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} الريــاض – ألقـــت التصريحـــات األميركيـــة 
املتحمســـة للوصول إلى اتفاق ”بأي ثمن“ مع 
إيران في ملفها النووي، بظاللها على العالقة 

الباردة بني واشنطن والرياض.
وال يخفي املسؤولون الســـعوديون قلقهم من 
ســـعي األميركيني إلى إمضاء اتفاق مع إيران، 
ودون مراعاة مصالح حلفاء الواليات املتحدة 

في املنطقة.
وســـبق أن عّبر السعوديون عن هذا القلق 
للمســـؤولني األميركيني الـــذي زاروا الرياض 
في السنتني املاضيتني وبينهم الرئيس باراك 
أوباما الذي زرعت سياسته جتاه إيران الشك 
لدى السعوديني في أن واشنطن لم تعد تعرف 

مصاحلها قبل أن تعرف مصالح أصدقائها.
وفشـــلت محاوالت إدارة أوبامـــا املتكررة 
في طمأنة الســـعوديني ومن ورائهم بقية دول 
اخلليـــج حـــول االنفتـــاح على إيـــران، وتأتي 
الزيارة املرتقبة لوزيـــر اخلارجية جون كيري 

إلى الرياض في نفس السياق.
وقـــال دبلوماســـي فـــي اخلليج ”يخشـــى 
الســـعوديون أن مينح أوباما اإليرانيني اتفاقا 
مهمـــا كان الثمـــن ألنـــه مهم إلرثه السياســـي 
ويخشون ”أن حتصل إيران على وضع إقليمي 

معني مقابل االتفاق“.
وال يخفي املســـؤولون األميركيون احلرج 
الذي ينتابهم أمام حلفائهم العرب ككل، وليس 
اخلليجيني فقط، خاصة أن مواقع النزاع التي 
تتدخل بها واشـــنطن ســـرعان مـــا تفتح فيها 
األبـــواب للتدخل اإليراني كأمنا ثمة تنســـيقا 

خفيا.
وقال مسؤول كبير بإدارة أوباما طلب عدم 
نشر اســـمه إن واشنطن تشارك العرب بواعث 
قلقهم إزاء الدور اإليراني ال ســـيما في سوريا 
واليمـــن ومن خـــالل عالقاتهـــا بجماعة حزب 
الله الشـــيعية في لبنـــان لكنه أضاف أن هناك 
التزاما عســـكريا أميركيـــا "كبيرا للغاية" نحو 

احللفاء في اخلليج.
ويثير اســـتعجال إدارة أوباما على إبرام 
اتفـــاق مع طهـــران الكثيـــر من األســـئلة لدى 
حلفـــاء واشـــنطن، خاصـــة أن اإليرانيـــني ال 
يبدون متحمســـني لهذا االتفاق بنفس حماس 
األميركيـــني، ويقابلـــون رغبة أوبامـــا امللحة 
في تســـريع االتفـــاق بشـــروط إضافية، فضال 
عـــن رفضهم تقدمي تعهدات بعدم الســـعي إلى 

توظيف برنامجهم في أغراض غير سلمية.
ونقلت وكالة فارس لألنباء أمس عن وزير 
اخلارجية اإليراني محمد جـــواد ظريف قوله 
”لـــن تقبل إيـــران املطالـــب املبالغ فيهـــا وغير 
املنطقية“، في إشـــارة إلى مقتـــرح أوباما بأن 
تلزم طهران نفسها بتجميد أنشطتها النووية 

احلساسة ملدة عشر سنوات.

وقـــال ظريـــف ”موقـــف أوبامـــا (…) جرى 
التعبير عنـــه بعبارات غيـــر مقبولة وتنم عن 

تهديد“.
وتســـاءل مراقبون عن الســـر الذي يجعل 
إدارة أوبامـــا أكثر حرصـــا من اإليرانيني على 
عقد االتفاق، مع أنه ســـيمكن إيران من حتقيق 
عدة مكاســـب أهمها رفع العقوبات املفروضة 
عليها، ومتكينها من استعادة األموال املجمدة 

في البنوك األميركية.
وفيما يحرص الرئيـــس األميركي على أن 
يترك أثرا مهما في سياسته اخلارجية بإمضاء 
اتفاق مع إيران، فإن املراقبني يســـتبعدون أن 
تســـمح دوائر أميركية ذات نفوذ لزعيم البيت 
األبيـــض أن يبحث عن مجده الشـــخصي على 
حساب املصالح األميركية، ملمحني إلى وجود 

لغز وراء االستعجال األميركي.
وإذا أصر أوباما على إنهاء االتفاق املثير 
للجدل مع إيران، فإن القناعة لدى دول الشرق 
األوســـط بأن ثمـــة اتفاقا خفيا بني واشـــنطن 
وطهران تتخلـــى فيه األخيرة عـــن برنامجها 
النـــووي مقابـــل أن يطلق األميركيـــون أيدي 

املســـؤولني اإليرانيـــني للعبث بأمـــن املنطقة، 
وتوســـيع دائرة نفوذهـــم، وتقوية أذرعهم في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وبدا وكأن إدارة أوباما تسارع الوقت لرفع 
العقوبـــات وإعطـــاء دفع لالقتصـــاد اإليراني 
مبا سيســـمح إليـــران بتوفير املزيـــد من املال 
والقدرات لوكالئها في سوريا والعراق ولبنان 
واليمـــن، واالســـتمرار بإجنـــاح خطتهـــا في 

تطويق السعودية.
ومـــا يدعـــم تلك الشـــكوك حـــول خيارات 
أوبامـــا هو فتح األميركيني قنوات تواصل مع 
احلوثيني بعد ســـيطرتهم علـــى صنعاء بقوة 
الســـالح واإلطاحة بشـــرعية الرئيـــس هادي، 
وهي شـــرعية مســـتمدة من عملية سياســـية 

ترعاها األمم املتحدة.
علـــى  املســـتعجل  األميركـــي  واالنفتـــاح 
طهـــران جعـــل الريـــاض، وخاصة مع تســـلم 
العاهل الســـعودي اجلديد امللك سلمان مقاليد 
احلكـــم، تفكر فـــي اســـتراتيجية جديدة تقوم 
على االعتمـــاد على الذات في فـــرض التوازن 

باملنطقة.

وبدأ امللك ســـلمان سلســـلة مـــن اللقاءات 
مع رؤســـاء دول عربية وإســـالمية وازنة بنية 
تشـــكيل ما يشـــبه التحالف الســـني ملواجهة 
التمـــدد اإليراني في املنطقة، وهو ما عكســـته 
زيارة الرئيس املصري عبدالفتاح السيســـي، 
والتركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء 
الباكستاني، فضال عن لقاءات سابقة مع قادة 

خليجيني.
وأظهرت برقيات دبلوماسية نشرها موقع 
ويكيليكـــس أن الرياض قلقة منذ أمد بعيد من 
حصول إيران على القدرة على تطوير أســـلحة 
نووية، وهو األمر الذي دفع العاهل السعودي 
الراحل امللك عبدالله بن عبدالعزيز إلى مطالبة 
واشنطن "بقطع رأس األفعى" من خالل توجيه 

ضربة إليران.
لكـــن اململكـــة تـــرى اآلن ان تدخـــل إيران 
فـــي الـــدول العربية ال ســـيما دعمها لألســـد 
وامليليشـــيات الشيعية العراقية وعالقاتها مع 

جماعة احلوثي مشكلة أكثر إحلاحا.

} طرابلس – كشفت مصادر ليبية عن استشراء 
الفساد في حكومة عمر احلاسي التي تخضع 
لســـيطرة جماعـــة اإلخوان وميليشـــياتها في 

العاصمة طرابلس.
وترافق الكشـــف عن هذا الفســـاد مع قيام 
ســـالح اجلو التابع للحكومة الليبية الشرعية 
برئاسة عبدالله الثني بشن غارات على مطاري 
معيتيقـــة ومصراتة ردا علـــى هجمات نفذتها 
ميليشـــيات فجر ليبيا على حقـــول نفطية في 
مربع الهالل النفطي شـــرق البالد، في تصعيد 
يأتـــي قبل يـــوم واحد مـــن اجلولـــة اجلديدة 
للحوار الليبي-الليبي التي ستستضيفها غدا 

(اخلميس) العاصمة املغربية الرباط.
وأكدت املصادر تورط عدد كبير من الوزراء 
في مـــا ُيعـــرف بحكومـــة ”اإلنقـــاذ الوطني“ 
املواليـــة جلماعة اإلخوان التي ُتســـيطر على 
العاصمة الليبية طرابلس، وغير املعترف بها 

دوليا، في قضايا اختالس مالي كبير.
وأشارت إلى وجود وثائق وبيانات بنكية 
تؤكد تورط أكثر من وزير ومســـؤول كبير في 
حكومة عمر احلاسي، في قضايا فساد إداري 

ومالي بينها اختالسات مالية ضخمة وغسيل 
أموال.

وأكـــدت أن عـــددا من قـــادة امليليشـــيات 
املواليـــة جلماعة اإلخوان متورطون أيضا في 
قضايا الفساد، وأن البعض منهم حاول ابتزاز 
بعـــض الوزراء، بهدف حتويـــل أموال قيمتها 

ماليني الدوالرات للخارج.
وكان املؤمتـــر الوطنـــي الليبـــي املنتهية 
واليته قد نظم األســـبوع املاضي جلسة مغلقة 

ملساءلة عدد من وزراء عمر احلاسي.
وبحســـب مصادر مقربة من املؤمتر الذي 
يخضـــع جلماعـــة اإلخـــوان، فـــإن اتهامـــات 
صريحـــة ُوجهت لعدد من الـــوزراء باختالس 

مبالغ تقدر مباليني الدوالرات.
وتؤكـــد تقارير ليبية أن حكومة احلاســـي 
اســـتولت على أموال الـــوزارات في العاصمة 
طرابلس، وتالعبت بها رغم أنها غير شرعية، 
وقد فرضت نفسها على غرب ليبيا بقوة سالح 

امليليشيات املوالية جلماعة اإلخوان.
ولـــم تســـتبعد التقاريـــر أن تنتهـــي هذه 
الفضيحة بســـقوط حكومة عمر احلاسي التي 

ُتوصـــف بأنها ”حكومـــة ورقيـــة“، وبانهيار 
حتالف امليليشـــيات املسلحة و“أمراء احلرب“ 

الذين يحظون بدعم تركيا وقطر.
وفيمـــا تتفاعل تطـــورات هـــذه الفضيحة 
على أكثر من صعيد، شـــن سالح اجلو الليبي 
التابـــع للحكومة الليبية الشـــرعية برئاســـة 
عبداللـــه الثني املنبثقة عـــن البرملان املُنتخب، 
أمس الثالثاء، غارات على مواقع ميليشـــيات 
”فجر ليبيا“ في مطار معيتيقة شرق العاصمة 
طرابلـــس، باإلضافة إلى قصـــف مواقع أخرى 
في مدينة مصراتة الساحلية التي حتولت إلى 

معقل رئيسي للميليشيات املتشددة.
وقال اللواء صقر اجلروشـــي قائد ســـالح 
اجلو الليبـــي إن مقاتالت نفذت أمس ضربات 
جوية على مطار معيتيقة في طرابس وضربات 
أخرى اســـتهدفت مواقع امليليشيات املتطرفة 
فـــي مصراتة، إلى جانب مقـــر القوة املتحركة 

مليليشيات فجر ليبيا مبنطقة ”جنزور“ غربا.
وتأتي هذه الغارات اجلوية تنفيذا ألوامر 
رئاســـة األركان العامة للجيش الليبي تتعلق 
بغلـــق مطـــاري معيتيقة ومصراتـــة، ومرافئ 

ســـرت ومصراتـــة وزوارة غـــرب ليبيـــا التي 
تستخدمها امليليشيات كمنافذ بحرية وجوية 

لنقل السالح والذخائر.
وأكد اجلروشـــي أن هجمات ســـالح اجلو 
الليبـــي أحلقـــت خســـائر كبيرة فـــي صفوف 
امليليشيات، ودمرت عشرات اآلليات العسكرية 
التي كانت تتمركـــز في محيط  مطار معيتيقة 
الذي تستغله ميليشيات فجر ليبيا الستهداف 
منطقة الهالل النفطـــي وُمحاولة تخريبه بعد 

عجزها عن السيطرة عليه.
وكانـــت طائـــرة حربية تابعة مليليشـــيات 
فجر ليبيا قد اســـتهدفت أمـــس املطار املدني 
في منطقـــة رأس النـــوف، وصهاريج نفط في 
”الســـدرة“، وذلك في أعقـــاب قصف صاروخي 
شنه مسلحو داعش على حقلي نفط ”الباهي“ 

و“املبروك“ ما تسبب في اشتعالهما.
ويأتي هـــذا التصعيـــد بعد إعـــالن األمم 
املتحدة أنها سترعى جولة جديدة من احلوار 
الليبي الليبي ســـُتعقد غدا فـــي املغرب، وذلك 
في أعقاب تصويت البرملان املعترف به دوليا، 
على قرار استئناف مشاركته في هذا احلوار.

الفساد ينخر أركان حكومة اإلخوان في ليبيا

[ قصف جوي متبادل بين الجيش الليبي وميليشيات فجر ليبيا

[ مخاوف من وجود تعهد أميركي يسمح لطهران بالعبث بأمن المنطقة 
استعجال أوباما إبرام اتفاق مع إيران يثير قلق السعودية

} وزيـــر اخلارجيـــة األميركي جون كيري يتنزه على ضفة بحيرة جنيف قبل لقـــاء نظيره اإليراني محمد جواد ظريف في جولة جديدة من احملادثات 
النووية يوم أمس.

نتنياهو يتحدى أوباما أمام الكونغرس

هادي يبحث عن طائف 

جديد لحل أزمة اليمن

صالح البيضاين

طالـــب الرئيس اليمنـــي عبدربه  } صنعــاء – 
منصور هادي في خطوة مفاجئة بنقل احلوار 
إلى العاصمة الســـعودية الرياض باعتبارها 
مقرا ملجلس التعـــاون اخلليجي، وهو املوقف 
الذي اعتبره مراقبون تأكيدا من الرئيس هادي 
على أولوية العالقة بـــني اليمن ودول اخلليج 
والتمســـك باملبـــادرة اخلليجية كأســـاس ألي 

حوار قادم.
واعتبر متابعون للشـــأن اليمني أن هادي 
يبحـــث عن حل سياســـي لألزمـــة اليمنية من 
بوابة الســـعودية على شـــاكلة اتفاق الطائف 

(1989) الذي أنهى احلرب األهلية اللبنانية.
وتأتي تأكيدات هـــادي بالتزامن مع زيارة 
وفـــد حوثي برئاســـة مستشـــاره عـــن مكون 
احلوثيني صالح الصماد إلى طهران على منت 
الطائرة اإليرانية نفســـها التي دشـــنت أولى 

رحالتها بني صنعاء وطهران.
وقـــال احمللل السياســـي اليمني ياســـني 
إن ”عقد  التميمـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
احلوار في الرياض ســـتكون لـــه فوائد عديدة 
منهـــا أن جـــارا كبيرا ومهما مثل الســـعودية 
ســـيدير حوارا منصفا وســـيفضي إلى نتائج 
مؤثرة أهمها أن اململكة ســـتكون على مســـافة 

واحدة من كل األطراف السياسية“.
وتأتـــي دعوة هـــادي كرد فعـــل على رهان 
احلوثيـــني على إيـــران لدعم ســـيطرتهم على 
اليمـــن، وكرســـالة تقدير للموقـــف اخلليجي 
الداعم له ســـواء بتسهيل خروجه من صنعاء، 

أو بنقل السفارات إلى عدن.
واستقبل هادي أمس الســـفير البريطاني 
اجلديـــد أدمونـــد فينت بعد يوم من اســـتقباله 
للســـفير األميركي ماثيو تولر، في مؤشر على 
اعتراف دولي أوسع بشرعية هادي على الرغم 
مـــن عدم حذو لندن وواشـــنطن حـــذو املوقف 

اخلليجي في إعادة فتح سفاراتها في عدن.
وأعلنت الواليـــات املتحدة األميركية أمس 
أنهـــا ال تنـــوي نقل ســـفاراتها إلى عـــدن، في 
خطوة تبقـــي البـــاب مواربا أمـــام االعتراف 

بسيطرة احلوثيني على صنعاء.
وفيما تشـــير األحداث إلى عودة بريطانيا 
كالعب أساسي في الساحة اليمنية وخصوصا 
جنـــوب اليمن الـــذي ظل لفتـــرة طويلة حتت 
االحتـــالل البريطانـــي، ميكن تفســـير املوقف 
األميركـــي بأنه نوع من التعامل مع الرســـائل 

احلوثية.
إلـــى أن  املصـــادر  العديـــد مـــن  وتشـــير 
احلوثيـــني عرضـــوا التنســـيق مع واشـــنطن 
فـــي مجـــال مكافحـــة اإلرهاب واحلفـــاظ على 
مصاحلها، مســـتفيدين مـــن التقارب احلاصل 

بني األميركيني وإيران.
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} الربــاط - أعلــــن قضــــاة فــــي املغــــرب عن 
عزمهم مراسلة االحتاد العاملي للقضاة بحجم 
التضييق املمارس عليهم من قبل وزير العدل 

واحلريات مصطفى الرميد.
وأشــــار هــــؤالء القضــــاة املنضوون حتت 
لواء ”نادي القضاة“ إلى املمارسات التعسفية 
لــــوزارة العدل والتي متنعهم من احلفاظ على 
اســــتقالليتهم، موضحــــني أن النــــادي تابــــع 
باندهــــاش بالــــغ الدوريــــة الثانيــــة الصادرة 
بتاريــــخ 19 يناير من العــــام اجلاري عن وزير 
العــــدل واحلريــــات والتي تضمنت تفســــيرا 
”خطيــــرا وخاطئا“ ملقتضيــــات الفصل 31 من 

النظام األساسي للقضاة.
واعتبــــر القضــــاة، فــــي بيان رســــمي لهم 
بهذا اخلصوص، أن الدورية املذكورة تشــــكل 
محاولة يائســــة من طرف وزير العدل إلسكات 

صوت القضاة الوطني في الدفاع عن استقالل 
الســــلطة القضائية فــــي املنتديــــات الوطنية 
والدولية، فضال عن حجب حقيقة املمارســــات 
املاســــة باســــتقاللية القضــــاء والتراجعــــات 
التي يتم تســــجيلها على مســــتوى مشــــاريع 

النصوص التنظيمية.
ويعرف قطــــاع العدالة باملغــــرب حالة من 
االحتقــــان بني نــــادي القضاة ووزيــــر العدل 
واحلريــــات، باتــــت تهــــدد جديا بنســــف كل 
املكتســــبات احلقوقيــــة التي راكمهــــا املغرب 
منذ ســــنوات، ويتهم القضاة الوزير بانتهاج 
سياسة إقصائية ضّدهم، إضافة إلى تهميش 
النظــــام القضائــــي القائــــم في البــــالد، وذلك 
بعــــدم القيــــام بعمليــــات التطويــــر الشــــاملة 
واإلصالحــــات القانونيــــة الالزمة التي حتّول 
القضــــاء في املغرب من مجــــرد وظيفة إدارية 

إلــــى ســــلطة فعلية. ويعــــد مشــــروع القانون 
املتعلــــق باملجلس األعلى للســــلطة القضائية 
من املضامني الســــتة الكبــــرى مليثاق إصالح 
منظومة العدالة، التي جاء بها ميثاق احلوار 
الوطني إلصالح منظومــــة العدالة، ويتضمن 
114 مادة، تشــــتمل على أحكام عامة، وتأليف 
املجلــــس األعلى للســــلطة القضائية، وتنظيم 
ســــير املجلــــس األعلــــى للســــلطة القضائية 

وغيرها من البنــــود التي حتدد اختصاصات 
املجلــــس، وتدبير الوضعيــــة املهنية للقضاة، 
واملعاييــــر املتعلقــــة بهــــا، وحماية اســــتقالل 
القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات 

واآلراء.
وكانت مســــودة القانون األولى قد أثارت 
نقاشا واسعا بني اجلمعيات املهنية للقضاة، 
التــــي قدمــــت مذكــــرات متباينــــة طرحت من 
خاللها تصوراتها للقانون التنظيمي املتعلق 
باملجلس األعلــــى للســــلطة القضائية، ووجه 
نــــادي القضــــاة آنذاك نقــــدا الذعــــا حلكومة 
عبداإلله بن كيران اإلســــالمية ولوزارة العدل 
واحلريــــات، خاصة بخصوص عــــدم التعامل 
بجدية مــــع مقترحــــات املنظمــــات احلقوقية 
واجلمعيــــات الناشــــطة فــــي قطــــاع العدالة 

لتطوير املنظومة القضائية في املغرب.

} تونــس - تداول نشــــطاء موقــــع التواصل 
االجتماعــــي ”فيســــبوك“ فــــي تونس شــــريط 
فيديو نشره املكتب اإلعالمي ملا يسمى ”والية 
برقة“، التابعــــة لتنظيم داعش في ليبيا، ظهر 
فيه متشــــدد تونســــي وهو يوّجــــه تهديدات 

للنظام والشعب التونسيني.
وقــــال أبو طلحــــة مخاطبا وحــــدات األمن 
بـ“الطواغيــــت“  وصفهــــا  التــــي  واجليــــش 
”ســــندككم في معاقلكم، ستصل املفخخات من 
برج اخلضراء إلى بنزرت وسنأتيكم بالذبح“.

ومصطلــــح ”الطاغوت“ يطلقــــه في العادة 
الســــلفيون املتشــــددون على عناصر اجليش 
واألمن، الذيــــن يعّدون فــــي نهجهم اجلهادي 
عدوهــــم األول ويخوضــــون حربــــا مســــتعرة 
ضدهم، باعتبارهم ممثلني للســــلطة املتباينة 
في طبيعتهــــا وآلياتها مع دولة اخلالفة التي 

يسعون إلى إقامتها.
وســــبق ألنصــــار البغــــدادي أن وجهــــوا 
رســــائل تهديد ســــابقة إلى الشعب التونسي، 
ففــــي شــــريط فيديــــو اعترفــــت مجموعة من 
املتشددين باغتيال املناضلني البارزين شكري 
بلعيد ومحمــــد البراهمي، متوعدين الوحدات 
األمنية بـ“الشــــرب مــــن دمائهم“ إلى حني رفع 

راية داعش في تونس.
وتعليقــــا علــــى املوضــــوع، قــــال الكاتب 
واحمللل السياســــي املهتم بأنشطة اجلماعات 
اإلرهابية، نور الدين بالطيب، في تصريحات 
ملوقــــع ”العربيــــة نــــت“، إن تهديــــدات داعش 
لتونــــس تعــــددت، مضيفــــا ”أعتقــــد أن هذه 

احلركات الدموية بصدد لعب الورقة األخيرة 
لها بعد أن أزاح الشــــعب التونســــي حليفيها 
التقليديــــني مــــن احلكم، وهما أساســــا حركة 
النهضة وحزب املؤمتر من أجل اجلمهورية“.

وشــــدد بالطيب على أن ”حكومة الترويكا 
السابقة، بقيادة حركة النهضة، هي من منحت 
غطــــاء سياســــيا وقانونيا لهــــذه التنظيمات 
املتطرفــــة لتعمل في راحة تامة وهو ما مكنها 

من االنتشار“.
وأصبح خطر متّدد تنظيم الدولة اإلسالمية 
إلى املنطقة املغاربية واقعا ملموســــا، كما أن 
إعالن بعض الكتائــــب والتنظيمات اجلهادية 
في تونــــس وليبيا واجلزائر والءها للبغدادي 
التخمينــــات  أكــــد كل  اإلســــالمية،  ولدولتــــه 
والتوقعات املمكنــــة بخصوص تغلغل داعش 

في شمال أفريقيا.
وتعد كتيبة عقبة بن نافع امتدادا لداعش 
في تونس بعد أن أعلنت مبايعتها للبغدادي، 
ومتثــــل خطــــرا حقيقيــــا علــــى أمــــن البــــالد 

واستقرارها.
ومعلــــوم أن هــــذه الكتيبة تعتبــــر البالد 
مــــن  والتونســــيني  حــــرب  دار  التونســــية 
لذلــــك يجــــوز قتالهــــم والتنكيل  ”الكافريــــن“ 
بهم، غايتهــــا إقامة دولة اخلالفــــة واإلطاحة 

مبؤسسات الدولة.
 وكتيبــــة عقبة بــــن نافع تعــــّد أول تنظيم 
يتأســــس فــــي تونــــس ولــــه ارتبــــاط بتنظيم 
القاعــــدة في بــــالد املغرب اإلســــالمي، كما له 
عالقات وثيقة بكتيبة جزائرية متشددة تدعى 

الفتح املبني.
وتســــتقطب الكتيبة الشباب املتبني للفكر 
اجلهادي الذي يتم إرســــاله إلــــى ليبيا لتلقي 
تدريبات عســــكرية من أجل القيــــام بهجمات 

إرهابية في تونس فيما بعد. 
ويــــرى مراقبــــون أنه ال يجــــب التقليل من 

خطر اإلرهاب في املنطقة املغاربية، خاصة مع 
تصاعد أعمال العنف في ليبيا وتنامي نشاط 
املجموعات املســــلحة املتشــــددة في الساحل 
األفريقي، معتبرين أن نــــواة داعش في ليبيا 
واجلزائــــر وتونس مرّشــــحة ألن تصبح خلّية 
جهاديــــة تضــــّم أعــــدادا كبيرة مــــن املقاتلني 
املتعطشــــني إلــــى تطبيق الشــــريعة وســــفك 

الـدماء.
وتســــعى دول جوار ليبيا (مصر وتونس 
واجلزائر أساسا) إلى تكثيف التنسيق األمني 
فيما بينها في ظل تدهور األوضاع األمنية في 
كامــــل املدن الليبية، خاصــــة مع إعالن تنظيم 
داعش عن نفســــه رســــميا في مدينتي ســــرت 
ودرنــــة، وهو ما فرض عليهــــا تأمني حدودها 

حتسبا لهجمات إرهابية مرتقبة.
وقامت السلطات التونسية بدفع تعزيزات 
عسكرية على الشريط احلدودي مع ليبيا، بعد 
التطورات األخيرة التي شهدتها واملتمثلة في 
تغــــول تنظيم داعش وقيامــــه بأعمال إرهابية 
خطيــــرة، وقد شــــملت التعزيزات العســــكرية 
املدعومــــة بوحــــدات مــــن احلــــرس الوطنــــي 
واجلمــــارك كامل الشــــريط احلــــدودي البري 
والبحري، من أجل تأمينه ومنع أي تهديد من 

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

شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية.
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◄ قتل شخصان مدنيان 
وأصيب أكثر من 10 آخرين 

بجروح حالة بعضهم حرجة 
جراء سقوط قذائف صاروخية 

بشكل عشوائي لليوم الثاني 
على التوالي على حي سكني 
بمدينة بنغازي شرقي ليبيا 

ناتجة عن معارك مسلحة 
تشهدها منذ أشهر.

◄ أعلنت بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا أن الجولة 
القادمة للحوار السياسي 

ستنعقد الحقا هذا األسبوع في 
المغرب، وذلك بعد موافقة جميع 

األطراف المدعوة للمشاركة.

◄ قرر ”المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة“ 

المعارض بموريتانيا إلغاء 
مسيرة احتجاجية كان يعتزم 

تنظيمها أمس األول بالعاصمة 
نواكشوط.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن 
قوات األمن التونسية تطارد 
بالتنسيق األمني مع القوات 

الجزائرية، إرهابيين سعوديين 
اثنين تسّلال من األراضي الليبية 

باتجاه تونس عبر منافذ غير 
مراقبة، وفق مصادر أمنية.

د الرئيس اإليطالي  ◄ أَكّ
سيرجيو ماتاريال أمس الثالثاء، 

أّنه ينبغي على المجتمع 
الدولي دعم جهود مبعوث األمم 

المّتحدة إلى ليبيا برناردينو 
ليون الستئناف الحوار الوطني 

الداخلي.

◄ أعلن الناطق باسم وزارة 
الدفاع التونسية، المقدم 

بلحسن الوسالتى، أمس، أن 
”محافظة القصرين (غرب)، 

تشهد عملية كبرى لمكافحة 
اإلرهاب، والقضاء على العناصر 

اإلرهابية المتحصنة بالجبال“.

باختصار

رحالت مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس تتعطل، أمس الثالثاء، جراء القصف والليبيون ينتظرون الرحيل اتقاء لخطر اإلرهاب والفوضى

رئيس مجلس األمة الجزائري 

يهاجم املعارضة في بالده
} الجزائــر - هاجـــم عبدالقـــادر بـــن صالح 
رئيـــس مجلس األمـــة الجزائري (الشـــيوخ)، 
قوى المعارضة السياسية في الجزائر بسبب 
مواقفهـــا وتحركاتها السياســـية التي نقلتها 
إلى الشـــارع فـــي الفتـــرة األخيـــرة، واتهمها 
بالعمـــل علـــى زعزعة اســـتقرار البـــالد وزرع 

الفتنة.
وقـــال بن صالـــح خـــالل افتتـــاح الدورة 
التشـــريعية، إن ”التاريـــخ سيكشـــف حقيقـــة 
أولئك الذين يختارون في هذه المرحلة تحديدا 
زرع البلبلـــة واليـــأس من خالل التشـــكيك في 
اإلنجـــازات والتســـويق لتصـــورات مضللـــة 
وخيارات بعيدة كل البعد عن الواقع السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي“.
في المقابل، انتقد سياســـيون تصريحات 
رئيس مجلس األمـــة الجزائري واعتبروا أنها 
مســـيئة ومضللـــة، موضحيـــن أن المعارضة 
الجزائريـــة تدافع عن قضايـــا محورية وترفع 
مطالب فئة واسعة من الشعب متعلقة بمسائل 

مهمة.
وأكدوا أن الساحة السياسية تعيش حراكا 
واســـعا ألن السلطات رفضت تحقيق المطالب 
الشعبية، مثل تجميد مشروع الغاز الصخري 

الذي أثار جدال واسعا بين الجزائريين.
وأضـــاف بن صالـــح أن العنـــاد والتعنت 
اللذيـــن تبديهمـــا قـــوى المعارضـــة ”تعكس 
المحاوالت اليائسة المنخرطة في حراك يتجه 
إلـــى مصادرة األمل والتفاؤل الذي يتطلع إليه 

شعبنا.

متشددون يتوعدون برفع راية داعش في تونس
[ الدولة اإلسالمية تهدد رجال األمن التونسي بالذبح [ خطر اإلرهاب يفرض على دول المغرب العربي تأمين حدودها

يحاول تنظيم داعش إقامة دولة اخلالفة في شــــــمال أفريقيا، وتعد تونس إحدى الدول التي 
يسعى هذا التنظيم إلى اختراق حدودها وتصفية وحداتها األمنية والعسكرية من أجل رفع 
راية دولة البغدادي. وكّثف هذا التنظيم في اآلونة األخيرة من رســــــائل التهديد التي يحرص 
أنصاره على نشــــــرها في املواقع اجلهادية لترهيب التونسيني وإرباك السلطات التي دفعت 

بتعزيزات أمنية على احلدود مع ليبيا لدرء مخاطر اإلرهاب.

«مـــا تحتـــاج إليـــه ليبيا هـــو الدعـــم السياســـي واألمني فـــي مواجهة 
املخاطر الراهنة، إذا تحقق ذلك فإن الليبيني قادرون على استئناف 

واستكمال املسار الديمقراطي».

حسن الصغير
نائب وزير اخلارجية الليبي

«وضع سياســـة ثقافية منفتحة على مبادئ اإلنســـانية، يشكل درعا 
ملجابهة ظواهر التشدد والتطرف التي تهدد املجتمع وقيم الحداثة 

والديمقراطية».

لطيفة خلضر
وزيرة الثقافة التونسية

«املمارسة السياسية عندما تتحول إلى سلوك غير عاقل وأطروحات 
تسعى إلى إعادة الجزائر إلى مراحل سابقة وإلى تجارب عاشتها البالد 

في املاضي مرفوضة».

عبدالقادر بن صالح
رئيس مجلس األمة اجلزائري

قضاة المغرب يشتكون وزير العدل إلى االتحاد العالمي للقضاة

أنصار داعش يسعون إلى تثبيت أقدامهم في تونس

كتيبة عقبة بن نافع تعد امتدادا 

لداعش في تونس وتمثل خطرا 

على أمن البالد واستقرارها 

◄

الحركات الدموية بصدد لعب 

الورقـــة األخيرة لها بعد أن أزاح 

حلفاءهـــا  التونســـي  الشـــعب 

التقليديين من الحكم

◄

اتهامات لوزيـــر العدل مصطفى 

الرميد بمحاولة إســـكات القضاة 

اســـتقاللية  عـــن  المدافعيـــن 

منظومة العدالة في المغرب

◄
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شائعة االستقالة تالحق 

سعود الفيصل
} الريــاض – نفى مســـؤول بوزارة اخلارجية 
الســـعودية أن يكـــون وزيـــر اخلارجية األمير 

سعود الفيصل قد قدم استقالته.
وجـــاء هذا النفـــي أمس، بعـــد أن تداولت 
تقاريـــر ”خبرا“ عـــن اســـتقالة الفيصل البالغ 
من العمـــر ٧٥ عاما والذي أجريت له في يناير 
املاضـــي، عملية جراحيـــة في فقـــرات الظهر 

بالواليات املتحدة تكّللت بالنجاح.
بـــوزارة  اإلعالميـــة  اإلدارة  مديـــر  وأكـــد 
اخلارجية الســـفير أســـامة نقلـــي أن ”األنباء 
التي ترّددت عن استقالة األمير سعود الفيصل 
وزير اخلارجية من منصبه مجرد إشـــاعة مثل 

ما سبقها“.
وكتـــب على صفحته على موقع تويتر“منذ 
عشر سنوات وأنا أنفي تارة خبر وفاة سعود 
الفيصـــل وأخرى خبر اســـتقالته. ال أصحاب 
اإلشـــاعات ســـئموا وال أنا يئســـت“. وســـبق 
أن بلغت اإلشـــاعات بشـــأن وزيـــر اخلارجية 
الســـعودي حّد إعـــالن إحـــدى وكاالت األنباء 
العامليـــة فـــي ٢٠١٢ عـــن وفاته قبـــل أن تعود 

وتسحب ”اخلبر“.
والفيصـــل الـــذي يشـــغل منصـــب وزيـــر 
اخلارجية منذ ســـنة ١٩٧٥، لم يشمله التعديل 
الوزاري الواســـع الذي أجراه امللك سلمان بن 
عبدالعزيز بعد تسلمه احلكم في يناير املاضي 
وطال ثالثـــني حقيبة وزارية. وقـــرأ مراقبون 
في ذلـــك توجها مـــن امللك اجلديـــد نحو عدم 
تغيير اخلطوط العريضة للسياسة اخلارجية 
للمملكـــة، واالكتفـــاء بتعديـــالت على معاجلة 
بعـــض امللفات. كما اعتبـــروا أن في عدم إقالة 
الفيصل مؤشـــرا علـــى وجود إجماع واســـع 
داخل أروقة احلكم في اململكة على طريقته في 
قيادة الدبلوماســـية السعودية وإدارة امللفات 

املطروحة عليها.
ورغم عاملي الســـّن واملرض الباديني على 
الفيصـــل، فقد كان له نشـــاط وحضور كثيفان 
علـــى الســـاحتني اإلقليميـــة والدوليـــة خالل 
الســـنوات األربع األخيرة ومـــا متيزت به من 
تفّجر شـــديد في عّدة ملّفات تعني الســـعودية 
بشكل مباشـــر مثل امللف الســـوري والعراقي 
واليمني واملصري والليبي، حيث كان للفيصل 
دور مهم في شـــرح وجهة نظر بالده ورؤيتها 

لتلك امللفات.
وكان أحـــدث ظهـــور علنـــي للفيصل بعد 
العمليـــة اجلراحية في باريـــس صحبة وزير 
اخلارجية املصري ســـامح شكري حيث ناقشا 
األوضـــاع فـــي ليبيا وجهـــود تطويق مخاطر 
اإلرهاب هناك، والتنســـيق القائـــم بني مصر 
والسعودية لدعم احلكومة الشرعية في ليبيا، 

إضافة إلى األوضاع في اليمن.

} مــأرب (اليمــن) - كشـــف مصدر عســـكري 
مينـــي أن اتصـــاالت حثيثـــة جتـــري بني عدد 
كبير من ضباط ومنتسبي القوات املسّلحة في 
مختلـــف مناطق البالد إلطالق حركة واســـعة 
داخـــل تلك القوات رافضـــة لالنقالب احلوثي 
وخلضـــوع املؤسســـتني األمنية والعســـكرية 

للجماعة وداعمة للشرعية الدستورية.
وُنقل عـــن املصدر الذي حتـــّدث من مدينة 
مـــأرب طالبـــا عدم الكشـــف عن هويتـــه قوله 
إّن الهـــدف األساســـي للحركـــة جتميع جهود 
رافضـــي االنقـــالب داخل اجليش والشـــرطة، 
مؤكـــدا أن عددهم كبير وأنهـــم موزعون على 
كافـــة محافظـــات البالد مبا فـــي ذلك محافظة 

صعدة املعقل الرئيسي للحوثيني.
وأّكـــد أن االتصاالت تشـــمل حتى الضباط 
الذين انضموا إلى جماعة أنصارالله، كاشـــفا 
أن الكثيريـــن من هؤالء اضطـــروا لذلك حتت 
الضغوط واملساومات واالبتزاز وضد إرادتهم.
وشرح أن الهدف العاجل هو إطالق حركة 
رفض وعصيان ملا يصدر من أوامر عن جماعة 
احلوثيني لوحـــدات اجليش والشـــرطة، دون 
أن يعنـــي ذلـــك التخلـــي عن املهمـــات األمنية 

والعسكرية العاجلة.
إّال أن املصدر قـــال إن على الئحة األهداف 
األبعد مدى للحركة قيد اإلنشـــاء ضمان وحدة 
القـــوات املســـّلحة وإنهاء الـــوالءات احلزبية 

والشخصية داخلها.
كما ّأّن مـــن ضمن األهداف، بحســـب ذات 
املصدر، حماية منتســـبي اجليش والشـــرطة 
ووقـــف النزيـــف فـــي صفوفهـــم واملتمّثل في 
االغتيـــاالت التـــي تـــكاد تكون يوميـــة وتهّدد 
بتصفيـــة أهم الكوادر وأبـــرز الكفاءات، قائال 
إن أحد أســـباب االســـتهداف هـــو زج القوات 
املسّلحة في صراعات سياسية وحتى طائفية.

وقال إّن القوات املســـّلحة تشكو ضعفا في 
التســـليح والتأطير تأثرا باألزمة االقتصادية 
فـــي البالد، موّجها باملناســـبة مناشـــدة لدول 
اجلوار الغنية لدعم ميزانية القوات املســـّلحة 

اليمنيـــة ومســـاعدتها على امتالك الوســـائل 
الالزمة ملواجهة اإلرهاب واالنقالب، ومشـــددا 
علـــى أن تلك القوات تظل مـــن صمامات أمان 
احلفاظ على اســـتقرار املنطقـــة ككل، ومعتبرا 
املساعدة السعودية للجيش اللبناني منوذجا 

ملا هو مطلوب للقوات املسّلحة اليمنية.
ومنـــذ ســـيطرة احلوثيني علـــى العاصمة 
صنعاء في ســـبتمبر املاضي، وتوّســـعهم إلى 
عّدة مناطـــق بالبالد قبل تنفيذهم انقالبا على 
الشـــرعية الدســـتورية، لم تنقطـــع محاوالت 
التمّرد على أوامـــر اجلماعة من بعض ضباط 

ووحدات القوات املسّلحة.
وشـــهدت إحـــدى الضواحـــي القريبة من 
العاصمـــة صنعاء بدءا من الرابع والعشـــرين 
مـــن فبراير املاضـــي، وعلى مـــدار ثالثة أيام، 
اشـــتباكات عنيفـــة بـــني أفـــراد فـــي القوات 
اخلاصة اليمنيـــة ومجندين موالني للحوثيني 
مدعومني مبسلحني يتبعون اجلماعة حاولوا 

االســـتيالء على معســـكر تلك القـــوات ونهب 
مـــا فيه من أســـلحة وذخائر، وهـــو ما رفضه 
بعض الضباط واجلنود رغم تلقيهم أوامر من 

قيادات عسكرية عليا بتسليم معسكرهم.
وفي محافظة مأرب االســـتراتيجية والتي 
حتّولـــت مركـــزا ملناهضـــة الغـــزو احلوثـــي 
والتصدي له، قام أمس جنود بطرد ضابط في 
اجليش عينه احلوثيون مؤخرا كقائد للواء ١٩ 
مشـــاة في احملافظة. ونقلـــت وكالة األناضول 
عن ضابـــط باجليش قولـــه إن جنـــود اللواء 

الــ١٩ مشاة طردوا العقيد مبارك السقاف الذي 
عينه احلوثيـــون قبل أيام قائدا للواء الذي مت 
نقلـــه مؤخرا، إلى محافظة مـــأرب بعد اقتحام 
مقره والســـيطرة عليه ونهب أسلحته من قبل 
مسلحي القاعدة في محافظة شبوة املجاورة.

وأضاف أن منتســـبي اللـــواء الـ١٩ طردوا 
الســـقاف الذي أتى الثالثاء، إلـــى مقر اللواء 
اجلديـــد في مدينـــة مأرب عاصمـــة احملافظة، 

كرفض منهم لتعيينه من قبل احلوثيني.
وتابع املصدر أن تعيني احلوثيني للسقاف 
جاء مخالفا لقرارت السلطة احمللية التي أقرت 
قبل أســـابيع برفضها أي قرارات وتوجيهات 

من قبل احلوثيني وهو ما يدعمه اجلنود.
وكان مســـلحو القاعـــدة قد هاجمـــوا مقر 
اللواء ١٩ في منطقة بيحان مبحافظة شبوة في 
١٢ مـــن فبراير املاضي، ونهبـــوا كل ما فيه من 
أســـلحة، قبل أن تقرر جماعة احلوثي نقل مقر 
اللواء وجنوده إلى مأرب وتعيني قائد جديد له.

حركة تمرد على الحوثيين تسري في صفوف القوات اليمنية

[ جنود في مأرب يطردون ضابطا عينه أنصارالله
منتســــــبون للقــــــوات املســــــلحة اليمنية من 
ــــــل يعملون على  ــــــف الرتب والفصائ مختل
جتميع جهود رافضي اخلضوع للحوثيني، 
ضمــــــن حركة متّرد مؤطــــــرة ومنظمة تنقذ 
تلك القوات مــــــن براثن االنقالبيني وحتفظ 
لها وحدتها وحتمي منتســــــبيها من نزيف 

االغتياالت.

القوات املسلحة اليمنية أمام تحد يتعلق بسمعتها وكرامتها

◄ انطلقت في اإلمارات  فعاليات 
تمرين عسكري بحري خليجي يحمل 

اسم ”اتحاد 17“ ويستمر حتى 12 
مارس الجاري، بمشاركة القوات 

البحرية لدول مجلس التعاون 
الخليجي.

◄ استقبل العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس، القنصل 

السعودي في عدن بجنوب اليمن 
عبدالله بن محمد الخالدي الذي 

ظل مختطتفا لدى تنظيم القاعدة 
منذ مارس 2012، وعاد اإلثنين إلى 
بالده بعد أن أعلنت االستخبارات 

السعودية نجاحها في تحريره.

◄ بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية اإلماراتي 

أمس في أبوظبي، مع نظيره العماني 
يوسف بن علوي بن عبدالله مسيرة 

مجلس التعاون الخليجي والتطورات 
اإلقليمية والدولية الراهنة.

◄ قال وزير الخارجية النمساوي 
سباستيان كورتس إنه سيبذل مزيدا 

من الجهد لدعم المدون السعودي 
رائف بدوي المحكوم عليه بالسجن 

10 سنوات والجلد ألف جلدة.

◄ أفادت مصادر قبلية يمنية أمس 
بمقتل 12 مسلحا حوثيا في هجمات 
شنها تنظيم أنصار الشريعة التابع 

لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء 
وسط اليمن. 

◄ أعلنت وزارة حقوق اإلنسان في 
العراق عن قيام تنظيم داعش بإعدام 

22 مدنيا في مدينة الموصل بينهم 
إمرأة، من أصل 130 شخصا تم 

اختطافهم في وقت سابق من المدينة 
بتهمة التعاون مع القوات األمنية.

باختصار الجيش العراقي يتقدم إلى تكريت في غابة من القناصة والعبوات الناسفة

} بغــداد - قطعت أمس، معركة حترير مدينة 
تكريـــت مبحافظة صالح الديـــن الواقعة على 
محـــور بغداد-املوصـــل شـــوطا هامـــا ببلوغ 
مرحلـــة حصار املدينة متهيـــدا لتطهيرها عن 
طريق حرب الشوارع من مقاتلي تنظيم داعش.
وعكســـت اإلمكانيات املرصـــودة للمعركة 
مدى أهميتها كاختبار لقدرات القوات املسّلحة 
املدعومة مبقاتلي العشائر وميليشيات احلشد 
الشـــعبي قبـــل معركـــة حترير املوصـــل التي 

توصف باملصيرية.
كما جتّلـــت أهمية املدينـــة لتنظيم داعش 
بحـــّد ذاته فـــي اســـتماتته في الدفـــاع عنها 
ومحاولته إعاقة حركة اجليش باجتاهها عبر 

”غابة“ من القناصة والعبوات الناسفة.
وكان نحـــو ثالثني ألف عنصر من اجليش 
والشرطة والفصائل الشـــيعية وأبناء عشائر 
ســـنية بدؤوا اإلثنني أكبر عملية هجومية في 
العـــراق ضد التنظيم املتطرف، منذ ســـيطرته 
على مســـاحات واســـعة من البالد في يونيو 
من العام املاضي. وسعت القوات املشاركة في 
الهجوم أمس، إلى محاصرة مقاتلي داعش في 
تكريت ومدن وبلـــدات مجاورة من بينها بلدة 
الدور املطلة على نهر دجلة والتي تعتبر مركزا 

رئيسيا ملقاتلي التنظيم.
ويعد هـــذا الهجوم أكبر عملية عســـكرية 
فـــي محافظة صالح الدين شـــمالي بغداد منذ 
الصيـــف املاضي، عندما قتل متشـــددو الدولة 
اإلسالمية مئات اجلنود العراقيني في معسكر 
سبايكر خارج تكريت. وجاءت احلملة بعد عدة 
محاوالت فاشلة لطرد املتشـــددين من املدينة. 
ومن شـــبه املؤكد أن سير العمليات في تكريت 

ســـيؤثر في اخلطط الرامية الســـتعادة مدينة 
املوصل مركز محافظـــة نينوى املجاورة وهي 

أكبر مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش.
وإذا تعثـــر الهجوم فإنه ســـيعّقد ويؤخر 
التحـــرك صوب املوصل. وحتقيق فوز ســـريع 
ميكـــن أن يعطي قوة دافعة للمضي في حترير 

املناطق العراقية.
وبشـــأن مســـتوى مواجهة داعش للهجوم 
على تكريت، نقلت وكالـــة فرانس برس أمس، 
عن ضابـــط برتبة لواء في اجليـــش قوله ”إن 
مســـّلحي التنظيـــم يواجهـــون قواتنا بحرب 
عصابـــات وعبـــر قناصـــني، لـــذا تقّدمنا حذر 

ودقيق ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت“.
وبدأت القوات اإلثنني، تقدمها نحو تكريت 
وناحية العلم وقضـــاء الدور من ثالثة محاور 
هي ســـامراء جنوبا، وقاعدة سبايكر وجامعة 
تكريت شـــماال ومحافظة ديالى شرقا. ومت إلى 

حدود األمس حترير عدد من البلدات.
ويـــرى خبـــراء أن الهجوم الواســـع على 
تكريت، وهو أحدث محاولة الســـتعادة املدينة 
بعد سلســـلة محاوالت فاشـــلة يشكل اختبارا 
لقدرة القوات العراقية على شـــن هجوم فاعل 

في مرحلة الحقة الستعادة مدينة املوصل.
وإلى جانب قوات احلشد الشعبي املكونة 
أساسا من ميليشيات شيعية سجلت العشائر 

السنية مشاركتها في معركة حترير تكريت.
ومن جانبه دعا أحمد عبدالله عبداجلبوري 
وزير الدولة العراقي لشؤون احملافظات أمس، 
أبناء محافظة صـــالح لالنضمام لقتال داعش 
فـــي احملافظة. ووجه الوزير رســـالة تطمينية 
قـــال فيها ”إلى أهلـــي في صـــالح الدين هذه 
العمليـــة ال تســـتهدف ســـوى اإلرهابيني ولن 
تكون انتقامية من عشـــيرة أو من أشـــخاص 
وإمنا مـــن داعش حصرا وعلـــى اجلميع دعم 
القـــوات األمنيـــة والوقـــوف معها مـــن أجل 

الكرامة واألرض“.
ومأتى هذه التطمينات ما تثيره مشـــاركة 
ميليشـــيات احلشـــد الشـــعبي كطرف رئيسي 
فـــي املعارك ضـــد تنظيم داعش مـــن مخاوف 

بـــني ســـكان املناطـــق التـــي تســـتعاد من يد 
التنظيم، اســـتنادا إلى جتارب مريرة لســـكان 
مناطـــق أخرى تعرضوا لصنـــوف من العقاب 
اجلماعي على يد تلك امليليشيات تراوحت بني 
االعتقال والقتل واتالف املمتلكات واستباحة 
األموال، بناء على تهمة جاهزة لهؤالء السكان 

باحتضانهم تنظيم داعش.
ويعتبر عراقيون املظاهر السلبية املرافقة 
للحرب على داعش في العراق نتيجة مباشرة 
لتدخـــل إيـــران بشـــكل مباشـــر وميداني في 
الصراع. وجتّسد ذلك التدخل مجددا في حرب 
حترير تكريت حيث ســـجل حضور قائد فيلق 
القدس ضمن احلرس الثوري اإليراني قاســـم 

سليماني على أرض املعركة.

ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عن شـــهود عيان 
قولهـــم إن ســـليماني يشـــرف على جـــزء من 
العمليـــة العســـكرية، وإنـــه يوجـــه العمليات 
مـــن قرية البو رياش، وأنـــه كان بصحبة قائد 
احلشـــد الشـــعبي أبومهدي املهندس وهادي 
العامري الذي يرأس ميليشـــيا بدر. وأكد أحد 
الشـــهود رؤيته لســـليماني يقف على قمة تل 
ويشير بيديه نحو املناطق التي مـازال يـوجد 

فيها مقاتلو داعش.
ويعكـــس حضور ســـليماني فـــي املعركة 
حرصـــا من إيـــران على لعـــب دور في احلرب 
التي يقـــول عراقيون إنهـــا حتّولت في بعض 
املناطق وســـيلة لبســـط ســـيطرة إيرانية عن 

طريق امليليشيات الشيعية.

معركة تكريت التي متثل اختبارا للقوات العراقية قبل موقعة املوصل املصيرية تتقدم نحو 
حتقيق أهدافها وسط مقاومة شرســــــة من التنظيم، وفي ظل حسابات سياسية يجّسدها 

احلضور امليداني املباشر إليران في املعركة.

معركة تكريت ال تحتمل سوى نتيجة واحدة: االنتصار

«دولـــة اإلمارات العربية المتحدة قـــادرة بأبنائها وقوية بعزيمتها 

وواثقة برؤيتها وتســـير بثبات نحو تحقيـــق المزيد من المنجزات 

والمكتسبات التنموية».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«العالقـــات اإليجابيـــة بين أقطاب المنطقة ســـتؤدي إلى إنشـــاء 

منظومة أمنية واقتصادية وسياســـية شـــاملة توفر عيشا كريما 

وتعاونا مشتركا ضد اإلرهاب».

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«مـــا يزال المجتمـــع الدولي يقف مكتوف األيـــدي أمام ما يتعرض 

له الشـــعب الســـوري مـــن جرائم بشـــعة على يـــد النظـــام الفاقد 

لشرعيته».

بندر بن محمد العيبان
رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودية

مناشدة لدول الجوار بمساعدة 

الجيش اليمني باملال والسالح 

على غرار املســـاعدة املقدمة 

للجيش اللبناني

◄

اإليرانـــي  امليدانـــي  الحضـــور 

يهـــدد جهود توحيـــد مختلف 

خلـــف  العراقيـــة  املكونـــات 

املعركة ضد داعش

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} القاهــرة - أمـــر القضـــاء اإلداري املصري 
بوقـــف دعـــوة اللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات، 
الناخبني إلى التصويت على االنتخابات التي 

كان مقررا بدؤها الشهر اجلاري.
وكانـــت احملكمـــة الدســـتورية العليـــا قد 
أعلنت حكما ببطالن قانون تقسيم الدوائر في 

جلستها املنعقدة األحد املاضي.
وقد أثار القانون جدال كبيرا على الســـاحة 
السياسية املصرية باعتبار أن العديد يرى أنه 
يقسم املجتمع املصري، كما أن النظام الفردي 
الطاغـــي يقلص مـــن حجم مشـــاركة األحزاب 

والتحالفات السياسية في البرملان املقبل.
وعلى إثر صدور قرار احملكمة الدستورية 
طالب الرئيس عبدالفتاح السيســـي احلكومة 
بتعديـــل القانـــون في موعد أقصاه شـــهر من 

يـــوم إعالن احلكم. وقد أصـــدر رئيس الوزراء 
املصـــري إبراهيم محلب قرارا بتشـــكيل جلنة 
برئاســـة إبراهيـــم الهنيـــدي وزيـــر العدالـــة 
االنتقالية، تتولى إعداد مشـــروع قانون حول 
تقســـيم دوائر انتخابات البرملان، في ضوء ما 
يرد إليها من اقتراحات، ومبا يتفق مع أحكام 

الدستور.
وأكد مستشـــار رئيـــس الوزراء لشـــؤون 
االنتخابـــات وعضـــو اللجنة املكلفـــة بتعديل 
قانـــون الدوائر، رفعت قمصـــان في تصريح لـ 
”العـــرب“ أن اللجنة تعكف حاليا على دراســـة 
حيثيات حكـــم احملكمة الدســـتورية، من أجل 

وضع تصور للتعديل.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على االنتهاء 

من القانون خالل شهر.

ويـــرى املتابعـــون أنـــه بات مـــن الصعب 
االلتزام باملهلـــة التي حددها الرئيس املصري 
احملكمـــة  وأن  خاصـــة  القوانـــني،  لتعديـــل 
الدســـتورية العليـــا حجـــزت أمـــس، دعوتني 
تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس النواب، 
ملنع مزدوجي اجلنســـية من الترشح جللسة 7 

مارس للحكم.
وتطعـــن الدعـــوى على الفقـــرة األولى من 
املـــادة الثامنة بقانون مجلـــس النواب والتي 
تنص علـــى حرمـــان مزدوجي اجلنســـية من 
الترشـــح النتخابات البرملانيـــة، وكانت هيئة 
املفوضني قد أوصت في تقريرها ببطالن هذه 
الفقرة، خاصة في شـــأن املرشـــحني باخلارج، 
ألن هناك دوال تشترط احلصول على جنسيتها 

لإلقامة بها فترات طويلة.

وفـــي حـــال تأييـــد احملكمة ببطـــالن هذه 
املادة سوف تزيد فترة تأجيل االنتخابات، ألن 
هذا األمر يســـتدعي وضع تعديـــل جديد على 
القانون، وإعـــادة جميع اإلجراءات الســـابقة 

التي متت وفقا للنص املبطل.
وتشـــكل االنتخابـــات البرملانيـــة اخلطوة 
األخيـــرة في مســـار خارطة الطريـــق التي مت 

حتديدها عقب عزل مرسي.

} واشــنطن - أكدت واشـــنطن أنها ستحمي 
مقاتلـــي املعارضـــة الســـورية الذيـــن ســـيتم 
تدريبهم بداية من الشهر اجلاري، في جبهات 

القتال في سوريا.
وأوضـــح منســـق التحالـــف الدولي ضد 
تنظيم الدولة اإلســـالمية اجلنـــرال األميركي 
جون آلن خالل كلمة له مبركز أبحاث ”أتالنتيك 
كاونســـل“ في واشنطن ”لدينا مشروع واضح 
لتدريبهم وجتهيزهم بأحدث األســـلحة، ولكن 

أيضا حلمايتهم عندما يحني الوقت“.
وحـــول ســـبل تأمـــني احلمايـــة للمقاتلني 
السوريني لم يستبعد اجلنرال األميركي فرض 
منطقـــة حظر جوي لتوفير ذلـــك، الفتا إلى أن 

”كل هذه اخليارات جار بحثها“.
وتعد مســـألة فرض منطقة حظر جوي في 
سوريا، أحد اإلشـــكاالت بني اإلدارة األميركية 
وأنقرة طيلة األشـــهر املاضية، حيث يتمســـك 
نظـــام رجب طيب أردوغـــان بوجوب تطبيقها 
وتســـانده في ذلـــك قوى املعارضة الســـورية، 
فيما اتســـم املوقف األميركي بالتردد، وهو ما 
ربطـــه البعض بامللف النـــووي اإليراني وعدم 
رغبة واشنطن في الدخول مع طهران (احلليف 
االستراتيجي لألسد) في أزمات إضافية حتول 

دون التوصل التفاق بشأنه.
فضـــال عـــن ذلـــك، كان هناك تضـــارب في 
األولويات بـــني الطرفني التركـــي واألميركي، 
حيـــث تـــرى إدارة أوبامـــا أن األولويـــة هـــي 

ملواجهـــة تنظيم الدولة اإلســـالمية، فيما يرى 
النظـــام التركـــي أنـــه البـــد من القضـــاء على 
التنظيـــم املتطرف ونظام األســـد معا، وفي آن 
واحد، وهذا الوضع تســـبب في أزمة حقيقية 

بني اجلانبني.
ويبـــدو أن هنـــاك طارئا قد اســـتجد على 
هـــذا املســـتوى حتديـــدا، وهو ما دفـــع تركيا 
إلـــى توقيع اتفاق مع واشـــنطن في 19 فبراير 
في  املاضي، لتدريب عناصر سورية ”معتدلة“ 

قاعدة تركية وتزويدها مبعدات عسكرية.

