهاء الحرب األهلية 

التي مر بها لبنان».

وليد جنبالط
زعيم احلزب التقدمي االشتراكي اللبناني

«المملكـــة األردنية تقـــدر الزيارة التاريخية للشـــيخ صباح األحمد 

الجابـــر الصبـــاح  إلى األردن، التـــي تؤكد متانة العالقـــات األردنية 

الكويتية وهي نموذج يحتذى في العالقات العربية العربية».

محمد املومني
وزير الدولة لشؤون اإلعالم األردني

«القـــدرات التي تتمتع بها القيادتـــان في كل من األردن والكويت 

وقدرتهما على استيعاب المعطيات وتقدير المواقف، تتيح لهما 

أوسع هوامش التحرك لوضع حد لالنزالق».

حمد الدعيج
سفير دولة الكويت لدى اململكة األردنية

} كانت ”الصحوة“ أيام ذروتها في السعودية 
تستخدم كل الوسائط املتاحة لتصل رسالتها 

إلى قطاعات شعبية أوسع، وكانت احملاضرات 
اجلماهيرية املفتوحة وأشرطة الكاسيت تغزو 
احملالت والبيوت واملركبات، حتمل في طّياتها 

رسالة الصحوة املكتنزة بكل أنواع اإلثارة 
والتشجيع والتحريض على ”التقوى“.

اليوم أصبح واضحا انحسار الفعاليات 
الدعوية اجلماهيرية، انخفض حماس الناس 

حلضور احملاضرات، كما أن منصات التواصل 
االفتراضي وتسارع املنتجات التقنية سحبا 

البساط من تأثير الكاسيتات، بل حلق التطور 
خطاب الصحوة نفسه الذي اشتغل على 

توظيف الشبكات العنكبوتية لتجديد قبضته 
على قطاعاته الشعبية.

حتى قنوات الفضاء جاءت فتحا على 
الصحوة بعد عقود من الهجوم، وسارعت إلى 
إطالق محطة فضائية ملتزمة باحلدود الدينية 
للعمل اإلعالمي، وما زالت القناة منذ أكثر من 

عشر سنوات حتافظ على منطها التقليدي، 
رغم تراجع شعبيتها وتسامح املجتمع مع 

حتفظاتها، وبقيت احملطة قابعة في طورها 
القدمي، بينما يتقدم الوعي إلى مستويات لم 

تعد تستجيب معها لدعايات الصحوة.
وبالعودة إلى الكاسيت وسطوته على 

املشهد، فإن كل بنى التدين االجتماعي تالشت 
مثل صرح من خيال فهوى، ضّخ مخيال 

الدعاة كل إمكاناته اإلنشائية واستخدمت 
آلتهم الكالمية أقصى قدراتها البالغية لتشييد 

أركان اإلميان وتوثيق عرى التقوى في 
النفوس واألذهان، ولكن اخلطاب الذي يسكن 
احلناجر ال ميكن أن يتجاوز إلى التأثير في 
الواقع إال تأثيرا حلظيا سرعان ما يتالشى.

اخلطاب املنبري الوعظي الذي كثفت 
الصحوة استخدامه يتحرك في األرض منزوعًا 

من واقعيته، يستفز النموذج املثالي املنشود 
ويحفز اجلماهير على مالحقته، وقليال ما 

يقيس تأثير الظروف احمليطة وقابلية النفوس 
لالستجابة خلطاب وعظي هش.

اعتمد اخلطاب الشفاهي على املنابر 
واملنصات والكاسيتات والتضخيم في حياكة 

القصص التي تصل درجة الكذب واخللق 
والتلفيق أحيانا وألغراض نبيلة دائما، وهذا 
ليس خافيا بعد أن المهم في ذلك أكثر رموز 

املشهد الصحوي شعبية في الساحة.
وعلى مستوى التخاطب مع القطاعات 

الثقافية التي متسحت بالليبرالية واالنفتاح، 
كانت الرسائل هجومية ناقمة ولم تنُح باجتاه 

النقد العلمي أو النقاش اجلاد، واستخدم 
التكفير واإلقصاء مظلة فضفاضة لالستبعاد 
واإللغاء، ولم تتدرب مجاميع الصحوة على 

أبسط قواعد النقد املوضوعي واملواجهة 
العلمية املقننة، وبقيت مأخوذة بالشعارات 
واألحكام القاطعة على عّالتها وانحيازاتها. 

احلالة الشفاهية للصحوة، وألنها ال 
تتطلب متانة علمية ودراية كفائية بشؤون 

املجتمع والدين والدنيا، أسهمت في تصدير 
رموز خاوية إال من جْهَورّية الصوت وقوة 

احلناجر، وبدأ الضوء مسلطا بال انقطاع على 
ظواهر صوتية عبثت بالعقلية املجتمعية، 

وانحسر حضور كفاءات دينية عاقلة وجهبذية 
كان مبقدورها أن تسهم في بناء املجتمع.

من أجل أن يحصل الواعظ على اللحظة 
احلرجة التي يستطيع فيها التأثير على 

اجلمهور، فإنه بحاجة إلى النفخ في تصوراته 
اجلهنمية، وزيادة مستوى توتر اجلماهير 

ليأخذهم في رحلة التصديق من قاع اجلهل 
املاحق إلى سفح اليقني املتجاوز، يبالغ 

في تصوير املنكر وكأنه بوابة إلى اجلحيم 
وخطوة باجتاه التهلكة، غضب سماوي ينتظر 

على شفير املعصية، الشيطان يحيط من كل 
جانب، أبالسة اإلنس يترصدون لإليقاع، 
الفضائيات بريد الشيطان والغناء سفير 

املردة من الشياطني واجلان، املرأة طريق إلى 

العذاب، اخلوف عليك ومنك ومن كل شيء. 
بينما اإلنسان ضعيف مستسلم لشهوته، 

مستلب من أعدائه الذين يتقصدونه للشر، 
يدفعونه إلى الباطل، وهو ال يحسن التصرف 

وال يقوى على احلراك، وهكذا في خطاب جامد 
يهشم الثقة في النفس، فاملغريات أشد بأسا 

والشهوات أقوى حوال وطوال، واإلنسان منهزم 
أمام رغباته، خائر القوى إال من معيل صحوي 

يرعاه ويتبنى دينه.
جاءت الصحوة بغرض إحداث تغيير في 
املجتمع عبر تديينه، ولو قسرا، الستنهاض 
دوره في إعادة املجد لهذه األمة املنهكة في 

مؤخرة األمم واحلضارات، ولكن أصبح املنتج 
الصحوي فيما بعد هشا وغير متماسك، ألنه 
اعتمد أداة التغيير اخلطأ، التعبئة اللحظية، 

وحمل املجتمع إلى الصورة النهائية الفاضلة 
التي اخترعتها الصحوة دون توظيف لبنى 
وأدوات البناء االجتماعي العلمية واملعتبرة.

دعنا نعترف أن ثمة قصور اجتماعي 
نبت على سطح املجتمع، التقنيات اجلديدة 
ومشاريع التنمية املستعجلة ولعنة التواكل 
النفطي وضعف فرص التعبير واالنقباض 

االقتصادي، تشارك في مسؤولية الواقع 
االجتماعي املتذبذب. وهذا يذكر مبسؤولية 

الصحوة التي انفردت باملجتمع لعقود، 
واشتغلت على مداواة كثير من العيبات 

والقصور االجتماعي، ال أثر يذكر لكل هذا، إال 
مزيدا من االستقطاب الثقافي الذي ينشغل 

ببعضه وينسى املجتمع متروكا للفراغ.
علينا أن نعيد التوازن إلى القطاعات 
املختلفة، من الضروري أن تتحرر ميادين 

الثقافة والفكر والتعبير االجتماعي من قبضة 
طيف أوحد، وأن تتحرك بارتياح في فضاء 
املجتمع ألنها حتب أن تعيش في احلرية، 
ومتطر على األرض فتنفع البالد والعباد.

* كاتب سعودي

الكاسيت: الشفاهية الضحلة

الخطاب المنبري الوعظي الذي 

كثفت الصحوة من استخدامه 

يتحرك في األرض منزوعا من 

واقعيته، يستفز النموذج المثالي 

المنشود ويحفز الجماهير على 

مالحقته ومطابقته

عمر علي البدوي

فاروق يوسف
} قتالهم ال يشبهوننا وإن كانوا كذلك. 
سنجّردهم من الهوية التي تذكر بنا، أما 

قتالنا فقد أحرقوا هوياتهم إلعالن براءتهم 
من كل شبهة. فمنذ أن ُكتب علينا أن ُنؤسر في 

املسافة التي تفصل بني ”نحن“ و“هم“ صار 
علينا أال نأبه بأن هناك شعبا واحدا سيقف 

في انتظارنا لكي يسألنا عما فعلناه بإخوتنا.
هل كانوا إخوتنا فعال أولئك الذين 

متكنوا من قتلنا قبل أن نقتلهم، والذين متّكنا 
من قتلهم قبل أن يقتلونا؟ كان هناك سباق 

اضطراري إلى القتل، كل أدواته النظرية 
واملادية كانت جاهزة، بل مستلَهمة من عيشنا 

املشترك الطويل باعتبارنا إخوة وأبناء 
عمومة وزبائن مقهى واحد. لم يكن السالح 

ليفرق بيننا، غير أن الفكرة هي التي أغرقتنا 
في بحيرة دم.

فكرة أن نكون ”نحن“ وأن يكونوا ”هم“، 
فكرة ماكرة ميكنها أن حتتوي الـ“هم“ في 

الـ“نحن“ وأال ترى في الـ“نحن“ إال نوعا 
من الـ“هم“ القريبة. لعبة لغوية كان ميكن 
تفاديها لنكون واحدا، غير أن نزعة القتل 
حتتاج مسافة تقع بني القتيل وقاتله، بني 

القاتل وقتيله، وهي مسافة لن حترجها 
البالغة. قتيلنا وقتيلهم، مثلما قاتلنا وقاتلهم، 
يشتبكان ليكونا واحدا. ولكن فجيعة أن يكون 

قتيلهم منا، وقتيلنا منهم ميكنها أن تنسف 
كل قواعد اللعبة. أبهذه الطريقة تدار احلروب 

األهلية؟ ال أعتقد أننا اخترعنا شيئا جديدا، 
لقد سبقنا األوغاد إلى ما هو أسوأ. هل يحق 

لنا الكالم عن األسوأ ونحن نفعله؟
يوم نحر اللبنانيون بعضهم البعض كان 
عليهم أن يتقدموا إلى التاريخ حفاة من غير 
أن يفهموا احلجة التي لم تصنع منهم شعبا 
واحدا. هل كانوا شذاذ آفاق أم قطاع طرق أم 

أفاقني عبر الزمن الذي كان فيه لبنان عبارة 
عن جزء مقتطع من سوريا الكبرى؟

لم يكن العراقيون أكثر ذكاء. كانت إيران 
مثل الشيطان حاضرة في التفاصيل. فجأة 
اكتشف العراقيون وهم يقيمون حتت ركام 

االحتالل أنهم لم يكونوا يوما ما شعبا 
واحدا. لم يسهروا حتت قمر واحد ولم 

يطربوا لألغنيات نفسها ولم يطبخوا األغذية 
عينها ولم جتمعهم أزقة ودروب وأسواق 

ومدارس ومزارات وحفالت عرس ومناسبات 
عزاء وثكنات جيش وترقب هالل العيد. أهلك 
القاتل منهم نفسه من أجل أن يخترع قتيله، 

وحني وجده خّر قتيال، فقد سبقه قاتل من 
نوعه إلى الرمي. أبهذا نباهي األمم؟

يقتل السوريون منذ أكثر من ثالث سنوات 
بعضهم البعض اآلخر. تسقط البراميل 
املتفجرة على األحياء التي يتحكم بها 

معارضو النظام فتقتل َمن جتده في طريقها، 
ثم تعلن املعارضة أنها استطاعت أن تقتل 

عددا من جنود النظام في كمني نصبته لهم.

ما من لغة مشتركة، القتل وحده َيشتق لغة 
بني القاتل والقتيل، هي رسالتنا إلى العالم. 
في تلك اللغة يكون القتلة من اجلانبني على 

حق، أما القتلى فسيكون نسيانهم واحدة من 
أعظم فضائلنا. سنكون مجهولي الهوية قتلى 

وقتلة. أبطاال وشهداء من غير أن نقدم أحدا 
على آخر في اجلنة التي سيدخلها قتلتنا 

وُيحرم من دخولها قتالهم. أما قتلتهم فالنار 
ستشوي جثثهم فيما قتالنا من ضحاياهم 

يرفلون بالنعيم. ال يتساوى شيء منهم بشيء 
منا في اآلخرة وإال ما كان هناك معنى للحرب؟
كذبة احلروب األهلية تتنفس هواًء فاسدا 
ال ينبعث إال في حلظة خيانة. سيكون املشهد 

مزدوجا. خيانة القاتل لقتيله وهو أخوه، 
وخيانة القتيل لقاتله وهو أخوه أيضا. أبهذا 

نباهي األمم؟
* كاتب عراقي
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3اقتصاد 2750
 مليـــار دوالر حجـــم التمويل الـــذي أعلن البنـــك األفريقي للتنمية 

أنه ســـيقدمه لعدد من املشاريع في املغرب بموجب اتفاق وقعه 

رئيس البنك دونالد كابيروكا يوم األربعاء.

حقـــول جديـــدة للنفط والغاز، اكتشـــفتها شـــركة ســـوناطراك 

اململوكـــة للحكومة الجزائرية منذ بداية العام الحالي، والتي قالت 

الشركة إنها حقول ”ذات جودة كبيرة للغاية“.

 مليـــون يـــورو حجـــم التمويل الذي قدمـــه البنـــك األوروبي إلعادة 

اإلعمار والتنمية لدعم عدد من املشـــاريع املصرية منذ تأســـيس 

مكتبه في مصر عام 2012.

قانون مصري جديد لالستثمار في إقليم قناة السويس
[ ترجيح ارتفاع عوائد القناة السنوية إلى أكثر من 13 مليار دوالر [ ثالثة مشاريع عمالقة ستكون على طاولة القمة االقتصادية المقبلة

أعلنـــت هيئة قناة  } االســماعيلية (مصــر) – 
الســـويس أن الحكومـــة المصرية ســـتصدر 
األســـبوع المقبل قانونا خاصا لالستثمار في 
مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف 
إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على 

امتداد القناة.
وقـــال رئيس الهيئـــة مهاب مميـــش إنها 
ستعرض 3 مشـــروعات على المستثمرين في 
القمة االقتصادية التـــي تعقد منتصف مارس 
بمنتجع شرم الشـــيخ، بجانب عرض مشروع 

تنمية إقليم القناة.
وأكد أنه من ”المهم جدا أن تدخل المؤتمر 
ومعك قانون حتى يعلم المســـتثمر ما له وما 

عليه.“
وينظر إلى هذا المؤتمر االقتصادي المقبل 
كجزء رئيســـي من خطة اإلصالح االقتصادي 
التـــي تضمنـــت خفض دعـــم الطاقـــة وزيادة 
الضرائب. وقامـــت الحكومة بحل نزاعات مع 
مســـتثمرين حاليين فيما تســـعى إلى تنشيط 
االقتصـــاد الـــذي تضـــرر بفعـــل اضطرابات 

سياسية تعصف بالبالد منذ عام 2011.
وقـــال مميـــش إن الهيئة ســـتعرض خالل 
المؤتمر ”جزءا كبيرا من مشـــروع تنمية إقليم 
قناة الســـويس بجانب مشروع محطة تموين 
ســـفن باســـتثمارات 90 مليـــون دوالر بـــدأت 
الهيئـــة بالفعل في إنشـــائها وكذلك مشـــروع 
ترســـانات لصيانـــة وإصالح الســـفن وأيضا 

مشروع أحواض لصيانة الحفارات“.
وأكد ضـــرورة ”تحويل القنـــاة من مجرى 
مائـــي فقـــط إلـــى هيئـــة اقتصاديـــة متنوعة 
األنشـــطة حتـــى ال نعتمـــد على رســـوم عبور 

القناة فقط“.
وأطلـــق الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي في 5 أغســـطس الماضي مشروعا 
لحفـــر قناة جديدة بطول 72 كيلومترا، موازية 
لجزء من القناة الحالية التي يبلغ طولها نحو 
190 كيلومتـــرا. ووعد بتنفيذ المشـــروع خالل 

عام.

وقال مميش إن الهدف من قناة الســـويس 
القنـــاة  إقليـــم  تنميـــة  ومشـــروع  الجديـــدة 
والمشـــروعات التـــي ســـتعرض فـــي القمـــة 
االقتصاديـــة هو تنويع وزيـــادة إيرادات قناة 
الســـويس من 5.3 مليار دوالر إلى 13.23 مليار 
دوالر بحلول عام 2023 أي بزيادة 259 بالمئة.

ورجح أن تكون األرقـــام أكبر من ذلك ”ألن 
الدراســـات تمت على أســـاس أســـعار المرور 
وحجـــم وعدد الســـفن التـــي تمـــر حاليا. 95 
بالمئـــة من صـــادرات وواردات مصر تتم عبر 
البحر وبالتالي مع كل تنمية في البالد ستزيد 
الـــواردات والصادرات ممـــا يعني زيادة دخل 

القناة“.

وتستهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8 بالمئة 
خالل الســـنوات الثـــالث المقبلـــة والوصول 
بمعدل العجز في الموازنة في األمد المتوسط 
إلى نحو 8 بالمئة وبالدين المحلي إلى ما بين 
80 و85 بالمئـــة من الناتـــج المحلي اإلجمالي 

انخفاضا من نحو 98 بالمئة حاليا.
وقـــال مميـــش إن هيئـــة قناة الســـويس 
تســـتثمر في مشـــروع خاص بإنشـــاء مزارع 
ســـمكية بتكلفـــة 62 مليـــون دوالر مع شـــركة 

أسبانية متخصصة في هذا المجال.
وأضـــاف أن اإلنتـــاج الرســـمي مـــن هذا 
المشروع ســـيبدأ في أغسطس المقبل ليغطي 

80 بالمئة من احتياجات البالد من األسماك.
وتســـعى مصر مـــن خالل مشـــروع تنمية 
إقليم قناة السويس لتوفير نحو مليون فرصة 

عمل حتى عام 2030.
وتوقـــع مميـــش تبلـــور مشـــروعات خطة 
تنميـــة قنـــاة الســـويس بعـــد عـــام واحد من 
انعقـــاد مؤتمر مصر االقتصـــادي، قائال ”بعد 
عام من مؤتمر مارس سيكون هناك واقع على 
األرض وسيكون هناك إلزام بإنشاء مجتمعات 

عمرانية للعاملين في كل منطقة صناعية“.
وتهـــدف الخطـــة المصريـــة إلـــى تحويل 
الممـــر الذي يمتد بطول القناة من مســـاحات 

صحراويـــة جـــرداء فـــي الغالب إلـــى منطقة 
اقتصادية عالمية كبرى على مســـاحة نحو 75 

ألف كيلومتر مربع.
وتأمل مصر تحويل ضفتي قناة السويس 
أحـــد أهم الممـــرات المالحية فـــي العالم إلى 
مركـــز تجاري وصناعـــي عالمي أمال في جني 
مليـــارات الـــدوالرات ومعالجة أزمـــة البطالة 

المتفاقمة.
وأوضح مميش أن القانون الجديد لتنمية 
محور القناة يوفر ضمانات وحوافز مشـــجعة 

للمستثمرين.
وقال ”القانـــون الجديد يؤمن المســـتثمر 
وتخارجـــه في حالة رغبته، كما يقلل اجراءات 
ترخيص االســـتثمار والموافقات… وســـتكون 
هناك حوافز لالســـتثمار في المشـــروع“ لكنه 
امتنـــع عن الخوض في تفاصيـــل الحوافز أو 

في بنود أخرى تخص القانون.
وكان وزيـــر االســـتثمار المصري أشـــرف 
سالمان قال في وقت ســـابق إن الضرائب في 
المناطق الصناعية واللوجســـتية والسياحية 
التي ســـتعمل في تنمية إقليم قناة الســـويس 
ستبلغ 10 بالمئة مقارنة مع 30 بالمئة في بقية 
أنحاء البـــالد نظرا ألن المشـــروع هو منطقة 
اقتصاديـــة خاصـــة والمناطـــق االقتصاديـــة 
الخاصـــة في مصـــر ضرائبها في حـــدود 10 

بالمئة فقط.
وردا على ســـؤال عن مشـــاركة الجيش في 
مشـــروع تنميـــة القنـــاة قال مميـــش لرويترز 
”أتمنـــى أن يكـــون دور الجيـــش فـــي البنيـــة 

التحتية للمشروع وتأمينه“. 
وأضـــاف إننـــا في منطقـــة يحتـــاج فيها 
المستثمر للشـــعور باألمان، وأن دور الجيش 
يمكـــن أن يمتـــد إلى تنفيـــذ شـــبكات الطرق 
ومحطـــات وكهربـــاء ومحطات الميـــاه… ألنه 
األفضـــل في تنفيذها جدية كاملة وفي ســـرعة 

التنفيذ.
وتابـــع قائـــال ”أتمنـــى أن تتولـــى القوات 
المسلحة تنفيذ البنية التحتية للمشروع لسرعة 

اإلنجاز وأن تؤمن المشروع تأمينا كامال“.
وســـتقام فـــي مشـــروع تنمية إقليـــم قناة 
الســـويس مناطـــق لوجســـتية وصناعية في 

الموانئ الموجودة في اإلقليم.
وبدا تفـــاؤل مميش وثقته في المســـتقبل 
واضحـــا فـــي قوله ”مصـــر بـــدأت ترجع مرة 
أخـــرى وتتولد من جديد… ال ريادة سياســـية 
بـــدون اقتصاد قوي… العجلـــة بدأت تدور وال 
يســـتطيع أحـــد إيقافها ومن يحـــاول إيقافها 

القاهرة تسعى لتحويل ضفتي القناة إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرىسنقضي عليه“.

أكدت احلكومة املصرية أنها ســــــتقدم ضمانات وحوافز مشــــــجعة للمستثمرين من خالل 
قانون جديد لالســــــتثمار في إقليم قناة الســــــويس، الذي تســــــعى جلعله منطقة اقتصادية 

عاملية كبرى على مساحة تصل إلى 75 ألف كيلومتر مربع.

◄ فرضت محكمة أميركية أمس 
غرامة على شركة آبل بقيمة 533 
مليون دوالر بعد أن خلصت إلى 

أن برنامجها آي.تيونز ينتهك 
ثالث براءات اختراع تعود 

ملكيتها إلى شركة سمارتفالش.

◄ أظهرت بيانات وزارة الطاقة 
الروسية أن صادرات السوالر 
وزيت الغاز الروسية ارتفعت 

بنسبة 9.9 بالمئة و1.5 بالمئة على 
الترتيب في شهر يناير مقارنة 

بمستوياتها في ديسمبر الماضي.

◄ سجل بنك رويال بنك أوف 
سكوتالند البريطاني خسائر 

بلغت نحو 5.4 مليار دوالر خالل 
عام 2014، وذلك بالتزامن مع 

االستمرار في تقليص أنشطته 
الدولية وإعادة التركيز على 

بريطانيا.

◄ وافق بنك مورغن ستانلي 
األميركي على دفع غرامة قدرها 

2.6 مليار دوالر لتسوية في 
فضيحة التالعب في منتجات 

مالية مضمونة بقروض عقارية 
قبل تفجر األزمة المالية في عام 

.2008

◄ ذكرت مصادر مطلعة بوزارة 
المالية اليونانية أمس أن أثينا 
تواجه عجزا ماليا طارئا، حين 

يحل أجل تسديد التزامات مالية 
تبلغ قيمتها نحو 6.85 مليار يورو 

في شهر مارس المقبل.

◄ توقعت الحكومة األسبانية 
أن تتسارع وتيرة نمو االقتصاد 
األسباني في العام الحالي إلى 

2.4 بالمئة، بعد أن نما في العام 
الماضي بنسبة 1.4 بالمئة، 

بحسب وزير االقتصاد األسباني.

باختصار

} بغداد - قال وزير المالية العراقي هوشيار 
زيباري أمــــس الخميس، إن احتياطات النقد 
األجنبي للبنك المركــــزي العراقي انخفضت 
لتصل إلى 68 مليار دوالر حاليا بسبب األزمة 

المالية التي تعاني منها البالد.
وكان العــــراق قــــد ســــجل ارتفاعــــا فــــي 
احتياطــــي العملــــة الصعبــــة في الســــنوات 
الماضيــــة، إلــــى أن وصل فى عــــام 2013 إلى 
حوالــــي 76 مليــــار دوالر، وفقــــا آلخر بيانات 
رسمية، مما يعني انخفاضه بحوالي 8 مليار 

دوالر.
وقــــال، إن األزمة الماليــــة الحالية ترجع 
إلى انخفاض أســــعار النفط، ونفقات شــــراء 

األســــلحة، والمعــــدات العســــكرية الالزمــــة 
لمواجهة تنظيم داعش اإلرهابي.

وأدى انخفاض أســــعار النفط منذ يونيو 
الماضــــي، وحتى منتصف الشــــهر الماضي، 
إلــــى وضع العــــراق في مــــأزق مالــــي نظرا 
العتماده على إيرادات تصدير النفط لتمويل 

أكثر من 95 بالمئة من نفقات الموازنة.
وحــــذر زيباري مــــن أزمة ســــيولة نقدية 
لعدم وجود األموال الكافية لتغطية النفقات، 
مســــتبعدا انهيار اقتصاد بالده، ومؤكدا أن 
الحكومة ستعمل على تقليل النفقات وفرض 
الضرائــــب على بعــــض الخدمــــات الحتواء 

األزمة.

وأقــــر مجلــــس النــــواب العراقــــي نهاية 
الشــــهر الماضي موازنة البالد العام الحالي 
بعد تخفيض النفقات بنحو 3.43 مليار دوالر 
لتصل إلى نحــــو 102 مليار دوالر، وتضمنت 

عجزا يصل إلى 21.4 مليار دوالر.

ويسعى العراق لزيادة صادراته النفطية 
لحل مشــــكلة نقص الســــيولة وهو ما يعززه 
االتفــــاق األخير بيــــن بغــــداد وحكومة إقليم 
كردســــتان لزيادة صادرات اإلقليــــم النفطية 

لحساب الحكومة العراقية.
وتضمن االتفاق الذي صادق عليه مجلس 
الــــوزراء العراقــــي في ديســــمبر الماضي أن 
يقوم اإلقليم بتســــليم مــــا ال يقل عن 250 ألف 
برميــــل نفط يوميا إلــــى الحكومة االتحادية، 
وتصديــــر 300 ألف برميل يوميــــا من حقول 
محافظــــة كركوك عبر خط أنبــــوب النفط في 
إقليم شــــمال العراق، مقابل حصة اإلقليم من 

الموازنة البالغة 17 بالمئة.

} لنــدن – ارتفعـــت أســـعار النفـــط العامليـــة 
بنحـــو 5 باملئة منذ تصريحـــات وزير البترول 
الســـعودي يـــوم األربعاء والتي أكـــد فيها أن 
الطلب على اخلام يتنامى، كما صدرت بيانات 
أظهرت أن إنتاج املصانع الصينية جاء أعلى 

مما كان متوقعا.

تصريحات النعيمي

 تقفز بأسعار النفط

} عاملون في محطة لتســـييل الغاز الطبيعي قبالة الســـواحل اإلســـرائيلية أمس خالل بدء تدفق الغاز من احلقول البحرية عبر أنبوب حتت البحر 
إلى شبكة نقل الغاز في إسرائيل.

تراجع احتياطات العراق من النقد األجنبي

هوشيار زيباري:

احتياطات النقد األجنبي 

انخفضت إلى نحو 68 

مليار دوالر حاليا

مهاب مميش:

سندخل المؤتمر ومعنا 

قانون يوضح للمستثمر ما 

له وما عليه

أشرف سالمان:

ضرائب الشركات في إقليم 

قناة السويس ستبلغ 10 

بالمئة فقط

النفط في لندن



} الربــاط - كشـــف المغرب هذا األســـبوع عن 
عدد من القرارات التي ســـتحدث ثورة شـــاملة 
في قطاع الطاقـــة المغربي، كما وقعت عددا من 
االتفاقـــات خالل منتدى الربـــاط الثاني للطاقة، 
الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة المغربية.

وأعلن عبدالقـــادر عمارة وزير الطاقة والمعادن 
والماء والبيئة أن الحكومة تســـتعد لرفع الدعم 
المالي عن غاز االســـتهالك الذي يكلف الموازنة 
العامـــة نحـــو 1.57 مليار دوالر، لكنـــه لم يحدد 

موعد البدء بهذا اإلجراء.
لكن عـــددا من الصحـــف المحلية ذكرت أن 
إلغاء الدعم سيبدأ تنفيذه في سبتمبر المقبل. 
وأكدت أنه ســـيم اســـتبدال الدعم ”بمساعدات 
مباشرة لنحو 8.5 مليون مغربي يعيشون تحت 

خط الفقر“ بحسب جريدة الصباح المغربية.
ويقول محللون إن برامـــج الدعم التقليدية 
لألســـعار تذهب معظم فوائدها إلـــى األثرياء. 
وأكـــدوا أن خفض الدعم يمكن أن يعود بفوائد 
كبيـــرة على االقتصاد، خاصـــة أن هناك آليات 
حديثة تمكن الحكومـــات من إيصال الدعم إلى 

مستحقيه فقط، مثل برامج البطاقات الذكية.
وأوضح الوزيـــر أن الحكومة وضعت عدة 
ســـيناريوهات إللغاء الدعم عن الغاز، تتضمن 
آليـــة ”دعم مباشـــر تضمـــن وصولـــه للفئات 

االجتماعية المحتاجة“.
وكانت الوكالة الدوليـــة للطاقة، قد أوصت 
المغرب  فـــي نوفمبر الماضي، بمواصلة إلغاء 

الدعم المادي الستهالك الطاقة.
وقالت ماريا فاندر هوفن، الرئيسة التنفيذية 
للوكالة ”من المهم وضع آلية الستهداف الناس 
المحتاجين فعليا، ويجب أخذ الوقت لفعل ذلك 

في إطار سياسة متكاملة“.
وتشـــير بيانات الحكومة المغربية إلى أن 
غالبية الغاز المســـتورد في المغرب مخصصة 
لالســـتهالك المنزلـــي ويبـــاع بثلث أســـعاره 

الحقيقية بفضل دعم صندوق المواد األساسية.
ويفتقر المغرب إلى مصادر الطاقة ويضطر 

إلى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة.
وتتوقـــع الحكومة أن يخفف إلغـــاء الدعم 
ضغـــوط فاتـــورة الطاقة، وأن يســـاهم ذلك في 
خفـــض العجـــز إلـــى 4.3 بالمئة خـــالل العام 
الحالي، وأن يواصل التراجع في العام المقبل 

إلى 3.5 بالمئة.
وكان المكتـــب الوطنـــي للهيدروكاربونات 
والمعـــادن قد أعلن مطلع األســـبوع أن شـــركة 
غلف ســـاندز بتروليوم عثرت على غاز في بئر 
دوار أوالد بلخيـــر1- فـــي امتياز ســـبو البري 

شمال شرق المغرب.
وأكد في بيان أنه تم حفر البئر بعمق 1127 
متـــرا وضخ الغاز بمعـــدل 175 ألف متر مكعب 

يوميا.
وهذا هو ثاني اكتشـــاف غازي لشركة غلف 
ســـاندز في المغرب، بعد أن ســـجلت اكتشـــافا 
آخر في الشهر الماضي، في بئر دردارة جنوب 

شرق1- في نفس المنطقة.
وقال عمارة خـــالل منتدى الربـــاط الثاني 
للطاقـــة، إن المغرب أنجز مشـــاريع مهمة، في 
إطار اســـتراتيجيته الطاقة، وتبنى إصالحات 
طموحـــة مكنتـــه مـــن االندمـــاج في األســـواق 

اإلقليمية للطاقة.
وأضـــاف أن تلـــك االســـتراتيجية تمثلـــت 
في نمـــو متســـارع للطاقة المتجـــددة وتنمية 
الغاز الطبيعي، والحد مـــن تأثيرات التغيرات 
المناخيـــة، فضـــال عن وضع وســـائل للمراقبة 
والتحكيم والتأهيل المستمر إلدارات الشركات 

العامة والخاصة.
وأشـــار الوزيـــر خـــالل المنتـــدى، الـــذي 
يعقـــد بالتعاون مع وزارة الشـــؤون الخارجية 
الهولندية وأمانـــة الميثاق الدولي للطاقة، إلى 

أن مشـــاريع طاقة الرياح والشـــمس ســـتمكن 
المغرب من تغطية 42 بالمئة من حاجة المغرب 

للكهرباء بحلول عام 2025.
وأضـــاف أن ذلـــك ســـيوفر علـــى المغرب 
اســـتهالك 3 مليون طن من الوقـــود األحفوري 
وتجنب انبعاث حوالي 11 مليون طن من ثاني 

أوكسيد الكربون.
وجرى خالل المنتـــدى توقيع مذكرة تفاهم 
بين المغـــرب وهولندا في مجال الطاقة، بهدف 
تأميـــن طاقة مســـتدامة، والتعاون في قطاعات 

الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
كمـــا تتضمـــن االتفاقيـــة تعزيـــز التعاون 
الوثيق بين المؤسســـات الحكوميـــة ومعاهد 
البحـــث والشـــركات الخاصـــة فـــي البلديـــن 
للمساهمة مستقبال في تسريع تنفيذ وإصالح 

سياسات الطاقة.

وتنص المذكرة على تبادل الخبرات التقنية 
عبر التدريب في مجال تقوية القدرات في ميدان 
الغاز الطبيعي المســـال وإعادة تحويله، وفي 
مجال األنظمة القانونيـــة والضريبية لالنتقال 
إلى مزيج مســـتدام من إمدادات الطاقة، فضال 

عن تطوير مشاريع مشتركة.
وشـــدد بيـــرت كونـــدرز، وزيـــر الشـــؤون 
بيـــن  التعـــاون  أن  الهولنـــدي،  الخارجيـــة 
هولنـــدا والمغرب في مجال الطاقـــة له أهمية 
اســـتراتيجية، ألن الطاقة تلعب دورا رئيســـيا 
في النزاعات الجيوسياســـية، وهـــو ما يعني 
ضرورة إعـــادة النظر في طريقـــة التعاطي مع 

هذا القطاع.
علـــى صعيد آخر قال عمارة إن المغرب بدأ 
مفاوضات الســـتيراد ما يصل إلى 7 مليار متر 
مكعب من الغاز بحلول 2021، مع ســـعي البالد 

لتنويع إمـــدادات الطاقة وخفض االعتماد على 
واردات النفط والفحم.

ويستهلك المغرب ســـنويا نحو مليار متر 
مكعب من الغاز من بينهـــا نحو 70 مليون متر 
مكعب تنتج محليا، لكن ذلك ال يشـــكل ســـوى 5 

بالمئة فقط من فاتورة الطاقة.
وأعلـــن المغرب في ديســـمبر الماضي عن 
زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، تتضمن 
بناء مرفأ في منطقة الجرف األصفر الصناعية 

بقيمة تصل إلى 4.6 مليار دوالر.
ويخطط المغـــرب أيضا لبناء وحدة إلعادة 
الغـــاز المســـال إلى صورتـــه الغازيـــة، بينما 
يخطط المكتـــب الوطني للكهربـــاء لبناء أربع 
محطـــات للكهربـــاء تعمـــل بالغـــاز بطاقة 600 
ميغاواط لكل منها في المنطقة نفســـها بالقرب 

من مدينة طنجة.

} مدريــد -  تدرس شـــركة ريبسول اإلسبانّية 
للنفـــط التـــي تديـــر حقـــل الشـــرارة الليبـــي، 
االنســـحاب من ليبيا بســـبب الفوضى األمنية 
التي تقودها ميليشـــيات متطرفة بينها تنظيم 

داعش اإلرهابي.
وحـــذرت مصادر ليبيـــة من أن انســـحاب 
الشـــركة اإلســـبانية ســـيعمق جراح االقتصاد 
الليبي، وسيدفع نحو تراجع اإلنتاج، وقد يكون 
مقدمة النسحاب الشركات الدولية األخرى التي 
مـــا يـــزال البعض منها ينشـــط، في مـــا علقت 

بعضها عمليات االستخراج مؤقتا.
وقالـــت تقاريـــر إســـبانية، إن أيام شـــركة 
ريبسول النفطية في ليبيا باتت معدودة بعد أن 
قّضت أكثر من 20 سنة في تسيير حقل الشرارة، 

مضيفة أن هذا هو الســـيناريو املطروح حاليا 
في الدوائر اإلدارية للشركة، بعد تصاعد وتيرة 

االنفالت األمني في األراضي الليبية.
وحتى شـــهر أكتوبر من عام 2011 كان حقل 
الشرارة ينتج نحو 400 ألف برميل يوميا، فيما 
كانت شـــركة ريبسول تســـتحوذ على 10 باملئة 
مـــن أصول احلقل شـــراكة مع مؤسســـة النفط 
الوطنية (75 باملئة) وشـــركة توتال الفرنســـية 

وشركة او.ام.في النمساوية.
وقالت مصادر مســـؤولة في الشركة، إنه مت 
إبالغ املســـؤولني اإلســـبان الذيـــن يعملون في 
حقل الشـــرارة، بعدم العودة في الوقت احلالي 
وليس من الواضح أننا ســـوف نكـــون قادرين 

على العودة في املستقبل.

وتواجه ليبيا أزمـــة مالية حادة مع تراجع 
إنتاجهـــا وعائداتها من النفط إلى مســـتويات 
قياســـية من أكثر من مليـــون برميل يوميا قبل 
سقوط نظام القذافي، إلى 350 ألف برميل يوميا 
حاليـــا، وهي كمية مرشـــحة أيضا للتراجع إذا 
استمرت املعارك قرب احلقول واملوانئ النفطية.

