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الكاتب ذات وليس أداة 

في يد املجتمعات

برشلونة على بعد خطوات من كأس أسبانيانبيهة عبدالرازق

ص 15

ص 23 ص 20

} اجلزائر  – وضعت أزمة انهيار أسعار النفط 
الرئيس اجلزائـــري عبدالعزيـــز بوتفليقة في 
الزاوية، ودفعته إلى التراجع عن وعود أطلقها 

في حملة التجديد له بوالية رابعة.
وكشفت األزمة النفطية عن هشاشة النظام 
اجلزائري الذي راهن طيلة عقود على مداخيل 
النفط دون ســـواها حتـــى أن بوتفليقة وصف 
هذه األزمة بأنها ”قاسية“، معتبرا أنه ال ميكن 

التكهن بتداعياتها في املدى القريب.
وجلـــأت الســـلطات إلـــى االســـتثمار في 
الغـــاز الصخري، لكـــن األمر أثـــار موجة من 
االحتجاجـــات يتوقـــع أن تتوســـع وأن تهدد 
االســـتقرار الذي يفاخر النظام به بعد أن جنا 

من ثورات ”الربيع العربي“.
وتبدو خيارات القيادة اجلزائرية للتعامل 
مع األزمـــة محدودة جدا، بعـــد أن فقد خطاب 
التخويـــف مـــن مصيـــر تونس وليبيـــا، وهو 
خطاب انبنى على نظرية املؤامرة واتهام قوى 
خارجيـــة بالوقـــوف وراء االحتجاجات التي 
كانـــت تظهر وتختفي خالل الســـنوات األربع 

املاضية في محافظات جزائرية مختلفة.
وجنحت الســـلطات اجلزائرية في تأجيل 
االنتفاضـــة االجتماعيـــة ســـنوات قليلة، لكن 
خبـــراء يســـتبعدون أن تنجح فـــي محاصرة 

تداعيـــات األزمة خاصة في ظل توســـع دائرة 
الفســـاد في البالد، وحتميل الفئات الشـــعبية 
الهامشـــية نتائج األزمة بالزيادة في أســـعار 
املـــواد التموينيـــة، وعـــدم املضي فـــي إجناز 
املشـــاريع اخلدمية التي تعـــود بالفائدة على 

هذه الفئات (مشاريع اإلسكان، والترامواي).
وتشـــير تقاريـــر محلية إلـــى أن اخلدمات 
االجتماعية من صحة وسكن وتعليم ومواطن 
عمل في تراجع مســـتمر، وأصبحت الصحف 
تنشـــر فـــي صفحاتهـــا االولى أخبـــار ارتفاع 

أسعار اللحوم واخلضار والفواكه.
وجتـــددت االحتجاجـــات ضد اســـتخراج 
الغـــاز الصخـــري فـــي اجلزائر االثنـــني غداة 
مواجهات عنيفة بني احملتجني والشـــرطة في 
إصرار من احلكومة على املضي في مشروعها 

وإنهاء املظاهرات التي اندلعت منذ شهرين.
اجلزائـــري  اجلنـــوب  منطقـــة  وتشـــهد 
مظاهرات تـــكاد تكون يومية ضد اســـتخراج 
الغـــاز الصخري بســـبب تخوف الســـكان من 

تلويث املياه اجلوفية.
وخـــالل احلملة االنتخابية الرئاســـية في 
2014، كان رئيـــس الوزراء احلالـــي عبداملالك 
ســـالل يردد خالل املهرجانات فـــي كل أنحاء 
البالد أن ”اجلزائر دولة غنية وستســـتمر في 

تقـــدمي اإلعانات للمواطنني ومتويل مشـــاريع 
الشـــباب“ حتى وإن اســـتخدموا هذه األموال 

”في شراء السيارات والزواج“.
تعليقـــات  التصريحـــات  هـــذه  وأثـــارت 
كثيرة فـــي الصحف وعلى شـــبكات التواصل 
االجتماعي، واعتبر ذلك تبذيرا ألموال الدولة.

وقـــال علـــي بـــن فليـــس أبـــرز معارضي 
بوتفليقـــة إن الســـلطة القائمـــة تخشـــى من 
مســـاءلة الشـــعب لها بخصوص االختالسات 
والتبذير، لذلـــك فهي في حالة ارتباك قصوى، 
وال تعرف كيـــف تفكر، أو كيف يجب عليها أن 
تتصرف، وال تعلم ماذا ستفعل ملواجهة األزمة.

وذهـــب خبـــراء إلى حـــد التحذيـــر من أن 
اجلزائر ”قـــد تضطر إلى اللجوء لالســـتدانة 
مـــن صنـــدوق النقـــد الدولي خالل ثـــالث أو 
كما أكد محافظ البنك املركزي  أربع ســـنوات“ 

السابق عبدالرحمن حاج ناصر.
ويعيـــد التحذيـــر إلى أذهـــان اجلزائريني 
ذكريات مظلمة إبان التســـعينات عندما كانت 
العائدات ال تكفي حتى لدفع خدمة الدين، بعد 

سنوات من انهيار أسعار النفط.

أســـهمت ضغوط قبائـــل جنوب  } صنعــاء – 
اليمن علـــى تنظيم القاعدة في إطالق ســـراح 
القنصل الســـعودي في عدن عبدالله اخلالدي 
الـــذي ظل محتجزا لدى التنظيم املتشـــدد منذ 

عام 2012.
وتســـعى القبائـــل اليمنيـــة إلـــى تكويـــن 
جبهـــة موحدة ملواجهـــة احلوثيني مما فرض 
إعـــادة النظر إلى املواجهة الدائرة مع عناصر 

القاعدة في اجلنوب.
احلوثية  وتتطلع ميليشيات ”أنصار الله“ 
للتوســـع في مناطق وسط وجنوب اليمن بعد 
جناحها في إحـــكام قبضتها علـــى العاصمة 
صنعـــاء، لكن قبائل في اجلنوب تتوعد بشـــن 
حرب شرسة على اجلماعة املدعومة من إيران 

إذا قررت التقدم نحو اجلنوب.
وكان اخلالـــدي خطـــف مـــن مدينـــة عدن 
جنوبـــي اليمن في 28 مـــارس 2012 وظهر في 
عدد مـــن أشـــرطة الفيديو التي بثهـــا تنظيم 
القاعـــدة طالبـــا مـــن الرياض التفـــاوض مع 

اخلاطفني من أجل إطالق سراحه.
وطالب تنظيم ”قاعـــدة اجلهاد في جزيرة 
العـــرب“ فـــي املقابـــل بفديـــة واإلفـــراج عـــن 
ســـجينات في الســـعودية ينتمني إلـــى التيار 

اجلهادي.
إن القبائـــل  وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
اليمنيـــة كثفـــت مـــن جهودها إلجبـــار تنظيم 
القاعدة على الكف عن مهاجمة الســـعودية في 
خطب زعماء التنظيم، كما حاولت أيضا إقناع 
قادة التنظيم بعـــدم التخطيط لتنفيذ عمليات 

ضد مصالح الرياض في اليمن.
وتتطلـــع القبائل اليمنية إلى االســـتعانة 
في حتالفهـــا القبلي بعناصـــر القاعدة الذين 
ميتلكـــون خبـــرات قتاليـــة متراكمـــة جـــراء 
مواجهاتهـــم فـــي املاضـــي لوحـــدات اجليش 

اليمني.
وجتادل زعامات هـــذه القبائل بأن الكثير 
من عناصـــر القاعدة هناك إمنـــا انضموا إلى 
التنظيم بدوافع مالية أكثر منها عقائدية وأنها 
أشـــبه بعالقة رجـــال طالبان في أفغانســـتان 

بأفراد القاعدة.
وأكـــد املتحـــدث باســـم وزارة الداخليـــة 
السعودية في تصريح لوكالة األنباء الرسمية 
أن اإلفـــراج عـــن اخلالدي هـــو نتيجة ”جهود 
بذلتها أجهزة االســـتخبارات السعودية“. ولم 

يقدم مزيدا من التفاصيل.
وذكـــر املتحدث بـــأن اخلالـــدي قد خطف 
من أمـــام منزله في عدن، ثم ســـلم في ”صفقة 
إلى أعضاء من ”الفئة الضالة“، أي  مشبوهة“ 

تنظيم القاعدة.
وقـــد حصـــل اإلفـــراج عـــن الدبلوماســـي 
الســـعودي بعد قرار اتخذته الســـعودية بنقل 
ســـفارتها مـــن صنعاء التـــي يســـيطر عليها 
احلوثيون الشـــيعة، إلى عدن، تعبيرا عن دعم 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وكانـــت قوى قبلية قد ســـاهمت في خروج 
هـــادي من صنعاء وتأمينـــه إلى حني وصوله 

إلى عدن.

كشـــفت  قـــد  ســـعودية  مصـــادر  وكانـــت 
لـ“العـــرب“ أن دورا ســـعوديا عمانيـــا فاعـــال 
مع القبائل أفســـح ممرا آمنـــا للرئيس هادي 

للتوجه إلى عدن.
لكـــن الـــدور الســـعودي يتجـــاوز كثيـــرا 
التنســـيق مـــع الرئيـــس اليمني وميتـــد إلى 
تشكيل حتالف قبلي كبير لرد الهجوم احلوثي 
على اجلنوب ومحاربة ســـيطرة ”أنصار الله“ 

على مناطق واسعة من الشمال.
ويشمل التنســـيق السعودي دور محافظة 
حضرموت وما صار يســـمى بالسد الشافعي 
أمـــام التمـــدد احلوثي ودور قبائـــل احملافظة 

ورجال األعمال في مواجهة احلوثيني.
وتتمتع األجهزة األمنية السعودية بروابط 
وثيقـــة مع معظم زعمـــاء القبائل فـــي اليمن. 
وسعت القبائل في السابق إلى حتييد القاعدة 

عن الصراع لكن محاوالتها باءت بالفشل.
وازداد وضـــع املفاوضـــات القبليـــة مـــع 
التنظيم ســـوءا بعدما قتل نائب محافظ مأرب 
بعد استهداف طائرات أميركية دون طيار لوفد 
رفيع املســـتوى يرأســـه جابر علي الشبواني 

مما أدى إلى مصرعه مع 4 من حراسه.
وانقطع احلوار منـــذ ذلك احلني، لكنه عاد 
مجـــددا بعد ســـيطرة احلوثيـــني على صنعاء 

وفرار الرئيس اليمني إلى عدن.
وقـــد أعلن هادي عـــن وصوله إلى عدن في 
21 فبرايـــر وبدأ ميارس مهامه الرئاســـية من 

القصر اجلمهوري في املدينة.
وشـــجع ذلـــك القبائـــل اليمنيـــة وأحزابا 
معارضـــة علـــى االنســـحاب من احلـــوار مع 
احلوثيـــني وفـــرض طـــوق مـــن العزلـــة على 
حتركاتهـــم السياســـية، فيمـــا قـــرر عـــدد من 
جيران اليمن باإلضافـــة إلى الواليات املتحدة 

وبريطانيا فتح سفاراته في عدن.
وتعتبر واشـــنطن أن القاعـــدة في جزيرة 
العرب أخطر فروع التنظيم الســـني املتطرف. 
وتنتشـــر القاعدة في جزيرة العرب في جنوب 
وجنوب شرق اليمن حيث استفادت من ضعف 

السلطة املركزية لبسط نفوذها.
ويقول مراقبـــون أميركيـــون إن الواليات 
املتحدة حتتاج الرئيس هادي في السلطة اآلن 
لتجنـــب فتح جبهة جديدة حلرب بالوكالة بني 
الســـعودية وإيران في اليمن، كمـــا أنها ترى 
ضرورة املســـاهمة في تشـــكيل مالمح عملية 

سياسية مستقرة في اليمن.
ورغـــم ذلك جلـــأت أجهزة االســـتخبارات 
األميركيـــة إلى التواصل مـــع احلوثيني عقب 
تقدمي حكومة خالد البحاح الستقالتها بحجة 
سيطرة امليليشيا الشـــيعية على أجهزة األمن 
املكلفة بالتنسيق مع األميركية لشن الهجمات 

على تنظيم القاعدة.
لكن مصـــادر قالت إن واشـــنطن تراجعت 
عن ذلك بعد سحب هادي الستقالته وبدأت في 
وضع خطة لدعمه بالتنسيق مع دول خليجية 

على رأسها السعودية واإلمارات.

اجلمعي قاسمي

} تونــس – اســـتفاد التنظيم الدولي لإلخوان 
املســـلمني من خرق قطر للمصاحلة اخلليجية 
ليســـتعيد خططـــه فـــي التحريـــض على دول 
املنطقة، وهو ما عكسه اللقاء الذي استضافته 
الدوحـــة بـــني يوســـف القرضـــاوي رئيـــس 
االحتاد العاملي لعلماء املســـلمني، أحد األذرع 
اإلخوانية، وبني عبدالفتاح مورو نائب رئيس 

حركة النهضة في تونس.
وبعـــد فترة اســـتكانة ُفرضـــت عليه خالل 
األشـــهر املاضية، يعود القرضاوي إلى دائرة 
الضـــوء، من بوابة حركة النهضة اإلســـالمية 

التونسية برئاسة راشد الغنوشي.
ويأتـــي هـــذا االجتمـــاع في الوقـــت الذي 
تواترت فيه أنباء عن رفع الســـلطات القطرية 

القيـــود التي كانت تفرضها على رموز جماعة 
اإلخـــوان، حيث تكثفت التحركات واالتصاالت 
واالجتماعـــات اإلخوانية في مســـعى لترتيب 
األوضاع الداخلية للتنظيـــم الدولي لإلخوان 

على ضوء املتغيرات اإلقليمية والدولية.
ويبـــدو أن القرضـــاوي يريد العـــودة إلى 
املعترك السياســـي واإلعالمي بسبب الوضع 
احملرج للتنظيم الدولـــي لإلخوان، الذي باتت 
االنقســـامات تعصف بأركانه وفروعه في عدد 
من الدول العربية، منها األردن وليبيا ومصر.

وبحســـب زهير حمدي األمني العام للتيار 
الشـــعبي التونســـي، فإن االجتماع يؤكد مرة 
أخرى أن العالقة بني حركة النهضة اإلسالمية 
التونســـية والتنظيم الدولي جلماعة اإلخوان 
لم تنقطع، وذلك بغض النظر عن فحوى ما دار 

بني مورو والقرضاوي خالل هذا االجتماع.

وقـــال حمدي لـ“العرب“، ”ال وهم لدينا بأن 
العالقـــة بني حركـــة النهضة وبقيـــة مكونات 
التنظيـــم الدولي لم تنقطـــع، ولن تنقطع ألنها 
تقوم على أساس سلوك وتفكير اجلماعة التي 

تبقى محكومة باملرشد واملرجعية الفكرية“.
 ولفـــت إلى أن أهمية اجتماع القرضاوي- 
مـــورو تكمن في توقيته الـــذي تزامن مع حالة 
املخـــاض الـــذي تشـــهده املنطقة علـــى ضوء 
تزعـــزع احملور التركي القطري، وتراجع تأثير 

اإلخوان في املشهد السياسي العربي.
ويرى مراقبـــون أن هذا االجتماع ال يخرج 
من دائرة حتركات جماعة اإلخوان التي تكثفت 
بشـــكل الفت خالل األشـــهر القليلـــة املاضية 
مســـتفيدة من التسهيالت التي حصلت عليها 
من السلطات القطرية التي تسعى إلى التنصل 
مـــن التزاماتها وتعهداتهـــا املرتبطة باتفاقية 

الرياض التي عاد مبوجبها سفراء السعودية 
واإلمارات والبحرين إلى الدوحة.

وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق أن 
عددا مـــن رموز وعناصر جماعـــة اإلخوان قد 
عادوا مجددا إلى الدوحة، بعد فك القيود التي 

كانت تفرضها عليهم السلطات القطرية.
وأشـــارت إلـــى أن القرضاوي، هـــو حلقة 
الوســـاطة لعودة عناصر اإلخوان إلى الدوحة 
ملمارســـة نشـــاطهم، حيث تكثفـــت مؤمترات 

ألعضاء التنظيم الدولي في الدوحة.
وأضافـــت أن مســـؤولني قطريـــني أبلغوا 
رمـــوز وأفراد جماعة اإلخـــوان املوجودين في 
تركيـــا بالعودة إلى الدوحـــة دون أي ضغوط 
أو مراقبة لنشـــاطهم أو حلركة أموالهم، وهو 
ما سهل عليهم البدء في إعادة هيكلة التنظيم 

الدولي على ضوء متطلبات املرحلة اجلديدة.

القرضاوي يتسلل إلى دائرة الضوء من بوابة {نهضة} الغنوشي
[ تحركات إخوانية إلعادة ترتيب أولويات التنظيم الدولي لإلخوان

[ موجة احتجاجات جديدة ضد استخراج الغاز الصخري
أزمة النفط تهز عرش بوتفليقة

} عناصر من ميليشيات احلشد الشعبي ترفع علما طائفيا قبيل هجوم ضد تنظيم داعش قرب سد الُعظيم شمالي بغداد خالل عملية عسكرية يقودها 
اجليش العراقي الستعادة مدينة تكريت.

قبائل يمنية تضغط على القاعدة 

لوقف مواجهتها مع السعودية

مســـعودمحمـــد العرقوبـــي عبدالل

ب
20 ص

سوق العصر وجهة الفقراء في تونس

النيران الصديقة تشتغل داخل 

معسكر السلطة في الجزائر ص ٢ 
ماذا تفعل الطائرات اإليرانية 
في اليمن ص ٦



} تونــس - عقـــد املكتـــب التنفيـــذي حلزب 
نداء تونـــس اجتماعا هاما بحضـــور الكتلة 
البرملانّية ومنســـقني للمكاتب بأنحاء البالد، 
ملناقشة اخلالفات التي كادت تعصف بوحدة 

احلزب خالل الفترة األخيرة.
وقّرر املجتمعون تشـــكيل مكتب سياسي 
يجمـــع أعضاء الهيئـــة التأسيســـية للحزب 
وثمانية أعضاء من املكتب التنفيذي وثمانية 
أعضـــاء مـــن الكتلـــة النيابية، لتوّلـــي إدارة 
شؤون احلزب واإلعداد ملؤمتره الذي لم يحدد 

موعده بعُد.
وأشار نائب رئيس احلركة محمد الناصر، 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة، إلـــى أن أعضاء 
احلزب علـــى وعي مبســـؤوليتهم التاريخّية 
جتـــاه الوطـــن خالل الفتـــرة احلاليـــة، الفًتا 

إلى أّنـــه مت جتاوز األزمات خـــالل االجتماع 
واالتفـــاق على عدم اعتماد أســـلوب اإلقصاء 

داخل احلركة.
يشار إلى أن حزب نداء تونس يعيش حالة 
مـــن التجاذبات احلادة بني قيادّييه وذلك منذ 
اإلعالن عن تركيبة حكومـــة احلبيب الصيد، 
وتـــدور اخلالفات بني أجنحته أساســـا حول 
تأييـــد احلكومة من عدمهـــا إلى جانب تباين 
املواقف من إشراك حركة النهضة اإلسالمية.

وقد عّبر أكثر من قيادي عن رفضه لعودة 
إخوان تونـــس للحكم ولـــو بتمثيلية رمزية، 
حتـــى إّن وزير اخلارجية الطيب البكوش قال 
في تصريحات ســـابقة له ”ســـأبقى معارضا 
حلركـــة النهضـــة حتـــى وإن شـــاركت فـــي 

احلكومة“.

وتّوجـــت أزمة النـــداء بانتقـــادات حادة 
وجهها عـــدد مـــن القياديني للحـــزب وكذلك 
بزيـــارة خميـــس قســـيلة وعبدالعزيز القطي 
صهر الرئيس الســـابق ســـليم شـــيبوب في 
ســـجنه، وقد خّلفت هذه الزيارة جدال واسعا، 
حتى إّن الهيئة التأسيســـية للحزب قررت في 
اجتماع لها جتميد عضويـــة أربعة قياديني، 

وهم قســـيلة والقطي وعبدالستار املسعودي 
والهاشمي احلذيري.

وســـرعان ما تراجعـــت الهيئة عن قرارها 
لتطالـــب القيادّيني املغضـــوب عليهم بتقدمي 
اعتذار كشـــرط ضروري قبل اضطالعهم بأي 
مهمات سياسية داخل احلزب، وهو ما رفضه 
هـــؤالء القياديون حيـــث قـــّرروا اللجوء إلى 

القضاء لتعطيل هذا القرار.
وأمام تصاعد اخلالفات الداخلية للحزب 
الفائز باالنتخابات التشـــريعية والرئاســـية، 
يرى مراقبون أن املشـــكل تنظيمي باألســـاس 
ألن هيـــاكل احلـــزب لـــم تقـــدر علـــى تطويق 
الصراعـــات القائمة، مؤكدين أن هذا املشـــكل 
التنظيمي له تداعياته الســـلبية على تسيير 

احلزب ومتوقعه في املشهد السياسي.

صابر بليدي

} اجلزائــر - أطلقــــت األمينــــة العامــــة حلزب 
العمــــال لويزة حنون، عدة رســــائل سياســــية 
قويــــة توحــــي إلى قفزهــــا احملتمل مــــن قارب 
الســــلطة، بعد ســــنوات من دعم غير مباشــــر 
ملواقــــف بوتفليقــــة، والهجــــوم املتكــــرر على 
أحزاب املعارضة، وعلى املبادرات السياســــية 
املعروضــــة مــــن قبــــل كافــــة مكونــــات الطبقة 

السياسية احمللية.
وهو مــــا جتلى منذ أســــابيع في هجومها 
على التناغم غير العادي بني حكومة عبداملالك 
ســــالل، ورجل األعمال علي حداد، حتت يافطة 
التعــــاون احلكومــــي مع هيئة منتدى رؤســــاء 
املؤسســــات التي انتخب على رأســــها الشهر 
املاضــــي، متهيــــدا لالنقضاض على الســــلطة 

بعيدا عن املؤسسات.
الرئيــــس  مــــرة  ألول  حنــــون  وانتقــــدت 
بوتفليقــــة، على تأخره في اســــتكمال مســــار 
اإلصالحات السياســــية، وألول مرة حذرت من 
ســــقوط الســــلطة في قبضة امللكية واألباطرة، 
في إشــــارة مبطنــــة لنوايا توريــــث احلكم من 
الرئيس لشــــقيقه ومستشــــاره، والبتالع قوى 
املــــال السياســــي ملفاصل الدولــــة، بعد البروز 
الواضح لرجــــال أعمال مقربني من الســــلطة، 

على الواجهة السياسية في اآلونة األخيرة.
ولم تتوان لويزة حنون في توجيه اتهامات 
صريحة لألمــــني العام حلزب جبهــــة التحرير 

الوطني عمــــار ســــعداني، بالضلوع في 
ملفــــات الفســــاد واالنخــــراط فيمــــا 

أسمته مخططات ”األوليغارشيا“ 
حمليط  إشــــارة  في  اجلديدة، 

الذي  بوتفليقة  الرئيــــس 
البــــالد  يديــــر  بــــات 
باســــمه، ويعكــــف على 

وشــــبكاته  نفــــوذه  تقوية 
حســــاب  على  الســــلطة  داخل 

مؤسســــات الدولة، بحسب زعيمة 

حزب العمال. ويتهم معارضون لســــعداني في 
احلــــزب احلاكم، بالضلوع فــــي ملف اإلصالح 
الزراعي مبنطقة الهضاب، وبعالقات مشبوهة 
مع دوائر فرنســــية، إلى جانب تسريب وثائق 
حــــول ملكيته لعقــــارات وحســــابات بنكية في 
فرنســــا، كما كان الناشط السياسي رشيد نقاز 
قــــد رفع ضــــده قضية لدى القضاء الفرنســــي، 

يتهمه فيها بتهريب وتبييض األموال.
ووصفت حنون في اجتماع جلنة منتخبي 
احلزب في دورته العاديــــة، غرميها بـ“املنحط 
سياســــيا“، واعتبرته خطرا يهــــدد الدولة من 
خــــالل االســــتهداف املتكرر لعمودهــــا الفقري 
املتمثــــل في اجليش وجهــــاز املخابرات، األمر 
الــــذي فتح الباب لهيئة حقوقية حلشــــر أنفها 
فيمــــا وصفتــــه بـ“العمــــود الفقــــري للبــــالد“، 

وتقصد به جهاز االستخبارات.
وكان ســــعداني قد أعــــاد احلديث عن دور 
االســــتخبارات خــــالل مداخلته،  ومهام جهاز 
فــــي احتفالية احلــــزب احلاكم بذكــــرى تأميم 
احملروقــــات، ووجــــه انتقــــادات الذعــــة حلزب 
العمــــال اليســــاري، واصفــــا إيــــاه بـ“احلزب 
الصغيــــر“ وبـ“التيــــار الــــذي يتنافــــى مع قيم 
املجتمع اجلزائري“، مستغربا تصريح زعيمته 
حول ما أسمته منذ أسابيع بـ“إخالل الرئيس 
بوتفليقة بالتزماته“، متسائال ”من يكون حزب 

العمال الذي يلتزم معه الرئيس“؟
وقالــــت حنون فــــي مداخلتها بــــأن ما جاء 
على لســــان ســــعداني هو ”انحطاط سياســــي 

وانحــــراف خطيــــر“، وأن ”حــــزب العمــــال ال 
ميــــارس البلطجة السياســــية“، ودعت رئيس 
اجلمهوريــــة للتدخل من أجل وقف ما أســــمته 
”الســــقوط إلى احلضيــــض من طرف من 
يتحدثون باســــمه، ويزعمون القرب 

منه“.
أنها  حــنــون  وأضـــافـــت 
أمينة عامة حلزب العمال 
املناضلني  بـــــــ“إرادة 
والـــــقـــــواعـــــد الـــتـــي 
تفرض  ولـــم  انتخبتها، 
دوائر  طرف  من  قسرا  عليهم 
واضحة  إشــارة  في  مرئية“،  غير 

لظروف تولي سعداني لقيادة احلزب احلاكم، 
واألزمة النظامية التي تعصف به منذ سنوات، 
بسبب تنامي املعارضة الداخلية له، ولألغلبية 
من  واملتأتية  الشرعية  بـ“غير  وصفتها  التي 

تزوير االنتخابات احمللية والتشريعية“.
وقالــــت ”إن حزبها كان القوة السياســــية 
األولــــى فــــي تشــــريعيات 2012 لــــوال التزوير 
املفضــــوح لصالح جبهــــة التحريــــر الوطني، 
وتورط اإلدارة فــــي توزيع مقاعد البرملان على 
حساب إرادة الناخبني“، مشددة على بوتفليقة 
بضرورة التدخل لوضع ما أســــمته بـ“تفشــــي 
الفوضى السياســــية والفســــاد املالي وحماية 
العقار من النهب الذي طال عشــــرات اآلالف من 

الهكتارات التي اســــتحوذت عليهــــا فئة قليلة 
معروفة“.

وأطلقت املتحدثة على عمار سعداني وصف 
”زعيم األغلبيــــة الوهمية“، التي قادته للتطاول 
على مؤسســــات الدولة احلساســــة والتعرض 
لشــــرف أجهزة ورجال همهم الســــهر على أمن 
واستقرار البالد. وقالت ”هذا انحراف خطير، 
وال ندري أنضحك من هــــذه املهزلة الكبيرة أم 
نبكي من هذا االنحطاط السياسي، إنه ال يفرق 
بني املفاهيم، ويضع كل شيء في سلة واحدة، 
شــــيوعي مع تروتسكي، عليه أن يدرس تاريخ 
احلركة العماليــــة وتاريخ الثــــورة اجلزائرية 

التي كانت في جوهرها اشتراكية“. 
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◄ أعلن مصدر رسمي جزائري 
أن الجزائر قامت بترحيل 70 

مصريا إلى بالدهم كانوا قد قدموا 
من ليبيا عبر المعبر الحدودي 

الدبداب بوالية إيليزي (1700 
كيلومتر جنوب شرق الجزائر).

◄ قال مسؤولون ليبيون إن 
صواريخ أصابت مناطق سكنية 
في مدينة بنغازي مما أدى إلى 

سقوط قتيلين وإصابة أكثر من 30 
آخرين في القتال المستمر حول 

المدينة.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
إن قوات الجيش قتلت ”إرهابيا“ 

في كمين بمنطقة بني دوالة 
بمحافظة تيزي وزو شرق 

العاصمة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
الجزائرية، أن أعمال العنف 

التي شهدتها مدينة عين صالح 
(جنوب) احتجاجا على مشروع 

الغاز الصخري خّلفت إصابة 
40 شرطًيا اثنان منهم حالتهما 

خطيرة.

◄ تجددت االحتجاجات ضد 
استخراج الغاز الصخري في 

الجزائر االثنين غداة مواجهات 
عنيفة بين المحتجين والشرطة في 

اصرار من الحكومة على المضي 
في مشروعها وانهاء المظاهرات 

التي تستمر منذ شهرين.

◄ كشف مصدر دبلوماسي 
جزائري اإلثنين أن الحركات 

االزوادية االنفصالية المسلحة 
تحفظت على بنود في  اتفاق 
السالم والمصالحة المقترح 

من الجزائر تضمنت الترتيبات 
العسكرية بعد تطبيق اتفاق 

الجزائر.

باختصار

النيران الصديقة تشتعل داخل معسكر السلطة في الجزائر
[ لويزة حنون تحذر بوتفليقة من توريث الحكم [ تناقضات أحزاب السلطة تهدد قارب المواالة بالغرق

ــــــى غرميها اجلديد،  ــــــزة حنون، كثيرا للرد عل ــــــم تتأخر زعيمة حزب العمال اليســــــاري لوي ل
زعيم احلزب احلاكم عمار ســــــعداني، في أعقاب التصريحــــــات التي أدلى بها مبدينة عنابة 
في احتفالية أحزاب الســــــلطة بذكرى تأميم احملروقات فــــــي 24 فبراير 1971، حول حزبها، 
لتعلن بذلك بداية إطالق النيران الصديقة داخل معسكر السلطة، مبا أن حزب العمال صار 

يوصف بذراع السلطة في ثوب املعارضة.

 «أرفـــض اللجوء إلى اســـتعمال القوة ملواجهة املطالب املشـــروعة، 
هذا الوضع يعبر عن تحول هذه الســـلطة ذاتهـــا إلى منبع تهديدات 

لالستقرار ووحدة وتماسك وانسجام الدولة».

علي بن فليس
رئيس احلكومة اجلزائرية األسبق

«مـــن الضـــروري العمـــل علـــى نجـــاح اتفـــاق الســـالم واملصالحة بني 
األطـــراف املالية ويجب أن يحظى بدعم من املجتمع الدولي، فرنســـا 

ستساند كافة األطراف لتحقيق هذا الهدف».

لوران فابيوس
وزير خارجية فرنسا

«ليبيـــا توجد بها حكومة واحدة شـــرعية برئاســـة عبداللـــه الثني، في 
املقابل توجد ميليشـــيات مسلحة وتنظيمات متطرفة تسيطر على 

العاصمة طرابلس وبعض املدن املجاورة لها».

عمر القويري
وزير اإلعالم الليبي

نداء تونس يقرر الحسم في خالفاته الداخلية 

} طرابلس - وافق مجلس النواب في جلسته، 
أمس اإلثنني، على تعيـــني اللواء خليفة حفتر 
قائدا عامـــا للجيش الليبي، وترقيته إلى رتبة 

فريق.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
عيســـى بصفته املفوض مبهـــام القائد األعلى 
للقوات املســـلحة اختياره حفتر قائدا للجيش 

بعد ترقيته إلى رتبة فريق.
ـــد العقيـــد أحمـــد املســـماري الناطق  وأَكّ
الرســـمي لرئاســـة األركان العامـــة، أَنّ قـــرار 
تعيني قائد عمليـــة الكرامة خليفة حفتر قائدا 
عاًما للجيـــش الليبي، وترقيته إلى رتبة فريق 
ســـيقضي علـــى حالـــة اجلدل حـــول اجليش 

الليبي وعملية الكرامة.
وقال املســـماري، في تصريحات صحفية، 
إن“الفريق حفتر شـــخصية عسكرية وقيادية، 
وأصبـــح لديـــه اآلن منصب شـــرعي لتوحيد 
اجليش الليبـــي حتت قيادة رســـمية واحدة، 
وبهـــذا القرار ســـينتهي اجلدل حـــول عملية 

الكرامة وشرعيتها“.
ـــه العالم لدعم  ع املســـماري أْن يتوَجّ وتوَقّ

اجليش بعد تعيني الفريق حفتر قائًدا له.
ويقـــود حفتر عمليـــة الكرامة العســـكرية 
لتطهير بالده من اإلرهاب منذ 16 مايو املاضي، 
ومؤخـــرا لقيت هـــذه احلملة دعم الســـلطات 
التشريعية والتنفيذية املعترف بها من األسرة 

الدولية. واعتبرت احلملـــة في حينها انقالبا 
قبل أن تتبناها السلطات املعترف بها.

ويحظى قائد عملية الكرامة بدعم شـــعبي 
مـــن قبـــل العديـــد مـــن املدن فـــي ليبيـــا، فقد 
قـــام عشـــرات املواطنني في بنغـــازي وأوجلة 

والبيضاء بتنظيم احتجاجـــات كبرى طالبوا 
خاللهـــا بتكليـــف اللواء خليفـــة حفتر بقيادة 
القوات املسلحة، مع منحه صالحيات واسعة 
من أجل مكافحة اإلرهاب وحتجيم التنظيمات 

اجلهادية املتطرفة.

يشـــار إلى أنه بعد ســـقوط نظـــام العقيد 
القذافـــي حتولت ليبيـــا إلى قبلـــة جلماعات 
متشـــددة، ينتمـــي أغلبها لتنظيـــم القاعدة أو 
لإلخوان املســـلمني، ووجدت هـــذه اجلماعات 
دعمـــا من دول مثل قطر وتركيـــا ما مكنها من 
تكوين ميليشيات واقتطاع أجزاء من األراضي 
الليبيـــة وإقامـــة كيانات صغيـــرة خاصة بها 
مثلمـــا يجري فـــي طرابلس على يد ميليشـــيا 
”فجر ليبيا“، أو في بنغازي على يدي ميليشيا 

”أنصار الشريعة“.
ومؤخرا حتولت مدن ســـرت ودرنة رسميا 
إلى مناطق يســـيطر عليها تنظيم داعش الذي 
كّثـــف مـــن هجماتـــه اإلرهابية ضـــّد وحدات 

اجليش والشرطة.
ومعلـــوم أن حفتر مـــن مواليد 1943 تخرج 
من الكلية العســـكرية في بنغازي وشـــارك في 
االنقالب الـــذي قاده معمر القذافـــي في 1969 
قبل أن ينشـــق عنه في نهايـــة ثمانينات القرن 
املاضـــي ويغادر إلى الواليـــات املتحدة ويقيم 

هناك وينضم إلى قيادات املعارضة.
وعـــاد حفتر ليرأس القوات البرية للجيش 
إبان ثورة 17 فبراير 2011 التي ســـقط بفعلها 
نظام معمـــر القذافي، وبعدهـــا أحاله املؤمتر 
الوطنـــي العام املنتهية واليته إلى التقاعد مع 
عـــدد من الضبـــاط الكبار ما اعتبـــر في حينه 

تهميشا للجيش الليبي.

البرلمان الليبي ينهي الجدل حول عملية الكرامة بتعيين حفتر قائدا للجيش

 الليبيون يدعمون قوات حفتر لتخليصهم من دائرة العنف والفوضى

 تضارب حاد في اآلراء بني حنون وسعداني

لوزيرة حنون
األمينة العامة حلزب العمال 

عمار سعداني
األمني العام جلبهة التحرير اجلزائرية

 حزب العمال ال ميارس 
البلطجة السياسية وما قاله 
سعداني انحراف خطير

و و ي

حزب العمال صغير 
وتيار يتنافى مع قيم 
املجتمع اجلزائري

األصوات املعارضة ترتفع في وجه النظام الجزائري

األزمـــات  لتجـــاوز  محـــاوالت 

الداخليـــة لنداء تونس وذلك 

بعدم اعتماد أسلوب اإلقصاء 

مستقبال

◄
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} بغــداد - بـــدأ اجليـــش العراقـــي هجومـــا 
كاسحا بهدف اســـتعادة السيطرة على مدينة 
تكريـــت وإخراج التنظيم مـــن محافظة صالح 
الدين، متهيدا لشـــن معركة توصف بالفاصلة 
واملصيريـــة فـــي محافظـــة نينـــوى املجاورة 
ومركزهـــا مدينـــة املوصـــل التي يتخـــذ منها 

التنظيم أحد أبرز معاقله في العراق.
ومع مضاعفـــة القـــوات العراقية مدعومة 
مبسلحي العشائر وميليشيات احلشد الشعبي 
وبضربـــات طيران التحالف الدولي هجماتها، 
بدأ يسّجل تقّلص ملموس في خارطة سيطرة 

تنظيم داعش على املناطق العراقية.
وفي محافظة األنبـــار التي مازال التنظيم 
يحكـــم ســـيطرته علـــى بعض مناطقهـــا أعلن 
اجليـــش العراقي أمـــس أنه متكن مبشـــاركة 
رجـــال العشـــائر وطيـــران التحالـــف الدولي 
مـــن حتريـــر منطقة جبـــة القريبة مـــن ناحية 

البغدادي.
وأفاد أمس مســـؤولون في وزارة الداخلية 
العراقيـــة أنه جـــار تدريـــب ٨ آالف جندي في 
ناحية بعشـــيقة و٣ آالف في قضاء مخمور و٥ 
آالف في قضاء شـــيخان مبّينني أن معسكرات 
للتدريـــب أقيمت في املناطـــق املذكورة، حيث 
يجـــري تدريب عناصر الشـــرطة واجلنود في 
مجاالت استخدام األسلحة اخلفيفة، والثقيلة 
وإبطـــال مفعول املتفجـــرات والقتال عن قرب 

والســـيطرة علـــى األرض أثناء االشـــتباكات. 
وتقيـــم القـــوات األمنيـــة العراقية، معســـكرا 
للتدريـــب في منطقة بعشـــيقة التـــي تبعد ١٠ 
كيلومتـــرات عن املناطق التي يســـيطر عليها 
تنظيم داعش، وذلـــك لتدريب ٤ آالف و٣٠٠ من 
عناصر الشـــرطة والوحدات اخلاصة. والعدد 
األكبر من املتدربني في املعســـكر هم من سكان 
املوصـــل ويتوزعون على أطيـــاف مختلفة من 
العراقيـــني مـــن التركمـــان والعـــرب واألكراد 
والشـــبك واملســـيحيني الذيـــن فضلـــوا تـــرك 
عائالتهـــم واالنضمام إلى قوات األمن من أجل 

املشاركة في حترير املدينة من داعش.
ونقلـــت وكالـــة األناضول عـــن العميد في 
وزارة الداخلية العراقية واثق احلمداني قوله 
إّن جميـــع املتدربني من ســـكان املوصل تلّقوا 
تدريبـــات على اســـتخدام األســـلحة اخلفيفة 

والثقيلة وخوض حرب الشوارع.
وفي محافظة صالح الدين املجاورة شنت 
قوات اجليش العراقي تدعمها فصائل احلشد 
الشـــعبي أمـــس هجومـــا على معاقـــل تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
ويعد هـــذا الهجوم أكبر عملية عســـكرية 
فـــي احملافظة منذ اســـتولى مقاتلـــو التنظيم 
في يونيو املاضي على مساحات كبيرة شمال 
العـــراق وتقدمـــوا صـــوب العاصمـــة بغداد. 
وأعلن رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي األحد 

بدايـــة عمليات صالح الدين خالل زيارة ملدينة 
سامراء التي تسيطر عليها القوات احلكومية 
حيث جتّمع بعض القوات ورجال الفصائل في 

إطار قوة تعد باآلالف لشن الهجوم.
وقال مصدر في القيادة العسكرية احمللية 
إن القوات تقدمت شـــماال من ســـامراء صوب 
مدينة الـــدور التي يصفها املســـؤولون بأنها 
حصـــن من حصـــون تنظيم داعـــش، وتكريت 
الواقعـــة على مســـافة نحـــو ٤٠ كيلومترا إلى 
الشـــمال مـــن ســـامراء. وينفـــذ ســـالح اجلو 
العراقـــي ضربات لدعم القوات البرية املتقدمة 
التـــي تعززها وحدات احلشـــد الشـــعبي من 

محافظة ديالى املجاورة الواقعة في الشرق.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي األحد بـــدء العمليـــات ومنح أنصار 
التنظيـــم ما قـــال إنهـــا فرصة أخيـــرة إللقاء 

الســـالح أو مواجهة ما وصفـــه بالعقاب الذي 
يستحقونه لوقوفهم إلى جانب اإلرهاب. لكنه 
شـــدد أيضا علـــى ضـــرورة أن يحمي اجليش 
والفصائـــل املدنيـــني واملمتلكات في ســـاحة 
املعركة، في إشـــارة إلى االتهامات التي سبق 
أن وّجهـــت إلى الفصائل الشـــيعية املســـلحة 
بارتكاب عمليات إعـــدام جماعي وحرق بيوت 

في مناطق استعادتها من تنظيم داعش. 
ويأمـــل عراقيـــون فـــي حـــرب نظيفة مما 
يســـمونه جرائم امليليشـــيات التـــي كثيرا ما 
بادر عناصرها إلى تسليط عقاب جماعي على 
سكان مناطق بتهمة احتضانهم تنظيم داعش 
والتعاون معه. وما تزال مشـــاركة ميليشيات 
احلشـــد الشـــعبي في معارك حتريـــر مناطق 
بشـــمال العـــراق تواجه اعتـــراض الكثير من 
ســـكان تلك املناطق الذيـــن يطالبون باالكتفاء 

بجهودهـــم الذاتية وجهود القوات املســـلحة 
العراقية والبيشمركة الكردية.

وســـعى رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي 
أمس في كلمـــة أمام مجلس النـــواب لتطمني 
املتخوفني مـــن تغول امليليشـــيات الشـــيعية 
ملقيا اللوم على من أســـماهم بـ”االنتهازيني“ 
في حوادث إحراق املمتلكات في املناطق التي 
يجري حتريرها من عناصر تنظيم  داعش. كما 
كشف العبادي بذات املناســـبة عن أن القوات 
العراقيـــة تتهيأ لعملية كبرى لتحرير محافظة 

األنبار من تنظيم الدولة اإلسالمية.

الجيش العراقي يمهد الطريق إلى الموصل عبر معركة تكريت

[ عراقيون يأملون بحرب نظيفة من جرائم الميليشيات [ آالف الجنود باتوا جاهزين لحرب الشوارع

} العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال أمس في الرياض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مظهر لنشاط سياسي ودبلوماسي 
سعودي نشط ومتعدد الجبهات لم يستثن أنقرة ومحاولة تعديل سياساتها غير المالئمة لمصالح دول المنطقة.

احلرب على تنظيم داعش في العراق تشــــــتد وحتــــــرز تقدما واضحا على األرض في ظّل 
مخاوف من ارتداد نتائجها على املدنيني املعرضني جلرائم التنظيم وامليليشــــــيات على حد 

سواء.

العبادي يحاول التوفيق بني الدفاع عن الحشد الشعبي وتهدئة املخاوف من تجاوزاته

تحقيق كويتي يكشف معلومات 

إضافية عن ذباح داعش

} الكويت - كشـــف حتقيق أجرته الســـلطات 
الكويتيـــة مع والـــد محمد أمـــوازي املعروف 
بـ”ذبـــاح داعش“ املولود في الكويت، أن والدة 
اإلرهابـــي املعروف أيضـــا بـ”اجلهادي جون“ 
تعرفت علـــى صوت ابنها منذ ظهوره الصيف 
املاضي في شـــريط فيديو وهو يهم بذبح أحد 

ضحاياه.
وقالـــت صحـــف كويتيـــة إن عبدالله عبد 
الكرمي أموازي كشـــف في جلسة حتقيق أمام 
أجهـــزة األمـــن الكويتية املختصـــة أنه بدوره 
تأكد من أن الصوت هو صوت ابنه محمد حني 
كان يتكلـــم قبل ذبح الرهينة األميركي جيمس 

فولي في أغسطس املاضي.
وبحســـب الصحف الكويتية فإن أموازي 
الذي يحمل اجلنســـية البريطانية هو من فئة 
عدميي اجلنسية املعروفني محليا بـ”البدون“ 
وتنحدر أســـرته من أصـــل عراقي. وقال والده 
فـــي التحقيق إن آخر اتصـــال بالعائلة مت في 
منتصـــف عام ٢٠١٣ من تركيـــا وأبلغهم خالله 

عزمه الذهاب للتطوع إلى سوريا.
وأوضح في التحقيق أن ابنه عمل في سلك 
الشـــرطة الكويتية من عـــام ١٩٨٠ وحتى ١٩٩٣ 
ثم غادر مع أســـرته إلى بريطانيـــا عام ١٩٩٣، 
وقد كان يحمل جـــوازا مادة ١٧ وهي جوازات 
متنحهـــا الكويت لفئة البـــدون، وهناك حصل 
علـــى اجلنســـية البريطانية عـــام ٢٠٠٢، وعاد 

بعدها إلى الكويت عام ٢٠٠٣.

◄ تلقى الرئيس اإلماراتي الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان أمس رسالة 
خطية من أمير الكويت الشيخ صباح 

األحمد الجابر الصباح لخصت 
وكالة األنباء اإلماراتية محتواها 
بـ“العالقات الثنائية بين البلدين 

والقضايا ذات االهتمام المشترك“.

◄ بدأت رئيسة كوريا الجنوبية بارك 
كون هيه من الكويت جولة خليجية 

تشمل أيضا السعودية واإلمارات 
وقطر. وستجري خاللها مباحثات 

مع كبار مسؤولي تلك البلدان تتعلق 
بالتعاون في مختلف المجاالت.

◄ سّلم النائب الكويتي السابق مسلم 

البراك نفسه إلدارة تنفيذ األحكام 
التابعة لوزارة الداخلية لتنفيذ حكم 

صدر ضده بالحبس سنتين بتهمة 
العيب في الذات األميرية. وتم 

التسليم بطريقة استعراضية حيث 
خرج البراك محموال على أكتاف 

مؤيديه.

◄ قررت محكمة أمن الدولة في 
المحكمة االتحادية العليا اإلماراتية، 

أمس، إعادة قضية العريف أول في 
شرطة دبي المتهم بالتخابر مع إيران 
إلى المرافعة من جديد اإلثنين المقبل 

مع استدعاء شاهد اإلثبات.

◄ سقط ثالثة قتلى يشتبه بانتمائهم 

لتنظيم القاعدة في غارة جوية شّنتها 
طائرة أميركية دون طيار على سيارة 

محملة باألسلحة في منطقة مرخة 
بمحافظة شبوة بجنوب اليمن.

◄ أفرج المسلحون الحوثيون عن 
اثنين من خمسة ناشطين كانوا 

اختطفوهم السبت في محافظة إب 
وسط اليمن حيث سجنوهم على ذمة 

التحقيق معهم بشأن تهم قال أحد 
المفرج عنهما إنها تعلقت بالعمالة 
إلسرائيل واالرتباط بتنظيم داعش.

باختصار ال استثناء للسوريني من حملة ترحيل مخالفي قانون الشغل في السعودية
} الريــاض - أعلـــن المدير العـــام للجوازات 
بالسعودية اللواء سليمان اليحيى أن المملكة 
ســـتقوم بترحيل المخالفيـــن لقوانين اإلقامة 
والشـــغل دون استثناء للســـوريين الذين يمر 

بلدهم بظروف استثنائية أمنية واقتصادية.
وتشـــن الســـعودية منـــذ ســـنوات حملة 
كبيـــرة لضبـــط وترحيل اآلالف مـــن المقيمين 
والعاملين بشكل غير قانوني ينتمون لعشرات 

الجنسيات العربية واألجنبية. 
وترتبط الحملة بمســـائل اقتصادية منها 
توفير مواطن العمل للســـعوديين في إطار ما 
يعرف بـ”ســـعودة“ الوظائف، لكنها ال تنفصل 
عن معطيـــات أمنية، وحتـــى اجتماعية حيث 
أفرزت كثرة الوافدين ظواهر دخيلة ومشـــاكل 

اجتماعيـــة غير معهودة في المملكة. وســـبق 
للسعودية أن رفضت أيضا استثناء اليمنيين 
المخالفيـــن رغم أن عددهـــم الكبير مّثل عبءا 
علـــى بلدهم الـــذي يواجـــه صعوبـــات مالية 
واقتصاديـــة كبيرة وارتفاعا مهوال في نســـبة 

البطالة.
وعلـــى مدار الســـنوات الماضيـــة تحّولت 
الســـعودية بثرائها إلى قطب جاذب للوافدين 
الباحثين عن فرصة عمل، يتسلل بعضهم عبر 
الحـــدود البرية بطريقة غيـــر نظامية، ويدخل 
آخرون بطرق مشـــروعة مثل الحج أو العمرة 
لكنهم يتجاوزون اآلجـــال القانونية ويمكثون 
للشغل ويتستر عليهم أصحاب المشاريع كأيد 

عاملة مخفضة التكلفة.

وقـــال اللـــواء اليحيـــى، فـــى تصريحات 
صحفية ”إن أّي مخالف ألنظمة البالد ســـيتم 
التعامل معه بحزم وترحيله فورا من المملكة، 
حتـــى إن كان من الدول التي تشـــهد صراعات 
كسوريا“، الفتا إلى ”أن السوريين يتم تخيير 
المخالفين منهـــم للدولة التي يريدون الذهاب 

إليها“.
وأعلن ســـليمان أن ”الجوازات ستستخدم 
أدوات جديدة إلحكام الســـيطرة على مخالفي 
أنظمـــة العمـــل واإلقامـــة“، مشـــددا على عدم 

التهاون في التعامل مع المخالفين.
وكانـــت مصـــادر أمنيـــة ســـعودية، قالت 
الســـبت الماضـــي إن المملكـــة ســـوف تبـــدأ 
بحمالت أمنية جديدة لضبط المخالفين لنظام 

اإلقامة والعمل في المملكة على ثالث مراحل.
وأوضـــح مصدر أمني في شـــرطة جدة أن 
المرحلـــة األولى ســـوف تســـتهدف تجمعات 
المخالفين فـــي الطرق خـــارج األحياء، حيث 
يوجد العديد مـــن المخالفيـــن الذين يعملون 
بنظام األجر اليومـــي في المقاوالت أو غيرها 

من األعمال.
وأشـــار الى أن المرحلة الثانية تستهدف 
المخالفين لنظـــام اإلقامة والعمل في المواقع 
التي يعملون فيها، بينما تركز المرحلة الثالثة 
مـــن الحملة على دهم المنـــازل والمواقع التي 
يتحصـــن فـــي داخلهـــا المخالفـــون وذلك من 
خـــالل المعلومات التي تحصل عليها الجهات 

األمنية عن تلك المواقع.

«التمدد الحوثي اإليراني في اليمن تحد اســـتراتيجي غير مســـبوق 

لـــدول الخليـــج في مجالها الحيوي. والجســـر الجـــوي -بين طهران 

وصنعاء- مقلق وهدفه تعزيز المكسب الذي تحقق».

أنور قرقاش
وزير الشؤون اخلارجية االماراتي

«منذ أواخر الســـبعينات وحتى اآلن مررنا بفترات صعبة وشـــهدنا 

حـــركات متطرفـــة عديـــدة، ولكـــن المجتمـــع البحرينـــي رغم كل 

الصعاب حافظ على انفتاحه واعتداله».

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير اخلارجية البحريني

«العـــراق يمر بمرحلة صعبة جدا، وتركيا تقف بجانبه في مكافحة 

داعش. وما يشـــاع في وســـائل اإلعالم حول دعم تركيا للتنظيم 

اإلرهابي ال صحة له».

فاروق قيماقجي
سفير تركيا لدى العراق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ص ٧

فرص السالم واملصالحة في العراق 

على طاولة محايدة في ريغا

قاسم سليماني يقود معركة صالح الدين

ذكـــرت وكالة فـــارس اإليرانية  } طهــران – 
أمس أن قاســـم ســـليماني قائد فيلق القدس 
ضمن احلرس الثـــوري اإليراني موجود منذ 
السبت املاضي في العراق بغية قيادة املعركة 

ضد تنظيم داعش.
وبحســـب الوكالـــة ذاتها فإن ســـليماني 
قدم إلـــى العراق بهـــدف إعطاء اإلرشـــادات 

العسكرية للجيش واملتطوعني في املنطقة.
وبعد أن كانت إيـــران تتحفظ على إعالن 
دورها امليداني في احلرب بالعراق وســـوريا 
أصبحت متارس نوعا من االستعراض يبدو 

الهـــدف منه تضخيـــم ذلك الدور مـــع التقدم 
املســـّجل في احلـــرب علـــى تنظيـــم داعش. 
كما نشـــرت وكالة فارس صورة تظهر قاســـم 
ســـليماني إلى جانـــب قيـــس اخلزعلي قائد 
ميليشـــيا عصائـــب أهـــل احلق وهـــي أحد 

فصائل احلشد الشعبي.
ويثيـــر التدخـــل اإليرانـــي املباشـــر في 
احلرب علـــى داعش مخـــاوف العراقيني من 
إذكاء النعـــرات الطائفيـــة فـــي بالدهم أو أن 
تتحول تلك احلرب وســـيلة لبســـط ســـيطرة 

ميدانية إيرانية على أجزاء من العراق.



} القاهــرة - أصيب 11 شـــخصا مـــن بينهم 
ثالثة من عناصر الشرطة في انفجار وقع، بعد 
ظهر أمـــس االثنني، قـــرب دار القضاء العالي 

(احملكمة العليا) في وسط القاهرة.
واعتبر متابعـــون أمنيون، في تصريحات 
خصـــوا بها ”العـــرب“ أن احلـــادث األخير له 
دالالت عميقـــة، فقـــد وقـــع في منطقة وســـط 
القاهـــرة املزدحمة باملواطنـــني، وهو ما يعني 
أن هنـــاك جرأة نوعية من قبل املســـؤولني عن 

هذا احلادث.
ويالحـــظ العديـــد من املتابعـــني أن معظم 
الهجمات األخيرة على غرار استهداف مكاتب 
لشبكات اخلليوي األســـبوع املاضي، موجهة 

باألســـاس إلى صدور املدنيـــني، بعد أن كانت 
محصورة ضد قوى األمن واجليش.

وجاء االنفجار األخير بعد ســـاعات قليلة 
من قرار أصدره النائب العام املستشـــار هشام 
بـــركات باإلفراج عن 120 شـــابا مصريا، كانوا 
مســـجونني مبوجب قانون تنظيـــم التظاهر، 

في سياق محاوالت السلطات املصرية تذويب 
الهوة بني الشباب والدولة.

كمـــا أتى بعد أيام قليلـــة من صدور قانون 
الكيانات اإلرهابية، الـــذي هدف إلى تقويض 
وســـط  حـــادث  وكأن  املتطرفـــة،  اجلماعـــات 
القاهـــرة جاء كتحد لهذا القانون، في إشـــارة 
إلى صعوبة الســـيطرة على العنف بالوسائل 

األمنية.
وقلـــل املتابعون من التأثير املادي للحادث 
ألنه أصبح شـــبه معتاد، وأن هذه النوعية من 
احلوادث تســـعى إلـــى ”الفرقعـــة“ اإلعالمية، 
جلذب انتباه اجلهات اخلارجية واإليحاء بأن 

مصر غير مستقرة متاما.

واعتبـــر خالد مطاوع اخلبيـــر األمني، في 
تصريحـــات لـ“العرب“ أن حـــادث دار القضاء 
العالي مشـــابه بشـــكل كبير لالنفجارات التي 
وقعت مؤخـــرا في أماكن مختلفة بالقاهرة، ما 
يدل على تعمد اجلماعات اإلرهابية استهداف 
أكبـــر عدد من األرواح، وتوجيه رســـالة تهديد 
للمواطنـــني، ومحاولـــة توصيـــل رســـالة إلى 
اخلـــارج مفادهـــا أن األجـــواء ما زالـــت غير 

مستقرة، واألوضاع ليست حتت السيطرة.
ورأى مطـــاوع، بـــأن هـــذه النوعيـــة مـــن 
الهجمات لم تكن مستبعدة، ومتوقع أن تشهد 
مصـــر تفجيرات أخـــرى، خاصة مـــع اقتراب 

املؤمتر االقتصادي العاملي بشرم الشيخ. 

} عامن  - أعلن املراقب العام األسبق جلماعة 
اإلخوان املسلمني األردنية عبداملجيد ذنيبات، 
أن احلكومـــة وافقـــت علـــى ترخيـــص جديد 
للجماعـــة، ما يعني أن القيـــادة احلالية باتت 

فاقدة للشرعية القانونية.
يأتـــي ذلك في وقت تزايـــدت فيه الضغوط 
علـــى املكتـــب التنفيـــذي للمطالبة باإلســـراع 
وإجراء انتخابات ســـريعة إلنقاذ اجلماعة من 

التفتت.
وكانت احلكومة األردنيـــة قد أحالت، منذ 
أيـــام، طلبا تقدمت بـــه قيادات فـــي اجلماعة 
(وعددهم 45) وعلى رأسهم ذنيبات إلى وزارة 
التنمية االجتماعية للنظر في إمكانية تصويب 

أوضاع اجلماعة.
”نعـــم،  األســـبق  العـــام  املراقـــب  وقـــال 
صـــدر القـــرار احلكومي باملوافقـــة على طلب 
التصويب“، رافض اإلدالء مبزيد من التفاصيل.
مـــن جانبـــه أكـــد مصـــدر حكومـــي رفيع 
املســـتوى أن ”مجلـــس الوزراء أصـــدر قراره، 
باملوافقة على تأســـيس جمعية باسم (جمعية 
اإلخوان املســـلمني) ومت إرســـال طلب املوافقة 

إلى وزارة التنمية االجتماعية“.
وكان مراقب عام جماعة اإلخوان املسلمني 
في األردن، همام سعيد، قال الشهر املاضي إن 
”اجلماعة ال حتتاج إلـــى ترخيص، وهي باقية 

ألنها حتمل رسالة اإلسالم“.
وبينما تقـــول قيادة اجلماعة احلالية إنها 
حتمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة 
إسالمية عامة، تقول مصادر رسمية في الدولة 
إنه ال يوجد وفق القانون األردني شـــيء اسمه 
جماعة، بل هناك جمعيـــات وأحزاب تنضوي 

حتت مفهوم مؤسسات املجتمع املدني.

