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أعلـــن رئيـــس أركان اجليـــــوش   – بغــداد   {
األميركيـــة اجلنـــرال مارتن دميبســـي أن دور 
إيران في الهجوم الذي تشنه القوات العراقيــة 
الســـتعادة مدينـــة تكريـــت ميكـــن أن يكـــون 
”إيجابيـــا“ إذا لم يؤد إلـــى توترات طائفية مع 

السنة.
يأتـــي االعتـــراف األميركي املشـــروط في 
وقت أصبـــح فيه الدور اإليراني بارزا في دعم 
ميليشـــيا احلشد الشعبي الشيعية في احلرب 
علـــى داعش، ما دفع تركيا إلى البحث عن دور 

لها في هذه احلرب ولو كان متأخرا.
وكشـــف اجلنـــرال دميبســـي أمـــام جلنة 
القـــوات املســـلحة في مجلس الشـــيوخ أمس 
أن املســـاعدة اإليرانية للمجموعات املســـلحة 
الشيعية ليست جديدة، لكنها تتم بشكل علني 
أكثر هذا األســـبوع مع إطـــالق هجوم القوات 

العراقية الستعادة تكريت.
الـــذي  الهجـــوم  أن  دميبســـي  وأضـــاف 
بـــدأ االثنني ميثـــل التدخل اإليرانـــي ”األكثر 
وضوحـــا“ في العراق منـــذ 2004 ”مع مدفعية 

ووسائل أخرى“.
وقـــال ”بصراحة، هـــذا التدخل ســـيطرح 
مشـــكلة فقط إذا أدى ”إلى توترات طائفية في 

هذه املدينة السنية املهمة شمال بغداد“.
وأوضـــح أن األميركيـــني ال ميانعـــون في 
أن تلعـــب إيـــران دورا كبيرا فـــي احلرب على 
التنظيم املتشدد متاما مثلما لعب دورا مؤثرا 
في غزو 2003 وإسقاط الرئيس العراقي الراحل 
صدام حســـني، على أال يكون لهذا التدخل من 
تداعيات ســـلبية قد تؤثر على خطة أميركا في 

احلرب على داعش
وتتخـــوف إدارة الرئيس باراك اوباما من 
استعادة أجواء احلرب الطائفية التي شهدها 

العراق بعد غزو 2003.
وقـــد خبـــر األميركيون التعـــاون اإليراني 
في ملفـــات كثيرة، وبدأت تتشـــكل قناعة لدى 
الرئيـــس باراك أوباما مفادها أن طهران ميكن 
أن تكـــون احلليـــف املســـتقبلي الـــذي يحفظ 
املصالـــح األميركيـــة فـــي املنطقة، وهذا ســـر 
الترحيـــب املبطن فـــي كالم دميبســـي بالدور 
اإليراني في العراق، وســـكوت واشـــنطن على 
التمدد الذي ترعاه القيادة اإليرانية في اليمن، 

فضال عن دور إيران في منع سقوط األسد.
وأرســـلت احلكومة اإليرانيـــة عناصر من 
احلـــرس الثـــوري اإليراني وبينهـــم اجلنرال 
قاســـم ســـليماني طـــوال األســـبوع املاضـــي 
للمشـــاركة مع ميليشـــيات احلشـــد الشـــعبي 
الطائفية وقوات اجليـــش العراقي في معركة 

استعادة تكريت.
اإلدارة  داخـــل  عديـــدة  دوائـــر  وتعتقـــد 
األميركيـــة أنـــه ال مفـــر مـــن تعـــاون بغـــداد 

وواشنطن مع طهران.

وال يبـــدو الرئيس األميركـــي باراك أوباما 
مقتنعا بأن دور إيران في تراجع، وإلى جانب 
ذلك يخشى أيضا من أن تؤدي احلرب الباردة 
بني طهران والريـــاض إلى حدوث انهيار حاد 
في املنطقة، ومن ثم يرى في دور إقليمي تركي 

أوسع عنصرا هاما لتحقيق االستقرار.
وطرح دخول إيران بثقلها على خط معركة 
تكريت عالمات استفهام حول العملية املنتظرة 
الســـتعادة املوصل التي حتشـــد لها احلكومة 
العراقية أعدادا كبيرة من عناصر امليليشيات 
الشـــيعية، بينما تدعم الواليات املتحدة قوات 

البيشمركة للقيام بدور رئيسي في حسمها.
ومعركـــة تكريـــت هـــي اختبـــار لعمليـــة 
اســـتعادة املوصـــل التـــي يقـــدر مســـؤولون 

أميركيون توقيت انطالقها في شـــهر أبريل أو 
مايو القادمني مبشاركة إيرانية. 

قســـم  مؤســـس  تانتـــر،  رميونـــد  وقـــال 
السياســـات اإليرانيـــة فـــي مركز السياســـة 
اخلارجيـــة لألبحاث، إن التأثيـــر اإليراني في 
العـــراق ”مســـعى طويل األجـــل وليس ضمن 

املستجدات التي تبعت الغزو األميركي“.
وأضاف ”أعتقد أن العراقيني ســـيحاولون 
االعتماد بصورة أكبر على إيران في ظل غياب 
أي رغبة أميركية للهيمنة في العراق، لكنهم لن 

مينحوها ثقتهم املطلقة“.
وينظر اإليرانيـــون تاريخيا إلـــى العراق 
باعتبـــاره حجـــر الزاويـــة فـــي سياســـاتهم 
التوسعية في املنطقة، ومنصة انطالق للتأثير 

في العالم العربي.
وبعـــد ســـقوط صدام حســـني عـــام 2003 
كثفـــت إيران من تواجدها فـــي العراق ودأبت 
على تقويـــة العالقة مع احلكومات الشـــيعية 

املتعاقبة في بغداد.
لكـــن قوى ســـنية في املنطقة كالســـعودية 
واألردن ال تشـــعر بارتياح كبير جراء سياسة 

التدخل املتســـارعة التـــي تتبعهـــا إيران في 
العراق.

ويحاول البلدان العمل مع العشائر السنية 
مـــن أجل إدماجهـــا في قوات األمـــن العراقية 

وتوسيع قاعدة احلرب على تنظيم داعش.
وتأثـــرت العشـــائر الســـنية كثيـــرا جراء 
ممارسات امليليشيات الشـــيعية املدعومة من 
إيران ضدها، ومازالت معاناتها مستمرة بعد 
جناح داعش في الســـيطرة على أجزاء واسعة 

من شمال العراق.
وعلى اجلانب اآلخر تســـعى تركيا جاهدة 
إلى دعم قـــوات البيشـــمركة الكرديـــة وكذلك 
احلكومـــة املركزية في بغـــداد ملواجهة داعش 
في ما يشـــبه قوســـا سنيا في شـــمال العراق 
وجنوبـــه يحـــاول مقاومـــة التأثير الشـــيعي 

اجلارف من الغرب.
وجـــاءت زيارة وزير الدفـــاع التركي أمس 
إلـــى بغـــداد وعرضـــه خدمـــات ســـخية على 
املســـؤولني العراقيني، لتظهر البروز املفاجئ 
لتركيا في مشـــهد احلرب علـــى داعش، وهي 
الواقعة أصال في دائرة االتهام بدعم التنظيم.

وأظهرت الزيارة املفاجئة كما لو أن تركيا 
تالحـــق األحـــداث، وتبحث لنفســـها عن دور 
بعد أن اكتشـــفت أن إيران قد جنحت في قلب 

احلرب لفائدتها.
وال يخلو التعاون الســـني مـــن تناقضات 
تســـتغلها إيران من حني إلى آخر. فقد كشفت 
حتـــركات أنقرة والرياض عـــن امتالك كل بلد 
ألجندة تنافـــس أجندة البلد اآلخـــر، وأنه من 

الصعب حدوث تقارب بينهما.
وقـــال مراقبـــون إن البلدين يســـعيان إلى 
تشـــكيل مالمح املســـتقبل في كل مـــن العراق 

وسوريا وفقا ملصاحلهما االستراتيجية.
وأضافوا ”إذا كان ذلك صحيحا فســـيكون 
علـــى البلدين الدخول في منافســـة طويلة من 
أجـــل حتقيق أهدافهما، وســـيكونان مجبرين 

على التعامل مع إيران“.
وعلى الرغم من ذلك وضع الغزو األميركي 
للعـــراق واندالع ثـــورات ما يعـــرف بـ“الربيع 
العربـــي“ إيران في موقف دفاعي أجبرها على 
الدخـــول في مفاوضات مـــع الواليات املتحدة 
للحصول على اعتـــراف دولي مبوطئ قدم لها 

في العالم العربي كقوة إقليمية مؤثرة.
وتثير املفاوضات، التي تتمحور باألساس 
حول امللف النووي اإليراني، قلقا واســـعا في 
عدة عواصم عربية ترى أن التوصل إلى اتفاق 
بني طهران والغرب ســـيطلق التمدد اإليراني 
فـــي املنطقة بشـــكل قد تصعـــب مواجهته في 

املستقبل.

اجلمعي قاسمي

} تونــس – يعقـــد التنظيـــم الدولـــي جلماعة 
اإلخوان اإلرهابية اجتماعا طارئا في العاصمة 
التركية أنقرة، وهو الثاني في غضون أقل من 
شـــهر، وسط تزايد املؤشرات على قرب انهيار 
هذا التنظيم بسبب انسالخ البعض من فروعه 

في عدد من الدول العربية.
ويأتـــي هذا االجتماع بعـــد أربعة أيام من 
اللقاء الذي جمع في العاصمة القطرية الدوحة 
بني يوسف القرضاوي رئيس االحتاد العاملي 
لعلمـــاء املســـلمني الذي ُيعد واجهـــة التنظيم 
الدولـــي جلماعة اإلخـــوان، وعبدالفتاح مورو 
نائب رئيس حركة النهضة التونسية برئاسة 
راشـــد الغنوشـــي الذي يتولى أيضا منصب 

نائب القرضاوي في رئاسة االحتاد املذكور.
وقالت مصـــادر متطابقة فـــي تصريحات 
ُنشـــرت أمس األربعاء إن عددا من قيادات هذا 
التنظيم، منها إبراهيم منير أمني عام التنظيم 

الدولي، ومحمود حســـني أمني عام اجلماعة، 
وعبداللـــه عصـــام احلـــداد، ُرصـــد وصولهم 
إلى أنقرة في وقت ســـابق للمشـــاركة في هذا 
االجتماع الـــذي ُيفترض أن تكـــون أعماله قد 

بدأت ليل األربعاء-اخلميس.
وتنظر األوساط السياسية لهذا االجتماع 
بكثير مـــن االهتمـــام ارتباطـــا بتوقيته الذي 
تزامـــن مع بـــروز تصدع الفت فـــي أركان هذا 
التنظيـــم بات ُينذر بتفككه على وقع الضربات 
املتتاليـــة التي تلقاها منـــذ ثورة 30 يوليو في 
مصر، وبالتحديد منها اعتبار جماعة اإلخوان 
منظمة إرهابيـــة في عدد من الـــدول العربية، 
وإدراج اســـم القرضاوي في قائمة املطلوبني 

التي يصدرها األنتربول.
وبحسب مصادر سياسية تونسية وتقارير 
إعالميـــة مصرية، فـــإن اجتماع أنقـــرة لقادة 
التنظيـــم الدولي ســـُيخصص ملناقشـــة جملة 
تلك املُتغيرات، وطبيعة حتركاته املســـتقبلية، 
باإلضافـــة إلى تداعيات احلكـــم  الصادر ضد 

حركـــة  حماس من محكمة األمور املســـتعجلة 
بالقاهرة، باعتبارها منظمة إرهابية.

وقال الشـــيخ فاضل عاشـــور األمني العام 
لنقابـــة الكـــوادر الدينية، ونقيـــب األئمة في 
تونس لـ“العرب“، إن أهم ما سيبحثه اجتماع 
أنقـــرة هو كيفيـــة ”ترميـــم جـــدران التنظيم 
التي تصدعت، بعد انكشـــاف الدور املشـــبوه 
لهـــذا التنظيم الذي يقـــف وراء اخلراب والدم 

املنتشرين حاليا في عدد من الدول العربية“.
وأوضـــح أن قواعد وأركان هـــذا التنظيم 
بدأت تتفكك وتتشـــتت بعد أن تبني بالكاشف 
أن هذا التنظيم ليس ســـوى مشـــروع جتاري 
استند على الوهم من خالل تقدمي قراءة دينية 

خاطئة شوهت الدين اإلسالمي.
واعتبر األمني العام لنقابة الكوادر الدينية 
أن اللقـــاء الذي جمع يوم األحـــد املاضي بني 
يوســـف القرضـــاوي، رئيس االحتـــاد العاملي 
لعلمـــاء املســـلمني، وعبدالفتاح مـــورو نائب 
رئيـــس حركة النهضـــة ”ُخصص في جزء منه 

للتحضير الجتماع  أنقرة الذي يعتبر محاولة 
يائسة“.

وال ُيعـــرف مـــا إذا كان راشـــد الغنوشـــي 
سيشـــارك أم ال فـــي اجتماع أنقـــرة، حيث لم 
يتســـن تأكيـــد مغادرتـــه تونس، فيمـــا أكدت 
اإلخوانـــي  مشـــاركة  أن  متطابقـــة  مصـــادر 
إبراهيم منير الذي يقيم حاليا في لندن، يعني 
بالضرورة بحث التقرير الذي انتهت السلطات 
البريطانيـــة مـــن إعـــداده عن حالـــة اجلماعة 
وموقفها مـــن اإلرهـــاب، واتخـــاذ اإلجراءات 

الالزمة حتسبا ألي قيود أو ضغوط مرتقبة.
يشـــهد  أن  متطابقـــة  مصـــادر  ورجحـــت 
اجتماع أنقرة خالفات جديدة على ضوء تزايد 
االنشـــقاقات داخل التنظيم الدولي لإلخوان، 
بعـــد أن طلـــب إخـــوان األردن فـــك ارتباطهم 
بهـــذا التنظيم واالنفصـــال عنـــه، متاما مثل 
إخـــوان املغـــرب (العدالة والتنميـــة) وإخوان 
البحرين على غرار ما فعله إخوان الكويت في 

تسعينات القرن املاضي. 

اجتماع طوارئ في أنقرة لترميم صفوف التنظيم الدولي لإلخوان
[ فك ارتباط إخوان األردن بالتنظيم ساهم في تزايد دعوات االنفصال

[ تركيا تتنكر لداعش وتبحث لنفسها عن دور في الحرب

ترحيب أميركي بالدور اإليراني في العراق

} قاســـم ســـليماني وهادي العامري... حلظة ود تعكس جناح إيران في حتويل ميليشـــيا احلشد 
الشعبي إلى قوة اساسية في احلرب على داعش.

} بريوت - كشف مصدر عربي رفيع املستوى 
أن اللـــواء رســـتم غزالة مســـؤول جهاز األمن 
السياســـي لدى النظام الســـوري يعالج حاليا 
في أحد مستشفيات دمشـــق بعد إصابته قبل 
نحو أســـبوعني بكســـور ورضوض. وأوضح 
املصـــدر أن رســـتم تعرض لضـــرب مبرح بعد 
إصـــراره علـــى تفجير قصـــره في قريـــة قرفا 
القريبة من درعا التي اقتربت منها املعارك مع 

الثوار.
وذكـــر املصدر نفســـه أن خالفا حصل بني 
رســـتم غزالة ومســـؤول كبير فـــي املخابرات 
العســـكرية هو اللواء رفيق شحادة الذي كان 
يصر على أن يســـلم رســـتم غزالـــة قصره إلى 
مقاتلـــي "حزب اللـــه" الذين يخوضـــون حاليا 
املعـــارك في محافظة درعا إلـــى جانب القوات 
التابعة للنظام. وبدل أن يســـلم غزالة القصر، 
جلـــأ إلى تفجيـــره. ولم يكتف بذلـــك، بل وزع 
شـــريطا عـــن عمليـــة التفجيـــر وأنزلـــه على 

"يوتيوب".
عندئذ، استدعى اللواء شحادة غزالة، على 
الرغـــم من أنـــه ليس أعلى منه رتبة وأشـــبعه 
ضربا على يد رجاله. وتـــذرع غزالة بأنه فجر 
القصـــر كي ال يرابـــط فيه "اإلرهابيـــون"، على 
حد تعبيره. لكن شـــحادة وهو علوي، ينســـق 
على األرض مع "حزب الله"، رفض هذه الرواية 
وأصر على أن اللواء رستم يرفض التعاون مع 

"حزب الله" وأن ما فعله كان نكاية باحلزب.
ووصف شـــخص لبناني قريب من النظام 
السوري عاد رستم في املستشفى الذي يعالج 
فيه حالته الصحية بأنها ســـيئة. وقال إن ثمة 
حاجة إلى نقله إلى خارج سوريا كي يعالج من 

اإلصابات البليغة التي تعرض لها.
وفســـرت مصادر سياســـية االعتداء على 
رســـتم بأن الرجـــل أطال لســـانه فـــي الفترة 
األخيرة وراح يتصـــرف على هواه، خصوصا 
في منطقة حوران. وقال مصدر آخر إن رســـتم 
مرشـــح للتصفيـــة نظرا إلى أنه كان مســـؤول 
املخابرات السورية في لبنان في املرحلة التي 
ســـبقت اغتيال الرئيس رفيق احلريري ورفاقه 
فـــي عـــام 2005 وأنه يعرف الكثيـــر عن ظروف 

اإلعداد لتلك اجلرمية.   

رستم غزالة فجر قصره 

بدل تسليمه لحزب الله

فتيل الشائعات يحيط بمستقبل بيليغرينيمد سلفي متنام يهدد لبنان بحرب طائفية

إبراهيم منير أمني عام التنظيم الدولي لإلخوان

ريموند تانتر

التأثير اإليراني 

في العراق سابق 

لغزو ٢٠٠٣

ف

معركة تكريت تخنق داعش 

وتقرب هزيمته في العراق ص ٣ 

ّ



} تونــس - أعلـــن اجليش التونســـي، أمس 
نه من قتل إثنني من املســـلحني  األربعـــاء، متكُّ
املتشـــددين في اشـــتباكات قـــرب احلدود مع 
اجلزائـــر في إطـــار عمليـــة كبـــرى للوحدات 

العسكرية.
وقال بلحســـن الوســـالتي الناطق باســـم 
اخلاصـــة  القـــوات  إن  التونســـي،  اجليـــش 
التونســـية اشـــتبكت مع إرهابيـــني في جبال 
الشـــعانبي قرب احلدود اجلزائريـــة، وفقا ملا 

نقلته وكالة رويترز.
ونتج عن االشتباكات ”قتل إرهابيني إثنني 
وحجز أسلحة بعد اشتباك مسلح ضمن عملية 
نوعية كبرى يشـــنها اجليش وقوات األمن في 

منطقة القصرين“، وفقا للوسالتي.
وفي الشـــهر املاضي، شهدت تونس مقتل 
أربعة شـــرطيني فـــي هجوم اســـتهدف دورية 

للشرطة قام به مســـلحون متشددون يحتمون 
بجبال الشعانبي.

واعتقلت تونس العشـــرات من املتشّددين 
بعضهم عائدون من القتال في ســـوريا، وقالت 
هم كانوا يخططون لهجمات ضد  الســـلطات إنَّ

منشآت حيوية في البالد.
ويعد اإلرهاب من امللفات الســـاخنة وذات 
األولوية في تونـــس، خاصة مع إعالن العديد 
مـــن الكتائب اجلهاديـــة املتحصنـــة باجلبال 
مبايعتهـــا للدولة اإلســـالمية، وعلى رأســـها 
كتيبة عقبة بن نافع التي ينضوي حتت لوائها 
إلى جانب مئات الشباب التونسي، العديد من 

الفتيات املتبنيات للفكر اجلهادي.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة ”الشروق“ 
التونسية، منذ يومني، عن مصدر أمني قوله إن 
حوالي 300 فتاة مـــن تونس تتراوح أعمارهن 

بني 20 و35 ســـنة حتولن إلى متطرفات يقاتلن 
في صفـــوف اجلماعات اإلرهابيـــة. وأضافت 
الصحيفة أن العشـــرات منهن تورطن بســـبب 

زواجهن أو صالتهن بعناصر إرهابية.
وقال املصدر للصحيفة إن ”هناك 5 فتيات 
ال تتجـــاوز أعمارهـــن 25 ســـنة، تورطـــن مع 
التي  اإلرهابيني الذين نفذوا عملية ”بولعابة“ 
ذهـــب ضحيتها عناصر من احلـــرس الوطني 
التونســـي في محافظة القصرين“، مضيفا أن 
”إثنتـــني منهن خططتـــا للعمليـــة، فيما وفرت 
باقي الفتيات مساعدات لوجستية لإلرهابيني 
الذين ينتمون إلى كتيبة عقبة بن نافع بزعامة 

اإلرهابي اجلزائري لقمان أبو صخر“.
أن من أهـــم العناصر  وذكرت ”الشـــروق“ 
اإلرهابية النســـائية التي أثارت جدال واسعا 
فـــي أوســـاط الرأي العـــام التونســـي، خمس 

إرهابيات شـــاركن في عمليـــة وادي الليل في 
محافظة منوبة، ”أخطرهن زوجة زعيم اخللية 
اإلرهابية التي عمدت إلى محاولة قتل طفليها، 
قبل أن تســـتعملهما كدرع بشري وتطلق النار 
على قـــوات مكافحة اإلرهاب، مما تســـبب في 
إصابـــة الطفلني ونقلهما إلى املستشـــفى في 

حالة صحية سيئة“.

} اجلزائــر - أكـــد عبدالقادر مســـاهل الوزير 
املغاربيـــة  للشـــؤون  املنتـــدب  اجلزائـــري 
واألفريقية أن اجلزائر اســـتقبلت ”ســـرا“ 200 
شـــخصية ليبية لهـــا دور في األزمـــة في هذا 
البلد الذي يشهد أحداث عنف منذ سقوط نظام 

معمر القذافي.
وأوضح الوزير فـــي تصريحات صحفية، 
أمس األربعاء، أنه ”خالل األســـابيع واألشهر 
املاضية استقبلنا 200 شـــخصية ليبية بعيدا 
عـــن األنظار من أجـــل اجتماعات ســـرية كلل 
بعضهـــا بالتوقيـــع�، دون أن يذكـــر طبيعـــة 
الوثائق التـــي مت التوقيع عليها، كما لم يذكر 

أي اسم من أسماء الشخصيات الليبية.
وصـــرح الوزيـــر أن ”الوضـــع فـــي ليبيا 
فرض علينـــا فرضا ســـنة 2011، عندما تدخل 
حلف شـــمال األطلســـي“ مشـــيرا إلى أنه ”لم 
يتـــم االســـتماع إلى موقف اجلزائـــر وها هي 

النتيجة“.
وأضـــاف مســـاهل أن ما يحـــدث في ليبيا 
اليـــوم ”يتعلق باألمن الداخلـــي“ للجزائر ألن 
”اإلرهـــاب ظاهرة شـــاملة ويجـــب معاجلتها 

مبقاربة شاملة“.
وتدافـــع اجلزائر عن احلل السياســـي في 
ليبيـــا وترفـــض أي تدخل عســـكري أجنبي، 
وتســـعى إلـــى قيـــادة وســـاطة للحـــوار بني 

األطراف املتنازعة في هذا البلد.
وتعتبر السلطات اجلزائرية أن استقرارها 
في خضم األزمـــة الليبية يعتمد على محورين 

أساســـيني، أولهمـــا أمنـــي يعتمد على نشـــر 
وحـــدات عســـكرية وقوات أمنيـــة مدعمة بكل 
الوســـائل لتأمني احلـــدود مـــع دول اجلوار، 
وثانيهمـــا دبلوماســـي يقـــوم علـــى اعتمـــاد 
الوســـاطة لتقريب وجهات النظر بني األطراف 
املتنازعـــة في ليبيا التـــي أصبح الوضع فيها 

مربكا بالنسبة للجزائر.
وعلى الرغم من تأكيد مسؤولني حكوميني 
كبار على أن موقف اجلزائر واضح من األزمة 
الليبيـــة إّال أن عـــددا من املراقبـــني يعتبرونه 
غامضا، فقد ذكرت مصادر إعالمية أن اجلزائر 
تـــدرك أكثر من غيرها اســـتحالة جناح عملية 
سياســـية في ليبيا، خارج القنوات الشـــرعية 
التي ميثلهـــا البرملان الليبـــي املنتخب، وهي 
قنـــوات يســـعى إخـــوان ليبيا إلـــى جتاوزها 

والتشكيك في شرعيتها.
وأكدت تقارير إخباريـــة أن مصادر مقربة 
مـــن عبداحلكيـــم باحلـــاج الرئيس الســـابق 
للمجلس العسكري لطرابلس وزعيم اجلماعة 
الليبية املقاتلة، كشـــفت أنه نظم زيارة ســـرية 
إلـــى اجلزائر في اآلونة األخيـــرة، وناقش مع 
عـــدد من القيادات السياســـية العليا، إمكانية 
لعب اجلماعات املســـلحة دورا، في التســـوية 
السياســـية املرتقبـــة من احلوار الـــذي ترعاه 

األمم املتحدة.
دور  لعـــب  جاهـــدة  اجلزائـــر  وحتـــاول 
الوساطة حلل األزمة الليبية وتقريب وجهات 
النظر بـــني الفرقاء غيـــر مراعية خلصوصية 
الوضـــع السياســـي واألمني في هـــذا البلد، 
فقد أبدت اســـتعدادها مرارا جلمع الرافضني 
لشـــرعية البرملـــان والداعمـــني للمجموعـــات 
املتطرفـــة بالنـــواب املنتخبـــني واملناهضـــني 
لإلرهـــاب والتشـــدد وهو ما رفضتـــه حكومة 

الثني في أكثر من مناسبة.

ولقيت مواقف اجلزائـــر من األزمة الليبية 
اســـتهجانا فـــي مختلـــف األوســـاط العربية 
عموما واملغاربية خاصة، حيث وصف العديد 
ألنه يقوم  من احملللـــني موقفها بـ“الغامـــض“ 
على محاولة االستثمار في امللف الليبي للعب 
دور إقليمي وافتكاك الوســـاطة من مصر التي 
تعّد طرفا في النزاع خاصة بعد عملية ذبح 21 
من مواطنيها األقباط علـــى يد مقاتلي داعش 

ليبيا.
يذكر أن الســـلطات اجلزائريـــة طلبت من 
نظيرتهـــا القطرية املســـاعدة في الضغط على 
أطـــراف ليبية من أجل تقريـــب وجهات النظر 
إلجناح مســـاعيها إلطالق حوار بـــني الفرقاء 

وإنهاء االقتتال، بحسب دبلوماسي جزائري.

وتعليقـــا على هذا اخلبرالـــذي أثار موجة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  حـــادة  اســـتهجان 
االجتماعي، أكد مراقبـــون، آنذاك، أن اجلزائر 
تســـعى جاهدة وبكل الوســـائل املمكنة للعب 
دور اســـتراتيجي فـــي املنطقـــة املغاربية ولو 

على حســـاب الشـــعوب والسياســـة الداخلية 
لدول اجلوار.

حيث اســـتنكروا طلب اجلزائر مســـاعدة 
قطـــر حلل األزمة الليبية وهي املورطة في دعم 
املتشددين وتزويدهم باألســـلحة لتمكني تيار 
اإلسالم السياسي في ليبيا من الصعود للحكم 

والتمكن من دواليب الدولة.
واعتبـــروا أن دفـــع الفرقاء إلـــى التحاور 
عوض التناحر ال يكون مبساعدة دولة متهمة 
بإحـــداث الفوضى والبلبلة فـــي ليبيا، خاصة 
أنهـــا مكنـــت املتاجرين بالدين ومـــا لف لفهم 
مـــن تنظيمات جهاديـــة متطرفة فـــي بنغازي 
وطرابلس وغيرها من املدن من التغول بفضل 

الدعم املادي.
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◄ أكدت وزارة الدفاع التونسية، 
أمس، أن القوات البحرية أنقذت 81 

مهاجرا أفريقيا كانوا قد أبحروا 
خلسة باتجاه أوروبا بعد تعطل 

مركبهم قبالة سواحل جزيرة جربة.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
إن قوات الجيش عثرت خالل 

عملية تمشيط بغابة  تقع بمحافظة 
جيجل شرقي العاصمة على عائلة 
”إرهابي“ تسكن داخل مخبأ سري 

منذ سنوات.

◄ قال العقيد أحمد المسماري، 
المتحدث باسم رئاسة أركان 

الجيش الليبي، إن ”الجيش الليبي 
لديه خطة بديلة، عن اقتحام جنوب 

درنة (شرق)، سيجري تنفيذها 
خالل األيام القليلة القادمة، السيما 
بعد تمركز تنظيم داعش في مناطق 

جبلية تحول بين الجيش وبين 
قتالهم حاليا“.

◄ تمكنت أجهزة مكافحة اإلرهاب 
الجزائرية بوالية إليزي من القبض 
على ليبيين إثنين بحوزتهما أربعة 

أطنان من المتفجرات، وقنابل 
يدوية مضادة لألشخاص وجاهزة 

لالستعمال، بعد تسللهما على 
متن مركبة رباعية الدفع عبر منفذ 

حدودي.

◄ دعا مندوب ليبيا لدى مجلس 
األمن، إبراهيم الدباشي، أمس 
األربعاء، إلى رفع حظر تسليح 

السالح المفروض على ليبيا منذ 
 .2011

◄  طالب زهير حمدي القيادي 
بالجبهة الشعبية في تونس، وزير 

العدل بالتدخل العاجل في ملف 
اغتيال المعارض محمد البراهمي 

وإصدار قرار بفتح تحقيق جدي 
مع بعض القيادات األمنية ووزير 

الداخلية األسبق علي العريض.

باختصار

الجزائر تكشف انحيازها إلخوان ليبيا بالسعي إلدماجهم في التسوية السياسية
[ وزير جزائري يعلن عن لقاءات سرية شملت 200 شخصية ليبية [ السلطات الجزائرية تلعب دور الوساطة لتأمين مصالحها

ــــــف الســــــلطات اجلزائرّية، هذه املدة، مســــــاعيها للفوز بدور الوســــــاطة بني األطراف  تكّث
املتصارعة في ليبيا حّتى املتشــــــّددة منها، في ظّل تخّوفها من االنعكاســــــات املمكنة ألّي 
تصعيد غير محسوب على الداخل اجلزائري، السيما أمام صعوبة السيطرة على الشريط 
احلدودي الواسع بني البلدين. ويقول مراقبون إّن اجلزائر التي حتاول تطويق املتشددين 
ــــــدت انفتاحها على التنظيمــــــات املرتبطة بالقاعدة في  في إطــــــار حربها ضّد اإلرهاب، أب
ليبيا واحلديث هنا عن امليليشــــــيات املســــــلحة التي استقبلتها سرّا إلدماجها في التسوية 

السياسية احملتملة.

«الجميـــع يدرك أن تنظيم داعـــش والتنظيمات األخرى مثل القاعدة 
تســـتغل حالة الفوضى والحرب واملشاكل السياسية التي تشهدها 

ليبيا للتمدد في البالد».

 برناردينو ليون
املبعوث األممي لدى ليبيا

«موريتانيا ال يمكن أن تتجاوز مشـــاكلها الداخلية دون وجود أســـس 
صلبـــة تضمـــن التعايـــش على أرضيـــة يتســـاوى فيهـــا الجميع دون 

تمييز».

محمد ولد عبدو
متحدث باسم حركة 25 فبراير املوريتانية

«بقـــاء ملـــف مفقودي الهجرة الســـرية مفتوحا أمر غيـــر مقبول، يجب 
الوصول إلى حقيقة فهم مالبســـات فقـــدان املهاجرين، الذين تمثل 

قضيتهم مأساة لعائالتهم».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

عبدالقادر مساهل:

قمنا باجتماعات سرية 

بعيدا عن األنظار مع 

شخصيات ليبية

الجيش التونسي يشن عملية نوعية لدحر متشددي الشعانبي

فاطمة الزهراء كريم اهللا

} الرباط - أكد خالد أشيبان قيادي في حزب 
األصالـــة واملعاصرة املعـــارض في املغرب، أن 
حكومة عبداإلله بن كيران فشـــلت في محاربة 
الفســـاد وفي محاربة الريع، رغم أن الدستور 
اجلديـــد يخول لـــه كل الصالحيـــات من أجل 
معاجلة ملف اخلروقات والتالعب باملال العام.
وأوضح أشيبان في تصريحات لـ“العرب“، 
أن املجلس األعلى للحســـابات يطرح ســـنويا 
تقريـــرا فيـــه الكثير من اخلروقـــات في جميع 
املجـــاالت، ”وفـــي املقابـــل جنـــد أن رئيـــس 
احلكومة يحاول التســـتر عن هذه التجاوزات 
وعن فضائح الفســـاد التي تسبب فيها وزراء 

من حكومته“ على حد قوله.
وتواجـــه احلكومة املغربيـــة التي يقودها 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة اإلســـالمي اليوم، 
ضغوطـــا من الـــرأي العام، ســـواء من اإلعالم 
أو من نشـــطاء املجتمع املدنـــي  ومن املجلس 
األعلى للحسابات، حيث توجه أصابع االتهام  
ملدراء وملســـؤولي املؤسســـات العامة لســـوء 

التدبير والنتهاك القانون.
هـــذا وخلصـــت جلنـــة تقصـــي احلقائق 
التي تعتبر واحدة من املؤسســـات العامة في 
املغرب، داخل مكتب التســـويق والتدبير، إلى 
وجود آليات فســـاد وخروقات مالية عاثت في 

املال العام.

وبعـــد مـــرور ثالث ســـنوات علـــى والية 
حكومة  بن كيران اإلسالمية، مازالت الساحة 
السياسية في املغرب، تشهد تبادال لالتهامات 
وجتاذبـــات بـــني احلكومـــة واملعارضة حول 
ملفـــات الفســـاد، فاملعارضـــة تعتبـــر أن بن 

كيران لم يـــف بالتزاماته ووعوده بخصوص 
محاربة الفســـاد في حني تؤكد احلكومة أنها 
تعمـــل جاهـــدة لتوفير إطـــار قانوني زجري 
يجتّث الفســـاد. واملعلوم أن مكتب الدراسات 
املعـــروف في املغرب بــــ“دي اس ماركوتينغ“ 

أجنز اســـتطالعا للرأي فـــي أكتوبر املاضي، 
حول محاربة الفســـاد والرشوة، أظهر أن كل 
ستة أشخاص على عشرة، أي ما ميثل 60 في 
املئة، غير راضني عن أداء بن كيران وعن عدم 

وفائه بوعوده بخصوص هذا امللف.
وحسب نتائج االستطالع، فقد انخفضت 
شـــعبية بـــن كيران أكثـــر، لدى الفئـــات ذات 
الدخل املتوســـط، عندما عبرت نسبة 67  في 
املئـــة منهم عن عـــدم رضاهم علـــى حصيلة 

رئيس احلكومة.
واعتبـــر املعارض املغربـــي، أن احلصيلة 
احلكوميـــة هزيلة على املســـتوى االقتصادي 
واالجتماعـــي، حيث أن ”احلكومـــة لم تخلق 
قيمة مضافة للمغاربة في معيشتهم اليومية، 
ولم تســـتجب النتظاراتهم، بل أرهقت جيوب 
املواطنني، جراء الزيادات التي عرفتها أسعار 
احملروقات واملـــاء والكهرباء وعدد من املواد 

االستهالكية والزيادة في الضرائب“.
 أما بالنســـبة للحصيلة التشريعية، أفاد 
خالد أشـــيبان أن احلكومة تتباطأ  في تنزيل 
مشـــاريع القوانني، خاصة  املشاريع املتعلقة 

باالنتخابات ومشروع اجلهوية املوسعة.
وأضـــاف قوله ”رئيـــس احلكومـــة يهدر 
زمنه السياســـي فعوض أن ينهمك في تنزيل 
منشـــغال  جنـــده  الدســـتورية،  املقتضيـــات 
فـــي خلـــق صراعـــات وهمية مـــع خصومه 

السياسيني“.

اتهامات لحكومة بن كيران بالتستر على ملفات الفساد

بن كيران يحاول التستر عن فضائح الفساد التي تسبب فيها وزراء من حكومته

امليليشيات اإلسالمية الليبية تستفيد من الوساطة الجزائرية لفرض سيطرتها

موقـــف  أن  يعتبـــرون  مراقبـــون 

الجزائر مـــن الملف الليبي غامض 

ألنه يقوم على محاولة االستثمار 

فيه للعب دور إقليمي

◄

الوحدات العســـكرية التونســـية 

مســـلحين  قتـــل  مـــن  تتمكـــن 

متشددين قرب الحدود الجزائرية 

وحجز كمية من األسلحة

◄
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} تكريــت (العــراق) - بدأت القوات العراقية 
أمس مدعومة مبيليشـــيات احلشـــد الشعبي 
ومقاتلي العشـــائر عملية عســـكرية الستعادة 
بلدة الدور شـــرق تكريت مركز محافظة صالح 

الدين من سيطرة تنظيم داعش.
وبـــدا أن احلـــرب في احملافظـــة تتقدم في 
حتقيـــق هدفها األهـــم وهو اســـتعادة مدينة 
تكريـــت ذات األهميـــة االســـتراتيجية والبعد 
الرمـــزي، فيمـــا ظهـــرت عالمات علـــى هزمية 
التنظيـــم الذي قالت مصـــادر أمنية عراقية إن 
عناصره بدأوا عملية فرار جماعي بالعشرات.
وقال ونـــس اجلبارة أحد القادة امليدانيني 
لوكالة األناضـــول، إن ”قوات اجليش وأفواج 
من احلشـــد الشـــعبي بدأوا فـــي عملية الدور 
بالتزامـــن مع عملية أخـــرى القتحام تكريت“، 
مضيفـــا أن ”قواتنـــا تتقـــدم فـــي املواجهات 

وسنزف بشرى التحرير قريبا“.
وتكتسي استعادة بلدة الدور أهمية نظرا 
ألن تنظيـــم داعـــش يتخـــذ منها إحـــدى نقاط 
ارتكازه في محافظـــة صالح الدين وخط دفاع 

رئيسيا عن مدينة تكريت.
ومنـــذ االثنـــني بـــدأت القـــوات العراقيـــة 
مبحاولـــة فـــرض حصار علـــى عناصر تنظيم 
الدولة اإلســـالمية في مدينة تكريت ومحيطها 
وقطـــع خطوط إمـــداده وخنقه قبـــل مهاجمة 

مواقعه في داخل املدينة.
واســـتمرت أمس لليـــوم الثالـــث العملية 
العســـكرية الضخمة مبشـــاركة نحـــو ٣٠ ألف 
عنصر من اجليش والشـــرطة وفصائل شيعية 

مسلحة وأبناء عشائر سنية.
ويثيـــر حجـــم العملية ومشـــاركة فصائل 
شيعية فيها مخاوف على حياة املدنيني الذين 
لم يتمكنوا مـــن اخلروج من هذه املناطق ذات 
الغالبيـــة الســـنية، وهم معرضـــون الحتمال 
عمليـــات انتقامية بحقهـــم التهامهم  حصول 

بالتعـــاون مع تنظيم داعـــش واحتضانه على 
غرار ما حدث سابقا في مناطق عراقية أخرى.
وتهاجـــم القـــوات تكريت مركـــز محافظة 
صالح الديـــن وناحية العلم شـــمالها وقضاء 
الـــدور جنوبها، وهي مناطـــق واقعة جميعها 
حتت ســـيطرة تنظيم داعـــش. وتوزع الهجوم 
على ثالثـــة محـــاور: مدينة ســـامراء جنوبا، 
شـــماال،  وجامعـــة تكريـــت وقاعدة ســـبايكر 

ومحافظة ديالى شرقا.
وقـــال الفريق الركـــن عبداألميـــر الزيدي، 
قائـــد عمليات دجلـــة ومقرها ديالـــى، لوكالة 
فرانس برس إن ”الهدف من عملياتنا هو منع 
داعش من تنفيذ الهجمات وقطع طرق اإلمداد 
والتواصل ونقـــل عناصـــره ومحاصرة املدن 
بشـــكل تـــام وخانق كي يتـــم االنقضاض على 

التنظيم بداخلها“.
وأشـــار إلى أن القـــوات املهاجمة ”متكنت 
من تدمير خط الصد األول لداعش، وهو نقطة 
انطـــالق لهجماته على مناطـــق ديالى ما أدى 
إلـــى فرار عصابـــات داعش وانســـحابها إلى 

داخل املدن“. 
وأوضـــح ضابـــط برتبة لـــواء في اجليش 
أن ”العمليات مســـتمرة حسب اخلطة التي مت 
اإلعداد لها مسبقا، فقطع اإلمداد وتطويق املدن 

من مقومات النصر لتالفي وقوع خسائر“.
وأضاف أن القوات ”تتقدم تدريجيا وببطء 
بســـبب تفجيرات القنابل علـــى جانب الطرق 
ونيـــران القناصـــة، لكن نحقـــق األهداف وفق 

اخلطة“. 
وكانت مصادر عســـكرية أفادت، الثالثاء، 
بـــأن تقـــدم العمليـــة يعيقـــه جلـــوء التنظيم 
املتطرف إلى تكتيك العبوات الناسفة وأعمال 

القنص.
وباألمـــس قـــال املتحدث باســـم الشـــرطة 
العقيـــد محمـــد إبراهيم إن عمليـــات القصف 
”أجبـــرت عناصـــر التنظيـــم علـــى التراجـــع 
واالعتماد على العبوات الناســـفة والسيارات 

املفخخة املدرعة بدل أسلوب املواجهة“.
وجتلـــت أمس ميدانيا فاعلية هذا التكتيك 
من خالل مقتل قائد بارز في ميليشيات احلشد 
الشـــعبي فـــي انفجار عبـــوة ناســـفة. وقالت 

مصـــادر أمنية عراقيـــة إن القائد العســـكري 
لفصيـــل عصائب أهل احلـــق نوري أبو مهدي 
قتـــل مـــع أحد مســـاعديه فـــي انفجـــار عبوة 
ناسفة استهدفت سيارة كانت تقله في منطقة 
املاحلـــة جنوب شـــرقي قضـــاء الـــدور التابع 
حملافظة صالح الدين. وبينما يبشـــر ساســـة 
العراق وقادته العســـكريون بانتصار ســـريع 
علـــى داعش يرجح خبـــراء أن تؤدي تكتيكات 

التنظيم إلى إطالة أمد املعركة.
وقال جون درايـــك، من مركز ”آي كاي إي“ 
للشـــؤون األمنيـــة في بريطانيـــا: أرى أن هذه 
العملية ستســـتغرق بضعة أسابيع. حتى لو 
متت اســـتعادة تكريت من قبل القوى األمنية، 
ستبقى معرضة الختراقات وهجمات إرهابية 
نظـــرا لقربها من مناطق ســـاخنة كمحافظتي 
نينـــوى واألنبار اللتني يســـيطر التنظيم على 
غالبية مساحتهما. وفي ظل ما تطرحه معركة 

تكريت من مخاوف على الســـكان شدد رئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبـــادي قبل انطالق 

املعركة على ضرورة حماية املدنيني. 
وقامـــت عائالت عـــدة في األيـــام املاضية 
بنـــزوح جماعـــي مـــن املنطقة. وحتـــدث أحد 

النازحـــني الـــذي انتقل مع عائلتـــه إلى مدينة 
كركـــوك عـــن وجـــود خـــوف مـــن العمليـــات 
العســـكرية. وقال ”غادرنا بســـبب اخلوف من 
أن تصـــل القطعـــات العســـكرية وال متّيز بني 

الشخص البريء والشخص املسلح“.

معركة تكريت تخنق داعش وتقرب هزيمته في العراق

[ التنظيم يصيد قائد عصائب أهل الحق بعبوة ناسفة [ نزوح جماعي للمدنيين فرارا من انتقام الميليشيات

} أهالـــي ضحايا الممارســـات القمعية لجماعـــة أنصارالله الحوثية خالل مظاهرة لهـــم أمس بالعاصمة اليمنية صنعاء ملوحين بأســـماء ضحايا 
التعذيب في معتقالت الجماعة، ومكرسين الصورة السوداوية للحوثيين في أعين اليمنيين كميليشيات مفلسة أخالقيا.

موازين القوى في معركة حترير مدينة تكريت بالعراق متيل بشكل واضح ملصلحة اجليش 
العراقي املدعوم باحلشــــــد الشــــــعبي ومقاتلي العشــــــائر، دون أن يعني ذلك عدم احتفاظ 
تنظيم داعش بهامش من املناورة يقيمه أساســــــا على تفخيخ الطرق وزرع العبوات ونشر 

القناصة.

معركة تكريت بصدد ترسيخ امليليشيات ومن خلفها إيران طرفا أساسيا في معادلة الحرب بالعراق

السعودية تواصل التأسيس 

لعالقة استثنائية مع باكستان

} الريــاض - خلصت وكالة األنباء الرســـمية 
الســـعودية ما دار فـــي لقاء امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز أمـــس فـــي الريـــاض مـــع رئيس 
الـــوزراء الباكســـتاني نواز شـــريف بتدارس 
العالقات الثنائية وبحث مستجّدات الساحتني 
اإلقليميـــة والدوليـــة، فيمـــا ذهبـــت قـــراءات 
احملّللـــني السياســـيني إلى اعتبـــار الزيارة ال 
تنفصل عن جهد ســـعودي أشمل جلمع جبهة 
واسعة ملواجهة التهديدات املتربصة باملنطقة.
وقال هؤالء إن للملك ســـلمان رؤية خاصة 
إلنشاء عالقات استثنائية مع باكستان منذ كان 
وليا للعهد مذّكرين بزيارته إلى اسالم آباد في 
فبراير من العام املاضي، وموضحني أن عالقة 
الطرفني ستكون بالغة األهمية لهما معا جلهة 
حاجة باكســـتان للدعـــم املالـــي واالقتصادي 
الســـعودي، وحاجة اململكة للخبرة العسكرية 

الباكستانية.
وأكـــد العاهل الســـعودي ورئيس الوزراء 
الباكســـتاني أمـــس خـــالل اجتماعهمـــا في 
الريـــاض أهميـــة مواصلـــة تعزيـــز العالقـــة 

العميقة بني البلدين في مختلف املجاالت. 
وكان رئيس وزراء باكســـتان نواز شريف، 
قـــال إن باكســـتان ترتبط بعالقـــات تاريخية 
وثيقة مع اململكة العربية السعودية. وأوضح 
فـــي بيان أن عالقات بالده مع اململكة تســـتند 
إلـــى أواصر القيـــم الدينيـــة املشـــتركة، وأن 

باكستان تولي اهتماما بالغا لتلك العالقات.

◄ نفى املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية املصرية ما تناقلته 

وسائل إعالم بشأن عقد وفد ممثل 
جلماعة احلوثيني باليمن لقاءات 

مع مسؤولني في وزارة اخلارجية 
املصرية، مؤكدا موقف مصر الداعم 
ملؤسسات ورموز الشرعية في اليمن.

◄ استقبل أمير الكويت الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح نبيل 
العربي أمني عام اجلامعة العربية 

الذي حّل بالكويت في زيارة كان 
أعلن من قبل أن موضوعها التشاور 
بشأن األمن القومي العربي وإنشاء 

آليات للحفاظ عليه.

◄ حددت محكمة االستئناف 

البحرينية أمس اخلامس عشر من 
مارس اجلاري موعدا للحكم في 
قضية الناشط نبيل رجب املتهم 
بإهانة وزارتي الداخلية والدفاع 

عبر تويتر واحملكوم عليه باحلبس 
ستة أشهر وكفالة لوقف التنفيذ، 

مع تواصل منعه من السفر على ذمة 
القضية.

◄ كشف سعد معن املتحدث باسم 
وزارة الداخلية العراقية عن وجود 

تعاون وتنسيق أمني مباشر بني 
الوزارة وحرس احلدود السعودي 
لتأمني احلدود بني البلدين، مؤكدا 
أن ذلك التنسيق كان وراء إحباط 

عدد من الهجمات على مراكز 
حدودية.

◄ متكنت حملة بدأتها وزارة 

الداخلية الكويتية جلمع السالح غير 
املرّخص من جمع قرابة ٢٧٠ قطعة 

بينها مسدسات رشاشة ومضادات 
للطائرات وقاذفات صواريخ كان 

أصحابها يحتفظون بها على سبيل 
الهواية.

باختصار دول الخليج تختبر في «اتحاد 17» تنسيقها في مواجهة التهديدات البحرية
} الريــاض - تتواصـــل فـــي دولـــة اإلمارات 
العربيـــة املتحـــدة فعاليات التمريـــن البحري 
اخلليجي املشترك الذي يحمل اسم ”احتاد ١٧“ 
ويهدف إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية وروح 
التعاون املشـــترك في قيـــادة وإدارة العمليات 
املشتركة في احلرب البحرية احلقيقية ملواجهة 

أي حتديات تواجه دول مجلس التعاون.
ويأتي التمرين املبرمج سلفا ضمن سلسلة 
التمارين السنوية املشـــتركة بني دول املجلس 
ليعكس التطور احلاصل بالتدريج في العقيدة 
الدفاعيـــة للبلـــدان اخلليجيـــة باجتـــاه مزيد 
التعويـــل على القدرات الذاتيـــة في الدفاع عن 

املجال وحمايته، من جهة، والتوّجه نحو بناء 
منظومـــة دفاعيـــة خليجية مشـــتركة من جهة 

ثانية.
وجاءت بداية فعاليات التمرين بفارق زمني 
بســـيط مع مناورة بحرية إيرانية كان أجراها 
األســـبوع املاضي احلرس الثوري اإليراني في 
مضيق هرمز واخلليج حتت مســـّمى ”مناورة 
الرســـول األعظـــم“. وكون التمريـــن اخلليجي 
مقّررا ســـلفا في إطار تدريبات دورية، فإن ذلك 
ال ينفـــي أخذ الدول املشـــاركة فيـــه باالعتبار 
التهديدات اإليرانيـــة املتزايدة للمنطقة والتي 
ســـبق وأن عّبـــر عنها ساســـة إيرانيـــون عبر 

التلويح بإغالق مضيق هرمز في وجه املالحة 
الدولية. وتشـــارك القوات البحرية السعودية 
في التمرين الذي يستمر ١٠ أيام. وذكرت وكالة 
األنباء الســـعودية الرســـمية أنـــه يهدف إلى 
توحيد املفاهيـــم العملياتية وحتقيق التعاون 
والتكامل في تنفيذ العمليات املشـــتركة بشكل 
عام والبحرية بشـــكل خاص إلى جانب تبادل 
املعرفة واخلبرات وحتقيق أكبر قدر ممكن من 
توحيـــد مفهوم العمليات املشـــتركة بني قوات 

مجلس التعاون اخلليجي.
البحريـــة  القـــوات  مشـــاركة  ومتثلـــت 
الســـعودية فـــي عدد مـــن الوحـــدات البحرية 

وطائرات السوبر بوما ومجموعة من الزوارق 
ووحدات األمـــن البحرية اخلاصـــة، حيث بدأ 
التمريـــن بإيجاز عـــام عن مجرياتـــه وأحداثه 
بحضـــور قادة وضباط القـــوات البحرية لدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وخالل عدة مناورات عسكرية شاركت فيها 
دول اخلليج بشـــكل جماعي أو انفرادي خالل 
الســـنوات القليلة املاضية، ظهر بجالء التطور 
في مســـتوى القوات املســـّلحة لـــدول اخلليج 
سواء في تبني النظم احلديثة أو في الوسائل 
واملعّدات، حيث استفادت تلك الدول من قّوتها 

املالية في اقتناء أحدثها وأكثرها تطّورا.

«رفـــض بعض القـــوى لفكر التســـامح يهدد المصالحـــة الوطنية 

وبنـــاء اليمن الجديد ويعقد الحوار ويمنع تقديم التنازالت والبحث 

عن حلول وطنية لألزمة».

أبوبكر القربي
وزير اخلارجية اليمني األسبق

«الحشـــد الشـــعبي يجـــب أن يكـــون ضمـــن الجهـــات الحكوميـــة 

الرسمية لضبط عناصره وإعادة الهيبة للجيش والشرطة وإبعاد 

الميليشيات الوقحة».

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

«منذ عشـــر ســـنوات وأنـــا أنفي تـارة خبــــر وفـاة ســـعـود الفيصـل 

وأخـــرى خبــــر اســـتقالتـه. ال أصحــــاب اإلشـــاعـات ســـئمـوا وال أنـا 

يئسـت».

أسامة نقلي
مدير اإلدارة اإلعالمية باخلارجية السعودية

عبداألمير الزيدي:

هدفنا قطع طرق اإلمداد 

على داعش ومحاصرة المدن 

واالنقضاض عليه بداخلها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صالح الدين صانعة الزعامات واألحداث التاريخية

} بغــداد - لعبـــت محافظـــة صـــالح الدين 
العراقيـــة التي اســـتحدثت عـــام ١٩٧٦ دورا 
كبيرا في تاريخ العراق املعاصر خاصة أنها 
قدمت عددا من الزعامات السياسية العراقية 
أسهمت في صنع األحداث وجعلت اسم هذه 

احملافظة على الواجهة.
ويرتبـــط اســـم احملافظـــة باســـم القائد 
التاريخـــي صـــالح الدين األيوبـــي الذي ولد 
فيهـــا عـــام ١١٣٧ ميالدية وأصبـــح فيما بعد 

ملـــكا على عـــدد مـــن املناطق العربيـــة وقاد 
معركـــة حطـــني لتحرير فلســـطني. ومن أبرز 
الزعامـــات التي ظهرت فـــي احملافظة كل من 
الرئيـــس العراقي أحمد حســـن البكر للفترة 
من ١٩٦٨ إلى ١٩٧٩ وصدام حســـني للفترة من 
١٩٧٩ إلـــى ٢٠٠٣ وطاهر يحيى رئيس الوزراء 
في احلقبة امللكيـــة من ١٩٢٠ إلى ١٩٥٨، فضال 
عن عشرات الشخصيات السياسية والثقافية 

واألكادميية في مختلف املجاالت.



} موســكو - توجـــت زيـــارة وزيـــر الدفـــاع 
املصـــري صدقي صبحي إلى موســـكو بتوقيع 
بروتوكـــول للتعاون العســـكري، واتفاق حول 
تشـــكيل جلنة روسية مصرية خاصة بالتعاون 

العسكري التقني.
وأوضـــح بيـــان صـــادر عـــن وزارة الدفاع 
الروسية أن اللجنة املشتركة للتعاون العسكري 
عقـــدت أول اجتماع لها، صباح أمس األربعاء، 
برئاسة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
ونظيره املصري صدقي صبحي، الذي استقبل 

بحفاوة تعكس تطور العالقات بني الطرفني.
وأشارت الوزارة الروسية إلى أن اجلانبني 
بحثـــا نتائج التعـــاون العســـكري التقني بني 
البلديـــن في عام 2014 وآفـــاق التعاون في هذا 

املجال في العام اجلاري.

وكان سيرغي شـــويغو قد أكد قبل اجتماع 
اللجنـــة، األربعاء، أن التعاون العســـكري بني 
موســـكو والقاهرة يتطور بشكل مطرد بفضل 
جهود موســـكو والقاهرة، معتبرا أن مصر من 

أهم شركاء روسيا في منطقة الشرق األوسط.
وأضاف شـــويغو بأن املهمة الرئيسية اآلن 
تتمثل فـــي تنفيذ االتفاقات التـــي مت التوصل 
إليها خالل القمة الروسية املصرية في القاهرة 
في فبرايـــر املاضـــي، والتي ســـمحت بوضع 
أســـاس قانوني لتنظيم التعـــاون الثنائي في 

مجاالت االهتمام املشترك.
من جانبه شدد وزير الدفاع املصري صدقي 
صبحـــي، علـــى أن التعاون مع روســـيا يهدف 
للحفاظ على األمن والســـلم في الشرق األوسط 

والعالم.

وتشـــهد العالقة بني روســـيا ومصر تقدما 
ملفتـــا منذ وصـــول عبدالفتاح السيســـي إلى 
سدة الرئاسة، وترجم هذا التقدم في الزيارات 
املتبادلة ملســـؤولي البلدين علـــى غرار الزيارة 
التي أداها الرئيس الروســـي فالدميير بوتني 
فـــي يناير املاضـــي إلى القاهـــرة حيث خصه 
املصريـــون علـــى مســـتوى القيـــادة والقاعدة 
الشـــعبية بحفـــاوة أســـالت حبـــر الصحافـــة 

العربية والعاملية. واملتابع ملســـلك األحداث في 
مصر يالحظ أن هناك تغيرا الفتا في السياسة 
اخلارجيـــة املصرية منذ قدوم السيســـي حيث 
يبـــدو حريصا على بناء عالقـــات متوازنة مع 
معظـــم الدول اإلقليمية والدولية، رافضا وضع 

”بيضه في سلة واحدة“.
كمـــا أنه ال ميكـــن جتاهل الـــدور األميركي 
الذي ساهم في التقريب بني الطرفني، من خالل 
غموض موقف واشنطن حيال النظام املصري 
احلالي فضال عن وجود شـــكوك فـــي نواياها 
خاصة إزاء اإلبقاء على حالة االنفالت في ليبيا 

التي تشكل اخلاصرة الرخوة ملصر.
ويـــرى العديـــد بـــأن التطور الـــذي بلغته 
العالقـــات بني موســـكو والقاهـــرة بات يصح 

تسميته بالتحالف االستراتيجي.