وتعتمـــد ليبيـــا بشـــكل كلي علـــى عوائد 
النفط لتمويـــل املوازنة ودفع رواتب املوظفني 
ومخصصـــات املواطنـــني التي أقرهـــا العقيد 
الليبـــي الراحل معمر القذافي لشـــراء الســـلم 

االجتماعي وضمان الوالءات.
وتراجعـــت احتياطـــات ليبيـــا مـــن النقد 
األجنبـــي مـــن 100 مليـــار دوالر إلـــى نحو 80 
مليار دوالر، وســـط حتذيرات مؤسسات دولية 

مـــن نفاد االحتياطـــات النقدية فـــي غضون 4 
سنوات، إذا استمر االستنزاف األمني والتوتر 

السياسي بوتيرته احلالية.
وتأتي التحذيرات الليبية وســـط مخاوف 
دوليـــة أيضا مـــن وقوع حقول النفـــط الليبي 
بيد املليشيات املتطرفة، ما يعني عمليا توقف 

اإلنتاج بالكامل.
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◄ كشفت وزارة اإلسكان المصرية 
أنها ستطرح مشروعا عقاريا 

كبيرا، يضم إنشاء ”أعلى برج في 
مصر“ بارتفاع 200 متر خالل القمة 

االقتصادية التي تعقد الشهر المقبل 
في منتجع شرم الشيخ.

◄ أقر مجلس النواب األردني موازنة 
عام 2015 وقيمتها نحو 11 مليار 
دوالر مع عجز متوقع يقل للمرة 

األولى منذ سنوات عن مليار دوالر، 
أرجعه إلى انخفاض أسعار النفط 

العالمية.

◄ قالت مؤسسة يورومني إن 
مؤتمرها القادم عن االقتصاد 

السعودي في مايو سيركز على 
أهمية تنويع اقتصاد البالد والفرص 
المتوقع أن يتيحها ذلك التنويع أمام 

النظام المصرفي السعودي.

◄ كشفت السلطة الفلسطينية أمس، 
أنها تلقت بالغا من شركة الكهرباء 

القطرية اإلسرائيلية يفيد بنيتها 
قطع الكهرباء عن مناطق واسعة في 
الضفة الغربية لكنه لم يحدد تاريخ 

تنفيذ هذا التهديد.

◄ ذكرت تقارير صحفية أن إجمالي 
األصول االحتياطية لدى مؤسسة 

النقد العربي السعودي (البنك 
المركزي) ارتفعت في يناير الماضي، 

بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى نحو 
733 مليار دوالر.

◄ أعلنت شركة زين، ثالث مشغل 
للهاتف المحمول في السعودية، 

خفض رأسمالها بنسبة 45 بالمئة 
إلى 1.5 مليار دوالر بهدف امتصاص 
الخسائر التي بلغت نحو 46 بالمئة 

من رأسمال الشركة.

باختصار انسحاب ريبسول النفطية اإلسبانية يعمق جراح االقتصاد الليبي

بيرت كوندرز:

التعاون بين هولندا والمغرب 

في مجال الطاقة له أهمية 

استراتيجية

عبدالقادر عمارة:

الطاقة المتجددة ستوفر 

على المغرب 3 مليون طن 

من الوقود سنويا

رضا السعودية مؤشر على استقرار أسعار النفط

} بدأت السعودية، أكبر منتجي النفط في 
منظمة أوبك، تشعر بأن األيام أثبتت صحة 
موقفها بالسماح بإغراق األسواق بالنفط، 

وأن سياستها النفطية أصبحت تؤتي 
ثمارها وتحقق ما كانت تصبو إليه.

فبعد أن أدت وفرة المعروض النفطي في 
األسواق إلى تهاوي األسعار بنسبة 60 في 
المئة في يناير الماضي، بدأت المؤشرات 

تظهر أن منافسي أوبك ومنهم منتجو النفط 
في أميركا الشمالية سيضطرون لتقليص 

إنتاجهم من الحقول مرتفعة التكاليف.
وأدى ذلك إلى عودة أسعار النفط 

لتستقر في الشهر الحالي قرب 60 دوالرا 
للبرميل بعد أن بلغت الشهر الماضي 45 
دوالرا، أي أن وتيرة االرتفاع أسرع مما 

كانت السعودية تأمل عندما أقنعت شركاءها 
في منظمة أوبك في نوفمب، بعدم خفض 

اإلنتاج للدفاع عن حصتها من السوق في 
مواجهة النفط الصخري وغيره من الموارد 

النفطية.

وفي أول تعليقات علنية لوزير البترول 
السعودي علي النعيمي، عبر عن رضاه عن 
التطورات قائال إنه يتوقع نمو الطلب على 

النفط وأن تظل األسواق هادئة.
وينسجم ذلك مع موقف كبار منتجي 

الخليج، حيث أكد مسؤول نفطي كبير أن 
أسعار النفط بدأت تستقر عند 60 دوالرا 
للبرميل، وأنه ال يرى سببا لعقد اجتماع 

استثنائي لمنظمة أوبك.
وقال ياسر الجندي من شركة ميدلي 

غلوبال أدفايزورز لالستشارات االقتصادية 
”السعوديون يقولون… انظروا كل شيء 
يحدث مثلما أردنا. فاآلخرون يخفضون 

اإلنفاق االستثماري ونمو اإلنتاج يتباطأ 
كما أن األسعار المنخفضة تحفز الطلب“.

والسعودية أيضا من أرخص دول العالم 
من حيث تكلفة إنتاج النفط، إذ يتكلف 

استخراج البرميل الواحد بضعة دوالرات.
أما التقنيات الحديثة الستخراج النفط 
من الصخور الصلبة مثل تلك التي حققت 
ثورة في إنتاج النفط األميركي فهي أكثر 
كلفة بكثير وتتراوح تكلفة إنتاج البرميل 

منها بين 25 دوالرا و80 دوالرا.
وقال الجندي ”بالطبع العامل المجهول 

الرئيسي هو مدى مرونة إنتاج النفط 
األميركي. فربما يستغرق تكيف السوق مع 

األنماط الجديدة أكثر من 6 أشهر. وربما 
يستغرق التوصل للقيمة العادلة للنفط عاما 

أو إثنين“.
وأضاف ”قد يتعين أن يكون السعر 

60 دوالرا للسماح بتصور معقول للعرض 
والطلب. وهذا ال يعني بالطبع أنه ال يمكننا 
مؤقتا النزول إلى 40 دوالرا أو الصعود إلى 

80 دوالرا في ظل ظروف بعينها“.
ويعتقد سامويل سيشوك مستشار 

أمن اإلمدادات بوكالة الطاقة السويدية أن 
النعيمي يدعو إلى الهدوء كمؤشر عن رضاه 
عن األسعار الحالية. وأضاف أن ذلك ”يعني 

أنه يريد أن تكون األسعار بالتقريب عند 
مستواها الحالي أو أقل بعض الشيء“.

وليس من المتوقع أن يبدأ نمو إنتاج 
النفط الصخري في الواليات المتحدة 

في التباطؤ قبل النصف الثاني من العام 
الجاري. وهذا يعني تسارع وتيرة نمو 

المخزون العالمي وهو األمر الذي قد يفرض 
مزيدا من الضغوط على أسعار النفط.

ومع ذلك فقد يمثل بقاء أسعار النفط 
دون 60 دوالرا للبرميل لفترة طويلة مشكلة 

حتى للسعودية نفسها إلى جانب الدول 
األعضاء في أوبك األقل ثراء وأعضاء 

المنظمة من أصحاب المواقف المتشددة، 
فنزويال والجزائر وإيران.

وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتريكس 
لالستشارات ”من الالفت للنظر أن النعيمي 
يقول إنه ال يود الحديث عن النفط ألنه يريد 

الهدوء“.
وأضاف ”بعد اجتماع أوبك…شهدنا 

وزراء نفط السعودية والكويت واإلمارات 
يتجهون إلى وكاالت األنباء إلطالق 

التصريحات التي تدفع السوق لالنخفاض. 
فقد أعجبهم الحديث عن النفط آنذاك وربما 
تكون (تصريحات النعيمي الحالية) مؤشرا 

آخر على أنهم حققوا هدفهم“.
وأضاف أن ”من العوامل المجهولة 

أيضا المحادثات النووية والتي قد تؤدي 
إلى تخفيف العقوبات على الجمهورية 

اإلسالمية واحتمال إضافة ما يصل إلى 
مليون برميل يوميا إلى المعروض النفطي 

في األسواق“.
وقال جاكوب ”أي صفقة نووية ستعيد 

فتح أبواب التكهنات بشأن دور أوبك 
ومكانها في سوق النفط الحالية“.

ديمتري جدانيكوف
واليكس لولرواليكس لولر

أعلنت احلكومة املغربية أنها تعتزم إلغاء الدعم احلكومي ألسعار الغاز الطبيعي، بالتزامن 
مع إعالنها عن اكتشــــــافات جديدة للغاز، وعزمها تقليل اعتمادها على النفط والفحم في 

مزيج الطاقة املستهلكة وتسريع مشاريع الطاقة املتجددة.

إعادة نظر شاملة في قطاع الطاقة المغربي
[ اكتشافات غاز جديدة وإصالحات لنظام الدعم الحكومي  [ تقليل االعتماد على النفط والفحم لصالح الغاز والطاقة المتجددة

املغرب من أكثر دول العالم استغالال للطاقات املتجددة

شركة ريبسول: 

ليس من الواضح أننا 

سنكون قادرين على العودة 

إلى ليبيا في املستقبل

ة

اقتصاد
سوق الكويت 

4.686.19

1.19%

سوق مسقطسوق قطر

12.445.34

0.21%

3.864.67

0.14%

6.559.32

0.29%

سوق السعودية

9.313.52

0.07%

سوق البحرين

1.474.81

0.38%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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محمد أبوالفضل

} أصيب قطاع كبير من الشـــباب العربي، في 
أعقـــاب تداعيات الثورات العربية، التي كانوا 
فيهـــا أول المتاظاهريـــن، بحالـــة جديدة من 
الالمباالة السياســـية. وتحول قطاع آخر إلى 
ناقميـــن على ما آلت إليه األمـــور في بلدانهم، 
وانحـــازت فئة منهـــم، إحباطا أو يأســـا، إلى 
كـــوادر نشـــطة تعمل ضمـــن ســـلة تنظيمات، 

يمينية أو يسارية، متشددة.
وتعّبر أوضاع الشـــباب في مصر اآلن عن 
هذه الحالة المترديـــة. لكن الفرق بينها وبين 
حاالت عربيـــة أخرى، أنها تحّولـــت إلى أزمة 
سياســـية، تقلق النظام الحاكـــم، حيث دخلت 
العالقة بينهم والســـلطة مرحلـــة صاخبة من 
الجدل، بســـبب تصاعد حدة ملـــف المعتقلين 
مـــن الشـــباب والفتيات، والـــذي اختلطت فيه 
العوامل السياســـية بالقانونية، وأصبح يعبر 
عـــن أحد تجليات األزمـــة الراهنة، في العالقة 
بيـــن مؤسســـة الرئاســـة وجـــزء معتبـــر من 

الشباب.
برأي بعض المراقبين هناك تعمد إلقصاء 
الشـــباب مـــن الحيـــاة السياســـية، بذرائـــع 
قانونيـــة، وكأن ثمة مخططا منظما لمعاقبتهم 
علـــى دورهم الكبير في إشـــعال فتيل ثورة 25 
ينايـــر 2011، التي انســـابت من بيـــن أيديهم 
بســـهولة، وراحت نتائجهـــا تصب في صالح 
آخرين، لم يقدموا تضحيات ليقطفوا ثمارها.

االختطـــاف  عـــن  نجمـــت  التـــي  الحالـــة 
السياســـي، خلفت وراءها تكهنات وتخمينات 
بشأن عدم االرتياح لدور الشباب خالل الفترة 
المقبلة، وعندما بدأوا في إعادة تفعيل ســـالح 
التظاهرات، إلثبات وجودهم وتحاشي خطأهم 
في المـــرة األولى، اصطدمـــوا بقانون تنظيم 
التظاهر، الذي تحّول إلى ســـيف مســـلط على 
رقاب عدد كبيـــر منهم. ومع أنه ال توجد أرقام 
والمحتجزين،  المعتقليـــن  بخصوص  محددة 
إال أن بيانـــات بعـــض المنظمـــات الحقوقية 
قدرتهم بنحو أربعة آالف. وفي أسوأ األحوال 
قيـــل إن عددهـــم وصـــل إلى حوالي عشـــرين 
ألـــف شـــاب وفتاة، بينهـــم منتمـــون لجماعة 
اإلخوان المسلمين، والتيار اليساري، بطيفيه 

الناصري واالشتراكي الثوري.
المحاكمـــات التـــي طالت عـــددا من هؤالء 
مؤخرا، أعادت ملف الشـــباب إلـــى الواجهة، 
بشـــقيها الجنائي والسياســـي، حيث صدرت 
أحـــكام مشـــددة مـــن قبـــل محاكـــم مصرية، 
مصحوبة بغرامات ماليـــة، رأى فيها كثيرون 
أنها تنطوي على مبالغة فائقة، فالشاب أحمد 
دومة مثال عوقب الشـــهر الماضي بالســـجن 
المؤبـــد (20عاما) وتغريمه بنحـــو 2,5 مليون 
دوالر، ثم عوقب عالء عبدالفتاح قبل أيام قليلة 
بالسجن خمس ســـنوات وغرامة مالية قدرها 

حوالي 14 ألف دوالر، ومعهما آخرين.

براءة هنا وسجن هناك

متابعـــون أوضحوا لـ ”العرب“ أن األحكام 
الســـابقة جلبت على الفور مقارنات بين هذه 
النوعية من األحكام القضائية، ونظيرتها التي 
منحت البراءة لغالبيـــة رموز الحزب الوطني 
الحاكـــم أيام مبارك، بما فيهـــم مبارك وولداه 
عـــالء وجمـــال. وارتفعت بورصـــة التوقعات 
السياسية، في اتجاه وجود نية مبيتة لسجن 
هـــؤالء واإلفراج عن هؤالء. األمر الذي ضاعف 
من إحراج الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي 

أعلـــن انحيازه للثـــوار من الشـــباب، وأصدر 
قانونا لحماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في 
إشارة لتأكيد االنحياز عمليا، ورسالة للتدليل 

على القطيعة التامة مع رموز نظام مبارك.
لكن األحكام القضائية لم تســـعفه، وجاءت 
عكـــس االتجاه الـــذي يريـــده. وإذا كانت هذه 
األحكام تنفي بصورة غير مباشـــرة ما يتردد 
حـــول تســـييس القضـــاء فـــي مصـــر، إال أن 
حصيلتهـــا أكدت أنها تضـــر بالنظام الحاكم، 
مع ذلك لم تكن كافية لنفي االتهام. ولم تتوقف 
االنتقادات الموجهة للرئيس والحكومة، بشأن 
الشـــباب، وأصبح ملف االعتقاالت  استهداف 
والمحاكمات إحدى القضايا التي تطرح دائما 
على طاولـــة رئيس الجمهوريـــة، في كثير من 
المؤتمـــرات أو اللقاءات التي تضم إعالميين، 

حتى أصبح ضمن قائمة أولوياته الظاهرة.
فـــي تقدير بعـــض المراقبيـــن أن اجتماع 
الرئيـــس السيســـي مـــع ممثلين عن شـــباب 
اإلعالميين في 2 ديســـمبر الماضي، كان مهما 
وفارقـــا، حيـــث تحـــول ملـــف المعتقلين إلى 
موضوع رئيسي في الحوار والنقاش. وانتهى 
اللقاء بتكليف السيسي وفد شباب اإلعالميين 
بإعداد قائمات لمن يستحقون اإلفراج، معترفا 
في اللقاء نفســـه بوجود ”تجاوزات وحاالت ال 
تستحق المحاكمات“. ووضع ضابطا أساسيا 
لمـــن ســـيتم اإلفراج عنهـــم، وهـــو أال يكونوا 
متهمين في قضايا جنائية، أو ارتكبوا أعمال 

عنف تخل باألمن واالستقرار.

خلية نحل إعالمية

شـــباب اإلعالميين تحّولوا إلى خلّية نحل 
وكّونوا لجنة من داخلهم، بإشـــراف مؤسسة 
الرئاسة، وأعدوا قائمات بالمرشحين للخروج 
من الســـجون، ودخلت على الخـــط الكثير من 
منظمات المجتمع المدنـــي، وقدمت قائماتها 
أيضـــا، وتم الحصر واالســـتفادة مـــن مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، ومبـــادرات أخـــرى، 
مثل ”شـــباب مصر في الســـجون“، و”السجن 
المعتقلون  قصصهـــم..  و”اعـــرف  للجدعان“، 

مش جدعان“، وغيرهم.
وتم تقديم القائمات لرئاســـة الجمهورية، 
التي أرســـلتها إلى وزارة الداخلية لفحصها، 
وتحديد من يســـتحق اإلفراج عنه، واســـتثني 
مـــن ذلك من صـــدرت بحقهم أحـــكام قضائية، 
ضمن سياسة السيسي المعلنة بالحفاظ على 
استقالل القضاء، لكن القانون المصري يخول 

لرئيـــس الجمهورية إصـــدار عفو عقب صدور 
األحكام.

الفترة الماضية، تحول ملف الشباب فيها 
إلى موضوع ســـاخن، فإما أن يتم استيعابهم، 
أو يتـــم تركهم، بما ينذر أن يتحول الموضوع 
إلى كتلـــة لهب جديدة، أو تنتقل أهم ســـبيكة 
حيوية إلى كتلة صماء سلبية، يمكن أن تؤدي 
بعـــد فترة ألزمـــات ومشـــاكل اجتماعية، ربما 

يصعب السيطرة عليها.
االنفراجـــة األولـــى، جاءت يـــوم 22 يناير 
الماضـــي، أي قبـــل ثالثة أيام فقـــط من حلول 
الذكـــرى الرابعة لثـــورة ينايـــر، حيث أصدر 
النائب العام المصري المستشار هشام بركات 
قرارا بالعفـــو واإلفراج عن مئة طالب وطالبة، 
ممـــن احتجـــزوا بحجة خـــرق قانـــون تنظيم 
التظاهر، وهو مـــا منح الكالم عن انفراج هذه 
األزمة قدرا مـــن الجدية، وتناثـــرت معلومات 
قالـــت إن الرئيـــس السيســـي، ســـوف يأخذ 
بالقائمات التي قدمت إليه ويســـتكمل مشوار 
اإلفراج، الذي حرص على أن يكون ضمن إطار 

احترام قوانين البالد.
مضت بضعة أســـابيع ولم يتحقق اإلفراج 
الرئاســـي المنتظر، فبدأ التملمـــل يعلو وجه 
كثيريـــن ممن تبنوا فكرة المشـــاركة في إعداد 
القائمـــات، أو لدى مـــن تفاءلوا بهـــا عموما، 
خاصـــة أن الرياح القضائية كانت تســـير في 
اتجاه معاكـــس، إلى أن ألقى السيســـي كلمة 
للشـــعب يوم 22 فبراير الجـــاري، تحدث فيها 
بوضوح عن قرب اإلفراج عن قائمة جديدة من 

المعتقلين من الشباب والفتيات.

فحص أمني أم سياسي

مصادر أمنيـــة، أكدت لـ ”العرب“ أن وزارة 
الداخليـــة علـــى وشـــك االنتهـــاء مـــن فحص 
القائمـــات، وتحديـــد من يســـتحقون اإلفراج، 
وقدرت عدد من ســـيتم خروجهم من السجون، 
كدفعة أولى، تســـتحق العفو الرئاســـي بنحو 
140 شـــابا وفتاة، مـــن المتوقع أن يتم اإلفراج 
عنهـــم في غضـــون أيـــام قليلـــة، ودللت على 
كالمها (المصادر) بتسارع وتيرة االجتماعات 
بيـــن المســـؤولين وأصحاب المبـــادرات من 
المجتمع المدني، وأن القائمة أصبحت ”شبه 
منتهية وبانتظـــار توقيع رئيس الجمهورية“، 

بعد االنتهاء من فحصها أمنيا وسياسيا.
متابعـــون، قالوا لـ”العـــرب“ أيضا إن هذه 
الخطوة جيدة، وســـتبعث برســـائل إيجابية 
للشـــباب وأســـرهم، ألن محتواهـــا يؤكـــد أن 
الرئيـــس منحـــاز للمظلومين، وأنـــه ال يتورع 
عـــن تصحيـــح الخطـــأ مهمـــا كان حجمـــه، 
واألهـــم أنه يعمل حقا لمصلحة الشـــباب، وال 
يريد اســـتبعادهم من الحياة السياســـية، كما 
يروج بعض النشـــطاء علـــى مواقع التواصل 
االجتماعي. لكن في المقابـــل، رأى آخرون أن 
المشكلة ليس في اإلفراج عن دفعة أو أكثر، بل 

العبرة في توفير األجواء المناسبة الستيعاب 
قـــدرات الشـــباب فـــي الهياكل المؤسســـاتية 
للدولـــة، والمســـاهمة في القرار السياســـي، 
وتهيئة الظروف لمشاركتهم في الحياة العامة 

بأعلى قدر من الحرية.
أحـــد المتابعين أكـــد لـ”العرب“ أن المحك 
األساســـي، ليس له عالقة بتعييـــن عدد منهم 
فـــي وظائف قيادية ”ذرا للرمـــاد في العيون“، 
كما حدث في التغيير األخير للمحافظين، لكن 
في اتخاذ خطوات حقيقية بشـــأن ملف قانون 
تنظيم التظاهر، الذي أصبح ســـيفا مســـلطا 
على رقاب الشباب، وبموجبه يحاكم معظمهم، 
والمطلـــوب إلغـــاؤه، أو علـــى األقـــل إدخال 
تعديالت جوهرية عليه، تســـمح لهم بالتظاهر 

بطريقة ال تخضع إلجراءات صارمة.
خبير آخر في معرفة الدهاليز السياســـية 
في مصر، قال لـ ”العرب“: بصراحة المســـألة 
مركبـــة، وال عالقـــة لهـــا بقانـــون تظاهـــر أو 
بمشـــاركة سياســـية في الحكم فقـــط، بل هي 
تتجاوز أكثر من ذلك بكثير. ألن الحكومة العام 
الماضي صمتـــت، وربما حرضت وحركت من 

وراء ستار. 
الحملة اإلعالمية القاسية والمفتعلة، التي 
قادهـــا بعـــض اإلعالميين ضد عـــدد من ألمع 
النشطاء، وسكتت عن اغتيالهم معنويا، عندما 
وجهت لهم اتهامات بالعمالة لصالح اإلخوان، 
والتآمر لحســـاب جهات خارجية، األمر الذي 
أدى إلى تشويه سمعة بعضهم، ولم تستخدم 
الحكومـــة القانون حيال تســـريب عـــدد كبير 
مـــن المكالمـــات الهاتفية، التـــي بثتها بعض 
القنـــوات الفضائيـــة، وخاضت فـــي أعراض 

البعض، ونالت من سمعتهم .
هـــذه الحملة، والكالم للخبير السياســـي، 
تركـــت تأثيرات ســـلبية عند قطـــاع كبير من 

الشـــباب المصري، بأن الدولة ال تريد مشاركة 
النشـــطاء، واألخطـــر أن االنطباعات رســـخت 
فكرة رفض اســـتيعاب الشـــباب عموما، لذلك 
فالقضية لن تتوقـــف عند اإلفراج عن أي عدد، 
ما لم تتخذ خطوات منهجية إلفســـاح المجال 
لمشاركتهم بصورة حقيقية، وهو ما يتعارض 
مـــع مصالح جنـــاح مؤثر فـــي الدولة يرفض 
ذلـــك، ألنه يرى في المشـــاركة تهديدا لوجوده 

السياسي.

وقود الشارع

مصـــدر أمني، كشـــف لـ ”العرب“ عن ســـر 
آخر ربما يعيق فتح األبواب على مصراعيها، 
وال يرجح إطالقا أي تعديل على قانون تنظيم 
التظاهر، وهو أن التجربة أثبتت أن الشـــباب 
في مصـــر، هـــو الذي لعـــب دورا مؤثـــرا في 
ثـــورة ينايـــر وكان وقودها الفعلـــي، وبدرجة 
أقل في ثورة يونيـــو، وفتح النوافذ واألبواب 
أمامهم في الشـــوارع والميادين، سوف يكون 
مغريـــا لتحريك البســـطاء أو المســـاهمة في 
خروج ما يوصف فـــي مصر بـ ”حزب الكنبة“ 

(الصامتون) مرة أخرى.
وفي ظـــل االرتبـــاك السياســـي واألمني، 
وعدم انطفاء جذوة جماعة اإلخوان المسلمين 
وفلولهـــم مـــن المتشـــددين، وتراكـــم األزمات 
االقتصاديـــة، وتصاعد التحديـــات اإلقليمية، 
ســـتكون العملية غاية في الصعوبة، والقدرة 
على تحملها ســـوف تصبح مكلفة جدا للنظام 

الحالي.
من هنا، توقعت دوائر سياسية مراقبة، أن 
تظل ورقة الشـــباب على حالها من المراوحة، 
ويبقـــى الرئيس عبدالفتاح السيســـي مرتديا 
ثوب المنقـــذ، عندما تحتدم األمـــور، ويتدخل 
إذا رأى أن هنـــاك ضرورة سياســـية لتدخله، 
وهـــذه الصيغـــة تبـــدو مريحة، ألنهـــا تجعل 
األمل فـــي االنفـــراج باقيا طـــول الوقت، دون 
تقديم تنـــازالت حقيقية في الثوابت المركزية، 
للفكـــرة المحوريـــة في التعامل مع الشـــباب، 
والتـــي تشـــبه الحفـــاظ على شـــعرة معاوية، 
فشـــدها ألقصـــى مدى ســـوف يكـــون باهظا، 
ورخوهـــا أو قطعها قد يكون أشـــد كلفة، إلى 
أن تستقر األوضاع تماما في مصر، وتتالشى 
التهديـــدات، وقتهـــا ربما تتغير الحســـابات، 
ويمكن التفكير في انخراط الشباب بجدية في 

المنظومة السياسية. 
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ملف املعتقلني يوتر العالقة بني السيسي وشباب مصر
[ القوى الشابة أول الثائرين وآخر المستفيدين [ قانون تنظيم التظاهر عقبة أمام المصالحة بين السلطة والشباب

ــــــدور بارز فــــــي اندالع  ســــــاهم الشــــــباب ب
ثورات الربيع العربي، لكن أغلب احلصيلة 
ــــــا وافرا من  السياســــــية لم تعط لهم نصيب
ــــــث اختطفت  املشــــــاركة في الســــــلطة، حي
جماعــــــات إســــــالمية مختلفــــــة جــــــزءا من 
ــــــة الباقية منها إلى  كعكتهــــــا، وعادت البقي
حجر عدد كبير من رموز األنظمة التي ثار 

الشباب عليها.

اإلعالميـــني  شـــباب  مبـــادرات 

لإلفـــراج عـــن بعـــض املعتقلني 

عـــن  للحديـــث  البـــاب  فتحـــت 

مشاركة سياسية للشباب

◄

اإلفراج قريبا عن دفعة أولى من المحبوسين يخفف االحتقان بين الشباب والنظام الحاكم

تحقيق 
سياسي

التظاهـــر عقبة   قانـــون تنظيم 

أمام تقارب الســـلطة والشباب 

محكـــوم  تعديلـــه   أو  وإلغـــاؤه 

بحسابات أمنية وسياسية

◄

أحمد دومة: 

ناشط ليبرالي حكم عليه بالسجن 

املؤبـــد ويبلـــغ 17 مليـــون جنيـــه،  

التظاهـــر  منهـــا  بتهـــم  إلدانتـــه 

دون إذن والتحريـــض علـــى العنف 

األمـــن  قـــوات  علـــى  واالعتـــداء 

وممتلكات عامة

] عالء عبد الفتاح: 

ناشـــط ومدون ليبرالي بـــارز صدر 

فـــي حقه حكم، فـــي قضية تظاهر 

دون إذن، بالسجن املشدد خمس 

ســـنوات وغرامـــة 100 ألـــف جنيه 

واملراقبة مدة مساوية ملدة الحكم 

بعد تنفيذه

]

«وعد الرئيس السيســـي باإلفراج عن مجموعات من الشباب األبرياء 

املحبوسني يعتبر بداية حقيقية للمصالحة املجتمعية وإزالة حالة 

االحتقان بني جموع الشباب ومؤسسة الرئاسة». 

رحاب أحمد حسني
رئيس احتاد شباب مصر

«الشـــباب هم أمل مصر في املرحلة القادمـــة ولهم دور فعال في 

تنمية املجتمع الشـــرقاوي، مع االســـتعانة بالخبرات األكبر ســـنا 

لدفع عملية التغيير املمنهج وتحقيق اآلمال املرجوة». 

رضا عبدالسالم
محافظ الشرقية

«الشباب كنز مصر االستراتيجي، وضروري االستفادة من قدراتهم 

وتأهيلهم ملواجهة تحديات املستقبل واالنخراط في سوق العمل 

بكفاءة عالية». 

خالد عبدالعزيز
وزير الشباب والرياضة املصري



} نواكشوط - التشيع أصبح ظاهرة ملموسة 
داخـــل المجتمـــع الموريتاني رغـــم أنه بكافة 
فصائله ســـني المذهب أشـــعري العقيدة منذ 
قرون، وأصبح نشطاء الشيعة يسعون لتنظيم 
أنفســـهم مســـتفيدين من العالقات التي تربط 
إيران مع موريتانيا خالل السنوات الماضية.

ومع أن زيارة قانصو اقتصرت على لقاءات 
مع بعض مســـؤولي أحزاب سياسية صغيرة 
معروفـــة بعالقتهـــا بالنظـــام الســـوري، مثل 
محفوظ ولد أعزيـــزي، رئيس حزب الوحدوي 
الديمقراطـــي، إال أن إشـــرافه علـــى تدشـــين 
مدرســـة قرآنية صغيرة باسم الزعيم الروحي 
لشـــيعة غرب أفريقيـــا، اللبنانـــي عبدالمنعم 
الزين، فجر غضبا كبيرا لدى األوساط الدينية.
ومـــن خـــالل ردود األفعـــال حـــول هـــذه 
الزيـــارة  فـــإن ســـيدي أحمد ولد بـــاب، وهو 
إعالمـــي موريتانـــي متابع لقضايا التشـــيع، 
يعتبـــر أن زيارة قانصو لموريتانيا ذات طابع 
”استكشـــافي“ للتعـــرف على المنافـــذ التي قد 
تساهم في اختراق الشيعة لموريتانيا، مؤكدا 
أن الحديث عن وجود التشـــيع في موريتانيا 

هو ”أمر مبالغ فيه“.
واتهم ولد باب، وهو المدير الناشر لموقع 
”زهرة شنقيط“ اإللكتروني، أطرافا موريتانية، 
لم يســـمها، بانتهاج ”سياســـة فبركة الوجود 
بموريتانيا من أجل ”الحصول على  الشيعي“ 
مكاســـب مادية من قبـــل الحـــوزات اإليرانية 
والبعثـــات الدبلوماســـية المقربـــة مـــن دول 

التشيع“، وفق قوله.
وقال إن ”الحديث عن الوجود الشيعي  في 
موريتانيا هـــو بمثابة فقاعة إعالمية، حيث ال 
توجد معطيات على األرض تسند هذا األمر“.

وأضـــاف ولد بـــاب أن ”الشـــيعة ال توجد 
لديهم أنشطة دينية وتعليمية بموريتانيا  كما 

ال توجد أماكن عبادة خاصة بهم (حسينيات)، 
وال اســـتثمارات اقتصاديـــة تابعـــة لهـــم كما 
هـــو الحال في الدول التي يوجد فيها نشـــاط 

للتشيع“، حسب قوله.
وفـــي الوقـــت الـــذي تتحدث فيـــه بعض 
المصـــادر اإلعالمية عن وجود حوالي 30 ألف 
شـــيعي بموريتانيا وهناك مـــن يعتبر أن هذا 
العـــدد يتجاوز الــــ45 ألفا في بلـــد ال يتجاوز 
سكانه الـ3 مليون نسمة، تنفي وزارة التوجيه 
اإلسالمي وجود هذا الرقم، معتبرة أن معتنقي 
المذهب الشيعي بالبالد ”ال يتجاوزون أصابع 

اليد الواحدة“
وقال رجل الدين الشـــيعي اللبناني محمد 
قانصو فـــي مقابلة مع وكالة أنبـــاء ”األخبار 
المستقلة“  أثناء زيارته لموريتانيا مؤخرا، إن 
عدد الشـــيعة بموريتانيا ال يتجاوز العشرات، 
معتبرا أن الحديث عن وجود عشـــرات اآلالف 
مـــن الشـــيعة فـــي موريتانيا ”كالم يـــراد منه 

التخويف والتهويل“.
فـــي الجهـــة المقابلة دعا عمـــر الفتح ولد 
ســـيدي عبدالقـــادر، إمـــام مســـجد ”شـــجرة 
األنبيـــاء“، إلى تكثيف الجهـــود للتصدي لما 

يسميه مخاطر التشيع بالبالد.
وأضـــاف عبدالقادر أن ”ذلـــك يجب أن يتم 
من خـــالل العمل علـــى وضـــع برنامج دعوي 
متكامل يتـــم فيه التركيز علـــى خطاب دعوي 
يحذر من مخاطر التشـــيع والتفـــرق المذموم 

ويركز على وجوب الوحدة اإلسالمية“.
واعتبـــر أن ذلـــك يجـــب أن ”يوازيـــه عمل 
إعالمي قوي ومؤثر يهدف إلى كشف المخطط 
الشـــيعي، وتعريتـــه وفضـــح أهدافـــه اآلنية 
والمســـتقبلية“. وقـــال إن البـــالد بحاجة إلى 
إنشـــاء مرصد لمتابعة أخبار التشـــيع وغيره 
من الدعوات المؤثرة في السلوك والمعتقدات.
ودعا ولد ســـيدي عبدالقادر، المؤسســـات 
الدعوية والثقافية، إلي ”القيام بدورها المنوط 
بهـــا في تحصيـــن المجتمع عقديـــا وتوعيته 
ثقافيا بالمخاطر المحدقة بـــه، والمتمثلة في 
ما ينشره دعاة التشـــيع من أباطيل تستهدف 
النيـــل مـــن الصحابة والتشـــكيك فـــي أصول 

االعتقاد ومصادره“.

إيران ومن خالل محاولتها تعزيز وجودها 
فـــي موريتانيـــا وغـــرب أفريقيا تســـعى منذ 
سنوات لتجعل من موريتانيا منطلقا للترويج 
لسياساتها وتركيز مذهب التشيع في المغرب 
العربـــي وغـــرب أفريقيا، ذلك أنـــه وبعد قطع 
الرباط وداكار  لعالقتهما مع طهران استغلت 
الجمهورية اإلسالمية ما عانته موريتانيا من 
انقالبات عسكرية، وخاصة انقالب 2008 الذي 
قـــام به الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز، 
ومن أزمة اقتصادية عاشتها نواكشوط، حيث 
منحت للنظام الموريتاني في ديســـمبر 2008 
مبلـــغ 100 مليون دوالر أميركـــي من أجل دعم 
الخزينة الموريتانية التي كانت في حالة عجز 
بسبب انقطاع القروض والمساعدات المالية 
العربية واألوروبية كرد فعل على االنقالب في 

أغسطس 2008.
موريتانيا كانت الوجهة التالية إليران من 
أجل نشـــر التشـــيع وذلك بعدما اتهم  العاهل 
المغربي محمد الســـادس طهران باســـتخدام 
المـــال فـــي نشـــر التشـــيع داخـــل المجتمع 

المغربـــي الســـني المالكي بهـــدف ”خلق بؤر 
للفتنة المذهبية“، كما خسرت إيران السنغال 
أيضا التـــي كانت تمثل أهم مراكز نفوذها في 
غرب أفريقيا، بعد ضبط باخرة تحمل شـــحنة 
أســـلحة إيرانيـــة كانت موجهة إلـــى متمردي 
إقليـــم ”كازامانص“ الســـنغالي الذين يريدون 
حكما ذاتيا في الســـينغال ويقاتلون الحكومة 

المركزية من أجل ذلك.
بسبب ذلك تحولت إيران نحو موريتانيا، 
لتتخـــذ منها مركز نفـــوذ بديال تنطلق منه في 
مواصلة مســـاعيها لخلق موطـــئ قدم لها في 
المغـــرب العربي وأفريقيا الســـوداء بحثا عن 
حلفاء فـــي تلك الـــدول الفقيرة، ممـــا يمكنها 
مـــن فك عزلتها الدبلوماســـية وخلق أســـواق 
لمنتجاتها ومصادر لتموينها بالمواد األولية، 

فضال عن نشر المذهب الشيعي.
ونتيجة للمال والدعاية اإليرانيين، إضافة 
إلى تطور العالقات بين طهران ونواكشـــوط، 
ظهـــرت في موريتانيا نواة للمذهب الشـــيعي 
الذي لم يكن له وجود في السابق في المجتمع 

الموريتاني الســـني المالكي، حيث أعلن رجل 
دين يدعى بكار بن بكار، عن إنشاء ”حسينية“ 
هي األولى من نوعها في تاريخ موريتانيا في 

أحد أحياء العاصمة نواكشوط.
ورجح بعض المتابعين للشأن الموريتاني 
أن توسع المد الشـــيعي والنفوذ اإليراني في 
موريتانيـــا بـــل وتصديره إلى بلـــدان أفريقيا 
الغربية تم باستخدام المال في مناطق يعاني 
ســـكانها شدة الفقر والجهل، مما سيوجد بعد 
فترة  بؤرا جديـــدة للتوتر والصراع المذهبي 

في بلدان المغرب العربي وغرب أفريقيا.

