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تطرف الحوثيني يصعد من وتيرة 

نشاط القاعدة في اليمن ص٦

} الرياض – قبل العاهل السعودي امللك سلمان 
بـــن عبدالعزيز طلب الرئيـــس اليمني عبدربه 
منصور هادي باســـتضافة الريـــاض مؤمترا 
حلوار الفصائل اليمنية، وذلك تلبية لدعوة من 

الرئيس هادي.
وحمل الرد الســـعودي علـــى دعوة هادي، 
مبوافقة قادة اخلليج على الترتيب الستضافة 
املؤمتـــر حتت مظلة مجلـــس التعاون، حرصا 
على دعـــم الشـــرعية اليمنية ومنع اســـتفراد 

طهران باجلار اجلنوبي.
ولئن لـــم يتحدد حتـــى اآلن موعـــد إقامة 
املؤمتـــر، لكـــّن مراقبني رجحـــوا أن يتم األمر 

خالل أقل من عشرة أيام.
وقال األكادميي السعودي محمد بن سعيد 
في تصريح لـ“العرب“ إن طلب الرئيس اليمني 

من الســـعودية اســـتضافة مؤمتر حوار ميني 
وقبول اخلليجيني ســـريعا ”يعد مبثابة إعالن 

جديد من الشرعية اليمنية لرفض االنقالب“.
وأضاف ابن سعيد حول ما إذا كان املؤمتر 
مبثابـــة اتفاق على درب اتفـــاق الطائف الذي 
أنهـــى احلرب األهليـــة اللبنانية ”أن احلل في 
اليمن على مـــدار تاريخها ال يأتي ســـوى من 

اإلقليم اخلليجي“.
وطالب األكادميي السعودي أن يكون هناك 
احتاد سياســـي بني دول اخلليج واليمن ملنع 

انفراد إيران وأذرعها به.
ومتلـــك دول اخلليـــج مقاربـــات عدة حلل 
األزمـــة اليمنية، تنبثق مـــن رعايتها للمبادرة 
اخلليجية التي حظيت بقبول املجتمع الدولي، 

وتبناها مجلس األمن الدولي مدخال للحل.
ويأمل اليمنيـــون أال يكتفـــي اخلليجيون 
بدور رعاية احلـــوار بني فرقاء األزمة وإضفاء 
شـــرعية إقليمية على ســـلطة هادي، إلى دعم 

اقتصادي وعسكري للدولة اليمنية.
وقالـــت مصـــادر إن دول اخلليج تســـتعد 
لالعتراف بحكومة جديدة ســـيعلنها الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي من عدن.
ويـــرى بيتر سالســـبري الكاتـــب واحمللل 
السياســـي البريطانـــي املقيم فـــي صنعاء أن 
الـــدول اخلليجيـــة ”ليس لديها إميـــان مطلق 
بهـــادي الـــذي يرونـــه املســـؤول عن تســـليم 
العاصمة إلى احلوثيني دون مقاومة حقيقية“.
وأضـــاف ”لكن إذا كان هادي ينوي العودة 
اآلن الســـتعادة صنعاء بالقوة، فسيتلقى دعما 

سخيا باملال والسالح من جيرانه“.
ويبدو أن احلوثيـــني يرون حتركات هادي 

ويدركون حقيقة ما هم مقبلون عليه.
ففـــي 26 فبرايـــر املاضـــي شـــن عبدامللك 
احلوثي زعيم ميليشـــيا ”أنصار الله“ هجوما 
عنيفا على هادي واململكة العربية الســـعودية 
والواليات املتحدة واتهمهم مبحاوالت الهيمنة 
على الرئيس اليمني وحتويل نظام احلكم في 

البالد إلى نظام تابع جلهات أجنبية.
وعبر دبلوماسيون غربيون عن سخريتهم 
من خطاب احلوثي، وقالوا إنه ”شيء مضحك 
أن يتحـــدث هذا الزعيم الشـــاب عـــن التبعية 

بينما خط هاتفه ال ينقطع مع طهران“.

لكنهم أكـــدوا أيضا أنه ”فـــي حالة اندالع 
أي قتال بـــني قوات هـــادي واحلوثيني فإنهم 
سيجدون سبيال واحدا للتغلب على احلكومة 
املدعومـــة من الســـعودية باالرمتـــاء أكثر في 

أحضان إيران واالعتماد عليها بشكل أكبر“.
وفـــي 2 مـــارس املاضي عـــززت احلكومة 
اإليرانية الشكوك حول استعدادات احلوثيني 
ملواجهـــات عســـكرية قـــد تندلع مـــع اجليش 
اليمنـــي حينما أعلنت عن إقامة جســـر جوي 

إلى صنعاء.
وجـــرت معـــارك عنيفـــة خالل الســـاعات 
األخيـــرة بـــني احلوثيـــني وقبائل ســـنية في 

البيضاء وسط البالد.
وأشارت مصادر قبلية إلى سقوط 22 قتيال 
في صفوف املقاتلني احلوثيني، في مؤشر على 
أن القبائل بدأت مقاومتها الفعلية للســـيطرة 
احلوثيـــة، وإن كان ذاك ال يتـــم بشـــكل حـــرب 

تقليدية وإمنا على طريقة الكر والفر.

مؤتمر الرياض لفك عقدة اليمن على طريقة {الطائف}
[ القبائل تبدأ معارك كر وفر لمقاومة السيطرة الحوثية

حماس تتملص من مقترح 

هدنة قدمته إلسرائيل

} غزة – نفت حركة حماس أن تكون قد قدمت 
مقترحا إلسرائيل، تقبل مبوجبه بهدنة تستمر 
خلمس سنوات، مقابل رفع احلصار على غزة.
وأكـــدت في بيـــان أصدرته مســـاء اإلثنني 
أن أطرافـــا دولية، لم تســـمها، هي التي قدمت 
مقترحا لها بشـــأن اتفاق هدنة مع إســـرائيل، 

لكنها لم ترد عليه حتى اآلن.
لكـــن متابعـــني للشـــأن الفلســـطيني لـــم 
يســـتبعدوا أن تقدم حماس على هذه اخلطوة 
وقد ســـبق لهـــا أن فتحت قنـــوات تواصل مع 

إسرائيل عبر وسطاء بينهم تركيا وقطر.
وكانت احلركة تبـــادر دائما إلى تكذيب ما 
يخرج من أخبار عن مفاوضاتها مع إســـرائيل 
خوفـــا من أزمة داخليـــة خاصة في ظل صراع 
الوالءات واالرتباطات بني مكتبها السياســـي 

وكتائب القسام.
ولفـــت املتابعـــون إلى أن حـــرص احلركة 
على إجنـــاح التهدئة بأي ثمن مع إســـرائيل، 
هدفه الرئيســـي الرد على ما تســـميه حماس 
بالتضييق الذي متارســـه مصر عليها خاصة 

بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية.
وكان موقـــع تاميز أوف إســـرائيل قال إنه 
حصل علـــى وثائق، مـــن جهات دبلوماســـية 
غربيـــة، تبـــني أن حمـــاس عرضت هدنـــة بـ5 

سنوات مع إسرائيل، مقابل رفع احلصار.
وكشـــف أن حماس قامت بإرســـال سلسلة 
من الرســـائل إلى إسرائيل اقترحت فيها وقف 
إطالق نار طويل األمـــد، ولم متانع احلركة أن 
يكون 5 أو 15 ســـنة، املهـــم أن يفضي إلى رفع 
احلصار وفتح املعابر الواقعة حتت ســـيطرة 

اإلسرائيليني.
ونشر املوقع صورا لوثائق سبق أن قدمتها 
حماس ملبعوث اللجنة الرباعية حول الشـــرق 
األوســـط توني بلير تتضمن شـــروط احلركة 

لوقف إطالق نار طويل املدى مع إسرائيل.
وتضمن وفد الدبلوماســـيني الغربيني كال 
من ممثل األمم املتحدة املنتهية واليته لعملية 
السالم روبرت ســـيري، والقنصل السويسري 
بول غارنييه، الذي أصبح شـــخصية رئيسية 

في التواصل مع حماس.
وقـــام غارنييه بزيارة غزة، والتقى مع عدد 
من قادة حماس، من بينهم موسى أبو مرزوق 

وباسم نعيم وغازي حمد وغيرهم.
وقـــدم غارنييه هذه الشـــروط ملســـؤوليني 
في االحتـــاد األوروبي الذين هـــم على اتصال 

مبسؤولني إسرائيليني.
وأكد مســـؤول بـــارز في حمـــاس للموقع 
اإلســـرائيلي أنـــه مت إجراء عدد مـــن اللقاءات 
بني قـــادة في احلركة وعدد من الشـــخصيات، 
من بينهم رجال أعمال ودبلوماســـيون أجانب 

حول شروط حماس لتهدئة مستمرة. 
وبعد أيام من زيـــارة غارنييه األخيرة إلى 
غزة في 15 فبراير املاضي، مررت حماس ملمثل 
الرباعية الدولية للشـــرق األوسط، توني بلير، 

وثيقة ترسم صورة معتدلة عن شروطها. 
والتقى بلير خالل الزيارة رجال أعمال من 
غزة قاموا بتسليمه الوثيقة نيابة عن احلركة.
وتعهـــدت حماس، وفق الوثيقة املنشـــورة 
في املوقع اإلســـرائيلي بأنها لن تعارض إقامة 
دولة فلســـطينية على حدود عـــام 1967، وأنها 

معنية باحلفاظ على الهدوء مع إسرائيل.
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معاول داعش تهدد مواقع أثرية في ليبيا
} بنغــازي (ليبيــا) – يثيـــر عـــداء املتشـــددين 
للثقافة واآلثار مخـــاوف الليبيني على تراثهم 
وهم يشـــاهدون ما يجري فـــي العراق خاصة 
أن املجموعات املتشـــددة ســـبق لها أن هدمت 

أضرحة ألولياء صوفيني في أكثر من مدينة.
وامتدت هـــذه املخاوف إلى علمـــاء اآلثار 
الذين يحذرون من أن خمســـة مواقع أثرية في 
ليبيـــا تواجه خطر التدمير على يد مســـلحني 
إســـالميني بعـــد اعتـــداءات تنظيـــم ”الدولة 
علـــى مدينتي منـــرود واحلضر  اإلســـالمية“ 

األثريتني العراقيتني.
بهـــا  وســـوريا،  العـــراق  مثـــل  وليبيـــا، 
مجموعة نفيسة من املعابد واملقابر واملساجد 
والكنائـــس، ومـــن بينها خمســـة مواقع على 
قائمـــة التـــراث العاملي ملنظمـــة األمم املتحدة 

للتربية والعلم والثقافة ”اليونيسكو“.

وهي تعيش حتت وطأة حرب أهلية معقدة 
يلعب تنظيم الدولة اإلسالمية دورا بارزا فيها 

بحسب تقرير بريطاني.
ونقلت صحيفـــة األوبزرفر عـــن مصطفى 
ترجمان، املســـؤول عن البحث األثري بجامعة 
طرابلـــس أن ”تراثنا في خطـــر ومن الصعب 

جدا حمايته“.
وقال حافـــظ والدة، الذي ســـيتولى قريبا 
مهامه كنائب للســـفير الليبي لدى اليونيسكو 
أنـــه و“بالنظر إلى ما يقوم بـــه تنظيم داعش، 
فـــإن مبعـــث القلـــق الكبيـــر أن يحاكي بعض 

الناس ما فعلوه في ليبيا“.
ولم تســـتهدف بعـــد املجموعـــات املوالية 
لداعش املواقع في ليبيا، لكن املســـؤولني عن 
هـــذه اآلثار يرفعـــون أصواتهـــم للتحذير من 

مصير مشابه ملا يجري في العراق.

ومن أبـــرز املواقع األثريـــة الليبية مدينة 
لبـــدة الكبرى، وهي من أبـــرز املدن التي تعود 
إلى عصـــر االمبراطوريـــة الرومانية، ومدينة 
صبراتـــه ومدينـــة شـــحات، وهـــي مـــن أقدم 

مستعمرات االمبراطورية اليونانية القدمية.
وتوجـــد جنوبـــي ليبيـــا مدينـــة غدامس، 
وهي من أقدم املســـتعمرات في شمال أفريقيا، 

وتصفها اليونيسكو بـ“لؤلؤة الصحراء“.
وحذر محمد اجلـــارح، الباحث الليبي في 
مركز رفيق احلريري لدراسات الشرق األوسط 
مـــن أن املواقع األثريـــة الليبية باتت في خطر 
داهـــم مـــن إمكانية توظيف داعـــش لها ضمن 
حملته الدعائية ”على الرغم من أن املتشـــددين 

اعتادوا استهداف التراث الليبي منذ 2011“.
وأضـــاف ”بقايـــا اآلثـــار الرومانيـــة فـــي 
صبراتة ولبدة هي األكثر تعرضا للخطر نظرا 

لتمكـــن داعش مـــن التمدد في مدينتي ســـرت 
وطرابلـــس، وهو ما وضعهم علـــى مقربة من 

هذه املواقع املؤثرة“.
وال تشعر اساندر العمراني، مديرة برنامج 
شـــمال أفريقيا في مجموعة األزمات الدولية، 
كثيـــرا بالتفـــاؤل إزاء إمكانية إنقـــاذ املواقع 
األثريـــة الليبية، وتقول إن ”التنظيم املتشـــدد 
سيســـعى إلى مهاجمتها لتعزيز مفهوم قتاله 

ضد كل ما هو جاهلي“.
وتضيف ”داعش يحاول حتقيق مكاســـب 
إعالمية جتلب له املكاســـب العســـكرية الحقا، 
ورغم أن هذه املواقع في مأمن نســـبيا، إال أنه 
من املمكن أن يهاجمها مدفوعا بهذا املنطق“.

وســـبق أن دمـــر املتطرفون زوايـــا دينية 
ومراقد في مدينـــة زليطن ومصراته والبيضا 

بزعم أنها تتناقض مع الدين اإلسالمي.
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صابر بليدي

} اجلزائــر - انضم أعضاء من تكتل تنسيقية 
احلريات واالنتقال الدميقراطي، إلى احملتجني 
في بلــــدة عني صالــــح، للتعبير عــــن تضامن 
املعارضة مع اجلزائريني الرافضني ملشــــروع 
الغــــاز الصخــــري، حيث انتقلــــت أمس األول 
قيادات من األحزاب والشــــخصيات املنضوية 
حتــــت لــــواء التكتــــل املعــــارض إلى ســــاحة 
الصمود بعني صالح، ونظموا وقفات شعبية 
مواقــــف املعارضة  األهالــــي  أبلغــــوا خاللها 
املنددة بلجوء الســــلطة للحلول الســــهلة على 

حساب مصالح املواطنني.
وتضاربت ردود فعل احملتجني على الغاز 
الصخــــري في اآلونــــة األخيرة، حــــول دخول 
املؤسسة العســــكرية على خط األزمة في عني 
صالح، الســــيما في ظل محــــاوالت االختراق 
املتتالية من طرف الســــلطة، والتي استطاعت 
شــــق صفــــوف احملتجــــني بــــني داع لفــــض 
االعتصام في ســــاحة الصمود مع االستمرار 
فــــي االحتجاج وإلزام الســــلطة بتغيير تقنية 
احلفر، وبــــني راديكاليني يرفضون أي تراجع 
إلى غاية اإلعالن الرســــمي للســــلطة عن وقف 

املشروع.
ولم يلــــب أمس اإلثنــــني، احملتجون دعوة 
القيــــادة العســــكرية للناحية إلخالء ســــاحة 
الصمــــود وفض االعتصام الذي دخل شــــهره 
الثالــــث، فــــي أول خطوة تشــــير إلــــى بوادر 

انسداد في الوضع باملنطقة.
وصرح الناشــــط نذير بوخطة لـ“العرب“، 
أن دخول املؤسسة العسكرية على خط األزمة 

فــــي بداية األمــــر، أعطــــى انطباعــــا إيجابيا 
لألهالي احملتجــــني، خاّصة بعــــد الضمانات 
التي حصل عليها النشــــطاء من قائد الناحية 
العســــكرية السادســــة، اللواء عمار عثامنية، 
بعــــدم التعــــرض لهم مجددا مــــن قبل عناصر 
األمن والدرك مقابل التزام احملتجني بالسلمية 

وعدم تخريب املمتلكات.

وقــــال إن ”اللجنــــة ثمنــــت موقــــف قيادة 
الناحية العســــكرية السادســــة فــــي حوارها 
مــــع النشــــطاء، لكن وأمــــام هــــذه التطورات 
التي يشــــوبها الغموض، فإن الكلمة ســــتعود 
للمحتجــــني املصرين على املضي في مطلبهم، 
وســــيؤكدون على ذلك في املســــيرة املليونية 

التي ستنظم في 14 من الشهر اجلاري“.
وكان اللــــواء عمار عثامنيــــة رفقة ضباط 
آخريــــن مــــن الناحية العســــكرية السادســــة، 
قــــد اســــتقبلوا األســــبوع املاضي وفــــدا عن 
ممثلــــي احملتجني في عني صالــــح، وأعطاهم 
ضمانــــات بعدم املســــاس مجــــددا باحملتجني 
من طرف قوات األمن، التي عنفت املتظاهرين 
واســــتعملت الغاز املسيل للدموع والرصاص 
املطاطــــي لتفريقهــــم من أمــــام مقر الشــــركة 
النفطيــــة األميركيــــة ”هاليبورتــــن“، مما أدى 
إلى إصابة العشــــرات مــــن احملتجني بجروح 

متفاوتة.
قيــــادة  ظهــــور  أن  مراقبــــون  وأوضــــح 
املؤسســــة العســــكرية فــــي اجلزائــــر، للمرة 
الثانية في واجهة األحداث احمللية، يؤشر إلى 
عودة املؤسســــة بقوة إلى ســــلطة القرار، بعد 
تدحرج دورها ونفوذها، في أعقاب التغييرات 

اجلذريــــة التي أجراها الرئيس بوتفليقة على 
جناحيها العســــكري واالســــتخباراتي ســــنة 
2013، في سياق الصراع بينها وبني مؤسسة 
الرئاســــة في عدة ملفات حساسة، على رأسها 

العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة.
وأفــــادوا بــــأن دخــــول اجليــــش على خط 
األزمــــة فــــي عــــني صالــــح، يعكــــس حالة من 
التجــــاذب الداخلي فــــي هرم الســــلطة، فإلى 
جانــــب البعــــد اإلســــتراتيجي الــــذي جاء في 
رســــالة قائــــد الناحية العســــكرية السادســــة 
فــــي حماية احلدود والســــالمة اإلقليمية، فإن 
إشارات العتب على فشل السلطة في معاجلة 
األزمــــات الداخلية، واضحة في خطاب اللواء 

عمار عثامنية.

 لكن في املقابل لم يســــلم تدخل املؤسسة 
العســــكرية فــــي معاجلــــة املســــائل الداخلية 
ومظاهــــر العنــــف، مــــن انتقــــادات املعارضة 
السياســــية، معتبــــرة إياه ”مغامــــرة محفوفة 
باملخاطــــر ومحاولة للتغطية علــــى إخفاقات 
السلطة السياسية“، حيث أكد رئيس احلكومة 
األســــبق وعضــــو تكتــــل تنســــيقية االنتقال 
الدميقراطــــي أحمــــد بن بيتــــور لـ“العرب“ أن 
”املؤسســــة العســــكرية فــــي اجلزائــــر عريقة 
وحتظى باحتــــرام اجلزائريــــني، لكن ال يجب 
توريطهــــا فــــي أخطــــاء السياســــيني وفشــــل 

السلطة“.
ولم يســــتبعد أصحاب الطرح أن ”يشــــهد 
املســــتقبل دورا أكبر للجيــــش في التعامل مع 

االحتجاجــــات واالضطرابــــات الداخلية، مبا 
أن املســــألة صــــارت تدرج في ســــياق تكليف 
رئيــــس اجلمهورية للجيش بلعــــب دور أمني 
مؤقــــت، وليــــس تدخل اجليش فــــي  مواجهة  

االحتجاجات الشعبية“.
وحذر رئيس احلكومة السابق واملعارض 
علــــي بن فليس، من مخاطر توريط املؤسســــة 
العســــكرية في إخفاقات الســــلطة السياسية 
واحلكومات املتعاقبة في إدارة شؤون البالد، 
وقال إن دخول املؤسســــة فــــي أزمتي غرداية 
وعني صالح، هو توظيــــف محفوف باملخاطر 
ألن مهام اجليش واضحة في الدســــتور وفي 
خطابات قيادته، وال يجــــب حتميله إخفاقات 

السلطة السياسية.
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◄ أعرب عبداحلكيم حمزة مقّرر 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 

الليبية، عن امتعاضه من مجريات 
احلوار الليبي وقال إن احلوار 

انتقص من قيمة منظمات حقوق 
اإلنسان العاملة في ليبيا وذلك 

بتعّمد جتاوز دورها في اإلشراف 
واملراقبة على مخرجات اجلوالت 

احلالية والسابقة.

◄ أكد خميس قسيلة القيادي في 
نداء تونس، أن 65 نائبا من كتلة 

احلركة مبجلس نواب الشعب وعدد 
من أعضاء مكتبها التنفيذي أعلنوا 

مقاطعتهم الهيئة التأسيسية 
للحزب.

◄ حكم القضاء املغربي بالسجن 
7 سنوات على املواطن أحمد 
الشعرة امللقب بـ“أبي حمزة 

املغربي“، وسنتني على ابنه ياسني، 
النضمامهما إلى صفوف داعش.

◄ أكد العميد صقر اجلروشي أن 
اجليش الليبي شّن غارات جوية 

على مخازن ذخيرة في قاعدة 
معيتيقة اجلوية بطرابلس.

◄ اندلعت مواجهات، تخللها 
إطالق نار كثيف، بني دورية 
أمنية تابعة للحرس الوطني 

التونسي، ومسلحني مجهولني 
في منطقة ”بولعابة“ على تخوم 

جبل الشعانبي مبحافظة القصرين 
(غرب)، حسب شاهد عيان.

◄ ضبطت قوات احلرس الوطني 
التونسي، أمس اإلثنني، مخزن 

أسلحة في منطقة وادي الربايع 
مبعتمدية بن قردان على بعد 

حوالي 5 كلم من مكان مخزن مماثل 
مت اكتشافه األسبوع اجلاري.

باختصار

 تدخل الجيش الجزائري في أزمة عين صالح يعمق فشل السلطة السياسية

[ رصيد املؤسسة العسكرية يضعف موقف الحكومة  [ املحتجون يتمسكون بوقف مشروع الغاز الصخري
حمل دخول املؤسســــــة العســــــكرية على خط األزمة في عني صالح، العديد من الرســــــائل 
والدالالت السياسية واألمنية، فاجليش اجلزائري الذي ظل متمسكا بحياده في التجاذبات 
الداخلية وجد نفســــــه في قلب تســــــوية بعض األزمات، فبعد اضطالعه بإدارة الوضع في 
غرداية، جاء تدخله منذ أيام في عني صالح، ليؤكد دوره غير املعلن في تســــــيير شــــــؤون 

البالد، وتعويض فشل السلطات الرسمية في حلحلة األوضاع.

{النظـــام الجزائـــري اســـتخدم كل األســـاليب ملضايقتـــي، بداية 

باالعتقال ثم املتابعات القضائية ولكنني ال أخاف، مبادئي وقيمي 

واضحة وال أقبل التنازل عنها أبدا}.

رشيد نكاز
ناشط سياسي جزائري

{نحن متفائلون بشـــكل معقول، ونعمل مـــن أجل أن يمكن الحوار 

بـــني األشـــقاء الليبيني من تســـوية األزمة العميقة التي تعيشـــها 

البالد}.

رمطان لعمامرة
وزير اخلارجية اجلزائري

{الحـــرب على اإلرهاب تتطلب التحلـــي باليقظة والجاهزية وطول 

النفـــس والتضحيـــات، إضافـــة إلـــى وحـــدة الصـــف وراء األمنيني 

والعسكريني}.

احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونسية

أحمد بن بيتور:

ال ينبغي توريط الجيش 

في أخطاء السياسيين 

وفشل السلطة

 النظام املوريتاني يتجه لتقديم تنازالت للمعارضة لتهدئة االضطراب السياسي
} نواكشــوط - أكد محمد ولد شني الصحفي 
املوريتاني بوكالة أنباء ”األخبار“ املستقلة، أن 
”مآرب النظام من احلوار قد تكون فقط لتسكني 
حالة االضطراب السياســـي واالجتماعي التي 

تعيشها البالد منذ فترة“.
واســـتبعد ولـــد شـــني، فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة، أن يقـــّدم النظـــام تنـــازالت كبيرة 
للمعارضة املوريتانية ”كالسماح لها باملشاركة 
في حكومة وطنية إلدارة البالد وضمان حياد 
املؤسســـة العســـكرية من احلياة السياسية“، 
معتبـــرا أن ”تنـــازالت النظام ســـتقتصر على 

اجلزء البسيط من مطالب املعارضة“.
وتوقـــع في هـــذا الصدد أن يقـــوم النظام 
بـ“حـــل البرملـــان واملجالس احملليـــة لضمان 
مشـــاركة أطراف املعارضـــة التـــي قاطعتها، 
وبإجـــراء تعديالت على املجلس الدســـتوري 
لالنتخابـــات  املســـتقلة  الوطنيـــة  واللجنـــة 
بغيـــة خلق ظـــروف جديدة تشـــجع التنافس 

االنتخابي“.
وعن توقيت احلـــوار وآجاله الزمنية، قال 
ولد شني إن األجواء احلالية ليست ”مناسبة“ 
إلطالق حوار سياسي باعتبار رفض احلكومة 
إجـــراء احلوار مع عمال أكبر شـــركة منجمية 
في البالد، فـ“املعارضة لن تقبل حاليا احلوار 
مع حكومة تتعرض النتقادات واسعة وتواجه 
إضرابا يعتبـــر األكثر تأثيرا علـــى االقتصاد 

الوطني في تاريخ البالد“، وفق قوله.

وتبدو املؤشـــرات من خـــالل آخر املواقف 
والبيانـــات الصـــادرة عن املعارضـــة متجهة 
نحـــو القبـــول باحلـــوار مع بعض الشـــروط 
والضمانـــات التمهيدية التي ُتضفي على هذا 
احلوار مســـتوى من اجلدية، بعـــد الكثير من 
التردد الذي طبع مواقف املعارضة املوريتانية 

من قبول الدخول في حوار مع احلكومة.
يأتـــي ذلـــك فـــي حني تؤكـــد التســـريبات 
اإلعالميـــة الصادرة عن الرئيـــس املوريتاني، 
محمـــد ولـــد عبدالعزيز، ســـعيه للحـــوار مع 
املعارضـــة بأي ثمن من أجـــل تلطيف األجواء 
السياســـية بعد سنوات من الشد واجلذب بني 

معسكري السلطة واملعارضة. وكانت احلكومة 
املوريتانيـــة قـــد تقدمت قبل أســـابيع بوثيقة 
ألحزاب املعارضة من أجل عرض وجهة نظرها 
حـــول موضـــوع احلـــوار السياســـي لتجاوز 

األزمة السياسية التي تعيشها البالد.
وتضمنـــت الوثيقـــة التـــي تقدمـــت بهـــا 
احلكومـــة كأرضيـــة للنقـــاش 15 نقطـــة مـــن 
أهمهـــا: بنـــاء الثقة بني الســـلطة واملعارضة، 
وتنظيـــم انتخابات برملانيـــة وبلدية توافقية، 
ومنع تدخل اجليش في األنشـــطة السياسية، 
ومواضيـــع محاربة الفســـاد، والشـــفافية في 

تسيير املال العام.
لكن املنتدى الوطني للوحدة والدميقراطية 
(يضم قوي سياسية وحزبية معارضة) حتفظ 
على بعض نقاط مسودة احلوار، خاصة النقطة 
املتعلقـــة بتعديـــل الســـن القانوني للترشـــح 
باعتبار ذلك ميس بالدستور املوريتاني، الذي 
يجب أن يتم اإلبقاء عليه بحاله، حســـب بيان 

أصدره املنتدى.

} القاهــرة - اعتبـــر وزيـــر اخلارجية الليبي 
محمد الدايـــري أن املجتمع الدولي ”تخلى عن 
بالده“، داعيا إلى ”وضع خطة شاملة لتسليح 
اجليـــش الوطني الليبي ومنع تدفق الســـالح 
إلى البالد، واتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول 

التي تدعم اجلماعات اإلرهابية في ليبيا“.
جـــاء ذلك خـــالل الـــدورة العاديـــة الـ 143 
ملجلس جامعـــة الدول العربية على املســـتوى 
الـــوزاري برئاســـة األردن، للتحضيـــر للقمـــة 
العربية املقرر عقدها مبدينة شرم الشيخ يومي 

28 و29 من مارس اجلاري.
وأضاف ”إن تقصير املجتمع الدولي جتاه 
ليبيا واضح، إذ فشـــل في حتمل مســـؤولياته 
لتتمكـــن ليبيا من بنـــاء الدولة ومؤسســـاتها 

من جديد، وبالتالي إشـــاعة األمن الذي يتطلبه 
حتقيق التنمية االقتصادية“.

وتابـــع ”املجتمع الدولي تخلـــى عن ليبيا 
بعـــد أن تخلصت من النظام الســـابق وتركها 
للفوضـــى، لقـــد امتنـــع عـــن تســـليح اجليش 
الوطنـــي الليبـــي الـــذي يخـــوض حربـــا ضد 
اإلرهـــاب املتمثل في تنظيـــم الدولة وغيره من 

امليليشيات املسلحة“.
وقـــال ”أخفـــق املجتمع الدولـــي أيضا في 
الوصـــول إلـــى صيغة بتشـــكيل حتالف دولي 
النتشـــال ليبيا مـــن براثن اإلرهـــاب واعتماد 
مشـــروع قرار بهذا الشأن تقدمت به األردن إلى 

مجلس األمن باسم املجموعة العربية“.
ودعـــا الدايري إلى تكاتف اجلهود العربية 

والدوليـــة ”لوضع خطة سياســـية وعســـكرية 
شـــاملة تتضمن تســـليح اجليش الليبي ومنع 
تدفق الســـالح إلـــى التنظيمات وامليليشـــيات 

املوجودة في البالد برا أو بحرا أو جوا“.
كما طالـــب ”باتخاذ إجـــراءات رادعة ضد 
الدول التي تدعم اجلماعات اإلرهابية في ليبيا 

حتى تتوقف عن انتهاج هذه السياسة“.
وتعالـــت فـــي اآلونـــة األخيـــرة األصوات 
املناديـــة بضـــرورة دعـــم اجليـــش الليبي في 
حربه ضـــّد التنظيمات اجلهاديـــة ورفع حظر 
األسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له األمم 
املتحـــدة العتبارات عّدة أهمها أن قرارا مماثال 
ســـيكّثف حالة الفوضى وســـيحّول ليبيا إلى 
خّزان لألســـلحة التي من املرجح أن يســـتفيد 

منهـــا املتشـــددون. واملعلـــوم أن مجلس األمن 
أصدر قرارا ســـنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر 
األســـلحة عن ليبيا، ولكن هذا القـــرار تضّمن 
اســـتثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل األسلحة 
واملـــواد ذات العالقـــة، مبا في ذلـــك ذخائرها 
وقطـــع غيارها، إلى ليبيا بعـــد املوافقة عليها 

مسبقا من قبل جلنة العقوبات.

الدايري يدعو إلى ردع الدول الداعمة لإلرهاب في ليبيا

سكان عني صالح يتمسكون بمطلب وقف مشروع الغاز الصخري

ولد عبدالعزيز يعمل على امتصاص غضب املعارضة بتقديم تنازالت شكلية

دخـــول الجيش على خط األزمة 

في عيـــن صالح، يعكـــس حالة 

من التجـــاذب الداخلي في هرم 

السلطة

◄

أحـــزاب المعارضة في موريتانيا 

تتجه نحـــو القبول بالحـــوار مع 

بعـــض الشـــروط والضمانـــات 

التمهيدية

◄

محمد الدايري:

المجتمع الدولي تخلى 

عن ليبيا بعد أن تخلصت 

من النظام السابق 
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أخبار

} بغــداد - أذكت تصريحات مســـؤول إيراني 
كبير بشـــأن حتّول بـــالده ”إلـــى إمبراطورية 
عاصمتها بغداد“ القلق بشـــأن الدور اإليراني 
في العراق خصوصا لتزامن تلك التصريحات 
مع اشـــتعال املعركة العســـكرية حـــول مدينة 
تكريـــت مركز محافظـــة صالح الديـــن والتي 
حتّولت في نظر شرائح واسعة من العراقيني، 
غـــزوا إيرانيا مقّنعا لبالدهـــم تنّفذه بالوكالة 
امليليشـــيات الشـــيعية املتصّدرة ملشـــهد تلك 

احلرب.
ويلتقي قلق العراقيني من انحراف احلرب 
علـــى تنظيم داعـــش عن مســـارها، وتوجّهها 
وجهـــة طائفية خالصة واقترابهـــا من منزلق 
االنتقام وتصفية احلســـابات، مع قلق إقليمي 
ودولـــي مـــن محاولة إيـــران جتييـــر احلرب 

ملصلحتها ولتوطيد نفوذها في العراق.
وعكســـت زيـــارة رئيـــس أركان اجليوش 
األميركيـــة اجلنرال مارتن دميبســـي املفاجئة 
أمس إلـــى بغداد جانبا من ذلـــك القلق، حيث 
نقل إلى املســـؤولني العراقيني قلقه من تنامي 
النفوذ اإليراني ال ســـيما مـــن خالل الفصائل 
الشـــيعية املسلحة املشـــاركة بقوة في معارك 

تكريت.
الهادفـــة إلى  الدعايـــة اإلعالميـــة  وزادت 
تضخيم الدور اإليراني في املعركة من تسميم 
األجـــواء احمليطـــة بهـــا ومـــن رفـــع أصوات 
االحتجاج في صفوف العراقيني بشـــأن الدور 
الســـلبي إليران في تعميق هـــّوة الطائفية في 

بالدهم.
ووصل دميبســـي أمـــس إلى بغـــداد على 
منت طائرة عســـكرية من طراز ”سي ١٧“ قادما 
من البحرين، وقـــال للصحافيني خالل الرحلة 
إن إيـــران تعّزز القدرات العســـكرية للفصائل 
الشـــيعية، مؤكـــدا أّنه ســـينقل للمســـؤولني 

العراقيني قلقه من تنامي النفوذ اإليراني.

وفاجأ مستشـــار الرئيس اإليراني  حسن 
روحانـــي للشـــؤون الدينيـــة علـــي يونســـي 
الـــرأي العـــام العراقـــي والعربـــي بقولـــه إّن 
”إيران إمبراطوريـــة عاصمتها بغداد حاليا“، 
معتبرا فـــي تصريحات أوردتهـــا وكالة أنباء 
الطلبـــة اإليرانيـــة أن ”إيران اليـــوم أصبحت 
إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها 
بغـــداد حاليا، وهي مركـــز حضارتنا وثقافتنا 

وهويتنا اليوم كما في املاضي“.
وتعليقـــا علـــى تلـــك التصريحـــات قالت 
انتصار علي عضو الكتلـــة الوطنية بالبرملان 
العراقـــي إن ”احتـــالل تنظيم داعـــش للعديد 
من احملافظات أّثر كثيـــرا على القرار العراقي 
وجعـــل احلكومـــة العراقية عرضـــة لضغوط 
خارجية كثيرة، رافقها عجز مالي كبير ونقص 
شـــديد باألســـلحة واملعـــدات القتالية وهو ما 
جعلهـــا ضعيفة وغيـــر قادرة علـــى احلد من 

توسع إيران في العراق“.
بفقـــدان  تســـبب  ”داعـــش  أن  وأضافـــت 
احلكومة الســـيطرة على الســـالح في الشارع 
العراقـــي، وأصبح التدخـــل اإليراني واضحا 
رغـــم أن احلكومة أعلنـــت أن التدخل ينحصر 
فقط في اجلانب االستشاري، لكن واقع احلال 
أن هناك ســـيطرة للجانب اإليراني على إدارة 

املعارك في صالح الدين“.
وتابعت علي قائلة إن ”زيارة رئيس أركان 
اجليش األميركي مارتن دميبســـي إلى بغداد 
هـــي ملعرفـــة موقـــف احلكومـــة العراقية من 

التدخل اإليراني“.
وذهب مثال األلوسي رئيس كتلة التحالف 
املدنـــي في البرملان العراقي إلى إثارة شـــبهة 
تواطـــؤ أميركي إيراني فـــي التدخل بالعراق 
قائـــال إن ”هنـــاك تناغمـــا أميركيـــا إيرانيـــا 
بشـــأن وضع العراق واملنطقة بصورة عامة“، 
مشـــيرا إلـــى أن التدخل اإليرانـــي في العراق 

يتم عبر اتفاق رســـمي بـــني الطرفني. وأضاف 
متحدثا لوكالة األناضـــول ”هناك اتفاقية بني 
أميركا وإيـــران بخصوص الوضع في املنطقة 
وســـيعلن عنها قريبا، واآلن الواليات املتحدة 

حتاول إيجاد طريقة لتسويق االتفاقية“.
ويشـــن ما يقارب الثالثني ألـــف مقاتل من 
اجليش والشـــرطة وفصائل شـــيعية مسلحة 
وأبناء بعض العشـــائر السنية حملة عسكرية 
واســـعة منذ االثنني املاضي بهدف الســـيطرة 

علـــى تكريت مركز محافظة صالح الدين ومدن 
وبلـــدات أخرى فـــي احملافظـــة. واحلملة تعّد 
أوســـع هجوم ضد تنظيم داعش منذ سيطرته 
على مســـاحات واسعة من شمال وغرب البالد 
فـــي صيف العام املاضي وســـط مخاوف على 
مصير املدنيني العالقني في احلرب من عمليات 
انتقـــام تنفذها امليليشـــيات ضدهم على غرار 
مـــا أقدمت عليـــه في مناطق أخرى. ويخشـــى 
عراقيون من أن ميتد التأثير السلبي اإليراني 

في مجمل مسار احلرب على تنظيم داعش في 
العـــراق، مبا في ذلك معركـــة املوصل املرتقبة 
والتـــي توصف باملصيرية فضـــال عن املعركة 

املتواصلة في محافظة األنبار.
وتشتد ممانعة سكان هذه املناطق لدخول 
ميليشيات احلشد الشعبي مناطقهم ويطالبون 
بدال عن ذلك بتمكينهم من وســـائل استعادتها 
من يد تنظيم داعش، على غرار ما هو متاح من 

متويل وتسليح للميليشيات الشيعية.
واتهـــم نائـــب الرئيـــس العراقي، أســـامة 
النجيفي أمس حكومة بـــالده بـ”اإلحجام عن 
تســـليح الســـّنة“، للدفاع عن مناطقهم بعكس 

فصائل احلشد الشعبي. 
وكان النجيفـــي يرد على تصريحات لزعيم 
التيـــار الصدري رجل الدين الشـــيعي، مقتدى 
الصدر، أعلن فيها األحد إنهاء جتميد جناحه 
املســـلح املعروف بـ”سرايا السالم“ للمشاركة 

في معركة املوصل.

معركة تكريت تندفع نحو منزلق الطائفية بدفع من إيران

[ مستشار لروحاني: أصبحنا إمبراطورية عاصمتها بغداد [ انتصار علي: الحكومة غير قادرة على مواجهة المد اإليراني
موضوع احلرب الدائرة على أرض العراق بات لصيقا بالدور املتضّخم إليران مبا يثيره 
من مخاوف على مســــــار احلرب ذاتها وعلى مســــــتقبل البلد وتوازناته الداخلية وعالقاته 

اإلقليمية والدولية.

في حرب تخوضها ميليشيات منفلتة تحتاج امرأة لرفع العلم األبيض كي ال تحسب على العدو املقاتل

◄ أعلنت السلطات السعودية 
إصابـة ضابط أمن جراء تعرضه 

إلطالق نار من شخص مجهول 
بالقرب من منزله بالعاصمة 

السعودية الرياض، ونقله إلى 
املستشفى للعالج.

◄ أّجلت محكمة االستئناف 
البحرينية أمس إلى السابع من 

أبريل املقبل نظر القضية املرفوعة 
ضد جمعية الوفاق الشيعية 

املعارضة من قبل وزير العدل 
ملخالفتها اإلجراءات والضوابط 

القانونية املنظمة لعمل اجلمعيات 
السياسية.

◄ أدى األمير سعود الفيصل وزير 
اخلارجية السعودي أمس القسم 

أمام امللك سلمان بن عبدالعزيز 
بعد إعادة تعيينه وزيرا للخارجية 

مبوجب أمر ملكي صدر قبل ٦ 
أسابيع، وحال سفر الفيصل للعالج 
باخلارج دون أداء اليمني في حينه 

مع باقي الوزراء املعينني.

◄ اقتحم أمس مسلحون تابعون 
جلماعة أنصارالله احلوثية منزل 
عبدالوهاب احلميقاني أمني عام 

حزب الرشاد السلفي في محافظة 
البيضاء بوسط اليمن. ولم يكن 

احلميقاني داخل املنزل ساعة 
اقتحامه.

◄ أعلنت األمانة العامة ملجلس األّمة 
الكويتي (البرملان) عن إعادة فتح 

موقعها اإللكتروني مجددا بعد أن 
مت اختراقه من قبل قراصنة إنترنت 

لفترة وجيزة، فيما ربط النائب 
فيصل الدويسان العملية بتنظيم 

داعش.

باختصار رسالة خليجية لطهران في مناورات بحرية مشتركة
} أبوظبي - قال اخلبير السياسي عبداخلالق 
عبداللـــه إن املنـــاورات البحريـــة اخلليجيـــة 
املشـــتركة اجلارية منذ أيام وأجنز أمس جزء 
مـــن فعالياتهـــا بالقرب من اجلـــزر اإلماراتية 
احملتلـــة من قبل إيـــران طنب الكبـــرى وطنب 
الصغرى وأبوموســـى، وغير بعيد عن مضيق 
هرمز االســـتراتيجي ”رســـالة إليران التهديد 

والوعيد“.
وكان األكادميـــي عبداخلالـــق يعّلـــق فـــي 
تغريـــدة له عبـــر تويتر علـــى فعاليات مترين 
عســـكري بحـــري خليجي مشـــترك جـــار منذ 

الثاني من الشـــهر اجلاري، قائـــال ”مناورات 
بحريـــة خليجيـــة االثنني في امليـــاه اإلقليمية 
لإلمارات وبالقرب من اجلزر احملتلة ومضيق 
هرمز االســـتراتيجي ورســـالة إليران التهديد 

والوعيد“.
وتواصلـــت علـــى مـــدار األيـــام املاضيـــة 
فعاليات التمرين العســـكري البحري املشترك 
”احتاد ١٧“ مبشـــاركة القـــوات البحرية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي والذي تقام فعاليته 
في اإلمارات خـــالل الفترة من ٢ إلى ١٢ مارس 

اجلاري.

ويأتـــي التمريـــن وفق مـــا أوردتـــه وكالة 
األنبـــاء اإلماراتيـــة فـــي وقت ســـابق، ضمن 
سلسلة التمارين الســـنوية املشتركة بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي وذلك لرفع مستوى 
الكفـــاءة القتالية وروح التعاون املشـــترك في 
قيـــادة وإدارة العمليات املشـــتركة في احلرب 
البحرية احلقيقية ملواجهة أّي حتديات تواجه 

دول مجلس التعاون.
ويهدف هذا التمريـــن إلى توحيد املفاهيم 
العملياتيـــة وحتقيـــق التعـــاون والتكامل في 
تنفيذ العمليات املشتركة بشكل عام والبحرية 

بشـــكل خـــاص إلـــى جانـــب تبـــادل املعرفـــة 
واخلبرات وحتقيق أكبر قدر ممكن من توحيد 
مفهوم العمليات املشـــتركة بني قوات مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي. كمـــا يعكـــس التمريـــن 
املبرمج سلفا ضمن سلسلة التمارين السنوية 
املشـــتركة بني دول املجلـــس التطور احلاصل 
بالتدريـــج فـــي العقيـــدة الدفاعيـــة للبلـــدان 
اخلليجية باجتاه مزيد التعويل على القدرات 
الذاتية فـــي الدفاع عن املجـــال وحمايته، من 
جهـــة. والتوّجه نحـــو بناء منظومـــة دفاعية 

خليجية مشتركة من جهة ثانية.

قبائل اليمن تمسك بزمام مواجهة القاعدة والحوثيني

} عــدن -  أبـــرز هجوم شـــّنه تنظيم القاعدة 
أمـــس وحاول من خالله االســـتيالء على بلدة 
بجنوب اليمن الدور املتعاظم للقبائل اليمنية 
كقّوة ممانعة لتنظيم القاعدة ولتوّسع جماعة 
احلوثـــي على حّد ســـواء في ظـــل تراجع دور 
القوات املسّلحة بفعل تشتت الوالءات داخلها 
وضعف تســـليحها واستســـالم فصائل منها 
جلماعـــة أنصاراللـــه احلوثية بعد اســـتيالء 
األخيـــرة علـــى عاصمـــة البالد في ســـبتمبر 
املاضـــي ثم تنفيذهـــا انقالبا على الســـلطات 

الشرعية.
وعّمت املخـــاوف في اليمن طيلة األشـــهر 
املاضيـــة من العـــودة القوية لتنظيـــم القاعدة 
مســـتفيدا مـــن الوضع الـــذي خلقه التوّســـع 
احلوثـــي، حيث حـــاول التنظيم تقدمي نفســـه 
كجـــدار صّد ضـــد التوســـع الشـــيعي ممثال 
باحلوثيـــني. وضاعف من تلك املخاوف ضعف 

املؤسستني العسكرية واألمنية.
وفي املقابل يحاول احلوثيون اللعب بورقة 
تنظيم القاعدة وتقدمي أنفسهم كمحاربني لها، 

ومتصدين خلطرها على اليمن واملنطقة.
وقتل أمـــس أربعة جنود مينيني وســـبعة 
من مســـلحي تنظيم القاعدة في هجوم شـــنه 

التنظيم في جنوب اليمن فيما ســـجلت معارك 
دامية في وســـط البالد بني احلوثيني الشيعة 

والقبائل السنية.
وقـــال مســـؤول عســـكري لوكالـــة فرانس 
برس إن «مســـلحني ينتمون إلى القاعدة شنوا 
هجومـــا على موقع للجيش فـــي بلدة احملفد» 
الواقعة بني محافظتي أبني وشـــبوة. وأوحت 
قـــوة الهجوم بـــأن التنظيم يحاول الســـيطرة 

على البلدة.
وأضاف املصـــدر «جنحنا في صد الهجوم 

مبساعدة القبائل، ولكن قتل أربعة جنود».
ومن جهته أكد مصدر قبلي أن ســـبعة من 
مســـلحي القاعدة قتلوا في الهجوم وتضررت 
العديـــد من عرباتهـــم. وبعد صدهـــم، تراجع 
مســـلحو القاعدة إى منطقة واقعة في شـــرق 
احملفـــد، بحســـب املصـــدر القبلـــي. وتتكـــرر 
الهجمات التي تنســـب إلى القاعدة في جنوب 

اليمن حيث ينشط التنظيم املتطرف.
ومـــن جانب آخر جرت معـــارك عنيفة بني 
احلوثيني وقبائل ســـنية في محافظة البيضاء 

بوسط البالد.
وأشارت مصادر قبلية إلى سقوط ٢٢ قتيال 
في صفوف املقاتلني احلوثيني. فيما لم تكشف 

املصـــادر عن اخلســـائر في صفـــوف القبائل. 
ويحـــاول احلوثيـــون الذين يســـيطرون على 
العاصمة صنعاء توســـيع نفوذهم في وســـط 
البالد لكنهم يواجهون مقاومة قوية من جانب 
القبائل الســـنية. ويســـيطر احلوثيون منذ ٢١ 
ســـبتمبر على صنعاء. وفي ٢١ يناير سيطروا 

على دار الرئاســـة وفرضـــوا اإلقامة اجلبرية 
على الرئيس اليمني الذي رد باالســـتقالة، كما 
اســـتقالت احلكومة ايضـــا. اال ان هادي متكن 
بعـــد شـــهر من اإلفالت مـــن اإلقامـــة اجلبرية 
وانتقل الى عدن وتراجع عن اســـتقالته وعاد 

ليمارس مهامه بدعم دولي واسع.

فيما يحاول كل من تنظيم القاعدة وجماعة احلوثيني االســــــتفادة من اآلخر لبسط سيطرته 
ــــــى مناطق فــــــي اليمن. تتصاعد قوة القبائل اليمنية فــــــي مواجهة الطرفني معا، في ظل  عل

تراجع دور القوات املسّلحة وتشتت قواها.

خطر القاعدة والحوثي سواء في نظر القبائل اليمنية

«نصيحتي لروسيا أن تكون أكثر قربا ألصدقائها بالمنطقة. فهي 

دولة عظمى ويهمنا أن ننمي عالقاتنا وتعاوننا معها في المجاالت 

كافة».

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«علينـــا أن ال نغفـــل عـــن االســـتعداد الكامل وتحشـــيد كل جهد 

لمعركة الموصل. ال نريد ميليشـــيات بل قوات تنتظم تحت علم 

الدولة العراقية».

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

«إذا لـــم يتـــم التوصـــل إلى حل سياســـي واتفاق تجمـــع عليه كل 

المكونـــات واألطراف اليمنية فإننا ســـنذهب إلى خيار خطير جدا 

وهو الحرب».