صابرة دوح

} بريوت - حمل عضـــو األمانة العامة لقوى 
14 آذار اللبنانيـــة إيلـــي محفـــوض حزب الله 
مسؤولية تعطيل احلياة السياسية في لبنان، 
متهما إيـــاه بقيادة مخطـــط إيراني لتقويض 

املؤسسات الدستورية.
وقال محفـــوض، إن ”اتهـــام احلزب ليس 
وليد نكايات ضيقة أو ردة فعل سياسية، على 
العكس فـــكل املعطيات واملؤشـــرات واضحة 
لناحيـــة تورطـــه في ما يحصل على الســـاحة 

اللبنانية من أزمات“.
وأضـــاف رئيس حركـــة التغيير إنه ”ومنذ 
خـــروج االحتالل اإلســـرائيلي مـــن لبنان عام 
2000 فإن احلزب بـــات يتعاطى وكأنه انتصر 
علـــى اللبنانيـــني وراح يتصـــّرف علـــى هـــذا 

األساس“.
أن  محفـــوض  إيلـــي  احملامـــي  واعتبـــر 
”امتنـــاع نواب حـــزب الله عن احلضـــور إلى 
املجلس النيابي للمشـــاركة بجلسات انتخاب 
رئيس للجمهورية يهـــدف إلى تقويض أركان 
مؤسسات لبنان ضمن مخطط واضح أال وهو 
إحالل اجلمهورية اإلســـالمية فـــي بلدنا على 

اعتبار أن دستور حزب الله ينص على ذلك“.
واســـتبعد القيـــادي فـــي 14 آذار إمكانية 
حلحلة أزمـــة الرئاســـة اللبنانية فـــي الفترة 
القريبة لألسباب التي ذكرت آنفا، كما أن إيران 
ليســـت في وارد اإلفراج عن هذا االســـتحقاق 
على خلفيـــة املفاوضات األميركيـــة اإليرانية 

حول امللف النووي.

وحـــول ما يتـــردد في الفتـــرة األخيرة عن 
أن رئيـــس تكتـــل التغيير واإلصالح ميشـــال 
عـــون بات األقرب إلى كرســـي بعبـــدا أوضح 
محفوض في حواره املطـــول مع ”العرب“، أن 
”هذا احلديث هو مجرد تسويق إعالمي ضمن 
البرمجة التي يعتمدها فريق حزب الله وهدفها 
حرق هذه الورقة خاصة وأن مرشحه احلقيقي 

والسري لم يكن في أية حلظة عون“.
وتابع ”هم يقولون ميشال عون ونحن نقول 
مرشحنا ســـمير جعجع، فليتفضلوا وينزلوا 
إلى البرملان وليصّوت النواب للمرشحني ومن 
سيفوز يصبح رئيســـا للجمهورية، لكنهم في 

احلقيقة ال يريدون رئاسة وال رئيسا“.
وعـــن األحاديث التي تـــدور في الكواليس 
وفـــي العلن من أن احلوار الســـني الشـــيعي 
هو من يحـــدد في حقيقة األمر خارطة الطريق 
حلل أزمات لبنان، رأى القيادي املســـيحي في 
14 آذار أن ”أي حـــوار إسالمي-إســـالمي أو 
مسيحي-مســـيحي من حيث الشـــكل ال ضير 
منـــه ولكن احلوارات املذهبيـــة أو الطائفية ال 
تخـــدم مصلحة لبنان إمنا قـــد تخدم مصلحة 

فريق معّني“.
وبالنسبة للســـقف املرجو أن يصله حوار 
املســـتقبل وحـــزب الله فأكد أنـــه ”لن يتخطى 
عتبة املســـائل الشـــكلية التي ال قيمة لها على 
املســـتوى الوطنـــي على غرار رفـــع اليافطات 

والشعارات احلزبية من على الطرقات“،
وعرج رئيـــس حركة التغييـــر إلى احلوار 
الثنائـــي بني حـــزب القوات والتيـــار الوطني 
احلر قائال في هذا الصدد ”إن اإلشـــكالية بني 
الفريقـــني املســـيحيني عمرها أكثـــر من ثالثة 
عقود وقد حان الوقت لتنقية الذاكرة وســـحب 
فتائل األحقاد التـــي وإن لم ينجزها الزعيمان 
املارونيان جعجع وعون فإنه ســـيتم توريثها 
لألجيـــال القادمة ولن يتمكـــن بعدها أحد من 

شفاء هذا اجلرح في اجلسد املسيحي“.
أمـــا احلديث عن حتالفات مســـتقبلية بني 
التيار والقوات، فيرى إيلي محفوض بأنه من 
املبكر طرحها، مشددا على متانة التحالف بني 
مكونات 14آذار التي جتمعها قواسم مشتركة 

حتّتم االستمرار معا.

وعـــن موقفه مما يشـــاع بـــأن القـــرارات 
املصيريـــة اللبنانية تســـطرها كل من طهران 
والريـــاض فأوضح رئيس حركـــة التغيير أن 
”للدولتني اإلقليميتـــني تأثيرهما الفاعل ولكن 
يوجـــد فارق كبيـــر بني مـــا تقوم بـــه اململكة 
العربية الســـعودية جتاه لبنان وبني السلوك 
املدّمر إليران ليس فقط على املستوى اللبناني 

إمنا على مستوى دول املنطقة“.
فالرياض، وفق محفوض، تؤمن بســـيادة 
البلـــد وتســـاهم باإلعمار وقد وهبـــت 4 مليار 
دوالر للجيـــش اللبناني لتعزيـــز دوره، فضال 
عـــن وجود مئات اآلالف من اللبنانيني يعملون 
في اململكة، باملقابل لطهران ميليشـــيات توّزع 
عناصرها بني لبنان وسوريا واليمن والعراق، 

وهنا يتبّدى الفارق بني الدولتني.
وحول مســـاعي البعـــض للقفز على اتفاق 
الطائف أكد بـــأن الطائف لم يعد مجرد وثيقة 
بـــل أصبح دســـتور البـــالد وأن مـــن يحاول 

تغييره فهو ينسف النظام اللبناني برمّته.

وفـــي جزء من حواره مـــع ”العرب“ حتدث 
عضـــو األمانة العامـــة في فريـــق 14 آذار عن 
احلريق الســـوري وبروز اجلماعات املتطرفة 
قائال ”كل الثـــورات منذ فجر التاريخ تتعّرض 
للهـــزات واملطّبات، ومهما حصل في ســـوريا 
ومهما برزت حـــركات أصولية وإرهابية فهذا 
ال يعني أن الشـــعب الســـوري سيستســـلم ملا 

استجّد من أحداث على ثورته“.
وعن تداعيات األزمة الســـورية على لبنان 
قـــال إنه ”بحكـــم العالقـــات التاريخية ولكون 
ســـوريا علـــى حـــدود لبنـــان بطبيعـــة احلال 
ســـيكون التأثيـــر موجودا“ ، مشـــيرا إلى أنه 
كان مـــن ”األفضـــل لنـــا أال نقحم أنفســـنا في 
الوحـــل الســـوري لكن لألســـف لدينـــا فصيل 
مســـّلح يأمتر بأوامر الولـــي الفقيه هو حزب 
الله تـــوّرط في األحداث الســـورية وهو يعمل 
إلـــى جانـــب احلـــرس الثـــوري اإليرانـــي في 
خدمة بشـــار األســـد“. هذا التدخل، وفق إيلي 
محفوض، ”جلب إلى لبنان الويالت واخلراب 

والتفجيرات وصوال إلى حّد خطف العسكريني 
اللبنانيني“، مضيفا ”ما لم ينسحب حزب الله 
من سوريا لن تتوقف األعمال اإلرهابية علينا“.
وتطرق إلى موجـــة االغتياالت التي تتهدد 
لبنـــان، واحملصـــورة حاليـــا فـــي أشـــخاص 
معـــروف والؤهـــم للنظام الســـوري على غرار 
عملية اغتيال أخ النائب السابق علي عيد، هذا 
األســـبوع، قائال ”أغلب الظن أن نظام األسد ال 
يـــزال يقود عمليـــات تصفية ألزالمـــه وأتباعه 

بدءا من غازي كنعان وصوال إلى اليوم“.
وفي ختام حديثه مع ”العرب“ أكد القيادي 
املارونـــي أنه ال خـــوف على مســـيحيي البلد 
الذين ال يشبهون أيا من املسيحيني في املنطقة 
باعتبار أن لهم الفضل األكبر في ريادية لبنان.

{العرب»: حزب الله يقود مخططا إيرانيا لتقويض مؤسسات لبنان إيلي محفوض لـ
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أخبار

تعاني الســــــاحة اللبنانية من حالة وهن كبرى نتيجة األزمات األمنية والسياسية املتالحقة 
ــــــة، هذه الوضعية التي يجد لبنان  بدءا بالفراغ الرئاســــــي وصوال إلى التهديدات اإلرهابي
نفســــــه منغمسا فيها اليوم تطرق لها رئيس حركة التغيير اللبناني، وعضو األمانة العامة 

لفريق ١٤ آذار إيلي محفوض باستفاضة في حواره املطول مع «العرب».

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

[ عضو األمانة العامة لـ 14 آذار: نظام األسد يصفي أتباعه اللبنانيين [ عون لم يكن في أي لحظة مرشح حزب الله

سمير جعجع األقرب إليلي محفوض على الساحة اللبنانية

ّ

اتفاقيات عسكرية مصرية روسية تعزز العالقات بني البلدين
◄ أكد وزير العدل المصري 

محفوض صابر أن ”لجنة حكومية 
ستبدأ في إجراءات التحفظ على 

جميع ممتلكات وأرصدة حركة 
حماس“، وسيتم القبض على أي 

عضو ينتمي لها في مصر.

◄ يدرس قادة جبهة النصرة في 
سوريا فك ارتباطهم بتنظيم القاعدة 
لتكوين كيان جديد تدعمه بعض دول 

المنطقة في سوريا.

◄ أيدت محكمة النقض المصرية 
نهائيا حكما بالسجن عشر سنوات 

على شرطيين أدينا بقتل الناشط 
خالد سعيد عام 2010 والذي أثار 

مقتله غضبا واسعا مهد لثورة 2011.

◄ قال وزير الشؤون االجتماعية 
اللبناني رشيد درباس، إن 

حدودها للنازحين  بالده ”تفتح“ 
اآلشوريين، معتبرا أن محاوالت 
تجريد الشرق األوسط من تنوعه 

الديني تستهدف البناء البشري في 
المجتمع العربي.

◄ قتل عضو سابق في البحرية 
الملكية البريطانية أثناء قتاله إلى 

جانب األكراد ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية في سوريا، ليكون بذلك 

أول بريطاني يسقط في القتال ضد 
الجهاديين في هذا البلد.

◄ أصيب 16 شخصا على األقل 
عندما شب حريق ضخم في مركز 
للمؤتمرات في حي بشمال شرق 

القاهرة.

◄ طالب وفد من وزارة الخارجية 
األلمانية من وزير العدل السوداني 

تقديم إيضاحات بشأن، اعتقال زعيم 
تحالف قوى المعارضة، فاروق أبو 
عيسى، والحقوقي أمين مكي مدني.

باختصار

◄ سياسي ماروني لبناني

◄ ولد في بيروت بتاريخ 14 مارس 1968

◄ يرأس حركة التغيير اللبنانية

◄ عضو في الهيئة العامة لقوى {14 آذار»

◄ له عدة مؤلفات ومقاالت صحفية

إيلي محفوض

«األمـــم املتحـــدة ال يوجـــد لديهـــا أي دليل على أنقرة تســـتغل 

املمرات اإلنسانية التي أنشـــئت على الحدود مع تركيا واألردن 

إلدخال أسلحة وإرهابيني إلى داخل سوريا».
فاليري آموس

مساعدة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 

«أنا أعلنت براءتي وطالبت بإطالق ســـراحي فأعتذر عن ماذا؟ في 

الواقـــع من قدمونـــي إلى هذه املحاكمـــة (الحكومة) هم من يجب 

عليهم االعتذار».
أمني مكي مدني
حقوقي سجني لدى النظام السوداني

«عـــودة الحكومـــة إلى عقد جلســـاتها أتـــت نتيجـــة الصرخة التي 

أطلقها رئيس الحكومة تمام ســـالم واالتصاالت التي أدت إلى أن 

يفهم الجميع الحاجة إلى التوافق».
آالن عون
عضو تكتل التغيير واإلصالح اللبناني

صدقي صبحي:

التعاون الروسي المصري 

يهدف للحفاظ على 

األمن في الشرق األوسط

مد سلفي متنام 

يهدد لبنان بحرب طائفية

ص ٧

} عــامن - تعقـــد، غـــدا اجلمعـــة، قيـــادات 
اإلخـــوان املتحصلـــة، مؤخرا، علـــى ترخيص 
من احلكومة األردنية، اجتماعا الختيار قيادة 
جديدة للجماعة التي ســـجلت باســـم ”جمعية 

سياسية“.
وسيتم خالل هذا االجتماع انتخاب مكتب 
تنفيذي ومراقب عام، كما سيقع وضع األسس 

التنظيمية وفقا للنظام الداخلي للجمعية.
وكانت احلكومة قد حســـمت مسألة النظر 
فـــي الترخيص باملوافقـــة على طلـــب الهيئة 
السياســـية اجلديدة واملؤلفة مـــن (عبداملجيد 
الذنيبـــات، وعلـــى الطراونة، وخليل عســـكر، 
وممدوح احمليسن، وقاسم الطعامنه، وإرحيل 
الغرايبه، ونائل مصاحله، وجبر أبو الهيجاء، 

أمني القضاه، وعبدالله سرحان).
يأتي ذلك في وقت يستمر فيه شق الصقور 
في هجومه علـــى املطالبني بالترخيص، حيث 
وصـــل األمـــر حـــد تخويـــن الطـــرف املقابل، 
محاولـــني إقحام النظام الرســـمي األردني في 

املسألة.
وقـــد دعا املراقب العـــام جلماعة اإلخوان، 
همام ســـعيد، العاهـــل األردني امللـــك عبدالله 
الثاني إلـــى التدخل لوقف إجراءات ”تصويب 

اجلماعة“.
وقال املراقـــب العام إن ”وجـــود اجلماعة 
واجلماهيري  واملجتمعي  والواقعي  القانوني 

حاضـــر“، الفتـــا إلـــى أن ”التهديـــدات بحـــق 
اجلماعة مألوفة منذ زمن“.

وأضـــاف ”في الوقت احلالـــي أرادوا بقاء 
ملف اإلخوان على الطاولة عبر تهديد مباشـــر 
بـــأن يدعى عدد مـــن الناس لتقـــدمي تصويب 
للجماعـــة وهي ليســـت بحاجة لـــه، واقتراح 
تشـــكيل جلنـــة قيادية عبر شـــخوص تقدموا 
بتصويـــب وضع اجلماعة، وهـــو أمر لم يعتد 
عليـــه اإلخـــوان فأعمالهم شـــورية وقياداتهم 

منتخبة“.
بالقيـــادي  دفعـــت  التصريحـــات  هـــذه 
عبداملجيـــد ذنيبـــات والـــذي يتـــرأس الهيئة 
السياســـية اجلديـــدة إلـــى اخلـــروج والـــرد 
عليهـــا، منـــددا بتوصيف خطوتـــه لتصحيح 
وضع اجلماعـــة بكونها محاولة انقالبية على 
اجلماعـــة األم، ونفـــى أن يكـــون حتركه نتاج 
صفقـــة مع الســـلطات لتأســـيس كيـــان بديل 

لإلخوان يكون متوافقا مع سياسات الدولة.
وشـــدد الذنيبات ”لســـنا انقالبيني.. نحن 
تصحيحيون.. لقد تقدمـــت وإخوان لي بطلب 
لتصحيح وضع اجلماعـــة القانوني بعدما مت 
حظرها في مصر واململكة العربية الســـعودية 
ودولة اإلمارات وباتت توصف بكونها جماعة 
إرهابيـــة محظورة.. والـــذي ال يعلمه كثيرون 
أن جماعة اإلخوان باألردن مت تســـجيلها عام 
1945 على أنهـــا فرع جلماعة اإلخوان مبصر.. 

ومبا أن الفـــرع يتبع األصل فقـــد تخوفنا من 
أن نواجـــه نفس املصير“. ولفـــت إلى أن هذا 
التحـــرك جاء بعد أن رفضـــت القيادة احلالية 

فصل اجلماعة عن التنظيم في مصر.
من جانبها شـــددت احلكومة األردنية على 
عـــدم تدخلها في الشـــأن الداخلـــي للجماعة، 

حيث قـــال رئيس الـــوزراء األردنـــي، عبدالله 
النســـور، ”إن احلكومة ال شـــأن لها باملشاكل  
بني أعضاء جماعة اإلخوان املســـلمني، مؤكدا 
أن وزارة التنميـــة االجتماعية التي فصلت في 
األمر حيادية وليس لهـــا أية عالقة بالطرفني،  

وال تنصر أحدهما على اآلخر.

االنقسام كابوس صار أمرا واقعا يواجهه إخوان األردن

الهيئة السياسية الجديدة تنتخب قيادة إلخوان األردن



} جوبــا - اعتبرت حكومة جنوب الســـودان، 
األربعـــاء، أن العقوبـــات التـــي قـــررت األمـــم 
المتحدة فرضها على طرفي النزاع في الحرب 
األهلية الدائرة بالبالد، ستعرقل جهود السالم 
وتطـــور هذه الدولة وســـتطال بشـــكل خاص 

الشعب، وفقا لوكاالت األنباء.
واعتمـــد مجلـــس األمـــن الدولي، مســـاء 
أمـــس األول، باإلجماع قرارا عرضته الواليات 
المتحدة ينـــص على إمكانية فرض حظر على 
األســـلحة فـــي المســـتقبل دون أن يصـــل إلى 
حد فرض حظر ســـفر دولي على المســـؤولين 

المشاركين في الصراع أو تجميد أرصدتهم.
وقـــال وزيـــر خارجيـــة جنوب الســـودان، 
بارنابـــا ماريـــال بنجامين، في بيـــان إن ”أي 
عقوبـــات تفـــرض على جنـــوب الســـودان لن 
تعرقـــل فقـــط عملية الســـالم وإنما ســـتطال 
مواطنينـــا“، مشـــيرا إلـــى أن جوبـــا مصممة 
بـ“قـــوة“ على إيجاد حل دائم عبر المفاوضات 

بدال من ميدان المعركة.
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه رئيس البالد 
ســـلفاكير ونائبه الســـابق وزعيم المتمردين 
رياك مشـــار لتوقيـــع اتفاق ســـالم ”نهائي“، 
اليوم الخميس، في العاصمة اإلثيوبية أديس 
أبابا بوســـاطة الهيئة الحكومية لتنمية شرق 
إلنهاء أشـــهر مـــن المعارك  أفريقيـــا ”إيغاد“ 
الطاحنـــة أودت بحيـــاة اآلالف مـــن المدنيين 

وشردت قرابة مليونين آخرين.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار مجلـــس األمن 
إنما هو معاضـــدة لجهود المجتمـــع الدولي 
ومحاولة للضغـــط على األطـــراف المتحاربة 

إلنهاء الصراع المســـتمر منذ أكثر من عام ما 
ســـيجعلهم أمام حتميـــة التوقيع على االتفاق 
وإال فإنهـــم بالفعـــل ســـيتعرضون لعقوبـــات 
ومالحقات جـــراء االتهامـــات الموجهة إليهم 

بارتكاب جرائم حرب.
وفيما قرر مجلس األمن حزمة من العقوبات 
على جنوب السودان، جدد األمين العام لألمم 
المتحدة بان كي مون في وقت متأخر الثالثاء 
دعوته إلى ســـلفاكير ومشـــار بوضع مصالح 
شـــعبيهما قبل مصالحهما الشـــخصية، وذلك 
مـــن خالل التوقيـــع على اتفاق نهائي شـــامل 

لحل األزمة.
وجـــاء قرار مجلـــس األمن بعد أن اتســـع 
نطاق المعارك بين الطرفين إلى غالبية أنحاء 
البـــالد وترافقت مـــع مجازر وفظاعـــات ذات 
طابع إتني ضد المدنيين بهدف السيطرة على 
المناطق النفطية، ولم تحقق محادثات السالم 
التي أطلقت في يناير العام الماضي في أديس 

أبابا أي تقدم ملحوظ.
ويؤكـــد كثير من المحللين على أن الطريق 
ال يزال شـــائكا أمام تحقيق السالم في جنوب 
الســـودان، فالتباين في مواقـــف طرفي النزاع 
بشـــأن القضايـــا المتعلقـــة بالمشـــاركة فـــي 
الســـلطة والملف األمني والعدالة والمصالحة 
االجتماعية، يهدد بشـــكل كبير فرص التوصل 

إلى اتفاق سالم نهائي.
ويخشـــى المهتمون بشـــأن أحدث بلد في 
العالـــم والذي لم يبلغ عمـــره أربعة أعوام من 
فشل سلفاكير ومشـــار في إخراج بلديهما من 
شـــبح الحـــرب األهلية المخّيـــم منذ منتصف 

ديســـمبر 2013 خصوصـــا مع فـــرض مجلس 
األمـــن عقوبات عليهما قبل يـــوم من إبرامهما 

االتفاق المنتظر.
ويبـــدو أن الحديـــث عن المصالح بشـــكل 
عاطفـــي ال يقود لنتيجة إيجابية عندما يتعلق 
األمـــر بتكتيكات سياســـية ألطراف رئيســـية 
مدعومة بأســـلحة ثقيلة، فقـــد أعربت مصادر 
مطلعة عن قلق الوســـاطة األفريقية من تباعد 
مواقـــف أطراف النـــزاع وقالـــت إن الخالفات 
محصـــورة في الســـلطة والترتيبـــات األمنية 

والقضايا االقتصادية.
كما كشفت أن وفد حكومة جنوب السودان 
يرفض النقاش بشـــأن مقترحـــات للمتمردين 
تـــدور حول ضـــرورة وجود جيشـــين في هذه 
الدولة الوليدة يتـــم دمجهما إثر إعالن نتائج 
االنتخابات العامة التي من المتوقع أن تجرى 
بعد عاميـــن ونصف من التوقيـــع على اتفاق 
الســـالم، فضال عن أن ترفض منح المتمردين 

نسبة 40 بالمئة من السلطة.
وكان رئيـــس الـــوزراء اإلثيوبـــي، هيلـــي 
ماريام ديســـالين، قال عقب لقائه بســـلفاكير، 
االثنين، إن ”دول اإلقليم والمجتمع الدولي لن 

يقفوا متفرجين بينما تستمر األزمة اإلنسانية 
في جنوب السودان“.

وفـــي وقت ســـابق، ألمـــح ســـفير جنوب 
الســـودان لدى إثيوبيـــا ومندوبها الدائم لدى 
االتحاد األفريقي، أكـــوي بونا ملوال، إلى أنه 
في حال فشـــل التوصـــل إلى اتفـــاق ”إيغاد“ 
ســـتقوم برفـــع تقرير إلـــى االتحـــاد األفريقي 
لتنظر في قرار حول كيفية إيجاد الحل لألزمة.

ومنذ اندالع المعارك في جنوب الســـودان 
بين القوات الحكوميـــة والمتمردين لم تنجح 
جميـــع المحـــاوالت والمبـــادرات فـــي إيقاف 
الحرب المشـــتعلة وتوقيع اتفاقية ســـالم إلى 
اآلن، وهو ما سيضع الطرفين في مفترق طرق 

إلنقاذ البالد من أزمتها التي تتخبط فيها.
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} واشــنطن - أعلـــن رئيـــس هيئـــة األركان 
األميركية الجنرال مارتن ديمبســـي عن دعمه 
لتســـليح الجيـــش األوكرانـــي فـــي قتاله ضد 
االنفصاليين الموالين لروســـيا، وفقا لوكاالت 

األنباء.
وقال ديمبســـي في جلســـة اســـتماع أمام 
لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، مساء 
الثالثاء، إنه ”علـــى الواليات المتحدة التفكير 
في تزويـــد أوكرانيا باألســـلحة لمســـاعدتها 

فـــي قتال االنفصاليين“، مشـــيرا إلى أن هدف 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين الرئيسي هو 
إحداث انشـــقاق داخل حلف شـــمال األطلسي 

”الناتو“.
وللمـــرة األولـــى يعلن فيها ديمبســـي عن 
دعمه الواضح إلمداد كييف باألســـلحة، حيث 
جاء إعالنه بعد تصريحات مشـــابهة في وقت 
ســـابق لوزير الدفـــاع الجديد آشـــتون كارتر 
وجيمـــس كالبر مديـــر المخابـــرات الوطنية 

األميركية.
ويقـــول خبـــراء إن بعـــض أعضـــاء حلف 
”الناتـــو“ وفـــي مقدمتهـــم ألمانيـــا وفرنســـا 
يخشـــون من تبعات تســـليح أوكرانيا والتي 
قد تؤدي إلى تردي األوضاع في البالد وســـط 
الصراع الدائر هنـــاك وخصوصا بعد انتزاع 

اتفـــاق ســـالم بيـــن المتناحرين في مينســـك 
منتصف الشهر الماضي بشق األنفس.

وثمة الكثير من الشـــكوك، حسب مراقبين 
للوضع فـــي أوكرانيا، في قدرة االتفاق المبرم 
بيـــن الطرفيـــن على الصمـــود فـــي مواجهة 
االحتمـــاالت التي بدأت تلوح في األفق بعد أن 
كشفت واشنطن صراحة دق طبول الحرب على 

موسكو.
ويطالب قادة الدول الغربية بموقف دولي 
قـــوي في حال انهيار هدنـــة وقف إطالق النار 
بين الطرفين، في وقت تحذر فيه حكومة كييف 
من أن االنفصاليين يستعدون لشن هجوم على 

مدينة ماريبول للسيطرة عليها.
وفي خضم هذا التوتـــر الذي يبدو أنه لن 
ينتهـــي قريبا، مـــدد الرئيـــس األميركي باراك 

أوبامـــا العقوبـــات ضـــد روســـيا لمـــدة عام، 
بســـبب ما وصفه بقاء المخاطـــر الناجمة عن 
سياستها تجاه أوكرانيا وتأثيرها على األمن 
القومي األميركي، وفقا لبيان صادر عن البيت 

األبيض.
ومـــن المســـتبعد أن تقـــوم موســـكو برد 
عســـكري على محاوالت واشنطن االستفزازية 
بعد أن رجعت خاوية الوفاض عقب نزع فتيل 
األزمة فـــي أوكرانيا، إذ ما فتئ المســـؤولون 
الـــروس يؤكدون على أنهم سيســـلكون طريق 

الدبلوماسية لحل القضية. 
وقال نيكوالي باتروشـــيف، رئيس مجلس 
األمن الروســـي، في وقت سابق، إنه إذا قررت 
واشنطن تزويد كييف بالسالح، فمن المرجح 

أن ”نرد على ذلك دبلوماسيا“.

ــــــكاد املهلة التي أقرتهــــــا بعثة ”إيغاد“ لطرفي النزاع في جنوب الســــــودان تبلغ مرحلتها  ت
النهائية، في حني الزالت اخلالفات تعصف مبســــــتقبل العالقات بني الشــــــقني املتنازعني، 
فبينما ترفض احلكومة مطالب املتمردين بشــــــأن تقاسم السلطة واجليش، يواجه الطرفان 

عقوبات دولية على الرغم من استعدادهما إلبرام اتفاق سالم.
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قمة أديس أبابا للسالم تعقد تحت ضغط العقوبات الدولية

رئيس هيئة األركان األميركية يلوح بمواجهة ساخنة مع روسيا

} بروكســل - أبدت مقررة الشـــؤون التركية 
في البرلمـــان األوروبي كاتي بيـــري، ردة فعل 
حـــادة تجاه حزمـــة ”قوانين األمـــن الداخلي“ 
المطروحة حاليا أمام البرلمان التركي، حسب 

ما أوردته وكالة ”جيهان“ لألنباء.
ولّوحت بيري النائبة االشـــتراكية في لقاء 
الهولندية الرســـمية،  مع محطـــة ”أن أو آس“ 
األربعاء، بإعادة النظر في طلب تركيا االنضمام 
إلى االتحـــاد األوروبي، إذا أقرت تلك القوانين 
وقالت إنه ”إذا اســـتمر الوضع هكذا سيتطلب 

األمر مراجعة شاملة لعضوية تركيا“.
وتأتي هذه التهديدات األوروبية في أعقاب 
مصادقة البرلمان الذي شـــهد عـــراكا باأليدي 
بيـــن بعض النـــواب األســـبوع الماضي، على 
سبعة فصول من القانون الجديد المثير للجدل 
الذي القى انتقادات واســـعة بسبب أن حقوق 
اإلنسان والحريات ســـوف تشهد ضررا كبيرا 

في حال دخوله حّيز التنفيذ.
وقد أوضحت بيري أن ممارســـة القمع في 
تركيا عبر التضييق على األشـــخاص سيكون 
عقبـــة في طريق تطبيع العالقات بشـــكل كامل 
مـــع االتحاد األوروبي، الفتة في الوقت نفســـه 
إلـــى أن هـــذه القوانيـــن تتعـــارض مـــع حق 
التظاهر وحرية الفكر والحياة الشخصّية التي 
تعتبر شـــروطا أساســـية ألي بلد يريد اعتماد 

الديمقراطية مرجعا له.
وترى أوســـاط سياســـية وقانونية تركية 
أن مســـاعي أنقرة إلقرار هذا القانون تأتي في 
إطـــار تضييق الخناق على مـــا تصفه بالكيان 
المـــوازي ســـعيا منها إلى قطـــع الطريق على 
تغلغله في جهاز الشرطة وسلك القضاء اللذين 
كشـــفا فســـاد حكومـــة أردوغان الســـابقة في 

أواخر 2013.
ومـــن غير المســـتبعد أن تشـــهد العالقات 
التركية مع االتحاد األوروبي مزيدا من الجفاء 
خصوصا أنها تعيش توترا منذ سنوات جراء 
سياســـة حزب العدالة والتنمية، فضال عن أن 
التيـــارات اليمينية واليســـارية فـــي البرلمان 

األوروبي ترفض انضمام أنقرة بشكل قاطع.
وجـــه  علـــى  الجديـــد  القانـــون  ويمّكـــن 
تفتيـــش  مـــن  الشـــرطة  رجـــال  الخصـــوص 
األشـــخاص المشـــتبه بهم بعد الحصول على 
إذن مـــن مســـؤولي األمـــن وليس مـــن النيابة 

العامة.
ويتعـــرض مشـــروع القانـــون منـــذ أن تم 
اإلعـــالن عنه مطلع العام الجاري إلى انتقادات 
شـــديدة من المعارضة التركيـــة التي تقول إنه 
يمنـــح الســـلطات األمنية صالحيات واســـعة 

واعتبرت أنه يؤسس إلقامة دولة بوليسية.

االتحاد األوروبي يعصف بأحالم 

تركيا في االنضمام إليه

[ فرقاء جنوب السودان أمام حتمية إبرام اتفاق ينهي الحرب هربا من المالحقة

◄ أعلنت وزارة الطوارئ 
الروسية أن قافلة جديدة من 

المساعدات اإلنسانية الروسية 
دخلت أراضي شرق أوكرانيا، 

صباح األربعاء.

◄ قال المحامى الروسي الخاص 
للموظف السابق لـ”سي آي إيه“ 

إدوارد سنودن، إن موكله مستعد 
للعودة إلى الواليات المتحدة 

بشرط أن يحصل على محاكمة 
عادلة.

◄ ضبطت السلطات الكولومبية، 
الثالثاء، سفينة ترفع علم الصين 
وجهتها كوبا وعلى متنها شحنة 

أسلحة غير مصّرح بها.

◄ قتل 70 مسلحا من بوكو حرام 
على األقل خالل اشتباكات مع 

الجيش النيجيري، أمس األول، 
بمدينة كوندوغا شمال شرق 

البالد، وفق السلطات.

◄ ألقت الشرطة األلمانية القبض 
على عشرة أشخاص عقب 

مظاهرة لحركة بيغيدا المعادية 
للمسلمين في مدينة كارلسروه، 

غرب البالد.

◄ أمهلت السلطات الفنزويلية 
واشنطن أسبوعين لتقليص عدد 

موظفي سفارتها في كاراكاس، 
بنسبة 80 بالمئة ليصبح عددهم 

إلى 17 موظفا من أصل مئة.

◄ وجهت حركة يونيو المتحدة 
المنتمية إلى الطائفة العلوية 

بتركيا نداء إلى الناخبين 
للتصويت ضد حزب العدالة 

والتنمية الحاكم في االنتخابات 
البرلمانية إلسقاطه من الحكم.

باختصار

محللـــون رأوا فـــي قـــرار مجلس 

األمـــن محاولـــة للضغـــط علـــى 

الحرب  الصـــراع إلنهـــاء  طرفـــي 

الطاحنة بينهما

◄

أخبار
العمـــال  حـــزب  إلقـــاء  الحكومـــة  تنتظـــر  أن  الســـذاجة  «مـــن 

الكردســـتاني للســـالح، فهـــذه خيانـــة عظمى، ألن األكـــراد لن 

يقدموا على تلك الخطوة قبل أن يأخذوا أرضا من تركيا».

دولت بهشلي
زعيم حزب احلركة القومية التركي

«كوريـــا الشـــمالية ال يمكنها ســـوى تعزيـــز قدراتها العســـكرية 

النووية، وهي قادرة اآلن على ردع الواليات املتحدة وشـــن ضربات 

استباقية إذا كان ذلك ضروريا». 

ري سو يونغ
وزير خارجية كوريا الشمالية

«أوكرانيا ال تمتلك نضجا اقتصاديا وال خبرات سياسية، وبالتالي 

فـــإن مكانهـــا الطبيعـــي بـــني مجالـــي روســـيا واالتحـــاد األوروبي 

وانضمامها للناتو، أمر من ضرب الخيال». 

فاليري جيسكار ديستان
الرئيس الفرنسي األسبق

مارتن ديمبسي: 

علينا تزويد أوكرانيا 

بالسالح لمساعدتها 

في قتال االنفصاليين

المجتمع الدولي ينشد استقرار جنوب السودان

بارنابا ماريال بنجامني:

أي عقوبات دولية تفرض 

على جنوب السودان 

ستعرقل عملية السالم 

برمتها

بان كي مون: 

على الرئيس سيلفاكير 

ومشار وضع مصالح 

بلديهما قبل مصالحهما 

الشخصية

جنوب السودان

إيران تدعو إسرائيل 

إلى منازلتها عسكريا

} طهــران - وصف رئيس مجلس الشـــورى 
(البرلمـــان) اإليرانـــي علي الريجانـــي، أمس 
األربعـــاء، خطاب رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو أمـــام الكونغرس األميركي 

بأنه استعراض لمسرحية سياسية.
اإليرانية عنه  ونقلت وكالـــة أنباء ”إرنـــا“ 
القـــول ”إذا كانـــت إســـرائيل أو الكونغـــرس 
يرغبـــان في رؤية إســـرائيل مقعـــدة، فليجربا 
العمل العسكري، وســـوف يلقيان ردا ساحقا 

وشامال من قبل القوات المسلحة اإليرانية“.
جاء ذلـــك خالل كلمة ألقاها فـــي البرلمان 
وذلك في أعقـــاب رفض طهران مطلب الرئيس 
األميركـــي بـــارك أوبامـــا تجميـــد أنشـــطتها 
النوويـــة لعقد من الزمن إلبرام القوى العظمى 

معها اتفاقا نوويا طال انتظاره.
واعتبـــر الريجانـــي تهجم نتنياهـــو بأنه 
يكشـــف حالة القلـــق التي أصابت إســـرائيل، 
وقـــال إن ”الذي يبـــدي القلق بشـــأن النووي 

اإليراني هو الذي يمتلك مئتي رأس نووي“. 
ويرى محللون أن هذا التراشـــق اإلعالمي 
ربما قد يؤثر على ســـير المفاوضات الجارية 
وال سيما أنها في المراحل األخيرة نظرا لكون 
المجتمع الدولي يعلـــق عليها آماال كبرى في 

هوالند يسوق لطائرة رافال املقاتلة بعد أيام من الصفقة التي أبرمتها مصر مع بالده القتناء عدد منها، وذلك أثناء زيارته ملصنع «داسو» في بوردوحسر سباق التسلح النووي.

ّ

ّ



} تعد ليبيـــا بلدا اســـتراتيجيا لكونها تطل 
علـــى حوض البحر األبيض املتوســـط ومتثل 
بوابـــة مفتوحة نحو قلـــب أفريقيا، فضال عن 
كونهـــا الرابط الذي ال بد منه في وصل املغرب 
العربي مبشـــرقه. لذلك لن يفلـــت من تداعيات 
أزمتها السياسية واألمنية كل جيرانها سواء 

القريب منهم أو البعيد.
وبدايـــة األزمـــة فـــي هـــذا البلـــد النفطي 
ميكن إرجاعها إلى حتـــّول عدم املصاحلة بني 
الشـــرعية الثورية والشـــرعية السياسية إلى 
معيق أساسي للســـلم االجتماعي واالستقرار 
القبليـــة  الصراعـــات  أججتـــه  السياســـي، 
واملناطقيـــة. وقـــد كان من املنتظـــر من القوى 
اإلســـالمية التـــي دخلت معترك السياســـة أال 
ترفض املنظـــور الوطني للدولـــة الليبية وأن 
تطبـــق مبدأ تـــداول الســـلطة كامـــال، بحيث 
تنصف وتعدل. لكنها غدت عملّيا نقيض ذلك، 
بـــل أصبحت الســـلطة عندها محصلـــة نزاع 
وصـــراع تارة، وعالقة قوة بقـــوة تارة أخرى؛ 
وذلك من خالل منظور للهيمنة واإلقصاء بفعل 
التكفير والهجـــوم على التيارات السياســـية 

غير اإلسالمية.
تطبيـــق  اســـتحالة  كانـــت  ثـــم  ومـــن 
الدميقراطيـــة، التـــي نادى بهـــا متظاهرو 17 
فبرايـــر. وكان العجز عـــن مواجهة التحديات 
الداخليـــة مقدمة منطقيـــة للعجز عن مواجهة 
التحديات اخلارجية. وذلك عندما سعى فرقاء 
ليبيون إلى االســـتحواذ على السلطة واإلقامة 
فيها واللجوء إلى أي وســـيلة لبلوغ األهداف 
وتبرير األفعال إلقصاء كل مناوئ أو مخالف.

والواقع أن الصراع حول السلطة وموارد 
اه صراع األجنحة،  الدولة قد دفع نحو عنف غذَّ
وظهور قوى جهوية مستقلة ومتنافسة ال ترى 
أبعد من مصاحلهـــا الفئوية واملناطقية. األمر 
الذي زادت معه حّدة عدم االســـتقرار بســـبب 
امليليشيات التي لعبت دورا كابحا للمصاحلة 
الوطنية من خالل سيطرتها على مناطق بقوة 

السالح والتهديد ونشر ثقافة العنف.
وعليـــه فقـــد جنـــم عـــن عـــدم حّلهـــا بعد 
ســـقوط نظام القذافي صعودها القوي كذراع 
عسكرية ألطراف سياسية استفادت من ضعف 
املؤسســـات الليبيـــة. كما أن انهيـــار اجلانب 
املؤسســـاتي أّدى إلـــى فوضى أمنّية شـــاملة، 
تـــاله كثير مـــن العمليات االنتقاميـــة والطرد 

والتهجير واالغتياالت.
املالحـــظ أن هذا األســـلوب، امليليشـــيات 
التـــي تـــرى أنها صاحبـــة الشـــرعية الثورية 

الوحيـــدة، يعكس مواجهة دائمـــة بني منطق 
السلطة وســـلطة املنطق، وهو ما سبب شرخا 
حادا وبليغا في اجلسم الليبي ووّلد حالة من 

االصطفاف بني معسكرين متقابلني.
وبالتالـــي ميكـــن القـــول إنـــه جنـــم عـــن 
األزمـــة السياســـية واألمنيـــة احلاليـــة نزاع 
في الشـــرعيات املتنافســـة، غّذته انقســـامات 
مصلحية ومحلية طفت على مشـــهد سياســـي 
منقســـم جهويـــا واخترقتـــه نزاعـــات محلية 
ومناطقيـــة. وقد وجدت هذه النزاعات متثيلها 
األبـــرز في تطوريـــن مهمني  همـــا: حكومتان 
وبرملانان، وذلك عندما شكل عبدالله الثني في 
مارس 2014، حكومة شرعية في طبرق حتظى 
باعتراف دولي، ثم أعلن عمر احلاســـي في 25 
أغسطس، حكومة موازية في طرابلس تستند 

على املؤمتر الوطني العام املنتهية واليته.

ثورية ضبابية ومسارات فوضوية 

ال مياري أحد أن تيارات اإلسالم السياسي 
تشـــّكل اجلـــزء األكبر فـــي الفريـــق ’الثوري‘ 
الـــذي تبّنى اســـتراتيجية الســـيطرة األمنية، 
ألنـــه كان يتردد في القبـــول بدولة مدنية تقوم 
علـــى الدميقراطية ودون أي عزل سياســـي أو 
متييز أو إقصاء، إلى أن اصطف بالتدريج في 
خانة راديكالية لم تساعده على تبني التوافق 

السياسي وحلول وسط وتنازالت متبادلة.
ومـــن املالحظ أن امليليشـــيات اإلســـالمية 
ســـعت بكل قوة إلـــى خلق جو مـــن الفوضى 
مبمارســـة ضغط مســـتمر ومدروس مســـبقا 
على احلكومة للتســـريع بتبنـــي قانون العزل 
السياسي، وهو ما يفهم منه رغبتها آنذاك في 
خلق حالة من االســـتقطاب وإضعاف اجلهاز 

التنفيذي الشرعي.
وأدى الوضع غير املســـتقّر، إلى انحســـار 
نفوذ التيار اإلسالمي، بعد انتخابات 25 يونيو 
2014. وتزامن ذلك مع  تصاعد التدهور األمني 
واالغتياالت السياســـية وعمليات االختطاف، 
مما دفع اللـــواء املتقاعد خليفة حفتر، وبعض 
القادة العسكريني لإلعالن عن عملية ”الكرامة“ 
التي حاول على إثرها اإلسالميون املتشددون 
متديد صالحية املؤمتر الوطني العام بطريقة 
أحاديـــة مـــن 07 فبرايـــر إلى غاية ديســـمبر، 
فضـــال عن إعـــداد العدة لإلعـــالن عن حتالف 
فجر ليبيا في 13 يوليو 2014، واملكون أساسا 
من ميليشـــيات مصراته وكتائب إسالمية في 
طرابلس ومجلس شورى ثوار بنغازي (كتائب 
مســـلحة)، أبرزها كتيبة 17 فبراير، فضال عن 

جهاديي أنصار الشريعة.
وجنـــم عن ذلك اقتتال حول مطار طرابلس 
والســـيطرة على العاصمة في 23 أغســـطس، 
استغله املؤمتر الوطني إلعالن حكومة موازية 
تشـــرف على مناطق بحد الســـالح. وبالتالي 
عمـــدت حكومة طبرق، املعترف بها، دوليا إلى 
تقدمي دعمها إلـــى اللواء حفتر وقررت تعيينه 
رسميا قائدا للجيش الليبي في 2 مارس 2015. 
علـــى  اإلســـالمية  امليليشـــيات  وعملـــت 
التشـــويش علـــى هذا الدعـــم بتصويـــره أنه 

عودة ألنصار النظـــام القدمي، وهو أمر يعرف 
أصحابه أنه غير صحيح.

والدة قيصرية للديمقراطية  

تعتبر الدعاوى والطعون ضد برملان طبرق 
فارغة احملتوى شكال ومضمونا، خاصة عندما  
يصـــّر الطرف اآلخـــر على أنه املمثـــل الثوري 
الوحيد، متناســـيا ما تقوم به ميليشـــياته من 

ممارسات غير مقبولة.
وهـــذا اإلصرار يدفـــع حالة التشـــنج إلى 
أقصى حد عبر تصوير منافســـيه السياسيني 
كأعداء للثورة ومن أنصار النظام القدمي. وقد 
عمـــد هذا الطرف إلى ممارســـة اســـتراتيجية 
التطويـــق العســـكري اجلهوية منـــذ البداية، 
وســـعى إلى نزع الشـــرعية عـــن حكومة علي 
زيدان (نوفمبـــر 2012 - مارس 2014) تدريجيا 
بعد أن قام بشـــلها عمليا وقلب موازين القوى 
فـــي البرملان القدمي. ناهيك عن قيامه مبحاولة 
متديـــد صالحية املؤمتر الوطنـــي العام الذي 
وصل إلى نهايته عبر إشـــعال جـــذوة التوتر 
فـــي العديد من املناطق فـــي محاولة منه لعدم 
تنظيم انتخابـــات جديدة، حيث قـــام بتنظيم 

هجوم ”فجر ليبيـــا“ في يوليو 2014، كرد فعل 
ضد انتخاب البرملان الذي اضطر إلى املغادرة 
مكرها إلى طبرق. وما لبث أن استغله البعض 
إلى رفع دعاوى قضائية دســـتورية تطعن في 
شـــرعيته، وفي دســـتورية قانـــون انتخابات 

مجلس النواب الليبي.
ودفعـــت هذه االســـتراتيجية إلى مزيد من 
الفوضى، جنم عنها استقطاب حاد في محاولة 
جذب قوى اإلســـالم السياسي لقوى إسالمية 
متشّددة لصفوفها. وضمن هذه االستراتيجية 
مت تشجيع التقارب بني ميليشياتهما، وصلت 
أحيانا إلى القتال جنبا إلى جنب، مما ســـهل 
دخول اجلهاديني املسرح السياسي، فضال عن 
ظهور خطاب ديني متطرف األمر الذي ســـهل 
متوقع املتشـــّددين في الشرق واجلنوب كنوع 

من احملاصصة اجلغرافية.
وتوّجت اخلّطة فـــي نهاية املطاف بالدفاع 
عن تنظيـــم ”أنصار الشـــريعة“ علنا بعد قرار 
األمم املتحـــدة وضعـــه فـــي خانـــة املنظمات 
اإلرهابيـــة في 19 نوفمبـــر 2014، نظرا لعالقته 
وعالقة هـــذا األخير بتنظيم  بتنظيم ”داعش“ 
”مجلس شورى شباب اإلسالم في درنه“، وهي 

ميليشيا ظهرت في أبريل 2014.

قامت عدة محاوالت من طرف األمم املتحدة 
وبلـــدان اجلوار جلمع الفرقـــاء الليبيني حول 
مائـــدة احلوار وتنظيم عملية سلســـة النتقال 
الســـلطة من طرف املؤمتـــر الوطني العام إلى 
مجلس النـــواب الليبي، أبرزهـــا ما حدث في 

غدامس بتاريخ 29 سبتمبر 2014.
ثـــم أخيـــرا قرار اســـتئناف املشـــاركة في 
حـــوار ترعـــاه األمم املتحـــدة ومحاولة جمع 
الفرقـــاء في املغـــرب في هذا األســـبوع ،  لكن 
احلل يبدأ من حل امليليشيات في غياب سلطة 
الدولـــة املركزيـــة، وتردد املجتمـــع الدولي في 
كبحهـــا وجتريدها من الســـالح، ثـــم إصالح 
املنظومـــة األمنية برمتهـــا. فما من حل لألزمة 
الليبيـــة يلوح في األفق إال بفتح مســـار جديد 
تشـــرف عليه األمم املتحدة واالحتاد األفريقي 
واجلامعة العربية حفاظا على ماء وجه جميع 
الفرقاء، يتبعه اختيار نظام رئاســـي وبرملاني 
(مختلط) يضمن التـــوازن بني جميع اجلهات 
واملناطق، يتبعه توزيع عـــادل للثروة الليبية 
علـــى كافـــة مناطقها منعـــا لطغيـــان الهوية 

احمللية والقبلية.
* باحث جامعي،
 مركز أنظمة الفكر املعاصر، جامعة السوربون

} الغــوس - فـــي غضون شـــهر واحد، حقق 
اجليـــش النيجيـــري سلســـلة مـــن املكاســـب 
العســـكرية الكبيـــرة ضـــد بوكو حـــرام، بعد 
ســـنوات من اإلخفـــاق في التصـــدي للجماعة 
املسلحة، ما يثير تساؤالت كثيرة حول التغير 
وراء النجاح،  املفاجئ و“الوصفة الســـحرية“ 

بحسب مراقبني.
وفـــي 7 فبرايـــر املاضـــي، عندمـــا أعلنت 
نيجيريا تأخير االنتخابات العامة (البرملانية 
والرئاسية) ملدة 6 أسابيع بسبب انعدام األمن 
في املنطقة الشـــمالية الشـــرقية، كانت جماعة 
بوكو حرام تسيطر على 30 منطقة حكم محلي 

على األقل، ومجموعة من البلدات.
لكن، وبعد أقل من شـــهر، يبدو أن اجليش 
النيجيـــري قد غير قواعـــد اللعبة، حيث تبقى 
فقط أقل من أربع مناطـــق حكومية محلية في 
قبضـــة املســـلحني، ومن بينها ”غـــوزا“، التي 
أعلنتها ”بوكو حرام“ مقرا ملا أسمته ”اخلالفة 

اإلسالمية“.
ويـــرى مراقبـــون، أن هذه املكاســـب، التي 
حتققت خالل هـــذه الفترة الوجيزة ال تصّدق، 
ويتســـاءل كثيرون حول التكتيكيات التي يتم 
تطبيقها، ولم لم تنجح سابقا عام 2013، عندما 

مت نشر اجليش رسميا في املنطقة.
باتريك أغامبو، رئيس ”سيكيورتي ووتش 

أفريقيـــا“، (ســـوا) عزا النجاحات العســـكرية 
األخيرة إلى ”اإلرادة السياســـية اجلديدة“ من 
جانب احلكومة. وأضاف موّضحا: مبجرد أن 
تعطي اجليش اإلرادة السياسية التي يريدها، 
ســـوف يفعـــل الشـــيء الصحيح فـــي جميع 
األوقات، وأعتقد أن هناك إرادة سياسية اآلن.

واألسبوع املاضي، زار الرئيس النيجيري، 
غودالك جوناثان، قـــوات من اجليش في املدن 
الرئيسية في املنطقة الشمالية الشرقية، التي 
مت حتريرهـــا مؤخـــرا من ســـيطرة مســـلحي 
جماعة بوكو حرام. وبحســـب بيان الرئاســـة، 
أكد جوناثان أن احلكومة ســـتضمن حصولهم 

على جميع املعدات واخلدمات اللوجستية.
من جانبه، عزا أوســـنت أموه، الذي يدرس 
العالقات الدولية في جامعة والية الغوس، تلك 
االنتصارات العســـكرية األخيرة إلى انضمام 
القوات اإلقليمية (تضم وحدات من الكاميرون 
وتشاد والنيجر) مؤخرا إلى حملة قتال بوكو 
حرام. وقال ”اتفقت القـــوات اإلقليمية مؤخرا 

على تشـــكيل قوة قوامهـــا 7500 جندي، لقتال 
بوكو حرام“. وتوقع أن مشـــاركة قوى إقليمية 
في حملة مكافحة اإلرهاب ”غير قواعد اللعبة“.
وأشـــار أوســـنت أموه إلـــى أن ”هذا يقطع 
شـــوطا طويال باجتاه معاجلة مشـــكلة التمرد 
في ذلك اجلـــزء من نيجيريا“، إال أنه رغم ذلك، 
لـــن يقضي علـــى األزمة متاما. لكنه اســـتطرد 
محـــّذرا ”عليهـــم أال يقعوا في خطـــأ التفكير 
أنـــه ميكنهم إبادة بوكو حـــرام، فلقد أصبحت 
جزءا من النظـــام النيجيري ألنها قد نضجت، 

وتعتمد على مصادر متويلها وشبكاتها“.
مـــن جانبـــه، ربـــط عميـــد فـــي اجليـــش 
النجاحـــات العســـكرية األخيرة،  النيجيـــري 
باملعدات العســـكرية اجلديـــدة، والتعاون مع 
دول اجلوار اإلقليمـــي، والضغط على القيادة 
السياســـية في نيجيريا. وأعرب العميد، الذي 
فضل عدم الكشـــف عن هويته، عن اعتقاده أن 
العزمية اإلقليمية اجلديدة سوف تشكل عامال 

رئيسيا في إنهاء األزمة.
وبينمـــا أعـــرب عن ثقتـــه فـــي أن احلملة 
العســـكرية اجلاريـــة مـــن شـــأنها أن تضعف 
بشـــدة القدرة القتاليـــة، لبوكو حرام، شـــكك 
الضابـــط النيجيري في ما إذا ستســـاهم في 
معاجلـــة اجلـــذور االجتماعيـــة واالقتصادية 

واأليديولوجية لألزمة.

نظـام الميليشيات في ليبيـا: من الثورة إلى الفوضى

نيجيريا تنتصر على  بوكو حرام باإلرادة السياسية والدعم الدولي 

[ حل األزمة يبدأ بحل الجماعات المسلحة [ ليبيا على شفا االنقسام إلى جيوب متمردة لكل منها حكومتها ورجالها وقانونها
ــــــة واقتصادية وأمنية  األحــــــداث التي تعصف بليبيا زجــــــت بها في أتون أزمات اجتماعي
وسياســــــية غير مســــــبوقة، تتخذ منحــــــى أكثر خطورة مع تعّقد األزمــــــة. وعلى ضوء هذه 
املؤّشرات املقلقة ال يتوّقع اخلبراء نهاية قريبة لألزمة في ليبيا مبا يرّشح هذا البلد النفطي 
ــــــى أن يصبح ”صوماال“ جديدا تغيب فيه ســــــيادة الدولة وحتــــــّل محلها دولة الفوضى  إل

وانتشار السالح وعدم استقرار وانعدام السلطة.
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في 
العمق

جندي أفريقي شمال 

شرق نيجيريا لمواجهة 

بوكو حرام
7500

د.حسـن مصدق

الميليشيات تلعب دورا كابحا للمصالحة الوطنية

مــحــاولــة جــــذب قــــوى اإلســــالم 

ــة  ــي ــالم ـــوى إس ـــق الـــســـيـــاســـي ل

متشددة لصفوفها يعمق األزمة 

السياسية واألمنية

◄

«ال نقـــول انه علينـــا القضاء على بوكو حرام لتنظيـــم االنتخابات لكن 
علينـــا أن نتحقـــق من عـــدم تمكن الجماعـــة من التســـبب باضرار إذا 

حاولت افشال االنتخابات في ٢٨ مارس».

غودالك جوناثان
الرئيس النيجيري

«الجيـــش الليبي لديه خطة بديلة، عن اقتحام جنوب درنة، ســـيجري 
تنفيذهـــا خـــالل األيام القليلة القادمة، ال ســـيما بعـــد تمركز تنظيم 

داعش في مناطق جبلية تحول بني الجيش وبني قتالهم حاليا».

أحمد املسماري
املتحدث باسم رئاسة أركان اجليش الليبي

«ال وجود لحل عســـكري لألزمة في ليبيا، ألن اســـتخدام القوة سيؤدي 
إلـــى فـــراغ سياســـي يزيـــد مـــن تعزيـــز موقـــف الجماعـــات الجهادية 

املتشددة».

فرانسوا ديالتر
رئيس مجلس األمن الدولي

الحملة العسكرية الدولية ضد جماعة بوكو حرام

◄ لماذا انقلبت الثورة إلى فوضى؟

_ عـــدم املصاحلة بـــني الشـــرعية الثورية 
والشـــرعية السياســـية حتـــّول إلـــى معيق 
أساســـي للســـلم االجتماعـــي واالســـتقرار 

السياسي في ليبيا.

◄ ما هي طبيعة العالقات بين القوى المتصارعة؟

_ الصـــراع فـــي ليبيـــا متعـــّدد األطـــراف 
والالعبـــني؛ فهناك نزاع بني قوى إســـالمية 
وأخـــرى مدنيـــة، وصراع بـــني أنصار نظام 
القذافي والثـــوار، وأيضا صراعـــات قبلية 
ونزعـــات فيدرالية، وما يزيـــد األمر تعقيدا 
تداخل هذه الصراعات فيما بينها باإلضافة 
إلى دخول التنظيمات اإلرهابية على اخلط.

◄ ما هي األسباب التي أدت إلى تعقيد الوضع؟

_ الصراع حول السلطة وموارد الدولة دفع 
اه صراع األجنحة وظهور قوى  نحو عنف غذَّ
جهوية مســـتقلة ومتنافسة ال ترى أبعد من 

مصاحلها الفئوية واملناطقية.

◄ ما هـــي العقبات التي تقف حائـــال دون تحقيق 

مصالحة وطنية؟

_ امليليشيات تلعب دورا كابحا للمصاحلة 
الوطنيـــة، يدّعمه نزاع حول الشـــرعية بني 
حكومتني وتغّذيه انقسامات محلية ومصالح 

خارجية ومتّدد اجلماعات اجلهادية.

◄ هل من مخرج لألزمة الليبية؟

_ الكثير مـــن التعقيدات جتعل من الصعب 
التنبـــؤ مبســـتقبل ليبيا في ظـــل الفوضي 
العارمة وانقســـام املجتمع الدولي بني داعم 

للحّل العسكري ومناد باحلّل السياسي.