سمية عبدالهادي

} اســـتهداف مصـــر مـــن ِقَبـــل الجماعـــات 
اإلرهابية وخاصة تنظيم ”داعش“، يرى خبراء 
ومختصون بالشـــأن السياســـي والعســـكري 
أن له أســـبابا عديـــدة وعوامل كثيـــرة، منها 
إجهـــاض دور مصـــر تجـــاه الـــدول العربية، 
والنيل من الجيش المصري، باعتباره الوحيد 
الذي حاَفظ على تماُســـكه وقوته في المنطقة 
العربية خالل ثـــورات الربيع العربي، والعمل 

على تشويه صورة اإلسالم بشكل ُمستفز.
ويقـــول مختـــار غباشـــي الخبيـــر بمركز 
واالستراتيجية:  السياسية  للدراسات  األهرام 
إّن هـــذه األســـباب وغيرها امتـــداد للُمخطط 
األميركي الذي تسَعى أميركا لتحقيقه، وإلثبات 
أن القبضة األميركية على العالم هي الضامن 
الوحيـــد ألمـــان الشـــعوب العربيـــة. ُمشـــيرا 
إلى أنه مـــع ُمناهضة الشـــعوب لذلك، لم يكن 
أمامهـــا إال إجراء بعض التعديالت على آليات 
الخطة، ولكـــن تبَقى األهداف عنصـــرا ثابتا، 
ويضيف قائال: إن من أهم أســـباب استهداف 
مصر من ِقَبل ”داعـــش“ والمنظمات اإلرهابية 
األخرى، هـــو إجهاض الـــدور المصري تجاه 
الـــدول العربية وبالتحديد دول الجوار، فضال 
عن كسر شـــموخ الجيش المصري، باعتباره 
الجيـــش الوحيد الـــذي حاَفظ على تماُســـكه 
وقوتـــه في المنطقـــة العربية، ولـــم يتأثر بما 
حدث سياسيا خالل األعوام الماضية، ومن ثم 
هنـــاك نوايا من قبل هذا التنظيم الســـتدراجه 
إلى حـــرب إقليميـــة، تهدف في المقـــام األول 
إلى تشـــتيته فكريا، الســـيما أنه تولى فك ُلغز 
الحيـــاة السياســـية في الداخـــل، واطلع على 
خطة االســـتيالء على مفاصـــل الدولة من ِقَبل 
أحـــد الفصائل السياســـية، وأوضـــح أنه إذا 
سار الوضع على هذا المنوال، فسوف يصبح 

الجيـــش المصري محـــل اســـتهداف من هذا 
التنظيم الذي ســـيطر على العراق وســـوريا، 
وامتـــد ليصل إلـــى ليبيا وبدأ في اســـتهداف 
المصريين العاملين بها السيما المسيحيين، 
حيـــث تكـــررت عمليـــات اختطافهـــم، إلى أن 
تطـــّورت منهجية االســـتهداف حتـــى وصلت 
إلى ذبح 21 مســـيحيا، وبث ذلـــك على مواقع 
التواُصل االجتماعي الستفزاز مشاعر الشعب 
المصري، ووضع الحكومة المصرية في حرج 
أمامه، والدفع بها إلى اتخاذ اإلجراء المناسب 

والرد على المذبحة.
وقال غباشي: إن هذه األفعال تشوه صورة 
اإلســـالم أمام العالم، حيـــث يتم إلصاق كل ما 
يحـــدث بحق اإلنســـانية من انتهـــاكات بهذا 
الديـــن، ومـــن ثم تصديـــق كل ما يتـــم تداوله 
عن الرســـول (ص) في بعض وســـائل اإلعالم 
الغربية، والتأثير على الـــرأي العام العالمي، 
وتصويـــر اإلســـالم بأنـــه الراعـــي الرســـمي 

لإلرهاب والداعي له.
ويرى د. أيمن عبدالوهـــاب الخبير بمركز 
واالستراتيجية،  السياسية  للدراسات  األهرام 
أن الوضع السياســـي المصري تجاه المنطقة 
العربيـــة، يضعهـــا محل اســـتهداف مـــن ِقَبل 
هذه الجماعات في الداخـــل والخارج، خاصة 
الجماعات القادمة من ليبيا، حيث إنها الدولة 
الوحيـــدة التـــي عاَنت، وال تفتـــأ ُتعاني جراء 
الثـــورة التي أطاحـــت بمعمـــر القذافي، ومن 

ثم انتشـــر بها الســـالح بشـــكل غير مسبوق، 
ُمشيرا إلى أن ليبيا بتكويناتها القبلية، عّززت 
من وجـــود جماعات اتخذت اإلرهاب مســـلكا 
مضمونـــا لتحقيق كل أطماعها في الســـّيطرة 
على بعض المناطق داخـــل األراضي الليبية، 
األمر الذي عاد بنتائج سلبية على أمن الدولة 
المصرية واســـتقرارها، وبحكـــم الحدود مع 
الدولـــة الليبية، تم اســـتهداف جنود الجيش 

المصري والمصريين العاملين فيها.
وأشار عبدالوهاب، إلى عالمات االستفهام 
التي تحيط بعالقـــة الواليات المتحدة ببعض 
الجماعات المسلحة في ليبيا وغيرها، ومنها 
تنظيـــم أو جماعـــة ”داعـــش“، التـــي كان لها 
النصيب األكبـــر في تنفيذ العمليات اإلرهابية 
بحـــق المصرييـــن، وقال: إن ذلك يؤشـــر على 
وجـــود تعـــاون بينهما على وضـــع مصر في 
ُمقدمـــة الدول التي تتعّرض لعمليات إرهابية، 
ومن ثم تصبح عملية استنزاف الجيش األول 
في المنطقة العربية سهلة عليها كدولة ُعظمى، 
وبذلك تخلو الساحة من أمامها للسّيطرة على 
المنطقـــة، من خـــالل وضع مصر فـــي ُمقدمة 
الدول التي ال تســـتطيع مواجهـــة التنظيمات 

اإلرهابية داخل الدولة وخارجها، فيكون هناك 
سبب قوي في استهدافها.

مـــن جهته، يرى عزالدين شـــكري أســـتاذ 
األميركيـــة  بالجامعـــة  السياســـية  العلـــوم 
بالقاهرة ، أن تأطير اســـتراتيجية اســـتهداف 
الوطـــن العربـــي لتحقيـــق أطمـــاع أميركيـــة 
بالهجمـــات اإلرهابيـــة التي تحـــدث في حق 
المصريين، هو ُمجرد رؤية ال ُتعّبر عن حقيقة 
ُمطلقة، ويدعو إلى البحث جيدا في هذا األمر، 
ألن الدولـــة المصرية لم تكن عضوا حديثا في 
اللعبـــة السياســـية الدولية، حتـــى يتم الدفع 
بها في حرب جويـــة أو برية ضد تنظيم تبدو 
خطورته ُمجسدة في أفعاله داخل دولة عربية 

شقيقة تجاه المصريين بها.
ويضيف شـــكري قائـــال: إن ربط اضطهاد 
المسلمات من ِقَبل المســـيحيين داخل مصر، 
بما يحدث من استهداف لهم داخل ليبيا كنوع 
مـــن أنـــواع االنتقام لهـــم، ال ُيعد ســـببا قويا 
لوضع مصر أمام عدسة تنظيم ”داعش“، إنما 
المبرر األقوى من ذلك هو أن مصر هي الدولة 
الوحيدة التي تتصدى بشـــكل عنيف لم تتبنه 

أّي دولة أخرى ضد اإلرهاب عموما.
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إسالم سياسي
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استراتيجية إيرانية لتصدير التشيع إلى موريتانيا

املصريون يعتبرون استهداف داعش لهم مخططا أميركيا

دفعت زيارة رجل الدين الشــــــيعي اللبناني محمد قانصو إلى موريتانيا مؤخرا مبوضوع 
التشيع في بالد شــــــنقيط إلى واجهة األحداث، ما فتح الباب مجددا لتساؤالت حول دور 
إيران في هذه االســــــتراتيجية، وهل أن مســــــألة توجه فئات مــــــن املجتمع املوريتاني نحو 
التشــــــيع هي أمر ال عالقة له بطهران ورغبتها في تصدير ثورتها ومحاولة تشييع املغرب 
اإلســــــالمي املعروف بسنيته وأشــــــعريته، أم أن األمر يدخل ضمن مشروع إيران في بث 

الفرقة العقدية في غرب أفريقيا بني املسلمني.

ما تعيشــــــه مصر من تنام في العمليات اإلرهابية من قبل الفصائل املتطرفة وعلى رأسها 
داعــــــش، وخاصــــــة بعد عملية قتل املســــــحيني في ليبيا، جعل عديد احملللني السياســــــيني 
املصريني يوجهون أصابع االتهام نحو واشــــــنطن من خالل دعمها للحركات املسلحة في 
ــــــا وتغاضيها عــــــن أعمالها، مما يجعل الواليات املتحدة في نظرهم شــــــريكة حلركات  ليبي

اإلسالم السياسي العنفية.

 املال اإليراني أحد مقومات نشر التشيع في موريتانيا

[ طهران تسعى لـخلق بؤر للفتنة المذهبية في المنطقة [ المال طريق إيران لنشر المذهب الشيعي في المغرب اإلسالمي

◄ قال الجنرال المتقاعد جون ألين 
مبعوث واشنطن الخاص للتحالف 

المناهض لـ”داعش“ إن مقاتلين 
سوريين معتدلين بأعداد أكبر مما 

يتوقع المسؤولون األميركيون، 
يتقدمون لمحاربة التنظيم.

◄ أصدر برلمان النمسا قانونا 
يسعى إلى تنظيم كيفية التعامل 

مع اإلسالم. ويحظر ”القانون 
بشأن اإلسالم“ أّي تمويل أجنبي 

للمنظمات اإلسالمية.

◄ دعا المشاركون في مؤتمر 
”اإلسالم ومحاربة اإلرهاب“ الذي 

نظمته رابطة العالم اإلسالمي إلى 
”مراجعة ما تتضمنه مناهج التعليم 

في العالم من مضامين خاطئة 
ومغلوطة عن اإلسالم والعمل على 

تصحيحها“.

◄ اعتبر الدنماركي مورتن ستورم 
الجهادي السابق في القاعدة 

والعميل المزدوج السابق لـ“سي 
آي إيه“ أن على المسلمين بذل 

جهود أكثر لمواجهة التطرف داخل 
صفوفهم.

◄ أظهر استطالع للرأي أن 58 
بالمئة من النمساويين يرون أن 

هناك تطرفا متزايدا من جانب 
المسلمين في النمسا، ويؤيدون 

تكثيف تواجد الشرطة في الشوارع.

◄ قالت مؤسسة كويليام البحثية 
المناهضة للتطرف إن تنظيم 

”داعش“ يستخدم مواقع التواصل 
االجتماعي والوعد بالمغامرة إلغراء 

الفتيات البريطانيات المسلمات 
باالنضمام إلى صفوفه.

تحيـــط  االســـتفهام  عالمـــات 

بعالقـــة الواليـــات املتحدة ببعض 

الجماعات املسلحة في ليبيا ومنها 

تنظيم «داعش»

◄

التشـــيع يصبح ظاهرة ملموســـة 

داخـــل املجتمـــع املوريتاني رغم 

أنه بكافة فصائله ســـني املذهب 

أشعري العقيدة منذ قرون

◄

توســـع املد الشيعي ونفوذ إيران 

في موريتانيا تم باستخدام املال 

في مناطق يعاني ســـكانها شدة 

الفقر والجهل

◄

باختصار

«الهـــدف مـــن مقترحـــات دمـــج اإلســـالم فـــي املجتمـــع الفرنســـي 

والنهـــوض بحرية التعبير الدينية املعتدلة يتمثل في تخفيف حدة 

التوتر االجتماعي الذي أدى إلى وقوع هجمات باريس».
برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

«مـــا تمـــر بـــه املنطقـــة يتطلـــب تضافـــر كل الجهـــود للتصدي 

لإلرهـــاب، وأعرب عن دعم البرملان العربي للتوجه املصري و وضع 

حد لهذا اإلرهاب األعمى الذي يعصف باملنطقة». 
أحمد بن محمد اجلروان
رئيس البرملان العربي

«إحراق مستوطنني مسجد قرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، 

محاولة إســـرائيلية رســـمية مدروســـة إلثارة النعـــرات الطائفية، 

وتكريس مفهوم الحرب الدينية في فلسطني». 
بيان 
وزارة اخلارجية الفلسطينية

الصمت األميركي على جرائم الحركات المتطرفة في ليبيا يجعل واشنطن شريكة لها



} أبوظبــي - تصدر الترجمة ضمن سلســـلة 
الكالســـيكّي  الفرنســـّي  اإلبـــداع  ترجمـــات 
والمعاصـــر، التـــي يشـــرف عليهـــا ويراجع 
ترجماتها الشاعر واألكاديمّي العراقّي المقيم 
في فرنســـا كاظم جهـــاد، وتترجـــم الروايات 
السّت الشـــاعرة اللبنانية دانيال صالح، التي 
سبق أن ترجمت في السلسلة ذاتها منتخبات 
”الفيضـــان  بعنـــوان  زوال  إلميـــل  قصصيـــة 

ونصوص أخرى“.
وقد تّم اختيار الروايات وبدأ التفاهم على 
حقوقها مع ناشرها الفرنسّي قبل اإلعالن عن 
جائـــزة نوبل للعام الماضي بشـــهور، ثّم جاء 
فوز موديانو بالجائزة ليؤّكد ضرورة ترجمته 

بهـــذا الزخم وبهذا التركيـــز على عدد من أهّم 
أعماله وأكثرها انتشارا.

عـــرف موديانـــو بكتابته الموجـــزة التي 
شـــحنات  تعمل باإلضمار والمحو، وتتضّمن 
عالية مـــن الّشـــعر. ويتبع موديانو أســـلوب 
المزج بين األخيلة والذكريات، ويعيد تصوير 
والجماعـــّي، رافضا  التاريخيـــن الّشـــخصّي 
الســـقوط فـــي منطـــق التوثيـــق المحض أو 
التسجيلّية الّسافرة، ومتحّررا من أسر الزمن 

الخّطي والنمّو المتتابع لألحداث.
 أبطال رواياتـــه وقصصه منجرفون دوما 
في تســـاؤل عـــن الهوّية والصـــراع األليم مع 

الذاكرة.

وفي محاولة شـــبه يائســـة إلعادة تجميع 
أن  دون  ويتفـــّكك  ينـــي  ال  مـــاض  عناصـــر 
يســـتطيعوا الوصل بين شـــظاياه المتناثرة. 
هـــذا كّلـــه مّكنه مـــن أن يبنـــي، بلغة شـــّفافة 
ومتمّيزة بعباراتها القصيرة المتالحقة، عالما 

سرّيا وأليفا في آن معا.
وحرصـــا على عدم الكشـــف كّليـــا عن لغز 
التجربة في العمـــل األدبّي صّرح موديانو في 
حوار معه بمناســـبة صـــدور روايته األخيرة 

”ينبغي أّال نميط الّلثام عن الّلغز أبدا“.
 وفي كّل األحوال، ال يقدر الكاتب على ذلك، 
فمهمـــا عمل على إضاءة الّلغز بتدقيق وتعّمق 

فهو لن يعمل إّال على مفاقمته.
لقـــد قـــال صامويـــل بيكيت عن مارســـيل 
بروست، الذي لم يكن إلى حّد ما ليقوم بشيء 
آخر ســـوى تفســـير شـــخصّيات عملـــه، إّنه، 
بتفســـيره لها، إّنمـــا كان يفاقم لغـــز كّل منها 

ويحيله أكثر كثافة“.

الجمعة 2015/02/27 - السنة 37 العدد 9841 14

ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

سلمان رشدي يواصل 

إثارة الجدل برواياته

الفنانة الهولندية «نورتيي زيلسترا»، بصدد تحنيط غراب، في مرسمها بمدينة الهاي

} باريــس - يســـتعد الكاتـــب المثيـــر للجدل 
سلمان رشدي، صاحب رواية ”آيات شيطانية“ 
التي أثارت ضجة في ثمانينات القرن الماضي 
بعد أن أهدر الخميني دمه وحوله لكاتب مثير 
للجدل، إلصدار رواية بعنوان ”عامان.. ثمانية 
والتي ستنشر  شهور وثمان وعشـــرون ليلة“ 

في الخريف.
هـــذه الرواية من المتوقـــع أن تثير الجدل 
أيضا، خاصة أن تســـريبات تؤكـــد أنها تعيد 
االشـــتباك مع المعتقدات واألساطير وقصص 
الحب الخالدة لجلـــب الحياة إلى العالم، هذا 

العالم الذي سقط في عصر الجنون“.
على نشـــر  وأكد الناشـــر ”جوناثان كيب“ 
الرواية في ســـبتمبر القادم، وذلك بعد ســـبع 
ســـنوات من نشـــر آخر رواية لسلمان رشدي، 
والتي  وهـــي ”الكبـــار وســـاحرة فلورنســـا“ 

صدرت عام 2008. 
لمنهـــج  باســـتخدامه  رشـــدي  ويمتـــاز   
الواقعيـــة الســـحرية، والروايـــة تمثل ”قصة 
عجيبـــة عن الطريقـــة التي نعيـــش بها اآلن، 
وبحسب ما أكد الناشر فإن الرواية عمل غني 
ومتعدد األوجه“ ومســـتوحاة مـــن ”2000 عام 
من رواية القصص والمعتقدات الموروثة من 
جيل إلى جيل بعد المخاوف األساســـية التي 
أصبحت تسيطر علينا في اللحظات الراهنة“. 

توفي أمس الخميس، في القاهرة، الكاتب املصري ســـليمان فياض 

عن ٨٦ عاما. ترك الراحل عشرات الكتب في سير أعالم العرب وعلم 

اللغة والقواميس وتطوير قواعد اللغة العربية.

يجري التحضير بوهران مللتقى دولي ســـيخصص ملسيرة األديبة 

العاملية الجزائرية الراحلة آسيا جبار (١٩٣٦-٢٠١٥)، وسيشكل 

موضوع «آسيا جبار: امرأة وأعمال» محور هذا اللقاء. 

اســـتقطب مهرجان قصر الحصن ٢٠١٥، بأبوظبي (من ١١ 

إلى غاية ٢١ فبراير الجاري)، قرابة ١٢٠ ألف زائر، شاركوا في 

تجربة تراثية فريدة في قلب أبوظبي الثقافي.

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية، بعّمان، ضمن نشاط كتاب 
األسبوع، الباحثة سوسن المهتدي 

للحديث عن كتابها ”المحاسبة 
الحكومية وآليات التدقيق في القطاع 

العام“.

◄ افتتح بالمتحف الوطني األردني 
للفنون الجميلة معرض بعنوان 

”شفافيات: ورق وزجاج“، للفنانة 
التشكيلية وجدان الهاشمي.

◄ بلغ عدد زوار الدورة الـ21 
للمعرض الدولي للنشر والكتاب 
بالدار البيضاء، التي انعقدت ما 

بين 13 و22 فبراير الجاري، 340 ألفا 
و356 زائرا مقابل 320 ألف زائر خالل 

الدورة الماضية. 

◄ ينظم المركز الثقافي الروسي، 
بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعية 

المصرية لخريجي الجامعات 
الروسية والسوفيتية، احتفالية 

ثقافية، بمناسبة مرور 155 عاما على 
ذكرى ميالد الكاتب الروسي أنطون 

تشيخوف.

◄ استضاف مركز الملك عبدالله 
الثاني، بالزرقاء األردنية، حفل إشهار 

كتاب ”سكرات في كأس حروفي“، 
للشاعرة هنادي الصدر.

◄ أقام فرع ثقافة القليوبية 
حفل توقيع كتاب لألديب الراحل 
سمير ندا بعنوان ”سمير ندا في 
مرآة النقد“، إعداد الباحث محمد 
سالمان. شارك في حفل التوقيع 

الكاتب محمود قنديل والباحث نادر 
عبدالخالق وعبدالباسط محمد، وقد 

تم تكريم األديب فؤاد قنديل وصبحي 
شفيق والباحث مدحت الجيار.

◄ تحتضن مدينة الدار البيضاء، 
خالل الفترة من 25 إلى 28 فبراير 
الجاري، الدورة السادسة للقاءات 

الموسيقية للدار البيضاء.

باختصار

مجيل الشبيبي
} منـــذ بدايـــة رواية ”صخرة هيلـــدا“، لهدية 
حسين وعبر الصوت والصورة، تسرد مشاهد 
دامية، وخارج حدود المنطق اإلنســـاني حتى 
فـــي حروبه الماضية، تكشـــف دنـــاءة النفس 
البشـــرية وهي تنفي ذاتها وغيرها من البشر 
عبر المذابح المروعـــة التي جرت وتجري في 
واقعنا الراهـــن ”دوي.. دوي.. دوي.. دوي في 
الســـماء، دوي على األرض، دوي في رأســـي،  
والنـــاس في هياج يركضـــون وال يعرفون أين 
يولون الوجوه والخطى، أصحاب الســـيارات 
يغيرون المســـالك لعلهم يصلـــون إلى أماكن 
آمنـــة، وال أمـــان، وأنا أصـــرخ، كأن ســـياطا 
تضربنـــي على ظهـــري (…) خرائـــط غرائبية 
من أشـــالء بشرية تعلو وتســـقط على األرض 
والحيطان وأغصان األشجار وأعمدة الكهرباء 

وسطوح األبنية، كأن السماء تمطر جثثا“.

عاملان متناقضان

تنقل حسين المشـــاهد العامة إلى مشاهد 
مشخصة ومقربة بعدسة مكبرة من بينها: رأس 
أمها المقطوع وكأنهـــا ”تحدق بوجه من يحز 
رقبتهـــا“، أو وهي تعيد ”الرأس المقطوع إلى 
الجســـد المحشور في ثوب القسطور األخضر 
فيستقر الشعر الطويل على الكتفين“، وتتكرر 
هذه المشـــاهد المقربة في صفحات أخرى من 
الروايـــة ”أعضاء مبتورة وقطـــع لحم وصلت 
إلى قدمي ورأس طفل من غير جسد معلق بين 

أغصان شجرة“، ثم منظر السيوف والخناجر 
”ســـيوف وخناجر المعة وصقيلة ال نســـتحي 
مـــن رفعها شـــعارات على أعالمنـــا ومنارات 

تسير تحتها الجموع مغيبة عن الوعي“.
هذه المشـــاهد الدامية تتكرر في صفحات 
باأللـــم  المكـــدودة  ذاكرتهـــا  عبـــر  الروايـــة 
والمعانـــاة والخـــوف وســـط أجـــواء حيـــاة 
متفتحة على عافية وســـالم على حافة العالم 

في كنـــدا، أجواء احتفاليـــة بالحياة، 
يعيشـــها الصغار والكبار والكهول 
مـــن الرجـــال والنســـاء ”نزلوا من 
رجـــل  بصحبـــة  كبيـــرة  ســـيارة 
ويضرب  يغنـــون  إنهم  وامـــرأة.. 
بعضهـــم بعضا مزاحا. انشـــغل 
الرجل بنصب خيمة على العشب 
وحملت المرأة كلبها األبيض ذا 
الفرو الكثيـــف، وقبل أن تطلقه 
بالقبالت  أمطرته  العشب  فوق 

وحكت فرو رقبته“.
فـــي حيـــن يكـــون انعدام 
وفقـــدان  والســـالم،  األمـــان 

البعيد  عالمهـــا  فـــي  الحيـــاة 
-وطنها- ”هو القاعدة، واألمان هو االستثناء، 
ولذلـــك فالـــكل خائف هناك“، بينمـــا هنا -في 
المنفـــى- ”األمان هـــو القاعـــدة، وفقدانه هو 
االستثناء“، في بالدها يعامل اإلنسان معاملة 
الحيـــوان المنبـــوذ، وهنـــا يعامـــل الحيوان 
معاملـــة إنســـانية، هنـــا ”ال أحد يشـــهر علّي 
ســـالحا، أو سكينا وال سيفا وال بلوكة من تلك 

البلوكات التي يهشمون بها الرأس“.
ومـــع كل هذا البعد عن األمكنـــة المعادية 
والمتمثلـــة في الوطـــن، وكل هـــذا البهاء في 
الطبيعـــة واإلنســـان والقوانيـــن التي تحمي 
اإلنســـان في المنفى، تبقى الوحدة والوحشة 
والحزن الدائم يغلف حياة نورهان، وخطابها 
مع النفس يحاور أمواتا ويســـتثني األحياء، 
فاألحياء مقصون من حياتها اليومية، وحتى 

حيـــن تلتقـــي بأحـــد األحياء رجـــال أو امرأة، 
فإنها ســـرعان ما تنهي هـــذا اللقاء أو الحوار 
وال تعود إليه، مما يثير أســـئلة وشكوكا حول 
جدوى كتابة رواية، بهذا االنحسار الشديد عن 
الحيـــاة،  ولماذا لم تتمكـــن نورهان أن تعيش 
حياتهـــا، الجديدة وتلفـــظ ماضيها المخيف؟ 
بعد أن تخلصت من كل مظاهر الخوف والقتل 
على الهوية ”من الســـيطرات الوهمية لرجال 
ملثميـــن وغيـــر ملثميـــن يحملـــون كل أنواع 

األسلحة“.
يضاف إلى ذلك أن روايات ما بعد التغيير 
العراقية قد اغتنت بمظاهـــر الرعب والخوف 
وفقدان الهويـــة، لتبدو مظاهر العنف في هذه 
الروايـــة وكأنها أصداء خافتـــة لتلك األحداث 
التفصيليـــة، التـــي كتبها روائيـــون عراقيون 
عاشـــوا أجواء المحنة عن قـــرب، ولم يكونوا 
خـــارج هـــذا المشـــهد الدامـــي، 
فكتبوا مشاهد تفصيلية تستفيد 
مـــن الواقـــع التســـجيلي للحياة 
اليوميـــة في العـــراق، فهل أرادت 
الروائيـــة هدية حســـين أن تؤرخ 
لتلـــك األحـــداث الداميـــة؟ أم أنها 
أرادت تأكيـــد الهويـــة الوطنية على 
الرغم من فضاء الحرية واإلنسانية، 
الذي وجدته بطلتها في المنفى؟

أنثى تتحرى وجودها

نالحـــظ أن ذاكرة الســـاردة نورهان 
مكتظـــة بحكايـــات عالـــم نســـائي، وكذلك في 
مجمـــل حواراتها، وتبدو هذه الحياة وســـط 
برك آسنة من المحرمات والتهديدات وفروض 
متنوعـــة للطاعـــة وصـــوال إلى إفنـــاء الذات، 
يتضـــح ذلك من عينات منتقـــاة بعناية لحياة 
نســـاء عشن الفترة نفســـها، وخضعن لعسف 
المجتمع متمثال فـــي الرجل؛ األب، األخ، رجل 
الدين، اإلرهابي وهو ينفذ حكما قاســـيا على 

ذات بريئة.
وهنـــاك حكايات مبثوثة في ثنايا الســـرد 
تســـرد معاناة النســـاء وســـط عالـــم الرجال 

المقنن بقوانينهم ومحرماتهم.
أما عالـــم الرجال فـــي الروايـــة فهو عالم 
منحســـر تتردد فـــي إنحائه أصوات النســـاء 
المســـتنكرة لتلـــك القوانيـــن الجائرة؛ تصف 

ســـارة الرجال عبر ذاكرة نورهـــان ”جميعهم 
أجالف يا عزيزتي نورهان“، وكانت ســـارة قد 
تزوجت ”من رجل عســـكري صـــارم ذي عينين 
ناريتيـــن وقلـــب قّد مـــن حجر“، لم تســـتطع 
العيـــش معه ففضلت االنفصال عنه، فكان ذلك 

سببا في حرقها من قبل أخيها.
أما شخصية شـــاهين الحبيب فقد تجلت 
في عدة صور عبر ذاكرة نورهان فهو ”يشـــبه 

كمال الشـــناوي، وســـيم وســـريع الوقوع في 
الحـــب، وكنت فـــي أول التفتح حين وقعت في 
حب شاهين، لكنه خذلني بعد خمس سنوات“.
تحمل خبرة حياة  ورواية ”صخرة هيلدا“ 
ومعاناة قاسية، تعيشـــها النساء المهاجرات 
في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، عاشتها 
وخبرتها الروائية هدية حسين وجسدتها عبر 

سرد حي ومؤثر.

هدية حسين تقف وحيدة وسط ضجيج العالم

مشروع «كلمة» للترجمة يصدر روايات باتريك موديانو 

تســــــرد رواية ”صخرة هيلدا“، الصادرة عن ”املؤسسة العربية للدراسات والنشر“، للكاتبة 
العراقية هدية حســــــني حكاية امرأة وحيدة وسط ضجيج العالم املتمدن وحركته الصاعدة، 
من ذاكرة محشــــــوة بحكايات العذاب واملهانة والقسوة،  تسردها الروائية عبر شخصيتها 
الوحيدة ”نورهان“، عبر صمت اللسان، وتداعيات الذات املنكسرة وهي تعيش زمنا دائريا 

ال يتقّدم إلى األمام، تؤطره وتتحكم فيه حلظات املاضي وأحداثه الدامية.

أعلن مشروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن قرب إصداره سّت 
ــــــات مترجمة إلى العربّية من تأليف الكاتب الفرنســــــّي باتريك موديانو، الفائز بجائزة  رواي

نوبل لآلداب للعام 2014. 

عالم  ــروايــة  ال فــي  الــرجــال  عالم 

منحسر تتردد في أنحائه أصوات 

لتلك  ــكــرة  ــن املــســت الـــنـــســـاء 

القوانني الجائرة

 ◄

[ «صخرة هيلدا» رواية تحمل خبرة حياة ومعاناة تعيشها النساء المهاجرات [  ذاكرة محشوة بحكايات العذاب والمهانة والقسوة
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حكايات هدية حسين تسرد معاناة النساء وسط عالم الرجال المقنن بقوانينهم ومحرماتهم 

احتفاء خاص بالكاتب الفرنسي باتريك موديانو
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ثقافة
 صـــدر عـــن «الهيئة املصريـــة العامـــة للكتـــاب»، كتاب 

«اللعنة الكبرى والفصل السابع: قرار مجلس األمن ١٩٠٧ 
ضد إريتريا» للباحث أحمد حسن دحلي.

تصـــدرت روايـــة هيالري مانتـــال «وولف هـــول»، القائمـــة النهائية 

ألفضل الروايات اإلنكليزية الصادرة على مدار العقدين املاضيني، 

وذلك العتبارها قد «غيرت األفق األدبي».

 أطلـــق مركز جامع الشـــيخ زايد الكبير، دورته الســـنوية 

الخامســـة لجائـــزة «فضاءات مـــن نور للتصويـــر الضوئي، 

تحت شعار «رحلتي».

خملص الصغري     

} الدار البيضاء (املغرب) - حتى عندما يكتب، 
فما يريده عبدالفتاح كيليطو هو القارئ الجيد، 
كما يـــروي ذلك نقـــال عن مترجـــم بورخيس، 
عن بورخيـــس أنه قال: ”أن تجـــد قارئا جيدا 
أصعب من أن تجد كاتبا جيدا“. بهذه العبارة 
لبورخيس، استهل كيليطو شهادته في الدورة 
األخيـــرة مـــن معرض الكتـــاب بمدينـــة الدار 
البيضاء في يومه األخير، من األسبوع األخير، 
وهو يقدم كتابه األخير أيضا؛ ”مســـار“، الذي 
جمع فيه حـــوارات أجراها على مدى 30 عاما 

تحديدا، من سنة 1984 إلى سنة 2014.

قارئ وكاتب

 عـــن هذه التجربـــة، وانطالقا منها، يحذر 
كيليطـــو الكتـــاب والمبدعين مـــن اإلفراط في 
الحـــوارات، حتى ال يكرروا أنفســـهم، بمقدار 
مـــا يكـــرر المحاورون األســـئلة نفســـها. هنا 
يستحضر كيليطو كيف إنه لم ينج في الكثير 
مـــن األحيان من الســـؤال عن ســـبب اهتمامه 

باألدب القديم. 
ويعلق كيليطو بـــأن ”من قرأ كتبي 
ال يمكنـــه أن يطـــرح علـــي مثـــل هـــذا 
السؤال“. ويقول كيليطو إنه كثيرا ما 
وجد نفسه أمام محاورين لم يقرؤوه، 
”وهـــم يعتقـــدون أنهم ســـيفهمونك 

عندما يحاورونك“، يقول كيليطو.
من   هذا ”التحذيـــر الكيليطي“ 
الحـــوارات يعود إلى أن األســـئلة 
تتكرر، لتتكـــرر معها األجوبة. بل 
إن الكاتب إنما يكرر نفسه أصال، 

وهو محكوم بالتكرار دائما. 
عن ذلك يقول كيليطو إنه مذ 
كان صغيرا وهـــو يقرأ باختين 

او بورخيـــس، ”كنـــت اغتـــاظ عندمـــا أقرأهم 
ألنهـــم كانوا يكررون أنفســـهم مـــن كتاب إلى 
آخر، ويكررون أنفسهم ويعيدون ما قالوه من 
قبل. ومن حينها عاهدت نفسي على أن ال أكرر 

نفسي“.
ثم يحدثنا كيليطو عـــن تجربته في كتابه 
األول ”األدب والغرابـــة“، ومـــدى حضور هذا 
الكتاب وأفـــكاره في الكتب األخرى التي ألفها 
من بعد، متسائال ”هل كررت نفسي في الكتب 

الموالية؟“. 

يجيب الكاتب بـــأن الطريقة الوحيدة أمام 
الكاتب لكـــي يتجنب التكرار هي ”التوقف عن 
الكتابـــة“، ألنـــه ”ال يمكن لـــك أن تكتب إال إذا 

كررت نفسك“، يضيف كيليطو. 
من هنا ومن أجل عدم اإلمعان في التكرار، 
وحتـــى ال تتحول حـــوارات هـــذا الكتاب إلى 
نصوص تكرر نفســـها، فقد تدخل كيليطو في 
هذه الحوارات، حيث ”لم يكن ممكنا أن أتركها 

كما هي، احتراما للقراء“.
أمـــا أن تكون كاتبـــا جيدا، فتلـــك حكاية 
أخرى. غير أنها ليســـت مـــن الحكايات التي 
تغري عبدالفتـــاح كيليطو، بل إن كيليطو كما 
في أحـــد حواراته يرفض أن يســـمي نفســـه 
كاتبـــا، ويرفـــض وصفه بالناقـــد أيضا؛ وهو 
يفضـــل أن يكون محلـــال للنصـــوص. أي أن 
يكـــون قارئا جيدا، كما يخبرنـــا بذلك. أما أن 
يكون اإلنســـان كاتبا فقد يفعـــل ذلك، غير أنه 

من الصعب أن يقّدم لنا أدبا.
يحكـــي لنـــا كيليطو فـــي هذا البـــاب عن 
مالحظـــة ســـمعها أخيرا مـــن امـــرأة مهتمة 
بالمقامات، التي كتب عنها كيليطو أطروحته 
الشـــهيرة. قالـــت هذه الســـيدة وهي تخاطب 
كيليطـــو إنه ينبغـــي التمييـــز بيـــن الكتابة 
وإنتـــاج األدب، فكل واحـــد يمكن أن يكتب عن 
حياته أو عما يريد، أو أن يكتب 
حتى ال ينســـى مثال. أما إنتاج 
األدب فشـــيء آخـــر، إنتاج األدب 
فـــي مـــا يرويـــه لنـــا كيليطو عن 
هذه المـــرأة هو ”أن يصير العالم 
كتابـــة، وتصيـــر الكتابـــة عالما“. 
وبماذا أجبت تلك السيدة؟ يجيبنا 
كيليطو في النقاش الذي جمعنا به 
في معرض الـــدار البيضاء، بأنه لم 
يجد الجـــواب بعد، ”غير أنه بالفعل، 
عندمـــا ننظر إلـــى المؤلفيـــن الكبار، 
على غـــرار كافكا وماركيز، فإن عالمهم 

كتابة، وكتابتهم عالم في حّد ذاته“.
فمن هو الكاتب الجّيد يا ترى؟ إنه حســـب 
كيليطـــو، هو ”القارئ الجيـــد“. ويعود الرجل 
إلـــى ســـاحره بورخيـــس ليرّدد ما جـــاء على 
لســـانه ”ليفخـــر البعـــض بكتاباتـــي، أما أنا 
فأفتخـــر بقراءاتي“، وهذا هو ”ســـر اإلبداع“، 

يعلق كيليطو.