صالح باصرة
وزير ميني سابق

للمشاركة والتعقيب
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أبرز قادة الحملة على محفاظة صالح الدين

قيس الخزعلي:

زعيم عصائب أهل الحق 

أكثر الميليشيات الشيعية 

شراسة في عمليات االنتقام 

من سكان مناطق سنية.

هادي العامري:

يتزعم ميليشيا بدر أكبر 

الفصائل المسلحة الموالية 

إليران. يعد أبرز قادة الحشد 

الشعبي.

قاسم سليماني: 

قائد فيلق القدس في 

الحرس الثوري اإليراني. 

تحول إلى رمز لتدخل إيران 

في العراق وسوريا ولبنان.

جمال جعفر: 

يعرف باسم أبو مهدي 

المهندس. ويشتهر 

بقربه الشديد من المرشد 

اإليراني األعلى.



} بريوت - أكد جبران باسيل وزير اخلارجية 
اللبنانـــي في تصريحات إلحدى أبرز الصحف 
أن بقاء الرئيس بشار  السويســـرية ”لوطون“ 
األســـد في احلكـــم، أقل ســـوءا بكثير من حكم 
املتطرفني لســـوريا، وفي مقدمتهم داعش، في 
تـــنب واضـــح لرواية النظـــام القائلـــة بأن من 

يواجههم هم التنظيمات اإلرهابية.
واعتبـــر باســـيل أن األمـــور ”كانت لتكون 
مختلفة لـــو أتيح املجـــال للنظام السياســـي 
في ســـوريا ألّن يتطّور تدريجيا نحو األفضل، 
ســـيما أّن األرضية كانت مهّيأة حلصول تقّدم 

لوال التدخالت اخلارجية“.
وأضاف ”لو أخـــذت خصوصيات املنطقة 
فـــي االعتبـــار، لـــكان التغييـــر الدميقراطـــي 
الصحي ســـيحصل حتما، لكـــن التدخالت لم 

تؤد مع األسف، إال إلى صعود املتطرفني“.
وأثـــارت تصريحـــات باســـيل جـــدال على 
تأتـــي  وأنهـــا  خاصـــة  اللبنانيـــة،  الســـاحة 
متناقضة مع املواقف املعلنة ألعضاء احلكومة 
اللبنانية وفي مقدمتهم رئيســـها متام ســـالم 
الذي أكد مؤخرا رفضه ألي تنســـيق أو تعاون 
مـــع النظام الســـوري تطبيقا لسياســـة النأي 
بالنفس التي تتخذها احلكومة اللبنانية إزاء 

الصراع في سوريا.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات جبـــران 
باســـيل ليســـت بالغريبة عن مواقـــف الرجل 
الذي ينتمي إلى فريق 8 آذار املقرب من النظام 
الســـوري، والذي يشـــارك أحد أبـــرز مكوناته 

وهـــو حـــزب الله عســـكريا إلى جانـــب قوات 
األسد.

وكان جبران باســـيل قد تعرض في نهاية 
العـــام 2014 إلـــى حملـــة نتيجـــة إقدامه على 
نشـــر صورة لـــه ولوزير اخلارجية الســـوري 
وليـــد املعلـــم حتت قبـــة اجلمعيـــة العمومية 
لـــألمم املتحدة، وذلك على حســـابه على موقع 

إنستغرام.
وقـــد رد عليهـــا بالقـــول أن ”لبنـــان يقيم 
عالقات دبلوماســـية مع ســـوريا، وبالتالي ال 
يحق لوزير خارجيته أال يلتقي وزير اخلارجية 
السوري، خاصة في إطار األمم املتحدة، حيث 

يلتقي األعداء“.
ويعتبر كثر أن تصريحات وزير اخلارجية 
اللبنانية، تكشـــف أن األخير ال ميثل السياسة 
اخلارجيـــة للنظام الرســـمي اللبناني بقدر ما 

ميثل مواقف شق سياسي يقوده حزب الله.
وفي إطار التطرق إلى احلزب الشيعي، فقد 
حاول باسيل من خالل الصحيفة السويسرية 
تبرير تدخله العســـكري في سوريا، من خالل 
القول بأن ”األزمة الســـورية باتت أزمة دولية، 
جعلت من ســـوريا ســـاحة لتدخل عـــدد كبير 
من احلكومات واملنظمـــات، ومن بينها جهات 

لبنانية“.
وللتذكيـــر فإن حزب اللـــه كان من األوائل 
املنخرطـــني في الصـــراع الدائر في ســـوريا، 
وهو يتولى اليـــوم قيادة العمليات إلى جانب 
احلـــرس الثوري اإليراني فـــي أكثر من جبهة 

سورية.
ويرى شـــق من اللبنانيني أن هذا التدخل 
جلب الويـــالت على لبنـــان الذي بـــات اليوم 

مهددا من اجلموع اإلرهابية على حدوده.
وتعكـــس تصريحـــات باســـيل التي وجد 
فيها كثر تلميعا مبطنا لصورة األسد وتبريرا 
لتدخل حزب الله في ســـوريا، غياب سياســـة 
موحدة للحكومة اللبنانية، فكل طرف سياسي 
بات من موقعه يدافع عن مواقفه، على حساب 

املوقف الرسمي للدولة.
هـــذا الوضـــع املتشـــرذم واملتناقض الذي 
جتد فيه احلكومة اللبنانية نفســـها، يكشـــف 
بوضـــوح مـــدى حاجـــة البـــالد إلـــى رئيس 

للجمهورية، باعتبـــاره القادر على إدارة حالة 
الفوضى السياسية في البالد وضبطها.

ورغم األهمية الكبرى للتسريع في انتخاب 
رئيـــس، يبـــدو أن اللبنانيني ليســـوا في وارد 
لبنة االستحقاق رغم مرور قربة العشرة أشهر، 
معولني على ما ســـتأتي به الريـــاح اإلقليمية 
والدولية من متغيرات مرتبطة أساســـا بامللف 

النووي اإليراني.
وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول النائـــب جان 
أوغاسبيان إن األفق الداخلية مغلقة وال مجال 

إلنتـــاج رئاســـة جمهورية، الفتا إلـــى أن بقاء 
الشـــغور الرئاســـي له انعكاســـات سيئة على 

مجمل عمل املؤسسات وحتديدا احلكومة.
مـــن جانبـــه أعـــرب النائب عـــن اجلماعة 
اإلسالمية عماد احلوت عن خشيته من جتاوز 
الفراغ الرئاســـي ســـنته األولى (فـــي 25 مايو 
املقبـــل) ورمبا أيضـــا العـــام 2015، إذا بقيت 
الظروف كما هي، مضيفا ”هنا أقول بصراحة 
إنه إذا لم ينتبه اللبنانيون، فأخشى أن نتحول 

من فراغ رئاسي إلى فراغ مؤسساتي“.

} القاهــرة - هيمنـــت التحديات األمنية التي 
تواجههـــا املنطقـــة العربية علـــى اجتماعات 
وزراء  ملجلـــس  اجلديـــدة  العاديـــة  الـــدورة 
اخلارجيـــة العرب التي بـــدأت أعمالها، أمس 
االثنـــني، فـــي مقـــر جامعـــة الـــدول العربية 

بالقاهرة.
وقـــال األمني العام للجامعـــة نبيل العربي 
إن تشـــكيل قوة عســـكرية أمنيـــة عربية بات 

”مطلوبا اآلن وبإحلاح“.
وتعقـــد الـــدورة اجلديـــدة ملجلـــس وزراء 
اخلارجيـــة العرب في ظل متـــدد تنظيم الدولة 
اإلســـالمية في كل من العراق وسوريا وليبيا، 

وتهديده لباقي الدول.
وأشـــار العربي الذي حتدث في اجللســـة 
االفتتاحية للدورة إلى أنه ”يثار اليوم تساؤل 
حول رد الفعل العربي اجلامع الذي يتناســـب 
مع حجم املخاطر ومتطلبات املواجهة الشاملة 

مع جماعـــات العنف واإلرهـــاب ويفضي إلى 
دحـــر تلـــك اجلماعـــات اإلرهابية واســـتعادة 

السلم واالستقرار والشرعية في املنطقة“.
وأضاف ”املطلوب اآلن وبإحلاح هو النظر 
في إنشاء قوة عســـكرية أمنية عربية مشتركة 
قـــادرة على االطالع مبا يـــوكل إليها من مهام 
في مجاالت التدخل الســـريع ملكافحة اإلرهاب 
وأنشـــطة املنظمات اإلرهابية واملســـاعدة في 
عمليات حفظ الســـالم وتأمني عمليات اإلغاثة 

وتوفير احلماية للمدنيني“.
وليـــس معروفا بعد الدول التي ستشـــارك 
في القوة األمنية العربية التي دعا العربي إلى 

تشكيلها وال موعد تشكيلها ومكانها.
ومن جانبه شـــدد وزير اخلارجية األردني 
ناصر جودة الذي تولت بالده رئاســـة الدورة 
اجلديـــدة علـــى أن الـــدول العربيـــة تتعرض 

ملخاطر أمنية من قبل املتشددين.

وقال ”يأتي في مقدمة هذه املخاطر الكبيرة 
واحلقيقية التنامـــي اخلطير واملقلق لإلرهاب 
والفكـــر املتطـــرف“، مضيفا ”باتـــت عصابات 
إرهابية إجرامية تسيطر على مساحات كبيرة 
من أراضـــي دول عربيـــة شـــقيقة وتهدد أمن 

وسالمة شعوب دولنا وأمنها القومي“.
أما ممثل اجلزائر في االجتماع فقد وصف 
التحديـــات األمنيـــة بأنهـــا ”غير مســـبوقة“ 
ووصفهـــا وزير خارجيـــة لبنـــان بأنها خطر 
وجودي، محذرا من أن إســـرائيل تستفيد من 

”حالة التخبط والفوضى“.
وفضال عـــن التهديد الكبير الذي يشـــكله 
تنظيـــم داعـــش وباقي اجلماعـــات التي تدور 
في فلكـــه، فإن هنـــاك تهديدا ال يقـــل خطورة 
وهـــو التمدد اإليراني في املنطقة والذي يظهر 
بشكل جلي في كل من اليمن والعراق وسوريا 

ولبنان.

وفي هذا اإلطار كشفت مصادر دبلوماسية 
عربية أن من بني ما سيناقشه وزراء اخلارجية 
فـــي االجتماعات هو هـــذا التهديد مع التركيز 
على قضية اليمن وسيطرة احلوثيني (مدعومة 
إيرانيـــا) علـــى العاصمـــة صنعـــاء وعدد من 

املناطق اليمنية.
ومـــن املقرر أن يعقد القـــادة العرب مؤمتر 
قمة في وقت الحق هذا الشـــهر مبنتجع شـــرم 

الشيخ املصري على البحر األحمر.

خارجية لبنان تغرد خارج سرب حكومة سالم
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[ باسيل: بقاء األسد أفضل من حكم داعش

وزير الخارجية اللبناني يعتبر أن التدخل الخارجي حال دون إقدام األسد على إصالحات

مظاهرات في الخرطوم 

تنديدا بتجاوزات األمن

} اخلرطــوم - شـــهدت العاصمة الســـودانية 
اخلرطـــوم مســـيرات احتجاجية ســـرعان ما 
حتولت إلى أعمال عنف، على خلفية استمرار 
انتهـــاكات األجهزة األمنية حلقوق اإلنســـان، 

والتي وصلت في بعض األحيان حد القتل.
وتظاهر ســـكان ضاحية الفادنية شـــرقي 
وســـط اخلرطوم، وقطعوا الطريق الرئيســـية 
باإلطارات املشتعلة وحاصروا مركزا للشرطة، 
تنديدا بدهس دورية للشرطة فتى في السادسة 

عشرة من عمره، ما أدى إلى وفاته، األحد.
وطالـــب احملتجون بإيقاف أفـــراد الدورية 
التي دهســـت الفتى وفتح حتقيق في الغرض 

حتى يتسنى محاكمة اجلناة.
ووفق روايتهم، فإن دورية للشرطة طاردت 
ليلة السبت، ثالثة أطفال، األمر الذي أدى إلى 
دهس الطفل الطيب حسب الرسول، فضال عن 

جرح آخر.
وقد توفي الطفـــل، صباح األحد، بعد نقله 
إلى مستشفى شرق النيل، ولم تصدر الشرطة 

أي بيان توضيحي بشأن احلادثة.
وتتمتع الشـــرطة السودانية بصيت سيء 
على مستوى حقوق اإلنسان، وقد فتحت عديد 
القضايـــا اجلنائية خالل الســـنوات األخيرة 
املاضيـــة، دون أن يتم احلســـم فيهـــا من قبل 

القضاء السوداني.
ومـــن بـــني القضايـــا املتورط فيهـــا جهاز 
األمن السوداني، مقتل ســـمية بشرى، متأثرة 
بإصابتهـــا على يد شـــرطي، والتـــي أدت إلى 
احتجاجات عنيفة في حي ”الشـــجرة“ جنوبي 

اخلرطوم في فبراير املاضي.
وحســـب منظمات حقوق اإلنسان الدولية 
فإن النظام الســـوداني هو أحد أسوأ األنظمة 
على صعيد حقوق اإلنســـان، وله سجل حافل 
فـــي اســـتخدام العصـــا األمنية فـــي مواجهة 
املدنيني واخلصوم املعارضني على حد سواء.

وال تقتصـــر قبضـــة النظام علـــى اجلهاز 
األمني، وإمنا أيضا على املؤسسة العسكرية، 
واملليشـــيات املوالية لها املتورطة في ارتكاب 

فضاعات بحق املدنيني في مناطق النزاع.
ووجـــه، مؤخـــرا، األمـــني العـــام للمنظمة 
العربية حلقوق اإلنسان عالء شلبي، انتقادات 
حـــادة للنظـــام الســـوداني، معتبـــرا أن حالة 
حقوق اإلنســـان بهذا البلد هي ”األســـوأ على 

مستوى املنطقة العربية“.
وهاجم شلبي عمليات االعتقال الواسعة التي 
يشنها النظام على الشباب والطالب داعيا إلى 
إطالق ســـراح جميع املعتقلني وسجناء الرأي 

ورموز املجتمع السوداني. 

داعش وإيران الحاضران البارزان في اجتماعات الجامعة العربية
◄ أوقفت مخابرات الجيش اللبناني 

شخصا يحمل الجنسية األسترالية 
في منطقة ضهر العين في قضاء 

الكورة شمال لبنان، لالشتباه 
بارتباطه بمجموعات إرهابية.

◄ نفت حماس، تدريب حركة 
ما أسمته ”ضفادع بشرية“، 

الستخدامها في ”ضرب أهداف 
استراتيجية مصرية، على رأسها 

حقول التنقيب عن الغاز في البحر 
المتوسط“.

◄ لقيت مقاتلة ألمانية في صفوف 
وحدات حماية الشعب الكردي حتفها 

جراء إصابتها في اشتباكات بين 
الوحدات الكردية وتنظيم الدولة 

اإلسالمية شمالي شرق سوريا.

◄ أصابت غارة جوية شنها 
التحالف الذي تقوده الواليات 

المتحدة في سوريا مصفاة نفط 
يديرها تنظيم الدولة اإلسالمية قرب 
الحدود مع تركيا، مما أدى إلى مقتل 

30 شخصا.

◄ قرر المغني المعتزل فضل شاكر 
الفار منذ منتصف عام 2013 تسليم 
نفسه إلى األجهزة األمنية اللبنانية 

خالل األيام المقبلة بعد انفصاله 
كليا عن المتشدد أحمد األسير.

◄ ذكرت مصادر في حركة حماس 
أن السلطة الفلسطينية اعتقلت 

حوالي أربعين عنصرا من الحركة 
في الضفة.

◄ أكد المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان أن تسعة أعضاء على األقل 

من تنظيم داعش قتلوا خالل اشتباك 
بين مجموعتين من عناصره  في 

شمال غرب سوريا إثر محاولة 
البعض الفرار عبر الحدود التركية.

باختصار

◄ ولد في 21 يونيو 1970

◄ قيادي فـــي تيار الوطني الحر (المنضوي 

ضمن فريق 8 آذار)

◄ تقلـــد العديد من المناصـــب الحكومية، 

من ضمنها وزارة االتصـــاالت ووزارة الطاقة 

والمياه

◄ يتولى منذ فبراير 2014 وزارة الخارجية

جبران باسيل

«جماعة اإلخوان ســـعت إلى السيطرة على دار الكتب والوثائق 

القوميـــة، خاصـــة أن تلك الـــدار فيها كنوز تكـــون مطمعا ألي 

دولة وأي شخص».
عبدالواحد النبوي
وزير الثقافة املصري

«نموذجيـــة لبنان فـــي املنطقة العربية هي فـــي تعددية طوائفه 

وعيشـــها  املشـــترك الذي ال يمكن أن يتجسد إال بانتخاب رئيس 

للجمهورية».
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

«خطـــوة جماعـــة اإلخوان في األردن تســـير نحـــو تصحيح مفهوم 

وضعها الشـــرعي والقانوني مع الدولة وألغت تبعيتها الحزبية مع 

مصر، وخاصة بعد توالي األخطاء وشيخوخة القيادة».
عبدالرحمان اجليران
نائب بالبرملان الكويتي

نبيل العربي: 

المطلوب اآلن وبإلحاح 

هو النظر في إنشاء قوة 

عسكرية عربية مشتركة

} عــامن - استعرت، مؤخرا، احلرب الكالمية 
بني القيادة اجلديدة جلماعة اإلخوان األردنية 
والتنظيـــم الدولـــي الذي يتخذ مـــن العاصمة 

التركية أنقرة مركزا له.
وقـــال املراقـــب العـــام اجلديـــد للجماعة 
األردنيـــة، عبداملجيد ذنيبات، أمس اإلثنني، إن 

جماعته لم تطلب االعتراف من أحد. 
وأضـــاف الذنيبـــات أن ”اجلماعة (جماعة 
اإلخـــوان بـــاألردن) ال عالقـــة لها بـــأي تنظيم 
في اخلارج“، في إشـــارة إلى التنظيم الدولي 
للجماعة، متابعا أن ”القانون األردني هو الذي 
يحكم عالقتنـــا باحلكومة األردنية، وأي عالقة 

داخلية أو خارجية للجماعة“.
وتأتي تصريحات املراقب العام اجلديد ردا 
علـــى هجوم عدد من قيـــادات التنظيم الدولي 
وفـــي مقدمتهم أمينه العام إبراهيم منير الذي 
أكـــد أنهم ال يعترفون إال بهمام ســـعيد مراقبا 

عاما للجماعة باألردن. 
وهمام ســـعيد الفلســـطيني األصل هو من 
أشـــد املوالني للتنظيم األم، وقد رفض دعوات 
عدة في الســـابق إلى تصويب وضع اجلماعة 
القانونـــي، والذي يقضي بفصلها عن التنظيم 
الدولـــي، قبـــل أن تصل األزمة التي تعيشـــها 

اجلماعة إلى هذا االنحدار.

وأكد إبراهيم، أن ”املجموعة التي يترأسها 
عبداملجيـــد الذنيبات والتي أعـــادت تنصيبه 
مراقبـــا عامـــا لإلخوان بـــاألردن، قـــد قطعت 

عالقتها بنا“.
وأضـــاف ”نحـــن ال نعتـــرف إال مبجلـــس 
الشـــورى العام لألردن ومراقب اجلماعة العام 
همام سعيد، ومجلسه التنفيذي الشرعي الذي 

جاء بانتخابات من كافة أعضاء اجلماعة“.
وكان عبداملجيد الذنيبات، قد مت تنصيبه، 
اجلمعـــة، مراقبا عاما، بعـــد أن جرى تصويب 
وضـــع اجلماعـــة قانونيا، من قبـــل احلكومة 
األردنية على إثر طلب تقدم به الذنيبات وعدد 
من قيـــادات اإلخوان فـــي األردن، مت مبوجبه 

فصل اإلخوان باألردن عن التنظيم األم.
وأمـــس االثنني التقى الذنيبـــات وقيادات 
إخوانيـــة بوزيـــر التنميـــة السياســـية خالد 
تســـجيل  شـــهادة  ســـلمهم  الـــذي  الكاللـــدة 
اجلماعـــة الرســـمية حتـــت الرقـــم الوطنـــي 

.“02015061114941”
وأكـــد الكاللـــدة، وفق األنباء املســـربة من 
اللقـــاء، أنـــه حريـــص علـــى تنفيـــذ القانون، 
مشددا على صحة اإلجراءات املتبعة لتسجيل 
اجلماعة واســـتعداد الوزارة للتعاون مع كافة 

املجاالت خلدمة األردن.

ويأتي هذا اللقاء بعد ثالثة أيام من مقابلة 
رئيس الـــوزراء عبداللـــه النســـور والكاللدة 
الشق الرافض للترخيص اجلديد بقيادة همام 

سعيد.

 أكد النســـور لســـعيد أن احلكومة ليست 
معنية باخلالفـــات بني طرفـــي اجلماعة، وأن 
عليهـــم االلتجاء إلـــى القانون إذا مـــا أرادوا 

رفض الترخيص.

التنظيم الدولي يتمسك بهمام سعيد مراقبا عاما إلخوان األردن

حرب تصريحات بني التنظيم العاملي وإخوان األردن الجدد

تكشــــــف تصريحات جبران باســــــيل، رئيس الدبلوماســــــية اللبنانية، بخصوص الرئيس 
الســــــوري وخيار بقائه في احلكــــــم، عن عمق الهوة بني مكونات التشــــــكيل احلكومي في 

لبنان، ما يلقي بظالله على عمل احلكومة، خاصة في ظل غياب رئيس للجمهورية.



} باريــس - رســـم رئيس الوزراء الفرنســـي 
إيمانويـــل فالس صـــورة واقعية عـــن ظاهرة 
انضمام شـــبان مـــن أوروبا إلـــى التنظيمات 
المتطرفـــة وخصوصا تنظيـــم داعش فقال إن 
”حوالي 90 فرنســـيا قتلوا هناك وهم يحملون 

السالح لمحاربة قيمنا“.
وكشـــف فالس خالل تصريحات عرضتها 
محطـــة ”أي تيلي“ الفرنســـية، االثنين، عن أن 
قرابة عشـــرة آالف أوروبي قـــد ينضمون إلى 
المجموعات المتطرفة في سوريا والعراق مع 
نهايـــة العام الجاري، أي أكثر بثالث مرات من 

الرقم المعلن حاليا.
ويتزامـــن هـــذا اإلعالن مـــع انغماس كافة 
األجهزة األمنية واالســـتخباراتية في أوروبا 
فـــي مرحلة خنـــق اإلرهابيين علـــى أراضيها 
تحســـبا لوقوع أحداث كالتي عاشتها باريس 

في السابع من يناير الماضي.
ولـــم تبد حكومات الدول األوروبية أي ردة 
فعل حيال تصريحات فالس، لكن على األرجح 
أنها تشـــاطره الرأي بخصـــوص ارتفاع عدد 

الجهاديين األجانب في صفوف داعش.
وبتلـــك التصريحـــات يطلـــق المســـؤول 
األوروبي صيحـــة فزع من هـــذا التنامي غير 
المســـبوق لظاهـــرة اإلرهـــاب والمتمثلة في 
تجنيـــد الشـــباب والفتيات للقتـــال في تنظيم 
داعش في العراق وسوريا على وجه التحديد.