أزمة ليبيا مزيج من االنقسام 

الدولي والصراع الداخلي
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مد سلفي متنام يهدد لبنان بحرب طائفية

 [ التطرف السلفي رد فعل على تورط حزب الله في سوريا  [ الخط الحريري ضمانة لتوحيد الصف الطائفي ورأب التصدعات

} واشــنطن – ســـجلت التيارات السلفية منوا 
ملحوظا في الفترة األخيرة في لبنان وحتديدا 
في مدينة طرابلس في شمال البالد. وقد شكلت 
األوضاع التي تعيشها سوريا نقطة الّتحول في 
خروج هذه التيـــارات إلى العلن مجددا، وظهر 
هذا النمو بشكل واضح في االرتفاع املّطرد في 
عدد الذين يشـــاركون في صلـــوات اجلمعة في 
املســـاجد في املدينة، والســـيما تلـــك التي يؤم 

الّصالة فيها مشايخ من التيارات السلفية.
ويعتبر هذا الزخم الســـلفي، وفق مراقبني، 
رّد فعـــل على السياســـات غير املدروســـة التي 
يقـــوم بها ”حـــزب الله“ الشـــيعي، خاصة بعد 
تورطـــه في الصـــراع الســـوري الداخلي، وفق 
أجندة إيرانية شيعية طائفية، أسهمت بدورها 
في تأجيج التطرف السني في الداخل اللبناني، 
وخلقـــت أجـــواء تذكر باألجواء التي عاشـــتها 

البالد زمن احلرب الطائفية.

الجذور التاريخية

يشـــير روبرت رابيل، مؤّلف كتاب ”السلفية 
في لبنان“، والباحث مبعهد واشنطن لدراسات 
الشرق األدنى، في محاضرة له ألقاها، مؤخرا، 
أمام منتدى سياسي في املعهد، إلى أّن السلفّية 
دخلـــت إلى لبنان في أربعينـــات القرن املاضي 
على يد شـــيخ ُيدعى سالم الشهال الذي اعتنق 
مذهبها وتنقل في جميع أنحاء عكار في شمال 
لبنـــان، ليزور أكثر مـــن ثالثمئة قرية من القرى 
الفقيرة لتعزيز هذه األيديولوجيا. وقد شـــكلت 
السلفية موضع جذب بســـبب عوامل مختلفة، 
من بينها الهزائم املذلة التي أحلقتها إسرائيل 
بالعالم العربي فـــي عامي 1948 و1967 وما تال 

ذلك من ”تشويه سمعة“ القومية العربية.
وقـــد انتشـــرت املنظمـــات الســـلفية خالل 
احلرب األهليـــة وذروة التواجد الســـوري في 
لبنان بني عامي 1990 و2005. وكان الســـلفيون 
في لبنان -من املنظور السوري على األقل- من 

الّنـــوع  األكثر اســـتكانة، وبالتالـــي كانوا غير 
سياســـيني وال يشـــكلون تهديدًا. كما أّن تعزيز 
هذه املجموعات أّدى أيضًا إلى االســـتفادة من 
التخفيـــف من وحدة املجتمع املســـلم الســـني 
اللبناني وإضعافه. وقبل فترة طويلة من ظهور 
تنظيـــم ”الدولـــة اإلســـالمية“ (داعش)، أنشـــأ 
اإلســـالميون في لبنان إمارة ســـلفية إسالمية 

بني عامي 1982 و1985.
وفي الواقع، ميكـــن أن ُتعزى أولى مفاهيم 
اجلهادية السلفية إلى ظهور ”احلركة اإلسالمية 
املجاهدة“ في مخيم الالجئني الفلسطينيني في 
عني احللوة. وقد مت شـــحذ هـــذه األيديولوجيا 
أثناء الغزو اإلسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد 
ذلك من خالل اتصال شـــبكات السلفية بتنظيم 
”القاعـــدة“. وبعـــد اإلطاحـــة بنظـــام الرئيـــس 
العراقي صدام حســـني فـــي عام 2003، ســـافر 
مســـّلحون من مخيمات الالجئني الفلسطينيني 
في لبنان، والسيما من عني احللوة، إلى العراق 
للجهـــاد ضـــّد األميركّيني الغزاة. وقد اســـتغل 
النظام السوري الفكر السلفي لتقويض جهود 
الواليـــات املتحدة في العـــراق، من خالل غض 
النظر عن املقاتلني الذين يعبرون حدود سوريا 

وكانوا يقاتلون في صفوف ”القاعدة“.

زخم سياسي

فـــي 14 فبرايـــر املاضي، صادفـــت الذكرى 
العاشـــرة الغتيـــال رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
السابق وزعيم املجتمع املسلم السني في لبنان 

رفيق احلريري.
 وقد شـــّكل مقتله، قبل عشر سنوات، ضربة 
ألهل الســـنة، مبـــا في ذلك الســـلفيني. فقد كان 
التواجد السوري في لبنان قد أضعف املجتمع 
السني في البالد، غير أّن احلريري قام بإحيائه 
سياسيًا واقتصاديًا. ومباشرة بعد وفاته -إثر 
اغتيـــال ُيعتقد على نطاق واســـع أن الضالعني 
فيه لهم عالقة بنظام األسد (العلوي) وميليشيا 

”حزب الله“ (الشـــيعية)- مت عقد اجتماعات بني 
عـــدد من بلدان املنطقة من بينهم قطر والكويت 
لدعم السلفيني في لبنان. وتدفقت كميات كبيرة 
من األموال إلى لبنان خالل انتخابات عام 2005 
من خـــالل املنظمات الســـلفية مثل ”مؤسســـة 
القطرية و“جمعية إحياء  الشيخ عيد اخليرية“ 

التراث اإلسالمي“ الكويتية.
سعد احلريري -جنل رفيق احلريري- الذي 
تولى زمام القيادة السنية في لبنان بعد والده، 
يحافظ بدوره على عالقة متباينة مع السلفيني. 
فمن جهة، يحتاج إلى أصواتهم في االنتخابات 
البرملانيـــة، إذ أن الســـلفيني يحافظـــون علـــى 
موطئ قدم قوي في شمال لبنان منذ األربعينات 
من القرن املاضي. ومن جهة أخرى، هو معتدل 
يســـعى إلى إبقاء اجلهاديني السلفيني بعيدين 
عنـــه. وخـــالل عـــدد مـــن مقابـــالت الصحفية 
السابقة، شـــكا أحد القياديني السلفيني من أّن 
سعد احلريري اســـتخدم السلفيني فقط عندما 
احتاج إليهم، ولم مينحهم أي غطاء في املقابل. 
وقد أعرب ســـلفيون آخـــرون عن آراء ســـلبية 
مماثلـــة جتـــاه احلريـــري. ومع منـــو احلركة 
الســـلفية في لبنـــان، فإنها قـــد أّدت إلى زيادة 
االنقســـام في املجتمع املسلم السني وتخفيف 

قوتـــه اجلماعية. وقد شـــّكل الســـلفيون أيضًا 
عامًال هامًا في ســـوريا، حيـــث كانوا من أوائل 
الداعمـــني للثورة ضد نظام الرئيس الســـوري 
بشـــار األســـد عام 2011. وقد ساعد اجلهاديون 
الســـلفيون من عني احللوة في تدريب املقاتلني 
التابعة لتنظيم ”القاعدة“.  من ”جبهة النصرة“ 
ومازال غيرهم من املقاتلني في ســـوريا يتلّقون 
الدعم اللوجســـتي من طرابلـــس (لبنان). وفي 
الوقت نفســـه، أصبح ”حزب الله“ -الذي يقاتل 
إلـــى جانب نظـــام األســـد في ســـوريا- يعتبر 
”حزب الشيطان“ بالنسبة إلى السلفيني، الذين 
يشـــكون من أّن الزعماء السنة مثل احلريري لم 
يتخذوا أّي إجراء فّعال للحد من أنشطة ”حزب 

الله“ التي تستهدف السنة في سوريا.
لذلك فمن الصعب على نحو متزايد التمييز 
بني الناشطني السلفيني واجلهاديني السلفيني 
في لبنـــان. فخالل معركة القصيـــر التي دارت 
في ســـوريا عام 2012 على ســـبيل املثال، أصدر 
العديد من العلماء الســـلفيني الناشطني فتاوى 
تشـــير إلى أن اجلهـــاد في ســـوريا هو واجب 
إســـالمي. أما اليوم، فيبرز مســـتوى جديد من 
املرونة بني الناشـــطني الســـلفيني واجلهاديني 
الســـلفيني. وُيعّد هذا التحول في لبنان شائعا 

ومقلقا على حد سواء.

تنامي المخاطر

تعكس مشـــاكل أهل السنة في لبنان األزمة 
الســـنية فـــي املنطقـــة عموما، أال وهـــي: أزمة 
الهوية. ففي الســـابق، كان الســـنة اللبنانيون 
أبطـــال القوميـــة العربيـــة. أّمـــا اليـــوم فهم ال 
يتمتعون مببـــدأ للتعبئة العامـــة أو التنظيم، 
بينما يبـــرز عنصر واحد فقط يوحد مجتمعهم 
نســـبيًا وهـــو كونهم معارضني جـــدًا لـ ”حزب 
اللـــه“ وأفعالـــه في ســـوريا، لكن هـــذا ال ينفي 
وجـــود العديـــد مـــن اخلالفـــات واالختالفات 
التي تشـــق وحدتهـــم. إلى جانب ذلـــك، يعاني 
الســـنة في لبنان من أزمة نســـبّية في القيادة، 
فســـعد احلريري يعيـــش حاليًا خـــارج البالد، 

حيـــث مـــن الصعب للغايـــة بالنســـبة له خلق 
التضامـــن الطائفي وروح الوحـــدة اجلماعية 
واحلفـــاظ عليهما مـــن مكانـــه ذاك، ولذلك فإّن 
مكانته القياديـــة، التي يحتاجها لبنان لضمان 
توازنه، مطلوبة وضروريـــة اليوم أكثر من أّي 
وقت مضى، خاصة أّن اخلط احلريري (نســـبة 
إلى خط االعتدال الذي أرســـاه رفيق احلريري) 
ُيعـــّد الضمانة املثلى لتوحيـــد الصفوف ورأب 

التصدعات ومواجهة التطرف.
وباملثل، يجد السنة أنفسهم في خضم أزمة 
دينية. فـ“دار اإلفتاء“، أو املكتب الشرعي، ميثل 
تقليديًا املرجعية الدينية السنية في لبنان. لكن 
الســـلفيني هم خارج نطاق هذه املنظمة، وبدًال 
من ذلك يفّضلون املؤسسات واملساجد اخلاصة 
بهم، اّلتي ال توجـــد لها عالقة على اإلطالق مع 
”دار اإلفتاء“. ومثل هذا الوالء املنفصل ال يشكل 
مشكلة للبنان فحســـب بل لبقية العالم الّسني 

أيضًا.
وّمما يزيد األمور تعقيدًا، أّن لبنان يشـــكل 
حاليـــًا هدفًا للجهادية الســـلفية، وهو التهديد 
الذي أدى -للمفارقة- إلى قيام درجة معينة من 
الوحـــدة في بلد منقســـم. فقد ”جنحت“ ”جبهة 
النصرة“ و كذلك تنظيم «داعش» في أسر جنود 
لبنانيـــني وقتلهم فـــي وقت ســـابق، ّمما خلق 
تأييدًا شـــعبيًا متزايدًا للجيـــش. وعلى الرغم 
من أّن بعض الســـلفيني يبـــدون آراء مناهضة 
للجيـــش -ألنـــه ُينظر إليـــه على أّنـــه يتعاون 
مـــع ”حزب الله“ ضـــّد املقاتلني الّســـنة- إّال أّن 
معظمهم يعتبرون اجليـــش خّطا أحمر. وعلى 
أّيـــة حال، يبرز تصور مشـــترك بـــأّن لبنان في 
خطـــر، وهناك القليـــل الذين يريـــدون تصعيد 
التوتـــرات الطائفيـــة. فتجربة احلـــرب األهلية 
اللبنانية ال تزال محفورة في الوعي اجلماعي.

ويخلص روبرت رابيـــل إلى أّنه لم يعد من 
املمكـــن فصل لبنان عن ســـوريا، إذ أّن الصراع 
انتشـــر نحو املدن احلدودية (عرسال وبريتال 
ورأس بعلبك بالقرب من منطقة القلمون)، وفي 
ظل هذا التهديـــد، وعلى الرغم مـــن االحتكاك، 
واالســـتخبارات  اللبنانـــي  اجليـــش  يعمـــل 
اللبنانية بطريقة أو بأخرى سّوية ضد السلفية 
اجلهاديـــة التي تزايد خطرهـــا مع تنامي نفوذ 
تنظيم ”الدولة اإلســـالمية“ في سوريا والعراق 

املجاورتني.

ــــــى الداخل اللبناني،  تعّددت انعكاســــــات الثورة الســــــورية منذ اندالعها ســــــنة 2011، عل
وتنوعــــــت تداعياتهــــــا، خاصة بعد توّرط ”حزب الله“ اللبناني فــــــي القتال إلى جانب قوات 
النظام الســــــوري الذي أدانته أطراف لبنانية عديدة ورأت فيه توريطا للبنان في معركة ال 
تعنيه. انعكاســــــات جتّلت على عّدة واجهات أبرزها عودة الزخم السلفي وازدهار أفكاره 
مجددا لدى فئات واســــــعة من بني احلانقني على سياســــــات ”حــــــزب الله“، ّمما بات يهدد 
البالد بإمكانية العودة إلى مربع احلرب الطائفية التي مازالت جراحها لم تندمل حّد اآلن.

األفكار السلفية تستهوي بعض الشباب السني الذي يعاني بطبعه أزمة هوية جراء قلة التأطير الديني والسياسي

آراء  يبـــدون  الســـلفيين  بعـــض 

مناهضة للجيش، ألنـــه ينظر إليه 

علـــى أنه يتعاون مع «حزب الله»، إال 

أن معظمهم يعتبرونه خطا أحمر

◄

لم يعد من الممكن فصل لبنان عن 

ســـوريا، إذ أن الصـــراع انتشـــر نحو 

مدن حدودية مثل عرسال وبريتال 

ورأس بعلبك بالقرب من القلمون

◄

«لم يكن اغتيال رفيق الحريري وحده العامل الذي نقل بعض الحركات 
ر هـــذه الحركات من 

ُّ
الســـلفية الدينيـــة إلى السياســـة، بل كذلك تحر

القبضة السورية».

روبرت رابيل
باحث مبعهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى

«تنـــدرج تفجيـــرات جبل محســـن األخيـــرة ضمـــن الســـياق الطبيعي 
ملحـــاوالت داعش والنصرة، رفع معنويات الفئات الحاضنة وتحضيرها 

إلقامة إمارة إسالمية في لبنان الشمالي».

وليد زيتوني
خبير عسكري لبناني

«الســـلفية الجهادية اليوم لم تعد مســـألة نظرية، والكالم املتداول 
أن الجهـــاد الدعـــوي هو غير الجهاد املســـلح صحيـــح، إال أن األصح أن 

التداخل بني االثنني كبير وال يخضع الفصل ألية معايير».

فريد الياس اخلازن
نائب بالبرملان اللبناني

في 
العمق

إيلي محفوظ لـ«العرب»: حزب الله يقود 

مخططا إيرانيا لتقويض مؤسسات لبنان
ص 4

} في الوقت احلالي، ميكن متييز الســـلفية 
وفق ثالث فئات رئيسية هي؛ األكثر استكانة 
والناشـــطني واجلهاديني الســـلفيني. ويركز 
الســـلفيون األكثـــر اســـتكانة علـــى التربية 
اإلسالمية والدعوة، في حني يريد الناشطون 
ممارســـة الســـلطة والنفوذ على حكوماتهم 
بســـبب عدم رضاهم عن احلكام العرب. أما 
بالنســـبة إلى اجلهاديني الســـلفيني، الذين 
الســـابق  جســـدهم زعيم تنظيـــم ”القاعدة“ 
أســـامة بن الدن، فهم يعتقـــدون أن الطريق 
للعـــودة إلـــى العصـــر الذهبـــي لإلســـالم 
وللمجتمـــع اإلســـالمي يكمـــن فـــي احلرب 

املقدسة أو اجلهاد.

أوجه السلفية 

اختـــار الباحث روبـــرت رايبل معاجلة �
موضوع «السلفية في لبنان»، في كتاب 
حمـــل هذا العنـــوان، العتبـــاره أن هذا 
املوضـــوع شـــديد األهمية ولـــم ُيعالج 
بطريقـــة كافيـــة فـــي وقت يتطـــور فيه 
دور الســـلفيني اللبنانيني على الساحة 
السياسية واالجتماعية اللبنانية بشكل 
سريع والفت، مشـــددا على أّن السلفية 
اللبنانيـــة تعادي من تســـميهم ”أعداء 
ولكنهـــا تأخذ فـــي االعتبار  اإلســـالم“ 
وضـــع لبنـــان اخلاص من حيـــث تنوع 

خلفيات سكانه الدينية والعقائدية. المجموعات الدينية تستعمل السالح تحت شعار الدفاع عن النفس

طرابلس مدينة تنخرها تيارات اإلسالم السياسي
} طرابلس (لبنان) - ال تختلف مدينة طرابلس 
اللبنانية عن ســـائر مدن العالم اإلسالمي من 
حيـــث نشـــوء حاالت ”اإلســـالم السياســـي“ 
فيها والذي جاء كـــرد فعل طبيعي على نكبة 
فلسطني ومن ثم على نكسة العام 1967، حيث 
كان ”اإلخوان املســـلمون“ واحلالة الســـلفية 
يتقاســـمان الشارع اإلســـالمي، وقد نتج عنه 
فـــي طرابلس ظهـــور ”اجلماعة اإلســـالمية“ 
التي أسســـها فتحي يكن وســـعيد شـــعبان 
وفيصل مولوي إلى جانب عدد من املشـــايخ 
وهي ما تزال حتى اآلن تشكل امتدادا حلركة 
اإلخـــوان العاملية، فضال عـــن انطالق التيار 

السلفي بإمرة الشيخ سالم الشهال.
ومـــع ســـنوات احلـــرب خاض اإلســـالم 
إنشـــاء  جتربـــة  طرابلـــس  فـــي  السياســـي 

التنظيمـــات املســـلحة، ومتثـــل ذلـــك بحركة 
التوحيد التـــي ضمت حتـــت لوائها فصائل 

ومجموعات من مختلفة.
ولم يعـــد خافيـــا على أحـــد أن طرابلس 
الســـنوات القليلة  اللبنانية شـــهدت خـــالل 
املاضيـــة نشـــوء حـــاالت إســـالمية متعددة 
ضمن الوسط الســـلفي، استفادت في البداية 
من أجواء التحريـــض املذهبي، وخرجت من 
رحم البيئة السياســـية التـــي أوجدها ”تيار 
املســـتقبل“ (الســـني)، ومن ثم تنامت شـــيئا 
فشـــيئا على وقع ما سمي بـ“الربيع العربي“ 
والثـــورة الّســـورية وباتت لهـــا ارتباطاتها 

املُختلفة.
كما منحـــت التوترات األمنيـــة املتالحقة 
هذه املجموعات الفرصة للتسلح حتت شعار 

الدفـــاع عن النفـــس، ومن بينها مـــن التحق 
مباشرة باملشـــايخ السلفيني، وبعضها يعمل 
حتت املظلة الســـلفية عمومـــا ويحمل فكرها 
لكـــن مـــن دون أي التزام دينـــي. أما بعضها 
اآلخر فهو عبارة عن جتمعات شبابية ضئيلة 
العـــدد وحتمل فكـــرا متطرفا مـــن بقايا فكر 

تنظيم ”فتح اإلسالم“.
لكن هذا الواقع ال يعني أن احلالة السلفية 
أصبحـــت مزاجًا عامًا في املدينة، لكن ضمور 
”تيار املســـتقبل“ جعلها بديًال سياســـيًا عنه، 
خصوصًا أنهـــا حتظى اليـــوم بدعم الطرف 
خالل الفتـــرة املاضية،  الـــذي دعم ”التيـــار“ 
مستفيدة من الفراغ الذي خلفه األخير اليوم.
في الســـاحة املقابلـــة، حتتضن طرابلس 
العديد من احلركات اإلســـالمية التي تنسجم 
فـــي توجهاتها السياســـية مع قـــوى 8 آذار، 
وفـــي مقدمتها ”حركة التوحيـــد“ التي تعمل 
اســـتنادا إلـــى تاريخها الطويل فـــي املدينة 
ومن خالل سلســـلة من املؤسســـات الدعوية 
والتربوية والصحية في أبي ســـمراء والقبة 
والزاهريـــة واألســـواق القدميـــة وفي بعض 

القرى والبلدات املجاورة لطرابلس.
ومتتلك حركة التوحيد ذراعا عسكريا في 
طرابلس وخارجها عند احلدود مع فلســـطني 
احملتلـــة وحتديدا في شـــبعا، وهـــي ترتبط 
بعالقـــات جيدة مـــع عدد كبير مـــن األطراف 
السياســـية، مبـــا في ذلك كثير مـــن التيارات 

السلفية.
وفـــي امليناء يتركز ”مجلـــس قيادة حركة 
بزعامـــة الشـــيخ هاشـــم منقارة  التوحيـــد“ 
ويتمدد منها إلى الزاهرية والقبة وإلى بعض 
قرى عـــكار والضنية التي تضـــم مجموعات 
مســـلحة تابعة له. إضافة إلى حضور ”جبهة 
العمـــل اإلســـالمي“، فضـــال عن نشـــاط تيار 
اإلســـالمي بزعامة سالم  ”الشباب والتغيير“ 

فتحي.

ّ
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أزراج عمر
} كيف نفسر اتهام المعارضة في هذا 
األسبوع، من طرف رئيس مجلس األمة 

ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
عبد القادر بن صالح بأنها تسعى إلى 

التحريض، والدفع بالبالد إلى انزالقات 
خطرة تخل باألمن الوطني في الوقت الذي 

يعترف هو شخصيا أن هذه المعارضة ليست 
لها قاعدة شعبية ملتحمة بها وتعمل معها؟

بخصوص هذه المسألة فإن النظام 
الجزائري يدرك تماما أن المجتمع المدني 
المستقل والمنظم في أطر محكمة، والذي 

يمثل المكون الرئيسي للمعارضة الحقيقية 
هو مكبل ومفكك ومقسوم إلى فرق وشيع 
بواسطة أالعيب النظام نفسه. إلى جانب 

هذا فإن ما يسمى بالمعارضة في جزء 
كبير ومفصلي منها ال عالقة لها بمفهوم 

وممارسات القوى الضاغطة الحقيقية 
والصادقة، أما ما تبقى من أحزاب 

صغيرة وشخصيات وطنية فهي جميعا 
إما مقصوصة األجنحة، أو أنها ال تملك 

اإلمكانيات المادية والفكرية واستراتيجيات 
العمل السياسي النظري والميداني المتطور.

ثم كيف نفهم تبعات اتهام المجموعة 
البرلمانية التابعة لحزب القوى االشتراكية 

لرئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد 
خليفة بالكذب حين ادعى أنه هو من رخص 
لهذه المجموعة الذهاب إلى منطقة غرداية 

لسبر أوضاعها واالطالع على األسباب 
التي أجبرت سكانها على خوض غمار 

االحتجاجات ضد النظام الحاكم؟ إن مثل 
هذه التهمة تعني أن البرلمان -الذي كان من 
المفروض أن يكون الفضاء الشعبي للدفاع 

عن المواطنين وسن القوانين التي بموجبها 
تعمل الدولة في إطار العقالنية واحترام 

اإلرادة الوطنية الشعبية- قد تحول إلى حلبة 
صراعات بهلوانية وتراشق بتهم األكاذيب، 

وتقديم الوعود البراقة التي ال تحقق أبدا 
على أرض الواقع.

ثم هل يعقل أن تدعو وزيرة التربية 
الوطنية، بشكل رسمي، المعلمين واألساتذة 

المتعاقدين ليحلوا محل إطارات التعليم 
المضربين بسبب عدم حل مشاكلهم المادية 
واالجتماعية، علما أن مثل هذا اإلجراء غير 
قانوني وفوضوي ولن يحل المشكلة إطالقا؟
إن مشكل المنظومة التعليمية الجزائرية 

بنيوي وخطير فعال، وال يوجد هناك في 
األفق مشروع إلصالحه، وإخراجه من النفق 

المظلم الذي حشر فيه منذ سنوات طويلة.
فالقضية ال ينبغي أن تختزل فقط في 
ضرورة إعادة النظر في األجور المتدنية 

إلطارات هذه المنظومة التي يتوقف عليها 
مصير البالد، بل إن مستوى التعليم في 

الجزائر سواء كان تعليما ابتدائيا أو 
تكميليا أو ثانويا أو جامعيا أو مهنيا بشتى 

تخصصاته ال يزال، إلى يومنا هذا، بدائيا 
ومتخلفا وال عالقة له بتحديات التحديث 
من قريب أو من بعيد، علما أن اإلطارات 

الجزائرية ذات الكفاءة تتسرب إلى وظائف 
أخرى بحثا عن المرتبات األفضل، فضال 
عن النزيف المترتب عن مغادرة اإلطارات 
العلمية واألكاديمية للبالد باآلالف للعمل 

في الخارج، بعد أن حوصرت ودمرت نفسيا 
وماديا وعانت من قهر اليأس واإلحباط  لعدة 

سنوات في بلدها.

إلى جانب ما تقدم فإن المرء يجد نفسه 
في حيرة أمام إعالن كل من رئيس مجلس 
األمة ورئيس البرلمان رفضهما االستماع 
لمطالب أهالي منطقة عين صالح والتنكر 

لها، في الوقت الذي تتواصل االحتجاجات 
ويسقط الجرحى بالعشرات من الشرطة ومن 

السكان.
إن التفسير الوحيد لكل هذه المظاهر 

هو أن الوضع الجزائري غارق في السريالية 
والالمعقول، وأنه ينذر بأخطار وتعقيدات 

ال حصر لها. ففي الواقع وضع الجزائر، في 

ظل هذا النظام الحاكم، يشبه الثوب البالي 
الذي إذا حاولت أن تخيطه هنا، فإنه يتقطع 
هناك وهكذا دواليك، حتى يصبح من يرتديه 
عاريا كما ولدته أمه. وفي الحقيقة فإن هذا 

النظام المراوغ يستفيد اآلن من النتائج 
الوخيمة التي رافقت فترة العشرية السوداء 

التي جرحت الشعب الجزائري في العمق، 
وجراء ذلك أصبح هذا الشعب المهمش 

يتجنب الصدام كي ال تتكرر المأساة وحتى 
ال يدفع ثمنا غاليا مرة أخرى كما حدث له 

في الماضي القريب. ولكن صمت الجزائريين 
والجزائريات ال يعني القبول باألمر الواقع، 

وإنما يعني أنه مثل البركان الذي ينتظر 
اللحظة المناسبة لينفجر ويقلب الطاولة على 

جالديه الكثيرين.
إن ما يحدث من إضرابات في قطاع 

التعليم والنقابات، وعلى مستوى منطقة 
جنوب البالد، فضال عن ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية األساسية وغالء اإليجار، وتدهور 
قطاع الصحة، إلى جانب فضائح نهب أموال 
الدولة من طرف كبار المسؤولين في أجهزة 

الحكومة والدواليب السرية للنظام دون 
عقاب أو محاسبة، كل هذه المظاهر تعني، 

مجتمعة، أن البالد غير مستقرة وأن الدولة 
غائبة تماما، وأن المجتمع بال قيادة.

إن هذا الوضع السلبي جدا يذكرني 
بالمالحظة الصائبة التي سجلها عالم 

االجتماع الفرنسي الشهير إميل دوركايم 
والتي جاء فيها ”أن المجتمع المكون من عدد 

غير نهائي من األفراد غير المنظمين وحيث 

تقوم الدولة المترهلة باالضطهاد واالحتواء، 
فإن هذا يشكل فظاعة اجتماعية حقيقية.. 
وأكثر من ذلك فإن الدولة البعيدة جدا عن 
األفراد تكون عالقتها بهم خارجية تماما، 
ومتقطعة في التغلغل عميقا إلى ضمائر 

األفراد“.
ال شك أن مالحظة دوركايم تنطبق 

انطباقا كليا على الواقع الجزائري والدليل 
على ذلك واضح كل الوضوح، حيث أن 

الفوضى في عمق المجتمع الجزائري حقيقة 
ناصعة تكرس غياب البنيات العقالنية 
المنظمة، يقابلها ترهل النظام الحاكم 

ولجوؤه إلى أساليب االحتواء مَرة، وإلى 
االضطهاد النفسي واالجتماعي مرة أخرى 

فقط لكي يستمر في الحكم.
في ظل مثل هذه الشروط السلبية 

أصبحت عالقة الدولة بالشعب منقطعة 
تماما، األمر الذي خلق ظاهرة االنسحاب 

النفسي للمواطنين، وانعدام الثقة التي تمثل 
األساس الصلب ألية تنمية ثقافية واجتماعية 

واقتصادية وسياسية.
إن انهيار الثقة بين الشعب الجزائري 

وبين حكامه قد أفرز مجموعة من الظواهر 
المرضية مثل العنف والتمركز النرجسي 

المفرط، ونهب وتحطيم األمالك والمؤسسات 
العامة، ونشر ثقافة ”أنا وبعدي الطوفان“، 

األمر الذي يؤسس النهيار كامل على المدى 
المنظور.

* كاتب جزائري

الجزائر: غياب الدولة وانهيار األخالق

انهيار الثقة بني الشعب الجزائري 

وبني حكامه أفرز مجموعة من 

الظواهر املرضية مثل العنف 

والتمركز النرجسي، ونهب األمالك 

واملؤسسات العامة، ونشر ثقافة 

«أنا وبعدي الطوفان»

ملاذا هذا التقاعس وهذا اإلحجام، 

عن مواجهة التنظيمات اإلرهابية 

في ليبيا، وقد فاض هذا التوحش 

الذي يمارسه «دواعش» ليبيا على 

املحيط اإلقليمي

د. أحمد ابراهيم الفقيه
} في آخر تصريحات رئيس حكومة ليبيا 
الشرعية، أثناء زيارته إلى القاهرة، أشار 

صراحة، إلى كل من تركيا وقطر باعتبارهما 
دولتين تدعمان التطرف واإلرهاب في بالده، 

وتمدان الجماعات التي تحتل مناطق من 
ليبيا، وتتخذها قواعد للقيام بهجماتها 

اإلرهابية، وممارسة التوحش والقتل ضد 
األبرياء، في ليبيا وخارجها، وهو ما سبق 

أن ورد في أحاديثه، ولكن بدرجة أقل من 
الوضوح والصراحة، تاركا مثل هذا الوضوح 

ألعوان عسكريين وسياسيين يطلقون 
صرخات النجدة ويطلبون معونة المجتمع 

الدولي، ويسألونه أن يتدخل إليقاف هذا 
المدد الدائم، سالحا ورجاال وماال، القادم 
إلى ”دواعش“ ليبيا من هاتين الدولتين، 
واستخدام عدد من الموانئ والمطارات، 
ومنافذ الحدود األرضية،  لتسهيل تنقل 
الجماعات اإلرهابية التي تزداد اتساعا 

وتمددا وانتشارا في ليبيا.
المشكلة حقا أن هذه التصريحات 

التي تأتي اآلن من رأس السلطة التنفيذية 
الشرعية في ليبيا، ال تلقى انتباها، وال 
تجد من ينصت إليها من الفاعلين في 

المجتمع الدولي وقواه الكبرى المعنية 
بمكافحة اإلرهاب، فهي صرخات يطلقها في 
البرية، حيث يرفعها الريح، وتردد أصداءها 

الشعاب، دون أن تصل إلى آذان البشر 
الموجهة إليهم، وهم من يقول إعالمهم، كما 
تقول تصريحاتهم، إنهم يحاربون اإلرهاب 

ويطاردونه ولهم ثأر معه.
إال أن الكيل بمكيالين يبدو هنا في صورة 
جلية واضحة، فهناك مكيال يتعاملون به مع 

”الدواعش“ في شرق العالم العربي، حيث 
يخوضون حربهم ضده باألساطيل التي 

تحمل الطائرات، والقاذفات التي تنتمي 
ألحدث طراز، تقصف مواقع المتطرفين 

وتدك حصونهم، ويؤدون واجبا إنسانيا، 
ومطلبا دوليا، تشترك المجتمعات البشرية 
كلها في مباركته، وهو محاربة هذا اإلجرام 

وهذا التوحش، الذي أطل برأسه يعبث بقيم 
الحضارة الحديثة ويدمر مكتسباتها، ويعيد 

عجلة التاريخ إلى أكثر مراحله ظالما وتخلفا.
وتعرف الدول الغربية التي تشكل هذا 

التحالف، كما تعرف الواليات المتحدة 
األميركية التي تقوده، أن التصدي لهذه 

الجماعات اإلرهابية المتوحشة، إنما هو 
حماية لشعوبها، ألنها جماعات تمارس 

إرهابا يكتسح الحدود ويعبر القارات، وسبق 
له أن وصل إلى دول الغرب، وأوقع الضربات 

الموجعة بأهلها وبمؤسساتها، فكانت 
هذه الحرب على اإلرهاب، وإن تمت خارج 

الحدود، دفاعا عن النفس، ودرءا لخطر داهم 
يهدد كل مواطن في بلدانها.

ويبقى السؤال معلقا فوق رؤوسنا 
جميعا، شرقا وغربا، عربا وعجما، لماذا 

هذا التقاعس وهذا اإلحجام، عن مواجهة 
التنظيمات اإلرهابية في ليبيا، وقد فاض هذا 

التوحش الذي يمارسه ”دواعش“ ليبيا على 
المحيط اإلقليمي؟ فالتنظيم قام بعملياته 

اإلجرامية واإلرهابية في مصر متسلال من 
ليبيا، وكذلك قام بها في تونس والجزائر، 

وأكثر من ذلك فقد صارت ليبيا الملجأ اآلمن 
الذي يهرب إليه ”دواعش“ هذه البلدان بعد 
تنفيذ عملياتهم في دول الجوار، بل وصل 
األمر إلى أبعد من الدول المتاخمة لليبيا، 
مثل مالي ونيجيريا، كما يتخذونها قاعدة 
لالنطالق نحو هذه البلدان ويهددون علنا، 
بأن هدفهم القادم سيكون الشاطئ الشمالي 

للبحر األبيض المتوسط، كما جاء على لسان 
الناطق باسمهم، أثناء عملية ذبح العمال 

األقباط المصريين، في عملية استعراضية 
يندى لها الجبين، تباهيا باإلجرام وافتخارا 

بارتكابه.

هل نكون مخطئين، إذا قلنا أن هذا 
التقاعس وهذا اإلحجام، هو تواطؤ مع 

هذا اإلرهاب، وهذا الصمت إزاء صرخات 
النجدة وطلب العون التي يطلقها أهل 

الحراك السياسي الشرعي في ليبيا هو نوع 
من التضامن الصامت مع ”الدواعش“ في 

ليبيا وصورة من صور الرضا عما يقومون 
به في ليبيا دون غيرها؟ أم نذهب أكثر 

من ذلك لنعتبر أن هذا التوحش في هذه 
المنطقة بالذات، المسماة ليبيا، يلقى الدعم 

والتشجيع، ويلقى المباركة واالحتضان، 
وأن ما يقوله الليبيون من أن المدد، الذي 
يصل إلى هذه الجماعات من كل من قطر 
وتركيا، إنما هو مدد يتم بأوامر الغرب 

وبالتوافق معهم، وأن الجماعات المتطرفة 
في ليبيا، التي كانت محصورة في منطقة 
صغيرة اسمها درنة، واحتلت اآلن عاصمة 

المنطقة الوسطى سرت، وصارت لها موانئ 
ومطارات ومنطقة نفوذ بمئات الكيلومترات 

من الشاطئ المطل على أوروبا، لم تحقق 
هذا التوسع وهذا النمو، إال بفضل الدعم 
المادي الذي كان يتدفق عليهم عبر موانئ 

جوية وبحرية وبواسطة طائرات وسفن 
مرصودة ومعروفة من قبل أقمار الغرب 

الصناعية ومراصده المدنية والعسكرية، 
العائمة والثابتة، إن لم تكن طائرات وسفن، 
هم أصحابها وهم من وضعها تحت تصرف 

هؤالء المتطرفين؟
يبدو غريبا أيضا، أن حظرا على السالح 
كان أساسه قرارا ضد جيش النظام السابق 

الذي يحارب شعبا خرج يطالب بالتغيير، 
ويدك المدن الليبية على رؤوس سكانها، 

يستمر اليوم ضد الجيش الذي ينتمي 
إلى حكومة الثورة، وحراكها الشرعي، 

ويحارب إرهاب الدواعش والمتطرفين في 
ليبيا، أفال يدل اإلصرار على استمرار هذا 

الحظر ومعارضة رفعه، من دول مثل أميركا 
وبريطانيا، على وجود موقف معارض 

بالتالي لمحاربة اإلرهاب الداعشي في ليبيا، 
وأنهم يحاربونه في شرق الوطن العربي، 

ويعملون على دعمه والتمكين له وألصحابه 
في هذا الجزء من العالم، وفق أجندة سرية 

شيطانية ال يستطيع أن يفهم أسرارها ويفك 
شفرتها إال عبقري بارع في إبطال التعاويذ 
السحرية الشريرة التي يجيد حبكها خبراء 

الظالم من جهابذة المخابرات الغربية.

* كاتب ليبي

رعاة اإلرهاب في ليبيا 

أال يدل اإلصرار على استمرار 

الحظر على السالح من دول 

مثل أميركا وبريطانيا، على 

وجود موقف معارض ملحاربة 

اإلرهاب في ليبيا

ما يحدث من إضرابات في 

قطاع التعليم والنقابات، وعلى 

مستوى منطقة جنوب البالد،  

يعني، أن البالد غير مستقرة 

وأن الدولة غائبة تماما، وأن 

املجتمع بال قيادة

«الجامعـــة العربية تتفق مع الجزائر على ضرورة مد يد المســـاعدة 

للجانب الليبي من أجل إعادة بناء المؤسسات والجيش والشرطة 

بما يمكن الشعب الليبي من اجتياز المرحلة االنتقالية».

ناصر القدوة
املبعوث اخلاص للجامعة العربية من أجل ليبيا

«الحـــوار الليبي المدعوم من األمم المتحدة يجب أن ينجح من أجل 

وقف انهيار البالد، باإلضافة إلى وضع حد للفراغ المؤسسي الذي 

خلق أرضا خصبة للجماعات اإلرهابية مثل تنظيم داعش».

فيديريكا موجيريني
منسقة السياسة اخلارجية في االحتاد األوروبي

«اســـتقبلنا 200 شـــخصية ليبية من أجل اجتماعات ســـرية كلل 

بعضهـــا بالتوقيـــع، فمـــا يحدث في ليبيـــا يتعلق باألمـــن الداخلي 

للجزائر ألن اإلرهاب ظاهرة شاملة تعالج بمقاربة شاملة».

عبدالقادر مساهل
الوزير املنتدب للشؤون املغاربية واألفريقية اجلزائري
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} أن يخسر احلوثيون في اليمن معركتهم 
من أجل فرض واقع متخيل على الشرعية، 

فذلك ال يعني أن استسالمهم لواقع تفرضه 
الشرعية بات قريبا.

فاحلوثي لم يرتكب اخلطأ الفاجع حني 
زحف بجماعته إلى العاصمة اليمنية صنعاء 
واحتلها، بل كان ذلك الفعل امتدادا ملا سبقه 

من غزوات، كانت تكشف عن جانب خطير 
في السياسة احلوثية، خالصته تقوم على 
اللجوء إلى السالح بدال من احلوار. وهو 

ما ينظر إليه اليمنيون، وهم شعب مسلح، 
باشمئزاز، بل وباحتقار ملا ميثله من خروج 

على التقاليد واألعراف اليمنية.
لذلك لم يتعاطف أحد من اليمنيني مع 

الغزوة احلوثية.
حتى أن الرئيس اليمني السابق الذي 
لم يخف تعاونه مع احلوثي بل إن االتهام 
الرئيس يوجه إليه في إخفاق اجليش في 

مقاومة الغزو، حاول أن يبرئ نفسه من 
مسألة احتالل صنعاء. 

ولكن َمن خدع َمن، بحيث وقع احلوثيون 

في فخ سوء فهم مهلك من هذا النوع؟
رمبا خدعهم الرئيس علي عبدالله صالح 

حني ظن أن انقالبا يقوم به احلوثيون 
سيعيده إلى السلطة. ورمبا خدع احلوثيون 
أنفسهم بأنفسهم ظنا منهم أن القوة ستكون 

أكبر من الشرعية، ولكني أرى أن خيوط 
اخلديعة متتد إلى طهران، هناك حيث يقيم 

الالعب اخلطير الذي قرر في حلظة استقواء 
أن يعبث مبقدرات اليمن ومصيرها.

غير أن ذلك الالعب فاته أن يدرك أن 
لعبته كانت أكبر من احلوثيني الذين جرتهم 

أوهامهم إلى تخيل أن انقالبهم سيكون 
فاحتة لتحول في املعادلة التاريخية التي 

ما فتئت احلياة السياسية في اليمن تستند 
إليها. وهي معادلة تقوم على عدد كبير من 

التسويات، ال تدخل القوة عنصرا فيها.
وإذا ما كان امتناع الكثير من الشرائح 

والفئات القبلية واحلزبية عن مباركة 
االنقالب احلوثي قد أفضى باملغامرة إلى 

طريق مسدودة، فإن إفالت الرئيس عبدربه 
منصور هادي من القبضة احلوثية، ووصوله 

ساملا إلى عدن، ومن ثم رجوعه عن استقالته، 
قد أنهى كل أمل في أن يخرج احلوثي من 

الفخ الذي ُنصب له.
كان بقاء الرئيس الشرعي رهني اإلقامة 
اجلبرية في صنعاء احملتلة حتت أنظارهم 

مبثابة الورقة التي ميكن للحوثيني من 
خاللها التفاوض بقوة، وفرض شروطهم 

على بقية الفرقاء في العملية السياسية. وقد 
ال يبدو مستغربا أن احلوثي كان سيختار 

طهران مكانا للحوار، إن رفض أولئك الفرقاء 
املجيء إلى صنعاء، باعتبارها مدينة محتلة.

بدال من ذلك صار عليه اليوم أن ُيصدم 
وهو يسمع أن الرياض هي املكان املقترح 

لذلك احلوار من قبل الرئيس الشرعي. وذلك 
لن يروق له. وهو ما سيدفع به، بعد عدد من 
املناورات اليائسة، إلى القبول بتعز، مدينة 

للحوار بدال من الذهاب إلى عدن، بعد أن 
أصبحت مجازا عاصمة مؤقتة لليمن.

أما إذا اختار احلوثي املضي في مغامرته 
اخلاسرة، فلن يكون في إمكانه في املستقبل 

القريب أن يجد له مكانا في احلياة السياسية 

اليمنية، وستذهب كل املكتسبات التي حصل 
عليها مبوجب اتفاق الشراكة هباء.

لقد عّرض احلوثي، وهو زعيم عصابة 
كما ظهر من غزواته، أمن واستقرار اليمن 

إلى خطر حقيقي، حتى بات حديث التقسيم 
هو األكثر حظوة بني احملللني، ولكنه بالدرجة 

األساس غامر مبستقبل أتباعه في احلياة 
اليمنية املشتركة. كان حتوال خطيرا في 

التاريخ اليمني أن تستقوي جماعة مينية 
بجهة أجنبية مستعملة العزلة الطائفية ورقة 

ضد باقي اليمنيني.
لقد أدخل احلوثي اليمن في نفق ما كان 

في إمكانها أن تخرج منه إال محطمة.
فاليمنيون الذين كانوا يقفون على مسافة 

من مبادرات إخوتهم في مجلس التعاون 
اخلليجي حلل مشكالتهم، يشعرون اليوم 

بالعار بسبب ما اقترفه احلوثي من جرمية 
بحق بلدهم حني أدخل إيران طرفا في 

حياتهم.

* كاتب عراقي

الحوثيون بين طهران والرياض

«حـــل القضية الليبية ال يمكـــن إال أن يكـــون ديمقراطيا وال يمكن 

لمن يدعي لنفسه المسؤولية أن يكون في الحكم ما لم يستند على 

أصوات الناخبين».

عبدالله النسور
رئيس الوزراء األردني

«آمل أال يـــؤدي الهجوم على تكريت إلى إيقـــاظ الفتنة الطائفية 

في العراق، فمع تقدم عملية استعادة الحكومة العراقية لألراضي 

علينا التأكد من أن هذه الحملة تتم بطريقة غير طائفية».

آشتون كارتر
وزير الدفاع األميركي 

«الحوثيـــون ال يرغبـــون في إجراء حوارات وإنمـــا تقويض العمليات 

السياســـية وخلق واقع جديد، مواقف القوى السياســـية ســـوف 

تتكشف ألن المشكلة ال تكمن في المكان بل في المتحاورين».

عبدالباقي شمسان
أستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة صنعاء

} يندد عدد من مثقفي العالم العربي اليوم 
باالعتداءات الوحشية التي يذهب ضحيتها 

العديد من املواطنني العرب والغربيني كل 
يوم على يد داعش. وإن كان واجبا تثمني 
كل مبادرة تنّدد بالعنف ضد البشر مهما 

كانت التبريرات وفي أي زمان أو مكان، إال 
أن التنديد املناسباتي غير كاف ما دامت 

املجتمعات العربية (ثقافة وسياسة) ال 
تعترف بالتنوع الديني والفلسفي.

تكفي إطاللة سريعة على الدساتير في 
هذه البلدان ليعرف املرء أنها تعتمد كلها 
على الشريعة اإلسالمية كأساس للتشريع 

وتفرض اإلسالم كدين وحيد للدولة. وبالتالي 
ال تعترف مبواطنة ال املسيحي وال اليهودي 

وال من ال دين له. 
تقصي هذه الالمساواة املُدسترة غير 
املسلمني وجتعلهم مواطنني من الدرجة 

الثانية، وذلك يعرضهم ملصاعب كثيرة تفتح 
الباب في النهاية واسعا أمام احتقارهم أوال 
واالعتداء الوحشي عليهم وعلى مقدساتهم 

ثانيا.
ما هو واجب املثقف أمام هذا التمييز 

الرسمي؟
ال ينتظر اإلنسان العربي السوي -الذي 
لم تلوث عقله األساطير واحللول الوهمية- 
من املثقفني التنديد مبا يقع، وإمنا يطالبهم 

بنقد وتفكيك املنظومة القانونية املعتمدة 
أساسا على الشريعة اإلسالمية والتي 

تؤسس للتمييز والتحرش الديني بطريقة 
مضمرة وصريحة. ما جدوى أن يرفض 

هؤالء أفعاال ال ميلك أغلبهم الشجاعة على 
رفض اجلهاز األيديولوجي الذي يحّرض 

عليها ويعطيها الشرعية؟ أال يعتبر املسلمون 
املسيحيني واليهود أهل ذمة؟ أال تظل بهذا، 

فكرة التمييز القاتلة حاضرة في الوعي 
والالوعي وجاهزة لالستدعاء وقت احلاجة؟
ال حل لهذه املعضلة سوى العلمانية أي 
فصل الدين عن الشأن السياسي ويعني ذلك 

إعادة النظر جذريا في عالقة الشريعة مبجال 
التشريع، ويجب البدء بتجرمي التكفير وعدم 

تدريس معاداة اآلخر.
فهل هو مثقف من ال يؤمن بالدولة 

املدنية؟ وما نفعه في مرحلة تعاظم فيها 
هجوم دعاة الدولة الدينية؟

كيف نستغرب هذه االعتداءات اجلبانة 
في وقت ال تخلو مكتبة في العالم العربي من 
كتب تنتقد النصارى وتصف دينهم باحملّرف 

وتدعو صراحة إلى أسلمتهم، وتفرض 
دراسة الفقه على جميع الطلبة في املدارس 
بصرف النظر عما إذا كانوا مسلمني أم ال. 

كيف نستغرب هذه السلوكات اآلتية من زمن 
غابر، وفي شبه البرملانات العربية قوى دينية 

رجعية ال متّل وال تكّل من املطالبة بتطبيق 
ما تعتقد أنه شريعة، ضاربة عرض احلائط 
بأدنى حقوق املواطنني غير املؤمنني بهذه 

الشريعة التي يلوحون بها.
كيف يسمح للمسلمني بالعمل الدعوي 

الذي يهدف إلى أسلمة املسيحيني، وفي 
املقابل مينع على املسيحيني ليس حّق 

الهداية إلى طريق عيسى بن مرمي، بل حتى 
إظهار إميانهم بالتثليث في بعض بلداننا، إذ 
ال تقرع أجراس الكنائس خوفا من أن تشّكل 

استفزازا للمسلمني.
كيف ميكن أن يعيش إنسان غير مسلم 

في طمأنينة بني أناس ما زالوا يستشهدون 
على القنوات الفضائية بكتاب ”النفائس 
في هدم الكنائس“؟ و يطلقون على بشر 
مثلهم نعت ”أحفاد القردة واخلنازير“؟  

كيف يستتب األمن االجتماعي وال تكاد متّر 
صـالة جمعة أو مناسبة دينية دون أن يسمع 

مرتادو بعض املساجد خطبا نارية مناوئة 
للمسيحيني واليهود وغير املؤمنني بل للعالم 

أجمع؟
بوعي أو دون وعي، حّولت بعض 

السياسات املجتمعات العربية إلى تربة 
خصبة للنباتات الضارة كداعش وأخواتها. 
و إذا كان ممكنا القضاء بقوة السالح على 

داعش التي ترتكب الفواحش في سوريا 
والعراق وليبيا أو ”داعش بالفعل“، فإن 

االنتصار على داعش املستترة التي نغذيها 
في مدارسنا أو ”داعش بالقوة “ فال يكون 

إال بإصالح منظوماتنا التعليمية وهياكلنا 
الثقافية وتنظيفها من كل ما زرعه فيها 

اإلخوان من قنابل موقوتة.
وعموما، ال ميكن ضمان أي أمن اجتماعي 

مستقبلي ما لم نتخلص من تصورات قابعة 
في أعماقنا تعاني من فوات تاريخي، يطيل 
في عمرها أصوليون دكوا مسامير غليظة 
ليصبح التغيير صعبا. وكما جنفف منابع 

اإلرهاب املادية بحرمان اإلرهابيني من 
األموال، ينبغي جتفيف منابع األصولية 

املعنوية بعدم ترك أشباه الفقهاء يحضرون 
البيئة العقلية والنفسية والفكرية لظهور 

اإلرهابيني.

* كاتب جزائري

هزم داعش في الرؤوس أوال

االنتصار على داعش المستترة 

التي نغذيها في مدارسنا أو 

«داعش بالقوة» ال يكون إال بإصالح 

منظوماتنا التعليمية وهياكلنا 

الثقافية وتنظيفها من كل ما 

زرعه فيها اإلخوان من قنابل 

موقوتة

حميد زناز

عباس الكعبي
} كثيرة هي األزمات التي تعصف بإيران 

وشائكة هي امللفات التي تنتظر خليفة 
خامنئي الذي يعاني املرض والتقّدم في 

السن. ولعّل أبرز األزمات تكمن في تدهور 
الوضع االقتصادي والعقوبات وامللف 

النووي وخفض أسعار النفط، إضافة إلى 
ارتفاع نسبة البطالة واجلرمية واإلدمان، 
ناهيك عن قضية الشعوب غير الفارسية 

احملتلة من قبل الدولة الفارسية، التي تشّكل 
بركانا مؤهال لالنفجار.

رغم موجة االنتقادات الشديدة التي 
تلقاها، إال أن رئيس مجمع تشخيص مصلحة 

النظام، هاشمي رفسنجاني، كان أهم من 
أثار قضية ”ما بعد خامنئي“، فوصفها 

باملثيرة للقلق. وفي ذات الوقت، أشار إلى ما 
يعاني منه مجلس خبراء القيادة من أزمات، 
واملعروف أن هذا املجلس مكلف بانتخاب ما 
يسمى بولي الفقيه وفقا للدستور اإليراني، 

وهو مقبل على االنتخابات كما هو احلال 
بالنسبة للبرملان.

تقترب إيران من االنتخابات البرملانية 
وانتخابات مجلس خبراء القيادة في العام 
اإليراني املقبل. انتخابات وصفها أسد الله 

بادامجيان قائم مقام األمني العام حلزب 
االئتالف اإلسالمي اإليراني باملعقدة، وحّذر 

من أّن العدو يسعى لتكرار جتربة االنتخابات 
التونسّية املزّورة في إيران على حد قوله، 

ولكن دون تقدمي أي دليل أو حّجة على ذلك!
لذلك بدأت املخاوف تدب في إيران من 

دخول العسكر في االنتخابات، خاصة 
احلرس الثوري والباسيج التابع له، ورغم أن 
الدستور اإليراني مينع العسكر من املشاركة 
في االنتخابات، إال أّن احلرس الثوري يعمل 

على الدوام للتغول في السلطة وزج عناصره 
في البرملان وكذلك مجلس خبراء القيادة، 

حتى وإن كانوا مختبئني حتت العمامة بدل 
اخلوذة.

اعترف بذلك كل من القائد العام للحرس 
الثوري عزيز جعفري ونائب خامنئي في 
احلرس علي سعيدي باعترافهما بتدخل 

احلرس الثوري والباسيج لقمع االحتجاجات 
الشعبية ضد تزوير االنتخابات عام 2009 
واقتحام املقرات االنتخابية التابعة ملير 

حسني موسوي ومهدي كروبي، وأكد سعيدي 
أن مؤّسسة احلرس الثوري تعّد األقرب 

ملواقف خامنئي.
أكد وزير الداخلّية اإليراني عبدالرضا 

رحماني فضلي أن عائدات التهريب 
واملخّدرات تنفق في االنتخابات وانتقال 

السلطة، وأعلن عن وجود أموال قذرة في 
السلطة السياسية اإليرانية.

وتستهلك إيران 450 طنا من مخّدر 
الترياق سنويا، كما ارتفعت نسبة املدمنني 

إلى 52 باملئة خالل السنوات الثماني 
األخيرة، أي بنسبة 42 باملئة من إجمالي 

االستهالك العاملي للترياق. وتتفوق إيران 
على أفغانستان في نسبة املدمنني، رغم 
أن األخيرة تعد األولى عامليا في زراعة 

املخدرات. وأكدت إحدى اجلمعيات الطالبّية 
في حتقيق لها، االرتفاع املتزايد إلقبال 
األطفال دون سن السابعة عشرة على 

املخدرات في إيران، إذ أن 116 طفال من كل 
1500 طفل يتعاطون املخّدرات. وال ريب أن 

هذه األرقام والنسب املفزعة، سيرثها خليفة 
خامنئي بعد وفاة األخير.

”اخلزانة فارغة واحلكومة تعيش أزمة 
حاّدة في امليزانية“، هذا ما أكده علي أكبر 

ناطق نوري رئيس مكتب التحقيقات في مكتب 
خامنئي، حيث أكد أن احلكومة احلالية أقّرت 

ميزانّيتها باعتماد 74 دوالرا لبرميل النفط، 
بينما يصل سعر البرميل اليوم إلى 40 دوالرا 

فقط، وعليه فإن احلكومة تواجه عجزا في 
ميزانيتها وفي اإليفاء بالتزاماتها.

وتواجه إيران أزمة حاّدة في قطاع 

اإلنتاج الذي يواجه شلًال تاّما بنسبة 70 
باملئة، وأّكد ذلك فرهاد رهبر رئيس جامعة 

طهران ضمن املؤمتر الوطني لالقتصاد 
املقاوم بطهران، ويرى أن االقتصاد املقاوم 

الذي أقّره خامنئي يجب أال يعتمد على النفط 
ويهمل الفساد احلكومي، بينما الواقع أن 

الفساد ينخر جسد احلكومة اإليرانية، وليس 
أدّل على ذلك من اعتراف النائب األّول لنجاد 

بدفعه الرشوة إلى 170 نائبا برملانيا لدعم 
حملتهم االنتخابية.

كما تواجه إيران أزمة حادة في البطالة 
بلغت 49 باملئة وفقا للخبير االقتصادي في 

كلّية اقتصاد طباطبائي بطهران، محمد قلي 
يوسفي. وبني األخير أن سبب ارتفاع البطالة 

يعود باألساس إلى النقص احلاد في قطاع 
اإلنتاج وما تعانيه البالد من ركود اقتصادي 

وتضّخم مالي مستمر.
يعتقد التيار احملافظ في إيران، أن رئيس 

مجمع خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني 
يتطلع إلى تسّلم رئاسة مجلس خبراء القيادة 

وذلك لتعيني خليفة خامنئي، لذلك وخالفا 
للدستور الذي نص على إشراف مجلس 

خبراء القيادة على سير عمل ما يسمى بولي 
الفقيه، نفى أحمد خامتي خطيب جمعة 

طهران وعضو مجلس خبراء القيادة، وجود 
ما ينص على مراقبة القائد في الدستور 

اإليراني.
األمني العام ملجمع رجال الدين الشيعة 
في إيران موحدي كرماني، يقول إّن ما من 

عضو في مجلس خبراء القيادة يتجّرأ على 
البوح بكلمة أمام خامنئي، ولكنه أعرب 
أن األزمة تكمن فيما بعد خامنئي. لذلك 

تسعى املدارس الدينية إلى إزالة اخلالفات 
القائمة والتوّصل إلى إجماع على اختيار 

خليفة خامنئي، للحيلولة دون دخول البالد 
في صراعات فيما بني األجنحة املتعطشة 

للسلطة.