ويعنـــي قـــرار احلكومـــة باملوافقـــة على 
ترخيـــص جديـــد للجماعة، الســـير قدما نحو 
استكمال باقي إجراءات التسجيل لدى وزارة 

التنمية االجتماعية.
وأكـــدت مصـــادر مقربـــة من ذنيبـــات أنه 
ومبوجب القرار احلكومي اجلديد، فإن القيادة 
احلاليـــة تعتبـــر منحّلـــة قانونيـــا، وأن هيئة 

جديدة ستكون هي املمثلة للجماعة.
ويستبعد املراقبون أن تقبل قيادة اإلخوان 
التـــي يتزعمها همام ســـعيد، بقـــرار حكومة 
عبداللـــه النســـور، مـــا ينبـــئ بتصعيـــد بني 

الطرفني خالل املرحلة املقبلة.
وقد بـــدأت اجلماعة اليـــوم بالتهيئة لهذا 
التصعيد، من خالل توالـــي التحذيرات بأنها 
وفي حـــال قامـــت احلكومـــة بحـــل اجلماعة 
احلالية، فإن شـــبابها لن يكـــون لهم من مالذ 

سوى االنضمام إلى التنظيمات املتطرفة وفي 
مقدمتهم تنظيم الدولة اإلسالمية.

وقد اعتبر القيادي اإلخواني زكي بشايره، 
في تصريحـــات صادرة عنه مؤخـــرا أن ”حل 
جماعـــة اإلخـــوان املســـلمني، يعنـــي الذهاب 
إلـــى حواضـــن الفكـــر املتطـــرف، وخصوصا 
فئة الشـــباب نظرا ملا تتســـم به من سرعة في 

االنفعال واالندفاع“.
وقـــد رأى العديـــد فـــي تصريح بشـــايرة، 
محاولـــة للّي ذراع احلكومـــة، خاصة أن هناك 
إدراكا عميقا للتهديدات اإلرهابية التي تواجه 

عمان وهي التي تخوض حربا ضد داعش.
كمـــا تدرك اجلماعـــة أن عمق اخلطر يكمن 
بالداخـــل وليس في خارج احلدود، خاصة في 
ظـــل القدرات الكبيـــرة للقوات املســـلحة لدرء 
أي تهديـــد متـــأت عبر احلـــدود، وهي حتاول 

أن تســـتثمر ذلك. ويرى مراقبـــون أن محاولة 
اجلماعـــة اللعب على هذه الورقة ســـتكون له 
تداعيات خطيرة جدا عليها تتعدى وضعيتها 

القانونية املتالشية.
وجتـــد جماعـــة اإلخـــوان نفســـها اليوم 
فـــي وضعية ال حتســـد عليها، فمـــن جهة هي 
فقدت الســـند القانوني، (حيث أنه وفقا لقرار 
احلكومـــة لم يكن موجودا أصـــال)، ومن جهة 
أخـــرى تعاني من تصاعـــد حالـــة التمرد في 

صفوفها ليطال هذه املرة القطاع الشبابي.
وفـــي هذا الســـياق طالب شـــباب اإلخوان 
ممثلني فـــي املؤمتر الشـــبابي ودائـــرة العمل 
الطالبـــي بإعـــادة تشـــكيل املكتـــب التنفيذي، 
ليتولـــى وفق املبادرة الشـــبابية، قيادة مرحلة 
انتقالية ترتكز أساســـا على إحـــداث تعديالت 
جوهرية على القانون األساسي وبنية اجلماعة.

الحكومة األردنية تصادق على ترخيص جديد لجماعة اإلخوان
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أخبار

تتصاعد أزمــــــة اإلخوان فــــــي األردن مع 
ــــــى ترخيص جديد  مصادقــــــة احلكومة عل
للجماعة، وهو مؤشــــــر قد يضــــــع القيادة 
ــــــة أمــــــام مــــــأزق قانوني يســــــتحيل  احلالي
جتاوزه، حيث ســــــتجد نفسها مخّيرة بني 

القبول به أو التصعيد مع احلكومة.

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

[ قيادة اإلخوان الحالية  فاقدة للشرعية القانونية 

مؤشرات عن تصعيد منتظر بين قيادة اإلخوان وحكومة النسور

تعديل وزاري يبعد شبح 

إقالة حكومة النسور

} عــامن - أجـــرى رئيس الـــوزراء األردني 
عبدالله النســـور، أمس االثنني، تعديال على 
حكومته شـــمل 7 حقائـــب وزارية مع تعيني 
نائبني لـــه، ليبعد هذا التعديل شـــبح إقالة 
احلكومـــة األردنية التي كثـــر احلديث عنها 

خالل األشهر القليلة املاضية.
وأدى الوزراء اجلـــدد، بعد ظهر االثنني، 
اليمني الدستورية أمام العاهل األردني امللك 

عبدالله الثاني بن احلسني.
وشـــمل التعديل تعيني محمد الذنيبات 
نائبـــا لرئيـــس الـــوزراء، ووزيـــرا للتربية 
والتعليـــم (لـــم يتـــم تعديـــل حقيبتـــه لكنه 
أصبـــح نائبا للرئيس)، وناصر جودة وزيرا 
للخارجية وشـــؤون املغتربني (لم يتم تعديل 
حقيبتـــه، لكنه أصبـــح نائبا ثانيـــا لرئيس 

الوزراء).
كما شـــمل التعديل تعيني نضال قطامني 
وزيـــرا للعمـــل (كان يشـــغل حقيبتي العمل 
إلى جانـــب الســـياحة واآلثـــار)، وإبراهيم 
ســـيف وزيرا للطاقة (كان وزيـــرا للتخطيط 
والتعـــاون الدولـــي فـــي نفـــس احلكومة)، 
وعمـــاد فاخـــوري وزيرا للتخطيـــط، ومجد 
شـــويكة وزيـــرة لالتصـــاالت، ومهـــا العلي 
وزيـــرة للصناعة والتجـــارة، ولبيب خضرا 
وزيرا للتعليم العالـــي، ونايف الفايز وزيرا 
للســـياحة واآلثار (كان يشغلها وزير العمل 

احلالي إلى جانب وزارته).
مت  التـــي  احلاليـــة  احلكومـــة  وباتـــت 
تشكيلها في الثالثني من مارس 2013، تضم 
19 وزيرا بعـــد أن مت فصل وزارة العمل عن 

السياحة واآلثار.
وعلى خالف التســـريبات، فإن التشكيلة 
اجلديـــدة لم تتضمـــن تعيني وزيـــر للدفاع، 
حيـــث أن املنصب مـــا يزال بيـــدي عبدالله 

النسور.
ويأتـــي هـــذا التعديـــل الـــوزاري األول 
ليشمل في جزء كبير منه املطبخ االقتصادي، 
في ظـــل االنتقادات الكبيـــرة التي واجهتها 

احلكومة خالل الفترة املاضية.
ويرى املتابعـــون أن التعديـــل الوزاري 
أبعد شـــبح إقالـــة احلكومـــة األردنية التي 
صدرت بحقهـــا على مدار األشـــهر املاضية 
مســـودات لســـحب الثقـــة منها حتـــت قبة 

البرملان.
ومن شـــأن هذا التعديـــل وفق املراقبني، 
أن يعّجل باإلصالحات االقتصادية التي أمر 
بها امللك عبدالله الثاني، كما أنها ستحسن 

من العالقة القائمة بني احلكومة والبرملان.

تفجير القاهرة يعكس دخول اإلرهابيني مرحلة استهداف املدنيني
◄ أعلن الجيش اللبناني أن زورقا 

حربيا إسرائيليا اخترق المياه 
اإلقليمية اللبنانية، جنوب البالد، 
وهدد مركب صيد لبناني، معتبرا 

أن هذا الخرق ”انتهاك للسيادة 
اللبنانية وللقرار الدولي 1701“.

◄ قال إبراهيم الهنيدي، وزير 
العدالة االنتقالية وشؤون مجلس 

النواب المصري، إن لجنة حكومية 
بدأت في تعديل قانون تقسيم 

الدوائر االنتخابية، الذي قضت 
محكمة بعدم دستوريته.

◄ التقى مستشار العاهل األردني 
للشؤون العسكرية، رئيس هيئة 
األركان المشتركة، الفريق مشعل 

محمد الزبن مع وزير الدولة لشؤون 
الدفاع البريطاني مايكل فالون، 

لبحث تعزيز العالقات العسكرية.

◄ أكد السفير الروسي في لبنان 
ألكسندر زاسبكين استئناف عملية 

التفاوض بشأن توريد السالح 
الروسي إلى لبنان، حيث تم التوصل 
أخيرا إلى بعض النتائج الملموسة.

◄ يعتزم األمين العام للجامعة 
العربية نبيل العربي إجراء 

مشاورات مع القادة العرب حول 
الحاجة إلى تشكيل قوة عربية 

لمواجهة اإلرهاب والتحديات التي 
تتعرض لها المنطقة.

◄ يبحث السفير رمزي عز الدين، 
نائب المبعوث األممي إلى سوريا 

في القاهرة، تطورات األزمة السورية 
وجهود التوصل إلى حل.

◄ توفيت عائلة من الالجئين 
السوريين إثر حريق شب في بيتهم 
المتنقل في مخيم الزعتري لالجئين 

السوريين شمال األردن.

باختصار

{كما في كل الحروب التي شـــهدتها املنطقة العربية خالل 

العقـــود الســـابقة، يقـــع اآلشـــوريون مجددا ضحيـــة حروب 

اآلخرين من دون أن يكونوا طرفا فيها}.
سليمان يوسف
باحث سوري متخصص في شؤون األقليات

{املقايضـــات على مســـتوى الوطـــن ال تبني دولـــة حقيقية بل 

ترمم مفهوم املزرعة الســـائدة، فاألمن والســـيادة ليسا مواد 

للمتاجرة ومحبة لبنان أبعد من كرسي بعبدا}.
إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية

{فك ارتباط إخوان األردن بالجماعة في مصر خطوة في االتجاه 

الصحيح، وتعكس وعي اإلســـالم السياسي في األردن بكارثية 

املستجدات على الساحة}.
هشام النجار
خبير مصري في اجلماعات اإلسالمية

خالد مطاوع:

مصر  ستشهد مزيدا من 

التفجيرات مع اقتراب 

المؤتمر االقتصادي

عبدالمجيد ذنيبات:

{نعم صدر القرار الحكومي 

بالموافقة على طلب 

التصويب}

} دمشــق  - تشـــن قـــوات النظام الســـوري 
ووحدات املقاتلني األكراد هجمات على جبهات 
منفصلـــة، ضد تنظيـــم الدولة اإلســـالمية في 
محافظة احلســـكة، شمال شرق سوريا، بهدف 
طرد التنظيم املتطرف من احملافظة احلدودية 

مع تركيا والعراق.
وهذه مـــن املرات القالئل التـــي ُيقدم فيها 
النظـــام علـــى القيـــام بعمليات ضـــد داعش، 
حيث عادة ما ينتهز فرصة االنشـــغال الدولي 
واحمللي بالتنظيـــم، للتكثيف من عملياته ضد 

املعارضة السورية.
وقـــال مديـــر املرصـــد الســـوري حلقـــوق 
اإلنســـان رامـــي عبدالرحمن، أمـــس االثنني، 
”تخوض قوات النظام مدعومة مبســـلحني من 
عشـــائر عربية وقوات وحدات حماية الشعب 
الكرديـــة معـــارك منفصلة ضد تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية فـــي مناطق مختلفة مـــن محافظة 

احلسكة“.
وتابـــع أن قوات النظام الســـوري ”متكنت 
األحد من الســـيطرة على 23 قرية بني مدينتي 
القامشلي (احلدودية مع تركيا) واحلسكة بعد 
معارك مع تنظيم الدولة اإلســـالمية اســـتمرت 

ثالثة أيام“.
املتطـــرف ”يشـــن  التنظيـــم  وأضـــاف أن 
هجمـــات مضـــادة على حواجز قـــوات النظام 
التي تقوم بتحصـــني مواقعها في القرى التي 
سيطرت عليها مدعومة مبسلحني من العشائر 

العربية في املنطقة“.

ولإلشـــارة فإن اجلبهة املفتوحة بني قوات 
النظام وتنظيم داعش قد بدأت قبل ثالثة أيام. 
وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، االثنني، أن 
العملية التي تشـــنها قوات النظام ”مســـتمرة 
حتى فتح الطريق بني احلســـكة والقامشلي“. 
حيث قام ببث صور ملدنيني أعلنوا انضمامهم 
إلى صفوف قوات النظام للدفاع عن مناطقهم.

ويقـــول خبـــراء في الشـــأن الســـوري إن 
النظام يســـعى من خـــالل هـــذه العملية، إلى 
إقنـــاع الرأي العام الغربي خاصة بقدرته على 
حسم الصراع ضد داعش في سوريا، وأنه من 
صالح التحالف الستيني أن يتعامل معه خالل 

هجماته على معاقل التنظيم املتطرف.
ويضيـــف هؤالء بـــأن تركيـــز النظام على 
احلســـكة، ينبع من الزخم التـــي اتخذته هذه 
احملافظـــة عامليا، بعد اســـتباحة داعش لقرى 

اآلشوريني واختطاف العشرات منهم.
وللتذكيـــر فـــإن حصيلة مواجهـــة النظام 
لتنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية طيلة الســـنتني 
املاضيتـــني هزيلـــة باعتبار أنـــه كان يرى في 
تهديد داعش مصلحة له مأتاها تأكيد لنظريته 
بأن ما يحصل في ســـوريا هو في حقيقة األمر 

مواجهة مع اإلرهاب.
في موازاة املعـــارك التي يخوضها النظام 
ضد التنظيم املتطرف، تواصل وحدات حماية 
الشـــعب الكردية هجماتها على مواقع الدولة 
اإلســـالمية في محيط بلدة تل متر شمال غرب 

مدينة احلسكة.

عمليـــات  توجـــد  ”ال  عبدالرحمـــن  وقـــال 
عســـكرية مشـــتركة بني األكراد والنظام، وإن 

كان العدو واحدا“.
من جهتـــه، أكـــد املتحدث باســـم وحدات 
حماية الشعب ريدور خليل أن املقاتلني األكراد 

”يخوضون معارك يتخللهـــا كر وفر مع تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية على جبهتـــني، األولى في 
محيط تل متر الســـتعادة السيطرة على القرى 
اآلشـــورية، والثانية في محيـــط تل براك“ بني 

احلسكة والقامشلي.

النظام السوري يسوق لقدرته على دحر داعش من بوابة الحسكة
هجمات ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا



} جنيــف - اتهـــم وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرغي الفروف الواليات المتحـــدة بزعزعة 
التوازن االســـتراتيجي في العالم على خلفية 
النـــزاع في أوكرانيا، وذلك خـــالل مؤتمر نزع 

السالح الذي بدأ أمس االثنين في جنيف.
وقال الفروف ”هناك اليوم عدد من العوامل 
التـــي تؤثر علـــى التوازن االســـتراتيجي، من 
بينها خطـــوات الواليات المتحـــدة وحلفائها 
أحاديـــة الجانب التي أثرت بشـــكل هدام على 

االستقرار االستراتيجي“.

ولم يكتف المسؤول الروسي بذلك بل حذر 
عن التســـوية فـــي أوكرانيا  كل من ”يتعامى“ 
ويطالب بزيادة إرســـال األســـلحة إلى كييف، 
في إشارة واضحة إلى واشنطن، من العواقب 
الوخيمـــة التي قد تنجر عـــن أي خرق التفاق 

مينسك 2.
وبدأ الفروف ونظيره األميركي جون كيري 
مـــن خالل محادثـــات وصفها  لقـــاء ”الجفاء“ 
متابعـــون بأنهـــا صعبة للغاية بشـــأن األزمة 
األوكرانية نظرا إلى التباين في المواقف بين 

البلدين في التعاطي مع هذه القضية.
وقد اســـتغرق اللقـــاء بينهمـــا طويال ولم 
يرشـــح أي شـــيء عن مضمونه بشكل واضح، 
في وقت يســـود فيه هدوء نســـبي في شـــرق 
أوكرانيا بين القوات الحكومية التي انسحبت 
من المناطق التي يسيطر عليها االنفصاليون.

وأشـــار وزير الخارجية الروسي في ختام 
اللقـــاء إلى ”تقدم ملحوظ“ فـــي تطبيق اتفاق 
السالم الموقع في مينسك في الـ12 من الشهر 
الماضي ودخل حيز التنفيذ منتصف الشـــهر 
ذاته، موضحا أن وقف إطالق النار يطبق ويتم 

سحب األسلحة الثقيلة من شرق أوكرانيا.
مـــن جهته، أعرب كيري في مؤتمر صحفي 
عن أمله في وصـــول الوضع في أوكرانيا إلى 

هذه المرحلـــة من الهدوء وقـــال ”آمل أن ذلك 
ســـيكون الطريق نحـــو المزيد مـــن االنفراج 

وليس المزيد من خيبات األمل“.
بيد أنه كشـــف عن اســـتعداد بالده لفرض 
مزيد من الحظر على موسكو حينما أشار إلى 
أنـــه يتعين عليها الضغط علـــى االنفصاليين 
بتنفيـــذ اتفاق وقف إطالق النـــار أو مواجهة 

تداعيات قد تصيب االقتصاد الروسي.
وقال كيري في هـــذا الصدد ”إذا لم يحدث 
ذلك وإذا استمر عدم االمتثال على نطاق واسع 
بهذا الشـــكل فســـيكون هناك حتمـــا مزيد من 
التداعيات التي ســـتضع مزيـــدا من الضغوط 

على اقتصاد روسيا المتعثر بالفعل“.
ويرى محللون أن واشنطن أصيبت بخيبة 
أمـــل بعد إبرام اتفاق الســـالم بيـــن الحكومة 
معـــه  وشـــعرت  واالنفصالييـــن  األوكرانيـــة 
بهزيمتها في خوض تلك المعركة، السيما بعد 
أن أبدت معظم الدول األوروبية رفضها إلمداد 
كييف بالســـالح خوفا من نشوب حرب طويلة 

قد ال يعرف أحد كيف ستنتهي.
وكان وزيـــر الخارجية األميركـــي قد اتهم 
مؤخـــرا المســـؤولين الـــروس بالكـــذب عليه 
بخصـــوص المعـــارك، ما اعتبر مؤشـــرا على 
محادثـــات محتدمـــة مـــع الفروف، لكـــن أحد 
أعضـــاء الوفد المرافق لكيري خفف من أهمية 
تصريحاته وقال طالبا عدم كشـــف هويته إنه 

كان يتحدث عن ”جهاز الدعاية الروسي“.
وتجـــري الواليات المتحـــدة محادثات مع 
االتحـــاد األوروبي حول فرض عقوبات جديدة 
على موســـكو إذا رفضت تنفيذ اتفاق مينسك 
لوقف إطالق النـــار، في حين تتبادل أوكرانيا 

واالنفصاليـــون الموالـــون لروســـيا اتهامات 
بخرق االتفاق رغم الهدوء الملحوظ.

أمـــن  أن  غربيـــون  سياســـيون  ويعتقـــد 
أوكرانيا واستقرارها سينعكسان على أوروبا 
بشـــكل إيجابي، لذلك فإن الحكومات الغربية 
تتجنب المواجهة مع روســـيا عبر المسارعة 
إلى تهدئـــة األزمة التي أشـــعلت فتيل التوتر 
بين المعســـكرين الغربي والشـــرقي ألول مرة 
منذ تفـــكك االتحاد الســـوفيتي الســـابق في 

تسعينات القرن الماضي.

وقد تزامن االجتماع مع صدور تقرير جديد 
لألمـــم المتحـــدة يتعلق بحقوق اإلنســـان في 
أوكرانيا أظهر حجم الخســـائر الهائلة عندما 
سجل ســـقوط أكثر من 6 آالف قتيل منذ أبريل 
الماضي والذي اندلع على خلفية إعالن إقليم 
دونبـــاس انفصالـــه عن كييف وبعد أســـابيع 

قليلة من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
وندد المفوض األعلى لحقوق اإلنسان في 
األمـــم المتحدة، زيد رعد الحســـين، بـ”الدمار 
الهائل الذي لحق بالمدنيين والبنى التحتية“، 
مضيفـــا أن ”النســـاء واألطفـــال والمســـنين 

والمجموعات الضعيفة هي األكثر تضررا“.
وفي خضم ذلك، تتجه األنظار بشكل خاص 
إلـــى مدينة ماريوبـــول المرفأ االســـتراتيجي 
علـــى بحر أزوف وآخر مدينـــة في المنطقة ما 
تزال تحت ســـيطرة كييف حيث يحشـــد قادة 

االنفصال قواتها فيها.
إلى ذلك، صـــادق الرئيس األوكراني، بترو 
بوروشـــينكو، على طلب مجلس األمن القومي 
والدفـــاع األوكرانـــي المتعلق بإرســـال بعثة 

دولية لحفظ السالم إلى بالده لمراقبة الوضع 
هناك والوقـــوف على تنفيـــذ االتفاق من أجل 

إحالل السالم.
موســـكو  والغربيـــون  أوكرانيـــا  وتتهـــم 
بتسليح االنفصاليين وبنشر قوات نظامية في 
شـــرق أوكرانيا، لكن الكرملين نفى بشـــدة في 

مناسبات عديدة أي ضلوع له في النزاع.
والجدير بالذكر أن إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما تسعى إلى دعم أوكرانيا بالسالح 
لمواجهة االنفصاليين رغم أنها ليست عضوا 
في حلف الشمال األطلسي ”الناتو“ األمر الذي 

ينبئ بمزيد من التوتر مع روسيا.
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} ميونيــخ (أملانيــا) - أعـــرب مســـؤولون في 
القضـــاء األلمانـــي عن مخاوفهم مـــن محاولة 
إسالميين متشددين يقبعون في سجون البالد 
لتجنيد غيرهم من المســـاجين لالنضمام إلى 
الحركات التكفيرية المسلحة التي تقاتل باسم 

اإلسالم.
وأكد وزير عـــدل والية بافاريـــا األلمانية، 
فينفريـــد باوســـباك االثنيـــن فـــي تصريحات 
أوردتهـــا وكالة األنبـــاء األلمانيـــة، أنه يمكن 
ألصحـــاب الفكـــر الدينـــي المتشـــدد االلتقاء 

بأشخاص يسهل تجنيدهم داخل السجون.
ومـــن جانبها أشـــارت المســـؤولة بوزارة 
العدل بوالية بادن فورتمبـــرغ األلمانية، إنكن 
جالنر، إلى أنه ال ينبغى االشـــتباه بشكل عام 
في جميع الســـجناء المســـلمين، ولكن يجب 

التركيـــز على الســـجناء الذين يشـــتبه في أن 
لديهم ميوال نحو التطرف، على حد تعبيرها.

ووفقـــا لتصريحـــات المدعي العـــام لدى 
كارلســـروه  بمدينـــة  االتحاديـــة  المحكمـــة 
األلمانيـــة، توماس بيـــك، فإن هناك منافســـة 
”شرسة“ بين مقاتلي تنظيمي داعش والقاعدة 

على الهيمنة على الجهاديين.
ولفـــت إلـــى أن الترويج لـــكال التنظيمين 
يســـري بشـــكل واســـع في مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي، محذرا من أن وقـــوع هجوم في 

ألمانيا أصبح مسألة وقت.
يأتـــي ذلك بعد يـــوم من إعـــالن الداخلية 
األلمانيـــة أن البـــالد تقـــع في بـــؤرة التهديد 
اإلرهابـــي من المتطرفين في ظـــل التحذيرات 

من تعرض مدينة بريمن لعمليات إرهابية.

ويبدو أن السلطات األلمانية قلقة من تفاقم 
آفة اإلرهاب فوق أراضيها والتي باتت مقترنة 
بشـــكل ملحوظ بالتيارات اإلسالمية المتطرفة 

المتمثلة في الحركات الجهادية المسلحة.
ويقول خبراء أمنيون في ألمانيا إن أجهزة 
األمن، وعلى رأســـها جهـــازا مكافحة اإلرهاب 
واالســـتخبارات، تعكف جميعها على دراســـة 
المخاطر المنجـــرة عن تلك الوضعية الخطرة 
في الســـجون والتي تؤرق بال شك السلطات، 
بهـــدف تضييـــق الخنـــاق على أولئـــك الذين 

يخططون ألعمال إجرامية.
وبداية الشـــهر الماضي، بـــدأت الحكومة 
األلمانيـــة فـــي تنفيذ حزمـــة من اإلجـــراءات 
األمنيـــة القاســـية ضد مقاتليـــن محتملين قد 
ينضمون إلى داعش. كما قامت بتجريم تمويل 

ودعم التنظيمات اإلرهابية بكل أشـــكاله ومنع 
المشتبه بهم من السفر إلى العراق وسوريا.

وكان المنســـق األوروبي لشؤون مكافحة 
اإلرهـــاب، جيل دو كرشـــوف، حـــذر منتصف 
يناير الماضي بعد أسبوع من هجمات باريس 
مـــن مغبة وقوع اعتداءات جديـــدة في أوروبا 

ومن مخاطر التطرف في السجون.

أفضــــــت األحداث املتتالية فــــــي أوكرانيا قبل عام إلى زوال النظام املوالي لروســــــيا وإلى 
انتصار القوى املوالية ألوروبا، لكنها ال تزال محاصرة في رحى حرب مع موســــــكو التي 
ترزح حتت وطأة العقوبات الغربية، في حني يبدو الغرب السيما الواليات املتحدة، مرتبكا 

ومنقسما بشأن اخلطوة التالية التي يتعني عليه القيام بها.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

 لقاء الجفاء بين الفروف وكيري على أنقاض األزمة األوكرانية

السجون في أملانيا النواة الرئيسية للتطرف واإلرهاب

[ موسكو تتهم واشنطن بزعزعة التوازن االستراتيجي في العالم [ بوروشينكو يطالب ببعثة دولية لحفظ السالم في بالده

انسحاب بطعم الخسارة للجيش من مناطق سيطرة االنفصاليني بشرق أوكرانيا

◄ أفادت تقارير، االثنين، أن جيش 
كوريا الشمالية أطلق صاروخين 

تزامنا مع بدء المناورات العسكرية 
السنوية المشتركة التي تجريها 

القوات األميركية والكورية 
الجنوبية.

◄ أعلن وزير الداخلية لوالية 
بريمن األلمانية أمس عن رفع درجة 
التأهب في صفوف األجهزة األمنية 

عقب ورود معلومات عن هجوم 
إرهابي محتمل.

◄ بدأت البحرية اإليطالية، 
االثنين، إجراء مناورات أطلقت 

عليها اسم ”البحر المفتوح“ قبالة 
السواحل الليبية.

◄ ضرب حشد في سوق بشمال 
شرقي نيجيريا، األحد، فتاة مراهقة 
حتى الموت اتهمت بأنها انتحارية 
ثم قام بإضرام النيران في جسدها، 

حسبما قالت الشرطة وشهود.

◄ أمرت محكمة بأنقرة، مساء 
أمس األول، بإطالق سراح 

مشروط لـ24 رجل أمن كانت 
السلطات اعتقلتهم، وذلك في إطار 

التحقيقات حول قضية تنصت 
الكيان الموازي.

◄ أعرب رئيس أركان الجيش 
األميركي عن قلق من تأثير خفض 

اإلنفاق العسكري ببريطانيا، حسب 
تصريحاته لـ“ديلي تيلغراف“ 

البريطانية االثنين.

◄ بحث الرئيس الجيبوتي 
إسماعيل عمر جيله مع مفوض 
مجلس السلم واألمن األفريقي 
جهود مكافحة حركتي الشباب 

الصومالية وبوكو حرام النيجيرية.

باختصار

قضاة أملان يبدون قلقا من أن 

تكون السجون الحاضنة األولى 

النتشار الفكر املتطرف باسم 

اإلسالم

◄

واشـــنطن أصيبـــت بخيبـــة أمل 

وفق محللني بعد أن استشعرت 

بأنها وحيـــدة في موقفها الرامي 

إلمداد كييف بالسالح

◄

أخبار

آالف أوكراني هلكوا 

في الصراع منذ أبريل 

الماضي حسب األمم 

المتحدة
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«قانون اإلســـالم الجديد وافق عليه البرملان والهيئة اإلسالمية 

الرسمية والهيئة العلوية ألننا نريد إسالما في النمسا يمكن أن 

يتطور بحرية دون رعاية من الخارج».

سابستيان كورتس
وزير اخلارجية النمساوي

«علينـــا أن نحلـــل ونتحـــاور بكل احترام بشـــأن كافة الســـبل التي 

نتمكن بواســـطتها من تأمني أفضل تعليم وأفضل عناية صحية 

وأحسن سكن لشعب األوروغواي». 

تابار فازكويز
الرئيس األوروغياني اجلديد

«الحزب الحاكم يرغب في تخويف املعارضني له من أجل البقاء في 

السلطة عبر حزمة القوانني األمنية الجديدة، إذ سيعتقل كل من 

يزعجه دون تحقيق قضائي». 

جالل دينتشر
عضو بحزب الشعب اجلمهوري التركي

سلفاكير يطوي مع مشار صفحة الحرب األهلية في جنوب السودان

جنـــوب  رئيـــس  يخـــوض   - أبابــا   أديــس   {
الســـودان ســـلفا كيـــر ميرياديـــت مـــع نائبه 
الســـابق زعيـــم المتمردين رياك مشـــار جولة 
أخيرة مـــن المفاوضات في العاصمة اإلثيوبة 
أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق ”نهائي“ إلنهاء 
نزاع عسكري محتدم بينهما منذ أكثر من عام، 

وفقا لوكاالت األنباء.
وحسب مصادر دبلوماســـية رفيعة قريبة 
من المفاوضات، فإنه يتوقع خالل الســـاعات 
القادمة أن يوقع سلفاكير مع مشار على وثيقة 
تنهي األزمة التي تعيشـــها البالد، مشيرة إلى 
أن الطرفين في ســـباق مع الزمن للوصول إلى 
اتفاق رغم بروز خالفات بشـــأن إدارة السلطة 

والجيش.
وكانت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق 
أفريقيا ”إيغاد“ الراعية للمفاوضات قد حددت 
الخامـــس من مـــارس الجاري موعـــدا نهائيا 
للمفاوضـــات القائمة منذ أشـــهر لوقف حمام 

الدم بين طرفي النزاع في جنوب السودان.
الصـــراع  طرفـــي  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
ســـيوقعان على االتفـــاق المقـــرر، الخميس، 
مدفوعيـــن بالتهديدات الدوليـــة بفرض حظر 
عليهما في صـــورة لم يقدما علـــى إبرامه من 

أجل إحالل السالم.

األزمـــة  إن  أفارقـــة  سياســـيون  ويقـــول 
في جنـــوب الســـودان يمكـــن حلهـــا بالطرق 
الدبلوماســـية دون اللجوء إلى العنف باعتبار 
أن البـــالد غنية بالمـــوارد الطبيعيـــة ويمكن 

تقاسم ثرواتها وفق تسوية سلمية.
واندلعت معـــارك بين الجيـــش الحكومي 
بالبـــالد  عـــدة  مناطـــق  فـــي  والمتمرديـــن 
وخصوصا في واليتـــي أعالي النيل والوحدة 
النفطيتين عشية هذه المفاوضات التي يعلق 
عليها المجتمع الدولي آمـــاال كبرى للوصول 

إلى اتفاق سالم ينهي معاناة المدنيين.
وتؤكـــد األمـــم المتحـــدة أن النـــزاع الذي 
يشـــهده هذا البلد منذ أكثر من عام خلف على 
األرجح عشـــرات اآلالف من القتلى، خصوصا 
في مناطق الشـــمال، لكنها لم تعط إحصائيات 
دقيقـــة لصعوبـــة الحصـــول عليهـــا فـــي ظل 
األوضاع المأســـاوية التي يعيشها أحدث بلد 
فـــي العالم عقـــب انفصاله عن الســـودان عام 

.2011
ووّقـــع ســـلفاكير ومشـــار مطلـــع الشـــهر 
الماضي اتفاقا مبدئيا في أديس أبابا لـتقاسم 
الســـلطة ووقف إطالق النار، وعلى الرغم من 
ذلك فإن خـــرق الهدنة متواصل، خصوصا في 

المناطق النفطية.

ورغم ذلك االتفاق الـــذي يصفه العديد من 
الخبـــراء السياســـيين بالهـــش إال أن طرفـــي 
النـــزاع متهمـــون بارتـــكاب فظائـــع وجرائم 
جنســـية ترتقي إلى جرائم حرب يعاقب عليها 

القانون الدولي.

يشـــار إلـــى أن حربـــا أهليـــة اندلعت بين 
الجانبين على خلفيـــة خصومة داخل الحركة 
الشـــعبية لتحرير الســـودان في 17 ديمســـبر 
2013 لتتطور إلى مواجهات بين الطرفين على 

خلفية انقالب فاشل.

فرقاء جنوب السودان يتحاشون العقوبات الدولية بإبرام اتفاق سالم

تبادل االتهامات بشأن تنفيذ اتفاق مينسك

جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

سيرغي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

إذا استمر عدم 
االمتثال لالتفاق 

فسيكون هناك مزيد 
من الحظر على روسيا

الخطوات األميركية 
أحادية الجانب تؤثر 

سلبا على التوازن 
االستراتيجي



} القاهرة - كثير من احلاملني العرب، الراغبني 
في اخلروج من الكوابيس التي حتيط باملنطقة، 
ســـعدوا عندما تصاعـــد احلديث عن تشـــكيل 
قوة عربية مشـــتركة، لوضع حد للمآســـي التي 
تعيشـــها دول عـــدة. وازدادت الســـعادة عندما 
تطور النقاش إلى كالم عن منظومة أمنية عربية 
جديدة، ميكن أن تتصدى للهجمة الشرسة التي 

تقودها دول، من داخل املنطقة وخارجها.
لكـــن في املقابل، اكفهرت وجوه دول أخرى، 
اعتبرت هذه القوة نـــواة لتغير عربي حقيقي، 
يســـتطيع مواجهة التحديات، األمر الذي يضر 
مبصالح جهـــات خبرت التعامل مـــع الصيغة 
املترهلـــة احلاليـــة، فبـــدأت آلتهـــا اإلعالميـــة 
وأدواتهـــا السياســـية التقليـــل مـــن قيمة هذه 
القـــوة، ومحاولة وضـــع الكثير من العصي في 
دواليبهـــا، قبل أن تتضـــح معاملهـــا النهائية، 

وتصبح واقعا يصعب مواجهته.
األســـابيع املاضية، حفلـــت بصدامات بني 
اجلانبـــني، الكثيـــر منهـــا خفـــي، والقليل بدا 
فـــي اخلطابات السياســـية، خاصـــة اخلطاب 
املصـــري. وكلتا احلالتني دليل على أن احلديث 
عن املنظومة الدفاعية املشـــتركة خرج من إطار 
الفكرة إلـــى محاولة حتويلهـــا لعمل ملموس، 
األمر الـــذي أشـــار إليـــه الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي فـــي خطابه الـــذي وجهه للشـــعب 
املصري في 22 فبراير املاضي، على إثر املذبحة 
التـــي تعرض لها 21 مواطنـــا على أيدي تنظيم 

داعش في ليبيا.
التأكيد الثاني املباشـــر علـــى الفكرة، جاء 
على لســـان عبداللـــه الثني، رئيـــس احلكومة 
الليبيـــة املعتـــرف بهـــا دوليـــا، خـــالل زيارته 
للقاهـــرة األســـبوع املاضـــي. نـــوه الثني، بال 
مواربـــة، إلى احلاجـــة لقوة عربية مشـــتركة، 
تساعد بالده على اســـترداد األمن واالستقرار، 
بعد ما وصفه بالتعنت والتعســـف الدولي في 
مســـاعدة حكومتـــه، واالمتناع عـــن رفع حظر 

تصدير السالح للجيش الوطني الليبي.

من الفكرة إلى المشروع

متابعون فـــي القاهرة، استشـــهدوا بثالث 
محطات أو حتركات رئيسية، لتأكيد أن املسألة 
جتـــاوزت الفكـــرة فعـــال، وجـــاري البحث عن 

الصيغة التي ميكن التفاهم حولها.
احملطة األولى مرتبطة بزيارة الثني ملصر. 
واللقاءات التـــي أجراها  األحاديـــث  فغالبيـــة 
رئيـــس وزراء ليبيـــا فـــي القاهـــرة، كانت هذه 
الفكرة حاضرة فيها. ما يعني أن الثني ســـوف 
يســـتثمرها لتجـــاوز عقبة عدم تســـليح جيش 
بـــالده، أو ينـــاور بها حلض القـــوى اإلقليمية 
والدولية الرافضة للتدخل، وتعارض التسليح، 
وفي احلالتني يلتقي الثني مع املوقف املصري.
احملطة الثانية، التي توقف عندها كثير من 
املراقبني، تتعلق بزيارة امللـــك عبدالله الثاني، 
ملك األردن، للمملكة العربية السعودية، يوم 25 
فبراير املاضي، وبعدها بأقل من 24 ســـاعة كان 
العاهـــل األردني في القاهـــرة. وكان على رأس 
مباحثاتـــه األمن ومكافحة اإلرهـــاب، وبالتالي 
تطرق احلديث ملوضوع القوة العربية املشتركة. 
ومع أن املعلومات لم تؤكد أن املشروع سيدخل 
قريبا حيـــز التنفيذ، إال أن اإلشـــارة التي غمز 
بهـــا الرئيـــس املصـــري عبدالفتاح السيســـي 
ملســـاندة األردن، وتعبيره عن اســـتعداد بالده 
إرســـال قوات تعـــاون الطيران املصـــري قبيل 
قصف مواقـــع داعش، كانت مهمة، وتشـــي أن 
امللـــك عبدالله الثاني مؤيد لفكرة القوة العربية 

املشتركة.
أمـــا احملطة الثالثـــة، فهي زيـــارة الرئيس 
املصري للرياض، في األول من مارس اجلاري، 
والتـــي جاءت بعد تنامـــي احلديث عن حتويل 
وتصريحـــات  لقـــاءات  بعـــد  لواقـــع،  الفكـــرة 
مختلفة، أهمها االجتماع الذي عقده السيســـي 
مؤّخـــرا مع نبيل العربي، األمني العام للجامعة 
العربيـــة، والـــذي كانت القوة املشـــتركة جزءا 
مهما خالله، وســـوف تتحول إلى بند أساسي 
علـــى طاولة القمـــة العربية في نهاية الشـــهر 
احلالـــي. وبدأ نبيـــل العربي جولـــة للتباحث 
حولها، لذلك فاحلصيلة التي خرج بها من لقاء 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي وامللك سلمان بن 
عبدالعزيز ســـتكون لها تأثيرات محورية على 

االجتاه الذي ميكن أن تستقر عليه.
هـــل منظومة أمنية عربيـــة، تتكون من دول 
محـــددة، أم قـــوة عربية شـــاملة، حتـــت مظلة 
اجلامعـــة العربيـــة، أم إعـــادة إحيـــاء التفاقية 
الدفاع العربي املشـــترك، التي طواها النسيان، 
أم قـــوة ملكافحـــة اإلرهـــاب، وهـــل هـــذه القوة 

هجوميـــة أم دفاعيـــة، ومـــا هـــي الـــدول التي 
تتشكل منها، هل الدول األربع الرئيسية، مصر 
والســـعودية واإلمـــارات واألردن، أم ميكـــن أن 

تشمل دوال أخرى؟
أســـئلة كثيرة باتت مطروحـــة على طاولة 
النقـــاش منـــذ أن تصاعـــد احلديث عـــن القوة 
العربية املشـــتركة، ألن اإلجابة عنها، ســـتحدد 
الشـــكل الـــذي ميكـــن أن تســـتقر عليـــه القوة 

املقترحة.

نقاط أساسية

”العـــرب“ ناقشـــت املوضـــوع باســـتفاضة 
وصراحـــة مع خبيرين، أحدهما إســـتراتيجي، 
محمـــد مجاهـــد الزيات، رئيس املركـــز القومي 
لدراســـات الشـــرق األوســـط، ووكيـــل جهـــاز 
املخابرات املصري ســـابقا، واآلخر سياســـي، 
أحمد فؤاد أنور، اخلبير في الشؤون اإلقليمية، 

وخرجت بأربع نقاط أساسية.
األولى، أن القـــوة العربية مطلوبة في هذه 
اللحظة الفارقة فـــي املنطقة، فالكثير من الدول 
العربيـــة مهـــددة بالتفتت، بســـبب التدخالت 
اخلارجية، والعناصـــر اإلرهابية، والتهديدات 
األمنية، وتصاعد الدور الذي تقوم به ميلشيات 
متباينـــة، وهو ما يؤثر علـــى وحدتها، ووجود 
هذه القوة بأي صيغـــة، ما لم تتدخل فعليا في 
بعض األزمات، فعلى األقل ســـوف تكون عنصر 
ردع، قد توقف املزيد من زحف القوى الطامعة، 
ولو أن معاهـــدة الدفاع املشـــترك معمول بها، 
كانـــت الكثير من األمـــور قد تغيـــرت، بالتالي 
فاحلاجة األمنية املاســـة لها، ســـوف تدفع بها 

للتنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.

الثانية، حـــال املوافقة علـــى تكوينها، بعد 
حتديـــد الصيغة التـــي يتم االســـتقرار عليها، 
واملظلة التي تســـتظل بها، سوف تصبح مصر 
هي الركيزة الرئيســـية لها، ألنها متلك جيشـــا 
قويا، من حيـــث العدد والعتـــاد، ولديها خبرة 
وجاهزيـــة أعلـــى، خاصـــة في مجـــال مكافحة 

اإلرهاب. 
ولـــدى مصر وحـــدات خاصة مميـــزة. وقد 
يقتصـــر دور الـــدول األخـــرى على املشـــاركة 
الرمزيـــة، وهنـــا يجـــب أن يكـــون التنســـيق 
والتعاون واضحا، والقيادة مشـــتركة، بصرف 
النظر عن حجم مشاركة كل طرف، وذلك لتجنب 
احلساسيات، وجتاوز أي نقاط خالف ميكن أن 

تنشأ عند تطبيق املشروع.
الثالثة، مهمـــا كانت الصيغـــة أو الطريقة 
التي ســـيتم تدشـــني القـــوة العربيـــة بها، من 
الصعب أن تكون حتت مظلة اجلامعة العربية، 
ألن هنـــاك دوال عدة ترفض الفكـــرة أصال، كما 
أن تفعيـــل معاهـــدة الدفاع العربي املشـــترك، 
حلم لم يتحـــق في ظل املد القومي العربي، فما 
بالنا اآلن، وهناك دول تـعمل ضد مصـالح دول 

عربية.
بالتالي فاملشـــكلة التي يجـــب مراعاتها أال 
تلقي القوة املشتركة بظالل سلبية على اجلامعة 
العربيـــة، أو تصبـــح مقدمـــة إلثـــارة مشـــاكل 
مضاعفة بـــني الدول العربيـــة. فاجلامعة التي 
جتاوزت انقســـامات دول املمانعـــة واالعتدال 
بالنســـبة إلى القضية الفلســـطينية والتطبيع 
مع إســـرائيل، قد تنقسم مرة أخرى على قاعدة 
محاربة اإلرهاب أو الســـكوت عنه، الســـيما أن 
هنـــاك دوال مثـــل قطر واجلزائر والســـودان لم 

تخف رفضها للحل العسكري في ليبيا.

الرابعـــة، أن القـــوة، مهما كانـــت الطريقة 
التي تتشـــكل بها، قد حتقق جملة من املصالح 
املصرية، وتوفر غطاء إقليميا حتتاجه القاهرة، 
خاصة في ليبيا، لكن في النهاية ميكن أن جتعل 
مصر كأنها ”شـــرطي املنطقـــة“، في ظل الفراغ 
العربي حاليا، ووســـط أطماع تركيـــا وإيران، 
وهنا يكمن اخلـــوف على اجليش املصري، فقد 
يجد نفسه متورطا في حرب ممتدة في ليبيا. 

وينتهي بـــه احلال مثل ما انتهى إليه حاله 
في حرب اليمن، وما تالها من انعكاســـات على 
املواجهة مع إســـرائيل، حيث ساهم التورط في 
حـــدوث هزمية يونيو 1967. أو قد يجد نفســـه 
مقيما في ليبيا على طريقة اجليش السوري في 
لبنـــان، الذي دخل أوال حتت مظلة عربية لوقف 
احلرب األهلية، انتهت إلـــى بقائه نحو ثالثني 
عاما، حتى خرج من لبنان ليواجه بعد سنوات 

قليلة أزمته الراهنة.
اخلالصـــة التـــي ميكـــن أن تقـــود إليهـــا 
مناقشـــات القوة العربية، أنها على املســـتوى 
النظري فكرة جيدة، قد تعيد التضامن للجســـد 
العربي، وتصبح أحد أســـلحة الردع املطلوبة، 
لكـــن يبقى اخلـــوف من حتول املشـــروع لورقة 
تفتح بابا جديدا للمشكالت واألزمات، مبا يؤثر 

على الكيان التقليدي للجامعة العربية.

} صنعــاء - أثار وصول أول طائـــرة إيرانية، 
أّول أمـــس األحد، إلى مطار صنعاء الدولي منذ 
عـــام 1990 الكثيـــر من اجلدل في اليمن بشـــأن 
هدف هذه اخلطوة وعالقتهـــا بالدعم اإليراني 
جلماعة احلوثي، التي تســـيطر على العاصمة 
صنعاء وعدد من احملافظات منذ شهر سبتمبر 

املاضي.
وحســـب مصـــادر حوثيـــة، فـــإّن الطائرة 
اإليرانيـــة التابعـــة خلطوط "جيهـــان"، حملت 
إلـــى اليمن مســـاعدات طبيـــة، وفـــي عودتها 
إلـــى طهران، أقّلت وفدا حوثيا رفيع املســـتوى 
برئاســـة مستشار الرئيس عن اجلماعة، صالح 
الصمـــاد، وعـــددا مـــن وكالء الـــوزارات اّلذين 
استطاع احلوثيون حشدهم لهذه الزيارة لبحث 
الدعم اإليراني، ملا يسميها احلوثيون بـ "سلطة 
الثـــورة". وكان احلوثيـــون قد أعلنوا كســـلطة 
"فعليـــة" قبـــل عّدة أيـــام عن توقيـــع اتفاق مع 
اجلانب اإليراني لتســـيير 28 رحلة بني صنعاء 
وطهـــران فـــي األســـبوع، وهي اخلطـــوة التي 
يقولون عنها "إّنها تكســـر الوصاية السعودية 
علـــى اليمن والتي ظلت متنعها من إقامة عالقة 

صداقة مع إيران"، وفق وجهة نظرهم.
فيمـــا رأى محللون أّن توقيع احلوثيني هذا 
االتفـــاق محاولـــٌة للخروج من العزلـــة الدولية 
التي فرضت عليهم، بعد توقف رحالت الطيران 
اخلليجية والدولية وإغالق السفارات األجنبية 
إثر "اإلعالن الدستوري" الذي قام به احلوثيون 
فـــي 6 فبراير املاضي. وحســـب مصـــدر قبلي، 
حضـــر لقاء وفـــد قبائل مأرب (شـــرق صنعاء) 
قبل أيام، مع الرئيس عبدربه منصور هادي في 
عدن (جنوب) لتهنئتـــه بتمّكنه من فك احلصار 

احلوثـــي الذي كان مفروضـــا عليه في صنعاء، 
عّبـــر هادي عن رفضه لتلـــك اخلطوة، التي قال 
"إّنهـــا تعكس التدخل الســـافر الـــذي تقوم به 
إيران في شؤون اليمن وانتهاكها لسيادته، كما 
يكشف دورها إلى جانب احلوثيني فيما وصفه 

بـ"االنقالب األخير وتقويض الدولة اليمنية".
واعتبر الباحث السياســـي اليمني، عدنان 
هاشـــم، املتخصـــص فـــي العالقـــات اإليرانية 
اخلليجيـــة أّن إعـــالن احلوثيـــني عن تســـيير 
رحـــالت جوية مـــن وإلـــى (صنعـــاء- طهران) 

أســـبوعيا، ووصـــول أول طائـــرة إيرانية إلى 
مطـــار صنعاء في مثل هـــذا التوقيت، له عالقة 
بالدعـــم اخلليجـــي للرئيس هـــادي، من خالل 
إعادة فتح السفارات اخلليجية في عدن، لتكون 

الطائرات هي رّد إيران على سفارات اخلليج.
وكانت دول اإلمارات والسعودية والكويت 
وقطـــر قـــد أعلنت، خـــالل األيـــام املاضية، عن 
اســـتئناف عمل ســـفاراتها في اليمن من مدينة 
عدن، دعما وترســـيخا للشـــرعية الدســـتورية 
ممثلة في الرئيس هـــادي وحكومته. والالفت، 

حســـب هاشـــم، في خطـــوة تســـيير "الرحالت 
اجلويـــة" هو أّن إيران انتقلت من إخفاء دعمها 

للحوثيني إلى اإلعالن عنه. 
نبيل الشـــرجبي، أســـتاذ األزمـــات الدولية 
بجامعـــة صنعاء، قـــال إّن طهـــران ومن خالل 
اإلعالن عن تواجدها رســـميا في اليمن تكشف 
عن استراتيجية قدمية لطاملا تبّنتها مفادها أّن 
"حدود إيـــران تنتهي في البحر املتوســـط" في 
إشارة إلى لبنان وســـوريا، وفي البحر األحمر 
في إشـــارة إلى اليمن. وأضاف الشـــرجبي أّنه 

يرى حربا أهلية تلوح في أفق اليمن على غرار 
ســـوريا والعراق، من خالل التحـــرك اإليراني 
فـــي صنعاء، حيث "لم يجلـــب التدخل اإليراني 
غير الصراعـــات لتلك الدول، فإيران ومن خالل 
ســـعيها لتحقيق أهدافهـــا (الّتوســـعية) على 
األرض ال تكتـــرث للناس حيث تتحـــرك، أو ما 

حتدثه من خراب"، وفق تعبيره.
ورأى الباحث عدنان هاشم أّن إيران، وكما 
جرت به العادة، يبدو أّنها حســـمت خيارها في 
اليمن من خالل احلسم املســـلح عبر امليليشيا 
التي تتبعها كما هو احلال في سوريا والعراق 

ولبنان.
وقـــال إّنه قرأ من العدد الهائل من الرحالت 
اجلويـــة التي قررت إيران تســـييرها من وإلى 
اليمـــن، أنها قررت فتح جســـر عســـكري جوي 
لدعـــم احلوثيني كمـــا تفعل مع رئيـــس النظام 

السوري بشار األسد وحزب الله في لبنان.
وأضاف أن "احلديث عن املساعدات الطبية 
اإليرانية في سوريا لم يكن غير الغطاء الظاهر 
لشـــحنات األســـلحة التي كانت ترسلها لنظام 
األسد بعد أن مت كشف ذلك بعد إحدى الضربات 
الشـــحنات  اإلســـرائيلية إلحدى تلك  اجلويـــة 

واّلتي اّتضح أنها أسلحة".
وعن الّشق القانوني، حتّدث احملامي محمد 
الهناهي موّضحا أّن "تســـيير إيـــران لرحالت 
جوّية إلى اليمن باالتفاق مع احلوثّيني، وليس 
مـــع الرئيس الشـــرعي للبـــالد عبدربه منصور 
وحكومتـــه، ودون مصادقة البرملـــان، هو عمل 
غير قانوني وميكن لليمن أن يشـــكو إيران أمام 
املنظمات الدولية املختصة لفرض عقوبات على 

طيرانها".

القوة العربية المشتركة.. حسابات األمن وتعقيدات السياسة

ما الذي تفعله الطائرات اإليرانية في اليمن

[ غياب رؤية موحدة للملفات اإلقليمية يحول دون تفعيل الفكرة [ االتفاق السعودي المصري له تأثيرات محورية
دفعت التهديدات اإلرهابية والتحّديات األمنية احلكومات العربية إلى مراجعة سياساتها 
الدفاعية، إال أن شــــــراء األسلحة ال يكفي، وفق بعض اخلبراء واملسؤولني، الذين يرون أن 
أســــــاس املواجهة يبنى على حتيني االتفاقيات العربية املتعّلقة بالدفاع املشــــــترك وتفعيلها 
ــــــى أرض الواقع لكن في صــــــورة تتوافق وخصوصية كّل دولة، وفي نفس الوقت تالئم  عل
كل السياســــــات، خاصة وأن كل جهة تريد أن تعمل هذه القــــــوة وفق أولوياتها ورؤيتها؛ 
ــــــك حتديد أولوية األماكن التي قد تتدخل فيها هذه القوة، املراد تكوينها، تختلف من  وكذل

جهة إلى أخرى.
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في 
العمق

نبيل العربي: 

مشاورات متعددة تجرى حول 

ضرورة تشكيل قوة عربية 

مشتركة لمواجهة اإلرهاب

األزمة في ليبيا تطرح فكرة التدخل العربي العسكري المشترك بشكل قوي

 إيران تنتقل من إخفاء دعمها للحوثيين إلى اإلعالن عنه من خالل تسيير رحالت جوية بين صنعاء وطهران

المنظومـــة التي ســـيتم التفاهم 

حولها ســـوف تحدد الـــدور الذي 

تلعبـــه القـــوة العربيـــة وهل هي 

هجومية أم دفاعية

◄

متابعـــون أيـــدوا الفكـــرة لوقـــف 

المنطقـــة وآخرون  فـــي  التدهور 

تحفظوا ألنها يمكن أن تؤدي إلى 

مزيد من االنقسام العربي

◄

«يجب أن نعتمد على أنفسنا كما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 
إنشاء قوة عربية مشـــتركة، تكون هي نقطة البداية، وليبيا ال تراهن 

كثيرا على مجلس األمن والغرب في تحقيق أمنها واستقرارها».

عبدالله الثني
رئيس احلكومة الليبية املعترف بها دوليا

«المملكة العربية الســـعودية أبدت توافقا بشأن المقترح الذي يفيد 
بتشـــكيل قوة عربية مشـــتركة لمواجهة اإلرهاب واالوضاع المتردية 

في المنطقة عموما».

أنور ماجد عشقي
رئيس مركز الدراسات االستراتيجية في جدة

«القوة العربية المشـــتركة ســـتبدأ بخمس دول هـــي مصر والمملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والكويـــت 

واألردن، وستنضم إليها دول أخرى تباعا».

سامح سيف اليزل
خبير مصري
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فرص السالم والمصالحة في العراق على طاولة محايدة في ريغا

 [ نخب عالمية تستكشف سبل إنهاء األزمة العراقية سلميا [ خبراء: الحرب على داعش ينبغي أن ترتبط بدحر النفوذ اإليراني

} ريغــا – شّدد مشاركون في مؤمتر دولي حول 
العراق، ينعقـــد في مدينة ريغا، عاصمة التفيا، 
علـــى أن املقاربة العســـكرية وحدهـــا ال تكفي 
حلّل األزمة العراقية، التي تســـتمّد جذورها من 
ســـببني رئيســـيني: الغزو األميركي للعراق في 

2003، وسياسة نوري املالكي الطائفية.
وبّني املؤمتر الذي تنّظمه، مؤسسة ”سفراء 
من أجل الســـالم“، (2 – 3 مـــارس 2015)، حتت 
شعار ”الذهاب للسالم واملصاحلة في العراق“، 
أن السياســـات التي اّتبعها، ويواصل اتباعها، 
صّناع القرار في العالم تشوبها أخطاء جسيمة 

تزيد من مخاطر اإلرهاب عوض احلد منه.
وقـــال منّظمـــو املؤمتر إن الهـــدف منه هو 
زيادة الوعي وتيســـير املناقشات بشأن الوضع 
احلالي في العراق، ومعاجلة املفاهيم اخلاطئة 
في السياسة الداخلية العراقية وكيفية التعامل 

مع داعش.  
وأشـــار صباح املختار، ســـفير السالم من 
املؤسسة الدولية ”سفراء السالم للعراق“، إلى 
أن عقد املؤمتر في ريغا يأتي لكونها مكانا أكثر 
حيادية وغير منحاز كي نضع مصلحة الشعب 
العراقي في الطليعة. وعبر عن ثقته بأن قضايا 
العراق ال يزال من املمكن حلها ســـلميا، عندما 
يتمكـــن العراقيون من اجللوس مع بعضهم مع 
مســـاعدة وتوجيـــه وحتى ضغط مـــن االحتاد 

األوروبي والواليات املتحدة واألمم املتحدة.
وتؤكد مؤسســـة ”سفراء الســـالم للعراق“، 
أنها تســـعى إلى اقتراح حلول تستند إلى عدد 
من اإلصالحات السياســـية واالجتماعية التي 
ميكن أن تضع حدا لتقســـيم العراق على أسس 
سياســـية واجتماعية ودينية أو عرقية، وكلها، 
إلى حد كبير، الســـبب الرئيســـي للمشكلة إلى 

جانب سوء الفهم من قبل املجتمع الدولي.
وقد أشـــار بعض اخلبراء، الذين يشاركون 
في املؤمتر إلى جانب العشـــرات من البرملانيني 
والســـفراء والباحثـــني واألكادمييـــني والقادة 
السياســـيني من االحتاد األوروبـــي والواليات 
املتحـــدة األميركيـــة واألمم املتحـــدة والعراق 
ودول الشـــرق األوســـط، إلى ضـــراوة ودموية 
املعارك املقبلة الســـتعادة بعض من اســـتقرار 
العراق نظرا لتعّقد الوضعني العراقي الداخلي 

واإلقليمي احمليط.
لكن، ذلك ال يعني، وفق املتحّدثني في اليوم 
األول مـــن املؤمتر، أّنه ليس هناك من وســـيلة 
إلعـــادة بنـــاء العراق، الـــذي يعاني مـــن أزمة 
سياســـية داخلية ومن ســـيطرة تنظيم داعش 
املتشـــّدد على جزء من أراضيـــه، باإلضافة إلى 
التغلغـــل اإليراني بشـــكل يقـــول مراقبون إنه 
ســـيؤّثر على مســـتقبل البالد بـــل وتركيبتها 

السياسية وحتى الدميغرافية.
واخلطـــوة األولـــى لبنـــاء عـــراق مســـتقّر 
تقتضـــي إصالح أجهـــزة الدولـــة وتوجهاتها 
وإيقاف النفوذ املدّمـــر إليران في املنطقة، وفق 
جمـــال اخلميس، رئيـــس منظمة ”ســـفراء من 
أجل الســـالم“، الذي أّكد أيضا على أن محاربة 
بالوســـائل  تتـــّم  ال  املتشـــّددة  األيديولوجيـــا 

العسكرية فقط. ويأتي تأكيد املؤمتر على أهمية 
التناول السلمي لألزمة العراقية، رّدا على رهان 
الواليات املّتحدة على تسليح اجليش العراقي 
للقضاء على املتشـــددين وحترير املدن الواقعة 
حتت قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية، بالتعاون 
مـــع قّوات التحالف الدولـــي، وأيضا باالعتماد 

على امليليشيات الشيعية التابعة إليران. 
لكـــن، املقاربـــة العســـكرية وحدها ليســـت 
ناجعة إلنهاء األزمة العراقية؛ وتركيز املجتمع 
الدولـــي علـــى هذا الرهـــان، يصّنـــف ضمن ما 
اعتبره، بيتر هويكسترا، عضو مجلس النواب 
األميركي الســـابق، من األخطـــاء األميركية في 

التعامل مع األزمة العراقية.