وقال فالـــس ”إننا نواجـــه تهديدا مرتفعا 
فـــي فرنســـا وأوروبـــا ودول أخـــرى، وهـــذا 
التهديد ســـيظل أمامنا ولفترة طويلة“، معربا 
عـــن مخاوفه مـــن الصعوبـــات والقالقل التي 
يطرحها هـــذا األمر، وخاصة بعـــد التأكد من 
أن العشـــرات من األوروبييـــن يحلمون بدولة 

”الخالفة“ المزعومة.
ويبدو أن فرنسا، حســـب خبراء، متخوفة 
أكثر من أي وقت مضى من خطر اإلرهاب الذي 
ضربها في يناير الماضي وتسبب في مقتل 17 

شخصا، وزاد قلقها حينما ظهر فرنسيون في 
تسجيالت مرئية منسوبة لداعش على مواقع 
التواصل االجتماعي وهـــم يقطعون الرؤوس 

ويتوعدون فرنسا بالمزيد من الهجمات.
بدورها تبدي لندن قلقها من تفاقم اإلرهاب 
على أراضيهـــا بعد عـــودة 300 بريطاني بعد 
قتالهم في صفوف داعش في سوريا والعراق، 
حيث أدرجت أسماؤهم على قائمة األشخاص 

”المثيرين للمخاوف“.
وبعد الكشـــف عـــن هوية محمـــد إموزاي 
الملقـــب بـ“الجهـــادي جـــون“ ذبـــاح الدولـــة 
اإلســـالمية تجددت المخـــاوف األمنيـــة إزاء 
المتطرفين الذين يغادرون بريطانيا لاللتحاق 
بصفـــوف التنظيم ويقدر عددهـــم بنحو ألفي 

بريطاني، وفقا لنواب في مجلس العموم.
وفي سياق المخاوف األوروبية من انتقال 
اإلرهاب إلى أراضيهـــا، أعلن وزير الخارجية 
البلجيكـــي ديديـــه راينـــدرز اعتقـــال شـــابة 
بلجيكية قضت ثمانية أشهر في سوريا، وذلك 

بعد أن طردتها السلطات التركية.
ويلفت مراقبون االنتباه إلى أن أوروبا تمر 
بلحظات خطيرة خاصة مع تزايد حدة التوتر 
بين الفئات اليمينية والمهاجرين المســـلمين 
إلى بلدانها التي ســـتؤدي إلى عواقب وخيمة 
ربما تضـــر بالقارة بأكملهـــا إذا لم يتم وضع 
اســـتراتيجية حكيمـــة إلظهار صـــورة الدين 

اإلسالمي على الوجه الصحيح.
االســـتخبارات الغربية  أجهـــزة  وترجـــح 
احتمال سعي قادة الدولة اإلسالمية الستخدام 
طرق غير شـــرعية لتهريب بعض من مقاتليها 
إلى الـــدول األوروبية في صورة الجئين ما قد 
يساعدهم على تكوين خاليا نائمة في أوروبا.
وكان مكتب الشـــرطة األوروبي (يوروبول) 
قـــد حذر منتصف ينايـــر الماضي من الترابط 
المتزايـــد بيـــن الخاليا اإلرهابيـــة وجماعات 

الجريمـــة المنظمـــة، حيـــث قال نائـــب مدير 
المكتـــب فيلهلموس فان غيميـــرت حينها، إن 
”هـــؤالء يتعاونـــون فـــي الغالب على غســـيل 
األمـــوال أو تهريب البشـــر أو تزوير جوازات 

السفر“.

وتشـــير المعطيات إلى أن أكثر من 20 ألف 
أجنبـــي يقاتلـــون مـــع داعش وهم مـــن قرابة 
90 بلـــدا، إال أن مراقبيـــن يؤكـــدون أن العـــدد 
يفوق ذلـــك بكثير على اعتبار وأن العشـــرات 

يتوجهون إلى سوريا يوميا.
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} أنقرة - بدأت األحزاب السياسية المعارضة 
في تركيا استعداداتها لمواجهة حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم في االنتخابات التشـــريعية 
المزمع عقدها في الســـابع مـــن يونيو القادم 
وسط موجة من التوترات الداخلية واإلقليمية.
وكشـــفت مصادر فـــي المعارضة لصحيفة 
”يـــورت“ اليســـارية التركية، االثنيـــن، عن أن 

والوحـــدة الكبرى  أحـــزاب الحركة القوميـــة 
والســـعادة تتجه نحو تشكيل تحالف يضمها 
قبـــل االنتخابات البرلمانيـــة لمواجهة إخوان 

أردوغان.
يأتي ذلك في وقت تشـــهد فيه البالد عزلة 
بسبب سياساتها المبنية على التناقضات وال 
ســـيما فيما يتعلق بمســـألة مكافحة اإلرهاب 
وعبور آالف الجهاديين نحو سوريا لالنضمام 

إلى داعش.
ونفي نائب رئيس حـــزب الوحدة الكبرى، 
أحمـــد كورهان، أن يكون هنـــاك أي محادثات 
رســـمية فـــي هـــذا الخصـــوص، إال أنـــه أكد 
اســـتعداد حزبـــه لالنتخابـــات وأن ”تشـــكيل 

تحالف سياســـي هـــو أمـــر رائـــع“، لكنه في 
المقابل اســـتثنى من وصفهـــم باالنفصاليين، 
في إشـــارة إلى حزب الشـــعوب الديمقراطية 
الكـــردي الجنـــاح السياســـي لحـــزب العمال 

الكردستاني.
وأعرب كورهان عن استعداد حزبه اليميني 
المحافظ لعقد اجتماع كبير مع بقية األحزاب 
للوقـــوف أمام تنامي نفوذ الحزب اإلســـالمي 
الحاكم وقال إن ”تركيا في حالة فوضى عارمة 

ووصلت إلى نقطة االنقسام“.
ولم يخف السياسي التركي مخاوفه من أن 
البالد في طريق االنهيار بسبب حكم اإلخوان، 
مشيرا إلى أن الخبراء يؤكدون أن تركيا تسير 

نحو االستبداد والقمع و“نحن مستعدون لعقد 
تحالف مع كافة األحزاب السياسية التي تدافع 

عن وطنها وشعبها“.
ووفقـــا للدســـتور التركـــي، فـــإن توزيـــع 
المقاعـــد النيابية بيـــن األحزاب يتم حســـب 
نتيجـــة االنتخابات بعـــد اجتيازها لحاجز 10 
بالمئة وكل حزب ال يحصل على تلك النسبة ال 

يستطيع التمثيل في البرلمان.
وتعـــول أنقرة على إبرام اتفاق ســـالم مع 
األكراد قبـــل االنتخابات لتعزيز حضورها في 
المشـــهد السياســـي، فيما يـــرى مراقبون أن 
األمر مستبعد اآلن لتمســـك قادة الكردستاني 

بمواقفهم من العملية برمتها.

تتصاعد مخاوف أوروبا بشــــــكل كبير مع تزايد أعداد مواطنيها الســــــاعني إلى االنضمام 
ــــــى أحضانها بأفكاره  ــــــك العائدين إل لصفــــــوف تنظيم الدولة اإلســــــالمية املتطرف وأولئ
املتشــــــددة، فرغم رفع منسوب التشــــــديد األمني في كامل القارة العجوز إال أن الطريق ال 

تزال شائكة للقضاء على تلك اآلفة.

للمشاركة والتعقيب
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مخاوف أوروبية من ارتداد تطرف مقاتلي داعش على أراضيها

معارضو أردوغان يتكتلون في االنتخابات البرملانية ملواجهة زحف إخوان تركيا

} واشــنطن - حـــذر نـــواب جمهوريـــون في 
مجلس الشيوخ األميركي إيران من مغبة إبرام 
اتفاق نووي مع إدارة الرئيس األميركي باراك 
أوباما، في محاولة جديدة إلفشال المفاوضات 

الجارية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونشـــر 42 عضـــوا جمهوريـــا، االثنين، من 
بينهـــم رئيـــس الغالبيـــة الجمهوريـــة ميتش 
ماكونيـــل رســـالة مفتوحـــة إلى القيـــادة في 
طهـــران طالبوا فيها بعدم اإلقدام على التوقيع 
علـــى اتفاق نهائـــي مع القـــوى العظمى حول 

برنامجها النووي المثير للجدل.
يأتي ذلـــك بعد أســـبوع مـــن المفاوضات 
المضنيـــة فـــي جنيف اقتـــرب فيهـــا الطرفان 
على ما يبدو من تضييق الهوة بشـــأن نســـبة 
تخصيـــب اليورانيوم المســـتخدم في صناعة 
قنبلـــة ذرية مقابـــل رفع الحظـــر تدريجيا عن 

إيران.
وجاء في الرســـالة ”نحـــن نعتبر أي اتفاق 
يتعلـــق ببرنامجكم للســـالح النـــووي دون أن 
ينـــال موافقـــة الكونغرس وكأنه ليس ســـوى 
اتفـــاق تنفيذي بين الرئيس أوباما والمرشـــد 

األعلى اإليراني خامنئي“.
وتؤكـــد الغالبية في الكونغـــرس على أنه 
يجـــب أن يتبنـــى أي اتفـــاق دولي مـــع إيران، 
كمـــا يجب األخذ باالعتبار فتـــرة والية أعضاء 
مجلـــس الشـــيوخ، إذ أن المجلـــس المقبل قد 

يعدل شروط االتفاق في أي وقت.
وفـــي خضم ذلـــك، أجرى وفد مـــن الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية محادثـــات بطهران في 
إطار التحقيـــق حول احتمـــال أن يكون هناك 
بعدا عســـكريا لبرنامج إيـــران النووي، حيث 
تطالب الوكالة بالكشـــف عن صواعق متفجرة 

قد تستخدم في قنبلة نووية.
ويعتقـــد محللـــون أن اليميـــن األميركـــي 
(الجمهوريـــون) متخـــوف من تنامـــي النفوذ 
اإليراني في الشـــرق األوســـط وربما يمتد إلى 
أبعـــد من ذلك، إذ أنهم يرون أن االتفاق لن يلزم 
طهران بتعليق نشاطها النووي بل إنه سيزيد 

من ترجيح تحول إيران إلى دولة نووية.
إال أن آخرين يؤكـــدون أن هذه التحذيرات 
لـــن يكـــون لهـــا تأثير علـــى األقل فـــي الوقت 
الحالي ألن العالقات مع الحكومات الخارجية 
من مسؤولية الســـلطة التنفيذية في الواليات 
المتحـــدة وليـــس التشـــريعية، خصوصـــا أن 
كافة األطراف أبـــدت تفاؤلها من اقتراب موعد 

الحسم في هذا الملف الشائك.
وكان وزيـــر الخارجيـــة اإليرانـــي محمـــد 
جواد ظريف قد لمح في وقت ســـابق إلى قبول 
بالده مقترح أوباما بشـــأن تجميد نشاط بالده 

النووي لعشر سنوات.

الكونغرس األميركي يحذر 

طهران من إبرام اتفاق نووي

[ المخابرات الغربية تحذر من خطورة تزايد أعداد المتشددين األوروبيين المنتسبين للتنظيم

تحديات كبرى تواجه املخابرات الغربية لحصر توسع نفوذ الدولة اإلسالمية

◄ اشترط أمين المجلس األعلى 
لألمن القومي اإليراني علي 

شمخاني، االثنين، رفع الحظر 
الغربي على بالده قبل إبرام اتفاق 

نووي مع القوى العظمى.

◄ أعلن الجيش الفلبيني، أمس، عن 
مقتل 4 من عناصره باإلضافة إلى 
10 إسالميين متشددين في هجوم 

على جماعة معارضة التفاق سالم، 
بجنوب البالد.

◄ أمر قاض في مدينة قرطاجنة، 
شمال كولومبيا، بوضع قائد 

سفينة صينية محتجزة منذ أسبوع 
قيد اإلقامة الجبرية لنقله معدات 

عسكرية غير مصرح بها إلى كوبا.

◄ حذر جهاز االستخبارات 
العسكرية األلماني (إم ايه دي) من 

خطر تدريب المسلمين على السالح 
داخل الجيش (بوندسفير) خالل 

أدائهم لخدمتهم العسكرية.

◄ أطلقت باكستان، االثنين، 
الصاروخ الباليستى ”شاهين 3“ 

القادر على حمل رؤوس نووية 
وتقليدية لمدى يصل إلى قرابة 

ثالثة آالف كيلومتر.

◄ شوهدت 200 مركبة عسكرية 
محملة بجنود من تشاد والنيجر 

تعبر الحدود إلى نيجيريا لمحاربة 
بوكو حرام، حسبما ذكر أحد سكان 

قرية بالنيجر، أمس.

◄ مددت السلطات الروسية 
حبس خمسة مشتبه بهم في قتل 
زعيم المعارضة الروسية بوريس 

نيمتسوف في غروزني، بحسب 
تقارير.

باختصار

أخبار

آالف أوروبي قد 

ينضمون إلى داعش 

في سوريا والعراق مع 

نهاية العام الجاري
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«تهديدات اإلرهابيني في تصاعد مقارنة باملاضي، وهو ما يؤكد 

ضرورة االســـتجابة لفكرة وضع املتطرفني فـــي جزيرة معزولة، 

وإخضاعهم لنظام األشغال الشاقة».

شارل باسكوا
وزير الداخلية الفرنسي األسبق

«أوروبا ليست مستعدة في الوقت الحالي لتشديد العقوبات على 

روســـيا، فبعض السياسيني ال يرون فائدة ترجى منها ألملهم بأن 

يغير الروس من سياستهم تجاه أوكرانيا». 

دونالد توسك
رئيس املجلس األوروبي

«ما قاله نتنياهو عن مســـاواة أخالقيـــة بني داعش وإيران أمر غير 

صحيـــح، إذ أن النظـــام اإليرانـــي نظام وحشـــي وخبيـــث أكثر من 

داعش، وكالهما سيئ في نهاية األمر». 

بيتر بينارتن
محلل سياسي أميركي

إيمانويل فالس:

نواجه تهديدا مرتفعا في 

فرنسا وأوروبا، وهو أمامنا 

ولن يفارقنا لفترة طويلة

أحمد كورهان: 

تركيا في حالة من الفوضى 

العارمة ووصلت إلى نقطة 

االنقسام

بوتني: خططت لضم القرم 

قبل اإلطاحة بيانوكوفيتش

} موسكو - كشف الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين عـــن اللحظة التي أعطـــى فيها األوامر 
الســـرية لضـــم القـــرم إلى بـــالده، كمـــا روى 
اســـتعداد القوات الروســـية للقتـــال من أجل 
إنقـــاذ الرئيـــس األوكراني المعـــزول فيكتور 

يانوكوفيتش.
وفي دعاية بثتها االثنين محطة ”روســـيا 
1“ الرســـمية لوثائقـــي بعنـــوان ”العودة إلى 
الوطـــن“، يظهر بوتين وهو يتحدث عن عملية 

الضم المثيرة للجدل لشبه الجزيرة قبل عام.
ويـــروي الرئيس الروســـي لحظـــات عقده 
اجتماعا مع قادة األجهزة األمنية للتباحث في 
كيفية مساعدة يانوكوفيتش على الفرار. وقال 
”انتهينا قرابة الســـاعة السابعة صباحا وقلت 

لزمالئي علينا بدأ العمل الستعادة القرم“.
وبعد أربعة أيـــام على االجتماع الذي عقد 
فـــي فبراير العـــام الماضي، احتل مســـلحون 
مجهولـــون مبنـــى برلمـــان القرم واســـتدعي 
النواب على عجل للتصويت إلجراء استفتاء، 
لتضم موســـكو القرم رســـميا في 18 مارس ما 

أثار استنكارا دوليا.
وشددت موسكو على أن السكان المحليين 
وحدهم من شـــاركوا فـــي االحتجاجات، إال أن 

رجال أمن أفغان يستعرضون مهاراتهم القتالية، أمس االثنني، خالل تدريبات بمعسكر للشرطة في مقاطعة نانغارهار شرق البالدالكرملين أقر بعد ذلك بأنه كان وراء العملية.



} صنعاء – شـــهدت الســـنوات القليلة املاضية 
فـــي اليمـــن عمليـــات اختطاف للعشـــرات من 
الرعايا األجانب، معظمها على أيدي مســـلحي 
”القاعـــدة“، لكن حتذيرات الـــدول لرعاياها من 
السفر إلى اليمن، ورحيل العاملني فيها بسبب 
االضطرابـــات األمنيـــة، ســـاهما فـــي تقليص 
عـــدد املختطفـــني األجانب، في وقـــت تتصاعد 
االختطافـــات (يعني أن  فيـــه ظاهرة ”ميننـــة“ 
تســـتهدف عمليـــات االختطـــاف مينيـــني بدل 
األجانب) على أيدي مســـلحي جماعة احلوثي، 
املدعومـــة من إيـــران، والتـــي أصبحت جتابه 
أصوات اليمنيني الرافضني لها بوسائل قمعية 

عّدة من بينها اخلطف.
وقـــد كانـــت حادثـــة اختطـــاف املواطنـــة 
الفرنسية إيزابيل برمي، رفقة مترجمتها اليمنية 
شـــيرين مكاوي من قبل مســـلحني مجُهولني، 
التي جـــّدت قبل أيام، مبثابة قطـــرة املاء التي 
أفاضـــت الكأس بالنســـبة لعدد من النشـــطاء 
اليمنيـــني، الذيـــن نّظموا وقفـــة تضامنية مع 
املختطفتني في ســـاحة التغيير، وسط صنعاء، 
معتبرين أن العملية تعّد ”وصمة عار في جبني 
املجتمع اليمني الذي عرف بالشهامة والغيرة 
واحلميـــة“، محملني املســـؤولية إلـــى جماعة 
”أنصـــار الله“ (احلوثـــي) باعتبارها من تّدعي 
أّنها تتحمل اجلانب األمنـــي في هذه املرحلة، 

بعد أن أحدثت حالة من الفوضى في البالد.
حادثـــة لم تكن هي األولـــى من نوعها، كما 
أنها ليست األخيرة، حيث أدان حزب ”التنظيم 
الوحـــدوي الشـــعبي الناصـــري“ اليمني، أّول 
أمس األحـــد، ”اختطاف أحـــد قياداته من قبل 
مســـلحي جماعة احلوثـــي فـــي محافظة إب، 

وسط اليمن“.
وقـــال بيـــان للحزب، نشـــره علـــى موقعه 
اإللكترونـــي، إّن ”ميليشـــيا احلوثي اختطفت 
القيادي في احلزب رزاز الكمالي وعددا آخر من 
الناشـــطني هم كّل من؛ أحمد علي عبد اللطيف، 
وهشـــام هادي،  ومحمد الشامي، وعبدالسالم 
القاضي، عقب االنتهاء من مسيرة سلمية ضد 
االنقالب (في إشـــارة لسيطرة جماعة احلوثي 
على الســـلطة فـــي اليمـــن)، ومت اقتيادهم إلى 

مكان مجهول“.

الحوثيون يخلفون القاعدة

زّف العـــام 2015، مـــع حلوله، أنباء ســـارة 
لدول عّدة كان لهـــا رعايا مختطفني منذ أعوام 
فـــي اليمـــن، لكـــن باملقابل حمل أخرى ســـيئة 
لعشـــرات مـــن األســـر اليمنيـــة وقـــع أبناؤها 

فـــي قبضة مســـلحي جماعـــة ”أنصـــار الله“ 
(احلوثي)، التي يبدو أنها شـــرعت، منذ بسط 
سيطرتها على عدة مدن بينها العاصمة في 21 
سبتمبر 2014، في ”ميننة االختطافات“، خالفا 
لتنظيم القاعدة الذي يختطف موطنني أجانب.
وكانـــت اململكـــة العربيـــة الســـعودية قد 
متّكنت من اســـتعادة دبلوماســـّيها املختطف 
فـــي اليمن منذ عام 2012، فيما صارت فرنســـا 
ضحية أجنبية جديدة باختطاف إيزابيل برمي، 
اخلبيرة التابعة للبنـــك الدولي التي تعمل في 

اليمن، رفقة مترجمتها اليمنية.
خلفهـــا  تقـــف  اليمـــن  فـــي  االختطافـــات 
باألســـاس جماعـــات مســـّلحة، وبعـــد أن كان 
”تنظيـــم القاعدة فـــي جزيرة العـــرب“، ومقّره 
اليمـــن، هـــو بطل عمليـــات اختطـــاف الرعايا 
األجانـــب، حاصدا ماليـــني الـــدوالرات مقابل 
إطالق سراح بعضهم، صارت جماعة احلوثي 
املسلحة (تتبع املذهب الزيدي الشيعي) تنفرد 
اليوم بعمليـــات اختطاف مينيـــني، من بينهم 
مناهضون  وصحفيون  ونشـــطاء  سياســـيون 
لها، ضمن مـــا تعتبره محاولـــة منها لتحقيق 
”شـــراكة في احلكم“، ويـــراه مناهضـــون لها، 
ومجمل األطراف واجلهات الدولية، ”انقالبا“، 

منها على الرئيس عبدربه منصور هادي.
الرئيس نفســـه متكن من اإلفالت من إقامة 
جبريـــة في مقّر إقامته بصنعـــاء فرضها عليه 
احلوثيون منذ استقالته يوم 22 يناير املاضي، 
ووصل إلى مدينة عدن (جنوب) يوم 21 فبراير 

املاضي.
وخالل األســـابيع القليلـــة املاضية، وحتت 
من  قوة الســـالح، صّعدت جماعـــة ”احلوثي“ 
عمليـــات اختطـــاف مناهضني، الســـيما خالل 
تفريقهـــا مظاهرات مناهضـــة لها، وخصوصا 
في احملافظات الشـــمالية (ذات أغلبية سنية)، 
التي تقع حتت سيطرة اجلماعة منذ اجتياحها 

صنعاء.
املســـلحون احلوثيـــون دشـــنوا مسلســـل 
االختطافـــات بوكيل جهاز املخابـــرات، اللواء 
يحيـــي املراني، في العاصمة يوم 25 ديســـمبر 
2014، ولـــم يطلقوا ســـراحه إال بعد تعيني أحد 
املوالني لهم بديال عنه في اجلهاز األمني، الذي 
يواجـــه، بحســـب منتقدين بينهـــم احلوثيون، 
اتهامات باملســـؤولية عن انتهـــاكات يرتكبها 

النظام.
وللضغـــط علـــى الرئيـــس اليمنـــي لتنفذ 
مطالـــب لهـــم يقولون إنهـــا ضمن ”الشـــراكة 
السياســـية“، اختطف احلوثيـــون مدير مكتب 
رئاسة اجلمهورية، أحمد عوض بن مبارك، في 
17 يناير املاضي. ولم يطلق احلوثيون ســـراح 
بن مبارك سوى بعد عشرة أيام، وعبر وساطة 
قبلية، ثـــم عينوا أحد املوالني لهم مديرا ملكتب 

الرئاسة، هو محمود اجلنيد.
وحســـب مراقبني، فإن عمليات االختطاف 
التي ينفذها مســـلحون حوثيون بحق نشطاء 
تتزايد بشكل الفت منذ يناير املاضي، والسيما 

خالل الفترة التي وضع فيها مسلحو اجلماعة 
الرئيس واحلكومة حتت اإلقامة اجلبرية، مما 
تســـبب في اشتعال الســـخط الشعبي ضدهم، 
وتنظيم مظاهـــرات مناهضة لهم في العاصمة 

ومدن أخرى.

مبررات خاوية

فـــي ما يتعلـــق مببررات جماعـــة احلوثي 
الختطاف النشـــطاء، قال عبدالرشـــيد الفقيه، 
إّن ”اجلماعـــة بدأت مؤّخرا فـــي إلصاق تهمة 
اإلرهـــاب بحق خصومهـــا، معتقـــدة أن تهمة 
كهذه ستمنحها غطاء شرعيا النتهاكاتها أمام 

الرأي العام“.

ووفقا لنشطاء، ميلك احلوثيون في العديد 
من احملافظات اليمنيـــة معتقالت خاصة يقبع 
فيها مختطفون مناوئون للجماعة، وأّن منازل 
خصومهـــم مـــن ”آل األحمر“، التي اســـتولوا 
عليها فـــي العاصمة، كانت معتقال ملدير مكتب 
الرئيس اليمني، فيما ُيساق نشطاء إلى بنايات 
سكنية اســـتولى عليها مسلحو اجلماعة عقب 

اجتياح صنعاء.
واختطـــف مســـلحون حوثيـــون، الســـبت 
املاضي، حســـب مصادر محليـــة، 4 متظاهرين 
فـــي إب، من بينهـــم صحفـــي، واقتادوهم إلى 
هـــذا املعتقل علـــى تلة مرتفعة وســـط املدينة، 
لينضموا إلى نشطاء آخرين مختطفني، بينهم 
الشبابية، التي حتشد  أمني عام حركة ”رفض“ 

ملسيرات مناوئة للجماعة في محافظات عدة.
حركة ”رفض“، وفـــي بيان لها، دعت ”كافة 
املكونات الثورية واحلركات الرافضة لالنقالب 
واملكونات السياســـية، إلى بحث اتخاذ تدابير 
وخيـــارات (لم حتددهـــا) إلطالق ســـراح كافة 

املختطفني“.  

تطرف يولد تطرفا

يرى، علي بكر، الباحث املختص في شؤون 
احلـــركات اإلســـالمية، أّنـــه في الوقـــت الذي 
يعيش فيه اليمن املصّنـــف من بني أفقر بلدان 
العالـــم والذي يعاني شـــعبه ظروفا اجتماعية 
واقتصاديـــة مزرية، وظروفا سياســـية وأمنية 
حرجـــة تنـــذر بتدهور األوضاع من ســـيئ إلى 
أســـوأ، بدأت بـــوادر اقتتـــال طائفـــي خطير، 
ســـيزيد من عمق األزمة، تلوح في أفق املشـــهد 
مع عـــودة نشـــاط تنظيم القاعـــدة، الذي صار 
أكثر اهتماما فـــي املرحلة الراهنة باحلوثيني، 
خاّصة بعد سيطرتهم على العاصمة، وسيكّثف 
من وتيرة أعمال العنف من الطرفني ومن بينها 

اخلطف. 
ومن املرجح أن عودة نشاط تنظيم القاعدة 
في اليمن، في ظل الظـــروف احلالية التي متر 
بها اليمن، ســـوف تكون لهـــا تداعيات، تتعلق 

أساسا بإمكانية إشعال حرب طائفية.