إلى جانب كل هذه األزمات، فإن الدولة 
الفارسية تواجه معضلة أخرى تتمثل في 

كيفّية متويل اجلماعات املوالية لها في 
سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها، في 

ظل ما تشهده من أزمات اقتصادية خانقة 
وعجز في امليزانية بالنسبة للعام املقبل، 

األمر الذي سيؤدي بدوره إلى تراجع النفوذ 
اإليراني في املنطقة العربية.

وما يزيـد خطـورة تفجـر اـلوضع 
الـداخلي اإليراني، هو أزمة الشعوب غير 
الفارسية ضمن ما تسمى بخارطة إيران 
السياسية والتي تشكل معضلة حقيقيـة، 

وليـس أدل على ذلك إعالن دولـة االحتـالل 
الفـارسية حالة الطوارئ في األحواز مؤخرا 

نتيجة ما تشهـده األخيرة من انتفاضة 
شعبّية ضد اإلجراءات التعسفّية لالحتالل 

وجتفيفه األنهر واألهوار وتدمير البيئة 
األحوازية.

واحتج املئات من األكراد ضد 
جتفيف الدولة الفارسية املتعمد لبحيرة 
زيوار الكردية، كما تظاهر أضعافهم من 

اآلذربيجانيني احتجاجا على جفاف بحيرة 
أورومية وتغيير املناخ وتدمير البيئة وقطع 

األرزاق في اإلقليم.
هذه األزمات وموجات الغضب الشعبي، 

تؤكد أن خليفة خامنئي مقبل على أزمات 
متداخلة علـى الصعيدين الـداخلي 

واخلارجي في آن، وكفيلة بوضعه بني فكي 
كماشة.

* كاتب أحوازي

أزمات عاصفة تنتظر خليفة خامنئي 

األزمات المتفاقمة وموجات 

الغضب الشعبي، تؤكد أن خليفة 

خامنئي مقبل على أزمات عديدة 

على الصعيدين الداخلي والخارجي 

في آن، كفيلة بوضعه بين فكي 

كماشة
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} مســقط - قالـــت وكالـــة  موديـــز إن بنـــوك 
البحرين وســـلطنة عمان أكثـــر عرضة لمخاطر 
انخفاض أسعار النفط مقارنة بباقي بنوك دول 

الخليج.
وترى موديز أن العالقة الطردية بين أسعار 
النفـــط واإلنفاق العـــام والبنوك فـــي المنطقة 
ســـتؤدي أوال إلى انخفاض السيولة في النظام 
المصرفـــي، مع وجـــود أثار ثانويـــة على نمو 

االئتمان والربحية.
ووفقـــا لموديز، توفـــر الودائـــع المرتبطة 
بالكيانـــات الحكومية فـــي دول الخليج ما بين 
10 إلى 35 بالمئة مـــن التمويالت التي تمنحها 

البنوك في اإلستثمار بقطاعات غير األسهم.
كما تتوقع أن يؤثر انخفاض أســـعار النفط 
على الثقة في البالد وبالتالي النمو االقتصادي، 
مما يؤدي إلى ضعف نمو اإلقراض وفي نهاية 

المطـــاف، انخفاض الربحيـــة. وترى موديز أن 
حصة بنوك دول الخليج من األصول الســـائلة 
فـــي حالـــة جيـــدة واعتمادهـــا علـــى التمويل 
من الســـوق محـــدودة عموما، مـــا يترك بعض 
المجال للبنوك على التكيف مع ظروف التمويل 

المتغيرة.
وفي 30 يناير، كشـــف البنك الدولي أن دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي الســـتة ســـتتكبد 
خســـائر بنحو 215 مليار دوالر خالل 6 أشـــهر 
من العائدات النفطية في حال اســـتمرار أسعار 
النفط حـــول 50 دوالرا للبرميل، أي أكثر من 14 

بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
وكان صندوق النقـــد الدولي قد توقع وفي 
منتصـــف ينايـــر الماضـــي أن تصل خســـائر 
الدول المصدرة للنفط بالشرق األوسط وشمال 

أفريقيا في عام 2015 إلى 390 مليار دوالر.

} ســنغافورة - ساعد توفر المنتجات الحالل 
فـــي تألق ســـنغافورة، بعدما أظهرت دراســـة 
مســـحية أن البلد اآلســـيوي هو أفضل مقصد 

غير إسالمي للسياح المسلمين.
وجاءت نتيجة الدراســـة بعد أســـابيع من 
صـــدور بيانات رســـمية أظهـــرت تراجع عدد 
الزائريـــن اإلجمالـــي إلـــى ســـنغافورة العام 

الماضي للمرة األولى منذ 2009.
وتفوقت سنغافورة، التي تتميز بتعدديتها 
الثقافيـــة على تايالند وهونـــغ كونغ وتايوان، 
فضـــال عـــن مقاصد ســـياحية مشـــهورة مثل 
وبريطانيـــا،  المتحـــدة  والواليـــات  فرنســـا 
لتصبـــح أكثر بلد غير مســـلم ”صديق“ للزوار 
المسلمين، حسب ما أفاد به المؤشر العالمي 
للســـياحة اٍإلســـالمية. ووفقا للمؤشـــر الذي 
نشرت نتائجه، األربعاء، فقد تغلبت سنغافورة 

أيضا على بعض البلدان اإلســـالمية مثل جزر 
المالديف ومصر، بعدما أحرزت نقاطا أكثر في 
وشـــملت الدراسة  والخدمات،  مجاالت األمان 

مسافرين من 100 دولة.
أســـرع  مـــن  هـــم  المســـلمون  والســـياح 
المجموعات المســـافرة نموا ويعد اجتذابهم 
أمرا حيويا في ظل تباطؤ االقتصاديات ويبحث 
المسافرون المســـلمون عن المساجد وغيرها 
من المناطق المخصصـــة للصالة،إضافة إلى 
المطاعـــم التـــي تقدم المأكـــوالت الحالل، كما 

يهتمون باألمان.
وأظهرت الدراســـة فـــي 2014 أن نحو 108 
ماليين مســـافر مســـلم أنفقوا نحو 145 مليار 
دوالر أي مـــا يعادل عشـــرة بالمئة من اإلنفاق 
العالمي على السفر، ومن المتوقع ارتفاع هذا 

الرقم إلى 200 مليار دوالر بحلول عام 2020.
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244اقتصاد
باملئـــة معدل نمو االقتصاد األســـباني في الربـــع الرابع من العام 

املاضي، بحســـب وزير االقتصاد األسباني، الذي توقع أن يواصل 

النمو ارتفاعه في الربع الحالي.

مليـــار دوالر حجم مبيعات اإلســـمنت الســـنوية للشـــركة التي 

ســـتنجم عن اندماج شـــركتي هولســـيم السويســـرية والفارج 

الفرنسية، لتكوين أكبر شركة إسمنت في العالم.

أوروبا تكفر عن تراجعها في أفريقيا بمخطط مارشال إلنارة القارة
[ شركات الخليج تتنبه للفرص االستثمارية لدى األفارقة [ الصين ترفع شعار النفط مقابل تطوير شبكات الكهرباء

} باريــس - قــــدم جون لويــــس بورلو رئيس 
جمعية الطاقــــة من أجل أفريقيا، وهي منظمة 
فرنســــية غيــــر حكوميــــة تنشــــط فــــي مجال 
الطاقة، بالعاصمة الفرنسية باريس، ”مخطط 

مارشال“ إلنارة القارة األفريقية.
وقال بورلو الذي عمل وزيرا سابقا للطاقة 
بفرنسا، خالل مؤتمر صحفي عقد في باريس، 
إن ”تنفيذ هذا المخطط سيمتد لفترة تتراوح 
مــــا بين 7 و10 ســــنوات، بتكلفة تناهز 4 مليار 

يورو“.
وأوضح الوزير السابق أن ”هذا المخطط 
الــــذي انطلق العمل عليه منذ أشــــهر والرامي 
إلى ربط القارة األفريقيــــة بالنور الكهربائي، 
يعتبر أكبر فرصة للتنمية لو حالفه النجاح“.

وأضــــاف أن ”أوروبــــا بحاجــــة إلــــى هذا 
المشــــروع الكبير“، مشــــيرا إلــــى أن الطاقات 
المتجددة، وهي الطاقة الشمســــية والهوائية 
وطاقة الحرارة األرضية، متوفرة بشــــكل كبير 
في أفريقيا وتعد األقل تكلفة في العالم أجمع. 
وتابــــع ”لقــــد التقيت بـــــ33 قائد بلــــد أفريقي 
وبالبنــــك األفريقــــي للتنميــــة. ينبغي إنشــــاء 
وكالة أفريقية لهذا الغرض وأنا بحاجة لدول 
أفريقية وإلــــى البرلمان الفرنســــي وأصوات 
عاليــــة لتحقيق هــــذا المشــــروع�، حيث تبدي 
شــــركات عالميــــة وعربيــــة عديــــدة اهتمامــــا 
متزايدا لالســــتثمار في مجال الطاقة البديلة 
في أفريقيا. ومؤخرا أطلقت مينستريم للطاقة 
المتجــــددة وأكتيــــس لالســــتثمار المباشــــر، 
ومقرها المملكــــة المتحدة، مشــــروعا للطاقة 

المتجددة في أفريقيا قيمته 1.9 مليار دوالر.
ورغــــم أن المنطقــــة تتحــــّوز علــــى موارد 
طبيعيــــة ومصــــادر للوقــــود األحفــــوري، فإن 
االفتقار إلى استثمارات طويلة األجل، دفع بها 

إلــــى االعتماد على توليــــد الكهرباء في أوقات 
الطوارئ وعلى األمد القصير باستخدام وقود 

الديزل. 
وتخطو شركة طاقة اإلماراتية في االتجاه 
نفســــه، مؤكــــدة أن لديها عدد من المشــــاريع 
االستثمارية قيد الدراسة في المغرب وأفريقيا، 
حيث أكد رئيس شركة ”طاقة المغرب“ التابعة 
لشــــركة طاقة اإلماراتية، عبدالمجيد العراقي 
الحســــيني ذلــــك فــــي مؤتمر صحفــــي عقدته 
الشركة الثالثاء بالدار البيضاء، مضيفا أنه ال 
يستطيع اإلفصاح عن هذه المشروعات لحين 
االنتهاء من دراســــتها مع الســــلطات المعنية 
فــــي تلك الــــدول. وأوضح رئيس شــــركة طاقة 
المغرب، أن شــــركة أبوظبــــي الوطنية للطاقة 
”طاقة“، التــــي تتبعها طاقة المغــــرب تتواجد 
حاليا فــــي بلد أفريقي واحد هو غانا، إال أنها 
عازمة على اســــتغالل تواجدها فــــي المغرب 

كمنصة انطالق للتوسع في أفريقيا.
وتعرقــــل االنقطاعــــات المزمنــــة للكهرباء 
النمو فــــي أفريقيا وتجعــــل الماليين يعانون 

من الفقر، حيث تشــــير تقديــــرات بنك التنمية 
األفريقــــي إلــــى أن حــــل مشــــكلة انقطاعــــات 
الكهرباء قــــد يزيد الناتــــج المحلي اإلجمالي 

ألفريقيا إلى نحو أربعة بالمئة.
المشــــاريع  معظــــم  تعثــــر  ولمواجهــــة 
القــــارة األفريقية،  األميركيــــة واألوروبية في 
انتهزت الصيــــن الفراغ األخير وتمكنت خالل 
الســــنوات الماضية من إحــــراز تقدم كبير في 
مشاريع الكهرباء إلنارة معظم أنحاء أفريقيا. 
ففي جنوب أفريقيا لــــم يكن الوجود الصيني 
مطروحا إلى وقت قريب إلى أن أظهر مشروع 
”بــــاور أفريــــكا“ تعثــــرا شــــديدا عّمــــق األزمة 
الكبيرة إلمدادات الكهرباء، فكان التوجه نحو 
بيكيــــن لتوقيــــع عدد من االتفاقــــات في مجال 

الطاقة النووية.
 وقد منحت االتفاقات السكان آماال بزيادة 
إمدادات الطاقة وضمان حصولهم على التيار 

الكهربائي دون انقطاع في المستقبل.
ويتمحور التعــــاون األفريقي الصيني في 
مجــــال الطاقة حــــول مشــــروع ”أمبيرأفريك“، 

وهي شــــركة رائدة في مجال تصميم منتجات 
الطاقة المبتكرة في القــــارة األفريقية. ويؤكد 
للشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  سالســــارولو 
الصينيــــة ”أن االقتصــــاد الصيني الذي ينمو 
بأكثر مــــن 7 بالمئة يحتاج لتأميــــن إمداداته 
مــــن الطاقة، وخصوصا من النفــــط، لذلك فإن 
إطار الشــــراكات مع  أفريقيــــا مربح للطرفين، 
من خالل االســــتثمار بكثافة فــــي أفريقيا، مع 
االستفادة من الحوافز والظروف المالئمة في 

مجال الطاقة“.
وتراهــــن الصين بقوة على اســــتراتيجية 
اســــتثمارية قوامها قطاعات محددة بدقة على 
غــــرار الطاقة، مــــا مّكنها من انتهــــاز الفرصة 
وتحقيق استثمارات في مجال الكهرباء بقيمة 
30 بالمئة من ميزانيتها المخّصصة ألفريقيا. 
وتنتــــج 48 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، 
حيــــث يقطن نحــــو 800 مليون نســــمة تقريبا 
نفــــس كمية الكهربــــاء التي تولدها أســــبانيا 
التــــي ال يزيد تعداد ســــكانها عــــن 46 مليون 

نسمة.

} لنــدن- وافقت بريطانيا علـــى بيع حصتها 
البالغة 40 باملئة في شركة يوروستار للقطارات 
الســـريعة مقابـــل  نحو 900 مليـــون دوالر إلى 
احتاد شـــركات يضم الصندوق العام ملعاشات 
التقاعـــد في كنـــدا وشـــركة هيرميـــس إلدارة 

األصول.
وأعلنت احلكومـــة البريطانية االتفاق على 
بيع احلصة في الشـــركة التي تشـــّغل شـــبكة 
قطارات في أعقاب عملية بيع تنافســـية بدأها 
وزير املالية جورج أوزبورن في أكتوبر املاضي.

 وتتوقع وزارة املالية إمتام االتفاق بحلول 
الربـــع الثاني من 2015 .ويأتي االتفاق في إطار 
اجتاه ملؤسســـات اســـتثمارية مثـــل صناديق 
معاشات التقاعد وشـــركات التأمني لالستثمار 
فـــي مشـــاريع البنيـــة التحتية مـــع انخفاض 
أسعار الفائدة عامليا. وبيع حصة احلكومة في 
يوروســـتار يعتبر جزءا من خطة وطنية جلمع 
20 مليار إســـترليني عن طريق بيع أصول ذات 
ملكية عامة لدفع ديون بريطانيا واملساعدة في 

تقليص العجز في ميزانية البالد. 
ويبقى إمتـــام الصفقة رهني احلصول على 
موافقـــة الســـلطات التنظيمية وعدم ممارســـة 
حملة األســـهم احلاليني خليـــار يعطيهم احلق 
في شـــراء احلصة البريطانية بعالوة قدرها 15 

باملئة. 

بريطانيا توافق على بيع 

حصتها في يوروستار

ظالم أفريقيا يشعل نار المنافسة بين شركات الطاقة الدولية

ــــــة لعدد من  ــــــا منطقة جاذب ــــــر أفريقي تعتب
االســــــتثمارات وخاصة منهــــــا تلك املتعلقة 
مبشــــــاريع الطاقة والكهرباء وذلك بعد أن 
أثبتت عدة دراســــــات عــــــن أهمية الفرص 
التي توفرهــــــا القارة ألصحــــــاب األعمال 
إلمدادات  ــــــات  خاصة مــــــع تزايد احلاجي

مضاعفة من الكهرباء

◄ تباطأ نمو اقتصاد سويسرا 
بوتيرة أقل مما كان متوقعا في 

نهاية 2014، لكن ثقة الشركات 
السويسرية تراجعت منذ أن 

ألغى البنك المركزي سقف 
التعامالت على العملة المحلية 

في يناير الماضي.

◄ أظهرت بيانات اقتصادية 
ارتفاع احتياطي النقد األجنبي 

في كوريا الجنوبية، خالل 
فبراير الماضي، ليصل نحو  
362 مليار دوالر بزيادة قدرها 

180 مليون دوالر عن الشهر 
السابق، نتيجة الزيادة في 

أرباح تشغيل العمالت األجنبية.

◄ يخطط ستاندرد تشارترد 
لخفض التكاليف إلى 1.8 مليار 
دوالر على مدى األعوام الثالثة 
المقبلة في إطار خطة للنهوض 

بالبنك بعد تراجع األرباح بقيمة 
25 بالمئة العام الماضي، بسبب 
قفزة كبيرة في خسائر القروض 

الرديئة.

◄ أعلنت الشرطة األوروبية 
”يوروبول“ أن أجهزة شرطة 

من تسع دول أوروبية تعاونت 
مع السلطات األوروبية، لتفكيك 
شبكة للتهرب الضريبي يشتبه 

في مسؤوليتها عن إخفاء 
ضرائب مستحقة تصل إلى 150 

مليون يورو في هذه الدول.

◄ قال معهد دراسات إن 
مستويات المعيشة في 

بريطانيا عادت إلى ما كانت 
عليه قبل األزمة المالية، لكنها 
ما زالت أقل بقليل عن ذروتها 

التي بلغتها قبل آخر انتخابات 
عامة تشهدها البالد في مايو 

.2010

المنتجات الحالل سر تألق سنغافورة السياحيبنوك البحرين وعمان األكثر تأثرا بانخفاض أسعار النفطباختصار

50 مليار دوالر فاتورة تغير 

المناخ في أفريقيا بحلول 2050 

} القاهــرة - قـــال تقرير حديـــث صادر عن 
برنامـــج األمم المتحدة للبيئـــة (يونيب)، إن 
أفريقيا ســـتحتاج إلى 50 مليار دوالر سنويا 
بحلـــول 2050، للتأقلـــم مع التغيـــر المناخي 
في القارة التـــي ترتفع فيها درجات الحرارة  
بمعـــدالت كبيرة وذلـــك مع افتـــراض نجاح 
الجهود الدولية إلبقاء االحترار العالمي أقل 

من درجتين مئويتين خالل هذا القرن.
وأضافـــت يونيب في بيـــان أنها أطلقت 
تقريـــرا بعنـــوان ”فجوة التكيـــف بأفريقيا“ 
والمبنـــي على تقريـــر اليونيب لعـــام 2014 
وذلك خالل  االنبعاثـــات“  بعنـــوان ”فجـــوة 
مؤتمـــر وزراء البيئـــة األفارقـــة الـــذي بـــدأ 

فعالياته أمس في القاهرة.
وذكـــرت أن التقرير الذي أطلقته يكشـــف 
أن تكلفـــة التكيف في الدول النامية مجتمعة 
يمكن أن تقفز لتصل إلى 250 حتى 500 مليار 

دوالر سنويا بحلول عام 2050.
وأوضـــح التقريـــر أن الخفـــض الكبيـــر 
لالنبعاثـــات العالميـــة هـــو أفضـــل الطرق 

لتجنب تكاليف التكيف المعوقة ألفريقيا.
وأضـــاف أيضا أن المـــوارد المحلية في 
القـــارة غيـــر كافيـــة لالســـتجابة للتأثيرات 
المتوقعة، ولكـــن من المهم تكملـــة التمويل 
الدولي للبلـــدان األفريقية بما في ذلك الوفاء 
بااللتزامات المالية للمناخ بحلول عام 2020 

والتي تم تحديدها في كانكون.
وأشـــار أخيـــم شـــتاينر مســـاعد األمين 
العـــام لألمـــم المتحـــدة والمديـــر التنفيذي 
لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة إلـــى أن 
المعدل المتســـارع لتغير المناخ يضخم من 
تحديات التكيف، والتي تم تحذيرنا منها في 
السابق“. وأضاف شـــتاينر وفقا للبيان، أن 
أفضل تأمين ضد العديد من اآلثار الســـلبية 
المحتملـــة لتغيـــر المناخ هو تحـــرك عالمي 
طمـــوح لتخفيـــف االنبعاثـــات علـــى المدى 
الطويـــل، يصاحبـــه تمويل ســـريع ومتزايد 
للتكيـــف على نطاق واســـع. وأشـــار إلى أن 
االســـتثمار فـــي المرونة والتكيـــف كجزء ال 
يتجـــزأ مـــن التخطيط للتنميـــة الوطنية من 
شـــأنه تطويـــر القدرة على التكيـــف مع آثار 

تغير المناخ في المستقبل . 

13
مليـــار دوالر حجم العوائد الســـنوية التـــي تتوقعها الحكومة 

املصريـــة مـــن قنـــاة الســـويس بحلـــول عـــام ٢٠٢٣ مقارنة 

باملستويات الحالية البالغة نحو ٥٫٣ مليار دوالر.

دولة في أفريقيا جنوب 

الصحراء  تنتج الكمية  

نفسها من الكهرباء التي 

تولدها أسبانيا منفردة
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القاهرة تمهد لمؤتمر شرم الشيخ بقانون يحمي المستثمرين
[ القانون يتحدث ألول مرة عن خارطة اقتصادية لمصر

عبداملنعم  درار

} القاهــرة – قال مجلس الوزراء املصري في 
بيان صحفي إن مشـــروع القانون الذي أحاله 
إلى رئيس اجلمهورية للتصديق عليه يشـــمل 
”حزمة مـــن التعديـــالت احملفزة لالســـتثمار“ 
اخلضـــوع  مـــن  املســـتثمر  حمايـــة  أبرزهـــا 
للعقوبـــات اجلنائية عن أي مخالفات يرتكبها 

فرد في الشركة.
وذكر البيان أن هذا التعديل يوفر ”حماية 
للمســـتثمر املســـؤول عـــن اإلدارة الفعلية من 
اخلضوع للعقوبـــات اجلنائية املقيدة للحرية 
عن األفعال املرتكبة باسم الشركة أو املنشأة“.
وقال محســـن عادل نائب رئيس اجلمعية 
املصريـــة للتمويل ”القانون اجلديد يعني عدم 
اتخاذ أحكام جنائية ضد املســـتثمرين حسني 

النية ما لم يرتكبوا مخالفات بأشخاصهم“.
وقبـــل ذلـــك، كان رئيـــس الشـــركة يتحمل 
املســـؤولية عـــن أي مخالفة يرتكبهـــا أي فرد 
في الشـــركة. أما اآلن ســـتكون املسؤولية على 
الشـــركة (في صورة غرامة أو إيقاف أو إلغاء 
ترخيـــص مزاولة النشـــاط) ومرتكب املخالفة 

نفسه“.
ووفقا للبيان، فإن مشـــروع القانون يوسع 
نطاق الضمانـــات التي يتمتع بها املســـتثمر 
”مبـــا يكفل له إنشـــاء مشـــروعه االســـتثماري 
ومتويلـــه ومتلكـــه وإدارتـــه والتصـــرف فيه 
وتصفيتـــه دون قيود عليه فـــي ذلك، واحترام 

نفاذ العقود املبرمة بني الدولة واملستثمر“.
وينص املشـــروع على براءة ذمة املستثمر 
مـــن أي التزامـــات جتاه اجلهـــة اإلدارية بعد 

فوات 120 يومـــا فقط، من تاريخ تقدميه لطلب 
تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته 
ببيان لهذه االلتزامـــات، وهو ما اعتبره عادل 

من مزايا القانون اجلديد.
وتتيح التعديالت اجلديدة للدولة إمكانية 
منح حوافـــز إضافية غير ضريبية لتشـــجيع 
االســـتثمار فـــي املشـــروعات ذات التشـــغيل 
الكثيف العمالة، وتلـــك التي تعمل على زيادة 
نسبة املكون احمللي في املنتج النهائي والتي 
تســـتثمر في مجال اخلدمات اللوجيستية أو 
تنمية التجارة الداخليـــة أو الطاقة التقليدية 
أو اجلديـــدة أو املتجددة فضـــال عن تلك التي 

تستثمر في املناطق النائية واحملرومة.
ومـــن بـــني التســـهيالت التـــي يتضمنها 
مشـــروع القانون إضافة فقرة جديدة مؤداها 
االكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة 
الدولة للحصول على اخلدمات والتيســـيرات 
بالســـجل  لقيدهـــا  حاجـــة  دون  للمشـــروع 
الصناعـــي. وفي هـــذا اإلطار يقدم املشـــروع 
نظاما جديـــدا مبقتضاه تقـــوم الهيئة العامة 
لالســـتثمار واملناطـــق احلرة باســـتيفاء كافة 
التراخيـــص واملوافقـــات اخلاصـــة نيابة عن 
املستثمرين في املشـــروعات التي تستثمر في 

مجاالت حتدد بقرار من رئيس اجلمهورية.
وقـــال بيـــان مجلـــس الـــوزراء إن من أهم 
اختصاصـــات الهيئة التي يحددها املشـــروع 
الـــذي يعني  تفعيـــل ”نظام الشـــباك الواحد“ 
إصدار كل التراخيص واملوافقات الالزمة ألي 

مشروع استثماري من مكان واحد.
وحدد مشروع القانون سعر الضريبة على 
اآلالت واملعدات املستخدمة في اإلنتاج بنسبة 
خمسة باملئة، كما ينص على رد الضريبة على 
اآلالت واملعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة 
أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقدمي أول 

إقرار ضريبي.
كما يتيح املشـــروع للجهة املختصة خصم 
نســـبة 30 باملئـــة مـــن تكلفـــة اآلالت واملعدات 
املســـتخدمة فـــي االســـتثمار بنـــاء على طلب 

املمول عن الفترة الضريبية األولى. واستحدث 
القانون نظاما جديـــدا لضبط آلية تخصيص 
األراضي اململوكة للدولة ”تلتزم كافة اجلهات 
احلكوميـــة باتباعـــه عنـــد التصـــرف في تلك 

األراضي والعقارات لصالح املستثمرين“.
وقال عـــادل ”ألول مـــرة فـــي تاريخ مصر 
تطـــرح احلكومة مشـــروعات محـــددة بعينها 
وقابلـــة للتنفيـــذ، وليـــس كما يحـــدث دائما 
في إشـــارة إلى  من طـــرح سياســـات عامـــة“ 
املشـــروعات التـــي تعتـــزم مصـــر طرحها في 
القمة. وأضاف ”لوال هذا القانون لم يكن هناك 
مؤمتر شـــرم الشـــيخ.. فهو احملور الرئيســـي 

االســـتثماري  املنـــاخ  وســـيعطي  للمؤمتـــر.. 
العام الذي ســـتحاول الدولة من خالله تغيير 
الفكر واملنهـــج واآللية التي تديـــر بها عملية 
االستثمار“. وعزا ذلك إلى أن ”القانون يتحدث 
ألول مرة عـــن خريطة اقتصادية ملصر.. وألول 
مـــرة عن طريقة تخصيص األراضي ومســـألة 
العملية اخلاصة مبقاضاة املســـتثمرين وهذه 

حلت مشكلة ليست بالهينة“. 
وتعمل مصر على تعزيز ثقة املســـتثمرين 
التي تراجعت بســـبب االضطرابات  على مدار 
أربعـــة أعـــوام تقريبا، منذ اإلطاحة بحســـني 

مبارك عام 2011.

انتظارات شعبية كبيرة النعكاسات القمة االقتصادية بشرم الشيخ على نسق الحياة اليومي

توقعات سعودية حذرة باستقرار أسعار النفط
} الريــاض - قــــال وزير البترول الســــعودي 
علي النعيمــــي أمس األربعاء، إنــــه يتوقع أن 
تســــتقر أســــعار النفط التي اقتربت من أدنى 
مســــتوياتها خالل ســــت ســــنوات فــــي يناير 
وهو ما يشــــير إلى تفاؤل حذر بشأن مستقبل 

السوق.
وحــــث النعيمي فــــي كلمة لــــه بالعاصمة 
األملانية برلني، منتجي النفط من خارج منظمة 
أوبك على املســــاهمة في توازن ســــوق النفط، 
وقــــال إن دعم منتجــــي النفط األعلــــى تكلفــة 
ال يقــــع على عاتـق الســــعـودية وإن الظـروف 
تقتضي تعاون الـدول غيـر األعضـاء في أوبك.

وفي تلك التصريحات داللة جديدة على أن 
السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك متمسكة 

بسياســــتها في الدفاع عن حصتها السوقية. 
وفي الشــــهر املاضي، ملــــح النعيمي إلى حالة 
من الرضا عن التطورات وقال إنه يلحظ منوا 
فــــي الطلب على النفط وإن األســــواق تتســــم 

بالهدوء.
وجرى تــــداول النفط أعلــــى بقليل من 60 
دوالرا للبرميل أمس، بزيادة أكثر من 30 باملئة 
عن أدنى مســــتوياته في نحو ســــت ســــنوات 
حوالــــي 45 دوالرا الذي ســــجله فــــي 13 يناير 

املاضي.
وانهارت األســــعار من 115 دوالرا للبرميل 
بفعل تخمة املعروض، وتزايدت حدة الهبوط 
بعدما رفضت السعودية وبقية الدول األعضاء 
في أوبك خفض اإلنتاج فــــي اجتماع املنظمة 

فــــي نوفمبر املاضي. وفي هذا االجتماع قالت 
الســــعودية وحلفاؤها اخلليجيون إن املنظمة 
حتتاج إلى جتاوز انخفاض األســــعار بهدف 
احلفاظ على حصتها في الســــوق في مواجهة 
النفــــط الصخــــري األعلــــى تكلفــــة واملنتجني 

اآلخرين املنافسني بدال من خفض اإلنتاج.
وأجــــرى مســــؤولون فاعلون من روســــيا 
ودول أخــــرى منتجــــة للنفط غيــــر أعضاء في 
أوبك محادثات مع وزراء املنظمة على هامش 

االجتماع.
لكن لــــم يتوصل إلى اتفاق بشــــأن خفض 
اإلنتــــاج وأبقت أوبك على مســــتوى إنتاجها 
دون تغييــــر وشــــهدت األســــعار مزيــــدا مــــن 

التراجع.

وتسبب هبوط األسعار في أضرار ألعضاء 
أوبك الصغار، لكنه أضر االقتصاد الروســــي 
بشدة. ويواصل بعض أعضاء أوبك ضغوطهم 
خلفض اإلنتاج وعقد اجتماع طارئ للمنظمة، 
وفي الشــــهر املاضــــي انتقد إيجور سيتشــــن 
الرئيس التنفيذي لروســــنفت الروســــية أوبك 

بدعوى زعزعة االستقرار في سوق النفط.

ملراسلة احملرر
business@alarab.co.uk

◄ حصلت اإلمارات على تصنيف 

الوجهة السياحية الثالثة ضمن 
مؤشر ماستركارد- كرسنت ريتنغ 
العاملي للسياحة اإلسالمية الذي 
ميثل أشمل بحث مت إصداره عن 

قطاع السياحة اإلسالمية.

◄ قال عضو بنك االستثمار القومي 
(حكومي) ممتاز السعيد الذي شغل 

منصب وزير املالية عام ٢٠١١،  إن 
مصرفه يدرس حاليا إنشاء شركة 

حكومية متخصصة في تقدمي 
االستشارات االقتصادية للشركات 

اخلاصة واحلكومية.

◄ قال مسؤول مبجموعة ”اخلرافي“ 
الكويتية في مصر، إن بنك االستثمار 
الفرنسي ”الزارد“ ، وافق على إدراج 

مشروع واحد من بني ٣ مشروعات 
تقدمت بها املجموعة، لكي تطرح 

خالل القمة االقتصادية.

◄ يبحث مسؤولون خليجيون 
منتصف مارس احلالي تقريرا 

أعدته األمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي حول أداء السوق 
اخلليجية املشتركة وأبرز اإلشكاالت 
التي تعيق تطبيق املجاالت العشرة 

التي أقرتها السوق املشتركة.

◄ ذكرت تقارير صحفية أن مصرف 
رويال بنك اوف سكوتالند (آر بي 

إس) يهدف إلى االستغناء عن حوالي 
١٤ ألف وظيفة في عمليات وحدته 
لالستثمار املصرفي في الواليات 

املتحدة وآسيا.

◄ تخلفت شركة أفرين النفطية 
-ومعظم حقولها في نيجيريا- املثقلة 

بالديون عن سداد مدفوعات فائدة 
١٥ مليون دوالر متعلقة بسندات 

تستحق في ٢٠١٦، وذلك للحفاظ على 
السيولة حلني استكمال مراجعة 

هيكل رأسمالها.

باختصار

محسن عادل:

القانون الجديد يعني عدم 

اتخاذ أحكام جنائية ضد 

المستثمرين حسني النية

طيران اإلمارات تضطلع بدور حيوي في اقتصاديات االتحاد األوروبي
} أبوظبــي -  أظهرت نتائج دراسة اقتصادية 
حديثة أن طيـــران اإلمارات باتـــت تلعب دورا 
حيويـــا في دعم اقتصاديـــات ومجتمعات دول 

االحتاد األوروبي.
وقـــدرت نتائـــج الدراســـة االجتماعيـــة – 
االقتصادية التي أجرتها مؤسســـة ”فرونتيير 
األوروبيـــة  االستشـــارية  إيكونوميكـــس، 
املتخصصة وكشـــف النقاب عنهـــا مؤخرا، أن 
عمليات طيران اإلمارات في أوروبا مبا في ذلك 
التأثيرات غير املباشرة لـ220 رحلة ربط فريدة 
توفرها للمســـافرين من محطاتهـــا األوروبية 
دعمت 85 ألفا و100 وظيفة خالل الســـنة املالية 
2013/ 2014 ما يعادل 6.8 مليار يورو في الناجت 

اإلجمالي احمللي لدول االحتاد األوروبي.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك ســـاهمت طائرات 
اإليرباص التي تسلمتها طيران اإلمارات خالل 
الســـنة املذكورة في دعم 41 ألف وظيفة أي ما 
يعـــادل 3.4 مليـــار يورو في النـــاجت اإلجمالي 

احمللي لدول االحتاد.
وقـــال تيـــم كالرك رئيس طيـــران اإلمارات 
”هناك تأثيرات إيجابية مهمة لطيران اإلمارات 

فقـــد أظهر تقرير فرونتييـــر أننا ندعم أكثر من 
100 ألـــف فرصة عمـــل عبر أوروبـــا من خالل 
عملياتنا وبرنامجنا لشراء طائرات اإليرباص، 
حيث تســـاهم طيران اإلمارات في اقتصاديات 
الـــدول التـــي تخدمها وذلك من خـــالل حتفيز 
الطلب على السفر وشحن البضائع خاصة في 
الدول التي تعاني من عدم توفر خدمات جوية 
كافيـــة“. من جانبه قـــال دان إليوت مؤســـس 
ومديـــر فرونتيير إيكونوميكـــس ادعى بعض 
الناقالت اجلوية املنافســـة أن هنـــاك تأثيرات 
ســـلبية لطيـــران اإلمـــارات على أوروبـــا، لكن 
حتليـــل فرونتيير رســـم صورة مغايـــرة.. فقد 
أظهرت الدراســـة التي أجريناها أن التأثيرات 
املباشـــرة وغير املباشـــرة واحملفـــزة لعمليات 
طيران اإلمـــارات ودورها في تطوير حركة إلى 
املطارات الفرعية خاصة لها تأثيرات إيجابية 

ضخمة في الناجت احمللي األوروبي“.
وحدد حتليل فرونتيير الذي شمل 28 مدينة 
في 16 دولة أوروبيـــة تخدمها طيران اإلمارات 
220 خطا مالئما لرحـــالت طيران اإلمارات، 21 
منهـــا من مدن أوروبية إلى دبي من دون توقف 
والـ199 الباقيـــة مع توقف واحد. حيث يحتاج 
املســـافرون إلى توقف إضافي واحد على األقل 
إذا ما اســـتخدموا رحالت ناقلة أخرى أو أحد 

التحالفات العاملية.
ومـــع التوســـع املتواصل لشـــبكة خطوط 
طيران اإلمارات الضخمة وتوقعات منو الطلب 
على الســـفر اجلـــوي خالل الســـنوات القليلة 

املقبلة، فإن طيران اإلمارات مؤهلة جللب أعداد 
أكبر من السياح ورجال األعمال إلى أوروبا ما 
يزيد من مســـاهمتها في تعزيز فرص التجارة 

واالستثمار.
وتعتبر طيران اإلمـــارات بطلبيتها املكونة 
من 140 طائرة إيرباص أ 380 أكبر مشـــتر لهذا 
الطـــراز العمالق من الطائرات حيث تســـتأثر 
بأكثـــر مـــن 40 باملئة مـــن إجمالـــي الطلبيات 
املؤكـــدة عليهـــا. وخـــالل عـــام 2013، ســـلمت 

إيربـــاص 13 طائرة أ380 لطيـــران اإلمارات ما 
يعـــادل 50 باملئة من إجمالي عدد الطائرات من 

نفس الطراز التي مت تسليمها في ذلك العام.
وتقدر إيرباص أن طلبيات طيران اإلمارات 
مـــن الطائـــرة أ 380 تدعم 41 ألـــف فرصة عمل 

بصورة مباشرة وغير مباشرة في أوروبا.
 وينقســـم نحو 70 باملئة مـــن فرص العمل 
هذه بالتســـاوي بني أملانيا وفرنســـا، في حني 

تستأثر اململكة املتحدة بنسبة 17 باملئة.

الدراسة فندت ما حاولت بعض التقارير قوله بخصوص تأثيرات سلبية لطيران اإلمارات على أوروبا

خسائر ضخمة ألريفا 

الفرنسية للصناعات النووية
} باريس - أكدت شــــركة أريفا الفرنسية، أحد 
عمالقــــة الصناعة النووية في العالم األربعاء، 
أن خســــائرها بلغت 4.8 مليار دوالر في ســــنة 
2014، معلنة عن خطــــة لالقتصاد في النفقات 

من مليار دوالر بحلول 2017.
وكشــــفت أريفا عن املرحلة األولى من خطة 
العالج التي تتضمن بيع أصول وإعادة تركيز 

أنشطتها.
وقال املدير العــــام ألريفا فيليب كنوش إن 
املجموعــــة التــــي يعمل فيها 45340 شــــخصا، 

ثلثاهم في فرنسا، ال تستبعد إلغاء وظائف.
وقــــال خــــالل مؤمتــــر صحافي أعلــــن فيه 
نتائــــح املجموعة التي متلــــك الدولة 87 باملئة 
منهــــا ”في حال كان هناك صــــرف من اخلدمة 
ســــنفعل كل ما هو ممــكن ألن يجري ذلك على 

أساس طوعي“.
وقالــــت وزيــــرة البيئة ســــيغوالن روايال 
إنــــه من غيــــر املتوقع من حيث املبــــدأ أن يتم 
صرف موظفــــني، واملطروح هو ”تــــرك العمل 
بصورة طوعية أو مبكرة“. وهو ما اكده وزير 

االقتصاد اميانويل ماكرون مساء الثالثاء.
وقالت املجموعــــة إنها تعتزم توفير مليار 
دوالر بحلــــول 2017، عبر البحــــث عن مصادر 
جديدة للمشتريات وحتسني اإلنتاجية بشكل 

كبير والتوزيع اجلغرافي.
وتأمــــل الشــــركة في أن تعــــود خالل ثالث 
ســــنوات إلى مســــتوى مشــــابه ملنافســــاتها 
العامليات. وهي أعلنت عن خفض استثماراتها 
وعن برنامج لبيع أصول بأكثر من 450 مليون 

يورو في  أكتوبر املاضي.
وال يســــتبعد التقــــارب مع شــــركة كهرباء 
فرنســــا للمشــــاركة فــــي املجموعــــة أو بعض 
حصصها، ولكن املفاوضات لن جتري ســــوى 

في ”مرحلة الحقة“، حسب املدير العام.
وتعود خسائر أريفا إلى صعوبات متثلت 
في تأخير وارتفاع تكاليف مشاريع في فنلندا 
وفرنســــا، وللصفقة اخلاســــرة لشــــراء شركة 
أورامــــني املنجمية الكندية في 2007، وكســــاد 
القطــــاع النووي منــــذ حادث فوكوشــــيما في 
2011 في اليابان، وخســــائر فــــي قطاع الطاقة 
املتجــــددة. وتعتــــزم الشــــركة فــــي املســــتقبل 
التركيــــز على ”صميم العمليات النووية“ دون 
التخلي عن النمــــوذج املتكامل الذي وعدت به 
مديرتها السابقة آن لوفرجون والذي يبدأ من 
النفايات  اليورانيوم إلى معاجلة  اســــتخراج 

النووية. 

مليار دوالر قيمة مساهمة 

طيـــران اإلمارات في الناتج 

االتحـــاد  لـــدول  المحلـــي 

األوروبي
6.8

علي النعيمي:

غير منطقي أن تخفض أوبك 

فقط اإلنتاج وهي تسهم 

بثلث اإلنتاج العالمي فحسب

اقتصاد
سوق الكويت 

6.562.50

0.07%

سوق قطر

6.543.90

0.35%

سوق مسقط

12.130.25

1.32%

سوق السعودية

9.462.59

0.26%

سوق البحرين

1.461.15

0.37%

سوق دبي 

3.747.38

0.27%

سوق أبوظبي

4.672.60

0.13%
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أقرت احلكومة املصرية أمس األربعاء، مشــــــروع قانون االســــــتثمار املوحد املنتظر الذي 
يتضمن تعديالت حتمي املستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيالت، مبا يعزز ثقتهم قبيل 

القمة االقتصادية التي تعقد في منتصف مارس.



} مونتيفيديو - سلم موخيكا، الثائر السابق 
الذي يتمتـــع بحضور قوي، األحـــد الماضي، 
مقاليـــد الحكم فـــي البالد إلى خلفـــه الطبيب 
تاباريه فاســـكيز الذي ســـبق أن ترأس البالد 

بين 2005 و2010.
وتوجـــه الرئيـــس المنتهية واليتـــه الذي 
ســـيعود من اآلن فصاعدا إلى عضوية مجلس 
الشـــيوخ إلى الجمهور قائال بتأثر ”لن أرحل، 
بـــل أصلـــي، ســـأرحل عندمـــا ألفظ أنفاســـي 
األخيرة، فأينما كنت سأكون معكم، شكرا أيها 

الشعب العزيز“.
وقـــدم آالف األوروغوانيين مـــن كل المدن 
إلى ساحة االستقالل قبالة مقر الرئاسة وسط 
العاصمة مونتيفيديو لتوجيه التحية األخيرة 
إلى بيبي موخيكا كرئيس للبالد أثناء تسليمه 

وشاح الرئاسة إلى خلفه فاسكيز.

وحضر مراســـم تســـليم الســـلطة عدد من 
رؤســـاء دول أميركا الالتينية، بينهم رئيســـة 
البرازيـــل ديلما روســـيف ورئيســـة تشـــيلي 
ميشـــيل باشـــليه ورئيس اإلكـــوادور رافاييل 

كوريا ورئيس كوبا راؤول كاسترو.
فـــي المقابل، اعتذر عن عدم حضور الحفل 
الذي كان بســـيطا وفـــق متابعين كل من نائب 
الرئيس األميركـــي جو بايدن ورئيس فنزويال 

نيكوالس مادورو ألسباب غير معروفة.
وبذلـــك الحفل يكـــون موخيـــكا، الرئيس 
األفقر في العالم كما وصفته أحيانا الصحافة 
األجنبية بسبب نمط عيشه المتقشف ونفوره 
مـــن البروتوكول، قد أخلى كرســـي الرئاســـة 
لخلفه فـــي صمت ودون صراع على الســـلطة 

كما يحصل في كثير من دول العالم.
ســـيارته  صاحـــب  موخيـــكا  واســـتطاع 
”الخنفســـاء“ أن يحـــول بلـــده الصغير المطل 
على المحيط الهادي والـــذي يضم 3.3 مليون 
نســـمة، إلـــى دولة شـــهيرة في العالـــم أجمع 
بفضـــل قوانينـــه الرائـــدة. ولم تكـــن الخمس 
ســـنوات األخيرة من حياة األوروغواي عادية 

في ظـــل فترة حكمـــه فقد أجـــرى موخيكا في 
واليـــة رئاســـية واحدة إصالحـــات اجتماعية 
هامة فـــي البالد خالفا لســـابقيه الذين تبنوا 

منهجا اشتراكيا.
فقد أقر في عهـــده قانونا يبيح اإلجهاض 
وآخر يشرع بيع القنب الهندي بينما اعتمد في 
سياســـاته االقتصادية التي أثارت الكثير من 
االنتقادات على قطاع األعمال واالســـتثمارات 

األجنبية.
وفي حـــوار خاص إلذاعة فرنســـا الدولية 
تحـــدث موخيكا عـــن أهـــم اإلنجـــازات التي 
تحققت خالل فترته الرئاســـية فقـــال إن“عدد 
الفقـــراء والمحتاجيـــن انخفض فـــي البالد“ 
ولكنه اســـتطرد بالقول ”لكن، لألســـف ال يزال 
هنـــاك فقراء ومحتاجون في هـــذا البلد الغني 

بالموارد“.
ويعـــد موخيكا أحـــد فقـــراء األوروغواي 
إذ يصنـــف بأنـــه ”األفقر“ بين زعمـــاء العالم، 
لكونه ال يحتفظ ســـوى بــــ10 بالمئة من مرتبه 
الذي يبلغ شـــهريا 12 ألفا و500 دوالر أميركي 

ويتبرع بالباقي للجمعيات الخيرية.
ويعيش موخيكا صاحب عبارة ”من يعشق 
منـــذ توليه  المـــال ال مكان له في السياســـة“ 
الرئاسة في شـــهر مارس 2010، في بيت ريفي 
فـــي مزرعته، مفضـــال البيـــت المتواضع عن 
القصر الرئاســـي، كما أنه ال يتمتع بالحراسة 

المشددة كبقية رؤساء العالم.
و ذكـــر موقع ”ياهو نيـــوز“ أن موخيكا ال 
يملـــك حســـابات مصرفية وال ديونـــا، وكل ما 
يتمناه عنـــد انقضاء فترة حكمـــه هو العيش 

بسالم في مزرعته، برفقة زوجته.
ويشير مؤشر منظمة الشفافية العالمية أن 
معدل الفســـاد في األوروغواي انخفض بشكل 
كبير خـــالل والية موخيكا، إذ يحتل هذا البلد 
الواقع في أميركا الجنوبية المرتبة الثانية في 
قائمة الدول األقل فسادا في أميركا الالتينية.

ويقـــول الرئيس المنتهيـــة واليته إن ”أهم 
أمر في القيادة المثاليـــة هو أن تبادر بالقيام 
بالفعل حتى يســـهل على اآلخريـــن تطبيقه“، 
األمر الذي يراه كثير من السياســـيين مفقودا 

إن لم يكن منعدما في دول الوطن العربي.
ويســـكن موخيكا في نفـــس المنزل ونفس 
الحي وبنفس الطريقة قبل توليه الرئاسة، ألن 
أغلبية الشعب التي صوتت له من الفقراء، لذلك 
يجب عليه كما قال ”أن يعيش مثلهم وال يحق 
له عيش حياة الترف“. تلك الحياة حرمها على 
نفســـه لكنه ســـعى جاهدا طيلة فترة رئاسته 

لتوفيرها ألبناء بلده حيث قال إلذاعة فرنســـا 
الدولية ”ليس لدي شـــك في أنه في الســـنوات 
األخيرة تحســـنت القدرة الشـــرائية للمواطن 

فـــي األوروغواي، وهناك المزيـــد والمزيد من 
العمل، لكن هذا البلد في وضع أفضل اآلن مع 

أن الناس يأملون دائما في المزيد“.
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إيطاليا تستنجد ببابا الفاتيكان ملواجهة املافيا

غادر رئيس األوروغواي خوسيه موخيكا امللقب بـ“بيبي“ كرسي الرئاسة بعد انتهاء واليته 
وهو في أوج شعبيته، فقد ترك القصر الرئاسي وهو فقير كما دخله قبل خمس سنوات، 

وتلك النهاية تركت شعبه يتحسر عليه لكونه األفضل كما يقولون.

} رومــا - اســـتنجدت السلطات اإليطالية في 
ســـابقة فريدة مـــن نوعها في البـــالد، بالبابا 
فرانســـيس الثاني بابا الفاتيكان لمساعدتها 
في القضاء على المافيا المعششـــة منذ عقود، 

وذلك وفقا لما ذكرته وكالة األنباء اإليطالية.
وجـــاءت تلك الدعـــوة من رئيـــس النيابة 
الوطنيـــة اإليطالية لمكافحـــة المافيا، فرانكو 
روبيرتـــي، الـــذي أعرب عـــن قناعتـــه بإمكان 
الكنيســـة أن تلعـــب دورا هامـــا فـــي مكافحة 

المافيا، على حد تعبيره.
وقد أبدى روبيرتي خـــالل مؤتمر صحفي 
فـــي العاصمة روما قبل أيام عـــن ثقته في أن 
الكنيسة بإمكانها أن تفعل الكثير ضد المافيا 
حيث يقع عليها القســـط األكبر من المسؤولية 

”ألنهـــا طيلة قـــرون عديدة لم تفعل شـــيئا فى 
هـــذا اإلطار“، مـــا وصفه متابعـــون بأنه نوع 
مـــن تحميل المســـؤولية للفاتيـــكان والذي ال 

يستطيع أحد التجرؤ على انتقاده.
وعـــرض رئيـــس االدعـــاء اإليطالـــي فـــي 
مداخلته السنوية، مقتطفات من الخطاب الذي 
ألقاه البابا األســـبق يوحّنا بولس الثاني في 
وادي المعابـــد بمدينـــة آجربجينتـــو الواقعة 
فـــي جزيـــرة صقلية حيـــن حـــث المافيويين 
على التنصل مـــن المافيا والعودة إلى حضن 

الكنيسة.
كما انتقد روبيرتي صمت الكنيســـة التي 
لم تبد أي تحرك بعد اغتيال األب بوليزي على 
يد المافيا قبل ســـنوات واستعرض في الوقت 

نفســـه ما جاء في المؤتمر الوطني لألســـاقفة 
اإليطاليين في عام 2009.

وكان البابا فرانســـيس وجه رســـالة إلى 
أعضـــاء مجموعـــات الجريمـــة المنظمـــة في 
إيطاليا قائال إن ”الكنيسة الكاثوليكية ترحب 
بهـــم إن وعـــدوا بأنهم ســـيتوقفون عن خدمة 
وذلك خالل اســـتقباله لنشطاء  قضية الشـــر“ 
مكافحـــة الجريمة من المنطقـــة الجنوبية في 

كاالبريا في يونيو الماضي.
كما دعـــا البابا، أعضـــاء المافيا إلى فتح 
قلوبهم للرب الذي هـــو بانتظارهم، مؤكًدا أن 
الكنيســـة ســـترحب بهم إن كان اســـتعدادهم 
لخدمـــة الخيـــر واضحـــا وعلنيـــا، كمـــا كان 

استعدادهم لخدمة الشر، على حد قوله.

يذكـــر أن تمويل المافيـــا يأتي من االتجار 
بالمخـــدرات حيث تقـــدر إيراداتها بحوالي53 
مليار يورو فـــي 30 دولة، كما أن المحققين لم 
يســـتطيعوا إلى اليوم مكافحة المافيا بسبب 
بنيتها الهرميـــة والروابط العائليـــة المتينة 

التي يصعب اختراقها.

لم يشهد العالم بأسره رئيسا متقشفا مثل «بيبي»

[ موخيكا يقفز باألوروغواي إلى صدارة الدول األقل فسادا في أميركا الالتينية

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk
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الوريث الثاني للعرش البريطاني األمير وليام يستكشف أسطورة الساموراي بلبس ثيابه التاريخية خالل زيارته األولى لليابان

} موســكو - تحظـــى خدمـــة طـــالء األظافر 
بصـــور الرئيـــس الروســـي فالديميـــر بوتين 
بانتشار واسع في مدينة بالغو فيشينسك في 
أقصى جنوب غرب روسيا، وهو ما يوفره أحد 
صالونات الزينة في المدينة، حسب ما أورده 

موقع ”روسيا اليوم“.
وتتنـــوع طـــرق التعبيـــر عـــن اإلعجـــاب 
روسيا الجديد وتأييده من شخص  بـ“قيصر“ 
آلخـــر، إذ تطلب فتيات وضـــع صورة الرئيس 
بوتين على ظفر إصبع واحد فقط، فيما تطلب 
أخريات صورته علـــى كل أظافرهن، كنوع من 

التعبير عن دعمهن الكبير له.
وال يقـــف األمر عنـــد هذا الحـــد إذ تطلب 
العديد من النساء الروسيات المؤيدات لبوتين 
رسم علم البالد بجانب اللوحة الصغيرة التي 
تجســـده، فيما تشـــير األرقام إلـــى أن غالبية 
الراغبـــات بوضع صـــورة الرئيس الروســـي 
على أظافرهن، هن مـــن المراهقات وأعمارهن 

تتراوح بين 18 و20 عاما.
والالفـــت أيضـــا أن وضع صـــورة بوتين 
ال يتـــم برســـم صورته فحســـب، بـــل يتم ذلك 
بواســـطة الصق يحمل صورته ما ال يستغرق 
وقتا طويال، ومن ثـــم يضاف إليه نوع خاص 
لتثبيت صورة الرئيس ألطول  من ”الورنيش“ 

فترة ممكنة.

◄ تعرض جيب بوش المرشح 
الجمهوري لرئاسة الواليات 

المتحدة لحملة انتقادات الذعة 
إلخفائه مجوهرات بنحو 25 ألف 
دوالر لزوجته، لدى إعالنه إقرار 

ذمته المالية.

◄ أكدت مصادر في جنوب أفريقيا 
أن إحدى زوجات الرئيس جاكوب 

زوما حاولت قتله بالسم في 
أغسطس الماضي العتقادها بأن له 

عالقة غرامية بامرأة أخرى.

◄ عرضت في بريطانيا كمية قليلة 
من دم ونستون تشيرتشل رئيس 
الوزراء البريطاني الراحل، الذي 
توفي قبل 50 عاما، للبيع في دار 

للمزادات في لندن.

◄ أشترى ملياردير سعودي طائرة 
الرئيس التونسي األسبق زين 

العابدين بن علي والتي هرب بها 
عقب الثورة التونسية في 2011، 

بمبلغ 105 مليون يورو.

◄ بدأت النيابة التركية بالتحقيق 
مع ملكة الجمال السابقة مروى 

بويوك سراتش بتهمة إهانة 
الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.

◄ قال أحد أطباء رئيس الوزراء 
اإليطالي األسبق سيلفيو برلسكوني 

إنه ربما يتعين عليه استخدام 
عكازين خالل األسابيع الثالثة 

المقبلة بسبب إصابته في قدمه.

◄ طلبت فتاة تشيلية تدعى 
فالنتينا موريرا (14 سنة) والمصابة 

بمرض التليف الكيسي الوراثي 
في شريط مصور من الرئيسة 

ميشيل باشيليه الموافقة على إنهاء 
حياتها.

} هــاراري - نفى رئيس زيمبابوي الطاعن 
في الســـن روبرت موغابي فـــي تصريحات 
للتلفزيون الرســـمي أن تكون زوجته غريس 
التي لمع اســـمها في صفوف الحزب الحاكم 

تدير البالد من خلف الكواليس.
وأوضـــح موغابـــي قبل زيارتـــه منتجع 
فكتوريا فولز لحضـــور احتفال يقيمه حزبه 
االتحـــاد الوطنـــي األفريقـــي الزيمبابـــوي 
بمناســـبة عيد ميالده الثاني والتسعين إنه 
الرئيس الوحيد لزيمبابوي منذ اســـتقاللها 

عن بريطانيا عام 1980.
وقـــال أكبر زعيم أفريقي فـــي مقابلة مع 
محطـــة ”زد بي ســـي“ التلفزيونيـــة ”إنها ال 
تحكـــم من وراء الســـتار“، وتســـاءل ”لماذا 
يتصورون أنها اآلن في الســـلطة بســـبب ما 
فعلته؟“، في إشارة لكونها عضوا في الحزب 

الحاكم.
ويعتقـــد محللون سياســـيون ووســـائل 
إعالم محليـــة أن غريس التي تصغر زوجها 
الرئيـــس بأكثـــر من أربعيـــن عامـــا والتي 
مـــا فتئـــت تجلس إلـــى جـــوار موغابي في 
اجتماعات المكتب السياســـي للحزب، تملك 
نفوذا طاغيـــا على زوجها أحد أكثر الزعماء 

األفارقة إثارة للجدل.
وكانت غريس (49 عاما) تعمل سكرتيرة 
في مكتب موغابي قبل أن تتزوجه حيث لمع 
نجمها في الصفـــوف األولى للحزب الحاكم 
في ديسمبر الماضي حينما قامت بمهاجمة 
نائبة الرئيس السابقة غويس موغورو التي 

أصدر الرئيس قرارا بفصلها فيما بعد.
ويبـــدو أن غريـــس كانـــت وراء فصـــل 
موغـــورو إذ تشـــير بعـــض المصـــادر فـــي 
زيبمابـــوي إلى أنـــه ينظر إليهـــا على أنها 
ســـتخلف موغابي على األرجح عندما يموت 

أو يتقاعد.
ويقـــول موغابـــي إن إرادة الـــرب هـــي 
الســـبب في عمـــره المديـــد وإن اتباع نظام 
غذائي جيد هو ســـر صحته، لكن العديد من 
النقاد والمحللين يؤكدون أن بقاءه على هرم 
السلطة هو نتاج للسياســـات الديكتاتورية 

في كثير من الدول األفريقية.
وفي أحـــد التصريحـــات النـــادرة التي 
أدلـــى بها عن صحته قال ”آكل جيدا وال أمأل 
معدتـــي بـــل آكل األطعمة التـــي أعتقد أنها 
تبقيني حيا“، وأضاف ”يجب أن تأكل جيدا 

وال تلهث وراء الغذاء ألنه جذاب“.
وينفي دائمـــا التقاريـــر اإلعالمية التي 
تتحدث عن إصابته بســـرطان البروســـتاتا 
ويقول إن الســـبب في زياراته المتكررة إلى 

سنغافورة هو إصابته بمشاكل في النظر.
ويعتـــزم موغابـــي خـــوض انتخابـــات 
الرئاســـة عـــام 2018 وهي آخر مرة يســـمح 
له فيها بالترشـــح بموجب الدستور الجديد 

حيث سيكون قد بلغ من العمر 94 عاما.