وأعـــرب آلـــن عـــن ارتياحـــه بشـــأن عدد 
الســـوريني الذين أبدوا اســـتعدادهم للتطوع 
في برنامـــج التدريب األميركـــي الذي قد يبدأ 
في غضون أســـابيع، حيث أكد املتحدث باسم 
وزارة الدفـــاع (البنتاغـــون) جـــون كيربي في 
وقـــت ســـابق أن ”غربلة“ العناصـــر لم تكتمل 

بعد.
ومـــن املقـــرر أن يشـــارك أكثـــر مـــن ألف 
جنـــدي أميركي في تدريـــب مقاتلي املعارضة، 
إلرسالهم الحقا إلى سوريا لقتال تنظيم الدولة 
اإلســـالمية، وسط تصاعد املعطيات بأن قوات 
النظام السوري ســـتكون أيضا املستهدفة من 

هذا البرنامج.
وخالل مؤمتر صحافي جرى منذ أيام أعلن 
املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية األميرال 
جـــون كيربي أن ”حوالي ألـــف جندي أو أكثر 
سيشـــاركون فـــي املهمة بني  بقليـــل من ذلك“ 

مدربني وعناصر دعم.
والبرنامج األميركي يهدف إلى تدريب أكثر 
من خمســـة آالف مقاتل سوري في العام األول 
و15 ألفـــا في املجمل خالل ثالثـــة أعوام، على 

أن يتم التدريب في مدينة كيرسهير التركية.
كمـــا ســـتتولى كل مـــن اململكـــة العربيـــة 

السعودية وقطر إقامة معسكرات تدريب أيضا 
للمقاتلني الســـوريني، وفقا ملـــا أعلنته وزارة 

الدفاع األميركية.
ويأتي هذا البرنامج بعد أن حتولت العديد 
من فصائل املعارضة السورية صوب جماعات 
متشـــددة أو مت حلها على غـــرار ما حصل مع 
حركة ”حـــزم“ املعروفة بأنها مدعومة أميركيا 
مؤخرا، على خلفيـــة تعرضها لهجمات عنيفة 
من طـــرف جبهة النصرة فـــرع تنظيم القاعدة 

في سوريا.
وحتمـــل فصائل املعارضة املســـلحة جزءا 
كبيرا مـــن املســـؤولية إلى التراخـــي الدولي 
فـــي دعمها، ما جعلها فـــي وضعية جد صعبة 
أمـــام التنظيمات املتطرفة الصاعدة على غرار 

تنظيم داعش وأحرار الشام وجهة النصرة.
ورغم التعهد األميركـــي األخير في حماية 
ودعـــم املقاتلني الســـوريني بعـــد تدريبهم إال 
أن البعض يتشـــكك فـــي مدى التـــزام اإلدارة 
األميركية، خاصة وأن وعودا ســـابقة قطعتها 
بدعـــم املقاتلني الســـوريني، دون أن تفي بها، 
وظلـــت املســـاعدات التـــي تقدمهـــا وجزء من 
املجتمـــع الدولـــي حبيســـة عـــدد ضئيـــل من 
صواريخ التاو، وأســـلحة ليـــس لها أي تأثير 

على سالح اجلو النظامي.
نقطـــة أخـــرى تثير شـــكوكا كثيـــرة وهو 
برنامـــج التدريب الذي ســـيتم على مدار ثالث 
ســـنوات، وهي مهلة طويلة تشي بأن الصراع 
في ســـوريا لن يسدل ســـتاره ملدة سنوات، ما 

يعني أن معاناة السوريني ستتواصل.
يأتـــي ذلك في وقـــت تزيد إيـــران من عدد 
ميليشـــياتها فـــي ســـوريا لدعم النظـــام، مع 
اإلشـــارة إلى وجـــود جبهـــات يتولى احلرس 
الثـــوري اإليرانـــي بنفســـه دفة القتـــال فيها 
على غـــرار اجلنوب الســـوري أي مثلث درعا 

والقنيطرة وريف دمشق الغربي.
وقد شـــيعت طهـــران، مؤخرا، فـــي مدينة 
مشـــهد الشيعية شـــمال شـــرق إيران، سبعة 
عناصر بينهـــم ”قائد لـــواء ملتطوعني أفغان“ 

كانوا قتلوا في سوريا.
وقالـــت صحيفة إيـــران احلكومية إن علي 
رضا توســـلي هـــو قائـــد ”لـــواء الفاطميني“ 
الـــذي يضـــم ”مقاتلـــني متطوعـــني أفغانا في 
ســـوريا“، مضيفة أن هذا اللواء خسر ”الكثير 
من الشـــهداء“ خالل دفاعه عن موقع الســـيدة 
زينب بالقرب من دمشـــق. وأكـــدت الصحيفة 
أن توســـلي قتـــل فـــي محافظة درعـــا جنوب 

ســـوريا خالل ”محاربته املجموعات اإلرهابية 
والتكفيرية“، في إشـــارة إلـــى قوات املعارضة 

السورية.
ولم تشـــر الصحيفة إلى جنسيات القتلى، 
لكن املوقـــع اإللكتروني اإلخبـــاري راجانيوز 
(محافـــظ) قـــال إن ”الشـــهداء“ الســـبعة مـــن 
األفغان. ويالحظ في الفترة األخيرة أن وسائل 
اإلعالم اإليرانية باتت تتحدث وباستمرار عن 

سقوط مقاتلني في سوريا والعراق تقول إنهم 
”متطوعـــون“ للدفاع عن األماكن الشـــيعية في 

البلدين.
وتنفـــي طهران باســـتمرار وجـــود قوات 
لها على األرض في ســـوريا والعراق، ولكنها 
تعترف بوجود مستشارين عسكريني ملساعدة 
حكومتي البلدين على مواجهة عناصر تنظيم 

الدولة اإلسالمية.

واشنطن ال تستبعد إقامة منطقة عازلة لحماية مقاتلي املعارضة السورية
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أخبار

يسير البرنامج األميركي لتدريب املعارضة السورية على قدم وساق، وقد أكدت الواليات 
املتحدة أنها ســــــتؤمن احلماية الالزمة للمقاتلني الســــــوريني حــــــني الدخول إلى جبهات 
القتال، فيما تركت الباب مواربا أمام كيفية إقدامها على حمايتهم، باملقابل يستمر نزيف 

امليليشيات اإليرانية في سوريا وخاصة باجلنوب.
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[ آلن يتعهد بتقديم أحدث األسلحة للمعارضة [ ميليشيات إيران تتعرض لضربات قاصمة في سوريا

عيون النظام على تحركات المعارضة

األراضي الزراعية في جنوب لبنان مصدر رزق العائالت السورية الفارة من جحيم الصراع

شورى اإلخوان يهدد 

الحكومة األردنية

} عــامن - ندد مجلس شورى جماعة اإلخوان 
املســـلمني فـــي األردن بقبول احلكومـــة طلبا 
تقدمـــت به قيـــادات في اجلماعـــة بخصوص 

تصويب وضعها القانوني.
واعتبر مجلس الشـــورى في بيان له عقب 
اجتمـــاع طـــارئ أن ”قبـــول احلكومـــة للطلب 

تدخل في شؤون اجلماعة الداخلية“.
ورأى أن ”العبث باملركز القانوني احملفوظ 
للجماعـــة ووضعهـــا التنظيمي املســـتقر هو 
مجازفة ســـتترك آثارها العميقـــة على الوطن 

األردني، قبل أن تصيب اجلماعة بأي ضرر“.
وقـــرر املجلس بقاءه ”في حالة انعقاد دائم 

ملتابعة كل مستجد على هذا الصعيد“.
وفي سياق تداعيات املوافقة على ترخيص 
جديـــد للجماعة أكدت جلنـــة إصالح اإلخوان، 
في بيان صادر عنها أمس الثالثاء، أن ”خطوة 
تصويب أوضاع اجلماعة جاءت بعد استنفاد 

كل وسائل النصح للقيادة احلالية“.
وأوضـــح البيان أنه ســـيتم تشـــكيل هيئة 
قيادية مؤقتة للجماعة، تدير املرحلة االنتقالية، 
وتشـــرف على حتديث سجل الهيئة العمومية، 
بطريقة قانونيـــة، مع جتديد البيعة، وحتديث 

سجالت العضوية.
وتضم جلنة إصالح اإلخوان باألردن نحو 

160 عضوا.

القضاء املصري يؤجل دعوة الناخبني للتصويت في االنتخابات البرملانية
◄ أبعدت السلطات اللبنانية الخبير 

الفرنسي في الحركات الجهادية 
رومان كاييه إثر عودته من زيارة 
إلى المغرب، على خلفية ارتباطه 

بـ”تنظيمات إرهابية“، وفق مصادر 
أمنية.

◄أكد نائب األمين العام للجامعة 
العربية أحمد بن حلي أن اقتراحا 

مصريا بتشكيل قوة عربية مشتركة 
لإلسهام في حماية األمن القومي 
العربي سيكون على جدول أعمال 

القمة المقبلة نهاية الشهر الجاري.

◄ شنت طائرات التحالف الدولي 
أربع ضربات جوية ضد معاقل 

تنظيم الدولة اإلسالمية في كل من 
دير الزور شرقي سوريا، وفي محيط 

عين العرب شمال البالد.

◄ وصل العاصمة المصرية 34 
ألفا و420 مواطنا عائدين من ليبيا، 
عبر معبر السلوم الحدودي ومطار 
القاهرة الدولي، منذ توجيه مصر 
ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم 

داعش في درنة الليبية.

◄ أعلنت قيادة الجيش اللبناني 
أن المطلوب الذي قتل فجر الثالثاء 

مع عسكري في الجيش، خالل تبادل 
إلطالق النار في منطقة بحنين شمال 

لبنان، ينتمي إلى مجموعة إرهابية.

◄ أكد المعارض السوري لؤي 
حسين أن النطق بالحكم عليه في 

تهمتي إضعاف الشعور القومي 
ونشر أخبار كاذبة سيتم في جلسة 
قضائية تعقد في 25 مارس الحالي.

◄ ذكرت وزارة الخارجية األردنية، 
أنها تتحقق من أنباء تحدثت عن 

احتجاز مواطن أردني بمدينة 
بنغازي شرقي ليبيا.

باختصار

◄ أكثر من 15000 مقاتل ســـوري ســـيتم 

تدريبهم

◄ يوجـــد ألـــف عنصـــر أميركي ســـيتولون 

عملية التدريب

◄ البرنامـــج ســـيمتد علـــى ثـــالث ســـنوات 

وستضم الدفعة األولى 5000 مقاتل

◄ الهدف الرئيسي المعلن إلى حد اآلن هو 

مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية

البرنامج األميركي حول سوريا

«مســـألة القوة العربية املشتركة هي شأن أصدقائنا العرب إذا 

رأوه مناسبا فلن تكون لدينا أي مالحظات، ونحن نؤيد كل هذه 

الجهود».
ميخائيل بغدانوف
مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق األوسط

«ال يمكـــن للتحالف الجدي ضد داعـــش القائم على الدول العربية 

الســـنية وتركيا، أن يبقى متماسكا على املدى البعيد دون وجود 

سياسة أميركية أكثر حزما تجاه نظام األسد».
جيمس جيفري
باحث سياسي في معهد واشنطن

«أنا أحّمل مســـؤولية تعطيل انتخاب رئيـــس للتيار الوطني الحر، 

ولكل األطراف التي ال تشارك في جلسات االنتخاب الذي هو شأن 

وطني وليس محصورا بني فريقني».
أمني اجلميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

رفعت قمصان:

سنعمل على االنتهاء من 

قانون تقسيم الدوائر 

االنتخابية خالل شهر

جون آلن: 

كل الخيارات لحماية 

المقاتلين السوريين جار 

بحثها



} طهران - أعلنت طهران عن رفضها القاطع 
لطلب الرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما وقف 

تطوير برنامجها النووي لمدة عشر سنوات.
واعتبر وزيـــر الخارجيـــة اإليراني محمد 
جواد ظريف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء 
”فـــارس“ اإليرانيـــة، الثالثاء، ما قالـــه أوباما 
الـــذي ربـــط التوصل إلـــى اتفاق مـــع طهران 
بتجميـــد البرنامـــج النووي لعقد مـــن الزمن، 

أمرا ”غير مقبول“.
وأوضـــح ظريف أن مواقـــف أوباما تهدف 
إلى كســـب الـــرأي العـــام وتطويـــق الدعاية 
اإلعالمية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
آخرين  ”متطرفيـــن“  ومعارضيـــن  نتانياهـــو 
للمفاوضات باســـتخدام عبـــارات وصيغ غير 

مقبولة وتنطوي على تهديد، على حد قوله.
جاء ذلك مع اســـتئناف ظريف في مونترو 
بسويســـرا المفاوضات مع وزيـــر الخارجية 
األميركي جون كيري للتوصل إلى اتفاق بشأن 
برنامج بالده النووي الـــذي ندد به نتانياهو 

أمام الكونغرس في واشنطن.
وقال المســـؤول اإليرانـــي إن ”تصريحات 
أوبامـــا تثبت بوضـــوح حقيقـــة أن الواليات 
المتحدة فشلت في سياستها تجاه إيران رغم 
ما قامت به خالل الســـنوات األخيرة بتوجيه 
تهديدات عســـكرية مباشـــرة وغير مباشـــرة 

وفرض إجراءات حظر اقتصادية قاسية“.
وتأتـــي هذه الضجة بعـــد أن قال الرئيس 
األميركـــي فـــي تصريحـــات حصريـــة لوكالة 
”رويترز“، مســـاء االثنين، إن ”علـــى إيران أن 
توافـــق على تجميد نشـــاطاتها النووية لعقد 
كامـــل على األقل كشـــرط للتوصـــل إلى اتفاق 

بينها وبين المجتمع الدولي“.
وقـــد أشـــار أوباما إلـــى أن الخـــالف مع 
إسرائيل بســـبب الكلمة التي ألقاها نتنياهو 
في الكونغرس وعـــارض فيها إبرام أي اتفاق 
من هـــذا النوع مع النظام اإليراني، هو خالف 
عابر لـــن يكون له ”ضرر دائـــم“ على الروابط 

بين الواليات المتحدة وإسرائيل.

كمـــا أكد أنـــه يوجد ”اختـــالف مهم“ بين 
إدارته والحكومة اإلســـرائيلية بشـــأن كيفية 
تحقيق هدفهما المشترك لمنع إيران من حيازة 
أسلحة نووية، وقال ”إذا كانت إيران مستعدة 
للموافقة على إبقاء برنامجها النووي على ما 
هو عليه اآلن لمدة عشـــر ســـنوات على األقل 
فإنـــه ال توجد خطوات أخرى يمكننا اتخاذها 
لتعطينا مثل هذه الضمانـــة بأنهم ال يملكون 

سالحا نوويا“.
التراشـــق  هـــذا  كل  أن  محللـــون  ويـــرى 
بالتصريحات ”النووية“ بين إيران وأميركا ال 
يعدو ســـوى تستر على االبن المدلل للواليات 
مشـــروعه  الســـتكمال  إســـرائيل،  المتحـــدة، 
في بنـــاء كيانـــه، إذ مـــا فائـــدة المفاوضات 

الماراثونية لبلوغ هدف حســـر أنشطة إيران 
النووية خوفا مـــن إقدامها على صناعة قنبلة 

ذرية مادامت العقوبات تجدي نفعا.
إال أن العديـــد مـــن الخبراء لفتـــوا إلى أن 
الرئيـــس األميركي وضع نفســـه أمام خيارات 
صعبة في هـــذا الملف المعقد ظنـــا منه بأنه 
سيحقق مكاسب تتمثل في توازن استراتيجي 
في منطقة الشـــرق األوســـط التـــي تعاني من 
االضطرابات منذ ســـنوات وخاصة منذ بروز 
التنظيمـــات الجهادية، وفـــي مقدمتها الدولة 

اإلسالمية.
وكانت عـــدة تســـريبات في وقت ســـابق 
كشـــفت عـــن تواصل بيـــن أوباما والمرشـــد 
األعلـــى اإليرانـــي علـــي خامنئـــي، ويبدو أن 

مفاوضات بينهما تطبخ في الكواليس بشـــأن 
مشـــاركة إيران في الحرب علـــى داعش مقابل 

التغاضي عن جزء من برنامجها.
ويفســـر مراقبون مشاركة الحرس الثوري 
اإليراني في الحرب علـــى التنظيم في العراق 
أكبر دليل على أن صفقة تمت سرا بينهما وأن 
كل ما يدور فـــي الظاهر إنما هو عملية تنويم 

للرأي العام والمجتمع الدولي.
وفي خضم ذلك، حذرت مستشـــارة شؤون 
األمـــن القومـــي األميركيـــة ســـوزان رايـــس 
الكونغرس مـــن مغبة فرض عقوبـــات جديدة 
على إيران، بينما تتواصل المفاوضات معها، 
ودعت اللوبي الذي يدعم إســـرائيل إلى الكف 

عن الضغط باتجاه هذا المنحى.
وتنتهي بعد ظهر اليوم محادثات الوزيرين 
وذلك بمـــوازاة مـــع اجتماعـــات المفاوضين 
والخبـــراء الذين ســـيواصلون أعمالهم حتى 

نهاية األسبوع الجاري.
ووفقـــا لوزيـــر الخارجيـــة األلماني فرانك 
فالتر شـــتاينماير فـــإن المفاوضات ســـجلت 
خـــالل العام الماضـــي تقدما لم يتـــم إحرازه 
خالل عشـــرة أعوام ســـابقة مـــن المحادثات، 
واعتبـــر الوزير خالل مؤتمر نزع الســـالح في 
جنيف أن المحادثات تسير ”على نهج جيد“.
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} كابــول - أقـــال الرئيـــس األفغاني أشـــرف 
غاني 27 من كبار ضباط الشـــرطة، في خطوة 
أثارت عالمات اســـتفهام كبرى، وذلك ضمن ما 
تصفه حكومة عبدالله عبدالله بحملة من أجل 

الحاكمية الجيدة.
وذكـــرت هيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة ”بي 
في تقريـــر عرضته مســـاء االثنين  بي ســـي“ 
أن قـــرار اإلقالـــة شـــمل 17 ضابطـــا في جهاز 

الشـــرطة وقوات الجيش مـــن مناطق مختلفة 
فـــي العاصمـــة كابـــول، إضافـــة إلـــى ضباط 

متخصصين في مجال مكافحة المخدرات.
وتؤكـــد مصادر أفغانية مطلعة أن الرئيس 
قام بتعيين بـــدالء للضباط المقالين، ما يعني 
أنه تـــم التخطيط لذلك مســـبقا خاصة وأنها 
ليست المرة األولى التي يقوم بها غاني بتلك 
التعديـــالت المفاجئة منذ توليه الســـلطة في 

أواخر سبتمبر الماضي.
ويقول الرئيـــس غاني إن ”العديد من كبار 
ضباط الشرطة لهم ارتباطات بأمراء الحرب“، 
في إشارة إلى أمراء حركة طالبان التي يحاول 
اســـتدراجها إلى توقيع اتفاق سالم ينهي به 
الحـــرب التي أنهكـــت البالد منـــذ 2001 عقب 

هجمات 11 سبتمبر.

ويعتقـــد مراقبون أن هـــذه اإلقاالت تندرج 
ضمـــن تخطيط كابـــول إلنجـــاح المفاوضات 
السرية مع طالبان والتي يشوبها تكتم إعالمي 
كبيـــر رغم بعض التســـريبات بشـــأن توقيت 
انعقادها، فضال عن تضارب المعلومات حول 

مكان المحادثات.
ولإلشـــارة فـــإن الرئيس األفغانـــي أطاح 
بالعديد من موظفي الدولة بتهمة الفســـاد منذ 
توليه مهام منصبه قبل خمســـة أشهر تقريبا، 
حيث قام منذ فترة وجيزة بفصل العشرات من 
المســـؤولين بعد ســـاعات فقط من خضوعهم 

لتفتيش مفاجئ.
وتلعـــب كل مـــن باكســـتان والصيـــن دور 
الوســـيط في المفاوضات بين كابول وطالبان 
والتي مـــن المتوقـــع أن تنطلق خـــالل األيام 

القليلـــة القادمة، حســـب ما أعلـــن عنه كل من 
رئيس االســـتخبارات الباكستانية وقيادي في 

الحركة األحد الماضي.
ويرجع متخصصون في الشـــأن األفغاني 
الغموض فـــي توقيت عقـــد المفاوضات، رغم 
تصريحـــات المقربين، إلى كونهـــا تطبخ في 
كنف السرية، السيما لرفض طالبان المستمر 
الدخـــول فـــي أي مباحثات مع كابـــول طالما 
أن قــــوات أجنبيـــة ال تــــزال فــــوق األراضي 

األفغانيـة.
وكشـــفت مصادر دبلوماســـية عـــن إجراء 
المتحـــدث باســـم زعيـــم طالبان، قـــاري دين 
محمد، ثالث جوالت من اللقاءات الســـرية مع 
مســـؤولين في المخابرات الباكســـتانية منذ 

مطلع العام الجاري.

ــــــة بني  ــــــع للحــــــرب اإلعالمي يشــــــعر املتاب
الواليات املتحدة وإيران بأن حربا ”نووية“ 
توشــــــك أن تندلع بينهما، ولكن ما يلبث أن 
ــــــدرك أن وراء األكمــــــة تاريخا طويال من  ي
التفاهمات والتعاون، بل والتحالف أحيانا 
بينهما وكل منهما ينظــــــر إلى األمور بناء 

على مصاحله اإلستراتيجية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

 إيران ترفض طلب أوباما تجميد برنامجها النووي

غاني يمهد الطريق للمفاوضات مع طالبان عبر اإلطاحة بكبار الضباط

} أبوجــا - نشـــرت بوكـــو حرام المتشـــددة 
فـــي نيجيريا تســـجيال مصورا هـــو األحدث 
فـــي سلســـلة إصداراتهـــا يظهر قطع رأســـي 
شخصين قالت إنهما تجسسا لصالح الجيش 

النيجيري.
ورصـــد موقـــع ”ســـايت“ المتخصص في 
تتبع مواقـــع الجماعات الجهادية والمنظمات 
العنصرية علـــى اإلنترنت في أنحـــاء العالم، 
الفيديـــو، أمـــس الثالثـــاء، والذي جـــاء تحت 
عنوان ”حصاد الجواســـيس“ وبث على موقع 

التواصل االجتماعي ”تويتر“.
النيجيري،  االســـتخبارات  لموقـــع  ووفقا 
أظهـــر التســـجيل مســـلحين من بوكـــو حرام 
يرغمان ضحيتين، عرفا نفسيهما بأنهما داود 
محمـــد ومحمدو أوالو، تحت تهديد الســـكين 
علـــى االعتراف بالتجســـس على ســـكان بلدة 
باغا الواقعة شمال شرق لتحريض مسؤولين 

أمنيين نيجيريين.
ولم يتســـن لوكالة األناضول التي أوردت 
الخبر التحقق بشـــكل مســـتقل مـــن محتوى 
التســـجيل المصور، حيث أوقف المشـــرفون 
 “urwatu_wutqa” على موقع ”تويتر“ حساب

الذي يشتبه بأن الجماعة تديره.
وبالتـــوازي مع ذلك، ذكرت إذاعة ”فرنســـا 
نقال عن شـــهود عيان في النيجر أن  الدولية“ 
عناصر مـــن الجماعة قاموا بقتـــل حوالي 19 
شـــخصا وأن تسعة منهم أحرقوا أحياء خالل 
هجومهـــم، األحد، على قـــرى تطل على بحيرة 

التشاد.
وهـــذه المرة األولى التي تقوم بها الحركة 
بعـــرض مشـــاهد لذبح مـــن يخالفهـــا فكرها 
المتطـــرف رغم أنها دأبت على القيام بذلك في 
كل هجـــوم وذلك منذ أن أعلنت نفســـها بقوة 
في نيجيريا قبل سنوات، والسيما بعد مبايعة 
زعيمهـــا أبي بكر الشـــكوي، زعيم داعش على 

الوالء والطاعة أواخر العام الماضي.
ويؤكد خبراء فـــي الجماعات الجهادية أن 
بوكو حرام تريـــد إثبات والئها لتنظيم الدولة 
اإلسالمية المتطرف عبر السير على خطاه من 
خالل قطع الرؤوس وحرق المناوئين لنشاطها 

وتمددها في منطقة غرب أفريقيا.
كمـــا يـــرى مراقبون أن هذا األســـلوب هو 
نفســـه الـــذي اعتمدتـــه داعش عندمـــا قامت 
بالســـيطرة علـــى الموصـــل في العـــراق في 
يونيو الماضي قبل أن تتوسع باتجاه سوريا 
لتسيطر على مساحة قدرها بعض المتابعين 
بأنهـــا أكبر من مســـاحة بريطانيـــا، ما ينبئ 
بتغيير كبير في اســـتراتجيتها خالل المرحلة 

المقبلة.

بوكو حرام تبدي والءها 

لداعش بقطع الرؤوس والحرق

[ خبراء: الرئيس األميركي وضع نفسه أمام خيارات صعبة سعيا إلى تحقيق مكاسب استراتيجية

مفاعل أراك الذي ينتج البلوتونيوم املستخدم في صناعة قنبلة ذرية أبرز النقاط الشائكة في املفاوضات النووية

◄ أظهرت تسجيالت صوتية 
يشتكي فيها محمد الموازي 

المعروف بالجهادي جون من 
االستخبارات البريطانية عندما 

اتهمته بمحاولة االنضمام إلى حركة 
الشباب الصومالية.

◄ تبدأ محاكمة جوهر تسارناييف 
المتهم بتنفيذ اعتداءي بوسطن، 

اليوم األربعاء، بعد نحو سنتين من 
المأساة التي خلفت ثالثة قتلى و264 

جريحا أثناء ماراثونها الشهير.

◄ تبنى مجلس األمن الثالثاء قرارا 
بفرض عقوبات على طرفي الصراع 

بجنوب السودان ما يزيد الضغط 
عليها إلبرام اتفاق سالم بحلول 

الجمعة.

◄ ألقت الصومال أمس القبض على 
أحد أكثر اإلرهابيين المطلوبين 

لواشنطن ويدعى ليبان حاج محمد، 
البالغ من العمر 29 عاما.

◄ سلطت مجلة ”ذا ويك“ األميركية 
في عددها الجديد الضوء على قمع 

الصين لألقلية المسلمة في إقليم 
شينغ يانغ التي جعلت عددا منهم 

يلتحقون بداعش.

◄ عقد مسؤولون باكستانيون 
وهنود، الثالثاء، اجتماعا إلحياء 

مباحثات السالم التي توقفت منذ 
عامين بسبب االشتباكات التي 

وقعت على الحدود وأسفرت عن 
سقوط قتلى.

◄ اتهم االدعاء األميركي باكستانيا 
استخدم رسائل مشفرة مع عناصر 
من تنظيم القاعدة استعدادا لشن 
هجمات إرهابية في دول أوروبية 

والواليات المتحدة.

باختصار

العديد  إن  يقول  غاني  أشــرف 

والجيش  الشرطة  ضباط  من 

بأمراء  وثيقة  ارتــبــاطــات  لهم 

الحرب في حركة طالبان

◄

أخبار
«حزب العدالة والتنمية ســـيطر بخبث على الرأي العام املحافظ 

في تركيا، فلقد قام بتنويمه مغناطيسيا، وحتى إذا أراد البعض 

إقناعه بالحقائق باألدلة والوثائق فلن يصدق».

محمود آكبينار
محلل سياسي تركي

«يجـــب أن نفند الخرافـــات التي تمجد جهاديـــني مرضى من أمثال 

محمـــد املوازي الشـــهير بالجهادي جون والذي تبني أنه الســـياف 

الساخر من الغرب في فيديوهات داعش». 

بوريس جونسون
عمدة لندن

«الفظاعات التي ارتكبها تنظيم داعش أدت إلى انحسار شعبيته 

في الشـــرق األوســـط، ما نتج عنه تراجع كبيـــر للتبرعات التي كان 

يحصل عليها من املتعاطفني معه هناك». 

جيمس كالبر
مدير االستخبارات القومية األميركية

كييف تطالب باسترجاع القرم لتطبيع العالقات الدبلوماسية مع موسكو

} كييــف - أكد وزيـــر الخارجيـــة األوكراني 
بافلـــو كليمكـــن، الثالثاء، أنه لـــن يتم تطبيع 
العالقات الدبلوماســـية بين بالده وروسيا إال 
إذا عادت شـــبه جزيرة القرم التي تخضع اآلن 

للسيطرة الروسية إلى السيادة األوكرانية.
واشترط كليمكن الذي يزور اليابان حاليا، 
حســـبما نقلت شـــبكة ”يورونيوز“ األوروبية، 
إغالق الحـــدود بين البلدين بشـــكل كامل من 
أجل تحقيق أي تســـوية للصراع المسلح بين 
القـــوات األوكرانية واالنفصاليين في شـــرق 

البالد المضطرب منذ عام.
وتأتـــي تلـــك المطالـــب قبـــل أيـــام مـــن 
انعقـــاد جولـــة جديدة من اجتماعـــات رباعية 
األزمـــة  بتســـوية  الخاصـــة  ”نورمانـــدي“ 
األوكرانية وســـتكون هذه المرة على مستوى 
نـــواب وزراء الخارجية فـــي العاصمة برلين 
للوقـــوف على مدى نجاح اتفاق مينســـك على 

أرض الواقع.
موســـكو  األوكرانـــي  المســـؤول  واتهـــم 
بزعزعة االســـتقرار فـــي بالده عبـــر مواصلة 
دعـــم االنفصاليين فـــي إقليم دونبـــاس الذي 
يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بالسالح 
والمال، ملوحا باستخدام القوة في حال فشل 

اتفاق السالم.

وكان الرئيـــس الروســـي فالديمير بوتين 
حـــذر األســـبوع الماضـــي نظيـــره األوكراني 
بيترو بوروشـــينكو مـــن االقتراب مـــن القرم 
واتهمه باإلدالء بتصريحات ”انتقامية“ حينما 
قـــال إن كييف تريد اســـتعادة الســـيطرة على 

شبه جزيرة القرم.
ويرى محللون أن مطالب كييف باستعادة 
القرم تبدو بعيـــدة المنال حاليا خصوصا مع 
انتهـــاء األزمـــة األوكرانية في الظاهر وســـط 
هـــدوء حذر بيـــن طرفـــي النزاع، الســـيما أن 
موســـكو تعتبر نفســـها الرابح األكبر من تلك 

الحرب.
الســـلطات  تشـــبث  إن  آخـــرون  ويقـــول 
األوكرانية باســـترجاع جزيرتهـــم ربما يكون 
مدفوعـــا برغبـــة مـــن الواليـــات المتحدة في 
الثـــأر مـــن هزيمتهـــا من روســـيا وخصوصا 
مع تمســـكها بدعم كييف باألســـلحة، وهو ما 
ســـيضع العالم بأسره في حرب طويلة بالرغم 
من أن المجتمع الدولي يرفض تلك المواجهة.
وكان وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
الفروف التقى بنظيـــره األميركي جون كيري، 
االثنيـــن، في جنيف في لقـــاء وصفه مراقبون 
لبحث المسائل التي تعيق  بأنه لقاء ”الجفاء“ 

تنفيذ اتفاق مينسك 2.

ومـــع محـــاوالت األوروبييـــن المســـتمرة 
لرأب الصدع مع روســـيا وطـــي صفحة األزمة 
نهائيا، يبدو أن البيت األبيض مصر على فتح 
جبهة مـــع بوتين لشـــعوره باإلحباط في حل 
القضية األوكرانية بالطريقة التي يراها تخدم 

مصالحه في المنطقة.
ولـــم يتخل الغرب عـــن توقعاته بأن تؤدي 
الهدنة إلى إنهاء الحرب األهلية الطاحنة التي 

أدت إلـــى مصرع أكثر من 6 آالف قتيل، بيد أنه 
لوح في الوقت نفســـه من فـــرض حظر جديد 
علـــى الكرملين إذا ســـيطر االنفصاليون على 

ميناء ماريبول االستراتيجي.
وتتهـــم الحكومـــة األوكرانيـــة وحلفاؤها 
الغربيون روســـيا بالعمل علـــى خرق االتفاق 
الـــذى تم التوصل إليه في 12 فبراير الماضي، 

وهو ما تنفيه موسكو بشدة.

األسطول الروسي في البحر األسود

البرنامج النووي اإليراني في مفترق طرق

باراك أوباما
الرئيس األميركي

محمد جواد ظريف
وزير اخلارجية اإليراني

على إيران وقف 
برنامجها النووي لـ10 
سنين إلبرام اتفاق مع 

المجتمع الدولي

مقترح الرئيس 
األميركي تجميد 
األنشطة النووية 

لبالدنا أمر غير مقبول



ريفا هباال*

} ّمت التوصل، مؤخرا، في بروكسل إلى اتفاق 
مؤقت يقضي باإلبقاء على اليونان داخل منطقة 
اليورو، كما ّمت االتفاق في العاصمة منسك على 
خارطة طريـــق تقضي بوقف إطـــالق النار في 
أوكرانيا، وبالتزامن مع هذين احلدثني األولني 
قّدم املفاوضون اإليرانيون مشروع اتفاق نووي 
فـــي جينيف. ثالث خطوات تفصـــل بينها أيام 
قليلة، متكنت من خاللها فرق من الدبلوماسيني 
من جتّنب أزمة جيوسياســـية تلو األخرى، لكن 
على الرغم من ذلك مازال من املبكر (ومن التهور 
حتـــى) افتراض حتقق اســـتقرار فّعال خلطوط 
التماس التي ترســـم حدود هذه القضايا. وأّول 
خطوة في اجتاه تقييم توقيت ومكان احتمالية 
تفّجـــر أزمـــة من جديـــد تتمثل في فهـــم كيفية 

ترابط هذه األزمات ترابطا وثيقا.

ألمانيا وأزمات منطقة اليورو

أصبحـــت أملانيا من جديـــد ضحية لقّوتها، 
فبوصفها املُقرض األوروبي األكبر متلُك أملانيا 
نفوذا سياسيا ضخما على البلدان املدانة مثل 
اليونـــان التي يتوقف معاشـــها برمتـــه حاليا 
على مدى اســـتعداد املستشارة األملانية أنغيال 
ميركل إمضاء صّك جديد في إطار خطة اإلنقاذ. 
وُتصـــدر أملانيـــا ما يســـاوي نصـــف ناجتها 
الداخلي اخلـــام تقريبا، وأغلب هذه الصادرات 
تستهلك داخل أوروبا، ومن ثّمة فإّن املؤسسات 
التـــي تعتمد عليهـــا أملانيا حلماية أســـواقها 
التصديرية هـــي نفس املؤسســـات التي يجب 
على برلـــني محاربتها من أجـــل حماية الثروة 

الوطنية األملانية.
وصف كثيرون اتفاق بروكســـل األخير بأّنه 
انتصار لبرلني على أثينا، إذ وقف وزراء املالية 
في منطقة اليورو مبـــا في ذلك وزراء البرتغال 
وأسبانيا وفرنســـا إلى جانب أملانيا في إنكار 
حـــّق اليونان في التملص مـــن تعّهدات الديون 
لديهـــا. لكـــّن ميركل أيضا ليســـت على وشـــك 
املقامرة بكمية غير محـــدودة من أموال دافعي 
الضرائـــب األملانّيـــني اســـتنادا إلـــى تعهدات 
يونانية واهية للتخفيض في التكاليف وفرض 
إصالحات هيكلية على شـــعب مـــازال إلى حد 
اآلن ينظـــر إلى حزب ســـيريزا احلاكم على أّنه 

منقذه من الّتقّشف.
خالل أربعة أشهر من اآلن ستكون اليونان 
وأملانيا فـــي مواجهة جديدة، ومـــن املرجح أن 
تفتقد أثينا املؤهالت التقشـــفية التي حتتاجها 
برلـــني حتى تقنع املعارضني لالحتاد األوروبي 
داخلهـــا بأّنها متلك الثقـــل واملصداقية لفرض 
سياســـة التقشـــف األملانية على باقي أوروبا. 

وكلما ســـعت أملانيا إلى ربـــح املزيد من الوقت 
كلمـــا ازدادت املواقـــف التفاوضيـــة األملانيـــة 
واليونانيـــة تصّلبا، وازدادت معها جدّية خطر 
خـــروج اليونـــان مـــن منطقة اليـــورو في نظر 
التجـــار ورجـــال األعمال والسياســـيني، وهي 
اخلطـــوة األولى في سلســـلة أحـــداث ميكن أن 

حتطم منطقة اليورو.
مـــن أجل قيادة أملانيا وســـط أزمة أوروبية 
متصاعـــدة حتتـــاج ميركل إلـــى تهدئة اجلبهة 
الشـــرقية. ولذلك ليس من الغريـــب أّنها بذلت 
جهودا مضاعفة ووضعت جدول ســـفر ال يهدأ 
للّتوصل إلى اتفاق آخر مع روســـيا في منسك 
بخصوص األزمة األوكرانية. كان االتفاق معيبا 
منذ البداية ألّنه حتاشـــى اإلقـــرار باُحملاوالت 
اجلارية اّلتي يقوم بها االنفصاليون املدُعوُمون 
من روســـيا لتجاوز خّط التماس عبر ضّم جيب 
دبلتســـاف إلـــى منطقـــة نفوذهم. وبعـــد عدة 
أيـــام إضافية مـــن التفاوض عمـــد األملان (مرة 
أخرى مســـتغلني موقفهم كمقرضني، هذه املرة 
ضـــّد أوكرانيا) إلى دفـــع الرئيـــس األوكراني 
بوروشـــنكو بهـــدوء إلى قبـــول الواقـــع الذي 
تفرضه أرض املعركـــة، واملُضّي ُقدما في اتفاق 
وقف إطالق النار. لكن حتى وإن متكنت أملانيا 
من جهة وروســـيا من اجلهة أخرى من إحداث 
هدوء نســـبي في شرق أوكرانيا فلن تكون لذلك 
فائـــدة تذكـــر، في عالقـــة بالتخفيف مـــن حّدة 

الصراع القائم بني الواليات املّتحدة وروسيا.

االرتباط بين أوكرانيا وإيران

علـــى عكس الرأي العام الســـائد في الغرب 
ليس الرئيس الروسي فالدميير بوتني مدفوعا 
بطموحات مخبولة للســـيطرة علـــى األراضي 
األوكرانية. هو فقـــط ينظر إلى اخلريطة متاما 
مثلما فعل أســـالفه على مدى قرون في محاولة 
لتأمـــني بالده مـــن دولة تنضـــوي حتت جناح 
قوة عســـكرية من الدول الغربية. ومثلما ذّكرت 
الواليات املتحدة موســـكو مـــرارا، خالل األيام 
املاضية، يحتفظ البيت األبيض بخيار إرســـال 
مســـاعدات قتالية إلى أوكرانيـــا، ومع املعدات 
الثقيلـــة يأتـــي املدّربـــون، ومـــع املدربني يأتي 

اجلنود على األرض.
من زاوية نظر بوتـــني بإمكانه أن يرى منذ 
اآلن الواليات املتحدة تتمدد إلى ما هو أبعد من 
حدود الناتو حلشـــد حلفاء جـــدد على احلدود 
الروســـية. وحتى فـــي الوقت الـــذي تعقد فيه 
اتفاقـــات وقف إطـــالق النار املؤقتة في شـــرق 
أوكرانيا، ال شـــيء يحـــول دون تغلغل أميركي 
أعمـــق فـــي املنطقة. تلـــك هي الفرضيـــة التي 
ســـتدفع حتركات بوتني في األشهر املقبلة وهو 
يراجـــع خياراته العســـكرية التي تشـــمل بناء 
ممر أرضـــي إلى جـــزر القرم، والقيـــام بحملة 
أكثر طموحا في اجتاه الغرب لترســـي عند نهر 
دنيبر، وأعمال اســـتطالعية فـــي دول البلطيق 

الختبار مصداقية حلف الناتو.
ليســـت لـــدى الواليـــات املتحـــدة إمكانية 
احليلولـــة دون كل واحدة من هـــذه اخليارات، 
ولذلك عليها أن تستعّد بناء على تلك احلقيقة. 

بيد أن التركيز على الساحة األوراسية ينطوي 
أوال علـــى الربط بـــني النهايـــات املتباعدة في 
الشـــرق األوســـط بدايـــة مـــن إيـــران. ومن ثم 
نأتي إلى جنيـــف حيث اجتمع وزير اخلارجية 
األميركي جون كيري مع نظيره اإليراني محمد 
جواد ظريف في الثاني والعشـــرين من فبراير 
املاضي للعمل على بقية النقاط التي يتضّمنها 
االّتفاق النووي قبل الواحد والثالثني من مارس 
اجلـــاري، وهو التاريخ اّلذي يفترض أن يبرهن 
فيه الرئيس بـــاراك أوباما أّنـــه حّقق ما يكفي 
من التقـــدم في املفاوضات لثني الكونغرس عن 

فرض املزيد من العقوبات على إيران.

وإذا كانـــت الواليـــات املتحـــدة تريد فعال 
أن تتجنب ســـيناريوهات تواجـــه فيها القوات 
العســـكرية األميركية روسيا في أوروبا، عليها 
أن تقوم ســـريعا بإعادة نشر قوات قّضت الـ12 
سنة املاضية تعمل على إطفاء حرائق أشعلتها 
إمارات جهادية متشـــّعبة، وأن تستعد لصراع 
محتمل في اخلليج العربي. ولكي تخفف حملها 
في الشرق األوســـط ستتوجه الواليات املتحدة 
إلـــى قوى إقليمية لديها مصالـــح خاّصة، وفي 
كثير من األحيان مصالـــح متضاربة، لتحّملها 

قسطا أكبر من العبء.
إّن التفاهـــم بني الواليات املتحـــدة وإيران 
يتجـــاوز كثيرا االتفاق حـــول كمية اليورانيوم 
التـــي يســـمح إليـــران بتخصيبهـــا وتخزينها 
ومقـــدار التخفيـــف في العقوبـــات مقابل احلّد 
مـــن برنامجها النووي، فهـــذا التفاهم يجب أن 

يرســـم حدود منطقة النفـــوذ اإليراني املاضية 
في التوســـع بشتى الســـبل من خالل أجندتها 
التي تتضارب مع مصالح حلفاء واشـــنطن في 
املنطقـــة. وعلى الرغم مـــن أّن الواليات املتحدة 
ســـتكون أكثر حـــذرا في صياغـــة تصريحاتها 
للعموم فـــي محاولـــة للحّد خاصة مـــن القلق 
اإلســـرائيلي، يقـــال إن مســـؤولني أميركيـــني 
قدموا تصريحات إيجابية عن دور ”حزب الله“ 
في محاربـــة اإلرهاب عندمـــا يتحدثون بصفة 
شـــخصية مـــع محاورين لبنانيني فـــي لقاءات 
جـــرت مؤّخرا. وقد يبدو هـــذا األمر في ظاهره 
أحـــد التفاصيـــل الصغيرة، لكن إيـــران تعتبر 
التقارب مع الواليـــات املتحدة فرصة للحصول 
كفاعل سياســـي  علـــى اعتراف بـ“حـــزب الله“ 
شرعي، وهو ما ميكن أن ينعكس سلبا على أمن 
املنطقـــة وعلى عالقة الواليـــات املتحدة بالدول 
العربية املتضررة من هذه األذرع التي تستغلها 

إيران لفرض نفوذها، وفق محللني.
لن يكتمل التقارب األميركي اإليراني بحلول 
شـــهر مارس أو يونيـــو أو أّي أجل آخر حتدده 
الواليـــات املتحـــدة لهـــذه الســـنة، فاالتفاقات 
اإلطاريـــة حـــول املســـألة النوويـــة وتخفيـــف 
العقوبـــات ســـتطّبق بالضرورة علـــى مراحل، 
ّمما ميدد املفاوضات فعال إلى ســـنة 2016 حتى 
يتمكن الكونغرس من الســـماح بانتهاء قانون 
العقوبات األساســـية املســـّلطة على إيران بعد 
عدة أشـــهر من اختبـــار امتثال طهـــران وبعد 

جتاوز هذه األخيرة النتخاباتها البرملانية.
وُميكـــن أن تطـــرأ موانع في األثنـــاء، مثل 
وفاة املرشـــد األعلى آيات اللـــه خامينئي. لكّن 
الواليـــات املتحـــدة بغـــض النظر عـــن احلزب 
احلاكم ســـُتعطي األولوية خلطـــر صراع متنام 
في منطقة أوراسيا على حساب مسألة تخفيف 
الصـــراع مـــع إيـــران. وحتى مع وضـــع اتفاق 
نووي ألســـس تفاهم أميركي إيراني، ســـتعّول 
واشنطن على قوى إقليمية مثل اململكة العربية 

السعودية لقضم أطراف مجال النفوذ اإليراني، 
وهو ما ُيشـــجع على تشكيل الّتنافس الطبيعي 
فـــي املنطقة خللق توازن نســـبي في القوى مع 

مرور الوقت.

عود على بدء

حتتـــاج أملانيا إلى صفقة مع روســـيا حتى 
تتمكـــن مـــن إدارة أزمة وجودية بالنســـبة إلى 
أوروبا، وروســـيا بدورها في حاجة إلى صفقة 
مع الواليات املتحدة للحّد من االنتهاك األميركي 
ملجال نفوذها، والواليات املتحدة في حاجة إلى 
صفقة مـــع إيران إلعادة تركيـــز اهتمامها على 
روســـيا. وهكذا ال ينفصل أّي صراع عن اآلخر، 
علـــى الرغم من أّن كّل صراع من حجم مختلف. 
وميكن ألملانيا وروســـيا أن جتدا طرقا لتسوية 
خالفاتهما، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى إيران 

والواليات املتحدة. 
لكن ال ميكن جتّنـــب أزمة مطّولة في منطقة 
اليـــورو، ونفس الشـــيء ينطبق علـــى ارتياب 
روســـيا الشـــديد من النوايـــا األميركية جتاه 

محيطها.
كال املســـألتني تعيـــدان الواليـــات املتحدة 
إلى منطقة أوراســـيا. وبســـبب تشـــتت تركيز 
أملانيا، ســـتجبر الواليـــات املتحدة على جتاوز 
حدود احللف األطلســـي لتطويق روســـيا اّلتي 
من املؤكد أّنها حتى فـــي الظروف االقتصادية 

الصعبة ستجد طريقة للّرد.

حممد احلامميص

} قامـــت املوجـــة الثورية في مصـــر، في الـ30 
مـــن يونيـــو ســـنة 2013، على رفض اإلســـالم 
السياسي واألوضاع اّلتي آلت إليها البالد من 
ترّد واســـتمرار لنهج اقتصادي سابق، يسميه 
املفكر االقتصادي ســـمير أمني في كتابه ”ثورة 
مصـــر بعد 30 يونيو“، الصـــادر عن دار العني، 
رأسمالية احملاســـيب، فتم على إثر ذلك إحالل 
الكـــوادر اإلخوانيـــة مـــكان نظرائهـــا باحلزب 
الوطني (احلاكم الســـابق). لذلـــك يعتبر أمني 
أّن اإلسالم السياسي ليس سوى جزء من بنية 

النظام السابق ال معارضا له.
يقـــدم كتاب ”ثـــورة مصر بعـــد 30 يونيو“ 
صورة كلّية عن الوضع االقتصادي املصري عبر 
محطات حتوالته الكبـــرى، ويفكك وفق حتليل 
موضوعـــي البنيـــة السياســـية واالجتماعيـــة 
للوضع املصري الراهن، من ثّمة يشرح أسباب 
فشـــل املشـــاريع النهضوية في تركيـــا وإيران 
ومصـــر، ليســـتعرض باملقابل أســـباب جناح 

الصعود الصيني.
كما يقّدم أمني رؤية لكيفية جتاوز اللحظات 
احلرجـــة اّلتي متـــر بها مصر بعـــد 30 يونيو، 
مؤكدا أّال جناح ألّي مشروع نهضوي أو صعود 
اقتصـــادي مـــن دون صمود املشـــروع الوطني 

املســـتقل أمـــام ضغـــوط املشـــروع الليبرالي.
أربع دراســـات يجمعها الكتاب، تسّلط الضوء 
على تســـاؤل رئيســـي حـــول إمكانيـــة تطوير 
بديـــل صحيح يحـــول دون الّتـــورط في مأزق 
مـــزدوج الوجه؛ متّثله في جانب أّول الليبرالية 
االقتصادية املنفلتة، ومن جانب ثان االنحباس 

في إمالءات الواليـــات املتحدة. وتتلخص 
هذه اإلشـــكالية، وفق أمـــني، في ”أّن مدى 
النجاح في مشـــروع نهضـــوي وصعود 
اخلضـــوع  بقـــدر  ليـــس  اقتصـــادي 
لإلمالءات الليبرالية. بل على النقيض 
بقدر صمود املشروع الوطني املستقل 

لضغوط املشروع الليبرالي“.
ومـــن أجـــل إثبات هـــذه املقولة 
الصينـــي،  املثـــال  يســـتعرض 
ليخلص إلى ”أّن الرأي السائد في 
مصر ينسب جناح جتربة الصني 
إلـــى تبنيها مبـــادئ الليبرالية، 
بينمـــا العكـــس هو أقـــرب إلى 

الصحيـــح“، ليقارن ذلك املثال بفشـــل 
الّصعـــود االقتصادي فـــي كّل من مصر وتركيا 
وإيـــران، الراجـــع بالتحديد إلـــى ”الالانحياز 
ملبـــادئ الليبرالية من جانب هـــذه الدول“. من 
ثمة يســـعى إلـــى توضيـــح بعـــض العناصر 
امللموســـة التي يطرحها بديال للوضع الراهن 

في مصر، ليؤّكـــد ”أّن إمكانية خروج مصر من 
مأزقها االقتصادي ودخولها في مسيرة نهضة 
صحيحـــة قائمـــة“، الفتا إلى ”أّن هـــذا التطور 
املأمول يفتـــرض انقالب السياســـة احلالية“. 
الثابت عند ســـمير أمني أّن الدراسات العديدة 
التي صدرت عقب ثـــورة يناير جتاهلت اإلطار 
العاملي األوســـع، وفق هذا املنطلق يقول ”إّن 
إدراك مغزى ثورة مصر وتقييم 
فـــي  تطورهـــا  احتمـــاالت 
يقتضي  متباينـــة  اجتاهات 
وضعهـــا في اإلطـــار العاملي 
أّنه  علـــى  مشـــّددا  األوســـع“، 
”فـــي غيـــاب تلـــك اخلطـــوة لن 
حتقـــق الثورة أهدافهـــا الثالثة 
االجتماعيـــة  العدالـــة  املعلنـــة؛ 
والكرامة الوطنية واحترام حقوق 
فتطوير  الدميقراطيـــة“.  املواطنـــة 
اســـتراتيجية فعالة من أجل إجناز 
الهدف، وفـــق رأيـــه، ”يتطلب معرفة 
صائبـــة للمراهنـــات املطروحـــة على 
الصعيـــد العاملي، وكذلك لألهداف التي 
يســـعى الالعبـــون األساســـيون على املســـرح 
السياســـي العاملـــي إلى حتقيقها، والوســـائل 
التي يستخدمونها إلجناز تلك األهداف“. ويرى 
أمـــني أّن النهج االقتصـــادي واالجتماعي الذي 

ســـارت عليه مصر بني عامـــي 1970 و2013 هو 
”منط التنميـــة الرثـــة“، موّضحـــا ”أّن الوضع 
االحتكاري كان يدعم رأسمالية احملاسيب وأحد 
ُوجوهها تســـهيل القـــروض املصرفية الكبرى 
لهم على حســـاب متويـــل صغار ومتوســـطي 

املنتجني احلقيقيني“.
وُيعرف أمني ”التنمية الرثة“ بـ“أّنها منوذج 
ألداء اقتصـــادي تفرضـــه احتـــكارات املراكـــز 
اإلمبريالية على الدول الواقعة حتت سيطرتها 
أو تدور في فلكها دون أن يكون جلموع الشعب 

نصيب في ثمار التنمية“.
وأشار إلى ”أّن العام الذي حكمت فيه جماعة 
اإلخوان املســـلمني، لـــم يغير نهج رأســـمالية 
احملاســـيب، لذلـــك بقيـــت الدولة في ظـــّل حكم 
اإلخوان على حالهـــا، دولة ”كمبرادورية“ تعبر 
عن مصالح رأسمالية احملاسيب“، الفتا إلى أّن 
الوعي الشعبي كان مدركا لتلك الوضعية، وهو 
ما تشـــهد عليه الشعارات املكتوبة على جدران 
القاهـــرة والتي يقول أصحابهـــا إّن ”الثورة لم 

تغير النظام ولكنها غيرت الشعب“.
ويؤكد أمني ”أّن احلكومات املتعاقبة منذ 25 
يناير 2011، هي تنويعات مختلفة لنظام مبارك 
(على مستوى التوجهات االقتصادية)، وهو ما 
يفسر رفض اجلماهير الثائرة بوعيها التاريخي 
للّنخب احلاكمة املعبرة عن مصالح متشـــابكة 

لرجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال“، الفتا 
إلـــى ”أّن ثورة اجلماهير لن تهدأ إّال بحلول من 
ميثلهـــا فـــي احلكم ويطرح مشـــروعها هي في 
احلرية والعدالة االجتماعية“. ويشـــدد على أن 
الدعم الفعلي لإلسالم السياسي أدى إلى تدمير 
قـــدرة املجتمع املصري علـــى مواجهة حتديات 
العالـــم احلديـــث (مثـــل التدهـــور الكارثي في 
التعليم والبحث العلمي). وجلأت واشنطن إلى 
إدانات عرضية النتهاكات اإلســـالم السياســـي 
مثـــل االعتداء على األقباط كي تضفي شـــرعية 
على تدخالتها العســـكرية في إطار احلرب على 

اإلرهاب التي انفردت بوضع قواعدها. 
وكانـــت اإلضرابـــات العماليـــة عـــام 2007 
أقوى إضرابات فـــي القارة األفريقية على مدى 
اخلمسني عاما املاضية، وبرزت حركات مقاومة 
من صغـــار الفالحني املهددين بنـــزع أراضيهم 
ملصلحـــة الرأســـمالية الزراعيـــة كما تشـــكلت 
جماعـــات احتجاج دميقراطية وســـط الطبقات 
املتوسطة مثل حركتي كفاية و6 أبريل، وهو ما 
أنذر باالنفجار احلتمي الذي توقعه املصريون 
جميعا بينما شكل مفاجأة للمراقبني األجانب.

ويخلص أمني إلى أّن أي مخرج لهذه األزمة 
املجتمعية لو لم يســـتطع ترجمـــة مطالب هذه 
اجلماهير الثائرة، في مشروع وطني دميقراطي 

وشعبي، فلن يكتب له النجاح.

تشابك األزمات الكبرى في العالم يقتضي معالجة جيوسياسية شاملة

سمير أمين في «ثورة مصر بعد 30 يونيو»: حكومات متعاقبة وتوجه اقتصادي مستنسخ

[ حلول مؤقتة لألزمات ال تنفي إمكانية اندالعها مجددا [ واشنطن تعمل على كبح جماح إيران لتتفرغ للساحة األوراسية   
شــــــمل تقرير صادر عن مركز ســــــتراتفور للدراســــــات االســــــتراتيجية واألمنية ثالًثا من 
القضايا التي شغلت املجتمع الدولي، مؤخًرا؛ اتفاق وقف إطالق النار في شرق أوكرانيا، 
الذي ّمت توقيعه في مينســــــك، والتقدم الذي شــــــهدته املفاوضات بشــــــأن البرنامج النووي 
اإليراني، وبقاء اليونان ضمن منطقه اليورو وفًقا لالتفاق الذي جري في مدينه بروكسل، 
ــــــك القضايا ال تنفصل عــــــن بعضها البعض، وإّمنا هــــــي ملفات ألزمات  ــــــا إلى أّن تل الفت
متشــــــابكة ومترابطة. كما أّن إدراك طبيعة هذا التشــــــابك بينها هو اخلطوة األولى لتقييم 

املواقف والتكهنات املستقبلية بشأنها.
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في 
العمق

التدخل الروسي المتواصل في األزمة األوكرانية مازال ينبئ باحتدامها مجددا رغم جهود التهدئة المبذولة

كلما سعت ألمانيا إلى ربح المزيد 

من الوقت كلما ازدادت المواقف 

التفاوضيـــة األلمانيـــة واليونانية 

تصلبا

◄

واشـــنطن ســـتعول علـــى قـــوى 

إقليميـــة لقضـــم أطـــراف مجال 

النفـــوذ اإليرانـــي حتـــى فـــي ظل 

توصلها إلى اتفاق معها

◄

إحـــداث هدوء نســـبي في شـــرق 

أوكرانيا لن تكون له فائدة تذكر 

فـــي عالقـــة بالتخفيف مـــن حّدة 

الصراع القائم بين أميركا وروسيا

◄

«أســـتطيع القول إن أوروبا تهدف دائما إلى إيجاد حلول وسط وذلك 
هـــو مفتاح نجاحها، وأملانيا مســـتعدة لذلك، لكـــن يجب أيضا القول 

بأنه من الطبيعي أن مصداقية أوروبا تعتمد على احترامنا للقواعد».

أنغيال ميركل
املستشارة األملانية

«حظـــر تخصيـــب اليورانيوم وتفكيك منشـــآت التخصيـــب اإليرانية 
الحاليـــة ســـيكونان فـــي الواقع أفضـــل نتيجـــة يمكـــن أن تحرزها أي 

مفاوضات حول برنامجها النووي».

روبرت اينهورن
خبير أميركي في انتشار األسلحة النووية

 «لقد تسارعت وتيرة التغيير بفعل الطبيعة املترابطة واملتشابكة 

لعالـــم اليوم. فالتقـــدم التكنولوجي يحدث ضمن نظـــام بيئي معقد 

ومترابط للغاية، ويؤثر بشكل فوري على الهياكل االقتصادية».