 ويـــرى مراقبـــون أّن أخطر ما فـــي األزمة 
اليمنيـــة، فـــي ظـــل الصـــراع بـــني القاعـــدة 
واحلوثيـــني، والذي من احملتمـــل أن تتصاعد 
وتيرتـــه، هو حتـــول الصراع السياســــي في 
اليمن إلى صــــراع طائـفي محتدن من الـدرجة 

األولـى. 
هذا الصراع الطائفي إذا اشـــتعل، في ظل 
األزمة األمنية والسياســـية احلـــادة التي متر 
بها البالد، فضال عن غياب شـــبه كامل للدولة 
ومؤسساتها، فلن يكون بإمكان أحد السيطرة 
عليه، ولن تتوقف تداعياته على اليمن فحسب، 
بل ســـينتقل إلى خارج اليمن، خاصة أن هناك 
حالة من العنف الطائفي تشهدها املنطقة عقب 
األزمتـــني الســـورية والعراقيـــة، والتي فتحت 
أبـــواب الصراعات الطائفية علـــى مصراعيها 

في املنطقة. 
كمـــا أّن ازدهار نشـــاط القاعدة من شـــأنه 
تعميق أزمة الدولة اليمنية، خاصة أنه سيزيد 
من الصعوبات التي يواجهها الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، من أجل اســـتعادة 
سلطة الدولة على كامل األراضي اليمنية التي 

أصبحـــت مقســـمة بني مناطق يســـيطر عليها 
تنظيم القاعدة من جهة وأخرى يســـيطر عليها 
احلوثيـــون مـــن جهة أخرى، ومناطق يســـعى 
االنفصاليون اجلنوبيون إلى فرض سيطرتهم 

عليها من جهة ثالثة.
تصعيـــد احلوثيني في اليمـــن، منح تنظيم 
القاعـــدة فرصة كبيرة في احلصـــول على قدر 

كبير من املساندة داخل اليمن. 
وعـــدم  احلاليـــة،  االضطرابـــات  أن  كمـــا 
االســـتقرار السياســـي يصبـــان فـــي مصلحة 
التنظيـــم، وزيـــادة نشـــاطه، خاصـــة أن هناك 
احتمالية كبيرة ألن يتحول اليمن لساحة حرب 
مفتوحة بـــني القاعدة واحلوثيـــني، مما يعنى 
أن موجـــة العنف في البالد لـــن تكون قصيرة 
األمـــد، وهو مـــا من شـــأنه أن يزيد مـــن حّدة 
املخاوف من األساليب التي ميكن أن يعتمدها 
هذان التنظيمـــان في حربهما، شـــأن التقتيل 
والتهجير واخلطف ورمبا السبي والعديد من 
املمارســـات املعهودة لدى اجلماعات املتشددة 
بشـــّقيها الســـني والشـــيعي، والتي ســـتعود 

بالوبال أساسا على الشعب اليمني.

تطرف الحوثيين يصعد من وتيرة نشاط القاعدة في اليمن 
[ االختطاف وسيلة الطرفين للترهيب والضغط السياسي  [ اإلرهاب تهمة جاهزة تلصق بكل مناوئ لسياسات أنصار الله

ــــــي تّتبعها جماعة احلوثي اّلتي ُتســــــيطر على العاصمــــــة اليمنية صنعاء،  السياســــــات الت
واملمارســــــات ”الالمشــــــروعة“ التي تؤتيها في حق املواطنني والنشطاء اليمنيني الرافضني 
لـ“انقالبها على شــــــرعية الرئيس عبدربه منصور هادي“، والتي تراوحت بني القمع والقتل 
ــــــذي كّثف عملياته بدعوى الوقوف في  واالختطــــــاف، أعادت إلى الواجهة تنظيم القاعدة ال
وجهها حماية للســــــّنة، مما ينبئ بتعقد األزمة أكثر فأكثر في اليمن وارتفاع منسوب خطر 

متّدد شظاياها لدول اجلوار.
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في 
العمق

{مـــا فعلته جماعة الحوثي من ســـيطرة على اليمن بقوة الســـالح، 

بمســـاعدة إيران، هو ما أعطى للحركات اإلســـالمية املتشـــددة، 

مثل القاعدة، سبب الظهور واستخدام السالح}.
مصطفى زهران
باحث في شؤون احلركات اإلسالمية

{الســـعودية حريصة كل الحرص على عـــدم مد أي جهة للقاعدة في 

اليمن بالســـالح، وهي ال تعول على القاعـــدة ملواجهة الحوثيني، بل 

يكاد يكون تنظيم القاعدة ذا خطر ال يقل عن خطورة الحوثيني}.
بالل مؤمن
باحث ومحلل سياسي مصري

{الدعم املهم  الذي قدمه اإليرانيون للمتمردين الحوثيني الشـــيعة 

في اليمن ساهم في سيطرة هذه امليليشيات على هذا البلد وانهيار 

الحكومة فيه}.
جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

اليمنيات يحملن الحوثيين مسؤولية خطف المواطنة الفرنسية ومرافقتها اليمنية

تونس تعود للربيع

} يحاول سعد احلريري أن يعكس منطق 
االعتدال وصورته، وأن يوحي أن هذا 
االعتدال ميلك  منطقا ولغة جتبره أن 

يسجل دوما اختالفه، ورمبا تناقضه مع كل 
نسخ السلوك السياسي واإلسالمي القائمة.
هذا التفكير جّر سعد احلريري إلى أن 
يكون صاحب لغة تبحث دائمًا عن اآلخر، 

حتى لو لم يكن موجودا، وبذلك لم يعد 
خطاب االعتدال خطاب سياسة واقعيا، إمنا 
بات أشبه بسلوك تصوفي ينصب جل جهده 

على متكني إميان داخلي عميق، وخاص، 
وغير قابل للتشارك.

في لقائه مع الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي خرج احلريري بتصريح قال فيه 

”لدينا مالحظات في املوضوع اإليراني، 
ولكن هذا ال يعني أننا ضد إيران، ونريد أن 
تكون عالقتنا بإيران ملصلحة البلدين معا“.

لم يعكس هذا التصريح منطق 
الدبلوماسية األنيقة واملهذبة في مواجهة 

وحشية منوذج داعش وأضرابها، بل عكس 
قراءة تؤمن بأن التفاهم مع إيران الزال 

ممكنا بأدوات االعتدال التي ال ميلك سواها.
تعتبر إيران هذا اخلطاب وما يعادله 
من خطابات نوعا من االعتراف بغلبتها 

النهائية. ومفردة مالحظات تبدو صاحلة 
لوصف أداء ديبلوماسي، قانونني دستوري، 

مؤسساتي. رمبا تصلح في حالة مناقشة 
رسالة جامعية، فطبيعتها األكادميية 

املتحفظة جتعلها غير صاحلة لوصف ما 
تقوم به إيران في املنطقة، فهي كلمة ُتبّرد 

املجازر التي تقوم بها إيران وحشودها 
الشعبية الطائفية في املنطقة، وجتعلها 

خارج التداول، وتساهم بنية حسنة في رفع 
صفة ”االحتالل“ التي تسم السلوك اإليراني 

في املنطقة.
كيف ميكن للحريري إبداء مالحظات 

على مجزرة مفتوحة وتتمدد، كانت قد 
رسمت بدايات مشروعها باغتيال والده 

الرئيس احلريري؟ وهل يحاول احلريري 
اختراق الوجوم والذهول والصمت الذي 

تفرضه املجزرة واستئناف الكالم من مكان 
ما بغية العودة إلى زمان سياسة باتت 
مستحيلة؟ هل يحاول امتالك احلق في 
الكالم الذي تهدف املجزرة إلى القضاء 

عليه؟ وهل يعي أن الكالم في حضرة 
املجزرة يحتاج أن يكون كالمًا مدفوعًا إلى 

أقصى ما يستطيعه الكالم، وإال وقع في فخ 
السقوط في معجم اجلالد.

ال يستطيع سعد احلريري أن يوجه 
كالمه دوما للذات أو للتاريخ. ما دامت 

االستجابة مستحيلة فإن اللغة املستعملة 
ال تكون فقط في غير محلها ولكنها تكون 

تعبيرا عن فراغ يترك للطرف اآلخر مهمة 
إنتاج الكالم واملعاني.

تواجه إيران التي يطمئنها احلريري 
ويعلن أنها ليست عدوا، لغته هذه، باملجزرة 

املفتوحة التي بات من النافل التذكير 
أنها جنحت في التهام اعتداله، وحتويله 
إلى خطاب رومانسي، ال مكان له في عالم 

الوقائع.
تعلن إيران بوضوح أنها عدوة شعوب 

املنطقة العربية. تفاخر في حديث بات 
مكررا بسيطرتها على أربع عواصم عربية 

وتستعد للسيطرة على عواصم جديدة، وفق 
آخر املعلومات، فلماذا ينزع عنها احلريري 

ثوب العداوة؟ وهل يستطيع موضوعيا أال 
يكون عدوا إليران؟ أساسا هل تسمح له 

إيران بذلك؟
يقول احلريري إنه يطمح أن تكون 
العالقة مع إيران ملصلحة البلدين معا. 
وقد حددت إيران مصلحتها التي تقوم 
على تفكيك املنطقة العربية، وتدميرها، 

والسيطرة عليها، ووسيلتها لتحقيق ذلك 
هي عمليات التطهير الطائفي.

 أين تكمن مصلحتنا إذن؟ وكيف ميكن 
تركيب عالقة مع إيران تنسجم مع احلد 

األدنى من مصالح الطرفني. ما هي مصلحة 
املقتول مع قاتل يعلن أنه مستمر في القتل، 

وأنه ال ميلك مشروعًا سواه؟
أثبت املنطق اإليراني أنه ال يوجد 

فيها طرف ميكن أن يتوجه إليه اخلطاب، 
فإيران تكن عداء عامًا لكل ما هو عربي يرى 

في احتالل عواصم عربية مدعاة للفخر 
واالعتزاز. وليس هناك ما ميكن أن ينجز 

معها من منطق مصلحة مشتركة.
رمبا يحاول احلريري إعالن االستسالم 
كي يحمي األحياء، ولكن آلة القتل اإليرانية 

تنتظر حلظة زيارة تاريخية ألوباما إلى 
إيران إلعالن متكني احللف األميركي 

اإليراني على جثث أبناء املنطقة.
 ولذلك  يحتاج االعتدال إلى أنياب، 

وإال لن تناط به سوى مهمة حفر املزيد من 
القبور.

مالحظات سعد الحريري حول إيران

شادي عالء الدين

أضحت  المسلحة  الحوثي  جماعة 

تنفرد بعمليات اختطاف يمنيين 

ونشطاء  سياسيون  بينهم  من 

وصحفيون مناهضون لها

◄

ــــة الــحــوثــيــيــن تــتــيــح فــرصــة  أزم

ـــى واجــهــة  ــلــعــودة إل لــلــقــاعــدة ل

ــحــصــول عــلــى قــدر  األحـــــداث وال

كبير من تعاطف اليمنيين

◄

ّ

للمشاركة والتعقيب:
reasearch@alarab.co.uk

◄ اعتبر المعهد األميركي للسالم، 
الملحق بوزارة الخارجية األميركية، 
أن اليمن "بات يواجه تحديات أمنية 

خطيرة".

◄ استعرض مركز الدراسات 
االستراتيجية والدولية ما آلت إليه 

شؤون الدول العربية بعد فصول الربيع 
الدموي، معتبرا أن األزمة هو صراع 

على السلطة. وأوضح أن تنظيم االخوان 
سخر "خلفيته الدينية للتهجم على 

شرعية الدول القائمة".

◄ حث معهد واشنطن الكونغرس 
األميركي على اتخاذ اجراءات عاجلة 

لتقويض أي اتفاق محتمل يتم التوقيع 
عليه مع ايران خاصة في ظل قرب 

موسم االنتخابات الرئاسية المقبل.

◄ قالت منظمة "ايجاز أنباء الشرق 
األوسط" أنه تم رصد "تحركات وامدادات 

هامة لمقاتلي داعش" من أماكن 
تواجدهم في سوريا باتجاه العراق. 

وأضافت أن االمدادات والتحركات 
المشار إليها "أسهمت في تعزيز دفاعات 

التنظيم في كل من الموصل وتكريت 
وحولت الموصل إلى مدينة ملغومة".

باختصار

كيف يمكن تركيب عالقة مع 

إيران تنسجم مع الحد األدنى 

من مصالح الطرفني. ما هي 

مصلحة املقتول مع قاتل يعلن 

أنه مستمر في القتل وأنه ال 

يملك مشروعا سواه
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حممد أبوالفضل

} عندمـــا قـــام الطيـــران املصـــري بقصـــف 
معســـكرات تابعة لتنظيم داعش في ليبيا رّدا 
علـــى ذبح 21 مواطنا مصريا الشـــهر املاضي، 
قامـــت الدنيا ولـــم تقعد، وتصـــور كثيرون أن 
القاهرة تخّلت عن سياســـتها احلذرة، وبدأت 
مرحلـــة جديـــدة تغلب احلســـم علـــى الهدوء، 
واجلـــرأة علـــى اخلجـــل، يومها شـــرعت آلتا 
الدعاية التركية والقطرية، ومعهما آالت أخرى 
إقليميـــة ودولية، في شـــّن هجـــوم على مصر، 
وتتهمهـــا باالعتـــداء على دولة جـــارة وخرق 

مواثيق األمم املتحدة.
وجتاهـــل اجلميع، في خضـــم ذلك اجلدل، 
حجـــم اجلرم الـــذي ارتكبه داعش، وتناســـوا 
االنعكاسات الســـلبية للفوضى واالنفالت في 
ليبيا علـــى مصر وغيرها من دول اجلوار، ولم 
يلتفتـــوا إلـــى أن القوانني واألعـــراف الدولية 
ال متنع الـــدول من حق الدفاع عـــن مواطنيها 

بالطريقة املناسبة.
االستنفار املخّطط له، الذي كان مدعوما من 
قوى كبرى على رأسها الواليات املتحدة، أثمر 
نتائـــج إيجابية، حيث فرمـــل التوّجه املصري 
والليبي نحو طلب التدخل العســـكري الدولي، 
وأوقـــف ترتيبـــات رفـــع احلظر عـــن تصدير 
األســـلحة للحكومة الشـــرعية في ليبيا، وبدت 
القاهرة كمن أســـقط في يده، فال هي تستطيع 
استكمال املسيرة األمنية مبفردها، بحكم جملة 
كبيرة من الكوابح السياســـية والعسكرية، وال 
هي قادرة على تكوين حتالف يخترق املمانعات 

اإلقليمية والدولية.

اللحظـــات التي تلت فشـــل جلســـة مجلس 
األمن الدولي الشهيرة والتي خصصت ملناقشة 
األزمة الليبية الشـــهر املاضـــي، وضعت مصر 
أمام واقع سياســـي صعب، وفـــق ما صّرح به 
مصدر سياسي لـ ”العرب“. وهذا املوقف فرض 
عليهـــا التعاطي مع املســـألة بطريقـــة مغايرة 
تتســـم بقدر عـــال من املرونة، فـــإذا كانت دول 
مثل فرنســـا وإيطاليا واجلزائـــر، تقف موقفا 
مناهضـــا لهـــا، وال تـــدرك (أو تـــدرك) حقيقة 
املخاطر التي تواجهها احلكومة الشـــرعية في 
ليبيـــا، فعليها أن تســـتعد لتفكيك الرؤية التي 

يستند عليها األصدقاء قبل األعداء.
وأّكد املصدر أن القاهرة اســـتعّدت بدراسة 
سيناريو يقوم على ضرورة تعديل وجهة نظر 
هـــؤالء أوال، ألن إحـــداث تغيير فـــي منظومة 
تفكير هذه الدول ســـوف يفتح الطريق إلفشال 
ترتيبات تركيا وقطر في ليبيا، ومن لّف لّفهما 
مـــن دول وجماعات تريد أن حتتكر الســـيطرة 

على مفاصل الدولة الليبية.
اعتمـــدت مصـــر للتأثير فـــي الفريق األول 
على كشف حجم التهديدات التي تطال أمن كل 
جهة، وإذا كانت هذه السياســـة لم تثمر نتائج 
محددة وظاهرة حتى اآلن بالنســـبة إلى كّل من 
فرنســـا وإيطاليا حيال تغييـــر رؤيتهما جتاه 
ليبيا، فإن اللقاء الرباعـــي الذي عقد بالقاهرة 
يـــوم األحـــد املاضـــي، وضـــّم وزيـــر خارجية 
مصر، ســـامح شـــكري، ووزير الدولة للشؤون 
اخلارجية اجلزائري، عبدالقادر مساهل، وضع 

اللبنة األولى إلمكانية التفاهم السياسي بشكل 
مختلف بني البلدين بشأن ليبيا، كما أن حضور 
رئيـــس جهاز املخابرات العامـــة في الدولتني، 
املصري خالد فوزي واجلزائري محمد بوزيت، 

منح اللقاء الرباعي أهمية نوعية.

الحوار الرباعي

يؤكـــد حضـــور القيادتـــني األمنيتـــني أن 
احلـــوار الرباعي املشـــترك له أبعاد عســـكرية 
كبيـــرة، األمـــر الـــذي عكســـته التصريحـــات 
الصحفية لكل من شكري ومساهل عقب انتهاء 
االجتماع مبقر اخلارجية املصرية. وقد أوضح  
سامح شكري أن اللقاء سيطر عليه احلديث عن 
األوضاع فى ليبيـــا، الفتا إلى أن املبدأ احلاكم 
في هذا الشـــأن هو التكامل والتنسيق الشامل 
بـــني الدولتني، وقـــال ”لدينا مواقـــف متطابقة 
إزاء القضايا املرتبطة باحلفاظ على االستقرار 
ووحدة األراضي الليبية، والعمل على اجتثاث 

اإلرهاب ومقاومته بكل قوة، ودعم الشرعية“.
وأضـــاف أن هـــذا يقتضي عمال مشـــتركا 
وتضافر جهـــود املجتمع الدولي ككل لتجفيف 
مـــوارد التســـليح والدعم لإلرهابيـــني، ودعم 
جهـــود املبعوث األممي ومـــا يقوم به من جهد 

لتحقيق الوفاق الوطني.
وأشـــار إلى ضرورة مراعاة إرادة الشـــعب 
الليبي التي متّثلت في انتخابات حّرة ونزيهة، 
نتـــج عنها حكومة شـــرعية حتظـــى باعتراف 

دولـــي (حكومة طبـــرق)، في إشـــارة إلى عدم 
االعتـــراف باحلكومة والبرملـــان املوازيني في 

طرابلس.
وقال عبدالقادر مســـاهل إن هناك تنســـيقا 
جزائريـــا كامال مـــع مصر فيما يخـــص ليبيا، 
كذلك دول اجلـــوار واألمم املتحدة، ومن يرغب 
فى استقرار ليبيا وسالمة شعبها، منوها إلى 
عقـــد اجتماع ثالثي قريبا، بني مصر واجلزائر 
وإيطاليا، للبحث عن حل شامل لألزمة الليبية 

وعودة االستقرار ومكافحة اإلرهاب.
وحســـب رأي بعض املراقبني فإن النتيجة 
التـــي خلص إليها لقـــاء القاهرة بني الوزيرين 
املصري واجلزائري، كشـــفت عن مالمح تغيير 
قـــادم في موقـــف اجلزائـــر، التـــي ظلت حتى 
وقت قريب تســـير في طريق خفـــي ومناهض 
للتوجـــه املصري في ليبيـــا، خاصة حيال آلية 
التعاطي مـع امليلــيشيـات والـتـــيار اإلسالمـي 

املتشــدد.
 وتـــرى القاهـــرة ضـــرورة إقصـــاء كل من 
مارس العنف واإلرهاب عن املشاركة في احلوار 
السياســـي، بينما لم تـــر اجلزائر غضاضة في 
انخراطهـــم داخل احلـــل السياســـي، وفتحت 

معهم قنوات حوار معلنة وأخرى سرية.
ســـواء كانت حتّركات اجلزائر بالتنســـيق 
مع قـــوى دولية أم انطالقا مـــن قناعتها، فهي 
في النهاية بدت داعمة ألطراف املعسكر املقابل 
ملصر،، ألن سياســـاتها كانت تصب في صالح 
هذا الفريـــق، حيث تزعمت فكرة رفض التدخل 

العسكري في ليبيا.

المعسكر المقابل

أصـــرت اجلزائـــر علـــى احلـــوار الوطني 
دون اســـتثناء أحـــد من املتشـــددين واملتهمني 
مبمارســـة اإلرهـــاب. ومشـــت فـــي طريق دعم 
احلل السياســـي بال ضوابط حقيقية. وغّضت 
الطرف عـــن اخلروقات األمنيـــة التي ترتكبها 

امليليشيات املسلحة.
 وفّســـر  متابعون هذا املوقف بأن السلطة 
اجلزائرية ال تريد اســـتفزاز التيار اإلســـالمي 
املتشـــدد في البالد. وتسعى بكل قوة ألن يظّل 
هـــذا التّيار كامنا، بعد الصفقـــات التي عقدت 
معه قبل حوالي عشـــر ســـنوات، ورغم ذلك، لم 

جتعل البالد مبنأى عن اإلرهاب.
ويستشـــهد اخلبراء على ذلك، بعملية حقل 
غـــاز أمينـــاس، بجنوب اجلزائـــر، منذ حوالي 
عامـــني، حيث احتجز متشـــددون إســـالميون 
عمـــاال أجانـــب كرهائن، قام اجليـــش على إثر 
ذلك بعملية عسكرية، راح ضحيتها عشرات من 

اخلاطفني واملخطوفني.
املعلومـــات التـــي جمعتها أجهـــزة األمن 
اجلزائريـــة أّكـــدت خطـــورة اســـتمرار تدفق 
األســـلحة وجيوش اإلرهابيـــني على ليبيا، في 
ظل عدم اســـتبعاد تنشـــيط خطـــوط التماس 
بينهـــم وبـــني نظرائهم فـــي اجلزائـــر. وكانت 
شـــحنات األســـلحة التركية التي مت اكتشافها 
مؤخـــرا، عالمـــة فارقة فـــي إعـــادة النظر في 
املوقف اجلزائري، وفرض التجاوب نسبيا مع 

الرؤية املصرية.

القاهـــرة بدورها حرصت على تقدمي املزيد 
مـــن املعلومات حول حقيقة الـــدور التركي في 
ليبيـــا، وطبيعـــة املهـــام التي تقـــوم بها قطر 
فـــي العاصمـــة طرابلس، وخطـــوط التواصل 
بني الدولتـــني والعناصر املتشـــددة في ليبيا، 
والتي حصلت مصر على معلومات قالت بعدم 
استبعاد توظيف إسالميي اجلزائر املتشددين 
ليكونـــوا فنـــاء خلفيا جديـــدا في املســـتقبل 
القريب، بحيث ميكن توسيع حزام التشدد، وال 
يقتصر على ليبيا أو أجزاء من جنوب تونس، 

ناهيك عن شمال مالي، ليضم معه اجلزائر.
وأّكد خبراء متابعون للحركات اإلســـالمية 
فـــي املنطقـــة أن املوقف اجلزائري فـــي ليبيا، 
حتت ذريعة رفض التدخل اخلارجي، أوقع هذا 
البلد فـــي تناقض فاضح، فقيادته السياســـية 
سبق أن وافقت على التدخل الدولي (الفرنسي) 
في مالـــي، الذي خّفف العبء عن اجلزائر، بعد 

توجيه ضربات قاصمة ملتشددين.
سياســـة اجلزائر جتاه ليبيا وضعتها في 
سلة واحدة مع تركيا وقطر، في ظل احلوارات 
التـــي كانت تتم بني أضـــالع هذا املثلث، حتت 
الفتة دعم احلل السياســـي، وهو ما تسّبب في 
قلـــق القاهرة جتـــاه نواياها، فقـــد حاولت أن 
تسحب رؤيتها مع إسالمييها وإسالميي ليبيا 
على إســـالميي مصر، عندمـــا قدمت حتذيرات 
مباشرة للقاهرة بخطورة استمرار املواجهات 

األمنية مع اإلخوان وحلفائهم من املتشددين.
العســـكرية  املؤسســـة  رســـالة  وكانـــت 
اجلزائريـــة ملصـــر مفادهـــا ”أننـــا قاتلنا وفي 
النهايـــة رضخنا للحل السياســـي مـــع التيار 
اإلســـالمي، وعليكم اللجوء للحوار قبل سقوط 
املزيد من الضحايا، وقدمت الرسالة من جانب 
املؤسســـة العســـكرية اجلزائريـــة، التي بدت 
مرتاحـــة لصعود عبدالفتاح السيســـي للحكم، 
والدور الذي يقوم به اجليش املصري حاليا“.