موغابي: زوجتي ال تحكم 

زيمبابوي من خلف الكواليس

باختصار

فرانكو روبيرتي:

الكنيسة بإمكانها أن 

تفعل الكثير للتقليل من 

مستوى الجريمة

«ميشـــيل والفتاتان وأنا ســـنذهب إلى ســـيلما لكي نكرم ليس 

فقط كرئيس أو ســـيدة أولى أو أميركيني من أصل أفريقي بل 

كأميركيني حقيقيني غيروا مسار التاريخ».
باراك أوباما
الرئيس األميركي

«ليس من حق أحد مهما عال شأنه التشكيك في إخالصي للوطن 

والشـــعب والعلم التركي، وأنا الذي خدمت الشـــعب وفي صفوف 

الجيش على مدى 46 عاما». 
جندت أوزيل
رئيس هيئة األركان التركية

«كان علي تحمـــل عدد من أفراد البرملـــان البوليفي وهم يرددون 

نشيد بالدهم الوطني «أنتوفاغاستا» في حفل تنصيب موراليس، 

إنه أمر مزعج». 
سيرجيو مونيز
كبير قضاة تشيلي

سياســـيون يؤكدون أن شفافية 

وبســـاطة موخيكا املفقودة في 

بعض الزعمـــاء العرب جعلت منه 

رئيسا مشهورا

◄

ّ



} عمان  - التقت الملكة رانيا العبدالله االثنين 
الماضي في دارة الياســـمين في اللويبدة في 
عّمـــان مجموعـــة من الشـــباب ضمن أنشـــطة 
الشـــبابية للتوعية والواقعية،  جمعية ”يارا“ 
حيـــث تحدثوا عـــن تجاربهم وأنشـــطتهم في 
مجال حـــوار األديـــان وبناء ثقافـــة التعايش 

داخليا وخارجيا.
وانـــدرج هـــذا اللقـــاء ضمن دعـــم الملكة 
للشباب وتشـــجيعهم على استخدام الوسائل 
والمنابـــر األفضل إلســـماع صوتهم والتعبير 

عن رأيهم.
وجـــرى الحديث خالل الجلســـة الحوارية 
التي أدارها مؤســـس جمعية ”يارا“ الشبابية 
للتوعيـــة والواقعيـــة أميـــر شـــحادة، والتي 
تأسست عام 2010 بهدف إحداث تغيير حقيقي 
فـــي المجتمع من خالل حمـــالت التوعية، عن 
التعايـــش بيـــن األديـــان، والوحـــدة الوطنية 
والمواطنة فـــي األردن والقيـــم اإليجابية في 

المجتمع.
وأعربـــت الملكة رانيا عن إعجابها بجهود 
الشـــباب، مؤكدة ضرورة بناء محتوى إبداعي 
يحمل الوجه اإلنســـاني للعرب والمســـلمين، 
وإمكانية نشـــره، وتساءلت عن الوسائل التي 
يمكـــن أن تحفـــز األفراد لبناء هـــذا المحتوى 
واالتصـــال  اإلعـــالم  وســـائل  عبـــر  ونشـــره 

االجتماعي.
وقالـــت إن االحتكاك هـــو أهم عناصر بناء 
التعايـــش والتعرف على اآلخـــر من النواحي 
اإلنســـانية وليس من خالل اآلراء االنطباعية 

المتناقلة دون دقة.
وأضافـــت الملكة رانيا في هـــذا اللقاء أن 
األردن ُيظهـــر دائمـــا قيـــم التماســـك والوالء 
واالنتمـــاء، وهذا ما يتوجب علينا البناء عليه 
في الداخل وعكس هـــذه الصورة خارجيا من 

خالل مبادرات وأنشـــطة تطوعيـــة تعزز هذه 
القيم في مجتمعنا.

وركزت على أهمية إيجـــاد مجموعات لها 
نفس األهداف التي يعمل عليها هؤالء الشباب 
لتوحيد الرسائل، والبناء عليها بشكل مستمر 

ومنظم وفعال وعدم االعتماد على التلقائية.
وتحدث الشـــباب عن الجوانـــب الروحية 
لألديان، وباألخص اإلســـالم، بمـــا يحمله من 
رســـائل تسامح وســـالم، وتحدثوا عن الطرق 
التي يمكن للعرب اســـتخدامها لالستفادة من 
اإلعـــالم في نقـــل الصورة الحقيقية لإلســـالم 

وإظهار قيمه السمحة.
وشرح الشـــباب العديد من المحاور التي 
اكتســـبوها من خالل تجاربهـــم في العمل في 

هذا المجال داخل األردن وخارجه.
وجرى التأكيد على أهمية استثمار وسائل 
التواصل االجتماعي لنشر المحتوى اإليجابي 
بين الشباب، باإلضافة إلى بناء مناهج تربوية 
تعكس هذا المحتوى وتســـاعد على غرسه في 

المراحل العمرية المبكرة.
وركز الحوار على دور األهل في بناء ثقافة 
األبناء وعكس االنطباعات اإليجابية من خالل 
طرق التعامل مـــع اآلخر وإظهار القيم النبيلة 

التي يتصف بها اإلسالم.
وكانت الملكة رانيا اســـتمعت إلى شـــرح 
عن فكرة دارة الياســـمين من مؤسسها سامي 
هافيـــن، والدارة عبـــارة عن بيت مـــن الطراز 
المعمـــاري القديـــم فـــي جبـــل اللويبـــدة، تم 
افتتاحها لتكون مســـاحة ثقافيـــة وفنية توفر 
للفنانيـــن ومحبي الفن المـــكان لتبادل اآلراء 

واألفكار.
يشـــار إلى أن للملكة رانيا أنشطة متعددة 
في هـــذا المبحـــث المهتـــم بالتشـــجيع على 
التعايـــش بين األديـــان، كما إظهـــار التجربة 
األردنيـــة في هـــذا المجال. وكانـــت الملكة قد 
عبـــرت عن رؤيتهـــا لضرورة احتـــرام األديان 
وعدم اإلساءة لإلســـالم والمسلمين في حوار 
صحفـــي أجرته مع دورية فرنســـية في أواخر 
شـــهر ينايـــر الماضـــي اختزلت فيـــه رؤيتها 
لمســـألة العالقـــة بين األديان ومـــا ينبغي أن 

تكون عليه.

حيـــث رفضت فـــي تلك المقابلـــة ربط دين 
بأكملـــه وبأتباعه بأعمال أقليـــة واعتبرت أنه 
”أمـــر خاطئ“. وقالـــت أنه ال يمكـــن أن يتحمل 
1.6 مليار مســـلم المسؤولية الجماعية ألفعال 
هذه األقلية التي تتعارض مع تعاليم اإلسالم، 
الديـــن الســـمح الذي يعطـــي قيمة وقدســـية 
لحياة االنســـان. وعللت تصورهـــا بالقول أن 
”المجموعـــات المتطرفة قتلـــت اآلالف واآلالف 
مـــن األبرياء والحقيقة أن غالبية الضحايا هم 

من المسلمين“.
وقدمـــت الملكـــة رانيـــا تصورها إلرســـاء 
عالقات هادئـــة بين األديـــان والمذاهب يقوم 
علـــى أنه علـــى الـــدول أن ”تعمل بجـــد لدمج 
األقليات بمســـاواة واحترام كاملين لثقافتهم 
وتقاليدهـــم“، واعتبـــار أن ”مجتمعاتنـــا هي 
مزيج متنوع من األديـــان واألعراق والثقافات 
المختلفـــة وهـــذا واقع ال يمكننـــا تجاوزه في 
عصـــر العولمة الـــذي يفرض هـــذه الحقيقة، 
وتحقيق العدالة والتوازن هو الوسيلة األمثل 

للعيش في انسجام اجتماعي“.
وفـــي ســـياق تقديـــم العالقة األمثـــل بين 
المســـلمين واآلخـــر قالـــت الملكـــة رانيا في 

لســـنا  المســـلمون  ”نحـــن  نفســـه،  الحـــوار 
مختلفيـــن، لدينا نفس المتطلبـــات التي لدى 
أي شـــخص، نحب أوالدنا ونريد األفضل لهم، 
ونهتـــم بجيراننـــا، ونعمل بجـــد، والتجارب 
والتفاعالت الشـــخصية يمكن أن تســـاعد في 

طمس سطور االنقسام بين نحن وهم“.
وحـــول دور المســـلمين األوروبييـــن في 
إمكانية إعطاء تعريف جديد للعالقة بين الدين 
والحداثـــة، وبين الديـــن والديمقراطية، قالت 
الملكة ”ال أشـــعر أبدًا أن هنـــاك تعارضًا بين 
الدين والحداثـــة، والدين بالتأكيد ال يتعارض 
مع الديمقراطية“. وأكـــدت أن ”الحداثة تعني 
التقـــدم، وال تعني أن نتخلى عـــن هويتنا في 
تقليـــد أعمـــى لثقافـــات أخـــرى، إنهـــا تعني 
التواصل مع العالـــم والتفاعل معه واالنفتاح 
عليـــه، وهـــذا ال يأتـــي على حســـاب الدين أو 
الهويـــة، اعتقد أن األردن هـــو خير مثال على 
دولة في الشـــرق األوسط متجذرة بصالبة في 
هويتنا العربية والمســـلمة، وفي الوقت ذاته 

تتبنى الحداثة بشكل كامل“.
بيـــن اللقاء مـــع مجموعة شـــباب جمعية 
”يارا“ الشـــبابية للتوعية والواقعية، والحوار 

الصحفـــي األخير الـــذي أجرتـــه الملكة رانيا 
العبداللـــه مع صحيفة فرنســـية، يبـــرز الدور 
الـــذي يمكن أن تلعبـــه شـــخصيات اعتبارية 
عربية إســـالمية في تقديم الحلـــول لتخفيف 
التشـــنج بين المذاهب واألديان، وهو دور قد 
تكـــون له أكثـــر فعالية ونجاعة ممـــا يمكن أن 

تلعبه دول أو أجهزة رسمية. 
والثابـــت أن التوصل إلى عالقات متوازنة 
بيـــن األديـــان قوامهـــا احترام اآلخـــر بكل ما 
يعنيه مـــن معتقدات وخصوصيـــات، هو أمر 
ممكن ومتاح شرط اإليمان بأن التشنج الراهن 
ناتج عن األفهـــام والتأويالت ال مـــن األديان، 
وأن االختالفـــات يمكن أن تكـــون عوامل إثراء 

ال قوادح حروب.

} جنيــف  - طالـــب األميـــن العـــام لمنظمـــة 
التعاون اإلسالمي إياد مدني المجتمع الدولي 
بـ“عـــدم الوقوع في مطب النظر إلى اإلســـالم 
واألديـــان على أنها مصـــدر لإلرهاب والعنف 
المتطـــرف ألن مثـــل هـــذا التوجـــه ســـيطيح 

بالجميع في هاوية“.
وقال مدني في كلمته األربعاء أمام الدورة 
الثامنـــة والعشـــرين لمجلس األمـــم المتحدة 
لحقـــوق اإلنســـان (مـــن 2 إلى 27 مـــارس) إن 
”اإلرهـــاب أداة سياســـية طالمـــا اســـتخدمها 

الجنس البشري“.
كما طالـــب بضرورة البحث في األســـباب 
الجذريـــة التي أدت لظهور أفـــكار مثل ”بوكو 
حـــرام“ و“داعش“ وغيرهما، مـــع األخذ بعين 

االعتبـــار أن مرحلـــة ما بعد الحـــرب العالمية 
الثانية قد سادها شعور لدى البعض بالتفوق 
ونهايـــة التاريخ، بينما ســـاد بيـــن فريق آخر 
شعور بالهزيمة والعجز واإلحباط واالكتئاب“.

وأوضـــح مدنـــي أن هذا الشـــعور قد تولد 
نتيجة اإلرث الذي حصدته البشرية في القرن 
الماضي من حربين عالميتين واســـتعمار، ثم 
حرب باردة شـــلت العالم، فعولمة تسعى إلى 
استحداث قوالب اجتماعية وسياسية خاصة 

بها.
كما أشـــار إلى دور االحتالل الســـوفييتي 
ألفغانستان وإضعاف العراق وتفكيك مكوناته 
فـــي والدة الحـــركات المتطرفـــة. ودعا مدني 
إلى ضرورة تفعيـــل قرار أصدره مجلس األمم 

المتحدة لحقوق اإلنســـان عام 2010 لمكافحة 
تشـــويه األديـــان ومناهضـــة الحـــض علـــى 

الكراهية.
وتابـــع أن الوقـــت قـــد حـــان للتغلب على 
بيـــن ما طالب  ما أســـماه ”الفجـــوة الكاذبة“ 
بـــه القرار وما تـــم تنفيذه علـــى أرض الواقع 
والوصـــم  والتنميـــط  التعصـــب  لمكافحـــة 
والتمييـــز والتحريـــض على العنـــف، بما في 
ذلك العنف ضد األشـــخاص على أساس الدين 

والمعتقد.
وقال إن ”مكافحة التحريض على الكراهية 
والعنف والتمييز على أســـاس الدين يجب أن 
تصبـــح أولوية ليس فقط لهذا المجلس، ولكن 
أيضـــا لكافة دوائر األمـــم المتحدة والمجتمع 

الدولي ككل، على أن يتحلى الجميع بالشجاعة 
والمصداقية في مناقشـــة القضايا الحساسة 
مثل حدود حرية التعبيـــر عندما يتعلق األمر 
بالتحريـــض علـــى الكراهيـــة والتمييـــز على 
أساس الدين أو المعتقد وفقا لمعايير القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان“.
وكرر دعـــوات منظمة المؤتمر اإلســـالمي 
إلى سلطات ميانمار لضمان حماية حق سكان 
روهينغـــا في الحياة وتقديم المســـؤولين عن 
االنتهـــاكات التـــي تعرضوا لها إلـــى العدالة 
والكف عن التحريـــض على الكراهية والعنف 
ضدهـــم، وكذلـــك اتخـــاذ خطـــوات لضمـــان 
عـــدم التمييز على أي أســـاس فـــي القوانين 

والممارسات.

} واشــنطن - حادثة تشـــابل هيل التي جدت 
فـــي 11 فبرايـــر الماضي، ورغـــم أنها وضعت 
على هامـــش االهتمام اإلعالمي إال أنها أثارت 
مخاوف المســـلمين فـــي الواليـــات المتحدة 
مـــن أن تكـــون فاتحـــة لعمليات أخـــرى تتخذ 
من الكراهيـــة منطلقا لها، خاصـــة في ظل ما 
يســـود العالـــم من تطـــرف بمســـوغات دينية 

وإسالموفوبيا بدوافع سياسية.
قالت ”ليلى بركات“، والدة ”ضياء بركات“، 
أحـــد ضحايا جريمة ”تشـــابل هيل“ في والية 
كارولينا الشمالية إلى جانب ”يسر ورزان أبو 
صالحة“ ”إن ما حدث يعدُّ من جرائم الكراهية، 
ولكن أكثر ما أخشـــاه أن يكون ســـببا لوقوع 
جرائم أخرى من هذا النوع“. وأضافت ”فقدت 
ابني وال أريد ألحد من أي دين أو عرق أن يفقد 
ابنـــه بنفـــس الطريقة، ال أريـــد أن يكون موت 

ابني حجة ألحد في تنفيذ أعمال عدائية“.
أما ”فارس بركات“، شقيق ضياء، فأكد أن 
الحكومـــة الفدرالية األميركيـــة تتابع القضية 
عن كثب، وقامت بتعيين أفضل القضاة للنظر 
في القضيـــة. وقال فارس ”نشـــأت في أميركا 
وأمارس طقوســـي الدينية بـــكل حرية، وعلى 
الرغم من أنني مسلم إال أنني في الوقت نفسه 
مواطن أميركي. يســـر كانت محجبة بحجاب 

مصنوع من القماش األميركي“.

وتطـــرق فارس لظاهـــرة اإلســـالموفوبيا 
المتصاعـــدة في الدول الغربية، داعيًا الجميع 
لعدم تعميم تصرف أشـــخاص على أتباع دين 
كامل، وأضاف ”نحن ال نريد أن نرد على النار 

بالنار، وأال ننساق وراء غضبنا“.
أطلق النـــار على رؤوس  وكان ”هيكـــس“ 
”ضياء شـــادي بـــركات“ (23 عامـــا)، وزوجته 
”يســـر محمد يوســـف أبو صالحة“ (21 عاًما)، 
(19 عاما)، فـــي 11 فبراير  وشـــقيقتها ”رزان“ 
الماضـــي، وأرداهـــم قتلـــى، في هجـــوم على 
منزلهـــم القريب من جامعة ”نورث كاروالينا“، 

في والية كاروالينا الشمالية األميركية.
وممثلـــو  الضحايـــا،  عائـــالت  وأكـــدت 
المؤسسات اإلســـالمية في الواليات المتحدة 
أن الجريمة ارتكبت بدافع ”الكراهية“، مبينين 
أن الجاني ســـبق وأن هدد الضحايا وكانت له 
مشـــاركات على مواقع التواصـــل االجتماعي 

تؤكد معاداته للدين اإلسالمي.
وفـــي هذا الشـــأن لفـــت الخبير بشـــؤون 
التمييز والحقوق المدنية ”ســـتيوارت فيشر“ 
أن ضحايا الجريمة كانوا أناسا رائعين، وأن 
تلـــك الجريمة النكراء التـــي ارتكبت بحقهم ال 
تعبر أبدا عن مشـــاعر ســـكان والية كاروالينا 
الشـــمالية تجاه المســـلمين، واصفـــا مرتكب 
الجريمة بأنه ”إبليس“، كما أشار إلى ضرورة 

التحقيـــق في حقيقة الدوافـــع التي تقف وراء 
الجريمة التي اســـتهدفت المســـلمين الثالثة 
ألن المؤشـــرات األولـــى تدل أن اســـتهدافهم 
كان بســـبب انتمائهم العرقـــي والديني، وأن 

الجريمة تصنف في خانة جرائم الكراهية.

يذكـــر أن النيابة العامة في والية كارولينا 
الشـــمالية بالواليات المتحدة، أعلنت الثالثاء  
الماضي أنها ستطلب حكم اإلعدام بحق كريغ 
ستيفن هيكس، وهو ما أكدت قانونية إمكانية 

تنفيذه بالفعل.
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امللكة رانيا: االحتكاك باآلخر ضمان ملرونة التعايش

التعاون اإلسالمي ترفض اعتبار األديان مصدرا لشرور اإلرهاب

والدة ضحية تشابل هيل تأمل أن تتوقف جرائم الكراهية

ــــــال لالختالفات، يجــــــب أن ينطلق من  ــــــني األديان، بحثا عن املشــــــتركات وتذلي احلــــــوار ب
الشــــــباب ومن املناهج التعليمية والفكرية، وهو الســــــياق األكثر جناعــــــة وفاعلية لتكريس 
هذه الضروب من القيم وحتويلها إلى سلوك يومي يؤدي إلى االعتراف باآلخر واحترامه 
على خصوصياته. في هذا الرهان كان لقاء امللكة رانيا العبدالله، مبجموعة من الشــــــباب 

األردني وكان املبحث حوار األديان وبناء ثقافة التعايش.

لقاء حواري مع شباب أردني يهدف إلى تعزيز ثقافة التعايش  

عائلة بركات، كما بقية مسلمي أميركا، يتطلعون إلى أن تكون الحادثة نهاية للقتل على الهوية 

[ االنطالق من الجوانب الروحية لألديان ملا تحمله من رسائل تسامح [ ضرورة بناء محتوى إبداعي يحمل الوجه اإلنساني للمسلمني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ألزمت الحكومة البورمية 
المسلمين الروهنغيين في أراكان 

بالتوقيع على اتفاق لمنع رفع اآلذان 
في المساجد مهددة بمعاقبة كل من ال 

يلتزم بهذا القانون. 

المعادية  ◄ فشلت حركة ”بيغيدا“ 
لإلسالم في أوروبا في استقطاب 

مشاركين جدد أثناء تنظيمها ألول 
مسيرة مناهضة للجالية المسلمة 

ببريطانيا، إذ لم يتعد عدد المشاركين 
في التظاهرة التي أقيمت األسبوع 

الماضي، بيوكاسل 375 شخصا.

◄ طلبت السنغال من المغرب 
مساعدتها في مجال تدريب األئمة 
لمواجهة خطر التطرف بالمنطقة. 

وأكد الرئيس السينغالي ماكي سال 
خالل هذا اللقاء إن مساعدة المغرب 
لبالده في مجال تدريب األئمة تسهم 

في إشاعة قيم التسامح.

◄ أعلنت مدينة هامبورغ األلمانية 
اعترافها بأعياد المسلمين، ما 

سيمكن الجالية المسلمة من 
الحصول على أيام عطل رسمية 

لالحتفال بعيدي الفطر واألضحى 
ابتداء من عام 2016. 

◄ أكد الرئيس األميركي األسبق، بيل 
كلينتون، أن الملك محمد السادس، 

سبط النبي، يقود بلدا نموذجا 
في التسامح الديني، كما يدل على 
ذلك الوئام الذي يميز الروابط بين 

المغاربة اليهود والمسلمين.

◄ دعا األمين العام للرابطة 
المحمدية للعلماء بالمغرب، أحمد 

العبادي، إلى تكثيف الجهود لتطوير 
الخطاب الديني والتوصل إلى خطاب 

يساعد على توحيد األمة العربية. 

باختصار

«اإلســـالم الحق جســـدته رســـالة عمان الســـمحة فـــي االعتدال تسامح

والوســـطية واحترام اآلخريـــن ونبذ الغلو والتطـــرف والتعصب 

ومد جسور التواصل مع اآلخرين للوصول إلى االستقرار».
محمد الزغول
أستاذ في كلية الشريعة في جامعة مؤتة األردنية

«التعايش اإلســـالمي املســـيحي في األردن نموذج يجب االحتذاء 

به، ومسيحيو املشرق يعيشون مع املسلمني ومدينون لإلسالم 

بالحفاظ على معتقداتهم». 
األب عادل مدانات
راعي كنيسة الروم االرثوذكس في األردن

«كيف لفرنســـي مســـلم أن يتفاهم ويتفاعل مع فرنســـي مســـيحي 

دون معرفة مســـبقة بتاريخ الكنائس، وكيف لفرنســـي مسيحي أن 

يتعايش مع مواطنه املسلم وهو يجهل تاريخ وقيم اإلسالم». 
آالن جوبي
الوزير األول الفرنس األسبق

بناء  عناصر  أهم  هو  االحتكاك 

اآلخر  على  والتعرف  التعايش 

وليس  اإلنسانية  النواحي  مــن 

من خالل اآلراء االنطباعية

◄

تنـــوع مجتمعاتنـــا هـــو واقـــع ال 

يمكننا تجاوزه، وتحقيق العدالة 

والتـــوازن هـــو الوســـيلة األمثل 

للعيش في انسجام اجتماعي

◄
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صدور عدد جديد من 

مجلة {شاعر المليون}

} أبوظبي - صدر عدد جديد من مجلة ”شاعر 
المليون“، عن أكاديمية الشـــعر في لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 

بأبوظبي، لشهر فبراير.
جاء العـــدد الجديد مواكبا لمقابالت لجنة 
تحكيم برنامج ”أمير الشـــعراء“ مع الشـــعراء 
الــــ300 المترشـــحين من 29 دولـــة، وبدء كافة 
االســـتعدادات لنسخته السادسة، حيث تّم بث 
أولى الحلقات المســـجلة ابتداء من 25 فبراير 
الماضـــي، فيمـــا تنطلـــق أولى حلقـــات البث 
المباشـــر عبر قناتي أبوظبي وبينونة يوم 25 

مارس الجاري.
ويضـــّم العدد الجديد العديـــد من األخبار 
الثقافية والتراثية، والكثير من قصائد الشعر 
النبطي والفصيح، للشعراء المشاركين في كال 

البرنامجين.
وتقـــّدم مجلـــة ”شـــاعر المليـــون“ تغطية 
لفعاليـــات مهرجان قصر الحصـــن في دورته 
الثالثة الذي أقيم فـــي أبوظبي، باإلضافة إلى 
تسليط الضوء على التراث الثقافي المعاصر 

من خالل مبنى“المجمع الثقافي“.
كمـــا تحتـــوي العديـــد من االســـتطالعات 
والحوارات مع الشاعر البحريني الوحيد الذي 
شـــارك في النســـخة الثالثة محمد آل مبارك، 
وآخر مع المبدع الشاعر محمد العزام، وحوار 

ثالث مع الشاعر المغربي خالد بودريف.

} القاهرة - جاء في افتتاحية مجلة ”الهالل“، 
في عددها الصادر مؤخرا، أن الحماســـة لهذا 
العدد الخاص (دراسات، وقراءات، ونصوص، 
موســـوم  العربـــي  العالـــم  ألن  وشـــهادات)، 
باإلرهاب، ومتفوق في فنونه؛ فال يقدم شـــيئا 
ذا قيمة مقارنة باإلبداع، الرســـالة اإلنســـانية 
األبهـــى، األكثـــر صدقا وقـــدرة علـــى تجميل 

الصورة ألصل ينشد الجمال باإلبداع.
وتحت عنوان ”قريبا من المشـــهد الروائي 
العربي“ كتب رئيس التحرير ســـعد القرش أن 
الرواية جســـر حميم يتواصل عبره الباحثون 
عـــن الـــدفء اإلنســـاني، ومـــن يحنـــون على 

الضعف البشري، ويرغبون في مّد أيديهم إلى 
مأدبة فيهـــا صنوف الجمـــال، جهزها بمحبة 
الموهوبـــون، ال الراغبـــون عـــن الجمـــال من 

كارهي الحياة؛ المستضعفين والطغاة معا.
 حيـــن يطول األمد علـــى الطاغية، ويفاجأ 
بأنه وحيد، محاصر ومعزول، ال يجد لنفســـه 
ملجأ إال الرواية. يترفع عن الجلوس في مقعد 
القارئ، فيقفز متخذا موقع ”الكاتب“، ويسطر 
صفحات يســـميها رواية أو قصـــة. هكذا فعل 
صـــدام والقذافـــي، وكاد يفعلهـــا بعض رجال 
مبارك لوال أن أنقذتنا ثورة 25 يناير. وأن األمر 
ال يخلو من حنين مفكرين ونقاد مرموقين إلى 

كتابـــة رواية، لعلها اســـتراحة محارب. هكذا 
فعل أو تمنـــى أن يفعل كثيرون: محمود أمين 

العالم، وفاروق عبدالقادر، وإدوارد 
سعيد.

وأضـــاف أن هذا العـــدد ربما 
يصبـــح ســـجال يرجع إليـــه من 
يريـــدون معرفـــة حالـــة الرواية 
العربية التي ســـحبت البســـاط 
مـــن فنون الكتابـــة األخرى، في 
ظـــل ضغوط كونية قاهرة تدفع 
الفـــرد إلـــى الشـــعور باليتم، 
وانتظـــار مـــن يهديـــه خياال، 
أســـبابا  تمنحـــه  «روايـــة» 
للمتعـــة والقلق، ثـــم اللهاث 
أمثاله  مصائر  معرفـــة  وراء 

القلقيـــن الباحثين عـــن يقين، في 
أماكن أخرى، قصيـــة، يقربها خيال المبدعين 

إلى قراء ربما لـــم يولدوا بعد. صارت الرواية 
عروس اإلبداع، وحققت نبوءة نجيب محفوظ، 
حيـــن راهن علـــى مســـتقبل هذا 
الفن، وكّرس لـــه حياته، بعزيمة 
ال تبالي بتجاهل النقاد، وهجوم 
عبـــاس العقـــاد الـــذي اســـتهان 
بالرواية، ورأى أنها دون الشـــعر، 
بل شـــبهها بقرن الخروب ”قنطار 

من الخشب ودرهم من الحالوة“.
 ثم شـــهد محفوظ نبوءته تنمو 
وتثمـــر، وأجيـــاال جديـــدة، بعضهم 
حتاتة  (شـــريف  التســـعين  تجـــاوز 
ويوسف الشـــاروني) وشهد تحّوالت 
وثورات، منذ انتفاضة العمال والطلبة 
عـــام 1946، وبعضهم أنضجته ثورة 25 
يناير، مثل الشـــاعر الروائـــي المعتقل 

عمر حاذق.

مجلة {الهالل} تركز على المشهد الروائي العربي
تخصــــــص مجلة ”الهالل“ عددها اجلديد (مارس 2015)، للمشــــــهد الروائي العربي، حيث 
ــــــى اجلغرافيا اإلبداعية للعالم العربي، من مشــــــرقه إلى  تنشــــــر 55 نصا، تتوزع كلها عل

مغربه، فضال عن املبدعني خارجه، معبرا عن تياراته ومدارسه.

◄ صدر عن ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، كتاب بعنوان 

”صورة المرأة في أدب األطفال“ 
للباحث محمد سيد عبدالتواب.  

◄ تنظم سفارة دولة فلسطين 
لدى مصر أسبوع السينما 

الفلسطينية، بالتعاون مع صندوق 
التنمية الثقافية، في الفترة 

من 2 إلى 6 مارس الجاري، في 
مركز اإلبداع الفني بدار األوبرا 
المصرية، وقد قررت أن تهديه 

لروح الفنان الفلسطيني غسان 
مطر. 

◄ عن دار ”الحضارة للنشر“، 
صدرت رواية بعنوان ”سجن 

الطاووس�، للكاتب محمد العون، 
تقع الرواية في حوالي 220 صفحة 

من القطع المتوسط. 

◄ تشارك فلسطين في الدورة 
العشرين لمعرض مسقط الدولي 

للكتاب بجناح رسمي خاص 
لوزارة الثقافة، وبوفد يضم كال 

من مدير عام اآلداب والنشر 
والمكتبات عبدالسالم العطاري، 

ومدير عام التخطيط رياض سيف.

◄ يستضيف مسرح محمد 
عبدالوهاب بحي األزريطة في 

اإلسكندرية، اليوم الخميس 
5 مارس الجاري، حفل توقيع 

الطبعة الثانية من ديوان ”عجلة 
خشب“ للشاعر خلف جابر. 

◄ صدر عن ”الهيئة العامة 
لقصور الثقافة“، ضمن سلسلة 

الثقافة العلمية كتاب بعنوان 
”قصة التطور“ تأليف الباحث 

محمد فتحي فرج بيومي.

◄ صدر ديوان بعنوان "أقتلكم 
بموتي"، للشاعر السعودي عبد 

الله الخشرمي، عن دار "ليان 
للنشر والتوزيع". يقع الديوان فى 

130 صفحة من القطع المتوسط.

باختصار

زكي الصدير

} املنامــة - كان الموســـم الثقافـــي الحالي قد 
استضاف كال من الشعراء كريم رضي، وأحمد 
العجمـــي، وأحمـــد رضـــي، ومهدي ســـلمان، 
والباحث جعفـــر حمزة، والنقاد حســـن مدن، 
وفهد حسين، والقاص أحمد الحجيري. ويعّد 
المشـــروع حاليـــا جدولـــة شـــهادات إبداعية 
جديدة لشـــهر مـــارس الجاري، وســـيكون من 
المشـــاركين فيـــه قاســـم حداد وليلى الســـيد 

وأحمد المؤذن ومنيرة سوار.
”العرب“ التقت مســـؤول اللجنـــة الثقافية 
القاص البحريني عزيز الموسوي الذي حّدثنا 
في البداية عن المشروع قائال ”هو هاجس أن 
يكون لك وجود في ظل كل هذه الفوضى، أعني 
وجـــود المثقـــف والمبـــدع دون أي صبغة أو 

تحّزب.
ويواصل قوله ”مشـــروعنا هـــذا هو عمل 
ثقافـــي مـــن أجل الثقافـــة وحدهـــا، وألن عدم 
وجـــود مثل هذا المشـــروع يعني أن نســـتمّر 
فـــي أنانيتنا حول اشـــتغالنا على مشـــروعنا 
الخـــاص. يجيب غانـــدي حين ســـئل لماذا ال 
ترّد على اإلســـاءة: متى تنتهي اإلساءة إذا لم 
نتوقف عن رّدها؟ وأســـتطيع أن أعيد صياغة 
الســـؤال للمثقف: مـــن ســـيعمل للثقافة التي 
تخدمنـــا جميعا إذا اعتكف كل شـــخص على 
ويتابع الموسوي ”ننطلق  مشروعه الخاص؟“ 
من مبدأ أن دورنا ال يقتصر على جيل ســـابق 

بل على تكوين جيـــل الحق وهذا يتطلب عمال 
مستمّرا ومتكاتفا من المؤمنين بجدوى العمل 

في هذا المضمار“.

باب مفتوح للجميع

المتابـــع للســـاحة الثقافية فـــي البحرين 
أنه  سيأخذ على المشـــروع ”تجارب إبداعية“ 
أهمل بعض التجـــارب المهمة، ويرى البعض 
أن أحداث 14 فبرايـــر كان لها األثر الكبير في 

مزاج االختيار والدعوة.
 إال أن بعـــض األصوات، ومنهم الشـــاعرة 
وضحى المســـجن، أّكدت لـ“العـــرب“ على أن: 
”وجـــود“ أعلنـــت عـــن المشـــروع، وطلبت من 
الراغبيـــن في المشـــاركة التواصل معها، مما 
يعني أن األمر تّم برغبة من المشاركين وليس 
باختيار من القائمين على المشـــروع، لنقل إن 
ثمـــة إقصاء للبعض، شـــخصيا لـــم أرغب في 
المشـــاركة فقد وجدت أن الوقت ال يزال باكرا 
ألقدم شـــهادة إبداعية عـــن تجربتي، فأنا ممن 
يفضلـــون التمهل. وهذا ما أّكـــده أيضا مدير 
دار فراديس حين قال لـ“العرب“: الباب مفتوح 

للجميع، ولم نهمل أو نستثني أحدا.
أما الموسوي فدافع عن موقفه قائال ”ليس 
إهماال، بدليل أننا لم نرّد أحدا جاء الحقا، لكن 
األمر يتطلب وقتا، وال يمكننا أن نكون ماكنة، 
فـــي النهاية نحـــن طاقة، وإمكانيـــة محدودة، 
ال تقـــوم على الركض بل على مســـار الخطوة 
التـــي تحدد لك الخطوة التي بعدها، في البدء 
عرضنـــا ذلك على مجموعـــة كبيرة جدا، منهم 
من اســـتجاب، ومنهم من اعتذر، ومنهم من لم 
يكلف نفســـه عناء الرّد علـــى طلبك. بدأنا بمن 
نتواصل معهم بشـــكل مباشـــر. وكما أسلفنا 
نرحب بالجميع ونســـعى -بقدر المســـتطاع-

إلى الجميع“.

وعن أحداث 14 فبراير إّبان هيجان الربيع 
العربـــي فـــي البحريـــن، وكيف أنها قّســـمت 
المثقفيـــن البحرينيين إلى ضفتيـــن. وإذا ما 
كانـــوا تجـــاوزوا هذا االنشـــقاق فـــي اختيار 
التجـــارب؟ يضيـــف الموســـوي ”هـــي أمنية 
حقيقية أن نتجاوز ذلك، لكن لتجاوز األمر عليك 
معالجته مسبقا، وليس القفز عليه، نتمنى أن 
نمتلك شجاعة المثقف، ونتكاشف حتى يعود 
الجميع مـــدركا أن االختـــالف ال يعنى الطعن 
أو التخويـــن، وال النبذ أو اإلقصاء، وعلينا أال 
نخرج هذه الحالة من محدوديتها ألن الغالبية 

مؤمنة بعملية الوحدة والعمل الجماعي“.

تفاوت التجارب

مـــن الواضح أن التجـــارب اإلبداعية التي 
قّدمت نفســـها بـــدت متفاوتة مـــن حيث عمر 
التجربة وعمقها وتفاصيلها، األمر الذي جعل 

اللجنة المنظمة دقيقـــة في وضع آليتها التي 
من خاللها يتّم اختيار التجارب.

عن ذلك يقول الموســـوي ”علينا أن نســـلم 
بصعوبة وضـــع آلية صارمة في هذا الجانب، 
فإذا حّددنا األمـــر بأن يكون لصاحب التجربة 
أكثر مـــن إصـــدار، أو يكون قد تجـــاوز عمرا 
محددا فإننا ســـنظلم الكثير بهذه المقاييس، 
لكـــن ثّمة أمـــور ال يمكن تجاوزهـــا، مثال حين 
يتوّجب على صاحب التجربة أن يكون حاضرا 
فعليـــا فـــي المشـــهد الثقافـــي، أما بالنســـبة 
للتفـــاوت فنجده أمرا إيجابيا، وليس العكس. 
خاصة أنك تتكلم عن تجربة، وليس عن سيرة. 
فلكل تجربة خصوصيتها، سواء أكانت األولى 

أم العاشرة“.
وعّمـــا إذا كانـــت هنالـــك نية لمّد جســـور 
لشراكة مستقبلية مع وزارة الثقافة البحرينية، 
في ســـبيل دفع التجارب إلى مساحة إعالمية 
أكبـــر ذات دعـــم لوجســـتي خـــاّص بالمادة، 

وبتوفير األمكنة المهيأة لمثل هذه األنشـــطة، 
مثل الصاالت الثقافية والمســـارح الرســـمية؟ 
يرى الموســـوي أن ”وزارة الثقافة عليها عبء 
كبير تجاه تشجيع هذه المشاريع، لكن العبء 
األكبـــر هو تجاه المثقـــف والمبدع البحريني 
نفسه، وهو ما يجب أن تلتفت له الوزارة، لذلك 
نحـــن نأمل من المؤسســـات األهلية أكثر مما 
نأملـــه من وزارة الثقافة للمســـاهمة في حراك 

المشهد المحلي“.
الجديـــر بالذكـــر أن ”وجود“ هـــي مبادرة 
تطوعيـــة أهلية مســـتقلة، تدعم وتســـاهم في 
تنشـــيط الحركة الثقافيـــة بمختلف المجاالت 
اإلبداعيـــة، وتتخذ -حاليا- مـــن دار فراديس 
للنشر منطلقا لفعالياتها، التي من المؤمل أن 
تتعّدد وتتنّوع مســـتقبال في مجاالت إبداعية 
أخرى، تلّح على أن تكون هناك خطوة ثانية قد 
تتركز -حســـب الموسوي- على فنون مغايرة؛ 

كالتشكيل والتصوير والمسرح.

مبدعو البحرين يبحثون عن وجود في ظل كل هذه الفوضى

بالتعاون مع دار فراديس، في املنامة، استمّر مشروع ملتقى ”وجود“ البحريني على مدى 
أشــــــهر متتالية ابتداء من نوفمبر 2014 وال يزال، في تقدمي مشــــــروع ”شــــــهادات إبداعية 
فــــــي التجارب البحرينية“، الذي اســــــتضاف مــــــن خالله في مقّر الدار عــــــددا من الكّتاب 
واملبدعني البحرينيني في شــــــتى املجاالت، ومن مختلف التخصصات لإلدالء بشهاداتهم 

حول جتربتهم اإلبداعية.

دور املثقـــف ال يقتصـــر على 

جيل ســـابق بل علـــى تكوين 

جيل الحق وهذا يتطلب عمال 

مستمرا ومتكاتفا

 ◄

[ الغالبية مؤمنة بعملية الوحدة والعمل الجماعي  [ تفعيل دور المثقف والمبدع دون أي توجه أو تحزب

أحمد الحجيري وحسن مدن يدليان بشهادتيهما في التجارب البحرينية 

اللبوة املقنوصة - من األلواح العراقية القديمة - محفوظات املتحف البريطاني- تصوير: نوري الجراح

عن {دار يسطرون للنشـــر والتوزيع}، صدرت مجموعة قصصية 

بعنـــوان {ذكريـــات تســـعينية}، للكاتبـــة املصرية ســـارة كرم، 

املجموعة من القطع املتوسط. 

بالتعاون مع بيت الشعر الفلسطيني، صدر للشاعر محمد حلمي 

الريشـــة ديوان بعنوان {أيها الشـــاعر – شـــذرات شـــعرية}، يقع 

الديوان في ١٧٦ صفحة من القطع املتوسط.  

عن {دار الرشـــاد للنشـــر والتوزيع}، صدر كتاب بعنوان {حقيقة 

املهدي في الشـــرائع الثالث}، للباحثة شـــيرين لبيب خورشـــيد، 

الكتاب من القطع املتوسط.



15 الخميس 2015/03/05 - السنة 37 العدد 9847 

ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

اد   خالد حمّ

} ال تعتقـــد الشـــاعرة والناقـــدة المغربيـــة 
ســـعيدة تاقي أن البدايات هـــي طور منصرم 
مـــن أطوار الحياة، وآيل للتســـجيل في ذاكرة 
اإلنســـان، ونســـتدعيه لتخليد ذكراه بالعودة 
إلى الماضي. فالبدايـــات عندها فصل نجدده 
كل يوم عبر وعـودنا لذواتنا بالبقاء والصمود 
والتجـــدد، وعبـــر وعودنـــا للحـيـــاة بتحقيق 
البدايـــات متعددة  األحـــالم.  اآلمـــال وتفعيل 
نحياهـــا بوتيرة متواصلة ومتفـــّردة. وهي ال 
تتكـــّرر، لكنها بحكم الترابط الذي يصل بينها 

تنتج وحدة بالتراكم.

حياة األدب

في حديثنا عن البدايات وماذا يتبقي منها 
في ذاكرة المبدع، وإن كانت شخصية الناقدة 
تضيف إلى المبدعة بالنســـبة إلى الشـــاعرة 
والناقدة المغربية سعيدة تاقي، تقول الشاعرة 
”النقـــد ال يضيـــف للمبدع إال بقدر ما يســـلبه. 
فالكتابة اإلبداعية فعل خـلـق وتحّرر وتحرير، 
والممارسة النقدية فعل إدراك وضبط وتقييد، 
وكلما اتســـعت الرؤية تضيق فعـــال العبارة؛ 
أقصد كلما اتســـعت الرؤيـــة النقدية بالعمق 
الفكري والنضج المعرفي أثـقـل الوعي الكتابة 

اإلبداعية بأسئلة الجدوى ومحايثة العالم“.
 تـــرى الناقـــدة والمبدعـــة ســـعيدة تاقي 
األدب في التحوالت السياســـية واالجتماعية 
التـــي تعرفهـــا المجتمعات العربيـــة على أنه 
مواكب للحياة عموما، فهو فصل من فصولها 
المنتجة. وألجل ذلك فمن الطبيعي أن ينشغل 
بـــكل ما يمّر به عالـــم الحياة من تحّوالت. لكن 
ينبغـــي، في رأيها، أن نعـــي بأن األدب ال ينقل 
الواقـــع، وال يعكـــس بصورة آلّية ما تشـــهده 
المجـتمعات من حيـــوات، وال يناقش قـضايا 
الـنـــاس والمجـتمع أو يحللهـــا أو ينّظـر لها، 

ولذلك فهو ليس وسـيطا للفهـم أو لإلفهام.
وتضيـــف قولهـــا: األدب إبـــداع يفّكر في 
الحيـــاة بلغاتـــه الممّيـــزة والمتمايـزة. األدب 
يقتـــرح بالفعـــل تمّثالتـــه للحيـــاة وللواقـــع 
وللوجـــود، لكنـــه ال يّدعي مالحقة مـــا يقع أو 
متابعـــة مـــا يســـتجد، وال يصّح لـــه أن يّدعي 
ذلـــك، فذاك امتياز اإلنتـــاج الفكري وصالحية 
اليوميـــات  وخاصيـــة  الصحفيـــة  المتابعـــة 
التسجيلية. األدب يحتاج إلى التروي والتحّرر 

من إكراه اللحظة. قـــد يختلف األمر قليال بين 
جنس الشعر وباقي األجناس األدبية األخرى، 
نظرا لكون الشـــعر دفقة إبداعية ال تأنس إلى 
الحفـــظ أو التأجيل أو ”التبريد“ أو االختمار. 
لكن هذا االختالف الواســـم للشعر ال ينفي عن 
أصلـــه اإلبداعي خاصيتي التـــروي والتحّرر. 
ألجل ذلـــك ما يكتب على عجل يقرأ على عجل، 

ويتوارى كذلك على عجل.
وتؤكد ســـعيدة تاقـــي أن األديب والمثقف 
كائنـــان منتميان إلـــى واقعهمـــا االجتماعي 
والسياسي والفكري واإلبداعي، وأن كال منهما 
يفكر في تلك التحوالت المرصودة حاليا، لكن 
بطرائـــق مختلفة، وهذا مكمـــن االغتناء. فمن 
الطبيعي أن تواصل الكتابة األدبية مساراتها. 
ومـــن الطبيعي أن يبحـــث الكّتاب عن صيغهم 
الجديدة لإلبداع والتجريب والخلق. وال شـــك 
أن أعمـــاال عديدة قـــد تبّنت مخـــاض الحراك 
العربـــي أو عمـــدت إلـــى تصويـــر أجوائه أو 
ســـجلت انتماءها إليه. لكن في ظل االشتراط 
المرحلـــي، االســـتلهام وحده يمكـــن أن يكون 
مفيـــدا إبداعيـــا إلنتاج أدب ليـــس مهلهال وال 
يشكو من التقريرية أو من االستعجال. فحياة 
األدب مثل حياة الشـــعوب ال تقاس بالسنوات 

على أطراف األصابع.
عـــن طبيعـــة الثقافـــة التكنولوجيـــة فـــي 
الممارســـة العربيـــة تعتبر تاقـــي أن الفضاء 
الرقمـــي خلق مســـاحة للتعبير متحـــّررة من 
القيود التي تكّبل واقعنا الثقافي، وأن النشـــر 
اإللكتروني اســـتوعب ممارســـة مفتوحة على 
كل االحتماالت مقارنة بالنشـــر الورقي. واألمر 
حين ننظـــر إليه، بعيـــدا عن مكامـــن النقص 
والخلل، يتيح لـــألدب ولإلبداع عموما تفعيال 

حقيقيا لروح اإلبداع.

األنوثة والشعر

عن األنوثـــة في الكتابة بعيـــدا عن موقف 
صريح مـــن وضـــع األنوثة كحيـــز اجتماعي 
مهّمش ومعتدى عليه من الســـلط االجتماعية 
والسياســـية والثقافيـــة بالتجاهل واالختالل 
والنكران، تقول ســـعيدة تاقي ”فعل الكاتبة ال 
ينفصل عن التمّثالت السائدة داخل المجتمع 
بوعـــي أو بـــدون وعـــي. واللغة التـــي تحمل 
الكتابة تحمل الفكـــر الذي أنتـج اللغة، والذي 
أنتـــج الوعي بهويـــة الكتابة وبســـلطة اللغة 

وباشتراطات الوجود. 
إن الصـــور النمطيـــة التي نحيا وســـطها 
ســــتعيد بالضـــرورة إنتاج تمثيالتهـــا إن لم 
تع الذات الكاتبة شـــرط التغييـــر، بحكم كون 
هذه الـــذات مازالت موصولة إلى الثقافة التي 
شكلت تلك الصور النمطية أو مازالت متماهية 
مع قيمها المتداولة. ألجل كل ذلك فعل الكتابة 
-عنـــد الكاتبـــة مثله عنـــد الكاتـــب- ال يمكنه 
أن يعيـــد بناء العالم بشـــكل يحترم إنســـانية 

اإلنســـان دون امتثال لتصنيـــف بيولوجي أو 
جنسي أو اجتماعي“.

تقول الشـــاعرة عن الفجوة مـــا بين النقد 
واإلبـــداع خاصة في ظل غيـــاب نظرية نقدية 
عربية: إن هذا الســــؤال يضعنـــا في صيغـته 
العامة أمام صـــورة الجزر المعـزولة في واقع 
مجتمعي تعـمه الفجـوات، وتتراكم على أبنيته 

التصّدعات. وذلك صحيح إلى حّد بعيد.
قد يكون الســـبب في ذلك من منطلق يغرق 
في التشـــاؤم، تشـــظي قيم التـــآزر والتعاون 
في التشـــييد بيـــن كل الفعاليات السياســـية 
والفكريـــة والثقافيـــة واإلبداعيـــة. وقد يكون 
الســـبب من منطلق يتمســـك بالتفـــاؤل تحّرر 
اإلرادات الفاعلة من سطوة النفوذ في التسيير 
واشـــتغالها دون انتظـــام موّحد، ســـعـيا إلى 
إرباك الفراغ وإمداد العطاء بالســـبل المالئمة 
لإلبداع والخلق واإلنتاج واإلشعاع. وقد يكون 
لتخصيص كل عالقة ثنائية يصوغها السؤال 

بتحليل منفرد، تركيب آخر ودالالت أخرى.
ســـعيدة تاقي كتبت الشـــعر ومن ثم قدمت 
للمكتبة العربية الروايـــة والنقد األدبي وهي 
ال تحـــب النظر إلى األجنـــاس األدبية، وكأنها 
فريـــق محاربيـــن يتقاتل داخـــل حلبة صراع، 
والبقاء سيكون لألشرس، من منطلق أن الزمن 
ضّيـــق وثابت، وال يحتمل غير ســـيادة جنس 

أدبـــي واحـــد. ألن األجناس األدبيـــة كينونات 
حية تســـتطيع أن تنمـــو وأن تتطـــور. لكنها 

تستطيع أن تتحول وأن تتعايش كذلك.
تقـــول محدثتنـــا لقد أثبت الشـــعر في كل 
ســـيرورات اإلنتـــاج اإلنســـاني قدرتـــه علـــى 
الصمود بإبداع مبهـــر وروح خالقة متجددة. 
وصيـغـــه  وأنماطـــه  أنواعـــه  عبـــر  وكشـــف 
اإلبداعية قـبولـــه محاورة األنســـاق الثقافية 
الموازية لوجوده، وانفـتاحه على أمداء تـطّور 
الفكر اإلنســـاني. وال أظن أن الكون الشعـري، 
فـــي زمننا هـــذا، ســـيفارق خـــواص وجوده 
ومعتاد ســـجله منذ زمـــن المعّلقـــات أو زمن 
التراجيديا اإلغريقية أو قبلهما معا. أما فيما 
يخص الرواية فهي ال تمتلك في خزانة اإلبداع 
البشري ما قد حّققه جنس الشعر. إنها جنس 
إبداعي جديد مازال في طور النمو واالكتمال، 

يبحث عن صيغه ويجّرب أدواته.

 [ الكتابة بوعيها وال وعيها ال تنفصل عن مجتمعها

سعيدة تاقي: الرواية لم تحقق ما حققه الشعر بعد

ــــــس األمر بالهّني في االنتقال والترحال من بيت الشــــــعر إلى دروب الرواية، وأن تكون   لي
ــــــك مبدع كل هذا، وهذا ما  فــــــي ذات الوقت ســــــابحا في محيط النقد. قليل ونادر أن ميتل
جنحت فيه الشاعرة املغربية ســــــعيدة تاقي؛ أن تقّدم نفسها الشاعرة والناقدة والروائية. 
وجاء تكرميها من قبل مؤسسة املثقف سيدني مبنحها درع املثقف للثقافة واألدب والفن، 
أكبر دليل على منجزها اإلبداعي والنقدي. حول جتربة ســــــعيدة تاقي كان لـ“العرب“ هذا 

احلوار معها.

األدب يقتـــرح تمّثالتـــه للحيـــاة 

وللواقع وللوجود، لكنه ال يدعي 

مالحقـــة مـــا يـقــــع، أو متابعة ما 

يستجد

 ◄

الشـــعر أثبت في كل سيرورات 

اإلنتــــاج اإلنســـاني قدرتـــه على 

وروح  مبهـــر  بإبـــداع  الصمـــود 

خالقة متجددة

 ◄

للقراء آراء@
● مروى الخطاب: تمثل القصة الصراع بين 

الروح والمادة، بين العقائد الدينية والخلقية 
واالجتماعية بين الفضيلة والرذيلة، بين 
الغنى والفقر، بين الحب والمال في هذه 

الحياة. أبطال الرواية يدرسون في جامعة 
واحدة يستقون نفس األفكار، ولكن تختلف 

آراؤهم طبقا للوراثة والتربية. أما بطل هذه 
الرواية محجوب عبدالدايم، فقد كان وغدا، 

صار في رمشة عين فيلسوفا.

● سرمني عبدالله: محجوب عبد الدايم 

يمثل النموذج الحي لمقولة دوستويفسكي 
الشهيرة ”إن لم يكن الله موجودا فإن كل 
شيء مباح“. أجمل ما يوصف به هو ما 

وصف به نفسه حين قارن بين نفسه وبين 
جامعة أعقاب السجائر، وقال إنه ال يختلف 

عنها كثيرا فهي تجمع أعقاب السجائر وهو 
يجمع أعقاب الفلسفة، فيأخذ أقذر األفكار.

● أيمن أقور: الرواية تلقي الضوء على فترة 
الثالثينات من القرن العشرين وما كان يتميز 

به المجتمع المصري من تسامح ديني 
وفكري، فعلي طه الملحد الشيوعي المؤمن 
باالشتراكية يعيش بجانب مأمون رضوان 

المؤمن باإلسالم والعروبة وأوهام الخالفة، 
وفي نهاية الرواية يدور حوار بين علي طه 
ومأمون رضوان، يتنبأ فيه نجيب محفوظ 
بالصراع الذي سيحدث في المستقبل بين 

التيار اإلسالمي وتيار الحداثة والدولة 
المدنية الحديثة.

● علياء محمد: بالرغم من مرور فترة طويلة 

للغاية على مشاهدتي للفيلم المأخوذ عن تلك 
الرواية، إال أنني عند قراءتي لها كان عقلي 

يستحضر الشخصيات التي أدت األدوار 
بالفيلم، فجعلني أتصور أنني أشاهد فيلما 
ماثال أمامي. خالل تلك الرواية ألقى نجيب 

محفوظ الضوء على فترة الثالثينات من 
تاريخ مصر، وانقسام المجتمع إلى فئة عليا 

وفئة سفلى، دون تواجد وسط بينهما.

● سارة: هذه رابع رواية أقرأها لنجيب 

محفوظ حتى اآلن. وحتى اآلن مازال نجيب 
محفوظ يثبت لي أن عثوري على رواية له هو 
صيد عظيم لما له من المتعة واالستفادة في 
نفس الوقت. إن أجمل ما أعجبني فيها هو 
أنني طيلة مسيرتي بين صفحاتها وجدتها 

تأخذني في رحلة من التأمل العميق في شتى 
أمور الحياة. فقد جمع في هذه الرواية بين 
صداقة أربعة من الشباب. كل منهم يختلف 

تمام االختالف عن اآلخر وينقل لنا نحن 
القراء رسالة ما.

● رنا عيسى: الرواية نصان. ما قبل الزواج 

من إحسان وما بعد الزواج: بالنسبة إلى 
الجزء األول: فهمت حالة محجوب من ناحية 

ابتكار فلسفة يمارسها بشكل عفوي، وهذه 
الفلسفة تتعارض مع كل ما سواها وهو 

يحس أنه في مأزق وتتحول الحياة إلى كتلة 
مقارنات طويلة. وبالنسبة إلى الجزء الثاني: 

هو رحلة البحث عن مخدر لهذه المعاناة.

● مصطفى إسماعيل: بدايتها كانت جيدة 

نوعا ما في وصف الشخصيات واألماكن، 
وهذا ليس بجديد على محفوظ وإن كان 

شيئا رائعا، وهو يكتب تلك الرواية في بداية 
حياته اإلبداعية، القصة قد يراها البعض 

جيدة إلبداء فكرته، ولكني ال أراها كذلك، فقد 
كان من الممكن أن يأتي بثيمة أخرى حول 

من يبيعون مبادئهم للوصول إلى ما يطلبونه 
من دنياهم، ولكن أعتقد أن الكاتب كان يشك 

في أنها قد تكون فكرة عادية فأقحم فيها 
فكرة الجنس.

● محفوظ عفيفي: تعتبر الرواية االجتماعية 

األولى لنجيب محفوظ، ولكن من المستحيل 
أن تشعر بذلك. فنجد أن الكاتب يكتب بتمكن 
غير عادّي ولغة عربية سهلة وجميلة، وسيل 

متدفق من النقاشات العميقة وتوظيف 
السياسة في الرواية بشكل محكم. ولكن ما 

يعيب الرواية هو شيء واحد أن في بدايتها 
تكاد تشعر أن للرواية ثالثة أبطال رئيسيين، 

وما إن تتعمق فيها حتى تجد بطال واحدا، 
وهو محجوب عبدالدايم.