كالوس شواب
رئيس منتدى دافوس االقتصادي العاملي
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نتنياهو يتحدى أوباما أمام الكونغرس بشأن الملف النووي اإليراني

 [ رئيس الوزراء االسرائيلي: االتفاق مع طهران يشجعها على امتالك القنبلة الذرية [ واشنطن: التزامنا بأمن اسرائيل لن يتغير

تشـــهد العالقـــات األميركيـــة  } واشــنطن – 
االســـرائيلية بعض التوّتر على خلفية تعامل 
إدارة البيـــت األبيـــض مـــع امللـــف النـــووي 
اإليرانـــي. ويعكس هذا التوّتـــر التصريحات 
واالتهامـــات املتبادلة بني الرئيـــس األميركي 
بـــاراك أوباما ورئيـــس الوزراء االســـرائيلي 
بنيامـــني نتنياهـــو. وعلى ضوء هـــذا التوتر، 
الـــذي ازداد حـــّدة إثـــر اخلطاب الـــذي ألقاه 
نتنياهـــو أمس أمام الكونغرس، قال خبراء إن 
هـــذا اخلالف يعتبر حالة نـــادرة ال تتعّدى أن 
تكون خالفا ”شخصيا“، بني الرئيس األميركي 
بـــاراك أوبامـــا ورئيس الوزراء اإلســـرائيلي، 

بنيامني نتنياهو.
وأّكـــد احملّللـــون على أن تقاليـــد الصداقة 
العميقـــة والروابـــط، غير القابلـــة لالنفصال، 
بني اســـرائيل والواليـــات املّتحدة ســـتتغلب 
على االختالفات في وجهات النظر بني اإلدارة 
األميركية واحلكومة اإلســـرائيلية إزاء بعض 
القضايـــا، خاصة في ما يتعلق بامللف النووي 

اإليراني.
وتعتبـــر إســـرائيل أي اتفـــاق من شـــأنه 
تطويـــر إيران لســـالح نـــووي يهـــدد بقاءها، 
وهـــو ما أكده نتنياهو في كلمته، أمام املؤمتر 
السنوي للجنة العالقات اخلارجية األميركية-
اإلسرائيلية ”أيباك“، وهي أقوى منظمة مؤيدة 
إلسرائيل داخل الواليات املتحدة، فيما يطمح 
أوباما إلى أن ميّيز حقبته الرئاســـية بتحقيق 

اتفاق تاريخي مع إيران.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء االســـرائيلي أمام 
الكونغرس األميركي أن النظام اإليراني يشكل 
”تهديـــدا للعالم بأســـره“ معتبـــرا أن االتفاق 
الـــذي يجري بحثه بني طهران والقوى الكبرى 

لن مينعها من امتالك سالح ذري.
وقـــال نتنياهـــو، الـــذي صفق لـــه اعضاء 
الكونغرس بحرارة إن ”النظام اإليراني يشكل 
تهديـــدا كبيرا الســـرائيل وأيضا للســـالم في 
العالم بأسره“. وطالب في خطابه بأن تتوقف 

إيران عن تهديد اسرائيل.
واعتبر أن االتفـــاق الذي يجري التفاوض 
عليه ســـيترك إيران مع برنامج نووي ”واسع 
ولـــن مينعها مـــن امتـــالك القنبلة  النطـــاق“ 
الذرية. وأضاف أن االتفاق سيؤدي إلى سباق 

على االسلحة النووية في الشرق االوسط.
وتعّمـــد نتنياهـــو في كلمتـــه التأكيد على 
أن التحالـــف األميركـــي اإلســـرائيلي أقـــوى 
مـــن أي وقت مضـــى، وهو ما أّكـــده احملّللون 
مستشـــهدين مبا صّرح بـــه الرئيس األميركي 
باراك أوباما قبل يومني، حني قال ”يجب على 
إيـــران أن توقـــف تطوير برنامجهـــا النووي 
عشـــر ســـنوات على األقل“. وأضاف الرئيس 
األميركـــي، فـــي مقابلة مع وكالـــة رويترز، إن 
اخلالف مع اســـرائيل بسبب االتفاق األميركي 
مـــع إيران هو خالف عابر لـــن يكون له ”ضرر 
دائـــم“ علـــى الروابط بـــني الواليـــات املتحدة 

واسرائيل.
ويؤكد مسؤولون اسرائيليون وأميركيون 
أنه يتعـــني على أوبامـــا ونتنياهـــو أن يجدا 
وســـيلة لالتفـــاق ألن مـــا يجمـــع اســـرائيل 

والواليات املتحـــدة أكبر من خالف ثنائي بني 
أوبامـــا ونتنياهو. وهو خالف توّقع مســـاعد 
وزير اخلارجيـــة األميركي، انتونـــي بلينكن، 
أن يســـتمّر حتى نهاية والية أوباما في 2016، 
واصفا إياه بـ“اخلالف التكتيكي“، ومؤّكدا أن 
”التـــزام الواليـــات املتحدة بأمن اســـرائيل لن 

يتغير“.

صراع مصيري

في قراءته للخـــالف بني الرئيس األميركي 
ورئيـــس الـــوزراء االســـرائيلي، يشـــير مركز 
السياســـة األمنيـــة األميركـــي إلـــى أن باراك 
أوبامـــا يدعم بقوة مناهضي بنيامني نتنياهو 
فـــي االنتخابات االســـرائيلية املقبلة، ملعاقبته 
على تدخله في السياســـة األميركية الداخلية. 
وأوضح املركز أن ”أوباما يعتقد أنه في صراع 
مصيـــري مـــع نتنياهو، إذ لو حالـــف النجاح 
نتنياهـــو فلـــن ميكنـــه الدفـــاع عن سياســـته 
اخلارجية“. وعليه، يســـعى الرئيس األميركي 
”لنـــزع الشـــرعية عـــن نتنياهـــو وتعريضـــه 

خلسارة االنتخابات“.
وهـــذا ما أّكـــده أيضـــا احمللل فـــي مجلة 
”فورين بوليســـي“، آرون ديفيد ميلر، مشـــيرا 
إلى أن البيـــت األبيض يعمل حاليا في صمت 
بغايـــة زعزعـــة رئيس الـــوزراء االســـرائيلي 
قبل االنتخابـــات في اســـرائيل. واعتبر ميلر 
أن واشـــنطن، ال تتدّخـــل عادة في السياســـة 
واالنتخابـــات االســـرائيلية، لكـــن قـــد تعمـــد 
إدارة أوباما، التي ســـئمت من رئيس الوزراء 
االســـرائيلي بنيامني نتنياهو (وتتمنى بروز 
زعيـــم جديد من انتخابات الســـابع عشـــر من 
مـــارس اجلـــاري)، إلى اســـتعمال مثـــل هذا 
التدخل حملاولة قلـــب املوازين لصالح منافس 
فـــي انتخابـــات يتوقـــع أن تكـــون نتائجهـــا 

متقاربة.
وأضـــاف ميلر ســـاخرا ”مرحبـــا بكم في 
تغييـــر األنظمة علـــى طريقة أوباما. ليســـت 
هنـــاك فرص كثيـــرة لتغيير نظـــام املاللي في 
إيران، لكن اســـرائيل قد تكون أمـــرا مختلفا. 
فعبر قبول دعـــوة رئيس مجلس النواب جون 
بوهنـــر إللقاء خطـــاب في االجتماع املشـــترك 
للكونغـــرس، منح رئيس الوزراء االســـرائيلي 
إدارة أوبامـــا مدخـــال، وميكـــن املراهنة على 
أن البيت األبيض سيســـتغل احلدث ليوّضح 
بطريقة ال يرقى إليها الشك بأن نتنياهو أساء 

للعالقات األميركية االسرائيلية“.
ومنـــذ إعالن نتنياهـــو عن نيتـــه التوجه 
إلى األميركيـــني بخطاب يحّذر فيه من مخاطر 
االتفـــاق مع إيـــران، ســـعت إدارة أوباما إلى 
انتقـــاده بأنه «خـــرق للبروتوكـــول»، و«حترك 
حزبي غيـــر مالئم»، ثـــم تطورت الـــردود إلى 
حرب تصريحات وإجراءات شـــديدة العدائية، 
فاتهم البيت األبيض ســـلوك رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بأنـــه مدمـــر لنســـيج العالقات 
األميركيـــة اإلســـرائيلية، بينمـــا وصف وزير 
اخلارجيـــة األميركي جـــون كيـــري انتقادات 

نتنياهو بأنها ”تنّم عن جهل“.

علـــى املســـتوى الداخلي االســـرائيلي، لم 
يكن اجلميع مؤّيدين خلطاب نتنياهو، خاصة 
منافســـيه في االنتخابات. واتهمته املعارضة 
بالتدخل في السياســـات األميركيـــة، وتوتير 
العالقـــات بني اســـرائيل والواليـــات املتحدة. 
واعتبرت أن الغاية الرئيسية من اخلطاب هي 
الدعاية االنتخابية، باعتبار أنه يأتي قبل أيام 
قليلة مـــن االنتخابات البرملانية اإلســـرئيلية 
مما قـــد يعـــزز فرصه فـــي الفـــوز. وهاجمته 
رئيســـة حزب ”احلركة“ تســـيبي ليفني، قائلة 
”خطـــاب نتنياهو فـــي الكونغـــرس غير فعال 
جتاه الصراع مع إيران، ولكنه فعال في تدمير 
العالقـــات مـــع الواليـــات املتحدة ومســـاعدة 

إيران“.

آفـــي  للخطـــاب،  املنتقديـــن  بـــني  ومـــن 
يســـخاروف، محلل شؤون الشرق األوسط في 
صحيفـــة ”تاميز أوف إســـرائيل“ الذي قال إن 
العالقـــات بـــني الواليات املتحدة وإســـرائيل، 
ســـوف تواجه واحدة من أكبر اخلالفات حتى 
اآلن. واعتبر يسخاروف أن ادعاء نتنياهو أنه 
متجـــه إلى الواليات املتحدة إلقناع األميركيني 
بأن االتفاق اجلاري بني القوى العاملية وإيران 
ســـيؤدي إلـــى كارثـــة، رش الرماد فـــي عيون 
الناخبني اإلســـرائيليني، وذلك على الرغم من 

أن االتفاق سيء.
واهتـــم يســـخاروف في حتليلـــه باملوقف 
العربـــي مشـــيرا إلى أن التعامـــل غير اجلدي 
إزاء خطـــاب نتنياهـــو أمـــام الكونغرس لدى 
الدول العربيـــة املعتدلة، ليس مـــرّده موقفهم 
املتسامح جتاه املفاوضات بني القوى العاملية 
وإيـــران، بل علـــى العكس، بســـبب فهمهم أن 
هذا اخلطاب لن يســـاعد في أي شيء. واعتبر 
احمللل االســـرائيلي أن الدول العربية تتعامل 
مع اتفاق طهران والقوى العاملية الست بشدة 
أكبـــر مما تفعل إســـرائيل،  أي إظهـــار القوة 

والشدة باحملادثات بدال من التساهل.

نسف االتفاق مع اإليرانيين

جاءت زيـــارة رئيس الوزراء االســـرائيلي 
إلى واشـــنطن بدعوة من الرئيس اجلمهوري 
ملجلس النـــواب جـــون باينر، دون التشـــاور 
بشأنها مع اإلدارة الدميقراطية ما أثار غضب 
البيت األبيض وحمل الرئيس على اســـتبعاد 

أي لقاء مع نتانياهو.
وبّرر املتحدث باسم البيت األبيض جوش 
ايرنســـت عدم مقابلة أوبامـــا لرئيس الوزراء 
االســـرائيلي بقرب االنتخابات االســـرائيلية، 
آرون دفيد  لكـــن محلـــل ”فوريـــن بوليســـي“ 
ميلـــر أكـــد قائـــال ”ثـــق بأنـــه إن كان أوباما 
ونتنياهـــو صديقني لكانا يتعانقان في املكتب 
البيضـــاوي“. واســـتحضر في هذا الســـياق 
جهود الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون 
للتأثير على انتخابات في االســـرائيلية 1996 
ملصلحة شمعون بيريز حيث شملت االجتماع 

به في البيت األبيض.
وحتـــّدث نتنياهـــو، الـــذي ســـبق وجنح 
في إحباط عملية ســـالم «أوســـلو» عام 1996، 
وتقويض خطة أوباما الســـتئناف احملادثات 
 ،2011 عـــام  فـــي  الفلســـطينية  اإلســـرائيلية 
في جلســـة مشـــتركة تضـــم أعضـــاء النواب 
والشيوخ. واســـتغل، هذه املناســـبة لتأجيج 
مع  الرفض اجلمهوري ضّد أي صفقة ”سيئة“ 

إيران وفرض املزيد من العقوبات عليها.
وحاولـــت إدارة أوباما، على مـــدى األيام 
املاضيـــة، التقليل مـــن أهمية خطـــاب رئيس 
الـــوزراء االســـرائيلي، معتبرة إيـــاه يأتي في 
ســـياق الدعايـــة االنتخابية لرئيـــس الوزراء 
االســـرائيلي، إال أن محّللـــني وخبـــراء أّكدوا 
أن خطـــاب رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي أمام 
الكونغـــرس له تأثير ال محالة على املفاوضات 

اجلارية مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وأوضـــح احملّللـــون أن واشـــنطن حتاول 
طمأنة إســـرائيل عن طريق السفيرة األميركية 
لدى األمم املتحدة ســـامانثا بـــاور التي قالت، 
في كلمتها أمام االجتماع الســـنوي لـ“أيباك“، 
إن الواليات املتحدة لن تســـمح إليران بامتالك 
ســـالح نـــووي، وإن العالقـــات مع إســـرائيل 
تتجاوز السياســـة و“ســـتظل على هذا النحو 

دوما“. 
لكن، تصريـــح باور ال ينفـــي أن العالقات 
األميركيـــة االســـرائيلية معّطلة، وفـــق ميلر، 
الذي يرى أن غيـــاب نائب الرئيس جو بايدن، 
الداعم الكبير الســـرائيل، عن خطاب نتنياهو 
في واشنطن يشير إلى وجود خلل في العالقة 
مع اســـرائيل وأن البيت األبيـــض يعمل على 
حرمان نتنياهو من أية مكاسب قد يجنيها من 

اخلطاب.
وتســـاءل ميلر، هـــل هذا األمـــر هو مجرد 
عاصفـــة فـــي فنجـــان أم أنه مجهود منســـق 
إلضعـــاف حظـــوظ نتنياهو إن لـــم يكن األمر 
يصـــل إلى قلب املوازين في االنتخابات ضده؟ 
وهل تنجح هذه اجلهود؟ ثم أجاب مستحضرا 
مـــا وقع ســـنة 1992 حني هزم اســـحاق رابني 
اسحاق شـــامير في انتخابات نتائجها قريبة 
جـــدا، وأحـــد األســـباب كان بوضـــوح نتيجة 
جلهود وزير اخلارجية األســـبق جيمس بيكر. 

والرئيس جورج بوش األب وقتذاك، عبر رفض 
منح رئيـــس الـــوزراء االســـرائيلي ضمانات 
قروض ســـكنية إلظهار مدى غضبهما بســـبب 
النشاطات االستيطانية لدى اسرائيل، وهو ما 
أعطى االســـرائيليني إشـــارة بأن شامير أساء 

إدارة العالقة مع واشنطن. 

تغيير رئيس الوزراء

لـــم يعـــد خافيـــا أن خطـــاب نتنياهو في 
الكونغرس يندرج ضمـــن الدعاية االنتخابية، 
لكـــن أيضا توجد عدة عوامل ســـتحّدد نتيجة 
انتخابـــات الســـابع عشـــر من مـــارس، ومن 
الواضـــح أن أوبامـــا ليـــس أحـــد العوامـــل 

األساسية في احلملة االنتخابية. 
ويخلص  دفيد آرون ميلر أن االسرائيليني، 
يعرفون في كل األحوال، أن أوباما سيبقى في 
البيت األبيض لســـنتني أخريـــني فقط، لكنهم 
يفهمون جيـــدا كذلك أن العالقة االســـرائيلية 
األميركيـــة مهمة خاصـــة مع دخـــول املنطقة 
في فوضـــى. ومن األفضل االعتقـــاد أن البيت 
األبيـــض واع بتلك احلقيقة، فـــكل من أوباما 
وكيري يفضالن خروج نتنياهو ودخول ثنائي 
حزب العمل اسحاق هارزوغ وتسيبي ليفني. 
وفي الواقع هما يفعالن ما بوسعهما من أجل 

حتقيق تلك النتيجة.
والواقـــع يؤّكـــد أيضا، وفـــق احملّللني، أن 
واشـــنطن لن تقدم أبدا علـــى أي خطوة فيها 
تهديد ألمن اســـرائيل. وقد أّكد الدميقراطيون 
الداعمون ألوباما ذلك، حيث كشـــفت الصحف 
اإلســـرائيلية أنه ”علـــى الرغم مـــن أن معظم 
النـــواب الدميقراطيـــني أعلنـــوا مقاطعتهـــم 
أن  إال  الكونغـــرس،  فـــي  نتنياهـــو  خلطـــاب 
عـــددا منهم تعهد لدوائر احلكم في اســـرائيل 
بـ“حتويل حياة أوبامـــا إلى جحيم“، في حال 
تبّني أنه يتجـــه بالفعل إلى الســـماح بتوقيع 

اتفاق بني الدول العظمى وإيران“. 

نّفذ رئيس الوزراء االســــــرائيلي بنيامني نتنياهو ما وعد به، وتوّجه في خطابه ”التاريخي“ 
أمــــــام الكونغرس، لألميركيني محّذرا من مخاطر االتفاق مع إيران، بشــــــأن ملّفها النووي 
ومشــــــيرا إلى أن النظام االيراني يشكل ”تهديدا للعالم بأسره“. ومن املتوّقع أن يزيد هذا 
اخلطاب من التوّتر بني رئيس الوزراء االسرائيلي وإدارة الرئيس األميركي باراك أوباما، 
التي تأمل أن تنقلب موازين الداخل االســــــرائيلي في االنتخابات البرملانية املقبلة وتصعد 

حكومة جديدة برئيس وزراء جديد.

دور اسرائيلي مؤثر

◄ مامـــدى تأثير التوتر بين أوبامـــا ونتنياهو على 

العالقات األميركية االسرائيلية؟

K تصاعـــد اخلـــالف بـــني اإلدارة األميركية 
ورئيس الـــوزراء االســـرائيلي حـــول امللف 
النـــووي اإليرانـــي لن يؤثر علـــى حتالفهما 

االستراتيجي.

◄ ما هو مصير المفاوضات حول النووي اإليراني؟

K يبرز الدور اإلسرائيلي باعتباره أحد أهم 
املؤّثـــرات التي ميكن أن تغيـــر كل املعطيات 
وجتمد املفاوضات املتعثرة بني طهران ودول 
(خمســـة+واحد) وتفرض مزيد من العقوبات 
علـــى إيران، بغّض النظر عـــن موقف رئيس 
الوزراء االســـرائيلي بنيامـــني نتنياهو وما 
جـــاء في خطابـــه أمام الكونغـــرس، في هذا 

امللف.

◄ هل هنـــاك تغيير في التعامـــل األميركي تجاه 
اسرائيل؟

K الباحثـــة فيليس بينيس تـــرى أن األزمة 
احلالية قـــد تكون بداية لتحـــول في املوقف 
األميركـــي من إســـرائيل، حيـــث كان أعضاء 
الكونغـــرس يعتقـــدون أن انتقاد إســـرائيل 
يعنـــي ”انتحارهم سياســـيا، وهـــذا لم يعد 

صحيحا اآلن“.

◄ مما تخشى اسرائيل؟

K تصر إســـرائيل علـــى جتميـــد البرنامج 
النـــووي اإليراني نهائيا مخافة أن تســـتغل 
طهـــران املفاوضات وما قـــد يتمخض عنها 
من اتفاقات، لتوفير غطاء سياسي وقانوني 
الســـتئناف برنامجها النـــووي وصوال إلى 

مباغتة العالم بإنتاجها القنبلة النووية.

نتنياهو يؤكد أمام الكونغرس األميركي أن النظام اإليراني يشكل تهديدا للعالم بأسره

غياب نائب الرئيس جو بايدن، عن 

وجود  إلــى  يشير  نتنياهو  خطاب 

خــلــل فــي الــعــالقــة بــيــن اســرائــيــل 

والواليات المتحدة

◄

«إســـرائيل ستقوم بعمل عســـكري ضد إيران فقط في حال فشل كل 
الخيـــارات األخرى لوقف برنامج إيران النووي، ومســـتعدون للتعاون مع 

دول الخليج للتعامل مع التهديد النووي اإليراني».

موشيه يعالون
وزير الدفاع اإلسرائيلي

«إذا حصلـــت إيران على الســـالح الـــذري فإن ذلك سيشـــكل تهديدا 
ليـــس فقط الســـرائيل ودول املنطقة وإنما أيضـــا للواليات املتحدة 

األميركية».

سوزان رايس
مستشارة األمن القومي األميركي

«نعتقـــد بشـــدة أن أمن إســـرائيل والشـــراكة األميركية اإلســـرائيلية 
تتجاوز السياســـة وســـتظل على هذا النحو دومـــا والواليات املتحدة 

ستتخذ كل الخطوات الالزمة لحماية حلفائها».

سامانثا باور
السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة

في 
العمق

تسيبي ليفني:

نتنياهو يقوض العالقات 

بين إسرائيل والواليات 

المتحدة

آون ديفيد ميلر:

البيت األبيض يعمل 

حاليا في صمت بغاية 

زعزعة نتنياهو

◄ ١٩٥٦: أدان الرئيـــس األميركـــي دوايت 
ايزنهـــاور العـــدوان الثالثـــي الـــذي قادته 
اسرائيل على مصر واحتلت على إثره لشبه 

جزيرة سيناء وقطاع غزة. 

◄ ١٩٦٧: توتـــر العالقـــة بـــني الواليـــات 
املتحـــدة واســـرائيل، إثـــر هجـــوم القوات 
اجلوية االسرائيلية على املدمرة  األميركية 

(ليبرتي). 

◄ ١٩٧٥: هـــددت إدارة الرئيـــس جيرالـــد 
فورد بإعادة تقييم العالقات مع اسرائيل ما 
لم توقع على اتفاقية ”فك اشتباك“ مع مصر 

لتنسحب من سيناء. 

◄ ١٩٨٢: عبـــر الرئيـــس رونالـــد ريغـــان 
لرئيـــس الوزراء االســـرائيلي مناحم بيغن، 
عن غضبه من قصف إسرائيل لبيروت خالل 

اجتياح لبنان.

◄ ١٩٩١: ضغـــط الرئيـــس جـــورج بوش 
األب على إســـرائيل لعدم املشاركة في حرب 
اخلليـــج األولى خشـــية أن يســـبب هجوم 
اســـرائيل على العراق تفكك حتالف تقوده 

الواليات املتحدة.

◄ ٢٠٠٤: قال جورج بوش االبن في خطاب 
موّجه لرئيـــس الوزراء االســـرائيلي ارييل 
شـــارون إن املراكز الســـكانية الكبرى -في 
إشارة غير مباشرة للجيوب االستيطانية- 
جتعل التوقعات بعودة إســـرائيل خلطوط 

الهدنة لعام 1949 غير واقعية.

◄ ٢٠١٠: إدارة الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا 
أعربت عـــن غضبها من اســـرائيل إلعالنها 
بنـــاء مزيد مـــن املنازل االســـتيطانية حول 

القدس.

األميركيـــة  العالقـــات  شـــهدت   :٢٠١٢  ◄
االسرائيلية أزمة تعكس حالة من عدم الثقة 
بني كل من أوباما ونتنياهو وازدادت توترا 
مـــع ســـنة 2013 و2014 على خلفيـــة تعّطل 

مفاوضات السالم والنووي اإليراني.

االســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس   :٢٠١٥  ◄
أمـــام  خطابـــا  يلقـــي  نتنياهـــو  بنيامـــني 
الكونغـــرس  انتقد فيه خطة أوباما بشـــأن 

حل ملف النووي اإليراني.

محطات توتر بني 

األميركيني واالسرائيليني

 إيران ترفض طلب أوباما
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} تقام احلروب الرياضية كي ال تشتعل 
احلروب الفعلية. تقدم حروب الرياضة 

بدائل رمزية عما تتيحه احلروب من إطالق 
مفتوح لرغبات العنف والقتل والتدمير. 

يتقمص الالعبون صفات احملاربني، يحملون 
والـ”مدفعجي“  ألقابا من قبيل ”القناص“ 

والـ”سفاح“ ولكنهم ميارسون مهماتهم في 
حيز محدد، تكون فيه أسلح املهارة واجلدارة 

هي أسلحة احلرب.
يبدو استخدام القوة في الرياضة 

فعال خاسرا حتـى في الرياضـات العنيفـة 
كاملالكمة، فهي ليسـت العامل احلـاسم 

للفوز، ولكنها فقط أداة يتيمة ومعزولة، ال 
تستطيع حتقيق هدف الفوز بذاتها، بل ال 
بد لها أن تتحالف وتتكامل مع مجموعة 

متآلفة ومتجانسة من املهارات األخرى. القوة 
العارية ال تنتمي إلى عالم الرياضة، بل تشكل 

النقيض التام لها.
يقوم خطاب الرياضة على فن إدارة القوة 
وتنظيمها وإحكام السيطرة عليها، ووضعها 

في خدمة الدقة، وهي تتماثل في ذلك مع 
لغة السياسة ومنطقها. احلروب تندلع حني 
متوت السياسة، وتصبح القوة العارية، مبا 

متثله من فوضى وبربرية، سيدة املشهد.
الريـاضة هي روح السياسة إذن، 

والسياسـة مبا تعنيه من تدبير وإدارة 
وتنظيم هي روح الرياضة. موت السياسة 
يعني استحالـة الرياضة، وحتول الرياضة 

إلى استعراض قوة عار يعني انتحار 
السياسة.

ما حدث في ملعب نادي الرياضي 
البيروتي في املنارة مؤخرا، والذي بدأ 

بإشكال بني العب احلكمة تيريل ستوغلني، 
والعب الرياضي علي محمود، ثم تطّور 

ليصبح املكان مسرحا مكثفا لنموذج حرب 
أهلية مستمرة، يقول إن الرياضة مستحيلة 

في بالد موت السياسة التي ُتدعى لبنان.
ما انفجر في امللعب وفي ميادين وسائل 
التواصل االجتماعي من حروب شرسة يعلن 

أن احلرب بكل ما حتمله من سمات لم تتوقف 
ولو للحظة واحدة، بل كانت تتموه فقط، 

وتغير في كل محطة ألوانها، ولكنها ما إن 
تظهر فرصة مناسبة حتى تعاود الظهور 

وتلقي بكل محموالتها دفعة واحدة.
احلرب التي اندلعت بني جمهورْين 

متحالفْني في السياسة أعادت تركيب طابع 
احلرب األهلية جلهة توصيف العدو. غسل 

املسلمون عن أيديهم الدماء التي أهرقها 
الصراع السني الشيعي الوحشي، وركنوا 

إلى حلظة وحدوية حتت عنوان العداء 
للمسيحيني، الذين باتوا في حلظة الوحدة 

اإلسالمية العجائبية مجرد ”صليبيني“. 
صمم اجلمهور املسلم شعارا يأتي من زمن 
كنا نعتقد أننا جتاوزناه حيث هتف ”شيعة 

وسنية بدنا…املسيحية“.
الرد املسيحي كان حربيا بالقدر نفسه، 

واستعمل الوصف اجلاهز واألكثر شيوعا في 
حلظتنا هذه وهو وصف الدواعش.

بات البلد الصغير مسرحا حلروب 
صليبية – داعشية، إسالمية – مسيحية، 

شرقية – غربية. فيديو اإلشكال الذي نال في 
ساعات قليلة عشرات اآلالف من الـ”اليكات“ 

على وسائل التواصل االجتماعي وحظي 
بنسب مشاهدة أسطورية، يقول إننا ال ننتظر 

من حاضرنا سوى إعادة إنتاج املجزرة، وال 
نطلب من مستقبلنا سوى أن يكون نتيجة 

وخالصة ملا ستكتبه املجزرة من تاريخ وما 
سترسمه من خرائط. من النافل القول إن 

احلاضر ممتنع.
املضحك املبكي في كل هذا السياق 

أنه يظهر كم أن داعش متثل بالنسبة إلى 
اجلميع دون استثناء أصال وفصال، ومبا 

أن حلظة الكارثة من شأنها اإلبانة والكشف 
عن األصول، فإن اجلميع يجتهدون حاليا 
في هذه اللحظة في إظهار ما يثبت سالمة 

نسبهم الداعشي وصحته.
هكذا يصبح كل تواصل بني الفئات التي 

تشكل االجتماع اللبناني السقيم نوعا من 
مترين جاد وجدي يهدف إلى حتقيق حالة 

التماهي التام مع األصل.
تعّرت الرموز هنا في بالد العسل واللنب 

وها هي تعرض مفاتنها عالنية. إن الصفعات 
واللكمات التي وجهها العب احلكمة تيريل 

ستوغلني إلى وجه العب الرياضي علي 
محمود هي حلظة سيطرة الصليبيني على 

القدس، ورد علي محمود إمنا هو حلظة 
حتريرها.

الداعشية لم تتسلل إلينا من تاريخ كّنا 
قد غادرناه، ولكنها قادمة إلينا من مستقبل 

نزرع معامله بكل ما أوتينا من ذبح. نحن، 
إذن، أبناء النهايات التي ال تنتهي.

* كاتب لبناني
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األهلية الدائمة

شادي عالء الدين

خخخيراهللا خيراهللا
} بتوقيعهم اتفاقا في شأن النقل اجلّوي 

مع إيران، طوى احلوثيون، أي ”أنصار الله“ 
صفحة من التاريخ اليمني. أثبتوا أّنهم غير 
مهتمني بوحدة اليمن. بات هدفهم اآلن إقامة 

دولة خاصة بهم وتابعة إليران في شمال 
الشمال اليمني، بعدما بدا واضحا أّن ليست 

في استطاعتهم السيطرة على كّل البلد.
يعتبر اتفاق النقل اجلوي، الذي يؤمن 

أربع عشرة رحلة جوية إيرانية إلى صنعاء، 
اتفاقا ذا طبيعة إستراتيجية وسياسية. 

الواضح إّنه رّد على انتقال سفارات خليجية 
وأخرى أجنبية إلى عدن مع الرئيس االنتقالي 

عبدربه منصور هادي الذي يظل، إلى إشعار 
آخر، رئيسا شرعيا.

لم تتأخر إيران في رّدها على هرب 
الشرعية إلى عدن. لعبت ورقة في غاية 
اخلطورة بتوقيعها اتفاقا مع ميليشيا 

مذهبية تسيطر على صنعاء ومطارها. وهذا 
يعني عمليا وضع جزء من اليمن حتت 

وصايتها غير املباشرة.
حصل هذا التطّور في وقت ظهر ما 
يستجيب لهذا التوّجه االنفصالي في 

اجلنوب أيضا. هناك، محاوالت للتخّلص 
من الشماليني في بعض الوحدات العسكرية 
املرابطة في عدن، واستبدال هؤالء بعناصر 

التابعة للحراك في  من ”اللجان الشعبية“ 
اجلنوب. وهذه اللجان اجلنوبية هي غير 

”اللجان الشعبية“ و“اللجان الثورية“ التابعة 
للحوثيني. إضافة إلى ذلك، ثّمة محاوالت 
لفرض حصار على بعض وحدات اجليش 

املرابطة في منطقة ردفان (اجلنوبية). يترافق 
ذلك مع تخوف من حدوث ردود فعل من 

الطبيعة نفسها في الشمال، علما أّن ذلك ال 
يزال مستبعدا، أقّله إلى اآلن.

هناك ظاهرة أخرى تثير القلق. على سبيل 

املثال وليس احلصر، منزل علي سالم البيض 
في عدن الذي استولى عليه الشيخ عبدالله 
بن حسني األحمر، رحمه الله، بعد أحداث 

العام 1994، أي قبل ما يزيد على عشرين عاما، 
استعاده أصحابه. كذلك، صودرت أمالك، 
ال يزال عددها محدودا، لشماليني في عدن 

ومحيطها.
استحوذ أصحاب بعض هذه املمتلكات 
عليها بطريقة شرعية. آخرون استحوذوا 

عليها وكأّن هناك غزوا للجنوب من الشمال. 
هنا، اختلط احلابل بالنابل، بني الشرعي 

وغير الشرعي. لكّن هذه التطّورات املخيفة 
تشير إلى أن االنفصال حتصيل حاصل، وأّن 

صنعاء لن تتحّكم بعدن بعد اآلن.
مع سيطرة إيران على مطار صنعاء، 

بات االنفصال واقعا. الدليل على ذلك طريقة 
تعاطي زعيم ”أنصار الله“ عبدامللك احلوثي 

مع خروج الرئيس االنتقالي إلى عدن، 
خصوصا أن عبدربه عدل عن استقالته مبجرد 

بلوغه عاصمة اجلنوب.
ماذا يقول احلوثي ردا على هرب الشرعية 

إلى عدن؟ يؤّكد بداية أن من حّق عبدرّبه 
اإلقامة في أي مكان يريده في اليمن، لكّنه 

يلوم الرئيس االنتقالي على تقدمي استقالته. 
ثم يلومه على رفضه أن يكون في اإلقامة 
اجلبرية في صنعاء. إّنه منطق الالمنطق 

في التعاطي مع رئيس دولة، وإن كان رئيسا 
انتقاليا، رفض في نهاية املطاف أن يكون في 

األسر وأّن يكون مجرد غطاء شرعي لتصّرفات 
”أنصار الله“.

كان اخلطاب األخير للحوثي تعبيرا 
عن إفالس الرجل في ضوء جناح الرئيس 

االنتقالي في اخلروج من صنعاء. ملاذا 
املطلوب من عبدرّبه منصور لعب الدور 

املطلوب منه إيرانيا؟ ملاذا ال يلعب الدور الذي 

يريح اليمنيني، خصوصا أهل اجلنوب الذي 
ينتمي إليه؟

في كّل األحوال، منذ خروج عبدرّبه 
منصور من صنعاء وحتّرره من احلوثيني 
وانتقال السفارات األجنبية إلى عدن، لم 

تعد أمام عبدامللك احلوثي خيارات كثيرة، 
باستثناء التصعيد إلى أبعد حدود. هذا 

التصعيد كشف العالقة بني احلوثيني وإيران 
ومدى عمقها. كان هناك دائما من يرفض 

االعتراف بهذه العالقة وحقيقتها.
في طريقهم إلى الوسط واجلنوب، 

اصطدم احلوثيون باحلاجز الشافعي. ما 
كانوا يعتقدون أّنه نزهة، حتّول إلى كابوس 

خصوصا أّنهم أثاروا كل أنواع الغرائز 
املذهبية، مبا في ذلك احلساسيات القدمية 

بني الزيود أنفسهم.
من يتذّكر أن تظاهرات جرت قبل أيام 

في حّجة التي تعتبر معقل العائالت الزيدية 
الكبرى في اليمن، وأن هذه التظاهرات كانت 
وممارساتهم. هذا  موّجهة ضّد ”أنصار الله“ 

يعني، بكّل بساطة، أّن ال إجماع زيديا على 
عبدامللك احلوثي وما ميّثله وما يريد فرضه. 
لم يعد كافيا قوله أن هناك ”شرعية جديدة“ 
بعد سيطرة ”أنصار الله“ على صنعاء في 

الواحد والعشرين من سبتمبر املاضي، كي 
يكون هناك نظام جديد يقبل به اليمنيون، 

خصوصا أهل العاصمة واحملافظات 
الشمالية.

في طليعة األسئلة التي ال مفّر من طرحها 
اآلن، ما مستقبل الوسط الشافعي؟ وهل ميكن 

للجنوب أن يكون موّحدا، على غرار ما كان 
عليه بني االستقالل في العام 1967 والوحدة 

في العام 1990؟
أّيا تكن األجوبة عن مثل هذا النوع من 

األسئلة، البّد من االعتراف بأن املشروع 
اإليراني في اليمن يتراجع بعدما تبّني أّن 
كّل ما يستطيع حتقيقه هو االكتفاء بجزء 

من الشمال ميكن أن يسيطر عليه احلوثيون. 
كّل ما تبّقى كالم دون مضمون، مبا في ذلك 
كالم بعض قياديي ”أنصار الله“ عن أّنهم 

سيخرجون عبدرّبه من عدن. سيخرج الرجل 
من عدن، عاجال أم آجال، ولكن بعد انتهاء 
الدور املطلوب منه أن يلعبه، خصوصا أّن 

هناك حسابات طويلة وقدمية بني اجلنوبيني 
أنفسهم، أحدها حساب أحداث 1986.

ما ميكن قوله اآلن أّن الوحدة اليمنية 
التي حتّققت عام 1990، أي قبل ربع قرن، 
كانت حلما جميال. انتهى احللم بكابوس 

إيراني. ال بّد اآلن من العودة إلى الواقع وإلى 
التساؤل كم عدد الكيانات التي ستنشأ في 
اليمن؟ السؤال األهم في األيام واألسابيع 

املقبلة، سيكون مرتبطا باحلوثيني أنفسهم 
وهو في غاية البساطة: هل في استطاعة 
”أنصار الله“، أي إيران، البقاء في صنعاء 

إلى ما النهاية، أي هل ميكن لصنعاء أن تكون 
عاصمة الدولة احلوثية في اليمن؟

ثّمة سؤال أخير في غاية األهّمية وهو 
من شقني: هل يبقى ميناء احلديدة املهّم مع 

”أنصار الله“، أي تصبح إيران العبا مهّما 
في البحر األحمر حّتى لو لم تصل إلى باب 
املندب؟ وهل يتمكن احلوثيون من السيطرة 
على محافظة مأرب التي ميكن أن تؤمن لهم 

بعض ما يحتاجونه من موارد مالية في ضوء 
وجود نفط وغاز فيها؟

* إعالمي لبناني

حلم يمني جميل انتهى كابوسا إيرانيا

هل في استطاعة «أنصار الله»، 

أي إيران، البقاء في صنعاء إلى ما 

ال نهاية، أي هل يمكن لصنعاء أن 

تكون عاصمة الدولة الحوثية في 

اليمن

االختطاف العقدي واإلعالمي 

للقضية من قبل بعض الطائفيني، 

بالتداعي لنصرة أقلية مذهبية 

دون سائر السكان، ال يخدم إال 

إيران ومحاوالتها لتغيير الهوية 

العربية لإلقليم

سكينة المشيخص
} حتتاج قضية األحواز إلى أكثر من رؤية 
تتمدد في تفاصيلها وتتسع بها لتوضيح 

الرؤية الكاملة وتقدمي بانوراما تعكس 
حقيقة املجريات اإلثنية والدينية واحلقوقية 
فيها، فهناك، على ما يبدو، خلط منهجي في 

التعاطي معها في وسائل اإلعالم العربية 
يبتسر احلقائق ويحصرها في نطاقات 

ضيقة تتواضع بكثير من احلقائق وتشّوش 
عليها، وذلك ينطوي على عدم إنصاف 

للمجموعات التي تناضل من أجل حقوقها، 
فيما يسهم التناول املبتسر في تخريب 

صورتها واختطاف القضية بتهّور وانحياز 
غير موضوعي جلانب محدد وإهمال بقية 

اجلوانب.
ولعل مسألة االختطاف للقضية أكثر ما 

ميكن أن يقلق ويحرم اجلماعات األحوازية من 
طرح قضيتها في سلة واحدة تعادل النضال 
الثوري واحلقوق التاريخية والطبيعية لها 

في املنطقة، وإذا استمر الداعمون الذين 
يتغاضون عن الصورة الكلية في خطهم 

اإلعالمي احلالي، فإنهم يسيئون إلى القضية 
ويفرزون املجتمع األحوازي إلى كيانات تخدم 
الدولة اإليرانية على حساب القضية املصيرية 
للمناضلني األحواز، الذين وقفت على عدد من 
الدراسات بشأنهم دفعتني إلى طرح القضية 

في سلسلة مقاالت تستعرض جميع اجلوانب 
بأقصى قدر من املوضوعية التي تخدم إيضاح 

املشهد األحوازي دون مزايدات أو أفكار 
منحازة إلى هدف بعينه.

وفي الواقع ليست كل األحواز على نسق 
عرقي أو مذهبي واحد، فهناك قوميات عربية 

وفارسية وغيرها من القوميات الصغيرة 
التي تشّكل في املنظور العام أقليات لها ذات 
احلقوق والواجبات في اإلقليم الذي تنتمي 

إليه تاريخيا، وقد أطلقت الدولة الصفوية على 
إقليم األحواز قبل  5  قرون اسم عربستان، غير 

أن السلطات الفارسية بعد احتاللها اإلقليم 
العربي عام 1925 استبدلت اسم عربستان 

الذي يشير إلى عروبة املنطقة إلى اسم 
خوزستان ، وتعود أصول عرب األحواز إلى 
قبائل عربية أصيلة من مثل بني كعب وبني 

متيم وآل كثير وآل خميس وبني كنانة وبني 
طرف وخزرج وربيعة والسواعد.

واإلقليم ثري باملوارد الطبيعية، وهو ما 
يفسر مساعي الدولة اإليرانية لتفريسه بكثير 

من الوسائل، حيث يضم نحو  85 باملئة من 
مخزون النفط والغاز اإليراني ، و35 باملئة 

من املياه في إيران، وعملت الدولة الفارسية 
على تبديل أسماء املدن العربية في اإلقليم 
واستبدلتها بأسماء فارسية منذ عام  1936، 
والقومية العربية في اإلقليم أكثرها شيعة 

يتحدثون العربية والقليل منها سنيون، ومنذ 
سيطرة إيران على عربستان عام 1925، اتبعت 

سياسات متييزية ضد العرب في التوظيف 
وفي الثقافة، فمنعتهم من تعلم اللغة العربية 

ومن استعمالها في املناسبات.
اجلانب السيئ في ممارسة الدولة 

اإليرانية هو سعيها احملموم لتفريس اإلقليم 

وتغيير هويته العربية، ويؤكد ذلك الرحالة 
األملاني كارسنت نيبور، الذي جاب اجلزيرة 
العربية عام 1762 بقوله: ال أستطيع أن أمر 
بصمت مماثل باملستعمرات األكثر أهمية، 

التي رغم كونها منشأة خارج حدود اجلزيرة 
العربية، هي أقرب إليها، أعني العرب 

القاطنني الساحل اجلنوبي من بالد الفرس، 
املتحالفني على الغالب مع الشيوخ املجاورين، 

أو اخلاضعني لهم.
السياسة اإليرانية اعتمـدت على مدار 

عقود أساليب وممارسات إقصائية للهوية 
العربية من خالل إغالق كل املدارس العربية، 

وفرضت على السكان املدارس الفارسية، 
وأدخلتهم في سور حديـدي يحاصرهم 

وينتـزع هويتهـم، وذلـك مهم بالنسبة إلى 
دولة تسعى للسيطرة الكاملة على اإلقليم 

وإثبات تبعيته لها، ولكن املؤسف هو 
االختطاف العقـدي واإلعــالمي للقضية 

مبنظور خاطئ من قبل بعض الطائفيني، 
بالتداعي لنصرة أقلية مذهبية دون سائر 

السكان رغم أصالة عرقهم العربي، وذلك ال 
يخدم إال إيران ومحاوالتها املتكررة لتغيير 
الهوية العربية في اإلقليم، وهؤالء يقدمون 

لها خدمة كبيرة بجهلهم بواقع اإلقليم 
وحقائقه وهو ما يستوجب التريث والتحّري 
املوضوعي قبل االندفاع في املسار اخلاطئ… 

ونواصل.

* كاتبة سعودية

األحواز بين اختطاف إيران والطائفيين العرب

«إن الحوثييـــن جماعـــة انقالبية تابعـــة إليران، ولم أغـــادر صنعاء 

من أجـــل إعالن انفصال جنوب الوطن عن شـــماله، وإنما من أجل 

الحفاظ على وحدة البالد التي تحققت عام 1990».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«واجبـــي الوطني يحتم علي تركيز األولوية لتســـيير عجلة الدولة 

بفاعليـــة. وهو هدف ال يتحقق إال باالبتعـــاد عن األغراض الفئوية 

وعلى أساس التوافق الذي يشكل جوهر ميثاقنا الوطني».

متام سالم
رئيس مجلس الوزراء اللبناني

«خروج الرئيس اليمني مـــن صنعاء والذهاب إلى عدن يعتبر تحوال 

إيجابيـــا في ملف االزمة ألنه يعطي هـــادي الفرصة للتحرك بعيدا 

عن الضغوط التي مارسها عليه الحوثي».

وليد عربيد
خبير العالقات الدولية في جامعة ليون الفرنسية
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} الهوية الحقيقية لثورة الحسين هي أنها 
ثورة أخالقية، فلو كانت سياسية فإن هدف 
القائم بالثورة يكون الوصول إلى السلطة 
فيما الحسين كان يعرف أنه مقتول. ولو 

كانت إسالمية لما تعاطف معها مسيحيون 
وقادة غير إسالميين بينهم غاندي. ولهذا فإن 

الثورات السياسية غالبا ما صارت منسية 
فيما ثورة الحسين تبقى خالدة، والسبب هو 

أن موت الضمائر وتهرؤ األخالق والزيف 
الديني هي التي تشطر الناس إلى قسمين: 

حّكام يستبدون بالسلطة والثروة، وجماهير 
مغلوب على أمرها، فتغدو القضية صراعا 

أزليا ال يحّدها زمان وال مكان، وال صنف من 
الحّكام أو الشعوب. ومن هنا كان استشهاد 
الحسين يمثل موقفا متفردا لقضية أخالقية 

مطلقة، ما دامت هنالك سلطة فيها حاكم 
ومحكوم، وظالم ومظلوم، وحق وباطل.

كان بإمكان الحسين أن ينجو وأهله 
وأصحابه بمجرد أن ينطق كلمة واحدة 

”البيعة“ لكنه كان صاحب مبدأ ”خرجت لطلب 
اإلصالح في أمة جّدي“، واإلصالح مسألة 

أخالقية، وألنه وجد أن الحق ضاع ”أال ترون 
أن الحق ال يعمل به“، وألن الفساد قد تفشى 
وشاعت الرذيلة، فكان عليه أن يختار بين أن 

يوقظ الضمائر ويحيي األخالق، أو أن يميتها 
ويبقى حيا، فاختار الموت وتقّصد أن يكون 

بتلك التراجيديا الفجائعية ليكون المشهد 

قضية إنسانية أزلية بين خصمين: سلطان 
جائر، وجموع مغلوب على أمرها.

كان الوقوف بوجه ظلم السلطة وتحقيق 
العدالة االجتماعية وضمان كرامة اإلنسان 

التي أكد عليها اإلسالم هي القيم الكبرى في 
ثورة الحسين، فتعالوا نطّبق هذه القيم على 

السلطة في العراق التي يقودها ”حسينيون“. 
العراق اآلن فيه عالمان؛ عالم السلطة المحدد 

بمنطقة صغيرة في بغداد (10 كم مربع)، 
وعالم كبير هو العراق. والذي حصل أن هذه 

المنطقة سرقت أحالم العراقيين وجلبت 
لهم الفواجع اليومية، وأوصلتهم إلى أقسى 
حاالت الجزع واألسى، وعزلت نفسها مكانيا 

ونفسيا عن الناس بأن أحاطت وجودها 
بالكونكريت والحراسة المشددة، ولو أنها 

كانت قد اتبعت منهج الحسين لكانت قريبة 
من الناس ألن الحسين ساكن في قلوبهم.

والمخجل أن إساءة السلطة لإلمام 
الحسين وصلت إلى الخارج. فبدل أن نقدم 
الحسين رمزا إنسانيا لعالم أفسدت أخالقه 
السياسة، فإن السلطة ارتكبت إساءة بالغة 

بحقه أمام األجانب. ففي مقالة لكاتب بريطاني 
اسمه دافيد كوكبورن  نشرها في صحيفة 

االندبندنت بعنوان ”كيف تحولت بغداد إلى 
مدينة للفساد“ جاء فيه: أحسست بألم وأنا 

أرى شعارا مكتوبا على الفتات سوداء بساحة 
الفردوس ”الحسين منهجنا لبناء المواطن 

والوطن“. عشر سنوات منهج حسيني، 
والنتيجة حكومة حرامية. عشر سنوات في 

الحكم بميزانية تقارب تريليون دوالر، أي ما 
يقارب حاصل جمع ميزانيات العراق خالل 

80 عاما، والنتيجة أن زخة مطر ُتغرق عاصمة 
الثقافة العربية. عشر سنوات من الفساد 
المالي والسياسي وضع البلد على حافة 

االنهيار، وكل ما تملكه حكومة الحرامية شعار 
”الحسين منهجنا لبناء المواطن والوطن“.
فأي إساءة أشّد وجعا من إساءة يدعي 

أصحاب السلطة أنهم حسينيون فيما أعمالهم 
تناقض مبادئ الحسين وقيمه، وأقبحها أنهم 

تركوا ماليين، أوصلوهم إلى السلطة يعيشون 
في بيوت الصفيح بينهم من يفتش عن قوت 

يومه بنبش الزبالة، فيما صاروا بعد أن كانوا 
معدمين، يعيشون حياة باذخة ويشترون الفلل 

والشقق الفارهة في بيروت وعمان وشرم 
الشيخ ولندن وباريس.

كنا كتبنا في زمن نوري المالكي أن 
حكومته هي أفسد حكومة في تاريخ العراق، 

وأنه ال يمكن لحكومة فاسدة أن يكون 
رئيسها نزيها، وأنه ارتكب جريمة كبرى 

بسكوته عن محاسبة الفاسدين ولم يشفع له 
قوله ”لدّي ملفات للفساد لو كشفتها النقلب 
عاليها سافلها“، بل أدانه ألن الجميع فهمها 

أنه لو كشف الفاسدين وأبناء المسؤولين 
من الخصوم لفضحوه. وسيذّكره التاريخ، 

وشركاؤه، بأن القيم األخالقية في زمانه 
تهرأت وانحطت لدرجة أن الفساد صار يعّد 
شطارة بعد أن كان خزيا في قيم العراقيين، 

فخّلف بذلك معضلة شاقة لسلفه حيدر 
العبادي، فرغم أن وثيقة االتفاق السياسي 

في حكومة الوحدة الوطنية (2014) تضمنت 
بندا ينص على محاربة الفساد المالي 
واإلداري ومحاسبة المفسدين، فإنه لم 

يستطع أن يحاسب أحدا من الذين وصفتهم 
المرجعية الموقرة بـ“الحيتان“ وبينهم 

حيتان حسينيون، وانشغل في األشهر الثالثة 
األولى بإستراتيجية إطفاء الحرائق التي 

أشعلها سلفه، الذي صار النائب األول لرئيس 
الجمهورية، ثم انشغل بـداعش التي أراحت 

الفاسدين وجعلت الفساد قضية ثانوية.
لقد وصل الالحياء أن مسؤولين فاسدين 

نهبوا المال الحرام وأثروا ثراء فاحشا 
يجلسون في مجالس العزاء الحسيني 

وأيديهم على جباههم حزانى ويبكون، فيما 
هم فعلوا ويفعلون عكس قيم اإلمام الحسين، 

ما يطرح التساؤل أمام زيفهم هذا وما أحدثوه 
من خراب للقيم: ماذا لو خرج اإلمام الحسين 

اآلن في بغداد متوجها إلى المنطقة الخضراء، 
ترى هل سيستقبلونه باألحضان؟ أم أن بينهم 
من سيكون أقبح من الشمر بن ذي الجوشن؟

* مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية

حسينيون ضد الحسين

«علـــى أبنـــاء محافظة صالح الديـــن االلتحاق بعمليـــات القضاء على 

داعش وأن يكونوا في المقدمة لمسك األرض بعد تحريرها وإفساح 

المجال للقوات المحررة لالتجاه إلى المدن األخرى لتحريرها».

أحمد عبدالله عبداجلبوري
وزير الدولة العراقي لشؤون احملافظات

«أعبر عن تقديري الشخصي، وتقدير الشعب اإليطالي، للمعركة 

التي تخوضها قوات البيشـــمركة ضد اإلرهابيين، واعتبر أن قوات 

البيشمركة وجهت رسالة مقاومة وبطولة إلى العالم بأسره».

ماتيو رينزي
رئيس الوزراء اإليطالي 

«بعـــد انهياره في عين العرب تنظيم الدولة اإلســـالمية ينهار في 

تـــل حميس ويلعب على قضية الوتر العربي الكردي من أجل خلق 

فتنة بين الطرفين في محافظة الحسكة السورية».

رامي عبدالرحمن
مدير املرصد السوري حلقوق اإلنسان

} هناك مظلومية كردية في سوريا عنوانها 
األبرز غياب الحقوق التعليمية والثقافية 

والسياسية. وهي مضافة لجملة المشكالت 
التي كان يعانيها الشعب السوري وكانت 

سببا في ثورته. بعد أن حاصر داعش كوباني 
/ عين العرب واحتل قرى واسعة لألكراد 
بصفة خاصة، برز لإلعالم موقفا يقول إن 

كتيبة كردية جهادية اقتحامية لكوباني تقاتل 
مع داعش، ومقابل ذلك قيل أن هناك كتائب 

عربية قاتلت مع األكراد داخل كوباني ذاتها. 
األكراد قللوا من شأن كتيبة داعش الكردية 

أو العربية المناصرة لهم، وأكدوا أن داعش 
مدعوم من قرى عربية شارك شبابها في 

الحرب ضد القوى الكردية في كوباني.
فشل داعش في احتالل كوباني رغم أّنه 

دمرها ثم انسحب منها ومن قرى محيطة بها 
على وقع المقاومة الكردية والعربية بمساعدة 
قوات التحالف، ولكن القوات الكردية والعربية 

استغلت انسحاب داعش لتتقدم نحو قرى 
عربية في محيط الحسكة والرقة، وهنا برز 

موقف عربي يقول بتهجير األكراد لقرى عربية 
وحرق بعضها نتيجة مشاركة تلك القرى في 

محاصرة عين العرب.
األكراد يتهمون أهالي تلك القرى 

بمحاربتهم، واآلن أصبح العرب يقولون 
إن األكراد حرقوا قراهم، وبالتالي تتشكل 

مظلومية ثأرية بين السكان المحليين ويتعمق 
الصراع بينهما، فلم يعد بين أكراد مظلومين 

ونظام يدعي العروبة بل أصبح األمر بين 

جماعات تتشكل منها المدن الشرقية.
يدعم ذلك التهجير الواسع لألهالي 

المدنيين عربا أو أكرادا أو أشوريين، وهذا 
ما ستستفيد منه قوات التحالف في تمزيق 

العالقة بين تلك المجموعات. األمر عينه 
يحدث في العراق، حيث دخلت داعش قرى 

كردية وباندحارها عادت القوات الكردية 
ودخلت قرى عربية، وباعتبار الحدود ملغاة 

وقوات  بين المنطقتين بسبب دولة ”الخالفة“ 
التحالف وفشل الدولة المركزية، فإن احتمال 

اندالع حروب ذات طبيعة قومية تتصاعد، 
وليست جوالت الثأر الحالية إال فصال منها.

األخطر االتهام العنصري الذي يتم تداوله، 
أن كل عربي هو داعشي كما يقول األكراد، وأن 

كل كردي ساع إلى دولة كردية مستقلة عن 
سوريا كما يقول العرب. هذا االتهام تقوله قلة 
متعصبة من الطرفين. الحقيقة أن هناك عربا 

سوريين دواعش وهناك أكرادا انفصاليين، 
ولكنهم القلة بين المجموعتين القوميتين.

النظام السوري عّمق الخالف بين األكراد 
والعرب، وهناك انعدام ثقة بين األطراف، 
وتخّوف من  المستقبل بشأن العالقة بين 

هذه الجماعات. فاألكراد ال يثقون بإمكانية 
إنصافهم مجددا ويتساءلون عن الضامن 

لتحقيق ذلك، والعرب ال يأمنون لطموحات 
األكراد سيما أنهم ال يناضلون من أجل 
حقوقهم داخل سوريا كأقلية قومية، بل 

يعتبرون أنفسهم قومية مساوية للعربية 
ويطالبون بتغييرات دستورية وسياسية 

واسعة دون التوقف عن إطالق المواقف 
السياسية اليومية والتي تشير إلى عمق 

العالقة إما مع أكراد تركيا أو أكراد العراق.
بغض النظر عن هذه االلتباسات، فإن 

هناك مشكلة تتعلق بمستقبل العالقة بين هذه 
الجماعات، وال يمكن التقليل منها واعتبارها 
ليست قومية بل هي كذلك. ثم إن المشتركات 
بين العرب واألكراد لم تحدث تقاربا بينهما. 
إذن اختبار داعش للعالقة بين القوميتين لم 

يدفعهما للتقارب بل زاد حدة التباعد.
األكراد والعرب واألشوريون في سوريا 

أمام معادلة محددة، إما اإلقرار بالهوية 
القومية وحينها سيكون االعتراف بقومية 

عربية كبرى وقوميات صغرى وبالتالي 
ستتأسس الدولة القادمة وفق هذا االعتبار، 
وإما االنطالق من المواطنة وحينها سيكون 

االعتراف بأن كافة المواطنين متساوون أمام 
الدستور مع وجود مناطق لها طبيعة قومية 

تتمتع بحقوق سياسية خاصة شريطة أال 
يتعارض ذلك مع الحكومة المركزية.

في سوريا تختبر قوى قومية وجهادية 
العالقة بين القوميات، وتستفيد أميركا 
وإيران الوالجة في سوريا والعراق من 

ذلك؛ وتفشل القوميتان في التغلب على هذا 
االختبار والبحث عن المشتركات فهل يمكن 

تجاوز كل ذلك؛ ما قلناه كاحتماالت بداية 
الحل، وربما يستمر االختبار الثأري حاليا.