األخطاء األميركية

بيتـــر  األميركـــي  الســـيناتور  حتـــدث 
هويكســـترا، خالل مشـــاركته في مؤمتر ريغا، 
عن األخطاء التي ارتكبتها واشنطن، والتي لم 
تدرك حتى اآلن أنها ارتكبتها. وقال إن املشكلة 
أن أكثـــر من نصف أعضـــاء الكونغرس، الذين 
يصنعون سياســـة الواليات املتحدة في العالم، 
لم ميلكوا جواز ســـفر، طوال حياتهم، بحسب 
اســـتطالع أجري فـــي التســـعينات، أي أن كّل 

عاملهم محصور في حدود الواليات املتحدة.
األميركيـــني  الصحفيـــني  أحـــد  وســـأل 
هويكســـترا عما إذا كان الساســـة األميركيون 
قد أجروا أي حـــوار مع األميركيني، قبل اتخاذ 
القـــرارات التي غيرت حياة العراقيني وســـّكان 
املنطقـــة؟ فأجـــاب النائـــب األميركي الســـابق 
بالنفـــي، لكنـــه قـــال إنه يأمـــل أن يكونـــوا قد 
”تعلمـــوا من تلك األخطـــاء وأن يتحلوا ببعض 

التواضع ليقولوا إننا أخطأنا“.
وتســـاءل احملامي العراقي، صباح املختار، 
فـــي حديـــث موّجـــه للســـيناتور الســـابق عن 
التوجـــات املســـتقبلية في الدوائر السياســـية 
األميركيـــة؛ فأجابه هويكســـترا أن السياســـة 
حاليـــا، هـــي التعامل حصرا مـــع احلكومة في 
بغـــداد، وأن جوهرها هو أن واشـــنطن ينبغي 
أن ال تتخـــذ قـــرارات فردية وعليهـــا أن تنصت 
أكثر للعراقيني. وقـــال إن ”هناك التزاما مطلقا 
مبحاربة داعش وأن واشـــنطن يجب أن تشرك 

جميع األطراف في سبل دحر  داعش“.
عـــن األخطـــاء األميركيـــة، حتـــدث أيضا، 
مبعـــوث األمم املتحـــدة فـــي العـــراق، مختار 
ليمانـــي، عن األخطاء الكارثيـــة التي ارتكبتها 
واشـــنطن في العراق وأن األمم املتحدة حاولت 

مرارا تصحيح البوصلة دون جدوى. 
وهذا الفشـــل مرّده وفـــق عضو الكونغرس 
األميركـــي الســـابق، روبرت توريســـيلي، إلى 
سياســـة واشـــنطن التي ال ميكنها أن تواصل 
تعّلـــم نفس الـــدرس مرات عديـــدة لتكرر نفس 

األخطاء مرة تلو االخرى.
وقال النائب توريســـيلي فـــي موقف مؤّيد 
لرأي مواطنه الســـيناتور بيتر هويكسترا، ”ال 
ميكننـــا أن نواصل إمالء قناعتنا التي أدت إلى 
نتائـــج كارثية على الـــدوام“. وأضاف قائال إن 

”الســـلوك اإلنســـاني يتحدد من خالل األحداث 
الكبيرة وإن ســـنة 2003 غيـــرت تاريخ املنطقة، 

وأن خطأ واحدا غّير مسار التاريخ“. 
وتســـاءل توريسيلي، الذي كان شاهدا على 
عمليـــة الغـــزو األميركي للعـــراق: ”كيف ميكن 
أن نـــرى الوضـــع احلالـــي في مهـــد احلضارة 
اإلنســـانية؟ انظـــروا أين نحن اآلن. شـــخصيا 
ال أملك ســـوى أن اعتذر للذيـــن انتخبوني عن 

تصويتي لصالح حرب اخلليج عام 1991“.
كما تســـاءل مرة أخرى ”ألـــم يكن واضحا 
أن العـــراق بلـــد متعدد الهويـــات وال ميكن أن 
يحكم إال بحكومة مدنية؟ لقد أســـقطنا ســـلطة 
دكتاتوريـــة، لكننا هدمنا أيضا الدولة بالكامل، 
ومـــن ضمنها املؤسســـة الوحيـــدة التي كانت 

متماسكة وهي اجليش“.
ومـــا حدث بعـــد ذلك مـــن تدمير للنســـيج 
االجتماعي كان نتيجة حتمية، وفق توريسيلي 
الذي أّكد قائال ”لم نســـمح فقط بهدم مؤسسات 
الدولـــة ونســـيج املجتمـــع، بـــل ســـلمنا البلد 
للجماعـــات الطائفيـــة. فقد أدى الغـــزو وعدم 
القدرة على احتواء املالكي بشـــكل أساسي إلى 

تغيير مستقبل املنطقة“.
وتســـاءل النائب األميركـــي ”أين نحن اآلن 
وأيـــن منضي؟ القناعـــة اجلديدة هي أن داعش 
ينبغـــي دحـــره، لكني اعتقد أن ذلـــك ينبغي أن 
يتضمن دحر إيران أيضا“. وأضاف ”هل يعقل 
أن نقاتل داعـــش بالتعاون مع إيران وإعطائها 
شـــرعية؟ دحـــر داعـــش ال ينبغـــي أن مير عبر 

طهران“.
وقال إن ”رســـالتي لبغداد أننا مســـتعدون 
للمساعدة في دحر داعش بكل السبل العسكرية 
وغيـــر العســـكرية، لكـــن عليكم ترتيـــب البيت 
الداخلـــي وإجـــراء مصاحلة شـــاملة وتقليص 
النفـــوذ اإليرانـــي“. وأضـــاف ”أن الغرب ليس 
وســـطا متجانســـا، وهو منذ حـــرب فيتنام لم 
ينجـــح فـــي أي حـــرب حتـــى اآلن. واحلل في 
العـــراق هو أوال سياســـي. وإذا كانـــت بغداد 
تنتظر نصرا عســـكريا مبســـاعدة الغرب فإنها 

ستنتظر طويال“.

التدخل اإليراني

فيمـــا يخّص التدخل اإليرانـــي في العراق، 
أشار هويكسترا إلى احليرة التي التزال تهيمن 
على صّناع القرار في الواليات املتحدة بشـــأن 
كيفية التعامـــل مع طهران، وأنهم منقســـمون 
بشـــأن أي الســـبل ينبغي اتخاذها إزاءها، هل 

عن طريق تفعيل التعامـــل معها وإعادتها إلى 
املجتمع الدولي، أم مبواصلة حصارها؟.

وتســـتغّل إيران احلرب الدولية على تنظيم 
داعش في العراق وســـوريا، اللتني جنحت في 
التغلغـــل فيهمـــا، لتوطيد نفوذها فـــي املنطقة 
من خـــالل الظهور مبظهر شـــريك محوري في 
محاربة املتشّددين. وهو األمر الذي حّذرت منه 
قـــوى إقليمية، فـــي أوقات ســـابقة، مثلما حّذر  
خبراء مشـــاركون في مؤمتـــر ريغا الدولي، من 
مخاطر فتح املجـــال أكثر أمام إيران وإعطائها 

شرعية دولية للدخول إلى العراق.
ومـــن بـــني املخاطـــر التـــي حتـــّدث عنها 
الســـيناتور بيتـــر هويكســـترا، حجـــم التأييد 
الشـــعبي في املنطقـــة لتنظيم داعش، بســـبب  
النفوذ اإليرانـــي. وقال هويكســـترا إن ”حجم 
تأييـــد داعش أكبر مما نســـتطيع أن نعترف به 

بسبب نفوذ طهران“.
 لكنـــه اعتـــرف أن القوى التـــي ينبغي أن 
تقاتل داعش من ســـكان احملافظـــات املتضررة 
ال حتصـــل على الدعم املطلوب، مشـــيرا إلى أن 
”إيـــران هي الالعـــب الرئيس في العـــراق اآلن، 
وليـــس الواليات املتحدة، التي قد جتد صعوبة 
فـــي التدخـــل في املســـتقبل فـــي ظـــّل التدّخل 

اإليراني املباشر“.
ذات الرأي يؤّكده أحمد حقي محمد، األمني 
العام ملنتدى الكفاءات واألكادمييني العراقيني، 
الـــذي قـــال إن ”املنتدى يحرص علـــى أال تكون 
له أي مواقف سياســـية، لكنه ال يســـتطيع عدم 
احلديث عن آثار السياسات وواقع القتال على 

األرض على حياة العراقيني“. 
وأشار حقي محمد إلى البعد املدّمر للنفوذ 
اإليرانـــي، قائـــال إن ”هذا الـــرأي ال ينطلق من 
أجندة سياســـية بل من واقع دوره في استمرار 

الوضع الكارثي في العراق“.

دور المالكي

دعونـــا نتســـاءل كيـــف وصـــل الوضع في 
العـــراق إلـــى هذه احلالـــة؟ كان هذا الســـؤال، 
الـــذي طرحـــه ســـتروين ستيفنســـن، الرئيس 
الســـابق للجنة البرملـــان األوروبـــي للعالقات 
مع العراق، محور أغلـــب املداخالت التي اتفق 
أغلبهـــا على أن السياســـة األميركية اخلاطئة، 
منذ غزو العراق فـــي 2003، هي اإلجابة األولى 
على الســـؤال فيما كانت سياسة نوري املالكي 
الطريـــق التي أوصلـــت، في جزء كبيـــر منها، 

العراق ملا هو عليه اليوم.
 واعتبـــر املســـؤول األوروبـــي، أن رئيـــس 
الـــوزراء العراقـــي الســـابق مســـؤول عن كل 
ماحدث فـــي العراق خالل الســـنوات املاضية، 
وخاصـــة ما حـــدث منـــذ بداية العـــام املاضي 

وتقوية النفوذ اإليراني. 
خبراء كثـــر اعتبروا أن أبرز أســـباب أزمة 
العراق سياســـة رئيس الوزراء الســـابق نوري 

املالكـــي، الـــذي نّفذ، طـــوال فترة وجـــوده في 
ق َتُســـد التي عّمقت  منصبه، اســـتراتيجية فرِّ

احملاصصة العرقية ـ الطائفية.
ورغم أنه لم يعد رئيسا للوزراء إال أن نوري 
املالكي ال يزال أحد أسباب املشكلة في العراق، 
وفق رمزي مارديني، احملّلل في مؤسســـة رفيق 

احلريري.
 ويـــرى مارديني أن عزل املالكي من احلياة 
السياســـية ســـيجعل العراق في وضع أفضل. 
وتوقع أال تســـمح اخلارطة السياســـية املعقدة 
لرئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي مـــن إجراء 
إصالحـــات جذريـــة وســـتقف خطواتـــه حتما 
عنـــد إصالحـــات جتميلية.  وأضـــاف أن هناك 
مصالح ملتبسة للكثير من دول املنطقة في بقاء 
تنظيم داعـــش، وركز خاصة على إيران وتركيا 
وإســـرائيل التي يخـــدم وجـــود داعش بعض 
مصاحلهـــا علـــى األقل. وأشـــار إلـــى االرتباك 

العاملي في توحيد جهود مقاتلة داعش.

لماذا التفيا

قال ســـتيفن أوبراين، رئيـــس حترير مجلة 
لندن البريطانية، إن أهمية اختيار التفيا كمكان 
لعقد املؤمتر. يأتي لكونها بلدا محايدا تعرض 
لضغوط إقليمية مشـــابهة، وهـــي مكان مثالي 

ألنها ترأس حاليا االحتاد األوروبي.
واســـتعرض أوبرايـــن جتـــارب احلـــروب 
األهلية فـــي أماكن كثيرة مـــن أوروبا وخاصة 
جتربـــة الصـــراع الداخلي في إيرلنـــدا في ظل 
صراعها مع بريطانيا، والتي لم تتم االستفادة 
من دروســـها من قبل الساســـة الغربيني. وبّني 
قائال ”لقد كنا نسير في كابوس دموي لسنوات 
طويلـــة في العراق، وأننا ال ميكن أن نتخيل ما 
يجـــري في العـــراق الذي كســـرناه ولم نحاول 

إصالح ما كسرناه“.
مـــن جانبه، قـــال كارليـــس بولديســـفس، 
مسؤول قسم الشـــؤون البرملانية في املؤسسة 
الدولية ”سفراء الســـالم للعراق“، إن ”التحرك 
مـــن أجل الســـالم واملصاحلة فـــي العراق اآلن 
يأتي بالتزامن مع تولي التفيا رئاســـة مجلس 

االحتاد األوروبي في عام 2015“.
وبّينـــت هاريتـــا طعمـــة، رئيســـة مجلس 
إن ”التفيا، بلد  إدارة ”سفراء الســـالم للعراق“ 
صغيـــر على نطـــاق عاملي، إال أنـــه يحمل معه 
خبرة واســـعة من االحتالل والقســـوة وانعدام 

القانون“. 
وأضافت أن ”ذلـــك يجعل التفيا تفهم األمل 
من أجـــل احلرية والثقة في مســـاعدة املجتمع 

الدوليعلى حتقيق السالم“.  

يبحــــــث مؤمتر ريغــــــا الدولي خلق منصة عاملية تتبّنى فكرة إنهــــــاء األزمة العراقية بطريقة 
ــــــات التعامل مع تنظيم  ســــــلمية خالية من رهانات الســــــالح والدماء، إلى جانب حتديد آلي
الدولة اإلســــــالمية املســــــتحوذ على مســــــاحات شاســــــعة من البالد، وتصحيح السياسة 
الداخلية اخلاطئة في العراق. وقد أشاد مراقبون بفكرة املؤمتر، الذي ينعقد، حتت شعار 
ــــــر الطائفية التي جتمع  ”الذهاب للســــــالم واملصاحلة في العراق“، حيث أن النقاشــــــات غي
فسيفســــــاء من األكادمييني العراقيني واألوروبيني ستســــــاهم في وضع اإلصبع على داء 

األزمة العراقية واملضي قدما في طرح خيارات املصاحلة.

خبراء: دحر الميليشيات الشيعية في العراق ال يقل أهمية عن دحر تنظيم داعش

النقاشات غير الطائفية في مؤتمر ريغا ستساهم في طرح خيارات الحل السلمي لألزمة العراقية

المعقدة  الــســيــاســيــة  ــخــارطــة  ال

بإجراء  تسمح  لن  العبادي  لحيدر 

إصالحات جذرية وستقف خطواته 

عند إصالحات تجميلية

◄

«رئيـــس الـــوزراء العراقـــي الســـابق نـــوري املالكي تنحـــى بتوصية من 
املرشـــد اإليرانـــي األعلى علي خامنئـــي، وذلك للحفـــاظ على املصالح 

الشيعية في العراق».

يحيى رحيم صفوي
املستشار العسكري للمرشد اإليراني

«دعم إيران للميليشـــيات في العراق ال يعود ألسباب طائفية فحسب، 
بل ألن وجود تلك امليليشـــيات وقوة شـــوكتها يضـــع حيدر العبادي 

وحكومته أمام الخطر».

واثق العبيدي
خبير أمني عراقي

«أي إجراء عســـكري يتم اتخاذه في العراق ملواجهة داعش، ســـتقوده 
قوات األمن العراقية، وهذه القوات ما تزال في مرحلة التدريب وتحتاج 

إلى العمل من أجل إعدادها».

جينفر ساكي
املتحدثة باسم اخلارجية األميركية

في 
العمق

ستروين ستيفنسن:

ال يمكن أن نتخيل ما 

يجري في العراق الذي 

كسرناه ولم نصلحه

روبرت توريسيلي:

لقد أسقطنا سلطة 

دكتاتورية لكننا هدمنا 

أيضا الدولة بالكامل

} واشــنطن - لـــم تعـــد تفاصيـــل خطط 
اســـتعادة الموصـــل عســـكريا حبيســـة 
األدراج، بعـــد أن أعلنت اإلدارة األميركية 
عـــن عزمهـــا القيـــام بهجمـــات القتـــالع 

"داعش" من ثاني أكبر مدن العراق.
 وفـــي قراءتـــه لهـــذا اإلعـــالن يـــرى 
والعربية؛  األميركيـــة  الدراســـات  مركـــز 
أّن واشـــنطن ترمي من ورائه إلى طمأنة 
الشـــعب األميركي بعـــد أن تزايدت حّدة 
االنتقـــادات جـــراء الفشـــل إلـــى حد اآلن 
فـــي محاربة تنظيم المتشـــّدد. كما يهدف 
اإلعـــالن، وفق ذات القراءة، إلى اإلشـــادة 
بتصميم الرئيس أوباما على زيادة حجم 
التواجد العســـكري األميركي في العراق 

على المدى القريب.
واعتبـــر بعض الخصـــوم أّن اإلعالن 
يشـــكل تهورا سياســـيا مجانيا ويرســـل 
رسائل تحذيرية لـ"داعش" بالعمل الفوري 

على تحصين مواقعه قبل بدء الهجوم.
 أداء وفعاليـــة القوات العراقية أيضا 
كانا موضع تســـاؤل البعض في ظل عدم 
حصولهـــا على دعم أميركـــي معتبر. وقد 
أشـــار هؤالء إلى تصريحـــات قائد هيئة 
األركان، مارتـــن ديمبســـي، الذي أشـــار 
إلى "إمكانية أن يطلب من المستشـــارين 
(األميركيين) مرافقة القوات المغيرة على 

الموصل".
ويرى المركـــز أن من مصلحة القيادة 
العســـكرية األميركيـــة أن تتصدر القوات 
العراقية الهجوم فضال عن رفدها ببضع 
آالف مـــن القوات الخاصـــة األميركية، أو 
مشـــاركة قـــوات إقليميـــة. وبالنظر إلى 
معركتي الفلوجة، اللتين فشلتا في إزاحة 
"داعش"، فإّن األمـــر ينطوي على مغامرة 
سياســـية للرئيس أوباما قد ال يســـتطيع 
النجاة من عواقبها في حال فشل الهجوم 

الستعادة الموصل.

استعادة املوصل

مغامرة سياسية ألوباما

خارطة سيطرة داعش في العراق 

تتقلص مع اقتراب معركة الموصل
ص 3



} انتهت لعبة حماس مع مصر لكنها لم 
تنته بعد مع غزة. باتت إرهابية في قاموس 

السياسة املصرية بأمر قضائي إلى أن 
يأتي ما يخالف ذلك. وقد اختارت احلركة 

الفلسطينية عزل نفسها عن محيطها العربي 
واإلسالمي بفقدانها جلارة تعد بوابتها 

األولى إلى العالم اخلارجي.
لم يدرك قادة حماس تداعيات ”عنجهيتهم“ 

السياسية والسلطوية وال إلى أين ستصل 
بهم في نهاية املطاف. ولم يستوعبوا أن 

العالم حولهم قد تغير، يتمسكون بخطاب 
العفة ويتلونون بألوان سياسية مختلفة مع 

إيران وتركيا وقطر ونظام األسد وحزب الله، 
لتحقيق أهدافهم ومصلحتهم وأجندتهم.
لعبة االنتماء إلى اإلخوان املسلمني 

والزّج بقضية أكبر من حماس ذاتها أضحت 
مكشوفة للعيان، واالستمرار باملتاجرة بدماء 
األبرياء لن يشفع لسجل أسود عرفه الشعب 

الفلسطيني قبل غيره في منتصف يونيو عام 
.2007

على حماس أن ترد على األمر القضائي 
املصري بإثبات عدم تورط عناصرها في 

سيناء أو مشاركتهم في تغذية أعمال العنف 
والفوضى ضمن ما بات يعرف باألجندة 

اإلخوانية التي تهدف إلى إضعاف النظام 
املصري بقيادة عبدالفتاح السيسي.

على قادة حماس أن يتبرؤوا ولو ملرة 
واحدة من العنف املالصق حلدود إمارتهم في 
غزة، ويكفوا عن مهاجمة الدور املصري جتاه 

القضية الفلسطينية. حماس أول من أصدر 
بيانا يدين ويستنكر إسقاط نظام اإلخوان 

برئاسة محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 
2013، رغم أن األمر شأن داخلي مصري بحت 

ونابع من إرادة شعبية محضة.
لم تثبت حماس أن ال عالقة تنظيمية 
أو سياسية أو مالية مع جماعة اإلخوان 

(املصنفة إرهابية في مصر) بل على العكس 
فضحت نفسها في أكثر من مناسبة. فهي 

لم تتعلم شيئا من قادة الثورة الفلسطينية 
األوائل الذين يعتبرون مصر خاصرتهم 

ودرعهم احلامي، وأمنها هو أمن اجلميع.
ولم يثبت هؤالء الذين يحكمون غزة 
باحلديد والنار أنهم ال يرتبطون بخطط 

اإلخوان لتأسيس إمارات إسالمية في 
منطقتنا العربية، بدءا من غزة مرورا بليبيا 
وسوريا وليس انتهاء مبصر. ورمبا ما قاله 

إسماعيل هنية نائب رئيس مكتب حماس 
السياسي ”إن لإلخوان املسلمني جناحا 

مسلحا في فلسطني اسمه كتائب عزالدين 
القسام“، خير دليل على املخططات اخلفية 
لإلخوان والتبعية التنظيمية الالمتناهية 

ملكتب اإلرشاد الدولي ويؤكد ”إمكانية تورطهم 
في نصرة إخوانهم في مصر“.

لن ينسى الفلسطينيون في غزة مآسيهم 
مع حكم حماس وإمارتها الظالمية، التي 

تأسست عقب االقتتال الدامي مع حركة فتح. 
ولن ينسى هؤالء زنازين القهر واخلوف 
والرعب في ”السرايا“ املدمرة و”املشتل“ 

و”املقوسي“ و”املخابرات“، وهذه أسماء ال 
يعرفها إال أهل غزة املنكوبة بفعل حروب 

ومعارك لم يكونوا سببا فيها أبدا.
إدراج مصر حلركة حماس في الئحة 

اجلماعات اإلرهابية، ليس مستغربا في ظل 
الواقع املصري اجلديد والتعامل احلازم مع 
جماعات اإلسالم السياسي، التي تستنسخ 

مناذج الفشل في العالم العربي. القاهرة اليوم 
مختلفة عن السابق في تعاملها مع التنظيمات 

املتشددة وحتى التي تدعي ”االعتدال“ منها.
لسنا نبحث عن املبررات للجوء القضاء 

املصري إلى تصنيف حماس كمنظمة 
إرهابية، لكننا سنكشف قادة احلركة 

اإلخوانية أمام التاريخ وسنحاسبهم على 
فعلتهم القاسية بحق الفلسطينيني أوال، 

وجيرانهم ثانيا، ونكشف عورة ”برنامجهم 
والذي راح  املرتبط بإيران واإلخوان معًا“ 

ضحيته األبرياء.
قادة حماس أول من استخدم ”إسرائيل“ 

ملهاجمة خصومهم السياسيني، وهم من 
يشهرون السالح ضد من يخالف سلطتهم في 

قطاع غزة، ال اتفاق مصاحلة داخلية جنح 
معهم وال هدنة سياسية دامت مع سلطة رام 

الله.
حماس تقول إن سالحها موجه إلى 

إسرائيل لتحرير األرض احملتلة منذ عام 1948، 
لكنه رفع في وجه الفلسطينيني الذين رفضوا 

سياستها القمعية وقتل منهم العشرات بل 
املئات. ألم تتّذكر حماس حينها أن ”دم املسلم 

على املسلم حرام“ وأن رصاص سالحها ال 
يوجه إال للعدو واحملتل. وهذا ال يعني أنهم 
قتلوا أحدا في مصر، لكن على قادة حماس 

إثبات عكس ما يقوله القضاء املصري.

* كاتب صحفي فلسطيني
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إخوان غزة 

إرهابيون في مصر

أحمد فايز القدوة

مصطفى القلعي
} الثورة التونسية دخلت سنتها اخلامسة 

منذ شهر ونصف. وخالل هذه الفترة من 
الزمن عرفت تونس، شعبا وسياسة وحضارة 
ومجتمعا، حتوالت عاصفة ستكون مادة ثرية 
للدراسات التاريخية واالجتماعية والنفسية 
وكذلك السياسية في العقود املقبلة. وبعد أن 

مرت تونس بكبوات كثيرة بسبب استقواء 
التيارات الرجعية املتشددة، كان للقوى املدنية 

فيها دور املنقذ بفضل حسها املجتمعي 
ووعيها الشعبي املنفتح على سيرورة التاريخ 

املعاصر. وقد بلغت تونس، أخيرا، مرحلة 
االنتخابات الشعبية التي آلت إلى حكومة 

رشحها احلزب األغلبي وحلفاؤه لتحكم 
تونس طيلة خمس سنوات وتخرجها من 

مرحلة املؤقت الهش إلى املستقر الدائم.
نالت احلكومة التونسية اجلديدة التي 

يرأسها احلبيب الصيد الثقة من مجلس نواب 
الشعب منذ 4 فبراير املاضي بأغلبية 167 من 

جملة 217. وهي أغلبية كبيرة لم حتظ بها 
أكبر احلكومات في أعتى الدميقراطيات في 
العالم. واحلقيقة أن هذا ما كان يطمح إليه 

احلزب األغلبي ”نداء تونس� من وراء حتالفه 
في احلكم مع غرميه األيديولوجي والسياسي 

حزب حركة النهضة اإلسالمي. ولكن حتّقق 
األغلبية البرملانية التي تضمن نيل احلكومة 
للثقة الالزمة ملمارسة احلكم ال يعني جناحا 
مسبقا في التعاطي مع امللفات املعقدة التي 
توارثها الشعب التونسي عن نظام بن علي.

 ومن صدف السياسة أّن ما أّجله الباجي 
قائد السبسي، ملا اختاره الرئيس املؤقت 

بعد هروب بن علي فؤاد املبزع ليكون رئيس 
احلكومة بعد استقالة محمد الغنوشي، يجده 

أمامه اليوم وهو رئيس اجلمهورية ورئيس 
احلزب احلاكم املطالب مبواجهة هذه امللفات.

قبل ذلك، هل جاءت هذه احلكومة لتدير 
الشأن التونسي أم لتعاجله؟ الفرق بني اإلدارة 
واملعاجلة كبير، فأن تدير يعني أن حتافظ على 
الوضع القائم في أقصى احلاالت. وأن تعاجله 
فذلك معناه أن تكون هناك استراتيجية وخطة 

وبرنامج. واحلقيقة أّن فكرة املعاجلة صعبة 
على الهضم في احلالة التونسية بالنظر إلى 
االرجتالية في تشكيل احلكومة وفي اختيار 
مكّوناتها وحلفائها وأعضائها، وفي تغيير 

بعضهم بغيرهم بشكل ارجتالي في آخر 
حلظة. ومع ذلك، ولو اعتبرنا حسن النية، إذا 
اختارت احلكومة التونسية اجلديدة معاجلة 

الشأن فمن أين ستبدأ؟
هناك سبعة ملفات معقدة تعاني منها 

تونس يؤدي أحدها إلى اآلخر ويحيل عليه، 
وهي ملفات الفيضانات واإلرهاب واجلرمية 

واإلضرابات واالحتجاجات والتنمية 
والتشغيل. ملفات ال تخضع ألي ترتيب في 
سلم أولويات أي حكومة لو كانت وطنية. 
فكلها ملفات حارقة ذات أولوية باعتبارها 

تستهدف املواطن التونسي مباشرة.
ملف الفيضانات يفتح قضية البنية 

التحتية املعطوبة التي وضع أسسها 
االستعمار الفرنسي في املدن الكبرى وعجزت 

دولة االستقالل عن اإلتيان بأفضل منها. 
فاملجهودات الوطنية التي بذلتها دولة 

االستقالل الوطنية في تعهد البنية التحتية 
بالصيانة واملتابعة بددها نظام بن علي. ففي 

23 سنة عّمت الرشوة انتدابات املهندسني 
في إدارات التجهيز والبلديات. والراشون 

حتولوا جدليا إلى مرتشني. وظهرت فئة 
من األثرياء من موظفي الدولة طيلة العقود 

القادمة والزالت من املهندسني لم يسائلها أحد 
إلى اليوم من أين لك هذا؟ والنتيجة فظيعة، 

فمواطنون تونسيون ال يقّضون ليالي الشتاء 
في بيوتهم أمام املدفأة بل على األسطح خوفا 

من السيول الهادرة، وأطفال محرومون من 
ارتياد مدارسهم التي غمرتها وغمرت طرقاتها 

مياه األودية واألنهار الفائضة.
بقيت اإلشارة إلى أن مشكلة الفيضانات 
في تونس ذات وجهني؛ وجه جهوي ووجه 

طبقي. الوجه اجلهوي مؤداه أن النظام 
التونسي من بورقيبة إلى اليوم يعتبر أّن 

سكان الشمال الغربي مواطنون من الدرجة 
الثانية، وأما الوجه الطبقي فإن تونس طيلة 

تاريخها املعاصر كانت تأكل من سواعد 
عمال الشمال الغربي الغني باملياه والثروات 

الفالحية واملفتقر إلى العدالة االجتماعية.
أما ملف اإلرهاب فهو امللف املربك 

للتونسيني مبا يجعلهم يستمرون في إضاعة 
البوصلة املميزة بني احلق في العدالة، واحلق 
في األمن. فكلما حتركت اآللة النقابية الوطنية 

لتعديل التفاوت الطبقي والدفاع عن حقوق 
العمال، حتركت ألغام الغدر اإلرهابي وبنادقه 

في جبال الشعانبي واملدن املجاورة، وأي 
صدفة السيما أن بعضا من أحبة الشعانبي 

قريبون من السلطة الشرعية احلاكمة.
بقي أّن الشعب التونسي اليوم يعيش 

حالة من التطبيع مع اجلرمية. فجرائم دموية 
كبيرة كانت لتزلزل أي مجتمع مستقر يحترم 

حقوق مواطنيه، إذ الطرف األكثر عرضة 
لالعتداء اليوم في تونس هم األطفال الذين 
يقعون ضحايا جرائم التحرش واالغتصاب 
والقتل والعنف واإلهمال. الشك في أن لهذه 
اجلرائم رواسب نفسية واجتماعية رأسها 

الفقر وبابها التهميش، والسؤال األكبر هو 
كيف ستعاجلها السلطات التونسية الرخوة؟
وليست اإلضرابات القطاعية املسترسلة 

إال نتيجة لتفاوت في الثروة فاق كل املمكنات 
التاريخية. فنسبة الفقر في تونس فاقت 33 

باملئة حسب إحصائيات رسمية. وهو ما 
يجعل الدفاع االجتماعي يكون على شكلني، 
القطاعات املهيكلة املنظمة متارس اإلضراب 

املكفول دستوريا وتلوي عنق السلطة 
املتحالفة مع رأس املال، بينما القطاعات 

الهامشية تركب موجة االحتجاجات الشعبية 
على خلفية غياب املشاريع التنموية التي 

ميكن أن تخلق مواطن الشغل وتخفف حدة 
التوتر املجتمعي الذي يوظفه أعداء العدالة 

االجتماعية ومريدو التشدد وسماسرة 
اإلرهاب املغلف بغالف اجلهاد توظيفا يتجاوز 

حدود تونس.
هذه مناذج من امللفات املعقدة التي 

تواجهها احلكومة التونسية املتعاضدة 
برملانيا. ولكن التعاضد البرملاني ال يخفي عن 

التونسيني سعي حركة النهضة ومن معها 
إلى سحب البساط من حتت قدمي حليفها في 

احلكم حزب نداء تونس. والدالئل على ذلك 
كثيرة السيما احتجاجات اجلنوب التونسي 

احملاذي للحدود الليبية، وتواجد قادة 
سياسيني قريبني من النهضة هناك، وتدخلهم 

السافر في توجيه السياسة اخلارجية 
التونسية نحو االعتراف مبيليشيات فجر 

ليبيا اإلخوانية، وهو ما أربك الدبلوماسية 
التونسية ودفعها إلى االعتراف بحكومتني في 
ليبيا؛ واحدة منتخبة في طبرق، والثانية غير 

شرعية في طرابلس.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

الحكومة التونسية الجديدة والملفات الحارقة

الفرق بني اإلدارة واملعالجة كبير، 

فأن تدير يعني أن تحافظ على 

الوضع القائم في أقصى الحاالت 

وأن تعالجه فذلك معناه أن تكون 

هناك استراتيجية وخطة وبرنامج

عندما تستغني األمة عن 

مشروعها الجامع املانع تصبح 

مطمعا ومطمحا لكافة املشاريع 

التوسعية من العثمنة إلى 

الصهينة ومن األمركة إلى الحوثنة

أمين بن مسعود
} كيانات سياسية فاشلة بعواصم متفرقة 

ومتشرذمة ومتناحرة، هو املشهد العربي 
احلالي في زمن امليليشيات حيث تتفكك 

مركزية السلطة وتتفتت شرعية الدولة بني 
عاصمة أصلّية تعيش حتت نير ”سلطة 

الواقع“، وعاصمة ”رديفة“ حتمل مشروعا 
معارضا لألولى، ومتلك جزءا من الشارع 

ومتتلك أشياء من قوة الشعار الثوري.
العاصمة الرديفة في الواقع العربي 
الراهن هي نتاج عجز الطبقة السياسية 

العربية عن تشكيل مشروع سياسي وطني 
جامع، وهي إفراز التقاطع التناقضي اإلقليمي 

والدولي في اجلغرافيا العربية، وهي أيضا 
محصلة ”حتويل“ األقطار العربية من ”العبني“ 

سياسيني، إلى مالعب للمكاسرة اإلقليمية.
ولعلنا ال جنانب الصواب إن اعتبرنا 

أّن منوذج الكيانات الفاشلة العابر لألقطار 
العواصم  العربية يتأسس على ”تعدد“ 

الشرعيات، احلقيقية منها واملزعومة. و“كثرة“ 
من اليمن السعيد الشهيد، املتفرق بني 
صنعاء ”املغصوبة حوثيا“ و”عدن“ غلس 

املشروع الوطني، إلى ليبيا الباحثة عن حوار 
واستقرار بني ”طرابلس“ عاصمة ”املؤمتر 

السابق و”طبرق“ عاصمة البرملان املنتخب، 
وليس انتهاء بالعراق املتشرذم بني سلطة 

بغداد وحكومة أربيل في الشمال الكردستاني. 
ارتسامات باجلملة ذات خيط سياسي ناظم 

وحيد معيد لترتيب الفضاء العربي وفق 
استحضار خلرائط ما قبل الدولة الوطنية.

اخلطير في مشروع ”إسقاط الدولة عبر 

ضرب عواصمها“ أّنه لبنة تكميلية لبناء 
يبدأ من ”إسقاط الدولة بضرب هوياتها 

الداخلية بعضها ببعض“ ومير بالضرورة 
عبر اإلطاحة بالدولة وباستحقاقات اإلصالح 
من خالل فوضى سالح املؤسسات العسكرية 

واألمنية األصلية منها والرديفة لها أيضا.
في هذا املفصل التفسيري نفهم أسباب 

تضمني ”الدساتير املعلبة“ لدول ما بعد 
”الثورة“ (الدستور الليبي واليمني) وألقطار 
ما بعد االحتالل (العراق حتديدا)، لنصوص 
”الفدرلة“ وبنود ”األقاليم“ كمقدمات للتقسيم 

الهيكلي وديباجات لالنقسام االجتماعي 
والسياسي والثقافي.

وهي كلها ممهدات لشرعنة تشكيل 
”الدولة الرديفة“ ومأسسة العواصم البديلة 

في اجلسم العربي، وما كان لها أن تستنبت 
في البيئة العربية في حال وجود مشروع 
وطني جامع، وأفق قومي ”مجّمع“ لشتات 

سياسي وُقْطري ضّيق.
ألم تعمل تركيا أردوغان بكافة مؤسساتها 

على تقسيم سوريا عبر بوابة ”العاصمة 
الرديفة“ في حلب، وهربت كافة إرهابيي 
العالم إلى الشام قصد ”فرض سلطة أمر 
واقع“ في الشمال السوري تكون ”حلب“ 

عاصمته، وبعد أن عجزت تعاملت مع مدينة 
الرقة احملتلة من تنظيم داعش اإلرهابي 

كسلطة مركزية سهلت لها الدخول إلى ضريح 
السلطان العثماني سليمان شاه وإجالئه إلى 

داخل التراب التركي.
في املقابل، دعمت إيران رسميا احلركة 

احلوثّية لتعزيز مدينة صعدة الشمالية 
عاصمة رديفة في اليمن أثناء التمرد 

احلوثي، قبل أن تتبنى طهران بشكل كامل 
السيطرة على العاصمة صنعاء واالنقالب 

احلوثي على الدولة اليمنية.
بنفس الرؤية واملقاربة عملت إسرائيل 

على ”الترويج“ والتأسيس لـ“جوبا“ كعاصمة 
رديفة في السودان قبل االنقسام الفعلي في 

مستهل 2011، ومتكنت املنظومة الدعائية 
والسياسية واالستراتيجية اإلسرائيلية، 

بتوظيف ذكي لألخطاء الكارثية لنظام 
البشير، من حتويل العاصمة االفتراضية إلى 

شبه دولة رسمية مبنية على ”هوية جامعة 
مزيفة“ سرعان ما انفرطت عراها ودخل 

أبناؤها غير الشرعيني في حروب امليليشيات 
والشرعيات.

ليس من الغريب أن تعمل تركيا أردوغان 
وإيران املاللي وإسرائيل، الدولة الوظيفية 
ألميركا، بذات التفكير االستراتيجي القائم 
على ”العاصمة الرديفة والدولة الضعيفة“، 

وليس من العجيب أيضا أن تتكاثر السلطات 
الهجينة الوكيلة للدول الكبرى األصيلة في 

اجلسد العربي احملتضر، وأن تعود الشعوب 
العربية إلى زمن ما قبل ”الدولة“، فعندما 

تستغني ”األمة“ عن مشروعها اجلامع املانع 
تصبح مطمعا ومطمحا لكافة املشاريع 

التوسعية من ”العثمنة“ إلى ”الصهينة“ ومن 
”األمركة“ إلى ”احلوثنة“.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

«العاصمة الرديفة» في استراتيجيات التدبير اإلقليمي

«عززنـــا اســـتعداداتنا األمنية على الشـــريط الحدودي مـــع ليبيا، 

وأخذنـــا احتياطـــات كبيرة باعتبـــار أن الوضع في الشـــقيقة ليبيا 

متوتر وقوات األمن التونسية منتشرة على كامل الحدود».

احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونسية

«حركـــة حماس ارتكبت أخطاء كثيرة بحق مصر قادت إلى صدور 

مثـــل هذه الحكـــم األخير باعتبارها إرهابية، وقـــادت إلى حالة غير 

الطبيعية في العالقة مع مصر والشعب المصري».

محمود الهباش
قاضي القضاة في فلسطني

«األســـئلة المحورية في تونس تتعلق بقـــدرة الحكومة على وضع 

اإلصالحـــات السياســـية واالقتصاديـــة ضمـــن أولوياتهـــا ودعم 

الحريات المدنية مع العمل على محاربة االرهاب».

من تقرير
صادر عن خدمات البحوث في الكونغرس
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} مقدمة أولى: من احلقائق التاريخية 
أن رجال القضاء ورجال الدين أكثر ضيقا 

بالتغيير، وأشد عداء للثورات، نظرا 
الستفادتهم من أي وضع قائم، وكثيرا ما 
تواطأ الطرفان على تكفير رسل التغيير 

ودعاته، فتسارع السلطة إلى القتل واحلرق، 
أو تتغاضى عن ارتكاب الغوغاء للجرمية، ثم 
يتأخر االعتذار عنها بضعة قرون. ال تختلف 

مصر ما بعد 25 يناير عن روما القرون 
الوسطى. لو وجدت استثناءات لقضاة فرادى، 

ورجال دين فرادى، فهي تؤكد القاعدة. ولهذا 
تدهشني ديباجة خالية من املعنى، يصر 

عليها القضاة قبل النطق باألحكام، وال أدري 
ضرورتها القانونية ”باسم الشعب“.

مقدمة ثانية: نحن أسرى مأثورات أكثر 
خلوا من املعنى، حتكمنا وتدفع كثيرين 
للتسليم، أو على األقل إلى شراء الدماغ 

وجتنب اجلدل. من املأثورات الدينية ”أهل 
السنة واجلماعة“، ”اإلجماع أحد مصادر 

التشريع اإلسالمي“، ”املعلوم من الدين 
بالضرورة“. وتوجد مأثورات تكاد تصير دينا 
بأمر القضاة أو بحكم األمر الواقع ”ال تعليق 
على أحكام القضاة“، ”احلكم عنوان احلقيقة“.

شعار ”ال تعليق على أحكام القضاة“ 
ُيعلي شأن حكم بشري على القرآن الكرمي 

نفسه، النص املقدس الذي تختلف تأويالته 
باختالف األزمنة، وباختالف املجتهد نفسه لو 
انتقل من سياق جغرافي وحضاري إلى آخر. 

هذا الشعار يجعل احلكم القضائي البشري 
نصا مكتفيا بذاته، يرهب من يقترب ويسعى 
إلى الفهم، وال يبدأ الفهم إال بالتعليق، وهذا 

يضعنا في مواجهة مع الشعار الثاني ”احلكم 

عنوان احلقيقة“، وهو أقرب إلرهاب نفسي ملن 
يجرؤ على التطاول، فيحاول معرفة ”عنوان 

احلقيقة“، وهو ليس عنوانا وال حقيقة، 
لوجود درجات تقاض عليا تنقض احلكم األول 

ورمبا تنسفه. وقد رأينا كيف اطمأن ضمير 
القاضي أحمد رفعت، يوم 2 يونيو 2012، 

إلى احلكم على املتهم ”محمد حسني مبارك 
بالسجن املؤبد عما أسند إليه من االتهام 

باالشتراك في جرائم القتل املقترن بجنايات 
القتل والشروع في قتل أخرى، ومبعاقبة 
حبيب العادلي بالسجن املؤبد عما أسند 

إليه من االتهام باالشتراك في جرائم القتل 
والشروع بالقتل في جرائم أخرى“. وقالت 

احملكمة في حيثيات حكم، لم يشف غليل 
ضحايا الثورة وجرحاها، إن املتهَمْني ”امتنعا 

عمدا عن إيقاف قتل املتظاهرين حماية 
ملنصبيهما، ذلك اإلحجام واالمتناع قد أوقعا 
في يقني احملكمة أن املتهمْني قد اشتركا مع 

مجهولني بطريقة املساعدة في ارتكاب جرائم 
القتل العمد والشروع فيه قاصدين من ذلك 

إزهاق روح وإصابة املجني عليهم“.
احلكم السابق صدر في حمية الثورة، 
صيف 2012، بعد قيام النائب العام بإحالة 

مبارك إلى محكمة اجلنايات بتهمة ”قتل 
املتظاهرين“. وحني جاء خريف الثورة قال 

قاض اسمه املستشار محمود الرشيدي 
للمتهمني أنفسهم، يوم 29 نوفمبر 2014 

”عودوا إلى مقاعدكم“ ومنحهم البراءة. فأي 
حكم للقاضيني ميكن التسليم بأنه ”عنوان 

احلقيقة“؟
مقدمة ثالثة للداللة على أن القضاة بشر 

يأكلون الطعام ولهم نوازع ضعف، في كتابها 

”صورة ملصر“، تسجل الكاتبة األميركية ماري 
آن ويفر قول حسني أحمد أمني لها ”إن الفكر 

املتأسلم متكن من اختراق أعلى مستويات 
في النظام القضائي املصري“، وأن األيدي 

السعودية ال ترى بوضوح في األزهر فقط، بل 
في صناعة السينما ودور النشر واملساجد، 

وأن هناك أعدادا متزايدة من القضاة 
يريدون أن يظهروا مبظهر الطهارة في أعني 

السعوديني أمال في العمل هناك، وبعض 
القضاة ”تتم السيطرة عليهم وتوجيههم 

من األزهر. إنها دورة؛ تتدفق األموال 
السعودية على األزهر لدراسة أحكام الشريعة 

اإلسالمية، وباملقابل يجلس خريجو األزهر 
على املنصة املصرية وهم في حالة ازدراء 

للقانون املدني العلماني. وهناك قضاة يبدأون 
إجراءات التقاضي في محاكمهم بالتعبير عن 

امتعاضهم واستيائهم، بأنهم سيضطرون إلى 
تطبيق قوانني صنعها اإلنسان“.

مقدمة رابعة: أخطأت القوى السياسية، 
من اليمني الديني إلى أطياف التيارات املدنية، 

في التهاون بإحالة مبارك ورموز حكمه من 
القتلة والفاسدين إلى محاكمات عادية. الثورة 

قطيعة مع ما قبلها، مجازا أو حرفيا بقطع 
رأس الدكتاتو، ومحاكمته بعيدا عن قوانني 
سنها ترزية نظامه لكي تبرئهم عند اللزوم. 

وال أفهم كيف يسمح ضمير القاضي الرشيدي 
بتحويل محاكمة مبارك واملتهمني بالقتل، 

في قضية جنائية ال سياسية كما أراد قاض 
زميل هو النائب العام، إلى محاكمة لثورة 25 
يناير، واتهام من شاركوا فيها بالعمالة، دون 

أن توجه أصابع االتهام ملبارك ووزير داخليته 
بالتقصير، مرة باختراق عناصر أجنبية 

للبالد بيسر أقرب إلى اإلهمال والتواطؤ، 
وأخرى بتعمد قتل املتظاهرين في ميدان 

التحرير ومنطقة وسط البلد وهي تخلو من 
مراكز للشرطة، وهكذا تسقط حجج من يدعي 

أن القتلة كانوا يدافعون عن أنفسهم أمام 
زحف الغاضبني على أقسام الشرطة. يسجل 

كتاب ”شهداء ثورة 25 يناير“ أسماء 551 
شهيدا في جمعة الغضب، من بني 841 شهيدا 

خالل 18 يوما.
مقدمة خامسة: ما أؤمن به وأثق هو 
احلديث النبوي ”ال يقضي القاضي وهو 

غضبان مهموم“. وال أجد تفسيرا لعبوس 
كثير من القضاة وتطاير الشرر من أعينهم، 

كأن بينهم وبني املتهمني ثأرا أو خصومة 
شخصية، ثم تصدر األحكام ”باسم الشعب“. 

هناك أحكام مسخرة، تضحك اجلميع 
باستثناء قضاة حرمهم الله نعمة املرح 

وفضيلة التواضع واجلهل بغيرة البريء 
صاحب احلق حني يفاجأ بحكم جائر، فيصفق 
أو يعلق مبا ذكره القرآن ”ال يحب الله اجلهر 

بالسوء من القول إال من ظلم“، فينتقم القاضي 
ملا يحسبه إهانة بالضربة القاضية. ولم يفعل 

الصبي ياسني (17 عاما) أكثر من حقه في 
ممارسة غضب تلقائي ردا على قول القاضي 

”أنت متهم باالعتداء على 40 من الشرطة، 
وأحدثت بهم إصابات“، فعلق الصبي ”أحا“، 

وهي كلمة تفيد الدهشة. فانفعل القاضي 
ونطق بحكم فوري بالسجن ثالث سنوات. إذا 

كان ”القضاة“ كذلك، فال اندهاش من حتول 
مراكز الشرطة إلى سلخانات لتوريد القتلى.

* روائي مصري

أيها القضاة: «أحكامكم» ليست باسمنا

«نحتـــرم أحكام القضاء وعلـــى الحكومة أن تنفذ قـــرارات الرئيس 

عبدالفتاح السيســـي بســـرعة االنتهاء من قانون تقسيم الدوائر، 

في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي صدر األحد».

محمد صفا
عضو الهيئة العليا بحزب املصريني األحرار

«عناصـــر تنظيم داعش يحاولـــون زورا وبهتانا خلـــق صلة بينهم 

وبيـــن دولة الخالفـــة، المرتبطـــة بتاريخنا اإلســـالمي، وخالفتهم 

المزعومة الكاذبة ليس لها عالقة بتاريخنا من قريب أو بعيد».

امللك عبدالله الثاني
العاهل األردني 

«ضمانـــا لصيانة مؤسســـات الدولة من شـــائبة البطـــالن، أصدر 

رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة  بسرعة إجراء التعديالت 

التشريعية على القوانين المنظمة للعملية االنتخابية».

من بيان
رئاسة اجلمهورية املصرية

} توضح احلرب التي تدور رحاها بني 
”الدولة“ وميليشياتها في العراق، وبني 

تنظيم داعش الذي يحكم مساحات واسعة من 
البالد، ذلك النهج الذي تخوض وفقه ”الدولة“ 
العراقية الصراع من أجل استعادة أراضيها 
من قبضة التنظيم. والذي يتشابه في النهج 

والبنية العامة واملمارسات مع ”دولة“ داعش 
إلى درجة التماهي في الكثير من احلاالت.

في العنوان الرسمي للعملية العسكرية 
التي ُأعلن عنها الستعادة تكريت ”الثأر 

لسبايكر“ خير يفصح عن  النهج الثأري الذي 
ال ميت ألدبيات الدول احلديثة بصلة، سيما 
العراقية قد أعدت من أجل  أنها أي ”الدولة“ 

عملية الثأر تلك، مجاميع من أهالي قتلى 
منتسبي قاعدة سبايكر، حتمل نفس عنوان 

العملية وجهزتهم بكافة أنواع األسلحة.
هذا اخلبر احتفت به وكالة فارس اإليرانية 

لألنباء، مع تناقلها لتصريحات باخلط 
العريض، ملا يعرف بتنظيم عصائب أهل 

احلق يتوعد فيها بالثأر من أهالي تكريت، 
وباألخص من عشيرتي البوعجيل والبوناصر 
وهما من كبرى عشائر احملافظة، املتهمتان من 

قبل بعض السياسيني بانتماء قتلة سبايكر 
إليهما، دون ظهور أي تقرير رسمي يثبت 

األمر، رغم مطالبات جهات عدة بذلك.
تناقلت وسائل إعالم إيرانية أيضا 
في سياق تغطية العملية، مجموعة من 

الفيديوهات ملا تقول أنها عمليات إطالق 
صواريخ نفذتها ”املقاومة اإلسالمية“ املتمثلة 

تارة بكتائب حزب الله، وتارة أخرى بسرايا 
اإلمام وغيرهما. وهو ما يؤشر على هامشية 

األجهزة العسكرية الرسمية للدولة أمام 
ميليشيات طائفية والؤها املباشر لطهران. 

يشهد وجودها، على كون ”الدولة“ في العراق 

مجرد غطاء ينظم ويشرع عملها ويعمل وفق 
عقيدتها وعناوينها ويجند األهالي ضمنها.

باتت تلك امليليشيات تتحكم بكل 
املؤسسات، وتفرض إرادتها على الوزارات 

احلكومية وتتحكم بها، وترفع راياتها 
احلزبية وصور قادتها فوق أبنيتها، بحيث 
أصبح لكل وزارة جهة ميليشياوية تهيمن 
عليها وتتحكم في التعيينات وتتدخل في 

توزيع املناقصات واملقاوالت للمشاريع التي 
غالبا ما ُتنهب مخصصاتها املالية.

من التجني على مفهوم الدولة، أن نطلقه 
كتعبير داللي على حالة احلكم في العراق، 

كما هو األمر مع تنظيم داعش اإلرهابي الذي 
يعلن نفسه دولة، فكال احلالتني متشابهتان 

من حيث أنها ميليشيات عنفية طائفية 
ثأرية وعدمية، تتمتع األولى بطابع رسمي 

تضمنه لها سجالت األمم املتحدة والتعريفات 
القانونية، بينما الثانية تطلق على نفسها 

اسم الدولة دون أن تكون لها تلك االعتبارية.
ومن سخرية التاريخ أن تكون لداعش 

مالمح ”دولتية“ أوضح من التي تتمتع بها 
”الدولة“ العراقية الرسمية، فلداعش أجهزة 

حتتكر ممارسة العنف وعمليات الضبط 
االجتماعي، وتعبر عنها راية واحدة و“خليفة“ 

واحد ومنهج واحد. 
العراقية، تدار من  بينما جند ”الدولة“ 

قبل املافيات السياسية واملالية وامليليشياوية 
املتباينة الرؤى، ومعظمها تدين بالوالء لدولة 
أجنبية، وكما داعش، تفرض تلك امليليشيات 

قوانينها على الناس في كل حي أو بلدة 
تتواجد فيها، حتدد مبوجبها السلوكيات 

االجتماعية التي تتطابق مع تصوراتها 
الدينية، غير آبهة بنظم القانون والدستور. 

أما عن الثأر فهو العقيدة واأليديولوجيا 

العراقية  التي تشكل البنية الفكرية ”للدولة“ 
وميليشياتها، وتشترك فيه مع داعش، الذي 

قتل منتسبي قاعدة سبايكر، بداعي الثأر 
ملظلومية أهل ”السنة“، بينما باتت ”دولة“ 

امليليشيات العراقية تطلق عناوين الثأر 
بشكل رسمي عبر املسؤولني احلكوميني، بعد 
أن كانت تطلقه ومتارسه منفردة في املناطق 

داعش، األمر  التي تفتكها من أيدي ”دولة“ 
الذي سيوسع عملياتها الثأرية، مما يجعل كل 

إنسان في تكريت وغيرها، هدفا للثأر الذي 
تستعد ميليشيات العصائب وبدر وسواها 
القيام به. هذا التماثل بني عصابات داعش 

التي حتاول تثبيت شرعية تاريخية لدولتها، 
وبني امليليشيات الطائفية في العراق التي 

العراقية املعترف  تعمل بشرعية من ”الدولة“ 
بها دوليا، إضافة إلى شرعية دينية من ماللي 

إيران، ليس غريب احلدوث، بقدر ما هو مآل 
حتمي في بالد تهيمن عليها طبقة مافيوية 

تابعة تنتمي ألدبيات إسالموية طائفية.
ُبعد تلك األحزاب عن أي منطق ”دولتي“ 
حديث، لن يفضي إال  أو ”تعاقد اجتماعي“ 

إلى سلطة على الشكل العراقي الراهن والذي 
فاق بخصوصيته كل النماذج الفاشلة، ولم 
تعد مقارنته تصح ال مع لبنان وال حتى مع 
الصومال، ولعل وجود ”دولة“ داعش التي 
جتاوره ويصارعها ليس مصادفة تاريخية.
يقول كاتب عراقي ساخر ليست الطيور 

فقط إمنا اجليرة على أشكالها تقع، ويضيف، 
”على الدولتني املتجاورتني إقامة عالقات 
دبلوماسية فيما بينهما، ألن الدول التي 
تنتمي إلى نفس العقلية والنظام، تشد 

إحداهما األخرى، وتتبادالن شرعية الوجود“.