● عبدالله األسمري: صاغ لنا نجيب محفوظ 

رواية عن شخصيات تحاكي عدة طبقات 
في المجتمع المصري إبان 1945. وكانت 

الشخصية األساسية تحاكي الواقع الجاحد 
لكل شيء من أعراف وتقاليد ودين، المعترف 

فقط بعمله ونفسه وحياته هو كفرد وليس 
كجزء من مجتمع.

] نجيب محفوظ روائي 
مصري (1911 - 2009). 

أعماله اتسمت بالواقعية 
الحية لم تلبث أن اتخذت 

طابعا رمزيا كما في 
رواياته ”أوالد حارتنا“ 
و“الحرافيش“ من أهم 
أعماله ”بداية ونهاية“ 

و“الثالثية“ و“ثرثرة 
فوق النيل“ و“اللص 
والكالب“ و“الطريق“.

بعد سلسلة من الروايات التاريخية 
الفرعونية، تأتي أول رواية يكتبها نجيب 

محفوظ عن القاهرة. ”القاهرة الجديدة“ هي 
بداية كتاباته عن مدينته المفضلة القاهرة 

وعن تفاصيل الحارة والحياة وتغيراتها في 
هذه المدينة التي طالتها يد الزمن وتغير 
العادات واألخالق وانحسار القيم لصالح 

المادة.

القاهرة الجديدة

نجيب محفوظ

دار الشروق

سعيدة تاقي: حياة األدب مثل حياة الشعوب ال تقاس بأطراف األصابع

نقل الشـــاعر املصري عبدالرحمـــن األبنودي على إثر وعكة صحية 

إلـــى مستشـــفى الجالء العســـكري بقرار مـــن الرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي، وهو بحالة مستقرة اآلن. 

قال الشاعر والناقد ســـلطان العميمي، إن الروائي التركي الشهير 

يشـــار كمال، توفـــي دون أن ينال جائزة نوبل التي ظل مرشـــحا لها 

منذ العام ١٩٧٣.

 نحـــو ١٥ قطعة فنيـــة نادرة 
ّ

أعلنـــت وزارة الثقافـــة الفرنســـية أن

ســـرقت، األحـــد، من املتحـــف الصيني بقصـــر شـــاتو دو فوتنبلو 

الواقع جنوب شرق باريس.

◄ نشرت المؤرخة األلمانية ميريام 
جبه إردت كتابا تؤكد فيه أن جنود 
الحلفاء انتهكوا ما يقرب من مليون 

سيدة وطفلة حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية.

◄ نظم مركز التراث اللبناني في 
الجامعة اللبنانية األميركية، لقاء 

حول ”مي زيادة في ذاكرة وطنها“، 
بمشاركة شخصيات أدبية وفكرية.

◄ صدر عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة في مصر ديوان ”أحبك 

من هنا إلى بغداد“، للشاعرة دنيا 
ميخائيل.

◄ افتتح األمير سعود بن 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير 

منطقة حائل، معرض الفيصل ”شاهد 
وشهيد“ وذلك بمركز المؤتمرات في 

المدينة الجامعية.

◄ طالب محمد سلماوي، رئيس 
اتحاد كتاب مصر، خالل المهرجان 

األدبي لشعراء دول المحيط 
الباسيفيكي، في العاصمة الفيتنامية 

هانوي، شعراء آسيا والباسيفيك 
بالتصدي لإلرهاب.

باختصار

التطهير الثقافي

أبوبكر العيادي

} مرة أخرى يقيـــم المتطرفون الدليل على 
أنهم يعيشـــون خارج العصر والتاريخ، بل 
خارج اإلنسانية. وهل أدل على عدم انتمائهم 
إلى المجموعة البشـــرية مـــن الفيديو الذي 
بثته داعش على المواقع االجتماعية، وفيه 
يظهـــر أنصارها وهم يحطمـــون بالمطارق 
والمثاقب والفؤوس عددا من نفائس التراث 
اإلنســـاني. وإذا كان نســـف طالبان ألصنام 
باميـــان البوذية في أفغانســـتان، وتحطيم 
القاعـــدة فـــي جنوب شـــرق آســـيا لتماثيل 
المرجان بجـــزر المالديف، وتدمير جناحها 
في الغرب اإلســـالمي لمقامـــات الصالحين 
في تمبكتـــو، وحرق الزوايـــا الصوفية في 
ليبيا وتونس، قد أثارت اســـتياء الساهرين 
علـــى صيانة التـــراث اإلنســـاني، فـــإن ما 
أقدمـــت عليـــه داعش فـــي الموصـــل أثارت 
اســـتنكار المجتمع الدولـــي برمته، بوصفه 
جريمة بشـــعة، ألن ”ذاكرة اإلنسانية قاطبة 
هـــي المســـتهدفة في هـــذه المنطقـــة، مهد 
الحضـــارة والكتابة والتاريخ“ كما قال جان 
لـــوك مارتنيز رئيس متحـــف اللوفر. بعض 
المتخصصين في علم األديان فســـروا هذه 
الهجمة الشرســـة برفض المتدينين على مّر 
التاريخ الصورة كشـــكل من أشكال الوثنية، 
كما حدث فـــي بيزنطة خالل القرنين الثامن 
والتاســـع، أو في أوروبا مع البروتستانت 
في القرن السادس عشـــر، ولكن الفيلسوف 
جيرار لوكلير يرى أن اإلسالميين يتذرعون 
بتقاليـــد دينيـــة تناهـــض األيقونـــات، وما 
يريدون في الواقع إال إعادة خلق اإلنسانية، 

حسب مواصفاتهم.
لقـــد أثبت هؤالء المســـتترون بجالبيب 
الدين للعالم أجمع أنهم كاألوبئة والجوائح، 
ال يعرفـــون إال الفتك بكل من خالف خطابهم 
الرجعي وفكرهم المتحجـــر، وتدمير كل ما 
له صلة بالفنون والثقافة والحضارة، وأنهم 
همـــج يّدعـــون زورا إحالل مجتمـــع الطهر 
والنقـــاء، والعـــودة باإلســـالم إلـــى أصوله 
األولـــى، ومـــا يِحّلـــون حيثما حّلوا ســـوى 
الدمار والقتل والســـبي واالغتصاب ومحو 
الذاكرة اإلنسانية، غايتهم إخضاع البشرية 
كافـــة، وخلق إنســـان جديد على شـــاكلتهم 
يـــردد بدعهم، ويعلن لهم الوالء والطاعة في 
خنوع وخضوع. ألنهم في الواقع ال يملكون 
خلقـــا وال دينـــا وال ثقافة، بـــل هم عصابات 
جعلـــت الجريمـــة شـــرعة، ما انفكـــت منذ 
ظهورها تقترف أبشـــع الجرائم، جرائم ضد 
األحياء وضـــد األموات، ضد الماضي وضد 

المستقبل.
والمســـاجد  المعابـــد  نســـف  فبعـــد 
وحتـــى  الصالحيـــن  األوليـــاء  وأضرحـــة 
األنبياء (مقـــام النبي يونـــس مثال) وحرق 
المتاحف  وتدميـــر  والمخطوطات،  الكتـــب 
والمعالم التاريخية، لم تعد الحرب على تلك 
العصابات رهانا لصيانة األرواح فحســـب، 
وإنمـــا أيضا لصيانة تاريخ اإلنســـانية من 
االندثار. ألن ما ارتكب في الموصل وسواها 
من المواقـــع األثرية في العـــراق ليس فقط 
تطهيـــرا ثقافيا كما وصفتـــه إيرينا بوكوفا 
مديرة اليونسكو، بل جريمة ضد اإلنسانية.

* كاتب من تونس مقيم بباريس
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تواصـــل الفنانـــة املصريـــة نيللـــي كريـــم تصوير عدة مشـــاهد منوعات

خارجية من مسلســـلها الجديد {تحت السيطرة}، املزمع عرضه 

في رمضان القادم.

ســـقط النجـــم التركي قاديـــر دوغلو من فوق ظهـــر حصان أثناء 

تصويـــره ألحد مشـــاهد مسلســـل {حبيبـــي املنقلـــب}، ونصحه 

األطباء بمالزمة الفراش حتى يسترد عافيته.

برئـــت اإلعالمية ريهام ســـعيد مـــن تهمة التعـــدي بالضرب على 

مســـاعد املخرج محمد ماهر، والحادثة وقعت أثناء تصوير برنامج 

{قلبك أبيض} في رمضان املاضي.

◄ فاز الفيلم الطويل ”إطار الليل“ 
للمخرجة املغربية تاال حديد باجلائزة 

الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة 
الذي اختتم مؤخرا، كما فاز الفيلم القصير 
”حوت الصحراء“ للمخرج عالءالدين اجلم 

باجلائزة الكبرى 
للمهرجان. وعرفت 
املسابقة الرسمية 

للمهرجان في دورته 
السادسة عشرة 

مشاركة 15 
فيلما طويال، 
مثلت أجياال 
وحساسيات 
فنية مختلفة، 

عكست 
طاقات 

سينمائية 
مغربية 

واعدة.

◄ تعاقدت الفنانة املصرية رانيا فريد 
شوقي، على املشاركة في بطولة مسلسل 
جديد بعنوان "نسوان قادرة"، والذي من 
املقرر عرضه في رمضان املقبل. ويدور 

العمل حول حكاية ثالث سيدات ال توجد 
أي عالقة تربطهن ببعض، ولكن ظروف 

احلياة جتمعهن وجتعلهن 
صديقات، ليكشف املسلسل 
عن أحالمهن ومشاكلهن 

املشروعة وغير املشروعة، 
كما يناقش العمل قضايا 

تهم املرأة بأسلوب جريء 
ودون إسفاف أو ابتذال. 

ويشارك في بطولة 
"نسوان قادرة"، عبير 
صبري، وجنالء بدر، 

وهو من إخراج 
أحمد عاطف.

◄ يتواصل بالعاصمة السعودية الرياض 
حتى أواسط مارس اجلاري، معرض الفنان 

التشكيلي السعودي مشعل العبيدالله. 
وفيه يستوحي الفنان أفكاره من احلياة 

اليومية ومن اإلنترنت، ويكّون صورا 
ميزج بينها بأسلوب فني، ليحملها رسائل 

رمزية ذات مغزى إنساني أو سياسي أو 
اجتماعي. وعن هذا األسلوب يقول مشعل 

العبيدالله: هو فن غير تقليدي، فن معاصر، 
وفيه أستلهم أشياء من الثقافة السعودية، 

وأعيد تصميمها بشكل جمالي، كلوحة 
”الشماغ“ أو الكوفية التقليدية، بشكل 

مغاير.

◄ يقيم املشرفون على املركز الكاثوليكي 
املصري اليوم اخلميس 5 مارس اجلاري، 

حفل تأبني للفنانة الراحلة فاتن حمامة 
بقاعة النيل، بحضور أسرة الفنانة، 

حيث سيتم التحدث عن أهم احملطات 
الفنية والشخصية في حياتها. وكانت 

إدارة مهرجان املركز الكاثوليكي املصري 
للسينما، قد قررت إهداء الدورة الـ63 

املنعقدة خالل الفترة 
من 27 فبراير 

املاضي وحتى 
6 مارس 

اجلاري، إلى 
روح سيدة 

الشاشة العربية 
الفنانة فاتن 

حمامة.

◄ ”الرجل اآلخر“ فيلم وثائقي من إخراج 
السينمائي السويسري نيكوال روسيي، 

يرصد فيه حياة آخر رئيس في حقبة امليز 
العنصري بجنوب أفريقيا، وهو فريدريك 

دوكليرك، وعنه يقول مخرج العمل 
”التاريخ يتذكر مانديال بكونه من وضع 

حدا لعقود من امليز العنصري في جنوب 
أفريقيا، لكن التاريخ نسي أن مانديال لم 

يكن وحيدا، بل ساعده في ذلك رجل آخر، 
هو دوكليرك“. فيلم ”الرجل اآلخر“ يعرض 

حاليا في قاعات السينما األميركية، وسيتّم 
عرضه الصيف املقبل في جنوب أفريقيا.

◄ أعلنت جمعية ”مغرب الثقافات“ أن 
التوأم النيجري: ”بول وبيتر أوكوي“ 
الشهيرين بـ“بي-سكوير“ سيحييان 

يوم 31 مايو القادم، مبنصة أبي رقراق 
بالرباط، حفال فنيا ضخما، وذلك في إطار 

فعاليات الدورة الـ14 ملهرجان ”موازين 
إيقاعات العالم“، الذي سينتظم ما بني 29 

مايو والسادس من يونيو املقبلني. يذكر أن 
الثنائي ”بي-سكوير“ ابتكرا معا موسيقى 

”أر أند بي سوكا“ األفريقية.
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} القطيــف (الســعودية) -  قدمــــت ”جماعة 
السعودية مؤخرا  الفن التشكيلي بالقطيف“ 
معرضها الســــنوي الخامس عشر، في صالة 
الفنــــون التــــي ضّمــــت اثنين وســــتين عمال 
تشكيليا لخمســــة وأربعين فنانا وفنانة من 
الســــعودية والبحريــــن وفلســــطين، تفاوتت 
تجاربهم المقدمة بنــــاء على تفاوت األجيال 

التشكيلية المشاركة.
وعــــن األعمــــال المشــــاركة يقــــول رئيس 
جماعــــة الفــــن التشــــكيلي بفنــــون القطيف 
الفنان سعيد الجيراني ”لقد تنّوعت األعمال 
حســــب تنّوع الفنانين، فجاءت وفق مدارس 
فنية تباينت بيــــن التجريديــــة واالنطباعية 
والتعبيريــــة، كمــــا شــــاركت الفنانــــة هــــدى 
القطري بعمل فخاري جاء على شكل مشهدية 

مسرحية تراثية تستكمل ديكور الصالة“.
وعــــن المعــــرض تحدثت الفنانة ســــعاد 
قائلة ”المعرض الجماعي  أوخيك لـ“العرب“ 
الســــنوي عــــرس لجماعــــة الفن التشــــكيلي، 
فهو يحتفي بجميع المشــــاركين ســــواء من 
المنطقــــة أو خارجها. حيث يكــــّون كتلة من 
الفــــن بأنواعــــه“. وتتابع ”بعد 15 ســــنة من 
العمــــل الســــنوي يأتــــي المعرض فــــي هذه 

الســــنة متنّوعا وملهما لــــكل فناني المنطقة 
وخارجها“.

وجاءت المشــــاركة الفلســــطينية كضيف 
شــــرف في المعرض، حيث كان من المقرر أن 
يشــــارك الفنان التشــــكيلي الفلسطيني رماح 
الحسني منذ عام 2011، غير أن إحدى غارات 
العدو اإلسرائيلية عجلت بوفاته، األمر الذي 
دفع برئيــــس نــــادي الفنون الفنان حســــين 
حبيــــل للتواصل مع والد الشــــهيد للحصول 
علــــى اللوحــــات تخليــــدا لذكــــراه، وتحقيقا 

لرغبته في المشاركة.
بيــــد أن ظروف النقل من غزة إلى شــــرق 
السعودية كانت صعبة ومعقدة، لهذا اكتفت 
الجماعــــة بعرض ثالثة أعمال منســــوخة من 

اللوحات األصلية للشهيد. 
ويقول الحبيل في هــــذا الخصوص ”في 
عام 2011، وبعد فتح باب اســــتقبال األعمال، 
كنت ضمــــن طاقــــم إدارة جماعة التشــــكيل، 
وقد تعرفــــت على الفنان الراحــــل رماح عبر 
الفيســــبوك، وكانــــت أمنيته أن يشــــارك في 
المعــــرض الجماعــــي للجماعــــة، فطلبت منه 
إرسال عمله للمشاركة، ولكن وألسباب أمنية 

في غزة حالت دون اإلرسال وقتها“. 

ويستطرد الحبيل ”تأجلت مشاركة رماح 
إلــــى المعرض القادم، وفــــي عامنا هذا، وفي 
وقــــت اإلعداد للمعرض تواصلــــت معه، لكنه 
لم يرّد على رســــائلي، لقد استشهد رماح في 

إحدى الغارات اإلسرائيلية“.
ويحرص المنظمــــون، وعلى مدى خمس 
عشرة سنة، على أن يكون المعرض احتفالية 
كبيــــرة علــــى المســــتوى الفنــــي والثقافي، 
لــــذا يهتمــــون بجدولة برامــــج ثقافية وفنية 

وبصرية ثرية للزوار.
فقد احتضن المعــــرض العديد من ورش 
العمــــل الفنية والحرفية التي امتدت بشــــكل 
يومــــي طيلة أيــــام تنظيمه، نذكــــر من بينها: 
ورشة عمل عن فن الديكوالج ألزهار العلوي، 
وأســــرار األلــــوان لمحمــــد المصلــــي، ولغة 

الضوء للفوتوغرافي محمد الخراري.
كما قّدم الفنان السعودي قصي العوامي 
ورشة عمل حول تجربته التشكيلية األخيرة 
التــــي عرضهــــا بمدينــــة الخبــــر، واختتمت 
الفعاليــــات الثقافيــــة بورقــــة نقديــــة قدمهـا 
الفنــــان عبدالعظيــــم آل شــــلي حــــول تجربة 
للفنانة التشــــكيـلية السعودية دالل  ”أوراق“ 

الجارودي.

وجيهة عبدالرحمن

} رمضان علي ممثل مســـرحي سوري ساهم 
بجدارة في تنشيط المسرح بمدينة القامشلي، 
هـــذا ال يعنـــي أنـــه كان الوحيد، ففـــي الفيلم 
يشاركه شابان  القصير ”الهروب من دمشـــق“ 
ســـوريان، إّنهما مســـرحيا القامشـــلي اللذان 
جعـــال من مدينـــة القامشـــلي مدينـــة تحصد 
جوائز المســـرح، بالرغم من بعدها عن جســـد 

العاصمة وعن مراكز وقصور صّناع القرار.
بعـــد رحيلهـــم عـــن ســـوريا لـــم يكتفـــوا 
بالحصول على  اإلقامة األوروبية في ألمانيا، 
بـــل تجاوزوا ذلك إلى إتقـــان اللغة، لتبدأ بعد 
ذلـــك ومن خاللهـــا رحلـــة البحث عـــن الذات 
بخالف الكثيرين مـــن أمثالهم، الذين امتصت 
أذهانهم شاشات الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت، 

واعتمدوا بكسلهم على التواكل.
أعـــرف المزيد عـــن رمضان علـــي بخالف 
ريزان فرمان وهفـــال عثمان، أعرف عنه أيضا 
أنه قبل فتـــرة قصيرة، كانت ألمانيا قد ضمته 
إلـــى موســـوعة المتميزيـــن الذيـــن يجيدون 

أكثـــر من لغة. نعم شـــاب كردي ســـوري، عمل 
طوال ســـنوات في الظل، واآلن بات يمثل تلك 
الدولة التي لم تحتفـــظ في ذاكرتها به كممثل 
مســـرحي، أو علـــى أقل تقدير شـــاب موهوب 

يحتاج إلى الدعم.
هنـــاك في أوروبـــا حيث هناء عيشـــهم لم 
يبتعـــدوا بأرواحهـــم عن الحـــرب الدائرة في 
ســـوريا، ومعاناة الشعب الســـوري، فقد ظلت 
القضية الســـورية علـــى الـــدوام ديدنهم، لذا 
حاولوا مـــن خـــالل مهنتهم كممثلي مســـرح 

عرض المعاناة السورية.
وفـــي المقابل عرضوا هـــذه المرة قصتهم 
من خـــالل فيلم قصير، أو ربمـــا هي قصة كل 
الشـــباب السوري الذي أدار ظهره للبالد التي 
لم تحفظ ماء وجهه. ”الهروب من دمشق“ فيلم 
قصير (14 دقيقة) من إخراج لورينز بيل وروبن 
ويالند، يقوم بتغطية الحرب والضحايا التي 

تقع يوميا في سوريا الجريحة.
والفيلم يواجه المشـــاهد باألزمة السورية 
بطريقة جديدة، ويســـلط الضوء على الحاجز 
العاطفـــي، حيث تدور القصة حول شـــقيقين، 

أجبرتهمـــا الحرب على الهـــروب، حيث يقتل 
الشـــقيق األكبر بين أحضان الشقيق األصغر، 
بينما كانا في طريق اللجوء، ويتم تشـــخيص 

الحالة العاطفية بينهما.
تلـــك الحالـــة التـــي ال نراها في نشـــرات 
األخبار والصحف، الحالـــة التي تمثل اآلالف 
مـــن الالجئين الذيـــن يفرون مـــن منازلهم في 

الســـنوات األخيرة. والجدير بالذكر أن ثالثة 
من الممثلين فروا من دمشـــق، ولقوا مصيرا 

مماثال كما سرد الفيلم.
شـــارك الفيلم في مهرجـــان هوف الدولي 
الســـينمائي 2014، وســـيتم عرضه مســـتقبال 
بعدة عواصم فـــي العالم منها برلين، باريس، 

طوكيو، فيينا وبيروت.

يوسف حمادي

} الرباط - قبل آلة ”السويســـي“ و“الرباب“، 
وقبل تكنولوجيا التحفيظ باألقراص وذاكرات 
رفيق  حفظ المعلومات واألغاني، كان ”لوتار“ 
التجـــار المغاربـــة في رحالتهـــم الطويلة إلى 
األســـواق التجارية بالمناطـــق النائية، وكان 
”لوتيري“ فنانا يصنع الفرجة وُينســـي التجار 
لحظـــات الخســـارة فـــي العمليـــات التجارية 

الكاسدة.
و“عبـــدة“  ”الحـــوز“  قبائـــل  تجـــار  كان 
و“الغرب“، الذين ستنســـب إلى  و“الشـــاوية“ 
مناطقهـــم كثير من ”أغانـــي العيوط“ التراثية 
لهم  الشعبية، ال ينســـون مصاحبة ”لوتيري“ 
في رحالتهم التي قد تطول ألســـابيع وأشهر، 
كانوا يخصصـــون له ناقـــة يركبها وألعضاء 
مجموعتـــه، إن كانـــت لـــه مجموعـــة، دوابـــا 
يمتطونها معززيـــن مكرمين بين أفراد القافلة 

التجارية.
ومع غروب الشـــمس علـــى نهر أبي رقراق 
عند مشـــارف مدينة ســـال المغربية، أو وادي 
”لكســـوس“ عند هضبة طنجة العالية، أو على 

ضفة وادي تانســـيفت عند مدخل مراكش، أو 
بسهول سايس قرب فاس، وبعد ضرب الخيمة 
ونحر الخروف أو الجدي، وبدء عملية الشواء 
المغربـــي األصيـــل بطعـــم الملـــح والكامون، 
الفضية لمشـــروب الشاي  وإعداد ”الصينية“ 
األخضر المنعنـــع، يكون ”لوتيري“ قد بدأ في 
ترتيب آلته وتسوية أوتارها، وهو جالس في 

بروز ظاهر للحاضرين.

سمر ونغم

مع الرشـــفة األولى من كأس الشاي، يرفع 
التاجـــر رئيس القافلـــة يده إيذانـــا بانطالق 
السمر، فيبدأ العازف بمدح النبي واألصحاب، 
ثـــم يعرج على فـــن الملحون بقصيـــدة ”دملج 
التـــي مطلعها ”دملـــج زهيرو صبيغ  زهيرو“ 
بالصفر كان فجيبي يا أهل الهوى ومشـــا ليا 

باش نجاوب إلى تسال عنو تاج الغزالن“.
وبعـــد تثبيـــت الحفـــل بأغانـــي الهـــدوء 
الستراحة قصيرة،  والسكينة، يقف ”لوتيري“ 
يرشـــف خاللها مـــن كأس الشـــاي والتدخين، 
إن كان مبليـــا بالتبـــغ أو ”الكيـــف“ المغربي، 
وغالبا هو كذلـــك، فحالة عدم تعاطي التدخين 
بين الفنانين نادرة. ثم يعود الفنان متحمســـا 
لتســـوية أوتار لوتـــاره على مقامـــات النغمة 

”الحوزية“ أو ”العبدية“ أو ”الهيت“.
ثـــم يطلـــع بأحاســـيس الحاضريـــن إلى 
مســـتوى الذكرى بالحبيب الغائـــب في قبيلة 
االســـتقرار، أو الحاضر معهم فـــي ”الهودج“ 

أو داخـــل خيمة ”العياالت“؛ أي النســـوة، أما 
المدلالت منهن فيســـترقن السمع والنظر إلى 

الحفل في غفلة من الحاضرين.

أغان ملحمية

مـــن أغانـــي ”لوتار“ التي تهز اإلحســـاس 
فـــي مغرب فنـــون التـــراث والغنـــاء الجميل، 
أغنيـــة ”كبت الخيل علـــى الخيل ديرو حبيبي 
عالم“، ومعناها ”التقت خيل الفرسان مع خيل 
األعداء، فطالبت الحبيبة بأن يجعلوا حبيبها 
قائدا لفرسان القبيلة للدفاع عن شرفها“، وهي 
من األغانـــي التي يمتزج فيها الحب بالعتاب، 
والحسرة باألمل، مع اإليقاع الثابت الرصين.

وفي لحظـــة، والفنـــان على حالـــه يغني، 
ُتطلق ”توحويحة“؛ صرخة لطيفة، بصوت عال 

مـــن ركن ما مـــن أركان الخيمة، غالبا ما تكون 
صادرة عن تاجر من رجال القافلة، هزه الغناء 
شـــوقا لذكرى حبيـــب، ويختـــم ”توحويحته“ 
تلك، بالوقـــوف للرقص الرجولي الذي تحكمه 
النخوة وإشـــارة األطراف، داللة على الشـــوق 

إلى لقاء الحبيب أو حسرته على الفراق.
ثم يزيح التاجر جناح ”سلهامه“؛ برنوسه، 
إلى الجهة اليمنى ويدخل يده إلى ”الشكارة“؛ 
التي هـــي حقيبـــة جلدية متدلية إلـــى جانبه 
قـــرب خنجـــره، ويتجـــه صـــوب العـــازف في 
رقص وخيالء ليرشـــه بـــأوراق المال، تكريما 
لـــه واعترافا بفنيته في ليلة الســـمر تلك، بين 
التجـــار ســـادة القوافل المغربية أيـــام زمان، 
حين كان الصدق والمحبة واألمان سواســـية 
فـــي عالقـــات التاجر اإلنســـان مـــع المغربي 

الفنان.

[ عازف {لوتار} تتجاوز مهمته الفرجة إلى شحذ همة الباعة
آلة وترية تحيي سمر ليالي القوافل التجارية في المغرب

ــــــار“، آلة وترية مغربية يجلس إليها النجار املختص فــــــي مدن مراكش وفاس وخنيفرة،  ”لوت
ليمنحها الوقت الكافي للترطيب والتجفيف والتقعير، ليصنع لها جتويفات ومداخل صدى 
فــــــي بطنها العميق الذي تتالقى فيه نغمات أنامل العازف الفنان، فتتكامل وتنســــــجم في 
ما بينها لتخرج نغمة ســــــوية تطرب الســــــامعني في األعراس واملناسبات، أو في جلسات 
الســــــمر املتاح واملباح، الذي ُينسي هموم الســــــفر الطويل للقوافل نحو األسواق التجارية 

املغربية أيام زمان.

الشهيد الفلسطيني ضيف شرف في معرض سعودي

فيلم {الهروب من دمشق} ال يمنع الالجئين من الموت

{لوتار} آلة مغربية تحفظ الذاكرة الجماعية للقوافل التجارية
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معاناة السوريين الفارين من الحرب تتجسد في شريط سينمائي قصير

الفرجة  {لوتيـــري} فنان يصنـــع 

وينســـي التجار لحظات الخسارة 

في العمليات التجارية الكاسدة 

ليشحذ هممهم

 ◄

كنت أعرف رمضان علي قبل مغادرته مدينة القامشلي، حينما كان شابا صغيرا، لكّنني 
عرفت منذ حلظة التقائي به أّن له عامله اخلاص، حديقته السرية التي يحاول قدر اإلمكان 
احلفــــــاظ على نقائها، بالرغم من ظروف البيت الذي كان يعيش فيه، بني رفض لفنه ورغبة 
في أن ميتهن مهنة ما، ليســــــاهم في إعالة األســــــرة الكبيرة، طاملا أنه لم يقدر على إمتام 

دراسته، كنت أشجعه، وكان سعيدا بهذا التشجيع.



أمحد أبودوح

} أعلنت مؤسسة التعليم اخليرية ”كوغيتو“ 
عن توســــيع نشــــاطها ليشــــمل املغرب بعدما 
تركز منذ إنشــــائها على تقدمي منح دراســــية 
فــــي بريطانيا لطالب مــــن مخيمات الالجئني 

الفلسطينيني في لبنان.
وأقامــــت املؤسســــة نــــدوة فــــي العاصمة 
البريطانيــــة لنــــدن لإلعــــالن عــــن مبادرتهــــا 

اجلديدة في املغرب.
ويتمحور نشــــاط كوغيتو منذ تأسيسها 
قبــــل ٣ ســــنوات حــــول توفير منــــح للطالب 
العرب املتفوقني وإرسالهم للدراسة في أعرق 

املدارس البريطانية.
و“أتالنتــــك“  ”إيــــنت“  مدرســــتا  وكانــــت 
الشــــهيرتان من بني املدارس التي اســــتقبلت 
طالبا فلسطينيني. ويقول علي عرفان مؤسس 
كوغيتــــو أن تكلفة املنحة الواحدة قد تتخطى 

٥٠ ألف دوالر.
وعــــرض عرفان مقطعا مصورا حملمد فهد 
الطالب الفلســــطيني الذي انتقل من مخيمات 
الالجئني في لبنان لاللتحاق مبدرسة ”إينت“. 
وكان فهــــد مضطرا في الســــابق إلــــى النوم 
بجــــوار جدته فــــي غرفة صغيــــرة بينما كان 

شقيقاه ينامان على األرض.
وتغيــــرت حيــــاة محمــــد كثيــــرا حينمــــا 
انتقل إلى العيش في ســــكن الطــــالب التابع 
لـ“إينت“، إذ بات يخضــــع لنظام يومي صارم 
ويرتدي زيا إجباريا ويقضي معظم وقته في 

محاضرات متتابعة.
ويقول محمد إنه لم يكن من الســــهل عليه 
التأقلــــم فــــي املجتمــــع اجلديد، كمــــا كان من 
الصعب أيضا التعاطي مع جنسيات وثقافات 

لم يكن يتوقع في السابق االختالط بها.

الطالــــب  هويــــدي،  عبداللــــه  وأشــــار 
الفلســــطيني الــــذي كان يعيــــش فــــي مخيم 
لالجئــــني في لبنــــان قبل التحاقــــه هو اآلخر 
مبدرســــة ”إينت“ في بريطانيا، إلى صعوبات 
التعايش واالندماج التــــي واجهته في بداية 
عامــــه الدراســــي األول قبــــل أن يتغلب عليها 

ويرتقي إلى العام الدراسي التالي.
وكان عبداللــــه يجلس بجوار عرفان الذي 
قدمــــه كنموذج للطالب العــــرب الذين متكنوا 
مــــن اجتياز صعوبات جمة قبــــل أن يتمكنوا 
بســــهولة من التواصل مــــع املجتمع الغربي 

احمليط بهم.
وتســــببت عوائق اللغة وأجواء بريطانيا 
املختلفة أحيانا فــــي امتناع كثير من الطالب 
العرب عن االســــتمرار في الدراســــة والعودة 

إلى بلدانهم.
وحتدث عرفان عن هــــؤالء، وقال إن نظام 
التعليم في املــــدارس البريطانية يختلف عن 
التعليم في منطقة الشرق األوسط ”ألنه يعنى 
ببناء شــــخصية الطالب ومنحه الثقة وتغيير 

طريقة نظرته لألمور بشكل عام“.
سؤاال له  وحينما وجه مراســــل ”العرب“ 
حول خطط املؤسســــة للتعامل مع احلكومات 
العربية وتعميم التجربة داخل بلدان الشرق 
األوســــط حتى يستطيع عدد أكبر من الطالب 
االستفادة منها أوضح عرفان أن ”احلكومات 

العربية ال ترغب في ذلك“.
وقال ”حينما تتحدث إلى مســــؤول عربي 
عــــن جتربة مماثلــــة يذهب فــــي احلديث إلى 
أبعد نقطة عن جناح التجربة، لكن على أرض 

الواقع ال يحدث شيء“.
وعلــــق عضو مجلــــس العمــــوم (البرملان) 
البريطاني دانيال كافشنســــكي بأن احلكومة 
البريطانية تتبع نفس السياســــة جتاه بلدان 

املنطقة.
وقال كافشنسكي، الذي شارك في تأسيس 
كوغيتــــو مع عرفــــان قبل ثالثة أعــــوام وكان 
إنهم حرصوا  االفتتــــاح، لـ“العــــرب“  يحضر 
علــــى عــــدم التعاطي مــــع حكومة بــــالده منذ 
البدايــــة ”ألن احلكومــــة هنا دائمــــا ما تتخذ 
جتــــاه بلــــدان الشــــرق األوســــط رد فعل وال 

تلجأ أبدا إلى اســــتباق الفعل“. وأضاف ”إذا 
اســــتطعنا تأهيــــل الطالب العــــرب املتفوقني 
فإننا ســــنبني قادة يستطيعون حمايتنا هنا 
من خــــالل إخراج املنطقة مــــن الفوضى التي 
تغرق فيها اآلن. العملية هي ببساطة معادلة 

بال خاسر“.
وكان عبداللــــه، الطالب الــــذي لم يتجاوز 
الـ١٨، يقــــاوم اخلجل واالرتبــــاك الواضحني 
علــــى وجهه. وقــــال وهــــو ينظر إلى أســــفل 
ويالمــــس رابطة عنقه ”اضطــــررت إلى عبور 
سلســــلة طويلــــة مــــن االختبارات فــــي لبنان 
وعبر موقع ”ســــكايب“ قبل أن يتم قبولي في 

املدرسة“.
ويكــــون على الطالب عــــادة املرور بعملية 
شــــاقة قبل اســــتدعائه إلى بريطانيا إلجراء 

االختبار النهائي. وغالبا ما ترســــل املدرسة 
مدرسني لإلشراف على اختيار أفضل ٦ طالب 
من قائمة تضم ٨٠ أو ١٠٠ طالب عبر إجراءات 

معقدة.
ويتم إرســــال من وقع عليهم االختيار إلى 
بريطانيا إلجراء االختبارات النهــائية خالل 
أسبوع أو أسبوعــني تتولى كوغيـتو خاللها 
اســــتخراج تأشــــيـرات دخــــول الطــــالب إلى 
البلد باإلضـــافة إلى تذاكر الســــفر وتكـاليف 

اإلقامة.
وبــــرر عرفــــان إرســــال الطــــالب العــــرب 
إلــــى بريطانيا بــــدال من دعمهم مبنــــح مالية 
لاللتحاق مبدارس أجنبية في الشرق األوسط 
بأنه ”ليســــت في حاجة إلى مدارس إضافية 
هنــــاك، إمنــــا تفتقــــر العمليــــة التعليمية في 

البلدان العربية إلى نفــــس األجواء واخلبرة 
التي متنحها املــــدارس البريطانية للطالب“. 
وقــــال ”جوهر التعليم في الشــــرق األوســــط 
يكمــــن في احلفظ واالســــتذكار فقــــط، أما في 

بريطانيا فالطالب يتعلم كيف يفكر بنفسه“.
وتخطــــط كوغيتــــو لالنتقال بعــــد املغرب 
إلى توسيع مبادرتها لتشمل بلدان أخرى في 

املنطقة كتونس ومصر.
وتطمــــح املؤسســــة إلــــى اختيــــار طالبا 
واعديــــن فــــي كال البلدين كمحمــــد فهد الذي 
تخــــرج من مدرســــة ”إيــــنت“ والتحــــق بكلية 
الهندسة في أحد أعرق اجلامعات البريطانية 
ويحلم بإنهاء عامه األخير والعودة إلى لبنان 
وتقدمي املســــاعدة إلى مجتمع الالجئني الذي 

كان في السابق ينتمي إليه.

{كوغيتو} تفتح ذراعيها للطالب الواعدين في المغرب

17 الخميس 2015/03/05 - السنة 37 العدد 9847 

تعليم
مليـــار دوالر نفقـــات الواليـــات املتحدة األميركيـــة  من دخلها 

القومي على البحث العلمي لعام 2013 وهو ما يمثل 36 باملئة 

من اإلنفاق العاملي على البحث العلمي.

يونيـــو موعـــد انطـــالق امتحانـــات الثانوية العامـــة في مصر، 

باإلضافة إلى امتحانات الدبلومات الفنية، بحسب القرار الذي 

اصدره محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم املصري.

كليـــة وجامعـــة من أكثر مـــن 150 دولة وحوالـــي 20 ألف فريق 

للمشـــاركة في مســـابقة جائزة هالت الدولية التي تستضيفها 

كلية هالت إلدارة األعمال في دبي.

كوغيتو تنتظر التبرعات لتوسيع قاعدة منحها الدراسية

تتطلع مؤسســــــة "كوغيتو" للتوســــــع في بلدان عربية اخرى بعد جناحهــــــا في توفير منح 
دراســــــية لطالب فلسطينيني إلى أعرق مدارس بريطانيا وإعالنها عن افتتاح مبادرتها في 

املغرب.

[ مؤسسة التعليم الخيرية تبدأ برنامجا مغربيا للمنح الدراسية في بريطانيا  [ تطلعات للتوسع في مصر وتونس بعيدا عن الحكومات

400 6500

◄ أطلقت إدارة تعليم الرياض 
باململكة العربية السعودية، 

استطالعا لسكان العاصمة حول 
تغيير موعد الدراسة الصباحي 

في مدارس التعليم العام في 
خطوة لتقييم جتربة تقدمي الدوام 

الصباحي.

◄  افتتح مركز دراسة اللغة 
األملانية بحرم اجلامعة األملانية 

بالقاهرة، ألول مرة أبوابه لقبول 
الراغبني في التسجيل لاللتحاق 
لتعلم اللغة األملانية اعتبارا من 

األول من شهر مارس احلالي 
حتى يوم ١٥ مارس، على أن تبدأ 
الدراسة يوم ٢١ من الشهر نفسه.

◄ بحث فاعلون تربويون 
ومختصون في البيداغوجية في 
إطار ملتقى تربوي نظم مؤخرا 

مبدينة فاس باملغرب التصورات 
الكفيلة بتعميم تكنولوجيات 
االتصال واإلعالم في مجال 

التربية والتكوين خاصة في مجال 
تدريس املواد العلمية.

◄ قاطع مدرسو التعليم الثانوي 
واإلعدادي في تونس، منذ بداية 

األسبوع اجلاري امتحانات 
الفصل الدراسي الثاني، استجابة 

لدعوة النقابة مبباشرة تقدمي 
الدروس دون إجراء االمتحانات 

وشمل اإلضراب احلضوري أغلب 
معاهد محافظات تونس، حيث 

حضر املدرسون لتقدمي الدروس 
فقط.

◄ اتفق نائب رئيس الوزراء 
التركي ”نعمان قوتوملوش“ مع 

وزير التعليم العالي املغربي، 
حلسن الداودي، الثالثاء، في 

الرباط، على تعزيز العالقات بني 
البلدين في مجال التعليم العالي 

والبحث العلمي.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} الربــاط - دعا ممثـــل منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لدى الدول 
المغاربية، مايكل ميلورد، إلى ضرورة تطوير 
الـــدول الناميـــة لمنظوماتهـــا العلميـــة حتى 

يتسنى لها تحقيق التنمية.
جاء ذلك على هامش الجلســـة االفتتاحية 
للســـنة الضوئية وتقنيات اســـتعمال الضوء 
عام  2015 تحت شـــعار ”2015..  ســـنة للضوء 
بالمغرب“، التي نظمتها جامعة محمد الخامس 
بالربـــاط وجامعـــة األخويـــن بمدينـــة إيفران 
(وســـط) بشـــراكة مع مجموعة مـــن الهيئات 
والجمعيات والمنظمات غير الحكومية. حيث 
قال ميلورد إن إشكاالت التنمية مطروحة على 

مستوى الدول النامية وهو ما يتطلب من هذه 
الدول التوفر على منظومة علمية حتى يتسنى 

لها تحقيق التنمية.
وأوضـــح أن المنظومـــة العلمية تتضمن 
إنشـــاء مراكـــز بحث ولجان علمية وتشـــجيع 
والجامعـــات  بالمـــدارس  العلمـــي  البحـــث 

والتوعية بأهمية العلم.
وأشـــار إلى أن إطـــالق  ”الســـنة الدولية 
للضوء عـــام  2015“ من طـــرف األمم المتحدة 
يهدف إلـــى توعية  بتنســـيق من ”يونســـكو“ 
المواطنيـــن بأهمية الضـــوء وبإيجابياته في 

التكنولوجية الحديثة والبصريات والطاقة.
من جهته دعـــا عبدالحفيـــظ باني، رئيس 

حكوميـــة)،  (غيـــر  بالربـــاط  الفلـــك  جمعيـــة 
الحكومـــة المغربية إلى دعـــم البحث العلمي 
واألنشـــطة العلميـــة والمهرجانـــات العلمية. 
وأكد باني علـــى أهمية تقوية وتطوير العلوم 

عبر المقررات التعليمية.
يشـــار إلـــى أن  ”الســـنة الدوليـــة للضوء 
والتكنولوجيـــات القائمة علـــى الضوء 2015“ 
تتمثل في مبادرة عالمية ترمي إلى إبراز الدور 
الرئيســـي للضوء والتكنولوجيـــات البصرية 
في حياتنـــا اليومية وإلى تبييـــن أهمية هذه 
العوامل في ما يتعلق بمســـتقبلنا وبالتنمية 
المــســـتدامة للمجتمعـــات التـــي نعيـــش في 

كنفها.

وبينما تشـــير إحصائيات ”مركز البحوث 
واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  اإلحصائيـــة 
لمنظمـــة  التابـــع  (سيســـريك)،  والتدريـــب“ 
المؤتمر اإلسالمي، إلى أن حجم النفقات التي 
تخصصهـــا الدول اإلســـالمية مجتمعة خالل 
الســـنوات األخيرة من الدخل الوطني لصالح 
البحـــوث العلميـــة تضاعف ليصـــل إلى ربع 
بالمئة، نشـــر مركز ”جلوبال ريسرش“ الكندي 
تقريرا له في أكتوبـــر 2013 يظهر أن الواليات 
المتحدة وحدها تنفق 2.85 من دخلها القومي 
على البحـــث العلمي بما يزيد عـــن 400 مليار 
دوالر وهو ما يمثل 36بالمئة من حجم اإلنفاق 

العالمي على البحث العلمي.

تطوير البحث العلمي في الدول النامية سبيلها إلى تحقيق التنمية

 التعليم في الشرق األوسط يكمن 

في الحفظ واالســـتذكار فقط، أما 

في بريطانيا فالطالب يتعلم كيف 

يفكر بنفسه

◄

} دبــي - أعلنـــت مؤسســـة جائـــزة هالـــت 
الدولية عن أســـماء المتأهلين إلى النهائيات 
الذين سيتنافســـون في المســـابقة التاريخية 
التي تســـتضيفها كلية هالـــت الدولية إلدارة 
األعمال في دبي وذلك بعد تسجيل رقم قياسي 

ومشاركة 20 ألف فريق في الجولة األولى.
وســـيلتقي أكثر من 200 شـــخص من رواد 
األعمـــال فـــي المنطقة يشـــكلون 58 فريقا يوم 
14 مـــارس الجـــاري، حيث ســـيقدم المبدعون 
في العالـــم العربي أفكار مشـــاريعهم المميزة 
والمبتكرة والتي ستســـاهم في توفير التعليم 
المبكر والمســـتدام في أكثر المناطق فقرا في 

العالم.
وتتكون الفرق المتأهلة من طالب الكليات 
والجامعات في مختلف أرجاء الشرق األوسط 
إلـــى جانب عدد مـــن أهم كليـــات األعمال في 

العالم.
وســـيتأهل الفائز على مســـتوى المنطقة 
إلى المشـــاركة في النهائيـــات العالمية للفوز 
بالجائـــزة األولى والتـــي تبلغ مليـــون دوالر 
أميركـــي لتمويل الفكـــرة وتحويلها إلى واقع 
االســـتثماري  المشـــروع  وإطـــالق  ملمـــوس 

المستدام.
وتهدف جائزة هالـــت إلى التعريف بأفكار 
مشـــاريع األعمال االجتماعيـــة المميزة والتي 
تســـعى إلى توفير حلول ألهم المشـــاكل التي 
يواجهها المليارات من البشر.. وتعد الجائزة 
التـــي تقـــام بالتعاون مـــع مبـــادرة كلينتون 

العالمية أكبر مسابقة للطالب في العالم.

وتقام مراحل النهائيـــات اإلقليمية في كل 
من بوسطن وســـان فرانسيسكو ولندن ودبي 
وشـــنغهاي مع إقامة مرحلة نهائيات سادسة 

على اإلنترنت.
تســـتضيف دبي جائزة هالـــت الدولية مع 
مشـــاركة بارزة مـــن الطالب العـــرب لتحقيق 
الفـــوز بالمركـــز األول وتمويـــل بقيمة مليون 

دوالر أميركي.
ويقول  أحمد أشـــقر، المؤسس والرئيس 
التنفيذي لمؤسسة جائزة هالت الدولية حول 
ســـر اإلقبال الكبيـــر على المنافســـة في هذه 
قد يؤشـــر ذلك على نـــدرة التمويل  الجائزة “ 
المطلوب إال أن الجائزة هي المنصة الوحيدة 
التي تنتشر في 200 جامعة حول العالم، وال بد 
أن ذلـــك لعب دورا هاما في إقبال 20 ألف فريق 
على المشـــاركة فيها. مضيف أن المؤسسة ال 
تقدم الجائزة التي تبلـــغ قيمتها مليون دوالر 
فقـــط، بل تســـعى إلـــى إيجاد حلـــول ألصعب 
التحديـــات التـــي تواجـــه اإلنســـان العربـــي 
بســـهولة من خالل تقديـــم الفرصة للشـــباب 
لتأديـــة دورهم.  المســـؤولية  العرب ومنحهم 
قائال ”ســـنتمكن من تفعيـــل التواصل ما بين 
قادة المســـتقبل من أصحـــاب األفكار الجريئة 
وبيـــن المعنيين وأصحاب الشـــأن في جميع 
القطاعـــات الحكوميـــة والعامـــة والخاصـــة. 
ونحن ســـعداء بالدعم الـــذي حصلنا عليه من 
دبي ودولة اإلمارات، ونتطلع إلى التعرف على 
أهم أفكار المشـــاريع التي ســـتنتجها جائزة 

هالت دبي“.

وتهدف جائزة هالـــت إلى التعريف بأفكار 
مشـــاريع األعمال االجتماعيـــة المميزة والتي 
تســـعى إلى توفير حلول ألهم المشـــاكل التي 
يواجههـــا المليـــارات من البشـــر لذلك تعتبر 
الجائـــزة أكبـــر مســـابقة للطالب فـــي العالم.   
وكان الرئيس األميركي الســـابق بيل كلينتون 
قد أطلق تحدي هذا العام بهدف تقديم مشاريع 
ناجحة تساهم في توفير حلول التعليم المبكر 

لــــ10 مليـــون طفـــل فـــي المناطق المهمشـــة 
والفقيرة.

وســـتقدم الفرق المتأهلة أفكار مشاريعها 
أمـــام جمهـــور الحضـــور الدولي وذلـــك قبل 
اإلعـــالن عن اســـم الفريـــق الفائـــز بالجائزة 
األولى وكانـــت الفرق الفائزة ســـابقا بجائزة 
هالت الدولية قد عملت على إنشاء أكبر موزع 

لضوء الشمس في العالم. 

المتأهلون لجائزة هالت الدولية يتنافسون على أكبر جائزة طالبية في العالم

مشاركة قياسية لطلبة جامعات الشرق األوسط في جائزة هالت الدولية
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ميديا

} تونس - مثلت قضية تهديد حرية الصحافة 
واإلعـــالم في تونـــس مؤخرا، أبـــرز مخاوف 
املثقفني واإلعالميني، على خلفية مجموعة من 
االنتهاكات ضـــد الصحفيني اختلفت اجلهات 
التـــي ارتكبتهـــا بني قـــوات األمـــن والقضاء، 

أوجهات أخرى متفرقة.
ورغم متتع بعض الصحفيني واإلعالميني 
بحماية أمنيـــة ضد خطر املجموعات املتطرفة 
إال أن االنتهـــاكات التي يقـــوم بها عناصر من 
األمن ضـــد الصحفيـــني ال تزال مقلقـــة ولعل 
أخطرهـــا إشـــهار الســـالح فـــي وجـــه بعض 
الهجـــوم  تغطيـــة  مـــن  ومنعهـــم  املراســـلني 
اإلرهابي األخير الذي أســـتهدف دورية شرطة 
مبنطقة بولعابة احلدودية مبحافظة القصرين 

(جنوبي غرب البالد).
وحتدث زياددبـــار ممثل االحتـــاد الدولي 
للصحفيـــني فـــي تونس عن حجـــم التحديات 
الصحفـــي  تعتـــرض  قـــد  التـــي  والعراقيـــل 
التونســـي فـــي عملـــه امليدانـــي وخاصة في 
تغطيتـــه لإلرهـــاب ”هنالك تقاطـــع بني األمن 
القومـــي وحريـــة اإلعـــالم ففي أحيـــان كثيرة 
يجب علـــى الصحفـــي اإلخبار عـــن مصادره 
عندمـــا يتعلق األمر مبحاولة اغتيال أو عملية 

إرهابية“.
ويبرر دبار بعـــض الهفوات التي يرتكبها 
صحفيـــون ومتثـــل خطـــرا علـــى ســـالمتهم 
بعدم توفر  الشـــخصية وعلى ”األمن القومي“ 
اإلمكانيات الالزمة لتغطية الهجمات اإلرهابية 
واالفتقار إلـــى التدريبات املتعلقة بالســـالمة 

اجلسدية في أماكن النزاعات.
بدوره يروي حامت الصاحلي وهو مراسل 
إلحـــدى اإلذاعـــات فـــي محافظـــة القصريـــن 

احلدوديـــة مـــع اجلزائـــر، كيف تعـــرض هو 
وبعـــض زمالئـــه إبـــان تغطيتهـــم اإلعالمية 
للعمليـــة اإلرهابيـــة األخيـــرة العتـــداء لفظي 
قام بـــه عناصر من األمن ”كنـــا بصدد تغطية 
الهجـــوم اإلرهابي الـــذي اهتزت لـــه املنطقة، 
عندما قام أمني ملثم بتعنيفنا وأشهر السالح 
فـــي وجوهنا ومت طردنـــا ومنعنا من مواصلة 

عملنا“.
وعـــن املصاعـــب اليوميـــة التـــي تواجهه 
كمراســـل في منطقة حدودية تعرف مواجهات 
متكررة بني عناصر مـــن األمن واجليش وبني 
مجموعات إرهابية، قـــال ”أحيانا يتم اتهامنا 
بعـــدم احترام معنويـــات األمنيني خاصة بعد 
اســـتهداف زمالئهم ومننع من القيام بواجبنا 

الصحفي في تغطية احلدث“.
الصحفيـــني  نقابـــة  حـــذرت  بدورهـــا 
التونســـيني مـــن وضـــع وزارة الداخلية على 
قائمة أعـــداء احلرية على خلفيـــة االعتداءات 
األمنيـــة األخيرة ضد صحفيـــني أثناء قيامهم 
مبهامهـــم في مناطق حدودية تعيش على وقع 

االعتداءات اإلرهابية.
وأضافـــت النقابـــة في األســـبوع املاضي 
تعرضـــت ناديـــة الرطيبـــي مراســـلة التلفزة 
الوطنية األولى في محافظة القصرين (وســـط 
غـــرب البالد) إلى ســـيل من الشـــتائم من قبل 
أربعـــة أعوان أمن عند تغطيتهـــا لزيارة وزير 

الداخلية ووزير الصحة لتلك اجلهة.
وقد عبر نقيب الصحفيني ناجي البغوري 
عن اســـتهجانه مـــن االعتـــداءات األمنية على 
الصحفيني، مشـــيرا إلى أنه طلـــب من رئيس 
احلكومـــة عنـــد لقائه بـــه حمايـــة الصحفيني 
وجتـــرمي االعتـــداء عليهـــم. وقـــال إن النقابة 
ســـتلجأ لكافة وســـائل الدفاع عن الصحفيني 

مبا فيها مقاضاة األمنيني املعتدين.
مـــن جهتهـــا أصـــدرت رئاســـة احلكومة 
التونســـية بيانـــا دعت فيه إلـــى فتح حتقيق 
بشـــأن االعتداءات األخيرة على صحفيني في 

اجلنوب التونســـي وعبـــرت فيه عـــن دعمها 
املتواصـــل حلريـــة اإلعـــالم وحرصهـــا على 
توفير كّل الّضمانات الكفيلة بأداء الصحفيني 

واإلعالميني ملهامهم في أفضل الظروف.
وفـــي هذا الصدد، يقـــول محمود الذوادي 
رئيس مركز تونس حلريـــة الصحافة، ”ترتفع 
نســـبة االنتهـــاكات املوجهة ضـــد الصحفيني 
بارتفاع نســـبة االحتقان السياسي في البالد 
و يعرف القطاع منتهكـــني جددا كاملجموعات 
السياســـية والنقابـــات واملواطنني“. وأضاف 
إّن االستهانة بشكايات الصحفيني واملنظمات 
مـــن اجلرائم ضد اإلعالميـــني تزيد من حاالت 

اإلفالت من العقاب وتفتح الباب إلى املزيد من 
االنتهاكات. وأشار إلى أن هناك تخوفات بعد 
تشـــكل اخلارطة السياسية اجلديدة من عودة 
التضييق على الصحافة وحرية التعبير حتت 

يافطة احلرب على اإلرهاب واألمن القومي.
ويصـــدر مركز تونـــس حلريـــة الصحافة 
تقارير شـــهرية عن االعتـــداءات واالنتهاكات 
التي يتعرض لهـــا العاملون في قطاع اإلعالم 
وكذلـــك تقارير ســـنوية تســـلط الضـــوء على 
واقـــع الصحافة في تونس وقـــد تدفع باجتاه 
إصدار تشـــريعات حتمـــي الصحفيني وتنظم 
عمـــل القطاع اإلعالمـــي. كما حـــذر املركز من 

تنامـــي ظاهرة إفـــالت األمنيني مـــن العقاب، 
معتبًرا أن اعتـــذارات وزارة الداخلية ال تكفي 
لوقف االعتـــداءات املتكررة علـــى الصحفيني 

التونسيني.
من جهته، يرى مفدي املســـدي املستشـــار 
اإلعالمي للوزارة األولى وجود إرادة سياسية 
من احلكومة احلالية بأن يقوم الصحفي بعمله 
بطريقة حرة وبعيدة عـــن كل تضييق مضيفا 
”نحـــن ندين تعنيـــف الصحفيـــني، فالصحفي 
قبل كل شـــيء مواطن وهو شـــريك في كشـــف 
احلقائق ونحن نعمل على ضمان حقه الكامل 

في ممارسة عمله ووصوله إلى املعلومة“.

يواجــــــه قطاع الصحافة واإلعالم في تونس حتديات كبرى في ظل الوضع األمني املتقلب 
الذي تعيشه البالد، مع تزايد التهديدات اإلرهابية، ويجد الصحفيون أنفسهم وجها لوجه 

أمام انتهاكات متعددة ومن أطراف مختلفة.

التهديدات األمنية تلقي بثقلها على حرية الصحافة في تونس

مقص الرقيب يطال القضايا االجتماعية في صحف السودان

} اخلرطوم - ضيـــق جهاز األمن واملخابرات 
الســـوداني اخلناق على الصحـــف في تناول 
املوضوعـــات االجتماعيـــة، بعـــد أن كان يركز 
في الســـابق على الشؤون السياسية واألمنية 

والعسكرية.
ونقلت منظمة صحفيون حلقوق اإلنســـان 
”جهـــر“، الثالثاء، أن جهاز األمن دائرة اإلعالم، 
حقَّق مع الصحفيني حنان عيسى، من صحيفة 
املستقلة، ومحمد سعيد، من صحيفة التغيير.