الرسالة – النصيحة لم تلق آذانا صاغية أو 
هـــوى في مصر، األمر الذي أفضى (في صمت) 
إلـــى تباعد الفجـــوة بـــني البلديـــن، والتأثير 
ســـلبا على اإلشـــارات اإليجابيـــة التي ظهرت 
مع بداية عهـــد الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
نحـــو اجلزائر، إلى أن بـــدأت األخيرة تعي أن 
جتربتهـــا يصعب القياس عليها، وأن تراخيها 
مع إســـالميي ليبيا ميكن أن يشـــجع حلفاءهم 
املســـتترين لديهـــا علـــى توريطهـــا، واإليحاء 
أنها تقف في معســـكر تركيـــا وقطر والواليات 
املتحـــدة، وهو ما يتنافى مـــع خطابها الراغب 
فـــي احلفاظ علـــى وحدة ليبيا، فسياســـة هذه 

الدول أصبحت تصب في إطار التفتيت.
املأزق الذي يواجه كال من مصر واجلزائر، 
يكمن في أيهما سوف يجذب اآلخر في النهاية 

إلى رؤيته حول ليبيا.
إذا أصبحت اجلزائر على اقتناع بخطورة 
دور تركيا في ليبيا، وأصبحت حذرة من موقف 
قطـــر ومتنعها مصاحلها االقتصادية معها من 
مواجهتها، فإنها لم تقدم دليال عمليا على تغيير 
موقفها نهائيا من االنفتاح على اإلسالميني في 
ليبيـــا، كما أن مصر ال تزال متمســـكة باحترام 
شـــرعية احلكومة الليبية، وترفض احلوار مع 
املتشـــددين واإلرهابيني، حتى لو كانت ال تقف 

في طريق احلل السياسي.
 لكـــن عـــودة التنســـيق تؤكـــد أن القاهرة 
تريد العمل على الرؤية املشـــتركة مع اجلزائر 
وهـــي احلفاظ علـــى وحدة األراضـــي الليبية، 
وأن تصرفات بعض القوى اإلقليمية والدولية 
تعرض هـــذه الوحدة للضياع، بالتالي البد من 
إعادة النظر في جدوى مشـــاركة املتشددين في 

حكم ليبيا.

مصر تحاصر مخططات دمج الميليشيات في الحكومة الليبية

[ لقاء القاهرة يكشف عن مالمح تغيير قادم في موقف الجزائر  [ أنقرة تهدد المصالح المصرية والجزائرية عبر دعم المتشدين
ــــــذي كان فيه الفرقاء الليبيون  في الوقت ال
يجتمعون في املغرب، ملناقشــــــة ســــــبل حّل 
أزمــــــة بالدهم، عقد في القاهــــــرة اجتماع 
آخر، ال يقــــــّل أهمية، جمع وزير اخلارجية 
ــــــذي ميّثل  املصــــــري ســــــامح شــــــكري، ال
املعسكر الداعم لفكرة التدّخل العسكري، 
ووزير الدولة للشؤون اخلارجية اجلزائري، 
ــــــذي ميّثل املوقف  عبدالقادر مســــــاهل، ال
املتمّســــــك باحلوار وإشــــــراك اإلسالميني 
واملتشــــــّددين فيه، رغم املخاطــــــر التي قد 
تنجّر عن مثل هذه التســــــوية. وأهمية هذا 
اللقاء تكمن، وفق اخلبراء، في أنه كشــــــف 
عــــــن مالمح تغيير قادم في موقف اجلزائر 
ــــــاع بخطورة دور  التي أصبحت على اقتن

تركيا في ليبيا.

في 
العمق

{لدينـــا مواقـــف متطابقـــة إزاء القضايـــا املرتبطـــة بالحفاظ على 

االســـتقرار ووحدة األراضي الليبية، والعمل علـــى اجتثاث اإلرهاب 

ومقاومته بكل قوة، ودعم الشرعية}.

سامح شكري
وزير اخلارجية املصري

{في ليبيا هناك إجراء تستطيع إيطاليا أن تقوم به على الفور،  بدعم 

مـــن االتحـــاد األوروبي، وهو فرض حصار على شـــواطئ ليبيا ملواجهة 

خطر اإلرهاب}.

برناردينو ليون
املبعوث األممي إلى ليبيا

{تقصير املجتمع الدولي تجاه ليبيا واضح، إذ أنه فشـــل في تحمل 

مســـؤولياته لتتمكن ليبيا من بناء الدولة ومؤسساتها من جديد، 

وبالتالي إشاعة األمن الذي يتطلبه تحقيق التنمية االقتصادية}.

محمد الدايري
وزير اخلارجية الليبي

إصرار الجزائر على إشراك إسالميي ليبيا في الحوار السياسي ال يجعلها بمنأى عن تكرار تجربتها الدموية مع جماعاتها المتشددة

للمعسكر  الــجــزائــر  استقطاب 

ــات  ــوازن ــت ــر فــى ال ــؤث الــمــصــري ي

في  الحاكمة  واألمنية  السياسية 

األزمة الليبية

◄

ــتــركــيــة  شــحــنــات األســـلـــحـــة ال

ـــادة النظر  عــالمــة فــارقــة فــي إع

والتجاوب  الجزائري  الموقف  في 

نسبيا مع الرؤية المصرية

◄

} القاهــرة – بدأت مصر ترّكز جهودها عمليا 
لتغيير موقف بعض القوى املؤثرة في مجلس 
األمن الدولـــي، من خالل فتح قنـــوات اتصال 
مباشـــرة مع األجهزة األمنية فيها، لدفعها إلى 
تعديل رؤية املســـتوى السياســـي في بلدانها 

جتاه ليبيا.
وأّكـــد مراقبـــون لــــ ”العـــرب“ أن النظـــام 
املصري اعتمد إستراتيجية تقوم على توسيع 
نطاق احلوارات مع بعض اجلهات األمنية لدى 
القوى الكبرى لشـــرح خطـــورة األزمة الراهنة 
في ليبيا وتأثيراتها املتعددة عليها، عاجال أم 
آجال، ما يســـتدعي التحـــرك الحقا لدفع الدول 
الفاعلة وصاحبة الفيتو في مجلس األمن نحو 
عدم التراخي في اتخاذ قرار يســـمح بتسليح 

اجليش الليبي.
وأشـــار املراقبون إلـــى أن القاهـــرة تقوم 
بتلـــك اجلهود، وهي تعلـــم أن أضعف اإلميان 
أن تتعاون أجهزة أمن تلك الدول بشكل مباشر 
في مواجهة األزمـــة الليبية، ومحاولة التفاهم 
حـــول حلـــول عملية لهـــا، بعيدا عـــن الوضع 

السياسي املتجمد في مجلس األمن.
وقد ســـاهمت اإلستراتيجية اجلديدة التي 
تنتهجهـــا مصر مـــع األزمة الليبيـــة في عودة 
ظهـــور فايزة أبوالنجـــا، مستشـــارة الرئيس 
املصـــري لألمن القومـــي، حيث بدا نشـــاطها 
ملحوظا في اآلونة األخيرة. فقد عقدت لقاءات 
مختلفـــة مع مســـؤولني أمنيني فـــي دول عدة، 
لبحث سبل التعامل مع امللف الليبي، ومحاول 
تطويـــق تداعياته الســـلبية، في ظل انتشـــار 

التنظيمات املتشددة.
واســـتقبلت أبوالنجـــا فـــي القاهرة أمس 
نائـــب  ماجينيـــس،  بـــادي  (األحـــد)  األول 

مستشـــار األمـــن القومي البريطانـــي، والوفد 
املرافق لـــه، ملتابعة مـــا مت االتفـــاق عليه بني 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي ورئيس الوزراء 
البريطاني، ديفيد كاميرون، لتعزيز التنســـيق 
والتشـــاور بـــني البلدين في مختلـــف امللفات 
والقضايا السياسية واإلستراتيجية واألمنية.

وتركـــزت املباحثات علـــى التحديات التي 
تفرضها األزمة الليبية علـــى املنطقة والعالم، 
وأهمية تنســـيق اجلهود للوقوف على أفضل 
الســـبل ملواجهتها، ومت مناقشـــة املشـــاورات 
اجلارية في مجلس األمن حول مشـــروع القرار 
املقترح بشـــأن رفع احلظر عن توريد الســـالح 
للجيـــش الليبـــي لتمكينـــه مـــن فـــرض األمن 
ومحاربة اإلرهاب، ومتكني احلكومة الشـــرعية 

في ليبيا من القيام مبسؤولياتها.
واســـتقبلت أبوالنجـــا فـــي اليوم نفســـه 
(األحد) الســـفير جوزيّبي بوتشينو، املبعوث 
اإليطالي إلى ليبيا، ومت خالل اللقاء استعراض 
أهمية دعم احلكومة الشـــرعية في ليبيا، ودعم 
جهود األمم املتحدة لرعاية اجتماعات احلوار 
الوطنـــي، انطالقـــا مـــن أن الوضع فـــي ليبيا 
ميثل تهديدا مباشـــرا لألمـــن القومي املصري 
كدولة جوار مباشر، كما أن إيطاليا أقرب دول 

املتوسط للسواحل الليبية.

فايـــزة  أن  لالنتبـــاه  الالفـــت  مـــن  وكان 
أبوالنجا عقدت جلســـة مباحثات موسعة في 
القاهـــرة يـــوم 2 مارس اجلاري مـــع  نيكوالي 
باتروشيف، مستشـــار األمن القومي الروسي، 
والوفـــد املرافق له، ما يشـــير إلى اجتاه قوي 

للتعاون األمني بني البلدين.
وشـــارك فـــي اللقاء أحمـــد جمـــال الدين، 
مستشـــار الرئيـــس املصـــري لشـــؤون األمن 
ومكافحـــة اإلرهاب، وخالد البقلـــي، أمني عام 
مجلس األمن القومي، وممثلون على مســـتوى 
عـــال من وزارات الدفاع واخلارجية والداخلية 
والعدل واملخابرات العامـــة في مصر. وبحث 
التـــي  والتهديـــدات  التحديـــات  اجلانبـــان 

يواجهها البلدان والتطورات في ليبيا.
وشـــهد اللقاء اتفاق اجلانبني على أهمية 
اســـتمرار التنســـيق والتشـــاور بني مجلسي 
األمـــن القومـــي فـــي البلديـــن من خـــالل آلية 
منتظمة تعقد اجتماعاتهـــا الدورية بالتناوب 
بني البلدين، كما قدم الوفد الروســـي مشـــروع 
مذكـــرة تفاهـــم للتعـــاون بـــني املجلســـني في 

املجاالت ذات االهتمام املشترك.
وتعقيبا على هذا النشاط، كشف متابعون 
لـ“العـــرب“ أن اســـتراتيجية مصـــر للتحـــرك 
األمني لدى الدول الغربية، أو صاحبة التأثير 
القـــوي فـــي القرار الدولـــي قد يكـــون لها أثر 
إيجابي في اإلســـراع بتقـــدمي مقاربة واقعية 

حلل األزمة الليبية.
وعلى املنوال ذاته جتـــري مصر اتصاالت 
مع أجهزة أمنية في دول مثل فرنســـا والصني 
واجلزائـــر للتأكيـــد علـــى خطـــورة تضخـــم 
اجلماعات املتشددة في ليبيا وانعكاسات ذلك 

على األمن واالستقرار في العالم.

حوارات أمنية لتغيير موقف المستوى السياسي من ليبيا

عبدالقادر مساهل: 

 هناك تنسيق كامل بين 

الجزائر ومصر في ما يخص 

األزمة في ليبيا

توازن صعب بين مصر 

والجزائر بخصوص ليبيا

[كيف تنظر مرص حلل األزمة؟
 ] احلـــل املصـــري املقترح ملشـــكلة ليبيا 
يـــرى ضـــرورة إقصـــاء كل مـــن مـــارس 
العنف واإلرهاب عن املشـــاركة في احلوار 
عنـــد  العســـكري  والتدخـــل  السياســـي 

الضرورة.

[ ما هو موقف اجلزائر؟
] اجلزائـــر ال ترى غضاضـــة في انخراط 
اإلسالميني، وحتى املتشّددين، داخل احلل 
السياســـي، وفتحت معهم قنـــوات حوار 

معلنة وأخرى سرية.

[ من يساند اجلزائر يف موقفها؟
] على الصعيد اخلارجي تدعم قطر وتركيا 
والسودان سياسة اجلزائر. وداخليا يبدو 
أن هنـــاك انقســـاما فـــي الـــرأي حيث في 
اجلزائر، يدعم بعض القادة الســـابقني في 
اجليش حّل التدخل العســـكري في ليبيا، 
فيمـــا يرفض النظـــام احلاكـــم ذلك، حيث 
يقوم الرئيس بوتفليقة بوساطة شخصية 

بني فرقاء األزمة الليبية.
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البنت التي كانت تشتغل بجواري في 
الغيط كبرت، وأجنبت بنني وحفدة. كنا فرقة 

من الشغيلة، ”األنفار“، منهم أب وأم تشّمر 
ساقيها وذراعيها وتشتغل مثل الرجل، 

وتنال أجرا مساويا. تلك املرأة أشبه ببنت 
مجذوب في رواية الطيب صالح ”موسم 

الهجرة إلى الشمال“، واثقة في غير فجاجة، 
صريحة في خفة ظل، تؤكد أنها ”إنسان“، 
في ردها على ”ود الرّيس“: ”أنت تفلح في 
الكالم. وال بد أنك جتري وراء النساء ألن 

بضاعتك مثل عقلة اإلصبع… رجل مخرف. 
عقلك في رأس ذكرك، ورأس ذكرك صغير 

مثل عقلك“. آنذاك، وفي شغل شاق تنجزه 
أيد خشنة، عارية بالطبع، لم تبال األمهات 

والصبايا بكشف شيء قيل في وقت الحق إنه 
”عورة“، ولم يكن الرجال األميون األسوياء 

ينظرون إلى ”عورات النساء“. في ذلك 

السياق ”اإلنساني“، وقر دين الفطرة في 
قلوب النساء والرجال، فأيقنوا أن ”النساء 

شقائق الرجال“، ولم يكن هناك مجال لفائض 
التعفف املصطنع.

تلك البنت التي كانت أكثر مهارة في 
الشغل، وتساعدني أحيانا، أبلغوها بعد أن 

صارت أما أنها لم تكن مسلمة مبا يكفي، 
وحتت ضغط نفاق ديني اجتماعي قاهر 

لبست خمارا جعلها نسخة من طابور من 
”النساء“، ثم أخبروها حني صارت جّدة أن 
إسالم املرأة ال يكتمل إال بارتداء ”النقاب“، 

فكان لهم ما أرادوا، وعادت مصر إلى ما قبل 
موجة حترر ارتبطت بصعود الوعي في ثورة 

.1919
بحس فطري حضاري كان املجتمع 

املصري يرى املرأة شقيقة للرجل، وليست 
عورة. لم تشغله شعارات كبيرة تصلح 
للقاعات املكّيفة: ”عمل املرأة“ و“حترير 

املرأة“؛ فاملرأة تعمل بندية، وال تشعر 
بانتقاص حلريتها، وال ترى أن سفورها ذنب 

حني متارس زراعة أو جتارة. كان الشعار 
خاصا بنساء الطبقة الوسطى العليا، أو 
العليا املرتبطة نفسيا واقتصاديا بالباب 

العالي، أي باب عال من الغزو العثماني إلى 
االستالب البدوي الوهابي. متاهت نساء هذه 

الطبقة مع تقاليد عثمانية ”حتجب احلرمي“ 
عن عيون العامة، امتياز ال حتظى به عموم 
النساء، وهذا تقليد ما زال ساريا في بعض 

مجتمعات اخلليج، مينح لنساء السادة 
وحترم منه املسلمة القادمة للخدمة.

خارج دائرة االستالب التركي، لم تكن 
املرأة املصرية جحموبة، بل تعمل في احلقول 
واملقاهي واملصانع الصغيرة، وتغّني في كل 

حاالتها. من هؤالء خرجت أم كلثوم، نبتا 
مصريا يجّسد قيمة احلرية دون التشدق بها، 
وأصبحت وتد خيمة عصرها، وحول اخليمة 

أخريات ينظرن بإكبار إلى املرأة ـ الظاهرة 
التي شقت طريقا من النجوع والقرى، 

وأصبحت ”سيدة الغناء العربي“.
لم تكن تلك البنت التي اشتغلت بجواري 
في الغيط تعرف شيئا اسمه ”اليوم العاملي 

للمرأة“، كان مارس شهر عمل. وإجنازها 
في شغل الغيط يتساوى مع الرجل، وهذا 
هو العنوان احلقيقي ملا يطلق عليه ذوو 

الياقات البيض – في حلقات بحث ال عالقة 
للمرأة املصرية بها – ”حترر املرأة“. هذا 

خلل اصطالحي وقع فيه كثيرون منذ نهايات 
القرن التاسع عشر. في عام 1899 صدر 
كتاب ”حترير املرأة“، تأليف قاسم أمني 

املستشار مبحكمة استئناف مصر األهلية. 
وسيخبرنا محمد عمارة، بعد حتقيقه اآلثار 

الكاملة لإلمام محمد عبده، أن فصل ”حجاب 
النساء من اجلهة الدينية“، الذي ورد في 

كتاب قاسم أمني: ”من الفصول التي حققنا 
نسبتها إلى األستاذ اإلمام“، وفيه يقول 
”لو أن في الشريعة اإلسالمية نصوصا 

تقضي باحلجاب، على ما هو معروف اآلن 
عند بعض املسلمني، لوجب علّي اجتناب 
البحث فيه، وملا كتبت حرفا يخالف تلك 

النصوص… لكنا ال جند نصا في الشريعة 
يوجب احلجاب على هذه الطريقة املعهودة، 

وإمنا هي عادة عرضت عليهم من مخالطة 
بعض األمم فاستحسنوها وأخذوا بها 

وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر 
العادات الضارة التي متكنت من الناس باسم 

الدين والدين منها براء“. (األعمال الكاملة 
لإلمام الشيخ محمد عبده: في الكتابات 

االجتماعية).
ويتساءل اإلمام ”كيف ميكن المرأة 

مـحجوبة أن تتخذ صناعة أو جتارة للتعيش 
منها إن كانت فقيرة؟ كيف ميكن خلادمة 

مـحجوبة أن تقوم بخدمة مبنزل فيه رجال؟ 
كيف ميكن لزارعة محـجوبة أن تفلح أرضها 
وحتصد زرعها؟“. ويقول ”ال أظن أنه يسّوغ 

للقاضي أن يحكم على شخص مستتر الوجه 
وال أن يحكم له. وال أظن أنه يسوغ له أن 

يسمع شاهدا كذلك. إن أول واجب عليه أن 
يتعرف وجه الشاهد واخلصم“.

في عصور االنحطاط األخالقي يهتم 
البعض بتوافه األمور، ويحرص على إظهار 
التدّين في سلوك نفاقي يكسبه ثقة بنفسه، 
ويطمئنه أنه من ”الفرقة الناجية“. ال يبالي 

باحترام قيمة  من يتخذون الدين ”مهنة“ 
العمل وحرمة املال العام واحترام حق 

الطريق أو اجلار. بعضهم يبرر االحتالل 
األجنبي ويدعو إليه، ويصمت عن جرائم 

قتل باسم الدين أو الوطنية، ثم يجادل في 
نقض دم البرغوث للوضوء، ويقطع بتحرمي 

كشف وجه املرأة، ويتنطع بأن النقاب هو 
الدين، وإن تساهل قال إنه من الدين، ولو 

تنازل درجة قال إنه من آداب النساء، وذلك 
ادعاء أدهش اإلمام محمد عبده ”أي عالقة 

بني األدب وبني كشف الوجه أو ستره؟ وعلى 
أي قاعدة بني الفرق بني الرجل واملرأة؟ 
أليس األدب في احلقيقة واحدا بالنسبة 

إلى الرجال والنساء؟ وموضوعه األعمال 
واملقاصد ال األشكال واملالبس؟… املرأة ليست 

بأولى من الرجل بتغطية وجهها. عجبا! لم 
ُيؤمر الرجال بالتبرقع وستر وجوههم عن 

النساء إذ خافوا الفتنة عليهن؟ هل اعتبرت 
عزمية الرجل أضعف من عزمية املرأة، 

واعتبر الرجل أعجز من املرأة عن ضبط 
نفسه واحلكم على هواه؟ واعتبرت املرأة 

أقوى منه في كل ذلك، حتى أبيح للرجال أن 
يكشفوا وجوههم ألعني النساء مهما كان لهم 

من احلسن واجلمال… إن زعم زاعم صحة 
هذا االعتبار رأينا هذا اعترافا منه بأن املرأة 

أكمل استعدادا من الرجل“.
طال هذا االقتباس من كالم اإلمام الذي 
كتب أيضا قبل 116 عاما أن النقاب يخفي 

شخصية املرأة ”فال تخاف أن يعرفها قريب 
أو بعيد… فهي تأتي كل ما تشتهيه من ذلك 

حتت حماية ذلك البرقع وهذا النقاب“.
رحم الله اإلمام ورحمنا.

* روائي مصري

المصريات ال يعرفن «تحرير المرأة»

لم تكن البنت التي اشتغلت في 

الغيط تعرف «اليوم العاملي 

للمرأة»، كان إنجازها في شغل 

الغيط يتساوى مع الرجل، هذا هو 

العنوان الحقيقي لتحرر املرأة

الشعب التونسي اختار، بالشروط 

التي أتاحها له وعيه التاريخي أن 

يستبدل سواد إخوان النهضة 

بليبرالية نداء تونس. ولكنه وجد 

اإلخوان يأخذون نصيبهم من 

الحكم ويفلتون من املحاسبة

مصطفى القلعي
} أرادت تونس أن تكون قاطرة الريادة 

لنجاح جتربة ما يسّمى الربيع العربي أو 
أريد لها ذلك. ال شك طبعا في تصميم الشعب 

التونسي على احلرية وفي عزمه على نحت 
طريق صخري نّير في التاريخ املعاصر 

ولكّن العراقيل واإلكراهات كثيرة، وأكبر من 
احتماله. 

تونس تعيش فترة صعبة من تاريخها 
نتيجة ما تلقاه نخبها احلاكمة من صعوبات 
في إدارة مقاليد احلكم ال سيما وهي محاطة 

مبشاكل سياسية معقدة وأخرى جيوسياسية 
أشد تعقيدا. نبدأ بتفكيك السياسية لنعبر 

منها إلى اجليوسياسية.
املشكلة السياسية تتمثل أساسا في 

احلزبني الكبيرين اللذين يتقاسمان احلكم؛ 
نداء تونس الليبرالي والنهضة اإلخوانية. 
فهما في األصل حركتان لم تبلغا احلزبية 
بعد، إذ أّن كلتيهما دخلت االنتخابات بال 

مؤمتر وبال لوائح ملزمة تقتضي احملاسبة. 
وقبل ذلك وبعده فإن كلتيهما متعاديتان 

وإن أظهرتا الوّد، ومترّبصة إحداهما 
باألخرى وإن أبانتا عن التضامن والتوادد.

حركة نداء تونس خاضت انتخابات 2014 
التشريعية والرئاسية قبل أن تعقد مؤمترها 

التأسيسي األول وقبل أن تصدر لوائحها 
وقبل أن تنتخب مؤسساتها. وهي تعاني 

إلى اليوم من تعالي هيئتها التأسيسية التي 
وضعها الباجي قايد السبسي وتركها يتيمة 

بعد أن ذهب إلى قرطاج. وهي تعجز إلى 
اليوم عن انتخاب مكتب سياسي يسّيرها، 

فلم يعرف العالم املتمدن الدميقراطي وضعا 
شبيها بالوضع التونسي الذي يحكمه حزب 
منتخب ولكن بال مؤسسات قرار. لقد انفرط 

عقد قيادة نداء تونس بني الرئاسة وبني 
املهام احلكومية. 

بينما حركة النهضة أقامت استفتاء ال 
لعقد مؤمترها العاشر، بل لتأجيله مبا يسمح 

لقياداتها التي خاضت جتربتي الترويكا 
احملافظة على مواقعها ال سيما تركيبة 

مكتبها التنفيذي ومجلس شوراها ورئاستها 
ومكتبها اإلعالمي.

قد يسأل سائل؛ وأين املشكلة؟ املشكلة تقع 
في أّن احلركتني دخلتا االنتخابات بشعارات 

شعبوية قائمة على االستقطاب الثنائي ال 
على برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ.

 وقد يتابع نفس السائل؛ وما احلجة على 

ذلك؟ احلجة هي أن رئيس احلكومة لم يخض 
االنتخابات أصال، وهو ال ينتمي تنظيميا 
ال إلى حركة النداء وال إلى النهضة اللتني 
كانتا متعاديتني قبل االنتخابات وصارتا 

متحالفتني بعدها، أّوال، وأن رئيس احلكومة 
نفسه طلب من أعضاء حكومته أن يقدموا 

له خمس أولويات للوزارات وكتابات الدولة 
التي يرأسونها بعد عشرة أيام من تسلمهم 
مهامهم، مبا يعني أنه ال ميلك خيارات وال 

برامج وإمنا ينتظرها ليبني عليها ما ميكن 
أن يكون.