* كاتب عراقي

في العراق «دولتان» من طراز واحد

من سخرية التاريخ أن تكون 

لداعش مالمح «دولتية» أوضح 

من تلك التي تتمتع بها «الدولة» 

العراقية الرسمية، فلداعش أجهزة 

واضحة تحتكر ممارسة العنف، 

وعمليات الضبط االجتماعي

الوليد خالد يحي

محمد العصيمي
} لطاملا دبجت املقاالت والبحوث عن أزمة 
اإلعالم العربي، الرسمي وغير الرسمي. وال 

أظن أن هناك مرحلة عربية مفصلية مرت دون 
أن يتعرض اإلعالم العربي برمته للنقد، بل 
والتوبيخ أحيانا ألنه لم يكن على مستوى 

هذه املرحلة أو تلك. لكن كل هذا النقد، وقدرا 
كبيرا من هذا التوبيخ، كانا يوجهان للصناعة 

اإلعالمية العربية بوجه عام من حيث 
سياساتها وخطوط عملها وخضوعها لسلطة 

احلاكم بأمره في أية دولة عربية.
أي أن اللوم الكامل يقع برمته على رأس 

املنظرين لإلعالم، احملسوبني على السلطة 
في األغلب األعم، دون أن ُيعنى هذا اللوم 

بالتفاصيل أو يفتش في أسباب أخرى يقع 
عليها جزء كبير من املسؤولية في تأخر 
اإلعالم العربي وعجزه عن تقدمي إعالم 

حقيقي، فضال عن عجزه في مناجزة بيوت 
اإلعالم الدولية التي قطعت أشواطا طويلة 
في حضورها وتأثيرها، ليس في جمهورها 
احمللي فقط، بل في جمهورها العربي الذي 
ميحضها والءه ويؤمن، قطعيا أو نسبيا، 

بصدقية خطابها اإلعالمي.
من هذه التفاصيل، التي لم تشغل بال 
الدارس ألزمات اإلعالم العربي، اإلعالمي 

العربي نفسه. ذلك اإلنسان الذي يحمل 
الرسالة اإلعالمية، عبر وسيلة حكومية 
أو خاصة، بطريقته وبخلفياته الثقافية 

واالجتماعية التي لم ينفك عنها رغم توالي 
العقود واألزمات. هذا اإلعالمي العربي الذي 

انكشفت عوراته أكثر من السابق في لهيب 
ما يسمى الربيع العربي لديه هو ذاته، حتى 

قبل أن يصل إلى عني القارئ أو أذنه، أزمة 
شخصية تتمثل، من وجهة نظري، في أمرين:
األمر األول هو أن اإلعالمي العربي يأتي 

سلفا معبأ بأفكار جاهزة اكتسبها، مثل 
غيره من أبناء مجتمعه، من البيت واملدرسة 

واجلامع والشارع. أي أنه يأتي مقولبا ليكون، 
أيضا مثل غيره، إنسانا يفرز ما استهلكه كما 

يفعل الناس العاديون في مجالسهم أو على 
املقاهي. وهذا، بطبيعة احلال، بخالف معايير 

اإلعالمي املتعارف عليها في دور اإلعالم 
احملترفة. ومن هذه املعايير أن يكون مبدعا 

ومجددا ومؤثرا، ينقل الناس من حالة سائدة 
إلى حالة متغيرة ال أن يتماهى مع تفكيرهم 

وتأييد ما تواطؤوا عليه من حالة جمود 
واستسالم ملا هم عليه من أفكار أو قناعات.
واألمر الثاني في أزمة اإلعالمي العربي 

أنه يؤخذ مباشرة، دون إعداد أو تأهيل 

إلى األستوديو أو موقع القرار املؤثر في 
الصحيفة. وهذه أزمة فنية سببها أن 

املؤسسات اإلعالمية العربية تستسهل تسليم 
اخلطاب اإلعالمي ألشخاص دون تهيئة، 

مهنية في املقام األول، للوظيفة أو الوسيلة 
التي سيطلون منها على الناس. ومن صور 

هذا االستسهال، في أغلب وسائل اإلعالم 
العربية، أن جتد كاتبا أصبح مذيعا ومحاورا 
في برامج (التوك شو)، وجتد ممثلة أصبحت 

مذيعة أو كاتبة، أو جتد مذيعا وقد أصبح 
كاتبا يتصدر صفحات الرأي في الصحف.

هذان األمران، التقولب االجتماعي املسبق 
وافتقاد احلرفية، وضعا اإلعالمي العربي في 
مرتبة متأخرة إذا ما قورن بغيره من إعالميي 
العالم. واإلعالمي نفسه، الذي وجد نفسه في 
ورطة النجومية، أصبح، بسبب هذا التأخر، 

عالمة على الصراخ الفارغ أو الوعظ والفتوى 
أو، في أحسن احلاالت، غير الواثق مما يقدمه 

للناس من أخبار وحتليالت وحوارات.
من الطبيعي في هذه احلالة أن يفتقد 

التأثير وأن يفتقد، نتيجة لذلك، القدرة على 
قيادة الرأي العام إلى ما يحقق املصالح 
الوطنية والدفاع عنها في وجوه أعدائها 

في الداخل واخلارج. وإذا لم يكن قادرا 

على حتقيق هذا التأثير في محيطه احمللي، 
فإنه لن يكون قادرا على حتقيقه في احمليط 

اإلقليمي أو على املستوى الدولي كما تطالب 
أو تطرح بعض األصوات التي ترى تضرر 

الوضع العربي، برمته، من احلروب اإلعالمية 
التي تشن اآلن بضراوة على الدول العربية 
وشعوبها من دول وجهات وتنظيمات لديها 
أهداف معلنة لتدمير املنطقة وتقسيم دولها.

وإذا أراد العرب اخلروج من مأزق ضعف 
اإلعالم العربي، املتمثل أوال في ضعف 

بضائع اإلعالميني املقدمة في الصحف وعلى 
الشاشات، فإن عليهم، كما يفعلون اآلن مع 

جتديد اخلطاب الديني، أن يتنادوا إلى عقد 
مؤمترات وندوات وورش عمل تدرس بدقة 

أسباب هذا التردي، وتقدم احللول الناجعة 
والسريعة لالرتقاء بفكر ومهارات اإلعالمي 

العربي الذي تشتكي دوله وشعوبه من ضعفه 
ومحدودية تأثيره.
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62اقتصاد 244
 باملئة حصة الشـــركات الكورية الجنوبية من الســـوق األوروبي 

ألجهـــزة التلفزيون ذات الشاشـــة املســـطحة العـــام املاضي، 

واستأثرت سامسونغ بنحو 40 باملئة من السوق.

لإللكترونيـــات  العمالقـــة  أبـــل  تعتـــزم شـــركة  مليـــار دوالر 

استثمارها لتوســـيع أعمالها في أوروبا، عن طريق بناء مركزي 

بيانات في كل من إيرلندا والدنمارك.

مليـــار دوالر حجم مبيعات اإلســـمنت الســـنوية للشـــركة التي 

ســـتنجم عـــن اندماج شـــركتي هولســـيم السويســـرية والفارج 

الفرنسية، لتكوين أكبر شركة إسمنت في العالم.

أوروبا تصعد إجراءاتها لخنق النظام المصرفي الروسي
[ لندن وباريس تقودان حملة لتضييق الخناق المالي على موسكو [ اإلقصاء من منظومة سويفت ضربة قاصمة لالقتصاد الروسي

} موسكو – اجتمع ممثلو روسيا وأوكرانيا 
والمفوضيـــة األوروبيـــة ”ثالثية بروكســـل“ 
البلجيكيـــة  العاصمـــة  مجـــددا فـــي  أمـــس 
بروكســـل، لتســـوية مصاعب جديـــدة ظهرت 
في ملف أزمة الغاز المزمنة، وســـط توقعات 

بفشلها في ظل تضارب مواقف الطرفين.
مجـــددا بعد  وتبحث ”ثالثية بروكســـل“ 
مضي أربعة أشـــهر علـــى اجتماعها األخير، 
مســـألة إمـــدادات الغاز الروســـي وما يعرف 
بالحزمة الشتوية لتوريد الغاز إلى أوكرانيا 
حتـــى نهاية الشـــهر الجاري، كما ســـيجري 
التطرق إلى مســـألة إمدادات الغاز الروســـي 
لمنطقـــة دونباس فـــي شـــرق أوكرانيا التي 

تشهد صراعا مسلحا.
وقـــال مراقبـــون إن فرنســـا وبريطانيـــا 
اخترقتـــا على ما يبـــدو التهدئة السياســـية 
النســـبية التي ســـبقت االجتمـــاع، وأن هذا 
الوضـــع ال يحجب عمـــق الخالفات وتضارب 
المصالح، وسعي باريس ولندن لقيادة جبهة 
الضغط على موســـكو بكل الوسائل المتاحة 
لدفع النظام الروســـي لتقديـــم تنازالت حول 
األزمة األوكرانية وملف إمدادات الغاز لكييف 

وألوروبا.
ولوحـــت بريطانيا وفرنســـا بفرض مزيد 
مـــن العقوبـــات االقتصاديـــة علـــى روســـيا 
لتضييق الخناق المالي عليها ودفعها لوقف 
العنف فـــي أوكرانيـــا، وااللتـــزام بعدم دعم 

االنفصاليين فيها الموالين لها.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون أمام لجنـــة العالقـــات في مجلس 
العمـــوم البريطانـــي، إنه ال يســـتبعد فصل 
روســـيا مـــن منظومـــة ســـويفت فـــي إطار 
العقوبات المالية ضد روسيا، مضيفا أن ذلك 

سيكون قرارا خطيرا لكنه منطقي.
كاميرون  تهديـــدات  وأثارت 

تبعات  من  مزدوجة  مخاوف 
هذه الخطوة على النظام 

المصرفـــي الروســـي، 
الماليـــة  والمنظومـــة 

الروسي  والرد  لموسكو، 
المحتمـــل عليهـــا والذي قد 

يكون عنيفا.

ورأى مراقبون أنه في حال نفذت بريطانيا 
تهديداتها فإنها تكـــون بذلك قد أعلنت حربا 
مالية على روســـيا، بدعم من حلفائها خاصة 
فرنســـا، فيما تبـــدو ألمانيا أكثـــر حذرا في 
تأييـــد هذا اإلجراء، مفضلـــة التريث والطرق 

الدبلوماسية لمعالجة األزمة مع روسيا.
وكانت موسكو قد حذرت الشهر الماضي 
من أنها سترد بقوة وعنف إذا تم استبعادها 
من نظام ســـويفت، ولم تخف هواجســـها من 
تبعات هذا اإلجراء إذا مضت القوى الغربية 

الكبرى في تطبيقه.
وردا علـــى التهديـــدات األوروبية، لوحت 
موســـكو مـــن جهتها بالـــرد المناســـب على 
العقوبات،  لتوســـيع  األوروبيـــة  المســـاعي 
وقـــال الرئيس الروســـي فالديمير بوتين إنه 
مـــن األفضل لالتحـــاد األوروبـــي النظر إلى 
مصالحـــه قبل اتخـــاذ أي قرار بشـــأن فرض 

عقوبات جديدة على بالده.
وتعتبر منظومة سويفت قاعدة اتصاالت 
بيـــن المصـــارف فـــي مختلف أنحـــاء العالم 
وأصبحـــت اآلن جـــزءا أساســـيا مـــن البنية 
التحتيـــة العالمية للخدمـــات المالية، نتيجة 
نجاحهـــا في ربط المصارف في جميع أنحاء 
العالم بعضها ببعض وتلبية مطالب الحرفاء 

في بقاع األرض.
وقال خبراء مصرفيون إن فصل روســـيا 
المحتمل من منظومة سويفت، ضربة قاصمة 
للنظام المصرفي الروسي ويعني فعليا قطع 
الصلة بين مصارف الدولـــة والنظام المالي 
العالمـــي، مـــا يجعـــل التحويالت مـــن وإلى 
موســـكو شبه مستحيلة وســـيؤدي إلى عزل 
النظام المصرفي الروســـي عن النظام المالي 

العالمـــي، ما يعنـــي أيضا إصابـــة قطاعات 
اقتصاديـــة روســـية حيويـــة بالشـــلل. وكان 
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال 
إن ”روســـيا ســـتتعرض لمزيد من العقوبات 
األوروبية إذا هاجـــم االنفصاليون الموالون 
لهـــا ميناء ماريبول األوكراني الذي تســـيطر 

عليه القوات الحكومية“.
وكان زعماء االتحـــاد األوروبي قد وافقوا 
على اإلبقـــاء على العقوبـــات دون تغيير، بعد 
االتفـــاق على وقـــف إطالق النـــار في 12 
فبراير الماضي، لكن بعد سلســـلة من 
انتهـــاكات وقف إطـــالق النار قال 
دونالد تاســـك رئيس المجلس 
األوروبي الحقا، إن ”الزعماء 
يبحثـــون  األوروبييـــن 
على  العقوبات  تشديد  إمكانية 
موســـكو“. وعرضـــت المفوضيـــة 
األوروبيـــة األربعاء فـــي إطار تضييق 

الخناق المالي على روسيا، سلسلة مقترحات 
لتقليص فاتورة مشـــتريات االتحاد األوروبي 
من الغاز الروسي والحد من التبعية لموسكو، 
وفّسرت المقترحات على أنها محاولة لتقليص 
عائـــدات روســـيا من الغـــاز الموجـــه ألوروبا 

والتي تعد شرايين حيوية للخزينة الروسية.
وأعلـــن مفوض شـــؤون الطاقـــة والمناخ 
ميغيـــل اريـــاس كانيتـــي أثنـــاء عـــرض هذه 
االســـتراتيجية أن االتحـــاد األوروبـــي ينفـــق 
يوميـــا مليار يـــورو لمشـــترياته مـــن الوقود 
األحفـــوري (نفط وغاز)، تضخ النســـبة األكبر 

منها في الخزينة الروسية.
ويشـــتري االتحـــاد األوروبـــي 300 مليـــار 
متـــر مكعب مـــن الغاز ســـنويا لســـد حاجاته 
االســـتهالكية بينهـــا 125 مليـــار متـــر مكعب 
مـــن مجموعـــة غازبـــروم الروســـية بمفردها، 
ويمر نصـــف هـــذه المشـــتريات بأنابيب غاز 
أوكرانيـــا ما يؤمن مصدر عائـــدات لهذا البلد 

ولكنه يهمـــش اإلمدادات األوروبية، فيما تمثل 
مشـــتريات الغاز من روســـيا 39 فـــي المئة من 
واردات االتحاد األوروبي من الغاز وتغطي 27 

في المئة من حاجته االستهالكية.
وقد استورد االتحاد األوروبي 53 في المئة 
من اســـتهالكه من الطاقة (غاز ونفط) في 2014 
بقيمـــة 400 مليـــار يـــورو، وبذلك فـــإن فاتورة 

الطاقة مرتفعة للغاية.
واتحـــاد الطاقـــة يشـــكل الرد السياســـي 
واالقتصـــادي علـــى حالـــة التبعية لروســـيا، 
وتشدد المفوضية األوروبية على أنه يجب على 
االتحـــاد أن يضمن أمن إمداداتـــه وديمومتها 

وتنافسية الشركات األوروبية.
ورجح مراقبون تصعيدا غير مســـبوق من 
الطرفيـــن، على ضـــوء فشـــل المفاوضات بين 
بروكســـل وموســـكو حول األزمـــة األوكرانية 
ومشاكل تتعلق باتفاق إمدادات الغاز الروسي 

ألوروبا.

} دمشــق – فرضت وزارة املالية الســـورية 
ضريبة على مدخرات السوريني من الذهب 
بنســـبة تصل إلى نحو 5 باملئـــة، ما يعادل 
حوالـــي 50 غرامـــا عـــن كل كيلوغـــرام من 

الذهب.
ويأتـــي هـــذا اإلجراء بعد أن جلـــأ النظام 
الســـوري قبل فترة قصيرة الـــى الترفيع في 
أسعار املواد االستهالكية األساسية، مدفوعا 
بأزمته االقتصادية بعد تراجع موارده املالية 
وتقلص التمويل الروســـي واإليراني حلملته 
العســـكرية، فيمـــا تســـتنزف احلـــرب معظم 

موازنة الدولة.
واعتـــاد الســـوريون على اّدخـــار الذهب، 
حفاظا على القيمة الشرائية ملدخراتهم لكنهم 
اليوم باتوا يواجهون أزمة أخرى تســـتهدف 
آخـــر مالذاتهم املاليـــة التي كانـــت إلى وقت 

قريب آمنة نسبيا.
وتســـبب اإلجراء في توقـــف عمليات بيع 
الذهـــب، بينمـــا بـــات العاملون فـــي القطاع 
مهـــددون بالبطالـــة، ويقول أحـــد الصاغة إن 
الذهب ليس رفاهية لدى عامة السوريني، فهم 
يشـــترون الذهب للحفاظ علـــى قيمة أموالهم 
املجمدة، وبالتالي ال أحد سيشتري الذهب مع 

هذه الضريبة املرتفعة.
ويـــرى بعـــض احملللـــني االقتصاديني أن 
تبعات القرار ستؤثر سلبا على حرفة الصياغة.

ضريبة جديدة على الذهب 

تفاقم أزمة السوريين

} أزاحت شـــركة سامســـونغ الستار عن هاتفها الذكي اجلديد ”غاالكســـي اس 6“، وذلك خالل مؤمتر عقدته الشركة  على هامش مشاركتها في  مؤمتر 
برشلونة العاملي للجوال.

عمال روس في محطة إلنتاج الغاز تابعة لشركة غازبروم

اســــــتبقت بريطانيا وفرنســــــا اجتماع ثالثية بروكسل بحملة غير مســــــبوقة خلنق النظام 
املصرفي الروســــــي وتعميق أزمة موســــــكو املالية، بعد مؤشــــــرات قوية على انهيار اتفاق 
الهدنة بني االنفصاليني املوالني لروسيا واحلكومة األوكرانية، وعلى ضوء توقعات بوصول 

املفاوضات مجددا إلى طريق مسدود.

◄ كشف الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي أن الحكومة 

الفرنسية أقرضت مصر 3.2 مليار 
يورو لتمويل شراء 24 طائرة 

رافال وفرقاطة متعددة المهام 
بمبلغ 5.2 مليار يورو.

◄ رفضت الحكومة البريطانية 
يوم األحد الماضي، زيادة 
الضرائب على المركبات 

العاملة بوقود الديزل لخفض 
تلوث الهواء، لكنها قالت إنها 

ستنظر في شبكة شاملة لمناطق 
منخفضة االنبعاثات.

◄ ذكرت الحكومة الكورية 
الجنوبية أن صادرات البالد 

تراجعت بنسبة 3.4 بالمئة على 
نحو سنوي الشهر الماضي، لكن 

الفائض التجاري ارتفع بسبب 
انخفاض الواردات بوتيرة 

أسرع.

◄ أظهر مسح رسمي أن نشاط 
قطاع المصانع الصيني انكمش 

في فبراير للشهر الثاني على 
التوالي، لكنه رغم ذلك جاء أعلى 

من توقعات أكثر تشاؤما بأن 
يتباطأ بوتيرة أكبر.

◄ قال مسؤول بالمؤسسة 
الوطنية للنفط الليبية أمس إن 

إنتاج ليبيا النفطي يبلغ اآلن ما 
يزيد عن 400 ألف برميل يوميا، 

مقارنة بنحو 300 ألف برميل قبل 
أسبوعين.

◄ كشف رئيس لجنة الرقابة 
على المصارف في الصين، أن 

بالده تعمل على تبسيط إجراءات 
الموافقة على االستثمارات من 

أجل فتح القطاع المصرفي بشكل 
أكبر أمام الشركات الخاصة.

أردوغان يعلن الحرب على البنك المركزي التركي
} أنقــرة – واصل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أمس ضغوطه علــــى البنك املركزي، 
محــــذرا مــــن أن الدفاع عــــن أســــعار الفائدة 

املرتفعة يعتبر خيانة.
وقال ”إن على محافظ البنك املركزي ونائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية أن يطورا 
أداءهما“، مضيفا أنه ســــيجري محادثات مع 
إردم باستشــــي محافــــظ البنــــك املركزي الذي 
يتعرض النتقادات بســــبب عدم خفض أسعار 

الفائدة بالسرعة التي تطالب بها احلكومة.
طريقــــه  فــــي  وهــــو  أردوغــــان  وأضــــاف 
للســــعودية، أنه في ”حال لم تتراجع أســــعار 
الفائدة فإن تركيا ســــتعجز عن االســــتثمار“، 
وهو مــــا يعارضــــه البنك املركــــزي واخلبراء 

الذين يقولون إن ذلك ميكن أن يسبب أضرارا 
جسيمة لالقتصاد التركي.

وسعى باستشي إلى تهدئة املستثمرين في 
نهاية األسبوع املاضي، عندما نفى الشائعات 
التي حتدثت عن عزمه االستقالة بعد أيام من 
قــــول أردوغان إن السياســــة النقدية للبنك ”ال 
تالئــــم واقع االقتصاد التركــــي“ حتى بعد أن 
خفض البنك ســــعر الفائدة الرئيســــي للشهر 

الثاني على التوالي.
وكان محافظ البنك املركزي إردم باستشي 
قال في وقت سابق، إن البنك سيتخذ بحزم كل 
اإلجراءات الالزمة للتقليــــل من آثار التقلبات 
العاملية التي تلحق أضرارا بالدول الناشــــئة، 
وبتركيــــا بصفة خاصة، لكنه لــــم يتحدث عن 

عزمه خفض ســــعر الفائدة التــــي يطالب بها 
رئيس البالد.

وقلص املركزي التركي قبيل نهاية الشهر 
املاضي سعر الفائدة ألجل أسبوع بـ 25 نقطة 
أساســــا إلى 7.5 باملئة، وذلك فــــي ظل تباطؤ 
التضخم وزيادة الضغوط السياسية لتيسير 

السياسة النقدية.
لكن أردوغان يريد تخفيضات أشد، ويريد 
وزير االقتصاد نهــــاد زيبكجي وهو أيضا من 
منتقدي سياســــة البنك املركزي، خفض سعر 

الفائدة إلى 6 باملئة.
ويقول محللون: إن خفض أســــعار الفائدة 
فــــي البنوك قــــد يؤدي إلــــى ارتفــــاع معّدالت 
التضخم، مما قــــد يدفع بالبنــــك املركزي إلى 

ســــحب الســــيولة من الســــوق من خالل رفع 
الفائــــدة. وأكدوا وجود مؤشــــرات قوية على 
اتســــاع معركــــة أردوغــــان إلخضــــاع البنــــك 
املركزي، بعد أن كان قد أقال في العام املاضي 
عــــددا من كبــــار مصرفيــــي البنك، فــــي إطار 
القطاع املصرفي وتطويعه  جهوده لـ“أسلمة“ 

لتوجهاته احلزبية واأليديولوجية.

إردم باستشي: 

سنتخذ كل اإلجراءات 

للتقليل من آثار التقلبات 

العاملية على اقتصادنا

باختصار

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

ديفيد كاميرون
رئيس وزراء بريطانيا

من األفضل ألوروبا 
النظر إلى مصالحها 
قبل اتخاذ أي قرار

فصل روسيا من 
منظومة سويفت قرار 
خطير لكنه منطقي

حرب مصالح طاحنة



} أبوظبي- حلقت الطائرة الشمسية ”سوالر 
إمبلـــس 2“ فجـــر االثنين في ســـماء أبوظبي 
ضمن اســـتعدادات أخيرة النطالقها في رحلة 
غير مســـبوقة حول العالم من دون اســـتخدام 
نقطة وقـــود واحدة، وذلك في تحد يفتح آفاقا 
كبيرة الســـتخدامات الطاقة النظيفة. وانطلق 
الطيـــار السويســـري برتـــران بيـــكار، وهـــو 
مؤسس المشـــروع مع زميله ومواطنه اندريه 
بروشـــبيرغ، بالطائـــرة مع طلـــوع الفجر من 
مطـــار البطين في أبوظبي ثم عـــاد وحط فيه 

بعد التحليق ساعة.
وتمتاز ســـوالر إمبلـــس 2 بأجنحة كبيرة 
ومحرك بكفـــاءة عاليـــة ومقصورة محســـنة 
لشـــخص واحـــد وتم تركيـــب 17 ألـــف خلية 
شمســـية على األجنحة لتوليد الطاقة الالزمة 
لتشـــغيل محركات الطائـــرة األربعة بما يهيئ 

لها التحليق بأفضل ما يمكن.
ويسعى قائدا الطائرة  الرحلة التي تعتبر 
أول رحلة تجوب العالـــم اعتمادا على الطاقة 
النظيفـــة دون أن تنتـــج  أي انبعاثات ضارة 
. إلـــى إثبات أن التقنيـــات النظيفة يمكنها أن 

تسهم في تطوير العالم.
وقال ســـلطان بـــن أحمد ســـلطان الجابر 
وزيـــر دولة رئيس مجلـــس إدارة ”مصدر“ في 
تصريحات ســـابقة إنه ليس بغريب أن تحظى 
هذه المبادرة الطموحة بدعم وتشـــجيع دولة 

اإلمـــارات إذ إنها تتماشـــى مع رؤيـــة قيادتنا 
بتحفيز ودعم ورعاية االبتكار.

وأضـــاف إن العالـــم يواجـــه العديـــد من 
التحديات الكبيرة لضمان أمن الطاقة وتحقيق 
التنمية المســـتدامة والحد من تداعيات تغير 
المناخ ويعد االبتـــكار في مجال التكنولوجيا 
النظيفـــة عنصرا أساســـيا في إيجـــاد حلول 
لهـــذه التحديـــات وهذا ما يســـعى مشـــروع 
سوالر إمبلس إلى تحقيقه من خالل التصميم 
واإلرادة وهـــو بذلـــك يقدم نموذجا ســـيكون 

مصدر إلهام ألجيال الشباب والمبدعين.
وقـــال بيرترانـــد بيـــكارد رئيس مشـــروع 
ســـوالر إمبلس فـــي وقت ســـابق ”إن محاولة 
القيام بأول رحلـــة طيران حول العالم بطائرة 
تعمل بالطاقة الشمســـية  تبرهـــن بأنه يمكن 
تحقيق المســـتحيل باســـتخدام التكنولوجيا 
النظيفـــة والطاقـــة المتجـــددة هذه رســـالتنا 
التي نـــود إيصالها للعالم فالتكنولوجيا التي 
تســـتخدمها الطائرة اليوم يمكن تطبيقها في 
شـــتى مجاالت حياتنا اليومية ويمكن للطاقة 

المتجددة أن تصبح جزءا مهما من حياتنا“.
ونجـــح فريـــق مهندســـي وفنيي ســـوالر 
إمبلـــس بعد 12 عامـــا من دراســـات الجدوى 
والتصميـــم والبناء والهندســـة وبدعم من 80  
شـــريكا من القطاع التكنولوجي في أن يطور 
حلوال مبتكرة ساهمت في جعل هذا المشروع 

واقعا ملموسا.
وقال أندريه بورشبيرغ المؤسس الشريك 
والرئيس التنفيذي للمشروع إن سوالر إمبلس 
تعتبر األكثـــر طموحا وجرأة بيـــن الطائرات 
الشمســـية ويكمـــن تميـــز هـــذه الطائـــرة في 
قدرتهـــا الفائقة على التحليق لعدة أيام وليال 

متتالية“.
وأضاف إن ســـوالر إمبلـــس عليها إنجاز 
ما لم تحققه أية طائرة شمســـية قبلها لتتمكن 
من إكمال رحلتها بنجاح فهي تحتاج للطيران 
خمســـة أيـــام متتالية فـــوق المحيطات وعبر 

القارات دون أي وقود وبقيادة طيار واحد.
وفـــي تعليق لـــه على اســـتضافة أبوظبي 
لطائرة ســـوالر إمبلس قـــال بيرتراند ”تعتبر 
أبوظبـــي نقطة االنطـــالق والعـــودة المثالية 

لرحلتنـــا فهـــي تقـــدم للعالـــم نموذجـــا عـــن 
االســـتثمار في الطاقـــة المتجـــددة وااللتزام 
بتنويـــع مصـــادر الطاقـــة .. مشـــيرا إلـــى أن 
’مصـــدر‘ الشـــريك المســـتضيف للرحلة تقود 
عملية تطوير أبرز مشاريع الطاقة المستدامة 
في العالم وتشاركنا التزامنا في تحفيز الناس 

على االبتكار لضمان مستقبل مستدام“.
ومن المفتـــرض أن تنطلـــق الطائرة التي 
تجـــذب اهتماما عالميـــا كبيرا وتهـــدف إلى 
إثبـــات القـــدرة علـــى الطيـــران ليـــال ونهارا 
بالطاقة الشمســـية من دون استخدام الوقود 
األحفـــوري،  الســـبت، إال أن األمور تبقى رهن 
تطـــورات الطقـــس. وتدعم حكومـــة أبوظبي 
وشـــركة مصدر التابعة لها والمتخصصة في 
الطاقات المتجددة، هذا المشروع الذي ولدت 
فكرته قبل 12 عاما في سويسرا، وبات يختزل 
اليوم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في 
مجال الطاقة الشمسية والطيران واالستدامة.
من جانبه، قال بروشبيرغ إن ”هذه المنطقة 
من العالـــم تعد أفضل مكان لالنطالق في هذه 
الرحلـــة“. وأضاف ”بعد أن قمنـــا بالكثير من 
عمليات المحاكاة ومن الدراسات، خلصنا إلى 

أنه يتعين علينا أن نكون هنا“.
وتســـتغرق الرحلة خمســـة أشـــهر تطير 
خاللها الطائرة مســـافة 35 ألـــف كيلومتر مع 

التوقف في عدة محطات لفترات متفاوتة.
وتســـير الطائرة بســـرعة متوسطة تناهز 
مئـــة كيلومتر في الســـاعة، وهـــي بالرغم من 
أجنحتهـــا العمالقـــة (72.3 متـــر)، ال تحمل إال 
طيارا واحدا وال يزيد وزن مقصورتها عن وزن 
سيارة، وبالتالي سيتناوب بيكار وبورشبيرغ 

على قيادتها في كل محطة.
وبعد أبوظبي، تتوقف الطائرة في سلطنة 
عمان ثم  في الهند، ثم في مانداالي في بورما 

ثم في شنونغ كينغ ونان جينغ الصين.
ثم تتجه الطائرة عبر المحيط الهادئ إلى 
هاواي من ثم إلى ثالثة مواقع في  أميركا،

وبعد ذلك تعبر الطائرة المحيط األطلسي 
فـــي رحلة تاريخية أخرى قبـــل أن تتوقف في 
جنـــوب أوروبـــا أو شـــمال أفريقيا بحســـب 

المعطيات المناخية، ثم تعود إلى أبوظبي.
وســـتكون أطول الرحالت فوق المحيطين 
الهادئ واألطلسي، وســـيتعين على الطيارين 
اختبـــار حدود قدرة اإلنســـان على العيش في 
مساحة صغيرة نسبيا لفترة طويلة تصل إلى 

أسبوع دون توقف.
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◄ فازت شركة بايونيرز المصرية 
بصفقة شراء آراب ديري لألغذية إذ 

عرضت سعر 9.32 دوالرات للسهم 
وهو سعر أرفع من السعر الذي 

عرضته  مجموعة الكتاليس الفرنسية.

◄ كشفت مجلة فوربس أن قائمة 
أثرياء العالم لـ2015 تضم 1826 

شخصية، بإجمالي ثروة بلغت 7.05 
تريليون دوالر، مقابل 6.4 تريليون 

دوالر في 2014 بزيادة 650 مليار دوالر.

◄ قال مدير إدارة الشرق األوسط 
وآسيا الوسطى في صندوق النقد 

الدولي مسعود أحمد، إن الصندوق 
سيواصل دعمه لتونس، خاصة بعد 

نجاحها في المحافظة على توازناتها 
الكبرى وتجاوز المرحلة الصعبة التي 

مرت بها.

◄ أكدت نحو 60 دولة مشاركتها في 
مؤتمر مصر االقتصادي و تهدف 

مصر من خالله لجذب استثمارات 
بقيمة 20 مليار دوالر. وتعتبر وفود 

دول الخليج والوفود األميركية 
والصينية والروسية أبرز الوفود 

التي أكدت حضورها.

◄ قال وزير النفط العراقي إن بالده 
تراجع عقود إنتاج النفط مع الشركات 

الدولية ألن هبوط أسعار الخام 
جعل التكلفة المالية لعقود الخدمات 

الحالية أعلى من أن يمكن تحملها.

◄ وقع  صندوق أوبك للتنمية 
الدولية ”أوفيد“، اتفاقا هو األول من 

البنمي يحصل  نوعه مع ”مولتي بنك“ 
البنك بموجبه على قرض طويل 

األمد، بقيمة 20 مليون دوالر، بهدف 
دعم عمليات االستيراد والتصدير في 

البالد.

باختصار

} ديب – أعلـــن مطـــار دبي الدولي ”تســـجيل 
أعلى رقم في تاريخه بحركة املسافرين في شهر 
يناير املاضي باستقباله 6.8 ماليني مسافر في 

شهر واحد“.
وحســـب تقرير صدر عن مؤسسة مطارات 
دبـــي، ارتفع عدد املســـافرين عبـــر املطار في 
يناير املاضي إلى ستة ماليني و895 ألفا و668 
مسافرا بزيادة نســـبتها 7.7 باملئة مقارنة مع 
ســـتة ماليني و400 ألـــف و706 مســـافرين في 

الشهر نفسه من عام 2014.
وتوقع التقرير أن يســـجل مطار دبي رقما 
قياسيا بإجمالي املســـافرين بارتفاع أعدادهم 
إلى 79 مليون مسافر بنهاية 2015. وكان مطار 
دبي قد أعلن في شهر يناير املاضي أنه ”احتل 
املركز األول بقائمة مطـــارات العالم األكبر في 
أعداد املســـافرين الدوليني، إذ اســـتقبل خالل 
العام املاضي 70.4 مليون مسافر“. وقال جمال 
احلاي نائب رئيس مطـــارات دبي للصحفيني 

االثنني إن ”هذه األرقام تشير إلى األهمية التي 
حتظى بها دبي كمركز عاملي في مجال الســـفر 

والنقل اجلوي“.
وأضاف ”هذا أعلى رقم يسجله مطار دبي 
الدولي خالل شـــهر واحد، وهذا يجعلنا أكثر 
ثقـــة بتحقيـــق األرقام املتوقعـــة للعام احلالي 

البالغة 79 مليون مسافر“.
األســـواق األســـرع منوا  وعلـــى صعيـــد 
بالتعامـــل مع مطـــار دبي، أظهـــر التقرير، أن 
أوروبـــا الشـــرقية جاءت في مقدمة األســـواق 
األســـرع منـــوا خالل ينايـــر ، حيـــث ارتفعت 
حركة املسافرين بني دولها ومطار دبي، بزيادة 
نسبتها نحو 72  باملئة تلتها أميركا الشمالية 
بنمو نســـبته نحـــو 17  باملئة ، فشـــبه القارة 

الهندية 12 باملئة وآسيا 10.5 باملئة .
وسجلت حركة تنقل املسافرين من روسيا  
هبوطا بـ 22.7 باملئة بســـبب  عدم االســـتقرار 
السياسي في تلك املنطقة وهبوط سعر الروبل.

79 مليون مسافر طموحات مطار دبي في 2015

يرقــــــب عدد كبير مــــــن الفاعلني الدوليني في مجال الطاقة النظيفة انطالقة طائرة ســــــوالر 
ــــــي لتجوب عددا من القارات تطير خاللها  ــــــس في رحلة حول العالم تنطلق من أبوظب إمبل

مسافة 35 ألف كيلومتر دون االلتجاء إلى الطاقة التقليدية.

اإلمارات تقود الجهود الدولية في الطاقة المتجددة عبر احتضان سوالر إمبلس
[ الطائرة تحتوي على 17 ألف خلية شمسية لتوليد الطاقة [ أبوظبي أفضل مكان النطالق رحلة سوالر إمبلس حول العالم

} تونــس – ألغـــت تونس رســـوما على معابر 
حدودية مـــع ليبيا بعد احتجاجات في جنوب 
البالد قتل خاللها شـــخص برصاص الشرطة 
الشـــهر املاضـــي فـــي خطـــوة تشـــير إلى أن 

اإلصالحات االقتصادية لن متضي بسالسة.
وفي خطوة تصعيدية أخرى ضد احلكومة 
بدأ املدرســـون  إضرابا ملدة أسبوع للمطالبة 
بتحســـني أوضاعهـــم االجتماعيـــة وقاطعوا 
االمتحانـــات للمطالبة برفـــع األجور في حتد 
آخـــر للحكومة التي تســـعى خلفـــض اإلنفاق 
وتقليـــص العجز فـــي املوازنة مثلمـــا يطالب 

املقرضون الدوليون.
وبعد أن أكملت تونس انتقالها الدميقراطي 
بانتخابات حرة العام املاضي ووضع دستور 
جديـــد وجهـــت اهتمامها القتصادهـــا العليل 
عقب أربع سنوات من االنتفاضة التي أطاحت 

بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

غيـــر أنهـــا تواجـــه ضغوطـــا كبيـــرة من 
اإلنفـــاق  لتقليـــص  الدوليـــني  املقرضـــني 
وخفض الدعم لعدة ســـلع مـــن بينها البنزين 
خطـــوات  وهـــي  الغذائيـــة  املـــواد  وبعـــض 
شـــديدة احلساســـية في البلد الذي أنهت فيه 
احتجاجات على األوضاع االجتماعية 23 عاما 

من حكم بن علي في 2011.
وفي الشـــهر املاضي قتل شـــاب برصاص 
الشـــرطة فـــي احتجاجـــات مبدينـــة الذهيبة 
الواقعة على احلدود مـــع ليبيا تطالب بإلغاء 
رسوم قيمتها حوالي 20 دوالرا على املسافرين 
الليبني. وكانت احلكومة فرضت الرسوم على 
املسافرين األجانب ســـعيا لرفع إيراداتها من 

الضرائب.
لكن القرار أغضب ســـكان مدينتي الذهيبة 
وبن قردان احملاذيتني لليبيا. وفي رد على تلك 
الرســـوم فرضت ليبيا بدورها رسوما مماثلة 

على املسافرين التونســـيني. وقال بيان ملكتب 
رئيـــس الـــوزراء احلبيب الصيد عقـــب زيارة 
ملدن فـــي جنوب البالد أمـــس ”صادق مجلس 
وزاري مضيق منعقد  في محافظة مدنني على 
إيقاف العمل باإلتاوة (الرسوم) املفروضة على 

الوافدين الليبيني“.
وهـــذا القـــرار قـــد يجعـــل مهمـــة حكومة 
الصيد صعبة في امللـــف االقتصادي مبا فيها 

اإلصالحات والنمو وتوفيـــر فرص العمل في 
بلد يعتمد باألســـاس على قطاع السياحة في 

ظل شح موارده الطبيعية.
وطالبـــت نقابـــة التعليـــم الثانـــوي فـــي 
تونـــس الـــوزارة برفـــع منح املدرســـني وهو 
ما رفضتـــه الوزارة التي تقـــول إن املوازنة ال 
تســـمح بزيادات. ودفع هذا املوقف املدرســـني 
إلى مقاطعـــة االمتحانات التـــي بدأت االثنني 

وأغلقت املدارس في أغلب مناطق البالد.
ويقـــول محللون إنـــه إذا وافقت احلكومة 
على رفع أجور املدرســـني فقـــد تضطر لتقدمي 
تنـــازالت لقطاعات حيوية أخرى وهو ما يهدد 
العجـــز الهيكلـــي في موزانتهـــا بينما تخطط 

خلفض اإلنفاق.
و األســـبوع املاضـــي بـــدأ االحتـــاد العام 
التونســـي للشـــغل  مفاوضات مـــع احلكومة 
لزيادة أجور حوالي 800 ألف في القطاع العام. 

الحكومة التونسية تواجه صدا نقابيا في طريق إرساء إصالحات اقتصادية

شكوك حول فاعلية البنوك السعودية في تمويل المشاريع

} تشير أحدث البيانات إلى أن موجودات 
مؤسسة النقد السعودي بلغت 763 مليار 

دوالر نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 663 
مليار دوالر قبل ذلك بعامين.

في حين ارتفعت االحتياطات السيادية 
في اإلمارات خالل تلك الفترة بأكثر من 

الضعف لترتفع من 816 مليار دوالر إلى نحو 
1.78 تريليون دوالر.

وقفزت احتياطات الكويت السيادية 
خالل العامين الماضيين من 296 مليار 

دوالر لتصل بنهاية عام 2014 إلى 410 مليار 
دوالر، في حين ارتفعت احتياطات قطر 
خالل تلك الفترة من 115 مليارا إلى 170 
مليار دوالر. أي أن إجمالي قيمة األموال 

السيادية الخليجية ارتفعت خالل عامين من 
1.89 تريليون دوالر إلى 2.4 تريليون دوالر 
في نهاية العام الماضي لتعادل ثلث حجم 

الصناديق السيادية في العالم، البالغة 7.3 
تريليون دوالر.

وقد ارتفع حجم القروض االستهالكية 
والعقارية المصرفية في السعودية في عام 
2014 إلى مستويات قياسية بلغت نحو 276 

مليار دوالر، لكن نسبة موجودات البنوك 
السعودية إلى الودائع تراجعت من نسبة 78 

بالمئة في نهاية عام 2013 إلى نحو 77 بالمئة 
في نهاية عام 2014.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج 
المحلي اإلجمالي لدول الخليج وصل خالل 

العام الماضي إلى 1.7 تريليون دوالر وأن 
االقتصاد السعودي شكل أقل من نصف 

االقتصاد الخليجي بنحو 750 مليار دوالر.
وتكشف تلك البيانات أن موجودات 

البنوك السعودية وعدد البنوك في السعودية 
أيضا ال تتناسب مع حجم االقتصاد 

السعودي، رغم أن ارتفاع قيمة القروض إلى 
الودائع يتضمن نسبة كبيرة من القروض 

الشخصية، وال تشكل القروض المتعلقة 
بالمشاريع التنموية إال نسبة محدودة منها.
ويؤكد ذلك انخفاض فعالية تلك البنوك 

وأنها غير قادرة على تمويل المشاريع التي 
تساهم في تنويع مصادر الدخل، والتي لم 
يعد أمامها سوى التوجه إلصدار الصكوك 
والسندات لتأمين التمويل خالل السنوات 

القادمة إذا لم يتمكن القطاع الخاص من فتح 
بنوك ذات طابع استثماري أو دخول مصارف 

أجنبية إلى السعودية، أو حدوث اندماجات 
بين المصارف الخليجية.

لقد أصبحت السعودية تعاني فجوة 
تمويلية كبيرة جدا، حيث لم يتمكن القطاع 

الخاص من تعويض انسحاب عدد من 
البنوك األوروبية من المنطقة، أو خفض 

وجودها بسبب المتاعب المالية التي 
عاشتها أوروبا في السنوات الماضية.

ويتعلق ذلك أيضا بحاجة المصارف إلى 
رأس المال لتلبية الشروط الجديدة الواردة 

في قوانين بازل 3 بأن تكون بمستوى 10 
في المائة لجهة تحديد رأس المال وأموال 

االحتياطي ضد التقلبات االقتصادية 
الدورية، وتغطية المخاطر، ومراعاة نسبة 

الرفع المالي الجديدة، والتنبه لمعايير 
السيولة الجديدة، حتى تتبنى قواعد جديدة 

الستثمار أموالها، حتى تقود إلى تحسين 
جودة األصول في القطاع المصرفي.

ويبلغ عدد المصارف السعودية 12 مصرفا 
من أصل 22 مصرفا خليجيا بفروع بلغت في 
نهاية النصف األول من عام 2014 نحو 1860 

فرعا، بينما كان عدد الفروع األجنبية 12 فرعا 
ودورها فقط لتحويل األموال لبلدانها أي ال 
يقوم أي بنك أجنبي بأي دور في المساهمة 

في تنمية االقتصاد الوطني.
ويمتاز االقتصاد السعودي بارتفاع القوة 

الشرائية مرتفعة في السعودية وتسجيل 
نمو اقتصادي متسارع، تدعمه زيادة اإلنفاق 

الحكومي على مشاريع البنى التحتية.
ويعني كل ذلك أن السوق السعودي 

بحاجة إلى بنوك أجنبية استثمارية 
متخصصة في منتجات محددة كالمنتجات 

العقارية والصناعية، خصوصا أن السعودية 
أكبر دولة خليجية من حيث حجم االقتصاد، 

ولكنها تأتي بعد دولة اإلمارات من حيث 
حجم الودائع.

* أستاذ بجامعة أم القرى بمكة

عبدالحفيظ 
بوبعبدالرحيم محبوب يم ر ب

سلطان الجابر:

ليس غريبا أن تحظى هذه املبادرة 

بدعمنـــا إذ إنهـــا تتماشـــى مع رؤية 

قيادتنا بتحفيز ورعاية االبتكار

^

سوالر إمبلس 2

اقتصاد
سوق الكويت 

6.547.08

0.53%

4.668.72

0.44%

سوق مسقطسوق قطر

12.450.34

0.04%

3.788.87

1.00%

6.569.62

0.16%

سوق السعودية

9.389.38

0.39%

سوق البحرين

1.470.31

0.41%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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املوافقة على رفع أجور املدرسني 

سيجر الحكومة إلى تقديم تنازالت 

لــقــطــاعــات حــيــويــة أخـــرى وهـــو ما 

يهدد العجز الهيكلي في موزانتها

◄



} باريــس – أكـــد وزيرا اخلارجية الفرنســـي 
والبريطاني في مقال نشر في صحيفة لوموند 
الفرنســـية أن الرئيس الســـوري بشار األسد 
”ال ميكن أن يكون جزءا من مســـتقبل ســـوريا“ 
التي تشـــهد حربا مدمرة مســـتمرة منذ أربع 
سنوات ألنه ميثل ”من يغذي الظلم والفوضى 

والتطرف“.
وكتب لـــوران فابيوس وفيليب هاموند أن 
”األســـد هو نفســـه فـــي واقع األمر مـــن يغذي 
الظلم والفوضى والتطرف وفرنســـا واململكة 
املتحـــدة عازمتان على الوقـــوف معا ملواجهة 

هذه األمور الثالثة“.
وأضافـــا أن ”اقتراح األســـد حال ملواجهة 
املتطرفني يعنـــي عدم فهم مســـببات التطرف 
فبعد ســـقوط 220 ألف قتيل واضطرار ماليني 
الســـوريني إلى النزوح من بيوتهم، من الغباء 
والســـذاجة افتراض أن غالبية السوريني على 

اســـتعداد للعيش بإرادتهم حتت ســـيطرة من 
أحال حياتهم عذابا“، على حد تعبيرهما.

وتابعا أنه ”ســـيكون عْمُدنـــا إلى حتطيم 
أحالمهـــم (الســـوريون) فـــي أن يكـــون لهـــم 
مســـتقبل أفضـــل مـــن دون األســـد عامال في 
حتول مزيد من الســـوريني إلى التطرف ودفع 
املعتدلـــني نحو التطرف بـــدل العكس وتثبيت 

موطئ قدم اجلهاديني في سوريا“.
وشكك الوزيران الفرنسي والبريطاني في 
موافقة األســـد على وقف قصـــف املدنيني في 
مناطق حلب (شمال سوريا) ملدة ستة أسابيع، 
وهـــو االتفاق الذي توصـــل إليه مبعوث األمم 

املتحدة ستيفان دي ميستورا.
وتابعا أن ”األسد ال يكتفي فقط بشن حرب 
ضد شعبه من القصر الذي يقبع فيه بل يحاول 
أيضا تلميع صورته أمام العالم وعبر وسائل 
اإلعـــالم الغربية، مســـتغال فظائـــع املتطرفني 

ليطرح نفســـه شـــريكا لنا في مواجهة فوضى 
بالده“.

 وأشـــار فابيوس إلى أن ”البعض مييلون 
إلـــى ذلك على مـــا يبدو قائلني إن ظلم األســـد 
ودكتاتوريتـــه في وجـــه التطـــرف أفضل من 

الفوضى“.
وجاء هذا املقـــال غداة زيارة مثيرة للجدل 
ألربعة نواب فرنسيني إلى دمشق حيث التقوا 
الرئيـــس الســـوري، فـــي الوقت الـــذي تعالت 
فيه املزيد من األصوات للمطالبة باســـتئناف 
االتصـــاالت مـــع النظـــام الســـوري ملكافحـــة 
جهاديي تنظيـــم الدولة اإلســـالمية، املعروف 

باسم داعش.
وأكد فابيوس وهاموند أنه ”للحفاظ على 
أمننا القومي علينا هزمية داعش في ســــوريا 
ونحن في حاجة إلى شــــريك في سوريا للعمل 
معه ملواجهــــة املتطرفني وهذا يعني تســــوية 

سياســــية تتفــــق عليهــــا األطراف الســــورية 
وتؤدي إلى تشــــكيل حكومة وحدة وطنية في 

سوريا“.
وأضافـــا إنه ”مـــن املرجح أن يشـــمل ذلك 
بعض أقســـام هيكل النظام احلالي واالئتالف 
الوطني الســـوري وغير هؤالء مـــن املعتدلني 
ممن يؤمنون بســـوريا متثل اجلميع وحتترم 
مختلف أطيـــاف املجتمع الســـوري“، لكنهما 
أكدا أنه ”من الواضح لنا أن األسد ال ميكن أن 

يكون طرفا في أي حكومة كهذه“.
وقـــاال “ إن الواقع هو أن األســـد بات اآلن 
أضعـــف كثيـــرا ممـــا كان قبـــل عام ولـــم يعد 

املسيطر على زمام األمور في بلده“.
وفي ظـــل صعـــود مقاتلي تنظيـــم داعش 
يقول دبلوماســـيون إن بعض الدول األعضاء 
فـــي االحتـــاد األوروبي تنتقد موقـــف باريس 
ولنـــدن وتقـــول إن الوقـــت رمبـــا قـــد حـــان 

الســـتئناف االتصـــاالت مع دمشـــق في ضوء 
فشـــل االنتفاضة التي بدأت قبل أربع سنوات 

في اإلطاحة باألسد.
لكن بريطانيا وفرنســـا ترفضان من حيث 
املبدأ أي انفتاح على النظام السوري، بوصفه 
حســـب تقدير البلدين جزء من املشـــكلة ال من 

احلل.
وســـبق للبلدين أن أعلنا رفضهما القاطع 
ألي مبـــادرات قـــد تعصف بالتوافـــق الدولي 

املنادي بعزل األسد سياسيا واقتصاديا.

باريس ولندن: األسد جزء من املشكلة وليس طرفا في الحل
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أضداد
«رأينـــا الطيبـــة والثقافة لدى الشـــعب الســـوري، ال يمكننا أن 

نســـمح بتحويل ســـوريا إلى عراق جديد، اطلعنـــا على األوضاع 

ونقدر صمود الشعب السوري وشعوب املنطقة».

رامزي كالرك
 املدعي األميركي السابق

«ال يوجد حل عســـكري لهـــذه األزمة ومهمتـــي تتركز على خفض 

معدالت العنف ملصلحة الشـــعب الســـوري والعمـــل على وصول 

املساعدات اإلنسانية إلى جميع السوريني». 

ستافان دي ميستورا 
املبعوث الدولي إلى سوريا

«العـــرب في مركـــب واحد إما أن يغرقـــوا جميعا أو ينجـــوا جميعا، 

واملعركـــة واحـــدة ضـــد ما يجـــري من إرهـــاب في ســـوريا والدول 

العربية وال بد من حلول فاعلة لألزمة في املنطقة العربية». 

بثينة شعبان
 املستشارة  السياسية واإلعالمية للرئيس السوري

االنفتاح على النظام السوري يقسم الساحة السياسية الفرنسية

} على خالف اإلدانة الرسمية لزيارة النواب 
األربعة املثيرة للجدل، دافع فرنسوا فيون 

رئيس احلكومة الفرنسية األسبق بشدة عن 
النواب، قائال ”لو ُاتيحْت لي زيارة سوريا 

لزرُتها“.
وتابع في تصريحات للعديد من 
وسائل اإلعالم الفرنسية أن النواب 

الذين التقوا بالرئيس السوري بشار 
األسد ”محقون بالتوجه إلى هناك من 

منطلق أنه علينا االستماع إلى كل 
الفرقاء“.

وبحثا عن تدعيم موقفه يرى 
فيون أن قطع العالقات مع سوريا 

لم يكن مجديا، ألن األزمة معقدة 
وتستوجب التواصل مع جميع 

األطراف مبا فيها النظام السوري، 
ألنه جزء من املعادلة األمنية 

والسياسية، واستبعاده من أي 
حل تفاوضي ال ميكن أن 
ينتج إال املزيد من إهدار 

الوقت وبالتالي املزيد من 
القتلى واجلرحى واملآسي 

اإلنسانية.
وحسب رئيس 

احلكومة الفرنسية 
األسبق اليميني، ميكن 

قبول مواقف احلكومة االشتراكية احلالية من 
النظام السوري إذا كانت مواقف تساعد على 

حل األزمة الراهنة، أما إذا كانت تصعيدية 
ملجرد التصعيد، فإنها لن تزيد الوضع إال 

تأزما وال تقدم حال أو تساعد على إنهاء هذه 
احلرب التي كان الشعب السوري وقودها.

ويرى السياسي الفرنسي في ذات 
السياق أن تقييم الوضع في سوريا يركز 

على النظام السوري، ويتجاهل أو يتغافل عن 
اخلطر الذي باتت متثله اجلماعات املتطرفة 

التي يتصدر صفوفها األمامية جهاديون 
فرنسيون، وما قد يشكلونه من خطر على 
أمن فرنسا في قادم األيام حني تسمح لهم 

الظروف بالعودة بخبرات قتالية وتفجيرية، 
وهو حتّد على احلكومة احلالية أن تنظر له 

بجدية.
ويعتقد فرنسوا فيون أن األمر يستدعي 
أن تكون هناك اتصاالت مع النظام السوري 

حلل هذه املعضلة، مؤكدا أن هذا النظام 
بات الضلع األهم في املساعدة على حل هذه 

املعضلة، ألن العدو بات مشتركا.
وكان فيون أكد مرارا أن التواصل مع 
النظام السوري ال يسقط عنه االتهامات 

بارتكاب جرائم حرب، لكنه اعتبر أن الوضع 
الراهن يستدعي أن 
تكون هناك قنوات 

حوار وتواصل 
لتقييم الوضع بشكل 

موضوعي.
واستغرب من 
الهجوم العنيف 

الذي شنته احلكومة 
الفرنسية على النواب الذين زاروا دمشق، 

مؤكدا أنه ال يحق ألحد إدانتهم، كما ال يحق 
ألحد مصادرة حقهم في التحرك بحثا عن حل 
لألزمة أو سعيا لفهم الوضع واالستماع لكل 
طرف، خاصة أن فرنسيني متطرفني التحقوا 

بجبهة القتال في سوريا.
ويلتقي فرنسوا فيون في طرحه 

هذا مع العديد من الشخصيات احلزبية 
والسياسية الفرنسية، من اليمني واليسار 

والوسط، حيث يرى النائب االشتراكي بوريا 
أميرشاهي أن زيارة البرملانيني ال حتتاج 

إلى موافقة وزارة اخلارجية من باب الفصل 

بني السلطات، بينما قال هنري غينو املقرب 
من الرئيس السابق نيكوال ساركوزي ”نحن 

مضطرون للحوار مع بشار األسد مبا أننا 
إزاء عدو بات يحتل األولوية هو تنظيم 

الدولة اإلسالمية“.
وأوضح فيون أيضا أن زيارة الوفد 

البرملاني الفرنسي ولقاء 3 منه بالرئيس 
بشار األسد ال تعني في مجملها أنهم باتوا 
مؤيدين للنظام السوري، وهو املوقف ذاته 
الذي أكده النائب جاك ميار قائال ”الرئيس 

السوري ليس بريئا، وأوافقكم الرأي أن يديه 
ملطختني بالدماء، لكنه طرف ضروري في 

مسار التسوية السياسية للحرب األهلية في 
سوريا“.

 وتابع أن ”على املجتمع الدولي أن 
يتعاطى مع الرئيس السوري بشار األسد 

على أنه جزء من احلل السياسي في سوريا 
ألنه بقي في السلطة على الرغم أن هناك من 
بنى سياساته وأعتقد أنه سيموت سياسيا 

مع األيام“.
وشدد على ”ضرورة أن تدرك حكومة 

باريس أن احلالة السياسية واالستراتيجية 
في سوريا قد تبدلت وأن العالقات 

الدبلوماسية ال تعقد فقط مع الدول التي 
نحب وإمنا هناك ضرورات دبلوماسية 

تفرضها“.

} شن رئيس احلكومة الفرنسية مانويل 
فالس هجوما عنيفا على النواب األربعة 

الذين زاروا دمشق، معتبرا الزيارة خطيئة 
أخالقية جتاوز فيها النواب اخلطوط 

احلمراء.
وتساءل في بيان وفي تصريحات 
لوسائل اإلعالم الفرنسية كيف لنواب 

فرنسيني أن يلتقوا دكتاتورا وجزارا 
قتل وال يزال يقتل شعبه، في إشارة 
إلى الرئيس السوري بشار األسد.
وسارع فالس للتأكيد على 

أن الزيارة شخصية ال متثل املوقف 
الفرنسي الرسمي، وأن على النواب 

أن يتحملوا تبعات قرارهم، دون 
أن يخفي احلرج الذي وقعت فيه 

حكومته.
ويلتقي فالس في موقفه مع 

نخبة من السياسيني الفرنسيني 
من بينهم املتحدث 

الرسمي باسم احلزب 
االشتراكي، أوليفيه فور 

الذي وصف الزيارة 
بالعمل اخلطير وأنه ال 

مكان للحوار مع ُمستِبّد 
دمشق الذي استخدم 

السالح الكيماوي ضد 
شعبه، وأن على النائب 

االشتراكي جيرار بابت الذي كان ضمن الوفد 
أن ُيقّدم تفسيرا ملا قام به في دمشق، فيما 

قال جان كريستوف كامباديليس، رئيس 
احلزب االشتراكي احلاكم في فرنسا إن بابت 

مهدد بالفصل من احلزب، ألنه ذهب إلى 
دمشق إلجراء أول محادثات مع مسؤولني 
سوريني منذ إغالق السفارة الفرنسية في 
سوريا عام 2012، بينما لم يتوقف رئيس 

احلكومة األسبق، أالن جوبيه، عن احلديث 
عن ”نهاية“ نظام بشار األسد وأيضا 

استبعاده من كل حل سياسي.
وفي تصريحات متفرقة أطلقها مانويل 

فالس أدان فيها خطوة النواب األربعة 
وحاول فيها احتواء احلرج الذي سببته 
الزيارة، بدت العديد من مواقف األحزاب 

الفرنسية اليمينية واالشتراكية والوسطية 
متناغمة مع الطرح الرسمي.

 ولم يعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند ورئيس حكومته مانويل فالس 

صراحة خشيتهما من تفسير الزيارة على 
أنها فتح للباب املغلق مع دمشق منذ 

مارس 2012، لكن تصريحاتهما كشفت مدى 
حرصهما على إظهار البعد الشخصي للزيارة 
بعيدا عن خطط وبرامج السياسة اخلارجية 

وسبل التعاطي مع أعقد امللفات الدولية 
واإلقليمية التي اختارت فرنسا أن تكون 

طرفا فيها طوعا.

ويتمسك فالس بسياسية عزل النظام 
السوري، عبر الدعوة إلى استبعاد الرئيس 

بشار األسد من كل حل تفاوضي إلنهاء 
األزمة، مؤكدا في أكثر من مناسبة على 

ضرورة رحيله أو إسقاطه، والعمل على دعم 
املعارضة سياسيا وماليا وبالسالح وبتدريب 

مقاتليها ليكونوا قادرين على حتقيق هذا 
الهدف.