صديق بارت

كمـــا ال يتوقـــف كيليطو عـــن اإلحالة إلى 
بورخيس، يظل اســـمه مرتبطـــا أيضا بالناقد 
الفرنســـي روالن بارت. عن هذه العالقة يقول 
كيليطـــو إنه ال يمكن أن ندرس األدب المغربي 
دون اإلحالـــة علـــى بـــارت؛ ”مـــع روالن بارت 
انطلـــق النقـــد الجديد فـــي المغـــرب“، يقول 
كيليطو. عندما قدم هذا الناقد الفرنســـي إلى 
جامعة محمد الخامـــس بالرباط، حيث درس 

فـــي موســـم 1969-1970. كان كيليطـــو حينها 
أســـتاذا مســـاعدا في الكلية إلى جانب روالن 
بـــارت. ويتســـاءل كيليطـــو بدهشـــة ”عندما 
أحكي بإعجاب عن مجاورتي لروالن بارت في 
الجامعـــة، يتّم النظر إلي أنا بإعجاب، وأصير 
أنا إنســـانا عظيما بدال مـــن روالن بارت، هل 

يصح لك؟“. 
في تلك الفترة التـــي يحكي عنها كيليطو، 
داخـــل شـــعبة األدب الفرنســـي، كان الطلبـــة 
يتمتعون بجرأة، كانوا مشاغبين ومشاكسين، 
على حّد قوله، إلـــى درجة أنهم واجهوا روالن 
بارت بالســـؤال عن جـــدوى البنيوية، وكانوا 

يتحّدون أيضا.
أمـــا عـــن فـــن المقامـــات، والتي اشـــتغل 
عليهـــا كيليطو في أكثر من كتاب، يقّر كيليطو 
باســـتحالة أن نحـــذف المقامـــات مـــن األدب 
العربي. والمقامات عنـــده هي ”ازدهار األدب 
العربي وخالصته“، خاصة مع الحريري. غير 
أن ما حصل هو أن ”الحريري لم يجد مترجمه 

بعد“.
 كمـــا حصـــل مـــع ألف ليلـــة وليلـــة التي 
وجدت مترجما بحجـــم أنطوان غالو. من هنا 
فـــإن المقامات بقيت تجلس فـــي غرفة انتظار 

مترجمها. 
كمـــا تنتظر المقامـــات من يعيـــد إبداعها 
وتجديدهـــا، واإلضافة إليها، تبعـــا لرهانات 
كيليطو. كما يرى عاشـــق المقامات أن الرواية 
العربية هـــي مقامات اليـــوم، والمقامات هي 

طفولة الرواية العربية.
وما جـــدوى الكتابة؟ يجيـــب كيليطو بأن 
الكاتب هو من يكتب ويفترض أنه يكتب لقراء 
يتعاطفـــون معه. وال يمكن للكاتب أن يكتب ما 

لم يفترض وجود قـــراء يتعاطفون معه، مهما 
كان عددهـــم. وال يقتضـــي األمر وجـــود قراء 
كثيرين بالضـــرورة. وهنا ال تصبح للشـــهرة 
أهمية فـــي حياة الكاتـــب. في هذا الســـياق، 
يتســـاءل كيليطو عـــن عدد قراء ابـــن خلدون 
مثال، وهـــل كان يكتب كل ما كتبـــه ألن هنالك 
قراء كثيريـــن؟ بخالف اليوم فإن الكاتب يمكن 
أن يتعـــرف إلى عدد قرائـــه والمتعاطفين معه 
عن طريق ناشـــره. لكن ينبهنا كيليطو إلى ما 
ورد في خاتمة مقامات الحريري، حيث يتحدث 
الحريري عن اجتماعات كان يعقدها مع بعض 
المتأدبين، ويشـــرح لهم ما كتب. ومرة اقترح 
عليـــه أحدهم تعديل عبارة معينة وتغيير كالم 
ورد فـــي إحدى المقامات بـــكالم آخر، فأجابه 
الحريري ”كالمك أحسن من كالمي، ولكنني لن 
أغير كالمي، ألنني أجزت 700 نســـخة من هذا 

الكتاب“.
ويختـــم كيليطـــو الحديث معـــه وحكايته 
بتوجيه نصيحة إلى مـــن يريد تقليده، ويريد 
أن يكـــون مثله، بعبارة لم يعد يذكر أين قرأها: 
”اجعل نفســـك بحيث ال تعـــّوض“، أي أن على 
الكاتب أن يجعل نفســـه شـــخصا عصّيا على 
التعويـــض، أي كاتبـــا ال يعـــّوض، مثلما هو 

عبدالفتاح كيليطو. 

 [ «المقامات» هي اللحظة  التي ازدهر فيها األدب العربي والحريري لم يجد من يترجمه بعد

عبدالفتاح كيليطو: الكاتب هو ذلك الشخص الذي ال يعوض

دعــــــا عبدالفتاح كيليطــــــو الكتاب واملبدعني إلى عــــــدم اإلدالء بالكثير من احلوارات، ألن 
الكاتب يكرر نفســــــه ال محالة، إذ غالبا ما تشــــــغله األسئلة ذاتها والقضايا عينها. وكما 
أن الكاتب يبقى ســــــجني أسئلة محددة، فإن محاوريه حينما يسألونه يواجهونه باألسئلة 
ــــــى جمع حواراته  نفســــــها. تلك هــــــي اخلالصة التي انتهــــــى إليها كيليطو، وهو يعود إل
ولَمِّ إجاباته وأســــــئلته من جديد. وهي احلــــــوارات التي صدرت أخيرا في كتاب بعنوان 
ــــــا أجراها كيليطو.  ”مســــــار“، يضّم عشــــــرين حوارا من أصل 100 مــــــن احلوارات تقريب
حوارات حتكي مسار كاتب وقارئ جّيد اسمه كيليطو، يرفض حتى أن نسميه كاتبا أو 

ناقدا، وهو يصبو إلى أن يكون قارئا جديرا بهذه التسمية ال غير.

العالم  «أن يصير  إنتاج األدب هو 

كتابة، وتصير الكتابة عاملا على 

الكبار مثل كافكا  غرار املؤلفني 

وماركيز»

 ◄

أن  يرفض  كيليطو  عبدالفتاح 

ويــرفــض  كــاتــبــا،  نفسه  يسمي 

يفضل  وهو  أيضا  بالناقد  وصفه 

أن يكون محلال للنصوص

 ◄

للقراء آراء@
● هبة عمر: لن أتحدث عن أحداثها 

وسأتركها ليكتشفها القارئ. لكن سأتحدث 
عن الرواية بشكل عام، فقد أحضرت ورقة 

وقلما قبل أن أقرأها لتدوين مالحظاتي 
كعادتي، لكن في النهاية لم أجد سوى نقطة 
واحدة وهي االختصار في األحداث، القصة 

رائعة جدا لكن اإليجاز جعلني أنهيها في 
ساعة ونصف تقريبا، والقارئ يحب الخوض 

في أدق تفاصيل التفاصيل، وكلما كانت 
األحداث أطول زاد عنصر التشويق أكثر 

للقارئ.

● والء: الخديعة اسم على مسمى، رواية 

رائعة جدا، تصور لنا الكاتبة في هذه 
الرواية نوعا معينا من البشر، هو ذلك الذي 

ال نعرف عنه إال القليل. ال نعلم حتى وإن 
كانوا ضحايا لظلم األهل أو غيره، ولكن 

في المقابل ذنوبهم ال تغتفر أبدا. أعجبني 
صمود هبة في وجه الصعاب وأيضا 

النهاية، وذلك السر الذي كان إنهاء إبداعيا، 
الرواية جميلة فعال.

● محمد: المقدمة رائعة لذلك وضعت 

النجمتين. أما الرواية التي هي خديعة، ما 
هي إال قصة تجعلك تتفاعل معها، تحزن 
لحزن شخوصها وتفرح لفرحهم. دون أن 
أشعر أخذت منها عبرة في نهاية القصة. 

ربما الموضوع ليس جديدا وقد وقع تداوله 
من قبل بأسلوب أفضل، أيضا السرد كان 

ضعيفا والوصف أضعف، فقد كانت الرواية 
بنصف جودة المقدمة، لكن في الرواية 
جوانب مشرقة تنبئ بكاتبة مميزة حقا.

● جنى بارز: رواية ممتعة ومشوقة وأهنئ 

عليها كاتبتها كأول رواية، غير أن لي بعض 
المالحظات، األحداث مميزة وصادمة، إال 

أنها مختصرة للغاية، أسلوب الحوار كذلك 
أحسست أنه مختصر جدا وغير دقيق. 

مالحظة أخيرة، أتمنى أن تكون روايات هالة 
الملواني القادمة بلغة عربية أكثر فصاحة.

● مصطفى وهبة: الرواية تحفة بكل 

المقاييس. أهم شيء أعجبني فيها أنها 
تناقش مشكلة مهمة جدا، مشكلة تعامل 

اآلباء مع أوالدهم، وأنهم يمكن أن يكونوا 
سبب تدمير حياة أوالدهم. تعلمت منها 

أشياء كثيرة، رواية ليست لمجرد المتعة، 
لكن فيها عبرة، تعلمت أن اإلنسـان الظالم قد 

يكون مظلوما هو أيضا وضحية ال يتحمل 
الذنب وحده فيما يفعله من شر.

● تيمستا كورنتوس: رواية أثارتني من أول 

صفحة فيها، وشّدتني إلكمال قراءتها، ورغم 
أنها تعالج مشكلة اجتماعية إال أنها لم تخل 

من الجانب الرومانسي المحبب إلينا، والذي 
كان ضمن سياق الرواية. أعجبني تسلسل 

األحداث في جو من التشويق فكل فصل يضّم 
اكتشافا ألحداث جديدة على القارئ. أسلوب 
يستحق االحترام والتقدير وينّم عن موهبة 

الكاتبة، رغم أنها أول تجربة لهالة الملواني.

● أنيس عدلي: احترمت هذه الكاتبة حقا، 
لها أسلوب سرد ممتع ومغاير، وأرى أنها 

قد نجحت في خلق مزيج لغوي ما بين 
الفصحى والعامية. لكن في المقابل أنا 

أنتظر األفضل من هذه الكاتبة في رواياتها 
القادمة، ومتشوق لجديدها وللمزيد من 

إبداعها. نصيحة متواضعة لها: ال تتعجلي 
الشهرة بطرح العديد من الروايات، بل 

تعجلي النجاح من خالل التركيز على طريق 
اإلبداع.

● مروى محمود: رواية جميلة ومشوقة، 

استطعت قراءتها في يوم واحد، أسلوب 
السرد جميل وسلس، والمزج بين العامية 

واللغة العربية الفصحى جعلها سريعة 
الفهم، تناقش العديد من القضايا المهمة، 
وهي قضايا إهمال األطفال من قبل األهل، 
وقضايا خداع المرأة باسم الحب والزواج 

وما يترتب عنه من عوامل سلبية، باختصار 
الرواية حلوة جدا.

] هالة الملواني كاتبة 
وروائية مصرية من 

مواليد سنة 1987، 
خريجة آداب لغة 

فرنسية من جامعة 
القاهرة، تميزت 

كتاباتها بصبغة 
رومانسية تطمح إلى 
محاربة كآبة العالم، 

نشرت ثالثة كتب إلكترونيا، ولها رواية 
مطبوعة بعنوان ”الخديعة“.

] ”الخديعة“ رواية اجتماعية سيكولوجية 
في نزعة من الرومانسية، تتعرض إلى 

اإلنسان الغارق في مواقف حياتية تجعله 
ينضج ويكبر عن عمره مئة عام في فترة 

وجيزة، دون أن يفهم لماذا وضعته الظروف 
في هذه المواقف، أو لماذا اختارته هو دون 

غيره ليكون شاهدا على أحداث دمرت براءته. 

الخديعة

هالة الملواني

دار مجرد فكرة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄  أصدرت دار السالمة كتاب 
”مشاغبات مع الكتب“ للناقد 

والكاتب المصري إيهاب المالح، 
ويعد هذا الكتاب خالصة ما كتبه 

المالح من دراسات نقدية.

◄ عن ”الهيئة العامة لقصور 
الثقافة“، وضمن سلسلة كتابات 

نقدية صدر كتاب بعنوان ”في 
شعرية اإلحياء: التناص في شعر 
البارودي“ في جزأين، من تأليف 

الباحث فهمي عبدالفتاح المتولي.

◄ أصدر مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 
العربية عددا من الكتب العلمية 

تتضمن بحوثا ودراسات علمية تمثل 
حصيلة عدد من المشروعات التي 

يعمل عليها المركز.

◄ تنظم فرقة األمل المسرحية الفنية 
بعدن، الخميس المقبل في جامعة 

عدن، مهرجان األمل الثالث للمسرح 
لذوي االحتياجات الخاصة تحت 
شعار ”معا من أجل هدف أسمى“.

باختصار

  تجربة رائعة

أزراج عمر

  تجربة

}  هـــذه هـــي المـــَرة الثانية التـــي أحضر 
فيهـــا فعاليـــات ”مجلس الجاليـــة المغربية 
فـــي الخارج“ الذي يرأســـه الصديق المؤرخ 
المغربـــي الدكتـــور بوصـــوف عبدالله منذ 
أن تأســـس كمؤسســـة عمومية وطنية سنة 
2007، وتمت دســـترته في عـــام 2011. يتميز 
هـــذا المجلس برعايتـــه للجاليـــة المغربية 
المقيمـــة فـــي مختلـــف دول العالـــم والتي 
يبلغ تعـــداد أعضائها نحو 4 ماليين مهاجر 
ومهاجـــرة، وهو بهذا العمل يقيم الجســـور 
المهاجريـــن وبلدهم األصلي،  بين المغاربة 
ويحرص على ”ضمان مشاركتهم في التنمية 
الثقافية واالجتماعية والعلمية واالقتصادية 

والسياسية للمغرب“.
يجســـد هذا المجلـــس برامجه من خالل 
مواكبته للتحوالت المتنوعة التي تشـــهدها 
الجاليـــة المغربيـــة، وبواســـطة إقامة فروع 
وشـــبكات له في كثير من الـــدول في العالم، 
مـــن أجل متابعة تفاصيل حيـــاة المهاجرين 
الرقـــّي  قصـــد  المغاربـــة  والمهاجـــرات 
وحقوقهم،  هوياتهـــم  وحماية  بأوضاعهـــم، 
وحل مشـــاكلهم، وربطهم وجدانيا ونفســـيا 

وماديا بوطنهم ربطا سلسا وقويا.
إلـــى جانب هذا فـــإن ”مجلـــس الجالية 
يعمـــل بوعـــي ووفق  المغربيـــة بالخـــارج“ 
دراســـة  علـــى  علميـــا  مـــدروس  مخطـــط 
اإلشـــكاليات المركزيـــة للهجـــرة، ويســـاهم 
مـــن أجل جعـــل المهاجر األجنبية مســـرحا 
للمثاقفـــة والتعـــاون، وللتعـــارف الثقافـــي 

والحضاري.
في المرة األولى التي شاركت فيها -وذلك 
منـــذ ســـنتين- فـــي فعاليات هـــذا المجلس 
وجـــدت اهتماما ملفتـــا للنظـــر بالمبدعين، 
والمثقفين والعلمـــاء، واإلعالميين المغاربة 
المهاجرين ذكورا وإناثا من خالل االستماع 
وتقديم  بإنجازاتهم،  واالحتفاء  لمشـــاغلهم، 

الدعم إليهم.
أما في هذه الســـنة فقد كـــرس المجلس 
نشـــاطاته، وذلك في إطار مشاركته السابعة 
في المعرض الدولي للكتاب خالل دورة  هذا 
العام (2015)، لتكريم المرأة المغربية من خالل 
مجموعة من األمهات المغربيات المهاجرات، 
فضال عن عقد سلســـلة من الندوات الثقافية 
والفكرية والفنية، واالجتماعية التي شـــارك 
فيها مفكرون ودارســـون، وأدبـــاء وفنانون، 
وناشـــطون اجتماعيون عـــرب، وأجانب من 
بينها هـــذه النـــدوات: ”العالـــم العربي في 
مواجهـــة التحديـــات الثقافيـــة“، و“تدبيـــر 
التنـــوع الثقافـــي فـــي فضـــاءات الهجـــرة 
بأوروبـــا“، و“في مواجهة الفكـــر الجهادي: 
العقـــل“، وغيرها مـــن الموائد المســـتديرة 
المخصصة لمناقشة كتب أصدرها المجلس، 
وقضايـــا راهنـــة ذات طابـــع ثقافـــي وفني 

واجتماعي متصلة بواقع الهجرة.
إن توّجـــه وممارســـات مجلـــس الجالية 
المغربيـــة بالخـــارج تدخل حســـب تقديري 
في اإلطار الصحيح المتمثل في االســـتثمار 
المعنـــوي والنفســـي والمـــادي فـــي أبنـــاء 
الجالية المهاجـــرة، من أجل تحويل الهجرة 
إلى مصدر خصب يغـــذي الوطن بالكفاءات، 
الفكريـــة  ومكاســـبها  تجاربهـــا  ويوطـــن 
والثقافيـــة، والعلمية والتقنيـــة، ويوفر لها 
األســـباب التي تبعد عنها االغتراب النفسي، 
واالمتصاص الثقافي وكل أشـــكال االنقطاع 

وتشتت الشمل.

عبدالفتاح كيليطو: الكاتب هو من يكتب لقراء يتعاطفون معه
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أثنـــت الفنانة الهندية هوما قريشـــي على املخرج ســـريرام 

راجافـــان، الـــذي منحها فرصـــة لتقديم شـــخصية جديدة 

ومختلفة في أحدث أفالمها «بادالبور».

يقـــوم النجم روبـــرت فريند بدور البطولة فـــي الفيلم األول 

للمخـــرج البولندي ألكســـاندر بـــاخ «العميل الســـري 47»، 

والذي سيعرض في الصاالت خالل الصيف القادم.

يعمل حاليا باســـم ســـمرة على االنتهاء من تصوير مشاهد 

فيلمه الجديد «جمهوريـــة إمبابة» مع املخرج أحمد البدري 

والذي تشاركه البطولة فيه عال غانم.

الجمعة 2015/02/27 - السنة 37 العدد 9841 

زكي الصدير

أفـــالم  مهرجـــان   - (الســعودية)  الدمــام   {
الســـعودية في دورته الثانية املنتهية مؤخرا، 
شـــهدت أكثـــر مـــن 7500 مشـــاهد ومشـــاهدة 
خـــالل أيام العـــروض، حيث تنافـــس 66 فيلما 
و34 ســـيناريو غير منفذ علـــى النخلة الذهبية 
والفضية والبرونزية بجوائز تصل قيمتها 180 
ألف ريال ســـعودي (48 ألـــف دوالر)، تقّدم على 
شكل متويل إلنتاج مشـــروعات أفالم الفائزين 
اجلديدة، وذلك ضمن مسابقات األفالم الروائية 

القصيرة، واألفالم الوثائقية، وأفالم الطلبة.
وكذلـــك علـــى مســـتوى كتابة الســـيناريو 
الســـينمائي، وتأتي هـــذه اجلوائز من ممولني 
وشـــركات من القطاع اخلاص آمنت باملشروع 

فدعمته.

نتائج المهرجان

أعلنت جلنـــة التحكيم املكّونـــة من املخرج 
واملخـــرج  عيـــاف،  آل  عبداللـــه  الســـعودي 
البحريني بســـام الـــذوادي، والناقـــد العماني 
عبداللـــه حبيـــب، نتائج املســـابقة التي جاءت 
متوقعة من قبـــل املتابعني، حيث حصد النخلة 
الذهبيـــة عن األفـــالم الروائيـــة القصيرة فيلم 
”شـــكوى“ من إخراج هناء العمير، بينما ذهبت 
النخلة الفضية إلى فيلم ”حورية وعني“ لشـــهد 

أمني، ونال النخلـــة البرونزية فيلم ”منلة آدم“ 
ملهنا عبدالله.

أما علـــى مســـتوى األفـــالم الوثائقية فقد 
ذهبـــت النخلـــة الذهبيـــة إلـــى فيلـــم ”الزواج 
الكبير“ من إخراج فيصل العتيبي، بينما ذهبت 
الفضيـــة إلى فيلم ”حمال“ حملمد شـــاهني، أما 
البرونزيـــة فكانت من نصيب فيلم ”البســـطة“ 

حملمد احلمادي.
وفي مسابقة أفالم الطلبة نال الذهبية فيلم 
”ضائعون“ حملمد الفـــرج، والفضية فيلم ”ليس 
ألسامة الصالح، والبرونزية فيلم ”دورة  هكذا“ 

لنورة الفريخ. عنف“ 
أما على مســـتوى مســـابقة السيناريو فقد 
أعلنـــت جلنـــة التحكيـــم املكّونة مـــن املخرجة 
الســـعودية عهد كامل، والكاتب البحريني فريد 
رمضان، والسيناريست اإلماراتي محمد حسن 
أحمد، نتائجها متوجـــة الكاتب عباس احلايك 
بالنخلة الذهبية عن ســـيناريو ”نذر“، والشاعر 
مالك إصفير بالفضية عن ســـيناريو ”رياض“، 
بينما ذهبت البرونزية إلى حســـني املطلق عن 
ســـيناريو ”صالح“. وكـــّرم املهرجـــان املخرج 
السعودي إبراهيم بن حمد القاضي، ويأتي هذا 
التكرمي اســـتمرارا لنهج املهرجـــان منذ دورته 
األولـــى، حيث بـــدأ بتكرمي املخرج الســـعودي 
عبدالله احمليســـن، وذلك ســـعيا مـــن املهرجان 
إلى االحتفـــاء باملبدعني الســـعوديني الفاعلني 
في احلـــراك الثقافي والفنـــي، ورغبة منهم في 
أن يتحـــّول إلى تقليد احتفائي ملهم، يعكس ما 
قّدمه املكّرم في ســـبيل تأصيل وتطوير التراث 

الفني السعودي وربطه بالثقافات العاملية.
وإبراهيـــم القاضي املكرم فـــي هذه الدورة 
ولد وعـــاش في الهنـــد أغلب ســـنوات حياته، 
اســـتحق عن جدارة تبجيل العاملني في ســـلك 
املســـرح والســـينما الهندية (بوليوود)، نظير 
تأسيســـه ألهم حركة مســـرحية عرفتها الهند، 

هـــذا باإلضافة إلـــى تتلمـــذ بعض أهـــم رّواد 
بوليوود على يديه، حيث درســـهم في مدرســـة 
الدراما الوطنية التي أّسسها وأدارها خلمسة 

عشر عاما.
وكان قد ّمت تكرمي القاضي ســـابقا بوســـام 
بادما فيبوشـــان عـــام 2010، وهـــو ثاني أعلى 
وســـام مدني متنحه احلكومة الهندية، وجائزة 

فارس الفنون والكتابة من السفارة الفرنسية.

الورش السينمائية

علـــى هامـــش املهرجـــان قـــدم املوســـيقي 
البحرينـــي محمـــد حداد ورشـــة حملت عنوان 
”موســـيقى الفيلم“، اســـتعرض عبرهـــا كيفية 
العمل على تأليف موســـيقى ملشهد سينمائي، 
وبنـــاء احلالـــة الدراميـــة للفيلـــم، فيما حتدث 
السيناريســـت محمد حســـن أحمد في ورشـــة 
بعنـــوان ”فـــن كتابة الســـيناريو“ عـــن تطوير 
القصـــة وتعريـــف تقنيات الســـرد فـــي الفيلم، 

أما املخرج الســـوري مالك جنـــار فتناول اللغة 
الســـينمائية واللقطات وصناعة الكركترات في 

ورشة اإلخراج.
هـــذا وتعســـكر احملتســـبون فـــي مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي خـــالل أيـــام املهرجان 
معارضـــني للســـينما وللمهرجـــان، ومعّرضني 
مبشـــرفه العـــام الشـــاعر أحمـــد املـــال، حيث 
اعتبر بعضهم ما حصل فـــي املهرجان حفالت 
مجـــون ال تتناســـب مـــع دولـــة إســـالمية مثل 
الســـعودية، حســـب قولهـــم، معتبريـــن وجود 
الفنانني والفنانات حتت ســـقف واحد هو نوع 
من االختـــالط الالشـــرعي، ومطالبني أصحاب 
القرار السياســـي بالوقوف الصارم جتاه هذه 

التجاوزات األخالقية والدينية.
فـــي املقابـــل لم تؤثر هـــذه احلملـــة، ال من 
بعيـــد وال من قريـــب، على فعاليـــات املهرجان 
التـــي مضت بخطى ثابتـــة، وباحترافية كبيرة 
مبســـاعدة متطوعني ومتطوعات فـــاق عددهم 

املئة.

القاهـــرة  مهرجـــان  يخصـــص   – القاهــرة   {
الدولي لسينما وفنون الطفل في دورته الثانية 
والعشـــرين، والتي تقام فـــي الفترة من 20 إلى 
27 مـــارس املقبـــل بدار األوبـــرا املصرية، يوما 

فلسطينيا.
ويتضمن اليوم الفلسطيني، إقامة عروض 
فنيـــة مختلفـــة يقدمهـــا أطفال فلســـطينيون، 
باإلضافـــة إلـــى برنامج خاص ألفـــالم املخرج 
الفلسطيني رشيد مشـــهراوي، بعنوان ”الطفل 
رشـــيد  ســـينما  فـــي  والفلســـطيني  العربـــي 
مشهراوي“، ويقدم خالله عددا من أشهر أعماله 

املقدمة لألطفال.
وهو  ومن هذه األفالم: فيلم ”حوراء بغداد“ 
فيلـــم وثائقي عن حياة األطفال في بغداد خالل 
احلـــرب على العـــراق، وقد ّمت تصويـــره أثناء 
زيارة قام بها إلى بغداد، ويســـلط الضوء على 
األطفال الذيـــن أجبروا على العمـــل في أنحاء 
املدينة، ويعيشون في عالم أجبر جميع أفراده، 
مهمـــا كانت أعمارهم، على العمل لكســـب قوت 

يومهم.
ويعـــرض أيضا ”وعني علـــى غزة“ الذي مت 
تصويـــره أثناء إحـــدى احلروب التي شـــنتها 
األجنحـــة  و“سلســـلة  غـــزة،  علـــى  إســـرائيل 
الصغيرة“ الذي يشـــمل أربع أفالم وثائقية قام 
مشـــهراوي بكتابتهـــا وإخراجها حـــول عمالة 
األطفال فـــي العالم العربي، حيث مت تصويرها 

في العراق ومصر واملغرب وفلسطني.
ويقـــدم املخرج الفلســـطيني فيلما بعنوان: 
”إلـــى (الرئيـــس الفلســـطيني الراحل) ياســـر 
عرفـــات.. حتية طيبة وبعـــد“، وهو فيلم يحمل 
ياسر  رسائل من أطفال فلسطني إلى ”الشهيد“ 

عرفات.
 ويتم عـــرض األفـــالم بحضـــور مخرجها 
رشـــيد مشـــهراوي، وتعقبهـــا نـــدوة بعنوان: 
”الطفل العربي في ســـينما رشـــيد مشهراوي“، 

تديرها الناقدة املصرية نعمة الله حسني.
وقدم مشهراوي فيلمه الروائي األول ”حتى 
إشـــعار آخر“ 1993، ثم فيلمـــه الروائي الطويل 
عـــام 1996، ويعتبـــر أول فيلم  الثانـــي ”حيفا“ 
فلســـطيني يعرض بشكل رســـمي في مهرجان 

”كان“ السينمائي.

القاهرة لسينما الطفل 

يحتفي برشيد مشهراوي

حممد أشويكة

} اختلفـــت الشـــخوص فـــي الفيلـــم الثانـــي 
للمخرج املغربي محمد مفتكر ”جوق العميني“، 
وكذلك إيقاعه وأســـلوبه وموضوعه -نســـبيا- 
عن املنجز السابق له ”البراق“، ويعود ذلك إلى 
محاولة اجلمع بني السيرة الذاتية و“الغيرية“ 

والسياسة والفن في قالب سينمائي واحد.
ذات يـــوم عابر مـــن أيام مراكـــش اجلميلة 
التقيـــت املخرج وهو يقرأ كتـــاب ”تاريخ الفكر 
لصاحبه جان جاك شوغاليي، وهو  السياسي“ 
مؤلف كالســـيكي في مجـــال الفكر والفلســـفة 
السياسية، وقد دار حديثنا حينئذ وبشكل كبير 
حول السياسة. فتشـــبثت بأطروحة مفادها أن 
جل املفاهيم التي راجت في الفلسفة اليونانية 
لم جتـــد طريقها للتحقـــق فـــي مجتمعاتنا إّال 
بشـــكل صـــوري، والدليـــل غيابهـــا الكلي عن 
املعاجـــم والقواميس العربيـــة، خاصة مفهوم 
الشعب الذي يســـتتبع ترسيخ مفاهيم املواطن 
واملدينة والعدالة واحلق والقانون والدستور.

فكل ممارســـة خاليـــة من التقعيـــد أي من 
وضع األســـس والقواعد، من شأنها أن تكرس 
اجلمـــود أكثر مـــن احلركية. ففـــي املغرب مثال 
ســـاهم نضال اليســـار بكافة أطيافه، في الدفع 
بعجلة احلقل السياســـي نحو األمـــام بطريقة 
تدريجية، وقـــد صار منجز اليســـاريني عالمة 
بارزة في التاريخ السياســـي املعاصر للمغرب، 
إذ دونـــه ال ميكن فهم مخـــاض الدولة املغربية 

هنا واآلن.
نســـوق هـــذه الواقعـــة لنوضـــح احلمولة 
للمخرج  األيديولوجية لفيلم ”جـــوق العميني“ 
املتميـــز محمـــد مفتكـــر، وهـــو فيلم حـــرك في 
دواخلي الكثير من األســـئلة: كيـــف نقتل األب 
في مجتمع بطريركي يحمي فيه األب األب؟ هل 
لدينـــا أب أم آباء؟ هل قصمـــت الضربات التي 
تلقاها اليسار املغربي ظهره؟ ما الذي تبقى من 

اليسار اليوم؟
يســـتند الفيلم على اســـتعادة ســـيرة األب 
”بويدرة“، الفنان الشعبي الذي اشتهر بتكوينه 

جلـــوق من الفنانـــني املكفوفني بغـــرض إحياء 
العامـــة واخلاصة مبدينة  احلفالت واألعراس 
الدار البيضاء، إبان فترة حاســـمة من سنوات 
قمع املعارضة في الستينات والثمانينات التي 

تعرف في املغرب بـ“سنوات الرصاص“.
وعبـــر ”بويـــدرة“ حـــاول املخـــرج واملنتج 
والسيناريست (الّسارد) أن يدلي بوجهة نظره 
فيما وقع، وأن ينفتح عبر ذلك االستحضار على 
تاريخه الشـــخصي والعائلـــي، وعلى جزء هام 
من تاريخ املغرب، وكأنـــه يعود بنا إلى املكانة 
الرئيســـية التـــي حتتلها العائلة فـــي املدينة- 

الدولة.
فهـــل صالح العائلة من صالح الدولة؟ وهل 
يسعفنا نظام احلكم في األسرة على فهم الدولة 
باعتبارهـــا ســـابقة للفرد واألســـرة واملجتمع 
املدني، كما هو احلال لدى الفيلسوف هيغل؟

ليس مصادفة أن تكون الشخصيات الفاعلة 
فـــي التطـــور الدرامـــي ملجتمع الفيلـــم حاملة 
لقضايا متفاوتة القيمـــة، ومتناقضة املقاصد، 
فهي تعكس دالالت مرتبطة بالتاريخ السياسي 
املغربـــي املعاصـــر والراهـــن الـــذي ترتبط به 

مصائرها.
تاريـــخ ال مينـــح ذاته مـــن خـــالل الوقائع 
العامـــة، وإمنا من خالل اســـتقراء مـــا يعتمل 
في الدواخل والســـرائر، وذلك ما يجعل تأويل 

بعض جتلياته تختلف من شخص آلخر.
لنفترض جدال أن الفاعلني في مجتمع الفيلم 
(يونس ميكـــري)، رئيس  هم: األب ”احلســـني“ 
األوركسترا وعازفها األول، وابنه البكر ”ميمو“ 
(إلياس اجليهانـــي)، ”ولي عهـــده“، كما يقول 
(فهد  املغاربة في التعبير الـــدارج، و“عبدالله“ 
بنشمسي)، أخوه وعم ابنه احلامل لقيم اليسار، 
(علية عمامرة)، اخلادمـــة املراهقة،  و“شـــامة“ 
بســـطاوي)،  محمـــد  (املرحـــوم  و“مصطفـــى“ 
املوظـــف احلكومـــي، وعازف الكمـــان، وحامي 
أو مســـير املجموعة، وما إلى ذلك من الفنانات 

الشعبيات (الشيخات)، واألم، والعازفني.
يعيش هؤالء بشـــكل جماعـــي مندمج على 
طريقـــة األســـرة التقليدية املمتـــدة، فاألب هو 
النواة، واجلميع يعيـــش معه، إذ نكاد ال نفرق 
بني أعضـــاء اجلوق وأفراد األســـرة، مما خلق 
عالقات ملتبســـة: فالطفل يحـــب فتاة أكبر منه 
ســـنا، ويعيش حبـــا يعبر عنه بلغة الســـارد ال 
بلغتـــه كطفـــل، واألب فنـــان ميينـــي، وتتحول 
الفنانـــات إلى ما يشـــبه احلرمي فـــي عالقتهن 

برئيس الفرقة، ويعيش األخ اليساري نوعا من 
الشقاء ال يشبهه شقاء، فالفيلم يقدمه كما يلي:

● ”داعـــر“ ال نقصـــد بهـــذا الوصف املعنى 
العادي للكلمة، ذاك املشـــحون بشـــتى األحكام 
األخالقية والثيولوجية، وإمنا نعني به احلالة 
النفســـية التي جتعل من ”عبدالله“ شـــخصية 
تعيش حالة من التنافر العاطفي، الذي يكرســـه 
أيضا التفاوت اجلســـدي الصـــارخ بينه وبني 
(فاطمـــة بنمومن)، فهو ال مييل  الفنانة ”مينة“ 
إليها كروح أو كجسد أو يتماهى -كأي عاشق- 
مـــع عواطفها اجلياشـــة جتاهـــه، فالعكس هو 

احلاصل: املراوغة التامة لشعورها اإلنساني.
● ”مـــزور“ ويعّلم التزوير البـــن أخيه، ذاك 
الصبي اخلائف من ســـطوة أبيه الذي يســـعى 
مـــن خالله إلـــى جتاوز إخفاقه الشـــخصي في 
الدراســـة، حيث يريده أن يكون األول في فصله 
املدرســـي. هكـــذا يتحـــول من حامل ملشـــروع 
تغييري داخل املجتمع إلـــى مهدم للقيم العليا 

التي ينبغي أن نزرعها في نفوس الناشئة.
بالنظـــر إلـــى العالقـــة غير  ● ”انتهـــازي“ 
املتكافئة التي تربطه بـ“مينة“، فهي متواضعة 
املعـــارف واجلمال في حني أن عشـــيقها -الذي 
يظهـــر أنه ال يحبها كما حتبه- وســـيم وجميل 

ومثقف ملتزم. فما الذي يجمع بينهما؟ حاجته 
إلى مالها أو التمويه عن أنشـــطته السياســـية 

السرية أو استغالله لسذاجتها.
فمن يحمل قيم األســـرة إذن؟ ومن هو األب 
الـــذي يســـعى الفيلم إلـــى قتله علـــى الطريقة 
الرمزيـــة الفرويديـــة؟ هل هـــو ذاك املتجلي في 
صورة احلســـني، أم في صـــورة أخيه احلامل 
لصورة األب اجلد؟ ألســـنا أمام صدام النماذج 

وصراعها؟
إذا كان األب هو الفنـــان احملب البنه وفنه، 
والعاجـــز عـــن متابعة تربيـــة ابنه عـــن كثب، 
املنشـــغل بفنه الـــذي يضمن من جـــراءه قوت 
أسرته ومن يدور في فلكها، فإن األخ يلعب دور 
األب (احلاضر/الغائب) املربي، وكالهما يحمل 
-فـــي الفيلم- من الســـلبيات مـــا يتناقض مع 
بعض مبادئ التربيـــة: العناية بالطفل وتتبعه 
وفصله عـــن مجتمـــع الكبار، ومشـــاكل العمل 
وغـــرس بعـــض األســـس األخالقية فـــي كيانه 

(الصراحة وعدم الغش وجتنب التزوير).
تـــدور مصائر الشـــخصيات فـــي فضاءات 
مغلقـــة، وهو األمـــر الـــذي جعل عالـــم الفيلم 
البصـــري يفتقد إلى عمق اإلطـــار الذي تتطلبه 
الصورة الســـينمائية، وقد نخّمـــن أن مرّد ذلك 

يعـــود إلى تبنـــي نوع من التمويـــه أو املالءمة 
التـــي أملتهـــا املرحلـــة التاريخية التـــي تدور 
فيها أحداث الفيلم (الســـنوات األولى من حكم 
احلســـن الثانـــي للبالد)، وتالشـــي مثـــل تلك 
الديكورات حاليا، وارتفاع ميزانية استعادتها 

على مستوى البناء.
هكذا، صار كل شيء مضغوطا، بل حتولت 
تلك الســـمة إلـــى حالة نفســـية رغم املشـــاكل 
التقنية التي ارتبطت بخصوص تزامن الصوت 

أثناء الغناء ببعض اللقطات.
والنتيجـــة، لم ينجـــز محمد مفتكـــر فيلما 
ضعيفا ولـــم يحقق فيلما متفوقـــا بالنظر إلى 
منجزاتـــه الفيلموغرافيـــة، لكن ذلـــك لم مينعه 
مـــن زعزعة كيـــان املتفرج ودفعه إلـــى التفاعل 
مع شـــخصيات الشـــريط التي لم يكـــن اختيار 

املمثلني فيها متوافقا بشكل مجمل.
لقد متكـــن املخرج مـــن تقـــدمي وجهة نظر 
معينة حول مرحلة حساســـة من تاريخ املغرب، 
ولعل ذلك يساهم في مناقشة القضايا املرتبطة 
بتحـــوالت التاريـــخ املغربـــي، ويرقـــى بالعمل 
الفني إلى درجة النجاعة التثقيفية الفاعلة في 
الفرد واجلماعة، من دون أن يصير وجه العملة 
هو قفاها، أو أن يختلط علينا الفرنك بالدرهم.

في ظل غياب دور الســــــينما، وبال متويل رســــــمي، ووسط انتقادات من التيار احملافظ في 
السعودية، انطلق واختتم خالل خمسة أيام من 20 إلى غاية 24 فبراير اجلاري، مهرجان 
أفالم الســــــعودية في دورته الثانية، عبر منصة مســــــرح جمعية الثقافــــــة والفنون بالدمام 

(شرق السعودية).