* كاتب سوري

داعش تختبر العالقة بين األكراد والعرب

في سوريا تختبر قوى قومية 

وجهادية العالقة بين القوميات، 

وتستفيد أميركا وإيران الوالجة 

في سوريا والعراق من ذلك

عمار ديوب

عبداهللا العلمي
} بينما تحتفل نساء العالم في 8 مارس 

باليوم العالمي للمرأة، مازالت المرأة العربية 
تعاني تدني حقوقها االجتماعية واالقتصادية 

واألمنية في كل لحظة من حياتها اليومية.
ناقشنا في اجتماعنا في القاهرة الشهر 

الماضي، إعالن بيجين لتحقيق المساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة. إعالن بيجين يدعو 

الحكومات والمجتمع الدولي، والمجتمعات 
المدنية إلى اتخاذ استراتيجية في 12 مجاال: 
الفقر، والتعليم والتدريب، والصحة، والعنف، 
والنزاع المسلح، واالقتصاد، ومواقع السلطة 
وصنع القرار، واآلليات المؤسسية للنهوض 
بالمرأة، وحقوق اإلنسان، ووسائل اإلعالم، 

والبيئة، والطفولة.
في مصر ورغم تعديل الدستور لصالح 

المرأة، تم تعيين 3 نائبات للمحافظين. لماذا 
نائبات وليس محافظات ولماذا فقط ثالث من 

ضمن 27 محافظة؟ في تونس يقوم االتحاد 
الوطني للمرأة بدور فاعل لتقديم خدمات 

الرعاية واإلرشاد القانوني للمعنفات. التعديل 
الدستوري حقق بعض المكتسبات، ولكن عدد 

حاالت العنف ضد المرأة مازال في ازدياد.
في الجزائر رغم إقرار إستراتيجية 

وطنية لحماية النساء، إال أنه تم تسجيل 
6985 حالة عنف ضد النساء خالل التسعة 
أشهر األولى من سنة 2014، حسبما كشفت 

عنه عميد الشرطة رازم كنزة لدى مديرية 
الشرطة القضائية. في المغرب رغم الحمالت 

والقوانين التي استهدفت محاربة العنف 
ضد المرأة إال أن ظاهرتي تزويج القاصرات 

وتشغيل الخادمات المنزليات في عمر 16 سنة 
مازالت مستمرة. كذلك هناك ارتفاع في نسبة 
الفقر بين النساء في البوادي وعدم المساواة 

في الفرص الوظيفية والتعليم.

السودان والصومال مازاال الدولتين 
العربيتين الوحيدتين اللتين لم تطبقا اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

في لبنان يجوز للرجل فقط (وليس للمرأة) 
طلب الطالق، وما زال قانون التعليم اإللزامي 

الذي أقر عام 2011 دون تطبيق.
في السعودية أصبحت المرأة عضوا فاعال 

في مجلس الشورى، ولكنها مازالت تأمل 
في حصولها على حقها بالتنقل، والتحرر 

من الضغوط االجتماعية التي تعارض 
انخراطها في القوى العاملة. إضافة لذلك، 

المرأة السعودية ناضجة وجاهزة للزواج في 
سن العاشرة، لكنها في سن األربعين قاصر 

وتحتاج لولي أمر إلدارة شؤونها.
قد يكون دستور اإلمارات العربية المتحدة 
والتشريعات القانونية المعمول بها في الدولة 
أكثر حماية للمرأة العاملة من أي دولة عربية 
أخرى. الدستور يؤكد حق المرأة في العمل، 

ووجوب رعاية هذا الحق، وفق مبدأ المساواة 
وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل. هذا ليس 

مجرد كالم، بل  هو واقع على األرض.
المرأة الكويتية نالت حق التصويت 

والترشح للمناصب في االنتخابات، ولكن 
حقوق المرأة في الكويت مازالت منقوصة 

دون التطرق إلى المرأة البدون والتي تعاني 
من سلب أبسط حقوقها كمواطنة.

في قطر أكدت الحكومة حرصها على 
تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة وحمايتها وبناء 
مقدرتها، ولكن المرأة القطرية ال تتمتع بنفس 

حقوق الرجل القطري في حصول زوجها 
وأبنائها على الجنسية. البحرين أطلقت 

المجلس األعلى للمرأة ومركز تنمية المرأة 
البحرينية ”ريادات“، إال أن نسبة البطالة بين 

النساء مازالت األعلى في العالم العربي.

في اليمن، تزعم الجهات المسؤولة أنها 
تطبق ”االتفاقية الدولية لحقوق الطفل“ 

و“اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية“، 
ومع ذلك تعاني الفتاة القاصر من التجارب 
المتكررة لتزويجها من رجال بعمر جدها. 

هذا يعني حرمان الطفلة اليمنية من الحياة 
الكريمة كباقي أطفال العالم.

في العراق مازالت تداعيات الخالفات 
السياسية الداخلية وعدم االستقرار تحول 

دون التركيز على أولوية قضايا المرأة، 
وبالتالي تعطلت فعالية المؤسسات الرسمية 
التنفيذية والتشريعية ما شكل عائقا لتمكين 

وتطوير المرأة.
في األردن مازالت المرأة محل اهتمام 

األحزاب والتيارات المتصارعة بين مؤيدة 
ومعارضة لسحب التحفظات على مواد 

اتفاقية سيداو الدولية إلعطاء المرأة األردنية 
حقوقها المشروعة. في فلسطين أقرت وزارة 

شؤون المرأة الخطة اإلستراتيجية للحد 
من العنف األسري، ولكن المرأة الفلسطينية 

مازالت مضطهدة ومعنفة بسبب االحتالل 
اإلسرائيلي ألراضيها. أستطيع تلخيص 

التحديات التي تواجه المرأة العربية اليوم 
في المحاور الرئيسية التالية:

1 – تأثر المرأة بالنزاعات المسلحة 
والظروف األمنية. في العالم العربي اليوم 8 

دول تتعرض لنزيف الصراعات المسلحة، و7 
دول تستقبل نازحين ونازحات من تلك الدول. 

بالتالي أصبحت المرأة العربية في 15 دولة 
عربية نازحة والجئة، جريحة أو قتيلة، مباعة 

كالسبايا أو مختطفة أو مغتصبة.
2 – تعاني النساء في الدول العربية 

من الفجوة بين التشريع والتطبيق، وبين 
التخطيط والتنفيذ في معظم ما يتعلق 

بشؤون المرأة.
مازالت نسبة واسعة من النساء   – 3

العربيات يعشن تحت خط الفقر بسب عدم 
توفر فرص التعليم والعمل. من المعيب أن 

تصرف هولندا 6 دوالرات يوميا على إطعام 
وإيواء و“تدليل“ البقرة الهولندية، بينما أكثر 

من 40 بالمئة من النساء في الدول العربية 
يعشن بأقل من 3 دوالرات يوميا.

4 – تفتقد المرأة العربية للرعاية الصحية، 
وأقصد األمومة واإلنجاب مما ينتج عن ذلك 
وفاة الحوامل واألطفال بعد الوالدة مباشرة 

نظرا لسوء الصحة االنجابية.
5 – عدم مشاركة المرأة في الحياة 

السياسية ومواقع صنع القرار، وعدم اهتمام 
رسمي بتشجيع البيئة الثقافية لتمكين المرأة.
ماذا نتج عن هذه التحديات؟ ارتفاع نسبة 
الترمل، االنكفاء عن التعليم والعمل، استمرار 
ظهور بعض االتجاهات االجتماعية التي ترى 

في العنف ضد المرأة ظاهرة مقبولة، وبالتالي 
تدني معرفة المرأة العربية بحقوقها التي 
ضمنتها الشرائع السماوية والتشريعات 

والقوانين الوطنية وانخفاض مستوى 
مطالبتها بهذه الحقوق.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية
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أمر إلدارة شؤونها

الوقوف بوجه ظلم السلطة 

وتحقيق العدالة االجتماعية 

وضمان كرامة اإلنسان هي القيم 
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14121اقتصاد
مليـــار دوالر حجم االنخفاض في عائدات النفط اليمنية خالل 

العام املاضي، بســـبب تدهور أسعار النفط العاملية وأعمال 

التخريب لتصل إلى نحو 1.673 مليار دوالر.

 مليار دوالر حجم التبادل التجاري بني ماليزيا والســـعودية خالل 

العام املاضي، بحسب بيانات رسمية نشرت على هامش معرض 

للشركات املاليزية في الرياض.

باملئـــة نســـبة االرتفاع في فائض الحســـاب الجـــاري الخارجي 

لـــدول االتحـــاد األوروبي فـــي الربع الرابـــع من العـــام املاضي 

بمقارنة سنوية، ليصل إلى 33.4 مليار يورو.

العاهل السعودي يضبط آلية السياسة النفطية بتعديالت استراتيجية
[ تعيين األمير عبدالعزيز بن سلمان نائبا لوزير النفط يمهد لمرحلة ما بعد النعيمي

رانيا الجمل وأنجوس مكدوال

} الريــاض - قـــال محللـــون اقتصاديـــون إن 
التعديالت التي طرأت على فريق رسم سياسات 
الطاقة في المملكة العربية السعودية منذ تولي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز الحكم في أواخر 
يناير الماضي، ستمس طريقة اتخاذ القرار في 
نطاق االستراتيجية النفطية، دون أن تعني هذه 
النقلة بالضرورة إدخال تعديالت جوهرية على 

السياسات النفطية للمملكة.
وكان أبـــرز هـــذه التعديالت ترقيـــة األمير 
عبدالعزيز بن سلمان، نجل الملك وأحد األعضاء 
الدائمين في وفد المملكة خالل اجتماعات أوبك 
منذ مدة طويلة، إلى منصب نائب وزير البترول 
والثـــروة المعدنيـــة بـــدال من منصب مســـاعد 

الوزير الذي شغله لسنوات عديدة.
وفي اليوم نفسه شـــكل الملك سلمان هيئة 
جديـــدة لتحل محـــل المجلس األعلـــى للبترول 
وعيـــن ابنا آخـــر من أبنائه وهـــو األمير محمد 
بن ســـلمان لرئاســـة المجلس األعلـــى للتنمية 

االقتصادية.
وال توجـــد أي مؤشـــرات تظهـــر أن هـــذه 
التعيينات ســـتؤدي إلى تغييـــرات في الطريقة 
األساســـية التي تتخـــذ بها المملكـــة قراراتها 
النفطيـــة أو تقلص نفـــوذ وزير البتـــرول علي 

النعيمي.
وقال سداد الحســـيني، المسؤول التنفيذي 
السابق بشركة أرامكو السعودية والذي أصبح 
مستشـــارا في مجـــال الطاقة، ”هـــذا يضمن أن 
يوجه الملك السياســـات عن كثب بنفسه سواء 
كانت السياسة الداخلية عن طريق األمير محمد 
والمجلـــس االقتصـــادي أو السياســـة النفطية 

الدولية من خالل األمير عبدالعزيز“.
وال تبدو أن هنـــاك فائدة ترجى من محاولة 
التكهن بتوقيـــت تقاعد النعيمي الذي ســـيبلغ 
الثمانين من العمر في أغسطس القادم، أو بمن 

ســـيقع عليه اختيار الملك سلمان لتولي وزارة 
البترول بعده.

ويوجد حرص في السعودية على عدم رهن 
السياســـة النفطية بعوامل الشد والجذب التي 
يمكـــن أن تحدث بين أعضاء األســـرة الحاكمة، 
ويرجـــح أن ذلك وراء اختيار وزراء البترول من 

غير األمراء.
ولـــم يتول منصب وزير النفـــط في المملكة 
منـــذ عام 1960 ســـوى أربعة وزراء لـــم يكن أي 

منهم من األسرة الحاكمة.
وكان أبرزهـــم قبـــل النعيمـــي، أحمـــد زكي 
يماني الذي شـــغل المنصـــب منذ عام 1962 إلى 
عام 1986. غيـــر أنه منذ ترقية األمير عبدالعزيز 
أشـــارت بعض المصادر الدبلوماســـية إلى أن 
خبرتـــه الطويلة في القطـــاع النفطي قد تتغلب 
علـــى فكـــرة اســـتحالة تعيين فرد من األســـرة 

الحاكمة في منصب وزير النفط.
ففـــي 29 يناير صدر مرســـوم ملكي بتعيين 
األمير عبدالعزيز وهو في منتصف الخمسينات 
من العمر نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية 

بدرجة وزير.
ومع ذلك وأيا كان ما يفكر فيه الملك سلمان 
البنه عبدالعزيز، يبدو واضحا أن االبن ســـيظل 
عنصـــرا جوهريا فـــي فريق سياســـات الطاقة 
الخاص بالملك ســـلمان إلى جانب شـــخصيات 

أخرى رئيسية مثل الفالح.
ومنذ تعيين الفالح رئيســـا تنفيذيا لشـــركة 
النفط في عام 2009 اعتبر واحدا من عدد محدود 
من الشـــخصيات الســـعودية التي يتابع تجار 
النفـــط ومحللـــوه آراءها عن كثب فـــي محاولة 

لفهم التفكير السعودي في مجال النفط.
وتولـــى النعيمـــي زمـــام وزارة النفـــط بعد 
أن أمضى ســـنوات طويلة فـــي العمل بأرامكو، 
فيما أشـــار إلى أن األســـرة الحاكمة تسعى إلى 
اإلبقاء على االستفادة من ذوي الخبرات التقنية 

العالية في استراتيجية الطاقة األوسع.
وعندمـــا يتعلق األمر بالنفـــط، كانت عملية 
صنـــع القـــرار في عهـــد العاهل الراحـــل الملك 
عبدالله تتـــم من خالل المجلس األعلى للبترول 
الـــذي يضم فـــي عضويته ولي العهـــد ووزراء 
والنعيمـــي  والماليـــة  والداخليـــة  الخارجيـــة 

ورئيس أرامكو.

غيـــر أن الملك ســـلمان ألغى هـــذا المجلس 
في واحد مـــن قراراته األولى عقب توليه الحكم 
وأنشـــأ المجلـــس األعلى للتنميـــة االقتصادية 
ليتولى مهام المجلس، باإلضافة إلى مهام لجنة 
أخرى كانـــت أعمالها تتركز علـــى اإلصالحات 

االقتصادية.
واعتبـــرت هذه الخطـــوة محاولة من جانب 
الملك لتوحيد عملية رسم السياسات بالتخلص 
من اللجان غيـــر الضرورية التي يشـــارك فيها 
نفس المســـؤولين في كثيـــر من الحاالت ويكرر 

كل منها عمل لجنة أخرى. 
ويضـــم المجلـــس الجديـــد 22 عضـــوا من 

الوزراء بمن فيهم النعيمي.
ويقول مراقبون في األســـواق أن الملك هو 
من يتخذ القرار في السياسة السعودية النفطية 
خاصـــة فيما يتعلق بالعالقات مـــع بقية الدول 
األعضاء في منظمة أوبك واإلنتاج والصادرات.
وقـــال ســـداد الحســـيني ”عندمـــا تتغيـــر 
السياســـة فذلكببســـاطة ليـــس مجـــرد توجيه 
لألمـــر، بل هـــو نتيجـــة لدراســـات وتوصيات 
أعدتها وزارة النفط، وال تصبح سياســـة وطنية 

إال عندما يراجعها الملك ويقرها“.

ويقـــول محللون ومصـــادر بصناعة النفط 
إنه مـــن المرجـــح أن يكون المجلـــس الجديد 
أكثر انخراطا في رســـم السياســـات الداخلية 
فيما يتعلـــق بالطاقة وليس جهـــة للتأثير في 
سوق النفط العالمية التي انخفض فيها سعر 
النفط الخام بما يقرب من 50 بالمئة منذ يونيو 

الماضي.
ومن السابق ألوانه تقدير مدى النفوذ الذي 
ســـيتمتع به األمير محمد في المجلس أو مدى 
استفادته من نصيحة النعيمي ومن سيخلفه.

وبتعييـــن األمير محمـــد رئيســـا للديوان 
الملكـــي ووزيـــرا للدفـــاع منح الملك ســـلمان 
الوزير الشـــاب صوتا مسموعا في عملية رسم 

السياسة النفطية السعودية.
وقـــال محمـــد الصبـــان وهـــو مـــن كبـــار 
المستشـــارين الســـابقين للنعيمي ”هو وزير 
شـــاب ويتمتع بالثقة الكاملة للملك، كما أثبت 
أنـــه قائد عملـــي. غيـــر أن رئاســـته للمجلس 
الجديد ال تغفل دور الـــوزراء األعضاء االثنين 

والعشرين“.
وحافظت السعودية منذ وفاة الملك عبدالله 
في 23 يناير الماضي على االستراتيجية التي 

اتبعتها وتقضي بالســـماح للسوق بتصحيح 
أوضاعهـــا بنفســـها دون خفـــض اإلنتاج رغم 
الهبـــوط الحاد في األســـعار األمر الـــذي أثار 
انتقادات علنية من جانب بعض منتجي النفط 

اآلخرين.
ومنـــذ وقت طويـــل يعـــد إبراز مثـــل هذه 
االستمرارية في السياسات أمرا مهما للمملكة 
في لحظـــات تغييـــر القيادات وهو أمر شـــدد 
عليه ســـلمان باإلبقاء على النعيمي رغم إجراء 
تعديالت واسعة. وكان النعيمي القوة الدافعة 
وراء قرار منظمة أوبك في نوفمبر لعدم خفض 
اإلنتاج والســـعي إلـــى الحفاظ علـــى نصيب 

المنظمة من سوق النفط.
وفي 25 فبرايـــر قال النعيمـــي، إن الطلب 
علـــى النفـــط ينمـــو وأن األســـواق يســـودها 
الهدوء، فيما يشير إلى اعتقاده بأن التطورات 

أثبتت صحة وجهة نظره. 
وقال الصبان ”لن يحدث تغير في السياسة 
النفطية الســـعودية وأنا سعيد بأن السعودية 
أثبتـــت في نهايـــة األمر للجميع أنـــه أيا كان 
القرار الذي اتخذ في نوفمبر مع أعضاء أوبك 

اآلخرين، فقد كان صوابا“.

} ديب - أعلنـــت شـــركة الطيـــران فـــالي دبي 
منخفضـــة التكاليـــف، أن أرباحهـــا للعام 2014 
ارتفعـــت بنســـبة 12.3 باملئة وبلغـــت 68 مليون 

دوالر، وذلك بفضل توسع علمياتها.
وقالـــت الشـــركة التابعة حلكومـــة دبي، إن 
عائداتهـــا في العـــام املاضي بلغـــت 4.4 مليار 
درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.1 باملئة مقارنة 
بعائدات العام 2013. أمـــا األرباح الصافية فقد 

بلغت 68 مليون دوالر، بحسب بيان للشركة.
وقال الشـــيخ أحمـــد بن ســـعيد آل مكتوم 
رئيـــس هيئـــة دبـــي للطيـــران " لقـــد جنحت 
اإلمارات بجدارة فـــي أن تصبح مركزا حيويا 
لصناعة الطيران فقـــد أدركنا منذ فترة طويلة 
أهميـــة قطاع الطيـــران ودوره في تنمية عجلة 
االقتصاد "وقالت الشركة إنها نقلت 7.25 مليون 
مسافر في 2014 مقارنة بـ6.82 مليون مسافر في 
2013، حيث أضافت الشركة التي تعمل انطالقا 
مـــن املبنـــى الثاني فـــي مطار دبـــي الدولي 23 
وجهة جديدة إلى شـــبكتها خالل العام املاضي 
ورّفعت عدد الرحالت إلـــى وجهات عدة وباتت 

تسّيرقرابة 1400 رحلة أسبوعيا.
وكانت الشـــركة قد أطلقت عملياتها في عام 
2009 وباتت اليوم تشـــغل ما يقل عن 43 طائرة 
من نـــوع ”بوينغ طراز 737“، وقد طلبت شـــراء 
مئة طائرة إضافية مـــن هذا الطراز يفترض أن 

تتسلمها تباعا حتى العام 2023.

قفزة نوعية

في أرباح فالي دبي

يفتتح معرض جنيف الدولي للسيارات أبوابه في الخامس من مارس في نسخته الخامسة والثمانني

وســــــط تعديالت كان أبرزها ترقية األمير عبدالعزيز بن ســــــلمان إلى منصب نائب وزير 
البترول والثروة املعدنية وتعيني األمير محمد بن ســــــلمان رئيســــــا للديوان امللكي ووزيرا 
للدفاع، وضع العاهل الســــــعودي امللك ســــــلمان بن عبدالعزيز األســــــاس لنقلة نوعية في 

كيفية تطوير الرياض الستراتيجياتها على صعيد قطاع الطاقة واالقتصاد.

◄ نفى البنك املركزي العراقي، 
الثالثاء، انخفاض احتياطاته من 
العملة الصعبة (الدوالر)، مشيرا 

إلى أنه يغطي حجم العملة العراقية 
املتداولة بأكثر من مرة ونصف، دون 

أن يحدد قيمه محددة لالحتياطي.

◄ قالت وزارة البترول املصرية إن 
مصر تهدف إلى السداد الكامل للديون 

املستحقة لشركات النفط والغاز 
والبالغة 3.1 مليار دوالر، بحلول 

منتصف 2016، أي متأخرة عاما تقريبا 
عن املوعد الذي أعلنته من قبل.

◄ توقع الرئيس التنفيذي لشركة 
بايونيرز القابضة لالستثمارات املالية 

املصرية حدوث قفزة غير تقليدية في 
أرباح شركته هذا العام، بدعم من 

االستحواذ عن أسهم رؤية العقارية 
إلى جانب 3 استحواذات جديدة 

محتملة خالل 2015.

◄ قالت شركة بورصة إسطنبول 
لألوراق املالية في بيان، الثالثاء، إنها 

تنوي عرض أسهمها لالكتتاب العام 
في طرح تبيع فيه البورصة التي تبلغ 

قيمتها 220 مليار دوالر ما يصل إلى 
نحو 43 باملئة من رأسمالها.

◄ أعلنت مجموعة باركليز تراجع 
أرباحها لعام 2014 بنسبة 21 باملئة 
قبل احتساب الضرائب ويعود هذا 
التراجع إلى حقيقة أن البنك جّنب 
مبلغ 1.15 مليار دوالر لتغطية أي 

تبعات محتملة للتحقيق اجلاري حول 
التالعب بسوق العمالت.

◄ أعلنت شركة الفنادق التايلندية 
مينور إنترناشيونال جروب، الثالثاء، 

اعتزامها زيادة عدد الفنادق التي 
تديرها في مختلف أنحاء العالم بنسبة 

50 باملئة إلى 190 فندقا بحلول عام 
.2019

القارة األفريقية تتحول إلى مكب عالمي لنفايات األجهزة االلكترونيةباختصار
} داكار- تشير تقارير إعالمية محلية ودولية 
وحتقيقات لألمم املتحدة إلى أن أفريقيا تسير 
شيئا فشـــيئا ألن تصبح مكبا عامليا للنفايات 

االلكترونية.
وتتوافـــد اآلالف مـــن أجهـــزة التلفزيـــون 
والثالجـــات املعطوبـــة والهواتـــف احملمولة 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر التـــي لم تعـــد صاحلة 
لالســـتعمال ومنتجـــات حتتـــوي علـــى مواد 
معدنيـــة وكيميائية خطيرة، عبـــر بلدان دون 
رقابـــة تذكر لينتهـــي بها املطاف إلـــى القارة 
األفريقيـــة التـــي حتّولـــت ملصـــب للنفايـــات 

االلكترونية اخلطيرة.
وينظـــر إلى هذه الظاهـــرة لكونها األخطر 
في قارة تكافـــح من أجل اخلالص من أزماتها 

ونزاعاتها وحروبها الداخلية املدمرة.
األمم  لبرنامـــج  حديـــث  تقريـــر  ويشـــكل 
املتحدة للبيئة أكثر االســـتنتاجات خطرا على 
مســـتقبل القارة، فقد تفاقمت مشكلة النفايات 
اإللكترونيـــة فـــي غـــرب أفريقيـــا مـــن خالل 
استمرار تدفق املعدات من البلدان الصناعية. 
ورغم أّن معظم هذه املعّدات املستوردة موّجهة 
إلعادة االســـتخدام ، إّال أّن أعدادا كبيرة منها 

تبدو غير صاحلة متاما ألداء هذه الوظيفة.
وتؤكد حتقيقات صحفيـــة وبحوث علمية 
أّن الكثير من تلك املنتجات حتتوي على مواد 
كيميائيـــة خطيـــرة، وهذا يعنـــي أّن وصولها 
إلـــى أفريقيا يصنع من األخيرة مكّبا للنفايات 

االلكترونية.

ووفقا للمنظمة األمميـــة، فإّن 50 باملئة من 
نفايـــات العالـــم بأكمله واملقّدرة بــــ20 إلى 50 

مليون طن سنويا، تنتهي في أفريقيا.
وكشفت التحقيقات التابعة لبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة التي أجريت خالل عام 2012 في 
كل من بنني وكوت ديفـــوار، أن حوالي نصف 
نفايـــات املعـــدات الكهربائيـــة واإللكترونيـــة 
قابلـــة  تعـــد  لـــم  واملســـتوردة،  املســـتخدمة 

لالستخدام أو لإلصالح.
ومتنـــح تلك املعـــدات القادمة إلـــى القارة 
في شـــكل مساعدات إنســـانية انطباعا جيدا، 
غير أّن هذا احلس اإلنســـاني يخفي في باطنه 
رغبـــة الشـــركات الناشـــطة في دول الشـــمال 
فـــي اخلـــالص وبأقـــل التكاليف مـــن أجهزة 

احلواســـيب القدميـــة التي لم تعـــد في حاجة 
إليها، خصوصا أن القوانني في أميركا، متاما 
كمـــا في أوروبـــا، جتبر الشـــركات على إعادة 

تدوير أو رسكلة معداتها القدمية.
ومن هـــذا املنطلـــق، فـــإن تصديرها نحو 
أفريقيا يصبح بالنسبة إلى تلك الشركات أقل 

كلفة من القضاء عليها.

العالم  نفايات  مــن  باملئة 

بـ20  واملقدرة  االلكترونية 

إلى 50 مليون طن سنويا، 

تنتهي في أفريقيا

50

سداد الحسيني: 

تغير السياسة هو نتيجة 

لدراسات وتوصيات أعدتها 

وزارة النفط

األمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة املعدنية السعودي

ّ



محمد حماد

قالـــت وزيرة التعـــاون الدولي  } القاهــرة – 
نجـــالء األهواني فـــي حوار مـــع ”العرب“ إن 
الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات 
محلية ودولية كبرى، وأنها تســـعى من خالل 
المؤتمر االقتصادي إلى طمأنة المســـتثمرين 
إلـــى تحســـن منـــاخ العمـــل، وتقديـــم أجندة 
تشـــريعية تجـــذب المزيـــد من االســـتثمارات 

المحلية والخارجية.
وأشارت إلى أن من بين األهداف األساسية 
للمؤتمـــر وضع مصر على خارطة االســـتثمار 
الدوليـــة، والتأكيد على أنها آمنة ومســـتقرة، 
وتســـير على الطريـــق الصحيـــح. وأكدت أن 
نجـــاح الحكومـــة فـــي توصيل هذه الرســـالة 
للمســـتثمرين يعنـــي أن المؤتمـــر ”قـــد حقق 

نجاحا رائعا“.
اســـتثمارية  فرصـــا  المؤتمـــر  ويعـــرض 
فـــي 10 قطاعـــات رئيســـية، هـــي العقـــارات 
والكهربـــاء والطاقـــة والبتـــرول والســـياحة 
والزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

والصناعات التحويلية والتعليم والصحة.
وأضافـــت األهوانـــي أن 50 بالمئـــة مـــن 
المشـــروعات التي ســـيتم طرحها ستكون في 
قطاع الطاقة، بســـبب األزمات التي تواجهها 

مصـــر في هذا القطاع بشـــكل كبيـــر. وتابعت 
تدخـــل  الحكومـــة  أن  المصريـــة  المســـؤولة 
المؤتمـــر  وفـــي حوزتها عدد مـــن المحفزات 
لعـــل أهمهـــا هو قانـــون االســـتثمار الجديد، 
إضافـــة إلى عدد آخـــر من القوانيـــن األخرى 
التي تم سنها في األونة األخيرة وتمثل أجندة 
تشريعية قوية، في مجاالت، الثروة المعدنية، 
والتمويـــل متناهي الصغـــر، وحماية المنتج 
المحلـــي، وتعريفة الكهرباء، هـــذا إلى جانب 
قانـــون المناطـــق االقتصاديـــة الخاصة الذي 
ســـيحكم المشـــروعات في تنميـــة إقليم قناة 

السويس.
ويشـــير خبـــراء إلـــى أن حزمـــة القوانين 
االســـتثمارية الجديدة تعتبـــر بمثابة الدفعة 
القوية التي ســـتنعكس بصفـــة إيجابية على 

المناخ االستثماري في مصر.
الحكومـــة   علـــى أن  األهوانـــي  وشـــددت 
تشـــجيعها  إطـــار   فـــي  تعمـــل  المصريـــة 
لالســـتثمار، مـــن خـــالل حـــل النزاعـــات مع 
المســـتثمرين، مؤكدة أن الدولة مســـتمرة في 
حـــل مشـــكالت ومنازعات المســـتثمرين، قبل 
وبعد انعقاد المؤتمـــر االقتصادي، فالحكومة 
تعمل على فض المنازعات، في ظل التعديالت 
التي تتم على التشـــريعات، من أجل تحســـين 

مناخ االستثمار.
وشـــهدت الفتـــرة الماضيـــة حـــل نحـــو 
260 مشـــكلة مـــن إجمالي 350 مشـــكلة تواجه 

المستثمرين المحليين واألجانب.
وأوضحـــت أن إصـــرار الحكومة على حل 
المشـــكالت مع المســـتثمرين، هدفه تحاشـــي 
اللجـــوء إلى القضاء وإجراءاتـــه الطويلة في 
مصـــر، وأيضا تفـــادي اللجوء إلـــى التحكيم 
الدولـــي، الـــذي قـــد يكلـــف الدولـــة مليارات 
الـــدوالرات، فضال عـــن أن هـــذا الطريق (حل 
المنازعـــات) يســـاهم فـــي ضخ اســـتثمارات 
كبيرة، والعمل على مزيد من توظيف العمالة.

وتعمـــل آلية فـــض المنازعـــات من خالل 
جهتيـــن، األولـــى تتمثل في اللجنـــة الوزارية 
لفض منازعات االستثمار، برئاسة وزير العدل 
وأمانتها الفنية بوزارة االستثمار، أما الجهة 

الثانيـــة، فهي لجنة تســـوية منازعـــات عقود 
االســـتثمار، برئاســـة رئيس مجلـــس الوزراء 

وأمانتها الفنية في وزارة التعاون الدولي.
وأشـــارت األهواني إلى أن لجنة تســـوية 
االســـتثمار، معـــروض عليها  منازعات عقود 
25 منازعة تـــم حل 14 منها، وآخر مشـــكلتين 
كبيرتيـــن تم حلهما هما النـــزاع مع مجموعة 
الفطيـــم اإلماراتيـــة والخاصـــة بالمســـتثمر 
اإلماراتي عمر الفطيم، بشـــأن مشـــروع أرض 
مشروع كايرو فيستيفال سيتي بمدينة القاهرة 
الجديدة، وتم تســـوية المشكلة األخرى، وهي 
لمستثمر أردني مع  خاصة بشركة ”ســـونكر“ 

وزارات البترول والمالية والنقل.
وأكـــدت وزيـــرة التعـــاون الدولـــي أنه تم 
تجميد مشـــكلة الشـــركة المصريـــة الكويتية، 
والخاصـــة بالنزاع حول أرض مســـاحتها 26 

ألف فدان اشـــترتها الشـــركة بمنطقة العياط 
التابعة لمحافظة الجيزة منذ سنوات.

مشـــكالت  عـــرض  ســـيتم  إنـــه  وقالـــت 
االســـتثمار، والتي لم ُتحل فـــي الوقت الراهن 
على الحكومـــة المصرية، بعد انتهاء فعاليات 

المؤتمر االقتصادي الشهر المقبل.
وأظهرت بيانـــات وزارة المالية المصرية 
أن إنفـــاق الحكومة االســـتثماري خالل العام 
المالـــي الحالي يصل لنحو 9 مليار دوالر، كما 
ترمـــي الحكومة إلى تخفيـــض عجز الموازنة 
العامـــة للدولة خـــالل العام المالـــي الجاري، 
المقـــرر أن ينتهي 30 يونيـــو المقبل إلى نحو 

10.5 بالمئة.
وأشـــارت وزيرة التعـــاون الدولي إلى أنه 
ليس مـــن المعقـــول أن يتآكل ربـــع الموازنة 
العامـــة لمواجهة دعم الطاقـــة، والربع الثاني 

في األجور والمرتبات، والربع الثالث لســـداد 
خدمـــة الدين العـــام، وبالتالي البـــد من اتباع 
سياسات االنضباط المالي عبر تحجيم العجز 

في الموازنة العامة وحجم الدين العام.
ورصدت الموازنة العامة بمصر نحو 27.8 
مليار دوالر لســـداد فوائد الديـــن العام خالل 
العـــام الحالـــي. وأضافت أن هـــذا االنضباط 
يهـــدف إلى رفـــع الدعم عن الســـلع، وبشـــكل 
خاص الوقـــود وزيادة الضرائـــب، إال أن هذا 
االتجاه قد يؤدي إلى آثار انكماشـــية. وكي ال 
تدخل البالد في دائـــرة االنكماش والتضخم، 
يجـــب العمل على زيادة االســـتثمارات العامة 
والخاصة، الســـيما بعد االعتمـــاد على المنح 
والمعونـــات خالل الســـنوات الماضية، إذ أن 
الدعم العربي والخليجي لمصر ســـاهم بشكل 

رئيسي في دعم االقتصاد.
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◄ قال وزير االقتصاد الفرنسي، إن 
بالده تعتزم خفض اإلنفاق بمقدار 56 

مليار دوالر بين عامي 2015 و2017، 
لاللتزام بأهداف االتحاد األوروبي 
وتقليص نسبة عجز الموازنة إلى 

نحو 3 بالمئة.

◄  أكد رئيس الوزراء التركي، أن 
استقالة محافظ  المركزي ونائب 
رئيس الوزراء لشؤون االقتصاد 

غير مطروحة للنقاش أصال، رغم 
االنتقادات التي يتعرض لها الرجالن 

بسبب  السياسة النقدية.

◄ أظهر مسح أمس، تباطؤ نمو 
أنشطة الشركات بالقطاع الخاص 

غير النفطي في اإلمارات إلى أدنى 
مستوى في خمسة أشهر في فبراير 

الماضي، لكنه ظل قويا وفوق 
متوسط 2014.

◄ توقعت شركة شارب كورب 
اليابانية لإللكترونيات تسجيل 
خسائر صافية بقيمة تصل إلى 

1.7 مليار دوالر خالل العام المالي 
الحالي، فيما تدرس الشركة القيام 

بغلق 4 مصانع في هيروشيما.

◄ أفادت بيانات صادرة عن وكالة 
اإلحصاء األوروبية أن معدل التضخم 
في منطقة اليورو سجل ارتفاعا خالل 
فبراير الماضي، بينما انخفض معدل 

البطالة إلى أدنى مستوياته خالل 3 
سنوات.

◄ يعكف وفد من البنك الدولي على 
إعداد النسخة األولى لمشروع قانون 
االستثمار األجنبي في سلطنة عمان، 

تمهيدا لمراجعة القانون الحالي 
واإلجراءات القانونية المتعلقة 

بتسجيل االستثمار األجنبي.

باختصار

ــــــة، أن املؤمتر االقتصادي الدولي نقطة حتول كبرى  أكــــــدت وزيرة التعاون الدولي املصري
إلخراج االقتصاد املصري من األزمات الكبيرة، التي أدت لتزايد العبء املالي على الدولة، 

املتمثل في ارتفاع عجز املوازنة العامة وحجم الدين العام والبطالة.

{العرب}: حزمة تشريعات مصرية لتعزيز ثقة المستثمرين نجالء األهواني لـ
[ وزيرة التعاون الدولي المصرية: القمة االقتصادية تضعنا على خارطة االستثمار الدولية وحل النزاعات مع المستثمرين العرب أولوية قصوى

السياحة قطاع مهم سيحظى باهتمام كبار املستثمرين في شرم الشيخ 

أثرى أثرياء العالم بحسب تصنيف مجلة فوربس للعام 2015 توسع قائمة المليارديرات العرب
} واشــنطن - كشفت مجلة فوربس األميركية 
أن قائمتهـــا ألثرياء العالم لعام 2015، تضم 40 
مليارديـــرا مـــن 8 دول باملنطقة العربية بثروة 

إجمالية بقيمة 146.1 مليار دوالر.
ودائما ما يتشكك الكثيرون، خاصة أولئك 
الذين تشـــملهم القائمة، في هذه اإلحصائيات 
التي تقوم املجلة األميركية بإعدادها ســـنويا 

وفقا للبيانات املتوفرة لديها.
وتتجـــاوز ثـــروة أثرياء العـــرب األربعني 
النـــاجت احمللـــي اإلجمالي لثـــالث دول عربية 
وهـــي ليبيا وتونـــس ولبنـــان، والبالغ 145.9 
مليـــار دوالر لعام 2014 وفق تقديرات صندوق 

النقد الدولي.
وقالـــت فوربـــس في تقرير إن الســـعودية 
تصـــدرت دول املنطقة العربية بالنســـبة لعدد 
األثرياء وعددهم 10 شـــخصيات بقيمة بلغت 
51.9 مليـــار دوالر، أبرزهـــم الوليـــد بن طالل،  
تليها مصر بـ 8 شـــخصيات بثروة بلغت 44.2 

مليار دوالر أبرزهم أسرة ساويرس.
وأضافت فوربس أن لبنان جاء في املرتبة 
الثالثـــة بـــني دول املنطقة من حيـــث األثرياء 
وعددهـــم  7  بإجمالي ثـــروة بلغت 14.1 مليار 
دوالر أبرزهم أربعة من أســـرة رئيس الوزراء 
األســـبق احلريري، وجاءت الكويت في املرتبة 
الرابعـــة بــــ 5 أثريـــاء بواقع ثالثة من أســـرة 

اخلرافي وإثنني من أســـرة الغـــامن بإجمالي 
ثروة بلغت 6.1 مليار دوالر.

وحـــل املغرب فـــي املرتبة اخلامســـة بـ 3 
أثرياء بثـــروة بلغت 5.3 مليـــار دوالر أبرزهم 
عثمـــان بـــن جلون، وشـــاركت ســـلطنة عمان 
بإثنني من أغنياء العالم بثروة بلغت 2.2 مليار 
دوالر أبرزهما  محمد البرواني، فيما شـــاركت 
اجلزائر بثـــري واحد بثروة بلغـــت 3.1 مليار 

دوالر وهو يسعد ربراب.
وفي وقت سابق، كشفت فوربس أن قائمة 
أثرياء العالم لعام 2015 تضم 1826 شـــخصية، 
بإجمالـــي ثروة بلغـــت 7.05 تريليـــون دوالر، 
مقابـــل 6.4 تريليون دوالر فـــي العام املاضي، 

بزيادة 650 مليار دوالر.
وتصدر قائمـــة العام جلـــاري بيل غيتس 
بثـــروة بلغت  79.2 مليار دوالر، ومصدرها من 

شركة مايكروسوفت.
وفـــي قائمتهـــا ألثريـــاء العالم فـــي العام 
املاضي، أدرجت مجلة  فوربس األميركية نحو 
37 مـــن األثرياء العرب، ميلكـــون 118.65 مليار 
دوالر بينهم 7 من اململكة العربية الســـعودية، 
و8 مليارديرات من جمهورية مصر، وخمســـة 
مـــن الكويـــت، و6 مـــن لبنان، و4 مـــن املغرب، 
و4 مـــن اإلمـــارات، وإثنني من ســـلطنة عمان، 

وملياردير  من اجلزائر.

نجالء األهواني:

حل املشـــكالت مع املستثمرين، 

هدفه تفـــادي اللجوء إلـــى القضاء 

والتحكيم الدولي

U

الخناق االقتصادي الخليجي يربك إدارة الحوثيين لصنعاء
} صنعــاء - قالـــت مصـــادر مينيـــة أمس، إن 
احلوثيـــني الذيـــن يســـيطرون علـــى العاصمة 
صنعاء فشـــلوا فـــي إدارة مؤسســـات الدولة، 
وعجـــزوا عن توفير اخلدمات العامة للســـكان، 
ما أفرز حالة من التوتر حتاول ميليشيا أنصار 

الله الشيعية السيطرة عليها بقوة السالح.
وأكـــدت وجود أزمة ســـيولة، مع انحســـار 
املوارد املاليـــة للعاصمة، بعـــد أن جمدت دول 
اخلليج والعديد من الدول املانحة مســـاعداتها 
التي كانـــت متثل قبل انقـــالب احلوثيني على 

السلطة، متنفسا حيويا لالقتصاد اليمني.
وقـــال خبـــراء اقتصاد مينيـــون إن تراجع 
عائدات الدولة النفطية بســـبب هروب شركات 
النفط العاملية املشغلة ملعظم احلقول في عدد من 
احملافظات، وتوقف مســـؤولي هذه احملافظات 

عن ضـــخ مواردها املالية لصنعـــاء، بعد تفكك 
االرتبـــاط اإلداري بالعاصمـــة، دفـــع احلوثيني 
إلى إقرار سياسة تقشـــف في محاولة الحتواء 
األزمة. وأضافـــوا أن اخلناق االقتصادي الذي 
فرضته دول اخلليج على ســـلطة االنقالب التي 
باتت حتكم صنعاء باحلديد والنار، بدأت تؤتي 
أكلها في ظل مؤشـــرات قوية على اجتاه إدارة 

احلوثيني  لالنهيار الفعلي.
وكان  املركزي اليمني، كشف عن تراجع غير 
مســـبوق في إيرادات اليمن من صادرات النفط 
اخلـــام بلغ 37.2  باملئة، فـــي نهاية 2014 لتصل 
إلـــى 1.673 مليـــار دوالر، وأرجـــع االنخفـــاض 
إلى تراجع حصـــة احلكومة من اإلنتاج إلى 17 
مليـــون برميل من 24 مليونا فـــي 2013.ويعتبر 
اليمـــن منتجـــا صغيـــرا للنفط، ويحـــوز على 

احتياطـــات مؤكـــدة تبلغ نحو3 مليـــار برميل، 
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  تقديـــرات  بحســـب 
األميركية، وتشـــكل حصة صادرات اخلام التي 
حتصل عليها احلكومة من تقاســـم اإلنتاج مع 
الشـــركات األجنبيـــة نحو 70 باملئـــة من موارد 
املوازنـــة و63 باملئة من إجمالي صادرات البالد 
ونحـــو 30 باملئة مـــن الناجت احمللـــي. وتعاني 
صناعة النفط في اليمـــن من هجومات متكررة 

علـــى أنابيب نقل خصوصا في محافظة مأرب، 
بالرغم مـــن تخصيص نحـــو 238 مليون دوالر 
ســـنويا  إلى وزارتي الدفـــاع والداخلية للقيام 

مبهمات حماية تلك األنابيب.  
وتؤثر هذه التفجيرات على السيولة املالية 
لليمن وتتعمق األزمة املالية بتدهور األســـعار 
العامليـــة، األمر الذي ســـاهم بتراجـــع عائدات 

النفط في العام 2014 بنحو مليار دوالر. 
ويؤكد خبـــراء مطلعـــون علـــى التطورات 
اليمنيـــة أن الواقـــع االقتصادي  ميـــر بأزمات 
حقيقيـــة، ســـواء في ماليـــة الدولـــة من حيث 
حتصيل اإليرادات ، مشـــيرين إلى أن األحداث 
األخيـــرة التي شـــهدتها صنعاء ســـتؤدي إلى 
نتائـــج كارثية علـــى االقتصاد فـــي ظل تراجع 

اإليرادات وارتفاع معدالت التهرب الضريبي. 

مليون دوالر سنويا 

مخصصات حماية األنابيب 

لم تكن كافية لوقف نزيف 

التفجيرات
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اقتصاد
سوق الكويت 

6.557.89

0.17%

4.678.91

0.22%

سوق مسقطسوق قطر

3.757.50

0.83%

6.566.57

0.05%

سوق السعودية

9.487.73

1.05%

سوق البحرين

1.469.52

0.05%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغالق 03 مارس2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي

12.291.90

1.27%



} أنقــرة - تزامنـــت دعوة عبداللـــه أوجالن 
الزعيم التاريخي حلزب العمال الكردســـتاني 
مع سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلـــى إعـــادة ترتيـــب الداخل التركـــي وتهيئة 

الساحة السياسية لتوسيع صالحياته.
ورحب حزب العمال الكردستاني بالدعوة 
التي وجهها زعيمه املســـجون إللقاء الســـالح 
واصفا إياها بأنهـــا "تاريخية"، ورأى أن على 
تركيا تســـريع اإلصالحات لدفع عملية السالم 

قدما.
وقد دعا أوجالن املسجون في جزيرة قرب 
اســـطنبول حزب العمـــال الكردســـتاني الذي 
يتزعمه إلى تنظيم مؤمتـــر في الربيع للبحث 

في نزع سالحه.
وقـــال حزب العمال الكردســـتاني في بيان 
ان "إعـــالن حســـن النوايـــا هذا يقـــدم فرصة 
فريـــدة للدفع بالدميقراطية قدما وحل القضية 

التركية ومشاكل تركيا اجلوهرية".
تتحمـــل  ان  احلكومـــة  "علـــى  وأضـــاف 
تقـــوم  وأن  مناســـبة  بطريقـــة  مســـؤولياتها 

بخطوات ملموسة وجذرية".
وكان االحتاد االوروبي أشاد أيضا بدعوة 
أردوغان واعتبرها خطوة أساسية في اجلهود 
الهادفة إلنهاء التمـــرد الكردي في تركيا الذي 
أدى الى مقتل حوالي أربعني ألف شخص منذ 

اندالعه.
كما أعلن حـــزب العمال الكردســـتاني انه 
يريـــد التحاور "بشـــكل مباشـــر" مـــع اوجالن 

و"فورا" لضمان تقدم محادثات السالم.
ويقول مراقبون ان احلل الكردي ســـيعزز 
من شـــعبية أردوغان بني أوساط اإلسالميني، 
كما سيســـاعده على تقدمي صورة مغايرة عن 
تلـــك التي ترســـخت لدى الغـــرب بعد تصاعد 
وتيرة قمـــع املعارضني والصحفيني واملدونني 
في تركيا مؤخرا. وحاليا يقوم نواب مؤيدون 
لألكراد بزيارات مكوكية بني سجن أوجالن في 
جزيرة اميرالي وجبال قنديل في شمال العراق 

حيث مقر قيادة حزب العمال الكردستاني.
ورحـــب الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان بهذا النداء وقال إنه "مهم جدا جدا"، 
لكنـــه أبدى مع هذا حذره، مذكـــرا بأن نداءات 

سابقة مماثلة فشلت.

ويريـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة احلاكم 
فـــي تركيا احلصـــول على دعم األكـــراد البالغ 
عددهم حوالي ١٥ مليون نسمة في االنتخابات 
البرملانيـــة املرتقبة في يونيـــو من أجل تغيير 
الدســـتور وإعطاء أردوغان ســـلطات تنفيذية 

أوسع.
لكن احلزب حريص في الوقت نفســـه على 
منـــع اي جتـــدد ألعمـــال العنف قبـــل احلملة 
االنتخابية ويريد اعتماد مشروع قانون يعزز 
من صالحيات الشـــرطة في قمـــع التظاهرات، 
وهي خطوة طالب حزب العمال الكردســـتاني 

احلكومة بالتخلي عنها.
وفي وقت ســـابق كشـــف رئيـــس الوزراء 
التركـــي أحمـــد داوود أوغلـــو عـــن تفاصيل 
إصالحات أمنية واســـعة وصفها املعارضون 
له بأنهـــا "قمعية"، وقال إن األشـــخاص الذين 
يتم العثـــور بحوزتهم علـــى أدوات محظورة 
خالل املظاهرات قد ُيســـجنون ملدة ٤ ســـنوات 
فـــي محاولـــة لتجريـــد املعارضة من ســـالح 

التظاهرات. 
وأردوغـــان، الـــذي انتخب رئيســـا لتركيا 
فـــي أكتوبر املاضي، يســـعى الى اضفاء مزيد 
من الســـلطات على املنصب الذي ظل شـــرفيا 
منذ حكم النظـــام العلماني بقيادة كمال الدين 

أتاتورك.
وقـــد يدفع تطلـــع أردوغان إلى اكتســـاب 
صالحيات أوســـع ملنصب الرئيس إلى العمل 
بجـــد هذه املرة إلنهاء الصـــراع الذي دام أكثر 

من ٣٠ عاما.
وضمان احلزب اإلسالمي احلاكم ألصوات 
األكراد ســـيضع سلســـلة من العراقيـــل أمام 
املعارضـــة التي حتاول احلشـــد ضـــد النظام 
وتتهمه بالدأب على محاولة أسلمة املؤسسات 

التركية.

وتســـرعت وتيـــرة مفاوضـــات احلكومـــة 
مع أوجـــالن في الفترة املاضيـــة، ويبدو أنها 
بـــدأت تؤتي ثمارهـــا من خالل دعـــوة الزعيم 
التاريخي لألكراد حزب العمال الكردســـتاني 
إللقاء الســـالح. وجاء ذلك على لسان البرملاني 
التركـــي عـــن حـــزب الشـــعوب الدميقراطـــي 
ســـري ثريا أوندر في تصريـــح صحفي عقب 
حضـــوره اجتماعا ضم نائـــب رئيس الوزراء 
يالتشـــني آق دوغـــان ووزير الداخليـــة أفكان 
آال، ونائبـــي رئيـــس الكتلـــة النيابيـــة حلزب 
الشعوب الدميقراطي إدريس بالوكان وبرفني 
بولـــدان، متحور حـــول املرحلـــة التي وصلت 
إليها مسيرة الســـالم الداخلي الرامية إلنهاء 

اإلرهاب وإيجاد حل جذري للقضية الكردية.
وأوضــــح أونــــدر أن الرؤيــــة األساســــية 
ألوجــــالن حول النقطــــة التي وصلــــت إليها 
عمليــــة الســــالم الداخلــــي هي على الشــــكل 
التالي "ونحن ننتقل من مرحلة الصراع التي 
دامت ٣٠ عاما إلى الســــالم الدائم؛ فإن هدفنا 
الرئيســــي هو التوصل إلى حــــّل دميقراطي. 
أدعــــو بي كا كا (حزب العمال الكردســــتاني) 
إلــــى عقد مؤمتــــر عام طــــارئ خالل أشــــهر 
الربيــــع التخاذ قرار تاريخي واســــتراتيجي 

يســــتند إلى التخلي عن الكفاح املســــلح في 
ضــــوء املبــــادئ التــــي مت االتفــــاق فيها على 
احلــــد األدنــــى املشــــترك. وهــــذه الدعوة هي 
إعالن نوايا تاريخي بشــــأن حلول السياسة 

الدميقراطية محل الكفاح املسلح".
وانطلقـــت املفاوضـــات مع األكـــراد، فيما 
يطلـــق عليه النظام التركي "مســـيرة الســـالم 
الداخلـــي" قبـــل أكثـــر مـــن عامني، مـــن خالل 
مفاوضات غير مباشرة بني احلكومة التركية، 
وعبدالله أوجالن املســـجون مـــدى احلياة في 
جزيرة "إمرالي"، ببحـــر مرمرة منذ عام ١٩٩٩، 
وذلك بوســـاطة حـــزب الشـــعوب الدميقراطي 
(حزب الســـالم والدميقراطية ســـابقا وغالبية 
أعضائه مـــن األكراد)، وبحضـــور ممثلني عن 

جهاز االستخبارات التركي.
وشـــملت املرحلـــة األولى مـــن املفاوضات 
وقـــف عمليات املنظمة، وانســـحاب عناصرها 
خارج احلدود التركية، وقد قطعت هذه املرحلة 

أشواًطا ملحوظًة.
وتتضمن املرحلة الثانية مســـاعدة أعضاء 
املنظمة الراغبني بالعودة، والذين لم يتورطوا 
في جرائم ملموســـة، على العودة، واالنخراط 
في املجتمع، بحسب وكالة األناضول لألنباء.

} طهــران -  تشعبت األزمة االقتصادية التي 
تعاني منها إيران وانعكست على فئة املعلمني 
الذيـــن نظموا احتجاجات واســـعة على تردي 

مستواهم املعيشي.  
املعلمـــني  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  وخرجـــت 
اإليرانيني إلى الشـــوارع فـــي عدة مدن متفرقة 
للتعبير عن غضبهم من تراجع مستوى الدخل.
وعمـــت حالـــة مـــن القلـــق في األوســـاط 
احلكومية اإليرانية مـــن أن تكون احتجاجات 
املعلمني الشرارة األولى قبل انتقالها إلى فئات 

أخرى في املجتمع اإليراني.
وتخوفـــت احلكومـــة مـــن انتقـــال عدوى 
االحتجاجات إلى النقابات العمالية واملوظفني 
احلكوميني الذين يعانون هم أيضا من تراجع 
دخولهم إثر العقوبـــات االقتصادية املفروضة 
على طهران والتراجع احلاد في أسعار النفط.

وجتمـــع مدرســـون إيرانيـــون فـــي نهاية 
األســـبوع في طهران وعدد من مدن احملافظات 
لالحتجـــاج علـــى رواتبهـــم املتدنية وســـوء 
ظروفهم املعيشـــية، كمـــا أوردت وكالة األنباء 

االيرانية الرسمية والوكالة العمالية.
وجتمـــع نحـــو ٦٠٠ مـــدرس أمـــام البرملان 
في طهـــران، كما قالت وكالة األنبـــاء العمالية 

املرتبطة بالنقابة الرسمية للعمال في إيران.
وجـــرت جتمعات مماثلة في نحو ١٢ مدينة 
أخـــرى، بحســـب وكالتـــي األنبـــاء اإليرانيـــة 
الرســـمية والعماليـــة اللتـــني نشـــرتا صورا 

التقطتها هواتف نقالة.
ووفقـــًا للوكالـــة فقـــد شـــملت املظاهرات 
والتجمعـــات االجتماعيـــة كال مـــن محافظات 
واألهواز  وهرمزكان،  ولورســـتان،  خراســـان، 

وفارس وكردستان، وقزوين. 
وحمـــل املعلمون الفتات كتـــب عليها "نحن 
نبكـــي من التمييـــز، أكثر من الفقـــر"، و"أنقذوا 
معلمـــي املجتمـــع". وقـــال بعـــض املعلمني في 
طهـــران وقزوين إن ســـبب احتجاجهـــم يعود 

باألساس إلى التمييز املمارس ضدهم في النظام 
التعليمي في البالد وعدم تطبيق القرارات التي 
من شـــأنها أن حتســـن أوضاعهم املعيشية في 

إطار قانون اخلدمة املدنية لدى الدولة".
وأعلن محمود بهشـــتي لنكرودي املتحدث 
باســـم نقابـــة املعلمـــني أن "االحتجاجات تتم 
بســـبب خفض املبالغ املخصصـــة في املوازنة 

العامة لوزارة التربية والتعليم".
وكان وزيـــر التربية والتعليم اإليراني علي 
أصغر فاني، قال إن امليزانية املخصصة لوزارة 

التعليم قد شهدت زيادة بنسبة ٢٣ باملئة.
وهذه هي املرة األولى منذ انتخاب الرئيس 
حســـن روحاني في يونيو ٢٠١٣، التي يحصل 
فيهـــا حتـــرك اجتماعي فـــي البلـــد. وال تنقل 

الصحافة مثل هذه األحداث إال نادرا.

ويأتـــي هذا التحرك بينمـــا يجري البرملان 
تصويتا على موازنة الســـنة املالية املقبلة (٢٠

مارس ٢٠١٥-٢٠ مارس ٢٠١٦).
ويطالـــب املدرســـون بـــان يتضمـــن نص 

املوازنة زيادة رواتبهم.
وقبل أيام قال بيهشـــتي بحســـب ما نقلت 
وكالة األنباء اإليرانية الرسمية إن "معدل راتب 

مدرس هو ١٢ مليون ريال (٣٥٠ دوالرا).
واحلد األدنى الشـــهري للراتـــب في إيران 

يبلغ حوالي ٢٠٠ دوالر.
وحـــدد خـــط الفقر فـــي طهران لعـــام ٢٠١٤ 
ألســـرة مكونة من ٥ أشـــخاص بدخل شـــهري 
بقيمة مليونـــني و٥٠٠ ألف ريال (أي ٩٠٠ دوالر 
تقريبًا)، بينما متوســـط دخل املعلمني الشهري 
يبلغ بـــني ٢٠٠ و٣٠٠ دوالر فقط، وهذا يعني أن 

غالبيتهـــم يعيشـــون حتت خط الفقر، حســـب 
اإلحصائيات.