ويختزل رئيس احلكومة الفرنسية 
مبوقفه الرافض لألسد كجزء من احلل، 

مواقف داخلية ودولية تلتقي معه في نفس 
التوجه، مع اختالفات في سبل دعم املعارضة 
السورية، في ظل مخاوف من وقوع األسلحة 
املرسلة إليها في يد اجلماعات املتطرفة التي 

تضم في صفوفها ”جهاديني“ فرنسيني.
لذلك كانت زيارة الوفد البرملاني إلى 

دمشق ولقاء 3 منه بالرئيس السوري بشار 
األسد صادمة للحكومة الفرنسية ومحرجة 

لدبلوماسيتها، وقد أسالت حبرا كثيرا وصل 

حّد التشكيك في الضجة التي أحدثها فالس 
نفسه حني هاجم بعنف النواب األربعة.

الوفد الفرنسي ضم النائب عن حزب 
”االحتاد من أجل حركة شعبية“ جاك ميار، 

والنائب االشتراكي جيرار بابت، إضافة إلى 
السيناتور عن حزب ”االحتاد من أجل حركة 

شعبية“ جان بيار فيال، والسيناتور عن 
حزب ”االحتاد الدميقراطي املستقل“ فرنسوا 

زوكيتو. 
وهذا اخلليط احلزبي بني ميني ويسار 
ووسط، أعطى انطباعا بأن األمر ال ميكن 
أن يرقى إلى مستوى هذا التنسيق ما لم 

يكن مبرمجا سلفا وعلى أعلى املستويات، 
ما أوقع احلكومة الفرنسية في حرج شديد 

دفعها لإلدانة والتبرؤ من 
الزيارة.

وينتمي فالس إلى 
اجلناح اليميني في 

اليسار الفرنسي، والذي 
كان من رموزه دومينيك 

ستراوس كان، وعرف 
التيار باخلط الثالث، 

أو بتسمية البليريني نسبة إلى توني بلير 
رئيس الوزراء البرطاني األسبق، و يتمحور 
حول الدميقراطية االشتراكية و إعادة بناء 

احلزب االشتراكي الفرنسي في إطار مواءمة 
الفكر اليساري مع القيم الليبرالية.

زيارة النواب الفرنسيني إلى دمشق شخصية وال تمثل املوقف الفرنسي

النواب محقون في مبادرتهم وعلينا االستماع إلى كل الفرقاء السوريني

على {
األربعة 
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مانويل فالس
رئيـــس الـــوزراء الحادي والعشـــرين فـــي تاريـــخ الجمهورية 

الفرنسية الخامسة تولى املنصب منذ مارس 2014 وكان 

قبلها وزيرا للداخلية في حكومة جان مارك إيرو.

فرنسوا فيون
رئيس الوزراء الفرنســـي منـــذ 17 مايو 2007 حتى 15 مايو 

2012، عضـــو فـــي حـــزب االتحاد مـــن أجل حركة شـــعبية 

اليميني. 

كيف لنواب فرنسيني أن يزوروا سوريا 

ويلتقوا دكتاتورا يقتل شعبه، هذه الزيارة 

غير أخالقية وال تمثل املوقف الفرنسي

ال يحق ألحد مصادرة حق النواب األربعة في 

التحرك بحثا عن حل لألزمة، التواصل مع 

النظام السوري ال يسقط عنه جرائم الحرب

بين من يدعم االنفتاح على النظام الســــــوري وبين من يرفض هذا التوجه، 
تعيش فرنســــــا على وقع جدل محتدم قّســــــم الســــــاحة السياسية بيسارها 
ويمينها ووسطها إلى شقين متنافرين من حيث الطرح وسبل المعالجة في 

التعاطي مع الملف السوري بتعقيداته المحلية واإلقليمية والدولية.
شق رافض للزيارة شكال ومضمونا، قاده رئيس الحكومة مانويل فالس 
وأتبعه الحقا الرئيس الفرنســــــي فرنسوا هوالند ببيان إدانة شديداللهجة، 

اعتبر فيه زيارة 4 برلمانيين من مجلســــــي النواب والشــــــيوخ، مؤخرا إلى 
دمشق ولقاء 3 منهم الرئيس السوري بشار األسد خطأ أخالقيا يستوجب 
العقاب، ورأى فيها (الزيارة) خروجا عن سياقات الموقف الرسمي كونها 
تمت دون إعالم أو تنسيق مسبق مع السلطة أوال ومع األحزاب التي ينتمي 
لهــــــا النواب ثانيا، وبالتالي فإن الزيارة إحراج وإرباك للجهود التي تقودها 

باريس لعزل النظام السوري.

أما الشــــــق الثاني، فقد تزعمه رئيس الحكومة األســــــبق فرنسوا فيون، 
الذي دافع بشــــــدة عن تحركات النواب األربعة، وعن ضرورة االنفتاح عن 
النظام الســــــوري ألنه يعتبر أنه جزء من الحل، ســــــواء قبل به الغرب أم لم 
يقبل، فيما تتواصل السجاالت السياسية الفرنسية حول احتمال أن تكون 
الزيارة إشــــــارة أو فتحا لباب رســــــمي مقفل بين باريس ودمشق منذ شهر 

مارس 2012.

لوران فابيوس: 

البعض يميل إلى قبول 
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نسرين حلس

}  حالـــة انتقـــاد وغضـــب ممـــزوج بالحـــزن 
مـــا زالت تنتـــاب الجاليـــة العربية المســـلمة 
المقيمة في الواليـــات المتحدة األميركية، من 
أداء اإلعـــالم األميركي جراء تجاهله تســـليط 
الضوء على جريمـــة مقتل الطالب األميركيين 
المســـلمين الثالثة في جامعة نورث كارولينا 
في والية كارولينا الشـــمالية، ثم تجاهله حرق 
المركز اإلسالمي في مدينة هيوستن في والية 
تكســـاس، والتعامل مع الجريمتين على أنهما 
حدث عابر وعدم تصنيفهما أو التعامل معهما 
على أنهمـــا جرائم إرهابية مليئـــة بالكراهية 

والعنصرية ضد المسلمين في البالد.
كانت وسائل اإلعالم األميركية قد تباطأت 
في عـــرض الجريمـــة األولى حادثة ”تشـــابل 
التي تمثلت في مقتل الطالب المسلمين  هيل“ 
الثالثـــة فـــي والية نـــورث كارولينـــا بطريقة 
موضوعيـــة، والضحايـــا هـــم ضياء شـــادي 
بركات 23 عاما، ويســـر محمـــد أبوصالحة 21 
عامـــا، ورزان محمد أبوصالحـــة 19 عاما. ولم 
يهتم أحـــد بالبحث عن حقيقة هـــذه الجريمة 
وتم تجاهـــل ذكر هوية الضحايا الثالث وعدم 
اإلشارة إلى أنهم مسلمون، حتى أنه تم تداول 
الجريمة على مواقع التواصل االجتماعي قبل 
أن يتم تســـليط الضوء عليها في الفضائيات 
ومحطات التلفزيون األميركية. كما أن جريمة 
حـــرق المســـجد التـــي تلتها بيوميـــن لم يتم 
عرضهـــا في أي من وســـائل اإلعالم األميركية 
الرئيسية، عدا محطة محلية صغيرة في مدينة 

هيوستن التي نقلت الخبر.
األمـــر أثـــار حفيظـــة العرب والمســـلمين 
األميركيين ألنه يعبر عـــن عنصرية وكراهية، 
فيمـــا حاول بعـــض المســـؤولين تجاهلها او 

البحث لها عن تبريرات ومسوغات.

ويقـــول الكثيرون ممن يعيشـــون في مدن 
وواليـــات أخرى لم يصلها الخبـــر في وقتها: 
إننا لم نســـمع أو نعرف بما حدث لوال مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي التي نقلـــت األخبار، 
سواء جريمة القتل أو حرق المركز اإلسالمي.

واتهم بعض المســـلمين وســـائل اإلعالم 
األميركيـــة، بعـــد تعاطيها مع الحـــدث وعدم 
نقله بصورة ســـريعة وصحيحـــة، بأنها تكيل 
بمكياليـــن فـــي آن واحـــد. ففي الوقـــت الذي 
تنحـــاز فيه دوما في تغطيتهـــا للفاعل إليجاد 
مبـــرر لـــه ومطالبـــة الجميع باالنتظـــار حتى 
ظهـــور النتائج لمعرفة أســـباب الجريمة، فإن 
العكـــس صحيح تمامـــا عندما يكـــون الفاعل 
شـــخصا مسلما أو عربيا، فالميديا تعمل على 
تضخيم األمـــر دون النظر للنتائـــج المترتبة 
عليـــه فيما بعد، وهـــو ما من شـــأنه أن يرفع 
نسق ومستوى اإلسالموفوبيا وينمي مشاعر 
العداء والكراهية الدينية ضد المســـلمين. في 
هذا الصـــدد تقول الســـيدة ليلـــى محمد ”إن 
الحـــوادث التي جدت مؤخـــرا تظهر بوضوح 
آليات اشـــتغال اإلســـالموفوبيا في المجتمع، 

وهذا التخوف غير المبرر (من المسلمين)“.
فـــي حين ذهب البعض اآلخـــر إلى اعتبار 
أن ما يحدث اليوم في الشرق األوسط من قتل 
وإرهـــاب تقوم به داعش فـــي حق كل من يقف 
في طريقها من المسلمين ومن غير المسلمين، 
سببا كبيرا في تزايد حدة الخوف والكراهية، 
ويضيفون أن العرب والمســـلمين هنا هم من 

يدفعون ثمن هذا اإلرهاب.
يذكـــر أن األميـــن العـــام لمنظمـــة األمـــم 
المتحدة بان كي مون كان قد اعتبر أن الطالب 
المسلمين الثالثة الذين قتلوا يمثلون ”أفضل 
قيـــم المواطنـــة“، فـــي الوقت الـــذي أدان فيه 
الرئيس األميركي باراك أوباما الجريمة، وقال 
فـــي تعليق له من البيت األبيض على ما حدث 
”ال أحـــد في الواليات المتحـــدة يجب أن يكون 
هدفا لما يشكل في ذاته أو لمظهره أو لطريقة 
ممارسة إيمانه“، كما أكد ”نحن جميعا نشكل 
عائلـــة أميركية واحـــدة“ في إشـــارة منه إلى 

الجنازة التي شارك فيها آالف األشخاص.
لم يستثن أبناء الجالية العربية األميركية 
القنـــوات العربية المتواجدة فـــي أميركا من 

االنتقاد واللوم واالتهام بالتقصير في تسليط 
الضـــوء على أحـــداث مهمة مثـــل التي حدثت 
حيث يقيمـــون، واعتبـــروا أنها تهتـــم كثيرا 
وتمنـــح الوقـــت الكافـــي لنقل أخبار الشـــرق 
األوســـط وما يحـــدث هناك فـــي محاولة منها 
لربـــط المواطن العربي األميركي بهموم وطنه 
األم، متناسين أن لديه في وطنه الجديد قضايا 

جديدة تحتاج التركيز عليها أيضا.
وكان اإلعالمي محمد الخشاب مدير شركة 
ريتش ميديا ومدير قنوات أميركا، قد أكد بأن 
الجالية العربية في الواليات المتحدة تحتاج 
إلعـــالم عربـــي يمثله جهـــاز متكامل يشـــمل 
مذيعين ومراســـلين ومعديـــن ومقدمي برامج 
للتركيـــز على جميـــع قضايا المســـلمين، كما 
يستطيع أن يمثلهم في نقل الصورة الحقيقية 
لـــكل المشـــاكل التي تحـــدث ويكـــون صوتا 
يتحدث باســـم العرب ويدافع عنهم ويتحاور 

مع الغرب بمثل منطقه ومفهومه.

وأضاف أن ما ينقصهم هو الدعم المادي، 
فهم حتـــى اآلن ال يملكون قناة واحدة تمثلهم، 
وجميـــع القنـــوات العربية هي قنـــوات تابعة 
للعالم العربي. أما الصحف والقنوات العربية 
في أميركا فجميعها تعمل بتمويل ذاتي وغير 
مؤهلـــة لتوظيـــف عدد مـــن الموظفيـــن لنقل 
األحداث، نظرا لضعـــف التمويل. بالتالي فإن 
أحداثا من قبيـــل جريمة نورث كارولينا تظلم 
وال تأخـــذ صداها في التركيز والجميع يعتمد 
على ما يتم تداوله وتناقله في اإلعالم الغربي.

هـــذا وقـــد قام مســـجد النصر فـــي مدينة 
أوكالهوما سيتي في والية أوكالهوما بتنظيم 
مناظرة كبيرة يوم السبت الماضي، تدور حول 
ما حدث للطالب المســـلمين فـــي والية نورث 
كارولينا وماهية الدين اإلسالمي توصلت إلى 
أن ما يحدث اليوم في الشرق األوسط ال يمثل 
الدين اإلسالمي أبدا، وكان الهدف من المناظرة 
توضيح الصورة الحقيقية لطبيعة الدين وأنه 

ال عالقـــة له باإلرهاب كما يوصـــف، وأنه دين 
ســـمح ال يهدف للقتل والدم كمـــا يروج له من 
قبل بعض التنظيمات اإلســـالمية. وقد واكب 
هـــذه المناظرة حضور غربي كبير تفاعلوا مع 

القضية وطرحوا الكثير من األسئلة.
وتظـــل مشـــكلة العـــرب المســـلمين فـــي 
الواليات المتحدة هي اإلحســـاس بالتهميش، 
وبأنهـــم ليســـوا محـــط اهتمـــام اإلعـــالم وال 
يتصدرون نشـــرات األخبار إال في حال كانوا 

مرتكبي جرائم ال ضحايا جرائم كراهية.

} أبوظبي - بمجمل برامجها األخيرة، تحاول 
أن تؤســـس لجيل  مجموعة قنوات ”أبوظبي“ 
المســـتقبل المســـلح بالعلـــم واألخـــالق. وأن 
تضيء جوانب عديـــدة من المجتمع اإلماراتي 
لتكشـــف قـــدرات وإمكانيـــات وعـــادات أهله 

وأبنائه. 
ولتفّعل الرغبة بالتواصل الحي والمباشر، 
ليس مع اآلخر فحســـب، إنمـــا مع الذات أيضا 
بهـــدف الوصول إلى حالة مثاليـــة من اإلبداع 
واإلنتـــاج وبـــكل تصنيفاته الفكريـــة والفنية 
والعلميـــة، ضمن إطار أخالقـــي يعهد بنجاح 

شامل.
كواحد  ويأتـــي برنامـــج ”ممـــا راق لـــي“ 
من هـــذه البرامج الماضية في بلورة الشـــكل 
العام لدولة اإلمـــارات، عبر مجموعة من القيم 
واألخالق التي دعا إليها وقبل أي شـــيء الدين 
اإلسالمي، كدين معتدل يحبذ العدل والتسامح 
والكـــرم واإلنســـانية فـــي التعامـــل. ويؤكـــد 
العاملون في البرنامج أنه فسحة أمل من أجل 
البناء، أو هو وقت مســـتقطع من أجل التعمق 
في التفكير والشـــروع في التغيير. هو برنامج 
يتلون باإلنساني والديني واالجتماعي ليفتح 
أمام أعيننا زوايـــا جديدة لننظر فنتفاجأ -في 
حضرتها- بأن واقعنا يمكن أن يكون أجمل إذا 

ما تبصرنا.
وتبدو الحاجة ملحة جـــدا اليوم، إلى مثل 
هذا الطرح اإلعالمي في ظل ما نشهده ونعيشه 
مـــن تطرف يحيـــط بنا من كل جانـــب، خاصة 
وأن البرنامج ُيبرز الدين اإلســـالمي بصورته 
الحقيقية البعيدة عن كل التشـــوه الحاصل في 
وقتنا الراهن. فتراه يقدم األخالقيات األساسية 
باعتبارها من أساســـيات العقيـــدة وليس من 
كمالياتها، وأنها معايير تميز اإلنسان المسلم 
وتمضـــي به نحـــو مراتب أعلـــى ومتقدمة من 

اإلنسانية والرقي.
ففي إحـــدى حلقاتـــه، تلتقـــي مقدمة ”مما 
راق لـــي“ وهـــي اإلعالمية اإلماراتية مشـــاعل 
التميمي، بالشـــيخ محمود الدقـــاق أحد رجال 
الدين اإلســـالمي ليخبرنا عن التسامح كقيمة 
أخالقيـــة واجبـــة في التشـــريع، حثنـــا عليها 
القرآن والرسول الكريم. وتضيء عليها كمادة 
ضروريـــة ألي تعامـــل مـــع اآلخر فـــي الديانة 
المســـيحية، إذ تلتقي أيضا باألب إيلي هاشم 

مـــن الكنيســـة الكاثوليكيـــة، والـــذي يخبرنا، 
بـــدوره، عن الـــدور الفاعل للتســـامح في بناء 

الحضارات والتعايش االجتماعي في العالم.
وهنا ترّكز الحلقة على التعايش الســـلمي 
على أرض دولة اإلمـــارات، كمثال واقعي على 
بلـــد تضم أكثـــر من 200 جنســـية، والكثير من 
الديانـــات والعقائد المختلفـــة من هنا وهناك. 
إال أن الجميع فيها يعيشـــون حالة من التأقلم 

والتآلـــف، ويخضعـــون لعـــدة قوانيـــن تنّظم 
العالقـــة فيمـــا بينهـــم، دون أن تفقـــد طابعها 

األصلي وهويتها الوطنية.
يتخذ البرنامج بعدا تثقيفيا وتنويريا إلى 
جانـــب أبعاده التربويـــة والتوعوية. وبنزوله 
إلى الميدان بين شـــرائح المجتمع المتنوعة، 
وتحديدا بين الفئـــات الطالبية، يفتح المجال 
واســـعا أمام التفاعل مع قضايـــاه المطروحة 
وإمكانيـــة التأثر بما يقدمه مـــن أفكار تهدف، 
أوال وأخيـــرا، إلى بيئـــة اجتماعية متصالحة 
مـــع الذات ومـــع اآلخر، وتجمع بيـــن الحداثة 

واألصالة في قالب واحد متجانس.
وإن التقديم الحداثـــي للمعايير والثوابت 
الدينية، يســـهم فـــي إحداث تغييـــرات جذرية 
تصب في البنية األساسية للمجتمع اإلماراتي، 
ولبقيـــة المجتمعـــات العربية. وهـــي بالطبع 

تغييرات إيجابية من شـــأنها أن تمنح الجميع 
الثقـــة المتبادلة، وأن تطـــّور العالقات القائمة 
ضمن مســـارات محـــددة أخالقيـــا، بما يخدم 
التوجهـــات والرؤى االســـتراتيجية نحو دولة 

أكثر قدرة على التقدم والريادة.
من جهـــة أخرى وبينما يســـعى ”مما راق 
لي“ إلى وضع اإلطار المنطقي للدين اإلسالمي 
بوصفـــه مرجعا أصيال ومعاصـــرا في الوقت 
نفســـه، تغدو فكرة أن يقدم البرنامج ويشـــرف 
علـــى الحوار مـــع ضيوفه وعلـــى التفاعل مع 
المتلقـــي، إمـــرأة إعالمية، وهي نقطـــة بغاية 
األهمية تؤكد بالضرورة أن اإلسالم يقوم على 
المســـاواة العادلة بين الرجل والمرأة، وينبذ 
األفكار المتعصبة ويرفض كل ما من شـــأنه أن 
يحّجـــم المرأة ويهينها، والعكـــس من كل ذلك 

صحيح، فلها فرصتها تماما مثلما للرجل.
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مسلمو الواليات املتحدة ضحايا اإلعالم األميركي املؤجج لإلسالموفوبيا

«مما راق لي»: طرح إعالمي يقدم التعايش بني األديان في اإلمارات

اإلســــــالموفوبيا ال تتغذى فقط من الدعايات السياســــــية أو من توظيف الراهن السياسي، 
بل يؤججها أيضا التعاطي اإلعالمي حني يكون فاقدا للموضوعية واحلياد. مقولة اتخذت 
دليل صوابها من التعاطي اإلعالمي األميركي والعاملي مع قتل مســــــلمني أميركيني، وهو 
تعاط خافت وهامس ســــــعى إلى نقل القضية من بعدها العنصري إلى مســــــتوى احلدث 

اليومي.

اإلسالم ليس عدوا، رسالة تود الجالية املسلمة إيصالها احتجاجا على الجريمة وعلى التعاطي معها

سعي إلى إبراز الدين اإلسالمي بصورته الحقيقية البعيدة عن كل التشوه الحاصل في الوقت الراهن 

[ إهمال جريمة تشابل هيل ينم عن تفرقة عنصرية [ جهد يؤمنه املسلمون األميركيون للتمييز بني اإلسالم واإلرهاب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعرب البابا فرانسيس بابا 
الفاتيكان، عن أمله في أن ينتهي 

”العنف الذي ال ُيحتمل“، الذي 
يتعرض له المسيحيون والمجموعات 

األخرى في سوريا والعراق.

◄ على خلفية االعتداءات اإلرهابية 
التي عاشتها كندا، قررت بعض 

العائالت المسلمة دعوة المواطنين 
الكنديين إلى بيوتها ومساجدها 

بغية التعريف بالدين اإلسالمي في 
إطار حملة ”تعرف على أسرة مسلمة“ 

التي انطلقت األحد الماضي.

◄ أعلنت وزيرة الخارجية 
األسترالية جولي بيشوب أمس 
اإلثنين، أن الحكومة األسترالية 

ستقدم 500 ألف دوالر أسترالي لدعم 
برامج التعريف بالدين اإلسالمي 

الحنيف في أستراليا باإلضافة إلى 
دعم المتحف اإلسالمي في أستراليا. 

وقالت بيشوب، إن هذه المساهمة 
ستساعد على تعزيز فهم األستراليين 

للدين اإلسالمي الحنيف، باإلضافة 
إلى تعزيز الروابط االجتماعية.

◄ أدان األمين العام لمنظمة التعاون 
اإلسالمي، إياد أمين مدني، تدمير 
اآلثار الموجودة في متحف مدينة 
الموصل التاريخي من قبل تنظيم 

داعش اإلرهابي. 

◄قال الناطق باسم منظمة التعاون 
اإلسالمي طارق بخيت، السبت 

الماضي، إن ظاهرة اإلسالموفوبيا 
تشكل قلقا لدى منظمة التعاون 
اإلسالمي التي تعمل جاهدة مع 
المجتمع الدولي لتعزيز خطاب 

التعايش ومكافحة الكراهية 
والتحريض والعداء لألديان.

باختصار

تسامح

الحوادث التي جدت مؤخرا تظهر 

آليات اشـــتغال اإلســـالموفوبيا 

في املجتمع، وهذا التخوف غير 

املبرر من املسلمني

◄

برنامج يستعرض البيئة املحلية 

بتســـليط  اإلماراتـــي  للمجتمـــع 

الضـــوء علـــى القيـــم والثوابـــت 

األخالقية في الدين اإلسالمي

◄

األمني العام لألمم املتحدة اعتبر 

أن الطـــالب املســـلمني الذيـــن 

قتلـــوا فـــي الواليـــات املتحـــدة 

يمثلون أفضل قيم املواطنة

◄

«جريمـــة قتل املســـلمني الثالثة خلفت شـــعورا بالصدمة لدى 

املســـلمني في شـــتى أرجـــاء العالم، وأججـــت القلـــق إزاء تنامي 

املشاعر املعادية للمسلمني وتفاقم اإلسالموفوبيا».

إياد مدني
األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي

«جريمة تشـــابل هيل من النقاط الســـوداء التي تنشـــر الكراهية 

واالضطهـــاد ضـــد الجاليات املســـلمة في الواليـــات املتحدة، ما 

يخلق عداء بني املسلمني وغير املسلمني في املجتمع الواحد». 

إبراهيم جنم 
مستشار مفتي مصر

«هنـــاك أجنـــدة متعمـــدة وغيـــر مكتوبة مـــن قبل رؤســـاء تحرير 

املؤسســـات اإلعالمية األميركية تحرص على إظهار املسلم في 

صورة اإلرهابي». 

محمد النواوي
أستاذ اإلعالم الدولي في جامعة كوينز
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

رحلة شيقة إلى مدينة 

بكين وتاريخها

رجل يمر بجانب منحوتة للفنان {ماريو سكويرا}، في معرض الفن املعاصر  {آركو} الدولي بمدريد

للنشـــر  ”صفصافـــة  دار  عـــن   - القاهــرة   {
والتوزيـــع“، بالقاهـــرة، صدر كتـــاب بعنوان 
”أهال بكين“، للكاتب محمود الشـــنواني، وهو 

كتاب ينتمي إلى أدب الرحالت.
والكتـــاب عـــن زيارة قـــام بها الشـــنواني 
إلـــى بكين، هـــذه المدينة البعيـــدة التي تبدو 
لنـــا غريبة، ويبـــدو لنا أهلها غربـــاء المظهر 

والطباع واألفكار.
 يصحبنـــا المؤلف للقاء ماوتســـي تونغ، 
وللصعـــود إلـــى الســـور العظيـــم، ولزيـــارة 
معابدها وقصور حكمهـــا وفنونها وحكمتها، 
ويدخـــل بنا إلـــى أزقتها القديمـــة ومطاعمها 

وحدائقها. 
رحلة نستكشف فيها مدينة عريقة، وأناسا 
يعيـــش تراثهم الطويل فيهم، رحلة نســـتمتع 
فيهـــا بالفرجة وبالتأمل في مـــا وراء الفرجة، 

ونتعرف على مالمح صين المستقبل.
بمجموعـــة  صفصافـــة“،  ”دار  وشـــاركت 
مـــن اإلصدارات الجديدة فـــي معرض القاهرة 
الدولي للكتاب، مـــن بينها ”أهال بكين“، الذي 
حقق حســـب المدير اإلداري للدار نادر حسن، 
النســـبة األعلى مبيعا، صحبـــة ”يقفز ليلمس 
لعمرو القاضي و“القـــرآن وثالوث  الشـــمس“ 
لنشأت جعفر و“المثقفون والثورة  االستبداد“ 

والجنس“ ترجمة محمد عبدالفتاح.

نظـــم فرع رابطـــة الكتاب األردنيني، في الزرقـــاء، قراءة نقدية 

في ديوان {وحيدا ســـوى من قميصي}، للشـــاعر ســـعدالدين 

شاهني. 

تقيم {دار الحضارة للنشر}، بالقاهرة، حفال ثقافيا، لالحتفال 

بالفائزين في مســـابقتها األدبية، وذلك مساء يوم الجمعة ٦ 

مارس، في مكتبة البلد، بحضور الناقد عبدالناصر عيسوي.

عن دار {ال نو – ميزون ميكرو سانتر} و{أور شان}، صدر كتاب 

بعنوان {املغـــرب ١٩٧٥}، للمؤلف برنار بلوســـو، الكتاب من 

القطع املتوسط.

حممد العرقويب

} تونــس - فـــي روايـــة ”َكَوَزكـــي“، الصادرة 
ضمـــن سلســـلة عيـــون المعاصـــرة عـــن دار 
الجنوب للنشـــر في تونس، يكســـر توفيق بن 
بريك أسوار الواقعية ويعيد هيكلة الجغرافيا 
والوجـــوه، مطلقا العنان لبطلـــه همام المعلم 
بمدرســـة النور االبتدائية، الذي يركب دراجته 
الناريـــة هاربـــا مـــن ”طاطاويـــن“، باحثا عن 
خالص البشـــرية في جبال الشـــمال الغربي. 

وأثنـــاء رحلته إلى ريف ســـيدي حمد الصالح 
مســـقط رأسه وموطن شـــغله يتنقل همام عبر 
جروح النفس ووجع األفكار، ويسير عبر ثنايا 
انفعاالته ورغباته وآماله وآالمه فارا إلى معبد 

السؤال.
ويحّدث نفســـه قائال: ”تحت وطأة الحمى 
البيضاء أفّر إلى ربوع المباح، آكل لحم البشر 
وأشـــرب من دمك. دثروني دثروني أنا كوزكي 
الخيـــام“. وفـــي مواجهة ســـيل من األســـئلة 
يلجأ إلى دابته الحديدية الســـوداء ”َكَوَزكي“ 

يحاورها يســـألها ويســـائلها، عّلـــه يجد عند 
الكتلـــة المعدنية أجوبة تشـــفي 
غليلـــه، تكـــون دليلـــه لتحطيم 
األســـيجة مـــن حولـــه. ولعـــل 
الكاتب والناقد حســـين الواد 
فـــي تقديمه للعمل تفكر كثيرا 
واحتال  اســـتنبط  ثم  وتدبر، 
ليجـــد وصفا لجنـــس أدبي 

محّير، فسماها ”مروية“.
وفي عمله األدبي يتنقل 
الكاتـــب بين لغـــة فصحى 
ودارجة محلية، في ســـعي 

لكسر الحواجز بين المحلي الضيق والعالمي 
الواســـع، وإســـقاط الفـــوارق بيـــن المتعالي 
والشـــعبي. ويقول ”إن تجســـد اللسان كتابا 
تصطك لـــه الكواكب تتكلم األيـــادي في خلوة 

الضجر. تخط العبر المبتدأ والخبر. تتسارع 
األلفـــاظ من الصدر إلى الحلق حتى القلم 
ويســـتطرد  وجهتها“.  أضاعت  رصاصة 
قائال ”األيادي المتكلمة تمّردت على فناء 

الكالم“.
وبن بريك كاتب وشاعر تونسي ولد عام 
1960 بمنجم الجريصة من أصول قروية من 
عائلة نقابية، عـــرف ككاتب مقاوم ثائر على 

السلطة ويكتب من أجل المساواة والتقّدم.
وســـجن بـــن بريك عـــدة مرات فـــي عهد 
الرئيس الســـابق زين العابديـــن بن علي، قبل 
أن يختار المنفى إلى فرنســـا حيث نشـــر في 
أكبـــر دور النشـــر، وكتب في أشـــهر الصحف 
الفرنســـية، وتّوج بالعديد من الجوائز أبرزها 
”داشـــيل هاميـــت“ األميركية، ورشـــح لجائزة 

نوبل لآلداب عام 2012.

{كوزكي} مروية توفيق بن بريك الخارجة عن المألوف
بني ثنائيات حائرة ولغة ال فصحى وال عامية، ينســــــج الروائي التونســــــي توفيق بن بريك 
عمله األدبي اجلديد ”َكَوَزكي“، بأســــــلوب إبداعي مربك يدفع القارئ إلى التساؤل من أول 
وهلة إذا كانت ”َكَوَزكي“ رواية أم مروية أم حكاية أم مجّرد خواطر ملؤلف احترف التحرر 

من البنية الروائية.

} الريــاض - يعتبر معـــرض الرياض الدولي 
للكتاب الـــذي تنظمـــه وزارة الثقافة واإلعالم 
أحـــد أكبر المهرجانات الثقافيـــة. فهناك أكثر 
من مليون زائر يزورون هذا المعرض سنويا، 
جميعهم مهتمون بشـــراء كـــّم كبير من الكتب 
والمشـــاركة في النـــدوات التي يشـــارك فيها 

العديد من كبار المثقفين.
وأصبـــح المعرض في الســـنوات األخيرة 
والكتـــاب  المفكريـــن  بيـــن  للحـــوار  منبـــرا 
والجمهور، كما يعـــّد معرض الرياض الدولي 
للكتاب الـــذي تنظمـــه وزارة الثقافة واإلعالم 

أحد أكبر المهرجانات الثقافية.

تجديد وحيوية

يشـــهد معرض الرياض الدولـــي للكتاب، 
ســـنويا مزيدا من بث روح الحيوية والتجديد 
فـــي أفـــكاره على عـــدة مســـتويات، يأتي في 
مقدمتهـــا إضافة صالة مصاحبة اســـتوعبت 
الكثير من دور النشـــر، مما أســـهم في إتاحة 
مســـاحة كبيـــرة للمشـــاركة محليـــا وعربيـــا 

وعالميا.
هـــذا، إلى جانـــب إتاحة المشـــاركة ألكبر 
دور النشـــر األجنبية التي تقـــدم مئات اآلالف 
من عناوين الكتب في مختلف المعارف وشتى 
أنـــواع الفنـــون، إلى جانب ما أتيـــح للجهات 
الخيرية الثقافية من مشاركة تعزيزا لرسالتها 

االجتماعية عبر هذه التظاهرة الثقافية.
ويســـتضيف المعـــرض هذا العـــام دولة 
يتـــّم  إذ  شـــرف،  كضيـــف  أفريقيـــا  جنـــوب 

تخصيص جنـــاح مميز لها لعـــرض تاريخها 
وأدبها وإصداراتها لـــزوار المعرض، وأيضا 
يكـــون لها نصيب مـــن الفعاليـــات والندوات 
الثقافيـــة المصاحبة للمعرض، وقد كانت دول 
ضيف الشـــرف في دورات معرض الكتاب في 
األعوام السابقة: اليابان والبرازيل والسنغال 

والهند والسويد والمغرب وإسبانيا.
وتبلـــغ مســـاحة المعـــرض التي ســـتقدم 
خاللهـــا دور النشـــر والتوكيـــل إصداراتهـــا 
المتنوعة، بلغت 23 ألف متر مربع، ســـتضمن 
اســـتمتاع واســـتفادة أكثـــر من مليـــون زائر 
يتوقـــع توافدهـــم خالل مدة إقامـــة المعرض، 
إلـــى جانب العديد من الخدمات الجديدة التي 
وفرت، وتقدم طوال 10 أيام مثل خدمة شـــحن 
الكتب، وخدمة بيـــع الكتب إلكترونيا، وخدمة 
البحث عـــن طريق األجهزة الموزعة في أنحاء 

مختلفة من المعرض.
أوضح ناصر بن صالـــح الحجيالن وكيل 
وزارة الثقافـــة واإلعـــالم للشـــؤون الثقافيـــة 
المشرف العام على المعرض، أن هناك هيئات 
وجهات حكومية وخيرية مشاركة في المعرض 
إلى جانب دور النشر والتوكيل التي استوفت 
معايير وشـــروط المشاركة واعتمدت من أصل 
1273 جهة ناشـــرة تقدمت بطلب المشاركة في 

المعرض.
من جانبه، أوضح مديـــر معرض الرياض 
الدولـــي للكتـــاب صالـــح الغامـــدي، أن إدارة 
المعـــرض تعمل علـــى ضبط أســـعار الكتب، 
والحد من المغاالة فيها، مبينا أن هناك تدابير 

منظمة في هذا الشأن.
وبّين الغامـــدي أن المشـــرفين على قبول 
المتقدميـــن من دور النشـــر اضطـــروا لرفض 
بعـــض الدور، لعـــدم توفر المســـاحة الكافية، 
مؤكـــدا أن دور النشـــر الموجودة اســـتحقت 
المشـــاركة ألفضليتهـــا وتمّيزهـــا، وهـــو مـــا 
يحســـب للمعرض، وما سيلمسه زواره. وأكد 
أن إدارة المعـــرض تعمل على ضبط أســـعار 

الكتـــب، والحد مـــن المغاالة فيهـــا، مبينا أن 
هنـــاك تدابير منظمـــة في هذا الشـــأن، إذا ما 
تأكدت شـــكوى تجاه دار نشر في هذا الصدد، 
وأهمها إرجاع المبالغ الزائدة من قيمة الكتاب 
للمشـــتري، وتوجيـــه إنـــذار بالعقوبـــة للدار 
المبالغة في األســـعار، داعيـــا الزائر لالطالع 
على ســـعر الكتـــاب والخصم قبل شـــرائه من 
خـــالل األجهزة الموزعة فـــي المعرض، أو من 

خالل موقع الوزارة.

صناعة كتاب متميز

سيشـــهد زوار المعرض تطـــورا ملحوظا 
في عدد من الجوانب، وال ســـيما بعد التعامل 
مع المقترحـــات والرؤى واألفكار التي تقدموا 
بجزء منها عقب الدورة السابقة من المعرض، 
مبرزا أهم التطورات في نســـخة هـــذا العام، 
والمتضمنـــة زيـــادة عـــدد منصـــات التوقيع، 
إلى جانب اعتماد تكريم داري نشـــر في ختام 
الفعاليـــة، إحداهما ســـعودية وأخرى عربية، 
وفـــق معاييـــر محددة تشـــمل التنـــوع ومدى 
إســـهامها في خدمـــة المجتمع، الفتـــا إلى أن 
التجديـــد هـــذا العام راعـــى التوســـع في ما 
يتعلق بثقافة الطفل، حيث خصصت مجموعة 
مـــن ورش العمـــل والتدريـــب والمحاضرات 
التعليمية والتثقيفية من متخصصين في هذا 

المجال.
كمـــا تجري خـــالل دورة معـــرض الكتاب 
لهـــذا العـــام اإلفـــادة مـــن الجوانـــب التقنية 
بشـــكل كبير في عدة مجـــاالت حيوية ومهمة 
خدمة للكتاب والناشـــر والمؤلف والقارئ في 
آن واحـــد، إذ قامـــت إدارة المعـــرض بتنفيذ 
العديـــد من الخدمـــات اإللكترونية، التي يأتي 
في مقدمتها التســـوق اإللكترونـــي، وذلك من 
خـــالل التعـــاون مع البريـــد الســـعودي، مما 
يســـهل شـــراء الكتـــب لغيـــر المتمكنيـــن من 
حضور المعرض وإيصالها إليهم، إضافة إلى 

تفعيل خدمات االســـتعالم عن الكتب من خالل 
أجهزة الحاسبات داخل أروقة المعرض وعبر 

األجهزة الذكية.

تجربة إيجابية

ويتطلـــع المنظمـــون إلـــى أن يقـــدم هذا 
المعـــرض تجربـــة ثقافية إيجابيـــة من خالل 
الزيارات والتفاعل مع برامجه واالستفادة من 
التنـــوع المعرفي الذي يحتويه؛ حيث تحرص 
الوزارة أن يظهر المعرض في كل عام بشـــكل 
مميز يلبـــي رغبات جميع األطيـــاف بمختلف 
التوجهـــات، كما تقوم أيضـــا بتنظيم لقاءات 
وأمسيات ثقافية على هامش المعرض تساهم 
فـــي إثـــراء المعـــرض وجعل ليالـــي الرياض 

تنبض بالثقافة والفكر، والحرص على إنجاح 
مثل هذه التظاهرة التي ينتظرها الجميع.

وســـتعرف هذه الـــدورة أنشـــطة وبرامج 
جديدة تواكب الســـير اإليجابي الذي تنتهجه 
نحو صناعة كتاب متميز، ومن ذلك تخصيص 
جائزة لعشـــرة كتب متميزة في مجالها، وفتح 
المجـــال للنشـــر اإللكتروني للكتـــب، وتوفير 
خدمـــات إلكترونيـــة ومســـاعدة الباحثين في 
الوصول إلى دور النشـــر والعناوين المطلوبة 
بيســـر وســـهولة، وإتاحة الفرصـــة للمؤلفين 
الســـعوديين ممن ليـــس لكتبهم ناشـــر حتى 
يعرضـــوا كتبهم للجمهور فـــي جناح خاص، 
ونشـــر سلســـلة الكتاب للجميع لـــرواد الفكر 
في بالدنا ممن أســـهمت مؤلفاتهم في تشكيل 

خارطة الثقافة في المجتمع.

معرض الرياض الدولي للكتاب منبر للحوار بين المفكرين والكتاب والجمهور

ــــــوم غد األربعاء 04 مارس اجلاري، في مركز املعارض الدولية بالرياض، فعاليات  تنطلق ي
معرض الرياض الدولي للكتاب 2015، حتت عنوان ”الكتاب: تعايش“، مبشــــــاركة 915 دار 
نشــــــر وتوكيل من 29 دولة عربية وأجنبية، ويســــــتمر املعرض عشرة أيام. وقد قامت وزارة 
الثقافــــــة واإلعــــــالم ممثلة في وكالة الوزارة للشــــــؤون الثقافية باإلعــــــداد لهذا املعرض وما 
يصاحبه من فعاليات وبرامج ثقافية مبشــــــاركة عــــــدد من اللجان الثقافية واإلدارية والفنية 

من أصحاب اخلبرة والرأي واملعرفة.

تخصيـــــــص  ســـتعرف  دورة 

جائزة لعشرة كتب متميزة في 

مجالهـــا وفتـــح املجال للنشـــر 

اإللكتروني

 ◄

ــات  ــي ــس تــنــظــيــم لــــقــــاءات وأم

املعرض  هــامــش  على  ثقافية 

تساهم في جعل الرياض تنبض 

بالثقافة والفكر

 ◄

[ 915 دار نشر من 29 دولة عربية وأجنبية  [ كتب تلبي رغبات جميع األطياف بمختلف التوجهات

الزوار سيشهدون تطورا ملحوظا في نوعية األنشطة وفعالياتها

◄ افتتحت، بمعرض ”دو الكروا“ 
بطنجة، فعاليات معرض جماعي 

لفنانات مغربيات تحت شعار 
”وساطات“،  وتشارك في هذا 

المعرض، الذي سيستمر إلى 30 
مارس الجاري، خمس تشكيليات، 

وهن دنيا واعليت وأمينة بن 
بوشتي وجويل أرنوت هانيبالي 

وإيمان فاخر وزليخة بوعبدالله.   

◄ تحصل فيلم ”حوت الصحراء“ 
للمخرج عالء الدين الجم على 
الجائزة الكبرى، عقب اختتام 

فعاليات الدورة الـ16  للمهرجان 
الوطني للفيلم بطنجة.

◄ عن ”دار ميريت للنشر“، صدر 
ديوان بعنوان ”عزيزي الكونت 

دراكوال“، للشاعر عادل سميح، يضم 
الديوان 12 قصيدة، ويغلب عليه 

الطابع الرومانسي.

◄ في سياق التشجيع على القراءة، 
بمحافظة المنوفية المصرية، 

نظمت ”مكتبة قاف“ جلسة ثقافية، 
للكاتب  لمناقشة رواية ”الخيميائي“ 

البرازيلي باولو كويلو.

◄ ينظم معرض أكتوبر الدائم 
للكتاب بالقاهرة، اليوم الثالثاء 3 

مارس الجاري، ندوة لمناقشة كتاب 
”اإلعالم األميركي بعد العراق: حرب 

القوة الناعمة“ من تأليف نيثان 
غردلز ومايك ميدافوي وترجمة 

وتقديم الكاتبة والمترجمة العراقية 
بثينة الناصري.

◄ في إطار فعاليات معرض 
اإلسكندرية للكتاب أقيمت ندوة 
بعنوان ”الكتاب األول - تجارب 

جديدة“، شارك فيها مجموعة من 
أدباء اإلسكندرية الشباب وهم 

سامح بسيوني وبسنت حسين 
وهبة بسيوني.

باختصار
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◄ افتتح بمتحف الدمى القديمة 
في العاصمة المكسيكية مكسيكو 
سيتي معرض يضم أكبر مجموعة 
خاصة لدمى وكتب ومالبس وقطع 

أخرى متعلقة بهاري بوتر، ذلك 
البطل الخيالي للمؤلفة جيه كي 

رولينغ.

◄ أعلنت جمعية الصحفيين 
اإلماراتيين، عن ثالثة برامج لخدمة 

أعضائها، وهي برنامج الدراسات 
العليا وتطوير اللغة األنكليزية، 

ونشر الكتب.

◄ تمكنت الشرطة الوطنية 
اإلسبانية من إلقاء القبض على 

شبكة متخصصة في تزوير وبيع 
لوحات فنانين مشهورين وذوي 

وزن عالمي مثل بيكاسو، وميرو، 
وسورويا، وبيناثو، وآبل وساورا.

◄ افتتح عبدالسالم عيد، أستاذ 
التصوير بكلية الفنون الجميلة 

بجامعة اإلسكندرية، والناقد الفني 
خالد هنو، معرض الفنانة رشا 

المازن تحت عنوان ”أطياف شعبية“ 
بأتيليه اإلسكندرية.

باختصار

دشـــن الشـــاعر محمد الجنيبي، الفائز في مسابقة شيخة القصيد، 

ديوانه الصوتي األول بمشاركة الفنان خالد عبدالرحمن وعدد من 

املنشدين.

عن {منشورات البلســـم}، بمدينة وادي زم املغربية، صدرت رواية 

بعنـــوان {الغرباء}، للكاتب املغربي صالح أنياكي أيوب، الرواية من 

القطع املتوسط.

يكـــرم األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يوم 

األربعاء القادم، ١٥ أديبا وتربويا ومثقفا وباحثا من مؤسسي نادي 

جازان األدبي.

عبدالله مكسور

} البحث عن األجمل أو السعي للوصول إليه 
دائما، هو ما جـــاء باألديبة األردنية من أصل 
فلسطيني نبيهة عبدالرازق إلى عالم الكتابة، 
فبعد أن فقـــدت والدها واجهـــت تلك األحزان 
الكبيرة أو ذلك اللون األسود الذي سيطر على 
كل شيء بمســـاحات بيضاء، كانت تنتظر من 
يملؤهـــا كلمات تكّون أعمـــاال إبداعية، فكانت 
”رومينا“ الروايـــة  األولى التي قّدمتها للقارئ 
العربي، والذي لعبـــت دور الطبيب الذي أخذ 
بيـــد الكاتبة، وجعلها تقولب أوجاعها لتصمد 
مـــن أجل قضايـــا الوطن الذي يحمـــل الوجع 

الجمعي كما تصفه.

البحث عن اإلنسان

عـــن مقوالتها في األدب الـــذي تقّدمه تقول 
نبيهـــة عبدالرازق: إّننـــا أبنـــاء الواقع الذي 
نعيشـــه فنحن نحمل أفكارنا حســـب التجربة 
والمســـيرة في هـــذه الحياة، وإننا ال نشـــبه 

أنفســـنا قبل ســـنوات فاإلنســـان 
خاضع للتطـــّور. ومن هنـــا تؤّكد 
الروائية األردنية أّن الطرح األدبي 
اختلف بين رواية ”رومينا“ ورواية 
”ابنـــة الســـفير“، وبطبيعـــة الحال 
سيختلف اليوم عن الغد، وهذا نابع 
من تســـارع األحداث فيما يحيط بنا 
بشـــكل بات يصعب على اإلنســـان أن 
يتصالح مع مـــا يحيط به، فعدو اليوم 
كان صديقا وصديـــق اليوم ال ندري ما 
ســـيكون في المســـتقبل، لـــذا وبعد كل 
ما هو الإنســـاني ال بّد كمـــا تقول نبيهة 
أن يبـــدأ الجميـــع بالبحث عن اإلنســـان 

في دواخلهـــم مهما كان االختـــالف في الدين 
أوالعرق، واللغة أوالجنسية.

روايتهـــا األولى“رومينا“ يمكن القول إنها  
حكاية حـــب ووجع، أخبرت اآلخر أن القضايا 
الكبرى وحدها تبقى تســـكننا لتشفينا، وأنها 
تطغى على كل حال فردي فينا وأن الوطن مهما 
عشـــنا خارج حدوده يبقى يسكننا، ويبقى هو 
المحرك األكبـــر ألرواحنـــا وتوجهاتنا، بينما 
روايتهـــا األدبية الثانية ابنة الســـفير فكانت 
رســـالة صارخة بأن الحب اإلنساني يمكن أن 
يتغلغل فـــي ذواتنا، وينقلها من األنا الواهمة 

بـــكل مظاهر الرفاهية إلـــى األنا الحقيقية، إن 
التقينا حبا فذلك يساوي وطنا في دواخلنا.

بالرغم مـــن كل الســـوداوية القاتمة التي 
ينذر بها المســـتقبل القـــادم، إال أّنه ال بّد من 
القول إنه يبقى في هذا العالم مســـاحة للحب 
تهـــّذب أفكارنا وتحمي أرواحنـــا، كما تصفه 
نبيهـــة عبد الـــرازق، ذلك الحـــب يحملنا إلى 
الفرح في زمن يســـكنه الدمـــار وتحمل راياته 
الخراب، الحب الذي تتحـــّدث عنه ضيفتنا ال 
يقتصر بيـــن الرجل والمرأة، بـــل يتعّدى ذلك 
إلى كل مـــا يحيط بنا وحولنـــا، وهذا ما كان 
بطلـــة رواياتها األولـــى، التي  فـــي ”رومينا“ 
غاب عنها الحبيـــب الرجل ولم يكن صمودها 
إّال مـــن خالل حالـــة أخرى مـــن الحب األبوي 
وحـــب األصدقاء، الذي أضاف الدفء والهدوء 
في نفســـها لتحب كل مـــا حولها، وتبحث عن 
الحب األكبر في دواخلها، فرّبما تمّثلت مقولة 
الشـــاعر الدمشـــقي الكبير نزار قباني حينما 
قال ”إن الحب ليســـت رويات بختامها يتزّوج 
األبطال“، فهو في رومينا موهبة من الســـماء. 
تحاول الكاتبة أن تهرب من الواقع 
الملـــيء بالموت إلـــى عالم رحب 
يحكمه الحب لتســـتنهض الحس 
اإلنساني في القارئ، الذي تدفعه 
الرواية لحماية نفســـه من فكرة 
ســـيطرة األلم والدمار، ليحافظ 
على اإلنسان بداخله كما تقول 

ضيفتنا.
تـــرى نبيهـــة عبدالـــرازق 
أّنه لم تكـــن الغاية من وجود 
اإلنسان على األرض تتشابه 
مـــع المشـــهد الالإنســـاني 
في  والمســـيطر  الموجـــود 
هذه األيـــام، وتقـــول: أظننا فهمنا 
الرساالت السماوية عن الحب والسالم بشكل 
أناني، كل يبحـــث عن بقائه وتفـــرده بأنانية 
عاليـــة تلغي وجود اآلخـــر، فاألطماع تتغلغل 
فـــي األنفـــس، ليس على مســـتوى أفـــراد أو 
جماعات بل على مســـتوى أقوام وجنســـيات 
وديانـــات تتعالى بعضها على بعض بســـبب 
ويحققـــون  ســـيطرتهم  يفرضـــون  القـــوة، 
أهدافهم، فتســـقط القيم ألجل األطماع الذاتية 
والمجتمعيـــة. وهنا تـــرى الكاتبـــة أّن مهمة 
المبـــدع في ظل هذا الخراب أن  يكون صاحب 
رؤيـــة وفكـــرة، فال يكتفـــي بنقل المشـــهد أو 
تأريخـــه، بل يحاول ويســـعى لضبـــط إيقاع 
صوتـــه في أفكار يفرضها مـــن خالل كتاباته، 
لتتساءل أال  يزلزل القلم عروشا ظّن أصحابها 

أنها صامدة إلى األبد؟
ربمـــا ال يواجـــه القلـــم رصاصـــة بمعنى 
المواجهة الحرفيـــة، ولكنه يواجه الظلم وكل 
صنـــوف االحتـــالل ســـواء المباشـــر أو غير 
المباشر فيقول كلمة حق في زمن تنكست فيه 

الجباه واألعناق، وهناك استثناءات كما ترى 
الكاتبة، فهناك كلمة قد تودي بحياة صاحبها 
برصاصة غادرة، يطلقهـــا جبان ال يقوى على 

المواجهة إال بالغدر.

الكاتب واملجتمع

تعـــّرف نبيهة عبدالـــرازق روايتهـــا ابنة 
الســـفير بأّنها حالة من التنقـــل داخل النفس 
البشـــرية، يكتشـــف القارئ مـــن خاللها ذاته 
التـــي كان يظّن اّنـــه يعرفها، بعـــد أن يتحّرر 
من أوهـــام كثيرة تســـكنه، وتـــرى الكاتبة أّن 
العمـــل الروائي يفـــرض شـــخوصه ومالمح 
أبطالـــه، دون أن يكـــون للكاتـــب الحق في أن 
يقولب األشـــخاص أو األبطـــال ويحاصرهم. 
فالكاتبة األردنية تتـــرك لحظة الكتابة لزمنها 
الخاص، لتصوغ  مســـار شـــخصياتها فتتفق 
معهم وتتصـــارع إلى أن يصل قطـــار الكتابة 
إلى محطتـــه األخيرة، لتكتشـــف أنهـــا كانت 
المتفرج الوحيد في الوقت الذي تشاركت فيه 
الشـــخوص لقيادة النـــص. فالكاتب كما تؤّكد 
نبيهة يرى بعين ثالثة، تجمع الجمال والقبح 
الموجود في الواقع المحيط، فالعمل اإلبداعي 

حالة خلق يبدأها الكاتب لتقوده الشـــخوص، 
التي رســـم مالمحها إلى مصائـــر وعوالم قد 
يدهش وهـــو يتعرف بها. والكاتـــب كما ترى 
ضيفتنا  ليس أداة مطواعة في يد المجتمعات 
التي يخاطبها من خالل كتاباته، وإنما يحاول 
جاهدا إيصال بعض األفكار التي يؤمن بها أو 
يشـــعر بأهميتها في زمنه، دون أن يأخذ بعين 
االعتبار مدى التوافق بين عادات المجتمعات 
العربية وبين ما يكتـــب، فأّي كتابة ال تخضع 
لحرية مناخاتها هي كتابة مقبورة بالضرورة.

بكثير من الحنين تتذّكر الروائية األردنية 
نبيهـــة عبدالـــرازق زيارتهـــا إلـــى األراضـــي 
الفلســـطينية خالل معـــرض الكتاب في مدينة 
رام الله، حيث عايشت كما تقول شعبا شامخا 
أساســـات ومواثيق  بالـــدم  صامـــدا، يكتـــب 
الحريـــة، هناك الوجع الكبير الذي ال تحيط به 
الكلمات، وال تصفه أو تحتويه بين أســـطرها 
الروايات، هناك ثورة لـــن تطفئها مدفعية وال 
اتفاقيـــات، هناك إبداع حقيقـــي من الصمود، 
يخبر العالم أجمع أننا أبناء فلســـطين نحمل 
قضيـــة منذ قبـــل ميالدنـــا، ونحمـــل مفاتيح 
أجدادنـــا نعّلقها أمانة فـــي أعناقنا، ونمّررها 

إلى أوالدنا.

 [ روايتها {رومينا} نشيد في الحب والوجع وروايتها {السفير} بحث في الوجدان اإلنساني

نبيهة عبدالرازق: الكاتب ذات وليس أداة في يد المجتمعات

الكتابة مبعث حياة وهي وقود االستمرار في هذا العالم املوجع واملتعب، بكل ما يدور فيه 
من وحشية وقسوة، هي نبض الدم والشهيق الذي يعني اإلنسان على االستمرار في هذه 
ــــــاة، وهي  أيضا أدوات االحتمال التي تخّلص الكاتب مــــــن اآلالم واألحزان، الكتابة  احلي
ليســــــت ترفا متارســــــه في أوقات الفراغ فالكتابة عندها هي حالة تلغي مساحات وتفرض 
مســــــاحات أخرى ليتوّلد غد أجمل. نبيهة عبد الرازق روائية أردنية من أصل فلســــــطيني، 
حتمل إجازة في األدب األنكليزي وحتّضر دراســــــات عليا في حقوق اإلنسان، صدر لها 
روايتان عن دار فضاءات للنشر والتوزيع هما رومينا وابنة السفير. ”العرب“ كان لها هذا 

احلوار مع الكاتبة حول جتربتها في عالم الكتابة والنشر.

ـــعـــمـــل الــــــروائــــــي يــفــرض  ال

شخوصه ومالمح أبطاله، دون 

أن يكون للكاتب الحق في أن 

يقولب األشخاص 

 ◄

للقراء آراء@
● إيمي مرجان: ”تجربتان“ هما األثرى 

للصحفي المرموق ضّمهما في مطبوعة كتبت 
بأسلوب شّيق، يكشف للمتخصصين في هذا 
النوع من الصحافة االستقصائية، أن طريق 
النجاح ليس سهال أو مفروشا بالورود كما 

يظن البعض، بل إن هذا الطريق قد يكلفك 
حياتك في مقابل سبق صحفي. أروع ما في 

الكتاب أنه ”مسموع“، سهل القراءة، رغم ثقل 
مادته الصحفية التي توضح نشأة وتطور 

الجماعات اإلرهابية.

● محمد علي الفارسي: اإلحساس الذي غلبني 

طوال قراءة الكتاب المكّون من جزأين: هو أن 
صحفيا كان ناجحا يوما ما، لكنه اآلن أفلس 
تماما، فقّرر نشر ما يشبه ”المذكرات“ التي 

تروي حدثين هما أقوى ”أمجاده“. لكن هناك 
شيئا آخر هو ”لعبة المبيعات“ أو ”خداع 
القارئ“: حيث اعتمد المؤلف -وال أعلم ما 

هو دور دار النشر في هذا- على أن يقّدم 
اسم الكتاب في ظروف كهذه، خاصة االسم 

الفرعي للكتاب. حيث يوحي العنوان بأن 
هناك جديدا ما.

● عبداملؤمن إسماعيل: رحلة ممتعة وشيقة 

من لندن إلى كراتشي فسوريا ثّم العراق 
وأخيرا لندن مرة أخرى يطير بنا الصحفي 

المغامر يسري فوده في توثيق لرحالته 
االستقصائية التي رحل بها إلى أسخن 

األماكن. في هذه الرحالت يقابل يسري فوده 

أخطر العناصر اإلرهابية في العالم ويروي 
لنا عن ذلك قصصا شيقة.

● كريم: الكتاب ببساطة مؤلف من قسمين، 

ومن وجهة نظري هو متواضع جدا. يسري 
فشل مبدئيا في شرح العنوان الفرعي وهو 

”من معاقل القاعدة إلى حواضن داعش“، 
الذي يوحي لك أنه سيشرح ويفسر وفقا لما 

رآه في رحالته تطّور الفكر الجهادي، لكنه 
لم يوضح ذلك مطلقا. ثم هو يصف تنظيم 

القاعدة على أنه ”حمامة سالم“ مقارنة 
بداعش. والفصالن غير مترابطين بالمرة.