[ عمل فني يرتقي إلى درجة النجاعة التثقيفية [ فيلم يقتل األب على الطريقة الرمزية الفرويدية
«جوق العميان» شريط يطرح صراع النماذج األبوية في المغرب

الفيلم يقدم نموذجا مصغرا للمجتمع المغربي من خالل جوقة من الفنانين

المخرجة عهد كامل والمخرج فيصل العتيبي: كرمهما المهرجان بجوائزه

يضعنا فيلم ”جوق العميني“ (أي جوق العميان)، الشريط الروائي الطويل الثاني للمخرج 
املغربي محمد مفتكر، أمام إمكانية مقارنته من الناحية الفنية بفيلمه األول الذي لم ينتهج 
-تقريبا- من حيث جوهره ســــــبيل ســــــابقه، وذلك على مســــــتوى الثيمات وأسلوب الكتابة 

السينمائية واإليقاع واختيار املمثلني.

لـــم ينجـــز فيلمـــا  محمـــد مفتكـــر 

ضعيفا ولم يحقـــق فيلما متفوقا، 

لكنه زعزع كيان املتفرج

◄

املــحــتــســبــون تــعــســكــروا في 

االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 

خالل أيام املهرجان معارضني 

للسينما وللمهرجان

◄

سينما

في بالد الالسينما يحقق السعوديون حلمهم في صناعة األفالم



حضر الفنان السوري تيم حسن عيد ميالد ابنه فهد، بالرغم من منوعات

خالفاتـــه مع طليقته ووالدة ابنيـــه، الفنانة ديمة بياعة، مؤكدا 

بذلك حرصه على إبعاد عالقته مع نجليه عن خالفاتهما.

أكدت الفنانة املصرية ميرفت أمني أن سبب اعتذارها عن املشاركة 

في مسلســـل «أستاذ ورئيس قســـم»، الذي يؤدي فيه دور البطولة 

عادل إمام، هو أن أغلب مشاهدها فيه لن تكون مع الزعيم.

بعـــد حوالي ٢٤ ســـاعة علـــى إعـــالن انفصالهما، عـــاد الفنان 

اللبناني جورج الراســـي إلى زوجتـــه عارضة األزياء جويل حاتم، 

وهو ما أكدته أم وحيدهما «جو» بنفسها على «فيسبوك».

◄ اعتذرت الفنانة السورية نسرين 
طافش عن املشاركة في املسلسل املصري 
”الضاهر“ أمام النجم محمد فؤاد، مكتفية 

بالتفرغ الكلي حاليا ألحداث مسلسلها 
الرمضاني القادم ”ألف ليلة وليلة“. في 

املقابل اختارت طافش أن تكون بطولتها 
الرمضانية الثانية مع مسلسل املخرج 

حامت علي ”سفينة نوح“ من تأليف رافي 
وهبة والذي ستبدأ تصويره قريبا، وأكدت 

نسرين أنها 
تهتم بجودة 

العمل وأهميته 
وأسماء 

صناعه، وهي 
العوامل التي 
تشكل عليها 
موافقتها أو 
اعتذارها عن 

العمل.

◄ تستعد الفنانة األردنية مي سليم 
لبدء تصوير أول مشاهدها في مسلسل 

”املطلقات“، الذي تعاقدت عليه مؤخرا مع 
املنتج ممدوح شاهني، وتشارك في بطولته 
إلى جانب عال غامن ومي كساب ومريهان 

حسني، وهو من تأليف أحمد صبحي 
وإخراج محمد الرشيدي واملقرر عرضه 

في أبريل القادم. وتقّدم مي في املسلسل 
شخصية جديدة ومختلفة عليها 

متاما، حيث ستظهر فيه 
مرتدية احلجاب. وعلى 

اجلانب اآلخر تقوم مي 
حاليا بتصوير دورها 

في مسلسل ”ولي 
العهد“ مع حمادة 

هالل، حيث تشارك 
بظهور خاص في 

العمل.

◄ يفتتح اليوم اجلمعة 27 فبراير فنان 
الكاريكاتير العراقي حمودي عذاب 

معرضه الشخصي املعنون ”دعوشيات“ 
بقاعة املركز الثقافي البغدادي في شارع 

املتنبي. املعرض يعكس من خالل األعمال 
الفنية الكاريكاتيرية حجم التخلف العقلي 

والوحشية لإلرهاب واإلرهابيني بطريقة 
مبتكرة، وحمودي عذاب هو مؤسس 

اجلمعية العراقية لرسامي الكاريكاتير في 
العراق، التي تعمل على دعم هذا الفن في 

بالد الرافدين.

◄ على خشبة مسرح البحرين الوطني 
باملنامة سيكون جمهور املوسيقى 

الكالسيكية املمزوجة مبوسيقى الغرب 
العصرية على موعد مع املوسيقار 

املصري عمر خيرت، وذلك في اخلامس 
من مارس القادم، حيث سيحلق باجلمهور 

البحريني إلى عوالم خيالية ومستويات 
سماعية جديدة. كما سيقوم، وبأسلوبه 

املتفرد بالكشف عن أبعاد 
كانت مخفية لهذين 
اللونني املوسيقيني، 

يستطيع عبرها 
اجلمهور االستماع 

واالستمتاع 
باملوسيقى 

العربية، كما لم 
تعهد من قبل. 

للنجم  ◄ توقف تصوير فيلم ”الكينغ“ 
األردني منذر رياحنة، وذلك على خلفية 

تعرض بطل العمل رياحنة، لإلصابة في 
قدمه أثناء تصويره أحد مشاهد األكشن، 
مما استدعى نقله إلى املستشفى إلجراء 

األشعة والفحوصات الطبية الالزمة. فيلم 
”الكينغ“، من تأليف ياسر عبدالباسط، 

وإخراج حازم فودة، ويجسد منذر خالل 
أحداث العمل الذي يدور في إطار األكشن 

املليء بالتشويق، دور أحد جتار املخدرات 
ويدعى مجدي املناعي.

◄ افتتح أمس األول األربعاء 25 فبراير 
للفنان  اجلاري، معرض ”األماكن“ 

التشكيلي فهد خليف، بصالة أتيليه جدة 
للفنون اجلميلة، ويستمر ملدة أسبوعني، 
ويقدم من خالله التشكيلي السعودي 50 
لوحة بألوان األكليريك، وتدور معظمها 
حول ”األماكن“ التي عاش فيها الفنان 
سواء في مسقط رأسه بلجرشي أو في 

جدة، وسفرياته لعدة دول عربية وأوروبية، 
مع محافظته على إظهار أثر البيئة 

اجلنوبية في كافة أعماله. يذكر أن الفنان 
فهد خليف حاصل على درجة املاجستير 

في الفنون، وقدم 11 معرضا شخصيا 
بالسعودية كما كانت له مشاركات عربية 

ودولية.

مهرجان «جازابالنكا» يستقطب نجوم العالم
} الــدار البيضاء (المغــرب) - تحتضن مدينة 
الـــدار البيضاء ما بين 18 إلى 23 أبريل القادم 

الدورة العاشرة لمهرجان ”جازابالنكا“.
ويقوم عدد من موسيقيي الجاز من جميع 
أنحـــاء العالـــم، بتقديم العديد مـــن العروض 
خالل هـــذا المهرجان، للترفيـــه عن اآلالف من 
الزوار الذين يتوافدون إلى المدينة خالل شهر 
أبريل من كل ســـنة، حيث يقام في نفس الوقت 

مهرجان ميغاراما للسينما.
تشـــارلي  البريطانـــي  النجـــم  ويحيـــي 
وينســـتون الحفـــل األول لـــه بالمهرجـــان، إذ 
تراهن اللجنة المنظمة على ســـهرة تشـــارلي، 
الذي اشـــتهر منذ أول ألبـــوم له، حيث حصل 
على ســـتة أقراص بالتيـــن، مّكنته من تحقيق 
”الســـول“  موســـيقى  فـــي  واســـعة  شـــهرة 

و“الفولك“.

وبعـــد النجاح الباهر، الـــذي حققه ألبومه 
ســـنة 2009، تمكن هذا الفنان  بعنوان ”هوبو“ 
من ســـحر أجيـــال عبر عـــزف أنيـــق على آلة 

القيثارة وإيقاع موسيقي فريد.
واستطاع تشـــارلي أن ينفرد بأسلوبه في 
الســـاحة الموســـيقية العالمية بفضل العديد 
من األغاني الرائعة، التي ترّســـخت في أذهان 
المعجبيـــن كأغنية ”في يـــدك“، وأغنية ”أحب 

ابتسامتك“.
وسيكون الجمهور المغربي على موعد مع 
الفنان النيجيري كيزياه جونز في حفل اختتام 
الـــدورة العاشـــرة لمهرجـــان ”جازابالنـــكا“. 
وكيزياه جونز هو مؤسس أسلوب ”بلوفانك“ 
الذي يمزج بين موســـيقى ”البانك“ و“الفانك“ 
وإيقاعات أفريقية، حيث يمتاز بأسلوب وأداء 

ساحرين.

وهـــذا ما يعكســـه ألبومه األخيـــر بعنوان 
”كابتن راغد“. وتأثرت موسيقاه كثيرا بالفنان 
فيـــال كوتي، حيث تمزج بين أســـلوب أفريقي 
وأوروبي يســـعى إلى منح صورة إيجابية عن 

القارة األفريقية.
وباالعتماد على شـــخصية ”كابتن راغد“، 
أطلق الفنـــان ألبوما رائعا يمـــزج بين ما هو 
شـــخصي وسياســـي يتطرق فيه إلى نيجيريا 

وأوضاعها وذلك بأسلوب ”بلوفانك“.
يشكل  يشار إلى أن مهرجان ”جازابالنكا“ 
موعدا هاما لعشـــاق موســـيقى الجاز، وكذلك 

موسيقى السول والبوب والروك.
وقد شـــارك في دوراته الســـابقة نجوم من 
أبرز األســـماء العالمية أمثـــال: أل دي ميوال، 
وأل جـــارو، وباتي ســـميت، وإبراهيم معلوف 

وماركوس ميلر.

أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة - ”1980 وأنـــت طالع“ مســـرحية 
مصرية تبـــدأ بلوحـــة يصطف فيهـــا جميع 
ممثلي العرض، 13 ممثال مسرحيا في العمل، 
يتقاســـمون البطولـــة بصـــورة جماعية، كما 
أنهم متساوون في معاناة جيلهم، ال يعرفون 
أنفســـهم بأســـمائهم بـــل بســـنوات عمرهم، 
فالعمـــل يتحـــدث عن جيل من شـــباب مصر، 

مواليد العام 1980 وما بعده.
نجح الكاتب الشـــاب محمود جمال، الذي 
يعرف نفســـه على خشـــبة المسرح بأن عمره 
”35 ســـنة“، فـــي توصيل رؤيتـــه، وإلى جانب 
التأليف يشـــارك أيضا في التمثيل، والكشف 
بمهـــارة عن حـــال جيلـــه المتـــرّدي، ووضع 
الجمهور أمام كثير من الحقائق السياســـية؛ 
أخطاء ثورتي 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 
2013، وأخطاء السلطة في مصر، مطيال النقد 
لها، بداية من عهد الرئيس األســـبق حســـني 
مبارك، ومـــرورا بحكم المجلس العســـكري، 
الـــذي أدار المرحلة االنتقاليـــة األولى، عقب 
ثـــورة يناير، وحتى حكم اإلخوان الذي أطيح 
به بعد 30 يونيو 2013، وصوال إلى فترة حكم 

الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
بالوصول إلى النقـــد الالذع للحكم القائم 
ورأس الســـلطة، أطلـــق الشـــباب لحريتهـــم 
العنـــان، وأكدوا تمســـكهم بثورتهم، مصّرين 
علـــى تحقيـــق أهدافهـــا، والتصـــّدي لكل من 

يعرقلها.
فـــي ســـبيل تشـــخيص الوضـــع الراهن، 
االسكتشـــات  تكنيـــك  النـــص  اســـتخدم 
المســـرحية، والمشـــاهد التـــي يربطها خيط 
واحد، وهو الذي يعّبر عن القضايا الشبابية، 
بدايـــة من ســـلطنة اآلباء في المنـــزل، وعدم 
القـــدرة علـــى فهـــم طبيعـــة الجيـــل الجديد، 
مرورا بالبطالة وفشل قطاع كبير من الشباب 
في الحصـــول على ســـكن مناســـب، وصوال 
إلى القضايـــا الثورية، وتعامل الشـــرطة مع 

التظاهر السلمي. المســـرح السياسي، الذي 
غـــاب لفترة طويلة في مصر، يعّد أداة تغيير، 
تحفز المشـــاهد على التفكير في مشـــكالته، 
وتحرضـــه علـــى اتخـــاذ مواقـــف تعمل على 
تغيير ســـلبيات الواقع، ويعتقد المهتمون أن 
هذا النوع يلعـــب دورا مهما في تغيير كل ما 
هو موجود، فمن الممكن أن يلعب الفنان دور 
السياســـي، ويعرض على الجمهور مشكالته 
بشـــيء مـــن التكثيـــف، ليصل به إلـــى لحظة 

التنوير ويستفزه من أجل تغيير واقعه.
المســـرحية تبدو نوعا من تحّدي الشباب 
لـــكل شـــيء في الواقـــع، فالعـــرض من فصل 
واحـــد، ويتكـــون من عشـــرة مشـــاهد، تربط 
بينهـــا وحـــدة الموضوع، وقضايا الشـــباب 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، موزعة 
في مشـــاهد تغوص داخل عمـــق التفاصيل، 
وهناك أربعة مشـــاهد يشـــارك فيها 13 ممثال 

مسرحيا في وقت واحد.
العرض يبدأ وينتهي بالمشهد الجماعي، 
الـــذي يلتقط فيـــه الممثلون صـــورة جماعية 
ويعرفـــون أنفســـهم بأعمارهم، في إســـقاط 
سياسي، يحذر من مرور العمر دون الحصول 
على فرصة عمل لتكوين أسرة وتحقيق الذات.

المســـرحية كسرت الشـــكل النمطي، دون 
إمكانيـــات كبيـــرة، وبـــال ديكـــور وال نجوم 
شباك، وال خبرات سابقة، مع ذلك حقق العمل 
نجاحا ســـاحقا، األمر الذي يعكس االتساق، 
فالديكـــورات هدفهـــا في لغة المســـرح صنع 
منظر يحدد للمشـــاهد الزمان والمكان، بينما 
هؤالء الشـــباب تحدثوا عن الزمـــان والمكان 

فـــي الوقت الحاضـــر، بال افتعـــال أو تكلف، 
والعرض كســـر الشـــكل النمطي، والتصميم 
المســـبق، والنص الثابت، لالنطالق من روح 

الشباب.
بقـــدر بســـاطة حيـــاة الشـــباب والفقـــر 
والبطالـــة، الـــذي صوره العرض في مشـــهد 
الشـــاب الـــذي اضطـــر للعمل بائعـــا يجوب 
الشـــوارع، وال يجد من يشتري منه بضاعته، 
ألن مـــن يســـتهدفهم بـــال عمل، ثـــم يعود في 
نهاية اليوم، ليجد محبوبته التي تنتظره منذ 
ســـنوات، في انتظار تحديـــد موعد لخطبتها 
رسميا من أسرتها، ويعكس العرض الصراع 
النفســـي الذي يتعرض له شاب ال يجد عمال 
ويرغب في تكوين أسرة، والفتاة التي تنتظر، 
وتالحقها األســـئلة المجتمعية عن سر تأخر 

زواجها.
فـــي  المســـتخدمة  اإلمكانـــات  فقـــر  كان 
العـــرض، واالكتفـــاء فقط باإلضـــاءة للتركيز 
على بؤرة المشـــهد ووجـــوه الممثلين، التي 
تصل بالتعبير إلى درجة بليغة، جعلت القاعة 
تتفاعل في حميمية، ويتعالى التصفيق كلما 
مس المشهد واقعا يعيشه المشاهدون، الذين 
لم تتجاوز أعمار أغلبهم عمر الشـــباب، األمر 
الذي يعكس عودة المســـرح بقـــوة إلى حلبة 

االتصال الجماهيري، الممتع والمؤثر.
فريـــق عمـــل المســـرحية، اعتمـــد علـــى 
الجمهور فـــي الترويـــج للعمل، ففـــي نهاية 
كل عرض، يلتقط أعـــداد من الجمهور صورا 
تذكاريـــة مع فريـــق العمل، ويدعـــو المخرج 
الشـــباب المعجـــب بالعمل إلـــى الكتابة عنه 

على مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، تويتر 
وفيسبوك، والحديث عنه في دوائر األصدقاء.
اللغـــة حلت محـــل المناظر فـــي كثير من 
المشـــاهد، حيث يصطف الشـــباب في لوحة، 
يطرحون خاللها األســـئلة االستنكارية التي 
تحمل نقدا سياسيا واجتماعيا الذعا، أسئلة 
تتطابق مع ما يطرحه كثير من الشباب حاليا، 
وينتظـــرون إجابـــات لها، مثل لكـــي تصبح 
رئيســـا الزم تدخل الكلية الحربية (في إشارة 
إلـــى الرئيس السيســـي)؟ من يشـــاركون في 
مظاهرات دعما للسلطة السياسية، هل معهم 
تصريـــح بالتظاهـــر (في إشـــارة إلى تطبيق 

قانون التظاهر على المعارضين فقط)؟
فـــي مشـــهد بليـــغ بالمســـرحية، قدمتـــه 
فرقة ”اســـتديو البروفـــة“ بمركز اإلبداع بدار 
األوبرا، توقف شابان وسط الطريق، يتحدثان 
عـــن ضبابية المشـــهد السياســـي، وصعوبة 
رؤيتهمـــا للمســـتقبل، ويتناقشـــان هل نعود 
بعـــد قطع منتصف المســـافة؟ ويتحدثان عن 
أخطار العودة المتســـاوية مع أخطاء السير 
نحـــو هدفهما، وعـــن زمالئهمـــا الذين تركوا 
في منتصـــف الطريق وعاودوا الجلوس على 

المقاهي.
وعندمـــا يقـــرران العـــودة إلـــى الخلف، 
يفاجـــآن بأصدقائهما يلحقـــون بهما، ويقرر 
الجميع مواصلة الطريق لألمام نحو تحقيق 
أهداف الثورة، في رســـالة بليغـــة مفادها أن 
الثـــورة مســـتمرة، حتى تحقـــق أهدافها في 
حريـــة كاملـــة وديمقراطيـــة حقيقيـــة ودولة 

مدنية.

[ مسرحية يغيب عنها الديكور الكاشف للزمان والمكان ليحضر االستفهام
«1980 وأنت طالع» تعيد المسرح السياسي إلى مصر

الشـــكل  كســـرت  املســـرحية 

النمطي فأتت بال ديكور وال نجوم 

شـــباك، وال خبـــرات ســـابقة، مع 

ذلك حقق العمل نجاحا ساحقا

 ◄

«1980 وأنت طالع» مسرحية اعتمدت على األسئلة االستنكارية

تشارلي وينستون يحيي سهرة افتتاح المهرجان
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الفرح ال يعرف إجازة

} عندما تعّرض أيقونة الريغي الفنان 
اجلامايكي، بوب مارلي، إلى محاولة اغتيال 

سنة 1978، من أعداء احلياة واملساواة، 
أصابه طلق ناري في ذراعه، وذلك حني كان 
يستعد إلحياء حفل موسيقي ضخم ضمن 

فعاليات مهرجان ”ابتسمي يا جامايكا“، أي 
بعد يومني فقط من احلادثة.

أسطورة جامايكا لم يتمارض أو 
يتقاعس، بل اعتلى اخلشبة وسط مخاوف 

شتى من أنصاره، أقّلها الرأفة بصحته وهو 
جريح، وأشّدها اخلوف على حياته وهو 

املهّدد باالغتيال مّرة واثنتني ومئة، فكيف 
ال تنجح احملاولة؟ ومن له القدرة على منع 

أعداء احلياة من تكرارها؟

بوب مارلي أجاب معارضي اإليفاء 
بالتزامه الفني، ولو بتأجيله مّرة واحدة في 

حياته إنقاذا حلياته، بأن من يريد إحلاق 
السوء بالناس ال يعرف العطل، فكيف له أن 

مينح نفسه إجازة، ولو قاهرة؟
منذ نحو أسبوعني تقريبا عرفت 

تونس، ولألسف الشديد، أحداثا إرهابية 
جديدة، استشهد من جّرائها أربعة عناصر 

من احلرس الوطني (الدرك)، وفي نهاية 
األسبوع الذي شهد الفاجعة حتّول اآلالف 

من األشخاص بني تونسيني وسّياح أجانب 
إلى جنوب تونس، ملواكبة فعاليات الدورة 

الثانية ملهرجان الكثبان الرملية اإللكترونية.
و“الكثبان الرملية اإللكترونية“ هو حفل 

موسيقي ضخم يقام فوق رمال الصحراء، 
تتخّلله العديد من األنشطة السياحية 

والعروض الفنية واأللعاب، وهو ما ينعكس 
إيجابا على الدورة االقتصادية في املنطقة، 
عالوة على مردوديتها السياحية والثقافية، 

وباألخّص ما تتضمنه من رسائل طمأنة ألهل 
البلد والوافدين بأّن ال مكان ألعداء احلياة 

في بلد احلياة.
التونسيون، وخاصة منهم الشباب الذين 
هّبوا باآلالف إلى منطقة عّدتها وزارتا الدفاع 

والداخلية التونسيتان منطقة عسكرية 
مغلقة، حتّسبا للتهديدات اإلرهابية التي 

باتت تطال البالد على شريطها احلدودي، 
نشروا على امتداد ثالثة أيام متواصلة 

أجواء فرح خيالية، رغم اجلو املاطر 
واإلعصار، الذي اجتاح املنطقة على غير 

العادة في منتصف شهر فبراير الدافئ 
بطقسه وطقوس أهله اجلنوبيني املضيافني.

التونسيون الذين اجتاحوا الكثبان 
الرملية بأعداد قياسية، أثبتوا للمّرة األلف 

أنهم صّناع فرح، ال التهديدات اإلرهابية 
تعنيهم، وال األمطار تضنيهم، وال حائل 
يحول بينهم وبني إرادة احلياة الساكنة 

فيهم جيال إثر جيل.

التظاهرة اكتسبت أكثر من رمزية 
استثنائية هذا العام، حيث أقيمت في 

الصحراوية، وهي  منطقة ”عنق اجلمل“ 
باملناسبة املنطقة التي ّمت فيها تصوير فيلم 

اخليال العلمي الشهير ”حرب النجوم“ 
للمخرج األميركي جورج لوكاس، وكم يعكس 

عنوان هذا الفيلم واقعا مريرا باتت تعيشه 
تونس اليوم، بل والعالم برّمته، فمن ”حرب 

النجوم“ االفتراضّية إلى ”حرب اإلرهاب“ 
الواقعّية. 

هذه الرمزية انعكست أيضا على الرقم 
(8 آالف)، وهو عدد املشاركني في مهرجان 

كثبان الفرح لهذا العام، لم تصّدهم ال 
التهديدات اإلرهابية وال األمطار التسونامية 

من استعادة مقولة بوب مارلي الشهيرة: 
”البعض يشعر باملطر.. والبعض اآلخر 
يشعر بالبلل فقط“، أما التونسّيون فال 
يشعرون إّال بوحدة الصّف ضد املوت.

* صحفي تونسي

صابر بن عامر

ــــــع»، ليس مجرد اســــــم  ــــــت طال «1980 وأن
لعمل فني على مســــــرح الهوسابير بوسط 
لشــــــباب  مدفونة  صرخــــــة  بل  القاهــــــرة، 
ــــــل يعتقد أنه مظلوم، وعودة للمســــــرح  جي

السياسي، بعد فترة طويلة من الغياب.
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ميديا

} واشــنطن - أعلن وزير اخلارجية األميركي 
جـــون كيري أن قناة روســـيا اليوم باتت أكثر 
جناحا وقـــدرة على إيصـــال مواقـــف الدولة 
الروسية، بينما ال متلك الواليات املتحدة مثل 

هذه اإلمكانية.
واعتبـــر كيري أنـــه يتعني علـــى الواليات 
املتحـــدة التعلم مـــن قناة روســـيا اليوم التي 
تبـــث باللغـــة اإلنكليزية وغيرها مـــن اللغات، 
إليصال موقفهـــا بنجاح إلـــى العالم، وطالب 
واشـــنطن بضخ أموال أكثر لتوضيح مواقفها 

عبر وسائل اإلعالم.
وقـــال الوزيـــر األميركـــي خـــالل جلســـة 
اســـتماع في مجلس النواب بالكونغرس ليلة 
اخلميـــس 26 فبرايـــر إن قنـــاة روســـيا اليوم  
تتحدث باإلنكليزيـــة، ”فهل يوجد لدينا معادل 
ممكن ســـماعه بالروســـي؟ إن هذا عرض غال 
جدا. وهـــم (روســـيا اليوم) يصرفـــون مبالغ 
كبيـــرة. ويتوجهـــون إلى النـــاس باللغة التي 

يفهمونها“.
هـــذه  نتبـــع  ”بدأنـــا  مبينـــا  واســـتطرد 
السياسية اإلعالمية حيال ’الدولة اإلسالمية‘.. 
ولكـــن هذا بزنس كبير يـــا أصدقاء. وأنا أؤيد 
ذلـــك، والرئيـــس يؤيد ذلـــك كليـــا، ولكن هذا 

يتطلب ماال“.
وأشار إلى أن املنظمة احلكومية األميركية 
ملجلس إدارة شـــؤون البـــث BBG التي تتحكم 
بالنشـــاط اإلعالمـــي الدعائـــي (البروباغندا) 
باخلارج، جتري مثل هذا العمل، مضيفا ”كلنا 
متفقون أنه يجب اجللوس والتفكير، وحتديد 

كيفية صرف هذه األموال“.
أمـــا امليزانية التـــي يدرســـها الكونغرس 
لتمويـــل النشـــاط الدعائـــي اخلارجي ملجلس 
إدارة شؤون البث  في عام 2015 فهي ال تشمل 
زيادة ملموسة، إال أن دانييل ماكداماس، مدير 

املعهـــد األميركي ”بول رون من أجل الســـالم 
واالزدهـــار“ رأى أن متويل هـــذه املنظمة أكثر 
من كاف، فهي حتصل على أكثر من 700 مليون 
دوالر فـــي العـــام وهذا أكبر بثـــالث مرات من 

ميزانية روسيا اليوم.
وأكـــد أنه كان من احلكمة أكثر لو مت بحث 
مســـألة فعالية ومضمون وسائل اإلعالم التي 
متولها الواليات املتحدة، مشيرا إلى أن ”هناك 
100 مليـــون دوالر تصرفها واشـــنطن على ما 
يسمى مبقاالت مستقلة تنشر في دول أخرى“، 
فضـــال عن متويلهـــا 86 برنامجـــا تلفيزيونيا 

أجنبيا.
هـــذا وكان املدير التنفيـــذي ملجلس إدارة 
شـــؤون البـــث اجلديـــد أندريو الك قـــد قارن 
نفوذ روســـيا اليوم بنشـــاط تنظيـــم ”الدولة 
اإلسالمية“، ما دفع القناة إلى مطالبة مجلس 
إدارة املنظمـــة ووزارة اخلارجيـــة األميركيـــة 
والســـفارة األميركيـــة فـــي موســـكو بتقدمي 
توضيحـــات. بينمـــا اعتبرت رئيســـة حترير 
شبكة“روسيا اليوم“مارغاريتا سيمونيان ذلك 

”فضيحة دولية“.
يذكر أنها ليســـت املرة األولى التي يتطرق 
فيها رئيس الدبلوماســـية األميركية إلى عمل 
قنـــاة روســـيا اليوم، إذ شـــن العـــام املاضي 
هجوما عليهـــا واصفا تغطيـــة القناة لألزمة 
األوكرانية بأنها ”بوق للبروباغندا الروسية“، 
معتبرا أن ”تغطية القناة ُحترف ما يجري من 

أحداث في أوكرانيا“.
وهو ما علق عليه وزير اخلارجية الروسي 
ســـيرغي الفروف بالقول إنها تصريحات غير 
الئقة وغيـــر حضارية، مؤكدا علـــى أن القناة 
جنحـــت فـــي احلصول على نســـب مشـــاهدة 
كبيرة في الواليـــات املتحدة األميركية والدول 

الغربية.
ويقول خبراء إن ما قاله ليس مجرد هفوة، 
بـــل ينّم عن شـــعور ضمني بتراجع الســـطوة 
اإلعالميـــة األميركيـــة. إذ لـــم يعد خافيـــًا أّن 
وســـائل إعالم روسّية حتظى بشعبّية واسعة، 
وتشـــّكل وســـيلة بروباغندا مضـــادة للدعاية 

األميركّية.

وفــــي العــــام 2011 أيضــــا حملــــت وزيــــرة 
اخلارجيــــة آنذاك هيــــالري كلينتون إلى عمل 
قناة روسيا اليوم فقالت إن ”الواليات املتحدة 
فــــي حــــرب إعالمية، وهــــي في طريقهــــا إلى 

خسارة هذه احلرب“.
االهتمام يأتي اســــتجابة لنجاحات الفتة 
لهــــذه القناة، التي تصل اليوم إلى 700 مليون 
مشــــاهد، وتغطياتها هي األكثر مشاهدة على 
اإلنترنــــت، ولغات بّثهــــا، اإلنكليزية والعربية 

والفرنسية واألملانية واألسبانية.
اليــــوم  روســــيا  قنــــاة  ترشــــيح  مت  كمــــا 
االنكليزية ثــــالث مرات إلى نهائي املســــابقة 
الدوليــــة جلائــــزة إميــــي الرفيعــــة فــــي فئــــة 

”األخبــــار“، فضال عــــن دخول القنــــاة الناطقة 
باللغــــة العربية مؤخــــرا في قائمــــة القنوات 
الثالث الرائدة األولى من حيث العدد اليومي 
للمشــــاهدين في 6 بلــــدان عربية في الشــــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
وأصبحت قناة روســـيا اليـــوم نافذة على 
املوقـــف الرســـمي للحكومـــة الروســـية التي 
متلـــك القناة وحتّدد خّطها املهني أيضًا. فمنذ 
أحـــداث أوكرانيـــا، وبعدها ســـقوط الطائرة 
املاليزية، أصبح هناك اهتمام ُمتزايد مبا تبّثه 
القناة الروســـية التي ُولـــدت ردًا على هيمنة 
أميركيـــة وإنكليزية على فضاء قنوات األخبار 
املتخصصـــة. إال أنها تقـــف عاجزة عن الدفاع 

عن نفسها بوجه اتهامات االنحياز وقربها من 
املوقف الروسي الرســـمي، فاملؤسسة ترفض 
منذ فترة منح مقابـــالت إلعالميني أوروبيني، 
ولم تصدر ردود رســـمية على اتهامات عاملني 
سابقني فيها، بأن مطبخها التحريري ُيدار من 

«الكرملني».
وُتوفـــر «روســـيا اليـــوم»، زاويـــة، مهمة 
أحيانًا، لكن تغيب عنها التقاليد العريقة التي 
متيز قنوات مثل هيئة اإلذاعة البريطانية (بي 
بي ســـي) أو (ســـي أن أن)، كما أن املؤسســـة 
الروســـية ال تســـمح لرياح النقد بأن متر بها، 
وُتوصـــد أبوابها أمام أي ُمكاشـــفة أو حتليل 

ألدائها.

لطاملــــــا اضطلع اإلعالم بدور بارز في رســــــم الصورة اجليوسياســــــية للعالم، وقد أجبرت 
النجاحات املتتالية لقناة روســــــيا اليوم الروسية وزير اخلارجية األميركي على اخلروج عن 
صمته وانتقاد سياســــــة بالده اإلعالمية مؤكدا أن نفوذ الواليات املتحدة تراجع ألن القناة 

الروسية جنحت في عقر دار أميركا.

اإلعالم العب أساسي في النسخة الجديدة من الحرب الباردة

صحفيو الجزيرة يسيرون طائرات دون طيار فوق باريس 

} باريــس - أفـــرج اخلميـــس عـــن صحفيـــي 
اجلزيرة الثالثـــة الذين اوقفـــوا االربعاء بعد 
قيامهـــم باطالق طائرة دون طيـــار في منطقة 
غابة بولونيا غرب باريس، على ان ميثل واحد 

منهم امام احملكمة االسبوع املقبل.
وقـــال مصـــدر ان الصحفـــي الـــذي وجه 
الطائرة وحده سيمثل امام احملكمة وقد وافق 
علـــى "االقـــرار بالذنـــب" ولن يخضـــع زمياله 
للمالحقـــة القضائية. ومينع تســـيير طائرات 

بدون طيار في فرنسا بدون ترخيص. 
وكان مصـــدر قضائي فرنســـي أوضح أن 
الصحفي ”األول كان يوجـــه الطائرة والثاني 
يصورهـــا والثالـــث يتابعهـــا“. ولـــم تكتـــف 
الطائرات املّســـيرة عن بعد مبغامرتها األولى، 
ليـــل االثنني-الثالثاء املاضـــي، بل عاودت في 

الليلة التالية وبالعدد نفســـه، التحليق مجددا 
فوق مناطق حساســـة في العاصمة الفرنسية 
باريـــس، ومنها الســـفارة األميركية وســـاحة 
الكونكـــورد وبرج إيفـــل واألنفاليد في أوقات 

مختلفة.
وذكـــرت وكالـــة الصحافة الفرنســـية أنه 
جـــرى التحقيق مـــع الصحفيـــني الثالثة (34 
عاما و52 عاما و68 عاما)، الذين لم يفصح عن 

جنسياتهم.
مـــن جهـــة ثانيـــة، أوردت إذاعـــة ”مونت 
كارلـــو الدولية“ أن مصدرا فـــي قناة اجلزيرة 
اإلنكليزية أكد لها أن الصحفيني الثالثة كانوا 
يقومون بتصوير تقرير إخباري عن الطائرات 
دون طيـــار التـــي حلقـــت أكثر من مـــرة فوق 

العاصمة باريس.

وقال املصدر الصحفي إن الفريق مكون من 
أحـــد الصحفيني من مكتب لندن باإلضافة إلى 
صحفيـــني اثنني من مكتب القناة في العاصمة 

الفرنسية.
وبعـــد أقل مـــن شـــهرين علـــى الهجمات 
الدامية، شـــهدت باريـــس لليلـــة الثانية على 
التوالـــي حتليق طائرة واحـــدة من دون طيار 
أو أكثر ”خمس مرات على األقل“ ليل الثالثاء-
األربعاء فـــوق العاصمة، بحســـب مصدر في 

الشرطة.
وشـــوهدت الطائرة دون طيار األولى قرب 
الســـفارة األميركية بعيد منتصف ليل اإلثنني، 
لكـــن مصدرا قال أن طائرات دون طيار ”حلقت 
أيضا فوق برج إيفـــل ونصب األنفاليد وكذلك 
ســـاحة الكونكـــورد“ مضيفـــا إنه ”قـــد يكون 

ذلك عمال منســـقا لكننا ال منلـــك أي معلومات 
إضافية في الوقت احلاضر“.

وتباع هذه الطائرات في األسواق بأسعار 
غير مرتفعة، وُيســـمح بتحليقها في فضاءات 
مفتوحـــة، ومينـــع حتليقهـــا فـــوق املبانـــي 

احلكومية وكذلك العادية.
وفي هذا اإلطار، يقول كريســـتوف كريبان 
”ليس مســـموحا التحليق فـــوق باريس، لدينا 
مؤسسة تنسق وتعطي املوافقة ملستخدميها، 
ومتنعهم من التحليق فوق اإلليزيه والسفارة 
األميركيـــة وجميع األماكـــن املهمة، وكذلك في 

األماكن السكنية وسط املدن“.
ومنذ فصـــل اخلريف، تتضاعـــف طلعات 
الطائـــرات دون طيار في فرنســـا، وهي حتلق 

فوق مواقع استراتيجية.

االهتمام األميركي الالفت بالقناة الروسية  يأتي استجابة لنجاحات القناة التي تصل اليوم إلى 700 مليون مشاهد

{شارلي إيبدو} تعود من جديد: ال نريد متضامنني منافقني

} باريــس – غالف أحمر قاٍن ورســـم غامٍض، 
أو إشـــكالي على األقل، وّقع رســـام ”شـــارلي 
إيبدو“ الرئيســـي ”لوز“ ، صـــدر العدد الثاني 
من األســـبوعية الفرنســـية الســـاخرة مع 2.5 
مليون نســـخة بعد سبعة أسابيع من الهجوم 

اإلرهابـــي الذي ضـــرب مكاتبها فـــي باريس 
وأودى بحياة خيرة رساميها.

على الغالف مجموعة من الكالب الضارية 
تصـــور زعيمـــة اجلبهـــة الوطنيـــة اليمينـــة 
املتطرفـــة مارين لوبـــني والرئيس الفرنســـي 
الســـابق نيكـــوال ســـاركوزي وبابا الكنيســـة 
الكاثولوكية البابا فرنســـيس وجهاديًا يحمل 
كالشـــنيكوفا وحتى رجـــل أعمال مع ســـترة 
أنيقـــة، يطاردون جميعًا كلبـــًا صغيرًا في فمه 

عدد من ”شارلي إيبدو“.
وتعود بذلك األسبوعية الساخرة إلى رموز 
تهكمهـــا املعتادة في محاولة منها الســـتعادة 

مسار طبيعي أكثر هدوءًا.
”تهدئـــة“ تعكســـها كذلك مواضيـــع العدد 
التـــي تنوعت بني اإلنفلونـــزا وفيلم ”القناص 
واألزمـــة اليونانية وحتى محاكمة  األميركي“ 
مدير صندوق النقد الدولي الســـابق ”دومنيك 

ستروس كان“ املثيرة للجدل.
الرغبة فـــي التهدئة تالحظ كذلك من خالل 
غالفهـــا اخللفي املعنـــون ”ال نريـــد مزيدًا من 
املشاحنات“ وسخرت حتى من الشعار الشهير 
املتضامـــن معها ”أنا شـــارلي“ والذي تهكمت 

عليه املجلة وحولته إلى ”أنا عاطل عن العمل“ 
في إشارة إلى األزمة االقتصادية في فرنسا.