وكان ٦ آالف معلم ميثلون نقابات املعلمني 
في إيـــران قد وقعوا على عريضة أرســـلت في 
ينايـــر املاضي إلـــى رئيس البرملـــان اإليراني 
علي الريجاني اشـــتكوا خاللهـــا من األوضاع 
املعيشـــية الصعبة التي يعانون منها، مؤكدين 

أن "املعلمني يعيشون حتت خط الفقر".
وجنحت حكومة روحانـــي في جعل معدل 
التضخـــم أكثر من ١٥ فـــي املئة بقليـــل اليوم 
بعدما كان يفوق ٤٠ في املئة قبل عامني. وعلى 
الرغـــم من هـــذا التراجع، فإن زيادة األســـعار 

تؤثر على ظروف حياة قسم من السكان.
ويســـود تخـــوف بـــني األوســـاط احلاكمة 
اإليرانية من أن يؤدي اتساع رقعة االحتجاجات 

التي نظمها املعلمون في جذب مكونات أخرى 
فـــي املجتمع تعاني هي أيضا من تردي احلالة 
االقتصادية في البالد بسبب العقوبات الدولية 

على إيران وانخفاض أسعار النفط.
وزاد من القلق احلكومي حالة الترقب التي 
ســـادت بني أوســـاط عمال املصانع والفالحني 
الذيـــن ينتظرون على ما يبدو رد فعل احلكومة 
على احتجاجـــات املعلمني لتنظيم احتجاجات 

مماثلة على أوضاعهم املعيشية الصعبة.
ومع توالي ارتفاع أســـعار املواد الغذائية 
وامليـــاه والكهربـــاء، بـــدأ اإليرانيـــون الذيـــن 
يكافحون لســـد احتياجاتهـــم يفقدون إميانهم 
برئيســـهم حســـن روحاني صاحـــب املواقف 

العملية وبوعوده مبستقبل مشرق.
ويقول قادة إيران للشعب إن احملنة ستزيد 
البـــالد قوة، إال أن ذلـــك ال ميثل عزاء لكثير من 
االيرانيـــني العاديـــني الذين يكافحـــون إلعالة 
أســـرهم، مع بلوغ البطالة مســـتويات مرتفعة 

وبقاء األجور على انخفاضها.
علـــى  آمالهـــم  علقـــوا  اإليرانيـــون  وكان 
روحانـــي بفضل ما أطلقه من وعود لتحســـني 
االقتصـــاد من خـــالل وضع نهايـــة للمواجهة 
النووية املســـتمرة منذ أكثر من عشـــر سنوات 

مع الغرب.
وبعد تأثر حتركات إيران اخلارجية خاصة 
مـــع التراجـــع الكبير الذي تشـــهده األســـعار 
في ســـوق النفط العاملية، بدأت بـــوادر األزمة 
تنعكس على اجلبهة الداخلية، وكان املعلمون 

أول من يقرر اخلروج للتعبير عن ذلك.
وكان نظـــام الولـــي الفقيه فـــي إيران على 
ما يبدو متحســـبا مـــن انهيار االســـتقرار في 
الداخـــل، وســـعى إلى اتخـــاذ إجـــراءات على 
الصعيـــد اخلارجي للحد من أثـــار هذه االزمة 
مـــن بينها اإلعراب عن رغبة طهران في التقرب 
من الســـعودية التي يتهمها احملافظون داخل 

النظام بالوقوف وراء انهيار أسعار النفط.
لكن هـــذه اجلهود بـــاءت بالفشـــل في ظل 
إصرار هـــؤالء احملافظـــني على تبنـــي أجندة 
توســـعية على حســـاب دول عدة فـــي املنطقة، 
وهـــو مـــا ال تشـــعر دول اخلليـــج بشـــكل عام 

بارتياح جتاهه.

احتجاجات املعلمني تمتحن قدرة إيران على مواجهة أزمتها االقتصادية

أوجالن يخلع عن أردوغان عباءة السالطني
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املعلمون يحتجون: حتى شعبية روحاني باتت على املحك بسبب األزمة االقتصادية

[ العقوبات وتراجع أسعار النفط يرفعان منسوب االحتقان االجتماعي [ ترقب بين صفوف العمال والموظفين لرد فعل الحكومة

[ دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني للسالم تمهد الطريق لتحالف كردي مع اإلسالميين

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

تخوف بـــني األوســـاط الحاكمة 

فـــي إيران مـــن أن يؤدي اتســـاع 

رقعـــة االحتجاجـــات إلـــى جـــذب 

مكونات أخرى في املجتمع

◄

◄ تركت الكوارث الطبيعية الحكومة 
األفغانية في مأزق اقتصادي 

واجتماعي كبير بالتزامن مع المأزق 
األمني الذي وجدت نفسها فيه، 

خاصة بعد انسحاب جزء كبير من 
قوات التحالف الدولي التي تولت 

في السابق مهمة القتال ضد جماعة 
طالبان المتطرفة.

ودعا الرئيس األفغاني أشرف 
غاني األفغان والمجتمع الدولي إلى 

التضامن على إثر االنهيارات الثلجية 
التي أوقعت أكثر من 280 قتيال في 

شمال البالد.
وأحصي العدد األكبر من 

الضحايا في والية بنشير الجبلية 
وعاصمتها بازاراك التي تبعد أقل من 

100 كلم شمال كابول.
وقال الرئيس في كلمة نقلها 

التلفزيون إن ”الخسائر التي نجمت 
عن هذه الكارثة الطبيعية هائلة. 

وهناك حاجة لمساعدة مكثفة“.
وأضاف ”لهذا السبب، أمرت 

السلطات المختصة بإنشاء صندوق 
مساعدة لكي يتمكن الناس ورجال 
األعمال الوطنيون والجمهور من 

تقديم األموال للسكان المتضررين“.
وتواجه الحكومة محدودية 

اقتصادية كبيرة، إذ يحاول الرئيس 
األفغاني البحث عن موارد إضافية 
قد تساعده إلى جانب المساعدات 
الدولية في إعادة بناء مؤسسات 

الدولة.
ومن المتوقع أن تفاقم االنهيارات 

الثلجية الكبيرة من معاناة السكان 
المحليين الذين يشتكون أصال من 

نقص في المواد الغذائية الضرورية 
وتردي المستوى المعيشي بشكل 

عام. 
ورغم ذلك يوسع الجيش األفغاني 

من عملياته ضد طالبان في وقت 
تتورط بعض وحداته في عمليات 

اإلجالء للمتضررين من االنهيارات.

انتفض املعلمون في إيران على األوضاع 
االقتصادية التي يعانون منها جراء تعّمق 
أثار العقوبات االقتصادية املفروضة على 
البالد وتراجع أسعار النفط، فيما اعتبره 
ــــــرون االنعــــــكاس األول ملأزق احلكومة  كثي

اخلارجي على اجلبهة الداخلية.

باختصار

«في هذا الوضع الخطير أريد أن أكون مع شـــعبي، وقررت بالتالي 

إرجـــاء زيارتي إليران التي كانت مقررة فـــي األيام املقبلة. نحتاج 

جميعا إلى التكاتف».
أشرف غاني
الرئيس األفغاني

«إن االنخفـــاض الحالي في أســـعار النفط ليس أمـــرا طبيعيا، وال 

يمكـــن أن يكون ناتجا عن قوانني العرض والطلب، وإنما هناك 

مؤامرة كبرى على إيران تتبلور اآلن». 
 إسحاق جهانغيري
النائب األول للرئيس اإليراني

«عملية السالم إن تمت، فسيتآزر حزب العدالة والتنمية مع حزب 

الشعوب الديمقراطي قبيل االنتخابات املقبلة، وهذا سينعكس 

بصورة مباشرة على نتائج االنتخابات».
حسني ياميان
كاتب وباحث تركي

تطلـــع أردوغان إلى اكتســـاب 

ملنصـــب  أوســـع  صالحيـــات 

الرئيس ســـيدفعه إلـــى العمل 

بجد هذه املرة إلنهاء الصراع

◄

محمود بهشتي لنكرودي: 

االحتجاجات تتم بسبب 

خفض املبالغ املخصصة 

للتعليم في املوازنة

هل سيتحول العداء التاريخي إلى صداقة هجينة



محمد نوار

} ُوصفـــت حركـــة حمـــاس منـــذ تأسيســـها 
عـــام 1987، بأنها الفرع الفلســـطيني لجماعة 
اإلخوان المســـلمين في مصـــر، وبالنظر إلى 
مـــا يحدث في مصر حاليا، يشـــعر قادة الفرع 
الفلســـطيني بأنهم أصبحـــوا منبوذين داخل 
القاهرة وعنـــد المصريين، حيث توجد مزاعم 
بـــأن حماس ُتســـاعد إخوانهم مـــن أجل ذبح 
المتظاهرين المناهضين لإلخوان في شوارع 
القاهـــرة، ومـــع ذلك فـــإن المؤكـــد أن حماس 
احتلـــت مكانة سياســـية وعســـكرية على حد 
ســـواء داخل ســـيناء أثناء فترة ُحكم الرئيس 

المعزول محمد مرسي. 
حركة حماس وبمجرد ســـقوط تنظيم اإلخوان 
المســـلمين فـــي مصـــر، عملت علـــى ُمراجعة 
أفكارهـــا ومبادئها مع النظـــام القائم، حفاظا 
على ما تبّقى من عالقات مع القاهرة، ال ســـيما 
ام،  بعد قرار محكمة مصرية إدراج كتائب القسَّ
الجناح المســـلح لحركة حمـــاس، على قوائم 

التنظيمات اإلرهابية.
وفـــي هذا الشـــأن، يقـــول محمد الســـعيد 
إدريـــس، الخبير بمركـــز األهرام للدراســـات 
السياســـية واالستراتيجية: إن حركة اإلخوان 
يوما ما ستسأل حماس أين كنت؟ وماذا فعلت 
عندما كانت الجماعة بحاجة إلى المساعدة؟

 وتابـــع، ال شـــك أن ما يحدث في ســـيناء 
تتحّمـــل حركة حماس جزءا كبيرا منه، كما أن 
حركة المقاومة اإلســـالمية تلعـــب دور البديل 
للجناح العســـكري لإلخوان منـــذ عزل محمد 
مرســـي عن الحكم، للقيـــام بأعمـــال إرهابية 
وفوضى في ســـيناء، ويشـــير إدريس إلى أن 
حماس منذ نشأتها اختارت أن ُتبالغ في حجم 
قوتها العســـكرية، وجيال بعـــد جيل من قيادة 

حمـــاس هناك تمســـك بتهديد إســـرائيل، وأن 
الحركـــة لهـــا الُقدرة على زلزلـــة األرض تحت 
أقـــدام الدولة العبرية، وأضـــاف قائال، لكن ما 
يحدث على أرض الواقع هو ُمجرد إرهاصات، 
وقـــادة الحركة يفـــّرون هربا عنـــد أّي عدوان 
إسرائيلي على قطاع غزة، ويتم تصدير األزمة 
للقاهـــرة، ودّلـــل على كالمه بالحـــرب األخيرة 

التي وقعت العام الماضي.
برســـائل  تبعـــث  حمـــاس  أن  وأوضـــح   
وتهديـــدات للجمهـــور الفلســـطيني، وخاصة 
لحركـــة فتح، فـــي ُمحاولـــة لتعزيـــز ُقدراتها 
وإخفـــاء قوتهـــا الفعلية، بينما نجـــد الحركة 
صامتـــة تماما وتنفي صلتها بأّي أعمال ُعنف 
وتفجيـــرات، وتبتعد عن إظهار روح التعاُطف 
مع نظرائهم اإلخوان أو الجماعات المسلحة، 
في خضم معركة داميـــة مع الجيش المصري 

في سيناء خوفا من ردة الفعل المصري.
مـــن جانبـــه، أكد كريـــم ســـيد عبدالرازق، 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية، 
أن حركـــة حمـــاس رفعت مؤخرا مـــن لهجتها 
ومـــن حضورهـــا على الســـاحة السياســـية، 
وقامـــت بتهديـــد نظـــام الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي عبر العديد من الملصقات والبيانات 
الضعيفة في شوارع ومساجد غزة قبل يوم 15 
أغســـطس، موعد الثورة اإلسالمية المسلحة 
التـــي دعت إليهـــا الجبهة الســـلفية، وأّيدتها 

جماعة اإلخوان وحلفاؤها اإلسالميون،.
صادمـــة  كانـــت  الحقيقـــة  لكـــن  وتابـــع، 
لإلخوان، فرغـــم الحديث عن الُرعب القادم من 
حماس وإمكانية اقتحام الســـجون المصرية 
وتكرار ســـيناريو ثورة ينايـــر، إال أن الحركة 
لم تحّرك ساكنا للُمســـاعدة، حيث اختارت أن 
ُتشـــارك فقط باألقـــوال لحفظ مـــاء الوجه مع 

إخوان مصر.
 وأكد عبدالرازق أن القيادي الحمســـاوي 
ورئيس الوزراء الفلســـطيني إسماعيل هنية، 
وزعيـــم المكتـــب السياســـي لحمـــاس خالد 
مشـــعل، يبـــدو أنهما قـــد فّضـــال االبتعاد عن 
األضـــواء، حتـــى يمر الغضـــب المصري على 
جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين وعلـــى حركـــة 
حماس، ال ســـيما وأن القاهرة اتخذت العديد 

من اإلجراءات التي كّبلت أيدي الحركتين، وتم 
إدراجهما على قوائم التنظيمات اإلرهابية، ما 
يعني أنهما غير ُمرّحب بهما للتعاُمل مع نظام 

الرئيس السيسي في الوقت الحالي.
وأوضـــح عبدالـــرازق، من الالفـــت للنظر 
انخفاض ُمستوى الثقة بين حماس واإلخوان، 
ففـــي الوقت الذي ُتحكم فيـــه الدولة المصرية 
قبضتهـــا الحديديـــة على اإلخـــوان وأنصار 
مرسي، نجد قادة حماس لم يجرأوا حتى على 
تنظيم ُمظاهرة واحدة في شـــوارع غزة تظهر 

التعاُطف مع الجماعة األم في مصر.
وفي المقابل، تساءل  ياسر طنطاوي، خبير 
الشـــؤون اإلســـرائيلية والفلســـطينية بمركز 
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية: 
كيـــف ُيمكـــن أن يســـتمر أعضـــاء حماس في 
وصـــف أنفســـهم بأنهـــم الفرع الفلســـطيني 
لجماعة اإلخوان المســـلمين؟ وتابع: ال شـــك 
أن اإلخوان وحمـــاس ُمنظمتان لديهما الُقدرة 

ك والقـــول المتشـــابه فـــي وقت  علـــى التحـــرُّ
واحـــد، ويرى أن أعضاء حركـــة حماس قاموا 
بالعديد من العروض العســـكرية والمسيرات 
المؤّيدة لإلخـــوان المســـلمين، وتحديدا بعد 
فض اعتصام رابعة العدوية، ورفعوا شـــارات 
عالمـــة ”رابعـــة“، تعبيـــرا عـــن تضاُمنهم مع 
إخـــوان مصر. ويؤكد طنطـــاوي أن حماس لم 
ولن تتخلـــى عن جماعة اإلخوان المســـلمين، 
ولكـــن ما يحدث حاليا مـــن تراُجع مؤقت، هو 
ُمجـــرد ُمحاولـــة لعـــدم االنزالق في ُمســـتنقع 
العـــداء العلني مع النظام المصري، ال ســـيما 
وأن القاهـــرة اتخـــذت العديد مـــن اإلجراءات 
التي قّوضـــت حركة حمـــاس، وآخرها إدراج 
ـــام“  الجناح المســـلح للحركـــة ”كتائب القسَّ

ضمن الجماعات اإلرهابية. 
اإلســـرائيلية  الشـــؤون  خبيـــر  ويؤكـــد 
ك  والفلســـطينية في اختتام حديثه بأن التحرُّ
المصري ضد حماس يأتي بســـبب الهجمات 

اإلرهابيـــة ضـــد جنود الجيش والشـــرطة في 
ســـيناء، ووفقا لتأكيدات أمنيـــة، فإن حماس 
ُتشـــارك بنشـــاط فـــي العديد مـــن الهجومات 
اإلرهابيـــة، مـــن خـــالل تهريـــب المتفجـــرات 
وُمقاتليهـــا عبـــر األنفـــاق في غـــزة، ويرى أن 
إعـــالن محكمـــة مصرية الـــذراع العســـكرية 
ـــام“ كجماعة إرهابية،  لحماس ”عز الدين القسَّ
يرمي إلى مزيد مـــن اإلجراءات إلعالن حماس 
ُمنظمـــة إرهابية وحظر نشـــاطها تماما، على 

غرار جماعة اإلخوان المسلمين.

} ُتعـــد الجماعة اإلســـالمية كبـــرى الحركات 
ـــنية في لبنان، تأسســـت في الخمسينات  السُّ
بمبادرة مـــن الداعية فتحي يكـــن، الذي خرج 
مع رفاقـــه من جماعة عباد الرحمن ليؤســـس 
فرعًا لإلخوان المســـلمين تحت اسم الجماعة 

اإلسالمية التي نالت ترخيصا عام 1964.
برزت قوة الجماعة في أول انتخابات بعد 
اتفـــاق الطائف عندما فـــازت بثالثة مقاعد في 
البرلمـــان اللبناني، لكن كتلتهـــا تقلصت إلى 
نائـــب واحد عام 1996، لتخســـر كامل تمثيلها 
في دورة العام 2000، فسجلت ترابطا ملحوظا 
وظهـــرت خالفات بيـــن بعـــض قياداتها نتج 
عنها تنحي وخروج األميـــن العام فتحي يكن 
وتغيرات جذريـــة في القيادة. فـــي انتخابات 
عـــام 2005 آثرت الجماعة االنســـحاب، إال أنها 
عـــام 2009 دخلت المجلـــس النيابي عن مقعد 

بيروتي بعد تحالف مع تيار المستقبل.
وتعـــد جبهـــة العمل اإلســـالمي مـــن أهم 
الحركات اإلســـالمية الســـنية الموالية لحزب 
اللـــه والمنضوية في إطار تحالف 8 آذار، وقد 
أسســـها فتحي يكـــن في أغســـطس 2006 بعد 
خروجه من الجماعة اإلسالمية دون أن ينجح 

في إحداث أّي انقسام فيها.
حاولـــت الجبهة أن تلعب دورا فاعال خالل 
أحداث مايـــو 2008 إلى جانب حـــزب الله في 
ـــنية على المســـتوى العسكري،  المناطق السُّ
إال أن ذلك الدور كان هامشـــيا، فما إن انكشفت 
مواقفها حتى عانت من انشقاقات، وقد خرجت 
مجموعات منها وعقدت مؤتمرات صحفية في 

طرابلس، حيث تمركزها األساس.
أمـــا حزب التحرير اإلســـالمي فـــي لبنان، 
فانتشرت أفكاره عن طريق الطلبة األردنيين في 
الجامعات اللبنانية، وكان مؤسسه تقي الدين 
النبهاني أثناء إقامته في دمشـــق كثير التردد 
على بيروت، حيث أقامت زوجته اللبنانية إلى 
أن استقر نهائيا هناك، منذ النصف الثاني من 
الخمســـينات وحتى وفاته. وقد حصل الحزب 
على ترخيص بمزاولة النشـــاط السياسي عام 

1959 بنـــاء على طلب تقدم به عـــدد من أوائل 
اللبنانييـــن منهم علـــي فخرالدين  األعضـــاء 
وطالل البســـاط ومصطفى النحاس ومنصور 
حيـــدر ومصطفى صالـــح، ومع ذلـــك تعرض 
الحـــزب للعديد مـــن المالحقـــات واالعتقاالت 
بســـبب مواقفه السياسية ولم يستفد من هذا 

الترخيص على المستوى المؤسساتي.
ومع تزايد االحتقان في الشارع اإلسالمي، 
وتزايد الحديث عن فتنة ســـنية شـــيعية إزاء 
التســـريبات اإلعالميـــة المتكررة عـــن تورط 
عناصـــر مـــن حزب اللـــه في اغتيـــال الرئيس 
الحريـــري، يعـــود الحـــزب إلى إصـــدار بيان 
يتضمن رؤية تحليلية لنشوء الكيان اللبناني 
وواقـــع التركيبـــة الطائفيـــة فيـــه، مؤكدا أن 
المســـلمين الذين كانـــوا رافضين لهذا الكيان 
وألحقوا به رغم أنوفهم، ثم ثّبته الفرنســـيون، 
جعلهـــم يقبلون االندماج فـــي الكيان الجديد، 
فكان أســـوأ ما انجرف إليه المســـلمون – كما 
يرى الحزب- أنهم قبلوا أن يكونوا طائفة من 

الطوائف اللبنانية.
ومن الجمعيات الســـلفية الناشـــطة مركز 
الســـنة ووقف التراث اإلســـالمي الذي يديره 
صفـــوان الزعبـــي وأصبح اليـــوم يديره نديم 
حجازي والذي يقيم عالقة قوية مع السلفيين 
الكويتييـــن، وقد نجـــح هذا التيـــار في إقامة 
سلســـلة من المؤسســـات التربويـــة والطبية 

واإلسالمية في سنوات قليلة.
الجهاديـــة برز  فيمـــا يتعلـــق بالســـلفية 
اهتمامها في لبنان من خالل سلسلة البيانات 
القائـــد  القرعـــاوي  أصدرهـــا صالـــح  التـــي 
الميداني في كتائب عبدالله عزام التي تشرف 
علـــى عمل ســـرايا زيـــاد الجراح المســـؤولة 
عـــن ثالث عمليـــات في جنوب لبنـــان. ويمكن 
رســـم خارطة القوى اإلســـالمية السنية وفق 

التجاذبات الراهنة على ثالثة خطوط:
 األول يتمثـــل فـــي اقترابـــه وتحالفـــه مع 
تيـــار المســـتقبل وهو يضم خليطـــا من قوى 
سلفية وتجمعات إسالمية محلية وشخصيات 

وجمعيـــات تنظر بقلق لتنامي نفوذ الشـــيعة 
في لبنان، وهي ترصـــد المحاوالت التي يقوم 
بهـــا حزب الله للتمـــدد في المناطق الســـنية 
مباشرة أو عبر حلفائه من الحركات اإلسالمية 

السنيـة.
وفـــي الواقع نجح حزب اللـــه في اختراق 
بعض هذه المجموعات وفتح حوار مع بعضها 
وانقلبـــت بعـــض مواقـــف هـــذه المجموعات 
وأصبحت إلى جانبه. وقد بدأت األمور بجهود 
بدأهـــا الداعية فتحي يَكـــن، ثم تابعها الحزب 
إلى أن أثمـــرت بالوثيقة الشـــهيرة مع بعض 
الشـــرائح الســـلفية، وصـــوال إلى اســـتقطاب 
بعض المجموعـــات الصغيرة فـــي طرابلس، 
وأخيرا اســـتخدم الحزب نفوذه إلنقاذ الداعية 
الســـلفي عمر بكري من حكـــم غيابي ضده في 

المحكمة العسكرية.
الخط الثاني يضم قوى إســـالمية ســـنية 
متحالفة مع 8 آذار وحزب الله، وأبرزها جبهة 
العمل اإلسالمي، التي تضم في صفوفها حركة 
التوحيد اإلسالمي بجناحيها وبعض الهيئات 
القليلة الفاعلية وجمعية المشاريع اإلسالمية 
(األحبـــاش)، ورغـــم أن هاتيـــن الحركتين في 

محور سياســـي واحـــد إال أن خطوط الصراع 
السياســـي بينهمـــا مفتوحـــة، والحقيقة فإن 
”األحباش“ يمثلون في الساحة السنية ظاهرة 
وإن أخذت في االنكماش في اآلونة األخيرة، إال 
أنها ظاهرة قامت بالســـجال والنقد مع غالبية 

التنظيمات والحركات اإلسالمية.
الخط الثالث يحاول أن يمّيز نفسه بخطاب 
سياســـي مســـتقل إلى حد ما ويمكن أن نضع 
الجماعة اإلسالمية ضمن هذا الخط رغم أنها 
تجد نفســـها مضطرة ألن تكون أقرب إلى تيار 
المســـتقبل، إال أنها تمّيز نفســـها عن الباقين 
بعدم اتخـــاذ مواقف حـــادة وبســـعيها لفتح 
حوار مع حزب الله ومع الحركات اإلســـالمية 
األخرى، محاولة تشكيل خطاب وسطي في ظل 

التجاذبات التي تشهدها الساحة اللبنانية.

المقال ملخص من بحث ”الجماعات والتيارات 
نية في لبنان“ لعبدالغني عماد،  اإلسالمية السُّ
والمنشـــور ضمن كتـــاب المســـبار الخامس 
ينظـــر  ”كيـــف   (2011 (يوليـــو  والخمســـين 
اإلسالميون إلى بعضهم“، والصادر عن مركز 

المسبار للدرات والبحوث- دبي.
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

هل تفك حماس ارتباطها التنظيمي بإخوان مصر

الطائفية في لبنان: السنة وحزب الله على طريق املواجهة

إدراج مصر حلركة حماس وجناحها العسكري ضمن الئحة املنظمات اإلرهابية هل يجعل 
احلركة، التي تعتبر نفســــــها وال زالت فرعا من التنظيم العاملــــــي لإلخوان، تفك ارتباطها 
به وتخّير التوقف عن مســــــاندتها ملرســــــي، خاصة أنها جعلت الشــــــارع املصري يتهمها 
باملشــــــاركة في عمليات اإلخــــــوان اإلرهابية ضد جهازي اجليش والشــــــرطة في محافظة 

سيناء.

الطائفية في لبنان مرتكز أساســــــي في تشكيلة السكان وفي اخلارطة السياسية، خاصة 
بعد احلرب األهلية واتفاق الطائف، وهذا ما جعل دفة الصراع تنحو في اجتاه التصعيد 

خاصة بعد بروز تيارات اإلسالم السياسي باختالف مرجعياتها العقدية والفكرية.

 حماس واإلخوان توأمان للتنظيم الدولي ومهما ابتعدا لن يتخليا عن بعضهما

[ الحركة ال تريد أن تظهر عداءها العلني للقاهرة [ المصريون يعتبرونها إحدى أذرع اإلسالم السياسي في المنطقة

◄ قالت مصادر إعالمية عبرية إن 
جماعات يهودية متطرفة تنضوي 

في إطار منظمات الهيكل المزعوم، 
دعت أنصارها إلى المشاركة 

الواسعة في اقتحامات مكثفة 
للمسجد األقصى ستقودها، األربعاء 
والخميس، إلقامة احتفاالت تقليدية 

اليهودي. خاصة بعيد ”البوريم“ 

◄ قال جيمس كالبر مدير 
المخابرات األميركية، إن 180 

أميركيا سافروا إلى سوريا 
لالنضمام إلى تنظيمات متشددة، 

عاد 40 منهم إلى الواليات المتحدة.

◄ أعلنت ”لجنة إصالح جماعة 
اإلخوان“ في األردن التي يقودها 

المراقب األسبق عبدالمجيد 
ذنيبات، نيتها تشكيل قيادة انتقالية 

للجماعة. 

للتواصل  ◄ يحقق موقع ”تويتر“ 
االجتماعي  في التهديدات التي 

قد يكون تنظيم الدولة اإلسالمية 
أطلقها. وقال متحدث باسم ”تويتر“ 
”فريقنا األمني يحقق في صحة هذه 
التهديدات مع السلطات المختصة“.

◄ اتهمت منظمة كايج، المعروفة 
بدفاعها عن معتقلي غوانتانامو، 
أجهزة االستخبارات البريطانية 

بأنها مسؤولية عن تطرف ”الجهادي 
جون“، الذي يشتبه بأنه المسلح 

الذي ينفذ عمليات قطع رؤوس 
رهائن الدولة اإلسالمية.

◄ أعلنت بنغالدش توقيف إسالمي 
يشتبه في تورطه بقتل المدون 

األميركي أفيجيت روي وتهديده على 
شبكات التواصل االجتماعي. 

حركة اإلخـــوان يوما ما ستســـأل 

حماس أيـــن كنت؟ ومـــاذا فعلت 

عندما كانـــت الجماعـــة في حاجة 

إلى املساعدة؟

◄

حماس لم ولن تتخلى عن اإلخوان 

املســـلمني وما يحـــدث حاليا من 

تراجـــع هو محاولة لعـــدم االنزالق 

في عداء علني للنظام املصري

◄

باختصار

«منـــذ 20 عامـــا كان هناك في العراق مليون مســـيحي، وعام 2014 

انخفـــض العدد إلى 400 ألف واليوم إلى 200 ألف.  فهل سيشـــعر 

املسيحيون يوما أنهم مجبرون على مغادرة الشرق األوسط؟».
جبران باسيل
وزير اخلارجية اللبناني

«أهمية التنســـيق األمني بني دول املنطقة، تفرض نفســـها  في 

ظل مخاطر اإلرهاب بالســـاحل األفريقـــي والتوتر في ليبيا، لذلك 

فمواجهة التحديات األمنية ضرورة على املستوى اإلقليمي». 
خوسي دي كاربخال
السفير األسباني باملغرب

«العالـــم يواجه انتهـــاكات خطيرة لحقوق اإلنســـان مـــن التمييز 

إلـــى الظلم والقمـــع وعنف املتطرفني. التحدي املشـــترك الذي 

يواجهنا هو منع حدوث هذه االنتهاكات في األساس». 
يواكيم روكر
رئيس مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

حزب الله هو مثال لتشابك الديني بالسياسي بالمذهبي 
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

تكريم أميركي للراحلة 

آسيا جبار

دار الكتب الوطنية بأبوظبي تطلق خدمة البيع اإللكتروني إلصداراتها

} اجلزائــر - تكرم جامعة برنستون األميركية 
األديبـــة الجزائريـــة الراحلة آســـيا جبار يوم 
الجمعـــة 6 مـــارس الجـــاري، نظير مســـارها 

األدبي والسينمائي ونضالها النسوي.
وســـتنظم نـــدوة فكريـــة تجمع عـــددا من 
المثقفيـــن واألدبـــاء والباحثين مـــن الواليات 
المتحدة وخارجها حيث سيناقشـــون روايات 
آســـيا جبار وأفالمها ونضالها النسوي ومن 
بينهم الفيلســـوفة والمنظـــرة األدبية الهندية 
غياتري ســـبيفاك واألكاديمـــي األميركي نيك 

نيسبت ومواطنته األكاديمية مادلين دوبي.
كما ســـيحضر أيضـــا الباحـــث المغربي 
فـــي آداب شـــمال أفريقيا والشـــرق األوســـط 
إبراهيم الكوابلي والناقد األدبي والسينمائي 
األميركي مايـــكل وود والباحثة المختصة في 
األدب المغاربـــي المعاصـــر جيـــل جارفيس، 
باإلضافة إلى أسماء عديدة أخرى من جامعتي 

برنستون وكولومبيا األميركيتين.
ولـــدت آســـيا جبـــار، واســـمها الحقيقي 
فاطمـــة الزهراء إملحاين، عام 1936 بشرشـــال 
(غـــرب الجزائر العاصمة) وهي إحدى أشـــهر 
الكتاب فـــي الجزائر والمغرب العربي والعالم 
الفرانكوفوني واألكثـــر تأثيرا، حيث انتخبت 
باألكاديمية الفرنســـية في 2005 ورشحت عّدة 

مرات لجائزة نوبل لآلداب.
وكتبت هـــذه األديبة، المعروفـــة بدفاعها 
المســـتميت عـــن الحرية وحقـــوق المرأة، في 

الرواية والمسرح والشعر.

} أبوظبي - يقول عبدالله ماجد آل علي، مدير 
إدارة المكتبـــات في هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة ”تعكـــس هذه الخطـــوة جديتنا في 
مواكبـــة التطـــورات في عالم صناعـــة الكتاب 
والتي تشـــهد قفـــزات تكنولوجيـــة متالحقة، 
وعلينـــا أن نكون على نفس مســـتوى التحدي 
للعمـــل علـــى دعـــم صناعـــة الكتاب ونشـــره 
وتوزيعـــه، حيث تواجه عمليـــة توزيع الكتاب 

فـــي جميع العالـــم العربي صعوبـــات كثيرة،  
ومن خالل هـــذا الموقع اإللكتروني ســـتتوفر 
خدمـــات عالية الكفـــاءة لتوصيـــل كتبنا إلى 

القارئ أينما كان“.
وتعتبر خدمـــة البيع اإللكتروني الجديدة، 
والمتوفـــرة علـــى تطبيقات الهواتـــف الذكية 
أيضـــا، حلقة تواصل بين المكتبة وقرائها من 
مختلف الشـــرائح حيث تتيح قسما للتواصل 

واالستفســـارات مـــع اإلدارة ســـعيا لتقديـــم 
خدمات إلكترونية متطورة وفّعالة.

بالمكتبـــة  تعريفـــا  الخدمـــة  وتتضمـــن 
وأهدافهـــا ومعلومات عن أحـــدث إصداراتها، 
فمـــن خالل نافذة ”األقســـام“ يتعـــرف القارئ 
علـــى إصـــدارات القســـم أو المشـــروع الذي 
يجذبه ليّطلع على الكتب بمختلف تصنيفاتها 
والتي تفـــوق 20 تصنيفا، مـــن بينها األدب و 
العلوم والمعرفة والطفل والتاريخ والديانات 
والرياضة والشعر والفلسفة واللغات وغيرها.
كمـــا يصل عدد الكتـــب المتاحة للبيع إلى 
أكثر مـــن  1500 كتـــاب، باإلضافة إلـــى نافذة 
”أفضـــل الكتـــب مبيعـــا“ التي تعـــرض الكتب 

التي تنشـــط عمليـــات البيع عليهـــا، وفي كال 
النافذتيـــن يتـــاح للقارئ أخذ فكـــرة عامة عن 
عنوان وموضوع كل كتاب من خالل نشر نبذة 

خاصة تصاحبها صورة الغالف.
كما يتضمن الموقع نشرة إلكترونية ترصد 
األخبار الجديدة عن مبادرات المكتبة وتناقش 
أحدث المؤتمرات والندوات واألنشـــطة التي 

تشارك فيها.
وتعـــّد دار الكتب التابعـــة لهيئة أبوظبي 
للســـياحة والثقافة، واحدة من أهم المكتبات 
العامـــة في اإلمارات،  حيـــث تتواجد فروعها 
في أنحـــاء اإلمارة المختلفة ووســـط األحياء 

السكنية، أو في المراكز التجارية الكبرى.

} القاهــرة - لـــم يكتف أشـــرف العشـــماوي 
فـــي ”كالب الراعـــي“، بالحديـــث عـــن الحياة 
السياسية بشـــكلها السطحي، لكنه غاص في 
المؤامرات التي دارت بيـــن المماليك ومحمد 
علي لالســـتيالء على الحكـــم، ودارت الدائرة 
بيـــن كل مـــن األلفي باشـــا وخســـرو باشـــا 
والبرديســـي بك والباب العالـــي ومحمد علي 
باشا والقنصل األنكليزي والفرنسي وقنصل 
النمسا، حيث تتوالى المؤامرات التي صيغت 
بحرفية وتفصيلية زادتها بعدا إنســـانيا فوق 
بعدهـــا التاريخـــي، ليغوص العشـــماوي في 
أعماق النفس البشرية وشهواتها، وعالقاتها 

المتضادة والتكاملية.

تاريخ منسي

نجـــح الكاتـــب ببراعة فـــي أن يغوص في 
أعماق تاريخ منســـي، واســـتطاع باستخدام 
”التفصيلـــة“ كعنصـــر أساســـي فـــي الحكّي، 
فـــي صناعـــة عالم مـــواز لحياتنـــا، يبعد عنا 
أكثـــر من قرنين من الزمـــن، لتطل علينا مصر 
“المحروسة“ بأماكن تحمل أسماء مختلفة عن 
عالمنـــا كقرية منوف ونيـــل الجيزة والغورية 
وســـجن العرقانـــة وميـــدان الرميلـــة وميدان 
الجماليـــة وغيرهـــا، ويطل علينـــا أيضا هذا 
العالـــم بزّي مختلف وأســـلحة مختلفة وعبيد 
ومماليـــك وصراعـــات جدلية يتوقـــف أمامها 

المرء كثيرا.
جاء فـــي الرواية ”يا ولـــدي أنتم تثورون 
على ظالم لتأتوا بأشـــّد منه ظلما، ال تراهنوا 
على القوى فقـــط، وإنما اختاروا العادل الذي 
يراهن علينا نحن المستضعفين“. رغم واقعية 
الروايـــة إال أن الكاتب جعل بطل روايته يبدو 

كبطل أســـطوري أو شعبي، ليظهر لنا الشاطر 
حســـن الذي تعّمد الكاتب منحه هـــذا اللقب، 
ليفتـــح لنا المجـــال ما بين تصديـــق وجوده 
الواقعي “الحســـن بن جمال الديـــن الرومي“ 
ووجوده األسطوري “الشاطر حسن“، وما بين 
الوجودين كما بين المشرق والمغرب، فبينما 
ينتصر الشاطر حسن األسطورة في الحواديت 
ويتزّوج في النهاية باألميرة الحسناء، ينتهي 
الحال بالحســـن بن جمال الديـــن الرومي في 
ســـجن العرقانة، في مكان مظلم دون محاكمة 
وألجل غير مســـّمى، دون أن يتزّوج من المرأة 
الوحيدة التي أحبها “نورسين“، ليقف القارئ 

فـــي النهايـــة دون أن يـــدري 
متســـائال: أّيهما انتصر على 

اآلخر، الخيالّي أم الواقعي.
العشـــماوي  ينقلنا  ثـــم 
الضدين “كمال  ببراعة بين 
غير  األخوين  والحســـن“، 
بـــدت  حيـــث  الشـــقيقين، 
تكاملية  بينهمـــا  العالقة 
كان  منهما  فـــكل  ضدية، 
ســـببا غير مباشـــر في 
فلـــوال  اآلخـــر،  وجـــود 
المماليـــك  تواجـــد 

بســـطوتهم التـــي يمثلهـــا 
كمال، لما تواجد الحسن لمواجهتها، ومحاولة 
كشـــف الحقيقة، ولوال وجود الحسن “الثوري 
الذي يخرج عن القطيع“ لما تواجد كمال الذي 
يحاول دوما أن يعزز أركان سطوته، ويضرب 

بيد من حديد.
ورغـــم أن كال منهمـــا كان يمثـــل تهديـــدا 
لآلخر، إال أن كليهما كانت بداخله رغبة دفينة 
في اإلبقاء على هذا التهديد، وربما لشعورهما 
بارتباط حياتهما معا، ففي كل محاوالت كمال 
للقضاء على حياة الحســـن، كان يتراجع عنها 
بعبارات مثل “أريده حيا“، “أطلقوا النار على 

ساقيه“، ثّم ادعاء موته.
الحيلـــة التي لجـــأ إليها كمـــال حين قدم 
رأس أحـــد العبيد بـــدال من أخيه، والحســـن 
حين صنـــع جنازة غير حقيقيـــة لكمال، وكما 

ارتبطـــت حياتهما معـــا، انتهت معـــا فكمال 
لقي مصرعه بينما الحسن ينتظر مصيره في 
سجن العرقانة، دون أّية إشارة إلى أن مصيره 

سيختلف كثيرا عن أخيه.

صراع ونهاية واحدة

بعـــض التفاصيـــل صنعهـــا العشـــماوي 
بحرفيـــة، لتتجلى في بعض األحيان، ويصبح 
لهـــا صدى، ففـــي تفصيلة “النظـــر إلى الكف 
األيســـر“، التي ظلت مالزمـــة لكمال حتى في 
أوج قوتـــه، لتكشـــف بواطـــن ضعفـــه، فتلك 
التفصيلة التي ال تتعّدى العشرين حرفا، تقول 
كالما أبعد من ذلك بكثير، وتغوص في أغوار 

النفس البشرية.
التفصيلة األخرى التي تكررت عبر الرواية 
“آن لهذا البلد أن يســـتقّر“ والتي باتت مفتاحا 
لكل المؤامرات السياســـية، لتنقـــل لنا زاوية 

أخرى عن االستقرار والتلويح به.
االســـم الـــذي بـــدا  ”كالب الراعـــي“ 
كالســـيكيا، لكنه لم يكن كاشـــفا للرواية، 
مّمـــا جعل القـــارئ يحـــاول الوصول إلى 
مقصوديـــة العنـــوان، وعلـــى الرغم من أن 
االســـم ظهر فـــي أكثر من موقـــع بالرواية، 
وأن كالب الراعـــي هم المماليـــك، حين كان 
المصريـــون يهتفـــون “يا برديســـى يا كلب 
الراعي.. روح خدلك عضمـــة من الوالي“، إال 
أن العشـــماوي لم يعلنها بشكل مباشر ليفتح 
الباب إلى التأويل، وخصوصا حين تســـاوى 
الجميع فـــي النهاية المماليـــك ومحمد علي، 
فبدا العنوان أكثر شـــمولية، ليشمل كل الذين 
يســـعون إلى الحكـــم، وينقضـــون عليه حين 
تسنح الفرصة، بينما يتظاهرون بعكس ذلك.

فكمـــا أطلقهـــا محمد علي علـــى المماليك 
فـــي مقولته “هؤالء الذين تحســـبهم زاهدين، 
ينتظرون الفرصة لالنقضاض على القلعة في 
أي وقت، مثلهم مثل كالب الراعي يسيل لعابها 
طمعا في الشـــاة التي ذبحهـــا إمامهم“ فدون 
أدنى حرج من الممكن إطالق تلك المقولة على 
محمد علـــي، الذي تمّنع فـــي البداية، وما إن 
اعتلى العرش حتى قام بتثبيت حكمه، بشتى 
الوســـائل التـــي ال تختلف كثيرا عن وســـائل 

المماليك.
وما بين الواقع والثورة، الجنون والعقل، 
العشـــماوي  ينهـــي  والواقعيـــة،  العاطفيـــة 
روايته بناجي الذي أرســـل في بعثة تعليمية 

من بعثات محمد علـــي، وتعتبر هذه البعثات 
أهم إنجـــازات عصر محمد علي ورســـالة من 
العشـــماوي بأن التعليم هو الحل، بينما يقبع 
أبوه المملوكي خلـــف التراب بال رأس، وعمه 
في ســـجن العرقانة ينتظر مصيـــرا مجهوال، 
ليصنع الكاتـــب المفارقة التـــي تزيد الرواية 

عمقـــا، وتوضـــح الفجوة الكامنـــة في النفس 
البشـــرية، والتي تشـــبه الفجـــوة بين مذبحة 
القلعة وإرسال البعثات للخارج، وفي النهاية 
نتذكـــر المقولـــة التـــي تقـــول “من لـــم يتعلم 
من التاريخ يكـــّرره“. فإلى متى ســـنظل نكّرر 

التاريخ؟

أشرف العشماوي يضيء برواية التاريخ المنسي لمصر المحروسة

ــــــة اللبنانية“، للكاتب املصري  ــــــة ”كالب الراعي“، الصادرة عن ”الدار املصري ــــــق رواي تنطل
أشرف العشماوي من مفهوم غير قاصر على السياسة فحسب، ولكنه تعرض أيضا إلى 
احلياة االجتماعية واإلنســــــانية لشخوص الرواية، التي تدور أحداثها في ربوع احملروسة 

خالل فترة حكم املماليك، قبيل تولي محمد علي باشا بسنوات معدودة.

[ {كالب الراعي} من لم يتعلم من التاريخ يكرره  [ رواية تغوص في مؤامرات المماليك ومحمد علي لالستيالء على الحكم

في روايته يطرح العشماوي سؤال إلى متى سنظل نكرر التاريخ

رجل يتفاعل مع صورة ثالثية األبعاد، في متحف جزيرة كويزون بشمال العاصمة الفلبينية مانيال 

أكد جـــاك النغ رئيس معهـــد العالم العربي بباريـــس، أن معرض 

{املغـــرب املعاصر} الذي أســـدل الســـتار علـــى فعالياته، عرف 

نجاحا كبيرا ويمكن وصفه بأنه استفتاء على اململكة. 

يقـــدم املخرج الجزائري إلياس ســـالم فيلميه {الوهراني} و{بنات 

العـــم}، بمدينة لويس تاون األميركية بوالية ماين، وذلك نهاية 

األسبوع الجاري.

يعود مهرجان أبوظبي للثقافة والفنون، هذا الشهر، ليقدم ألوانا 

من معـــرض الفنون التشـــكيلية من خالل اســـتضافته ملعرض 

فوتوفست، املشهود له عامليا.

◄ نظمت جمعية المسرحيين 
اإلماراتيين، حفل تكريم فريق 
مسرحية ”ال تقصص رؤياك“، 

لمسرح الشارقة الوطني، الفائزة 
بجائزة أفضل عمل متكامل، في 

مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي 
في دورته األولى، التي نظمت في 

الشارقة خالل فبراير الماضي.

◄ أطلقت وزارة التراث والثقافة 
العمانية إصدارا جديدا بعنوان 
”آثار بالدي“، خصصته لألطفال، 

والذي يتضمن محتوى ثقافيا 
ومعرفيا للطفل من البيئة العمانية. 

◄ عن دار ”الجندي للنشر 
والتوزيع“، في القدس، صدر 
الكتاب التوثيقي الـ15 لندوة 

اليوم السابع الثقافية األسبوعية، 
بعنوان ”العشق المسموح لمدينة 
الروح“ من إعداد وتحرير األديب 

إبراهيم جوهر. 

◄ قال المنتج طارق عثمان، إنه تم 
االنتهاء من تصوير فيلم ”المرسي 
أبو العباس“ الذي تّم تصويره بين 

مصر والمغرب، وهو أول تجربة 
فنية مشتركة بين مصر والمغرب، 
موضحا أن العمل يضّم مجموعة 
من النجوم المصريين والمغاربة. 

◄ تقيم ساقية عبدالمنعم 
الصاوي، بالقاهرة، يوم غد 

الخميس 5 مارس الجاري، ندوة 
بعنوان ”البدو في مصر في القرن 

التاسع عشر“، تقدمها الباحثة 
هالة الجزيري. 

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية األردنية، ضمن نشاط 

كتاب األسبوع الشاعر مصطفى 
الخشمات للحديث عن ديوانه 

”صبا الجنوب“، بحضور عدد كبير 
من الشعراء والمهتمين. 

باختصار

أطلقت دار الكتب في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة موقعها اإللكتروني املتخصص لبيع 
إصداراتها وتوصيلها إلى القراء في العالم العربي، والذي تســــــعى الدار من خالله إلى 

إتاحة سبل توفير الكتب لقرائها في اإلمارات وخارجها.

إنــســانــي   بــعــد  ذات  ـــة  ـــرواي ال

النفس  ــمــاق  أع ــي  ف تــغــوص 

البشرية وشهواتها وعالقاتها 

املتضادة والتكاملية

 ◄
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◄ أصدرت مجموعة النيل العربية 
الطبعة العربية من كتاب ”االقتصاد 

األخضر“، للمؤلف موللى سكوت 
كاتو، الذي يدعو فيه إلى االستجابة 

لألولويات االجتماعية والبيئية.

◄ يخطط معبد شاولين الصيني 
المشهور بالفنون القتالية، لبناء 

مجمع بتكلفة 297 مليون دوالر يضم 
معبدا وفندقا وأكاديمية كونغ فو 

وملعب غولف في أستراليا.

◄ تستضيف قاعة الباب سليم بدار 
األوبرا المصرية معرض ”عشق 
الجدران“ للفنان محمود حامد، 

ويستمر المعرض حتى 13 مارس 
الجاري.

◄ استنكر ”تجمع الفنانين 
التشكيليين ببيروت قيام بلدية حارة 

حاريك بإزالة الرسومات عن جسر 
الرويس في الضاحية الجنوبية، 

معتبرا أن ”هذه الخطوة تسيء إلى 
الفنانين وإلى الفن بشكل عام في 

لبنان.

باختصار

عـــن مركز التفكير الحر بالســـعودية صدرت املجموعة الشـــعرية 

الثانية للشـــاعرة والتشـــكيلية الســـورية بســـمة شـــيخو بعنوان 

{شهقة ضوء}.

افتتحت ناريمـــان الجمل غانم صالونها الثقافـــي بمدينة طرابلس 

في لبنان بحضور عدد من النخب الفاعليات الثقافية واألدبية تحت 

عنوان {تجربة وكفاح امرأة}.

أصـــدرت الهيئـــة العامة لدار الكتـــب والوثائـــق القومية املصرية 

كتاب {رســـالتان في فلســـفة األخالق} حققهما وقدم لهما وعلق 

عليهما الباحث فيصل بدر عون.

عروبة غاربة

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} كنا على موعد في رواق فلسطين، بمعرض 
الكتاب بالدار البيضاء، في دورته الواحدة 
والعشـــرين، لنحّضـــر حوارنـــا المبرمـــج 
ضمـــن الفعاليات المصاحبـــة. حين لمحت 
”عبداللطيـــف اللعبـــي“ رفقة ”جوســـلين“، 
يدلفـــان من المدخل الرئيـــس. إننا لم نلتق 
منذ ست سنوات، مذ كان لمناضلي ومثقفي 
البلدان العربية قضية مشتركة واحدة، عبر 
خيوطها المتشابكة تناقش مفاهيم: ”الدولة 
و“العلمانيـــة“،  و“الحداثـــة“،  الوطنيـــة“، 

و“الديمقراطية“، و“اإلسالم السياسي“.
لـــم يتبادر إلى ذهن أكثرنا تشـــاؤما أن 
تجليـــات مختلفة لـ: ”النكبـــة“ و“التهجير“ 
الجماعيـــة“  و“المذابـــح  و“المخيمـــات“، 
ســـتنتقل تدريجيا إلى جل األقطار العربية، 
وســـيصير لكل شـــعب عربي ”فلســـطينه“ 
الصغـــرى أو الكبـــرى، مـــع قيمـــة بربرية 
مضافة، وليدة العودة إلى األنوية الطائفية 
والقبليـــة القديمـــة، القابعـــة فـــي القـــرار 
المكين للعقل الجماعي لألغلبية الصامتة، 
المنبعثـــة كالعنقـــاء مـــن تربـــة ”الكبـــت“ 
و“الجـــوع“ و“المصـــادرة“، أنويـــة ما قبل 

مفاهيم الدولة والعروبة والحضارة.
 كان اللعبـــي كمـــا عهدته دوما، شـــابا 
بمظهـــر شـــيخ، مع تفـــاؤل ال يـــذوي، فهو 
متأكـــد برغم كل ما جرى، أن األفق ألحالمنا 
القديمة، التي من واجبنا أن نحرســـها من 
النســـيان. تدفقت المرارات واللوعات بيننا 
في كلمات مختصرة، إذ ال يحتاج األمر إلى 
شرح طويل، فعبقرية اللغات أنها ال تعطيك 
المفـــردات الكاملـــة، فهـــي تتـــرك هوامش 
للصمت والبياض، ويقينـــا مجددا بأن أي 
حـــوار بين المثقف والناس ال يحتاج اليوم 

إلى تنظير، وال إلى مقدمات.
هكذا تحـــدث عبداللطيف اللعبي بلغته 
األم، التي لم يكتب بها يوما، ليقول األصدق 
واألبهـــى، تحس وأنت تســـتمع إليه، وهو 
يختـــار مفرداتـــه كحبـــات تيـــن أو زيتون، 
أنـــه لم يغادر كنف العربيـــة يوما، وال كتب 
كل تراثه الشـــعري والروائي والمســـرحي 
وســـيره ومحكياتـــه لألطفال بلغـــة أخرى، 
ضرة أو خليلة، لذا فإن أول ســـؤال يتبادر 
إلى الذهن وأنت تســـتمع إليـــه، هو: لماذا 
نفقـــد تدريجيا إحساســـنا باالنتمـــاء إلى 
”عروبة“ تجعلنـــا نملك وطنا ســـرمديا، لن 
تنهكه الحروب وال الطوائف وال تقســـيمات 
السياســـة؟ أهو إحســـاس بالذنب، متأخر، 
بحـــق األقليات، التـــي قمعتهـــا األطروحة 
القوميـــة ظهيرة االســـتبداد؟ أم هو انكفاء 
طفولي على الهويـــات الصغرى، بعد تغّول 

اإلجرام الديني؟
حيـــن أســـتعيد اليـــوم هـــذا الهـــروب 
الـــالإرادي من عروبة غاربة، أقرنه أساســـا 
برغبـــة غيـــر عقالنيـــة فـــي التملـــص من 
واقـــع منهار، وكأنما في تـــرك لغة االنتماء 
نجاة من جحيم الذاكرة الســـوداء للتسلط 
واالســـتبداد، وهروب من الظالم المتخايل 
في األفـــق، فلغتنا الجميلـــة باتت مختطفة 
فـــي رطانات الكالم الفصيـــح للنافرين إلى 
الجهاد في أرض الخالفة، لقد اغتصبت كما 
البشر واألوطان، وركبت لها لحية وعمامة، 
وامتشـــقت سيفا تســـيل من حوافه الدماء، 
بعـــد أن أهديت كقـــارورات عطر في قصائد 

ومالحم ومحكيات خالدة.
* كاتب من المغرب

للقراء آراء@
● مروان البلوشي: هناك العديد من األمور 

التي أحببتها في الرواية، أبرزها أن هذه 
الرواية هي ”كتاب العاجزين عن توديع 
الماضي، وعيش مشاعر حاضرهم كما 

ينبغي“. أو أنها رواية ”الجيل الجديد من 
الكتاب اللبنانيين والعرب المستمرين في 

حمل فشل منطقة الشام في داخلهم“، أو أن 
هذه الرواية دراسة جيدة في تفتت وتشظي 
العالقات اإلنسانية وبالذات عالقات الحب 

بين الرجل والمرأة في العالم العربي.

● مي أحمد: لن أقّيم الكتاب حتى ال أظلم 

جنى بما أنني لم أكمله، تحتاج جنى إلى 
المزيد لتكتب رواية جيدة. الرواية يسردها 

رجل ذو مشاعر أنثوية، وال أظن أن جنى 
كتبت شخصية رجل، لكنها أرادت أن تثبت 
أنه رجل من خالل النظرة الجنسية للمرأة، 
ومن خالل المشاهد الجنسية. مما قرأت ال 
أحسب أن الشخصية فيها طبيعة وطريقة 

الرجال، بل إن طريقة التفكير تبدو وكأن 
السارد هي أنثى. هذه أول لبنة في الرواية 

وهي مهتزة.

● إلهام: بداية ستشدك اللغة حتما وتنطلق 
مندفعا إلكمال الرواية، وقد تتمنى بينك 

وبين نفسك أن تكملها في جلسة واحدة أو 
جلستين، طبعا للقّراء أذواق، وأنا هنا أتكلم 

عمن يقاسمني الذوق القرائي. المهم الرواية 
هي مجّرد قصة حب بين رجل فلسطيني 
وامرأة لبنانية، أنهكا كالهما بالحروب 
وخصوصا الطائفية، ويستمر الحوار 

والحوار والحوار، وأحيانا تقحم الكاتبة 
شخصيات ثانوية لتعود بنا إلى الحوار، 

وهكذا دواليك حتى يصيبك الملل.

● إسالم محمد: أدب ما بعد الحداثة هو أدب 
الفرد بامتياز، الذات اإلنسانية في انفصالها 
عن المجموع، صراعاتها الداخلية، وتشظيها 

النفسي والوجداني، وعزلتها اإلجبارية في 
زمن الضجيج هو القاعدة، ونبذ كل ما هو 
إنساني ومعنوي فيه. هذه رواية عن الحب 

والحرب، مونولوغ ذاتي طويل، بوست 
روائي سردي بال ضفاف، مونودراما في 

قالب روائي، أو هكذا يحسبه القارئ.

● محمد إبراهيم: الرواية ملغمة باألفكار 

العارية، بدت لي في عدة مراحل كعدة مقاالت 
مطولة تدور في فلك (الحب والحرب والوطن 
والغربة و..). تعلمنا الرواية درسا هاما هو 

أن األفكار العظيمة ال تصنع رواية جيدة 
بالضرورة. فأن أقرأ رواية مميزة فنيا أختلف 

مع أفكارها، خير ألف مرة من رواية تتفق 
مع أفكاري مجردة من الفن والحس األدبي، 

فقط أفكار وأفكار، والمزيد من األفكار، ال تكف 

الكاتبة عن التعليق على كل حدث، غير أن 
مفاهيمها مسطحة وتقليدية بال أبعاد فكرية.

● مريم سام: طابق 99 ثاني رواية أقرأها 

لجنى الحسن، األولى ”أنا واألخريات“ قرأت 
50 صفحة ولم أستطع إكمالها، أما ”طابق 

99“ فهي أفضل من األولى، تحكي قصة 
مهاجرين فتاه وشاب وقصة الحب واأللم، 
إرث الماضي الذي لم يقترفاه لكن ورثاه. 

هو فلسطيني مسلم نشأ في مخيمات صبرا 
وشاتيال، وهي لبنانية مسيحية عائلتها 

شاركت في قتل  الفلسطينيين. وسط هذه 
التناقضات يولد الحب لكن لعنة الماضي 

والدم تطارده.

● أحمد: بعيدا عن نظرة اليأس واأللم 
والمعاناة التي تتضمنها الرواية، والتي 

أصرت الكاتبة على أن تبرز سماتها في كل 
شخصيات الرواية، حتى جورجيو المجنون 
ناله من اليأس وقلة الحيلة واأللم والمعاناة 

مثل األسوياء. لماذا يكون الحديث عن 
المعاناة أسهل دائما من التصدي لها؟ هل 

نحتاج نحن البشر أن نشاهد ألم غيرنا؟ هل 
هناك نشوة في أن يكون هناك دائما ضحايا؟ 

هذا هو محور شخصيات الرواية، الكل 
ينغمس في المعاناة، والكل يحاول أن يرى 

المعاناة مجسدة في غيره.

] جنى فواز الحسن كاتبة 
وروائية لبنانية، مولودة 

في شمال لبنان عام 1985. 
حاصلة على بكالوريوس 

وإجازة تعليمية في األدب 
األنكليزي وتتابع دراسة 

الماجستير. من أهم 
أعمالها ”رغبات محرمة“، 

و“أنا، هي واألخريات“.

] رواية ”طابق �99 تنتمي إلى أدب الحرب، 
لتقّدم تحديدا ذيول الحرب األهلية الّلبنانية 
من منظور حداثي. تمتّد أحداث الرواية بين 

لحظة مفصلية في مجزرة صبرا وشاتيال، 
سبتمبر 1982، ونيويورك عام 2000 ويستند 

السرد متعّدد األصوات إلى أسلوب تيار 
الوعي.

طابق 99

جنى فواز الحسن

منشورات ضفاف

زكي الصدير

} ال يتوقف الشاعر السعودي مسفر الغامدي 
عن الحنيـــن إلى تلـــك األرض، التـــي تنهض 
بخصبهـــا ومائهـــا وأحالمهـــا بيـــن الجبـــل 
والسهل والمطر مستحضرا اإلنسان المفقود 
في الزمن الرقمي العالي. نجده في مجموعته 
الجديدة الصادرة عن دار أثر السعودية بداية 
العام الجاري، ”شـــجرة يسقيها الشاي“، يقف 
ممتطيا لغة في غايـــة العمق، تجري عوالمها 
الشـــعرية خفيفة بيـــن مجـــازات منحوتة من 
مناخـــات األرض، وأحـــالم الطيـــن، وحكايات 

الجدات.