● سحر كمال: قد يراه الناس نوعا من 

”عندما يفلس التاجر فإنه يعود للتفتيش 
في دفاتره القديمة“، وقد يعتبره اآلخرون 

مذكرات خرجت إلى النور في توقيت ذهبي، 
وذلك بعد تصاعد شبح داعش الذي أصبح 
هاجسا يقض منام منطقة الشرق األوسط 
الملتهبة منذ األزل. يعود يسري فوده إلى 

هوايته في السعي وراء الحقيقة حتى وإن 
كانت في معاقل القاعدة، يروي  تجربته 

بأسلوب شيق حتى أنك تتخيل أنك تسمع 
صوت يسري المميز وهو يسرد مغامرته.

● أحمد عبدالعزيز: كتاب جّيد جدا لمن يرغب 
في العمل بالصحافة االستقصائية. بالنسبة 

إلّي لم يكن األمر ملحا مثلما يكون لمن يرغب 
في دخول عالم الصحافة االستقصائية. 

استمتعت بمرافقة يسري فوده خالل هذا 
الكتاب إلى كراتشي وسوريا والدوحة 

وبغداد، ولم أندهش حين وجدته ثابتا لم 
يحن رأسه في أحلك المواقف، احترمت 

صراحة الكاتب، وهو يكشف عن الجانب 
الذي ال نراه من هذا اإلعالمي.

● محمد الحسيني: من ينوي قراءة هذا 

الكتاب ويتوقع أن يجد يسري في ثوب 
جديد غير ثوب الصحفي المهني المحترف، 
فسيخيب ظنه به، ألن يسري ليس من هواة 
التنظير كثيرا، وال يعّبر عن أفكاره بصورة 

مباشرة، فأنت لن تجده يحلل وينظر ويطلق 
الكثير من األحكام عن القاعدة وداعش 

وحركة الجهاد اإلسالمي العالمية، ولكنه 
بأسلوب غير مباشر وذكّي استطاع تطعيم 

أهّم قصتين له في حياته المهنية وأخطرها.

● نهال زكي: بشكل عام أحترم يسري فوده، 
بل وأعتبره من اإلعالميين القالئل الذين 

يتمتعون بمصداقية وحرفية. ولذلك صدمني 
الكتاب إلى حّد كبير. ليس ألن فيه ما يشين 
يسري فوده، بل بالعكس فما رواه في كتابه 
-إذا افترضنا صدق ودقة كل ما رواه- يدل 

على حرفية كبيرة والتزام كبير بشرف العمل 
اإلعالمي. ولكن ما صدمني كيف يعتبر إجراء 

لقاء مع أعضاء أكبر تنظيم إرهابي سبقا 
صحفيا؟ وأنا ال أرى أن القصة تستحق أن 

يفرد لها كتابا كامال.

] يسري فوده إعالمي 
مصري درس اإلعالم في 

جامعة القاهرة، وقام 
بالتدريس فيها بعدما 
عّين معيدا بالجامعة 

عام 1986، اكتسب شهرة 
كبيرة في برنامجه ”سرّي 

للغاية“ بتغطيته ألبرز 
القضايا، ما جعله رائدا 

في عالم الصحافة االستقصائية.

] ”في طريق األذى“ كتاب يجمع فيه اإلعالمي 
يسري فوده أهم اللحظات التي عاشها في 

االستقصاءات الصحفية الشهيرة التي 
أجراها، وهو عبارة عن مذكرات قريبة من 

السيرة الذاتية يسرد فيها تجاربه في أشّد 
األماكن المخيفة بالعالم، وأهّم األحداث التي 

عاشها طيلة مسيرته.

في طريق األذى

يسري فوده

دار الشروق

الرواية واإلبداع

مفيد نجم

زالـــت  مـــا  التـــي  العربيـــة  الثقافـــة   {
رهينـــة آلليات عمل مؤسســـات الســـلطة 
البيروقراطية والفاســـدة، لم تســـتطع أن 
تخلـــق فضـــاء جماليـــا وإبداعيـــا، يليق 
لمفاهيمها  ويؤســـس  الجديدة،  بالكتابـــة 
وقيمهـــا بوصفهـــا ثقافـــة حـــوار وتفاعل 
حـــي مـــع الواقـــع والعصـــر والذات.هذا 
الواقـــع خلق حالة مـــن الفوضى يمكن أن 
نجدها في مشهد الكتابة الشعرية، وكذلك 
فـــي الكتابـــة الروائيـــة، التـــي نجمت عن 
ثقافـــة النقل، وغيـــاب التفاعـــل بين النقد 
المصلحية  العالقات  واستشراء  واإلبداع، 
واالنتهازيـــة، إضافة إلـــى ضعف المعرفة 
النظرية والخبـــرة العمليـــة، الناجمة عن 

استسهال الكتابة عند العديد.
أول أسباب هذا االستسهال روائيا نجم 
عن التداخل بين مفهوم الحكاية باعتبارها 
أحداثا تتحرك في الزمان، ومفهوم الســـرد 
الروائي الذي يهتم بطرق تشكيل الحكاية، 
وأســـاليب سردها، بعد أن اعتقد الكثيرون 
أن امتالكهـــم لحكايـــة ما يمكـــن أن تجعل 
منهـــم روائييـــن، طالمـــا أن الروايـــة كما 
يعتقدون، هي مجرد حكاية يقوم البطل أو 
الســـارد برواية أحداثها ووقائعها بشكل 
متصاعد، حتى تنتهـــي أحداثها في نقطة 

ما يقررها الكاتب أو الكاتبة.
هذه الرؤية التبسيطية والمختزلة لفن 
وتقنياتها  واتجاهاتها  بمدارسها  الرواية 
وتكامـــل  بنائهـــا  ولكيفيـــة  ومفاهيمهـــا، 
وظائـــف مكوناتها، هي التـــي باتت تغري 
الكثيريـــن بانتحـــال صفـــة روائـــي، على 
اعتبـــار أن الرواية هي الفـــن الرائج اآلن، 
واألكثـــر انتشـــارا ومقروئية فـــي عالمنا 

العربي، وبالتالي فهو األكثر إغراء.
تواطـــؤ النقـــد وال ســـيما الصحفـــي 
منـــه أســـهم فـــي تكريـــس هـــذه الحالة، 
حتـــى أصبحنا أمـــام ظاهـــرة تحتاج إلى 
إعـــادة قـــراءة، وخاصة مع ظهـــور موجة 
ما ســـمي بالروايـــة التاريخيـــة. أصحاب 
هـــذه المحـــاوالت ال يضيفـــون للحكايـــة 
التاريخيـــة شـــيئا ألنـــه ليـــس لديهم من 
الوعي ما يستنطقون به المسكوت عنه، أو 
يحاولون قوله برؤية معاصرة من خاللها. 
إذن ما الذي أضافتـــه الكتابة الجديدة مع 
استخدام أساليب السرد التقليدية مقرونة 

بضعف اللغة وبنية السرد؟
الرواية العربية مازالت تراكم وتجرب، 
وتحتاج إلـــى ما يعـــزز تحوالتها ويعمق 
تجاربها، بصورة يمّكنها من إرســـاء إطار 
نظري عام لتقاليدها الســـردية والجمالية، 
بينمـــا تظل تلـــك المحـــاوالت على هامش 
المشهد أشـــبه ما تكون باألعشاب الغريبة 

على أطراف الحديقة.
ال يعني هـــذا القول إننا نرفض التعّدد 
والتجريب وهو الســـمة األبـــرز للتجارب 
الروائية العربيـــة راهنا. قد تكون الرواية 
التاريخية غنيـــة بالدالالت واإلحاالت، لكن 
ذلـــك ال يعفيها من ضـــرورة امتالكها للغة 
روائية متقدمـــة، ولتكامل وظائف عناصر 

البنية السردية والحكائية في الرواية.

* كاتب من سوريا
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نبيهة عبدالرازق كاتبة تحاول أن تهرب من الواقع المليء بالموت إلى عالم الحب الرحب
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أبـــدى املخرج ريتشـــارد لينكالتر اســـتعداده إلخـــراج جزء 

ثـــان من فيلم {بويهـــود}، مؤكدا أنه وفـــي كل الحاالت لن 

يستغرق 12 عاما في تصويره.

أصيبـــت املمثلة الهندية ســـونام كابور بجـــرح في قدمها، 

إثر ســـقوطها على األرض أثناء تصوير املشـــاهد الخارجية 

لفيلمها {بريم راتان دهان بايو} مع سلمان خان.

انتهـــت الفنانـــة املصريـــة عال غانـــم، من تصويـــر فيلمها 

الجديـــد {حـــارة مزنوقـــة}، والـــذي مـــن املقـــرر طرحه في 

القاعات املصرية في الربيع القادم.

الثالثاء  2015/03/03 - السنة 37 العدد 9845 

أهيم سلامن

} انتزع أليخانـــدرو غونزاليس إيناريتو من 
اعتراف النقاد  خالل فيلمه اجلديد ”بيردمان“ 
واملختصـــني املعنيـــني بتقييم أفالم املوســـم. 
هذا االعتراف جـــاء نتيجة طبيعية، ألن الفيلم 
لـــم يكن شـــريطا ســـينمائيا تقليديـــا، فجهد 
إيناريتو من خالله إلى إعادة صياغة املفاهيم 
الســـينمائية عموما، والهوليودية خصوصا، 
حني اســـتعان باألمناط التجارية األكثر رواجا 
في أميركا، أفالم (األبطـــال اخلارقني)، والتي 

حتقق رغم تشابهها إيرادات جتارية عالية.
التقليـــدي  الشـــكل  مـــن  الفيلـــم  انطلـــق 
للفيلـــم التجاري، معّرجا على أشـــكال جتارية 
أخـــرى كالكوميديا اخلفيفة، أو الرومانســـية 
الكالســـيكية. اعتمـــد إيناريتو هذه األشـــكال 
الثالثة إطارا ملشـــاهده، وحتى على مســـتوى 
أداء املمثلـــني، فقـــد وجههـــم عامـــدا ألرخص 

أنواع األداء التجاري.
هذا الشـــكل الهش والنمطي والصادم هو 
واجهة للعبة كبيرة، حيـــث تتحّول الكوميديا 
اخلفيفـــة فجأة إلى كوميديـــا ثقيلة، ذات بعد 
فلســـفي، وتتحـــّول الرومانســـية املبتذلة إلى 
واقعية نفســـية، وحتيلنا لعبة البطل اخلارق 

في النهاية، إلى واقعية سحرية مدهشة.
مـــارس إيناريتو هذه اخلديعـــة ليثبت أن 
السينما النخبوية ال تنفصل عن الشارع، فقّدم 
فيلما جتاري الشـــكل، عميـــق املضمون، وباع 
إلى املشـــاهد البضاعة التي يرغب في بيعها، 
على شـــبابيك النخبوية والتجارية، في إعادة 
خللق مفاهيم السينما احلديثة ذات البعدين.

يوغل الفيلم في املفاهيم الفلسفية املعقدة، 
مـــن خالل ”الرجل اخلـــارق“، وخاصة املفهوم 
الذي ابتدعه نيتشه، واستلهمه صناع السينما 
لصناعة أفالمهـــم ذات العوائد الضخمة، لقد 
أعـــاد الفيلم هذا املفهوم إلـــى أصوله؛ النزعة 
البشـــرية إلـــى التفوق، الطمـــوح الظاهر عند 

البعض واخلفي عند البعض اآلخر.
النجـــم الســـينمائي املتقاعـــد، يبحث عن 
نفسه من جديد، (بعد أن كان رجال خارقا فيما 
مضى)، اقتحمه الوهم وسيطر عليه، وتقمصته 
الشـــخصية التي كان يؤديها فأصبحت جزءا 
منه، هو بطل خارق مع ذاته، وشخص مهزوز 
محبط أمام اآلخرين، وليســـتعيد صورته تلك، 
يحتاج إلـــى كبش فـــداء، فيختـــار التضحية 

بالشخص املهزوم ويحتفظ بالرجل اخلارق.
أما اآلخرون فبعضهم يخفي أمره اخلارق، 
وبعضهم لم يكتشـــفه أصـــال، يعيش كل منهم 
ازدواجيتـــه اخلاصة واملختلفة، على خشـــبة 
املســـرح الضيقة، أو على اخلشـــبة الواسعة، 
التـــي يحكمها الزيف ذاتـــه، أداء رخيص لكل 
البشـــر، تتخللـــه حملات صدق تظهـــر وتزول، 
واللحظـــات األكيـــدة الصادقة هـــي اللحظات 

األخيرة.
يجســـد ممثلو الفيلم عاملـــا يعرفونه متام 
املعرفة، عاملهم اخلاص، يجســـدون أنفســـهم 
بأسماء مختلفة، ويعكسون انفصاماتهم التي 
يعيشـــونها رغم إدراكهم لها، هـــذا الفن الذي 
يســـتنزف النفس البشـــرية، هو مـــادة الفيلم 
وغايتـــه، جميعهـــم تورطوا مســـبقا في ذات 
اللعبة التي يعيدون إنتاجها. استجاب كل من 
مايكل كيتون، نعومي واتس، إدوارد نورتون، 
وإميا ســـتون، لنزعة املخـــرج، وتواطأوا معه 
في مؤامرته ضدهم، وانطالقا من هنا، تنســـج 

احلكاية على شكل خط مستمر.
”الكاميرا الطائـــرة“ تالحق اجلميع؛ تدور 
بني الغرف وعلى خشـــبة املسرح وتخرج إلى 
الشـــارع دون أن تتعب، والزمن مســـتمّر فنيا، 
ال نقالت وال فواصل، مشهد واحد منذ البداية 
حتـــى مـــا قبـــل النهايـــة، على شـــكل القوس 

الروســـي لـ“ســـوكوروف“، لكـــن هنـــا تلعب 
التقنية دورها، فاملشاهد مجزأة تقنيا، لكن لها 

شكل وحدة زمانية ومكانية.
ولعل هذا األســـلوب الذي اتبعه إيناريتو 
كان خيـــارا موفقـــا، حلمل املشـــاهد من مكان 
إلى آخر دون إشـــعاره باالنتقال، حتى يشـــعر 
بدهشـــة مضاعفة، إضافة إلى اخليال املناظر 
للواقع، والذي يتوحد معه في املشـــهد األخير، 

كتجل لواقعية ماركيز السحرية.
بالعودة إلى النص الذي شارك في كتابته، 
يبـــدو أن إيناريتـــو أرهق دماغـــه كثيرا، لنيل 
اجلائزة التي حرم منها في مناســـبات سابقة، 
حني ظلم التقييم فيلمه ”21 غرام“ ســـنة 2003، 

والذي قدم منوذجا جتريبيـــا فريدا في قدرته 
علـــى التالعب بالزمن، ثم عـــاد وطّور جتربته 
في ”بابل“، الذي فشل أيضا في احلصول على 
جائزة األوســـكار 2007، وفيلمه ما قبل األخير 
”جميل“ عجز كذلك عـــن نيل جائزة أفضل فيلم 

أجنبي في 2011.
مع هذا عـــاد إيناريتو إلى نفس الســـاحة 
بعد 4 سنوات، ليستكمل مشروعه السينمائي، 
ويدخل مفاهيم جديدة إلى الســـينما احلديثة، 
فواءم من خاللها بني الصناعة، وبني املشروع 
الفكري والثقافي، وهذا ما وضع جلنة التحكيم 
في مأزق، فال مفَر إذن من منحه األوسكار هذه 

املرة، تقديرا له على كل هذا اجلهد.

} تونــس – يســـتعد املخـــرج التونســـي معز 
كمـــون لطرح فيلمـــه الطويل الثالـــث ”حرة“، 
انطالقا من احلادي عشـــر مـــن مارس اجلاري 
بالقاعات التونسية، والفيلم من بطولة فاطمة 
ناصر، أحمد القاســـمي، سامية رحيم وجمال 

ساسي.
”حرة“ يروي قصة كرمي (أحمد القاســـمي) 
الذي فقد والده ووجد نفسه وحيدا مع والدته، 
وهـــي امرأة ذات ميوالت شـــيوعية، تقرر هذه 
األخيرة إعادة االتصـــال بأصدقائها القدامى، 
وفي خضم هذه االضطرابات يشعر كرمي مبيل 
نحو امرأة متزوجة علياء (فاطمة ناصر) التي 

كانت معنفة من قبل زوجها.
عالقـــة خفية تنمو بني كـــرمي وعلياء، لكن 
ذات ليلـــة وأثنـــاء لّم شـــمل أصدقـــاء والدته 
القدامـــى، حتـــدث أمـــور على خـــالف ما كان 

متوقعا.
مخرج العمـــل معز كمون درس الســـينما 
في فرنســـا، ليتوجه إثرها للعمـــل في احلقل 
الســـينمائي كمســـاعد مخرج مـــع العديد من 
املخرجني التونســـيني، أمثال النـــوري بوزيد 

وسلمى بكار وفريد بوغدير.
مـــن  العديـــد  مـــع  كمـــون  اشـــتغل  كمـــا 
املخرجـــني األجانب كعبدالرحمان سيســـاكو، 
وفلورا غومـــاز، وأنطوني منغال في ”اجلريح 
األنكليـــزي“، وجـــورج لـــوكاس فـــي ”حـــرب 

الرابع واخلامس. النجوم“ 
قّدم كمون أول فيلم روائي طويل له ســـنة 
وهو شـــريط  2006، بعنـــوان ”كلمـــة رجـــال“ 
للروائي  مقتبـــس من روايـــة ”بروموســـبور“ 
التونســـي حسن بن عثمان، الذي شارك به في 

افتتاح املهرجان العاملي بالدمنارك.
أما الفيلم الروائي الثاني الطويل لكمون، 
فـــكان ”آخر ديســـمبر“ الذي متيـــز في العديد 
من املســـابقات الرسمية، وحتصل على جائزة 
جلنـــة التحكيـــم اخلاصـــة ألفضـــل ممثلة في 
املهرجان العاملـــي بالقاهرة، واجلائزة الثانية 
في املهرجان العاملي بجنيف لألفالم املشرقية، 

واجلائزة الفضية في مهرجان مسقط.
ليكون فيلمه الطويل الثالث ”حرة“، والذي 
مت اختيـــاره ســـنة 2014 في مهرجـــان البحر 

األبيض املتوسط ”سينيالما“ بفرنسا.

معز كمون يطرح {حرة} 

في القاعات التونسية

أمري العمري

هو أكثر أفـــالم املخرج اإليراني  } ”الرئيس“ 
محســـن مخملباف صلة بالسياسة، أو بالنقد 
السياســـي الالذع الذي يعتبر بيانا سينمائيا 
رائعـــا عن رفـــض القهـــر، واالحتجـــاج على 
الديكتاتورية الدموية التي متارس في إيران، 
كما في بلدان الشـــرق األوســـط رغـــم ”الربيع 

العربي“.
وقـــد صنع مخملباف فيلمـــه هذا حتديدا، 
انطالقـــا مـــن األحـــداث التي شـــهدتها بلدان 
عربية كثيرة كمـــا يصرح هو، لكن الفيلم يظل 
عمال هجائيا يستهدف لفت األنظار أيضا إلى 
ما يحـــدث في إيران، من انفـــراد حفنة ضيقة 
األفـــق باحلكم والتحكم في البالد والعباد منذ 

عقود.

دكتاتورية مزدوجة

فيلم ”الرئيس“ عمل هجائي ســـاخر يطلق 
فيه مخملباف العنان خلياله اخلاص، فيصور 
كيف تنفجر ثورة شـــعبية في بلد غير محدد، 
فـــي وجـــه دكتاتور عجـــوز يحكم البـــالد منذ 
عقود، مـــارس كل أنـــواع القهر على شـــعبه، 

فيقرر الدكتاتور تهريب جميع أفراد أسرته.
وعندمـــا يحـــاول هـــو بعـــد ذلـــك، الفرار 
بجلـــده مع حفيـــده الصغير الـــذي قتل والده 
أثنـــاء الثورة، مينعه قائد جيشـــه الذي يكون 
قد أعلن مواالته لثورة الشـــعب، وقام بانقالب 
عسكري اســـتولى مبوجبه على السلطة، فيفر 
”الرئيـــس“ لينجـــو بأعجوبة مع حفيـــده، ثم 
يتنكـــر االثنان ويجوبـــان الريف متخفيني في 
ثيـــاب مهلهلة، حيـــث يتظاهر العجـــوز بأنه 
عازف متجّول، يرافقه الطفل الذي يرقص على 

نغمات القيثارة أمام جتمعات املارة.

فـــي املقابل تزداد أجواء الثورة الشـــعبية 
حـــّدة وعنفـــا، وينتهـــي األمـــر بالقبض على 
الرجل وحفيـــده، فيحاكمه الثـــوار، ويقررون 
إعدامـــه، لكـــن زعيـــم الثـــوار يرفـــض مبـــدأ 
اإلعـــدام، ويصور الفيلم كيـــف يختلف الثوار 
بعد إســـقاط النظام على أســـلوب احلكم، بني 
اختيار الدميقراطية، أم الدكتاتورية، وبالتالي 
ممارســـة االنتقام والتنكيل بكل من كانوا في 
احلكم ســـابقا، وهكذا يصّور الفيلم ليس فقط 
مأزق الدكتاتور، بل كذلك مأزق الذين يخلفونه 
دون أن يكون لديهم برنامج سياســـي حقيقي 

للتغيير.
اختـــار مخملبـــاف منـــذ عشـــر ســـنوات، 
أن يهجـــر إيـــران، وأن ينتقل بـــني بلدان عدة 
ليصنع أفالمه، في أفغانســـتان والهند وتركيا 
وإيطاليا  وكوريـــا  وجورجيا  وطاجيكســـتان 

وبريطانيا وإسرائيل.
وهو يعيش مع أســـرته فـــي باريس، حيث 
ميتلك هنـــاك شـــركة لإلنتاج، تشـــرف عليها 
ابنتاه: ســـميرة وحنا، اللتـــان أخرجتا بعض 
األفالم اجلريئة املتميزة. لكن هجرة مخملباف 
إلى اخلارج لم جتعله أقل استهدافا من جانب 

النظام اإليراني الذي حاول اغتياله غير مرة.
لم يضطـــّر مخملباف وحده إلـــى مغادرة 
إيران، بل آثر أشـــهر مخرجي إيـــران، عباس 
كياروســـتامي، أن يتوقـــف عـــن صنـــع أفالم 
إيرانية في الداخـــل اإليراني، وأصبح يصنع 

أفالمه في اخلارج من التمويل اخلارجي.

حظر املوسيقى

فـــي عـــام 2006 أخـــرج املخـــرج اإليراني 
الكـــردي، بهمن قوبادي، فيلـــم ”نصف القمر“ 
الذي يتابع فيه رحلة املوسيقار الكردي مامو، 
من كردســـتان إيـــران إلى كردســـتان العراق، 
إلحياء حفل موســـيقي بعد سقوط نظام صدام 
حسني، وما يتعرض له في الطريق من متاعب 
بســـبب مطاردة الســـلطات اإليرانيـــة لرحلته 

ومحاولة منعه من عبور احلدود.
وقد منعت الرقابة عرض الفيلم في إيران، 
وبعـــد ذلك أخرج قوبـــادي فيلم ”ال أحد يعرف 
(2009) الذي صور  شيئا عن القطط الفارسية“ 

معظمه ســـرا في طهران، ومتكن من عرضه في 
مهرجان كان السينمائي في ذلك العام، وأحدث 
عرضه هناك ضجـــة كبيرة، فحاول اإليرانيون 

منعه، لكنه عرض.
وفيـــه ينتقـــد قوبـــادي احلظر الرســـمي 
للموسيقى األوروبية في إيران، ويصّور كيف 
يلجأ الشـــباب في إيران إلـــى إقامة حفالتهم 
الســـرية للرقص والغنـــاء واالحتفال باحلياة 

رغم احلظر.
على إثر ذلك، أصدرت الســـلطات اإليرانية 
حكما مبنع قوبـــادي من العمل الســـينمائي، 
معتبرة أن الفيلم يدعو إلى انفصال كردستان 
عـــن إيـــران، وكان أن هاجر قوبادي واســـتقّر 
في اخلارج، ثم أخـــرج فيلم ”فصل اخلرتيت“ 
(2012) فـــي تركيا، الذي اشـــتركت في بطولته 
اإليطالية مونيكا بيلوتشي أمام التركي يلماظ 

أردوغــان واملمثل اإليراني بهروز فوسوغلي.
مازال قوبادي يعيـــش في املهجر ويواجه 
حظـــرا تاما في بالده، ويصـــّور فيلمه األخير 
كيف يغادر شـــاعر كردي املعتقل بعد 30 عاما 
قضاها في السجن، ال يشغله سوى أمر واحد 
فقط، هـــو العثور على زوجتـــه اجلميلة التي 

تعتقد أنه مات منذ عشرين عاما.

أمـــا جعفر بناهي، فقد اعتقل عام 2010 مع 
ابنتـــه وزوجته، وعـــدد من أصدقائـــه، بتهمة 

الدعاية ضد النظام اإليراني. 
ونظم الكثير من املؤسســـات والتجمعات 
الســـينمائية عبر العالـــم، حملة احتجاج على 
اعتقالـــه، لكن محكمة إيرانيـــة أصدرت حكما 
بالســـجن عليـــه ملـــدة 6 ســـنوات، ومنعه من 
االشـــتغال باإلخراج الســـينمائي ملدة عشرين 
عاما، وحظرت عليه االتصال بأّية وســـيلة من 

وسائل اإلعالم األجنبية أو احمللية.
وخـــالل الفترة بـــني صدور احلكـــم ونظر 
االســـتئناف، أخـــرج بناهي فيلـــم ”هذا ليس 
(2011) وهو فيلم وثائقي يســـخر من  فيلمـــا“ 
الســـلطات اإليرانية، وقد متكن من تهريبه إلى 

مهرجان كان لكي يعرض هناك.
وفي عام 2013 جنح بناهي في تصوير فيلم 
”وراء الســـتائر“ بشـــكل ســـري، بعد أن أطلق 

سراحــه، لكنـه بقي رهن اإلقامة اجلبرية.
 وقـــد متكـــن مؤخـــرا مـــن إخـــراج فيلـــم 
”تاكســـي“ الذي فاز بجائزة الـــدب الذهبي في 
مهرجان برلـــني األخير، وإن جـــاءت اجلائزة 
ألسباب سياســـية وليســـت فنية، وقد أصبح 
أحد أجنح املخرجـــني اإليرانيني، وهو أصغر 

 (2010) فرهادي، الذي فـــاز فيلمه ”انفصـــال“ 
بجائـــزة األوســـكار التي متنح ألحســـن فيلم 
أجنبي، يفضل العمل في إخراج أفالم أجنبية 

خارج إيران. 

من  وقد أخرج عـــام 2013 فيلـــم ”املاضي“ 
إنتاج فرنسي، ثم توقف عن اإلخراج في إيران 

منذ ذلك الوقت.
ومـــازال املخرج بارفير ســـيد يقيم ويعمل 
فـــي الواليـــات املتحدة، وقد أخـــرج حتى اآلن 
فيلمني تدور أحداثهما في أوســـاط اإليرانيني 
 ،(1983) الذين يعيشون باملنفى وهما ”املهمة“ 
و“نقطة تفتيـــش“ (1987)، وكان قد أخرج فيلم 

”املأزق“ قبل فراره من إيران عام 1976.
مقاومة الســـينمائيني اإليرانيني مستمرة، 
والقمع يتزايد أيضا، ودور السينمائي هو أن 

يكشف احلقائق للعالم.

احتكر فيلم ”بيردمان“ أو ”الرجل الطائر“ للمخرج املكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، 
أكثر اجلوائز أهمية، خالل حفل األوســــــكار الـ87، حيث كانت أهمها جائزة أفضل فيلم، 

إضافة إلى جوائز أفضل إخراج، وأفضل سيناريو، وأفضل تصوير.

[ {الرئيس} فيلم يهجو بسخرية مساوئ الحكم الفردي  [ {القطط الفارسية} شريط يحتفل بالحياة رغم الخطر
السينمائيون اإليرانيون يقاومون الرقابة والقهر بحجة الصورة

 {نصف القمر} فيلم منعته السلطات اإليرانية لجرأته السياسية

السينما النخبوية ال تنفصل عن الشارع

من يشــــــاهد الفيلم اجلديد للمخرج اإليراني املرموق محسن مخملباف، ”الرئيس“، يدرك 
جيدا أن القمع ال يجدي، وأن الســــــينما اجلادة ميكن أن توجد وأن تستمر خارج منظومة 
القمع، وهذا حتديدا ما يثبته عدد من السينمائيني اإليرانيني على رأسهم مخملباف نفسه، 
ــــــذي يعد املخرج األكثر موهبة من بني أبناء جيله، والذي كان أول من أعطى ”الســــــينما  ال

اإليرانية اجلديدة“ التي ظهرت للعالم في التسعينات املاضية، وجهها املشرق.

مقاومة السينمائيني اإليرانيني 

أيضا،  يتزايد  والقمع  مستمرة، 

ودور السينمائي هو أن يكشف 

الحقائق للعالم

◄

الفيلـــم يوغـــل فـــي املفاهيم 

الفلســـفية املعقدة، من خالل 

{الرجل الخـــارق}، الذي ابتدعه 

نيتشه

◄

سينما

{بيردمان} يعيد ببراعة إنتاج مفاهيم قديمة

محسن مخملباف: 

واجهت في معارضتي 

للسلطة عقوبات قاسية 

وصلت حد محاولة اغتيالي



}  القاهــرة - قررت احلكومـــة املصرية إجراء 
املزيـــد من التعديالت على املناهج الدراســـية، 
وتنقيحها من كل ما حتمله من عبارات مطاطة، 
بعد أن أجنزت بالفعل وزارة التربية والتعليم 
نحـــو ٣٠ باملئة خالل العام الدراســـي احلالي، 
خاصـــة املتعلقة بكتب التاريخ احلديث واللغة 
العربيـــة، في مراحل الصـــف الثالث االبتدائي 
والثانـــي اإلعدادي والثالث الثانوي، وتقرر أن 
ترتفع نسبة التطوير مع حلول العام الدراسي 

القادم إلى نحو ٦٥ باملئة.
ولم تشهد غالبية كتب التاريخ في املراحل 
الدراســـية في مصر تعديال منـــذ قرابة ثالثني 
عامـــا، حيث كان آخر حتديث جـــرى في بداية 
عهد الرئيس األســـبق حســـني مبارك، وكانت 
الكتـــب الدراســـية تعتبـــره صاحـــب الضربة 
اجلويـــة في حرب الســـادس مـــن أكتوبر لعام 
١٩٧٣، لكن بعد قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وثورة 
٣٠ يونيـــو ٢٠١٣ مت تعديـــل الكتـــب التاريخية 
متاما، وحـــذف كل ما يتعلق بإجنازات مبارك، 
واعتباره كان شـــريكا فقط في حرب الســـادس 

من أكتوبر.
وقـــال محمود أبـــو النصر وزيـــر التربية 
والتعليم املصري لـ“العرب“، إنه ســـيتم تنقيح 
املناهـــج مـــن جميـــع املوضوعات التـــي تثير 
خالفات سواء دينية أو اجتماعية أو سياسية، 
في ظل ما يشهده املجتمع املصري خالل الفترة 
الراهنة من حتديات، مشيرا إلى أن هناك جلانا 
تشـــكلت مهمتها في مراجعة القضايا التي قد 
يســـتغلها البعض من ضعاف النفوس، في بث 

روح التطرف بعقول التالميذ.
وأضـــاف الوزير املصـــري، أنه مت إرســـال 
كتـــب التربيـــة الدينية اإلســـالمية إلـــى األزهر 
الشـــريف، وكتب التربية الدينية املسيحية إلى 
الكنيسة املرقســـية، ملراجعتها واالستقرار على 
اآليـــات القرآنية واألحاديـــث النبوية، واملعاني 
اإلجنيليـــة، التي ال خالف عليهـــا، لتقدمي كتب 
دينية بعيـــدة عن التطرف والعنـــف واإلرهاب، 

وتدعو إلى التســـامح واحترام اآلخرين. وتؤكد 
اإلحصائيـــات الرســـمية الصـــادرة عـــن وزارة 
التربيـــة والتعليم، أن عدد التالميذ في املدارس 
بلـــغ ١٨ مليونا و٥٠٠ ألـــف تلميذ وتلميذة، تقدم 
لهم اخلدمات التعليمية من خالل ٤٩ ألف مدرسة 

حكومية فضال عن ٦ آالف مدرسة خاصة.
يذكـــر أن طبيعة املناهج فـــي مصر جتعل 
واألناشـــيد،  واألحاديـــث  القرآنيـــة  اآليـــات 
موجـــودة في كتب اللغة العربية والدينية على 
مســـتوى املراحل الدراســـية، ومن هنا تشكلت 
عـــدة جلـــان مـــن جانـــب خبـــراء وأكادمييني 
وأســـاتذة جامعـــات ومفكرين ورمـــوز دينية، 
ومعهم ممثلون عن األزهر والكنيســـة ملراجعة 
هذه الكتب وإخراجها في شـــكل منهج يرّســـخ 
القيـــم األخالقيـــة والوطنية والدينيـــة، وينبذ 
التطرف ويركز على املشكالت املعاصرة، بهدف 

حتصني الطالب ضد األفكار الشاذة.
وأشـــار الوزيـــر املصـــري إلى أنه ســـيتم 
تدريب املعلمني، املســـلمني واملســـيحيني، على 
طريقة تدريـــس املناهج الدينية بعد تطويرها، 
وسيتولى األزهر والكنيسة تدريبهم مبا يحول 
دون وجود أي معلم ممن أســـندت إليهم مهمة 
تدريـــس الدين، له فكر متطـــرف أو ينتمي إلى 
أي فصيل سياسي معني، على أن يكون لهؤالء 

املعلمني سمات شخصية محددة.
وقال مســـؤولون إن وزارة التعليم وضعت 
ملواجهـــة  الفكـــري“  لـ“األمـــن  إســـتراتيجية 
ظاهـــرة العنـــف والتطرف باملـــدارس، خاصة 
بعد الدعوات املتكررة مـــن الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي إلـــى ضـــرورة القيام بثـــورة دينية 
لتقليـــص مخاطر العنـــف واإلرهـــاب، كما أن 
وجـــود خطة لألمن الفكـــري باملدارس ال يعني 
حتـــول الـــوزارة إلى جهاز أمن سياســـي، لكن 
الهدف يتمثل في إرســـاء مبادئ وقيم وأمناط 
سلوكية وتكريسها في التعليم، من أجل تكوين 
مواطـــن مســـالم وغير مســـتعد لتغيير الواقع 

بالقوة.
وشكل وزير التعليم املصري مؤخرا، جلنة 
قانونيـــة – تربويـــة لدراســـة إمكانيـــة إضافة 
درجـــات مادتي الدين اإلســـالمي واملســـيحي 
للمجموع الكلي للطالب والطالبة، بعد أن كانت 
درجـــات الديـــن ال تضاف إلى املجمـــوع طيلة 
الســـنوات املاضية، األمر الـــذي قوبل بترحاب 

شديد من املعنيني بالشأن التعليمي والتربوي 
فـــي مصر، باعتبـــار أن ذلك ســـيدفع لالهتمام 
مبـــادة الدين، ألن كل طالب يريد زيادة مجموع 
درجاتـــه، بالتالي زيـــادة معلوماته الدينية، ما 
يقيه (غالبا) من شـــر الوقوع في فخ اجلماعات 

املتشددة أو التي تتبنى وجهة نظر املُلحدين.
وفي ســـياق متصـــل قـــررت وزارة التعليم 
مراجعـــة جميع كتب التاريـــخ مبا يتواكب مع 
املســـتجدات السياســـية واالجتماعيـــة علـــى 
الســـاحة، وقد جلأت إلى مؤلـــف كتاب ”تاريخ 
في عهـــد الرئيس األســـبق  مصـــر احلديـــث“ 
حسني مبارك، وأسندت إليه مسؤولية تطوير 
الكتـــاب حاليا، حيث مينع القانون املصري أن 
يقوم أحد املؤلفني مبراجعة أي كتاب دراســـي، 
إذا كان مؤلفـــه األصلي مازال على قيد احلياة، 
علـــى أن تكون مراجعـــة الكتاب وفقـــا لتطور 

األحداث السياســـية واالجتماعيـــة منذ رحيل 
مبارك عن ســـدة احلكم وحتى وصول الرئيس 

السيسي للسلطة. 
وقالت ثنـــاء جمعـــة رئيس مركـــز تطوير 
املناهج بـــوزارة التعليم املصريـــة لـ“العرب“، 
إن الكتب اجلديدة املقررة العام املقبل، ســـوف 
تتناول ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو باستفاضة 

كاملة، والتعريف مبعني كلمة ثورة وأسبابها 
ونتائجهـــا ومســـاوئ النظام احلاكـــم آنذاك، 
ومصيـــر رمـــوز النظامني (مبـــارك واإلخوان) 
بعد ترك الســـلطة، على أن يكـــون احلديث عن 
الثورة في كتـــب الدروس االجتماعية للمراحل 
الدراســـية فـــي الصـــف الســـادس االبتدائي 
والثالـــث اإلعـــدادي والثالث الثانـــوي وكتاب 

التربية الوطنية.
واســـتبعدت جمعـــة إمكانيـــة احلديث عن 
تنظيم داعش اإلرهابي في املناهج الدراســـية 
اجلديدة، وقالت إنه سيتم التركيز على أسلوب 
وطريقـــة مواجهة الفكر املتطـــرف، دون إعطاء 
أمثلة على ذلـــك، باعتبار أن إدراج هذه األمثلة 
في املناهج قد يخلق حالة من اجلدل واخلالف، 
ميكـــن أن يســـتغلها املعلم الـــذي ينتمي لفكر 
معّني لتوجيه التالميذ الصغار إلى فكر دموي.

صخب السياسة يطغى على المناهج الدراسية في مصر
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صفحة أسبوعية متخصصة تقدم األخبار والتقارير والمعلومات عن واقع تعليم
وفرص دراسة الطالب العرب في الخارج، خاصة في الجامعات األوروبية واألميركية

مليونـــا و500 ألـــف شـــخص التقديـــرات الرســـمية لعـــدد التالميـــذ 

املرســـمني فـــي املـــدارس املصريـــة تأويهم نحـــو 49 ألف مدرســـة 

حكومية.

ماليني عدد املرســـمني في املدارس الجزائرية ويتهددهم احتساب 

ســـنة بيضاء في ظل تواصل سلسلة من اإلضرابات التي يشنها عدد 

من النقابات.

تنقيح المناهج التعليمية ضرورة ملحة بعد التطورات الحاصلة في مصر

تسعى احلكومة املصرية إلى جتفيف جميع منابع التشدد في األوساط الشبابية واملجتمع 
عموما وشــــــملت خططها في هذا املجال تغيير وتنقيح عدد كبير من الكتب املدرسية التي  

حتتوي في جزء كبير منها على أفكار متطرفة.

[ إسناد مراجعة كتب الدين اإلسالمي إلى األزهر والمسيحي إلى الكنيسة [ تفاصيل أحداث ثورتي يناير ويونيو في كتب العام المقبل
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◄ دعا ممثل منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة يونسكو 

لدى الدول املغاربية، مايكل 
ميلورد، إلى ضرورة تطوير الدول 
النامية ملنظوماتها العلمية حتى 

يتسنى لها حتقيق التنمية.

◄ طالبت هيئة متثل طالب جنوب 

أفريقيا وزارة التعليم األساسي، 
بتضمني النضال الفلسطيني ضد 
االحتالل اإلسرائيلي في املناهج 
الدراسية، باعتباره نضاال ضد 

االستعمار.

◄ احتلت جامعة القاضي عياض 
مبراكش املرتبة السادسة من 

بني اجلامعات العشر األوائل في 
منطقة شمال أفريقيا والشرق 

األوسط، حسب التصنيف اجلديد 
لـ“تاميز هايغير إيدكايشن“، الذي 

مت اإلعالن عنه في إطار مؤمتر 
بالدوحة.

◄ يبدأ املعلمون، اليوم الثالثاء، 
في أملانيا تنظيم إضراب حتذيري 

يشمل جميع املدارس في البالد 
للمطالبة برفع أجورهم. وقالت 

النقابة املتحدة للعاملني بالقطاع 
اخلدمي في أملانيا، إن اإلضراب 

ستشارك فيه قطاعات خدمية 
أخرى.

◄ فاز طالب اجلامعة األميركية 
في الشارقة مبسابقة معهد 

جمعية احملللني املاليني 
املعتمدين لتحدي البحوث في 
دولة اإلمارات، وتفوقوا على 

منافسيهم من اجلامعات األخرى 
في النهائيات التي استضافتها 

جمعية احملللني املاليني املعتمدين 
في اإلمارات.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} الريــاض - نظمت وزارة التعليم بالعاصمة 
الســـعودية الرياض المؤتمـــر الدولي الرابع 
للتعلـــم اإللكترونـــي والتعليم عـــن ُبعد تحت 

عنوان ”تعلم مبتكر: لمستقبل واعد“.
مـــن  متحدثيـــن  المؤتمـــر  واســـتضاف 
دول مختلفـــة، ســـلطوا الضـــوء علـــى أفضل 
الممارســـات في بيئـــات التعلـــم االفتراضية 

ومستجداتها على مستوى العالم.
وتســـعى وزارة التعليم السعودية، ممثلة 
في المركز الوطني للتعلم اإللكتروني  والتعليم 
عن بعد إلى تطوير التعلم اإللكتروني والتعليم 
عن بعد، بما يجعله أســـلوبا محفزا للمشاركة 

في تطوير التعليم وتحسين األداء عبر تنظيم 
هذا المؤتمر الدولي الرابع للتعلم  اإللكتروني 
والتعليـــم عن بعـــد. ويعد هـــذا الملتقى الذي 
والباحثين  والممارســـين  التربوييـــن  جمـــع 
والمســـتفيدين وصناع القرار والمستخدمين 
للتعلـــم اإللكترونـــي والتعليـــم عـــن بعد على 
 صعيد واحد، فرصة لمناقشـــة التعلم المبتكر 

واألفكار الجديدة . 
وأوضـــح مديـــر المركـــز الوطنـــي للتعلم 
اإللكترونـــي، نائب رئيـــس اللجنـــة المنظمة 
للمؤتمـــر عبدالله المقـــرن، أن المؤتمر وبعد 
نجاحاتـــه الســـابقة أصبـــح مطلبـــا لـــرواد 

االختصاص للمشـــاركة في البرامج العلمية، 
وعـــرض الدراســـات العلميـــة المتخصصـــة، 
فـــي كل  والتجـــارب  الممارســـات  ومناقشـــة 
االتجاهات العالمية الحديثة عبر استخدامات 
المحتوى الرقمي والبحث في أساليب تطويره 
ومســـتقبل التعليـــم والتعلم فـــي مجتمعات 

المعرفة واألدوار المتوقعة منه . 
وقد شارك في المؤتمر أكثر من 20 متحدثا 
وخبيـــرا لنخبـــة مـــن التربوييـــن والباحثين 

وصناع القرار على مستوى العالم .
وأقيـــم ضمـــن فعاليات المؤتمـــر معرض 
متخصـــص أتـــاح للمختصين والمســـؤولين 

في المراكـــز العلمية ومراكـــز البحث العلمي 
الحكومـــي والخاص ورجـــال األعمال االطالع 
على الفرص والمجاالت االستثمارية الواسعة 

للمرحلة المستقبلية.
خيـــارا  اإللكترونـــي  التعليـــم  وأصبـــح 
استراتيجيا في عدد من المؤسسات التعليمية 
بدول المنطقة، حيـــث حظي باهتمام كبير في 
اآلونة األخيرة، وشهد الميدان التربوي العديد 
من مبادرات التعلـــم اإللكتروني والتعليم عن 
بعد، ونشـــرت الكثير من البحوث والدراسات 
 العلميـــة في هذا الشـــأن األمر الـــذي أدى إلى 
تطبيقه  ونشر ثقافته في مختلف المستويات. 

آليات التعلم اإللكتروني على طاولة مؤتمر دولي في السعودية

الكتـــب الجديـــدة املقـــررة العـــام 

ثورتـــي  تتنـــاول  ســـوف  املقبـــل، 

25 ينايـــر و30 يونيو باســـتفاضة 

كاملة، للتعريف بهما

◄

صابر بليدي

} الجزائر- تستمر لعبة لّي الذراع بين وزارة 
التربيـــة الجزائرية، وشـــركائها االجتماعيين 
المنضويـــن تحـــت لواء عـــدد مـــن النقابات 
المســـتقلة، ليجـــد حوالـــي ثمانيـــة مالييـــن 
تلميـــذ جزائري أنفســـهم أمام شـــبح الســـنة 
البيضـــاء، ومالييـــن العائالت فـــي حالة قلق 
وترقـــب لمصيـــر أبنائهم المجهـــول، في ظل 
تعّنـــت الطرفيـــن بمطالبه وعـــدم التفكير في 
إنقاذ المدرســـة الجزائرية من موســـم دراسي 
أبيض، سينضاف إلى تراكمات أخرى ترّسبت 
بمرور السنوات، وسقطت بمستوى التحصيل 

العلمي والتربوي إلى الحضيض.
وقد اضطرت إدارات المؤسسات التربوية 
في كثيـــر من محافظات البالد فـــي بداية هذا 
األســـبوع إلـــى تأجيـــل امتحانـــات الفصـــل 
الدراســـي الثاني، بســـبب إصرار منتســـبي 
القطـــاع على اإلضراب الـــذي دخلوه منذ أكثر 
مـــن أســـبوعين، حيث لم تنفع معهم سياســـة 
العصـــا والجزرة التـــي تمارســـها الوصاية، 
على ثنيهم للعودة إلى أقسام التدريس وإنقاذ 

التالميذ من الموسم األبيض.
وفـــي هـــذا الصدد أكـــد رئيـــس المجلس 
الوطنـــي المســـتقل لمســـتخدمي التدريـــس 
األطـــوار للتربيـــة، المعروف  للقطاع ثالثـــي 
اختصـــارا بالالتينية بـ ”الكناباســـت“، نوار 

العربـــي في تصريح لـ“العـــرب“ أنه ”ال توجد 
إلـــى حـــد اآلن أي نّية للعـــودة إلى األقســـام 
الدراســـية وتوقيـــف اإلضـــراب، إلـــى غايـــة 
تجســـيد وزارة التربيـــة للمطالـــب المرفوعة 
والمدّونة بوثيقة اإلشـــعار باإلضراب، وقد تم 
عقد اجتماعات عامة للمنتسبين إلى مستوى 
المؤسســـات التربوية أكـــدوا من خاللها على 
تصعيد الموقف ومقاطعـــة امتحانات الفصل 
الثاني وعملية ملء الكشوف الفصلية وتسليم 
النتائـــج، إلـــى جانب تنظيـــم اعتصام وطني 
أمام مقر الـــوزارة، واعتصامـــات أخرى أمام 
مقـــار مديريات التربية (هيئـــات الوزارة على 

مستوى المحافظات).
واســـتغرب المتحدث ما أسماه بـ“سياسة 
وزارة التربيـــة في محاولة تجـــاوز اإلضراب 
الذي شـــل ثانويـــات البـــالد، والذهـــاب إلى 
حلول سهلة باســـتدعاء المتقاعدين لتعويض 
األســـاتذة المضربيـــن، واإلصـــرار على عدم 
التفـــاوض مـــع نقابتهـــم لوضـــع حـــد لحالة 
االحتقـــان التـــي تخّيـــم علـــى قطـــاع التربية 

والتعليم في الجزائر منذ سنوات“.
ويبقى شبح السنة البيضاء يتهدد ماليين 
التالميذ  الذين يزاولون دروسهم في مختلف 
األطوار التعليمية، بســـبب موجة اإلضرابات 
التي تشـــنها مختلف النقابات المســـتقلة في 
القطـــاع، فبعد إضـــراب ما يعـــرف بـ“التكتل 
المكون من ست نقابات مستقلة منذ  النقابي“ 

أســـبوعين، باشـــرت نقابة المجلس المستقل 
ألســـاتذة التعليم الثانـــوي والتقني، إضرابا 
جديدا مفتوحا وهو الخيار الذي تتقاسمه مع 
التكتل النقابي الـــذي قرر هو اآلخر اإلضراب 

ثالثة أيام في كل أسبوع.
وفي خطة الحتواء الموقف سارعت وزيرة 
التربية إلى االســـتنجاد بوزارة العمل ونقابة 

المركزيـــة النقابيـــة لبحـــث الحلـــول الكفيلة 
إلعادة االســـتقرار إلـــى قطاعهـــا، وذلك بعقد 
مؤتمر بهدف مناقشة السبل الكفيلة بالحفاظ 
على حق التالميـــذ في التعلم والتحصيل، مع 
ضمان حق الممارســـة النقابية وفق القوانين 
والتنظيـــم المعمـــول بها فـــي الجزائر والتي 

يضمنها الدستور

طالب الجزائر يترقبون نتائج المفاوضات قبل تفجير مظاهرات أخرى

شبح السنة البيضاء يالحق المدرسة الجزائرية

محمود أبو النصر:

سننقح املناهج من املواضيع 

الخالفية سواء كانت دينية 

أو اجتماعية أو سياسية
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ميديا

أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة - انتقلـــت املنافســـة االنتخابية، 
علـــى مقاعد النقيب ومجلس نقابة الصحفيني 
املصريني، إلى ســـاحات القضاء، حيث شـــهد 
الوســـط الصحفي حالة من االرتباك الشـــديد، 
بصـــدور حكـــم قضائي مـــن محكمـــة القضاء 
اإلداري أمس األول (األحد) أوقف االنتخابات 
التي كانـــت من املقرر أن جتـــرى في 6 مارس 
اجلـــاري، وبالتالي ســـتتم إعـــادة اإلجراءات، 
وفتح باب الترشح من جديد على مقعد النقيب 

وكامل مقاعد مجلس النقابة.
وأكـــد يحيى قالش املرشـــح ملنصب نقيب 
الصحفيني فـــي مصر على أن انتخابات نقابة 
الصحفيني ســـتتم في موعدهـــا، موضحًا ”أن 
قـــرار محكمة القضـــاء اإلداري اخلاص بوقف 
انتخابـــات التجديـــد النصفي ملجلـــس نقابة 
الصحفيني، ســـيدخل النقابة فـــي نفق مظلم، 
باإلضافة إلـــى أنه يغتصب حقـــا للصحفيني 
موجودا بالقانون، ويؤدي إلى عدم اســـتقرار 

أحوالهم.
وأضـــاف ”أن عـــدم التعليق علـــى أحكام 
مادام احلكم يتعلق بقضية  القضاء هو ’بدعة‘ 

تهم فئة بعينها“.
وقـــال محامـــي النقابـــة ســـيد أبوزيـــد، 
إن احملكمـــة أرادت تعديـــل قانـــون النقابـــة 
فيمـــا يخـــص املادتـــني 37، و43 املتعلقتـــني 
باالنتخابـــات، وتنص كل منهمـــا على أن مدة 
املجلـــس 4 ســـنوات، ويتم بعد مـــرور عامني 
التجديـــد النصفـــي لــــ6 من أعضـــاء املجلس 

والنقيب.
وأوضح أن احملكمة ذكرت أن قانون النقابة 
ال يصح تطبيقه في الوقت احلالي، وعليها أن 
تلتزم بالقانون الســـاري على كافـــة النقابات 
املهنية، وهـــو التجديد الكلـــي للمجلس كل 4 

سنوات، وإلغاء ما يسمى بالتجديد النصفي، 
مشـــيرا إلى أن هذا يعد جتـــاوزا من احملكمة، 
حيـــث إن مهمتهـــا تطبيـــق القانون وليســـت 
تعديله، ألن قانون النقابة يلزم تعديله الرجوع 

إلى اجلمعية العمومية أوال.
وحددت احملكمة اإلداريـــة العليا مبجلس 
الدولـــة جلســـة اليـــوم الثالثاء لنظـــر الطعن 
الـــذي تقدم به  أبوزيد، على احلكم الصادر من 

محكمة القضاء اإلداري.
من جهته صرح بشـــير العـــدل مقرر جلنة 
الدفـــاع عـــن اســـتقالل الصحافة، واملرشـــح 
لعضويـــة مجلس نقابة الصحفيـــني إن هناك 
لبســـا قانونيـــا أدى إلـــى القـــرار الصادر من 
محكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولة بوقف 
إجـــراء انتخابـــات التجديد النصفـــي املقررة 

السادس من مارس اجلاري.
وأضـــاف العدل إنه وفقًا للمادة 33 و34 من 
قانـــون النقابة فـــإن االنتخابـــات جتري كل 4 
سنوات، وعليه في عام  2011 انتخب 12 زميال، 
وتطبيـــق املادة يعني انتهـــاء عضوية نصف 
أعضـــاء املجلس كل ســـنتني، ومت االقتراع في 
عـــام 2013 النتخاب نصـــف املجلس، وبالتالي 
هـــذا العام يتـــم جتديـــد الســـتة القدامى في 
املجلـــس، وهكـــذا يتم تطبيق القانون بشـــكل 

دوري، لذلك فاحلكم مخالف لقانون النقابة“.
وأكد إنه حال قبول الطعن فإن االنتخابات 
ســـتتم كما كان محددا لها بانتخاب 6 أعضاء 
جـــدد والنقيب، أما في حالة رفضه فســـيفتح 
الباب مـــن جديد أمام انتخـــاب مجلس جديد 

ممثلة في 12 عضوا والنقيب.
جديـــر بالذكـــر أنـــه تضامن مـــع الدعوى 
كل مـــن عضو مجلس إدارة مؤسســـة األهرام 
عبداحملسن سالمة، الذي أعلن ترشحه ملنصب 
نقيب الصحفيـــني عقب احلكم، ووكيل النقابة 

السابق، حامت زكريا.
وجاء في حيثيات احلكـــم أن املادة 76 من 
الدســـتور تنص على أن النقابات واالحتادات 
هيئات مستقلة على أســـاس دميقراطي تكفل 
الدولـــة اســـتقاللها، وال يجـــوز حـــل مجلس 
إدارتها إال بحكم قضائي، وال يجوز إنشاء أي 
منهـــا بالهيئات النظامية، وتنص املادة 37 من 

القانون نفســـه على أن يشـــكل مجلس النقابة 
مـــن النقيب و12 عضـــوا ممن لهم حق حضور 
اجلمعيـــة العمومية، نصفهـــم على األقل ممن 
لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول املشتغلني 15 
عاما، وحددت املادة 43 مدة العضوية مبجلس 
النقابـــة 4 ســـنوات، وتنتهي كل ســـنتني مدة 
نصـــف أعضاء املجلـــس، ويقترع بعـــد نهاية 
الســـنة الثانية بني األعضاء إلنهاء عضوية 6 
منهم، ومدة عضوية النقيب سنتني، وال يجوز 
انتخابـــه أكثر من ســـنتني متتاليتني، وتكون 

العضوية بال أجر.
الصحفيـــني  بقيـــام  احملكمـــة  وطالبـــت 
املنتمـــني لتلك املهنـــة بإعداد دراســـة متأنية 
ألحـــكام القانون املنظم ملهنتهـــم، ومن ثم فإن 
تعديـــل القانـــون املنظم ملهنـــة الصحافة بات 
أمرا حتميا، وهـــو أمر منوط ألصحاب املهنة، 
باعتبارهـــم األقدر على ذلـــك مبا يكفل حتقيق 
الـــدور املنـــوط مبهنـــة الصحافة فـــي تعميق 
الوعـــي االجتماعي والسياســـي واالقتصادي 

لدى املواطن واحترام وسمو املهنة.

وقـــررت الدائرة الثانيـــة مبحكمة القضاء 
اإلداري إلغـــاء انتخابـــات التجديـــد النصفي 
لنقابـــة الصحفيني، وإلـــزام النقابـــة بإجراء 
انتخابات املجلـــس بالكامل، وأمـــرت بتنفيذ 
احلكم مبســـودته دون إعالن، وإحالة الدعوى 
إلى هيئـــة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد 

تقرير بالرأي القانوني في طلب اإللغاء.
كما قضت محكمـــة القضاء اإلداري بقبول 
3 دعـــاوى مقامة من فايز زايـــد رئيس حترير 
أخبار البرملان، وأحمـــد فايز ومحمد خراجة، 
بوقف انتخابـــات نقابة الصحفيني وإدراجهم 
في كشـــوف جـــدول املشـــتغلني للترشـــح في 
انتخابـــات مجلـــس النقابـــة. وكان الكاتـــب 
الصحفـــي محمـــد خراجـــة ”األهـــرام“ تقـــدم 
بأوراق ترشـــحه خلوض انتخابـــات التجديد 
النصفـــي ملجلس نقابـــة الصحفيني لعضوية 
املجلـــس فـــوق الســـن، إال أن املجلـــس رفض 
أوراق ترشـــحه، فتقدم بدعوى حملكمة القضاء 
اإلداري لقبول أوراق ترشـــحه. وكانت املعركة 
التي أوقفتها احملكمة، قد شـــهدت رغبة ملحة 

من جمـــوع الصحفيـــني على إحـــداث تغيير، 
ورجحت املؤشرات كفة املرشحني من الشباب.
وتواجـــه الصحافـــة املصريـــة، حتديـــات 
جمـــة، تبدأ بتدني مســـتوى األجـــور، وغياب 
آليـــات منضبطـــة الختيار القيـــادات اإلدارية 
والتحريريـــة، حيث حتكم العمل الصحفي في 
مصر وشـــؤون املؤسســـات، قوانني ال تواكب 
متغيرات الوقـــت الراهن، ويعود معظمها إلى 
حقبة السبعينات من القرن املاضي، إلى جانب 
غياب القوانني التـــي تفرض عقوبات على من 
يحجـــب املعلومـــات، وتصاعد حـــدة املعاناة 

املالية في غالبية املؤسسات الصحفية.

ــــــار قرار احملكمة اإلدارية بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيني اســــــتياء  أث
واســــــعا في الوســــــط الصحفي واإلعالمي املصري، وسط إصرار على إجراء االنتخابات 
في موعدها وعدم تعطيلها إن كان بنصف األعضاء أو بكامل العدد باإلضافة إلى النقيب.