كذلك مبشاركة  ومتيز عدد ”شارلي إيبدو“ 
رســـامي كاريكاتير من خارج مالك املجلة هما 
اجلزائري الشهير املعروف بلقب ”دليم“ ورنيه 
بيتّيون الذي يســـاهم عادة فـــي صحيفة ”لو 

كنار انشينيه“ الفرنسية الساخرة.
ووصفـــت اســـتعانة الصحيفة بالرســـام 
اجلزائـــري علي دليـــم، في طاقمهـــا اجلديد، 

كبادرة انفتاح تريد استثمارها.
ومـــن املتوقع أن تثير اخلطـــوة التي أقدم 
عليها الرّسام الســـابق في صحيفة «ليبرتيه» 
اجلزائرية منـــذ عام 1996 جدًال في األوســـاط 
املعارضـــة للصحيفة الفرنســـية. بـــوادر هذا 
اجلدل بدأت على مواقع التواصل االجتماعي، 
إذ عّبـــر جزائريـــون عـــن ســـخطهم، ووصـــل 
األمر بالبعض إلى حّد القول إّنه ”باع نفســـه 

للشيطان من أجل الشهرة“.
يذكـــر أّن دليم معـــروف مبعارضته للنظام 
اجلزائـــري، وســـخريته مـــن قـــادة اجليـــش 
والرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة، مـــا أدى إلى 

مالحقة اجليش له.
وتطرق دليم فـــي العدد اجلديد إلى صفقة 
”رافال“ األخيرة بني فرنسا ومصر، أما بيتّيون 
فانتقد اإلجراء الذي اتخذه رئيس بلدية مدينة 
بيزييه الفرنســـية روبرت مينـــارد القريب من 

املتطرف  اليمينـــي  الوطنية“  حزب ”اجلبهـــة 
الذي متثل في نشر ملصقات في املدينة تصور 
مسدسًا ضخمًا مذيًال بعبارة ”للشرطة صديق 

جديد“.
جتدر اإلشـــارة إلى أنَّ عدد املشـــتركني في 
الصحيفة ارتفع  20 ضعًفا من حوالي 10 آالف 
مشـــترك إلى 200 ألف، ويتوقـــع أن يبلغ دخل 
الصحيفة التي كانت على وشك اإلفالس نهاية 

العام املاضي 30 مليون يورو.

[ كيري يطالب بنظير أميركي لقناة روسيا اليوم  [ البروباغندا األميركية تواجه مشكلة مضمون ال مال

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نقلت صحيفة ”اإلنديبندنت“ 
عن محمد فهمي الصحفي الكندي- 

المصري ومدير مكتب قناة الجزيرة 
الُمفرج عنه بكفالة من ِقبل القضاء 

المصري، انتقاده السلطات الكندية 
بسبب ما وصفه إبقاءه محاصًرا في 

مصر، إلى جانب انتقاده اإلهمال 
الكبير من ِقبل القناة التليفزيونية 

التي يعمل لديها.

◄ دعا االتحاد األوروبي كييف إلى 
”االلتزام بحرية الكلمة والصحافة“ 
على خلفية إصدار األخيرة ”قائمة 
سوداء“ لوسائل اإلعالم الروسية 

في أوكرانيا. تجدر اإلشارة إلى أن 
جهاز األمن األوكراني أوصى بسحب 
الترخيص واالعتماد من أكثر من 100 

وسيلة إعالم روسية في أوكرانيا.

◄ وّدعت مدينة القدس أقدم بائع 
جرائد فيها عمير دعنا، الذي فارق 

الحياة عن عمر يناهز 85 عاما، وذلك 
بعد صراع مع المرض، وقد عرفه 

المقدسيون في حي باب العامود، أحد 
أبواب المدينة القديمة.

◄ أيدت المحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان (ومقرها ستراسبورغ 
الفرنسية) الثالثاء، استخدام 

صحفيين سويسريين للكاميرات 
الخفية في تحقيق وثائقي عن 

مخالفات سماسرة التأمين. وفاز 
الصحفيون األربعة بالقضية 

المعروضة في تحقيق وثائقي أجروه 
عام 2003 عن المشورة الخاطئة التي 

يقدمها سماسرة التأمين.

◄ أعلنت الشركة الفنلندية لإلذاعة 
والتلفزيون عن اعتزامها إطالق 

برنامج إذاعي مخصص للقرآن الكريم، 
ابتداء من شهر مارس المقبل. وذكرت 

الشركة أن في كل حلقة سيقوم خبيران 
بشرح معنى ومحتوى ما ستتم تالوته 

من القرآن.

باختصار

«التنظيمـــات اإلرهابية وصلـــت إلى مغزاهـــا باعتبارها أصبحت 

حديث الصباح واملســـاء في وســـائل اإلعالم مما جعلنا نخســـر 

الحرب قبل خوضها». 
محمد شومان 
عميد كلية اإلعالم باجلامعة البريطانية مبصر

«حريـــة التعبير، كما تقدمهـــا جميع املواثيـــق العاملية، من أهم 

ركائز الحياة الديمقراطية ولبنة أي مجتمع يريد النهوض، غير أن 

اإلعالم التونسي خرق القوانني بسبب غياب الرقابة». 
النوري اللجمي
 رئيس الهيئة العليا لالتصال السمعي بتونس

«لســـت نادما على االنتقـــادات الالذعة التي حملهـــا برنامجي ضد 

الرئيس املصري املعزول محمد مرســـي، فتأثر أي نظام سياسي 

ببرنامج ساخر يثبت هشاشته».
باسم يوسف
 إعالمي مصري

جون كيري:

روسيا اليوم  تتحدث 

اإلنكليزية، فهل لدينا 

معادل بالروسي

لم يعد املشــــــكل الذي يعترض صحيفة شارلي إيبدو ماديًا، فاألموال متوافرة، ولكن يتمثل 
في العثور على رســــــامني موهوبني. أما التحدي احلقيقي فيتمثل في احلفاظ على جمهور 

وفّي، ال يشتري عددا ”تذكاريا“، ثم ينسى أمر الصحيفة.

من املتوقع أن يثير انضمام الرسام 

الجزائـــري علـــي دليـــم إلى شـــارلي 

إيبدو جدال في األوساط املعارضة 

للصحيفة  الفرنسية

c



} بغــداد – ”نحـــن ننفتـــح علـــى داعش بكل 
أعضائها وننفتـــح خارج داعش على أي دولة 
تقدم مســـاعدة للعراق كما قدمت الصني، وأي 
دولـــة، عندما كنت في أســـتراليا ونيوزيالندا 
طلبًا لاللتحاق واالنضمام إلى داعش ورحبنا 
بهم وأهًال وسهًال يا مرحبا“، هذا ما قاله وزير 
اخلارجية العراقي إبراهيم اجلعفري وأبهر به 

”العراقيني“ على الشبكات االجتماعية.
وورد حديـــث اجلعفري عن ”داعش“ خالل 
مؤمتـــره الصحفي مع نظيـــره اإليراني محمد 
جـــواد ظريف، وهو املؤمتر الـــذي بثته القناة 

احلكومية العراقية على الهواء مباشرة.
وعلـــت عالمات االســـتغراب وجـــه الوزير 
اإليرانـــي واضطر إلـــى االلتفات إلـــى نظيره 
العراقي أكثر من مرة، وطرد بعض الصحفيني 
من القاعة بسبب موجة الضحك التي انتابتهم 

بعد تصريحات اجلعفري.
وتفاعـــل رواد مواقع التواصل االجتماعي 
متداولني  مع ما وصفوه بـ”اإلبهار اجلعفري“ 
مقطعـــا مصورا على يوتيـــوب من تصريحات 

الوزير الذي حقق نسبة مشاهدة عالية.
وجـــاءت التعليقـــات على موقعـــي تويتر 
وفيســـبوك في مجملهـــا منتقـــدة تصريحات 
اجلعفري، وساخرة من كالمه، األمر الذي دفعه 
إلى االعتـــذار، قائال ”لقد حصل لبس وتكررت 
كلمة داعش وقد كنت أقصد به احلشد الدولي 
ملساعدة العراق.. إن داعش هو العدو اللدود.. 
أنا آســـف لهذا اخلطأ اللفظي الذي حصل في 
مضيفا أنه ال ميكن  قولي ”ننفتح على داعش“ 

االنفتاح على داعش“.
كالم  املعلقـــني  مـــن  مجموعـــة  ووصفـــت 
اجلعفري بـ“غير املنطقي“ فيما تساءل آخرون 
عن كيفية متثيله لسياسات العراق اخلارجية 
ودعوا إلى محاسبة املسؤولني على أخطائهم.
وكتـــب املـــدون نبيـــل جاســـم، معلقا على 
تصريحات الوزيـــر العراقي ”ما لهؤالء القوم، 
يتعثـــرون ويقلبـــون كؤوس املـــاء ويخلطون 
بني األســـماء؟ (االنفتاح على داعش)، سياسة 
عراقية جديدة“.وعلق مغرد ســـاخرا ”شـــلون 
ننفتـــح علـــى داعش نســـوي مؤمتـــر قمة مع 
البغدادي مثال؟ ونعترف بوالية املوصل كجزء 

من إقليم، أو ماذا“؟
وكتـــب مغرد”وصـــف الســـيد اجلعفـــري 
لعدة مرات وهو  للتحالف الدولي بـ”داعـــش” 
املفـــوه يؤكـــد أهميـــة التقاعد”. وقـــال مغرد 

”الوزير اجلعفري فضحنا كالعادة“.
ومؤمتـــرات اجلعفـــري الصحفية، خاصة 
تلك التـــي يتحدث فيها على الهواء مباشـــرة 
مصدر تنـــدر لدى العراقيني الذين درجوا على 

مزجها مبقاطع من مسرحيات كوميدية.
ويعـــرف عن اجلعفـــري بعد أبريـــل ٢٠٠٣ 
كثرة الكالم غير املترابط، وحســـب ما نقل عن 
بعض الوزراء فقد حتدث مرة أكثر من ســـاعة 
عن فوائد العـــدس، ألن احلكومة تريد منح كل 
عراقي ربع كيلو عدس مع احلصة التموينية.

} أنقــرة – ذكـــرت وكالـــة أنبـــاء األناضـــول 
التركيـــة أن ملكة جمـــال تركيا الســـابقة (٢٧ 
عاما) ميرفي بويو كساراج تخضع لتحقيقات 
النيابة التركية بســـبب نشر قصيدة ”تسخر“ 
مـــن الرئيـــس التركي رجـــب طيـــب أردوغان 
على حســـابها في موقع التواصل االجتماعي 

إنستغرام.
وتواجه ملكة جمال تركيا لعام ٢٠٠٦ عقوبة 
قد تصل إلى الســـجن أربعة أعوام ونصف في 

حال إدانتها بحسب ما ُنقل عن محاميها.
وكان محامـــي أردوغـــان قـــد رفـــع قضية 

ضدها في نوفمبر املاضي.
وقال إميري تيلشي األربعاء إن أحد ممثلي 
االدعاء في اســـطنبول طالب مبحاكمة ميرفي 

بويو كساراج بتهمة إهانة موظف عمومي.
وستقرر محكمة تركية ما إذا كانت ستبدأ 

في إجراءات احملاكمة.
 وقالـــت كاســـاراج بعد احتجازهـــا لفترة 
قصيرة الشـــهر املاضـــي إنها لـــم تكن تقصد 
إهانـــة الرئيـــس وشـــاركت القصيـــدة علـــى 

حسابها ألنها وجدتها مسلية.
الســـابقة،  اجلمـــال  ملكـــة  وأوضحـــت 
والعاشـــقة ملواقع التواصـــل االجتماعي أنها 
إلى  نقلت القصيدة التي عنوانها ”األســـطى“ 
حسابها على إنستغرام من مجلة ”يوكوسوز“ 
التركية الساخرة، لكنها محتها بعد أن حذرها 

أصدقاؤها من عواقب ذلك.
القصيدة كانت نشرت عندما كان أردوغان 
رئيســـا للوزراء. وهي تنتقده بكلمات مستقاة 
من النشـــيد الوطني التركي. وغالبا ما يشـــار 
في تركيا إلى أردوغـــان في الصحافة بوصفه 

”بويوك أسطى“ أي ”األسطى الكبير“.
النيابـــة التركية اعتبرت مـــن ناحيتها أنه 
ال ميكـــن التعامـــل مع املشـــاركات على مواقع 
التواصل االجتماعي في سياق حرية التعبير، 
وأنـــه ميكن اعتبار القصيدة متخطية لالنتقاد 

وتشكل ”إهانة صريحة للرئيس“.
وتعتبـــر هذه أحدث قضيـــة حرية رأي في 
تركيا التي تعـــد من أكثر دول العالم احتجازا 

للصحفيني بسبب قضايا رأي.

وذكـــرت ميرفي ابنـــة العاصمـــة التركية 
أنقـــرة والتي درســـت فنون األزيـــاء وصناعة 
احللي واإلكسســـورات في جامعة ”يادى تبه“ 
التركية، على صفحاتها الشخصية على موقع 
تويتر وعلى موقع مشاركة الصور إنستغرام، 
أنـــه لم  يخطر ببالها أن تتعرض التهامات من 
قبل األجهزة اإلعالمية املوالية للحزب احلاكم 
منذ منتصف شـــهر يناير املاضي وحتى اآلن، 
بســـبب انتقادها لعدد من األمـــور التي تؤرق 
ذهن املواطن التركـــي الراغب في حياة أفضل 
داخـــل وطنه، وأن يصل األمـــر للوقوف داخل 

ساحات احملاكم.
وأثارت القضية جدال واســـعا في ساحات 
الرأي العام التركي، الذي أبدى اعتراضه على 
استمرار املسلسل الذي ينتهجه حزب العدالة 

والتنمية إلسكات معارضيه.
وقد شهدت مواقع التوصل االجتماعي في 
تركيا وعلـــى األخص موقع تويتـــر انتقادات 
واســـعة العتقـــال ميرفي. وأجمـــع العديد من 
املغرديـــن األتراك علـــى أن االعتقـــال هو أمر 
طبيعي في ظل سياســـات الســـلطان أردوغان  

وحاشيته ضد منتقديهم.

وقال بعضهم إن ميرفي التي كان يجب أن 
تكون ســـفيرة لوطنها في احملافل واملؤمترات 
الدوليـــة، أصبحت أســـيرة لسياســـات حزب 

العدالة والتنمية.
وقد شهدت تركيا في الفترة األخيرة سلسلة 
محاكمات في قضايا رأي وسط مخاوف من أن 

يجنح البلد نحو حكم استبدادي.
يذكر أنه ينتظـــر أن تبدأ في مارس القادم 
محاكمة أحد الطـــالب بتهمة ”إهانة الرئيس“ 
علـــى تويتر إثـــر إلقائـــه خلطاب فـــي قونية 
باألناضـــول. وكان اعتقال الطالب محمد أمني 
التونسيس وهو األول من نوعه لقاصر بتهمة 
إهانة الرئيـــس،. وقال الطالب إثر خروجه من 
السجن لوســـائل اإلعالم ”ال عودة إلى الوراء. 

سنستمر على هذا الطريق“.
عن والدة الفتى  ونقلت صحيفة ”حرييت“ 
قولهـــا بأنها ”مصدومـــة من اعتقالـــه وكأنه 
إرهابي“، موضحة ”أنه مجرد طفل، مكانه في 

املدرسة وليس في السجن“.
ويعتبـــر رجب طيـــب أردوغان الشـــبكات 
نشـــرت  بعدمـــا  األول  خصمـــه  االجتماعيـــة 

مستندات بينت فساده وفساد مقربني منه.

وكان أردوغـــان قـــد أعلـــن  احلـــرب على 
شـــبكات التواصل االجتماعي حني أمر بحظر 
موقعـــي  تويتر ويوتيوب فـــي مارس املاضي  
لوقف البث اليومي على اإلنترنت لتسجيالت 

هاتفية تتهمه بفضيحة فساد.
وقد أثار القراران غضـــب األتراك، غير أن 
موقعي تويتر ويوتيوب عادا للعمل مجددا في 

تركيا مبوجب قرار قضائي.
وأصبح فـــرض قيود شـــديدة على مواقع 
التواصـــل االجتماعي هدًفا أساســـًيا للرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان، مـــع كل أزمة 

سياسية تواجهها تركيا.
ويرجـــع املســـؤولون فـــي حـــزب العدالة 
والتنمية ســـبب تنامي االنتقادات ضدهم إلى 
املواقع االجتماعية التي متثل األداة الرئيسية 
مـــن أجـــل الدعـــوة للمظاهرات خاصـــة إبان 

احتجاجات ميدان تقسيم في يونيو ٢٠١٣.
وعقـــب االحتجاجات التـــي تصاعدت بعد 
الكشف عن قضايا الفســـاد التي طالت وزراء 
فـــي حكومة أردوغـــان في ديســـمبر املاضي، 
بدأت احلكومة تتحرك لفرض ضوابط صارمة 

على الشبكات االجتماعية عبر القانون.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

السودانالسعودية

تابعوا

@BALRashed
هنا العراق، لم يســـلم بشـــر، وال 
حجر. ال ابتسامة طفل، وال رعشة 
قلم. مـــن هوالكـــو إلـــى هوالكو 

ينزف دجلة حبرا ودما.
******

@LASTWISDOM1
الذاكـــرة مهمـــة بدأهـــا  طمـــس 
ويســـتكملها  األميركي  االحتالل 

الدواعش مصادفات منطقية.
******

@ziadturkey
اعتذر من املســـتقبل، ومن اجيال 
سوف تشـــعر بالعار منا، اتوسل 
اليكـــم ان تفهمـــوا لـــم يكـــن في 

امكاننا فعل شيء.
******

@SermedAlwan
لـــكل من يقول إن البشـــر أهم من 
احلجـــر أقول: مـــا قيمة البشـــر 
بـــال تاريخ؟ ما قيمـــة العراق بال 
والبشـــر  باق  العراق  حضـــارة؟ 

زائلون! تدمير أثار املوصل.
******

 @Zeinobia
١٤ قرنا واملســـلمون فـــي العراق 
لم يقربوا الثار االشـــورية، طبعا 

داعش تعرف اكثر.
******

@lindasyria
داعـــش حتـــرق أكبـــر مكتبة في 
نينـــوى تضـــم أكثر مـــن ٨ آالف 
ووثائقها  مبخطوطاتهـــا  كتـــاب 

التراثية والنادرة يا أمة اقرأ.

@A2D2E2M
املعنـــي احلقيقـــي حلكومتـــني في 
دولـــة، دولتـــان في دولـــة، ختمان 
رســـميان حلكومتـــني فـــي ورقـــة 
واحـــدة؟ مـــن ليبيا يأتـــي العجب 

العجاب.
******

@libya2p0
لنعترف بأن فكرة كتابة الدســـتور 
بلجنة منتخبة نرجسية وسفسطة 
سياســـية كل الدول الغربية كتبت 
دســـاتيرها بلجـــان غيـــر منتخبة 

جلنة مالطا دستور ليبيا.
******

@libyanwoman1
شركة ليبيا لالتصاالت شاركت في 
قتل الليبيني بتجسسها واعطائها 
جدا  قريب  مســـتخدميها،  لبيانات 
املغدوريـــن  اهالـــي  ســـيقاضيها 
مـوظفيهـــا  جميـــع  ويعــــرض 

للمساءلة.
******

@GihanTadreft
جلنة الدســـتور بعد عـــام قررت ان 
تطبـــخ ما تعده خـــارج ليبيا.. الله 
غالب طناجر ليبيا ال تصلح لشيء! 

كله مستورد!
******

@aliwahida
االغتياالت السياســـية احلك صور 
القمع والنظام، التي ينفذها يظهر 
امـــام العالـــم انه مفلس ال شـــرعي 
وجبان. مقابل هذا النظام، متاسك 

الشعب هو الرد الصاعق.

@hazemsherif 
النضـــال  هـــو  نضـــال..  أســـوأ 
بالـــردح عبر صفحـــات التواصل 

االجتماعي!!
******

@shgair
هيئـــة حائل تغطي عيون ســـيدة 
حائـــل  هيئـــة  بالقـــوة  بســـاطة 
متخصصة في العيون ما بقى اال  

أن يجلبوا اخصائي شبكية.
******

@JudiciousArab
النمســـا متنع األئمة السعوديني 
من مســـاجدها وجنسيات مسلمة 
اخـــرى من حقها اذا كان هناك من 
ســـيأتي لهم من يكفرهم ويحرض 

على قتلهم وخراب دولتهم.
******

@Alsoqeer
خرجـــت صباحـــا إلنهـــاء بعض 
األعمـــال وخـــالل ٤٥ دقيقة مررت 
بحادثـــني.. بهذا املعـــدل املخيف 
"تفوقنـــا" علـــى العالم في نســـبة 
احلـــوادث املروريـــة ف #أيـــن_

املرور؟
******

@OHK66
املأســـاوية  النتائـــج  وصلـــت 
حلوادث السير مستوى ال يطاق. 
وكثرت االختناقـــات املرورية إلى 
درجة تفقدك أعصابك. وال تشاهد 
رجـــل مـــرور يعمـــل فـــي امليدان 

حللها.
******

@kwabil
منظمـــة الصحة: العاملية كثير من 
املصابني بكورونا في الســـعودية 
ليـــس لهم اتصـــال باالبل؛ اجلمل 

بريء حتى تثبت إدانته؟

@SermedAlwan
سرمد علوان
باحث عراقي

@AlyaaGad
حكمة اليوم: يـــا إعالميي اإلعالم 

البديل، احتدوا!!
******

@hanan_eldeeb
ال تؤملوا أحدا فكل نفس مليئة مبا 

يكفيها. #جنيب_محفوظ.
******

@LASTWISDOM1
عـــودة الفاســـدين إلـــى الواجهة 
فـــي حقيقتهـــا ابتـــزاز سياســـي 
للنظام احلالـــي.. الكرة في ملعب 

#السيسي.
******

@emanelkhatib1
واحد اتصل بقناة مصر االخوانية 
يقـــول إن احلـــل الوحيـــد لنجاح 
الثورة هو ابادة الشـــعب.. وإبقاء 

"الشرفاء" االخوان النازيني.
******

@Thawri2011
ال تصالـــح ولو وقفت ضد ســـيفك 
الذيـــن  والرجـــال  الشـــيوخ  كل 
مألتهم الشروخ هؤالء الذين تدلت 
عمائمهم فوق أعينهم وســـيوفهم 
ســـنوات  نســـيت  قـــد  العربيـــة 

الشموخ.
******

@adelpsc43
إبـــداع مصـــري: حتويـــل برامج 
التوك شـــو الى "منر" عزف منفرد 
أو فقـــرة يقدمها مذيـــع أو مذيعة 
لعرض وجهة نظر معينة وتصفية 
حسابات وقراءة آخبار وتويتات!!

@Altariq1
يتقاضـــى بـــان كي مـــون ٣٥ الف 
دوالر شـــهريا ليقوم بأسهل عمل 
وهو القلـــق. حيث أعرب عن قلقه 
في ٢٠١٤ حوالـــي ١٨٠ مرة مبعدل 
٢ قلقـــة فـــي اليوم منهـــا ٢٧ قلقة 

لليمن.
******

@Assaadtaha
من قال ال أعلم فقد أفتى في شـــأن 

اليمن.
******

@afaf1819
فتح ســـفارة السعودية في عدن!! 

سياسة الصمت حتدثت.
******

@uclausc
جـــروا ايـــران ملســـتنقع اليمـــن 
لتتـــورط بفاتـــورة ماليـــة بأرقام 
اقتصادهـــا  يســـتطيع  ال  فلكيـــة 
املتداعـــي حتملـــه، لم يكـــن األمر 

صدفة بل ُخطط له جيدا دهاء.
******

@3es
ثروة رئيس اليمن الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح ٦٠ مليـــار دوالر 
جمعهـــا من الرشـــوة والفســـاد. 

سارق.
******

@ghurab77
قلق العالم ممـــا يحدث في اليمن 
اكثر من قلق اليمنيني وهذه نعمة 
نحســـد عليها اصبحنا في وضع 

لم نعد نبالي بأي شيء.

ليبيا

بعــــــض أبيات شــــــعر نقلتها ملكــــــة جمال 
تركيا على حســــــابها على إنستغرام كانت 
كفيلة بتوجيه تهمة "إهانة الرئيس" متهيدا 

حلبسها.

@moabuobeid
أقصـــر خطبة جمعة هي للشـــيخ 
الســـوداني عبدالباقي املكاشفي، 
فدعي للخطبة في مسجد بني في 
الســـودان فخطب "لقمة في بطن 
جائـــع خير من بنـــاء ألف جامع" 

وأقم الصالة.
******

@mussamahmudElmg
عمـــر البشـــير رئيس الســـودان 
يدعم بشـــكل مباشـــر التنظيمات 
ســـرت.  مدينـــة  فـــي  االرهابيـــة 
ليـــس جتنيا بأم عيني شـــاهدت 
طائرة ســـودانية تهبط في مطار 

القرضابية.
******

@asaadali17
مخطئ مـــن ظن أن عجلة التغيير 
ســـتتوقف عنـــد إزالة البشـــير.. 

الزال املشوار طويًال يا رفاق.
******

@youssef13129082
البشير في السودان يتهم الغرب 
باسقاط حكمه رغم أن الغرب هو 
الذي أبقاه فـــي احلكم طيلة هذه 

السنني!!
******

@aboalnyz
نعـــم يا ســـادة كل مـــن هب ودب 
وبيده بطاقة خضـــراء ميكنه ان 
يصبح نائبا تشـــريعيا ويهطرق 
مـــن  ويســــخر  االســـالم  باســـم 

عقولنا.

إبهار الجعفري السلطان يكتم صوت جميلة تركيا

ال يتوقف

ميرفي أكدت أنه لم  يخطر ببالها أن تتعرض التهامات بسبب انتقادها لعدد من األمور التي تؤرق ذهن المواطن التركي

النيابة التركيـــة اعتبرت أنه ال 

يمكن التعامل مع المشاركات 

علـــى المواقـــع االجتماعية في 

سياق حرية التعبير

◄

[ «إهانة الرئيس} تهمة جاهزة إلسكات منتقدي أردوغان على الشبكات االجتماعية

أعلن موقع فيسبوك الثالثاء، تخطيه عتبة المليوني معلن على شبكته، ما يشكل نموا بنسبة ٣٣ بالمئة خالل سبعة أشهر. وكان أكبر 

موقـــع للتواصـــل االجتماعي في العالم قد قدر عدد المعلنين في يوليـــو ٢٠١٤ بحوالي مليون ونصف مليون معلن. وصرح نائب الرئيس 

المكلف بخدمات التسويق العالمية في المجموعة دان ليفي بأن العدد الحالي «بات ضعف ما كان عليه منذ سنة ونصف تقريبا}.
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تســـتخدم العديد من البلدان، مثل جنوب أفريقيا، املكســـيك، أستراليا، وكندا، تحقيق

القطارات القديمة الســـتقطاب الســـائحني عبر تنظيم رحالت سياحية على منت 

القطارات الستكشاف جمال الريف وتضاريس الجبال.

كان القطار الســـياحي {الجرذون األحمر} الذي يشـــبه في شـــكله ولونه األحمر، 

الســـحلية، مخصصا في الســـابق لتنقالت {الباي} وحاشـــيته من وسط العاصمة 

تونس إلى ضواحيها.

صـــار قطار {الجـــرذون األحمر} يســـتهوي أعدادا كبيرة من الســـياح في 

تونس، حيث تســـمح رحلة تدوم ملدة ســـاعتني ونصف الســـاعة للركاب 

باكتشاف مواقع تاريخية نادرة ومناظر طبيعية خالبة في مدينة قفصة.

الهادي رداوي

} قفصــة (تونــس) – كان قطـــار ”الجـــرذون 
األحمر“ أو ”السحلية“ مخصصا في ما مضى 
لتنقالت ”الباي“ وحاشيته من وسط العاصمة 

تونس إلى ضواحيها.
ويذكر القطار الذي يشـــبه في شكله ولونه 
األحمر السحلية، ســـكان العاصمة التونسية 

بتاريخ ”البايات“ في البالد.
وكانـــت كلمة ”باي“ تعني رئيس عشـــيرة، 
ثم أصبحت تعني مســـؤول مقاطعة عثمانية، 
في  وتعني كذلـــك رتبة عســـكرية. و”البايات“ 
تونس كانوا والة عثمانيين، وكان أول ”باي“ 
هو مـــن البايات المرادييـــن الذين حكموا من 

1628 إلى 1702 وهو مراد األول.
أمـــا البايـــات الحســـينيين فقـــد كان لهم 
استقالل نسبي عن الخالفة العثمانية وأولهم 
حسين بن علي (1705 - 1735) وآخرهم األمين 
بـــاي (1943-1957) مع إعـــالن الجمهورية بعد 

استقالل تونس.
ووجـــدت العديد مـــن البلدان، مـــن بينها 
جنوب أفريقيا، المكســـيك، أســـتراليا، وكندا،  
في القطـــارات الواجهـــة الترويجيـــة األولى 
الســـتقطاب الســـائحين عبر تنظيـــم رحالت 
ســـياحية الستكشاف جمال الريف وتضاريس 

الجبال.
ومنذ سنوات، حاولت السلطات التونسية 
اســـتثمار قطار ”الباي“، المسمى بـ”الجرذون 
األحمر“، للترويج للســـياحة الداخلية، بعد أن 

بقي مهمال لسنوات.
ومنذ قرابة 25 عاما، قامت إحدى الشركات 
باســـتثمار هذا القطار عبر المسلك السياحي، 
الرابط بين جبـــال الثالجة، وهي جبال جرداء 
تشـــقها األنفاق التي حفرتها فرنسا لتسهيل 

مـــرور قطـــارات نقـــل الفوســـفات، ومدينـــة 
المتلـــوي، كبـــرى مـــدن الحـــوض المنجمي 

بمحافظة قفصة جنوبي تونس.
ويتكـــون قطار الجرذون مـــن أربع عربات 
للمســـافرين وعربتيـــن لألمتعـــة. وما يفســـد 
جماليـــة هذا القطار حاليا، هـــو القاطرة التي 
تجـــره، حيـــث إنها مصنعـــة حديثـــا مقارنة 
بتاريخ صنع القطار عام 1911، إذ تعذر إصالح 

القاطرة القديمة.
وتســـتمر الرحلـــة علـــى متـــن ”الجرذون 
األحمر“ قرابة الساعتين ونصف الساعة ذهابا 
وإيابا، تتخللها وقفات قصيرة يستكشف فيها 

السائح جمالية المكان.
شارلين (35 سنة) سائحة من الصين كانت 
ضمن مســـافرين على متن رحلـــة انطلقت في 
حدود العاشـــرة والنصف تقريبـــا من صباح 
الجمعة الماضي، تقـــول ”هذا المكان يختلف 
عـــن األماكن التي ســـبق أن زرتهـــا، والرحلة 
عبر هـــذا القطـــار جميلة جـــدا، وبالتأكيد لن 
تكون هذه هي الزيارة األخيرة، وسأعمل على 

توثيقها“.
األحمـــر“  ”الجـــرذون  رحـــالت  وعرفـــت 
اضطرابا في المواعيد بعد الثورة التونســـية 
التي أطاحت بالرئيس األســـبق، زين العابدين 

بن علي يوم 14 يناير 2011.
وفي بعض األحيـــان توقفت هذه الرحالت 
نهائيـــا جـــراء التحـــركات االحتجاجية التي 
تشهدها محافظة قفصة، فغالبا ما يعمد أبناء 
المدينة إلى منع القطار من السفر، خاصة إذا 
كان علـــى متنـــه أجانب، لتعمل الســـلطة على 
التدخل الفوري للبحـــث عن حلول لما يعانيه 

المحتجون من أزمات.
وحين أطلق قطـــار الباي صيحته األخيرة 
معلنا عـــن انطـــالق الرحلة، تســـارع الركاب 

الكتشـــاف المجهول، فعند انطـــالق الرحلة ال 
شـــيء يوحي بأن هذا المســـلك الذي يمر بين 
األحيـــاء الفقيرة لمدينة المتلوي ســـيوصلهم 

إلى المنتزهات الجبلية.
ومـــع الموســـيقى المنبعثـــة، يخّيـــل لمن 
يعبر التواءات مرتفعـــات ثالجة أنه في جبال 

”كولورادو“ األميركية.
المســـافرون  يحبـــس  نفـــق  أول  وعنـــد 
أنفاســـهــم، ويعـــم الظـــالم المـــكان، ويبقـــى 
الجميع في انتظار بصيص نور، لتعود إليهم 

الحياة.
جمال المناطق الطبيعية واألنفاق الجبلية 
التي يشـــاهدها المســـافر تختفي فجأة حين 
تتحول مياه العيـــون الجارية إلى مياه ملوثة 
بســـبب الشـــوائب والمياه التي تســـتعملها 
شـــركة فوسفات قفصة في أحد مقاطع اإلنتاج 
المحـــاذي لمحطة القطـــار النهائية في جبال 

ثالجة.
وتســـتوعب رحلة القطار ما بين 150 و200 
راكـــب، لكن عادة ال تضم رحلة القطار ســـوى 
عـــدد ما بيـــن 60 و70 راكبـــا، وتنتظم رحلتان 

أسبوعيا يومي الثالثاء والجمعة.
عبيـــر صميـــدة، (28 ســـنة) وهـــي طالبة 
شـــاركت في إحدى رحالت القطـــار الذي تبلغ 
ســـعر تذكرته 15 دينارا تونســـيا (حوالي 7.5 
دوالرات أميركيـــة) تقول ”شـــيء مشـــّرف أن 
نجد مثل هـــذه الرحالت في تونس، ولكن كان 
باإلمكان استغاللها بشكل جّيد أكثر لتشجيع 

الزائر على العودة“.
ومنـــذ ســـنوات، تعمـــل وزارة الســـياحة 
على تنويع المنتجات والخدمات الســـياحية، 
وأصبحت الرحلة عبر القطار الســـياحي بندا 
ثابتا تدرجه الوكاالت السياحية في برامجها، 
حيث صار القطار يســـتهوي أعدادا كبيرة من 
السياح، وســـط دعوات إلى إعادة تهـيئة هذا 
المســـلك، وتوســـعته ليشـــمل مدن الـحوض 
المنجمـــي مـــن أجـــل استكشـــاف المـواقـــع 
التاريخيـــة التي تزخر بهـــا قفـصة والمناطق 

المحيطة بها.

{الجرذون األحمر} قطار تونسي بال عشاق
السياح يتنقلون مرتني في األسبوع الكتشاف املجهول على منت {الجرذون األحمر} في قفصة جنوبي تونس

قطار {الجرذون األحمر} يعود تاريخه إلى فترة حكم {البايات} في تونس اإلطاللة على جبال ثالجة محطة وفقرة قارة على منت القطار {السحلية}

يعود تاريخ القطار الســــــياحي ”اجلرذون األحمر“ إلى بداية القرن العشرين، حيث أهدته 
الدولة الفرنســــــية عام ١٩٤٥ لـ“باي“ تونس األمني باي الذي حكم من ســــــنة ١٩٤٣ إلى سنة 

١٩٥٧، كما يقول طارق الديناري، املسؤول عن احلجوزات على منت القطار.