الكتابة عصيان

يقـــول الغامدي عـــن مناخـــات المجموعة 
لـ“العـــرب“: نعيـــش اآلن فـــي حيـــاة مليئـــة 
بالمرايا. ال نرى األشياء وإنما نرى انعكاسها، 
وصورهـــا. أريـــد أن أكون طبيعيـــا، وأن أرى 
األشـــياء على طبيعتها، لذلـــك كثيرا ما لجأت 
إلـــى اســـتعارة تلـــك األرض، ربمـــا كنوع من 
اإلدانة لهذه الحيـــاة المتكلفة التي نحاول أن 

نحياها.

الغامدي وبعد إصداره ”حينا من الضوء“ 
عـــام 2003 عـــن دار المدى، غاب عن المشـــهد 
الشـــعري أكثر من عشـــر ســـنوات، لكنه بقي 
حاضـــرا بمشـــاركاته الثقافيـــة كاتبا ومحلال 
وراصدا ومتابعا للمشـــهد المحلي والعربي؛ 
كتب المقالة بجدارة فـــي العديد من الصحف 
الســـعودية، وعّبـــر عن رأيه في جـــّل القضايا 
التي شغلت الرأي العام على المستوى األدبي 

واالجتماعي والسياسي.
وعن هذا الغياب يحدثنـــا الغامدي قائال: 
ربمـــا يحتاج األمر إلى فســـحة أطـــول، حين 
نحـــاول الخروج من طريقة معينة في الكتابة، 
إلـــى طريقة أخـــرى. الكتابة هي تمرين شـــاق 
على العصيان: من السهل أن تستبدل قميصا 
بقميـــص، ولكـــن يصعـــب أن تســـتبدل كتابة 
بكتابة. آمل أن يجد القارئ في هذه المجموعة 

ما يبرر هذه الفسحة الطويلة نسبيا.

السينمائي في الشعر

هنالك انطباع يتســـّرب إلى وعي المتلقي 
لنصوص المجموعة؛ وهو أن الغامدي يلتقط 
المشاهد بعدســـة ســـينمائية عالية الجودة، 
حيث يأخـــذ الصورة بشـــكلها التفصيلي في 
مشـــهد متعـــّدد التكوينات، ثـــم ينتهي برصد 
حالة من حاالت القرية أو القبيلة، وكأنه يريد 
لفضاءاتـــه أن تتســـع لعيـــون المتلقي. وهذا 
التأويل -ورغم أن الغامدي ال يحب تفســـيره- 
إال أنـــه حاضر في تفاصيل النـــص. وهذا ما 
عّبر عنـــه قائال: أعتقد أن هذا من الحســـنات 

القليلة التي يمنحها عصرنا 
للشـــعر: أن تتحول عيوننا 
إلى كاميرات، وكتاباتنا إلى 
سيناريوهات ألفالم محتملة.

وســـتين نصا  أربعة  عبر 
شـــعريا قصيرا كّثف الغامدي 
فضاءاتـــه للمتلقـــي، حيث قّدم 
تجربتـــه علـــى شـــكل مشـــاهد 
أحيانا،  المـــرأة  مـــع  متعالقـــة 
ومع األرض ســـاعة، وفي القرية 
والقبيلة في ساعات أخرى. لكنه 
بقي محاطا في جميع النصوص 
باشتعال السؤال الوجودي الدائم 

عن الحنين لزمن ال يعود.

الثقافي والسياسي

في المجموعة احتفاء باألغاني الشـــعبية 
وبالمـــكان والرقـــص. وكأنه حنيـــن لزمن لم 
يعد متاحـــا، األمر الذي دفعنا إلى التســـاؤل 
مـــع الغامدي عن كيف ُغّيبـــت هذه ”الطقوس 

االحتفالية“ عن تكوين إنساننا في السعودية؟ 
يجيـــب: ال أريد أن أعيد الكالم الذي تكرر 
كثيـــرا عـــن الدور الســـلبي لما ســـمي 
بالصحوة اإلســـالمية في ذلـــك، ولكن 
الواقـــع المّر الذي نعيشـــه يحتم ذلك. 
أن يفصلوا  لقد حـــاول ”الصحويون“ 
إنســـانا على مقـــاس اآلخـــرة، لذلك 
افتقدنـــا كل ما يبعث علـــى الحياة. 
أظن أننا خســـرنا الدنيا ولم نكسب 

اآلخر.
ويتابـــع الغامـــدي مستشـــرفا 
للمرحلـــة القادمـــة فـــي المشـــهد 
الثقافي العربي عامة، والسعودي 
يقول  الخصـــوص،  وجـــه  علـــى 
”نحـــن اآلن محكومـــون بالعالـــم 
الـــذي نســـكنه. نتبـــادل األفـــكار أكثـــر ممـــا 
نتبادل الســـلع، لكن هذا كله لـــن يكون كافيا، 
في ظـــل هيمنة األفكار المعاديـــة للثقافة على 
مـــا عداها. ما الفائـــدة إن ازدهرت الرواية أو 
الشعر في ظل تفكك الدول، وهيمنة الخرافات 

واألساطير؟ لست متفائال يا صديقي“.
وفـــي ســـؤال عـــن تجـــّدد المواقـــف على 
المســـتوى العربي؛ الربيع وما بعده، وإن كان 

يرى أنه باإلمكان خلـــق هوية جامعة للمثقف 
السعودي بتعّدد أطيافه وانتماءاته؟ 

يجيب الغامدي: مع األسف صوت المثقف 
ليس مسموعا، ما لم يتخندق في تيار سياسي 
معين، أو اتجاه شعبوي ما: ما لم يتحول إلى 
”طبـــال“، فـــي حفلـــة التهريج والرقـــص التي 

تحيط بنا من كل جانب. 
ويضيف: نحتاج إلى ســـنوات طويلة لفهم 
الـــدور الحقيقـــي للثقافة والمثقـــف؛ المثقف 
الناقـــد الذي يتعالـــى على ترهات السياســـة 
وأالعيبهـــا، والذي ال يكـــرس مواهبه لصناعة 
األوهام. ليس في األفـــق -رغم كل التحّوالت- 
مـــا يدل على أننا في الطريق إلى نوع من هذه 

الثقافة والمثقفين.

 [ ما معنى ازدهار األدب في ظل تفكك الدول وهيمنة األساطير والخرافات

مسفر الغامدي: الكتابة تمرين شاق على العصيان

ــــــت أم مكانية، إنه من  ــــــر التصاقا بتفاصيلهــــــا، زمانية كان الشــــــاعر هــــــو ابن بيئته واألكث
ــــــه، هو من يحملها معه في كلماته وهي من حتمله كما حتمل ســــــماء  يحتضنهــــــا وحتتضن
طائرا يخوض في بطنها. لعل هذا االرتباط باملكان جلّي عند الشــــــاعر الســــــعودي مسفر 

الغامدي، ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الشاعر للحديث عن أرض الشاعر وشعره.

عصرنا يمنح للشعر أن تتحول 

عيوننا إلى كاميرات، وكتاباتنا 

ــــى ســيــنــاريــوهــات ألفـــالم  إل

محتملة
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مسفر الغامدي: حياتنا مليئة بالمرايا ال نرى األشياء وإنما نرى انعكاسها وصورها

نصان لمسفر الغامدي 

سنة ثالثة

نســـيت أن أقول لهم أنني لم أسرق/ كنت 
وجـــدت البالطـــة الملونـــة/ خـــارج فناء 
المدرسة/ شاهدتها وحيدة وحزينة/ ألنها 
لم تجد مكانـــا لها/ في أرصفة المدرســـة 
الجديـــدة/ أخذتها ولم أســـرقها/ ال أعرف 
ماذا كنت سأصنع بها/ ربما أردت أن أزرع 

طريقا ملونا ال أكثر../.
المدير يخفي ضحكته/ خلف شماغه الرث/ 
يجّر ذقنه إلى األسفل/ يقول لي بتهكم:/ “ 

أفااااا.. إذا سرقت اسرق جمل“/.
المـــدرس ذو الوجـــه الحـــاد/ واألســـنان 
لفـــرط  أســـنانه  تســـقط  تـــكاد  البـــارزة/ 

الضحك../.
لـــم أضحك مثلهما/ ولم أبـــك مثل األطفال 
اآلخريـــن/ الذيـــن ســـبقوني بمنهوباتهم 

الثمينة/ إلى حفلة الضرب والتوبيخ../.
كنت خائفا فقط../.

لقـــد صدقـــُت أننـــي ســـارق/ وأن يـــدي 
ســـتنفصل عن جسدي/ ولن يتسنى لي أن 

ألّوح بها مجددا/.

العصا

سألُت أبي:/ ــ كيف تريه ما ال ُيرى؟/.
قال لي:/ ــ ليست عصا../.

حين قـــرر الله أن يخلقـــه أعمى/ قطف له 
غصنـــا من أغصـــان الجنـــة/ ووضعه في 

يده/.

طويلـــة  ســـنوات  إلـــى  نحتـــاج 

لفهـــم الدور الحقيقـــي للثقافة 

والرســـالة الحقيقيـــة للمثقـــف 

الناقد 
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 ّ



رضاب هنار

} ”ريح الشمال“ مسلســـل تلفزيوني خليجي 
من إخراج مصطفى رشيد وتأليف جمال صقر، 
ويتشـــارك في بطولتـــه كل من الفنـــان محمد 
المنصور، الفنان نصر حماد، الفنانة إسمهان 
توفيق، الفنان أحمد الجســـمي، الفنان سيف 

الغانم، والفنانة شهد الياسين.
عبـــر العديـــد مـــن الخيـــوط والقصـــص 
المتشـــابكة والمتقاطعة مع بعضها البعض، 
يبرز ”ريح الشـــمال“ التراث الخليجي بطريقة 

ال تخلو أبدا من التشويق والترقب.
المسلســـل يضيء على النمط المعيشـــي 
للحياة في العقود الســـابقة الكتشـــاف النفط، 
هـــذه الثـــروة الهائلـــة، مظهرا حجـــم التعب 
والمعانـــاة والقســـوة البالغـــة التـــي طالما 
واجهت أبناء الخليج العربي في سعيهم وراء 
كسب الرزق وتأمين المتطلبات واالحتياجات 

أوال  فرضتهـــا  صعوبـــات  وهـــي  اليوميـــة. 
وأخيرا الطبيعة الجغرافية للمنطقة، والواقع 

السياسي واالقتصادي آنذاك.
أما القصة، فتحكي عن مجموعة العالقات 
والشـــخصيات في مقدمتها ”بو صقر“، الذي 
عانـــى الكثيـــر كمـــا غيره مـــن رجـــال الزمن 
الماضـــي، وعن العالقة التـــي تربطه بأبنائه، 
وبزوجتـــه الراحلـــة، وبحاضـــره وبإمكانيـــة 
معايشـــته لذلك وفقـــا للمعطيـــات الموجودة 
والجاهزة ســـلفا، وأيضا لتلـــك التي يجب أن 
يوجدهـــا بنفســـه، وكذلـــك شـــخصية ”آمنة“ 
العاكســـة لمظاهر األصالة، التي طالما تغنى 
بها أهـــل الخليـــج، والواضحة مـــن خالل ما 
تفعله ألجل أهلهـــا، وفي المواقف التي عرفت 

بها شخصيتها القوية والطيبة. 
عمومـــا، يريـــد أن يرصد ”ريح الشـــمال“ 
البساطة بمفهومها الحقيقي الذي كان يسيطر 

علـــى الحياة المعيشـــية في الخليج ســـابقا. 
إذ تتبـــّدى فـــي أكثـــر األخالق جماليـــة ونقاء 
منها الكـــرم، الصـــدق، الترابـــط االجتماعي، 
والتضحيـــة. تنقلت حبكـــة العمـــل الدرامية 
بيـــن الكثير مـــن النقاط األساســـية التي ركز 
طاقـــم العمل على أهميـــة إبرازها للمتلقي في 
كل مـــكان. بدءا من الخطورة المرافقة لرحالت 
صيد اللؤلـــؤ، وصوال إلى أحـــداث وتفاصيل 

بمنتهى الخصوصية والرومانسية.
كل ذلـــك يتشـــكل دراميـــا مـــن أجل رســـم 
المالمح البســـيطة والعامـــة لمجتمعات تلك 
الفتـــرة، وتحديـــدا المجتمـــع الخليجي الذي 
ينعكـــس منه علـــى وجه الخصـــوص مجتمع 
اإلمارات، قبل أن تصبح على هيئتها الحالية. 
من جهة ثانية، اســـتطاع ”ريح الشـــمال“ 
الوصول إلى مشاهديه، ليس فقط بما يطرحه 
مـــن دراما جادة وصادقة قد نعتبرها تاريخية 

أو حتـــى توثيقيـــة في بعـــض مالمحها. إنما 
بالكوميديا وبالمواقف الطريفة التي يطرحها، 
وفق ســـيناريو يعتمد علـــى الواقعية المطلقة 

قبل أّي شيء.
كل هـــذه العوامل مجتمعة، تســـتدعي من 
المتابع قراءة نقدية مغايرة لهذا العمل، تتخذ 
بعين االعتبار مـــدى تنّوعه الدرامي اآلخذ في 
التطور بالشـــكل الذي يتناســـب مـــع إمكانية 

القراءة المعاصرة.
وكمـــا تّم التناغم دراميـــا مع التاريخ، ثمة 
بطولة درامية منافســـة يمثلها المكان والبيئة 
المحّملة بالتقاليد، وبممارســـات وســـلوكات 
كانت شـــائعة في وقت من األوقات، وأصبحت 
فـــي واقعنـــا الراهـــن تشـــّكل الجـــزء المعني 
بالحنين، حيث ساهم الديكور العام للمسلسل 
بصياغة المنـــازل والمســـاكن واألماكن التي 

تمكن المتابع من تنشق رائحة القدماء.
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منوعات
[ دراما توثق للذاكرة التراثية بلغة تمزج بين التشويق والترقب

{ريح الشمال} مسلسل واقعي بلغة طريفة وسرد يؤرخ

يســـتعد نجـــم بوليوود شـــاروخان لعرض أحـــدث أفالمه 

{مروحـــة}، وهو مـــن إخراج مانيش شـــارما، كما ســـيبدأ 

العمل في فيلمه القادم {رئيس} لروهيت شيتي.

طرحت النجمة العراقية شـــذى حســـون مؤخـــرا ألبومها 

الجديد {ولهانة}، كما قامت بتصوير أغنية {ابن اللذينا} 

على طريقة الفيديو كليب.

بدأ النجم المصري يوســـف شعبان، تصوير أول مشاهده 

في مسلســـل {أوراق التوت} مع المخرج هاني إســـماعيل، 

والمسلسل من بطولة صابرين، وسميحة أيوب.

◄ طرحت النجمة املصرية شيرين 
عبدالوهاب مؤخرا أغنيتها الوطنية 

اجلديدة ”جنودنا الرجالة“، والتي 
صّورتها على طريقة الفيديو كليب. وقد 

تعاونت شيرين في األغنية اجلديدة 
مع طليقها املوزع محمد مصطفى ألول 
مرة منذ انفصالهما عام 2012، واألغنية 

من كلمات تامر حسني وأحلان عمرو 
مصطفى. و“جنودنا 

الرجالة“ أغنية وطنية 
مصرية مصورة، 
تظهر مواجهات 

اجليش املصري ضد 
اجلماعات اإلرهابية 

املتطرفة، 
والصعاب 

والضغوطات 
التي يتحملونها 

من أجل الذود 
عن وطنهم.

◄ يستعد مسرح ”امليدان“ في حيفا 
لتقدمي إنتاجه اجلديد، املعنون بـ“1945“، 
والتي تقتطع من خالله املسرحية جزءا 
من الذاكرة الفلسطينية قبل النكبة، في 

قرية فلسطينية يقوم أهلها بجمع القمح 
ونقله إلى البيدر، لتكون بداية موسم 

حافل باألعراس واألفراح. املسرحية قراءة 
ملرحلة االنتظار الفلسطينية التي بدأ فيها 
”وعد بلفور“ بالتحقق واندفعت الهجرات 

إلى فلسطني. فتصّور املسرحية تناقضات 
املرحلة التي تتبّدى في الثورة واحلب 
واخليانة في ظل االنتداب البريطاني.

◄ أعلنت اللجنة املنظمة أليام الشارقة 
املسرحية التي ستنطلق أعمالها في 

الثامن عشر من مارس اجلاري، أنه سيتم 
تكرمي النجمة الكويتية سعاد عبدالله 

على املستوى العربي، بينما سيكرم 
املهرجان على املستوى 

اإلماراتي الكاتب 
املسرحي 
إسماعيل 

عبدالله األمني 
العام للهيئة 

العربية للمسرح. 
هذا وسيشهد 
حفل االفتتاح 

عرض 
مسرحية 

”خيل 
تايه“.

◄ تتواصل إلى غاية السابع من مارس 
اجلاري بضاحية حمام األنف التونسية، 

الدورة 28 ملهرجان علي بن عياد للمسرح، 
التي حملت شعار ”اجلسد احلر“، حيث 

عملت هيئة املهرجان على انتقاء عروض 
مسرحية تبرز موقع اجلسد في املمارسة 

املسرحية من تونس واملغرب والعراق. 
كما سيواكب عشاق الفن الرابع مجموعة 
من العروض الكوريغرافية، لكل من سهام 

بلخوجة بعنوان ”هيجان“، ورشدي 
بلقاسمي بعنوان ”إذا عصيتم..“، وجنيب 

خلف الله بعنوان ”حديقة احلب“.

◄ طرح موقع ”يوتيوب“ مؤخرا أوبريت 
بعنوان ”مصر قريبة“ من إخراج تامر 
مهدي، شارك في غنائه ومتثيله عدد 
كبير من النجوم املصريني والعرب، 

بهدف الترويج للسياحة املصرية، وجاء 
على رأس النجوم املصريني محمد منير، 
وأنغام، ومن العرب مطربو اخلليج: بندر 

سعد، وفايز السعيد، ونوال، وبلقيس. 
كما شارك في متثيل األوبريت عدد كبير 

من جنوم مصر، منهم آسر ياسني، وغادة 
عادل، ومحمد 

هنيدي 
وسوسن 

بدر 
وآخرون.

◄ يتواصل إلى غاية العاشر من مارس 
اجلاري بقصر الفنون (ساحة دار األوبرا 

املصرية)، معرض في دورته الثانية 
ملبادرة ”لوحة لكل بيت“. ويهدف املعرض 

إلى دعم الفنانني التشكيليني املصريني 
بترويج وتسويق أعمالهم الفنية بأسعار 
في متناول اجلميع، ويشارك في املعرض 

حوالي 200 فنان مصري من مختلف 
األجيال، يعرضون نحو 500 عمل فني في 

جميع مجاالت الفنون التشكيلية.
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نصرية ختتوخ

} كثيرون يتذكرون درسدن في سياق الحرب 
العالمية الثانية وآالمهـــا، لكن تاريخ المدينة 
الغنـــي يمكنه أن يعيد الذاكـــرة الجماعية إلى 
فترات أكثر جماال وانفتاحا على إبداع اآلخر.

عرفـــت مدينـــة درســـدن األلمانيـــة فتـــرة 
مزدهرة، إّبان حكم الملكين أغســـطس الثاني 
والثالث الساكسونيين، اللذين عمال على جمع 
لوحات فنية شـــكلت مجموعة شديدة التميز، 
أذهلت الشـــاعر األلماني غوتـــه، وألهمت من 
يعتبره البعض مؤسســـا لتاريخ الفن يوهان 

يواخيم فينكلمان.
درســـدن مجاورة لنهـــر األلـــب، أصبحت 
في عهـــد أغســـطس الثالث فلورنســـا جديدة 
تســـتقطب الفنانين، ليرسموا من أجل القصر 
أو تشـــترى أعمالهـــم لتنضـــّم إلـــى ثـــروات 
المدينـــة، فيضـــاف إلـــى رفاهيتها اإلشـــعاع 

الثقافي والفني.
يشاهد المتابع للشأن التشكيلي العالمي، 
من بين لوحـــات المجموعة المعروضة حاليا 
تحت شـــعار ”ســـّر درســـدن“، وإلى حدود 25 
مايـــو 2015، بمعـــرض دو خرونينغر (بمدينة 
وتدرجات  أنماطـــا  الهولنديـــة)،  خرونينغـــن 
متعددة في رحلة الفن، ال تأخذ المشاهد إليها 
فحســـب، بل تجعله يفهم الشاعر غوته تماما، 
وهو يقول أن إعجابه باللوحات كان يفوق أّي 

تصّور لمستوى شّدة اإلعجاب عنده.
مـــن األعمال المعروضة فـــي المعرض، ما 
أبدعته ريشـــة فنانيـــن إيطالييـــن أقاموا في 

درســـدن كبرناردو بيلوطو، الذي رسم مشاهد 
من المدينـــة أبرز فيها العمـــران بدقة وإتقان 
شديدين مركزا على الضوء في فضاء لوحاته.
ومنها أخـــرى لعمالقـــة إيطاليين من زمن 
ســـبق تيتيان الذي تقـــف “امرأته التي تلبس 
األبيض“ مندهشـــة تنظر إلى من يمّر قربها. ال 
تقول شـــيئا، لكن تاريخها يتحّدث بأنها تعود 
علـــى األرجـــح إلى عـــام 1561، حيـــث اقتناها 
أغســـطس الثالث عام 1756، ويقال أنها تمثل 

“الفينيا“ ابنة تيتيان التي توفيت يافعة.
كذلك تضّم المجموعة سلسلة بورتريهات، 
تجمع وجوها متعّددة لنســـاء ورجال بأعمار 
مختلفة من إبداع فنانين ذوي تقنيات وقدرات 
فنية متفاوتة، من بينهم المذهل رمبرانت فان 

راين ودييغو فيالسكيز.
وتغتني المجموعـــة أيضا بلوحات مثيرة 
بدراميتهـــا مثـــل لوحـــة ”تعذيـــب القديـــس 
لخوسي ريبيرا، وخطف زيوس  الورانتيوس“ 
متمثال فـــي صقر لغانيمـــادس لرمبرانت فان 

راين ودافيد، ورأس جالوت لليونيلو سبادا.
تحضر لوحـــات الطبيعة الميتـــة، منتهى 
الحيـــاة والجمال فارضة قوة اإلتقان واإلبداع 
فيها، موقعة بأسماء أبراهام مينيون وإرنست 

ستوفن ودانييل سيخرس وغيرهم.
والمجموعة ككل تشـــهد بأن درسدن التي 
عرفت حرب السنوات السبع في القرن الثامن 
عشر والحرب العالمية الثانية، تطل بميراثها 
وكأنها لـــم تكن يوما مثل اليســـوع ذي التاج 
الشـــوكي، لغيـــدو رينـــي تتطلع متعبـــة إلى 
الســـماء، وكأّنها كانت دومـــا راضية مرتاحة 

بكنز اإلبداع اإلنساني الذي جمعته، وفي هذا 
أمل لمدن كثيرة تحزن اليوم بشرف، وال يجب 

أن تيـــأس من قدوم غد يمســـح الحـــزن عنها، 
ويقرأ الجمال فيها.

المسلسل يعكس رفعة أجواء العائلة الخليجية في بدايات القرن العشرين

ـــســـل يــــعــــرض عــبــر  املـــســـل

الدراما  من  متعددة  مستويات 

في  الخليجي  املــجــتــمــع  حــيــاة 

العقود األولى من القرن املاضي

 ◄

ــــــي ”ريح  للمسلســــــل الدرامــــــي التلفزيون
ــــــه بني مسلســــــالت  الشــــــمال“ خصوصيت
الدراما التلفزيونية اخلليجية التي ظهرت 
بشدة في الســــــنوات القليلة املاضية، فهو 
ــــــة، يتناول محورا تاريخيا  وبأجزائه الثالث
ــــــا من حياة مجتمع اخلليج العربي  مفصلي
في بدايات القرن العشــــــرين، ويستعرضه 
من خــــــالل قصة واقعية تعتمد على أركان 
ومعلومــــــات توثيقية من الذاكــــــرة التراثية 
ــــــي طرحت مجددا مبا يتوافق  القدمية، الت
مع اهتمامات اإلنســــــان املعاصر، محليا 

وخليجيا وعربيا.

من فضلكم الصورة أوال

} من حق السينمائيني الشباب أن ميارسوا 
التجريب في السينما، وأن يستخدموا 

الكاميرا كما يشاؤون، وأن يكتبوا ويبتكروا 
السيناريوهات التي تشبع خيالهم، كما أن 
من حقهم اكتشاف مناطق جديدة، قد تكون 

مجهولة فيما نطلق عليه ”لغة السينما“.
وفي املقابل فإن الشرط الوحيد 

واملطلوب االلتزام به كضرورة أساسية 
ملشاهدة أّي فيلم، هو شرط جودة الصورة، 
أي إنتاج صورة تتمتع مبواصفات تصلح 

للعرض على اجلمهور، فأنت في نهاية األمر 
ال تصنع األفالم لنفسك أو لكي تعرضها 
على أهل بيتك وأصدقائك، بل ال بّد لها 

من الوصول إلى اجلمهور بأّية وسيلة من 
وسائل العرض املتاحة حاليا ولو عبر شبكة 

اإلنترنت.
أما أن تكون الصورة ذات مواصفات 

ال تصلح للمشاهدة أصال، عندئذ ال يصبح 
هناك أّي معنى ملا هو موجود داخل 

الفيلم من مضمون أو رسالة أو قضية 
لها أهميتها، ومهما كانت عفوية الصور 

واللقطات، فال بّد أن تتمتع بدرجة من النقاء 
والوضوح تسمح بعرضها ومشاهدتها.
هذا لألسف ما يفتقده عدد كبير من 
األفالم التي يصنعها املخرجون العرب 

الشباب، بدعوى أنه ليس من الضروري أن 
تكون الصورة واضحة ومستوية وتتمتع 

بدرجة ما من اإلضاءة، تسمح بالتعامل 
معها بصريا.

كانت فكرة السينما اخلشنة في املاضي، 
في ستينات القرن العشرين، ترتبط بظهور 

”السينما الثورية“ التي نشأت في غابات 
أميركا الالتينية، تلك السينما النضالية 

التي رفعت وقتها شعار ”الكاميرا- سالح“ 
أي أو كما قال غودار، ”تطلق 24 طلقة 
في الدقيقة“، إشارة إلى كون الكاميرا 

السينمائية تلتقط 24 صورة في الدقيقة 
الواحدة، وكانت هذه األفالم تصّور وسط 

معارك الغابات بني القوات احلكومية 
والثوار اليساريني.

كان التصوير في تلك الفترة يتّم سرا 
وباستخدام كاميرات عتيقة من مقاس 16 أو 
8 مم، ولم تكن تتوفر تقنيات حديثة متقدمة 

للتحميض والطبع، ولذلك سادت الصورة 
املهتزة املظلمة املليئة باحلبيبات. ورمبا 

أصبح هذا الطابع للصورة جزءا من فكرة 
الفيلم الثوري وقتذاك.

أما اليوم فقد تغّير احلال، وأصبح من 
املمكن استخدام الكاميرات الرقمية الدقيقة 

من زوايا معينة، ال ميكن اكتشافها وميكنها 
بالتالي أن تلتقط األحداث الساخنة وقت 

وقوعها دون مشاكل كبيرة، كما لم تعد 
األفالم املصورة بهذه الطريقة في حاجة إلى 
حتميض وإظهار ثم طباعة، بل أصبح ميكن 

عمل املونتاج والتجويد وإدخال املؤثرات 
واملوسيقى وغيرها عن طريق الكومبيوتر، 
ثم إرسال الفيلم بالبريد اإللكتروني كملف 
ضوئي، ميكن تخزينه على إسطوانات أو 

على شرائح الذاكرة وعرضه على اجلمهور.
وهذه الكاميرات تنتج صورا ذات درجة 

عالية من الوضوح والنقاء، ولم يعد بالتالي 
من املمكن قبول الفيلم الباهت أو املظلم، 

والصور املهتزة، بدعوى أنه فيلم ”ثوري“ 
فمن دون صورة واضحة ال يوجد فيلم، 

أليس كذلك؟

* ناقد سينمائي من مصر

أمير العمري
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{سر درسدن} معرض تشكيلي يمسح أحزان مدينة الحروب

 المعرض يعيد قراءة الجمال الذي غاب عن درسدن لسنوات



} كاليفورنيــا - أثار إعالن شـــركة آبل دخول 
عالـــم تصنيع الســـيارات ردود أفعال متعددة 
أغلبهـــا تصب فـــي خانة صعوبـــة بداية هذه 
الشـــركة العمالقة دخول املجال خاصة وأنها 

ستواجه أباطرة صناعة السيارات.
ويقـــول برايـــان رمير، املدير املشـــارك في 
مركـــز املواصالت التابع جلامعة نيو أنغالند، 
واخلبيـــر بشـــركة ”إم تي آي أيـــدج-الب“، إن 
خبرة آبل فـــي إنتاج مصنوعـــات يرغب فيها 
املســـتهلك تعطي الشـــركة ميزة فريـــدة فيما 
يتعلق مبا ســـتكون عليه ســـيارات املستقبل، 
مضيفا ”أعتقد أن ما ســـتضيفه آبل إذا وجلت 
هذا املجال هو القـــدرة واملال الالزمني إلنتاج 

شيء مختلف“.
ويبدو جيفـــري ميلر، وهـــو عضو مبعهد 
املهندسني الكهربائيني واإللكترونيني أكثر ثقة 

في أن شـــركة آبل مهتمة أكثر بتصنيع أجهزة 
تســـتخدمها الســـيارات أكثـــر مـــن اهتمامها 

بصناعة السيارات ذاتها.
 ويضيـــف ميلـــر ”ال أعتقـــد أن آبل مهتمة 
بدخول ســـوق الســـيارات، وكما تفعل غوغل 
باشـــتراكها مع شـــركات تصنيع الســـيارات 
بإضافة تقنيات القيادة الذاتية، ســـتفعل آبل 

نفـــس الشـــيء، وتتنافس معها علـــى إضافة 
تقنيات مختلفة“.

ويتابـــع ”تتنافـــس شـــركتا غوغـــل وآبل 
كفرســـي رهان علـــى إدخال نظامي التشـــغيل 
أندرويد، و“آي أو أس� إلى ســـيارات مختلفة. 
وتتمتع الشركتان مبيزة في إنتاج البرمجيات، 
ويعمل فيهما مهندسون على مستوى عال من 
الذكاء، مما يشكل إضافة إلى سوق السيارات 

ذاتية القيادة“.
 ويضيف ميلر قائـــال ”طريقة عمل أجهزة 
الكمبيوتر مازالت بحاجة إلى حتسني لتحديد 
عوائـــق احلركة والتوقف علـــى الطرق. هناك 
حاجة التخاذ قرارات بناء على املعلومات التي 
تزّود بها هذه األجهزة، كما أن هناك حاجة إلى 
تشريعات وقوانني جتعل العمل أكثر سهولة.  
ويقـــول رميـــر ”العقبة في طريـــق آبل لدخول 

عالم صناعة الســـيارات تتمثل في أن الشركة 
لم تعمـــل في بيئة قانونيـــة محكمة“. ويعتقد 
أيضـــا أن صناعة اإللكترونيات االســـتهالكية 
مختلفـــة متاما عـــن قطاع صناعة الســـيارات 
التـــي حتكمهـــا قوانـــني صارمة تتفـــاوت في 

طبيعتها من بلد إلى آخر“.
ومعروف عن شركة آبل أنها تفضل التمهل 
حتى تتمكن مـــن إطالق منتجات ال تشـــوبها 
شـــائبة، بدال من االســـتعجال لدخول السوق 
مبنتجـــات فيها بعض العيـــوب. وال ترى آبل 
بأســـا في أن يكـــون غيرها فـــي املقدمة، على 
أن تطـــرح هي منتجات يكون لتصميمها متيز 

كبير في السوق.
وإذا مـــا طبقـــت آبـــل املبـــدأ ذاتـــه علـــى 
السيارات، فستجد نفسها تدخل مجاال حتتدم 

فيه املنافسة.  

} جنيف - أعلنت شـــركة بوغاتي أن معرض 
جنيـــف للســـيارات املقـــرر تنظيمه، سيشـــهد 
الكشـــف عن املوديل رقم 450 من طراز بوغاتى 

فيرون.
وصّرح فولفغانغ دورهامير، رئيس شـــركة 
بوغاتي، أن الشـــركة ستحتفل باملوديل األخير 
من طراز بوغاتى فيرون خالل معرض جنيف. 
يذكـــر أنه تبقى 8 ســـيارات من طـــراز بوغاتى 
فيرون في نهاية عام 2014، وقد متكنت الشركة 
من بيع 7 ســـيارات في بدايـــة عام 2015 لتبقى 
سيارة واحدة ســـيتم االحتفال بها في معرض 

جنيف للسيارات.
وتعتزم شـــركة بوغاتي الفرنســـية التابعة 
ملجموعة فولكســـفاغن األملانية إطالق ســـيارة 
رياضيـــة جديدة بديلـــة عن ســـيارة ”بوغاتي 
فيرون“ حتمل اســـم ”بوغاتي تشيرون“. ويرى 
اخلبـــراء اســـتنادا إلـــى صـــورة فوتوغرافية 
نشـــرت علـــى شـــبكة اإلنترنـــت أن الســـيارة 

اجلديدة ستكون موديال هجينا.
وتشـــير املعلومات األولية إلى أن بوغاتي 
تشيرون ستطلق مبحرك بوغاتي فيرون املطور 

سعة 8.0 لتر الذي يولد حاليا قوة 1200 حصان 
على أمل اخلضوع إلى حتديثات لزيادة قوته، 
إضافة إلى محرك كهربائي ما قد مينح السيارة 
فـــي احملصلـــة قوة تزيـــد علـــى 1.500 حصان 
و1.490 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويجعلها 
قادرة على التســـارع مـــن 0 إلى 100 كم/س في 
2.3 ثانية، فيما ســـتبلغ سرعتها القصوى 450 
كـــم/س، وهي ســـرعة يصعب تســـجيلها على 
أرض الواقـــع النعدام العجـــالت القادرة على 

حتمل هذه السرعة الهائلة.
وســـتمتلك ســـيارة ”تشـــيرون“ صنـــدوق 
تروس من ســـبع سرعات، كما سيحصل محرك 
هذه السيارة الرياضية على نظام حقن مباشر 
للوقود، إلـــى جانب مجموعة من األنظمة التي 
تتوافق مع األنظمة األوروبية لتقليل استهالك 
الوقـــود وانبعاثات غاز ثاني أكســـيد الكربون 

واحملافظة على البيئة.
ومن املتوقع أن يقل وزن ”بوغاتي تشيرون“ 
عن ســـيارة بوغاتي فيـــرون البالغ وزنها 1840 
كيلوغرامـــا، على الرغم من حصول الســـيارة 
القادمة على محرك كهربائي وبطاريات ليثيوم.
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شـــركة {بوغاتي} الفرنســـية التابعة لمجموعة {فولكس فاغن}سيارات

األلمانية تعتزم إطالق ســـيارة رياضية جديدة بديلة عن سيارة 

{بوغاتي فيرون} وتحمل اسم {بوغاتي تشيرون}.

غيوم دوفوشيل نائب رئيس شركة فاليو الفرنسية يشدد على 

ضـــرورة التمييز بين {مـــا يمكننا فعله تقنيا ومـــا يبدي الجمهور 

العريض استعدادا لتقبله}.

جيفـــري ميلـــر: العقبة فـــي طريق آبـــل لدخول عالـــم صناعة 

الســـيارات تتمثل في أن الشـــركة لم تعمل فـــي بيئة قانونية 

محكمة.

صراع األقوياء يحدد خطوط إبداع صناعة السيارات
[ التكنولوجيا والوقود البيئي وفخامة األلوان من أسرار النجاح [ الكبار يستثمرون ماليين الدوالرات في األبحاث   

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

آبل ترسم مالمح سيارة المستقبل

نهاية األسطورة {بوغاتي فيرون} في معرض جنيف

◄ فولكس فاغن تقرر التمهيد 
اجلديدة  لسيارتها ”باسات سي.سي“ 

من خالل طرح سيارتها الرياضية 
املستقبلية ”جي.تي.آي“ الكوبيه التي 

متتاز بخطوط تصميمية مبتكرة 
ميكن اعتبارها تلميحا إلى اجليل 

اجلديد من سيارة باسات اجلديدة. 

◄ قال نيك هايك، الرئيس التنفيذي 
لشركة صناعة الساعات السويسرية 

سواتش، إن الشركة تعتزم دخول 
مجال صناعة بطاريات السيارات 
الكهربائية وتطوير خاليا الطاقة 

للسيارات خالل السنوات الثالث أو 
األربع املقبلة.  

◄ مجموعة من الباحثني في 
أستراليا ينجحون في إنتاج 

محرك نفاث (توربيني) باستخدام 
تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد 

”املجسمة“، وقالوا إنهم يرغبون 
باستخدام هذه التكنولوجيا على 

نطاق جتاري.  

◄ ”شيفروليه تي إف آر“ حتتل 
املرتبة األولى على قائمة الشاحنات 

األكثر مبيعا خالل يناير 2015، 
مببيعات 2040 وحدة مقابل 1.9 ألف 

وحدة خالل الشهر ذاته من 2014، 
وتلتها ”شيفروليه إن بي آر 66“ بـ626 

وحدة مقابل 696.  

◄ هيونداي تعلن عن استدعاء نحو 
204768 سيارة من طراز النترا، وقالت 

الشركة الكورية اجلنوبية في بالٍغ 
لهيئة سالمة السيارات األميركية، إن 
قرار االستدعاء يشمل سيارات النترا 
سيدان ذات األبواب األربعة واملنتجة 

منذ يونيو 2008 حتى أبريل 2010.

باختصار

} لندن - تضمن معرض الس فيغاس لألجهزة 
اإللكترونية األخير، مجموعـــة من االبتكارات 
التي قد حتدد مفهوم ســـيارات املستقبل، ومن 
بينهـــا مركبـــات تعمل دون ســـائق وأخرى ال 
تلوث البيئة بتاتا أو تتصل بشـــبكة اإلنترنت 
من خالل ســـاعة اليد. وقد قدم املصنع األملاني 
دميلـــر أكثر منـــاذج الســـيارات طموحا. فمن 
خالل طراز ”مرســـيدس بنز إف �15 الكهربائي 
وامللـــيء باإللكترونيـــات، لم يعـــد ثمة حاجة 
إلى اســـتخدام املقود للقيـــادة وال حتى النظر 
إلى الطريـــق. كما أن املقعدين األماميني ميكن 
جعلهما يســـتديران ليصبحا مواجهني لركاب 
املقاعـــد اخللفية، وتضحى الســـيارة بالتالي 

نوعا من الصالون اجلوال.
هذه الســـيارة تتحـــرك مبفردها حتى أنها 
تتفاعل مـــع اخلارج، إذ أنهـــا تعكس أمامها، 
علـــى األرض، ممـــرا افتراضيـــا للمترجلـــني، 
وهـــو ما يعطـــي األشـــخاص املوجودين على 
الطريق مؤشـــرا إلى كونهم باإلمكان العبور. 
إال أن رئيس شـــركة دميلر ديتير زيتشـــي قال 
إن ”االستقاللية التامة للسيارات ستحصل في 

العقد املقبل“.
وحتدث عن مشـــاكل في تنظيم ســـير هذه 
املركبات، إضافـــة إلى مدى أهلية هذه اآلليات 
للثقة في بعـــض البيئات احملددة (خالل الليل 

أو على البحر أو على الثلج).
كذلك شـــدد غيوم دوفوشـــيل، نائب رئيس 
شـــركة فاليو الفرنســـية املصنعة للسيارات، 
املســـؤول عن االبتكار والتطوير العلمي، على 
ضرورة التمييز بني ”ما ميكننا فعله تقنيا وما 

يبدي اجلمهور العريض استعدادا لتقبله“. 

وأشار إلى أن السيارات التي تقود نفسها 
بنفســـها ”ســـتثير خوفا كبيرا“ لـــدى الناس، 
مضيفـــا أن ”الفكـــرة تكمـــن في كســـب الثقة 
مع وظائف أكثر بســـاطة وأقـــل تكلفة“. حيث 
يضغط الســـائق على زر قـــرب املقود ثم يرفع 
يديـــه ورجليه. وتتولى الســـيارة عندها زمام 
القيـــادة وتفرمل للتوقف ثم تعـــود لالنطالق 
تلقائيا، متكيفة مع سلوك السيارة التي تتقدم 
عليها مباشـــرة. وتعتمد هذه التقنية بشـــكل 
كامل على عنصر واحد وهو ماســـحة ضوئية 
”ليـــدار“ املوضوعـــة علـــى لوحـــة التســـجيل 
األماميـــة لتحديد الســـيارات األخرى أو املارة 
أو اإلشـــارات على األرض علـــى طول خطوط 

السير.
كذلك يحتل نظام معلوماتي نصف مساحة 
صنـــدوق الســـيارة. غير أن ”فاليـــو“ تعد بأن 

هـــذه التكنولوجيـــا ســـتحتل في املســـتقبل 
مســـاحة محـــدودة لـــن تتخطى حجـــم علبة 
صغيرة. ويعتزم دوفوشيل طرح هذا النوع من 
السيارات كفئة مســـتقلة في األسواق اعتبارا 
من العام 2017 على طريق سريع بسرعة تصل 
إلى 200 كلم في الســـاعة أو في زحمات السير 
فـــي املدينة ”ألنهـــا الوظيفة األساســـية التي 

ستثير أقل قدر من املخاوف“.
في املقابل سيتعني انتظار ”أجيال عدة من 
الســـيارات“ قبل أن يتقبل النـــاس فكرة قيادة 
ســـيارات مســـتقلة في أوضاع أكثـــر تعقيدا 
كالتنقل في محلة مزدحمة على ســـبيل املثال. 
مـــن ناحيتـــه أعلن املصنـــع األملانـــي ”أودي“ 
الذي اســـتخدم نظـــام القيادة ألحـــد النماذج 
التجريبيـــة علـــى مســـافة 900 كلـــم من خليج 
ســـان فرانسيســـكو إلى معرض الس فيغاس 

لإللكترونيات عـــن ”مقاربة ثورية“، مؤكدا أنه 
يعتزم تشغيل الوظائف املؤمتتة على سياراته 

بشكل تدريجي على مراحل متعددة.
على صعيد متصل قال أحد كبار املسؤولني 
التنفيذيني في روبرت بوش لصناعة السيارات 
إن تكنولوجيا خاليا الوقود أصبحت أرخص 
وســـتكون مجديـــة جتاريـــا لالســـتخدام في 

السيارات بحلول عام 2025.
وقـــال فولف هينينج شـــايدر،  إنه بحلول 
عام 2025 ســـوف تنخفض كلفة صناعة خاليا 
الوقود بفعل اإلنتاج على نطاق واســـع. وقال 
شايدر ”ليســـت خارج السباق. هي بديل جيد 

لتكنولوجيات أخرى عدمية االنبعاثات“.
وفي الســـياق ذاتـــه تبدو الوان الســـيارة 
فـــي غاية األهمية بالنســـبة إلى املســـتهلكني. 
ويســـتثمر كبـــار مصنعي الســـيارات ماليني 

الدوالرات في األبحاث اخلاصة بآخر صيحات 
املركبـــات، وهـــم يؤكـــدون أن لون الســـيارة 
جد مهـــم حيث أنه قد يكون حاســـما في قرار 
شراء الســـيارة من عدمه. وكثيرة هي األلوان 
التقليدية للســـيارات، مثل األحمر لســـيارات 

”بورش“ وغيرها من السيارات الفاخرة.
وال شـــك أن هيمنة األبيض على السيارات 
وكثيرة هي  الســـيما ســـيارة ”فولكســـفاغن“ 
الســـيارات بيضـــاء اللـــون، باإلضافـــة إلـــى 
الســـاللم واألثاث وهو غني عن القول بأنه ما 
مـــن تفصيل يترك صدفة أو خطأ في قطاع يدّر 

أرباحا طائلة.
وأقرت سوزن المبينني كبيرة املصممني في 
قسم األلوان واملواد في فورد، بأن اللون هو جد 
مهم بالنســـبة إلى البعض لدرجة أنهم يشترون 
السيارة للونها ال غير، بغض النظر عن شكلها. 

تطور كبير تشــــــهده صناعة الســــــيارات 
في العالم، بســــــبب التنافس املستمر بني 
الشــــــركات املصنعة التي تســــــعى بشكل 
ــــــات احلديثة  ــــــى اعتمــــــاد التقني ــــــم إل دائ
ــــــق كل مــــــا هــــــو جديد  واملتطــــــورة، وخل
ومميز من أجل الســــــيطرة على األسواق 
العاملية، حيث ستشــــــهد السنوات املقبلة 
ــــــة ومتطورة مزودة  ظهور ســــــيارات حديث

بتكنولوجيا مبتكرة وفخامة مختلفة.

ميلـــر: ال أعتقـــد أن آبـــل مهتمة 

بصناعة الســـيارات، بل ستفعل 

مكتفيـــة  غوغـــل  فعلـــت  كمـــا 

بإضافة تقنيات القيادة الذاتية 

◄

أودي تعلـــن عـــن {مقاربة ثورية}  

من خالل السيارات ذاتية القيادة 

وتشـــغيل الوظائـــف املؤتمتـــة 

على سياراتها

◄

بوغاتي فيرون تفسح املجال إلى خليفتها تشيرون

{مرسيدس بنز إف 15} كهربائية مليئة باإللكترونيات 
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ميديا

} دمشــق - فتحـــت قناة ”تالقـــي“ الفضائية 
الســـورية، على نفســـها عاصفة مـــن الهجوم 
واالنتقاد واالســـتنكار من قبل وســـائل إعالم 
وشـــبكات إعالميـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي، علـــى خلفيـــة انتقـــاد محللـــني 
سياســـيني لبنانيـــني، عرفـــوا بدعمهم املطلق 

للنظام السوري.
وهـــي من أحـــدث القنوات  قنـــاة ”تالقي“ 
الفضائيـــة واألكثـــر والء للنظـــام الســـوري، 
تناولـــت في حلقة مـــن حلقـــات برنامج ”قيد 
اإلرســـال“، التحليـــل السياســـي في ســـوريا 
وكيفيـــة حتوله إلى ترويج، وعرضت عددا من 
اللقطات التي تظهر داعمي األسد وهم يعدون 

بانتهاء ”األزمة“ وانتصار اجليش قريبًا.
ويـــرى املراقبـــون لإلعالم الســـوري، أنه 
إعالم يعتمد علـــى الوالء املطلق لرموز النظام 
ومؤيديـــه، ويعتبر توجيـــه أي انتقاد ألي من 

هذه الرموز من التابوهات احملرمة.
لكـــن ونظـــرا إلـــى الســـقطات املتتالية له 
وســـخط املتابعـــني له على غيـــاب املصداقية، 
االجتماعيـــة  املواطنـــني  معانـــاة  وجتاهـــل 
واالقتصاديـــة والتدهـــور الكارثـــي لألوضاع 
فـــي البالد، اجته اإلعالم مؤخرا النتقاد بعض 
املمارسات ألشـــخاص إعالميني أو سياسيني 
غيـــر مؤثرين بهدف إظهار نوع من الشـــفافية 

في وسائل اإلعالم السورية.
وتتالـــت ردود األفعال املنددة بالقناة التي 
تناولت رموز التحليل الذين يحتفظون مبكان 
دائم في القنوات التلفزيونية ووسائل اإلعالم 
احملليـــة، وعرفـــوا بتقـــدمي نظريـــات مطولة 
عن بطـــوالت املقاومة واملمانعـــة. كما تدخلت 
أطراف سياســـية في القضيـــة، إذ أعلن خالد 

العبود النائب في البرملان الســـوري مقاطعته 
بعد بث البرنامج، مطالبا وزير  لقناة ”تالقي“ 

اإلعالم بوقف هذه ”املهزلة“.
 وكتـــب البرملاني علـــى صفحته اخلاصة 
على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ”أنا 
خالد العبود ســـأقاطع ’تالقي‘، إال إذا وّجهت 
إدارتهـــا اعتذارها الكامل من أصحاب الصور 
التي عرضت على شاشـــتها، وعاقبت من أعّد 

وقّدم!“.
 وتابع ”برأيي أن تقوم ’تالقي‘ باســـتدعاء 
القادة العســـكريني ورؤســـاء األجهزة األمنية 
حملاســـبتهم بأنهـــم تأخروا في إنهـــاء األزمة 

أيضا! أنتم متارسون دورا مشكوكا به!“.
 وطالـــب العبـــود وزير اإلعالم الســـوري 
بوقـــف احللقة قائال ”أوقـــف هذه املهزلة أخي 
وزير اإلعالم، لألسف الشديد يا إدارة ’تالقي‘، 
هذه األسماء التي ُشـــتمت من خالل شاشتكم 
أصبحت مناذج وطنية، هذه األســـماء لم تكن 
’حتّلـــل‘، وإمنـــا هـــي منـــاذج مارســـت القتال 

اإلعالمي“.
رفيق نصر  بدوره نشر ”احمللل السياسي“ 
اللـــه على صفحتـــه في فيســـبوك تعليقا على 
تناوله فـــي احللقة، وهو الذي اشـــتهر بكلمة 
”خلصـــت“ داللة علـــى انتصار األســـد ”كم أنا 
حزيـــن كم أنا حزيـــن حتى حـــدود الوجع إن 
الســـورية،  شـــئتم ومن أين من قنـــاة ’تالقي‘ 
شكرا دمشق لقد أوجعتني وجدا وحتى حدود 

البكاء“.
أما احمللل السياســـي بســـام أبو عبدالله 
الـــذي كان ضيـــف احللقة، فأكد فـــي تصريح 
الحق أنه يجب أن تكون هناك شبكة معلومات 
بني احملللـــني السياســـني لتبـــادل املعلومات 
واآلراء، قائـــال إنه في لقائـــه مع قناة ”تالقي“ 
تســـأل قائـــال ”هل أنا علـــى قنـــاة أورينت أم 
على ’تالقـــي‘؟“، وتعتبر قنـــاة أورينت وجها 
مـــن وجوه القنوات املعارضـــة والعدو اللدود 

لإلعالم السوري املوالي.

  مـــن جهتها أصدرت قنـــاة ”تالقي“ بيانا 
أكـــدت فيه أنه ليس لديها ما تخجل به أو منه 
أو تخفيه، وهي تعمل حتت شعار أن للمجتهد 

أجرين إذا أصاب، وأجرا واحدا إذا أخطأ.
وأوضحـــت أن احللقة لـــم تتضمن في أي 
حلظة نقاش كلمة مســـيئة واحـــدة ألي محلل 
سياســـي، ســـواء من الذين ظهـــروا في املادة 
الفيلميـــة، أو من الذين لم يظهروا. وأشـــارت 
إلى أن املادة الفيلمية كانت حول فكرة حتديد 
مواعيـــد النتهاء األزمـــة الســـورية، حيث مت 

استعراضها لضرورات النقاش.
ليست الوحيدة التي جترأت  قناة ”تالقي“ 
على انتقاد خجول لرموز التحليل السياســـي 
برنامـــج  أداء  يبـــدو  ال  إذ  لألســـد،  املوالـــي 

”من اآلخـــر“، الـــذي يقدمه جعفـــر األحمد في 
”الفضائية الســـورية“، إال محاكمـــة من إعالم 
النظام حلكومته. لكـــن احملاكمة، تقتصر على 
أولئـــك الذين يبدون على متاس مع الســـكان، 
وحتولوا بفعل األزمـــة والبرنامج التلفزيوني 
معـــا، إلى كبش فداء، يتحملون أوزار التدهور 

املعيشي واالقتصادي في البالد.
فســـياق البرنامـــج، ال يخـــرج عـــن كونه 
محاكمـــة لتقصيـــر احلكومـــة جتـــاه الوضع 
إلـــى  شـــكل  بـــأي  اإلشـــارة  دون  املعيشـــي، 
األشـــخاص املؤثريـــن فعليـــا فـــي احلكومـــة 
والنظـــام، أولئك الذين باتوا خـــارج التداول، 
وخارج البحث، وخارج االنتقاد، فيســـتعرض 
األحمد عضالتـــه اإلعالمية، محـــاوال اإليحاء 

بحريـــة النقـــد، والقدرة على توجيه الســـهام 
واألســـئلة الدقيقـــة. ويكشـــف االســـتعراض 
الســـورية  للفضائيـــة  األخيـــر،  التلفزيونـــي 
حتديـــدا، أن األداء املوّجه، يســـتهدف اإلثبات 
بـــأن منظومة احلريـــة اإلعالمية فـــي البالد، 
تتسع إلى حدود محاكمة احلكومة علنا، وشد 

عصب الشارع املوالي.

شنت وسائل إعالم محلية ومواقع التواصل االجتماعية في سوريا حملة ضد قناة تالقي 
املوالية للنظام بســــــبب انتقادها محللني سياســــــيني حجزوا مقاعد دائمة على الشاشــــــات 

احمللية ملناصرة النظام.

تابوهات اإلعالم السوري توسع نطاق تقديس الوالءات

بي بي سي تعيد ابتكار نظام تمويلها ليتالءم مع العصر الرقمي
} لنــدن - حســـمت جلنة برملانيـــة بريطانية 
اجلـــدل حـــول مصـــادر متويـــل بي بي ســـي 
باعتماد نظام رســـوم االشتراك املنزلية القائم 

ملدة عشر سنوات إضافية.
وقال توني هول، املدير العام لهيئة اإلذاعة 
البريطانيـــة ”إن صالحية رســـوم اإلشـــتراك، 
ســـتبقى قائمة ملا ال يقل عن عقد آخر“، مضيفا 
أنه يرحـــب باملقترحـــات التي من شـــأنها أن 
تســـاهم في حتديـــث نظام الضرائـــب العاملي 
فـــي عصر اإلنترنـــت. ورحب هول، األســـبوع 
املاضي، باســـتنتاجات التقارير للجنة الثقافة 
واإلعالم والرياضة فـــي مجلس العموم، التي 
تقـــر بأن نظامـــا ضريبيا منزليـــا، يتم فرضه 
على كل منزل، قد يحل محل رســـوم اشـــتراك 

التلفزيـــون القائمة، على املـــدى الطويل. وقال 
إثر إلقائه كلمة حتدد اخلطط الطموحة بشـــأن 
إعادة تطوير بي بي ســـي ”املهم في األمر هو 
أن اللجنة مدت صالحية رســـوم االشتراك ملدة 
ال تقـــل عن 10 ســـنوات إضافية. أعتقد أن ذلك 
يفوق العشر سنوات، ولكن اللجنة صرحت عن 

عشر فقط“.

وفي انتقاد مباشـــر للتقارير التي توقعت 
االنهيـــار الوشـــيك لنظام رســـوم االشـــتراك، 
قـــال ”فـــي احلقيقـــة، ســـوف أقـــوم بأكثر من 
ذلـــك وأذكرهـــم بأنه لـــوال آلية متويل رســـوم 
اشـــتراك بي بي سي، في واقع عاملنا املعاصر، 
لكان علينـــا أن نتدبر أمرنا بشـــكل مختلف“.
وطالبـــت اللجنة، التي يرأســـها النائب جون 
ويتنغدال، بإغالق ”ثغرة“ تســـمح للمشاهدين 
مبتابعة خدمات التلفزيون دون االضطرار إلى 

دفع أي رسوم.
وترفض األحـــزاب اليمينية هذه الضريبة 
اإلجبارية وتقول إنه من حق العميل أن يختار، 
إذا كان يريد مشـــاهدة بي بي سي فليدفع وإن 

كان ال يريد ذلك فليعزف عنها.

لكـــن إدارة الهيئـــة احلكوميـــة ال حتبـــذ 
االختيـــار، إذ تدعم فكـــرة الضريبة وتقول إنه 
مـــن املمكن تطبيقهـــا بعد 10 ســـنوات بحيث 
تكون إجباريـــة على كل منزل ســـواء أكان به 

جهاز تلفزيون أم ال.
واقتـــرح هول مجموعة كاملة من اخلدمات 
اجلديدة تقدمها بي بي ســـي، والتي ترجمها 
من خـــالل خيارين يهدفان إلـــى حتديث نظام 
الرســـوم. مضيفا ”لطاملا أكدنـــا على ضرورة 
حتديـــث نظـــام رســـوم الترخيص حتـــى تتّم 
أقلمته مـــع التطورات املعاصـــرة املتواصلة. 
أرحب بتأييد اللجنـــة القتراحنا بوجوب دفع 
كل شـــخص لرســـوم الترخيص حتى إذا كان 
فقط من املشاهدين غير املباشرين للتلفزيون“.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أمرت محكمة في إسطنبول 
باعتقال الصحفي والكاتب محمد 
بارانسو، بتهمة إفشاء معلومات 

سرية متعلقة بأمن الدولة، وسرقة 
وإتالف وثائق في إطار التحقيقات 
املتعلقة بقضية ”املطرقة“ (مخطط 

انقالبي).

◄ شهد متحف اللوفر في باريس، 

أول أمس إطالق ”جوائز اللؤلؤ 
للصحافة الرياضية“، حتت إدارة 

جمعية الصحافة الرياضية الدولية 
واستضافة أبوظبي لإلعالم،  وتهدف 

إلى االعتراف بعمل أولئك الذين 
يعملون خلف الكواليس في عالم 

الرياضة.

◄ أكد رئيس مركز حماية وحرية 
الصحفيني في األردن، نضال منصور، 
عدم تلقي هيئة الدفاع عن الصحفيني، 

هاشم اخلالدي وسيف عبيدات، أي 
رد من هيئة القضاء العسكري بعد 

املذكرة التي قدمت للتسريع  في 
القضية.

◄ صرح الرئيس األميركي باراك 

أوباما أن عملية اغتيال بوريس 
نيمتسوف أحد أقطاب املعارضة 

الروسية تدل على تراجع احلريات 
املدنية وحرية الصحافة في روسيا 

خالل السنوات األخيرة.