 وهذا ما يفسر رحالت التجوال والتفقد 
الالنهائية التي يؤديها رئيس احلكومة 

ووزراؤه إلى اجلهات، مبا قد يوهم بأنهم 
على طريق حتقيق مشاغل التونسيني 

واالستجابة إليها.
إن الباجي قايد السبسي، وبعد سنتني 
من تأسيسه حركة نداء تونس، يجد نفسه 
يسيطر على كل مقاليد احلكم في تونس. 
رمبا لم يكن يحلم بحصد كـل السلطـات، 

ولكن األكيد أنه لم يكن مستعدا لقيادة 
الشعب التونسي في مختلف مؤسساته 

الدستورية الثالث. ولذلك اختار السبسي 
وهيئته التأسيسية التحالف مع غرميه 

السياسي واملجتمعي نقصد حركة النهضة، 
وكل منهما يقول لنفسه ال بد من هذه املرارة 

لتجاوز احملنة؛ محنة نداء تونس أنه بال 
مؤسسات وال مؤمتر وال لوائح، ومحنة 
النهضة هي الفشل القاصم في جتربة 

حكومتْي الترويكا.
هذا التحليل يدفعنا إلى القول إن 

كل واحدة من احلركتني كانت تتكئ على 
األخرى لتجاوز محنتها ال إلى خدمة الشعب 

التونسي وتخليصه من مشاكله املزمنة. 
والدليل على ذلك أن املديونية تتفاقم 

واملسألة االجتماعية تتعّفن والبطالة تتأزم 
واإلضرابات االحتجاجية واملطلبية تتواتر 

وضربات اإلرهاب التكفيري لم تهدأ ومافيات 
التهريب لم تهادن وعمليات جتنيد اإلرهابيني 

لم تتوقف.
هناك مشاهد مرعبة تتكّرر حلقوق ضائعة 

وأصحابها يناضلون من أجلها بإتالف 
أجسادهم من أجل صون كرامتهم (محمد 

الفهري شلبي الرئيس املدير العام ملؤسسة 
اإلذاعة والتلفزة التونسية األسبق، وأصحاب 

الشهائد العليا املعطلون عن العمل في 

محافظة قابس اجلنوبية الذين يخوضون 
إضرابا وحشيا عن الطعام).

األكيد أن التونسيني اليوم حزانى ألنهم 
انتخبوا نداء تونس الليبرالي الذي وعدهم 

بالرخاء بعد أن بان لهم إفالس شعارات 
اإلسالم السياسي وزيفها. 

لقد هربوا من مطرقة األخونة واألسلفة 
ليجدوا أنفسهم حتت سندان حتالف النداء 

مع النهضة. فلم االنتخابات إذن؟ الشعب 
التونسي اختار، بالشروط التي أتاحها 
له وعيه التاريخي الذي صنعه اإلعالم 

امليركانتيلي ودمياغوجيا االستقطاب، أن 
يستبدل سواد إخوان النهضة وحلفائهم، 

بليبرالية نداء تونس ومن معه. ولكّنه وجد 
اإلخوان أمامه يبتسمون ويأخذون نصيبهم 

من احلكم ويفلتون من احملاسبة.

هناك جملة من الدروس ال بد من 
استخالصها من التجربة التونسية. أّول 

هذه الدروس هو الدرس السياسي املتعلق 
بانتخابات 2014 التشريعية والرئاسية. فما 
يحدث داخل حزب نداء تونس لم يعد خافيا 

على التونسيني، بل صار مدعاة لكثير من 
النكد واألرق للشعب التونسي الطيب.

فالندائيون صّدروا مشاكلهم لإلعالم دون 
وعي مبسؤولياتهم التاريخية التي شّرفهم 

فيها الشعب التونسي حني منحهم كل مقاليد 
حكمه في اجلمهورية الثانية.

ما تعيشه حركة نداء تونس من 
استعصاء وعسر يواجه إكراها وخطرين؛ 

أما اإلكراه فيتمثل في عدم استعداد القوى 

التقدمية الرفيقة للنداء إلسعافه في هذه 
املرحلة باعتبار أنها تفاجأت كباقي النخب 
السياسية التونسية بهشاشته التنظيمية 
املؤسساتية، وأما اخلطران فيتمثل األّول 

في توّثب حركة النهضة وجاهزيتها لقنص 
فرصة كبوة النداء، بينما اخلطر الثاني 
مفـاده حنـق املنصف املرزوقـي و”حراك 
شعـب املواطنني“ ليقـول أنا هنا جاهز 

للعودة إلى قصر قرطاج بأي ثمن، وأزمة 
املعابر اجلنـوبية األخيـرة خير دليل على 

ذلك.
هذه املشكلة السياسية اخلطيرة التي 

يعاني منها التحالف الثنائي احلاكم نداء/ 
نهضة تزيد من نكد التونسيني، باعتبار أنه 

حتالف ضمن للحزبني تآزرا في احلكم ال 
سيما في مستوى األغلبية البرملانية، ولكنه 
كشف عن وهن في طمأنة الشعب التونسي 

على حاضره ومستقبله بسبب التهديد 
اجلدي القادم خاصة من احلدود البرية 

لتونس مع اجلارة ليبيا. 
فالوضع الليبي مرتبك ومفتوح على كل 
االحتماالت، والتآزر احلكومي الذي عّولت 

عليه حركة نداء تونس بإشراك النهضة في 
احلكم لم يسّد عليها باب اجلارة ليبيا وال 

باب اجلنوب، ال سيما وأن احلدود التونسية 
الليبية مأهولة بنسبة كبيرة من امليليشيات 

اإلخوانية املسّماة ”فجر ليبيا“ مع وجود 
ثغور صغيرة قريبة من تونس لداعش ولكنها 

مقلقة.
الوضع الليبي اإلشكالي احملافظ القبلي 

”املدعشن“ و”املتأخون“ كشف ضعف 
الدبلوماسية التونسية التي اكتفت في 

تعاطيها مع مشكلة احلكومتْني والبرملانْني 
في ليبيا باالنصياع املريب لتخطيط أذرع 
قصيرة حلليفها النهضوي، ال سيما حزب 
املؤمتر وحزب البناء اللذين دفعا الطيب 

البكوش وزير اخلارجية التونسي إلى ما 
يشبه االعتراف بحكومتني في ليبيا. والغاية 
هي استرضاء اخلصوم اإلخوان املترّبصني 
على احلدود التونسية والتعاطي معهم مبا 

يشبه االعتراف الرسمي. والنتيجة احلاصلة 
أن تونس تعترف ألّول مرة في تاريخها 
بشرعية ميليشيا مسلحة. والبركة في 

اإلخوان.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

نداء تونس والنهضة يحكمان تونس بال مؤتمرات وال برامج

الوضع الليبي مرتبك ومفتوح 

على كل االحتماالت، والتآزر 

الحكومي الذي عولت عليه 

حركة نداء تونس بإشراك 

النهضة في الحكم لم يسد 

عليها باب الجارة ليبيا

«في يـــوم المـــرأة العالمي أتقـــدم بـــكل التحية والتقديـــر للمرأة 

المصرية العظيمة التي أثبتت على مدى تاريخها الحافل بالعطاء 

أنها صوت ضمير لوطننا العزيز ورمز للتضحية من أجل رفعته».

عبد الفتاح السيسي
الرئيس املصري

«التطور اإليجابي في المســـار السياســـي فـــي تونس لم ينعكس 

بعد على الوضع االقتصادي في بداية السنة الحالية، التي اتسمت 

بمؤشرات سلبية في مجملها باستثناء التجارة الخارجية».

الشاذلي العياري
محافظ البنك املركزي التونسي

«أطلقنـــا مبادرة تهدف إلى إقامة مشـــروعات صغيرة للســـيدات 

األكثـــر احتياجـــا في محافظات مصـــر، ألن التمكيـــن االقتصادي 

للمرأة يمثل إستراتيجية عالمية لهيئة األمم المتحدة للمرأة».

زياد شيخ
املدير القطري باإلنابة لهيئة األمم املتحدة للمرأة
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} أصدر ولّي ولي العهد األمير محمد بن 
نايف تعميما ألمراء املناطق مفاده منع إزالة 

أي أثر تاريخي أو تراثي إال بعد استئذان 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار، مع التأكيد 

على اجلهات احلكومية بضرورة حفظ اآلثار 
اإلسالمية والتاريخية.

نحن نتحدث هنا عن توجه ممتاز يستحق 
اإلشادة والتحية، واملطلوب استكماله بإعادة 

االعتبار لآلثار النبوية التي تعرضت على 
مر عقود مضت ألبشع جتريف، تارة بذريعة 

التوسع العمراني للحرمني الشريفني أو 
لغيرهما، وتارة أخرى مبراعاة خطاب ديني 

متطرف هوسه مفاهيم البدعة والشرك.
لقد خسر الوطن واملسلمون، وخسرت 

اإلنسانية، رصيدا كبيرا من التاريخ متحوال 
إلى أسطورة، واآلثار هي ما ميّيز التاريخ 

عن األساطير كما يقول املفكر املعماري سامي 
عنقاوي.

لم يبق من اآلثار النبوية إال العشر، ورمبا 
أقل، فالواجب أن حتافظ عليها اجلهات 
الرسمية وحتترمها، تكفيرا عن األمس، 

وحتقيقا لالستمرارية بني املاضي واحلاضر، 
وصوال إلى األجيال املستقبلية.

ال ميكن أن نصف اخلطاب الديني املعادي 
لآلثار بغير التطرف، وهو ألطف لفظ، فما 

رأيناه محليا من املتطرفني يتشابه مع أفعال 
داعش في سوريا وفي العراق، ويتشابه كذلك 

مع خطاب بعض املتطرفني الصهاينة.
في عام 2012 وقعت حادثتان ذاتا رمزية 

مترابطة، األولى هي إزالة القبة اخلضراء من 
شعار فعاليات ”املدينة املنورة عاصمة للثقافة 

اإلسالمية“ تلبية لتحفظ داعية متطرف، 
والثانية اعتماد إسرائيل لصورة رسمية عن 

القدس أزيلت منها قبة الصخرة.
إسرائيل تعرف قيمة اآلثار جيدا وحتترف 
استغاللها سياسيا كالهيكل البائد املنتظر، بل 

إنها حتاول اختالق آثار يهودية -في مقابل 
نظرتها السلبية لآلثار الفلسطينية والعربية 

واإلسالمية- لتشرعن احتاللها الغاشم 
وتخرصاتها الدينية، وغيرها ميحو آثاره 

مسهال اختراقه ثقافيا وفكريا على األقل.
تعامل إسرائيل كدولة مع اآلثار العربية 
والدينية يعتبر مالئكيا قياسا بداعش التي 

ارتكبت مجازر أثرية فظيعة في كل من 
سوريا والعراق كما ارتكبت املجازر البشرية، 

والذريعة هي ذاتها التي يرفعها املتطرفون 

في اململكة؛ البدعة والشرك. لذلك لم أستغرب 
هياج املتطرفني الدواعش على هامش فعاليات 

معرض الكتاب في الرياض دفاعا عن داعش، 
واعتراضا على حقيقة تاريخية صدح بها 

معجب الزهراني ”املسلمون األوائل احترموا 
اآلثار“.

اآلثار احملمدية هي ذكرى النبي، 
ومعاملتنا لها يجب أن متثل نظرتنا إليه، 

واإلساءة آلثاره -بتلك الصورة الفجة وغير 
املبررة التي عايشناها دهورا من الزمن- 

امتهان لقيمته. تخيل لو وجد اآلخرون 
آثارا مباشرة ألنبيائهم كيف سيعاملونها؟ 

املتطرفون يسيئون إلى النبي بفتاواهم 
وبسلوكهم وبخطابهم، وموقفهم من آثاره 

امتداد لذلك، خصوصا إذا علمنا أن الرسول 
األعظم رمبا يكون النبي الوحيد الذي سلمت 

آثاره املباشرة حتى دمر املتطرفون أغلبها في 
زمن قريب. اعتداء املتطرفني على مقام النبي 
مباشر في أفعالهم، وغير مباشر أيضا حني 
يتسببون في اإلساءة أكثر من غيرهم للنبي 

ولإلسالم مضعفني الدفاع عنهما.
آن األوان لصم اآلذان عن صراخ املتطرفني 

وهالوسهم، واحلقيقة أن اهتمام الدولة 

السعودية باآلثار امللكية واملعمارية في جهود 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار يثبت أن الرأي 

الرسمي ال يتفق مع املتطرفني، حتى وإن 
اضطر ملراعاتهم في مراحل سابقة ألسباب 

سياسية أو عمرانية، وما ندعو له هو أن 
تقوم الهيئة العامة مبعاملة اآلثار النبوية 

كما تعامل غيرها من املعالم املرتبطة بتاريخ 
الدولة السعودية، مع أن ظالل سيد اخللق 

-بال شك- تستحق تقديرا أكثر وأكبر.
في البلد الذي شهد مهبط الوحي وانبالج 

فجر اإلسالم، هل ميكن أن يبلغنا األمير 
سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة 

واآلثار عن دور جهازه في توثيق آثار النبي 
-وأخص هنا املعالم- وحمايتها واستثمارها 

محليا وعامليا كما فعل مع غيرها؟
اآلثار النبوية تستحق اعترافا سعوديا 
رسميا بكونها ثروة إنسانية ال تقدر بثمن 
قبل أن تعني كنزا وطنيا أو إسالميا. األثر 

رمز لهوية ولتاريخ، خسارته ال تعوض أبدا، 
واالعتداء عليه محق ذاكرة ومسخ واقع 

وتشويه مستقبل.

* صحافي سعودي

محمد بن نايف واآلثار النبوية

«نؤكد علـــى الجهات الحكومية بحفظ اآلثار اإلســـالمية والتاريخية 

بمـــا يجنبها اإلزالـــة أو االندثار بأي فعل من األفعال البشـــرية كانت 

أم طبيعية».

األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
ولي ولي العهد وزير الداخلية

«ســـرت في هـــذه الطريق مـــن منطلـــق أن أســـتخدم صوتي كي 

أفيـــد الدين وأقول أناشـــيد، وتفاعلت كما كثيريـــن وتأثرت عند 

استشهاد الرئيس رفيق الحريري».

فضل شاكر
الفنان اللبناني املعتزل واملطلوب قضائيا

«نشـــهد عالمات تنازليـــة، في كثير مـــن األحيان باســـم الثقافة، 

والديـــن، والتقاليد، تهدد التقدم الذي بلغناه بشـــق األنفس في 

تحقيق المساواة بين المرأة والرجل».

من بيان
مجموعة خبراء األمم املتحدة ملكافحة التمييز ضد املرأة

أسعد البصري
} ظاهرة املطرب فضل شاكر تستحق التأمل، 

فهو مطرب حتول فجأة إلى سلفي متطرف. 
وها هو يحن إلى حياته السابقة كفنان وجنم 
رومانسي. هذا يدل على أن التحوالت العنيفة 

مضرة باإلنسان. لو أنه فقط ذهب إلى 
املسجد مثال لصالة اجلمعة، لو قام بإنشاد 

مديح للرسول دون التوقف عن الغناء. فليس 
من املعقول التحول من مطرب إلى إمام، 

ومقاتل، وداعية للجهاد.
هذه حاالت نفسية عنيفة، وليست أشياء 

ُيعول عليها. ومن الطريف أن بعض األصدقاء 
نبهوني إلى قول مأثور هو أن َمن دخل 

إلى الدين جملة، خرج منه جملة، أو حديث 
شريف معناه أن هذا الدين متني، فأوغلوا 

فيه برفق، وهناك مثل عراقي ”العافية 
بالتداريج“. فليس مطلوبا من مطرب أن 
يكون إماما حنبليا مثال، هذا فوق طاقة 

اإلنسان العادي.
ثم إن الفنان فضل شاكر لم يحسب حساب 
السوق. هناك سوق معقد آخر لإلنشاد الديني 

مختلف عن السوق الغنائي. فمثال الرادود 
الشيعي باسم الكربالئي أكثر ثراء من أكبر 

املطربني، وكذلك املنشد الكويتي العفاسي له 
سوق رائجة وكبيرة. بينما قفزة فضل شاكر 
وضعته في عالم بال حسابات دقيقة، ورمبا 
تعرض للمالحقة القانونية والعزلة والفقر. 

إن العقل واحلكمة جزء من الدين أيضا، وكما 
يقول احلكيم الشامي ”اللهم ثّبت علينا العقل 

والدين“. فالتطرف يبدو نوعا من اجلنون، 
أكثر من كونه دينا أو عقال.

سبق لفريديريك نيتشه أن قال بأن احلياة 
بال موسيقى خطأ فادح. ومبا أن الدين كان 

دائمًا أرفع العواطف اإلنسانية، كثيرا ما كان 
يختلط بالفنون. فالكنيسة رعت املوسيقى 

ودمجتها بأناشيدها الدينية. والتاريخ 
اإلسالمي مليء بالفنون. حتى أكثر احلركات 

تطرفا وظالما مثل الدواعش، ال تنجو من 
الفن، فماذا يسمون هذا األسلوب املعتنى به 

في اخلطابة الفصيحة، والسجع، والرجز، 
واجلناس، والطباق؟ أليس هذا فن اخلطابة. 

وما هذه األناشيد التي يحرصون عليها؟ 
أليست فنا وإيقاعا وأنغاما؟ الفن ال تفسير 

له، وهو جزء من احلياة نفسها.
رمبا ما مر به فضل شاكر كفنان أمر 

طبيعي، وهو مشابه لعاطفة الروسي 
تولستوي املفاجئة نحو املسيحية. نحن نعلم 
اليوم بأن تولستوي هو الوحيد الذي يعتقد 
بأن قصصه املسيحية التبشيرية القصيرة، 

أكثر أهمية من رواياته اخلالدة كاحلرب 
والسالم وآنا كارنينا. ورمبا اعتقد فضل 

شاكر بأن أناشيده الدينية أكثر إبداعا من 
أغانيه الدافئة التي منحته الشهرة ومحبة 

الناس.
الفن يسبق الفلسفة والفكر، ورمبا أعظم 
الفنون هي تلك التي ال تفسير لها. وبدال من 
أن نشغل أنفسنا بتفسير الفن، رمبا األفضل 

لنا التفكير بقيمة الفن. فما زال الفن قادرا 
على منحنا تلك املتعة الرفيعة، وكأنه يهبنا 

اجلمال، ويكشف لنا عن حقائق لم نكن 
لنعرفها دونه. إن فضل شاكر فنان ويجد 

تصادما بني عاطفته الدينية، وعاطفته كفنان. 
أمر جيد أن نشهد جتربة من هذا النوع، وأن 

نكتشف نتائجها في النهاية.
نحن نرى بأن العودة إلى اإلسالم حتدث 

لآلالف كل يوم، ويجب أن تكون من أطراف 
املسجد، وليس على املنبر كما فعل غارودي 

وفضل شاكر. أن يجلس عند آخر صف 
باملسجد، فاجلميع أكثر علما منه بأمور 

الدين، وإن وظيفة املمارس اجلديد للصالة 
هي التعلم وليس التعليم. فهل ميكن ملدخن 
عجوز أن يبدأ ممارسة الرياضة باألوملبياد؟ 
هذا غير منطقي، فاإلسالم جتربة شخصية، 
ورياضة روحية. رجل مسلم يصلي ألربعني 

عاما، واستطاع تربية خمسة أبناء على 
الطمأنينة واالستقامة. هذا املسلم بكل تأكيد 

أعلم من غارودي وفضل شاكر وسواهما.
أعتقد بأن اخليارات املتطرفة بني الفن 
واإلميان، تنتهي إلى خيارات أكثر تطرفا 

مثل اإلميان واحلياة، وتؤدي إلى التوق إلى 
املوت. الرسول الكرمي مّجَد احلياة، وقال 

ال رهبانية في اإلسالم، وجعل سعي الرجل 
في رزق عائلته هو اجلهاد األكبر. وعلى 

مسؤولية عباس محمد العقاد فإن عمر بن 
اخلطاب كان يقول ”الغناء راحلة املسافر“. 

نحن ال نفهم بهذه األمور، غير أنه كما يبدو، 
ومن خالل كتاب األغاني لألصفهاني مثال، 

أقل ما ميكن قوله هو أن الغناء جزء من 
حياة العرب واملسلمني عبر التاريخ، أليس 

كذلك. سواء أكان مرخصا أو غير مرخص من 
الفقهاء، فهذه قضية أخرى أكبر من فهمنا.

عودة الفنان فضل شاكر إلى حياته 
الطبيعية، بعد أن بدا مكدودا من العزلة، ليس 

أمرا معيبا. وكما يقول املثل العراقي ”بيت 
الطرب ما خرب“.

* كاتب عراقي

خروج فضل شاكر من العزلة وبيت الطرب ما خرب

اآلثار النبوية تستحق اعترافا 

سعوديا رسميا بكونها ثروة 

إنسانية ال تقدر بثمن قبل أن 

تعني كنزا وطنيا أو إسالميا
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} لطاملا وّزَع املصريون ألقابا مستحقة 
وأخرى غير مستحقة على كبارهم من 

املثقفني واألدباء والروائيني والفنانني، 
فعّمدوا طه حسني على األدب العربي، وأّمروا 

أحمد شوقي على الشعر، وعْبَقروا يوسف 
شاهني كمخرج سينمائي، وأْسَتُذوا محمد 

حسنني هيكل في الكتابة الصحافية، وتّوجوا 
فاتن حمامة باعتبارها سيدة ال تبارى 

للسينما العربية. وأنا ال أعترض على ذلك. 
كما ال أعترض على كل األلقاب التي توزع 
اآلن في كل القنوات التلفزيونية املصرية، 

باسم العرب، على املصريني.
لكن ليسمحوا لي هذه املرة أن أسّمي 

الوزير والسفير والشاعر واألديب والروائي، 
غازي القصيبي، رحمه الله، بكبير 

املثقفني العرب. وهذا ليس بقوة النفط أو 
(البترودوالر) كما يحلو لبعض العرب أن 

ينافحوا عن مواقعهم أمام كل ما هو خليجي 
أو سعودي، بل بقوة حضور هذا الرجل الذي 

ظل حيا متوهجا في قلوب الناس من اليوم 
األول الذي ُعرف فيه كشخصية عامة في 

عهد امللك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، 
إلى يومنا هذا الذي مضى فيه على وفاته ما 

يقرب من خمس سنوات.
وإذا أراد العرب أدّلة أخرى على 

استحقاقه لهذا اللقب، فإن مبقدورنا أن 
نضيف إلى ملفه الكبير لقب ”صانع النور“، 

ليس النور الفكري الذي دفعه بجدارة 
وصرامة مشهودتني في أوصال مجتمع 

اململكة العربية السعودية، بل نور القرى 
والبلدات واألطراف حني حمل ملف وزارة 

الصناعة والكهرباء من العام 1976 إلى العام 
1981. وهو أيضا (صانع املعرفة العربية 

املشتركة) حني فتح دارة السفارة السعودية 
في لندن للمفكرين واألدباء العرب املهاجرين 

واملهجرين ليمارسوا غراس املعرفة والثقافة، 
عبر محضن سعودي ثقافي دولي لم يجرؤ 

عليه غيره وقد مات بعده.
وقد حضرت شخصيا واحدة من فعاليات 
هذه الدارة وكان ضيفها الروائي السوداني 
األشهر الطيب صالح، رحمه الله، ومديرها 

السفير نفسه. وسجلت وقتها في دفتري 
الصحفي أن العرب قادرون على االلتقاء 

وغرس بذور احملبة واملنافع الفكرية الثقافية 
فيما بينهم داخل وخارج حدودهم، شرط 
أن يكونوا بحجم حضور غازي القصيبي 

ورجاحة عقله الوطني والعربي.
الصرامة الفكرية التي أحرز فيها 

القصيبي موقعا عربيا وسعوديا متقدما 
برزت، أكثر ما برزت، في مناجزته لرموز 

مرحلة الصحوة التي وقفت باملرصاد لكل فكر 
وطني تقدمي، على أساس من اختراعاتها 

لتسيير األوطان واملجتمعات، بعيدا عن 
شروط عصرنا وظروفه السياسية والفكرية 

التي تفرض، قسرا وليس اختيارا، ترابط 
املصالح ونفض سجادة التخلف للحاق 

باملتقدمني في هذا العالم.
كان كتابه ”حتى ال تكون فتنة“، الذي 
وّجَهُه، في جزء منه، إلى ثالثة من رموز 

الصحوة حينها وإلى الناس عامة في جزئه 
اآلخر، هو ما وضع األمور في نصابها وعرى 

هذه الرموز وغيرها ممن أصبحوا بعد ذلك 
أكثر تسامحا وأكثر فهما للمعاصرة وقدم 
بعضهم اعتذاراتهم العلنية له قبيل وبعد 

وفاته. لكن هذا لم يبّرئهم إلى اآلن مما قصده 
من وقوع الفتنة بسبب أفكارهم ودفعهم 
باملجتمع السعودي خاصة، واملجتمعات 
العربية عامة، إلى أتون التناحر في ظل 

حروب األطياف واأللوان العقدية والسياسية.
الفتنة وقعت رمبا بأكثر مما توقعه 

القصيبي وهي ليست وليدة البارحة كما 
يحلو للبعض أن يتبرأوا من ارتكاباتهم 
ويدفعوا عن أنفسهم تهمة إلقاء شررها 

قبل عقود من الزمان. وهي نبوءته التي لو 
تخيلها بهذا احلجم لكانت ردة فعله على 

إرادة التخلف لديهم أقسى مما فعل في 
هذا الكتاب وفي غيره مما كتب أو قال في 

أحاديثه اإلذاعية والتلفزيونية.