} القاهــرة - قـــال محمـــود أبوالنصر وزير 
التربيـــة والتعليـــم المصـــري لـ”العـــرب“ إن 
إدخال الموسيقى في المناهج ساهم في زيادة 
معدالت حضور الطالب بالمدارس بنســـبة 20 
بالمئـــة، معتبـــرا أن بعـــض المصريين يرون 
األمر ”غير طبيعي“، لكن الوزارة مســـتمرة في 
تطبيق هـــذا النهج حتى يتـــم تغيير وتطوير 

نمط الدراسة باستخدام الطرق الحديثة.
الـــوزارة  قيـــام  فـــي  تتمحـــور  الفكـــرة 
باســـتحداث رســـومات تســـتخدم لتوضيـــح 
بعـــض المفاهيم فـــي أذهان التالميـــذ، الذين 
يدرسون في المرحلة االبتدائية، على أن تقدم 
الدروس المختلفة في شكل أناشيد مصحوبة 
بالموســـيقى باالعتمـــاد علـــى معمـــل خاص 
بالوســـائط، وقبـــل كل ذلـــك ســـتقوم الوزارة 
بتدريـــب المعلميـــن على طريقـــة التعامل مع 
الوسائط الموســـيقية، التي سيجري تأليفها، 
مـــن خالل بعض األســـاتذة المتخصصين في 
هـــذا المجـــال، وتحديـــدا المعنييـــن بتأليف 

األناشيد المدرسية.
وبيـــن أن خطط التربية والتعليم في مصر 
اهتمت بفكرة دمج الموســـيقى فـــي المناهج 
الخاصـــة بحروف الهجاء العربية واإلنكليزية 
اإلسالمية  واألناشـــيد  الحســـابية  والمسائل 
الموجودة في كتب الدين والقصائد الشـــعرية 

التي تدرس في كتب اللغة العربية.
وأوضـــح الوزيـــر المصـــري أنـــه ســـيتم 
تخصيـــص مبنى بـــكل مدرســـة لتدريس هذه 
األنشـــطة، مع تدريـــب المعلميـــن على طريقة 
عرض المنهج الدراســـي بالموســـيقى لجذب 
التالميـــذ إلى المدارس من جديد، حيث لوحظ 
في اآلونة األخيرة عزوف بعضهم عن الحضور 
بذريعة تراجع دورها، لكن الوزارة تســـتهدف 

مســـتقبال ابتكار أفكار جديـــدة للحيلولة دون 
تسرب التالميذ من المدارس وتحقيق مرادهم 

من التعليم بصورة علمية.
وأشار إلى أن مصر بدأت أخيرا في اعتماد 
تطبيق اإللكتروني بالمـــدارس يرصد الطالب 
الذين تجاوزوا المـــدة القانونية للغياب بغية 
الســـيطرة عليهـــم ومراقبتهـــم إلكترونيا من 
خالل الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 
وهو نظام يعتمد ألول مرة في تاريخها، حيث 
يتم بموجبه فصل من يتجاوز الغياب لمدة 15 
يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، مع حرمانه 
مـــن دخـــول االمتحانـــات، وذلك بعدمـــا تبين 
أن غالبيـــة التالميـــذ في المرحلـــة االبتدائية 
يتغيبون عن مدارســـهم ويفضلـــون البقاء في 

منازلهم.
مصـــر  فـــي  التعليـــم  وزارة  أن  وكشـــف 
انتهـــت فعليا من تلحين 47 نشـــيدا (قصيدة) 
من جملة 55 نشـــيدا يتم تدريســـها في الكتب 
الدراسية وتشمل األنشطة التأليف والمراجعة 
والتلحيـــن والتوزيع والتدريـــب والغناء، وقد 
تـــم تلحين 12 نشـــيدا من مجمـــل 14 في فرع 
المحفوظات بمادة اللغـــة العربية وتأليف 28 
نشـــيدا للحروف األبجدية وتأليف 14 نشـــيدا 

للقواعد اللغوية األساسية.
إلـــى ذلك قامـــت الـــوزارة بتأليف قصص 
حركيـــة وإعداد مشـــاهد مســـرحية ورســـوم 
تطبيقيـــة لتســـهيل حفـــظ الطـــالب للدروس 
التاريخية بعيدا عن ”الجمود“ وصعوبة تذكر 
بعض الوقائع التاريخيـــة المتعاقبة في كتب 

التاريخ.
وقالـــت نســـرين حلمـــي مســـاعدة وزيـــر 
التعليـــم المصـــري والمعنية بمشـــروع دمج 
إن المشروع  الموســـيقى بالمناهج لـ”العرب“ 
ال يقتصر فقط على الموســـيقى، بل يمتد إلى 
صناعة أفكار مستحدثة عبر الطالب أنفسهم، 
حيث أن المشروع يحمل اسم ”المليون فكرة“، 
وتـــم التحرك فـــي أكثر من اتجـــاه بخصوص 
اســـتغالل طاقات الطالب اإلبداعيـــة وابتكار 
أفكار جديدة لتوصيل المعلومة الدراسية بكل 

سهولة.

نســـتهدف اآلن  قائلـــة:  حلمـــي  وأردفـــت 
تطبيق الموسيقى بالمناهج، بحيث تصل كل 
المعلومات المعرفيـــة الموجودة بالدرس إلى 
التالميذ لمســـاعدتهم على االســـتيعاب بعيدا 
عـــن الطريقة التقليدية، من خالل الموســـيقى 

والمسرح، 
وانتقـــدت حلمـــي الطريقة التـــي يتم بها 
تدريـــس المناهج المصريـــة حاليا ووصفتها 

بـ”النمطية جدا“.
وأكـــدت علـــى أن الوزارة تخطـــط للقضاء 
على الظواهر القديمة، وأن يتم شـــرح الدرس 
الواحـــد بالمـــدارس فـــي أكثـــر من يـــوم عبر 
الموسيقى التي تساعد على تثبيت المعلومة 

في ذهن الطالب.

وأشارت نســـرين حلمي إلى أن المشروع 
الجديـــد يهدف إلى عودة الطـــالب مرة أخرى 
الســـتخدام الكتاب المدرســـي وترك الدروس 
الخصوصيـــة التـــي تكلـــف األســـر المصرية 
ســـنويا ما يقرب 15 مليار جنيه ”نحو ملياري 
دوالر“، وســـوف يتـــم تعميم تطبيـــق النظام 
الجديـــد عن طريق تقســـيم الفصل الدراســـي 
إلى قسمين من التالميذ األول يغني األناشيد 
بالطريقة الموســـيقية والثاني يقدم دروســـا 
في شـــكل عروض مســـرحية من أجل الترفيه 

والتعليم في آن واحد.
يذكـــر أنه فـــي اآلونـــة األخيرة انتشـــرت 
في عدد مـــن المدارس المصريـــة ظاهرة قيام 
معلميـــن بتلقين الطالب الدروس والمســـائل 

الحســـابية على أنغام الموســـيقى الشـــعبية 
والرقـــص، ما دفـــع الوزارة إلى إصـــدار قرار 
بمنع اســـتخدام هذا النوع من األغاني، الذي 
يردده بعض المطربين أو ينتشـــر بين سائقي 
الحافالت أو يستخدم في األفراح، مع التشديد 
على ضرورة االلتزام فقـــط بما تقرره الوزارة 

من موسيقى هادفة.
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خبراء: المكتئبون خطر على األسرة والمجتمع
} لندن - قال خبراء في مجال الطب النفســـي 
إن الذيـــن تم تشـــخيص حاالتهـــم وتبين أنهم 
مصابـــون باالكتئاب، من المرجـــح أن يقدموا 
على ارتكاب جرائم عنف كالسطو واالعتداءات 
الجنســـية والتعدي على اآلخرين، بواقع ثالث 

مرات أكثر من غير المصابين به.
إال أن العلمـــاء أكدوا في دراســـة تســـتند 
إلـــى مناظـــرة 47 ألف حالة يعانـــي أصحابها 
مـــن االكتئـــاب، أن أغلب هذه الحـــاالت يتعين 
عدم وصمها بأنهـــا مجرمة أو أنها تجنح إلى 

العنف.

وقال ســـينا فاضل الذي أشـــرف على هذه 
الدراسة بقسم الطب النفسي بجامعة أكسفورد 
”مـــن أهم النتائج هـــي أن الســـواد األعظم من 
مرضى االكتئـــاب غير مدانيـــن بجرائم عنيفة 
وأن المعـــدالت.. أقل كثيرا مـــن إدمان الكحول 

أو المخدرات“.
وقال اندريا شيبرياني وهو باحث اكلينيكي 
واستشاري في الطب النفسي في أكسفورد لم 
يشـــارك في هذه الدراســـة بصورة مباشرة إن 
النتائج أوضحت مدى أهمية التحدث مباشرة 
إلى مرضى االكتئاب ومكاشـــفتهم بأن األفكار 

العنيفة والمسلك العنيف جزء من مرضهم.
وتابع فريـــق فاضل -الذي نشـــرت نتائج 
دراسته في دورية (النســـيت) للطب النفسي- 
الســـجالت الطبية والســـوابق الجنائية لعدد 
47158 شـــخصا فـــي الســـويد ممن شـــخصت 
الحـــاالت مع  باالكتئـــاب وقورنـــت  حاالتهـــم 
898454 شـــخصا ممن ال يعانون منه مع األخذ 

باالعتبار عوامل السن والنوع.
وفي فترة وصلت في المتوســـط إلى ثالث 
ســـنوات وجـــدوا أن مرضى االكتئـــاب لديهم 

مخاطر أكبر تتعلق بإيذاء النفس والغير.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ تنظر احملكمة األميركية العليا 
في دعوى متييز توظيفي رفعتها 

سيدة مسلمة رفضت سلسلة متاجر 
”إبركرومبي آند فيتش“ للمالبس 

توظيفها، عقب ظهورها في مقابلة 
التوظيف مرتدية حجابا أسود، ما 

يتعارض مع قواعد امللبس التي 
تنتهجها الشركة.

◄ قام وفد من وزارة التضامن 
واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 
باملغرب بزيارة للدوحة أجرى خاللها 

مباحثات مع عدد من املسؤولني 
القطريني تناولت سبل تعزيز أوجه 
التعاون، خاصة في مجاالت األسرة 

والتضامن والتنمية االجتماعية.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
سماع اجلنني لصوت األم ودقات 
قلبها داخل الرحم يحفز منو املخ 
لديه. وكشف الباحثون أن مراكز 

الصوت في أدمغة األطفال الرضع 
املولودين قبل األوان منت بسرعة 

أكثر عندما سمعوا تسجيالت 
ألمهاتهم بدال من األصوات العادية 
املوجودة بوحدات العناية املركزة.

◄ قال موقع ”وومنز نيوز توداي“ 
إن مجموعة مكونة من 100 شاب 

وفتاة في الهند قررت مواجهة ظاهرة 
وأد الفتيات بركوب الدراجات، لرفع 

درجة الوعي االجتماعي في ما 
يخص التفرقة على أساس النوع.

◄ أكد املشاركون في الدورة الـ11 
لأليام الدولية للتسويق مبراكش، 

أن االقتصاد االجتماعي والتضامني 
يضطلع بدور كبير في حتسني 

وضعية الطبقات االجتماعية املهمشة 
الطامحة إلى مزيد من العدالة 

واملساواة في مجال توزيع الثروات 
واالرتقاء االجتماعي من أجل سلم 

اجتماعية أفضل.

باختصار

[ وزير التعليم المصري لـ {العرب}: أسلوب غير تقليدي لجذب التالميذ [ مشروع يمتد إلى صناعة أفكار مستحدثة
اتبعت وزارة التربية والتعليم في مصر مؤخرا نهجا جديدا لتحســــــني قدرة الطالب على 
فهم وحفظ املناهج الدراســــــية، وذلك من خالل تلقني الدروس للطالب عبر ”املوســــــيقى“، 
ــــــص إدارة متكاملة لهــــــذا األمر، بعدما تبني أن هــــــذه الطريقة قد تصبح  ــــــث مت تخصي حي
”العصا الســــــحرية“ لتوصيل املعلومة، خاصة األناشيد واملسائل احلسابية بطريقة سلسة، 

بعيدا عن التعقيد، ومت البدء في التدريس باملوسيقى في املرحلة االبتدائية.

جمال

} أكـــدت مجلة ”فرويندين“ األلمانية أن 
زيت الجوجوبا يعد بمثابة طوق اإلنقاذ 
للشـــعر الجاف والتالف، مشيرة إلى أنه 
يؤتـــي مفعوله على أكمـــل وجه، إذا كان 

في صورته الخام.
وأوضحت المجلة المعنية بشـــؤون 
الجمـــال والموضة أن زيـــت الجوجوبا 
يتمتع بمفعول الســـحر عند اســـتعماله 
تقصـــف  يحـــارب  إذ  منتظـــم،  بشـــكل 
األطـــراف، ويعمـــل على تقوية الشـــعر 
المتقصف والجاف، وُيعيـــد إليه بريقه 
ولمعانه، وُيزيد مـــن قدرته على مقاومة 

المؤثرات البيئية الضارة.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يتمتع زيت 
الجوجوبا بتأثير ُمطهر وُمعقم ومضاد 
للبكتيريـــا، فضـــال عن أنـــه يقضي على 
القشـــرة ويعالج فروة الـــرأس المصابة 

بالحكة. 
زيـــت  مزايـــا  مـــن  ولالســـتفادة 
تنصـــح ”فرويندين“  الجّمة،  الجوجوبا 
بتدليك الشـــعر الرطب بكمية ُتقدر بملء 
اليد بمرة أو مرتين، وذلك بحســـب طول 
الشعر وتركه على الشعر لمدة ال تقل عن 

عشر دقائق وال تزيد على نصف ساعة.
وبعد ذلك، يتم شـــطف الزيت جيدا، 
ثم يتم وضع مستحضر العناية بالشعر 

المعتاد. 

زيت الجوجوبا طوق اإلنقاذ 

للشعر الجاف والتالف

تعليم املناهج الدراسية باملوسيقى والغناء يحسن قدرات استيعاب التلميذ

إدخال الموسيقى في المناهج الدراسية يزيد رغبة التالميذ في التعلم

ينصـــح الخبـــراء بتقديم موعد النـــوم ملدة 30 دقيقـــة كل يوم، 

مؤكديـــن علـــى أن قلتـــه تعنـــي اإلســـراع فـــي ظهـــور عالمـــات 

الشيخوخة والتقدم في السن.

قالـــت مجلة {األطفـــال} األملانية إن {الفلوت} يعد أنســـب آلة 

موسيقية لألطفال املبتدئني، الذين تتراوح أعمارهم بني 4 و6 

سنوات، نظرا لسهولة حملها وتعلمها.

يســـاعد الفيتامـــني {B}، الذي يوجد في القرنبيـــط والتوت واملوز 

والبيض والحليب، على تقوية الشـــعر التالف وزيادة كثافته، كما 

أنه يعمل على فرده والحد من تقصفه واملحافظة على قوته.

كم رغيفا أكلته سالل المهمالت

} كم رغيفا أكلته سالل المهمالت وحرمت 
منه البطون الخاوية، إنها أطنان من 

األطعمة تهدرها المجتمعات يوميا، فيما 
يعجز ماليين البشر عن النجاة بحياتهم 
من براثن الجوع الذي يقتلهم عاجال أم 

آجال.
تبدو المفارقة عجيبة بين أن يكون 
مصير نصف الغذاء العالمي القمامة، 
في الوقت الذي يموت فيه أكثر من 10 

ماليين شخص سنويا بسبب افتقادهم 
للنزر القليل من الطعام. ولكنها الحقيقة 

المؤسفة، فدول العالم تتلف سنويا ما 
معدله 1.3 مليار طن من الغذاء الذي كان من 
المفروض أن يستفيد منه حوالي 2.2 مليار 

نسمة من الفقراء.
ومن الواضح أن الجهود الدولية للحّد 

من الفقر تسير ببطء غير مقبول، كما أن 
سياساتها التنموية ال تستفيد منها كل 

البشرية على حد السواء، فعلى الرغم من 
وفرة اإلنتاج الغذائي ما زال الطعام يتصدر 

قائمة أماني أكثر من مليار شخص في 
شَتّى أنحاء العالم يتعرضون لصدمات 

بالجملة جراء الكوارث الطبيعية وارتفاع 

األسعار. وما زال نقص التغذية واحدا من 
أخطر تحديات الصحة العامة، فقرابة ثلث 
األطفال في البلدان النامية يعانون نقص 
م، وثلث كل وفيات األطفال  الوزن أو التقُزّ

ناتجة عن نقص التغذية.
وتبدو فرص إنهاء الفقر المدقع وإنشاء 
شبكات أمان لدرء أخطاره، شبه مستحيلة 

في الوقت الراهن، ليس بسبب ندرة 
الموارد وإنما جراء عدة عوامل ظاهرة 
وخفية تقف خلف التوزيع غير العادل 
للثروات الطبيعية، وتعيق السياسات 

الرامية إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين 
الموارد االقتصادية والحاجات االجتماعية.

وتمثل السياسات االستهالكية غير 
الرشيدة لألسر والمجتمعات الغنية 

رأس خيط من منظومة كاملة من العوامل 
المتداخلة والمتناسلة التي لها غاية 

مشتركة من إشباع بطون حد التخمة، 
وتجويع أخرى.

إن الفقر ليس مصيرا على بعض البشر 
دون غيرهم أو نتاج طبيعي لبيئات الدول 

النامية التي ينخرها الجهل والتخلف 
وتنعدم فيها الديمقراطية، بل هو أيضا 

تخطيط مسطر من األنظمة التي ال 
تنتعش إال في ظل تقسيم شعوب العالم 
إلى تضاريس اجتماعية من أجل إحكام 

السيطرة عليها.

ويكشف الوضع االقتصادي العالمي 
اليوم -الذي تحول إلى مصب سحيق 

تجري فيه الثروات إلى جيوب األغنياء 
ليزدادوا غنى- عن خلل كبير في تمركز 

رأس المال العالمي، فأكثر من نصف ثروات 
العالم يحتكرها واحد بالمئة فقط من 

السكان. 
وتقدر ثروة ثالثة من أغنى أغنياء 

العالم بما يعادل الناتج المحلي ألفقر 48 
دولة في العالم، كما أن ثروة 200 من أغنى 

أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41 
بالمئة من سكان العالم مجتمعين.

وهذا يعني تركيزا أكبر على الثروة 
مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام حين 

كان العدد 85 فردا من أثرياء العالم.
ولو تبرع هؤالء األثرياء بما نسبته أقل 

من واحد بالمئة من ثرواتهم لغطى تكلفة 
الدراسة االبتدائية لكل األطفال في العالم 

النامي. 
ويلقي التباين الكبير في الدخل بين 
األغنياء والفقراء عبر العالم بظالله على 
نوعية المشاكل التي أصبحت تواجهها 

المجتمعات وتهدد استقرارها، فالتوزيع 
غير العادل للثروات لم يقف عثرة في طريق 
مسيرة التنمية فحسب، بل ساهم أيضا في 
تفريخ شبكات اإلرهاب، ولكن أغلب األنظمة 

ال تجهل ذلك بل تتعامى عليه.

وزارة التعليـــم قامـــت بتأليف 

ورســـوم  حركيـــة  قصـــص 

حفـــظ  لتســـهيل  تطبيقيـــة 

الطالب للدروس التاريخية

◄

يمينة حمدي

محمود أبوالنصر:

 سيتم تخصيص مبنى 

بكل مدرسة لتدريس 

هذه األنشطة
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ لم يجد أحمد أجدو مفرا من 
مطالبة مجلس إدارة النادي 

القنيطري بفسخ عقده، بسبب 
مماطلة املسؤولني في جتهيز 

وثائقه وإيجاد حل لوضعيته من 
أجل خوض املباريات مع فريقه في 

الدوري املغربي للمحترفني.

◄ قررت رابطة الدوري اجلزائري 
تقدمي مباراة دور الثمانية من 

مسابقة كأس اجلزائر التي جتمع 
وفاق سطيف بضيفه شبيبة القبائل 
إلى العاشر من مارس املقبل، بسبب 

مشاركة سطيف في بطولة دوري 
أبطال أفريقيا.

◄ سادت حالة من االرتياح داخل 

األجهزة الفنية ألندية األهلي 
والزمالك وسموحة وبتروجيت، 

التي متثل الكرة املصرية في 
املسابقات األفريقية هذا العام، 

عقب صدور قرار مجلس الوزراء 
باستئناف النشاط الكروي.

◄ استهل الهالل السعودي وصيف 
النسخة السابقة مشواره في 

دوري أبطال آسيا ضمن املجموعة 
الثالثة بقوة بعد فوزه على ضيفه 

لوكوموتيف األوزبكي ٣-١ على 
ملعب امللك فهد الدولي بالرياض.

◄ أثبتت أشعة الرنني املغناطيسي 
إصابة حامت األسود، العب 

الصفاقسي التونسي، بتمزق في 
الرباط الصليبي. وسيخضع لعملية 

جراحية بداية شهر مارس القادم.

◄ حصل فريق األهلي البحريني 

للكرة الطائرة على لقب البطولة 
العربية لألندية رقم ٣٣ والتي 

أقيمت بالقاهرة، عقب فوزه ٣-١ 
على فريق طالئع اجليش املصري 

في املباراة النهائية للمسابقة.

مهدي علي يستمر في قيادة األبيض اإلماراتي حتى 2018
[ الظاهري: تمديد عقد المدرب جاء بقناعة من الطرفين وبعد النجاحات التي حققها

} الريــاض - جترى اليـــوم اجلمعة مباريات 
املرحلة الســـابعة عشرة من الدوري السعودي 
املمتاز لكرة القـــدم. وتقام املباريات على مدار 

الثالثة أيام القادمة. 
وتفتتـــح مباريـــات هـــذه املرحلـــة، اليوم، 
بلقـــاء مثير حني يحـــل االحتـــاد ضيفا ثقيال 
علـــى العروبـــة. وترجع إثـــارة املبـــاراة إلى 
رغبـــة الفريقني في حصد نقـــاط املباراة كاملة 
فاالحتـــاد، صاحـــب املركز الثالـــث برصيد 30 
نقطة، يرغب في مواصلة سلســـلة انتصاراته 
األخيـــرة ومحاولة تقليص فـــارق الـ11 نقطة 

بينه وبني النصر متصدر الدوري. 
بينمـــا يريـــد العروبـــة، صاحـــب املركـــز 
الــــ12 برصيـــد 14 نقطة، الفوز بهـــذه املباراة 
للدخـــول أكثر فأكثـــر في املنطقـــة الدافئة في 
جدول الدوري، باإلضافة إلى اســـتثمار الروح 
املعنوية املرتفعة للفريق بعد فوزه في اجلولة 

املاضية على نادي الهالل.
وتلعب غدا الســـبت خمس مباريات ال تقل 
إثـــارة عن املبـــاراة الســـابقة. ويالقي النصر 

نظيره الفتح في املباراة األولى. 

ويســـعى النصـــر، متصدر جـــدول ترتيب 
الـــدوري برصيد 41 نقطـــة، إلى الفـــوز بهذه 
املبـــاراة لالبتعـــاد فـــي الصـــدارة واالقتراب 
خطوة نحو حسم لقب الدوري ويأمل خورخي 
دا ســـيلفا املديـــر الفني للفريق في اســـتعادة 
ثقـــة اجلماهير بتحقيق فـــوز مريح بعد األداء 
غير املقنع للفريق في مباراته األخيرة بدوري 
أبطال آســـيا والتي تعـــادل خاللها النصر مع 

بونيودكور األوزبكي.
بينما يريد الفتح، صاحب املركز العاشـــر 
برصيـــد 15 نقطـــة، اخلـــروج بأفضـــل نتيجة 
ممكنة مـــن هـــذه املواجهة للدخـــول أكثر في 

املنطقـــة اآلمنة، خاصة أن اخلســـارة قد تضع 
الفريـــق فـــي موقف صعـــب بجـــدول ترتيب 
املســـابقة، ال سيما أنه يبتعد عن املركز األخير 

بفارق خمس نقاط فقط. 
وعلـــى ملعب ملعب األميـــر محمد بن فهد 
يستضيف اخلليج، صاحب املركز الثالث عشر 
األهلي صاحب املركز الثاني برصيد 33 نقطة. 
ويدخل األهلي املباراة بسجل خال من الهزائم 
ويســـعى إلـــى االســـتمرار علـــى هـــذا النحو 
لضمـــان بقائه في املنافســـة على لقب الدوري 
ال ســـيما أن لديه مباراة مؤجلـــة أمام جنران 
وفي حالة الفوز بها ســـيقلل الفارق بينه وبني 
النصر إلى خمس نقاط. من جهة أخرى يتعني 
على اخلليج الفوز باملباراة حتى يضمن مركزا 
في وسط جدول الترتيب يبقي على الفريق في 

الدوري املمتاز للموسم املقبل.
 ويأمـــل الهالل في اســـتثمار فوزه الكبير 
علـــى لوكموتيف طشـــقند األوزبكـــي بدوري 
أبطال آســـيا والعودة إلـــى نغمة االنتصارات 
في الدوري الســـعودي عندما يحل ضيفا على 

فريق جنران. 
وتعادل الهالل في آخر مبارياته في الدوري 
أمام األهلي بهدف لكل منهما في مباراة القمة 
قبـــل خســـارته املفاجئـــة مـــن العروبـــة 1-0. 
ويصطدم الشـــباب، صاحـــب املركز اخلامس 
برصيـــد 29 نقطة مع مضيفه الشـــعلة صاحب 
املركز األخير في مباراة ال تقبل القســـمة على 

اثنني. 
وعلـــى الرغم مـــن الفارق الكبير ملســـتوى 
الفريقـــني وإمكانياتهما لكن هـــذه املباراة لها 
طابع خاص، فالشـــباب يســـعى إلى اقتناص 
نقـــاط املباراة بحثـــا عن الدخول إلـــى املربع 
الذهبـــي بينمـــا يعتبر الشـــعلة هـــذه املباراة 
مبثابـــة حياة أو مـــوت، خاصة أن خســـارته 
ستقربه من الهبوط إلى الدرجة الثانية، بينما 
في حال الفوز بهـــا قد يبقي على آمال الفريق 
بالـــدوري املمتاز في املوســـم املقبـــل. ويلعب 
التعـــاون، صاحب املركز الســـادس برصيد 22 
نقطة مع الرائد صاحب املركز التاسع برصيد 

15 نقطة. 
وتختتـــم مباريات هذه اجلولة، يوم األحد، 
مببـــاراة قوية أيضا جتمـــع بني هجر صاحب 
املركـــز الثامن برصيـــد 18 نقطـــة والفيصلي 

صاحب املركز السابع برصيد 21 نقطة.  االتحاد يرغب في مواصلة سلسلة انتصاراته

الــنــصــر املــتــصــدر يــســعــى إلــى 

في  لالبتعاد  الفتح  على  الــفــوز 

نحو  خطوة  واالقتراب  الصدارة 

حسم لقب الدوري

◄

رياضة

االتحاد ضيفا ثقيال على العروبة في الدوري السعودي

«تجربتـــي مع فريق الهالل لم تنته بســـبب ســـوء النتائج، والســـبب 

األساســـي لرحيلي هو استقالة رئيس النادي األمير عبدالرحمن بن 

مساعد». 

لورينت ريجيكامب 
املدير الفني السابق للهالل السعودي

«تـــم رفع توصيـــة بتأجيل كأس األمم األفريقيـــة لعام 2023. إن 

هذا القرار يعود إلى االتحاد األفريقي، ولن أستبعد إقامة البطولة 

في شهر يونيو 2023». 

محمد بودريقة 
عضو جلنة الطوارئ في االحتاد الدولي (فيفا)

«من الصعب بل من املســـتحيل الجمع بني تدريب منتخب كبير في 

حجـــم العراق وناد بحجـــم قطر. أنا ملتزم بعقدي فـــي الوقت الحالي 

وتركيزي كله مع فريقي». 

راضي شنيشل 
املدير الفني لفريق قطر القطري

متفرقات

◄ بلغت ماريا شارابوفا املصنفة أولى 
الدور ربع النهائي من دورة أكابولكو 

املكسيكية الدولية لكرة املضرب البالغة 
جوائزها 1.4 مليون دوالر للرجال و250 

ألف دوالر للسيدات، وذلك بفوزها 
السهل على ماريانا دوكوي. واحتاجت 

شارابوفا التي تخوض مشاركتها الثالثة 
فقط هذا املوسم بعد دورة بريزبن، حيث 
توجت باللقب على حساب 
آنا إيفانوفيتش وبطولة 
أستراليا املفتوحة حني 

خسرت في النهائي أمام 
سيرينا وليامس، إلى 
ساعة و8 دقائق لكي 

حتجز مقعدها في 
ربع النهائي، حيث 
ستواجه ماغدالينا 

ريباريكوفا التي 
تغلبت على إيلينا 

بوغدان.

فقط هذا املوسم بعد دو
توجت باللق
آنا إيفانو
أستراليا
خسرت
سير
سا
حت
رب
س
ر
ت
ب

◄ أحرز بول ميلساب 15 نقطة واستحوذ 
على ثماني كرات مرتدة ليقود أتالنتا 
هوكس إلى الفوز 104-87 على داالس 

مافريكس في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني. 

وجاءت سبع من نقاط 
ميلساب في الربع 

الثاني الذي 
سجل خالله 

أتالنتا 13 نقطة 
متتالية في طريقه 
لالنتصار رقم 45. 

وعادل ميلساب 
النتيجة برمية ثالثية 

وتوج أداءه املميز 
برمية ساحقة ليمنح 
فريقه التفوق 57-66.

باختصار

ري كرة السلة
فني.

نقاط 
ع

ه 

الثية 
ز
منح
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} دبــي - أكـــد االحتاد اإلماراتـــي لكرة القدم 
جتديد ارتباطه باملدرب مهدي علي بعقد طويل 
األمد سيبقيه في قيادة املنتخب األبيض حتى 
نهائيات كأس العالم 2018 بعد أن أشرف على 
فترة ذهبية للفريق. وقال محمد عبدالله هزام 
الظاهـــري، القائم بعمل األمـــني العام لالحتاد 
اإلماراتي، ”متديد عقد مهدي علي جاء بقناعة 
مـــن الطرفني وبعـــد النجاحات التـــي حققها 
املـــدرب مع املنتخـــب ومن أجـــل مصلحة كرة 

اإلمارات“. 
وتولـــى مهدي (49 عاما) وهو العب ســـابق 
فـــي األهلي تدريب اإلمارات فـــي 2012 وقادها 
إلى ثاني ألقابها فـــي كأس اخلليج بالبحرين 
فـــي ينايـــر 2013، كمـــا تأهلت حتـــت قيادته 
بســـهولة لنهائيـــات كأس آســـيا، حيث بلغت 
الدور قبل النهائي الشـــهر املاضي بأستراليا. 
ولم يكـــن من الســـهل التعامل مـــع متطلبات 
منصـــب مدرب اإلمـــارات الذي لم يشـــغله أي 
مدرب وطني بشـــكل دائم منذ سبعينات القرن 
املاضـــي. لكن وظيفة الرجل األول في املنتخب 
اإلماراتـــي كانت مقدّرة ملهـــدي رغم أن خبرته 
الســـابقة كانـــت تقتصر على فرق الناشـــئني 

والشباب.
وبعد اعتزاله اللعب في أواخر تســـعينات 
القرن املاضـــي ترك مهدي كرة القدم للحصول 
على شـــهادة في الهندســـة، ثم عـــاد في 2003 
ليبدأ عمله كمساعد مدرب في منتخب اإلمارات 

حتت 16 عاما. 
وصنع مهـــدي اســـمه حني متـــت ترقيته 
ملنصـــب مـــدرب منتخـــب الشـــباب، حيث قاد 
تشـــكيلة من الالعبني املوهوبني للفوز ببطولة 
آســـيا حتت 19 عاما فـــي 2008، وهو أول لقب 

قاري على اإلطالق لإلمارات في كرة القدم. 
كما عزز مسيرته بعد ذلك بالتأهل إلى دور 
الثمانيـــة فـــي كأس العالم حتـــت 20 عاما في 
2009 ونهائي دورة األلعاب اآلسيوية في العام 

التالي، باإلضافـــة إلى تقدمي عروض قوية في 
ألعاب لندن األوملبية 2012 التي عّني بعدها في 
أغســـطس مدربا للمنتخـــب األول عقب خروج 

اإلمارات من تصفيات كأس العالم 2014.
ونقل مهدي أســـلوب لعب فريق الشـــباب 
للمنتخـــب األول واعتمد على أغلب تشـــكيلته 
املوهوبة في مشـــواره املظفر نحو إحراز لقب 
كأس اخلليج للمرة الثانية في تاريخ اإلمارات 
بعد أقل من ســـتة أشـــهر علـــى تعيينه. وبعد 
ثالث ســـنوات رائعة ســـتضع اإلمارات ثقتها 
مجددا فـــي مهدي لكـــي يقودهـــا للتأهل إلى 
كأس العالم ألول مرة منذ ظهورها الوحيد عام 
1990. وتسعى اإلمارات إلى التأهل للمونديال 
القـــادم ألول مـــرة منذ املشـــاركة الوحيدة في 

مونديال إيطاليا عام 1990. 
وذكـــر أن احتاد الكرة رفـــض احلديث عن 
األمور املادية املتعلقة بتجديد التعاقد، مشيرا 
إلى أن اجتماعا استمر أربع ساعات جمع بني 
مسؤولي االحتاد ومهدي علي، انتهى بتوصل 

الطرفان إلى اتفاق يقضى بتجديد التعاقد.
وقال مهـــدي ”تصفيات املونديـــال بطولة 
طويلـــة، لكـــن ال بـــد أن تكـــون هنـــاك برمجة 
واضحـــة للـــدوري واملنتخـــب وال تتبـــدل كل 
يـــوم، كما يجب أن يكون هنـــاك تضحيات من 
اجلميـــع، نعم لدينا جيل قـــادر على الوصول 
إلـــى كأس العالم، غيـــر أن حتقيق هذا الهدف 
يحتـــاج إلى أن يضحي كل طرف حتى يتحقق 

احللم“. 
وعن التضحيـــات واخلطـــوات التي يلزم 
القيام بهـــا، قال مهدي ”بالنســـبة إلى بطولة 
الدوري ال بد أن يكون هناك إيقاعا أســـرع في 
اللعـــب، ووقت فعلي أفضل من الوقت احلالي. 
احلكام يجب أن يؤدوا األســـلوب نفســـه الذي 
نواجهـــه في املباريـــات اآلســـيوية، ال أن يتم 
إيقـــاف اللعب عنـــد أي التحام، هنـــاك ثقافة 
محلية أنه عند أي احتكاك يجب إيقاف اللعب، 
وفي الدوري وخـــالل املباراة الواحدة حتصل 
توقفات كثيرة، دور احلكام كبير في هذا األمر، 

كما أن دور املدربني واألندية مؤثر جدا في هذه 
املسألة“. وتابع علي قوله ”مستوى الدوري في 
تراجع، الالعبون األجانب املميزون في الفرق 
ال يتجـــاوز عددهم 4 أو 5 العبني فقط هم الذين 
ميكـــن أن تقـــول عنهم أو تصفهـــم باملميزين، 
إقامـــة بطولة الدوري مـــن 14 فريقا عدد كبير 
بالنســـبة إلى دوري اإلمـــارات، ال بد من إعادة 
النظر في هذا القرار، لقد مرت 3 ســـنوات على 
جتربـــة الـ14، واآلن يجب أن يكون هناك إعادة 
نظـــر في األمر. مســـألة إقامـــة البطولة من 14 
فريقا ال تتناســـب مع الوضـــع بحكم األجندة 
وقصـــر فتـــرة املوســـم، ومشـــاركات املنتخب 

واألندية اخلارجية آسيويا وخليجيا“. 
وواصـــل حديثـــه ”أنـــا مـــع 12 فريقا ألن 
مســـتوى الدوري يكـــون أفضل حتـــى بطولة 
الدرجة األولى ســـتكون أقوى وستحتدم فيها 
حدة املنافســـة وهذا يزيد من قاعدة الالعبني، 
أما بطولة من 10 فرق فســـتكون قصيرة وعدد 

املباريات قليل بالنسبة إلى الالعبني“.

ــــــي لكرة القدم الثقة  جدد االحتاد اإلمارات
في مدرب املنتخب مهــــــدي علي ملدة ثالث 
سنوات. ويقتضي العقد اجلديد، باستمرار 
علي مــــــع اإلمارات إلى غاية نهائيات كأس 

العالم 2018، املقررة في روسيا.

مهدي علي سالح األبيض اإلماراتي لبلوغ مونديال روسيا

◄ ينوي الشيخ أحمد الفهد األحمد 
الصباح رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي 

ورئيس احتاد اللجان األوملبية الوطنية 
(أنوك) تقدمي ترشيحه لعضوية االحتاد 

الدولي. وذكر أن الشيخ الفهد سيقدم 
ترشيحه للعضوية ملدة عامني فقط 

من 2015 إلى 2017. والشيخ الفهد هو 
الرئيس الفخري لالحتاد الكويتي. وهناك 

انتخابات على ثالثة مقاعد آسيوية، 
مقعد لسنتني ينوي الفهد الترشح لنيله، 

ومقعدان ألربع سنوات، 
إذ أن الشيخ سلمان 
بن إبراهيم سيكون 

العضو اآلسيوي 
الرابع في تنفيذية 

”الفيفا“ حكما 
بصفته 
رئيسا 

لالحتاد 
القاري.

◄ أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم 
تعيني أكرم أحمد سلمان مدربا ملنتخبه 
األول لقيادته في االستحقاقات املقبلة 

وأقربها التصفيات املؤهلة إلى مونديال 
روسيا 2018. وذكر عضو االحتاد العراقي 
لكرة القدم والناطق الرسمي باسمه كامل 
زغير أن ”االحتاد عقد 

اجتماعا استثنائيا 
متت فيه تسمية 

سلمان مدربا 
للمنتخب بعد 

أن أوصت جلنة 
املنتخب بتعيينه 

مشرفا على 
التدريبات في الفترة 

املقبلة“. ولم يفصح 
زغير عن املزيد من 

التفاصيل الفنية وغيرها 
من اجلوانب املتعلقة 
مبهمة املدرب اجلديد 

ومنها طاقمه املساعد.

◄ تلقى نادي غرناطة ضربة موجعة 
من االحتاد األسباني لكرة القدم، بعد 
أن أصدر األخير عقوبة قاسية بحق 

الدولي املغربي يوسف العربي، ومتثلت 
في اإليقاف أربع مباريات. وجاءت هذه 

العقوبة في حق العربي بعد األحداث 
التي عرفتها مباراة فريقه أمام ليفانتي 

في الدوري احمللي، حيث دخل  في نقاش 
حاد مع راميس العب ليفانتي قبل 
أن يقوم بدفعه، علما وأن راميس  

مت طرده خالل املباراة وإيقافه 
هو اآلخر ألربع مباريات. 

وكان العربي قد عبر 
عن رغبته خالل 

امليركاتو الشتوي 
في مغاردة الفريق 

لسوء النتائج، 
وكذلك لألسلوب 

الذي يعتمد عليه 
اجلهاز الفني.

ححشح لنيله،  الفهد التر ني ينوي
ربع سنوات،

خ سلمان 
سيكون
سيوي

نفيذية 
ما 

هذه 
 في 
فرق 
ذين 
ين، 
بير 
ة ا

سيا

لكرة القدم والناطق الرسمي با
”االحت زغير أن
اجتماعا
متت فيه
سلمان
للمنتخ
أن أوص
املنتخب
مشرفا ع
التدريبات
املقبلة“. ولم
زغير عن املزي
التفاصيل الفن
من اجلوانب ا
مبهمة املدرب
ومنها طاقمه

ب ليفانتي قبل 
ا وأن راميس 

راة وإيقافه 
ريات. 