◄ وثق املركز السوري للحريات 

الصحفية، مقتل ثالثة إعالميني 
يعملون لدى كتائب عسكرية خالل 

شهر فبراير ٢٠١٥، ليرتفع بذلك عدد 
ضحايا اإلعالم الذين وثقت الرابطة 

مقتلهم منذ مارس ٢٠١١ إلى ٢٧٤.

◄ كشفت منظمة صحفيات بال قيود 
اليمنية عن ٤٥ حالة انتهاك تعرض 

لها الصحفيون واإلعالميون مت 
رصدها خالل شهر فبراير املاضي، 

تنوعت بني االعتداء واالعتقال 
وتهديد بالقتل واقتحام صحف ونهب 

محتويتها.

باختصار

{ما يبـــث علـــى التلفزيونـــات اليوم يثيـــر الفرقة واالنقســـام 

والتعصـــب، والصحفي الذي يتعصب أكثر يســـير في النهاية 

في طريق الشعبوية}.

بوال يعقوبيان
إعالمية لبنانية

{وجـــود تعـــاون خليجـــي دائـــم ووثيـــق لتوحيـــد رؤى ومفردات 

الخطاب اإلعالمي اإلذاعي الخليجي يساهم في دعم خطط دول 

الخليج واالستقرار}.

فيصل املتلقم
وكيل وزارة اإلعالم الكويتي باإلنابة

 به األمة يحتاج إلى تكاتف الصوت اإلعالمي لحماية الشباب 
ُّ
{ما تمر

من السقوط في شباك التنظيمات اإلرهابية التي تستغل شبكات 

التواصل االجتماعي}.

أحمد الطيب
شيخ األزهر

توني هول:

صالحية رسوم 

االشتراك، ستبقى قائمة 

لما ال يقل عن عقد آخر

رفيق نصر الله

كم أنا حزين حتى حدود 

الوجع إن شئتم ومن أين 

من قناة تالقي السورية

خالد العبود:

هذه األسماء لم تكن 

{تحلل»، وإنما هي نماذج 

مارست القتال اإلعالمي

[ برلماني يطالب بمقاطعة قناة انتقدت محللين سياسيين  [ أكباش محرقة في الحكومة مخصصون لالنتقاد اإلعالمي

} التلفزيون هو مصدرنا األول في  متابعة 
ما يجري والتعرف على األخبار واألحداث 

محليا وعربيا وعامليا ويجعلنا نتخذ موقفا 
منها، ولكن ما مدى مصداقية التلفزيون في 
قول احلقيقة، ما مدى نزاهته وموضوعيته، 

مثال في متابعة ما يجري في الساحة 
العربية اليوم؟

 إن اكتشاف ”اخلداع التلفزيوني“ جعل 
الكثيرين يشكون مبصداقية ما يرون أمامهم 

على الشاشة، وبعض املشاهدين يتملكهم 
أحيانا الغضب ضد ما تعرضه بعض 

القنوات العربية، ومنهم  من يتخذ مواقف 
مناهضة لبعض الفضائيات وصلت إلى 

حد العداء منها، ومقاطعتها أحيانا، ويدور 
جدل علني اآلن مفاده أن تلك الفضائيات ال 

تهتم إال بتأكيد نهجها االنتقائي بالرغم من  
دفاع مسؤوليها بأنهم يتوخون املوضوعية 

واحلياد وأنهم يحرصون على عرض 
احلقائق فقط. فهل يقول التلفزيون احلقيقة 

فعال ؟
من املتفق عليه أن اللقطة السينمائية، 
والتلفزيونية، ال ميكن أن تكون دون وجهة 

نظر تعكس موقفا محددا لصانعها من 
األشياء التي يراها. إن اختيار مضمون 

اللقطة وفصل املادة املصورة عن محيطها 

ال ميكن أن يكونا حياديني مهما ادعى 
صانعوها.

وتتجسد وجهة نظر صانعي األخبار 
والتقارير أيضا في كيفية اختيار اللقطات 

من املادة املصورة، وكيفية ترتيبها في 
سياق التقرير، وهنا، في عملية التوليف 

اخلطيرة هذه ( املونتاج) ينشأ هيكل 
التقرير مجسدا الرسالة التي يريد املخرج 

أو احملرر أن يوصلها إلى املشاهدين، 
وهو حتما غير حيادي وال موضوعي، بل 

سيسعى إلى تركيب التقرير بالصورة التي 
تخدم أغراضه وأهدافه، وبذلك تتكون لدينا 

”حقيقة“ افتراضية أرادها صانعوا العمل 
اإلعالمي، وهذه ”احلقيقة“ االفتراضية قابلة 

للتزوير واخلداع والغش الذي ميكن أن 
ينطلي على املشاهد.

وأود هنا أن أذكر مثاال تطبيقيا بسيطا 
يجسد مقولتي هذه!

لنفرض أن لدينا ثالثة مشاهد مصورة 
في أماكن مختلفة في ثالث مدن مصرية :

* املشهد  األول؛ في أحد شوارع 
االسكندرية متر شاحنة عسكرية حتمل 

جنودا عائدين من مهمة تدريب، أحد 
اجلنود يالحظ فتاة جميلة على شرفة، ينبه 

رفيقه الذي يرفع رأسه نحو الفتاة ويلوح 
ببندقيته متباهيا ممازحا، الشاحنة تصل 

إلى املكان املقصود، يترجل اجلنود بسرعة.
* املشهد الثاني؛ في الفيوم، وقت صالة 

الظهر، بعض الناس يغلقون دكاكينهم 

ويسرعون إلى اجلامع، أحدهم  يأتي فيرى 
صديقه البقال مازال في مكانه، فيحثه على 
اإلسراع إلى الصالة، فيغلق دكانه بسرعة 

ويهرول معه إلى اجلامع.
* املشهد الثالث؛ في املنصورة، طفل 

يقف على البلكون ينتظر أباه، ينادي على 
أمه التي تأتي من الداخل فتشاهد األب 

قادما، حتمل الطفل وتغلق باب البلكون  
بسرعة لتفتح الباب لألب، الذي يالحظ أنها 
مبالبس النوم فيدفعها إلى الداخل، وينظر 

وراءه وكأنه يقول سيراك الناس.
لنرى اآلن كيف ميكن أن يركب التلفزيون 

هذه اللقطات العادية وكيف يصنع منها 
حكاية تخالف األحداث األصلية ليعطي 

مقولة مخالفة للحقيقة:
السيناريو االفتراضي:

-1 سيارة عسكرية مليئة باجلنود متر 
في الشارع (من مشهد االسكندرية). 

-2 الناس يسارعون في إغالق دكاكينهم  
واالبتعاد خوفا من اجلنود ( من مشهد 
الفيوم) وهم في األصل متوجهون إلى 

اجلامع.
-3 الطفل ( من مشهد املنصورة) يرى 
اجلنود في الشارع ( وهو في األصل يرى 
والده) فينادي أمه التي تأتي وتنظر إلى 

الشارع.
-4 اجلندي يرفع البندقية نحوها مهددا 

(الذي كان يلوح بها أصال مازحا  البنت 
احللوة)

-5 األم تأحذ الطفل وتسرع في إغالق 
باب البلكون خوفا من العساكر (في األصل 

الستقبال األب)
-6 اللوري يتوقف ويترجل منه اجلنود 

بأسلحتهم (في األصل في اإلسكندرية) 
-7 األم تفتح الباب (في املنصورة) 

لتتأكد، واألب يدفعها إلى الداخل وينظر 
خلفه!

-8 اجلنود يترجلون بسرعة
-9 األب يدفع األم والطفل إلى الداخل 

بقلق ويغلق الباب
10 - اجلنود يواصلون الترجل 
واإلسراع مبتعدين عن الشاحنة

-11 الرجل (في الفيوم ) يسحب صديقه 
البقال وينبه إلى اجلنود القادمني ( في 

األصل ينبه إلى موعد الصالة) الخ …
وهكذا نستطيع أن نبني بالتوليف 

املغرض قصة مرعبة تخدم مقولة معينة 
ال عالقة لها بحقيقة اللقطات، بتركيب تلك 

اللقطات ببراعة تنطلي على أذكي املتفرجني، 
كأن نقول إن العسكر والقوى األمنية في 

مصر ترعب املواطنني  ويتبنى تلك القصة 
االفتراضية الكثير من املشاهدين ويتحدثون 
عنها بقناعة، فقد شاهدوها بأعينهم! إن مثل 

هذا التالعب باحلقيقة كثيرا ما نراه اآلن 
على الفضائيات، مما يثبت أن للتلفزيون 

أساليبه في قول احلقيقة أو تزويرها، وهو 
يعرض علينا ”حقيقة“ افتراضية يريدنا أن 

نصدق مغزاها ونغير معتقداتنا.

هل يقول التلفزيون الحقيقة

فيصل الياسري

قريب.. بعيد

القناة بررت بالقول أنها تعمل تحت شعار أن للمجتهد أجرين إذا أصاب وأجرا واحدا إذا أخطأ



متـــدد اجلنرال اإليراني قاســـم  } طهــران – 
ســـليماني في ســـوريا والعراق كما متدد في 
مواقع التواصل االجتماعي وخاصة يوتيوب.

فقـــد أجنز الصحفـــي علي شـــهاب فيديو 
من إخراج قاســـم سعد،  بعنوان ”ســـليماني“ 
صاحـــب شـــركة إنتـــاج ”نانوميديـــا“ التـــي 

اشتهرت بوثائقياتها على قناة امليادين.
والقى الشـــريط منـــذ حتميله علـــى موقع 
يوتيـــوب فـــي ٢١ فبراير املاضـــي ردود أفعال 
مختلفة.  يتحدث ســـليماني في بداية الشريط 
(١١ د) باللغة الفارســـية ”أيها العدو الوضيع 
أنا إيراني“، ليتساءل مشـــاهدو الفيديو ”هل 

يقصد بالعدو الوضيع العرب أم السنة؟“.
الشـــريط القصيـــر الذي يشـــّبه ”بالوجبة 
الســـريعة“، مثلمـــا نقلـــت صحيفـــة األخبار 
اللبنانية عن شـــهاب، ســـيبنى علـــى جناحه 
وانتشـــاره ليصـــار بعدهـــا إلى تنفيـــذ أفكار 

مشابهة. 
وال ينفـــي شـــهاب أهميـــة اختيـــاره لهذا 
املوضوع، فـ”االسم وحده يجذب“، إضافة إلى 
توقيـــت عرضه الذي يعد ”حساســـا“، بوصف 
اجلنرال اإليراني صاحب أدوار تأثيرية ونفوذ 

في املنطقة وبيده ملفات ساخنة.
وتتداول أوســـاط عراقية وســـورية أغاني 
وأهازيـــج تطلق على اجلنـــرال وصَف ”حامي 
املذهب الشـــيعي“. وتنتشـــر إحدى األناشـــيد 
التي متتدح الرجل العسكري وتقول كلماتها: 

”أمانة املذهب بإيده، ألنَّ من الله تسديده“.
وانتشـــرت هذه األنشـــودة في بداية شهر 
أغســـطس املاضـــي، وقـــام بتأديتهـــا شـــاكر 
العبـــودي، بلهجـــة عراقية، وتلتها أنشـــودة 
أخـــرى ملنشـــد ”حـــزب اللـــه“ اللبنانـــي علي 
بـــركات باللغـــة الفصحى. وجاءت األنشـــودة 
تصور الرجل على أنه قاهر ”داعش“. وحققت 
األنشـــودتان انتشـــارا واســـعا عبـــر مواقـــع 

التواصل االجتماعي.
وعلى الشبكات االجتماعية، ال صوت يعلو 
فوق صوت التطبيل للســـيد قاســـم سليماني. 
ويصـــف بعضهم األمر بأنـــه تأجيج للطائفية 

املشتعلة أصال.
ويقول مغردون إن ”هذه األناشـــيد سابقة 
في الدعاية اإليرانية لدى جمهورها العربي“.

ويؤكد خبراء أن احلديث عن دور سليماني 
في مواجهة داعش ُيعد سابقة في إيران، التي 

ال تكرم العسكريني إال بعد موتهم.
وســـيلة  األناشـــيد،  اســـتخدام  وأصبـــح 

جتييش شعبي، تعتمد أساسا على املذهبية.
ويشبه مغردون الدعاية اإليرانية بالدعاية 
الداعشية التي تعتمد على حشد شبان يافعني 

عبر الفيديوهات احلماسية. 
مـــن جانب آخر، اســـتنكر ناشـــطون على 
مواقـــع التواصل االجتماعي انتشـــار ظاهرة 
التمجيد وتقدمي الشـــكر والعرفان لسليماني، 
مؤكدين أن بالدهمـــا حتت االحتالل اإليراني. 

ودشنوا هاشتاغات للغرض.

يقـــول الشـــيخ محمد بن راشـــد آل  } ديب – 
مكتـــوم، حاكـــم دبـــي، إن ”وســـائل التواصل 
االجتماعي اليوم أصبحت قوة مؤثرة وبرملانا 
مفتوحا وإعالمـــا ال ميكن االلتفاف عليه“، في 
تفسير لتنامي أثر اإلعالم االجتماعي واتساع 

دائرة جمهوره في دولة اإلمارات املتحدة.
وخالفا لدول اخلليج العربي األخرى التي 
يحتـــل فيهـــا موقع تويتـــر املركـــز األول، فإن 

اإلماراتيني فضلوا استخدام إنستغرام.
واستثمر شعب اإلمارات االنتشار الواسع 
إلنســـتغرام، معرض الصور االفتراضي األكبر 
في العالم للتعريف ببالدهم وقدرة متســـاكني 

الدولة على التعايش بأريحية وسعادة.
وعـــزز توفـــر التقنيـــات الالزمـــة شـــغف 

اإلمارتيني بالتصوير الفوتوغرافي.
وكانـــت دراســـات أكـــدت أن ٧٨ فـــي املئة 
من ســـّكان دولة اإلمارات ميلكـــون هاتفا ذكيا 
مقارنـــة باملعدل العاملـــي البالـــغ ٤٢ في املئة، 
وعالوة علـــى ذلك فإن أكثر من ٤٠ في املئة من 
املستخدمني في دولة اإلمارات ميلكون جهازا 
لوحيـــا أو يتطلعون إلى امتالك واحد، كما أن 
٣٤ في املئـــة من مســـتخدمي الهواتف الذكية 
يســـتخدمونها للدخول إلى شبكات التواصل 

االجتماعي.
وســـاهمت هذه العوامل في زيادة معدالت 
التصويـــر الفوتوغرافـــي لشـــبكات التواصل 

االجتماعي في الدولة.
وقال جورج مارتينز، املؤســـس الشـــريك 
لـ”إنســـتغرامرز غاليري“ إن ”إنســـتغرام أداة 
مذهلة لَتَشـــارك الصور، ومعظم اللقطات التي 
يجري تشـــاركها مـــن اإلمارات تنـــدرج ضمن 
فئات األشـــخاص والرحـــالت والفن واجلمال 

والعائلة والصور الطبيعية“. 
وفي هذا السياق، جتاوز االهتمام بحساب 
اإلعالميـــة اإلماراتيـــة، مهرة ســـعيد املهيري 
اإلمـــارات)،  فـــي  (احليـــاة   “UAE_LIFE_”
اإلماراتيني إلى العالم. وميتاز هذا احلســـاب 
بأنه يستعمل بأربع لغات (العربية واإلنكليزية 

والفرنسية والهندية).

ونقلـــت صحيفـــة محليـــة إماراتيـــة عـــن 
املهيري أن فكرة الصفحة جاءت بعد متابعتها 
املواقع االجتماعية، وتعرضها ألكثر من سؤال 
عـــن ثقافة اإلمارات، وعـــن األماكن املخصصة 

للعائالت ومدى سهولة العيش فيها.
وتلفـــت املهيري، إلى أن هذا احلســـاب ال 
يهدف إلى الترويج السياحي والثقافي، وإمنا 
يعطـــي انطباعا عن متـــازج هذه الثقافات  في 

ظل التسامح الديني واملساواة.
وتقـــول إن الهدف من العمل إظهار انفتاح 
البلـــد على اجلميع، حيث تعيـــش على أرضه 
في وئام وســـالم عشـــرات اجلنسيات بلغاتها 
وأديانها ومذاهبها وثقافاتها املختلفة، مؤكدة 
أن العمل يعكتميز املواطن اإلماراتي على تقبل 
اآلخر دون حتيز أو تفرقة. وقالت املهيري إنه، 
منـــذ انطالق احلســـاب قامت بتزويـــده بـ١٠٠ 
صورة تصف منط احلياة وســـلوكيات األفراد 
وأفضـــل األماكـــن في الدولة، وذلـــك من خالل 
عدســـتها اخلاصة. ويفـــوق متابعو الصفحة 

حتى اآلن  ٩١ ألف متابع حتى اآلن.
وكان فيل غونزاليس، املؤســـس الشـــريك 
لـ”إنســـتغرامرز غاليري“ قال، في تصريحات، 
إن دولة اإلمارات حلت األولى في قائمة الدول 

العربية فـــي أعداد مســـتخدمي املوقع. ويعدُّ 
موقع إنســـتغرام، الذي انطلـــق للمرة األولى 
فـــي أكتوبر من عـــام ٢٠١٠، من أوســـع مواقع 
التواصل االجتماعي انتشارا حيث يصل عدد 
املســـتخدمني النشـــطني للموقـــع يوميا حول 

العالم نحو ٣٠٠ مليون مستخدم.
ويتوقـــع اخلبـــراء تناميـــا ســـريعا ملوقع 
إنستغرام في اإلمارات  مبا أن عدد مستخدمي 
الهواتـــف الذكيـــة في اإلمـــارات فـــاق املعدل 
العاملـــي مبا يزيد على ٣٠ في املئة وفقا لتقرير 

.TNS Global أعدته شركة
وأكد محمد ناصـــر الغامن، مدير عام هيئة 
تنظيم االتصاالت أن ما تشهده دولة اإلمارات 
من تطورات هائلة في وســـائل االتصال يحتم 
مناقشة عالقة احلكومات بوسائل التواصل“.

وفي نوفمبر املاضي، دشـــنت حكومة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة حســـابها على موقع 
إنســـتغرام. ويصف متابعو احلساب اجلديد 
حتـــت اســـم @UAEGOV بالتنـــوع والثراء إذ 
يضم حســـاب احلكومـــة االحتادية على موقع 
إنستغرام مكتبة منوعة من الصور احلصرية 
املختلفـــة للمســـؤولني من احلكومـــة وطبيعة 
العمل احلكومي خلف الكواليس، كما يتضمن 

أيضـــًا تغطيات خاصة الجتماعـــات وقرارات 
مجلس الوزراء واملجلس الوزاري للخدمات.

دولـــة  مواطنـــي  أن  دراســـة  وأوضحـــت 
الســـتخدام  بإيجابيـــة  ينظـــرون  اإلمـــارات 

احلكومة لوسائل اإلعالم.
كمـــا منـــح موقـــع إنســـتغرام، فـــي يناير 
املاضي االعتماد الرســـمي للحســـاب اخلاص 
بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، 
كأول حساب لشخصية قيادية عربية ينال هذا 

االعتماد من قبل املوقع.
وســـائل  اســـتخدام  أن  دراســـة  وتؤكـــد 
التواصل االجتماعي يشـــهد تزايـــدا في دولة 
اإلمـــارات بوجـــه خـــاص إذ تضاعـــف عـــدد 
مســـتخدمي فيســـبوك في الدولة ثالث مرات 
فـــي غضون األعوام األربعـــة املاضية، وارتفع 
من ١٫٦ مليون مســـتخدم في يونيو ٢٠١٠ إلى 
٥ مليـــون مســـتخدم في أكتوبر ٢٠١٤ بنســـبة 

انتشار وصلت إلى ٦٠ ٪.
واملـــرأة، فـــي هـــذه العمليـــة، لهـــا الدور 
احلاســـم، كما تؤكـــد الباحثة حنـــان عبدالله 
محمد مـــن جامعة ”ويلن جوجن“ األســـترالية 
بدبي، مشـــيرة إلى ”أن ٩٩ باملئة من املراهقات 

اإلماراتيات ميتلكن حسابات إلكترونية“.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

ليبياالسعودية

تابعوا

@DaashNews24  
أنهم  العـــراق  مجاهدي  مشـــكلة 
سمحوا لعصابة اخلوارج داعش 
أن تقاتل معهم ولم يطردوها من 
مناطقهـــم وهاهي اليـــوم داعش 

عميلة ايران تسلم املناطق.
******

@awadhalabdan
ذي قـــار: ضبط ٥٠ قطعـــة أثرية 
معدة للتهريب شـــمال الناصرية 
داعش تهـــدم اآلثار في الشـــمال 
والشيعة يسرقونها في اجلنوب، 

احملرك للطرفني واحد.
******

@Dr_3edan
داعـــش يعتمـــد اآلن على احلرب 
وإضعاف  الهمم  لكسر  اإلعالمية 
العزميـــة املتصاعـــدة فـــي قلوب 
العراقيـــني واقعهم اآلن يثبت أن 
قوتهم ماهي إال (فيلم هوليودي).

******
@SermedAlwan  
وســـنحاريب  نبوخذصـــر  مـــن 
وســـرجون األكدي من سومريني 
السياب  من  واشوريني  وبابليني 
اجليش  هذا  منهـــم  واجلواهري 

العراقي تكريت اهلنا.
******

1@SayyedEdward  
عـــن  تخلـــى  الشـــيطان  وكأن 
في  (الكهنة  الســـابقني  أصدقائه 
أوروبـــا فـــي العصـــور املظلمة) 
لصالح شـــيوخ الدين في الشرق 

األوسط اليوم!!

@LASTWISDOM1 
كالب الصيـــد ال تنـــال شـــيئا مـــن 
فرائسها وهذا حال تركيا وإيران.. 
اجلســـد  في  مخالبهمـــا  تنشـــبان 
العربـــي وفـــي النهايـــة الفريســـة 
ومحظيتـــه  األميركـــي  للصيـــاد 

إسرائيل.
******

@abazed89
بعد أربع سنوات ثبت أن الفصائل 
املســـماة اجليش احلـــر هي األكثر 
تورعـــا في الدمـــاء، واألقـــرب إلى 
علـــى  حرصـــا  واألكثـــر  النـــاس، 

مصلحة الثورة، واألقل تخريبا.
******

@RevolutionSyrie
الرئيس السوداني: نحن مع احلل 
السياســـي في ســـوريا شريطة أن 
يكون الرئيس األســـد جـــزءا منه. 
من "نحن"؟ طيب انت يا فاشـــل شو 

دخلك؟
******

@Liontaybah 
لعـــدم  تقاتـــالن  وروســـيا  إيـــران 
خســـارة الرهـــان الـــذي ضّخوا له 
أرقاما رهيبة من الدعم العســـكري 

والسياسي واالقتصادي.
******

@SYRIA_GID  
الشبكة الســـورية: عدد األيتام في 
ســـوريا ٢٢ ألفـــا و٨٤٦ طفال، منهم 
١٨٢٧٣ قتل آباؤهم على أيدي قوات 
النظام، وعدد اليتامى من جهة األم 

نحو ٤٥٧٣ طفال.

@Nedal_147 
هناك أغنياء يشحذون الشهرة من 

الفقراء.
******

@Dr_alialqubaisi  
ثقافية  واحـــة  الكتـــاب  معـــرض 
نفائـــس  فيهـــا  العقـــول  تلتقـــط 
املعرفـــة. ســـلوك التربـــص بهذه 
انعـــكاس  املعرفيـــة  الفعاليـــات 

لفوبيا الوعي واملعرفة والفهم!
******

@Abdullah_akeel 
البيض يعايرون معارض سعودي 
بصورة والدته! اذا تعتبرون االم 
عـــارا من اجل رضـــاء من تلعقون 
حذاءه فـــال تتصـــورن كل الناس 

بخستكم.
******

@SAMT_999  
ابتعاث  بإيقـــاف  املطالبة  حملـــة 
الطالبات.. املطالبون هنا يريدون 
اعادة جيل الصحوة جيل اجلهل 
نصف  يجعلوا  حتـــى  والوصاية 

املجتمع حتت رحمتهم.
******

@mohamadalsaidi1  
شـــكرا لإلســـتخبارات السعودية 
ونحـــن فـــي حاجـــة إلـــى عـــودة 
جناحاتكـــم فـــي اليمـــن وإيـــران 
وسوريا وفلســـطني بعد جناحكم 
عبدالله  الدبلوماســـي  إطالق  في 

اخلالدي.
******

@Abdullkowaileet 
صانع القرار محتار: هل أصطف 
مع شعبوية املتطرف الديني التي 
يصفق لهـــا اجلميـــع؛ أم أنتصر 
للمســـتقبل واحلياة التي يطالب 

بها القلة؟ أنت من يقرر.

@QueenRania
 امللكة رانيا العبدلله
عقيلة العاهل األردني

@Lilly__1 
هناك فظائع في التراث اإلسالمي 
صـــارت تظهر على الســـطح اآلن 
ولم نكـــن نعلم بهـــا. انكروها أو 
اقبلوهـــا، الكرة فـــي ملعبكم اآلن: 

األزهر يلغي أكل حلم األسير.
******

@nabilelhalfawy  
إذ طالت غضبـــة بعض املصريني 
فلسطني. كنت أذكرهم بأن حماس 
ليست فلســـطني. واليوم إذ تفسر 
حماس احلكـــم ضدها بأنه يحول 

فلسطني إلى عدو. نعيد التذكير.
******

@asyooty_el  
تخســـر شـــركات وهيئات القطاع 
العـــام ســـنويا بالفســـاد وجهـــل 
االدارة وانعـــدام كفـــاءة العمالـــة 
سنويا أضعاف ما ميكن جذبه من 

استثمارات من العرب واألجانب!
******

@HighDamofEgypt 
االعـــالم اخلـــاص اصبـــح يثيـــر 
الغثيان طبل بزيادة هجوم بزيادة 
over over over يعنـــي مـــش كـــدة 

أصال.
******

@Fuad_Alhashem  
حتى اعـــالن "مصر قريبـــة" الذي 
يشـــجع الســـياحة اخلليجيـــة لم 
يعجب قناة اجلزيرة! لم يعترضوا 
علـــى مشـــروع املقبـــور مرســـى 
اســـتجالب مليون ســـائح ايراني 

حاف!“

@LutfiNoaman  
يشهد اليمن صراعا على الشرعية 

أم على التبعية؟
******

@alhabibali
اللهم لطفك باليمن فإنها تســـارع 
فـــي التحـــّول إلى ســـاحة اقتتال 
إقليمي ودولي، يقوم بها بالوكالة 
احلوثيـــون والدواعش، والنزيف 

من جسد الوطن.
******

@11ksanews  
القـــوة األرضيـــة اآلن بيـــد علي 
صالح واحلوثـــي وطبيعة اليمن 
اجلويـــة بتخلـــي احلـــرب حرب 

داحس والغبراء احلل سياسي.
******

@Dhahi_Khalfan  
الرحـــالت اجلوية التـــي أبرمتها 
إيران في اليمن مع من ال ســـلطة 
شـــرعية لـــه أمـــر غير مشـــروع 
يناقـــض املواثيـــق الدولية ويعد 

تدخال سافرا في الشأن اليمني.
******

@Judge_ALhitar 
زيـــارة الوفد االقتصـــادي اليران: 
يصـــدق عليها املثل القائل (عاري 
ســـقط يا نـــاس فـــوق مخلوس) 

االزمة االقتصادية تعم البلدين.
******

@ghurab77  
مش عارف من هو احلكيم القائل 
مشــــاكل اليمـــن مثــــل املناديـــل 

تـسحب واحـد يطلعـوا عشـرة.

سوريا

عزز توفر التقنية الالزمة شغف اإلمارتيني 
بالتصوير الفوتوغرافي الذي ترجموه على 
العاملي  االفتراضي  املعرض  إنســــــتغرام، 
ــــــة متميزة  للصــــــور. ويحظى املوقع بأهمي
لدى اإلماراتيني، الذين بدؤوا يســــــتغلونه 

سياسيا واجتماعيا.

 @youssef13129082 
اخلبـــر املفرح الدائم هو أن ليبيا 
ســـتتعافى ألن قـــدر األوطـــان أن 
تتعافـــى مـــن آالمهـــا وتواصـــل 
التقـــدم إلى األمـــام.. فقط كونوا 

مؤمنني بها بعد الله.
******

@Talqzeeri
ال يزال محمد زيدان نفسه افضل 
ما في برنامجه "ســـجال" كما كان 
فـــي "تغطيـــة خاصة" مـــع تهنئة 
وأمنية واســـعة لـــكل الزمالء في 

قناة ليبيا بالتوفيق والتألق.
******

@aliwahida  
منعدم  والهامش  ضيقة  املساحة 
امـــا ان تتبـــع الوطـــن او تتبـــع 
املرشـــد ميكنـــك ان تنافـــق مٌرة، 

ولكن ليس الدهر كله!
******

@oelhaddad  
زمان كنت في إذاعة اجلبهة وكان 
القذافي يشـــوش علينا، واآلن مع 
بوابة الوســـط وجماعة طرابلس 
يشوش علينا. زعمة أنا املشكلة، 

أو القذافي قاعد ما مشى.
******

@muntaharamahi
لم يشكك احد ال في الغرب وال في 
داعش  وعمليات  باشرطة  الشرق 
االرهابيـــة اال اعضـــاء املؤمتـــر 
الوطنـــي الليبـــي وامليليشـــيات 

االرهابية هناك.

سليماني تمدد على إنستغرام يروي شغف اإلماراتيين بالتصوير الفوتوغرافي

األرض وفي يوتيوب

اإلماراتيون استثمروا االنتشار الواسع إلنستغرام للتعريف بثقافة بالدهم 

[ المهيري: «الحياة في اإلمارات} حكاية انفتاح البلد على الجميع

ــــن ســـّكـــان  بـــالـــمـــئـــة م

هاتفا  يملكون  اإلمــارات 

ذكيا، فيما يبلغ المعدل 

العالمي 42 بالمئة
78

فتحت الســـلطات األميركية تحقيقا في شـــأن التهديدات التي قد يكون تنظيم الدولة أطلقها ضد موقع تويتر. وقال متحدث باســـم 

تويتـــر: «فريقنـــا األمنـــي يحقق في صحة هذه التهديدات مع الســـلطات المختصـــة}. وتأتي هذه التصريحات إثـــر معلومات وردت في 

الصحف، وأكدت أن تنظيم الدولة وجه تهديدات إلى تويتر والمؤسس الشريك للموقع جاك دورسي.



األربعاء 2015/03/04 - السنة 37 العدد 209846

يعد الفرنســـيون واألملان من أكثر الســـياح زيارة لشاطئ البربر في النوبة واألكثر تحقيق

إيمانـــا بالعـــالج بالدفن في رماله، كما أن نســـبة النســـاء الالئي يفدن إلى الشـــاطئ 

للعالج برماله أعلى من نسبة الرجال.

يتســـم شـــاطئ البربر الواقع أقصى جنـــوب مصر بجودة طمي النيـــل الذي يجيد 

أهالـــي النوبـــة اســـتخدامه في عـــالج الكثير من األمـــراض، فضال عـــن رماله التي 

تستعمل عالجا ملرضى الروماتيزم والعظام.

يـــزور الســـياح قرية غرب ســـهيل في النوبـــة جنوب مصر نظـــرا لطبيعة 

رمالهـــا الخاصـــة وطمـــي النيـــل اللذين يســـاعدان فـــي عـــالج الكثير من 

األمراض وخاصة مرضى الروماتيزم واملفاصل والعظام.

مروة جمال

} أســوان (مصر) – ”درب البرابرة “ أو ”درب 
الذي بات يعرف بـ”شـــاطئ البربر“  األربعين“ 
طريق بـــري موجود في أقصـــى جنوب مصر 
بمنطقة غرب ســـهيل في النوبـــة، كان يقصده 
المصريون القدماء ومن بعدهم العرب لتكوين 
شـــبكة تجارية تصل من مصر إلى الســـودان 
في 40 يوما بالجمال، من هنا اكتســـب الدرب 
التاريخي اسمه، بحسب محمد فهمي المرشد 

السياحي.
ومـــع مـــرور الســـنوات وظهور وســـائل 
مواصالت أكثر حداثـــة تحولت األنظار بعيدا 
عن الـــدرب التاريخـــي، إال أن أهالـــي النوبة 

استخدموه بشكل آخر.
ويتميز الدرب بنقـــاء مياهه لدرجة تجعل 
والبازلـــت  صخورالجرانيـــت  يـــرى  الزائـــر 
المســـتقرة في عمق مياه النيـــل بوضوح من 

على سطحه.
كما يتســـم هـــذا الشـــاطئ بجـــودة طمي 
النيـــل الذي يجيـــد أهالي النوبة اســـتخدامه 
لعـــالج الكثير من األمـــراض، فضال عن رماله 
التي تســـتعمل عالجـــا لمرضـــى الروماتيزم 

والمفاصل والعظام.
عبدالحكيم حسب الله، مدير إدارة البرامج 
فـــي شـــركة الخدمـــات البيئية بالنوبـــة (غير 
حكومية) وأحد المسؤولين عن العالج برمال 
وطمي شاطئ البربر، قال إن العالج بالدفن في 
الرمال يتـــم في الفترة ما بين شـــهري مارس 

وأكتوبر من كل عام.

وأضاف أنه ”في هـــذه الفترة تكون درجة 
الحـــرارة تحـــت األرض مناســـبة الســـتقبال 
جســـم اإلنســـان وعالجه، أمـــا إذا قمنا بدفن 
جســـد المريـــض في فترة الشـــتاء فســـتكون 
درجـــة الحرارة تحت األرض منخفضة جدا ما 

سيؤدي لمضاعفة آالمه بدال من معالجتها“.
وتابع قائال ”لذلك يتوافد علينا السياح في 
هذه الفترة من كل عام ليســـترخوا تحت رمال 

شاطئ البربر في سالم، ويبرأوا من آالمهم“.
وأشار إلى أن نسبة السياح الذين يقبلون 
على شـــاطئ البربر تكون أكبر في هذه الفترة 
وذلـــك لعـــدة أســـباب أبرزهـــا ارتفـــاع درجة 
الحرارة وحدة أشعة الشمس التي يهرب منها 
المصريـــون خشـــية إصابتهم بالـــدوار بينما 
يقبل عليها األجانب الذيـــن يعانون من وطأة 

البرد والعواصف الثلجية في أوطانهم.
وقال حسب الله إن ”الســـياح الفرنسيين 
واأللمـــان هـــم األكثر زيـــارة لشـــاطئ البربر 
واألكثر إيمانا بالعـــالج بالدفن في رماله، كما 
أن نســـبة النســـاء الالئي يفدن إلى الشـــاطئ 

للعالج برماله أعلى من نسبة الرجال“.
الروماتيـــزم  آالم  ”عـــالج  أن  وأضـــاف 
والمفاصل بدفن الجســـد بالكامل باســـتثناء 
الـــرأس أمر ال يمكن تنفيذه، إال في الشـــواطئ 
التي تتميز برملها الخشن وذلك ألن هذا الرمل 
يتمتـــع بتركيبة ربانية فريدة قادرة على جذب 
األشعة الفوق بنفسجية إلى جسم المريض ما 

يساعد على شفائه“.
ووفقـــا لحســـب اللـــه ”تحدد المـــدة التي 
يقضيهـــا المريض مدفونا تحـــت الرمال وفقا 

لحالته، فـــإذا كانت متدهورة يمضي 45 دقيقة 
أمـــا إذا كانـــت حالتـــه متوســـطة قـــد نكتفي 
بعشـــرين دقيقة فقط ال غيـــر، وفي هذه الفترة 
نزود المريض بمشروبات عصائر طبيعية كي 
نعوضه عن األمالح التي يفقدها جسده جراء 

الدفن“.
وتابـــع ”نراعي في تحديد مدة دفن جســـم 
المريـــض مـــا إذا كان يعاني مـــن أي أمراض 

أخرى كالقلب أم ال“.
وفيما يتعلـــق بالعالج بطمـــي النيل، قال 
حســـب الله إن ”ما يميز شـــاطئ البربر هو أن 
الطمي الذي يحويه تكون منذ عشرات السنين، 
حتى من قبل تشـــييد السد العالي (افتتح عام 
1971) لذلك له طبيعة خاصة تســـاعد في عالج 
التهابات كل من المفاصل والبشـــرة مع شدها 
وتنعيمها وفتح مســـام الجلد، فضال عن عالج 

الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم“.
وأضـــاف ”مؤخـــرا بدأنـــا في اســـتخدام 
الطمـــي المتصـــاص الشـــحنات الكهربائيـــة 
الزائدة في الجسم عن طريق تغطية الرأس به، 
خاصة ألولئك الذين يمضون ســـاعات طويلة 

أمام شاشات الحاسوب“.
آالن ديدييه سائحة فرنسية (39 عاما) قالت 
إن ”للرمال المصرية ســـمعة عالمية مبشـــرة 
دفعتنـــي إلى البحث عنهـــا لمعرفة المزيد من 

خالل اإلنترنت“.
وأضافت ”شـــاهدت صور شـــاطئ البربر 
واســـتمتعت بجمال طبيعتـــه الخالبة فقررت 

زيارته“.
أمـــا تجربة الدفن تحت الرمال لمدة نصف 
ســـاعة على مـــدى ثالثة أيـــام فكانـــت مثيرة 
للغايـــة، بحســـب ديدييه، ”فاالســـتمتاع بلذة 
حـــرارة حبات الرمال الســـاخنة تحت األرض 
منح جســـدي قـــوة وطاقـــة وســـاعدني على 
التخلص من رطوبة الجسم التي كانت تسبب 

لي آالما في ظهري وعظامي“.

{درب البرابرة».. اإلستشفاء بطمي النيل وصحراء مصر الساخنة

رمال ذهبية يأتي السياح من مختلف أنحاء العالم لالستمتاع بفوائدها الطبية 

طمي النيل ورمال شاطئ البربر يجذبان السياح ملنطقة غرب سهيل في النوبة

فوق ســــــفح رملي غرب نهر النيل تقع قرية غرب سهيل في النوبة مبحافظة أسوان يتوافد 
عليها الســــــياح في الشــــــتاء والصيف من داخل وخارج مصر لالســــــتمتاع بنقاء رمالها 
الصفراء الناعمة واســــــتغالل فوائد طمي النيل الذي يجيد أهالي النوبة استخدامه لعالج 

الكثير من األمراض.

اكتشاف السياح ملنطقة {درب البرابرة» على ظهور الجمال



} أوتــاوا  - أثبتت دراسة كندية حديثة اهتمت 
بتأثير نظرة اإلنســـان لنفســـه ومدى احترامه 
لذاته على حياته وأســـرته وعالقته العاطفية 
وعلى تواصلـــه مع المجتمع. وركزت البحوث 
أكثر على ما يســـمى بتدني احترام الذات في 

العالقات العاطفية.
وقالت مؤلفة الدراســـة ميغان مكارثي من 
جامعة واترلو في كندا ”تشـــير دراســـتنا إلى 
أن الشـــخص الـــذي يعاني من تدنـــي احترام 
الذات في العالقـــات العاطفية هو الذي يقاوم 
معالجة المشـــاكل“. ويفسر الباحثون ذلك بأن 
األشـــخاص الذين يعانون من تدنـــي احترام 
الـــذات غالبا ما يعتقدون أنهم ال يســـتطيعون 

التحدث دون توقع رد فعل سلبي من الشريك، 
كما تبين لهم أيضا أن األشخاص الذين لديهم 
مفهوم أكثر ســـلبية للذات غالبـــا ما يحملون 
شـــكوكا ومخاوف حول مـــدى رعاية واهتمام 

اآلخرين بهم.

وفـــي هذا الســـياق تقـــول مكارثـــي ”هذا 
التصـــور يمكـــن أن يدفـــع هـــؤالء إلـــى تبني 
حماية الذات أو الســـلوك الدفاعي، مثل تجنب 
المواجهـــة“، وهـــو ســـلوك يؤثر ســـلبا على 
العالقـــة العاطفيـــة بيـــن الطرفيـــن ألن غياب 
النقـــاش في المشـــاكل العاطفية قـــد يفاقمها 

ويؤدي بالعالقة بين الطرفين للتأزم.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن األشخاص 
الذيـــن يعانون من تدني احتـــرام الذات غالبا 
ما يعانـــون من عدم الســـعادة فـــي عالقاتهم 
العاطفيـــة ويمكن أن يتســـبب ذلك في الضرر 
بالطرف المقابـــل وبالعالقة ككل وقد يوصلها 

إلى النهاية.

نهى الصراف

}  تتحـــرك معظـــم الســـمات االجتماعية في 
محيـــط الـــذوق ودماثـــة األخـــالق والجيـــرة 
الطيبة وحسن التصرف تجاه اآلخرين وتبني 
األعمال التطوعية وتقديم خدمات لكبار السن 
واألطفـــال والمرضى دون مقابـــل وغيرها من 
الصفـــات التي غـــادرت مالمح الشـــارع حتى 
بـــدا خاليـــا إال من وجوه متجهمـــة وخطوات 
مســـتعجلة لمارة يســـعدهم أن يدوسوا على 
أقدام العجائز ليلحقـــوا بمواعيد العمل، كما 
ال يخجلهـــم رؤية ســـيدة حامـــل تتأرجح في 
باص نقل عام بسبب إصرارهم على االحتفاظ 

بمقاعدهم المريحة.
ومع ذلك، فإن األبحاث األثرية كشـــفت عن 
وجود بعـــض من هذه الســـمات الطيبة التي 
تكونـــت في نفوس البشـــر منذ فجـــر التاريخ 
وحتـــى قبل أن يتـــاح لإلنســـان تطوير ذكائه 

وقيمـــه المعرفيـــة. وبحســـب اآلثـــار التي تم 
حفرهـــا على اللقى والتي يمتد تاريخها إلى 3 
ماليين خلت من السنين، فإن الناس عبروا عن 
مظاهر مختلفة من مشـــاعر االهتمام باآلخرين 
وباألطفال والمعاقين كمهارات بدائية أعانتهم 
على البقـــاء في خضم صراعاتهم مع قســـوة 
البيئة. وكشـــفت األدلـــة عن اهتمام بشـــر ما 
قبـــل التاريخ ببعضهم البعـــض حتى قبل أن 
يتمكنوا من فك طالسم الكالم وهذه المهارات 
(العاطفيـــة) هـــي التي أســـهمت فـــي تطوير 
قدراتهـــم المعرفية وأعانتهـــم على البقاء رغم 

الظروف البيئية غير المواتية.
وكشـــفت دراســـات فـــي علم اإلنســـان عن 
جمجمة بشـــرية بعمر 1.5 مليون سنة لم تكن 
تمتلك أســـنانا إال أن بقـــاء صاحبها على قيد 
الحيـــاة حتـــى تاريخ وفاته في ســـن متقدمة، 
بحســـب التشـــريح الطبي للجمجمـــة، يثبت 
بأن هنالك من قام بمســـاعدته من بني جنسه 
للحصـــول على قوتـــه من خـــالل توفير طعام 
مناســـب مثلما هو الحال مع الســـوائل التي 
تســـتخدم إلطعام الرضع، كما أن بعض األدلة 
التي تركتها رســـومات يعـــود تاريخها إلى 3 
ماليين ســـنة وجدت في شرق أفريقيا أظهرت 
مشـــاهد ألطفال برعاية وصحبة كبار عكســـت 

بعضا من مظاهر الود والحنو بين الطرفين.
وقوضت هذه االكتشـــافات التي أشـــارت 
إليها دراســـة لبيني ســـبايكنس المتخصصة 
والباحثـــة في األصول البشـــرية فـــي جامعة 
النظريـــات الحديثة التي  البريطانيـــة،  يورك 
صنفـــت البشـــر البدائيين على أنهـــم كائنات 
عنيفـــة كانـــوا يقتلـــون بعضهـــم البعض في 
منافســـات غيـــر شـــريفة مـــن أجـــل البقـــاء. 
وأشارت ســـبايكنس إلى أن اإلنسان البدائي 
اكسبته حاجته للبقاء إلى النزعة االجتماعية 
وإلى الحرص على العيـــش ضمن مجموعات 
كان يربطهـــا التعاون والتكافـــل في مواجهة 
األخطـــار المحيطـــة، حدث ذلك حتـــى قبل أن 

يتاح لـــه تعلم الكالم. ومن وجهة نظرها تعود 
كل مظاهر التطور التي شـــهدتها البشرية من 
تقويم الســـلوك واكتســـاب المعارف إلى تلك 
بصيغتها  المترابطـــة  االجتماعية  العالقـــات 
البدائيـــة، حيث نوهت إلـــى أن الصخرة التي 
وجدت في أحـــد كهوف أفريقيـــا والتي يعود 
تاريخها إلى ماليين السنين وما تضمنته من 
معالـــم طفولية حفرت عليها بإحكام تعد دليال 
واضحا على أن اإلنســـان البدائـــي لم يعتمد 
مظاهر الود لآلخرين في ســـلوكه فحســـب بل 
ســـعى إلى تخليد هذه المشاعر وحفرها على 
صخـــور قاومت عوامـــل التعرية حتى وصلت 
إلى يومنا هذا. من جانب آخر أظهر استطالع 
بريطاني حديث للرأي، أن 16 بالمئة من األفراد 
المشـــاركين فيـــه ال يعرفون وجوه وأســـماء 

جيرانهـــم وأن قرابـــة ربع هـــؤالء (23 بالمئة) 
لم يظهروا أي نوع من التعاطف أو الكياســـة 
مع المارة في الشـــارع. في حين اعترف نصف 
المشـــاركين في االستطالع الذي نظمه ”الخط 
المنزلي الســـاخن“ بأنهم قلما يسمحون ألحد 
باستبدال دورهم في طوابير الوقوف للشراء.

وكان أكثـــر من ربـــع أفراد العينـــة أبدوا 
عـــدم ثقتهم فـــي جيرانهم وعدم اســـتعدادهم 
لتـــرك متعلقات منازلهم تحت إشـــرافهم أثناء 
غيابهـــم عن المنـــزل في إجـــازات طويلة. كما 
عبـــر عـــدد غير قليـــل من أفـــراد العينـــة (22 
بالمئة) عن عدم استعدادهم لترك مقاعدهم في 
المواصالت العامة لكبار الســـن أو األطفال أو 
الســـيدات الحوامل في حاالت الزحام الشديد، 
وأكد نصف المشـــاركين عن غياب احساسهم 

باالنتمـــاء إلى مجتمعهم واعتـــرف 35 بالمئة 
منهـــم بعدم رغبتهم في اإلســـهام بأي جهد أو 
عمل تطوعـــي خدمة ألبناء مجتمعهم المحلي. 
أما النســـبة األكبر منهـــم (97 بالمئة) فأكدوا 
علـــى أنهم قد خســـروا عالقـــة صداقة مع فرد 
واحـــد مـــن األقل مـــن مجتمعهـــم المحلي في 

اآلونة األخيرة.

األربعاء 2015/03/04 - السنة 37 العدد 9846
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تدني احترام الذات يدمر العالقات العاطفية

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة أميركية أن الصوم 
املتقطع يساعد في إطالة العمر 

وحتسني صحة اإلنسان، حيث تبني 
أنه ساعد في إطالة العمر االفتراضي 

لفئران التجارب، فضال عن حتسني 
األمراض املرتبطة بالعمر.

◄ أوصت مجلة ”أوكو تست“ 
األملانية اآلباء بإلقاء نظرة متفحصة 
على مكونات هريس الفواكه اجلاهز، 

حيث أنه قد يحتوي على الفركتوز 
(سكر الفاكهة) الذي قد يضر 

باألسنان اللبنية للطفل.

◄ ثبت علميا أّن النوم يقوي 
الذاكرة، خصوصا لدى البالغني، 

وحسب موقع مجلة ”فوكوس“ 
األملانية فإن القيلولة بعد ساعات 

الدرس تساعد األطفال في عمر 
املدرسة على تقوية ذاكرتهم.

◄ أفادت دراسة جديدة أن األطفال 
املعرضني خلطر اإلصابة بفرط 

احلساسية بعد تناول الفول 
السوداني، كان بإمكان أمهاتهم 

جتنيبهم ذلك لو قمن بإطعامهم إياه 
بصورة منتظمة خالل األشهر الـ11 

األولى من حياتهم.

◄ اكتشف العلماء وجود عالقة 
بني اإلعجاب بالنفس بالنظر إلى 

املرآة وبني ازدياد كمية الطعام التي 
يتناولها الشخص، إذ يقول العلماء 
الهولنديون إن املرأة التي يعجبها 
النظر إلى نفسها في املرآة يظهر 

لديها شعور باجلوع.

◄ كشفت دراسة سويدية أن خضوع 
البدينات جلراحات إنقاص الوزن 

يقلل بشكل ملحوظ فرص إصابتهن 
بسكر احلمل، إال أنهن يصبحن 

عرضة مبعدل الضعف إلجناب أطفال 
منخفضي الوزن عن الطبيعي.

باختصار

التي  التطور  مظاهر  كل  تعود 

تقويم  مـن  البشريـة  شهدتـهـا 

السـلــوك واكــتساب الـمعـارف 

إلــــى الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة 

املترابطة بصيغتها البدائية

:

[ اهتم بشر ما قبل التاريخ ببعضهم قبل أن يتعلموا الكالم [ استطالعات الرأي الحديثة تثبت انحسار مظاهر الود االجتماعي
يولد اإلنســــــان وهو يحمل ما يحمله من الصفــــــات املتوارثة من عائلته عن طريق اجلينات 
الوراثية في حني تتكفل البيئة اخلارجية بباقي العمل، حيث تســــــهم مع الوراثة في تكوين 
شــــــخصية الفرد النهائية بصورة غير ثابتة، إذ تتغير سمات الشخصية بحسب الظروف 
ــــــة واملكانية وأحيانا تتفــــــوق عوامل البيئة على اجلينات الوراثية في رســــــم حدود  الزماني
الشــــــخصية والعكس صحيح. لكن ال تخضع جميع الصفات الشــــــخصية لهذا املقياس 
ــــــه ومحيطه االجتماعي  العلمــــــي، حيث يتم اكتســــــاب بعضها من خــــــالل تأثر الفرد ببيئت

حصريا وال شأن للوراثة -مثال- بنمو أو تراجع بعضها وخاصة االجتماعية منها.

جمال

مـــن  باتـــت  العريضـــة  الحواجـــب   {
العالمات البارزة فـــي عالم الجمال لعام 
2015، فهي تمنـــح الوجه إطاللة طبيعية 
مجلـــة ”فرويندين“  وأوضحت  وجريئة. 
ال  العريضـــة  الحواجـــب  أن  األلمانيـــة 
تناسب كل النســـاء، مؤكدة أنها تناسب 
فـــي المقـــام األول المـــرأة التـــي تتمتع 
بعيون كبيرة ومعّبرة، حيث تسلط عليها 

هذه الحواجب األضواء.
وأضافـــت المجلة المعنية بشـــؤون 
الجمال والموضة أن الحواجب العريضة 
تناســـب أيضا المرأة التي تتمتع بوجه 
ذي مالمح وقسمات رقيقة ونحيلة، حيث 

تضفي عليه لمسة تباين جذابة.
فـــي المقابل ال تناســـب ذات العيون 
القريبـــة جدا مـــن بعضها، حيـــث يبدو 
مظهر الوجه فجا وغير أنثوي. وبالمثل 
ال تناســـب التي يتســـم وجهها بمالمح 
حـــادة، حيـــث تمنحه مظهـــرا أكثر حدة 
وذكورية، لـــذا ينبغي علـــى المرأة ذات 
القســـمات الحـــادة تفضيـــل الحواجب 
النحيفة التي تخفـــف من حدة مالمحها 

وتمنحها مظهرا أكثر رقة وأنوثة.

الحواجب العريضة إطاللة 

طبيعية جريئة

قلة الثقة والتواصل بني األجوار سمتا املجتمعات الحديثة

لديهـــم  الذيـــن  األشـــخاص 

مفهـــوم أكثـــر ســـلبية للذات 

غالبا ما يحملون شـــكوكا حول 

مدى اهتمام اآلخرين بهم

◄

فرضية حديثة تقوض نظرية الصراع من أجل البقاء

أفـــادت دراســـة حديثـــة أن األطفال الذيـــن يمارســـون الرياضة 

ويتمتعـــون بلياقـــة بدنية يكونـــون أفضل أكاديميـــا من غيرهم 

بواقع الضعف خاصة في مادة الرياضيات واختبارات القراءة.

بـــذور الكتان قادرة على مقاومـــة األورام، ألنها تحتوي على كمية 

وافـــرة مـــن العناصر النباتيـــة ذات الخصائص املضـــادة لها، كما 

يمكن أن تخفض اإلصابة بسرطاني الثدي والقولون.

أثبـــت علماء بريطانيون أن الخضروات والفاكهة الطازجة تحســـن 

مزاج اإلنسان وتعيد له نشاطه النفسي الطبيعي، ألن هذه املواد 

الغذائية تزيد من هرمون السعادة في جسم اإلنسان.

دمع موغل في القدم

} في عشرينات القرن الماضي.. حمل 
عالم االنثروبولوجيا اإلنكليزي رادكليف 

براون حقائبه وسافر إلى جزيرة نائية 
في جنوب شرق آسيا، حيث كانت تسكن 
قبائل األندمان.. وهي قبائل بدائية كانت 

تحيا حياة بسيطة بعيدة عن المدنية 
والحضارة.. وبعد دراسة معمقة ومعايشة 

امتدت إلى ما يربو على العامين سجل هذا 
العالم أهم ما يميز هؤالء البشر: فهم قوم 
أدمنوا عادة البكاء: فهم يبكون في المآتم 
وفي األعراس.. يبكون وهم يعدون الطعام 
وهم يغنون وهم يصطادون األسماك وهم 

يعملون.. كانت حياتهم تغسلها الدموع 
لسبب أو آلخر.. وحين تجرأ العالم على 

سؤال العارفين منهم عن السبب.. صمتوا 
لبرهة وقد اجتاحتهم الحيرة.. وجاء ردهم 

الوحيد بعد أن جلسوا على األرض بما 
يشبه االنهيار.. وانخرطوا في بكاء مرير!

حين قرأت هذه الحادثة الحقيقية التي 
رواها رادكليف براون في كتابه ”جزر 

األندمان“. أحسست بطريقة ما أنني ربما 
كنت في حياة سابقة أعيش وسط أقوام 

األندمان بل ربما أنتمي لهم بعاطفتي 
وسيل مشاعري.. وإذ استعرضت حياة 
أسرتي وجيراني وأهلي وبلدي العراق 
الذي ولدت وكبرت فيه.. وجدت السواد 

األعظم منا يشبه بطريقة أو بأخرى هؤالء 
األقوام.. فنحن نبكي في الحزن والفرح.. 

في المآتم واألعراس.. نبكي بسبب وأحيانا 
كثيرة بغير سبب سوى أغنية تداعب 

حنيننا أو موقف عابر يستفز ذاكرتنا.. فهل 
كل هذا ألننا خبرنا الفجائع حتى لم نعد 

نستطيع غسل أرواحنا منها إال باستنفار 
غددنا الدمعية؟.. إن لي من القصص ما 

يبدأ وال ينتهي عند حد..
حدثنا أحد األساتذة ذات يوم وهو 
يحاول اإلجابة على سؤال: لماذا تزخر 

أغانيكم العراقية بالشجن وأنتم قوم 
ساخرون؟ بأنه يتذكر والدته التي كانت 
تضع العباءة على رأسها ”كل عصرية“ 

وتفر هاربة من البيت.. وإذ يسألها إلى أين 
أنت ذاهبة يا أمي: تجيب بعصبية ”دعني 

فأنا مختنقة وسأمضي في الحي باحثة عن 
مجلس عزاء أبكي فيه“!.

أحد زمالئي في الجامعة حدثنا مرة 
بسخرية الذعة عن والدته التي قالت 

لجارتها وهي تسألها أن ترافقها إلى 
السوق غدا معتذرة بأنها لن تستطيع فغدا 

هو الخميس.. وهي معتادة أن تبكي كل 
خميس وكل اثنين من األسبوع!

أما لماذا كل هذا الحزن؟ لماذا نحترف 
البكاء من عهد بابل؟ هل ألننا شعب اعتاد 

النكبات فألفها وصار الدمع مثل الموت 
صديقا؟.. هل تطبعت أرواحنا بطبع نهرينا 

العظيمين اللذين كانا إذ يفيضان يحرقان 
الزرع والحجر والبشر؟.. وصارت دموعنا 
نهرا ثالثا يجري تضامنا وتعاضدا؟ هل 

ألن أرضنا كانت وما زالت منذ بدء الخليقة 
أرض الكوارث ومطمع الغزاة والطغاة؟ 

أم أننا اعتدنا أن نلبس دور الضحية 
والمنتصر دائما فكان البكاء صنوا للنصر 

والهزيمة معا؟
يحدثنا التاريخ أن قبائل األندمان اليوم 

أصبحوا جزءا من ماليزيا.. ولكنني أشك 
تماما أن تكون المدنيـّة والدولة الحديثة قد 

نجحتا في استئصال عرق بكائهم.. فثمة 
جذور ال يمكن أن تمحوها القرون.. فهي 

تشكل الهوية واالنتماء.. مثلها مثل اآلثار 
وحجارة الحضارات المندثرة..

وأخيرا سأسأل بمرارة: ترى هل كانت 
دموع الثور المجنح في متحف الموصل 
تنزل بصمت وهي تتألم من أثر المعاول 

الهمجية والسالح الدموي الجديد؟.. أم أننا 
كنا وحدنا نبكيه بحرقة؟

ريم قيس كبة

الشـــخصية  ســـمات  تتغيـــر 

بحســـب الظـــروف وفي بعض 

األحيان تتفـــوق عوامل البيئة 

على الجينات الوراثية

◄
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◄ انضم جنم منتخب اإلمارات 
لكرة القدم علي مبخوت إلى 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
يوم االثنني، باعتباره صاحب 

أسرع هدف في تاريخ نهائيات 
كأس آسيا.

◄ رفض مجلس إدارة نادي 
املغرب الفاسي مطلب املدرب رشيد 
الطاوسي بفتح أبواب ملعب فاس 
باملجان في وجه أنصار النادي في 

املباراة القادمة ضمن اجلولة ٢٢ 
من الدوري املغربي، أمام شباب 

خنيفرة.