وجـــاء التحقيـــق األمنـــي مـــع كل منهما 
-بشـــكل منفرد- بسبب مواد صحفية نشرتها 
الصحيفتـــان يـــوم األحـــد، وتناولـــت قضايا 

وظواهر اجتماعية  مثل الزواج واملخدرات.
واســـتدعى جهـــاز األمـــن، فـــي ديســـمبر 

ار) أســـماء  املاضي، الصحفية بصحيفة (التيَّ
ميكائيل أسطانبول إلى مكاتب وحدة اإلعالم، 
لكتابتها حتقيقا بعنوان ”سوق املتعة“ تقصى 
حـــول منازل متـــارس داخلها الدعـــارة داخل 

أحياء اخلرطوم.
ما أســـمته الصالحيات  ورفضت ”جهـــر“ 
ع  املطلقة جلهاز األمـــن، واحلصانة التي يتمتَّ
بها أفـــراد اجلهاز، ودعت إلى توســـيع حركة 

املقاومة لهذه املمارسات النتزاع احلقوق.
وأعـــادت التأكيـــد علـــى موقفهـــا الداعم 
واملُســـاند للصحفيني وهم ُيواجهون ُمختلف 
أشـــكال االنتهـــاكات، مؤكدة بـــأن املعلومات 
التي يتم نشـــرها، املتعلقـــة باالنتهاكات التي 
يتعـــّرض لهـــا الصحفيـــون، ال تتناســـب مع 

ا  ة التي حتـــُدث، ِممَّ حجـــم االنتهـــاكات الفعلَيّ
يتطَلّب تكثيف، وتوسيع دائرة (رصد وتوثيق 
وتباُدل) املعلومات. وقالت املنظمة في نوفمبر 
املاضـــي، إن الصحفيـــني يواجهـــون بالغات 
ـــة) من نافذين ودســـتوريني، ما يشـــكل  (كيديَّ
استغالال للســـلطة والنفوذ، ومحاولة إلرهاب 

الصحافة، وتخويفها بسيف املُقاضاة.
للصحافـــة  القومـــي  املجلـــس  ورفـــض 
واملطبوعات الصحفية في يونيو 2014 توسع 
النيابات في استخدام سلطة حظر النشر ضد 
الصحف، وأبدى قلقه إزاء استخدام اإلجراءات 
االســـتثنائية لتعطيل الصحـــف ومصادرتها. 
وصادر جهـــاز األمن، في فبرايـــر املاضي، 14 
صحيفة من دون إبداء أســـباب، حيث تشـــكو 

الصحافة في البالد من هجمة شرســـة تنفذها 
الســـلطات األمنية على فتـــرات متقاربة حيث 
تتعرض للمصادرة تارة واإليقاف تارة أخرى، 

عالوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا.
ويتهم جهاز األمن بعض الصحف بتجاوز 
”اخلطـــوط احلمراء“ بنشـــر أخبـــار تؤثر على 

األمن القومي للبالد.

املعلومـــات التي يتم نشـــرها عن 

ض لهـــا 
ّ
االنتهـــاكات التـــي يتعـــر

الصحفيـــون، ال تتناســـب مع حجم 

ة
َّ
االنتهاكات الفعلي

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ يستضيف منتدى اإلعالم 
الرقمي الذي يعقد في دبي يومي 

٢٤ و٢٥ مارس احلالي مجموعة من 
الشخصيات الالمعة وكبار قادة الفكر 

في صناعة التكنولوجيا الرقمية الذين 
سيقدمون آراءهم ووجهات نظرهم 
املتعمقة حول التطورات اجلديدة 

واملثيرة في هذا القطاع.

◄ دعا قادة اإلعالم الكشفي العربي 
إلى االستفادة من إمكانات مركز امللك 
عبد العزيز للحوار الوطني في تأهيل 

القيادات الكشفية اإلعالمية العربية 
بعد التجربة الناجحة التي قام بها 
املركز في تدريب عدد من القيادات 

الكشفية العاملية. 

◄ أعلن رئيس هيئة اإلعالم والثقافة 
الليبي عمر القويري إطالق بث قناة 
ليبيا الفضائية الرسمية من عمان. 
وقال إن القناة متثل نقلة نوعية في 
عالم اإلعالم الليبي الرسمي وحلقة 
وصل يطل من خاللها على العالم“.

◄ أعلنت وكيلة أعمال اإلعالمي 
واحملرر السياسي في شبكة ”بي 

بي سي“ نيك روبنسون، أنه يخضع 
للعالج الستئصال ورم في الرئة، 

مشيرة إلى أن اآلمال معقودة على 
عودته قبل االنتخابات العامة املقبلة.

◄ قالت رئيس مجموعة نواب حزب 
اخلضر بالبرملان األوروبي ريبيكا 

هارمز إن احلكومة التركية تبذل 
قصارى جهدها إلحكام قبضتها على 
وسائل اإلعالم في البالد. وأكدت أن 

عملية اعتقال الصحفي بارانصو 
تهدف إلى تخويف الصحفيني.

◄ ناقش املؤمتر الدولي األول لإلعالم 
الصحي وصناعة الوعي  في األردن 
تعزيز دور وسائل اإلعالم في خدمة 

القضايا الصحية، وإظهار أهمية 
وسائل اإلعالم في تبني برامج 

املسؤولية االجتماعية والتثقيف 
الصحي.

باختصار

{حريـــة الصحافة (في تونـــس) ولدت في وضع اتســـم بخطر 

المال الفاسد والقنوات المتغولة والمستعصية على القانون، 

اإلعالم أسهم في مسألة االستقطاب الثنائي}.

نزيهة رجيبة
رئيسة جمعية يقظة من أجل الدميقراطية التونسية

{المشـــهد اإلعالمي في األردن بائس سواء من ناحية المهنية أو 

عـــدم الكفاءة، أو عدم القدرة علـــى اإلقناع، هناك معاناة كثيرة 

في اإلعالم األردني}.

راكان املجالي
وزير اإلعالم األردني األسبق

{التحوالت العميقة التي يشـــهدها سوق الصحافة واإلعالم بسبب 

الثـــورة الرقميـــة أثرت على عملية اســـتهالك األخبـــار والمعلومات 

ونشرها}.

محمد بن عابد
باحث مغربي

ناجي البغوري

نقابة الصحفيين ستلجأ 

لكافة وسائل الدفاع عن 

الصحفيين

[ تقاطع بين األمن القومي وحرية اإلعالم  [ االستهانة بشكوى الصحفيين تفتح باب االنتهاكات ضدهم

الصحف البريطانية تنتصر للمصداقية على حساب المال االسرائيلي
} لندن – منعت السلطات البريطانية الثالثاء 
نشـــر إعالن للحكومة االسرائيلية في صحيفة 
بريطانية ألنه يظهر البلدة القدمية من القدس 
الشرقية احملتلة وكأنها جزء من اسرائيل وهو 

أمر ال يعترف به املجتمع الدولي.
وبحســـب الهيئة البريطانية املسؤولة عن 
اإلشـــراف على اإلعالنات فإن املوضوع يتعلق 
مبلحق عن الســـياحة كان يفتـــرض أن يوزع 
مع صحيفة بريطانية لم تكشـــف عن هويتها، 
وعلـــى غالفه صورة للبلـــدة القدمية وقد كتب 

فوقها شعار ”اسرائيل لديها كل شيء“.
اإلعـــالن“  معاييـــر  ”هيئـــة  وبحســـب 
البريطانيـــة فإن اجلمع بـــني الصورة والنص 
يدفـــع لالعتقاد بأن البلدة القدمية الواقعة في 
القدس الشرقية احملتلة هي جزء من اسرائيل.

واحتلـــت اســـرائيل القدس الشـــرقية في 
حرب األيام الســـتة فـــي 1967 وضمتها إليها 
فـــي 1982، إال أن املجتمـــع الدولـــي ال يعترف 
بهـــذا الضم ويعتبـــر القدس الشـــرقية أرضا 

فلسطينية محتلة.
وقالـــت الهيئـــة البريطانيـــة فـــي معرض 
تبريرها لقرار املنـــع ”نعلم أن وضع األراضي 
التـــي تتعلق بها هذه املســـألة هـــو موضوع 
يثير خالفات دولية متكررة، لذلك فإننا نعتبر 
أن عـــرض اإلعالن يخلق اعتقـــادا خاطئا لدى 
القارئ بأن البلدة القدمية من القدس جزء من 
اســـرائيل وهذا األمر قد يدفـــع القارئ التخاذ 
قـــرار مـــا كان ليتخذه لـــو كان الوضع خالف 
ذلك“، في إشارة إلى قرار السفر إلى اسرائيل. 

وبحســـب الهيئـــة فـــإن مكتب الســـياحة في 
احلكومة االســـرائيلية نفى في معرض دفاعه 
عن اإلعالن أن يكون الكتيب الدعائي يشير إلى 
أن القدس الشرقية أو البلدة القدمية جزءا من 

اسرائيل.
وقالت الهيئة إن االســـرائيليني ”قالوا إن 
اإلعالن لم يســـع إلـــى اإلدالء ببيان سياســـي 
وأنهم يعتقدون أنه ليس مناســـبا له أن يفعل 

ذلك“.
أن  يقولـــون  االســـرئيليني  إن  وأضافـــت 
”الكتيب يوفـــر معلومة عمليـــة توضح للزوار 
أن األماكن املشار إليها في اإلعالن مثل البلدة 
القدمية مـــن القدس، ال ميكـــن زيارتها إال من 

خالل السفر إلى اسرائيل“.
يذكـــر أن اإلعالنات السياســـية أثارت في 
وقت ســـابق الكثير من اجلدل فـــي بريطانيا، 
إثـــر نشـــر صحيفـــة الغارديـــان البريطانية، 
إعالنـــا مكتوبا، يتهم ”حمـــاس“ ب“التضحية 
باألطفال“. خالل العدوان االســـرائيلي األخير 

على غزة.
رفضت،  وكانـــت صحيفـــة ”لندن تاميـــز“ 
قبلها بأيام قليلة، نشـــر اإلعـــالن، الذي متوله 
منظمة ُتعرف باسم ”هذا العالم: شبكة القيم“، 
ويديرهـــا احلاخـــام األرثوذكســـي األميركي، 
شـــمولي بوتيش، الذي انتقد قـــرار ”التاميز“ 
الرافـــض لإلعـــالن، متهما إياهـــا ”بأنها جزء 
من وســـائل اإلعـــالم البريطانيـــة التي تتخذ 
مواقـــف ضد إســـرائيل“. ومتكنـــت جمعيات 
ومنظمـــات حقوقيـــة مناهضة للعـــدوان على 

غزة مـــن اختـــراق حواجـــز وســـائل اإلعالم 
اإلعالنـــات أيضا.  البريطانيـــة عبـــر بوابـــة 
ونشـــر عدد من املنظمات واجلمعيات املؤيدة 

للشعب الفلسطيني عدة إعالنات في الصحف 
البريطانية من أجل تفســـير املوقف الصحيح 

ملا يجري في قطاع غزة.

اعتذارات وزارة الداخلية ال تكفي لوقف االعتداءات المتكررة على الصحفيين التونسيين

اإلعالن رفض في الصحف ألن الجمع بين الصورة والنص يدفع لالعتقاد بأنهما مترابطان



} الرياض – ”من ســـخرية القدر“ أن اإلعالمي 
الســـعودي محمد الثبيتي، الذي سخر حسابه 

على تويتر النتقاد األخطاء الطبية مات بها.
فـــي  املاضـــي  الشـــهر  الثبيتـــي  ودخـــل 
غيبوبة بســـبب خطأ طبي أثناء إجراء عملية 
جراحية له في أحد مستشـــفيات الدمام (غرب 

السعودية) وتوفي هذا األسبوع.
 وانتشـــر فـــي الســـعودية علـــى مواقـــع 
التواصل االجتماعي هاشتاغات حتمل اسمه، 
إضافة إلى هاشتاغ األخطاء الطبية الذي وجه 
فيه مغردون انتقادات الذعة للجهات الصحية 
في الســـعودية مرفقـــني التغريـــدات مبقاالت 
ســـابقة للثبيتـــي ينتقـــد فيها قضيـــة اخلطأ 

الطبي في السعودية.
وتصـــدرت تغريـــدات اإلعالمـــي التي كان 
ينتقـــد فيها األخطـــاء الطبية التـــي ترتكبها 
املستشـــفيات، موقع تويتر.  وقال الثبيتي في 
تغريدة ســـابقة على تويتر ”مسلسل األخطاء 
الطبية مســـتمر أبطاله أطباء بدرجة سباكني 

ووزارة الصحة غائبة عن املشهد“.
مـــن جانب آخـــر، عّبر إعالميـــون عن بالغ 
حزنهـــم لرحيل زميلهـــم مشـــيدين بعطاءاته 
وإســـهاماته بأعمال تطوعية وإنسانية، كانت 

محل تقدير من اجلميع.
 وكتب مغرد ”رحل النقي.. وأشـــرع عالمة 
اســـتفهام كبرى بحجم البرج الطبي.. تتساءل 
لم تكثر األخطاء فيه؟ دائما فتش عن اإلدارة“.

وكتـــب إعالمـــي على توتيـــر ”تأملت لوفاة 
زملينا اإلعالمي #محمد الثبيتي بســـبب خطأ 
طبـــي.. وبحكم خبرتي مع الوزراء الســـابقني 
فال حّق ُيعطى وال اعتذار وال حتى إنسانية“.

ونشـــر أحدهـــم إحصائية لعـــدد األخطاء 
الطبية وكتب ”اإلعالمي الثبيتي عاش يحارب 
األخطاء الطبية، واليوم ينضم إلى ضحاياها: 
٦٨٥١ خطأ طبيا في الســـعودية في ٥ سنوات؛ 
أثناء الوالدة ٢٧ ٪ وأثناء العمليات اجلراحية 
١٧ ٪ والباطنيـــة ١٣ ٪ واألطفـــال ١٠ ٪ #وفـــاة 

اإلعالمي محمد الثبيتي”.
فيمـــا اعتبـــر آخـــرون أن ”اخلطـــأ الطبي 

مساو جلرمية القتل“.
وقـــال مغـــرد ”األخطـــاء الطبيـــة القاتلة 
مسلســـل حلقاتـــه كارثيـــة يدفـــع ثمنها آالف 
املرضى ممن يقعون ضحايا لإلهمال الطبي“.

 وقـــال آخـــر ”األخطـــاء الطبيـــة أصبحت 
هاجســـا مخيفا لكل من يدخل املستشفيات“. 
وطالب مغردون بسن قوانني صارمة وصريحة 

ُتدين اجلهات املعنية أو املُذنبة.
وفي هذا السياق قال مغرد ”هناك عقوبات 
ُفرضت على بعـــض اجلهات املخطئة، لكن في 
الغالب ال يحصل شـــيء. ومن مات بخطأ طبي 
فالبقاء لله… وتبقـــى عائلته تطارد املذنب في 

أروقة احملاكم“.
وذكر آخـــر ”األخطاء الطبيـــة باتت خبرا 
اعتدنـــا على قراءتـــه على صفحـــات اجلرائد 

السعودية، دون أن يحّرك أحد ساكنا…“.

} واشــنطن – نشـــر تنظيم الدولة اإلســـالمية 
على املواقع اجلهادية رسالة بعنوان: ”رسالة 
أمنية جلنـــود الدولة اإلســـالمية على تويتر“ 
جاء فيها  ”يا جيش الدولة بتويتر، أنتم ذراع 
الدولة، وأنتـــم قوتها اإلعالميـــة التي ال غنى 
عنها، وأنتم ســـند وعضـــد لها، فقـــد أرعبتم 
الصليبيـــني واملنافقـــني وســـرقتم النـــوم من 
أعينهم واستنزفتم ملياراتهم وأنتم صامدون، 

استمروا ودشنوا املزيد من احلسابات“.
الرســـالة، على ما يبدو، رد على الضربات 
املتتالية التي تلقاها التنظيم من موقع تويتر 
الذي أغلق وفق إحصائيـــات أكثر من ٥٠ ألف 

حساب تابع للتنظيم.
وهذا األسبوع هدد التنظيم موظفي موقع 
تويتر ومؤسســـه جـــاك دورســـي. وتضمنت 
الرسالة ”أغلقوا حساباتنا فسرعان ما نعود، 
لكن عندما تكتم أســـودنا املنفردة أنفاسكم فال 
عودة حينها لكم“. كما حملت الرســـالة تهديدا 
صريحا ملوظفي املوقع، قائلة: ”كيف ستحمي 
يـــا جـــاك موظفيك البائســـني عندمـــا تصبح 
رقابهم هدفا رسميا جلنود اخلالفة املنتشرين 

بني ظهرانيكم!“.
وقالـــت إدارة تويتر إنها تعمل مع وكاالت 
إنفاذ القانون للتحقق مـــن صحة التهديدات. 
ولـــم يـــأت دورســـي علـــى ذكـــر التهديـــد في 
تغريداتـــه التي يتابعهـــا ٢٫٩ مليـــون متابع 
حلســـابه. وهذه ليست املرة األولى التي يهدد 

فيها التنظيم موظفي املوقع.
واســـعة  حملـــة  بـــدأت  وكانـــت تويتـــر   
الستئصال احلســـابات التابعة لتنظيم الدولة 
اإلسالمية، حيث أغلقت إدارة الشبكة أكثر من 
ألفي حســـاب لتنظيم الدولة خالل األســـبوع 
املاضي وحده، بحســـب ما كشـــفت شبكة ”إيه 

اإلخبارية األسترالية. بي سي“ 
ونقلـــت الشـــبكة اإلخباريـــة عـــن احمللل 
املتخصـــص فـــي شـــؤون اإلرهـــاب واملراقب 
ألنشـــطة تنظيم الدولة علـــى اإلنترنت جي أم 
بيرغر قوله إن حملة اإلغالق ”شملت حسابات 
رئيســـية مهمـــة كانـــت تلعـــب دورا مهما في 
ترويج ونشـــر رســـائل تنظيم الدولة“، مشيرا 

إلـــى أن احلملة التي تســـتهدف احلســـابات 
واســـعة وتهدف إلى وقف الترويج ومحاوالت 

التجنيد التي يقوم بها التنظيم عبر تويتر.
وقـــال احمللـــل املتخصـــص إن مـــن بـــني 
احلســـابات التي مت إغالقها حسابات رسمية 
ومعروفـــة، مشـــيرا إلـــى أن ١٣ مـــن أصل ١٦ 
حسابا رئيسيا للتنظيم مت إيقافها عن العمل.

ويقـــول مســـؤولون أمنيـــون كبـــار فـــي 
الواليـــات املتحدة إن تنظيـــم الدولة متّكن من 
اســـتخدام شـــبكة اإلنترنت بنجـــاح، وخاصة 
أجـــل  مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 
استقطـاب مزيد من املقاتلني إلى صفوفـه مـن 
أكثــــر مـن ٩٠ دولــة فـــي العالم، إال أن مصدرا 
مطلعـا على احلملـة ومقربا من شـــركة تويتر 
قــــال إن احلملــــة ليســـت مرتبطـة بـــأي مـن 
وكـــــاالت األمـن األميـركية، كمـــا أنهـا لـم تتـم 

عبـر أجهـزة األمـن األميـركية.
اجتـــاح  التنظيـــم  إن  متابعـــون  ويقـــول 
اإلنترنت قبل أن ميزق اخلرائط. فحرص على 

نقل ما يقترفه إلى العالم االفتراضي. 

وتقول بيانات ملعهد بروكينغز حول دعاية 
داعش على وســـائل التواصل االجتماعي، إن 
”ما ال يقل عن ٤٥ ألف حســـاب على تويتر رّوج 

لدعاية داعش خالل خريف ٢٠١٤ فقط“.
ونشرت صحيفة نيويورك تاميز أن تنظيم 
داعش وأنصاره ينشرون ما يقرب من ٩٠ ألف 
تغريدة يوميا. وتضم بعـــض هذه التغريدات 

فيديوهات وصورا لعمليات القتل.
ورغم حجم التغطية اإلعالمية التي حظيت 
بهـــا املاكينـــة الدعائية لداعـــش، إال أن هناك 

شكوكا حتوم حول القدرة الدعائية للتنظيم.
وقال باحث ”لقـــد وجدنا أن عدد املتابعني 
للغالبية العظمى من أنصار داعش على تويتر 
(حوالي ٧٣ في املئة) ال يتجاوز ٥٠٠ متابع لكل 
حســـاب“، مضيفا ”لم نعثر على أي حسابات 
داعمة لداعش يتجاوز عدد متابعيها ٥٠ ألفا“.

وشـــكك موقع ”بانديكت فاكـــت“ األميركي 
في وجود معطيات دقيقة حول عدد التغريدات 
التـــي ينشـــرها داعـــش علـــى تويتـــر، مبديا 
اســـتغرابه لغيـــاب جهات موضوعيـــة تتبنى 

األرقام التي نشـــرتها ”نيويـــورك تاميز“، غير 
أن املوقـــع يعـــود ليؤكـــد أن األمـــر قـــد يكون 
صحيحا إذا مت اســـتخدام حسابات روبوتية 
تبث التغريدات تلقائيا دون أن تتم إدارتها من 

مستخدمني محددين.
على صعيد متصل، تؤكد شـــركة فيسبوك 
أال مـــكان لإلرهابيني على شـــبكتها األوســـع 

انتشارا في العالم.
مـــن جانب آخـــر، ابتكـــر داعـــش، طريقة 
جديـــدة للترويج لدعايته اســـتهدفت يوتيوب 
هذه املرة. ويبدو األمـــر كأي إعالنات جتارية 
في مقدمة تســـجيالت فيديو، لكنها قد تصيب 
املشـــاهد بالدهشـــة لدى مشـــاهدة فيديوهات 
دعائية لتنظيم داعش عقبها مباشـــرة. وردت 
شـــركة يوتيـــوب بتأكيـــد التزامهـــا بالبنود 
املنظمـــة لإلعالنـــات التجارية. ورغـــم القيود 
املنظمة التي تفرضها يوتيوب للنشر، فهي ”ال 
تســـتطيع مراقبة كل شـــيء“ في خضم الزخم 
الشـــديد حيث يتم حتميل قرابة ٣٠٠ ساعة من 

احملتويات على املوقع، كل دقيقة.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Hussienalzaidi  
عنـــد دخولك بغـــداد اخلع نعليك 

فأن ترابها من دمائنا.
******

@ceylan1947 
الصحف والفضائيات واحمللّلون 
السياسيون صاروا يهّدمون اكثر 

من املقاتلني انفسهم..!!
******

@MereIslam 
هي  "ميليشيات  ليســـت  املقاومة 
مفهوم وايدلوجيا لشباب اليوم. 
ارفضوا قاطعي الرؤوس وكل من 

يحاول ان يسرق احالمكم.
******

@Dr_Na3eem  
سبايكر فجيعة حصلت في غفلة 
من الدهـــر منينا بهـــا وال داعي 
الن جنعلها طـــوق جناة لداعش 
وسببا للفتنة من يثبت تورطه لن 

حتميه كل اساطيل االرض.
******

@Filip_Hamwi  
شعوب الشرق األوسط في حاجة 
إلـــى حتقيق ســـالم عـــادل في ما 
بينها أكثر من حاجة الفلسطينيني 
واإلســـرائيليني لتحقيق الســـالم 

العادل في ما بينهم.
******

@altamimiabc  
القاضـــي للجندي االميركي: ملاذا 
اغتصبت الطفلـــة القاتل: ال اظن 
ان العراقيـــني بشـــر! #معاداة_

العراقيني_يوجب_املساءلة.

@malarab1  
املخابراتيـــة  داعـــش  والدة  بعـــد 
احلـــر..  اجليـــش  دور  وانحســـار 
أصبح مستقبل سوريا بني سندان 

البغدادي ومطرقة سليماني.
******

@DaashNews24  
بطاقة شـــكر من البغـــدادي خليفة 
داعش إلـــى تلميذه اجلوالني زعيم 
النصـــرة على تصفيـــة كل من قاتل 

داعش.
******

@syriaassadgirl1  
رحمـــاك أيها الثلـــج توقف فأطفال 
بـــالدي نائمون في العراء رفقا بهم 
قد كانوا كرامـــا أعزاء وما توقعوا 

يوما غدر الزمان.
******

@AbdulbakiA3  
داعـــش تخطف رجـــال اإلغاثة في 
اجلنوب الدمشـــقي وتطالب بفدية 
ومتنع فك احلصار والنصرة تقتل 
النساء في الشـــمال وبراميل بشار 

تقتل االطفال في عموم سوريا.
******

abohonood89 
كل فصيـــل يتدخل فـــي منط حياة 
الناس اليومية ظالـــم... كل فصيل 

ينصب نفسه آمرًا ناهيًا ظالم.
******

 @AmmarAlzeer  
حرق كراتـــني الّدخان هـــو تطبيق 
للشـــرع  بينمـــا النـــاس التي تأكل 

القمامة (ال يراهم الشرعّيون)!!

@maleka_14 
قوٌم تربكهم املوســـيقى ويطربهم 

الرصاص.
******

 @KaleadQ8gf 
أنـــت مؤمـــن أن هـــذا األمر حالل 
وهو مؤمـــن ان هذا األمـــر حرام 
في النهايـــة هذا امـــر يخص كل 
شـــخص احترمـــوا بعضكـــم وال 
جتبـــروا غيركم علـــى ان يتبعوا 

مبادئكم.
******

@SULROMAIH
على  يثنـــون  اخلليفـــة)  (عّشـــاق 
زوجـــة "أردوغـــان" وهـــي تطوف 
بـ"احلجـــاب  الوجـــه  "كاشـــفة 
اإلسالمي" -ذاته- الذي ظهرت به 
بـ"الدياثة  فاّتهموه  أحـدهم  زوجة 

ومتعلقاتها"!
******

@raheel2240 
بنـــت من نفس قريتـــي ما تخيلت 
فـــي يـــوم من االيـــام انهـــا تطلع 
خارج حدود عسير صارت مبتعثة 
ورجعت وتزوجت واســـتقرت في 
الفجيرة الله يوفقها الطموح ماله 

حدود.
******

@Official3ziz  
فيه طبخة عظيمـــة على نار هادئة 
يصنعها امللك ســـلمان، الله العالم 
ما مقاديرها.. أمتنى أن تكون لكبح 

املد اإليراني املتوغل في املنطقة.
******

@kwabil 
ســـؤال يتكـــرر الهيئة انشـــغلت 
من  اكثر  منســـوبيها  مبحاســـبة 
أداء عملهـــا! ماذا يعنـــي كف يد 

عضو هيئة يبتز فتاة؟

@sherineawahab
شيرين عبدالوهاب
فنانة مصرية

@M_Pacifist  
املهـــم أال تتحول زوجة املســـؤول 
إلـــى مركـــز قـــوة، وبؤرة فســـاد. 

ومرحبا بالصاحلات.
******

@nabilabdelrazek  
القـــروض واملســـاعدات الدوليـــة 
اجلائعـــني   بطـــون  ســـتلتهمها 
وأمعاء الفاســـدين يجب أال نقبل 

قرضا دون توجيهه لشيء مفيد.
******

@Hazem__Azim  
إبراهيـــم محلـــب رمبـــا ال ميلـــك 
اخليال في التغيير ولكنه شـــديد 
االخـــالص فـــي عملـــه مبنتهـــى 

التفاني. احترامي!
******

@Saad_Mood 
دكاترة اجلامعـــات: ١٠ ٪ كالم في 
احملاضـــرة ٩٠ ٪ كالم عـــن االيـــام 

التي قًضاها في اميركا.
******

@egyptaccount 
داعـــش صناعة  خدعـــوك فقالوا: 
أميركية! األفـــكار والعقيدة عربية 
والشـــباب عرب، والتمويل عربي، 
والضحايا عرب... والعدو سعيد.

******
@DrMagdyalsharif  
حرق مبنى قاعة املؤمترات جرس 
إنذار لكل أجهزة املخابرات وأمن 
الدولة والرقابة اإلدارية والرئاسة 
ـ افتحوا ملفات تعيينات املناصب. 

مصر في حرب.

@LutfiNoaman  
أيهما أثمن: حرص مجلس األمن 
علـــى وحدة اليمن أم حماية أبناء 

اليمن لوحدة و"إنسان" اليمن؟!
******

@alhabibali  
الطائرات من إيران إلى احلوثيني 
تتوالـــى واإلنزال الداعشـــي الى 
جزيرة ســـقطرا ومنها إلى منطقة 

شقرا في اجلنوب.
******

@iranandarab  
واشـــنطن ال تعتزم نقل سفارتها 
في اليمن الى عدن! املوت ألميركا 

املوت إلسرائيل.
******

@SYRIA_GID  
اليمـــن  يبتلعـــون  احلوثيـــون 
والقيادات مشـــغولة باحلوار أين 

يتحاورن ومن هم املتحاورون.
******

@Ahmadmuaffaq  
جمال بن عمر يرى القوى اخلفية 
الســـاعية إلـــى إجهاض ســـراب 
مصاحلتـــه لكنه ال يـــرى احلوثي 
واإليرانـــي الذي يحتل بلدًا يعمل 

على شرعنة احتالل.
******

@DrAlnefisi  
متـــى نتحلـــى باألمانـــة ونقولها 
صريحًة بأن ايران تريد لها قاعدة 
جغرافية في اجلزيرة العربية لكي 
اخلمسينية  خطتها  تنفيذ  تباشر 

للهيمنة التامة علينا.

سوريا

تويتر بدأ يتصدى لزخم املاكينة اإللكترونية 
لداعش ووقف احلسابات املؤيدة لإلرهاب، 
فهل تتالفى الشركات العمالقة تقصيرها 
فــــــي مراقبة بروباغندا داعش التي متددت 

دون وعي.

@djolios  
فـــي بلدي يســـير الفســـاد عاريا 
ويأمرنـــا مفتـــي البـــالد بغـــض 
النظر. احلبيب اللوز دشـــن نزال 
ســـياحيا (٥ جنوم) منـــوذج من 

مناذج الذين يخافون الله.
******

@arabicca1  
ملاذا ما نعملوش للباجي برنامج 
اذاعي، نســـموه «فبحيـــث يحيا 
البجابيج  فيـــه  يقدمون  هاظاكا» 

كل انواع التطبيل لرئيسهم!
******

@hakim1zed  
بوســـالم كانت مدينـــة آمنة ككل 
املدن. يـــوم قاموا وجـــدوا الواد 

وسطهم. املفكر حمة الهمامي.
******

@henduuui
ومـــن املطالب النقابيـــة: البد من 
إعادة هيبة االستاذ، يعني الدولة 

هي نفسها فاقدة للهيبة.
******

@e3lino
"جناح" نقابة الثانوي في كســـر 
عضم احلكومة ستكون له تبعات 
خطيـــرة على االقتصاد والســـلم 
النقابات. االجتماعي.ســـتتغول 

وسيفر املستثمرون املتبقون.
******

@kaparto5
اختفـــى الربيع فـــي بلداننا منذ 

اتى "الربيع العربي" املجيد!

منتقد األخطاء حلقات الحصار تضيق حول داعش على تويتر

الطبية توفي بها

تويتر يحاول استئصال تنظيم داعش بعد أن اجتاحه قبل أن يتمدد على األرض

[ التنظيم المتطرف يستنفر ذئابه المنفردة ضد موظفي الشبكات االجتماعية

ألـــف تغريـــدة ينشـــرها 

يوميا  داعـــش  تنظيـــم 

علـــى تويتر تســـتهدف 

تجنيد أنصاره
90

«اإلساءة للجيش} بسبب نصوص كتبها  خفضت محكمة االســـتئناف العســـكرية بتونس عقوبة المدون ياســـين العياري الذي أدين بـ

على فيســـبوك، إلى الســـجن ستة أشهر. وفي محاكمة سابقة، حكم على العياري غيابيا بالسجن ثالث سنوات بتهمة التشهير بضباط 

وكوادر في وزارة الدفاع ونشر إشاعات من شأنها إثارة بلبلة بين الوحدات العسكرية  دون تقديم إثباتات، بحسب محامي المدون.
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ال يزال أهالي مدينة أدرار الجزائرية متمســـكني بحقهم في الكشـــف عن تفاصيل تحقيق

التفجيـــرات النوويـــة التي أجرتها فرنســـا منذ أكثر من نصف قـــرن على أراضيهم، 

حيث تصطدم مطالبهم للتكفل بضحايا العملية بتعنت الطرف الفرنسي.

تعتبـــر تفجيرات رقـــان النووية من الجرائـــم التي اقترفتها اإلدارة االســـتعمارية 

الفرنسية في الصحراء الجزائرية، حيث تم تعريض ١٥٠ أسيرا من جيش التحرير 

الجزائري للتلوث اإلشعاعي بصورة مباشرة.

دعـــت الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عـــن حقوق اإلنســـان الوكالـــة الدولية 

للطاقة الذرية إجبار فرنسا على تقديم خريطة تفجيرات رقان بالتفصيل 

ومساعدة الجزائر فنيا على تنظيف املنطقة وتطويق تداعياتها.

صابر بليدي

ال يـــزال أهالـــي مدينة  } أدرار (الجزائــر) – 
أدرار الجزائرية متمسكين بحقهم في الكشف 
عن تفاصيل الجريمة التي اقترفتها السلطات 
الفرنســـية منـــذ أكثـــر مـــن نصف قـــرن على 
أراضيهـــم، حيـــث تصطدم مطالبـــات األهالي 
التكفـــل بضحايا تبعـــات التجـــارب النووية 
إدارة  وإصـــرار  الفرنســـي  الطـــرف  بتعنـــت 
اإلليزي على التكتم عن جريمة شنعاء في حق 
اإلنســـانية لن تسقط بالتقادم، وستبقى توخز 

الضمير الفرنسي في صمت.
ودعا رئيس جمعية 13 فبراير 1960 للدفاع 
عن ضحايا التفجيـــرات النووية، الهامل عمر 
فـــي تصريح لـ”العـــرب“، إلى ضـــرورة العمل 
الجاد لكشـــف هـــذه الفضيحة االســـتعمارية 
من خـــالل تكاثف جهـــود كل الفاعلين خاصة 
في مجال البحث العلمـــي قصد الوصول إلى 
حقائق علمية تكشف مخلفات تلك التفجيرات 
النوويـــة وتأثيراتها الســـلبية على اإلنســـان 

والمحيط البيئي.
وأضـــاف ”المنطقة في حاجة إلى مزيد من 
العمل المستمر لرفع الغبن عن سكانها الذين 
يعيشـــون على شبح هذه المخلفات، من خالل 
توفير وســـائل التشـــخيص المبكـــر لمختلف 
األمـــراض الناجمـــة عـــن تأثير اإلشـــعاعات 
النووية وتوفيـــر الهياكل الصحية الضرورية 
لذلـــك، إلى جانب العمل علـــى تطهير المنطقة 
مـــن اإلشـــعاعات التـــي خلفتهـــا التفجيرات 
النوويـــة التي نفذتها فرنســـا في المنطقة في 

بدايات العام 1960“.
عرضـــت  األليمـــة،  الذكـــرى  وبمناســـبة 
الجمعية فيلمـــا وثائقيا، يبســـط حاالت حية 
عن معاناة ســـكان المنطقة جـــراء إصاباتهم 
بأمـــراض مختلفـــة وغريبة أفرزت تشـــوهات 
خلقية وعضوية وقدم شـــهادات اســـتعرضت 
تفاصيل كثيرة عن همجية اســـتعمارية أرادت 
االنتقـــام بعد إفالس مشـــروعها فـــي الجزائر 
إثر اضطرارها إلـــى الجلوس مع قادة الثورة 

للتفاوض حول تقرير المصير.
كما كشـــفت الجمعية عن تداعيات تجارب 
ال زالت تالحق ســـكان رقـــان لغاية اآلن، حيث 
تحصـــي المصالـــح المختصـــة أكثـــر من 30 
ألـــف ضحية، إلى جانب 150 أســـيرا جزائريا 
أستعملهم الجيش الفرنســـي كفئران تجارب 

خالل التفجيرات.

هذا عـــالوة علـــى تنظيم معـــرض متنوع 
بالتنســـيق مع قطاع البيئة وجمعيات خيرية 
وثقافية أبرز  بشـــاعة تلـــك الجريمة الهمجية 
وتداعياتهـــا المســـتمرة على حياة اإلنســـان 
والبيئـــة، كمـــا اتـــم ســـتعراض بعـــض مـــن 
المشاريع المحلية، التي يجري تجسيدها في 
قطاع البيئـــة إلحاطة موقـــع التفجيرات على 
مســـافة 18 كلم، لكن يبقى غياب خارطة دقيقة 
له وأماكن ردم النفايـــات أبرز المعوقات التي 

تحول دون تحقيق الوقاية الالزمة.
وقـــدم المـــؤرخ عامر منصـــوري ملخصا 
تاريخيـــا تضمن المزاعـــم الفرنســـية إليهام 
الـــرأي العام الدولـــي بتنفيذ تجـــارب نووية 
محدودة من حيث المفعول والمساحة، وقدمت 
المنطقة على أنها صحراء خالية من الســـكان 

ومن الكائنات الحية.
وقـــال المؤرخ ”في 13 فبرايـــر 1960 وعلى 
الساعة الســـابعة صباحا وأربع دقائق وعلى 
بعـــد 47 كيلومتـــرا مـــن جنوب منطقـــة رقان 
دوى ســـطح ”الحموديـــة“ إثـــر انفجار نووي 
فرنســـي أطلقت عليه اســـم ”اليربوع األزرق“ 
وفاقت طاقته خمس مرات قنبلة هيروشـــيما، 
ليعقـــب ذلك ثالثـــة تفجيرات ســـطحية أخرى 
الذي  هي علـــى التوالي ”اليربـــوع  األبيض“ 
كان فـــي الفاتح من أبريـــل 1960 وبلغت قوته 
في 27  خمســـة كيلوطن، ثم ”اليربوع األحمر“ 
من ديســـمبر 1960 بقـــوة  تفجير قـــدرت بـ10  
كيلوطن، فتفجير ”اليربوع األخضر“، بتاريخ 
25 أبريل 1961 وبلغت شّدته خمسة كيلوطن“.

وتعتبر تفجيرات رقان النووية من الجرائم 
التي اقترفتها اإلدارة االســـتعمارية الفرنسية 
في الصحـــراء الجزائرية، حيـــث تم تعريض 
150 أســـيرا مـــن جيـــش التحريـــر الجزائري 
إلى التلوث اإلشـــعاعي بصورة مباشـــرة، إذ 
استخدم هؤالء في تلك التجربة التي نفذت في 
13 فبراير 1960 كفئران تجارب رغم تنافي ذلك 

مع القوانين الدولية.
وخلفـــت التفجيـــرات دمـــارا كبيـــرا فـــي 
المنطقة ومـــا جاورها، إذ تســـببت في تلوث 
بيئـــي وصحي يـــدوم مفعوله آلالف الســـنين 
ويمتـــد حتى ألقاليـــم الجوار، حيـــث ال زالت 
تشـــوهات األطفال عضويـــا وخلقيا وأعراض 
َمرضيـــة أخرى أهمهـــا الســـرطان قائمة رغم 

مرور أكثر من نصف قرن على تلك الواقعة.
وفـــي هذا الســـياق يذكـــر المـــؤرخ عامر 
ذرات  أنتجـــت  التفجيـــرات  ”أن  منصـــوري 

معدنية انتشرت فوق وتحت األرض، فالتفجير 
عموما يعطي ذرات خطيرة تتناثر في الجو“، 
واصفا المزاعم الفرنسية بـ”نظافة التجارب“ 
لتفجيـــرات  كيـــف  متســـائال  بـ”الوقاحـــة“، 
تعادل خمســـة أضعاف تفجيرات هيروشـــيما 

وناغازاكي أن تكون نظيفة.
واســـتبعد المؤرخ إمكانيـــة إزالة التلوث 
النـــووي من المنطقـــة بالقـــول ”األمر صعب 
ومعقـــد ألنـــه يتعلـــق بالـــذرة، فمـــن الناحية 
العلميـــة األمر غير ممكن، ما دامت قوى عريقة 
في المجال النووي عجـــزت عن إعادة الحياة 
الطبيعيـــة لمناطـــق التجارب، ومـــن الناحية 
الجزائيـــة ال زالت فرنســـا بعيـــدة عن العقاب 
وتحمل المســـؤولية والتبعات وكشف خرائط 
التجـــارب وأماكـــن ردم النفايـــات للســـلطات 

الجزائرية“.
وكانـــت الرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عن 
حقوق اإلنســـان قـــد دعت بالمناســـبة الطرف 
المتعلـــق  األرشـــيف  كل  لتقديـــم  الفرنســـي 
بالتفجيرات والتجـــارب النووية إلى الجزائر 
وعدم التحجج بأســـرار الدفاع واألمن القومي 
وإلـــى تحمل مســـؤولياتها وتنظيف المناطق 

المتضررة وتعويض الضحايا.
وقال بيان للرابطة بمناســـبة الذكرى الـ55 
للتفجيـــرات النوويـــة ”إن الدولـــة الجزائرية 
أدارت ظهرها للتجارب النووية الفرنسية في 
الصحـــراء تحت ضغط النفوذ الفرنســـي على 
النظام القائم، وأن الفرنســـيين باتوا مقيدين 
أمام حتمية كشف الخرائط النووية والنفايات 
وتركيباتهـــا  المختلفـــة  القنابـــل  ومكونـــات 

ونتائجها على المحيط“.
وحّملتهـــا الرابطة المســـؤولية األخالقية 
بملـــف  الخاصـــة  والسياســـية  والقانونيـــة 
تجـــارب رقـــان النووية وعليه باتـــت مطالبة، 
بحســـب البيان، بتنظيف المناطق التي تمت 
فيهـــا التفجيـــرات والتجـــارب النووية ودفع 
تعويضات إلى الجزائر والمتضررين من هذه 

الجرائم التي اقترفتها في حقهم.
كما شـــدد بيـــان وزارة الصحة والســـكان 
وإصالح المستشـــفيات على ضرورة إنشـــاء 
مراكز مختصة في الطب النووي والســـرطان 
على مســـتوى محافظتـــي أدرار وتمنراســـت 
وتقديـــم مســـاعدات ومشـــاريع للســـكان في 
المناطـــق المتأذية مـــن التفجيـــرات النووية 
الفرنســـية، وإطـــالق لجنـــة علميـــة لمتابعة 
األضـــرار الصحية والبيئية في هذه المناطق، 

وأخرى لمتابعة الملف.
كما دعت الرابطة الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذريـــة إجبـــار فرنســـا علـــى تقديـــم خارطة 
التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر فنيا 
ولوجســـتيا علـــى تنظيف المنطقـــة وتطويق 

تداعياتها.

رمال صحراء رقان مازالت تذكر تجارب فرنسا النووية في الجزائر
منطقة رقان كانت مسرحا للتجارب النووية الفرنسية

اآلثار السلبية على سكان رقان تذكر بالجريمة الفرنسية في حق الجزائريني

رغم مرور ٥٥ ســــــنة على التفجيرات النووية التي نفذها االســــــتعمار الفرنسي في منطقة 
ــــــي العاصمة اجلزائرية، ال زال  رقــــــان مبحافظــــــة أدرار، الواقعة على بعد ١٥٠٠ كلم جنوب
ملف اجلرمية يكتنفه الغموض، حيث يحارب أهالي املدينة للكشف عن مالبسات وحقائق 

مسكوت عنها.

بقايا العملية الفرنسية التي عثر عليها على أراضي منطقة رقان جنوب الجزائر



} برليــن - كثيـــرا مـــا تنشـــب خالفـــات عند 
التعامل مع المتقدمين في الســـن من المرضى 
بالخرف بسبب عدم قدرة المصابين على فهم 
الطلبات أو األسئلة الموجهة إليهم. وللتغلب 
علـــى هـــذه المشـــكلة، تنصـــح البروفيســـور 
األلمانيـــة زابينه إنغل أقـــارب مرضى الخرف 
بصياغة الطلبات أو األســـئلة، لتكون محددة 

الصياغة قدر اإلمكان عند التحدث معهم.
وأوضحت إنغل، أســـتاذ علم الشـــيخوخة 
مثال  االجتماعيـــة، أن طلب ”حّضـــر الطاولة“ 
ينطـــوي علـــى العديـــد مـــن التعليمـــات غير 
المعلنـــة، وكي يكـــون الطلب مفهوما بشـــكل 

أفضـــل لمرضـــى الخـــرف، ينبغـــي أن يكون 
أكثر تحديـــدا، مثل ”خذ األطباق وضعها على 
الطاولـــة“. وأضافـــت البروفيســـور األلماني 
أن هـــذا ينطبق أيضا على األســـئلة، فبدال من 
ينبغي تقديم  الســـؤال ”ماذا تريد أن تفعـــل“ 

مجموعة من المقترحات الملموسة.
هـــذا فيما يخـــص إيصـــال المقصود من 
مخاطبـــة مرضى الخرف، أما فيما يخص فهم 
ما يريـــدون قولـــه، فتؤكد الطبيبـــة األلمانية 
هيلغـــا شـــنايدر شـــيلته أن مرضـــى الخرف 
يجـــدون صعوبـــة بالغـــة فـــي التعبيـــر عـــن 
مشاعرهم بشكل دقيق، حتى إن كانوا يعانون 

مـــن األلم. لذا أوصت شـــيلته، عضو الجمعية 
األلمانية لمســـاعدة مرضـــى الزهايمر أقارب 
المريض، باالنتباه إلى تصرفاته وردود أفعاله 
الستكشـــاف ما إذا كانـــت تتغّير مالمح وجهه 
عند القيام بحركات معّينة. وإذا كان المريض 
ال يزال قـــادرا علـــى التحـــدث والتجاوب مع 
اآلخريـــن، تنصح الطبيبـــة األلمانية بضرورة 
ســـؤاله بشـــكل مباشـــر عّمـــا إذا كان يشـــعر 
باأللم، الفتة إلى أن ســـؤال ”هل يؤلمك شيئا“، 
لـــن يكون مجديا معه، حيـــث ال ُيمكن لمريض 
الخـــرف التفكير في شـــعوره بجســـده مثلما 

يستطيع الشخص السليم.

} لنــدن - نجـــاح الحياة األســـرية وســـالمة 
العالقـــة بين الزوجين وتحقيق الســـعادة في 
العائلـــة هي جملـــة من األهداف ينشـــدها كل 
فرد في المجتمع يحلم بتكوين أســـرة سعيدة 
وإنجـــاب األبناء وتربيتهم فـــي أجواء عائلية 
واجتماعيـــة تضمن لهم النجـــاح في حياتهم. 
ويحـــاول علمـــاء النفس والباحثـــون في علم 
االجتماع المختصون في األسرة فهم ومعرفة 
الطرق المثلى إلنجاح العالقة بين الزوجين ما 
يدفعهم نحو دراسة خصائص كل من الطرفين 
واكتشـــاف النقاط التي يمكـــن أن تلعب دورا 
فعاال فـــي تحقيق التوازن بين الشـــخصيتين 
والوصـــول إلـــى وصفـــة يتحقق مـــن خاللها 
االنســـجام والتناغم الذي يكفل نجاحهما في 

بناء أسرة متوازنة.
وتطالعنـــا آخـــر البحـــوث فـــي المجـــال 
بنتائـــج مفاجأة تتعارض مـــع المقوالت التي 
تؤكد أن المســـاواة بين الـــزوج والزوجة في 
تسيير شـــؤون األســـرة وفي اتخاذ القرارات 
هـــي الضامن لنجـــاح العالقة بيـــن الزوجين، 
حيـــث يشـــعر كل منهمـــا بقيمتـــه ودوره في 
تسيير شـــؤون حياته وبتقاسم جميع األدوار 

والمسؤوليات مع شريكه في الحياة.
وتوصـــل باحثون فـــي جامعتـــي بيركين 
وتشـــارلز بالعاصمة التشـــيكية براغ، إلى أن 
العالقات الزوجية التي تتســـم بســـيطرة أحد 
الشـــريكين تكـــون أقوى وأمتن مـــن تلك التي 
تطبعها المســـاواة بين الـــزوج والزوجة. كما 
الحـــظ باحثون فـــي مراكز بحثيـــة أخرى، أن 
األسر التي تكون فيها السيطرة ألحد الزوجين 
تتميز باالستقرار والفاعلية وتكون فيها نسبة 
اإلنجاب أعلى من تلك المبنية على المســـاواة 
بين الطرفين. وكشـــفت الدراسة التي أجريت 
على عّينـــة تضم 340 امرأة ورجال، أن نســـبة 

األســـر التي يســـيطر فيها أحد الزوجين على 
اآلخر تفوق نســـبة األســـر التي تســـود فيها 
المساواة بين الشريكين، غير هذه الدراسة لم 
تمّيز بين ســـيطرة الرجل والمرأة في مؤسسة 
الزواج. ويعتبر أبرز ما توصلت إليه، تفنيدها 
بشـــكل واضح، لالعتقاد السائد بأن المساواة 
بين الـــزوج والزوجة مؤشـــر دال على توازن 

ونجاح العالقات الزوجية بينهما.
وفـــي اآلن ذاته، شـــددت الدراســـة على أن 
مفهـــوم ســـيطرة أحد الزوجين علـــى اآلخر ال 
تعني اســـتعمال العنـــف أو طغيان طرف على 
آخـــر، بـــل أن المقصـــود بهـــا أن يكـــون أحد 
الطرفين هو من يقود العالقة ويتخذ القرارات 
الهامـــة فـــي الوقت المناســـب، كمـــا ال تعني 
ســـيطرة أحـــد الزوجين غلبته علـــى اآلخر أو 
تحّكمه وممارســـته لســـلطة مطلقة في تسيير 

شؤون العائلة.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أنـــه إذا كانـــت 
المســـاواة هـــي الطابع الســـائد فـــي العالقة 
الزوجية، وبمجرد نشوب خالفات بسيطة بين 
الطرفين، فإنها تظل مرشـــحة للتفاقم بســـبب 
روح التنافس التي تطبع عالقاتهما.. وبسبب 
اعتبـــار كل طرف أنه نـــّد لآلخر، وهو ما يفتح 
باب العناد وال يفســـح مجاال لتنازل أي طرف 
إلى اآلخر في ســـبيل اتخاذ القرارات الصائبة 

أو االختيار األمثل.
ويقـــول الباحثون إن التعـــاون األفضل قد 
يكـــون الســـبب وراء هذا الميل نحو ســـيطرة 
طرف ما على اآلخر ألن أن التفاوت البســـيط، 
مع ســـيطرة أحـــد الزوجين وخضـــوع اآلخر، 
يحسن التماسك ويؤدي إلى تعاون أفضل بين 
الشريكين، ويعزز قدرة الزوجين على مواجهة 

التحديات.
وتبدو نتائج هذه الدراســـة في حاجة إلى 
مزيـــد من التدقيق في البحـــث للنظر فيما إذا 
كانت سيطرة الزوج أو الزوجة هي من تساهم 
أكثر في إنجاح وتقوية العالقة الزوجية. ولعل 
هذا التســـاؤل يجد إجابته في دراســـة علمية 
ســـبقت األولى، حيث خلصت دراسة أسبانية 
إلى أن ســـيطرة المرأة علـــى زوجها تزيد من 
سعادتها ما يؤدي إلى استمرار الزواج لفترة 

طويلـــة. وقـــال الدكتـــور كاهيـــت غوفين من 
جامعة ديكن األسترالية، إن انخفاض مستوى 
الســـعادة لدى الزوج عنه عنـــد الزوجة يطيل 
مـــن عمر الزواج، مضيفا أن انفصال الزوجين 
ينجم عنه اتساع فجوة في السعادة الزوجية.

ولفت غوفين إلى أن اتســـاع الفجوة يعود 
غالبا إلى عبء األثقال المســـلطة على الزوجة 
نتيجة األعمال المنزلية باإلضافة إلى خلفيتها 
العلميـــة واالجتماعية المتدنيـــة عن زوجها، 
إضافـــة إلـــى تقاضيهـــا أجـــرا أدنـــى مقارنة 
بزوجها في حال حصولهـــا على عمل ما. كما 
أن انحسار الفجوة ينجم عن توازن الخلفيات 
االجتماعيـــة واالقتصادية والعلمية للزوجين، 
كمـــا أن ســـيطرة الـــزوج أحيانـــا تشـــعرها 
بالضعـــف، أمـــا ســـيطرتها هـــي، فتشـــعرها 
بالقوة والرغبة في االســـتمرار مع هذا الزوج 

مـــا يجعلها تبـــذل كل جهودهـــا للحفاظ عليه 
وإنجاح عالقتها معه.

هذا وال ننسى أن البحوث السوسيولوجية 
التـــي تجـــرى فـــي المجتمعـــات األوروبيـــة 
والغربية قد ال تنطبق في تفاصيلها وعّيناتها 
ونتائجهـــا مـــع المجتمعـــات العربيـــة، نظرا 
إلـــى االختالفـــات العميقـــة بيـــن طبيعة هذه 
المجتمعـــات. ولعـــل خالصة األبحـــاث التي 
تؤكد إيجابية ســـيطرة المـــرأة على الزوج، ال 
تبدو مستساغة في المجتمعات العربية التي 
ال تقبل سيطرة المرأة على العالقة الزوجية أو 
اتخاذها للقرارات الهامة في كل ما يهم تسيير 

شؤون العائلة.
ويجـــد عـــدم التجاوب وعدم قبـــول نتائج 
البحـــوث العلمية التي ترجح كفة الســـيطرة 
للمـــرأة تفســـيرات كثيـــرة مرتبطـــة ارتباطا 

وثيقا بمميـــزات وصفات المجتمعات العربية 
في عالقـــة بتقاليد وعادات هـــذه المجتمعات 
وبالعقلية الذكورية الطاغية عليها والرافضة 
لخضوع الزوج لزوجته وتســـليمها مسؤولية 
اتخـــاذ القـــرارات الهامـــة أو المصيريـــة في 
حياتهمـــا المشـــتركة أو فيمـــا يخـــص حياة 

األبناء أو تسيير شؤون األسرة بشكل عام.
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دقة الخطاب تسهل على العائلة رعاية وفهم مريض الخرف

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ وجدت دراسة أميركية، أن ثلث 
النساء الالتي يحملن في الواليات 

املتحدة يعانني من السمنة املفرطـة، 
ما يزيد من املشاكل خالل فترة 

احلمل مبا فـي ذلك سكر احلمل 
وتسمم احلمل ووالدة جنني ميت، 

كما أن األطفال يكونون أكثر عرضة 
للوالدة املبكرة واضطراب الوزن عند 

الوالدة سواء بالزيادة أو النقـص.

◄ ينوي رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون اعتبار االعتداء 

اجلنسي على األطفال جرميةحتظى 
بأولوية وطنية عندما سيعلن عن 

سلسلة إجراءات ملنع االعتداء 
املمنهج على األطفال.

◄ تشير نتائج دراسات حديثة إلى 
خطأ شائع عن الدهون احليوانية، 

يقول بـأنها تضر بالصحة وتـسبب 
السمنة، وتقول هذه الدراسات إن 

هذه الدهون مفيدة أيضا وال تـشكل 
خطرا على صحة اإلنسان ورشاقته 

أكـثـر مـن الدهـون واألطـعـمة 
األخرى.

◄ أعلنت دراسة جديدة عن إمكانية 
تشخيص التوحد باستخدام حتليل 

اللعاب، ووجد باحثون من جامعة 
كالركسون في نيويورك طريقة 

جديدة للكشف عن التوحد بتحليل 
بروتينات معّينة في اللعاب، يرتبط 

وجودها بزيادة نسب اإلصابة 
باضطراب طيف التوحد.

◄ كشفت دراسة جديدة من جامعة 
زيوريخ في سويسرا أن أهم 

الصفات النفسية التي يبحث عنها 
األوروبيون في شريك حياتهم هي 

”الشقاوة“ واملتمثلة في الشخصيات 
اللعوبة، والتي ميكنها املرح 

والتالعب باأللفاظ وإدخال السرور 
على الغير.

باختصار

[ التفاوت البسيط بين الشريكين يقلل من الخالفات [ سيطرة أحد الطرفين تضمن نجاح العالقة
البحوث االجتماعية والنفســــــية باتت تركز أكثر فأكثر على دراسة احلياة الزوجية بجميع 
تفاصيلها، بغرض الوصول إلى نتائج حتدد سبل إجناح عالقة الزوجني من أجل حتقيق 
توازن عائلي يفضي إلى تخفيض نســــــب الطالق واحلد من املشــــــاكل األسرية التي تؤثر 

أساسا على األبناء وعلى املجتمعات بشكل عام.

موضة

} تغزو إطاللة ”األمازون“ عالم الموضة 
فـــي ربيع/صيـــف 2015 لتمنـــح المرأة 
مظهـــرا يتحلـــى بالبســـاطة والهـــدوء. 
وأوضحـــت خبيـــرة الموضـــة األلمانية 
شـــتيفاني تســـارنيك، أن هـــذه اإلطاللة 
المستوحاة من ســـكان غابات األمازون 
البرازيليـــة تمتـــاز بقّصاتها البســـيطة 
واضحـــة المعالـــم وذات الطابع الجاد، 
والتـــي تمنـــح القوام مظهرا مســـتقيما 

يعكس األناقة والفخامة.
وأضافت تسارنيك أن الصندل 
المسطح ذا السيور العريضة 
والذي يتألق بمظهر 
الجلد الطبيعي، 
يعد أيضا من 
مفردات إطاللة 
األمازون. وأشارت 
خبيرة الموضة 
األلمانية إلى 
أنه يمكن للمرأة 
التخفيف من 
حدة إطاللة 
األمازون ذات 
الطابع الذكوري 
الجاد من 
خالل المالبس 
االنسيابية 
والشفافة 
واأللوان 
الطبيعية 
الناعمة أو 
األبيض 
الساطع، 
وكذلك 
الحذاء 
ذي 
الكعب 
العالي، 
حيث يضفي ذلك 
لمسة أنوثة ورقة 
على المظهر.

إطاللة {األمازون» 

موضة البساطة

تنازل أحد الزوجني خالل النقاش يعزز العالقة الثنائية

المجتمعات العربية ال تستسيغ سيطرة الزوجة

ممارســـة العالقـــة الحميمة أثنـــاء فترة التبويض ترفع من نســـب 

حدوث الحمل، أما ممارستها في غير أيام التبويض، فتعد من أهم 

موانع الحمل غير الشائعة.

ينصح علماء النفس اآلباء بضرورة منح الطفل قدرا من الحرية عند 

تنـــاول الطعام، حيث ينظر األطفال صغيرو الســـن للطعام على 

أنه لعبة أو وسيلة ترفيهية.