خالفات الصحفيين المصريين تنتقل من النقابة إلى ساحات القضاء

عدد القنوات الدينية يتنامى في المنطقة العربية

رحيل الصحفي أمير الحلو صاحب سؤال الشبيه لصدام حسين

} القاهــرة - كشــــف التقرير الســــنوي حول 
البث الفضائي العربي لعام 2014 الذي أصدره 
احتاد إذاعــــات الدول العربية عن وجود نحو 
1300 قنــــاة تلفزيونيــــة فضائيــــة موجهة إلى 
املنطقــــة العربية، منها 165 قنــــاة تتولى بثها 
29 هيئــــة من القطاع العام، و1129 قناة تتولى 
بثها 729 هيئة من القطاع اخلاص، كما كشف 
التقريــــر عــــن أن القنوات التي تبــــث بالنظام 
املفتــــوح بلغــــت 1026 قناة بنســــبة قاربت 80 
باملئــــة، مقابــــل 268 قنــــاة فقط تبــــث بالنظام 
املشــــفر. وجاءت القنوات املنوعة اجلامعة في 
مقدمــــة عدد القنوات مبجمــــوع بلغ 323 قناة، 

تلتهــــا القنــــوات الربحية مبجمــــوع 248 قناة 
جميعها من القطــــاع العام، ويقصد بالقنوات 
الربحية تلك القنوات التي تبث برامج ألعاب، 
أو تلــــك التي تقوم ببث برامــــج قصيرة تقدم 
من خاللها منتجات تعرضها للبيع، أو قنوات 
تتولى بث نصوص إعالنية تكون مرفقة بأغان 
أو حتى بتالوة آليات قرآنية وأدعية، ويحدث 

أن يتم بث ومترير أفالم أو صور متحركة.
أمــــا على صعيد القنوات املتخصصة، فقد 
جــــاءت القنوات الرياضية فــــي املرتبة األولى 
مبجمــــوع 170 قناة، تليها قنــــوات الدراما من 
أفالم ومسلسالت في املرتبة الثانية مبجموع 

152 قنــــاة، ثــــم القنــــوات الغنائيــــة املختصة 
ببــــث الكليبات وبرامج املنوعات والســــهرات 
الغنائية في املرتبة الثالثة مبجموع 124 قناة، 
كمــــا أظهرت األرقام تناميا فــــي عدد القنوات 

الدينية، حيث احتلت املرتبة الرابعة من عموم 
القنوات الفضائية العربية مبجموع 95 قناة.

وبني التقرير السنوي حول البث الفضائي 
العربــــي أن عــــدد القنوات اإلخباريــــة بلغ 68 
قناة، منها 11 قناة متلكها جهات ومؤسســــات 
أجنبية تبث باللغة العربية وموجهة لساكني 
املنطقة، كما أشار التقرير إلى وجود 161 قناة 
تبــــث باللغــــة اإلنكليزية وذلك مــــن أصل 237 
قناة تبــــث للمنطقة بلغــــات أجنبية، وأن عدد 
الفضائيات العربية التي تستخدم البث عالي 
الدقة HDTV يفوق 125 قناة تلفزيونية، أغلبها 

تبث في إطار باقات مشفرة مدفوعة األجر.

} بغــداد – نعت األوســـاط اإلعالمية العراقية 
الكاتـــب الصحفي أميـــر احللو  الـــذي توفي 
مســـاء األحد في مستشـــفى اجلملة العصبية 

وسط بغداد.
ويعتبر احللو املولود في محافظة النجف 
عام 1941 واحدا من وجوه الصحافة العراقية 
البارزة وقد أســـهم فيها منذ ســـتينات القرن 
املاضي، فضال عن انتمائه إلى حركة القوميني 

العرب بعد ثورة 14 متوز1958.
وحصل الكاتب الراحل على البكالوريوس 
فـــي االقتصاد من جامعة بغـــداد، وهو خريج 
معهـــد التدريب اإلذاعـــي في القاهـــرة 1966، 
وتزوج من الروائية واملترجمة ابتسام عبدالله 
األمـــر الذي جعلهما من بني أشـــهر ثنائي في 
الصحافـــة العراقية، فابتســـام عبدالله كانت 
تقدم أشـــهر برامج احلوارات فـــي التلفزيون 
العراقـــي آنـــذاك ”ســـيرة وذكريـــات“ بينمـــا 
تبـــوأ احللو مناصب حتريريـــة في الصحافة 

العراقية.
وتعد فتـــرة جريدة القادســـية التي كانت 
تصدر عـــن هيئـــة التوجيه املعنـــوي للقوات 
املســـلحة العراقية، أخصب سنوات عمل أمير 
احللو عندما كان نائب رئيس حترير اجلريدة 

وبرتبة رائد.
باســـتقطاب  القادســـية  صحيفة  ومتيزت 
كبـــار الكتاب واألدباء على مدار ســـنوات عقد 
الثمانينـــات من القرن املاضي فضال عن مجلة 
حـــراس الوطـــن األســـبوعية.وتولى الكاتـــب 

الراحـــل لفترة مؤقتة رئاســـة حترير صحيفة 
اجلمهورية بداية التسعينات من القرن املاضي 
حلني تسلم صالح املختار رئاسة التحرير بعد 
مغـــادرة رئيس حتريرها ســـعد البزاز العراق 
إلى األردن، إال أن رئاســـته لتحرير مجلة ”ألف 
البغدادية هي ما متيزت به سنوات عمله  باء“ 

في تسعينات القرن املاضي حتى عام 2002.
وأصـــدر الصحفـــي الراحل الـــذي متيزت 
كتاباتـــه باملباشـــرة ومعاجلـــة اليومـــي من 
األحـــداث بلغة مبســـطة، كتاب ”نقـــاط احلبر 
نهايـــة  فـــي  األحـــداث  يتنـــاول  األخيـــرة“ 
اخلمســـينات وحتـــى منتصـــف الســـتينات، 
وأصدر كتابا آخر عن شخصيات تعرف عليها 

وأثرت في حياته.
واحللو صاحب الســـؤال املثيـــر للرئيس 
العراقي صدام حســـني فـــي املؤمتر الصحفي 
الذي ســـبق انـــدالع حرب اخلليج عـــام 1991، 
عما إذا كان له شـــبيه ســـيطل على التلفزيون 
العراقي ويعلن االنســـحاب من الكويت، وقيل 
حينها أن توجيهات من وزير الثقافة واإلعالم 

لطيف نصيف جاسم طلبت من احللو أن يسأل 
صدام مثل ذلك السؤال.

 ويعـــد الصحفي الراحل مـــن بني القالئل 
من املـــدراء العامني في وزارة الثقافة واإلعالم 
العراقية الذين بقوا فـــي البالد بعد احتاللها 
عام2003 ولـــم يغادرها، وعمل فـــي الصحافة 
اجلديـــدة التي صدرت بعد االحتالل وكتب في 
صحف عدة إلى أن أسهم في صحيفة يصدرها 

التيار القومي.
واعتبـــر في حوار معـــه الكتابة عبارة عن 
انعـــكاس طبيعي للقراءة والثقافة، فمن دونها 
ال ميكـــن أن يطلـــق لقـــب كاتب على شـــخص 
مـــا، ومن شـــروطها املعرفة والدقـــة في النقل 
واحلفـــظ وليســـت الكتابة علـــى الذاكرة التي 

غالبًا ما تخطئ في الشخصيات والتواريخ.
ومتنى علـــى الكتـــاب االنســـحاب عندما 
يســـتهلكون رصيدهم املعرفي، ”إنني أول من 
ســـيعترف بنضوب معينه فـــي الكتابة عندما 
أجـــد نفســـي عاجـــزًا عن إيصـــال فكـــرة ما، 
وتابع في إحدى مقاالتـــه، كتب لي أحد القّراء 
مرة رســـالة (شـــتائم) وأنني ال أقول شيئًا في 
كتاباتي وكان يتوقع غضبًا مني ولكني نشرت 
رسالته (بحذافيرها) مع تعليق مني يقول (أنا 

ال أقرأ كتاباتي فلماذا تقرأها أنت)؟
واعتـــز الكاتب الراحل في حوار تلفزيوني 
معـــه بوالئـــه للعـــراق واعتـــزازه بالعمل في 
الصحافـــة العراقية، وعـــدم خضوعه ألي من 

اجلهات اخلارجية.

} الصحفي الراحل من بني القالئل من املدراء 
فـــي وزارة اإلعالم الذين لم يغـــادروا العراق 

بعد احتالله عام 2003.

رغبة ملحة من الصحفيين  الشباب إلحداث التغيير

الـقنـــوات الرياضيـــة جـــاءت  فــــي 

املرتبة األولى على صعيد القنوات 

املتخصصـــة بمجمـــوع 170 قناة 

فضائية

◄

الحلـــو أصدر  كتـــاب {نقاط الحبر 

األخيـــرة} يتنـــاول األحـــداث فـــي 

نهاية الخمسينات وحتى منتصف 

الستينات

◄

حـــال قبول الطعن فإن االنتخابات 

ســـتتم بانتخـــاب 6 أعضـــاء جـــدد 

والنقيـــب، أمـــا فـــي حالـــة رفضـــه 

سيتم انتخاب مجلس جديد

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ صادر األمن السوداني، صحيفة 

”آخر حلظة“ بعد طباعتها دون إبداء 
أسباب. كما استمعت محكمة سودانية 

إلى ممثل هيئة االتهام (جهاز األمن) في 
جلسة محاكمة صحفيي ”امليدان“.

◄ كشف رجل األعمال املصري جنيب 
ساويرس النقاب عن خططه اخلاصة 
بحصة األغلبية التي يستحوذ عليها 
في قناة يورونيوز األوروبية قائال إن 

ضخ رأس مال في القناة سيستخدم في 
توسيع األنشطة الرقمية.

◄ سجل تقرير احتاد اإلذاعات 

والتلفزيونات الفلسطينية ٢٢ اعتداًء 
إسرائيلًيا أو بتحريض إسرائيلي على 

الصحافة الفلسطينية، منها هجمات 
نفذها مستوطنون على طواقم صحفية 
خالل عملها بامليدان في فبراير املاضي.

◄ أحال جهاز حماية املستهلك  في 
مصر ٥ قنوات فضائية للنيابة العامة 

بتهمة اإلعالن املضلل وخداع املواطنني. 
بعد ورود شكاوى من املواطنني 

تضرروا فيها من شرائهم منتجات يعلن 
عنها في الفضائيات.

بت الشرطة السودانية  في  ◄ تسَبّ
إصابة ثالثة صحفيني عقب مداهمتها 
إلحدى دور األحزاب السياسية مبدينة 

دنقال بالوالية الشمالية، حيث أدى 
إطالقها للغاز املسيل للدموع بكثافة 

الختناق الصحفيني.

◄  نشرت صحيفة ”صنداي تاميز“ 
البريطانية قصة صحفية فرنسية 
متكنت من اختراق صفوف تنظيم 

داعش بإقامة عالقة عبر اإلنترنت مع 
أحد أعضاء التنظيم، واستطاعت من 

خالله معرفة معلومات عن طرق إغراء 
الفتيات في أوروبا بالسفر إلى سوريا.

باختصار

{وســـائل اإلعالم القوية تمت الســـيطرة عليها وتأميمها ثم 

يت هـــذه المجموعات  لـــت إلى رجـــال أعمال مواليـــن، وغذِّ
ِّ

حو

باإلعالنات وأصبحت تابعة للحكومة التركية}.

أرهان باشيورت
كاتب وصحفي تركي

{نحـــن فـــي اإلعالم نندفع ربمـــا وراء أخبار بعينهـــا، يجب أن نغير 

اهتمامات وســـائل اإلعالم بمـــا يجب أن يتم تداولـــه ويتم وفق 

أولويات وطنية خالصة}.

نشأت الديهي
إعالمي مصري

{اإلعالم العربي يعانـــي من ضعف في المبادرة، واإلعالم االجتماعي 

ضغط على وســـائل اإلعالم األخرى، في تغيير بعض سياساتها ولو 

مؤقتا}.

حسام شاكر
إعالمي فلسطيني

يحيى قالش:

قرار وقف انتخابات التجديد 

النصفي سيدخل النقابة في 

نفق مظلم

[ تعديل القانون المنظم لمهنة الصحافة بات أمرا حتميا  [ غياب آليات منضبطة الختيار القيادات اإلدارية والتحريرية



هـــدد تنظيم داعـــش بتصفية  } واشــنطن – 
مؤسس الشـــبكة االجتماعية تويتر والعاملني 
في الشركة، ردا على إغالق املوقع مجموعة من 

احلسابات التابعة ألعضاء التنظيم.
األميركية  وذكرت قناة ”ســـي إن بي سي“ 
نقال عن جاك دورســـي مؤسس تويتر قوله إن  
فريق األمن اخلاص بالشركة يعمل مع الشرطة 
واجلهـــات املختصة على حتليـــل مدى جدية 

التهديد والتأكد من صفة من أطلقه.
وظهـــر التهديد والدعوة إلـــى القتل، على 
موقع متخصص موجه أساســـا إلى العاملني 
فـــي مجـــال البرمجة وتبـــادل املعطيـــات في 

بولندا، قبل أن تتناقله مواقع أخرى.
 وأفادت الرســـالة التي تتوعـــد املوقع أن 
تويتر ”لـــم يرتدع بعـــد التهديدات الســـابقة 
التـــي وجههـــا التنظيم، إثر إغالق حســـاباته 
وحســـابات املناصرين واملؤيدين له، ما جعل 
املوقع والعاملني فيه هدفا مشـــروعا للتنظيم، 
ليكتم أنفاســـهم“. ودعـــا التنظيم أنصاره إلى 
”ضرب تويتر ومصاحلـــه في كل مكان، مبا في 
ذلك األشخاص واملباني واملقرات، فال تتركوا 

ملحدا على قيد احلياة“.
وجنح تويتـــر في إيقاف ١٨ ألف حســـاب 
مرتبط بالتنظيم منذ خريف الســـنة املاضية، 
باإلضافـــة إلى ٨٠٠ حســـاب تأكـــد أنها تابعة 
لـ”داعـــش“، حســـبما أظهـــرت دراســـة أعدها 
موقع غوغـــل. وتعود أغلب احلســـابات التي 
مت إلغاؤها إلى أشـــخاص مؤيدين لـ”داعش“، 
كانـــوا يدونون تغريـــدات باللغـــة اإلنكليزية 
عبر املوقـــع االجتماعـــي. وكان أصحاب هذه 
احلســـابات يطلقـــون صفـــة ”كفـــار“ على من 
يغلقـــون حســـاباتهم، بل إن كثيـــرا منهم عاد 

لفتح حسابات جديدة.
وتشـــير التقديرات إلى أن ٤٥ ألف حساب 
على تويتر على األقل، بينها احلســـابات التي 
فتحـــت وتلك التي أوقفت في األشـــهر القليلة 

املاضية، تابعة لتنظيم ”داعش“.
احلـــرب التي أعلنتهـــا الشـــركة أتت بعد 
وجـــود بارز وقـــوي للتنظيم فـــي املوقع، منذ 
سنتني. وحســـب برامج رقمية لتحديد مواقع 
املغردين في شـــبكة تويتـــر، جاء عدد كبير من 
التغريـــدات املوالية لـ”داعش“ من الســـعودية 

والكويت ودول خليجية أخرى.
كما سجلت هذه البرامج وجود متعاطفني 
كفرنســـا  أوروبيـــة  دول  فـــي  التنظيـــم  مـــع 
وبريطانيا، غير أن الســـلطات األمنية اعتقلت 
األشـــخاص املعنيني منـــذ نشـــرهم تغريدات 
”متجد“ التنظيم. وينشر التنظيم في تغريداته 
على تويتر تفاصيل موسعة بشأن أنشطته، مبا 
فيها عـــدد التفجيرات، والعمليات االنتحارية، 
واالغتيـــاالت التـــي قـــام بهـــا، باإلضافة إلى 

املعابر واملدن التي يسيطر عليها.
وإلى جانب الهاشتاغات على تويتر يصدر 
التنظيم مقاطـــع فيديو ترويجية محترفة على 

تويتر، وإنستغرام، ويوتيوب دعما له.

} القاهــرة – ”لم جتـــد االندفاعة اإللكترونية 
لداعش أي حواجز أمامها، وســـاهمنا جميعا 
في جناحهـــا، لقد خدعنـــا اإلرهابيون“، يقول 

خبير في اجلماعات اإلسالمية.
املشاهد مربكة للماليني عبر العالم، عشرات 
املتشددين في سوريا والعراق ينثرون الرعب 
ويرفعونه فـــي دقائق على يوتيـــوب وتويتر. 
بدت استراتيجية داعش وكأنها جنحت، حيث 
انزوى تنظيم القاعدة، واحتلت هي الشـــبكات 

االجتماعية بسرعة فائقة. 
وقال أحـــد أبرز املتشـــددين املتحمســـني 
لداعـــش فـــي بريطانيـــا أن الهدف مـــن ”قطع 
الرؤوس والتمثيل باجلثث واستعباد النساء 
واألطفال هو حســـم املعركة بســـرعة من خالل 

الرعب“.
باملقابـــل، ردا علـــى الدعايـــة الداعشـــية، 
تشـــكلت جيـــوش مـــن املغردين علـــى تويتر 
انضمـــت إلـــى أصوات املســـلمني في شـــتى 
األقطـــار خاصـــة الغربية الســـتنكار ما يفعله 
داعش من قتـــل وذبح وتهجيـــر لألهالي عبر 

الشجب والتنديد.
غيـــر أن املصريني وجدوا وصفة ســـحرية 

جعلت الرعب الداعشي مادة للسخرية.
وحول مصريون نشيد ”صليل الصوارم“، 
وهو أشهر أناشـــيد تنظيم الدولة اإلسالمية، 
إلى مـــادة للســـخرية على نطاق واســـع على 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، حيـــث قـــام 
ناشـــطون بإعادة توزيعه مبوســـيقى شعبية 
وتركيبه على بعض املشاهد في أفالم مصرية 
كوميديـــة، إضافـــة إلى تركيبـــه على وصالت 
راقص. وكان أشهر الفيديوهات الساخرة من 
النشـــيد فيديو لفتاة تظهر وهي ترقص رقصا 

شرقيا مثيرا على إيقاع النشيد.
وفـــي فيديو آخـــر تظهر فتاتـــان تخفيان 
وجهيهما على الطريقة الداعشـــية ومتســـكان 
بســـكني تضعانها علـــى رقبة فتـــاة ثالثة، ثم 
تتلو الفتاتان الئحة االتهامات التي اســـتدعت 
إصـــدار حكم بإعـــدام الثالثة، وبينمـــا يتهيأ 

مشاهدو الفيديو للحظة الذبح تدخل الفتيات 
الثـــالث فـــي وصلة مـــن الرقص، علـــى أنغام 
النشيد الداعشـــي. كما مت تركيب النشيد ذاته 
على لقطـــات راقصة في أفالم ”اللمبي“ للفنان 
الكوميدي املصري محمد سعد، وفيلم ”الناظر 
للكوميدي املصري الراحل عالء  صالح الدين“ 
ولـــي الديـــن، وفيلم ثالث للكوميـــدي املصري 

أحمد مكي.
وأثار حتويل املصريني النشـــيد الداعشي 
إلـــى ”مهرجـــان شـــعبي راقـــص“، موجة من 
الســـخرية على مواقـــع التواصل االجتماعية، 
إلى درجة حتول اسم النشيد إلى ”تريند“ على 
تويتر. وســـخر مغرد ”بعد عدة أيام ســـيكون 
على الداعشـــي أن يبذل مجهودا أكبر للبحث 
على  عن نشـــيده املفضـــل ’صليل الصـــوارم‘ 
اإلنترنت، إلى الدرجـــة التي قد جتعله يبحث 
عـــن ’صليل الصـــوارم النســـخة األصلية‘، أو 
’صليل الصـــوارم دون موســـيقى‘، ليصل إلى 

غايته املنشودة“.

والصليـــل لغويـــا هـــو صوت الســـيوف، 
بينمـــا الصـــوارم تعنـــي القاطعـــة واحلـــادة 
جدا، وتســـتخدم الكلمتـــان ومعناهما ”صوت 
عنوانا لنشيد داعش الذي  السيوف القاطعة“ 

يظهر خلفية في كل عمليات الذبح.
 ومـــن املتوقـــع أن املصريـــني عرفـــوا أن 
نقطـــة الضعف تكمن في ”املوســـيقى“ واألداء 
احلركي، والســـخرية من الصورة التي يظهر 
عليها قتلة داعش، وهو ما يفرغ طاقة اخلوف 
التي تســـيطر على املصريني بسبب ما يرونه 
من عنف ووحشية يرتكبهما التنظيم املتطرف.
وقـــال اختصاصـــي نفســـي ”إن ســـخرية 
املصريـــني نوع مـــن الصحة النفســـية، نحن 
نضحك حتى ال نبكي، ونســـخر حتى ال نيأس، 
منرح حتى ال نصاب باالكتئاب، وهذه عبقرية 

من املفترض أن نحسد عليها“.
وكتب مغرد على تويتر ”انتصر املصريون 
على داعش في احلرب النفســـية عندما حولوا 
مـــا تريـــده أن يبـــدو ’مرعبا‘ إلـــى ’مضحك‘.. 

وســـلملي على صليل الصـــوارم“. وقال مغرد 
آخر ”تخيلوا لو فجأة قررت كل شعوب العالم 
أن تفعل كما فعل املصريون وتسخر من داعش 
واإلرهاب، وبـــدل اخلوف والترقـــب وانتظار 
املكروه نســـارع نحن بإعالن احلرب، كل على 

طريقته، حينها سيتحطم اإلرهاب معنويا“.
وفي نفس الســـياق شـــرح مغرد ”اإلرهاب 
يســـتمد وجوده مـــن اخلوف والفـــزع اللذين 
يثيرهمـــا فـــي نفـــوس اآلخريـــن فمـــاذا لـــو 

أسقطناهما“.
وقالـــت مغردة ”فـــي مصر الكافـــرون هم 
قاطعـــو لقمـــة العيـــش، ومضيعـــو األعمار، 

ومفرقو األمة وقاتلو أبناء هذا الوطن“.
وكتـــب معلـــق ”بعـــد تفكير عميـــق عرف 
املصريـــون كيف يبـــدأون هذه احلـــرب، وجه 
الســـخرية الذي اكتشـــفه املصريـــون، يعكس 
قدرة هذا الشعب على صناعة البهجة من ركام 
احلزن على املصريني الذين ذبحتهم داعش في 

ليبيا“.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

لبنانليبياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@iraqi_poetry1
مـــن يرســـم البســـمات مـــن بعد 
البـــكاء على شـــفاه النازحني بال 
دروب! مـــن يغســـل دمـــع امللطخ 
بالدمـــاء عن الســـماء عن التراب 

عن القلوب!
******

@Deach_Haratee 
مـــع االســـف النعـــرة الطائفيـــة 
بوســـتات  اغلب  فـــي  موجـــودة 
الدعم للجيـــش: ال جيش الله وال 
جيش علي وال جيش احلســـني.. 

جيش العراق!
******

@Mohdgum 
ذهب صدام حســـني وبقي احمد 
احلالوي  العراقي  العالم  سوسة 
يهـــودي االصـــل. منـــزل صـــدام 
حســـني حتـــول الى قاعـــة احمد 

سوسة.
******

@Nouha_Youssef 
هـــل تعلمون أن املعلـــم األول في 
العالم كان عراقيا املدرسة األولى 
عراقية املســـرحية األولى عراقية 
الســـكن الطالبي األول ســـومريا 

عراقيا؟ عيد املعلم.
******

@taee70 
شباب احتفلوا بليل بغداد النها 
ســـيدة عظمـــى تســـتحق مليون 
احتفال بس عوفوا نوري املالكي 
وال تشتموه. اكرام امليت.. نسيانه 

على طريقة الهنود احلمر.

@bashar__asad
بشـــار اجلعفري: "من حقنا قصف 
أراضينا"... أضيف: "من حقنا قتل 
شعبنا... شعبنا ونحن أحرار فيه".

******
 @Liontaybah
السياسي احملنك الذي أرَبك العالم 
هـــو طليعة مقاتلـــي اجليش احلر 
ذلك الشـــاب مـــع بندقيـــة ومخزن 

ذخيرة ذلك الشاب الذي استشهد.
******

@3anzehWalo6aret
ثـــورة  وليســـت  شـــعب..  ثـــورة 
األحـــزاب  مســـلحة..  ايدلوجيـــات 
تتنافـــس مدنيا وسياســـيا وليس 
عســـكريا.. العسكرة طريق خالص 

من ظلم النظام ال طريق للسلطة.
******

@AmmarAlzeer
يريـــدون ســـوريا األســـد ســـوريا 
لكنهـــم  واملمانعـــة)!!  (املقاومـــة 
يتســـابقون أيضا للهروب الى دول 

اإلمبريالية للعيش في كنفها!! 
******

@othmanmhmmadd
الوقت الذي ترسل فيه إيران السفلة 
لقتل أبناء سوريا يجتهد العرب في 

إرسال الفوط الصحية للنازحني.
******

@elnoor2011
أســـتاذ  راتـــب  فقـــط  دوالرا   ١٦٠"
املدرســـة في طهـــران! و١٠٠٠ دوالر 
املرتزقة  من  #قاتاللســـوريني  أجرة 

اإليرانيني في سوريا"!

@salamalwail
ردود الفعـــل علـــى حادثـــة راعية 
البســـطة فـــي حائل تثير ســـؤاال 
مهمـــا: أين الفضيلـــة أهي في ما 
فعله موظفي اجلهاز باملرأة أم في 
تعاطف النـــاس مع إمرأة مغلوبة 

على امرها؟
******

@LaPharmacian
موضـــة  تتركـــون  متـــى  أدري  ال 
التشـــكيك فـــي صحـــة االحاديث 

التي ال تناسب مزاجكم.
******

@khulods
أكبر حتد ثقافي يواجهه املجتمع 
الســـعودي حق املرأة في الضغط 
علـــى دواســـة البنزيـــن، قضيـــة 
جدليـــة أبـــت أن تنتهـــي.. فهـــل 

ستنتهي قريبا بقرار ملكي؟
******

@imahmede
#دعاة_اليـــوم يحرمـــون النقاب 
النســـائية  الرياضـــة  ومينعـــون 
ويضيقون أحكام الدين (الرحيم) 
لتصوير  علمانية  لدول  ويذهبون 

نكاتهم ولعبهم!
******

@Forster_B_52
تنتـــج  والتلقـــني  احلفـــظ  ثقافـــة 
مســـلوبا  مستنســـخا  مجتمعـــا 
مطيعا ومستسلما للخرافة، وبهذا 
لن تخـــرج أجيال وقـــادرة وفاعلة 

على إحداث التغيير والنهضة.
******

@Esc_Mind
وســـيلة الترفيه الوحيدة املباحة 
عنـــد املطاوعة هي أنهـــم يلعنون 
الكفار كل ما طفشوا ويتخيلوهم 

وهم يحترقون في جهنم.

@najwakaram
جنوى كرم
فنانة لبنانية

@ahmadfarha4
عمر املختار لم يكن سلفيا جهاديا 
وال اخوانيـــا وال ســـروريا وال اي 
شيء كان مســـلما بسيطا صادقا 
ال يريـــد زعامة وال دولة نريد مثله 

ومثل نهجه.
******

@loayomran
بعد ان مت الالزم.. يبقى تســـاؤل.. 
الى متى يظـــل مجلس النواب في 
السلحفاة؟!  طبرق يعمل بســـرعة 
وملـــاذا كل هذا التـــردد في اتخاذ 

قرارات مصيرية؟!
******

@lukman_alshref
كيف نقـــدر نفرح وكل يـــوم ليبي 
ميوت، كيف نقدر نضحك وكل يوم 
ام تبكي دما على ولدها. وضع في 
ليبيا وضع كارثي مبعنى الكلمة، 
من كثـــرة الصدمـــات مـــات فينا 

االحساس.
******

@LibyanP
متـــى نفهـــم ان البـــالد أكبـــر من 
مجرد حصرها في شخص، درس 
لم نتعلمه رغـــم تكرار اخلطأ عبر 

السنني.
******

@Dabbashi
لصياغـــة  التأسيســـية  الهيئـــة 
اإلحســـاس  ينقصهـــا  الدســـتور 
األولية  ومخرجاتها  باملســـؤولية 
تقودنا الى الوراء. على رئيســـها 

ان يتصرف او ينسحب.

@tarekchindeb
قانـــون االرهاب فـــي لبنان يطبق 
على الســـنة فقط. تخيلـــوا لو ان 
الذين ســـقطوا في اقبية التعذيب 
في السجون اللبنانية هم من غير 
الطائفـــة الســـنية؟ كانـــت خربت 

الدنيا.
******

@Ahmadmuaffaq
أي مهزلة وأي عنصرية وطائفية 
يســـتثني  لبنـــان  ومذهبيـــة 
اآلشـــوريني من قـــرار منع دخول 

السوريني إلى أراضيه.
******

@AlkamiK
غالبا  تذهـــب  الكاش  مســـاعدات 
جليوب السياسيني وعندما يتغير 
املساعدات!  تتبخر  السياســـيون 

لبنان مثال صارخ وفاضح.
******

@habibalkaabi1
ايران  احلـــرب،  نصـــف  اإلعـــالم 
حتـــارب الوطـــن العربـــي بالفكر 
املذهبـــي بلباس سياســـي بأكثر 
من خمســـني قناة لذلـــك #نريد_

إعالما_موجها_إليران.
******

@faresk2002
مفتـــي جبل لبنان الشـــيخ محمد 
علي اجلـــوزو: ما الـــذي ينتظره 
#التطـــرف_ ملواجهـــة  العـــرب 

هذا  يواجهـــون  وكيف  الشـــيعي 
اخلطـــر وهـــم منقســـمون علـــى 

أنفسهم؟

سوريا

لم تعد احلرب ضد داعش تقتصر على من 
يرتدون البزة العسكرية، فكثر على شبكة 
اإلنترنت مجندون لدحض األفكار العنيفة 
ــــــم، غير أن التنديد لم  التي يتبناها التنظي
يؤت أكله فاختار املصريون السخرية التي 

بدت وكأنها استراتيجية ناجحة.

@hakim1zed
اكبر جرمية ارتكبها زين العابدين 
بـــن علي في حق تونس .ليســـت 
ســـرقة فلوس وال دكتاتورية وال 
غير ذلك. هي الباكالوريا إال ربع.

******
@HARDY8
الكل كان يحـــارب في احلكومات 
مغتصبـــة  ويعتبرهـــا  الســـابقة 
للســـلطة وغير شرعية. لكن كلهم 
يعتبـــرون ان الوعـــود بالزيادات 
شـــرعية  لهـــم  أعطتهـــا  التـــي 

ومقدسة.
******

@RAFRAFI_MED
رغـــم أن النظـــام فـــي #تونـــس، 
وحسب الدســـتور، نظام مختلط 
عقلية  مازالـــت  رئاســـيا،  وليس 
الشـــعب تتوجـــه إلـــى الرئيس، 
بينما السياسة الداخلية هي من 

مشموالت احلكومة.
******

@moalla
"بـــن غذاهـــم والدغباجـــي، كـــي 
يتمشـــوا  الوديان  بـــني  تالقـــوا 
والدم سواقي من قبلي للدندان". 
حتية لروح الدغباجي العظيم في 

ذكرى رميه بالرصاص.
******

@khaled_mezz
حراك شعب املواطنني مثل حراك 
احلوثيني وهو محاولة لتقســـيم 

تونس جنوب شمال.

تويتر في مرمى السخرية بدل الشجب لمواجهة دعاية الرعب الداعشية

تهديدات المتشددين

 المصريون حولوا النشيد الداعشي إلى «مهرجان شعبي راقص} وهو ما أفرغ طاقة الخوف التي تسيطر عليهم

كيـــــف  عرفـــــوا  المصريـــــون 

يصنعـــون البهجـــة مـــن ركـام 

الحـزن علـــى مواطنيهم الذين 

ذبحتهم داعش في ليبيا

◄

[ مصريون يسعون إلى تحويل المشاهد المربكة إلى فيديوهات مضحكة

ذكر تقرير أن موقع يوتيوب بالكاد يحقق األرباح المنتظرة منه، وذلك بعد مرور ٩ ســـنوات على قيام غوغل بشـــرائه مقابل ١٫٧ مليار 

دوالر. وقال محللون إن غوغل يضم محتوى ضخما للغاية، معظمه غير مفيد أو مهم، مشيرين إلى أن اإلعالنات التي تضعها الشركات 

الكبرى بهدف ترويج بضائعها فشلت في إقناع المستخدمين بشرائها.
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كان سوق العصر الشعبي قديما سوقا صغيرة تلتئم بني صالتي العصر واملغرب تحقيق

في أحد أحياء العاصمة ومن ثمة تطورت بعد االستقالل لتصبح متخصصة في بيع 

األجهزة القديمة واملستعملة.

كان ســـوق العصـــر في العهـــد الحفصي ســـوقا خاصا بالحرفيـــني الذين يرممون 

ويبيعـــون األســـلحة القديمة، حيث كان مقره في منطقـــة راقية جدا وقريبة من 

إقامة السالطني.

يجد التونسيون ضالتهم في «سوق العصر» وبأسعار زهيدة وفي متناول 

الجميع، حيث يقتني املتسوق منها ما ال يمكن أن يعثر عليه في أي مكان 

آخر وما ال توفره له املحالت التجارية الكبرى.

يسرى ونّاس

} تونــس – جلـــس في ركن وجمع ما تيّســـر 
مـــن مواد قد تبدو للبعض بالية وغير صالحة 
لالستعمال من قطع غيار منزلية وأدوات طبخ 
مســـتعملة ومواد صحّية (تستعمل في دورات 
الميـــاه) وقطـــع كهربائية وغيرهـــا ووضعها 
أمامه على خرقة قماش وشـــرع في ترصفيها 
الواحدة بجانـــب األخرى ومن ثمة بدأ بهتافه 
اليومي المعتاد ”القطعة بـ500 مليم“ مناشـــدا 

بذلك المارة عله يجذب بعضا منهم.
هكذا يبدأ العم حسين أحد باعة سوق العصر 
فـــي العاصمـــة تونس نهـــاره منـــذ الصباح 
الباكـــر، فهو يجمع قوت يومـــه مما يبيعه في 

هذه السوق.
ولعل التســـمية قـــد تبدو غريبـــة للوهلة 
األولى ســـوق العصر، فقد يخيل للبعض أنك 
تتحـــدث عن أحـــد األســـواق العصرية، حيث 
تعرض المنتجـــات الجديدة واألثاث الحديث، 
ولكن الصورة هنا مخالفـــة لذلك تماما، فهذه 
الســـوق موجودة على مقربة مـــن أفقر أحياء 
و”المالســـين“  تونس العاصمة كـ”حي هالل“ 
و”الّســـيدة“. ويبـــدأ التونســـيون فيهـــا منذ 
الصباح البحث عن أدوات أو آالت مســـتعملة 

ربما يحتاجونها.
ويجد المتســـوق ضالته في هذه السوق، 
حيث بســـعر زهيـــد يقتني منها مـــا ال يمكنه 
العثـــور عليه في أي مكان آخر وما ال توفره له 

حتى المحالت التجارية الكبرى.

ويقول العم حسين، أحد الباعة الّذين ليس 
لديهم مورد رزق آخر سوى تجارتهم البسيطة 
في ســـوق العصر ”هناك إقبـــال كبير من قبل 
التونســـيين على هذه السوق خاصة أن أغلب 
الزبائـــن ينتمـــون إلـــى الطبقات المتوســـطة 
والفقيرة، كما أن هناك أناســـا يبحثون دائما 
عـــن المنتجـــات القديمـــة غيـــر المتوفرة في 
محالت بيع الســـلع العصريـــة ألنهم يؤمنون 
بأنهـــا تـــدوم أكثر مـــن الجديدة فهي حســـب 

اعتقادهم ذات نجاعة وصالحية أكبر“.
ومـــن جانبه، يرى عبدالوهاب هادف، وهو 
كثيرا ما يرتاد هذه السوق أنها ”ضالة الفقراء 
والبسطاء وعامة المواطنين ألن أسعارها في 
متنـــاول الجميع، حتى أنه اقتنى ســـخان ماء 
منذ أكثر من سنة كان أفضل من ذاك المعروض 

في المحالت التجارية باهظة الثمن“.
أما علي بن عامر الذي رافق هذه الســـوق 
طيلـــة 50 ســـنة من العمـــل في مجـــال تجارة 
أي الفقير  الخردة، يعتبرها ســـوق ”الزوالي“ 

باللهجة التونسية.
”فهنـــا، ال يبالي الباعة بحالة الطقس مهما 
كانـــت، إذ ال المطـــر في الشـــتاء القارص وال 
حرارة الشـــمس في الصيف تثنيه من أن يأتي 
في الصباح الباكر محمال ببضائعه ليعرضها 
في ســـوق يفوق عمرها الـ100 سنة ويقصدها 
الجميـــع مـــن كل حـــدب وصـــوب“، على حد 

تعبيره.
مـــن جانبـــه، يـــرى جـــالل خميـــري أحد 
الحرفاء، أنه ”ال يقبل إلى هنا سوى الشخص 

الفقير والبســـيط، حيث يجـــد كل ما يـريد مـن 
كتـــب وتجهيـــزات ومـــواد منزليـــة مصنوعة 
من نحـــاس ورصـــاص وأليمينيـــوم وغيرها 
بأســـعـار مناســـبة وزهيدة، وأنه ال يرتاد هذه 
األماكن ســـوى من يـعرف جـيدا قيمة األشياء 

المعروضة فيهـا“.
ويقـــول رياض المرابط، الباحث في مجال 
التراث، إن ”هذه السوق الشعبية كانت سوقا 
صغيـــرة تلتئم بين صالتـــي العصر والمغرب 
فـــي إحدى بطاح العاصمـــة (بطحاء أي مـكان 
منفتح يمكن أن يعرض فيها الباعة بضائعهم) 
ومـــن ثمـــة تطـــورت بعـــد االســـتقالل وهـــي 
متخصصـــة في بيع الخردة واألجهزة القديمة 

والمستعملة“.
ويضيـــف أيضا أنهـــا ”لم تكـــن موجودة 
قبل العهد الحســـيني (1705-1957) على غرار 
أسواق المدينة العتيقة التي بدأت تتركز منذ 
العهد الحفصي (1228-1573)، ولكنها تطورت 
أكثر بالهيئـــة التي هي عليها اآلن خاصة بعد 
اســـتقالل تونس (1956) وهي مختصة في بيع 

األثاث والسلع القديمة“.
ويشير كذلك إلى أنها ”بقيت على مالمحها 
القديمـــة، فأحيانـــا تجـــد أشـــياء ال قيمة لها 
ولكنها تستمد قيمتها من تاريخ هذه السوق“.

ويتابع قائـــال إن“المنطقة التي توجد بها 
الســـوق حاليـــا كانـــت في العصـــر الحفصي 
منطقة راقية جدا وقريبة من إقامة الســـالطين 
ومـــن نهـــج ممـــر الســـلطان وكانـــت حينها 
مخصصة لبيـــع األســـلحة وترميمها لتتطور 

فيما بعد وتصبح سوقا لألثاث المستعمل“.
وتبقى مـطالب هؤالء الباعة فـي تحســـين 
وضعيات عيشهم على قائمة االنتظار، خاصة 
وأنهم مـــن ذوي الدخل المحدود وليس لديهم 
مـــورد رزق غيـــر فتات مـــا يبيعونـــه في هذه 

السوق.

الخردة مالذ فقراء تونس في سوق العصر

معظم مقتنيات سوق العصر يجمعها الباعة من الخردة لعرضها على الزبائن

سوق بسيط يلبي حاجيات الفقراء والبسطاء في تونس العاصمة

سوق العصر حيث يجد التونسيون ما ال توفره لهم املحالت التجارية الكبرى

«يوجد في النهر ما ال يوجد في البحر» مقولة شــــــهيرة تعكس حال سوق العصر الواقعة 
في أحد أحياء ضواحي العاصمة التونسية، حيث ميكن ألي عابر من هناك أن يعثر، بعد 
عملية فرز وبحث مطولة، على قطعة يعيد بها احلياة إلحدى آالته الكهربائية أو يصلح ِبها 

ما تعطل من أدوات منزلية.



} برلين - أكد موقع ”ستايل بوك“ اإللكتروني 
األلماني المهتم بالموضة والتجميل أن بعض 
مســـتحضرات التجميل الشـــائعة ال تحقق ما 

تعد النساء به في دعاياتها.
وأشـــار طبيب األمراض الجلدية األلماني 
المســـتحضرات  أن  إلـــى  بيلتـــس  يـــوزف 
المحتويـــة علـــى الذهب أو الكافيـــار أو مادة 
”كيـــو 10“ أو حمـــض الهيالورين علـــى الرغم 
من تأثيرها الملموس فـــي مقاومة التجاعيد، 
إال أنها في حقيقة األمر ذات جزيئات أكبر من 
مسام الجلد وبالتالي غير قادرة على اختراقه 

وإحداث تأثير كبير ودائم فيه.
كما بين أن كريمات الهاالت السوداء حول 
العيون ينطبق عليها ما ينطبق على الكريمات 
المضادة للتجاعيد: ”الهاالت الســـوداء حول 
العيـــون عادة مـــا تكـــون موروثـــة وال يمكن 

التغلـــب عليها بالمســـتحضرات التجميلية“. 
وأكـــد علـــى أن العناية بطبقة الجلـــد الرقيقة 
المحيطة بالعين ليســـت ســـيئة ويمكن القيام 

بها عن طريق كريم مرطب عادي.
كمـــا أثبتت دراســـات علميـــة أن كريمات 
معالجـــة الســـليوليت المعـــروف بجلد قشـــر 
البرتقال ال تنجح في معالجة مشـــاكله تماما، 
ألنها غير قادرة على اختراق الجلد والوصول 

إلى الطبقات الدهنية العميقة التي تؤدي إلى 
تكوينه. ويعتبر خبير التغذية األلماني سفين 
دافيـــد مولر أن عمليـــة التخلص من ســـموم 
الجســـم عن طريق منتجات خارجية ”سخافة 
محضة“. فبعض أنواع الشاي ومستحضرات 
التجميل المخصصة لذلك ال تنشـــط أي عملية 
حيويـــة للتخلص من الســـموم بطريقة فعلية. 
فالكحول، على ســـبيل المثـــال، يتم التخلص 
منها في الكبد، وليس باســـتخدام الشـــاي أو 

كريم مرطب.
وأضاف الدكتـــور يوزف بيلتس أن ”حجم 
مســـامات الجلد تحدده العوامل الوراثية، إذ 
ال يمكننا تغييـــر عددها، ال من خالل األمصال 
وال الكريمات“، مشـــيرا إلى أن مســـتحضرات 
التجميل الخاصة بالمسام ال تقوم إال بإخفائها 

صوريا دون الوصول إلى أثر حقيقي.

يمينة حمدي

} أكد باحثـــون أميركيـــون أن التحيز القائم 
على أســـاس الجنس في المـــدارس االبتدائية 
يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على مستقبل 

األطفال.
وأشاروا في دراستهم التي نشرها المكتب 
الوطنـــي للبحوث االقتصادية أن المدرســـين 
يفترضـــون دائمـــا أن الصبيـــان نابغـــون في 
مواد العلوم حتى وإن كانت الفتيات متفوقات 

عليهم في هذا المجال.
وأوضحـــوا أن األحـــكام المســـبقة حـــول 
الجنسين والتي يتعرض إليها األطفال بكثرة 
في المدرســـة وفي الفضـــاءات العمومية وفي 
وسائل اإلعالم من شأنها أن تترك آثارا طويلة 

المدى على خياراتهم الوظيفية عند الكبر.
ودعـــوا إلى ضـــرورة حمايـــة األطفال في 
ســـنوات الدراســـة األولى من تأثيـــر الصور 
النمطية ألدوار المـــرأة والرجل التي ما زالت 
تشـــكل التحـــدي األكبـــر فـــي طريـــق تحقيق 
المساواة بين الجنسين في التعليم وفي عدة 

مجاالت أخرى.
وقالوا إن تنقية أذهان األطفال من الثقافة 
الشـــعبية التـــي تربـــط الرجال دون النســـاء 
باالمتياز الفكري من شـــأنها ضمان تســـاوي 
فرص اإلنـــاث في الحصول علـــى وظائف في 

القطاع العلمي أسوة بالذكور.
وكانـــت منظمة اليونيســـيف قد ســـلطت 
الضوء على هذه المســـألة في تقرير أصدرته 
تحت عنـــوان ”التقدم من أجل األطفال“ والذي 
ركز بشـــكل خاص على التعليم والقضاء على 
التبايـــن بين الذكور واإلنـــاث في كافة مراحل 
الدراســـة من أجـــل تحقيـــق المســـاواة بين 
الجنســـين، مع التركيز علـــى ضمان الوصول 
الكامل والعادل للفتيات إلى التعليم األساسي 

الجيد واإلبداع فيه.

وأثبتت المؤشـــرات المعلـــن عنها من قبل 
حكومات العالم أن اإلناث يتفوقن على الذكور 

في جميع المواد بما فيها العلمية.
وبين اســـتطالع قام به مركز أبحاث المدن 
والنمو الســـكاني بمعهـــد شـــنغهاي للعلوم 
االجتماعيـــة أن نتائـــج اإلناث فـــي المدارس 
االبتدائيـــة والثانوية أفضل من نتائج الذكور 
فـــي جميع المـــواد تقريبا، مؤكـــدا أن الفارق 
يتضـــح خاصة فـــي نتائج اللغـــة اإلنكليزية، 
حيـــث يناهز 8 نقاط باإلضافة إلى الرياضيات 
والفيزيـــاء والكيميـــاء التـــي كان يعتقد أنها 

مجاالت نبوغ الذكور.
وكشفت البيانات الخاصة بالعالم العربي 
أن اإلنـــاث تفوقـــن علـــى الذكور خـــالل العقد 
المياديـــن األكاديمية  الماضـــي فـــي جميـــع 
بالمـــدارس  االلتحـــاق  نســـب  وأن  تقريبـــا، 
االبتدائيـــة لـــألوالد والفتيـــات تتقـــارب مـــع 

المعدالت العالمية.
وعند التحاق الفتيات العربيات بالمدارس 
االبتدائية فإنهن عادة ما يضاهين أو يتفوقن 
على الصبيان، وفـــي أغلب الدول العربية تقل 
أعداد الطالبات اللواتي يرســـبن في الصفوف 

عن عدد األوالد.
وأوضح فريق من علماء النفس في دراسة 
حديثة أن معدل الـــذكاء لدى اإلناث ارتفع عن 
نظيـــره لدى الذكور للمرة األولى منذ 100 عام، 
وأن ذلك يرجع إلى حقيقة أن الجنس اللطيف 

هو أفضل من يقوم بمهام متعددة.
وقال الباحث جيمـــس فالين ”لقد ارتفعت 
درجات معدل الذكاء للرجل والمرأة على مدار 
القـــرن الماضي، لكننا الحظنـــا حدوث ارتفاع 

في درجات المرأة بصورة أسرع“.
وأضـــاف ”يمكـــن القـــول إن ذلـــك يعتبر 
تسلســـل حداثة، حيث تســـبب تعقيـــد العالم 
الحديـــث في جعـــل أدمغتنا مهيـــأة وفي رفع 
قدراتنا الخاصـــة بمعدل الـــذكاء، وبدأ يظهر 
ويتضح للتو التأثير الكامل لمســـألة الحداثة 

على السيدات فيما يتعلق بهذا الشأن“.
وأوضح ”كلما زادت درجـــة تعقيد العالم، 
وتطلـــب العيـــش بداخله قدرا أكبـــر من الفكر 
المجـــرد، يبـــدأ الناس فـــي التكيـــف، ويمكن 
مالحظة هـــذا التحســـن بصـــورة أوضح مع 

الســـيدات مقارنة بالرجـــال، ألنهن كـــّن أكثر 
حرمانا في الماضي“.

ورغـــم تنويه العديد مـــن البحوث العلمية 
الحديثة بالقدرات العقلية للمرأة التي تجعلها 
تتفـــوق على الرجل، إال أن حظوظ الذكر تفوق 
ضعفي حظوظ األنثى في االنخراط في القطاع 
العلمي، كما ينســـحب األمر أيضا على فرص 
النســـاء في نيل شهادة عليا، ففرص الشابات 
فـــي بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيـــا واليابان 

وأســـبانيا والواليـــات المتحدة لنيل شـــهادة 
علميـــة تبلـــغ 35 بالمئـــة مقارنة بــــ77 بالمئة 

للشبان.
وأكـــدت منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونســـكو) أن عدد الفتيات 
اللواتي يدرسن العلوم قد ارتفع في السنوات 
األخيـــرة، فيما ال تلتحق ســـوى نســـبة قليلة 
منهـــن بالعمل في وظائف علميـــة، مما يؤدي 

إلى فقدان المجتمع لقوى عاملة موهوبة.

كما أشـــار تقرير أعدته مجموعة بوسطن 
لالستشارات أن المساواة بين الرجل والمرأة 
في البحـــث العلمي ”ال تزال بعيـــدة المنال“، 
وذلـــك بســـبب الحكم المســـبق علـــى قدرات 

المرأة.
وأظهـــرت البيانات اإلحصائية أن نســـبة 
النســـاء العامـــالت في مجال البحـــث العلمي 
ارتفعت بمعدل 3 نقـــاط مئوية من 1990 لتبلغ 

29 بالمئة حاليا.
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مستحضرات تجميل شائعة ال تحقق ما تعد النساء به

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت دراسة بريطانية أن 
الصراحة والتحلي بروح الدعابة 

ووضع الصور اجلماعية تزيد فرص 
جناح محاولة التعارف على شخص 

جديد على اإلنترنت والنجاح في 
بناء عالقة مع اآلخر.

◄ اكتشف علماء أميركيون أن 
اإلنسان يصبح مكتمال وراشدا 

بعد بلوغه 25 عاما ألن جزء الدماغ 
املسؤول عن البحث عن أشياء 

جديدة ومجهولة ينشط لغاية سن 
الـ25 فقط.

◄ أكد باحثون أن تنامي شعبية 
الصور واألفالم اإلباحية املجانية 

على اإلنترنت ساعد في تقلص 
عدد الزيجات بالواليات املتحدة 

األميركية. ويقول الباحثون إن هناك 
ترابطا وثيقا بني هذين األمرين.

◄ ينصح األطباء املرأة احلامل 
بالتحدث إلى جنينها باستمرار 

ألن صوتها هو أول األصوات التي 
يسمعها وهو في بطنها، مؤكدين أن 
التحدث إليه قبل والدته يطور خبرته 

وقدراته اللغوية.

◄ أثبتت نتائج دراسة علمية أجراها 
علماء النفس من جامعة لندن أن 

املدخن يتعرض إلى الكآبة والقلق 
أكثر من غير املدخن. وتبّني أن ترك 
التدخني يؤدي إلى حتسن احلالة 

النفسية للشخص، ويصبح مستوى 
القلق والكآبة عنده اعتياديا.

◄توصلت دراسات حديثة إلى إثبات 
التأثير اإليجابي للموسيقى على 

حياة اإلنسان، حيث كشف باحثون 
أنها تعزز صحة القلب واألوعية 

الدموية كما تساعد على االسترخاء 
والبهجة، وبالتالي ينخفض ضغط 

الدم ومعدل ضربات القلب.

باختصار

[ األدوار النمطية تعيق اقتحام المرأة للمجاالت العلمية [ حظوظ الرجل ضعفا حظوظ المرأة في العمل بالقطاع العلمي
تنقية أذهان األطفال من الثقافة الشعبية التي تربط الرجال دون النساء باالمتياز الفكري 

من شأنها ضمان تساوي الفرص في احلصول على وظائف.

موضة

} يتواصل صعود اإلطاللة العســـكرية 
بالنســـبة للموضة النســـائية في موسم 
ربيع/صيـــف 2015، وخالفا لما تتصف 
بـــه هذه األزيـــاء مـــن كونها تـــدل على 
المظهر القـــوي والجـــريء إال أنها هذا 
الموسم تتجه نحو مظهر مفعم باألناقة 
واألنوثـــة والرقة مما يجعلها تنســـجم 

أكثر مع طبيعة المرأة.
وتظهـــر فخامـــة وجماليـــة األزيـــاء 
العســـكرية هـــذا الموســـم مـــن خـــالل 
الجواكت ذات األحزمة وشرائط األكتاف 
الكاجـــوال  والســـراويل 
ذات الجيـــوب الكثيـــرة 
الضخمـــة.  واألبـــوات 
تكتســـي  وكعادتهـــا 
هـــذه اإلطاللـــة باللون 
األخضـــر الزيتونـــي 
واألزرق  والبيـــج 
الداكـــن والرمـــادي 

والبني.
المالبس  وتأتي 
هـــذا  العســـكرية 
أيضـــا  الموســـم 
جديـــدة  بصياغـــة 
أكثر أناقة وفخامة، 
حيث تم االستغناء 
النقـــوش  عـــن 
التي  المموهـــة 
تمـــزج بيـــن درجات 
األخضر والبني. 
تصطبـــغ  كمـــا 
بطابـــع أنثـــوي رقيـــق 
من خـــالل االعتماد على 
االنســـيابية  الخامـــات 
والحليـــات األنثويـــة 

كطّيات البليسيه.
ومـــن خـــالل االنتقـــاء 
لألكسســـوارات  الجيـــد 
واألحذيـــة المناســـبة للزي 
عبـــر اللعب باأللـــوان يمكن 

تخفيف حدة هذه اإلطاللة.

األنوثة عنوان اإلطاللة 

العسكرية الجديدة

األحكام املسبقة عن قدرات الجنسني تؤثر على مستقبلهما الوظيفي

الولع المبالغ فيه بالتسوق يدل على خلل نفسي
} لندن - تعتبر الكثير من النســـاء التســـوق 
وســـيلة ترفيهيـــة تمكنهن من قضـــاء أوقات 
فراغهـــن واالســـتمتاع بتلبيـــة رغبة الشـــراء 
والفرجـــة علـــى مـــا هـــو جديد في األســـواق 
والمحالت التجارية، غير أن الولع بالتســـوق 
قد يوصل بعض السيدات إلى حالة مرضية ال 

يدركن أسبابها الفعلية.
إحـــدى  أجرتهـــا  دراســـة  أظهـــرت  وقـــد 
الجامعـــات البريطانيـــة أن اهتمـــام النســـاء 
بالتســـوق والشـــراء، الذي قد يصل في بعض 
الحـــاالت إلـــى المبالغـــة واإلدمـــان والهوس 
المرضي، يتطلب عالجا نفســـيا للتخلص من 

آثاره.
وقـــد خلصت نتائـــج اإلحصائيـــات التي 
اعتمدها الباحثون إلى أن نسبة النساء تصل 

إلى 90 بالمئة بين المصابين بهوس الشراء.
 كمـــا أشـــارت الدراســـة إلى ارتبـــاط ذلك 
باالكتئاب، حيث وجدت أن 30 بالمئة من عينة 

مرضى االكتئاب لديهم هوس بالشراء.
وأرجـــع الباحثـــون ذلـــك إلى أن النســـاء 
بطبيعتهـــن يحببن التســـوق باعتبـــاره أحد 
األنشـــطة الممتعة والمســـلية، وال يخجلن في 

التعبير عن ذلك في استطالعات الرأي.
 غير أن الرجال يـنظرون لـلتســـوق كمهمة 

هدفها شراء سلع معينة لغرض معين، وبشكل 
عام ال يبدون إعجابا بهذا النشاط.

يذكر أن بعض الدراســـات وجدت ارتباطا 
بيـــن المصابين بهوس الشـــراء وبين العديد 

مـــن األمراض النفســـية ولعل أهمهـــا ارتفاع 
االضطرابـــات المزاجية لـــدى المدمنين على 
التبضع، وكذلـــك اضطرابات القلـــق والتوتر 

باإلضافة إلى اإلصابة بالوسواس القهري.

الرغبة الدائمة في الشراء تنم عن محاولة تعويض نقص ما في حياة المرأة

المساواة بين الجنسين تبدأ من عدم التفرقة بين األطفال

خلصت دراســـة نرويجية إلى أن الوزن الزائد والتدخني ربما يزيدان 

اإلصابـــة بحرقة املعـــدة أو ارتجاع املـــريء وأن الرجال أقل عرضة 

لذلك من النساء.

كشـــفت األكاديمية األميركية لعمليـــات تجميل الوجه أن هناك 

ارتفاعـــا ملحوظا في عدد عمليات التجميل الجراحية ســـببه عدم 

رضى الشباب عن صورهم ”السيلفي“.

دعـــا أطباء من منظمة الصحة العاملية الشـــباب إلى تقليص وقت 

االســـتماع للموسيقى عبر سماعات األذن، ألن املستوى الزائد من 

الضجيج يؤدي إلى تردي حاسة السمع.

املؤشـــرات املعلـــن عنها من 

قبـــل حكومات العالـــم تظهر 

تفوق اإلناث علـــى الذكور في 

املواد العلمية

◄

حجم مســـامات الجلـــد تحدده 

العوامل الوراثية، إذ ال يمكننا 

تغييـــر عددها في الجلد، ال من 

خالل األمصال وال الكريمات

◄
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◄ جدد نادي الشباب اإلماراتي 
عقد العبه داوود علي ملدة ٣ 

مواسم، ولم يكشف النادي عن أي 
تفاصيل أخرى حول التجديد الذي 

أنهى اجلدل القائم حول مستقبل 
هذا الالعب املنتهي عقده في فترة 

االنتقاالت األخيرة.

◄ صعد فريق الرجاء البيضاوي 

املغربي إلى دور الـ٣٢ لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا عقب تعادله 
٢-٢ مع مضيفه الشياطني السود 

بطل الكونغو في إياب الدور 
التمهيدي للمسابقة.

◄ اقترب احلارس زهير العروبي 
من جتديد عقده مع الدفاع 

اجلديدي الذي سينتهي الصيف 
املقبل، حيث كثف مجلس إدارة 

الفريق من اجتماعاته مع العروبي 
في الفترة األخيرة من أجل إقناعه 

بالبقاء.

◄ أعلن نادي احتاد احلراش 
اجلزائري عن تعيني بوعالم شارف 

مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا 
لعبدالقادر يعيش، الذي استقال 
من منصبه قبل نحو أسبوعني.