◄ بات نادي الوداد البيضاوي 
املتصدر احلالي للمسابقة، األوفر 
حظا للتتويج بالدرع للمرة الـ١٣ 

في تاريخه، وذلك ما تعززه الكثير 
من املعطيات وتدعمه أرقام النادي 

هذا املوسم.

◄ فرضت جلنة االنضباط في 
رابطة دوري احملترفني اجلزائري 

عقوبة خوض مباراتني دون 
جمهور، منها واحدة مع وقف 

التنفيذ، على نادي مولودية 
اجلزائر، بسبب شغب جماهيره.

◄ استقر األمر داخل االحتاد 
الكويتي على دخول املنتخب في 

معسكر تدريبي في مدينة أنطاليا 
التركية من ٢٣ إلى ٣١ من الشهر 
احلالي ضمن االستعدادات إلى 

خوض التصفيات املؤهلة لكأس 
العالم ٢٠١٨.

◄ وقع دحالن جمعان احلمد 
رئيس االحتادين القطري 

واآلسيوي ونائب رئيس االحتاد 
الدولي أللعاب القوى اتفاقية تفاهم 

وتعاون مع نظيره رئيس االحتاد 
الفرنسي للعبة برنار انساليم.

األهلي اإلماراتي يبحث عن الفوز األول في دوري أبطال آسيا
[ 8 مباريات حاسمة في ختام الجولة الثانية من السباق القاري

مراد بالحاج عمارة

} تونس - تدور مســـاء اليـــوم بقية مباريات 
اجلولة الرابعة ملرحلة اإلياب للدوري التونسي 
لكرة القدم. وستتركز األنظار على لقاء الترجي 
الرياضي التونســـي ونظيره النادي البنزرتي 
ويعتبر هذا اللقاء قمة اجلولة، خصوصا وأن 
رجـــال املدرب البرتغالي دي مورايس وبعد أن 
صعدوا إلى املركز الثالث بــ34 نقطة وأنعشوا 
آمالهـــم وحظوظهـــم فـــي الدفـــاع عـــن لقبهم 
سيحرصون على مواصلة سلسلة االنتصارات 

التي حققوها في الفترة األخيرة. 
وقد تشـــهد تشـــكيلة فريق باب سويقة في 
هذه املواجهة أول ظهور لصانع ألعابه أسامة 
الدراجي بعد متاثله إلى الشـــفاء من اإلصابة 
التي فرضت عليه إجـــراء عملية جراحية. أما 
منافسه النادي البنزرتي فسيحاول من جهته 
صنع احلدث على ملعـــب رادس وتدارك عثرة 
اجلولة املاضية ملا اكتفى بالتعادل فوق ميدانه 
أمام مســـتقبل قابس. وينتظر من هذه املباراة 
الكثير وستجرى أمام 13 ألف من محبي فريق 

باب ســـويقة. ويالقي الترجـــي الرياضي في 
الـــدور الـ16 لكأس رابطة أبطـــال أفريقيا لكرة 
القدم فريق كوسموس دى بافيا الكاميروني. 

وقد أزاح هذا األخير خالل الدور التمهيدي 
كامباال ســـيتي األوغنـــدي بفـــوزه إيابا على 
أرضه بثالثية دون رد بعدما خســـر ذهابا في 

كامباال بهدف نظيف. 
وسيخوض الترجي، الذي كان معفى خالل 
الدور التمهيدي، لقاء ذهاب الدور الـ16 خارج 
قواعـــده بـــني 13 و15 مارس اجلـــاري على أن 
يســـتقبل منافســـه إيابا على ملعب رادس بني 

3 و5 أبريل القادم. 

في اجلهة املقابلـــة لن تكون مهمة صاحب 
الريادة فريق النادي األفريقي ســـهلة رغم أنه 
ســـيواجه فريقا يحتـــل املركز 15 بــــ11 نقطة، 
باعتبـــار أن جمعيـــة جربـــة كانت قـــد هزمت 
امللعب القابســـي في عقر داره وســـتعمل بكل 
تأكيد اســـتغالل عاملـــي امليـــدان واجلمهور 
وأيضـــا الـــروح املعنويـــة املهـــزوزة لالعبي 

األفريقي من أجل حتقيق نتيجة إيجابية. 
وبـــات أبنـــاء املـــدرب الفرنســـي دانييـــل 
سانشـــيز حتـــت ضغط كبيـــر في ظـــل عودة 

املنافسني املباشرين إلى الواجهة. 
وخســـر األفريقي املتصدر برصيد 39 أمام 
مالحقه وغرميه النجم الساحلي 1-2 ليتقلص 
الفـــارق بني الفريقني إلـــى نقطتني فقط وتزيد 
الضغـــوط علـــى الفريـــق الطامح إلـــى إحراز 
اللقب ألول مرة منذ عام 2008. وأثيرت تكهنات 
بشأن االستغناء عن الفرنسي دانييل سانشيز 
عقب هذه اخلسارة، لكن سليم الرياحي رئيس 

النادي، أكد متسكه مبدربه. 
وحقـــق زمـــالء صابر خليفـــة 12 انتصارا 
مقابـــل 3 تعـــادالت و3 هزائم، لكنهـــم أخفقوا 
في االنتصار ضد منافســـيهم املباشرين على 
اللقـــب بعد اخلســـارة أمام النجم الســـاحلي 
فـــي املواجهتني اللتني جمعتهما هذا املوســـم 

وتعادله أمام الترجي والصفاقسي.
الذي  الســـاحلي،  النجـــم  وسيســـتضيف 
خرج أبرز مســـتفيد من اجلولة املاضية ودعم 
مركزه الثاني بعد فوزه بالكالســـيكو وجناحه 
فـــي تقليص الفارق الـــذي يفصله عن صاحب 
الطليعة النادي األفريقـــي، قوافل قفصة الذي 
مـــا يزال يقبع فـــي املركز 11 بــــ19 نقطة. على 
الـــورق تبـــدو حظـــوظ النجم وافرة لتشـــديد 

املالحقة في كوكبة الطليعة. 
من ناحية أخرى يلتقي النادي الصفاقسي 
الذي فـــرط في املركـــز الثالث بعـــد أن اكتفى 
بالتعادل مع املرســـى نظيره امللعب القابسي.. 
كال الفريقني ســـيبحث عن التـــدارك لكن على 
الورق يدخل فريـــق عاصمة اجلنوب بحظوظ 
أوفر خصوصا وأنه سيستعيد  جنمي الفريق 
محمد علي منصر وعلي معلول الذين استوفيا 

عقوبة البطاقة الصفراء الثالثة. 
في بقية املقابالت يتواجه امللعب التونسي 
مـــع نادي حمـــام األنف ومســـتقبل قابس مع 
مســـتقبل املرســـى وجنم املتلوي مع شـــبيبة 

القيروان.  الترجي أمام امتحان صعب لمواصلة الصحوة

فرط  الــذي  الصفاقسي  النادي 

في املركز الثالث بعد أن اكتفى 

يلتقي  املــرســى  مــع  بــالــتــعــادل 

بنظيره امللعب القابسي

◄

رياضة

الترجي للتأكيد واألفريقي الستعادة توازنه في الدوري التونسي

«إن منتخـــب مصـــر تلقـــى عروضـــا لخـــوض 3 مباريات وديـــة أمام 

كولومبيا واملغرب وجنوب أفريقيا وســـيتم عرض األمر على الجهاز 

الفني الجديد للمنتخب». 

محمود الشامي 
عضو مجلس إدارة احتاد كرة القدم املصري

«نبيل فقير يمتلك الجنســـية املزدوجة (الجزائرية والفرنســـية)، 

أبدينـــا اهتماما مبكرا به، حيث اتصلت به في أغســـطس املاضي 

واآلن عليه أن يقرر ويختار مع من سيلعب». 

كريستيان غوركيف 
املدير الفني للمنتخب اجلزائري

«وجهـــة نظر املدربني تختلف من مدرب إلـــى آخر وجاءتني الفرصة 

فـــي النهايـــة ووضعيتي جيدة فـــي النادي وأتمنـــى أن يقدم الفريق 

مستويات متميزة دائما». 

عبدالله عطيف 
العب نادي الهالل السعودي

متفرقات

◄ بات ميك شوماخر يسير على خطى 
والده األسطورة األملانية ميكايل شوماخر، 

بطل العالم سبع مرات في سباقات 
فورموال1 والذي يتعافى ببطء من حادث 

تزلج خطير تعرض له في جبال األلب 
الفرنسية. وأكد الفريق الهولندي اعتماده 

الرسمي على ميك، البالغ من 
العمر 15 عاما، وذلك ”بعد أن 

الحظنا موهبته خالل السباقات 
االختبارية ونحن نتطلع 

إلى موسم ناجح“ حسب 
رئيس الفريق فريتس فان 

امرشفورت. وسيسجل 
شوماخر االبن على حلبة 

اوشيرسلينب (شمال 
أملانيا) في املرحلة األولى 

من املوسم الذي يختتم 
في 3 و4 أكتوبر على حلبة 

هوكنهامي (جنوب أملانيا).

ل عودة 

أمام 39
يتقلص 
ط وتزيد 
 إحراز 
كهنات 
سانشيز 
 رئيس 

تصارا 
خفقوا 
ن على 
ل ا

الرسمي على
15 عا العمر
الحظنا موه
االختباري
إلى مو
رئيس
امرش
شوم
اوش
أملاني
من امل
و 3 في
هوكنهامي

◄ سجل جاريت جاك نقطتني قبل 1.1 
ثانية على نهاية املباراة ليقود بروكلني 
نتس إلى فوز درامي بنتيجة 108-110 

أمام ضيفه غولدن ستيت وريرز في 
مسابقة دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. وسجل النجم ستيفن كاري 
26 نقطة لوريرز من بينهم 18 نقطة في 

ربع املباراة األخير، بعدما ظل هادئا 
طوال األرباع الثالثة األولى 

من اللقاء، مبا في ذلك 
تصويبة التعادل للفريق 
الزائر قبل 69 ثانية على 

نهاية املباراة. وسجل 
بروك لوبيز 26 نقطة 

لنتس وأضاف ديرون 
ويليامز 22 نقطة 

أخرى للفريق الذي 
رفع رصيده من 
االنتصارات في 
هذا املوسم إلى 

25 فوزا مقابل 33 
هزمية.

باختصار

األرباع الثالثة األولى
قاء، مبا في ذلك 
بة التعادل للفريق
قبل 69 ثانية على
املباراة. وسجل 
26 نقطة لوبيز

وأضاف ديرون 
نقطة 22 مز

للفريق الذي 
صيده من 
صارات في
وسم إلى 

33 زا مقابل
.

} دبــي  - يبحث األهلي اإلماراتي عن حتقيق 
مـــا عجز عنه في دبي عندمـــا يحل ضيفا على 
تراكتـــور ســـازي اإليرانـــي فـــي تبريز ضمن 
منافســـات اجلولـــة الثانية لفـــرق املجموعة 

الرابعة في دوري أبطال آسيا. 
وفشل األهلي في حتقيق الفوز على ضيفه 
األهلي الســـعودي في اجلولة األولى واكتفى 
بالتعـــادل معـــه 3-3، لذلـــك فـــإن طموحه هو 
العـــودة بالـ3 نقـــاط من مباراته مـــع تراكتور 
ســـازي وإن كانت مهمته لن تكون ســـهلة أمام 
فريق جريح خســـر في مباراته األولى ويتطلع 

إلى نفس الهدف. 
وتســـعى الكتيبة اإلماراتيـــة إلى حتقيق 
الفوز في هذه املباراة لالستمرار في املنافسة 
على إحـــدى بطاقتي التأهل للـــدور التالي، ال 
ســـيما وأن آمال الفريق في املنافسة على لقب 
الدوري تبخرت بعد تعادله مع عجمان سلبيا. 
ويعلـــم الفريـــق املنافس، صاحـــب املركز 
األخيـــر في املجموعـــة، أن املبـــاراة لن تكون 
سهلة وال سيما أنه يبحث هو اآلخر عن الفوز 

ليجدد آماله في الصعود إلى الدور التالي. 
ويفتقـــد الفريق اإلماراتي العبه التشـــيلي 
لويـــس خيمنيز الـــذي نال بطاقـــة حمراء في 
مباراة اجلولة األولى، إال أن ذلك من املفترض 
أال يشـــكل أي عائـــق أمـــام املـــدرب الروماني 
أوالريو كوزمني الذي ميلك في تشكيلته الكثير 
من األوراق الرابحة مثل إســـماعيل احلمادي 
صاحـــب الهدفـــني أمـــام األهلـــي الســـعودي 
واملغربي أسامة السعيدي والبرازيلي ريبيرو 

إيفرتون واملهاجم الدولي أحمد خليل.
وفـــي املبـــاراة الثانيـــة يبحـــث األهلـــي 
الســـعودي عن النقاط الـ3 عندما يســـتضيف 
ناســـاف كارشـــي األوزبكي بجـــدة. وبعد أن 
اكتفـــى األهلي بالتعادل 3-3 مع نظيره األهلي 
اإلماراتـــي في مباراتـــه االفتتاحيـــة، فإنه لن 
يرضى بغيـــر الفوز، ســـيما وأن املباراة تقام 
على أرضـــه وأمام جماهيره فـــي حني يطمح 

ناســـاف في جتاوز عقبة مضيفه سواء بالفوز 
الذي ســـيضعه علـــى بعد خطـــوات من بلوغ 
الـــدور الثانـــي أو علـــى األقل العـــودة بنقطة 

التعادل التي تعتبر مكسبا للفريق. 
ورغم ظروف اإلصابـــات التي يعاني منها 
األهلي إال أنه يبقى مرشـــحا للفوز خصوصا 
فـــي ظل الرغبـــة الكبيـــرة لدى العبيـــه الذين 
يأملون استعادة نغمة االنتصارات التي غابت 

آسيويا ومحليا في آخر ثالث مباريات. 
ويـــدرك مدربـــه السويســـري كريســـتيان 
غـــروس أهمية املباراة ولهذا ســـيكون تركيزه 
علـــى اجلوانـــب الهجوميـــة واالعتمـــاد على 
الســـرعة في بنـــاء الهجمة وتنويع أســـاليب 

اللعب إلرهاق دفاع املنافس.
واملواجهة هي األولى بني األهلي وناساف 
كارشـــي واخلامســـة فـــي تاريـــخ مواجهات 
األهلـــي أمام الفرق األوزبكية، حيث ســـبق أن 
تقابال في 4 مواجهات فـــاز األهلي في اثنتني 
وخسر مثلها وسجل هجومه 10 أهداف، بينما 

استقبلت شباكه 5 أهداف. 
وتعـــود أول مبـــاراة بـــني األهلـــي وفريق 
أوزبكـــي إلى عام 2000 عندما واجه نوفباخور 

في ربع نهائي كأس الكؤوس اآلسيوية وتغلب 
عليه 6-1 تعاقب على تســـجيلها طالل املشعل 
وخالد مسعد والكوملبي الكاتو وخالد قهوجي 

وإبراهيم السويد وعبداحلميد جدوع. 
أما آخر مواجهة فكانت عام 2015 في دوري 
املجموعات لدوري أبطال آســـيا وخسرها 2-1 
وســـجل هدفـــه الوحيـــد البرازيلـــي روجيرو 

بيريرا.
ومـــن ناحية أخـــرى يحتدم الصـــراع من 
جديد بني السد القطري والهالل السعودي في 
لقاء الديربي اخلليجي اآلســـيوي الذي يجمع 
بينهمـــا اليوم األربعـــاء في اجلولـــة الثانية 

لدوري أبطال آسيا ضمن املجموعة الثالثة. 
ويتصدر الهالل املجموعة بعد فوزه األول 
علـــي لوكوموتيف طشـــقند األوزبكـــي، بينما 
رصيد الســـد نقطـــة واحدة بتعادله الســـلبي 
مع فوالذ خوزســـتان اإليرانـــي باالهواز. لقاء 
الســـد والهالل بات لقاء سنويا يجمع بينهما 
في الـــدور، وتكرر للمرة الثانية وللمرة األولى 

املوسم املاضي في ربع النهائي. 
وتأتـــي املواجهـــة القوية اجلديدة وســـط 
رغبـــة جامحة من جانـــب الفريقـــني لتحقيق 

الفوز، حيث يســـعي الســـد إلى أول انتصار 
والهالل للتمســـك بالصـــدارة. وفي املجموعة 
الســـابعة يبحث بكني جوان الصيني وسوون 
سامســـونغ بلووينغز الكـــوري اجلنوبي عن 
االنفـــراد بصدارة املجموعـــة عندما يواجهان 
بعضهما. ويتقاسم الفريقان صدارة املجموعة 
وميتلك كل منهمـــا ثالث نقاط، حيث فاز بكني 
جوان الصيني على بريزبان روار األســـترالي 
بهدف دون مقابل بينما فاز سوون سامسونغ 
بلووينغز الكوري اجلنوبـــي على أوراوا ريد 
دياموندز اليابانـــي 2-1 في مباراتي الفريقني 

في اجلولة األولى. 
وفـــي نفس املجموعة يحـــل بريزبان روار 
األســـترالي ضيفا علـــى أوراوا ريد دياموندز 
الياباني. ويلتقي ويسترن سيدني األسترالي، 
حامل اللقب، مع ضيفه قوانغتشـــو إيفرغراند 
الصيني بحثا عن صـــدارة املجموعة الثامنة، 
وال ســـيما أن كالهمـــا ميتلك ثـــالث نقاط بعد 
أن حقـــق كل فريـــق منهما الفـــوز في اجلولة 
األولـــى. وفي نفس املجموعة يســـتضيف اف 
ســـي ســـول الكوري اجلنوبي نظيره كاشيما 

انتلرز الياباني.

ــــــة مباريات  ــــــوم األربعاء بقي تســــــتكمل الي
اجلولة الثانية من سباق دوري أبطال آسيا 
لكرة القدم بثماني مباريات في غاية القوة 
واإلثارة، وتبدو الفرق العربية أمام رهانات 

صعبة.

مهمة محفوفة بالمخاطر لألهلي اإلماراتي في طهران

◄ أكد اجلهاز الطبي للنادي األهلي 
املصري بقيادة الدكتور خالد محمود 

جاهزية محمد ناجي "جدو" خلوض لقاء 
اجليش الرواندي أحد أيام 14 و15 و16 

مارس اجلاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من 

اإلصابة التي تعرض لها بقطع في 
الرباط الصليبي 

وأجرى على 
إثرها جراحة 

في أملانيا. 
وواصل الفريق 

األهالوي 
تدريباته 

استعدادا ملواجهة 
الفريق الرواندي، 

وشهدت التمارين أداء 
الثنائي محمود حسن 

"تريزغيه" وحسام غالي 
تدريبات تأهيلية بعد 

تعرضهما لإلصابة.

◄ أكد الدولي املغربي نبيل درار أن تركيز 
فريقه موناكو الفرنسي منصب بشكل 
أساسي على بلوغ الدور ربع النهائي 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ورأى 
اجلناح املغربي، الذي انتقل لفريق اإلمارة 
في 2012 قادما من كلوب بروج البلجيكي، 

أن الهدف األهم يبقى التأهل إلى الدور 
ربع النهائي من املسابقة. وتطرق درار 

إلى الوضع البدني لفريقه الذي تواجه مع 
ثم التقى سان جرمان قبل أن أرسنال 

يجدد املوعد 
مع األخير في 
مباراة اليوم 
األربعاء قائال 
”ركضنا كثيرا 

ضد أرسنال، 
ولم نحظ بالوقت 

الكافي من أجل الراحة 
قبل استضافة سان 

جرمان“.

◄ يلتقي املنتخب العماني مع نظيره 
املاليزي يوم 26 مارس احلالي في مسقط 
في إطار استعدادات الفريقني لتصفيات 

كأس آسيا املقررة في يونيو املقبل. وكان 
املنتخب العماني من املفترض أن يلتقي 

مع منتخب ساحل العاج بطل أفريقيا، 
لكن األخير اعتذر عن احلضور وحل 
املنتخب املاليزي بديال عنه، علما أن 

املنتخب العماني سيلتقي نهاية الشهر 
اجلاري مع منتخب اجلزائر في العاصمة 

القطرية الدوحة في جتربة ودية دولية 
أيضا. وحتوم الشكوك 

حول مستقبل املدرب 
الفرنسي بول لوغوين 

املدير الفني ملنتخب 
عمان من االستمرار 

في منصبه أو 
إقالته.

تعرض لها بقطع في
بي 

ق 

جهة
دي،

رين أداء 
د حسن

سام غالي 
ية بعد
صابة.
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ري مع منتخب اجلزائر في العاصمة 
رية الدوحة في جتربة ودية دولية 

ا. وحتوم الشكوك
 مستقبل املدرب
نسي بول لوغوين
ر الفني ملنتخب 
ن من االستمرار

منصبه أو 
ه.

بني  جديد  مــن  يحتدم  الــصــراع 

والهالل  القطري  السد  فريق 

ــقــاء الــديــربــي  ــســعــودي فــي ل ال

الخليجي اآلسيوي

◄



عامد أنور

} القاهرة - رغم محاوالت املراوغة من جانب 
مجلـــس إدارة االحتـــاد املصري لكـــرة القدم، 
حـــول هوية املديـــر الفني اجلديـــد للمنتخب 
الوطني األول، إال أنه وقع االتفاق على اختيار 
األرجنتينـــي هيكتـــور كوبـــر لتولـــي املقاليد 
الفنية ملنتخـــب الفراعنة ملـــدة عامني مقبلني، 
مقابـــل 65 ألـــف دوالر شـــهريا خلفا لشـــوقي 
غريـــب، الذي متـــت إقالته عقـــب اإلخفاق في 
التأهل إلى نهائيـــات كأس األمم األفريقية في 

نسختها األخيرة. 
ويضم اجلهاز الفنـــي اجلديد الذي يقوده 
كوبـــر، مســـاعدين أجنبيـــني (مـــدرب أحمال 
ومحلل مباريات)، وأحمد ناجي مدرب حراس 
املرمى الســـابق لفريق األهلي، وأســـامة نبيه 
مدربـــا، وعـــالء عبدالعزيز مديـــرا للمنتخب، 

ومجدي عبدالعزيز طبيبا.
وكان االحتـــاد املصـــري لكرة القـــدم عقد 
اجتماعـــا، أمس األول االثنني، حلســـم قضية 
تعيني مديـــر فني جديد ملنتخـــب الكرة األول، 
إلنهـــاء حالة االنقســـام بني األعضـــاء في ظل 
إصـــرار كل منهم على مـــدرب بعينه، ورجحت 
كفة جمال عـــالم رئيس احتاد الكرة، وكان من 
أشـــد املؤيدين لتعيني مدير فنـــي أجنبي، في 
الوقت الذي رأى آخرون أن املدرب الوطني هو 

األنسب للمرحلة املقبلة. 
وكانت أنباء قد ترددت خالل األيام القليلة 
املاضية عن اقتراب حسن شحاتة املدير الفني 
احلالـــي لنادي ”املقاولـــون العرب“، وصاحب 
إجناز الفوز بلقـــب كأس األمم األفريقية ثالث 
مـــرات متتالية، من تدريـــب املنتخب املصري، 
فيمـــا راوغ عضو مجلس احتاد الكرة محمود 
الشامي حول اســـم املدير الفني اجلديد، وأكد 
فـــي أكثر من مناســـبة اقتراب الفرنســـي آالن 

جريس من قيادة منتخب الفراعنة. 
من جانبه قال أحمـــد ناجي مدرب حراس 
مرمى املنتخب املصري في تصريحات خاصة 

لـ“العـــرب“، إن حمـــادة املصري عضو مجلس 
إدارة احتـــاد الكـــرة، أبلغه باختيـــاره ضمن 
اجلهـــاز الفني اجلديد للمنتخـــب والعمل مع 
األرجنتينـــي كوبر، موضحا أن االختيار يضع 

على عاتقه مسؤولية كبيرة.
وأكد ناجي ضرورة العمل من أجل االرتقاء 
مبســـتوى حـــراس مرمـــى املنتخـــب، قائـــال: 
انتظروا تألـــق حراس مرمـــى منتخب مصر، 
مشـــيرا إلى أن اجلميع سيســـعى إلى حتقيق 
طموحات اجلماهيـــر املصرية بتعويض فترة 
التراجـــع الســـابقة والعمل علـــى التأهل إلى 
كأس األمم األفريقيـــة وكأس العالم. وشـــهدت 
الســـاعات التي ســـبقت اجتماع احتاد الكرة، 
تراجعا في أســـهم املدرب الوطني بشـــكل عام 
وامليل نحـــو تعيني مدير فنـــي أجنبي لقيادة 
املنتخـــب املصـــري فـــي مشـــوار التصفيات 
املؤهلة لنهائيـــات كأس األمم األفريقية 2017، 
وكذلـــك التصفيـــات املؤهلة لنهائيـــات كأس 
العالم في روسيا 2018، لكن مرونة األرجنتيني 
هيكتور والســـيرة الذاتية ســـاهمتا في إمتام 
التعاقد واســـتقر االحتاد املصـــري لكرة القدم 
على وضع شـــرط جزائي مـــع هيكتور، ينص 
على فســـخ التعاقد في حالة عدم الوصول إلى 

أمم أفريقيا 2017.

وقال حســـن فريد نائب رئيس احتاد الكرة 
املصري لـ“العرب“، إنه على الرغم من انحيازه 
لفكرة املدرب الوطني، خاصة أنه كان من أكثر 
املؤيدين لتولي حســـن شـــحاتة مهمة تدريب 
املنتخب، إال أنه أيد رأي األغلبية، موضحا أن 
املدرب األرجنتيني ميتلك ســـيرة تدريبية في 
غاية التمّيز القت قبول كل األعضاء على عكس 
السيرة الذاتية اخلاصة بكل من الفرنسي اآلن 
جريـــس والهولندي فرانك ريـــكارد اللذين مت 

طرحهما في الفترة األخيرة.
وبدأ كوبر مشـــواره التدريبـــي مع فريقي 
هـــوراكان والنـــوس فـــي األرجنتـــني، قبل أن 
يخوض مســـيرة حافلة في املالعب األوروبية 
بتدريب مايوركا األسباني عام 1997. ثم انتقل 
إلى أســـبانيا أين تولى تدريب فريق فالنسيا 
األســـباني، لينتقل بعد ذلك لتولي مقاليد إنتر 
ميالن واحتل في موســـمه األول املركز الثالث، 
ثـــم عاد كوبر إلى مايـــوركا وبعدها انتقل إلى 
ريـــال بيتس األســـباني ثـــم بارمـــا اإليطالي، 
فمنتخـــب جورجيا، وفـــي 2009 تولـــى قيادة 
فريق أريس سالونيك، وبعدها انتقل إلى فريق 
رســـينج ســـانتاندر ولم يســـتمر معه طويال، 
لينتقل إلى نادي أوردسبور التركي، وفي 2013 

تولى كوبر تدريب فريق الوصل اإلماراتي.
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تشيلسي يتوق إلى االبتعاد في الصدارة بتخطي ويستهام
[ السيتي يأمل في النهوض من كبوته عبر بوابة ليستر [ ليفربول يسعى إلى تمديد سلسلة مبارياته دون هزيمة

} لنــدن - يأمل تشيلســـي فـــي التقدم خطوة 
جديدة نحو حصـــد بطولة الدوري، خصوصا 
أنه اســـتفاد من نتائج املرحلة الســـابقة دون 
أن يلعـــب، بعد أن أســـدى لـــه ليفربول خدمة 
كبيرة بفوزه على مانشســـتر ســـيتي منافسه 
املباشـــر 2-1 في لقاء قمة علـــى ملعب إنفيلد، 
وذلـــك بعد أن حصـــد الفريق اللندنـــي اللقب 
األول هـــذا املوســـم بقيادة مدربـــه البرتغالي 
جوزيه مورينيو فـــي مهمته التدريبية الثانية 
مع الفريـــق اللندني، علما وأنه يشـــرف عليه 
منذ موسم ونصف املوسم. ويتصدر تشيلسي 
الترتيب العـــام بفارق 5 نقاط عن مانشســـتر 

سيتي وميلك أيضا مباراة مؤجلة.
فـــي الطرف املقابل، فإن ويســـتهام يعاني 
كثيرا في اآلونة األخيرة وقد سقط على أرضه 
في اجلولة األخيرة أمام كريستال باالس 3-1. 
وتبـــدو املبـــاراة بني فريقني يســـيران في 
اجتاهـــني مختلفني، فتشيلســـي يتمتع براحة 
أكبر فـــي صدارتـــه لترتيب املســـابقة، بعدما 
ابتعد عن الهزائم في مبارياته الســـت األخيرة 
بالدوري. أما ويســـتهام الذي بدأ املوسم بقوة 
وكان بـــني رباعـــي القمة، فقد تراجـــع للمركز 
التاســـع بعدما حقق فوزا وحيدا في مبارياته 
العشـــر األخيرة، وتعرض الفريـــق لصافرات 
االســـتهجان من جماهيره أثنـــاء خروجه من 
امللعـــب بعـــد هزميتـــه 1-3 على أرضـــه أمام 

كريستال باالس في مباراته األخيرة.
مـــن جانبه ســـيحاول مانشســـتر ســـيتي 
النهوض من كبوته عندما يســـتضيف ليستر 
ســـيتي املتواضـــع. وكان الســـيتي قد خســـر 
مباراتـــني علـــى التوالي، األولـــى على أرضه 
أمام برشـــلونة 1-2 فـــي دوري أبطال أوروبا 
منتصف األسبوع املاضي، ثم بالنتيجة ذاتها 
أمام ليفربـــول في الدوري احمللي، مما رســـم 

عالمة اســـتفهام حول مصيـــر مدربه مانويل 
بيليغريني. 

 3 بتحقيـــق  اكتفـــى  الســـيتي  أن  ورغـــم 
انتصارات في 8 مباريات لعبها في 2015، فقد 
أكد بيليغريني أنه ما زال متمســـكا باملنافسة 
على اللقب. وقال بيليغريني ”إننا ال نستسلم 
أبـــدا في ســـعينا إلى إحـــراز اللقـــب.. علينا 
أن نحـــاول حتســـني أداءنا والفـــوز باملباراة 
التالية“. وأضاف ”آمل أن يتعافى الفريق وأن 
نتمكن من الفوز، فكلما خســـرنا نقطة، ازدادت 

األمور صعوبة بالنسبة إلينا“.
يواجـــه  بيليغرينـــي  فـــإن  ذلـــك،  ورغـــم 
ضغوطـــات كبيرة إلقناع اجلماهيـــر بقدراته، 
خاصة بعد حتميل النقاد مســـؤولية اإلخفاق 
خلطط املدرب الذي ميتلك ترسانة من النجوم. 
وإذا مـــا ســـنحت الفرصـــة لســـؤال جماهير 
الـــدوري اإلنكليزي عن أفضل املهاجمني الذين 

يرغبـــون في تعاقـــد أنديتهم معهـــم في حال 
وجـــود ميزانيـــات بال حدود، فـــإن العبني من 
أمثال ســـيرجيو أغويرو وإيدن دزيكو وديفيد 
ســـيلفا، وهـــم من العبي مانشســـتر ســـيتي، 
ســـيكونون علـــى قمة الئحـــة أكثـــر الالعبني 

املطلوبني.
وبعد فوزه مؤخرا على مانشســـتر سيتي، 
يتأهب فريق ليفربول، أكثر الفرق تألقا حاليا 
في مســـابقة الدوري اإلنكليزي، ملواجهة فريق 
مـــن الطرف اآلخر في ترتيب املســـابقة عندما 
يســـتضيف بيرنلـــي ســـاعيا إلـــى مواصلـــة 
انطالقتـــه القوية. وكان ليفربول قد تغلب على 
ســـيتي ليمدد سلســـلة املباريات املتتالية في 
الدوري املمتـــاز دون أي هزمية إلى 11 مباراة 
متتالية. وبهذا الفوز تقدم ليفربول إلى املركز 
اخلامـــس في ترتيب املســـابقة بفارق نقطتني 
خلف مانشستر يونايتد صاحب املركز الرابع، 

آخـــر املراكـــز املؤهلـــة لبطولـــة دوري أبطال 
أوروبا في املوسم املقبل.

ولكـــن ليفربـــول بقيـــادة املـــدرب بريندان 
رودجـــرز ال يوجـــد أمامـــه الكثير مـــن الوقت 
لالحتفـــال قبل اســـتضافة بيرنلـــي. ورغم أن 
بيرنلـــي في املقابل بات مهددا بالهبوط بعدما 
فاز مرة وحيدة في مبارياته العشـــر األخيرة، 
يعـــرف ليفربول جيـــدا أن مباراتـــه لن تكون 
ســـهلة. فكل ما على ليفربـــول أن يفعله ليدرك 
مدى صعوبة املهمـــة التي تنتظره، اليوم، هو 
أن يعـــود بذاكرته إلـــى مبـــاراة الذهاب التي 
لعبها فـــي بيرنلي خـــالل النصـــف األول من 

املوسم، عندما حقق الفوز 1-0 بشق األنفس.
ويخـــوض أرســـنال الثالـــث لقـــاء ديربي 
لندنـــي آخر مع كوينـــز بارك رينجـــرز. وكان 
أرســـنال قد اســـتعاد صحوته بعد الســـقوط 
املفاجـــئ 1-3 أمام موناكو فـــي دوري األبطال 

األســـبوع املاضي، وحقق انتصارا مهما على 
إيفرتون بهدفني حفظ لـــه املركز الثالث. وقال 
آرســـني فينغر مدرب أرسنال ”لقد عانينا أمام 
موناكو واستمر ذلك في أذهاننا، لكننا حتلينا 
بالصبر.. وحققنا الفوز على إيفرتون، ونتطلع 
إلى مواصلة التقدم“. ويحل مانشستر يونايتد 
ضيفا على نيوكاســـل، اليوم، أيضا في مباراة 
ســـاخنة يأمل فيها األول بتحقيق الفوز للبقاء 
ضمـــن فرق املربع الذهبـــي املؤهلة إلى دوري 
األبطـــال، ألن أي ســـقوط معناه فتـــح الطريق 

أمام ليفربول وساوثهامبتون للقفز مكانه. 
ويحتل مانشستر يونايتد املركز الرابع في 
الدوري برصيد 50 نقطة من 27 مباراة، متخلفا 
عن أرســـنال بنقطـــة ومتقدما علـــى ليفربول 
بنقطتني. وفي املباريـــات األخرى يلعب اليوم 
أيضا توتنهام مع ســـوانزي ســـيتي، وستوك 

سيتي مع إيفرتون.

كتيبة مورينيو تبحث عن مواصلة أفراحها

ليفركوزن يخطب 

ود مونتويا

مستقبل مانشيني 

مع إنتر على المحك

مصر تفضل كوبر وترهن استمراره بالوصول إلى أمم أفريقيا

} برلني - باتـــت إدارة باير ليفركوزن مهتمة 
باحلصـــول علـــى خدمـــات مونتويـــا العـــب 
برشلونة األسباني على سبيل اإلعارة الصيف 
املقبل. وحســـب مـــا أوردته بعـــض الصحف 
األملانية، فإن إدارة ليفركوزن تسعى إلى تدعيم 
صفوفها بصـــورة جيدة خالل فترة االنتقاالت 
القادمـــة، وقد وقـــع اختيارها علـــى مونتويا 

لتدعيم خطوطها الدفاعية.
وتأمـــل إدارة الفريـــق األملانـــي ممثلة في 
رودي فولـــر فـــي احلصول علـــى الالعب على 
ســـبيل اإلعـــارة مـــع وجـــود بند يســـمح لها 
بشـــرائه في املســـتقبل في حال تألقه. وأجاب 
فولـــر املدير الرياضي عـــن أمر احلصول على 
خدمـــات مونتويا قائال ”نريد أن نفعل شـــيئا 
في الســـوق املقبلة“. ورمبا أشـــير إلى وجود 
شـــتيندل“  ”الرس  هانوفـــر  بقائـــد  اهتمـــام 
لضمه. ويعتبر شـــتيندل من أبرز الالعبني في 
البوندسليغا وهو النجم األول لهانوفر، حيث 
يواجد شـــرط جزائي قيمته 3 ماليني يورو في 
عقده مع فريقه يسمح له بالرحيل في الصيف 

ألي فريق يريده.

} روما - وصلت العالقة بني فريق إنتر ميالن 
ومدربه احلالي اإليطالي روبيرتو مانشـــيني 
إلى طريـــق مســـدودة بعد نصف موســـم من 

قيادة الفريق. 
وتســـعى إدارة ”النيراتزوري“ جاهدة إلى 
التعاقد مـــع األرجنتيني مارســـيلو بييلســـا 
املدير الفني لفريق مارســـيليا الفرنســـي قبل 
انطالق املوســـم املقبـــل. وأجـــرت إدارة إنتر 
اتصاالتها مع مدرب أتلتيك بيلباو األســـباني 
السابق، من أجل خالفة روبيرتو مانشيني في 

تدريب الفريق خالل الفترة املقبلة.
وكان األفاعي قد أبدوا رغبتهم في التعاقد 
مع بييلســـا في املاضي، حيث حاولوا التعاقد 
معه في عام 2011 خلالفة البرازيلي ليوناردو، 
باتصال أجراه ماسيمو موراتي رئيس الفريق 
في تلك الفتـــرة. وجدير بالذكر أن األرجنتيني 
خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر يعد من أبرز 
املعجبـــني باملدرب بييلســـا، ومـــن املتوقع أن 

يتدخل في محاولة إلقناعه بقبول العرض.

في  نشــــــاطه  فريق تشيلســــــي  يســــــتأنف 
الدوري اإلنكليزي املمتاز بعد تتويجه بطال 
ــــــة احملترفة بفوزه على  لكأس رابطة األندي
توتنهــــــام، وذلك عندما يحــــــل ضيفا على 
جاره في شــــــرق لندن ويســــــتهام، اليوم، 
ضمن منافسات املرحلة الثامنة والعشرين 

للبطولة.

◄ أشار اإلنكليزي كريس سمولينغ 
مدافع فريق مانشستر يونايتد إلى 

أن الخطط التكتيكية للهولندي 
لويس فان غال المدير الفني للفريق، 

ستظهر بشكل جيد على المدى 
البعيد.

◄ أكد المدير الفني لنادي 
ساوثهامبتون اإلنكليزي رونالد 

كومان، أنه من الوارد عدم مشاركة 
مهاجمه غاي رودريغيز مجددا خالل 

منافسات الموسم الحالي، بسبب 
اإلصابة.

◄ أكد أماديو سالفو الرئيس 
التنفيذي لنادي فالنسيا األسباني، 

أن النادي يرغب في تمديد عقد 
خوسي لويس غايا خالل الفترة 

المقبلة، سيما وأن كال الجانبين بدا 
سعيدا ويرغب في التوصل إلى هذا 

االتفاق.

◄ فتح االتحاد األوروبي لكرة 
القدم تحقيقا تأديبيا بحق فيينورد 
روتردام الهولندي، بسبب ما حصل 
في مدرجاته خالل مباراة الخميس 

الماضي مع روما اإليطالي ضمن 
إياب الدور الثاني من مسابقة 

الدوري األوروبي.

◄ سيغيب األسباني فرناندو ألونسو 

بطل العالم السابق في الفورموال 
واحد عن السباق االفتتاحي لموسم 

2015 في جائزة أستراليا الكبرى، 
بعد معاناته من إصابة تعرض لها 

خالل تجارب الشهر الماضي.

◄ بلغت األسترالية يارميال 
غايدوسوفا المصنفة الرابعة الدور 
الثاني من دورة كوااللمبور الدولية 
لكرة المضرب البالغة جوائزها 250 
ألف دوالر، بعد فوزها على التركية 

شاغال بويوكاكشاي 7-5 و6-4، أمس 
الثالثاء.

باختصار

يونايتـــد يالقي نيوكاســـل في 

مباراة يأمل من خاللها بتحقيق 

الفـــوز للبقـــاء بني فـــرق املربع 

املؤهل إلى دوري األبطال

◄

«نحن نشهد فترة أكثر استقرارا في تاريخ بايرن ميونخ. حققنا كل 

األلقـــاب، ولدينا العبون مميزون ومدرب ممتاز، وســـعينا لتطوير 

الجانب االقتصادي بشكل يجعل اآلخرين يحسدوننا».

هاينز رومينغه
 رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ األملاني

«ســـنواجه أيضا توتنهام وليفربول في مارس الجاري، لذا لن أكون 

مخطئا لو وصفت شـــهر مارس، بأنه أكثر األشـــهر حســـما لنا هذا 

املوسم». 

خوان ماتا 
العب مانشستر يونايتد اإلنكليزي

«ما يحدث شـــيء مؤســـف حقـــا وأحـــاول أن أجد حال مـــن كولومبيا 

ملساعدة النادي.. لقد تحدثت مع بعض الالعبني للبحث عن أشياء 

حصلنا عليها من النادي، لنرى إمكانية إقامة مزاد». 

  فاوستينو أسبريا 
العب فريق بارما اإليطالي السابق

حسن فريد:

المدرب األرجنتيني 

يمتلك سيرة تدريبية 

في غاية التميز

 األرجنتيني كوبر يخوض تجربة جديدة مع منتخب الفراعنة
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يتألـــف الفيروس الرئيســـي  } واشــنطن – 
المســـبب لإليدز من أربـــع مجموعات جاءت 
كل منها من نسخة فيروسية منفصلة وظلت 
تتناقل عبـــر األنواع بين القـــردة لتصل إلى 

اإلنسان في نهاية المطاف.
وكانت أبحاث سابقة قد حددت الشمبانزي 
في جنوب الكاميرون كمصدر للمجموعة ”إم“ 
مـــن الفيـــروس اتش.آي.في1- الـــذي أصاب 
أكثر من 40 مليون شـــخص في شـــتى أرجاء 
العالم، وهو ما فجر االنتشار الواسع لإليدز 
ذات  إلى جانب المجموعة الفيروســـية ”إن“ 
االنتشـــار الجغرافي المحدود والتي أصابت 

20 شخصا فقط. وحتى اآلن لم يتأكد بصورة 
الفيروســـيتين  المجموعتين  مصـــدر  قاطعة 

األخريين وهما ”إو“ و“بي“.
وأظهرت نتائج دراســـة حديثـــة أوردتها 
أن  للعلـــوم  القوميـــة  األكاديميـــة  دوريـــة 
المجموعتيـــن ”إم“ و“إن“ نشـــأتا في غوريال 
المناطـــق الغربيـــة المنخفضـــة مـــن جنوب 

الكاميرون.
وقالت عالمة الفيروســـات مارتين بيترز، 
وجامعـــة  والتنميـــة  البحـــوث  معهـــد  مـــن 
الشـــمبانزي  ”إن  فرنســـا  فـــي  مونبلييـــه 
والغوريال احتضنتا الفيروسات القادرة على 

اجتياز الحواجـــز القائمة بين األنواع لتصل 
إلى البشـــر وتتســـبب في إصابـــات مرضية 

كبيرة“.
وفحص الباحثون عينات من فضالت عدة 
أنواع من الغوريال في منطقة وســـط أفريقيا 
بما في ذلك الغوريال التي تعيش في المناطق 
الغربيـــة المنخفضـــة من جنـــوب الكاميرون 
وأيضا المناطق الشـــرقية منهـــا والغوريال 
والغابون وجمهورية  الجبلية في الكاميرون 
الكونغـــو الديمقراطيـــة وأوغنـــدا بحثا عن 
شـــواهد على مجموعات السالالت المنتشرة 

بهذه المناطق.
وأشـــارت التحليالت الوراثية للســـالالت 
الفيروســـية إلـــى إمكانية أن تكـــون غوريال 
المنخفضات الغربية هي مصدر المجموعتين 

”إو“ و“بي“.

 وقالت بيترز ”ربما تكون طريقة االنتقال 
األكثر ترجيحا هي التعرض لدم و/أو أنسجة 
ملوثة خالل عمليات الصيد والذبح للحصول 

على لحوم حيوانات غير مستأنسة“.
”إو“  الفيروســـية  المجموعة  وانتشـــرت 
المســـببة لإليـــدز عبـــر كاميـــرون والغابون 
ونيجيريـــا ودول مجاورة وأصابت نحو 100 
ألف شخص أما فيروســـات المجموعة ”بي“ 

فلم ترصد إال لدى مريضين من الكاميرون.
وقال الباحثون إن المجموعة ”إو“ ظهرت 
في مطلع القرن العشرين ثم ظهرت المجموعة 

”بي“ في وقت الحق من القرن نفسه.
وهناك مجموعة فيروسية رئيسية أخرى 
لإليدز هي اتش.آي.فـــي2- تقتصر على غرب 
أفريقيا وهي أقل نشـــاطا بالنســـبة لالنتشار 

وانتقلت لإلنسان من القردة بغرب أفريقيا.

غوريال الكاميرون أصل نشأة نصف فيروسات اإليدز في العالم
في إطار الكشف عن تفاصيل جديدة عن األصول املرضية ألعراض نقص املناعة املكتسب 
"إيدز" قال العلماء إن نصف ســــــالالت فيروس املرض نشــــــأت من الغوريال في الكاميرون 

قبل انتقالها للبشر ورمبا حدث ذلك من خالل تناول حلوم احليوانات البرية.

صباح العرب

} قـــام أحدهم بتصوير بقـــرة وهي تلفظ 
أنفاســـها األخيرة بعـــد ذبحها، ثم أضاف 
إلـــى الفيديو كلمات من نـــوع ”الحمد لله“ 
وقام بتغييرها تقنيا بما يوحي أن البقرة 
الذبيحـــة هـــي التـــي تتكلم، وكتـــب على 
الفيديو ”سبحان الله، بقرة تحمد الله بعد 
ذبحهـــا“. وقد تابعت عشـــرات التعليقات 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي وهي 
تجمع فـــي مجملها على عظمـــة المعجزة 
وإيمـــان البقـــرة بالقضـــاء والقـــدر حتى 
أنهـــا تكلمت بلســـان عربي مبيـــن، فكتب 
أحدهم ”معجـــزة حقيقية تـــرد على جهل 
الجاهليـــن“، وقال آخر ”انشـــروا الفيديو 
على نطاق واســـع حتى يؤمـــن الكافرون“ 
وأردف ثالث ”هذه رسالة لقوم يتفكرون“، 
تحدث خامس وســـادس وسابع عن إيمان 

البقر بما غاب عن  أغلب البشر.
فيديـــو البقـــرة ليس  فريـــدا من نوعه 
فهناك مئـــات وربمـــا آالف الفبركات التي 
تصب فـــي خانـــة واحدة وهي اســـتغباء 
العقل والضحك من حالة الجهل التي تعم 
هذه األمـــة المضروبة على رأســـها، فكما 
تتكلـــم البقرة، وتســـجد الطيـــور، ويؤّذن 
الديك، تطـــرح األشـــجار والنباتات ثمارا 
”إســـالمية“ كتبت عليها أسماء وشعارات 
مقّدســـة، لتقول لإلنسان أنها تؤمن بما ال 

يؤمن به.
وقبـــل ذلـــك كّنـــا نقـــرأ ونســـمع عن 
معجـــزات المجاهديـــن فـــي أفغانســـتان 
كأن يبتلـــع ثعبان ضخم دبابة روســـية أو 
أن يتـــم إســـقاط طائرة بالدعـــاء، ثم خرج 
علينـــا من يقـــول أن المالئكـــة تحارب في 
غزة، ومن ينشـــر صورة لحوت قال أنه هو 
الذي خرج مـــن بطنه النبي يونس، مؤكدا 
أنـــه اليزال حيا، دون تحديـــد مكانه، ومن 
يدعـــي أن الملك جبرائيل نزل في ســـاحة 
رابعـــة ليدعم اإلخوان، ثـــم ليتخلى عنهم 
فجأة بعـــد أن دخلوا الســـجون وانطلقت 
جلســـات مقاضاتهم، وقد وصل األمر إلى 
حد الحديث عن مقاتليـــن نازلين بأجنحة 
ضوئية من الســـماء للقتال مع داعش دون 
أن يكشـــف لنا أصحـــاب الخبر ما إذا كان 
هـــؤالء المجنحون يســـتعملون الســـالح 
األميركي أم الروسي أم التركي في حربهم 

المقدسة تحت راية أبي بكر البغدادي.
وبيـــن البقرة التـــي تتكلـــم والثعبان 
المقـــاوم وحـــوت يونـــس والمالئكة التي 
تواجه أعداء الدين، تتحول أحدث تقنيات 
العصر إلى أدوات لنشـــر أعتى ”إبداعات“ 
الجهـــل والتخلف، ولكن مـــن خالل جهات 
خفية ال أحد يستطيع الكشف عن هويتها 
الحقيقيـــة، جهـــات تختـــرق المجتمعات 
بعدائها للعقل لتنجح في تجنيد الســـّذج 
والبســـطاء والجهلـــة واألغبيـــاء في فتنة 
يبـــدو أنها تنـــوي اإلتيان علـــى األخضر 
واليابس، والغريـــب أنها تجد من يصدق 
أكاذيبها وتّرهاتها من بين أناس يفتحون 
الكمبيوتـــر أو الهاتف الذكـــي ويتعاملون 
مـــع أزرارهما ولهم صفحـــات على مواقع 
االجتماعـــي يتســـابقون مـــن  التواصـــل 
خاللهـــا على اإلعجاب بمعجـــزات مفبركة 
كمعجزة البقرة التي تتكلم بعبرات الحمد 

وهي في طريقها إلى بطون آكليها.

البقرة حني تتكلم

االحبيب األسود

والية هندية تحظر بيع أو حيازة لحوم األبقار

جزيرة يابانية عدد القطط فيها يفوق عدد السكان

} نيودلهي – أعلنت والية ماهاراشترا الواقعة 
في غرب الهند أمس الثالثاء حظرا على بيع أو 
حيازة لحوم األبقار، وذلك عقب مطالبة الحزب 

القومي الهندوسي الحاكم بذلك.
فـــي“  تـــي  ”نيودلهـــي  محطـــة  وأفـــادت 
اإلخبارية نقال عن وزير مالية الوالية سودهير 
مونجانتيوار قوله إن الرئيس الهندي براناب 
موخيرجي وقع مســـاء االثنين علـــى القانون 

الصادر عن البرلمان المحلي عام 1995.
ويأتي القـــرار بعدما التقى نواب البرلمان 

عن حزب ”بهاراتيا جاناتا“ الذي يحكم كال من 
الوالية والحكومـــة الوطنية بموخيرجي حتى 

يطلبوا منه تفعيل القانون.
وقـــد تصـــل عقوبة بيـــع أو حيـــازة لحوم 
األبقـــار إلـــى الســـجن لمـــدة خمس ســـنوات 
باإلضافة إلى غرامة تصل قيمتها إلى 10 آالف 

روبية (161 دوالرا).
وينظر الهنـــدوس الذين يشـــكلون أغلبية 
ســـكان الهند إلى األبقار باعتبارها من الرموز 

المقدسة.

نيكول سابا شهرزاد

في رمضان 2015
كشـــفت الفنانـــة اللبنانيـــة  } بيــروت – 
نيكول ســـابا أنهـــا بدأت تصوير مشـــاهد 
من مسلســـلها الجديد ”ألف ليلـــة وليلة“، 
حيث نشـــرت صـــورة لها علـــى صفحتها 
الرســـمية على موقع فيسبوك، وهي ترتدي 
مالبس الشخصية ”شهرزاد“ في مسلسلها 
الجديد الذي من المنتظر عرضه خالل شهر 

رمضان لهذه السنة.
وكتبـــت ســـابا تعليقـــا علـــى الصورة 
”احكي يا شـــهرزاد.. احكي..  مسلســـل ألف 

ليلة وليلة“.
ويقـــوم الممثل المصري شـــريف منير 
بـــدور البطولة في المسلســـل الجديد إلى 
جانب نيكول والممثل آسر ياسين وسيقوم 
بإخراج ”ألف ليلة وليلة“ رؤوف عبدالعزيز.

يذكـــر أن نيكـــول انضمـــت إلـــى لجنة 
تحكيم برنامج اكتشاف 

الجديد  المواهـــب 
الشـــعب“  ”نجم 
الذي المقرر

ـــــــرضـــــــه  ع
على  قريبا 
فــضــائــيــة 

”النهار“.

} أوشــيما (اليابان) – يرتـــع جيش من القطط 
الضالة في جزيرة نائية بجنوب اليابان داخل 
منازل خالية فـــي قرية للصيد يفوق فيها عدد 

القطط عدد السكان بنسبة ستة إلى واحد.
في بادئ األمر جرى جلـــب القطط إلى جزيرة 
أوشـــيما للقضـــاء على الفئـــران التي أضرت 

بقوارب الصيادين. إال أن القطط تكاثرت.
ويرتع أكثر من 120 قطا في الجزيرة وسط 
مجموعـــة قليلة جدا من الســـكان وأغلبهم من 
المتقاعدين الذين لم ينضموا للســـكان الذين 
نزحـــوا عن الجزيرة بحثـــا عن فرص عمل في 

مدن أخرى بعد الحرب العالمية الثانية.
وتقع أوشـــيما على بعد 30 دقيقة بالعبارة 

(المعديـــة) قبالة منطقة إهيمـــه وكان يقطنها 
900 شـــخص عـــام 1945. والمؤشـــر الوحيـــد 
على وجود بشـــر هم الزوار الذين يصلون إلى 
الجزيرة على قوارب لقضاء يوم واحد يزورون 

خالله ما تعرف محليا باسم جزيرة القطط.
وال توجد مطاعم أو سيارات أو متاجر أو 
أكشـــاك لبيع الوجبات الخفيفـــة ولذلك ال تعد 
أوشـــيما مزارا ســـياحيا لكن محبي القطط ال 
يشـــكون من ذلـــك. وقالت ماكيكو ياماســـاكي 
البالغة من العمر 27 عاما ”هنا يوجد عدد كبير 
من القطط ثم تأتي ســـاحرة القطط إلطعامها. 
األمر ممتع بالفعل ولذلك أريد أن آتي إلى هنا 
ثانية“.والجاذبية للقطط ليســـت أمرا مفاجئا 

في بلد ظهرت فيه شخصية الرسوم المتحركة 
”هيلو كيتي“ التي تعتبر رمزا للرقة.

وقطط أوشيما ال يصعب إرضاؤها عندما 
يتعلـــق األمر بالطعام فهـــي تقتات على كرات 
األرز أو شـــرائح البطاطس التي تتسولها من 
الســـياح. وفي غياب حيوانات مفترســـة فهي 
تمـــرح في الجزيرة دون خـــوف، لكن ليس كل 

سكان الجزيرة من المولعين بها.
ويحاول الســـكان كبح عدد القطط الضالة 

فقد جرى تعقيم عشرة قطط على األقل.
وال يرحب السكان بحفاوة أيضا بالسياح. 
هـــم ال يمانعـــون حضورهم ولكنهـــم يريدون 

العيش في هدوء. 

ج بر يم
الجديد  المواهـــب 

الشـــعب“  ”نجم 
الذي المقرر
ـــــــرضـــــــه ع
على  قريبا 
فــضــائــيــة 

”النهار“.

القبض على نجار تونسي 

يعمل طبيبا في السعودية

} الرياض – كشـــفت الســـلطات السعودية في 
الرياض عن أربعيني تونسي كان يعمل نجارا 
لدى شركة ســـعودية خاصة، إال أنه انقطع عن 
العمل فيها بعد أســـابيع قليلة واتجه لمزاولة 

مهنة الطب.
وذكرت مصادر صحفية سعودية أن محسن 
وهو تونســـي يبلغ مـــن العمر 48 ســـنة، دخل 
المملكة العربية السعودية بعقد عمل مع شركة 
ســـعودية مختصة في النجارة إال أنه بعد فترة 
وجيزة قام بفسخ عقده مع تلك الشركة ليمارس 
مهنة الطب في أحد المستشـــفيات الســـعودية 
الخاصة. قال محســـن إنه قام بتدليس شهائد 
علميـــة ليعمل طبيبـــا في أحد المستشـــفيات 
الخاصـــة في المملكـــة وحســـب اإلحصائيات 
األوليـــة فإن أكثر مـــن 2598 مريضـــا كانوا قد 

زاروه.
وألقت الســـلطات الســـعودية القبض على 
الطبيب الوهمي، و قد تبين أنه درس الطب في 
كلية الطب بالمنستير في تونس قبل أن ينقطع 
لظروف مادية عن الدراســـة وقد عمل نجارا في 

تونس قبل أن يتحول إلى السعودية.
 

2.5  مليون دوالر تعويض 

ألميركي نما له ثديان

} أالبامــا (الواليات المتحــدة) – قضت محكمة 
أميركيـــة بتعويـــض قـــدره 2.5 مليـــون دوالر، 
لشـــاب مصـــاب بالتوحـــد، وذلـــك بســـبب 
األضـــرار الناجمة عـــن تناوله عقارا ســـبب 
كآثـــار جانبية.  له نمـــو ثديين ”كبيريـــن“ 
وخلصـــت هيئة المحلفيـــن بالمحكمة إلى 
أن أوســـتن بليدجر (20 عامـــا)، ”لم يتم 
من اآلثار الجانبية  تحذيره بشكل كاف“ 
لدواء ”ريسبيردال“، الذي تنتجه شركة 
”جانسين“ التابعة لمجموعة ”جونسون 

آند جونسون“ األميركية.
وفي شـــهادتها أمام المحكمة، قالت بينيتا 
بليدجر إن ثقة ابنها بنفسه اهتزت بشكل كبير، 
وتعرض آلثار نفســـية كبيرة، مشـــيرة إلى أنه  
عندما يخرج من الحمام، يغطي جسده بمنشفة 

قبل أن ينظر إلى نفسه في المرآة.
البريطانية،  وقالت صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ 
إن بليدجر، من مدينة ثورســـبي بوالية أالباما 
األميركيـــة، بدأ يعاني من آثـــار الدواء منذ عام 
2002، ولكن ثدييه تضخما مؤخرا بشكل كبير، 

وسوف يخضع لعملية الستئصالهما.
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