ر 

ـــــارات تــســعــى إلـــى الــتــأهــل  اإلم

للمونديال القادم ألول مرة منذ 

املشاركة الوحيدة في مونديال 

إيطاليا عام 1990

◄



} لنــدن - أعـــرب النجـــم التونســـي أميـــن 
عبدالنور، مدافع فريق موناكو الفرنســـي، عن 
ســـعادته الكبيرة بفـــوز فريقه على أرســـنال 
اإلنكليـــزي 3-1 فـــي ملعـــب اإلمـــارات ضمن 
منافســـات ذهـــاب دور الــــ16 لـــدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
وقـــال عبدالنـــور عقـــب املبـــاراة ”فخـــور 
بتحقيـــق االنتصـــار علـــى فريق عريـــق مثل 
أرسنال في ملعبه، فهو من أفضل أندية العالم. 
ركزنـــا جيدا في الدفاع وخط الوســـط ولعبنا 
علـــى الهجمات املرتـــدة، وحققنا فـــوزا مهما 
ومستحقا يجعلنا نقترب بقوة من التأهل إلى 

دور الثمانية“. 
وأضـــاف الالعب التونســـي ”كنا جاهزين 
فنيـــا وبدنيا لهـــذا اللقـــاء الصعـــب، وقرأنا 
أرســـنال جيـــدا، ومتكنـــا من إحبـــاط عناصر 
اخلطـــورة فـــي الفريـــق خاصة مـــن الناحية 
الهجومية مثل مسعود أوزيل وأوليفيه جيرو 

وأليكسيس سانشيز وثيو والكوت“. 
واختتـــم عبدالنـــور حديثـــه ”الطموحات 
كبيرة للغاية فـــي موناكو. النادي لديه رئيس 
روســـي جديد، يريد تشـــكيل فريـــق قوي على 
غرار باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، 
ولدينا إصـــرار كبير على الفـــوز باأللقاب في 

الفترة القادمة“.
وأعلن العبو نادي موناكو الفرنســـي أنهم 
كانوا واثقـــني من حتقيق نتيجـــة جيدة أمام 

مضيفهم أرسنال. 
وقـــال كوندوجيبا عقب املباراة  ”لم نفاجأ 
بهـــذا الفوز. فنحـــن نعـــرف إمكانياتنا جيدا. 
كنـــا نعرف أننـــا يجـــب أن نكون فـــي أفضل 
حاالتنا لكي نحظى بفرصة الفوز. اســـتعددنا 
لهذه املبـــاراة جيدا، وكنا نعرف أنه مبقدورنا 

حتقيق الفوز لو سنحت لنا بعض الفرص“. 
وأضـــاف ”صحيـــح أننا لم نتوقـــع الفوز 
بفارق هدفني.. أما بالنسبة إلى هدفي فقد كنت 
أعرف من قبل تسلم الكرة من جواو (موتينيو) 

أنني ســـأجرب حظـــي“. بينما قـــال البلغاري 
بيرباتوف صاحب الهدف الثاني ملوناكو ”كنا 
واثقـــني من قدراتنا، لـــذا فإنني بصراحة أرى 
أننا نستحق الفوز. ســـجلنا من الفرص التي 
ســـنحت لنا وفي النهاية حققنا فـــوزا رائعا. 
ولكن األمر لم ينته بعـــد، فهناك مباراة أخرى 

تنتظرنا في موناكو وأرسنال فريق رائع“. 
وأضاف ”ال شـــك في أن أرسنال فريق جيد 
ولكن رمبـــا كانـــت رغبتنا في حتقيـــق الفوز 
أقوى من رغبتهم، لقد قاتلنا في مختلف أنحاء 
امللعب وتفوقنا في املواجهات معهم وســـجلنا 
األهـــداف“. ويلتقـــي الفريقان مـــن جديد في 

مباراة العودة في 17 مارس املقبل مبوناكو.
في الطرف املقابل انتقد املدرب الفرنســـي 
أرسني فينغر فريقه أرســـنال واصفا األخطاء 
التي ارتكبها العبوه بالســـاذجة واالنتحارية. 
واعتبر فينغر أن ســـبب اخلســـارة قد يفســـر 
بتراخـــي العبيـــه واعتقادهـــم بـــأن الفوز في 
املتنـــاول، مضيفا ”لقد اســـتعجلنا في طريقة 
لعبنـــا والفارق كان في الذهنيـــة، عابنا غياب 

الصبر خصوصا أن هذه املواجهة متتد لـ180 
دقيقة (مباراتي الذهاب واإلياب)“.

ويحتاج أرســـنال إلى الفـــوز بفارق ثالثة 
أهـــداف في لقـــاء اإليـــاب من أجـــل مواصلة 
مشواره في املسابقة التي وصل إلى مباراتها 
النهائية عام 2006  كأفضل نتيجة له فيها قبل 
أن يسقط أمام برشلونة األسباني، لكن املهمة 
لـــن تكون ســـهلة على اإلطـــالق خصوصا أن 
موناكو لم يتلق ثالثـــة أهداف على أرضه في 
أي من املباريات التي خاضها هذا املوسم، كما 
أنه لم ينجح أي فريق في مواصلة مشواره في 
املسابقة بعد خسارته بفارق هدفني على أرضه 
منذ أن حقق ذلك أياكس أمســـتردام الهولندي 

عام 1969. 
وقـــد تطرق فينغر إلى هذه املســـألة، قائال 
”مهمتنـــا أصبحت صعبة للغايـــة اآلن. الهدف 
الثالـــث الـــذي تلقينـــاه صّعب األمـــور كثيرا. 
فرصتنـــا أصبحت ضئيلة لكـــن وبغض النظر 
عن حجم حظوظنا، ســـنقدم كل شيء من أجل 

محاولة حتقيق املطلوب“. 
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بايرن أمام فرصة االبتعاد في الصدارة من بوابة كولن
[ برشلونة وأتلتيكو يأمالن اللحاق بقطار النادي الملكي [ اختبار صعب لليون في معقل ليل من أجل التمسك بالصدارة

} برلــني - أكد مدرب كولن بيتر شـــتوغر أنه 
يحتاج ملعجزة كـــي يتفوق فريقه على مضيفه 
بايـــرن ميونيخ، اليـــوم اجلمعة، فـــي افتتاح 
املرحلة الثالثة والعشرين من الدوري األملاني 

لكرة القدم. 
ويعيـــش بايرن فتـــرة مميزة إذ لـــم يتلق 
أي هدف فـــي مبارياتـــه الثـــالث األخيرة في 
هامبـــورغ 0-8  ســـحق  وقـــد  البوندســـليغا، 
وبادربـــورن 6-0 خالل املرحلتني الســـباقتني، 
ليبتعـــد فريـــق املدرب األســـباني جوســـيب 
غوارديـــوال 8 نقـــاط عـــن فولســـبورغ أقـــرب 

مطارديه. 
وســـتكون الفرصـــة متاحة لبايـــرن حامل 
اللقب كي يبتعد في الصدارة، كون فولسبورغ 
يواجه مبـــاراة معقدة على أرض فيردر برمين 
املتألـــق في ختام املرحلة، يـــوم األحد. ويعول 
الفريق البافاري على الشهية املفتوحة لالعبيه 
خصوصـــا اجلنـــاح الهولنـــدي أريـــني روبن 
متصدر ترتيب الهدافني وصاحب 16 هدفا في 

آخر 18 مباراة. 
وقال شـــتوغر ”كل ســـنة أو سنتني حتدث 
معجـــزة. شـــاهدنا بعـــض احملـــاوالت غيـــر 
الناجحة. يترجمون كل فرصة تسنح لهم، وإذا 
تكرر ذلك أمامنا من الصعب أن نبقى على قيد 

احلياة“. 

والالفـــت أن كولن يعتبر ثاني أفضل فريق 
خارج أرضه هذا املوسم، إذ فاز في 5 من أصل 
11 مباراة، بيد أنه فـــاز مرة يتيمة على ملعبه 
ليحتل املركز الثالث عشر. وفي آخر 6 مباريات 
مبيونيخ، خســـر مرة واحـــدة 0-3 على ملعب 

أليانز أرينا في ديسمبر 2011.
وفي املبـــاراة الثانية، يســـتضيف برمين 
جنم املوســـم فولســـبورغ الفائز خمس مرات 
فـــي مبارياته الســـت األخيرة. ويقـــدم الذئاب 
اخلضر مستويات الفتة وســـجل لهم املهاجم 
باس دوشـــت 9 أهداف في آخر ثالث مباريات 
في مختلف املســـابقات، كما يبرز في صفوفهم 
البلجيكـــي كيفـــن دو بروين. لكـــن برمين لن 

يكـــون لقمة ســـائغة إذ فاز 5 مـــرات متتالية. 
وتتركز األنظار، الســـبت، على مواجهة القمة 
بني بوروســـيا دورمتوند الفائـــز في مبارياته 
الثالث األخيرة وضيفه شالكه في ديربي إقليم 

الروهر. 
ورأى مهاجـــم دورمتونـــد الغابوني بيار 
إمييريك أوباميانغ أن الفوز في الديربي األول 
لـــه. وبعد  فـــي أملانيا مبثابة ”نشـــوة كبيرة“ 
انتصاره الالفت على أتلتيكو مدريد األسباني 
1-0 فـــي دوري أبطـــال أوروبا، يســـتقبل باير 
ليفركوزن الســـادس فرايبورغ السادس عشر 
باحثا عـــن حتقيق فوزه األول بعد فشـــله في 
حتقيـــق الفوز فـــي املراحل الثـــالث األخيرة. 
وفـــي باقي املواجهات، يلعب الســـبت هانوفر 
مـــع شـــتوتغارت، وهوفنهامي مـــع ماينتس، 

وإينتراخت فرانكفورت مه هامبورغ.

قبل فوات اآلوان

يتطلـــع فريقـــا برشـــلونة وأتلتيكو مدريد 
حامل اللقب إلى اللحاق بقطار غرميهما ريال 
مدريـــد املتصدر قبل فوات اآلوان، وذلك عندما 
يخوضان اختبارين متفاوتني خارج ملعبيهما 
أمام غرناطة وإشبيلية ضمن املرحلة اخلامسة 

والعشرين من الدوري األسباني لكرة القدم. 
ويدخـــل برشـــلونة إلـــى مباراة يـــوم غد 
الســـبت مع مضيفه غرناطـــة القابع في املركز 
التاســـع عشـــر قبل األخير، وهو يســـعى إلى 
تناســـي الهزمية التـــي مني بها فـــي املرحلة 
املاضيـــة مبعقله أمام ملقـــة (0-1) الذي وضع 
حدا ملسلسل انتصارات النادي الكتالوني عند 
11 مباراة على التوالي في جميع املسابقات. 

وأصبح فريق املدرب لويس أنريكي يتخلف 
بعـــد هذه الهزمية الرابعة لـــه في الدوري هذا 
املوســـم بفارق 4 نقاط عـــن غرميه ريال مدريد 
املتصدر، وهو مطالـــب بالتالي بعدم التفريط 
في أي نقطة من أجـــل البقاء قريبا من النادي 

امللكي.
من جهته، ســـيكون أتلتيكـــو مدريد الذي 
يحتـــل املركـــز الثالـــث بفارق ثـــالث نقاط عن 
مالحقه فالنســـيا ومثلها عن برشلونة الثاني 
وســـبع عن جـــاره اللـــدود ريال مدريـــد، أمام 
اختبـــار صعب عندما يحل يـــوم األحد ضيفا 
علـــى إشـــبيلية اخلامس على ملعـــب ”رامون 
سانشـــيز بيزخوان“، حيث فـــاز رجال املدرب 

األرجنتيني سيميوني 3-1 املوسم املاضي. 
ويأمل رجال ســـيميوني في تناســـي هذه 

اخلســـارة والتركيز ســـريعا على الدوري من 
أجـــل احملافظة على آمالهم فـــي إحراز اللقب 
مجـــددا والبقاء قريبني من ريـــال مدريد الذي 
يســـعى بدوره إلـــى اســـتغالل عاملي األرض 
واجلمهور مـــن أجل حتقيق فوزه الثالث على 
التوالي، لكن املهمة لن تكون سهلة كثيرا أمام 
ضيفه فياريال الســـادس الذي يتخلف بفارق 
ســـت نقاط فقط عن املركـــز الرابع املؤهل إلى 
دوري األبطال املوسم املقبل. وتفتتح املرحلة، 
اليوم اجلمعـــة، بلقاء إســـبانيول مع قرطبة، 
ويلعب غدا السبت رايو فايكانو مع ليفانتي، 
وأمليريـــا مع ديبورتيفو ال كورونيا، وملقة مع 
خيتافـــي، على أن يلتقي يـــوم األحد إيبار مع 
أتلتيـــك بلبـــاو. وتختتم املرحلة يـــوم االثنني 

بلقاء سلتا فيغو مع إلتشي.

 موقعة نارية

تتجـــه األنظـــار إلى ملعب لويـــس الثاني 
الذي يســـتضيف، األحـــد، موقعـــة نارية بني 
موناكو وباريس ســـان جرمـــان حامل اللقب، 

فيما يخـــوض ليون املتصـــدر اختبارا صعبا 
يوم غد السبت أمام مضيفه ليل ضمن املرحلة 
السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي التي 
تفتتح اليوم اجلمعة بلقاء مرسيليا الثالث مع 

ضيفه كاين. 
وفي املواجهة األولى، يســـعى موناكو إلى 
استغالل احلالة املعنوية املرتفعة لالعبني إثر 
فوزهم على مضيفهم أرســـنال اإلنكليزي 1-3 
فـــي ذهـــاب الدور ثمـــن النهائي من مســـابقة 
دوري أبطال أوروبا مـــن أجل إحلاق الهزمية 
الثالثة بسان جرمان هذا املوسم واإلبقاء على 
حظوظهم في التأهل إلى املسابقة القارية األم 

املوسم املقبل.
ومـــن ناحيتـــه، يأمـــل ليون في التمســـك 
بالصدارة ومواصلة الصحوة التي حققها في 
املرحلة الســـابقة أمام ضيفه نانت (1-0) بعد 
سلســـلة من ثالثة تعادالت متتالية، لكن املهمة 
لن تكون سهلة في ضيافة ليل على ملعب ”بيار 
موروا“، حيث لم يذق طعم الفوز منذ األول من 
مـــارس 2008 حني تغلب عليه بهدف للبرازيلي 
فريد في طريقه إلى لقبه الســـابع على التوالي 

واألخيـــر. أما في ما يخص مرســـيليا الطامح 
إلى استعادة الصدارة التي تربع عليها لفترة 
طويلة قبـــل أن يتنازل عنها بعد سلســـلة من 
النتائـــج املخّيبة التي تتجســـد فـــي اكتفائه 
بالتعادل فـــي مبارياته الثالث األخيرة، فيأمل 
في العودة إلى ســـكة االنتصارات على حساب 
ضيفه كاين الذي يقبع في املركز الرابع عشر. 
وفـــي املباريـــات األخـــرى، يلعب الســـبت 
بـــوردو مع رينـــس، ولنس مع ريـــن، ومتز مع 
إيفيان، وتولوز مع ســـانت إتيان، ولوريان مع 
باســـتيا، على أن يلتقي يوم األحـــد نانت مع 

غانغان، ومونبلييه مع نيس.

كولن يحتاج إلى معجزة إليقاف طوفان بايرن

فان غال 

يراقب فاران

فلوريس يترك 

تدريب خيتافي

التونسي عبدالنور فخور بالفوز الكبير على أرسنال

} لنــدن - يفكر لويس فان غـــال املدير الفني 
لنادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي في التعاقد 
مع رافاييل فاران مدافع ريال مدريد األسباني 
خـــالل فترة االنتقاالت الصيفية القادمة، حيث 
أفادت عديـــد التقارير الصحفيـــة البريطانية 
بأن نادي مانشســـتر يونايتد يحاول التعاقد 
مـــع رافاييل فاران خـــالل الفتـــرة املقبلة، من 
أجل تدعيم صفوف الفريـــق الدفاعية، ولكنها 
أشـــارت إلـــى أن مســـؤولي النـــادي امللكي ال 
يرغبون في التخلي عن العب يعد أحد األعمدة 

األساسية للفريق في املستقبل.
وقد نفـــى املدافع الفرنســـي كل التكهنات 
التي أكدت على اســـتيائه مـــن وضعه احلالي 
مع ريال مدريد قائال ”هذا كذب، املنافسة شيء 
هام داخل الفريق مـــن أجل التطور، أحب تلك 

املنافسة وأي شيء يقال عني فهو كذب“.

} مدريــد - أعلـــن كيكـــي سانشـــيز فلوريس 
اســـتقالته بشـــكل مفاجـــئ من تدريـــب نادي 
خيتافي األســـباني. وعـــاد فلوريس (50 عاما) 
في يناير املاضي إلى النادي بعد قيادته فريق 
العاصمة في موســـم 2004-2005، لكن مشواره 

لم يدم طويال. 
وقـــال فلوريس ”هـــذا القرار األنســـب في 
الوقـــت الراهـــن“، معتبرا أنه قرار شـــخصي 
لتفـــادي مواقـــف لم تســـعده خـــالل جتاربه 
الســـابقة. ولم يصـــدر أي رد فعـــل فوري من 

جانب النادي األسباني على قرار االستقالة.
وبعـــد مرور 24 جولة يحتل خيتافي املركز 
13 بني فرق الدوري األسباني العشرين برصيد 
26 نقطـــة، متقدمـــا بأربـــع نقاط عـــن منطقة 
الهبـــوط. وخلـــف فلوريـــس، مدرب فالنســـيا 
وأتلتيكـــو مدريد ســـابقا الرومانـــي كوزمني 
كونترا عائـــدا إلى النادي الذي أشـــرف عليه 
فـــي 2004-2005، وهـــو أول موســـم في تاريخ 

خيتافي بدوري الدرجة األولى. 
وأشـــرف فلوريس على فالنســـيا من 2005 
إلى 2007 وبنفيكا البرتغالي،من 2008 إلى 2009 
وأتلتيكـــو مدريد من 2009 إلـــى 2011، كما كان 

مدربا للعني اإلماراتي.

تعود عجلة الدوريات األوروبية إلى الدوران في نهاية هذا األسبوع بعد فسح املجال أمام 
كبار القارة من أجل خوض غمار سباق دوري أبطال أوروبا، حيث ستشهد جل البطوالت 

لقاءات حاسمة وقوية.

◄ توصلت إدارة نادي برشلونة 
األسباني إلى اتفاق مع الدولي 

سيرجيو بوسكيتس، لتمديد عقده 
حتى عام 2019 مع إمكانية إضافة 
سنة أخرى، حسب ما ذكر النادي 

الكتالوني على موقعه الرسمي.

◄ كشف الفرنسي فرانك ريبيري 
جناح بايرن ميونيخ األلماني، أنه 

يفكر في نيل الجنسية األلمانية، 
وذلك بقوله ”لم ال؟ أتخيل البقاء 
في ألمانيا بعد انتهاء مسيرتي“.

◄ اقترب صانع األلعاب 
األرجنتيني خافيير باستوري من 

تجديد تعاقده مع ناديه الحالي 
باريس سان جيرمان الفرنسي، 

ليمتد حتى عام 2019، علما وأنه 
مرتبط بعقد معه حاليا حتى 

.2016

◄ قال وكيل أعمال المهاجم 
الغابوني لفريق بوروسيا 

دورتموند والالعب السابق 
لميالن بيير إيميريك أوباميانغ، 

إن نادي إنتر اإليطالي ُمهتم بضم 
موكله في الصيف القادم.

◄ تحدث مدير الفريق األول لكرة 
القدم بنادي بارما ساندرو ميلي 

عن األوضاع الكئيبة التي يمر 
بها النادي حاليا والذي يعتبر 

على حافة اإلفالس الكامل، وأشار 
إلى أن المشاكل التي يمر بها 

النادي ليست وليدة اللحظة.

◄ انتهى مشوار البريطاني 
أندي موراي المصنف ثالثا في 

دورة دبي الدولية للرجال في كرة 
المضرب، عند الدور ربع النهائي، 

وذلك بخسارته أمام الكرواتي 
الواعد بورنا تشوريتش 6-1 

و3-6 أمس الخميس.

باختصار

تحقيق  ــى  إل يسعى  مــدريــد  ريـــال 

لكن  الــتــوالــي،  على  الثالث  فــوزه 

ــام  ــن تــكــون ســهــلــة أم املــهــمــة ل

ضيفه فياريال السادس

◄
بني  القمة  على  تتركز  األنظار 

مبارياته  في  الفائز  دورتموند 

الــثــالث األخــيــرة وشــالــكــه في 

ديربي إقليم الروهر

◄

«إنه ملن الجيد أن تنهي املوســـم وأنت فائز بلقب. كل العب يريد 

الفـــوز بالبطولة األولى له في املوســـم، يمكننا تحقيق ذلك أمام 

توتنهام».

تيبو كورتوا 
حارس مرمى تشيلسي اإلنكليزي

«يبـــدو أن اإلعالم اإلنكليزي لـــم ينس ما فعلتـــه بمنتخب إنكلترا 

فـــي مونديال البرازيل، لكنه نســـي أننـــي لعبت فـــي إنكلترا، ومن 

املفترض أن يظهروا لي بعض االحترام». 

لويس سواريز 
مهاجم فريق برشلونة األسباني

«نعـــرف أن أتلتيكـــو خصم قـــوي وصعـــب للغاية، وأنا ســـعيد بما 

قدمنـــاه. قمنـــا باحتـــواء مهاجميهـــم ماندزوكيتـــش وجريزمـــان 

وتوريس، حققنا أهدافنا ولعبنا بنضج». 

  روجر شميدت 
مدرب باير ليفركوزن األملاني

أرسين فينغر:

سنقدم كل شيء من 

أجل محاولة تحقيق 

المطلوب

المدافع التونسي لفريق موناكو يوجه رسالة إلى توتنهام اإلنكليزي
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} مانيــال – مرافقتـــان مـــن أجمـــل الممثالت 
الســـينمائيات للرئيـــس الفرنســـي فرنســـوا 
هوالند على متن طائرة الرئاســـة التي حطت 
فـــي العاصمة الفلبينية مانيال أمس في زيارة 
لمدة 48 ساعة تتمحور حول التغير المناخي.

ورافقت كوتيار التي رشـــحت لنيل األوســـكار 
هوالند لبحـــث التغيرات المناخية بمناســـبة 
انعقاد مؤتمـــر المناخ لعام 2015 في فرنســـا 

بحضور ممثلي 196 دولة.

وقـــال مصـــدر فـــي اإلليزيـــه إن إشـــراك 
الممثلتيـــن في الزيارة الهدف منه االســـتفادة 
من الشعبية التي تحظيان بها للترويج لفكرة 
التقليـــل من اســـتهالك المحروقـــات الملوثة 
للطبيعـــة. وأضـــاف أن الزيـــارة تنـــدرج في 
إطار ”سياسة آســـيوية قوية من أجل التنمية 
والديموغرافيـــا“ قبـــل أن ينتقـــل هوالند إلى 
فيتنـــام وكوريـــا الجنوبيـــة أو الصين خالل 

األشهر المقبلة. 

وركز المصدر ذاته على أن اختيار هوالند 
لكوتيـــار يعـــود إلى كونها ناشـــطة في مجال 
الحفـــاظ على المنـــاخ وعلـــى الطبيعة، حيث 
خاضت ســـابقا حمالت للدفاع عن البيئة وعن 
الحيوانات، مشيرا إلى أن الممثلة والمخرجة 
ميالني لوارن سوف ترافقهما أيضا خالل هذه 

الزيارة، فهي ناشطة أيضا  في هذا المجال.
وأطلقت كوتيار في اليوم األول من الزيارة 
”نـــداء مانيال“ لصالح اتفاق ســـيعقد بباريس 
في ديســـمبر القادم. وقالـــت إن المرة األولى 
التـــي التقـــت فيها هوالنـــد كانت علـــى متن 

الطائرة الرئاسية في اتجاه مانيال.
وتعتقـــد كوتيار أن الجهـــود المبذولة في 
فرنسا لحماية الطبيعة تتقدم ببطء، لذلك البد 

من النظر إلى الموضوع كقضية سياسية.

وســـبق لكوتيار أن نالت جائزة األوسكار 
ألفضل ممثلة ســـنة 2008 عـــن دورها في فيلم 
”الحيـــاة باللون الـــوردي“ الذي جســـدت فيه 

شخصية المغنية إديث بياف.
وأثار اختيـــار هوالنـــد للممثلتين العديد 
مـــن التســـاؤالت لـــدى الصحافة الفرنســـية 
وخصوصـــا على مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث ســـخر ناشـــطون من اســـتبدال هوالند 
لصديقته الممثلة جولي غاييه وتســـاءلوا عن 

سبب استبدالها.
يذكـــر أن اختيـــار الرؤســـاء الفرنســـيين 
الفنانيـــن الصطحابهم ضمن زيارات رســـمية 
ليست عادة جديدة، فقد سبق لميتران وشيراك 
وســـاركوزي أن اختاروا نجوما من عالم الفن 

لمرافقتهم في زياراتهم الرسمية الخارجية.

الرئيس الفرنسي يصطحب ممثالت السينما للفلبين نصرة للمناخ
يبدو أن عالقة الرئيس الفرنســــــي فرانســــــوا هوالند بالفنانات لن تنتهي، فبعد اكتشــــــاف 
عالقته الغرامية باملمثلة جولي غاييه التي كانت ســــــببا في انفصاله عن فاليري تريرويلر، 
شنت الصحافة الفرنسية هجوما شرسا على هوالند بعد أن اصطحب شابتني من ممثالت 

السينما، السمراء ماريون كوتيار، والشقراء ميالني لوران في زيارة رسمية للفلبني.

صباح العرب

} بعض الظرفاء من قدامى أهل الشـــام، 
كان يستعمل الشـــتيمة لتلطيف األجواء، 
فالجـــد والتهذيب متعبان، والهزل وإفالت 
األمـــور عـــن زمامهـــا، مطلوبـــان لكســـر 
الحواجز بين الخلق، حتى تتحطم جدران 
الحجرات، ويســـهل تقريب وجهات النظر، 
فتجـــده يشـــتمك بال ســـبب، ثـــم يضحك، 
وكان فخري البارودي سيد ذلك العالم، إذ 
يقول في شريط الفيديو القصير والوحيد 
المتوفر له بعد أن يـــروي يوميات الثورة 
الســـورية األولـــى ”أدعـــو الله ســـبحانه 
وتعالى أن ينظف قلوبنا، ويجمع شـــملنا، 
سبعون مليون إنسان (عدد سكان البلدان 
العربيـــة آنـــذاك) متفرقون!، اللـــه يخرب 
بيتهـــم وبيـــت قلبهـــم، اللـــه يجمعهم أو 
يهفيهـــم (يفنيهم)، أو يبعـــث نبيا جديدا 

يميتنا جميعا، أو يتصّرف بمعرفته“.
وللبشـــر أساليب مختلفة في الشتيمة، 
إال أنهـــا فـــي عالـــم الصحافة أمـــر آخر، 
ومقياس عجيب، فكثيرا ما نسمع العبارات 
التالية في يوميات الصحفي، ”لم يشتمني 
أحٌد هـــذا الصباح“ يقول الصحفي محّدثًا 
نفســـه، حين يبحث عـــن ردود الفعل على 
ما يكتـــب، ”لم يصّب أحٌد جام غضبه علّي 
منذ فترة، األمر غريب“ يفّكر الصحفي، ”ال 
أحد يذكرني بالســـوء! لمـــاذا؟ هل تراجع 
مســـتواي في الكتابة؟“ يحاســـب نفســـه، 
وهكذا تمضـــي أيام الصحفي بين ســـيل 

وسيل من سعد المالفظ.
الشـــتيمة رابطـــة تجمع النـــاس إذا، 
وخيمـــة يســـتظّل تحتهـــا األحيـــاء، فقد 
انتشـــرت دراسة بريطانية حديثة تؤكد أن 
استخدام الشـــتائم، وحتى المقذعة منها، 
له تأثير إيجابي على جســـم اإلنســـان، بل 
إنه قد يســـكن اآلالم ويســـاعد على إراحة 
األعصاب، مشـــيرة إلـــى أن المرء يشـــتم 
بالفطرة ردا على مؤثرات خارجية معينة، 
وقد برهنت التجربة التي أجريت على أكثر 
من ســـتين متطوعا، وضعـــوا أيديهم في 
ســـطل ماء مثلج، بعد أن تم تقسيمهم إلى 
مجموعتين، تم السماح لألولى باستخدام 
شـــتائم جارحة، بينما منـــع اآلخرون من 
اســـتخدام ذلك، على أن الشـــتامين كانوا 
أكثر قدرة على تحمل األلم، وأكد المشرف 
على التجربة، ريتشـــار ستيفنز، أن الشتم 
يزيد من قدرة اإلنســـان علـــى التحّمل، ألن 
الشـــتائم رد فعل طبيعي، ولو أنها سلبية، 

لزادت من درجة الشعور باأللم.
وقال ســـتيفنز إن فكرة التجربة قامت 
بعد أن الحظ هو شـــخصيا أنـــه كثيرا ما 
اســـتخدم الشـــتائم للتخفيـــف مـــن ألمه 
بعـــد حـــادث تعرض لـــه، كمـــا أن زوجته 
شـــتمت األطباء والممرضات الذين قاموا 
بمساعدتها أثناء الوالدة، األمر الذي عرف 
الحقـــا أن األطبـــاء معتادون عليـــه أثناء 
نقال عن  التوليد، وقالـــت مجلة ”التايـــم“ 
ستيف باركنر المتخصص في األلسنيات 
وعلوم اللغة، إن الشـــتائم تكـــون تحريفا 
طبيعيـــا لصرخات األلم طّورها اإلنســـان 
عبـــر التاريخ، وقال باركنـــر ”إذا ما دعس 
اإلنســـان على ذيل قط أو كلب، فإن األخير 
ســـيبادر إلى إطالق صراخ مرتفع، وكذلك 
كان البشـــر يفعلون في السابق، وبعد ذلك 
طـــوروا كلمات للتعبير عـــن األلم فصاروا 
يســـتخدمونها علـــى غـــرار ما تســـتخدم 

الحيوانات النباح أو المواء مثال“.

اللهم أرزقنا شتيمة تريحنا

إبراهيم الجبين

} املغنيـــة ريتا أورا تلتقط ”ســـيلفي“ مـــع معجبيها خالل حفل توزيع جوائز ”بريت“ ملوســـيقى 
البوب في لندن.

أول عملية لزراعة رأس بشرية في العام 2017

شقراء تسرق خصيتي ممثل روسي

سقوط مادونا أهم 

من جوائز موسيقى 

البوب البريطانية

واشنطن تحتفل بزراعة 

الماريغوانا وتدخينها بالمنازل

} رومــا – قـــال الجـــراح اإليطالي ســـيرجيو 
كانافيـــرو إن إمكانية إجراء أول عملية لزراعة 

رأس إلنسان ستكون في عام 2017.
ويســـعى الجراح الســـتخدام هـــذا العالج 
”الثوري“ في مد يد العـــون للحاالت المتأخرة 
بمرض السرطان، أو من يعانون مرضا عضاال 
على مستوى األعصاب والعضالت. ومن المقرر 
أن يعلـــن كانافيرو عن مشـــروعه في المؤتمر 
السنوي لألكاديمية األميركية لجراحي العظام 
واألعصاب في يونيـــو المقبل. وقدم كانافيرو 
شـــرحا للطريقة التـــي سيســـتخدمها إلجراء 
العملية في دورية ”جراحة األعصاب الدولية“. 
وتتلخـــص طريقة إجراء العملية في تبريد 
رأس المســـتفيد وجســـم المتبـــرع قبل إجراء 

العملية بهدف إطالـــة فترة حياة الخاليا دون 
أوكســـجين، حيث ســـيتم تشـــريح األنســـجة 
القريبة من العنق، كما ســـيتم توصيل األوعية 
الدمويـــة باســـتخدام أنابيـــب دقيقـــة. وبعد 
العملية ســـيوضع الشـــخص في غيبوبة لمدة 

شهر لمنعه من الحركة.
 ويتوقع كانافيرو أن يتمكن الشـــخص من 
الشـــعور بوجهه وتحريكه بمجـــرد أن يفيق، 
في حين ســـيتمكن من الحديث بنفس الصوت 
واستعادة القدرة على المشي بعد عام تقريبا. 
وكانـــت أول عملية ناجحـــة لزراعة رأس تمت 
عام 1970 على القردة في الواليات المتحدة، إذ 
عاش القرد لمـــدة 9 أيام، قبل أن يرفض جهاز 

المناعة الرأس الجديد.

} موســكو - أطلقت الشرطة الروسية حملة 
للبحـــث عن عصابة اتجار في أعضاء البشـــر 
تمكنـــت من تخديـــر ممثل تلفزيوني وســـرقة 

خصيتيه.
وتعتقد الشـــرطة أن ديمتـــري نيكواليف، 
البالغ من العمر 30 عاما، احتسى مشروبا مع 
سيدة شقراء جذابة تحدثت إليه بعدما انتهى 
من عرض في أحد مسارح موسكو الصغيرة.

وبعـــد تبـــادل أطـــراف الحديـــث بطريقة 
اتسمت باللطف، عرضت السيدة على ديمتري 

الذهاب معا إلى حمام السونا، فوافق رغم أنه 
متزوج.

وقـــال ديمتـــري إنـــه ال يتذكر شـــيئا بعد 
جلســـة السونا، وتعتقد الشـــرطة أن ديمتري 
قد تعرض لعملية تخدير قبل أن يســـتيقظ في 
اليوم التالي ويجد نفســـه ملطخا بالدماء في 
محطة للحافالت ويعاني مـــن آالم مبرحة في 

نصف جسده السفلي.
وأخبـــر األطباء ديمتري الحقـــا، بعد نقله 

إلى المستشفى وفحصه، بأنه فقد خصيتيه.

} واشــنطن – احتفـــل المدافعـــون عن تقنين 
الماريغوانـــا فـــي وقـــت مبكـــر صبـــاح أمس 
الخميـــس بالتطبيـــق الرســـمي لقانـــون في 
العاصمـــة األميركية واشـــنطن يجعـــل زراعة 

الماريغوانا وتدخينها في المنزل مشروعا.
وقال روبرت كابيتشي، من مشروع سياسة 
الماريغوانا، ”لم تعـــد الكحوليات هي المواد 
الترفيهية الوحيدة المســـموح بها للمجتمع، 
إذا كان بإمـــكان الرئيـــس تنـــاول الجعـــة في 
البيت األبيض، فإنه ينبغي أن يسمح للبالغين 
بزراعة وتعاطي مواد أقل ضررا في منازلهم“.

وجـــاء ذلك في إشـــارة من كابيتشـــي إلى 
احتساء الرئيس باراك أوباما للجعة في البيت 
األبيـــض، وهو ما تفيد به التقارير علنا. ولكن 
أوبامـــا أيضا يعرف بأنـــه الرئيس األول الذي 
يعترف بصراحة أنـــه دخن الماريغوانا عندما 
كان شابا. وكان الرئيس األسبق بيل كلينتون 
قـــد قال إنه اســـتخدم الماريغوانـــا ولكن دون 
استنشاق أدخنتها. وحصل تقنين الماريغوانا 
في واشنطن على موافقة الناخبين في المدينة 

في نوفمبر الماضي.
ودخل القانون حيز التنفيذ أمس الخميس.
ويضـــع القانون عددا مـــن القيود. وال يعد 
القانـــون في واشـــنطن العاصمـــة على درجة 
كبيـــرة مـــن التحرر مثـــل القوانيـــن الخاصة 
بالماريغوانا في كولورادو ووالية أالسكا على 

الساحل الغربي للواليات المتحدة.
وبموجـــب القانون، فإن زراعة الماريغوانا 
وتدخينهـــا أو أكلها مســـموح بهـــا ولكن في 
المنزل فقط ولألشخاص البالغين من سن الـ21 
عاما فأكثر فقط. أما شراء الماريغوانا وبيعها 

فهما محظوران تماما .

} لندن – كوفئ إيد شـــيران وســـام سميث 
وتايلور ســـويفت، مساء األربعاء، في لندن، 
خالل الحفلة الخامســـة والثالثين لجوائز 
لموســـيقى  البريطانيـــة  أووردز“  ”بريـــت 
البـــوب، أمـــا الفنانة مادونا فقـــد كانت من 
نصيبها ســـقطة قوية على المســـرح خالل 
تقديمها ألغنية ”ليفينغ فور الف“ أو ”أعيش 

للحب“.
وتصدر الموقف المحرج الذي تعرضت 
لـــه مادونـــا وكان الحـــدث األبـــرز في حفل 
”بريت أووردز“ الســـنوي، عناوين الصحف 
مـــع صور لها وهي تســـقط للخلف من فوق 

المسرح متعثرة في عباءة سوداء.
وســـقطت مادونـــا علـــى المســـرح بعد 
أن فشـــلت في خلـــع العباءة التـــي ترتديها 
ضمـــن الزي المصمـــم للعـــرض الفني قبل 
أن يســـاعدها الراقصـــون علـــى النهـــوض 
مجـــددا. وبـــدت مضطربة أثناء ســـقوطها 
للخلـــف من فوق المســـرح لكنهـــا واصلت 
تقديم العرض، وقالت الحقا عبر حســـابها 
على إنســـتاغرام إنها بخير، مقتبسة بعض 
كلمات أغنيتها ”ال يمكن لشـــيء أن يمنعني 

والحب أنهضني“.
وكان المغني ومؤلف األغاني اإلنكليزي 
إد شـــيران أكبر الفائزين، حيث حصل على 
جائزتي أفضل مغن بريطاني وأفضل ألبوم 

غنائي عن ثاني ألبوم مسجل له ”إكس“.
وتـــوج المغنـــي ســـام ســـميث بجائزة 
”أبـــرز نجاح عالمي“، فيما فازت بالوما فيث 
بجائـــزة أفضل فنانة بريطانية، وفاز ثنائي 
بجائزة  موســـيقى الروك ”الـــدم الملكـــي“ 
أفضل فريق موسيقي، وذهبت جائزة أفضل 

فنانة دولية لتيلور سويفت.
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