◄ تقدم نادي الزمالك بطلب 
رسمي إلى االحتاد األفريقي 

لكرة القدم ”الكاف“ يطلب فيه 
نقل مباراة الذهاب لدور الـ٣٢ 
للكونفيدرالية األفريقية أمام 

فريق ريون سبورت الرواندي إلى 
رواندا بدال من مصر.

◄ أكد العب املنتخب العراقي 
واحملترف في صفوف الرائد 

السعودي أمجد راضي على أن 
الدوري ال يزال طويال وبإمكان 

فريقه حتسني وضعيته في جدول 
الترتيب في اجلوالت املقبلة.

العين اإلماراتي ضيفا ثقيال على نفط طهران في دوري األبطال
[ النصر السعودي يواجه اختبارا صعبا في معقل لخويا القطري

} بوينس آيرس - ظفر العب التنس األسباني 
رافايـــل نـــادال بأولـــى بطوالته في املوســـم 
اجلاري بعـــد أن تغلب على األرجنتيني خوان 
موناكو في املبـــاراة النهائية لبطولة بوينس 
آيرس املفتوحـــة للتنس التي عـــاد إليها بعد 
10 أعوام من املشـــاركة األولـــى له في البطولة 
عـــام 2005، ليضع حـــدا للشـــكوك التي ثارت 
فـــي الفترة األخيرة حول مســـتقبله في اللعبة 

البيضاء. وفك األسباني صيامه عن األلقاب. 
وهـــذا التتويج األول لنـــادال منذ إحرازه 
لقب بطولـــة روالن غـــاروس للمرة التاســـعة 
في مســـيرته بفـــوزه في يونيـــو املاضي على 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش قبل أن يفشـــل 
بعدها فـــي إحراز أي لقب في مشـــاركاته الـ6 

التالية. 
ورفـــع نـــادال رصيده إلـــى 46 لقبـــا على 
املالعب الترابية ما جعله على املســـافة ذاتها 
من األرجنتيني غييرمـــو فياس الالعب األكثر 

تتويجا على املالعب الترابية. 
وأعرب نادال عن سعادته بالفوز بالبطولة 
األولـــى له هذا املوســـم قائـــال ”إن الفوز هنا 

يسعدني كثيرا.. لقد حققت هدفي .. أنا سعيد 
جـــدا باملـــودة التي منحتنـــي إيهـــا البطولة 

والناس هنا .. سأرحل بشعور ال ينسى“.
وأضـــاف نـــادال الـــذي تعرض لسلســـلة 
مـــن اإلصابات خالل الشـــهور األخيـــر، قائال 
”أنا ســـعيد بأننـــي متكنت من التقـــدم خطوة 
جديـــدة لألمـــام فـــي طريق عودتي ملســـتواي 
بعـــد اإلصابـــات التي تعرضـــت لهـــا .. إنها 
حلظة مهمة بالنســـبة إلـــي .. أمتنى أن تكون 
هـــذه البطولـــة بداية لعام مـــن اللعب اجليد.. 
أمتنى أن مينحني هذا الفوز املزيد من الهدوء 

والثقة“. 

وشكل موناكو املصنف الـ60 على مستوى 
العالـــم خصما عنيدا بالنســـبة إلـــى الالعب 
األســـباني الـــذي كان يبحث عـــن اللقب األول 
له في املوســـم اجلـــاري. وقـــال موناكو الذي 
أعـــرب عـــن رضاه عمـــا قدمه خـــالل البطولة 
رغـــم الهزمية فـــي املباراة النهائية ”ســـتعود 
كالســـابق رافا .. أنت وحش ولكنك شـــخص 

رائع أيضا.. تهنئتي“. 
وبـــدأت املبـــاراة متأخرة لبضع ســـاعات 
بسبب األمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة 
األرجنتينية بوينس آيرس. وتسببت األمطار 
مـــرة أخرى فـــي توقف املبـــاراة عندمـــا كان 
التعادل بشـــوط لـــكل من الالعبني هو ســـيد 
املوقف. ”بوينس آيرس تبكي ألنك سترحل يا 
رافـــا“، كان هذا ما صدحت بـــه اجلماهير من 
املدرجات والتي وجدت نفســـها في حيرة بني 
مساندة مواطنها موناكو وبني العبها املفضل 

نـــادال. وأكد نادال مـــن خالل فوزه 
أمس على سيطرة الالعبني األسبان 
علـــى لقـــب البطولـــة األرجنتينية 
لســـبع مرات متتاليـــة. ومن ناحية 

أخرى اســـتعاد نادال املركـــز الثالث 
في الئحة التصنيف العاملي اجلديد لالعبي 

كرة املضرب الصادر أمس االثنني. وكان نادال 
خســـر املركز الثالـــث األســـبوع املاضي بعد 
فقدانه لقب بطـــل دورة ريو دي جانيرو، لكنه 

عوض هذا األسبوع بتتويجه بهذا اللقب. 
واستعاد نادال املركز الثالث من البريطاني 
أندي موراي الذي خـــرج من ربع نهائي دورة 

دبي فتراجع إلى املركز اخلامس. 
واســـتغل الياباني كي نيشيكوري خروج 
موراي مـــن ربع نهائـــي البطولـــة اإلماراتية 
وارتقى إلى املركز الرابع بعد خسارته نهائي 
دورة أكابولكو املكسيكية أمام األسباني دافيد 
فيـــرر الذي ارتقى إلى املركـــز الثامن. وحافظ 
السويســـري روجيـــه فيدرر بنقاطـــه ومركزه 
الثانـــي بعد احتفاظه بلقـــب دورة دبي، خلف 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش األول والذي 
عزز موقعه في الصـــدارة بـ125 نقطة (13165) 

ببلوغه نهائي دورة دبي. 
طومـــاس  التشـــيكي  مـــن  كل  وتراجـــع 
دمييتروف  غريغـــور  والبلغـــاري  بيرديتـــش 
مرتبة واحدة فصـــار األول 9 بعد خروجه من 
ربع نهائي دورة دبي والثاني 11 بخروجه من 

الدور الثاني لدورة أكابولكو املكسيكية.  نادال يستعيد هيبته

الثالث  املــركــز  استعاد  نـــادال 

ــوراي الــذي خــرج من  من أنــدي م

ربع نهائي دورة دبي متراجعا إلى 

املركز الخامس

◄

رياضة

نادال يظفر بباكورة ألقاب الموسم

«الهـــالل نـــاد عظيم، لـــم أندم قط علـــى قبول مهمـــة تدريبه، لقد 

تركت اســـمي في تاريـــخ ناد بهذا الحجم رغم الفتـــرة القصيرة التي 

عملت فيها معه». 

لورينتيو ريجيكامب 
مدرب الهالل السعودي األسبق

«يمكـــن أن نتوج بلقب الدوري دون أن نهـــزم أي فريق كبير، نحن 

اآلن فـــي املركز األول وســـنحاول أن ندافع عـــن حظوظنا إلى آخر 

السباق». 

دانيال سانشيز 
مدرب األفريقي التونسي

«هـــو انتصـــار معنوي وأكثر من مفيد وســـيكون له تأثيـــر رائع على 

معنويـــات الالعبني للذهـــاب بعيدا في املســـابقة القارية، وكذلك 

تحسني موقعهم على سلم ترتيب الدوري». 

زهير نعيم صاحب 
العب فريق املغرب التطواني

متفرقات

◄ حسم هيوسنت روكتس وجنمه جيمس 
هاردن املواجهة القوية ضد كليفالند 

كافالييرز وجنمه ليبرون جيمس 103-105 
بعد التمديد ضمن دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني. وجاءت املواجهة 
بني الالعبني املرشحني ألفضل 

العب في املوسم على قدر 
التطلعات. وإذا كان جيمس 

تفوق على هاردن نقاطا 
(37 مقابل 33)، فإنه 

فشل في حسم 
النتيجة في مصلحة 

فريقه بعد أن أهدر 
رميتني حرتني قبل 
أربع ثوان من نهاية 

الوقت اإلضافي. 
وعموما أهدر جيمس 

8 محاوالت من رميات 
حرة من أصل 11.

ع ســـاعات 
ا العاصمة 
بت األمطار 
عندمـــا كان 
هو ســـيد 
سترحل يا 
جلماهير من 
ي حيرة بني 
بها املفضل 

ه 

ث 
لال

األميركي للمحترفني. و
بني الالعبني
العب في
التطلعات
عل تفوق
37)
ف
ا
ف
ر
أر
الو
وعم
8 م
ح

◄ أكملت فرق بطولة العالم لسباقات 
فورموال1 للسيارات جتاربها استعدادا 

النطالق املوسم اجلديد فتصدر فالتيري 
بوتاس الترتيب بأفضل زمن بسيارة 
وليامز بينما تطلع مرسيدس حامل 

اللقب بتفاؤل إلى السباق االفتتاحي في 
أستراليا. وعلى بعد أسبوعني فقط من 

انطالق املوسم في ملبورن في 15 مارس 
قامت الفرق مبزيج من اللفات السريعة 

واالنطالقات في مسارات طويلة على حلبة 
كاتالونيا في برشلونة. وقام بوتاس الذي 

قد يكون أكبر منافس 
لثنائي مرسيدس 

لويس هاميلتون بطل 
العالم ونيكو روزبرغ 

بأسرع لفة بعدما 
قطع زمن احللبة 

في دقيقة 
واحدة 

و23.063 
ثانية.

باختصار

ي س بو م و و بر ي ي
منافس  ن أكبر
 مرسيدس

هاميلتون بطل 
ونيكو روزبرغ 
 لفة بعدما
من احللبة 

قة
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} نيقوســيا  - يحـــل العـــني اإلماراتي ضيفا 
على نفـــط طهران في مواجهة صعبة للفريقني 
حيـــث يتمتع نفط طهران مبســـاندة اجلمهور 
فيمـــا تقف اخلبـــرة في صف العـــني. ويدخل 
العني هذا اللقاء مبعنويات عالية بعد تصدره 
ترتيب الدوري اإلماراتي ألول مرة هذا املوسم 
بفوزه علـــى الفجيرة 3-0 في مبـــاراة مؤجلة 
من املرحلـــة الرابعة. كما طالت إيجابيات فوز 
العني علـــى الفجيرة التي رفعـــت رصيده في 
صـــدارة الـــدوري إلى 39 نقطة ليفـــك ارتباطه 
مع شريكه السابق اجلزيرة، استعادة خدمات 
جنمـــه عمر عبدالرحمن بعـــد غياب طويل عن 
املالعب بعد تعرضه إلصابة قوية خالل مباراة 
املنتخب اإلماراتي مـــع نظيره العراقي في 30 
يناير املاضي لتحديد صاحب املركز الثالث في 

كأس آسيا 2015 في أستراليا. 
وتشـــكل عودة عبدالرحمـــن دفعة معنوية 
وفنيـــة قوية للعـــني بعدما ظهـــر تأثير غيابه 
واضحا، وخصوصا خالل مباراته مع الشباب 
الســـعودي فـــي اجلولـــة األولى حيـــث غابت 
الفرص احلقيقية ملهاجميه والتي كان يضطلع 
عمر بـــدور أساســـي فـــي صناعتهـــا للغاني 

أسامواه جيان والفرنسي كيمبو ايكوكو. 
ويعـــرف العني أن مباراتـــه اليوم لن تكون 
ســـهلة أمام نفط طهران صاحب املركز الثاني 
في الدوري اإليراني والساعي إلى عدم تقلص 
آماله مبكرا بالتأهل في حال تعرض خلســـارة 
ثانية على التوالي بعد األولى أمام باختاكور 

1-2 في طشقند.
ويســـعى النصر والشباب السعوديني إلى 
حتقيـــق الفوز في هذه اجلولـــة للدخول بقوة 
في دائرة املنافســـة على إحدى بطاقات التأهل 
للدور الثاني (دور الســـتة عشـــر في البطولة) 
بعدمـــا ســـقط الفريقان فـــي فخ التعـــادل في 
اجلولة األولى من مباريات هذا الدور الثالثاء 
املاضي. ولم تكن مبـــاراة كال من الفريقني في 

الدوري احمللي مطلع هذا األسبوع أفضل حاال 
حيث ســـقط النصـــر في فخ التعـــادل 1-1 مع 
مضيفه الفتح السبت، كما حقق الشباب فوزا 
صعبا 2-1 بشق األنفس على مضيفه الشعلة.

ويواجه النصر اختبارا صعبا حيث يحل 
ضيفـــا على خلويا القطري الذي أحكم قبضته 
على صـــدارة جدول الدوري القطري بعد فوزه 
الثمني على مضيفه الســـد املتصدر الســـابق 
للبطولة 1-0 الســـبت لينتزع خلويا الصدارة 
من الســـد وترتفع معنويات العبيه قبل مباراة 

اليوم. 
ومتثـــل املباراة بني الفريقني في املجموعة 
األولـــى مواجهة مثيرة بني فريقني يتصدر كال 
منهما املسابقة احمللية في بالده، حيث يحتل 

النصر الصدارة في الدوري احمللي ببالده. 
واســـتهل النصـــر مســـيرته فـــي البطولة 
بالتعادل 1-1 مع بونيودكور األوزبكي الثالثاء 
املاضي فيما خســـر خلويا بنتيجة ثقيلة 3-0 
أمـــام بيـــروزي اإليراني مما ســـيجعل مباراة 
اليـــوم مبثابـــة عنـــق الزجاجة للخويـــا الذي 
يتطلع إلى حتقيق الفوز األول له في املجموعة 
وهو نفـــس الهدف الذي يصبـــو إليه النصر.

وفـــي املبـــاراة األخرى فـــي املجموعـــة، يحل 

بيـــروزي املتصدر ضيفا علـــى بونيودكور في 
محاولة من الفريـــق اإليراني لتعزيز صدارته 
فيما يسعى صاحب األرض إلى حتقيق الفوز 

النتزاع الصدارة من الفريق اإليراني.
وفـــي املجموعة الثانية، يخوض الشـــباب 
الســـعودي اختبـــارا صعبـــا أمـــام باختاكور 
األوزبكـــي الذي يتصدر املجموعـــة بعد الفوز 
على نفـــط طهـــران اإليراني 2-1 فـــي اجلولة 
األولى من مباريات املجموعة الثالثاء املاضي. 
ويدرك باختاكـــور صعوبة املبـــاراة التي 
تنتظره على ملعب فريق الشـــباب السيما وأن 
األخير قدم عرضا قويا في الدوري الســـعودي 
مطلـــع هذا األســـبوع وحقق الفـــوز 2-1 على 
مضيفه الشـــعلة بفضل هدفني سجلهما نايف 
هزازي الذي ظهر مبســـتوى طيب في املباراة 
ليكون أحد األسلحة التي يخشاها باختاكور.

وكان الفوز على الشـــعلة في غاية األهمية 
حيـــث أنه الفوز األول للشـــباب بقيادة املدرب 
البرتغالـــي جاميـــي باتشـــيكو الـــذي تولـــى 

مسؤولية الفريق مطلع العام احلالي. 
ومع اســـتعادة الفريق نغمة االنتصارات، 
ارتفعـــت معنويـــات العبيـــه وأصبـــح الهدف 
اجلديد لهم هـــو البحث عن الفـــوز األول لهم 

في مجموعتهم اآلسيوية والقفز على القمة من 
خالل الفوز على باختاكور املتصدر. واستهل 
الشباب مســـيرته في هذه املجموعة بالتعادل 
السلبي مع العني اإلماراتي الثالثاء املاضي. 

دور  فـــي  التقيـــا  أن  للفريقـــني  وســـبق 
املجموعـــات أيضا بنفس البطولـــة عام 2010 
ففاز الشـــباب على باختاكور 3-1 في عقر داره 

ذهابا ثم فاز 2-1 على ملعبه إيابا.
وفـــي باقـــي املباريات التي تقـــام الثالثاء 
بنفس اجلولـــة، يلتقـــي شـــاندوجن ليونينج 
الصيني مـــع تشـــونبوك هيونـــداي موتورز 
الكوري اجلنوبي وكاشـــيوا ريسول الياباني 
مـــع بيكامكـــس بينـــه دوجن الفيتنامـــي فـــي 
املجموعـــة اخلامســـة وســـيوجننام إيلهـــوا 
تشـــومنا الكوري اجلنوبي مع جامبا أوساكا 
الياباني وقوانغتشـــو الصيني مـــع بوريرام 

يونايتد التايالندي في املجموعة السادسة. 
وشـــهدت اجلولـــة األولـــى مـــن مباريات 
املجموعتـــني الثالثاء املاضي فوز شـــاندونغ 
علـــى بيكامكـــس 3-2 وتعـــادل كاشـــيوا مـــع 
تشونبوك ســـلبيا وفوز قوانغتشو على غامبا 
أوساكا 2-0 وبوريرام يونايتد على سيونغنام 

.1-2

ــــــة إلى عــــــزف نغمة  ــــــع الفــــــرق العربي تتطل
ــــــة القارية رغم  االنتصــــــارات فــــــي البطول
ــــــي تنتظرها اليوم  االختبارات الصعبة الت
الثالثاء في اجلولة الثانية من مباريات دور 
املجموعــــــات في دوري أبطال آســــــيا لكرة 

القدم.

زمالء عموري في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى طهران

◄ اقترحت رابطة الدوري األملاني لكرة 
القدم إلغاء الدور الـ16 من بطولة كأس 

العالم 2022 بقطر، حيث يتأهل إلى الدور 
الثاني الفريق صاحب املركز األول من 

كل مجموعة فقط. وقال أندرياس ريتيج 
األمني العام للرابطة في ”إلغاء دور الـ16 
خيار جيد، بحيث يتأهل الفريق صاحب 

املركز األول من كل مجموعة بدال من 
الفريقني األول والثاني 

معا وبذلك ميكن 
إقامة دور الثمانية 
مباشرة“. وأضاف 
ريتيج ”ال ميكن أن 

يتم تقليص فترة 
املونديال من 28 إلى 32 

يوما وإلزام الالعبني 
بخوض نفس 
عدد املباريات 

املعتاد“.

◄ يخطط فريق فيورنتينا اإليطالي 
للتعاقد بشكل نهائي مع الدولي املصري 

محمد صالح الالعب السابق لفريق 
تشيلسي. وتأتي هذه اخلطوة تزامنا 

مع ما يقدمه الالعب املصري من عروض 
هجومية قوية رفقة الفيوال منذ انضمامه 
إلى الفريق في يناير املاضي على سبيل 
اإلعارة حتى نهاية املوسم 
احلالي. وذكر أن إدارة 

فيورنتينا على استعداد 
لتقدمي مبلغ يصل 

إلى 18 مليون يورو 
على طاولة مفاوضات 

تشيلسي لشراء عقد 
املهاجم املصري محمد 

صالح بشكل نهائي في 
امليركاتو الصيفي 

املقبل.

◄ تستضيف الكويت يومي اخلميس 
واجلمعة املقبلني مؤمترا عامليا عن 

استقاللية املنظمات الرياضية والتحكيم 
الرياضي. يحظى املؤمتر مبشاركة واسعة 

حملاضرين من اللجنة األوملبية الدولية 
واالحتادين الدولي واألوروبي لكرة 

القدم (فيفا ويويفا) ومحكمة التحكيم 
الرياضي (كاف). وسيحضر املؤمتر 

الشيخ أحمد الفهد رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي الذي ينظم احلدث مع هيئة 
التحكيم الوطنية الرياضية الكويتية. 

كما سيحضر ممثلون ألغلب دول منطقة 
الشرق األوسط ومحيطها كمصر واملغرب 

والهند وباكستان 
وإيران وبنغالدش 

وكازخستان وسوريا 
والعراق واألردن 

ولبنان، إضافة إلى 
دول اخلليج 

الكويت 
والبحرين 

وقطر 
والسعودية 

واإلمارات 
وعمان.

والثاني
كن 

انية 
ضاف 
ن أن
رة 

إلى 32 2
العبني 

اإلعار
احل
ف

تش
امله
ص

باكستان
بنغالدش 
تان وسوريا

واألردن 
ضافة إلى 

يج

ن 

ية 
ت 

ــاب الـــســـعـــودي يــخــوض  ــب ــش ال

باختاكور  أمـــام  صعبا  اخــتــبــارا 

األوزبكي الذي يتصدر املجموعة 

بعد الفوز على نفط طهران

◄



} لنــدن - رفـــع جـــون تيري رصيـــده إلى 13 
لقبـــا كبيرا فـــي 20 عاما مع تشيلســـي بعدما 
قـــدم أداء صلبا في الدفـــاع ضمن نهائي كأس 
رابطة األنديـــة اإلنكليزية لكـــرة القدم، وطلب 
مـــن زمالئه فـــي الفريق اســـتغالل الفوز على 
توتنهام هوتســـبير كنقطة انطالق للمزيد من 

النجاحات. 
وأحرز تيري هدفا قبل نهاية الشوط األول 
قاد به تشيلسي للفوز 2-0 على توتنهام لينال 
املدافع املخضرم اللقب 12 في مشـــواره كقائد 
للفريق. وقـــال تيري الذي نـــال جائزة أفضل 
العب في املباراة ”رمبا يكون هذا بداية شـــيء 
جيد للغاية لكن يجب علينا مواصلة االنطالق 

وأمامنا الدوري للتركيز عليه“. 
وجنـــح تيري في احلد من خطورة املهاجم 
هاري كـــني الذي أحرز هدفني في املباراة التي 
فـــاز فيهـــا توتنهـــام 5-3 على تشيلســـي في 
الدوري في أول أيام العام اجلديد. كما أشـــاد 
غاري كاهيل قلب دفاع تشيلســـي بأداء زميله 

املخضرم تيري. 
وقـــال كاهيل ”قـــدم عرضا رائعـــا. منحنا 
الهدف األول وهو مهم للغاية. هذا مهم للغاية 
في املباريات النهائية وجنح جون في ذلك لكن 
ليـــس الهدف فقط بل األداء الذي قدمه بشـــكل 
عام في الدفاع“. واســـتعاد تيري ذكريات فوز 
تشيلســـي بكأس الرابطة قبل عشـــر ســـنوات 
وهـــو أول لقـــب للمـــدرب البرتغالـــي جوزيه 

مورينيو في فترته األولى مع الفريق.
ونـــال تيري أيضا جائـــزة أفضل العب في 
املباراة النهائية عام 2005 حيث توج تشيلسي 
خالل نفس املوسم بلقب الدوري للمرة األولى 

بعد 50 عاما. 
وقال تيري ”إنه اللقـــب األول وهو مذهل. 
الفوز بـــكأس الرابطة موســـم 2004-2005 في 
أول عـــام جلوزيه هنا كان يعنـــي لنا الكثير“. 
وعاد مورينيو لتشيلسي في 2013 لكن الفريق 

لم يحرز أي لقب املوسم املاضي. لكن تشيلسي 
يتصدر الدوري املمتـــاز حاليا متقدما بخمس 
نقاط عن أقرب منافســـيه مانشســـتر ســـيتي 
حامل اللقب وصاحب املركز الثاني الذي خسر 

أمام ليفربول. 
وتبدو فرص تشيلســـي في التقدم بدوري 
أبطال أوروبا قوية بعد تعادله 1-1 مع مضيفه 
باريس ســـان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور 

الستة عشر الشهر املاضي. 
وقـــرر مورينيو الدفـــع بكيـــرت زوما (20 
عامـــا) بعيدا عن مكانه األصلي في خط الظهر 
أمام توتنهام وأشـــركه في مركز العب الوسط 
املدافع لتعويض غياب نيمانيا ماتيتش بسبب 
اإليقاف، لينجح املدافع الفرنســـي في االرتقاء 
إلى مســـتوى احلدث. وقال كاهيل ”لعب كيرت 
في مكان غير معتاد بالنسبة إليه وظهر بشكل 

رائع أيضا. أشعر بحماس شديد“.
وأكد مدافع فريق تشيلسي اإلنكليزي جون 
تيـــري أنه لن يتراجع عن قـــرار اعتزال اللعب 
الدولـــي الذي اتخذه العـــام 2012. وقال تيري 
”لـــن أتراجع عن اعتـــزال اللعـــب الدولي، ولن 
أخوض في أي تفاصيل خالل الوقت احلالي“. 

وعبـــر قائد البلـــوز عن اشـــتياقه ألجواء 
اللعب فـــي ملعـــب وميبلي الذي يســـتضيف 
مباريـــات منتخب بالده (إنكلترا)، ولكنه أغلق 
هذه الصفحة، مشيرا إلى أن منتخب ”األسود 
لديه تشـــكيلة تسير بشـــكل جيد في  الثالثة“ 

الفترة األخيرة. 
وتابع تيري ”عندما عزف النشـــيد الوطني 
قبل مبـــاراة توتنهام، شـــعرت باحلنني كثيرا 
للعب في وميبلي، فاألجواء هنا رائعة للغاية“. 
ومن ناحيـــة أخرى توقع جنم كـــرة القدم 
السابق تيري هنري فوز تشيلسي بثالثية هذا 

املوسم. 
وقال هنري ”اآلن تشيلسي قادر على الفوز 
بالثالثيـــة، لديه اجلودة واألفـــكار التي تلزم، 

والوقت سيحكم“. 
وأضـــاف ”ال أجد شـــيئا مينع تشيلســـي 
من التتويج بالدوري بعد خســـارة مانشستر 
ســـيتي أمام ليفربول، فهو ميتلك مدربا يحمل 
خبرة تؤهله للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا“. 
ورغم ذلك، فإن هنري اشترط على تشيلسي 
تقدمي أفضل ما لديه لتحقيق النتائج املرجوة 

منه.
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حلم نهائي كأس أسبانيا يراود برشلونة وفياريال
[ اختبارات سهلة للكبار في كأس ألمانيا [ قمة متجددة بين باريس سان جرمان وموناكو

} نيقوســيا - أثبت فريق فياريال أن بوســـعه 
مقارعة كبار أســـبانيا هذا املوسم، لكن الفريق 
سيكون  املعروف باسم ”الغواصات الصفراء“ 
بحاجـــة إلـــى أداء مثالـــي إذا أراد اجتيـــاز 

برشلونة والوصول إلى نهائي كأس امللك. 
وفاز برشلونة، صاحب الرقم القياسي في 
إحراز اللقب، مبباراة الذهاب 3-1 في نوكامب 
وحينهـــا أهدر نيمـــار ركلة جزاء في الشـــوط 
الثانـــي لكنه يبقى قريبا مـــن التتويج باللقب 
للمـــرة 27. وســـيكون فياريال فـــي حاجة إلى 
أخذ حـــذره أمام أحد أقوى الفـــرق الهجومية 
بالدوري لو أراد الوصـــول إلى نهائي الكأس 
فـــي مايـــو املقبـــل أمـــام أتلتيـــك بيلبـــاو أو 
أسبانيول بعد تعادلهما 1-1 في لقاء الذهاب. 
وكان برشلونة قد عانى كثيرا أمام فياريال، 
الشهر املاضي، في الدوري إذ تأخر مرتني قبل 
أن يفوز في النهاية 3-2. وقضى فياريال عاما 
واحدا في الدرجة الثانية مبوسم 2013-2012، 
لكنه عاد بقوة حتت قيادة املدرب مارســـيلينو 
وبتشـــكيلة مليئـــة باملواهـــب الشـــابة وتلقى 

إشادات واسعة بسبب أسلوبه الهجومي.
وإضافة إلى العرض القوي الســـابق أمام 
برشلونة في الدوري متكن فياريال من حتويل 
تأخره بهدف إلـــى تعادل 1-1 في ضيافة ريال 
مدريد متصـــدر الدوري، كما أحلـــق بأتلتيكو 

مدريد حامل اللقب خسارة نادرة. 
وخالل شهر ديســـمبر املاضي فاز فياريال 
1-0 علـــى أتلتيكو في كالديـــرون بفضل هدف 
مـــن األرجنتينـــي لوســـيانو فيتو الـــذي يعد 
أحـــد املواهـــب الرائعة حتـــت قيـــادة املدرب 

مارسيلينو. 
الروســـي دينيتش تشيرشـــيف  وبوســـع 
العب وســـط فياريـــال املعار من ريـــال مدريد 
تســـجيل وصناعة األهداف، كما تضم تشكيلة 
املكســـيكي جيوفاني دوس سانتوس وشقيقه 
األصغـــر جوناثان وهما من خريجي أكادميية 

برشلونة.
ومنـــذ عـــام 1957، لـــم يلتـــق اخلصمـــان 
الكتالونيان برشلونة وأســـبانيول في نهائي 
بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم. ولكن هذا 
األمـــر قد يتغير، غدا األربعاء، مبا أن الفريقني 
فـــي موقف جيد يســـمح لهمـــا بالتأهـــل إلى 
نهائي البطولة على حســـاب فياريال وأتلتيك 
بلبـــاو نظـــرا لترتيبهما فـــي مباراتـــي إياب 
الدور قبل النهائي للبطولة. ويحل برشـــلونة 

ضيفا على فياريال بعـــد فوزه 3-1 في مباراة 
الذهـــاب بكامب نو، ويلعب برشـــلونة بقيادة 
النجم ليونيل ميســـي مباراة يوم غد األربعاء 
مبعنويـــات عاليـــة بعد فـــوزه فـــي مباراتيه 
الســـابقتني أمام مانشستر ســـيتي وغرناطة 
بدوري أبطال أوروبا والدوري األسباني على 

الترتيب. 
وفـــي مبـــاراة إياب الـــدور قبـــل النهائي 
األخـــرى، يســـعى إســـبانيول إلى اســـتغالل 
تعادلـــه اإليجابـــي 1-1 على ملعـــب بلباو في 
مباراة الذهاب. وقال سيرجيو غارسيا مهاجم 
إســـبانيول املخضرم معلقا على مباراة الغد، 
”إنهـــا املبـــاراة األهم بالنســـبة إلينـــا في هذا 

املوسم“.
اليـــوم  البوندســـليغا،  كبـــار  ويخـــوض 
الثالثـــاء وغـــدا األربعـــاء، اختبارات ســـهلة 
في الـــدور ثمن النهائي ملســـابقة كأس أملانيا 
لكـــرة القـــدم. ويواصل بايـــرن ميونيخ حملة 

الدفاع عـــن لقبه مبواجهة ضيفـــه إينتراخت 
براونشـــفايغ مـــن الدرجة الثانيـــة على ملعب 
أليانـــز أرينا فـــي ميونيخ. ويحل بوروســـيا 
دورمتونـــد ضيفا علـــى دينامو دريســـدن من 
الدرجـــة الثالثـــة، اليوم الثالثـــاء، في اختبار 
ســـهل أيضا يســـعى من خالله رجـــال املدرب 
يورغن كلوب إلى تأكيد انتفاضتهم القوية في 
اآلونة األخيرة وحتقيقهم 4 انتصارات متتالية 
محليا أخرجتهم من املركز األخير ونقلتهم إلى 

املركز العاشر. 

والتقـــى الفريقـــان فـــي الـــدور الثاني من 
املســـابقة عـــام 2011 وآلـــت النتيجـــة لصالح 
بوروســـيا دورمتوند بهدفني ســـجلهما العبا 
بايـــرن ميونيـــخ حاليـــا البولنـــدي روبـــرت 

ليفاندوفسكي وماريو غوتسه. 
ويســـتعيد باير ليفركوزن وكايزر سلوترن 
مـــن الدرجة الثانية ذكريـــات مواجهاتهما في 
الدرجة األولى عندما يلتقيان على ملعب األول 
باي أرينا في ليفركوزن. وفي اختبارات سهلة 
نســـبيا ألندية الدرجة األولى، يحل هوفنهامي 
ضيفا علـــى ألني من الدرجـــة الثانية، وفيردر 
برمين ضيفا على أرمينيا بيليفيلد من الدرجة 
الثالثة، وبوروسيا مونشنغالدباخ ضيفا على 
كيكرز أوفنبـــاخ من الدرجـــة الرابعة. وضمن 
قمة وحيدة جتمـــع أندية مـــن الدرجة األولى 

يلعب فرايبورغ مع كولن.
ويلتقي باريس ســـان جرمان مع موناكو، 
غـــدا األربعاء، في قمة نارية جديدة وهذه املرة 

في الدور ربع النهائي ملســـابقة كأس فرنســـا 
عل ملعب بارك دي برانـــس. والتقى الفريقان 
في ختام املرحلة  على ملعب ”لويس الثانـــي“ 
الســـابعة والعشـــرين مـــن الـــدوري وانتهت 
بالتعادل الســـلبي بعدما فرض باريس ســـان 
جرمـــان بطل الـــدوري في العامـــني األخيرين 
ســـيطرته على مجريات املباراة، لكنه فشل في 

فك التكتل الدفاعي لوصيفه املوسم املاضي. 
ويعيـــش الفريقـــان أفضـــل فتراتهما في 
اآلونـــة األخيـــرة خاصة موناكـــو الذي أحلق 
خســـارة مذلة مبضيفه أرسنال اإلنكليزي 1-3 
فـــي ذهاب الدور ثمن النهائي ملســـابقة دوري 

أبطال أوروبا. 
يذكر أن موكانو وباريس سان جرمان هما 
املمثالن الوحيدان لفرنسا في املسابقة القارية 
العريقـــة، وكان فريق العاصمـــة قد تعادل مع 
ضيفه تشيلســـي اإلنكليـــزي 1-1 الثالثاء قبل 

املاضي.

فريق الغواصات الصفراء يبحث عن إغراق كتيبة إنريكي

مانشيني يهاجم 

بودولسكي وكوفاتشيتش
القائد تيري يحث أشبال تشيلسي على تكرار النجاحات

} روما - انتقد روبرتو مانشـــيني مدرب إنتر 
ميـــالن الثنائي لـــوكاس بودولســـكي وماتيو 
كوفاتشيتش بسبب مســـتواهما بعد الهزمية 
0-1 أمام الضيف فيورنتينا في دوري الدرجة 

األولى اإليطالي لكرة القدم. 
وقدم بودولسكي، الذي فشل في ترك بصمة 
منذ انتقاله من أرسنال في يناير، عرضا باهتا 
آخر وحتسن إنتر ميالن بشكل ملحوظ عندما 

لعب شيردان شاكيري بدال منه. 
كمـــا فشـــل كوفاتشـــيتش (20 عاما) العب 
وســـط منتخـــب كرواتيا فـــي التألـــق رغم أن 
مانشيني وصفه بأنه ”مســـتقبل إنتر ميالن“ 
األسبوع املاضي ونال إشادة واسعة باعتباره 
مـــن أكثـــر الالعبـــني الواعديـــن فـــي الدوري 

اإليطالي. 
وذكرت وسائل إعالم إنكليزية أن إيفرتون 
ســـيفعل أي شـــيء للحصـــول علـــى النجـــم 
الكرواتي الشـــاب كوفاشـــيتش، حيث اتصل 

مدراء النادي باإلنتر األسبوع املاضي.
وكان شاكيري، وهو مثل بودولسكي خرج 
من حسابات ناديه الســـابق، أكثر نشاطا منذ 
انتقاله مـــن بايرن ميونيخ وقد منح إشـــراكه 
روحا جديدة إلى إنتر. وقال مانشـــيني ”أبلى 
شاكيري بالء حســـنا. لعب يوم اخلميس ضد 
ســـيلتيك في الدوري األوروبي، لذلك كان وقت 

التناوب بني الالعبني“. 
وأضـــاف ”يحتـــاج بودولســـكي ألن يفعل 
املزيد. مســـتواه ليس جيدا مبا يكفي في هذه 
اللحظة وهو يعرف ذلك أكثر من أي شـــخص 
آخـــر. أتوقع املزيـــد من كوفاتشـــيتش أيضا. 
نعرف أن بوســـعه تقدمي املزيد ونأمل أن يفعل 

ذلك“. 
وتابع ”بالنظر إلى الطريقة التي لعب بها 
شـــاكيري عندما شـــارك في املباراة.. نعم أنا 
نادم على عدم ضمه للتشـــكيلة األساسية منذ 

البداية، لكنه لم يكن بوسعنا معرفة ذلك“.
وفـــاز إنتـــر مببارياتـــه الثالث الســـابقة 
لكـــن نتيجة يوم األحد التـــي تركته في املركز 
الثامن برصيد 35 نقطة كانت انتكاســـة آلماله 
في إنهاء املوســـم باملركز الثالث والتأهل إلى 

تصفيات دوري أبطال أوروبا. 
وقال مانشـــيني ”فيورنتينـــا فريق يتناقل 
الكـــرة جيـــدا. كان يجـــب أن نكـــون أكثر قوة 

وحسما في الشوط األول“.

يفسح املجال يوم غد األربعاء إلى مباريات 
الكأس فــــــي مختلف بلدان القارة العجوز، 
على غرار أســــــبانيا وأملانيا وفرنسا، التي 
تشهد لقاءات حاسمة لعل أبرزها مواجهة 

فياريال وبرشلونة.

◄ شهدت التشكيلة المثالية 

لالعبي الدوري األسباني في فبراير 
الماضي، مفاجأة مدوية تمثلت في 
غياب كريستيانو رونالدو مهاجم 
فريق ريال مدريد متصدر ترتيب 

الدوري األسباني عن القائمة.

◄ أبدى نادي برشلونة استعداده 
للسماح برحيل مهاجمه بيدرو 
رودريغيز خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية القادمة. وال يشعر الالعب 
الدولي األسباني بالسعادة في 

صفوف الفريق نظرا إلى قلة 
مشاركاته بصفة أساسية.

◄ يعيش ماركو رويس العب فريق 
بوروسيا دورتموند حالة ممتازة 

على جميع المستويات بعد تجديد 
تعاقده مع أسود الفيستيفالين، 

وقد كان أثره واضحا في آخر ثالث 
مباريات لكتيبة كلوب.

◄ يستهدف نادي يوفنتوس 
اإليطالي التعاقد مع الالعبين 

أنطوني مارتيال وفيريرا كاراسكو 
نجما فريق موناكو الفرنسي خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

◄ رفض نيفين سوبوتيتش 
مدافع بروسيا دورتموند األلماني، 
طلب رادوفان كوريتشيتش مدرب 

منتخب صربيا، باستئناف مسيرته 
الدولية في ظل خوض منتخب 

بالده لمسيرة صعبة في تصفيات 
بطولة أوروبا 2016.

◄ يستمر الجدل حول استمرار 
المدافع البرازيلي ماركينوس 
مع فريق باريس سان جيرمان 

الفرنسي. ولإلشارة فإن المدافع 
الشاب، ال يلعب كثيرا في ظل 

المنافسة الشرسة من مواطنيه 
ديفيد لويز وتياغو سيلفا.

باختصار

الخصمان الكتالونيان برشلونة 

وأســـبانيول لم يلتقيا منذ عام 

1957 فـــي نهائي بطولة كأس 

أسبانيا لكرة القدم

◄

فــوز  ذكـــريـــات  يستعيد  ــري  ــي ت

قبل  الرابطة  بكأس  تشيلسي 

لقب  أول  وهـــو  ســـنـــوات،  عــشــر 

لجوزيه مورينيو في فترته األولى

◄

«أريد أن أهنئ تشيلســـي على الفوز بالبطولة وأيضا أوجه التهنئة 

لالعبي فريقي. نحن فخورون ألن لدينا العبني صغار الســـن، وهذه 

املباراة النهائية كانت األولى للكثيرين منهم».

ماوريسيو بوشيتينو
 املدير الفني لفريق توتنهام

«كل العـــب معرض ملواجهة نفس هذه الظـــروف الصعبة، إنخل 

دي ماريـــا العـــب عظيم وأظهـــر ذلك كثيـــرا، ال يمكـــن أن تفقد 

موهبتك بني ليلة وضحاها، ودي ماريا لم يفقد موهبته». 

واين روني 
جنم فريق مانشستر يونايتد

«أعـــرف أن الوقت ينفد، لكننا لن نســـقط، نحن فقط في حاجة إلى 

يومـــني أو ثالثة للحصـــول على املال، ربما يحـــدث االنفراج يوم غد 

األربعاء.. املال موجود». 

  جيامبييترو مانينتي 
رئيس نادي بارما

 تيري ومورينيو صانعا أمجاد البلوز
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} جينيف – حـــذرت منظمة الصحة العالمية 
مـــن أن أكثـــر مـــن مليار شـــاب حـــول العالم 
مهددون باإلصابة باضطرابات سمعية بسبب 
استماعهم للموسيقى بدرجات صوت مرتفعة 

جدا.
وعـــادة ما تكـــون درجـــة الصـــوت خالل 
الحفـــالت وفي المالهـــي الليليـــة عالية جدا، 
وكذلك األمر بالنســـبة إلى مستويات الصوت 
في الســـماعات الخاصة باألجهزة الســـمعية 

وفي الهواتف الذكية.
وحسب بيانات لمنظمة الصحة العالمية، 
يتعـــرض حوالـــي 50 بالمئة من األشـــخاص 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 12 و35 عاما 
أو  المرتفعـــة  المداخيـــل  ذات  البلـــدان  فـــي 
المتوســـطة، لمســـتويات صوتية عالية جدا. 
وهذه المســـتويات تقارب الـ85 ديسيبال على 

مدى ثماني ســـاعات متواصلة و100 ديسيبيل 
خالل 15 دقيقة.

ومستوى 85 ديسيبال يمثل درجة الضجيج 
خالل ســـاعات الذروة في االزدحـــام المروري 

عندما يكون الشخص داخل السيارة.
وعلى ســـبيل المثال، األبواق المستخدمة 
للتشـــجيع في المباريات الرياضية المعروفة 
بـ“فوفوزيـــال“ تصدر ضجيجا يقدر مســـتواه 
بـ120 ديســـيبال وال يجب االستماع إليه ألكثر 
من تسع ثوان يوميا لتجنب اإلصابة بأضرار 

سمعية دائمة.
وقال شـــيلي شـــهدا من منظمـــة الصحة 
العالمية ردا على ســـؤال بشـــأن إمكانية منع 
إنه ”باإلمكان االســـتغناء“  أبواق ”فوفوزيال“ 
عن هذا النوع من األبواق. وأضاف ”مع تزايد 
عدد الشـــبان الذين يواجهـــون خطر التعرض 

ألضرار ســـمعية، عليهم أن يدركوا أن حاســـة 
السمع متى فقدت ال تعود“.

والتعرض لمســـتويات صوتية عالية جدا 
وبطريقـــة مطولـــة يمكن أن يتســـبب بأضرار 
دائمة في الســـمع. ويجب أال يتخطى مستوى 
الضجيج األعلى في مكان العمل الـ85 ديسيبال 

لثماني ساعات يوميا كحد أقصى.
إال أن الكثير من األشـــخاص العاملين في 
مـــاله ليلية ومقاه وخالل األحـــداث الرياضية 
يتعرضون لمستويات صوت أعلى، فالتعرض 
لمســـتويات صوت تفـــوق 100 ديســـيبل أمر 

عادي في هذه المواقع.
وحســـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة فإن 
التعرض لهذه المستويات من الصوت ال يجب 

أن تزيد مدته عن ربع ساعة يوميا.
ويعانـــي 360 مليون شـــخص فـــي العالم 
حاليا من اضطرابات ســـمعية. وهذه المشاكل 
ناجمـــة خصوصا عن أســـباب متعـــددة، مثل 
األمـــراض المعديـــة والجينيـــة والمضاعفات 
أثناء الـــوالدة وتناول بعـــض األدوية، إضافة 

إلى الضجيج والشيخوخة.

منظمة الصحة العالمية تحذر من اإلفراط في االستماع للموسيقى 

دعــــــا أطباء من منظمة الصحة العاملية إلى تقليص وقت االســــــتماع للموســــــيقى من خالل 
ــــــوادي الليلية والقاعات التي  ســــــماعات األذن، كما دعوا إلى تخفيض وقت املكوث في الن

تنظم فيها حفالت موسيقية.

صباح العرب

} يروى عن الحجاج بن يوســـف الثقفي، 
حيـــن حضرتـــه الوفـــاة، أنـــه نـــادى ولده 
وأوصـــاه بالوصية األخيـــرة قائال له ”لقد 
أثخنت أهل العراق بالجراح، فلم أدع نفسا 
نظرت لي بسوء إال وسلبتها من صاحبها، 
وما سرت في طريق إال وتركت خلفي أرملة 
وثكلى وقتلـــى، فإن وافتني المنية، فســـر 
بنعشي بطريق مســـتقيم إلى المقبرة، فإن 
صادفت منزال فاهدمه، وإن اعترضك مسقى 

فاردمه وهكذا.
مات الحجـــاج فنفذ الولـــد وصية أبيه 
وسار بالجنازة في خط مستقيم حتى هدم 
مســـاكن ومساجد وردم مســـاقي وترعات، 
فصـــرخ النـــاس وهاجوا وماجـــوا وقالوا 
بصوت واحد ”رحم الله الحجاج من ولده“.
كان الحجاج بن يوسف قد أوصى ابنه 
بذلك حتى يترحم عليه الناس، إذ كان واثقا 
أن أحـــدا منهم لن يطلب لـــه الرحمة لظلمه 
وبطشه فأراد أن يذيقهم ظلم ولده وبطشه، 
فيترحمـــوا عليـــه وعلى أيامـــه األقل ظلما 

وبطشا.
اختلـــف الفقهـــاء والـــرواة فـــي هـــذه 
الحكايـــة وصحتها، فمنهم مـــن قال ”ليس 
هـــو من فعلها“، بل هـــو الخليفة عبدالملك 
بن مروان، ومنهم مـــن أكدها وقال ”بل هو 

والله أعلم! الفاعل والقاتل “ 
اســـمها الدكتـــورة لميـــس جابر وهي 
كاتبة وأديبة مصريـــة وزوجة للفنان يحي 
الفخرانـــي، وقبـــل ذلك هي طبيبـــة، وكذلك 
زوجها، وكانـــت إبان دراســـتها الجامعية 
يســـارية واشـــتراكية وطليعيـــة، تشـــربت 
مـــن أفـــكار المد القومـــي والناصـــري في 
والباشـــوات  اإلنكليز  فكرهت  الســـتينات، 
والملك واألحزاب المصريـــة، قبل ثورة 23 
يوليـــو 1952، حتى أنها تقـــول إنها كرهت 
النحاس باشـــا الـــذي كان رئيســـا لوزراء 
مصر من عـــام 1950 حتـــى 1952 واعتبرته 
”عميال لإلنكليز وخائنا للوطن والشـــعب“، 
وحيـــن توفي عام 1965 كرهـــت حتى الذين 
ســـاروا في جنازته ولم يكن عددهم، بسبب 
نظـــام الحكم الناصري، يزيـــد على أصابع 

اليد الواحدة.
الحقائـــق،  وتكشـــفت  األيـــام،  دارت 
المـــدارك،  واتســـعت  العقـــول  ونضجـــت 
فتحولت الطبيبة السابقة إلى كاتبة وأديبة 
نهلـــت من الكتب وقـــرأت المراجع وأدركت 
أســـرار السياســـة، فكتبت مسلســـل الملك 
فاروق الذي كشـــف جوانب إيجابية لم تكن 
قد رأتها في شـــبابها ونضالها وعنفوانها، 
وكذلـــك رأت أن النحـــاس باشـــا هو رجل  
”وطني أحب بلده وعمل لها بإخالص ونقاء 
حتى وافاه األجـــل، وبعد أن كانت  ضمير“ 
تكرهه وتلعن اإلنكليز والباشـــوات والملك 
واألحـــزاب، صـــارت تـــرى فيهـــم إخالصا 
وصفاء وذمة لم ترها في هذا الجيل الحالي 
المليء ”باألخوان وداعش والقاعدة وحزب 
اللـــه وجند القدس والحوثية وماللي إيران 

والقرضاوي“، إلى آخره.
كان األباء واألجداد في تونس والجزائر 
والمغرب يهتفون في شـــوارع بلدانهم قبل 
عقود ضد االســـتعمار الفرنســـي المجرم، 
واألبـــاء واألجـــداد في ليبيـــا يهتفون ضد 
االســـتعمار اإليطالـــي البغيـــض، واألبـــاء 
ضـــد  يهتفـــون  الخليـــج  فـــي  واألجـــداد 
االســـتعمار البريطاني الكريه، وكذلك أباء 
وأجداد لبنان وسوريا وفلسطين والسودان 
ومصر والجنوب المحتل في اليمن، ليخرج 
المســـتعمر من كل هذه األقطـــار قاطبة من 
الباب ويدخل علينا من الشـــباك، استعمار 
بغيـــض وكريـــه ومجرم من نـــوع آخر، إنه 
اســـتعمار مـــن ”أهلنا ومـــن أصالبنا ومن 
، فجاء أســـامة بـــن الدن وأبو بكر  ذريتنا“ 
البغـــدادي والقرضاوي والظواهري وبديع 

وصفوت حجازي..
رحـــم الله اســـتعمار إنكلترا وفرنســـا 

وإيطاليا عن استعمار أهلنا وناسنا.

رحم الله أيام االستعمار

فؤاد الهاشم

صباح الع

ليدي غاغا تغطس في بحيرة سياسية هندية تدعو إلى مقاطعة أفالم «جهاد الحب»

متجمدة لجمع التبرعات

إصدار طابع بريد

تكريما لفاتن حمامة

التحقيق مع عارضة أوكرانية

في قضية اغتيال معارض روسي 

هنديـــة  سياســـية  طالبـــت   – نيودلهــي   {
الهندوس بالتوقف عن مشـــاهدة أفالم ثالثة 
مســـلمين من أبـــرز نجوم الســـينما الهندية 

”بوليوود“ ، ألنهم يشجعون ”جهاد الحب“.
ووفقـــا لتقارير صحفية، قالت الناشـــطة 
الهندوســـية ســـادهفي براتشي،عضو ”حزب 
الحاكم في الهند، إن ”أفالم  بهاراتيا جاناتا“ 
الخانـــات ال تتـــرك اآلثار الجيـــدة في نفوس 

أطفالنا“.
يشـــار إلى أن اثنين من الممثلين الثالثة، 
شـــاه روخ خـــان وعامر خـــان، متزوجان من 
هندوســـيتين، أمـــا ســـلمان خان فهـــو غير 

متزوج.
عن  ونقلت صحيفة ”هندوســـتان تايمز“ 
براتشي قولها خالل ندوة في بلدة ديهرادون 
شـــمالي الهنـــد، عقـــدت يـــوم األحـــد ”إنهم 

يشجعون جهاد الحب“.
وكان بعض القادة الهندوس اليمينيين 
قـــد قالوا إن المســـلمين يتآمرون من أجل 

تقليـــل عـــدد الهنـــدوس عبر تشـــجيع رجال 
منهم على إغواء نســـاء هندوسيات ليعتنقن 

اإلسالم.
ويمثل الهندوس نحو 80 بالمئة من تعداد 
ســـكان الهند، فيما يمثل المســـلمون نحو 13 

بالمئة، حسب تعداد يعود إلى العام 2001.
وقالت براتشـــي خالل الندوة التي نظمها 
المجلـــس الهندوســـي العالمـــي إن ”جهـــاد 
الحب ليس واحدا من أشـــكال زواج أصحاب 
الديانـــات المختلفـــة، بل هو تغيير قســـري 

لمعتقدات األشخاص بهدف إجرامي“.
وناشدت براتشي الهندوس عدم مشاهدة 
األفـــالم التي يقـــوم ببطولتهـــا أي من هؤالء 
الممثليـــن الثالثة المعروفين باســـم خانات 
بوليـــوود، أو وضـــع ملصقـــات لهـــم علـــى 

جدرانهم. 
وأضافـــت أنـــه ينبغـــي علـــى الهندوس 
أيضا إنجاب مزيد مـــن األطفال للحفاظ على 

أعدادهم.

} القاهــرة – قالـــت الهيئـــة القوميـــة للبريد 
المصـــري، أمس، إنهـــا ســـتصدر طابع بريد 
لتكريـــم الراحلـــة فاتـــن حمامة التـــي توفيت 

الشهر الماضي عن عمر ناهز الـ84 عاما.
وقـــال محمد ممدوح المستشـــار اإلعالمي 
لرئيس الهيئـــة ”الطابع ســـيتاح اعتبارا من 
األحـــد القـــادم فـــي مكتـــب البريد الرئيســـي 
بالعتبة ومدون عليه تاريخ ميالد فاتن حمامة 
وتاريـــخ وفاتهـــا“. وأضاف أن فكـــرة إصدار 
الطابع قدمتها لجنـــة الطوابع بالهيئة والتي 
تجتمع شهريا لمناقشـــة المقترحات الجديدة 

والتصديق عليها.
وتابـــع قائال ”وافقـــت اللجنـــة باإلجماع 
على الفكـــرة وعمل مصممو الهيئة على تنفيذ 
الطابـــع“. ويحمـــل الطابـــع صـــورة للفنانة 
الراحلة، التي لقبت بســـيدة الشاشة العربية، 
في شـــبابها وهي بشـــعر أســـود قصير وفي 

شـــجن.  نظـــرة  عينيهـــا 
بســـعر  وســـيطرح 
أي  جنيهات  ثالثـــة 
ما يعادل 0.4 دوالر.

انضمـــت   - المتحــدة)  إلينــوي (الواليــات   {
المغنية األميركية ليدي غاغا وخطيبها تايلور 
كيني، األحد، إلى العديد من المشاهير واآلالف 
من األشـــخاص في جمـــع التبرعـــات لصالح 
األولمبياد الخاص بذوي االحتياجات الخاصة 
عبـــر القفز في بحيرة متشـــيغن المتجمدة في 

الواليات المتحدة.
وقالت ليدي غاغا بعد أن خرجت مبتلة من 
البحيرة: ”لقد كان أمرا رائعا“، ثم نزلت  وهي 
ترتدي شعرا مستعارا أشقر اللون، إلى المياه 
المتجمـــدة على ظهـــر كيني الـــذي كان عاري 
الصدر. كما كان الممثل فينس فون، وجيسس 
جارســـيا المرشح لرئاســـة بلدية شيكاغو من 
بين نحو 4500 شـــخص شـــاركوا في الحدث، 

والمعروف باسم الغطس القطبي.
وتـــم جمـــع 1.1 مليـــون دوالر فـــي حـــدث 

الغطس السنوي لصالح األولمبياد الخاص.

} موســكو – التزال عارضـــة األزياء األوكرانية 
آنـــا دوريتســـكايا، البالغة من العمـــر 23 عاما، 
تخضع للتحقيق لدى الســـلطات الروسية، بعد 
أن تـــم االحتفاظ بها علـــى خلفية مقتل صديقها 
المعارض الروســـي بوريس نيمتســـوف، الذي 
كان يســـير معها على جســـر فوق نهر موسكفا 
حينمـــا أطلق القاتل المجهـــول رصاصات عليه 

يوم الجمعة الماضي.
وتواصـــل التحقيـــق مـــع دوريتســـكايا في 
جريمـــة قتل بوريس أمس، ولليـــوم الثالث على 
التوالـــي، وقال محاميها فاديـــم بروخوروف إن 
موكلته طلبت الســـماح لها بالعودة إلى كييف، 
ووعـــدت بالعـــودة إلـــى روســـيا إذا مـــا تطلب 
التحقيق ذلك، لكن السلطات الروسية لم تسمح 

لها بمغادرة البالد الستكمال التحقيق.
وأضـــاف المحامـــي أن المحققين يتعاملون 
مع دوريتسكايا بكل لباقة، لكنها تود أن يرفعوا 
جلســـة االســـتجواب ويســـمحوا لها بأن تزور 
والدتها في كييـــف. وقالت والدة العارضة التي 
تتابع دراستها في االقتصاد والشاهدة الوحيدة 

في الحـــادث، إن ابنتها تواجه وضعا 
معنويا صعبا.

"اليفنيـــوز"  شـــبكة  وقالـــت 
التلفزيونيـــة الروســـية إن العارضة 
الشابة أتاحت للمحققين أن يرسموا 
صورة تقريبية للقاتل من خالل تقاطع 

أقوالها مع أقوال شاهد ثان.
التحقيـــق  لجنـــة  عرضـــت  كمـــا 
الروســـية مكافأة قدرهـــا ثالثة مليون 
روبل (50 ألف دوالر أميركي) لمن يدلي 
بمعلومـــات قيمة عن مقتل نيمتســـوف، 

مشـــيرة إلـــى أن الســـيدة لـــم ترغب في 
التسجيل في برنامج حماية الشهود.

البريطانية  وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ 
يخشـــون  دوريتســـكايا  مـــن  مقربيـــن  إن 

إقحامها في القضية لكونها أوكرانية وربط 
عمليـــة االغتيـــال بالنـــزاع فـــي أوكرانيا 

ألن المعـــارض دعـــا علنا الـــروس إلى 
االحتجاج على ”العدوان الروسي في 

أوكرانيا“.

ب م ر وح ر ن ي
المداخيــ ذات  البلـــدان  فـــي 
المتوســـطة، لمســـتويات ص
وهذه المســـتويات تقارب الـ

سياسية هندية

س طالبـــت  – نيودلهــي  {
الهندوس بالتوقف عن مشـــ
مســـلمين من أبـــرز نجوم ال
، ألنهم يشجعون ”بوليوود“
ووفقـــا لتقارير صحفية،
الهندوســـية ســـادهفي براتش
الحاكم في بهاراتيا جاناتا“
الخانـــات ال تتـــرك اآلثار الج

أطفالنا“.
يشـــار إلى أن اثنين من 
شـــاه روخ خـــان وعامر خـــ
هندوســـيتين، أمـــا ســـلمان

متزوج.
”هندوس ونقلت صحيفة
براتشي قولها خالل ندوة في
شـــمالي الهنـــد، عقـــدت يـــ

يشجعون جهاد الحب“.
وكان بعض القادة الهن
قـــد قالوا إن المســـلمين

جن ر يه ي
بســـعر  وســـيطرح
أي  جنيهات  ثالثـــة 
0.4 دوالر. ما يعادل

الممثلة ليلي جيمس 

تستعرض حذاء سندريال 

خالل حضورها العرض 

األول لفيلم «سندريال» في 

هوليوود بكاليفورنيا.

ومن المقرر عرض 

الفيلم رسميا في 

اإلمارات والعراق 

وإيطاليا وتايالند 

وأستراليا وهونغ 

كونغ وكندا، 

يوم 12 مارس 

الحالي.
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