كشـــفت دراسة كندية أن أنســـب وقت تبدأ فيه األمهات بإنقاص 

وزنهن الذي ازداد خالل فترة الحمل، هو من 3 أشهر إلى 12 شهرا 

بعد الوالدة.

التفاوت البســـيط مع سيطرة 

أحـــد الزوجني وخضـــوع اآلخر، 

يحسن التماســـك ويؤدي إلى 

تعاون أفضل بني الشريكني

◄

تشـــعرها  الزوجـــة  ســـيطرة 

بالقوة والرغبة في االســـتمرار 

مع الزوج، ما يجعلها تبذل كل 

جهودها للحفاظ عليه

◄

ري يور ح
والذي يتألق بمظهر
الجلد الطبيعي،
يعد أيضا من
مفردات إطاللة
األمازون. وأشارت
خبيرة الموضة
األلمانية إلى
أنه يمكن للمرأة
التخفيف من
حدة إطاللة
األمازون ذات
الطابع الذكوري
الجاد من
خالل المالبس
االنسيابية
والشفافة
واأللوان
الطبيعية
الناعمة أو
األبيض
الساطع،
وكذلك
الحذاء
ذي
الكعب
العالي،
ذلك حيث يضفي
لمسة أنوثة ورقة
على المظهر.

فيلسوفة هولندية: إنه عصر البدايات الجديدة

} فازت الطبيبة والفيلسوفة الهولندية 
مارلي هايجر (مواليد 1955)  بلقب ”مفكر 
األمة“، وهي أول امرأة تفوز بهذا اللقب 
الشرفي بعد هانس أخترهاوس وروني 

غوده. وأثناء تقليدها اللقب قالت هايجر 
”المرأة الفيلسوفة تطُرق مواضيع مختلفة 

عن الرجال، وبطريقة مختلفة أيضا“.
وفي حوار أجرته معها صحيفة ”تراو 
الهولندية“ قالت هايجر، إنها سعيدة بهذا 
اللقب وأنها تدعم بقوة استعمال مصطلح 

”مفكرة“ بدل مفكر للمرأة، ألن المرأة 
المفكرة تتناول مواضيع مختلفة عن الرجل 

كما أن مناهجها وآليات بحثها مختلفة 
عنه. واستشهدت بهانه آرندت، الفيلسوفة 
األلمانية األميركية، التي ركزت على مفهوم 

”الوالدة“ في حين اشتغل الفالسفة من 
أفالطون إلى هيدغر على ”الموت“.

وترى هايجر، أنه في الوقت الذي 
انشغل سابقوها بـ“نقض الفكر“ أو 

”تكريس الفكر“، تشتغل هي على ”توسيط 
الفكر“، الذي تشرحه على أنه ”التفكير في 
األشياء بوصفك داخلها، وبالمسافات بين 
الناس، وبينهم وبين األشياء واألحداث“، 

وقالت ”أرغب في تحويل الفعل من حولنا 
إلى موضوع فلسفي، خذ مثال أحداث 
شارلي إيبدو، أتناولها من جهة حجم 

الفوضى وانعدام األمن اللذين يسيطران 
على عالمنا، رغم وجود كثير من اآلليات 
التنظيمية التي تضمن شعورنا باألمان 

داخل هذا العالم، الذي هو في الحقيقة عالم 
غير آمن بالمرة، مع ذلك يشعر اإلنسان 

بأمان حين يكون وسط أناس يعرفهم 
وباستطاعته التواصل معهم. يجب أن 

نشتغل على هذا العامل ونرّتب الفضاء 
العام وفقه“.

وتنقض هايجر الفكرة النمطية عن 
الفالسفة باعتبارهم مفكرين ينعزلون 

للتأمل والبحث والتحليل واالستنتاج في 
طروحات ونظريات فكرية وفلسفية مختلفة، 

وتعتبر أن دور الفلسفة والفيلسوف 
اختلف عن الماضي، وقد بدأ هذا االختالف 

مع آرندت، التي تحدثت عن ”البدايات 
الجديدة“، وترى أن من واجب الفيلسوف 

بإعادة  أن يشتغل على ”الفضاء العام“ 
تشكيله على أساس ”التفكير والفعل 

الجماعيين“.
نظرية هايجر ترتكز على ضرورة خروج 

الفيلسوف من عزلته ليختلط بالناس 
ويتعامل مع البشر العاديين، وتقول في 
حوارها مع الصحيفة الهولندية ”يجب 

أن نتكلم مع األشخاص الذين ال نسمعهم 
عادة، مثل النساء والقادمين من ثقافات 

مغايرة، وفي نيتي توظيف هذا اللقب 
إلعطاء صوت لمن ال صوت لهم“.

المرأة تنظر لفلسفة جديدة مبنية 
على إشراك اآلخر، بوصفه طرفا في الفكر 

وليس موضوعا له، وبوصفه شريكا في 
الفكر ال هدفا له، عكس الفلسفات القديمة 

التي نظرت إلى اآلخر كطرف خارجي 
وأحيانا بوصفه ”الجحيم“،  كما أنها 
تعمل على تحويل اليومي إلى فلسفي 

وفق منهج فكري، يبدو متسقا مع نظريات 
حديثة تدعم إنزال الفكر والفن إلى الشارع 
وتحويل الفكر، من فعل فردي عمودي إلى 

فعل جماعي أفقي. وترى هؤالء النساء 
المفكرات، أن المفكر مطالب بالمشاركة 

في الجدل العام، وإبداء رأيه في مختلف 
القضايا التي تهم مجتمعه، وليس 

مسموحا له باالنعزال والنأي بنفسه عن 
المجتمع والشأن العام.

فهل انتهى عصر فلسفة الجدران 
المغلقة والتنظير ليبدأ عصر ”البدايات 
الجديدة“ الذي تقوده نساء رائدات مثل 

أرندت وهايجر؟ ولماذا تهبط المرأة 
”المفكرة“ إلى ”الشأن العام“ و“الفضاء 
العام“ في حين يصعد الرجل إلى الفكر 

المجرد؟

لمياء المقدم
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◄ خسر وسترن سيدني واندررز 
األسترالي حامل اللقب أمام 

ضيفه غوانغجو إيفرغراندي بطل 
النسخة قبل املاضية ٢-٣ أمس 
األربعاء في اجلولة الثانية من 

منافسات املجموعة الثامنة لدوري 
أبطال آسيا.

◄ قررت إدارة اجليش امللكي 
املغربي إحداث تغيير مفاجئ في 

اجلهاز الفني للفريق بعد أن عينت 
حمادي حميدوش مدربا جديدا،  

فيما أصبح خليل بودراع الذي كان 
مدربا للفريق مساعدا حلميدوش.

◄ عني االحتاد التونسي لكرة 
القدم ماهر الكنزاري مدربا 

للمنتخب األوملبي. وجاء ذلك 
في إطار حتديد أولويات املرحلة 

القادمة التي ستكون خاللها 
استحقاقات األوملبي على درجة 

كبيرة من األهمية.

◄ رفضت جلنة شؤون الالعبني 
في احتاد الكرة املصري، اعتماد 

عقد رمضان صبحي، مهاجم فريق 
األهلي لكرة القدم، والذي أرسله 

مسؤولو القلعة احلمراء للجبالية.

◄ استغل الطبيب الفرنسي جان 
مارسيل رحيل املدرب ريجيكامب 

عن تدريب الهالل السعودي ليعود 
من جديد إلى العمل في الفريق. 

وتواجد مارسيل في الفريق الطبي 
ملنتخب فرنسا في فترة تواصلت 

١١ عاما أي بني ١٩٩٣ و٢٠٠٤.

◄ جدد نادي الفيصلي السعودي 
عقدي عمر عبدالعزيز ومحمد 
سالم ملدة موسم واحد. جاءت 

هذه اخلطوة في إطار سعي إدارة 
النادي إلى االحتفاظ بالعبيه وعدم 

التفريط فيهم لألندية األخرى.

العربي يتوق إلى فك عقدة السالمية في الدوري الكويتي
[ القادسية يتطلع إلى استعادة توازنه للبقاء في دائرة الصراع على اللقب

} بغــداد - يدخـــل الشـــرطة متصـــدر ترتيب 
املجموعـــة الثانية وغرميـــه الطلبة لقاء اليوم 
برفع شـــعار واحد هو الفـــوز والتعويض في 
قمتهمـــا املنتظرة خالل انطـــالق املرحلة الـ14 

لبطولة العراق لكرة القدم. 
ويخـــوض الطلبـــة مباراتـــه قادمـــا مـــن 
خســـارة مذلة وثقيلة أمام النفـــط في اجلولة 
املاضية أطاحت برأس مدربه والعبه الســـابق 
عبدالوهـــاب الهيل، بينما يخوضها الشـــرطة 
متطلعـــا إلى إزالـــة أثار تعادلـــه املخيب أمام 

النجف متذيل الترتيب.  
وفي سياق متصل نفى مجلس إدارة نادي 
الشـــرطة العراقي إقالة املدرب املصري محمد 
يوســـف، املديـــر الفنـــي للفريق، بســـبب عدم 
امتالكـــه رخصة تدريب في قارة آســـيا. وقال 
هاشم رضا، املشرف العام على فريق الشرطة، 
في تصريحـــات صحيفة، إن املـــدرب املصري 
محمد يوســـف بـــاق في منصبه حتـــى نهاية 
عقده، الذي ينتهي املوســـم اجلاري، مؤكدا أن 
عدم امتالكه للشـــهادات التدريبية اآلسيوية ال 
يعني أنه صار خارج حســـابات إدارة النادي 

التي تكن له كل االحترام والتقدير.
ويتطلـــع دهـــوك الثالـــث (16 نقطـــة) إلى 
حتســـني مركزه على حســـاب احلـــدود عندما 
يلتقيه اليوم أيضا في لقاء يســـعى فيه األخير 
إلـــى اخلـــروج بنتيجـــة طيبة ليغـــادر املراكز 

املتأخرة. 
ويواجـــه بغداد وامليناء مهمتني غامضتني 
في هذه اجلولة، حيث يحالن ضيفني على نفط 
ميســـان والنجف علـــى التوالي يوم الســـبت 
املقبل. وفي املجموعة األولـــى تنتظر الزوراء 
مهمة صعبة على ملعب مضيفه نفط الوســـط 
غـــدا اجلمعة يحـــاول فيها تخطـــي أصحاب 
األرض. ويدخـــل الزوراء املبـــاراة برصيد (26 
نقطة) مقابل 19 نقطة لنفط اجلنوب اخلامس. 
وينتقـــل أربيـــل إلـــى ملعـــب زاخـــو ملواجهة 
صاحـــب األرض واجلمهـــور في لقـــاء صعب 
علـــى األخيـــر املطلع إلـــى تعويض ســـقوطه 
أمـــام اجلوية بثالثية قاســـية، بيد أن أحالمه 
ستصطدم بعقبة الضيوف الطامحني إلى نيل 

النقاط الثالث. 
ميلـــك أربيـــل الســـادس 17 نقطـــة بفارق 
نقطتني أمام زاخو. ويســـتضيف ملعب الكرخ 
فـــي العاصمة الســـبت نفط اجلنـــوب في لقاء 
ســـاخن يحاول فيـــه صاحـــب األرض العودة 

إلـــى أجـــواء االنتصارات عبـــر بوابة صاحب 
الصدارة املتطلع إلى البقاء فيها. ويحل القوة 
اجلويـــة ضيفا على الكهرباء في لقاء يســـعى 

فيـــه إلـــى جتديد فـــوزه فيما يحـــاول األخير 
اخلـــروج بنتيجة مناســـبة. ويختتـــم كربالء 
وضيفه املصافي هذه اجلولة يوم األحد املقبل.

 محمد يوسف يستمر في قيادة الشرطة العراقي

رياضة

التعويض شعار قمة الشرطة والطلبة في الدوري العراقي

«شباب قسنطينة يضم 3 العبني أجانب إلى جانب املدرب، صراحة 

ال أريـــد قضيـــة الكاميرونـــي ألبرت إيبوســـي مهاجم نادي شـــبيبة 

القبائل ثانية في فريقي». 

عمر بن طوبال 
رئيس نادي شباب قسنطينة اجلزائري

«مهـــدي بـــن عطية ليـــس في حاجـــة إلى زيـــارة أو تنقـــل لتقييم 

مســـتواه الفني، لكن لقائي بـــه كان ضروريا ألنـــه القائد والالعب 

الذي له ثقل كبير داخل املجموعة». 

بادو الزاكي 
مدرب املنتخب املغربي

«أنـــا ســـعيد بالنتيجة، حـــارس فريق نفط طهـــران كان هو البطل، 

كان يمكننا تســـجيل أربعة أو خمســـة أهداف والحظ حالف الفريق 

املنافس». 

زالتكو داليتش 
مدرب فريق العني اإلماراتي

متفرقات

◄ أقال نادي دنفر ناغتس، أحد فرق 
الدوري األميركي للمحترفني في كرة 

السلة، مدربه براين شو بسبب النتائج 
السيئة للفريق. ومت تعيني ميلفني هانت، 

مساعد املدرب في املواسم اخلمسة 
املاضية، مدربا مؤقتا حتى نهاية املوسم. 

وخسر دنفر ناغتس مبارياته الـ6 األخيرة، 
ويتضمن سجله حاليا 20 فوزا 

مقابل 39 خسارة، وهو ثالث 
أسوأ سجل في املنطقة الغربية، 

وذلك قبل 23 مباراة من 
نهاية الدور العادي من 
البطولة. ويتأخر عن 

دنفر ناغتس في 
املنطقة الغربية كل 
من لوس أجنلوس 

ليكرز (16 فوزا و42 
خسارة)، ومينيسوتا 

متبروولفز (13 فوزا و46 
خسارة).
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◄ عبرت العبة التنس اإليطالية سارة 
إيراني، الفائزة بلقب بطولة ريو دي 

جانيرو املفتوحة في الشهر املاضي، إلى 
الدور الثاني من بطولة مونتيري للتنس 

إثر تغلبها على منافستها األميركية 
الورين ديفيز. وفازت إيراني املصنفة 

الـ12 على مستوى العالم على 
ديفيز. ومن ناحية أخرى 

تغلبت الروسية فيرا زفوناريفا 
على املصنفة الـ44 عامليا 

واملصنفة الـ6 في البطولة 
األميركية االيسون 

ريسك لتواجه في الدور 
الثاني من البطولة 

الفرنسية كريستينا 
مالدينوفيتش التي 
فازت بدورها على 
التشيكية تيريزا 

سميتكوفا.

باختصار

إيراني املصنفة 
عالم على

خرى 
زفوناريفا 

امليا 
طولة

دور

} الكويــت  - يتطلع فريـــق العربي املتصدر 
إلى فك عقدة منافســـه الســـاملية الرابع عندما 
يحل ضيفا عليه يوم السبت املقبل في املرحلة 

الـ18 من بطولة الكويت في كرة القدم. 
وتستحوذ مباراة الساملية وضيفه العربي 
علـــى االهتمام كونها جتمع بني أفضل فريقني 
في املوســـم الراهن. ويشـــغل العربـــي املركز 
األول برصيـــد 44 نقطـــة وهـــو قـــادم من فوز 
صعـــب على الفحيحيـــل الــــ14 األخير بهدف 
وحيد، وال شـــك في أنه سيستفيد معنويا من 
متديد عقد مدربه الصربي بوريس بونياك ملدة 
ســـنتني حتى نهاية موســـم 2017-2018 مقابل 
750 ألـــف دوالر بعد مفاوضـــات طويلة أعقبت 
تلقيه عروضا مغرية من خارج الكويت. ويقدم 
”األخضر“ موســـما مميزا إذ توج بطال للكأس 
على حســـاب الكويـــت 4-2 ويتصـــدر ترتيب 
الدوري الذي يسعى إلى خطب وده بعد طالق 

بدأ في 2002.
كما يطمح إلى فك عقدة الســـاملية الوحيد 
الذي أســـقطه في الـــدوري 2-3 قبل أن يقصيه 
مـــن الدور نصف النهائي من مســـابقة الكأس 
2-4. ومـــن املقرر أن يشـــارك أحمـــد الصالح 
والســـوري فراس اخلطيب في املباراة، األول 
بعـــد متاثلـــه للشـــفاء والثاني بعدمـــا فضل 
اجلهاز الفني إراحته في اجلولة السابقة أمام 

الفحيحيل بسبب شعوره باإلجهاد.
في املقابل، يعتبر الساملية أفضل فريق في 
املوســـم احلالي من ناحيـــة األداء الذي يقدمه 
بقيادة الالعب العاجي جمعة ســـعيد واملدرب 
محمـــد دهيليس الذي بلغ فريقه نهائي الكأس 
وهو ينتظر الفائز مـــن مباراة نصف النهائي 
الثانية بني القادســـية واليرمـــوك املقررة في 
7 أبريـــل املقبـــل. ويدخـــل الســـاملية املباراة 
مبعنويـــات مرتفعة بعد فوزه في اللقاءات الـ3 
األخيرة على ضيفه الســـاحل 4-1 وخصوصا 
مضيفه القادســـية حامل اللقـــب 6-0 وضيفه 

اليرموك 0-3. 

ويشغل ”الســـماوي“ املركز الرابع برصيد 
37 نقطة، وهو يســـعى إلى الفوز على العربي، 
حامل الرقم القياســـي في عدد مرات التتويج 
في املشاركة مع القادسية (16 لقبا لكل منهما)، 
كـــي يعـــزز حظوظه فـــي انتزاع اللقـــب للمرة 

اخلامسة في تاريخه.
وفي مباراة ثانية، يعتبر الكويت مرشـــحا 
لتجـــاوز عقبـــة خيطـــان وهـــو قادم مـــن فوز 
تاريخـــي كبيـــر علـــى التضامن الـــذي يعاني 
إداريـــا 9-0. ويحتل الكويت املركز الثاني بـ39 
نقطة ويرنـــو إلى انتزاع اللقب للمرة الـ12 في 
تاريخه، فيما يشـــغل خيطـــان املركز الـ8 بـ(17 

نقطة). 

يـــدرك الكويت بـــأن عليـــه التركيـــز على 
بطولة الـــدوري بعد أن خســـر نهائي الكأس. 
وسيستفيد ”العميد“ من عودة جراح العتيقي 
مـــن اإليقاف، فيمـــا يغيب وليد علي للســـبب 
نفســـه. وفي مبـــاراة ثالثة، يواجه القادســـية 
الصليبخـــات، ولكنه ال يزال يبحـــث عن ذاته 
بعـــد اخلروج مـــن اجلولـــة الثالثـــة للملحق 
املؤهل إلـــى دوري أبطال آســـيا أمام مضيفه 
األهلي السعودي 1-2 واخلسارة الفادحة أمام 

الساملية بسداسية نظيفة. 
وتفتتـــح املرحلة اليـــوم اخلميس مبباراة 
كاظمة مع اجلهراء، على أن يلعب غدا اجلمعة 
الفحيحيل مع النصر، الشـــباب مع الســـاحل 

والتضامـــن مع اليرموك ويوم الســـبت أيضا 
القادســـية مـــع الصليبخـــات وخيطـــان مـــع 

الكويت. 
ويحتل كاظمة املركز الســـادس برصيد 32 
نقطة وفاز في آخر مبارياته على الصليبخات 
3-2، فيما يشغل اجلهراء املركز اخلامس بـ37 
نقطة بعـــد أن حقق نتيجة طيبـــة في املرحلة 
املاضية متثلـــت في فوزه على الشـــباب 1-4. 
وقد جرى تقدمي املباراة لتقام اليوم كي يتمكن 
اجلهراء من االســـتعداد للمرحلـــة الرابعة من 
بطولة األنديـــة اخلليجية إذ يلعب مع مضيفه 
الرفـــاع البحريني ضمن منافســـات املجموعة 

الرابعة في 9 مارس احلالي.

ـــــــ18 من بطولة  تدور منافســــــات املرحلة ال
ــــــى مدى األيام  الكويت فــــــي كرة القدم عل
املتصدر  ــــــي  العرب لقاء  وســــــيكون  املقبلة، 
ــــــق الســــــاملية محــــــط أنظــــــار  ــــــره فري ونظي

اجلماهير الكويتية.

قمة مرتقبة بين العربي والسالمية

◄ أضحى الدولي اجلزائري سفيان 
فيغولي قريبا من مفاوضات مع إدارة 
نادي فالنسيا األسباني لتمديد عقده 
الذي سينتهي في يونيو 2016. وكان 

فيغولي (25 سنة) قد التحق بنادي 
فالنسيا في 2010 قادما من نادي غرونوبل 

فوت الفرنسي، قبل أن يعار في 2011 
إلى أمليريا. وسجل الالعب اجلزائري 

حضوره مع فريقه أساسيا في مواجهته 
لريال سوسيداد حلساب املرحلة  

الـ28 وساهم بتمريرة حاسمة 
في إحراز الهدف الثاني 

لفريقه. وهذه املرة األولى 
التي يخوض فيها 

الالعب املباراة 
أساسيا منذ 

عودته من غينيا 
االستوائية، 

حيث شارك مع 
اجلزائر في كأس 

أفريقيا لألمم.

◄ قدم جوزيه مانويل غوميز، املدير 
الفني للتعاون السعودي، التهنئة 

لالعبي الفريق وجماهيره بعد الفوز 
على السويق العماني خالل املباراة 

التي جمعتهما ضمن منافسات اجلولة 
الرابعة من املجموعة األولى ببطولة كأس 

اخلليج لكرة القدم. وأكد غوميز ”أشكر 
الالعبني على األداء الرائع الذي ظهروا 

به في املباراة رغم أنني بدأت املباراة 
بتشكيلة متكونة من الذين 
لم يشاركوا في مباريات 

بصورة أساسية وبعض 
من األساسيني“. وأضاف 
غوميز ”فخور بتأهل 

نادي التعاون 
للمرحلة املقبلة من 

البطولة ألن هذا 
يؤكد أن الفريق 
يسير بصورة 

صحيحة في هذه 
البطولة“.

◄ قرر حارس لوكيرين البلجيكي لكرة 
القدم باري بوبكر كوبا الذي قاد منتخب 

بالده ساحل العاج إلى لقب كأس األمم 
األفريقية، اعتزال اللعب دوليا. وخاض 

كوبا مباراته الدولية األخيرة مع منتخب 
الفيلة في املباراة النهائية لكأس األمم 

األفريقية التي انتهت بفوز ساحل العاج 
على غانا بركالت الترجيح. وفرض هذا 

احلارس نفسه بطال في املباراة 
النهائية التي كانت األولى له 

أساسيا في البطولة، حيث 
تألق في ركالت الترجيح 

بتصديه لركلتني 
وتسجيله الركلة 

الترجيحية احلاسمة. 
وخاض كوبا 85 

مباراة دولية وشارك 
في 3 نهائيات 
لكأس العالم 
أعوام 2006 

و2010 و2014.
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الصليبخات،  يواجه  القادسية 

ذاتــه  عــن  يبحث  ــزال  ي ال  ولكنه 

امللحق املؤهل  الخروج من  بعد 

إلى دوري أبطال آسيا

◄



} مدريد - بدأت الظروف تتحول وبشكل غير 
متوقع في غير صالح املـــدرب اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي، ال ســـيما مع تراجع جناعة هجوم 
ريال مدريد وتعثر الفريق في بعض املباريات 

املهمة. 
ولم يشفع كثيرا فوز النادي امللكي ببطولة 
أوروبـــا للمرة الـ10 في املوســـم املاضي وفوز 
الفريق 22 مرة متتالية قبل عيد امليالد للمدرب 
اإليطالـــي املخضرم. وينفرد ريال مدريد حاليا 
بصدارة دوري أســـبانيا متفوقا بنقطتني على 
برشلونة أقرب مالحقيه، كما أنه بات قريبا من 
التأهـــل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم بعد فـــوزه ذهابا بنتيجة 2-0 على 
شـــالكه األملاني في دور الـ16، إال أن الفريق ال 
يلعـــب بنفس احلماس الـــذي قدمه في مراحل 

مبكرة من املوسم. 
وجماهيـــر  اإلعـــالم  وســـائل  وتســـاوت 
املشجعني في انتقاداتها للفريق امللكي بقسوة 
مـــا يضيف املزيد من األهميـــة للقاء القمة في 
مواجهـــة برشـــلونة فـــي 22 مـــارس احلالي. 
وخالل مسيرة انتصاراته التي استمرت على 
مدار 22 مباراة بلـــغ معدل تهديف ريال مدريد 
في املبـــاراة الواحدة أكثر من 3 أهداف، إال أن 

الفريق أحرز 24 هدفا في آخر 13 مباراة.
وفشـــل البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
مهاجـــم ريال مدريـــد في احلفاظ علـــى األداء 
الذي قدمه في بداية املوســـم وأحرز 7 أهداف 
فقط في العام 2015، في حني أحرز كرمي بنزمية 
7 أهـــداف وأضاف غاريث بيل 3 أهداف وبهذا 
فإن مجمـــوع األهداف التي أحرزها هؤالء الـ3 
يعـــادل حصيلـــة األرجنتيني ليونيل ميســـي 

مهاجم برشلونة من األهداف. 
كمـــا أن نتائج ريـــال الضعيفة في الدوري 
فـــي مواجهـــة منافســـيه املباشـــرين حتظى 
بالكثيـــر مـــن االهتمـــام ويقـــال إن مجلـــس 
اإلدارة برئاســـة فلورنتينيو بيريز يشـــعر أن 
أنشـــيلوتي ال يتمتع بالســـلطة املطلوبة على 

الفريق في بعض األحيان رغم عالقاته الطيبة 
مع الالعبـــني. وأضرت الهزميـــة الكبيرة 4-0 
أمـــام أتليتيكـــو مدريد كثيرا بصـــورة املدرب 

أنشيلوتي.
وفي اجلولة املاضية أيضا فشـــل ريال في 
االرتقاء إلى مســـتوى احلدث وتعادل 1-1 مع 
فياريال. وعانى أنشـــيلوتي من اإلصابات في 
صفـــوف فريقـــه، إال أنه يأمل فـــي عودة العب 
الوسط الكرواتي لوكا مودريتش قبل مواجهة 

برشلونة في 22 مارس احلالي. 
وعاد الالعب األملاني ســـامي خضيرة جنم 
خط وســـط نادي ريـــال مدريد األســـباني إلى 
التدريبـــات اجلماعية لفريقه بعـــد تعافيه من 
اإلصابـــة العضلية التي تعـــرض لها في وقت 
سابق. وميكن لإليطالي كارلو أنشيلوتي املدير 
الفني للنـــادي امللكي االســـتعانة مبجهودات 
خضيرة في املباراة املقبلة للفريق يوم السبت 
والتـــي يحل فيها ضيفا على منافســـه أتلتيك 

بيلبـــاو في إطار منافســـات مســـابقة الدوري 
األسباني.

وأصيـــب خضيـــرة فـــي الــــ7 مـــن فبراير 
املاضـــي خـــالل املبـــاراة التي جمعـــت فريقه 
بجـــاره أتلتيكو مدريد والتي فـــاز بها األخير 
برباعية نظيفة. وشـــعر الالعب األملاني خالل 
املبـــاراة بوخز عضلـــي أجبره علـــى مغادرة 
ملعب اللقاء ثم التوقف عن اللعب أو املشاركة 

في التدريبات خالل األسابيع الـ3 املنقضية. 
وتقول شـــائعات إنـــه إذا أقدم رئيس ريال 
مدريـــد فلورنتينو بيريز على االســـتغناء عن 
أنشيلوتي فإن ذلك رمبا يفتح الباب أمام تولي 
زيـــن الدين زيدان مدرب فريق الشـــباب مهمة 
تدريب الفريـــق األول. وفي هـــذه احلالة فإنه 
يتوقـــع أن يتلقـــى أنشـــيلوتي أكثر من عرض 
ورمبا يكون مانشســـتر ســـيتي بطـــل إنكلترا 
أحد الراغبني في احلصول على خدمات املدرب 

اإليطالي املخضرم.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الشائعات تضفي ضبابية على مستقبل بلغريني مع السيتي
[ خطط مرتبكة تضع المدرب التشيلي في مرمى االنتقادات [ غوارديوال ينفي تكهنات االنتقال لتدريب مانشيستر سيتي

} لنــدن - أوضـــح مدرب مانشســـتر ســـيتي 
اإلنكليـــزي مانويل بيليغريني أنـــه ال يكترث 
بالشـــائعات التـــي تطلقهـــا وســـائل اإلعالم 
بخصوص مســـتقبله مـــع فريقـــه وانتقادها 
بيليغرينـــي  وواجـــه  التكتيكيـــة.  خلططـــه 
انتقـــادات كثيـــرة بخصوص ســـذاجة خطته 
التكتيكية 4-4-2 في املباراتني اللتني خسرهما 
فريقه بنتيجة واحدة 1-2 أمام ضيفه برشلونة 
األسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي ملسابقة 
دوري أبطال أوروبا وأمام مضيفه ليفربول في 

الدوري احمللي.
وخســـر بيليغرينـــي حتـــى اآلن لقبني من 
الـ4 التـــي ينافس عليها الســـيتي، حيث ودع 
بطولتي كأس الرابطة الذي توج بها تشيلسي 
على حســـاب توتنهـــام وكذلـــك كأس االحتاد 

اإلنكليزي. 
ويعاني مانشســـتر سيتي في البرمييرليغ 
في حملة الدفاع عن لقبه خاصة بعد اخلسارة 
األخيرة أمام ليفربول التي جمدت فارق النقاط 
مع املتصدر إلى 5 نقاط مرشحة للزيادة للرقم 

8 في حالة فوز تشيلسي مبباراته املؤجلة. 
وبـــات مانشســـتر ســـيتي يواجـــه خطر 
العريقـــة،  القاريـــة  املســـابقة  مـــن  اخلـــروج 
كمـــا تضاءلت حظوظـــه في االحتفـــاظ بلقب 
البرميرليـــغ، حيث يتخلف بفـــارق 5 نقاط عن 
تشيلسي املتصدر والذي ميلك فرصة توسيعه 
إلى 8 نقاط في حال فوزه باملباراة املؤجلة أمام 
ليســـتر سيتي. لكن أعرب بيليغريني قائال ”لم 
أشـــعر بأي ضغوطات للفوز بعدد من األلقاب 

أو بلقب كل عام من أجل االستمرار هنا“. 
وأضاف ”أنا ال أشعر بأي ضغط، وخاصة 
من وسائل اإلعالم. أشعر بالضغط فقط عندما 
ال أرى فريقـــي يلعب بالطريقـــة التي أريده أن 

يلعب بها“. 
وفـــي معـــرض رده عـــن الشـــائعات التي 
مفادها أنه ســـتتم إقالته بعـــد عام واحد فقط 
على فـــوزه بلقب البرميرليـــغ وكأس الرابطة، 
قال بيليغريني ”أفكر فقط في الوقت احلاضر“.
 وتابع ”ال ميكنكم التكهن مبا سيحدث في 
املســـتقبل. أنتم ال تعرفون ما إذا كنا ســـنفوز 
على برشـــلونة أو أننا ســـنخرج من مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا. رمبا فـــي العام املاضي 

لم يكن هنـــاك أحد يقول بأننا ســـنتوج بلقب 
الدوري املمتاز“. 

وأردف قائـــال ”التفكير في املســـتقبل هو 
أســـوأ شـــيء ألنكم تتكهنون فقط بالكثير من 
األشياء. من املهم أن تعيش احلياة في الوقت 
احلاضـــر“. وأكد ”لـــدي 25 عاما مـــن اخلبرة 
في التدريـــب مع أندية مهمة ولم أشـــعر أبدا 
بالضغط“. ونال بيليغرينـــي (61 عاما) أيضا 
نصيبه من انتقادات وســـائل اإلعالم بســـبب 
اخلطط التكتيكية لفريقه، لكنه رد قائال ”ليس 
من واجبي أن أقول لوســـائل اإلعالم ما يجب 
عليهم التفكير فيه. لكل شـــخص رأيه واحلق 
في أن يدلي برأيه“. ونقل عن بيليغريني قوله 
”عندما قمت بتوقيع العقد لم يطلبوا أبدا مني 

أن أفـــوز باللقب في كل عام“. وشـــدد على أنه 
ال يشـــعر بأي قلق إزاء مصيره مع مانشســـتر 
ســـيتي، رغم التكهنات املثـــارة حول تفاوض 
إدارة النـــادي مع اإليطالي كارلو أنشـــيلوتي، 
املديـــر الفني لريـــال مدريد، واألســـباني بيب 
غوارديـــوال، املدير الفني لبايـــرن ميونيخ، أو 

حتـــى باتريك فييـــرا، مدرب قطاع الناشـــئني 
بالنادي، خلالفته عقـــب نهاية عقده في نهاية 
املوســـم. وأوضح ”هناك طرق مختلفة لتحليل 
املوســـم. اللقب شـــيء مهم ولكنه ليس الشيء 

الوحيد املهم“.
من ناحية أخرى أكد األســـباني جوســـيب 
غوارديوال، مدرب بايـــرن ميونيخ بطل أملانيا 
لكـــرة القدم، أنه ســـيقرر مصيره بشـــأن عقده 
مع فريقه في نهاية املوســـم، رافضا الشائعات 
التـــي تتحـــدث عن احتمـــال انتقالـــه لتدريب 
مانشستر سيتي اإلنكليزي. وقد ذكرت تقارير 
صحفيـــة عـــدة أن غوارديوال مرشـــح خلالفة 
التشـــيلي مانويل بيليغيريني في مانشســـتر 
ســـيتي. وقال غوارديوال (44 عاما) في مؤمتر 

صحفـــي ”لـــم أتلق أي عـــروض وال أنتظر أي 
عرض أيضـــا“، مضيفا ”أنا ســـعيد جدا هنا، 
فبايـــرن فريق رائع“. وتابع ”أريد إكمال عقدي 
والقيام بعمل جيد، هذا كل ما أفكر فيه حاليا، 
فيبقى عام ونصف العام من عقدي، وسأناقش 
مـــع النادي األمر في الصيف وعندها ســـنرى 
كيف تســـير األمور“. ولكن غوراديوال ال يحبذ 
االرتباط بعقد طويل األمد، وسينتهي عقده مع 
بايرن في يونيو 2016. وقاد املدرب األســـباني 
بايـــرن ميونيخ إلـــى إحراز أربعـــة ألقاب في 
املوســـم املاضي، في عامـــه األول معه، ويتجه 
الفريـــق لالحتفاظ بلقبه بطـــال للدوري، حيث 
يتصـــدر برصيـــد 58 نقطة بفـــارق 8 نقاط عن 

فولفسبورغ الثاني.

بيليغريتي متفائل بمستقبله مع السيتيزن

تشافي يكشف 

عن وجهته القادمة

كافاني على رادار

أتلتيكو مدريد

تراجع مستوى الفريق الملكي يعرض عرش أنشيلوتي لالهتزاز

} برشــلونة (أســبانيا) - أكد األسباني تشافي 
هيرنانديز العب خط وسط برشلونة األسباني 
وصيـــف متصدر ترتيب الـــدوري احمللي لكرة 
القدم أنه حســـم مســـتقبله مع الفريق، مشيرا 
إلـــى وجهته التـــي يريد اللعب معها املوســـم 

املقبل. 
ومن املتوقع أن يرحل مايســـترو برشلونة 
عـــن الفريـــق مع نهاية املوســـم وهـــو ما كان 
مقـــررا في الصيف املاضـــي لوال تدخل املدرب 
األســـباني لويس أنريكي وإقناعـــه له بالبقاء 

ملوسم آخر.
وأكدت تقارير إعالمية أن تشافي هرنانديز 
ســـيكون زميـــال لفرانـــك المبـــارد فـــي فريق 
نيويورك ســـيتي األميركي. انتقال تشافي إلى 
نيويورك ســـيتي يعني أنه ســـيزامل مواطنه 
ديفيـــد فيا من جديد، حيث كانت جتمعهم أيام 
جميلة بالفوز في لقب دوري أبطال أوروبا مع 
برشلونة وألقاب أمم أوروبا وكأس العالم مع 

منتخب أسبانيا. 
يذكـــر أن نيويـــورك ســـيتي يعـــد ضمـــن 
مجموعة ســـيتي التي تضم مانشستر سيتي 

ونيويورك سيتي ومالبورن سيتي.

دييغـــو  األرجنتينـــي  أعـــرب   - باريــس   {
ســـيميوني املديـــر الفني ألتلتيكـــو مدريد عن 
اهتمام كبير باألوروغوياني إدينسون كافاني 
مهاجم باريس ســـان جيرمان الفرنسي خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. 
أن  فرنســـية  إعـــالم  وســـائل  وذكـــرت 
األوروغويانـــي دييـــو غوديـــن، قائـــد دفـــاع 
الروخـــي بالنكوس، حتدث مع كافاني بشـــأن 
انتقاله إلى ملعب فيســـنتي كالديرون ونقل له 
رغبة ســـيميوني في التعاقد معـــه، بينما كان 
رد كافاني على مواطنه إيجابيا للغاية مرحبا 

بعرض اللعب في الليغا.
يذكـــر أن العديـــد مـــن األنديـــة األوروبية 
تســـعى إلى التعاقد مع كافانـــي الذي ينتهي 
تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية في العام 
2018، علمـــا أنه انتقل إلى النادي الباريســـي 
صيف العام 2013 قادمـــا من نابولي اإليطالي 

مقابل 64 مليون يورو.

ــــــي يعيش  ــــــل بيليغرين بات املــــــدرب مانوي
حتــــــت ضغط مريب في ظــــــل تراجع نتائج 
مانشســــــتر ســــــيتي ســــــواء على املستوى 
احمللي أو األوروبي، وهو ما أشــــــعل فتيل 
الشــــــائعات حول مســــــتقبله مــــــع الفريق 

اإلنكليزي.

◄ أبدت أندية إنكليزية اهتمامها 
بالتعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم 

يوفنتوس رغم تواجد ريال 
مدريد كخيار قوي في مستقبل 

الالعب. ونجح األسباني الشاب 
في الحصول على مركز أساسي 

ضمن تشكيلة المدرب ماسيمليانو 
أليغري.

◄ تم إبالغ الالعب الشاب سيرجي 
روبرتو (23 سنة) أنه زائد عن 

حاجة ناديه األسباني برشلونة 
رغم تقدم فريق إيفرتون اإلنكليزي 

سباق األندية الراغبة في الحصول 
على خدمات الموهبة األسبانية.

◄ ثارت حالة من اللغط واالرتباك 
في الكرة األسبانية بعد قرار 

االتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
معاقبة فريق ألميريا بخصم ثالث 
نقاط من رصيده هذا الموسم في 

الدوري المحلي في أسبانيا.

◄ بدأ إداريون من نابولي التحرك 
سريعا لخطف ميركو فالديفيوري 
العب خط وسط إمبولي وأن يوم 

غد الجمعة سيكون موعد االجتماع 
األول من أجله.

◄ أعلن االتحاد المكسيكي 
لكرة القدم أن منتخب البالد 

سيخوض مباراة ودية أمام نظيره 
الهندوراسي في األول من يوليو 

في الواليات المتحدة األميركية، في 
إطار استعداداته لمنافسات بطولة 

الكأس الذهبية 2015.

◄ أعلن نويل سانفيسينتي، المدير 
الفني لمنتخب فنزويال، عن قائمة 
فريقه استعدادا لخوض مباراتين 

وديتين أمام منتخبي جامايكا 
وبيرو في نهاية الشهر الجاري في 
إطار استعداداته لمنافسات بطولة 

كوبا أميركا بتشيلي.

باختصار

الســـيتي يواجـــه خطـــر الخروج 

العريقة،  القارية  من املسابقة 

كمـــا تضاءلـــت حظوظـــه فـــي 

االحتفاظ بلقب البريمرليغ

◄

استغنى  إذا  إنــه  تقول  شائعات 

بيريز عن أنشيلوتي فإن ذلك ربما 

يفتح الباب أمام زين الدين زيدان

◄

«فـــي الوضـــع الحالـــي نحن غيـــر مهتمني علـــى اإلطـــالق باملراكز 

املؤهلة إلى املســـابقات األوروبية املوسم املقبل، يجب أن نركز 

على األمور املهمة واألساسية أال وهي البقاء في البوندسليغا».

يورعن كلوب 
مدرب بوروسيا دورمتوند األملاني

«لقـــد فقدنا الكثير مـــن النقاط أمام الفرق التـــي تدعى «صغيرة» 

يجب أن نفعل ما هو أفضل من ذلك، الفوز باللقب الـ4 على التوالي 

سيكون إنجازا كبيرا لنا». 

ماسيمليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس اإليطالي

«ال أود العودة إلى فرنســـا، اللعـــب في الدوري األميركي هو ما أفكر 

به، ربما أعود يوما ما إلى مرســـيليا لكن ذلك ســـيكون صعبا، أحب 

أن أسير على خطى تيري هنري». 

  سمير نصري 
العب خط وسط مانشستر سيتي اإلنكليزي

 أنشيلوتي يعيش ظروفا صعبة مع ريال مدريد
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} سيدني – كشـــف علماء أستراليون بجامعة 
األســـترالية، في دراســـة جديدة  ”كوينزالنـــد“ 
نشـــرت تفاصيلها أمس األربعاء، في ”الدورية 
البريطانية لعلـــم الصيدلة“، أنهم توصلوا إلى 
إمكانية تطوير أدوية جديدة مســـتخلصة من 
سم 45 ألف نوع من العناكب حول العالم، 
ووجدوا أن كثيرا منها تقتل فرائسها 
بواسطة الســـموم، التي تحتوي 
على مئات إن لم يكن آالف 
من جزيئـــات البروتين 
التـــي يوقـــف بعضها 
األعصـــاب  نشـــاط 
عبر قنوات معّينة.
وتشـــير تقديـــرات 
أن  إلـــى  الخبـــراء 
واحدا مـــن بين كل 
خمسة أشخاص في 
العالم  أرجاء  شـــتى 

يعاني من ألم مزمن، فيما أخفقت عالجات األلم 
المتوافـــرة في التخلص مـــن اآلالم على المدى 

القصير أو البعيد.
كمـــا أن العـــبء االقتصـــادي للتخلص من 
األلم هائـــل إذ أن اآلالم المزمنة تكّلف الواليات 

المتحدة وحدها 600 مليار دوالر في العام.
ويشـــعر المـــرء باأللم في جزء من جســـمه 
عندمـــا ترســـل األعصـــاب فـــي هـــذه المنطقة 
إشـــارات إلى المـــخ عبر مســـارات األلم وهذه 
المســـارات هـــي التـــي يســـعى العلمـــاء إلى 
تثبيـــط وظائفها عند البحث عن عقاقير جديدة 

للتخلص من األلم.
وقال جليـــن كينج، الذي أشـــرف على هذه 
الدراســـة، إن دراســـات ســـابقة أوضحـــت أن 
عـــدم اإلحســـاس باأللم لدى مـــن يفتقدون هذه 
المســـارات – بســـبب طفـــرات وراثيـــة تحدث 
بصورة طبيعيـــة- لذا فإن إغالق هذه الممرات 
يمكنه وقف اإلحســـاس باأللم لدى أشـــخاص 

لديهم هذه المســـارات الطبيعيـــة. وركز جانب 
من البحث عن عقاقير جديدة مسّكنة لأللم على 
أنواع العناكب في العالم التي يصل عددها إلى 
45 ألفا والتي تقتل فرائســـها بســـمها الزعاف 
الـــذي يحتـــوي على مئات إن لـــم يكن آالف من 
جزيئـــات البروتين التي يوقف بعضها نشـــاط 

األعصاب.
وقالـــت جولـــي كاي كلينت التي شـــاركت 
كينج في هذه الدراســـة ”يشـــير تقدير متحفظ 
إلى وجود تســـعة ماليين من الببتيدات (وهي 
مكونـــات بروتينية) في ســـم العناكب ولم يتم 
حتى اآلن سوى اكتشـــاف 0.01 بالمئة من هذه 
المجموعة الــضخمة من المركــبات الصيدلية“.
وقـــال العلمـــاء إن أحد المركبات الســـبعة 
الواعـــدة التـــي وضعـــوا أيديهم عليهـــا تبّين 
أنـــه ذو فاعلية عالية ويتميـــز بتركيب كيماوي 
يشـــير إلى أنه مســـتقر من الوجهـــة الكيمائية 
والحراريـــة والبيولوجية على نحو يصلح ألن 

يكون عقارا فاعال.
وقالـــت كلينـــت ”توظيـــف هـــذا المصـــدر 
الطبيعـــي إلنتاج عقاقيـــر جديـــدة يمنح آماال 
كبيرة لتســـريع وتيرة ابتكار طائفة جديدة من 

مسكنات األلم“. 

سم العناكب دواء ومسكن آلالم البشر
قال علماء أســــــتراليون إنهم عثروا على 7 مركبات واعدة في سم العناكب، تتميز بقدرتها 
على وقف خطوة رئيسية متنع اجلسم من نقل إشارات األلم إلى املخ، ما يفتح الباب أمام 

تطوير جيل جديد من مسكنات األلم القوية.

صباح العرب

} وأنـــا أســـتمع إلـــى بلبـــل الخليـــج 
والجزيـــرة أبـــو بكـــر ســـالم فـــي لونه 
الحضرمـــي الجميل، أشـــعر بمدى هذه 
الروابط التي تجمعنا نحن التونســـيين 
بحضرمـــوت، ففـــي القرن التاســـع قبل 
الميـــالد تـــم تأســـيس مدينـــة سوســـة 
الساحلية وأطلق عليها اسم حضرموت 
في تأكيد على روابط العالقة التي كانت 
تجمع بيـــن جنوب الجزيرة وشـــمالها، 
بين الحضارمة في اليمـــن والفينيقيين 
القادميـــن مـــن الخليـــج العربـــي إلـــى 
ساحل ســـوريا ولبنان قبل أن ينتشروا 
على ضفـــاف البحر األبيض المتوســـط 
ويؤسسوا قرطاجة أو ”القرية الحديثة“ 
كما هو اســـمها األصلـــي والتي تحولت 
إلـــى إمبراطوريـــة عظيمة امتـــدت إلى 
جنوب أوروبـــا وغرب أفريقيـــا، وقبلها 
أوتيكا واســـمها العربي ”العتيقة“ نظرا 

إلى أسبقية تأسيسها عن قرطاجة.
واليـــوم تحمل مدينة سوســـة اســـم 
حضرمـــوت تميمة فـــي عنـــق تاريخها 
الخالـــد، فتـــراه وشـــما علـــى الشـــارع 
والفنـــدق وعنوانـــا للمجلـــة والجمعية 

والمؤسسة الخيرية.
بورقيبـــة  الحبيـــب  شـــارع  وفـــي 
بقلـــب العاصمـــة تونس يوجـــد تمثال 
عبدالرحمن بن محمـــد، ابن خلدون أبو 
زيد، ولـــي الدين الحضرمي اإلشـــبيلي 
(-1332 1406م)، تونســـي المولد أندلسي 
ومؤســـس  الجذور،  حضرمـــي  األصـــل 
علـــم االجتمـــاع الحديـــث وأب للتاريخ 

واالقتصاد.
وقبل ألـــف عام جـــاء الهالليون إلى 
تونـــس بجذورهم الحضرميـــة ليغيروا 
الجغرافيا البشـــرية في البالد والمنطقة 
نحـــو  تعريب شـــبه كامـــل وخاصة في 
البالد التونســـية التي توجد بها اليوم 

قبائل جلها يعود إلى جذور يمنية.  
كما أن العادات والتقاليد واللهجات 
وحتى  عمومـــا  واليمنيـــة  الحضرميـــة 
أســـماء بعـــض المـــدن والقـــرى، تربط 
جســـورا للتواصـــل بيـــن التونســـيين 

وأهلهم في حضرموت واليمن.
واأللقـــاب  األســـماء  مـــن  ويبـــدو 
المتواترة فـــي تونس أنها في جزء مهم 
منهـــا حضرمية يمنية، وقد اســـتغربت 
مؤخـــرا عندمـــا قـــرأت تدوينة لناشـــط 
تونســـي قال فيهـــا إن قبيلته الموجودة 
بالشمال الغربي من البالد هي أمازيغية 
األصـــل، وعندمـــا عـــدت إلـــى المراجع 
التاريخيـــة اكتشـــفت أن القبيلة يمنية، 
وال تـــزال مضاربهـــا راســـخة هناك في 

حضرموت.
طيلة عقود حاول تونســـيون تجاوز 
حقائق التاريخ ولكنهم فشـــلوا في ذلك، 
ومـــع كل يـــوم جديـــد يتبّيـــن أن مصير 
العـــرب واحد كمـــا أن تاريخهـــم واحد، 
وحتـــى العواصف التي تمـــر بهم تبقى 
واحـــدة فـــي األخيـــر، وعاصفـــة الربيع 

العربي خير دليل على ذلك.
حمـــى اللـــه أهلنـــا فـــي حضرموت 

واليمن، ونصرهم على الفئة الباغية.

من تونس إلى حضرموت

االحبيب األسود

عارضة األزياء البريطانية ليلي 

دونالدسون نجمة تصاميم 

أنتوني فاكاريلو لخريف وشتاء 

العام 2015، خالل أسبوع 

الموضة بباريس

إمكانية تطوير أدوية جديدة مســـتخلص
5سم 45 ألف نوع من العناكب حول ال
ووووووووووووووجججدوا أن كثيرا منها تقتل فرا
تح بببببببببووواسطة الســـموم، التي
على مئات إن لم يكن
من جزيئـــات البر
التـــي يوقـــف بع
األعص نشـــاط 
عبر قنوات م
وتشـــير تقدي
إلـــى الخبـــراء 
واحدا مـــن بي
خمسة أشخاص
ا أرجاء  ششششششششششششـــتى 

حظر فيلم عن اغتصاب جماعي المرأة في الهند

مصريان يتزوجان

في قفص «داعش»

سجناء هولنديون يحتجون على تأجير زنزاناتهم للنرويج

} نيودلهــي - حظـــرت الســـلطات الهنديـــة 
عـــرض فيلم وثائقـــي عن اغتصـــاب جماعي 
المـــرأة حتى الموت فـــي نيودلهي خالل عام 
2012 فـــي الهند، بســـبب مخـــاوف الحكومة 
بشأن تعليقات من أحد المغتصبين ومخالفة 

التعليمات التي وضعت لصانعي األفالم.
ويتضمـــن فيلم ”إنديـــاز دوتر“ للمخرجة 
ليزلي أودويـــن مقابالت مع موكيش ســـينغ 
ومدانين آخرين اغتصبـــوا امرأة في الثالثة 
والعشـــرين مـــن عمرها وعذبوهـــا في حافلة 
متحركة خالل ديســـمبر 2012 األمر الذي فّجر 
احتجاجات على مستوى البالد وأجبر الهند 

على تشديد قوانين مكافحة االغتصاب.
وقـــال راجنـــات ســـينغ وزيـــر الداخلية 
الهنـــدي، إن الفيلم الوثائقـــي لن يعرض في 
الهند، كمـــا اتهم منتجيه بمخالفة ”شـــروط 
بعدم عـــرض كل اللقطات الخام  التصريـــح“ 
علـــى مســـؤولي الســـجن. وأضـــاف الوزير 
للمشـــرعين فـــي البرلمان ”لوحـــظ أن الفيلم 

الوثائقـــي يصور تعليقات عـــن المدان كانت 
تنطـــوي علـــى ازدراء بالـــغ وإهانة شـــديدة 

لكرامة النساء“.
ويظهر ســـينغ في الفيلم يلـــوم الضحية 
على الجريمة وعلـــى مقاومة االغتصاب. كما 
يقول إن النســـاء مســـؤوالت أكثر من الرجال 

عن االغتصاب.
وقالـــت الشـــرطة إن الحظـــر فـــرض ألن 
تصريحـــات موكيـــش قـــد تخلق أجـــواء من 
”الخوف والتوتر“ ما قد يؤجج غضبا شعبيا.

وكان مـــن المقرر عـــرض الفيلم في الهند 
وعـــدد من الدول مثل بريطانيا والدنمرك يوم 

8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وحكم على 4 رجال بينهم موكيش باإلعدام 
بسبب الجريمة لكن تنفيذ الحكم مازال نظرا 

الستئناف القضية في المحكمة العليا. 
وشـــنق أحد المتهمين نفسه في السجن 
بينما حكم على آخر، كان عمره آنذاك دون 18 

عاما، بالسجن 3 أعوام في سجن األحداث.

} الهاي - رؤية منقشعة وحديقة وقن للدجاج، 
هـــي امتيازات قد يخســـرها نزالء ســـجن في 
شمال هولندا بعد اســـتئجار أوسلو ”زنازين 
فيـــه، إليداع معتقليـــن نرويجيين في  فاخرة“ 
مقابل 25 مليون يورو، ما دفع بهؤالء السجناء 

الهولنديين إلى مقاضاة حكومتهم.
وينـــص اتفـــاق وقعه أول األســـبوع وزير 
العدل الهولندي فريد تيفن ونظيره النرويجي 
اندرس انوندســـن، على تأجيـــر هذه الزنازين 
في ســـجن نورغرهافن لفترة 3 سنوات بهدف 

تقليص فترة االنتظار في النرويج.
وفـــي حـــال نقلهـــم إلى ســـجن ”عـــادي“ 
الســـتبدالهم بنظـــراء نرويجيين، فســـيتعين 
على الســـجناء الهولنديين إخالء المكان الذي 
وصفته وســـائل إعالم هولنديـــة بـ“الزنازين 

الفاخرة“.
وقالـــت هيتـــي كريميرز محاميـــة 17 على 
األقل من هؤالء الســـجناء المعتقلين ”إنهم ال 

يريدون أن يقع نقلهم من مكان إلى آخر“.
النرويجيين  الســـجناء  أقربـــاء  ويعارض 

ونقابات حراس الســـجون أيضا هذا االنتقال 
بدورهـــم، إذ أن هـــذا االتفاق ينـــص على نقل 
242 ســـجينا إلى بلد آخـــر يقع على بعد مئات 
الكيلومتـــرات من أوســـلو، إال أن الســـلطات 
النرويجيـــة تؤكـــد مـــع ذلك أن المســـافة بين 
العاصمـــة وشـــمال النرويـــج أطـــول من تلك 

الفاصلة بين العاصمة النرويجية وهولندا.
ويمكن للســـجناء الذيـــن يقضون عقوبات 
طويلة في ســـجن نورغرهافـــن، زرع الخضار 
وتربية الدواجن والطبـــخ وخصوصا التأمل 
فـــي الطبيعـــة الخالبة بالجـــوار، كما يمكنهم 
اختيـــار لون الجدار فـــي الزنزانة مع إمكانية 
مشـــاهدة التلفزيـــون، وفـــق وســـائل اإلعالم 

الهولندية.
وتتوقـــع هولندا أن تفـــرغ 700 زنزانة في 
سجونها من شاغليها خالل السنوات الخمس 

المقبلة. 
وتـــؤوي البالد 550 ســـجينا بلجيكيا منذ 
العـــام 2010 فـــي ســـجن بمدينـــة تيلبورغ في 

جنوب البالد.

} القاهــرة - القفص الذهبــــي هو ذاك الذي 
ينتظر كل شاب دخوله بعد زفافه من حبيبته، 
لكن ممارســــات تنظيم الدولة اإلســــالمية في 
العراق والشــــام أو "داعــــش" اإلرهابي حولت 
هــــذه العبارة مــــن مجرد كلمات إلى تجســــيد 
عملي ســــاخر، حيث قام شاب وفتاة مصريان 
من محافظــــة المنوفيــــة بدلتا النيل، شــــمال 
مصر، أثناء حفل زفافهما بالدخول إلى قفص 
حديد أمــــام المدعوين ليتخيــــل معظمهم أنه 
يرمز لقفص الزواج الذي يستخدم في العبارة 
المتداولــــة، قبل أن يتفطنــــا إلى أن القفص له 
عالقة بمشــــهد قفص إعدامــــات تنظيم داعش 

األخيرة.
ودخل العروســــان، واســــمهما كما يظهر 
بالتســــجيل المصــــور أحمــــد وشــــيماء، إلى 
قاعة الزفاف على أنغام نشــــيد داعش ”صليل 
الصوارم“، وجلسا في حفل الزفاف وقد رسما 
عالمات الحزن علــــى وجهيهما، قبل أن تقوم 
مجموعة ترتدي أزياء شبيهة بأزياء "داعش"، 
باصطحابهما إلى داخل نموذج لقفص شبيه 
بأقفاص إعدامات التنظيم المتطرف، ليصمتا 
للحظــــة، قبل أن يواصال الرقص بصحبة هذه 

المجموعة.
وانتشر فيديو حفل الزفاف المصور على 
التواصــــل االجتماعي مثــــل يوتوب  مواقــــع 
وتويتــــر وفيســــبوك، ليثير حالة مــــن الجدل 
بين من ُيشــــيد بــــروح المصريين الســــاخرة 
في مواجهــــة تنظيم داعــــش المتطرف، وبين 
من يرى أن هذا التجســــيد الساخر قد يسبب 
ضيقــــا لمــــن مــــات أقرانهــــم أو أبناؤهم في 

أقفاص إعدامات "داعش".
 ويأتــــي هذا التســــجيل المصــــور ضمن 
موجــــة الســــخرية مــــن تنظيم "داعــــش" التي 
انتشــــرت بشــــكل كبير عبر مواقــــع التواصل 
االجتماعـي في مـصر، حيث ســــخر النـشطاء 
من شـــــعار وأنغــــام نشــــيد داعــــش ”صـليل 

الصـوارم“.
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