يحفظ التاريخ، أيضا، لغازي القصيبي 
قصيدته ”الشهداء“ التي أثارت في حينها 

(2002) ضجة عربية ودولية، وقيل إنها سبب 
عودته إلى الوزارة من السفارة السعودية 

في لندن بعد ما قيل عن انزعاج البريطانيني 
من هذه القصيدة التي ثمن فيها عاليا، وبال 
مواربة، استشهاد الفتاة الفلسطينية آيات 

األخرس بعد قتلها عشرين إسرائيليا في 
عملية من عمليات املقاومة. وكان، كعادته، 

واضحا قاسيا على أمته العربية التي 
أنهكها التخلف وارتكنت إلى الهوان ومقاعد 

الفرجة على ما يحدث في فلسطني من غلواء 
الصهاينة. ومتثلت ذروة غضبه في بيتني في 

هذه القصيدة يقول فيهما:
انتحرمت؟ نحن الذين انتحرنا

بحياٍة.. أمواتها األحياُء..
أيها القوُم! نحُن متنا.. فهّيا..
نستمْع ما يقول فينا الِرثاُء

ثم يقول:
وشكونا إلى طواغيِت بيٍت..
أبيض.. ملُء قلبِه الظلماُء..

ولثمنا حذاء شارون.. حتى..
صاح مهًال! قطعتموني! اِحلذاُء

ويخلد آيات األخرس بقوله:
قل ”آليات“ يا عروس العوالي

كل حسن ملقلتيك الفداء
حني يخصى الفحول.. صفوة قومي

تتصدى للمجرم احلسناء
هذا هو غازي بن عبدالرحمن القصيبي، 

السعودي والعربي واملسلم، الذي يليق 
به لقب كبير املثقفني العرب. وقد أحسنت 

عائلته حني أطلقت مؤخرا موقعا يحفظ 
تراثه ومآثره بعد أن طالت غفلة املؤسسات 

الثقافية في اململكة عن هذا الفعل الذي 
سيحمد لها لو فعلته، من باب أن الرجل ليس 
عابرا أو عاديا تطوى صحفه وينسى، بل هو 

في عني الوجود السعودي احلديث وسيظل 
كذلك إلى ما شاء الله.

* كاتب سعودي

غازي القصيبي كبير المثقفين العرب

الصرامة الفكرية التي أحرز فيها 

القصيبي موقعا عربيا وسعوديا 

متقدما برزت أكثر ما برزت في 

مناجزته لرموز مرحلة الصحوة التي 

وقفت بالمرصاد لكل فكر وطني 

تقدمي

الخيارات المتطرفة بين الفن 

واإليمان، تنتهي إلى خيارات 

أكثر تطرفا مثل اإليمان والحياة، 

وتؤدي إلى التوق إلى الموت

محمد العصيمي

العرب قادرون على االلتقاء 

وغرس بذور املحبة واملنافع 

الفكرية الثقافية فيما بينهم، 

شرط أن يكونوا بحجم حضور 

غازي القصيبي ورجاحة عقله 

الوطني والعربي
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60اقتصاد 1244
مليار دوالر حجم  االســـتثمارات األجنبية التي تســـتهدف مصر 

جذبهـــا خالل الســـنوات األربع املقبلة، كما تســـعى لرفع معدل 

النمو االقتصادي إلى 7 باملئة.

 مليـــار دوالر حجـــم اســـتثمارات متوقعـــة لشـــركة بريتـــش 

بتروليـــم البريطانية لتطوير حقول للغاز شـــمال مصر، تقدر 

احتياطاتها بنحو 5 تريليونات قدم مكعب.

مليار دوالر حجم استثمارات املصارف السعودية في الخارج في 

نهاية شـــهر يناير املاضي، لتصل بذلك إلى أعلى مســـتوياتها 

على اإلطالق بحسب بيانات رسمية.

شراء السندات الحكومية يضع أوروبا على طريق االتحاد المصرفي
[ بروكسل تدعو لميزانية موحدة ووزير مالية لمنطقة اليورو [ هبوط حاد لتكلفة اقتراض الدول األعضاء باستثناء اليونان      

} فرانكفــورت (ألمانيا) – بدأ البنك المركزي 
األوروبـــي أمـــس عمليـــة مكثفة لشـــراء ديون 
الســـندات الحكومية، في إجراء رائد لبرنامج 
واســـع مخصص لتحريك االقتصاد في منطقة 

اليورو.
وأعلـــن البنـــك من مقـــره فـــي فرانكفورت 
أن ”البنـــك المركـــزي األوروبـــي والمصـــارف 
المركزيـــة في النظام األوروبي بدأت، كما أعلن 
سابقا، بمشتريات في إطار برنامج شراء ديون 

من القطاع العام“.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية إلى 
متحدث باســـم البنك المركـــزي األلماني قوله 
إن فـــرق البنك المركزي األوروبي ”تنشـــط في 

األسواق“ منذ صباح اإلثنين.
وبمـــا أن تفويض البنك المركزي األوروبي 
يحظر عليه تمويل دول منطقة اليورو مباشرة، 
فإن هذه المشتريات تجري في السوق الثانوية 
التفاصيـــل  -الســـندات  تـــزال  وال  للديـــون. 
المكتســـبة وقيمة التعامالت األولى- مجهولة 

حتى اآلن.
وقد انعكس ذلك فورا على عوائد السندات 
التي تمثل تكلفة اقتراض الدول التي تراجعت، 
تكلفـــة  ارتفعـــت  التـــي  اليونـــان  باســـتثناء 
اقتراضهـــا بشـــكل حاد لتصل إلـــى نحو 9.56 

بالمئة للسندات ألجل 10 سنوات.
وانخفض العائد على ســـندات 10 سنوات 

في إيطاليا وأسبانيا إلى نحو 1.3 بالمئة.
ويرى محللون أن شراء السندات الحكومية 
من قبل المركزي األوروبي سيردع المضاربين 
علـــى ســـندات الـــدول األعضـــاء، األمـــر الذي 
يقدم ضمانا حاســـما لتلك الســـندات، ويؤدي 

النخفاض تكلفة اقتراض تلك الدول.
وتمثـــل تلـــك الخطوة قفـــزة كبيـــرة نحو 
االتحـــاد المصرفـــي األوروبي، بعـــد أن تولى 
البنـــك المركزي األوروبي منـــذ العام الماضي 
مهمـــة اإلشـــراف المباشـــر علـــى المصـــارف 
المتعثرة في دول منطقـــة اليورو دون المرور 

بحكومـــات تلك الدول. ومـــن المرجح أن تعزز 
الخطوة استقرار منطقة اليورو، ألنها ستمنع 
المضاربين مـــن المراهنة على ارتفاع تكاليف 
اقتراض الدول المتعثرة مثل أسبانيا ايطاليا.
وسيشـــتري المركـــزي األوروبي ســـندات 
ســـيادية وبعض أصول القطاع الخاص حتى 
سبتمبر 2016 على األقل، بمعدل 60 مليار دوالر 
شـــهريا وبقيمة إجمالية تصل إلـــى 1.1 مليار 

يورو.

ويســـعى المركـــزي األوروبـــي مـــن خالل 
برنامج شـــراء السندات إلى تحفيز اقتصادات 
منطقة اليـــورو، في الوقت الذي ســـيبقي فيه 
على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض غير 

المسبوق البالغ 0.05 بالمئة.
وتزامنت الخطوة أمس، مع ارتفاع مستوى 
الثقة في منطقة اليورو في مارس الجاري إلى 
أعلى مستوى في أكثر من 7 أعوام، حيث شجع 
برنامج شـــراء الســـندات المســـتثمرين على 
تجاهل المخاوف بشـــأن المشاكل االقتصادية 

في اليونان.
وارتفع مؤشـــر مجموعة سنتكس لألبحاث 
الـــذي يرصد ثقة المســـتثمرين والمحللين في 
منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 

.2007
وقـــال مانفد أوبنـــر العضـــو المنتدب في 
ســـنتكس ”يبدي اقتصـــاد اليورو مؤشـــرات 
مضيفا  مؤكدة على أنه مازال ينبض بالحياة“ 
أن ”انخفاض أســـعار النفـــط وضعف اليورو 
يســـاعدان المنطقة على الوقـــوف على قدميها 

من جديد“.
وأبدى المستثمرون تفاؤال إزاء المستقبل 
أكبر من أي وقت مضى منذ فبراير 2006، وأكبر 
قدر مـــن التفاؤل تجاه األوضـــاع الحالية منذ 

مايو 2014.
وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية تحسن 
أداء اقتصادات منطقة اليـــورو وتراجع خطر 

الكســـاد مـــع اســـتمرار حالة الغمـــوض التي 
تحيط بالمستقبل المالي لليونان.

وجاءت بيانـــات وكالة اإلحصاء األوروبية 
(يوروستات) إيجابية إلى حد بعيد حيث ارتفع 
معدل التضخم في منطقة اليورو، رغم مواصلة 
انكماشـــه بنسبة 0.3 بالمئة في فبراير، مقارنة 
بانكماشـــه في يناير بنســـبة 0.6 بالمئة. وهو 
ما يقل كثيرا عن المعدل المســـتهدف بالنسبة 

للبنك المركزي األوروبي وهو 2 بالمئة.
وقال كارســـتن بريزيســـكي كبير المحللين 
االقتصادييـــن في آي.إن.جي بنـــك بألمانيا إن 
البيانـــات االقتصادية لشـــهر فبراير الماضي 
تعنـــي أن ”البنـــك المركزي األوروبي ســـيرى 
أن قراره بشـــأن سياسة التخفيف الكمي مبرر 

تماما“.
ومنذ أعلن البنك برنامج شـــراء الســـندات 
في ينايـــر الماضي، ظهرت أدلة عديدة على أن 
منطقـــة اليورو بدأت بالفعـــل الخروج البطيء 

من دائرة الضعف االقتصادي.
فقد ارتفع مؤشر ثقة قطاع التصنيع خالل 
فبرايـــر الماضي، إلى أعلى مســـتوى له منذ 6 
أشهر بحسب مؤشـــر مديري المشتريات التي 
تصدره مؤسســـة ماركيت ألبحـــاث االقتصاد 

ومقرها لندن.
كما انخفض معدل البطالة في المنطقة إلى 
أقل مســـتوى لـــه منذ 3 ســـنوات تقريبا، حيث 
تراجـــع إلى 11.2 بالمئة خـــالل يناير الماضي 

وهو أقل مستوى له منذ أبريل 2012.
وكان المحللون يتوقعون اســـتمرار معدل 
البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية عند 

مستواه خالل يناير الماضي دون تغيير.
وفي دليل على عمـــق التحوالت األوروبية 
دعـــا رئيـــس المفوضية األوروبيـــة جان كلود 
يونكر إلـــى ”ميزانية مشـــتركة لـــدول منطقة 
اليورو، على المدى المتوســـط، كي يتسنى لها 

السيطرة على االقتصاد“.
وأضاف أنه يمكن التفكير أيضا في تعيين 
وزير مالية مشترك لمنطقة اليورو، إال أنه أشار 
إلـــى أن مثل هذا المنصب يســـتلزم ”تغييرات 
وســـيتعين علـــى الدول  هائلة فـــي االتفاقية“ 

األعضاء االستعداد للتخلي عن السيادة.
وقـــال ”لم يمكننا في وقت مـــن األوقات أن 
يتم توصيف الممثلة العليا لشـــؤون السياسة 
الخارجية واألمنية المشتركة على أنها وزيرة 
خارجيـــة االتحـــاد األوروبـــي“. وأضـــاف أنه 
”مـــن المؤكـــد أن تعيين وزير ماليـــة أوروبي 
سيحتاج لسلطة أوروبية مشتركة للميزانية، 
على أن يتم مراقبة األمر عن طريق البرلمان“.

} لنــدن – تراجعت أســـعار النفـــط العاملية 
أمـــس، ليهبط خـــام برنت حتـــت حاجز 60 
دوالرا للبرميل، بســـبب ارتفاع الدوالر إلى 
أعلى مســـتوياته في 11 عامـــا بعد بيانات 
تبعث على التفاؤل عن الوظائف األميركية.

أسعار النفط تنحني

لقوة الدوالر األميركي

} املدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك يكشف أمس، في كابرتينو في والية كاليفورنيا األميركية عن تفاصيل ساعة أبل (آي ووتش) التي ستطرح في 
األسواق في الشهر املقبل.

خطوة المركزي األوروبي نقلة نوعية في تاريخ قارة أوروبا

قفــــــزت آفاق االحتاد املصرفي األوروبي قفزة كبيرة أمس مع بدء البنك املركزي األوروبي 
بشــــــراء السندات الســــــيادية للدول األعضاء في منطقة اليورو. وتراجعت تكلفة اقتراض 

جميع دول منطقة اليورو باستثناء اليونان.

◄ اعتبر رئيس مجموعة اليورو 
يروين ديسيلبلوم خطط اإلصالح 

التي قدمتها اليونان حتى اآلن 
غير كافية. وقال إن أثينا لم تقدم 
سوى ستة إجراءات من إجمالي 
20 إجراء يتعين عليها اتخاذها.

◄ ارتفع مستوى الثقة في 
منطقة اليورو في مارس الجاري، 
إلى أعلى مستوى في أكثر من 7 
أعوام آذار حيث شجع برنامج 

شراء السندات المستثمرين على 
تجاهل المخاوف بشأن اليونان.

◄ قال رئيس المجلس الوطني 
لنواب الشعب الصيني أمس، إن 
بالده تخطط لسن قوانين خاصة 
لمكافحة الفساد في الوقت الذي 
تمضي فيه الحكومة في حملتها 

لمكافحة الكسب غير المشروع.

◄ أظهرت بيانات رسمية أمس، 
تراجع اإلنتاح الصناعي التركي 

في يناير بنسبة 2.2 في المئة 
على أساس سنوي، ليأتي بذلك 

دون توقعات المحللين التي 
رجحت تراجعه بنسبة 1.6 المئة.

◄ استقر الدوالر أمس، بعد 
صعوده إلى أعلى مستوى في 
أكثر من 11 عاما أمام سلة من 
العمالت، بعد أن تلقت العملة 

األميركية دعما من مراهنة 
المستثمرين على قرب رفع 

أسعار الفائدة األميركية.

◄ قالت مصادر مطلعة إن آلية 
المدفوعات الدولية التي طال 

انتظارها في الصين والتي من 
شأنها أن تيسر التعامل باليوان 
أضحت جاهزة، وقد يبدأ العمل 

بها في سبتمبر أو أكتوبر من 
العام الحالي.

بريتش بتروليم في ثاني اكتشاف كبير للغاز في مصر
} القاهرة – أعلنت شركة بريتش بتروليم (بي.
بي) مصر أمس ، عن ثاني كشـــف للغاز مبنطقة 
شرق البحر املتوســـط قبالة السواحل املصرية 
فـــي إطار امتيـــاز تقدر احتياطاتـــه بأكثر من 5 

تريليونات متر مكعب.
وقالت الشـــركة في بيان إن بئر استكشـــاف 
املياه العميقة ”آتول - 1“ يقع شـــرق دلتا النيل 
فـــي البحر املتوســـط علـــى بعـــد 80 كيلومترا 
شمالي مدينة دمياط، وأنه ”أعمق بئر مت حفره 

في مصر“.
وذكرت الشركة أن احلفر في البئر وصل إلى 
عمق 6400 متر حتت ســـطح البحر وسيســـتمر 
احلفر ملســـافة كيلومتر آخـــر ”ليخترق املكامن 
احملتويـــة علـــى الغـــاز التـــي مت حفرهـــا فـــي 

وهو الكشف األول  االكتشاف الكبير ســـالمات“ 
مبنطقة االمتياز الـــذي حققته بي.بي مصر في 

عام 2013 على مسافة 15 كيلومترا جنوبا.
ولم يكشـــف البيان عن حجـــم االحتياطات 
املقدرة في بئـــر ”آتول - 1“، غير أن بوب دادلي 
الرئيـــس التنفيـــذي ملجموعـــة بي.بـــي قال إن 
إجمالي االحتياطي احملتمل في منطقة االمتياز 
يقـــدر ”مبا يزيد علـــى خمســـة تريليونات قدم 

مكعب من الغاز“.
وقـــال هشـــام مـــكاوي الرئيـــس اإلقليمـــي 
لشـــركة بي.بي شـــمال أفريقيا ”اكتشاف آتول 
يعتبـــر نتيجة ممتـــازة وهو ثاني بئر للشـــركة 
في برنامج االستكشـــاف في شرق دلتا النيل“. 
وأشـــار البيان إلى أن بي.بي مصر متلك كشف 

”آتول“ بالكامـــل.  ونقل البيان عـــن دادلي قوله 
”نحن اآلن لدينا نقطة بداية إيجابية للمشـــروع 
الكبير التالي بعد مشروع غرب دلتا النيل الذي 

تقوم بتنفيذه شركة بي.بي في مصر“.
وتعمـــل بي.بـــي فـــي مصـــر فـــي مجـــال 
استكشـــاف وإنتاج النفط والغـــاز منذ نحو 50 
عاما، مع اســـتثمارات تزيد على 25 مليار دوالر 

وهو ما يجعلها أحد أكبر املســـتثمرين األجانب 
في البالد.

وكانت الشـــركة البريطانية العمالقة أعلنت 
يوم اجلمعة، توقيع االتفاقات النهائية ملشروع 
غرب دلتا النيل لتطوير خمســـة تريليونات متر 
مكعب من مـــوارد الغاز و55 مليـــون برميل من 
املكثفات باستثمارات تقدر بنحو 12 مليار دوالر 

مع شركائها.
وقالت بي.بي يوم اجلمعـــة، إن من املتوقع 
أن يبـــدأ اإلنتاج من مشـــروع غـــرب الدلتا في 
2017 وأن يصـــل إلى 1.2 مليار متر مكعب يوميا 
”مبـــا يعادل نحـــو 25 باملئة مـــن اإلنتاج احلالي 
للغاز في مصر ويســـاهم بشـــكل كبير في زيادة 

معروض الطاقة“ في البالد.

ــــورو حــجــم بــرنــامــج  ــيــار ي مــل

املـــركـــزي األوروبــــــي لــشــراء 

وبعض  السيادية  السندات 

أصول القطاع الخاص

1.1

رئيس املفوضية األوروبية 

جان كلود يونكر يدعو 

مليزانية مشتركة ووزير 

مالية ملنطقة اليورو

بوب دادلي: 

إجمالي االحتياطي املحتمل 

يزيد على 5 تريليونات قدم 

مكعب من الغاز

باختصار

النفط في لندن



} أبوظبــي - انطلـــق الطيـــار السويســـري 
اندريه بوشـــبيرغ أمس بطائرة سوالر إمبلس 
2، مـــن مطار البطين في أبوظبـــي واتجه بها 
نحو مســـقط، أولـــى محطاتها فـــي 12 مرحلة 

تنتهي في أبوظبي خالل شهر يوليو المقبل.
 7.12 الســـاعة  عنـــد  الطائـــرة  وارتفعـــت 
بتوقيت اإلمـــارات، عن المدرج ببطء بالتزامن 
مع شروق الشمس، واتجهت شرقا إلى سلطنة 
عمان فيما ظهر طيفهـــا بين المباني الحديثة 

وبالقرب من مآذن وقباب جامع الشيخ زايد.
وُبعيد انطالق الطائرة، بعد تأخير دام 42 
دقيقة بسبب انطالق إنذار في اللحظة األخيرة 
يتعلق بناقل كهربائي، قال الطيار السويسري 
اندريـــه بيكار الـــذي أطلق قبل 12 ســـنة فكرة 
بناء هذه الطائرة، من أرض المطار ”لقد بدأت 

المغامرة“، وقد بدا متأثرا.
واثقيـــن  وبورشـــبيرغ  بيـــكار  وبـــدا 
ومتحمســـين قبـــل اإلقـــالع، وقـــد رافقتهمـــا 

زوجاتهما في اللحظات األخيرة.

ويفترض أن يتوجه بيكار فورا إلى مسقط 
حيث يســـتلم الطائرة من بورشبيرغ ويقودها 
صباح الثالثاء إلى محطتها التالية في أحمد 

أباد في الهند.
وتســـتغرق الرحلة بين مسقط وأحمد أباد 
18 ســـاعة، وهي أطول رحلة تجتازها الطائرة 

حتى اآلن.
ويتناوب الطيـــاران خالل الرحلة الموزعة 
على 12 مرحلة، على قيادة الطائرة التي تتسع 
لشخص واحد ويبلغ وزنها وزن سيارة بالرغم 
مـــن كون أجنحتهـــا أطول مـــن أجنحة طائرة 

بوينغ 747.
وستجتاز الطائرة في رحلتها حول العالم 
مســـافة 35 ألف كيلومتر خالل خمســـة أشهر، 
أما أيـــام التحليق الفعلـــي المتوقعة فهي 25 
يوما. وســـتحلق على ارتفـــاع 8500 متر كحد 

أقصى.
 ويبلغ متوسط سرعة الطائرة حوالي 100 

كيلومتر في الساعة فقط. 

وبعد أحمد أباد، تتوجه الطائرة إلى مدينة 
وفاراناسي الهندية، ثم تحط في مانداالي في 
ميانمـــار (بورما) ثـــم في شـــنونغ كينغ ونان 

جينغ في الصين.
وتتجـــه الطائرة بعد الصين، عبر المحيط 
الهادي إلى جزر هاواي ومن ثمة إلى 3 مواقع 
في الواليـــات المتحدة، بما فـــي ذلك مدينتي 
فينكس ونيويـــورك، حيث ســـتكون لها وقفة 

رمزية في مطار جيه.أف.كي.
بعد ذلك تعبر الطائرة المحيط األطلســـي 
فـــي رحلـــة تاريخية أخـــرى قبـــل أن تتوقف 
في جنوب أوروبا أو شـــمال أفريقيا بحســـب 

المعطيات المناخية، ثم تعود إلى أبوظبي.
وكان الطيـــاران قد شـــددا مـــرارا على أن 
”التحـــدي البشـــري“ هو األصعب فـــي الوقت 
الراهـــن، وليس التحدي التقنـــي، ألن الطائرة 
قادرة نظريا علـــى التحليق دون توقف، بينما 

اإلنسان ال يستطيع ذلك.
وســـتكون أطول الرحالت فوق المحيطين 
الهادي واألطلســـي وكذلـــك المرحلة األخيرة 
إلى أبوظبي، وسيتعين على الطيارين اختبار 
حدود قدرة اإلنســـان على العيش في مساحة 

صغيرة نسبيا لفترة طويلة.
وتستغرق المرحلة األطول من الرحلة بين 

الصين وهاواي نحو 5 أيام.
وتطلـــب االســـتعداد للرحلـــة الكثيـــر من 
التماريـــن الجســـدية لمحـــاكاة طبيعة تفاعل 
اإلنسان مع البقاء في الطائرة ضمن مقصورة 

صغيرة لعدة أيام.
وتابـــع بوشـــبيرغ علـــى ســـبيل المثـــال 
تدريبـــا باليوغا، كما تدرب بيكار على التنويم 
المغناطيسي الذاتي الذي يتيح له الدخول في 
سبات قصير مع شعور بأنه نام لعدة ساعات.

وفي حال تعرض الطائرة ألي مشكلة خالل 
نوم الطيار، يمكن للطاقم األرضي أن يوقظه.

وقال بيـــكار ”يجـــب أن نجعـــل مقصورة 
الطيـــران بمثابة منزل لنا، فنســـتخدم الحمام 
ونغســـل أنفســـنا بالمناديل الرطبـــة، ونأكل 
ونشـــرب ونرجـــع إلـــى مقعدنـــا ونســـتريح 
ونســـتعين بالطيار اآللي، لكن علينا أن نبقى 

مسيطرين على الطائرة“.
وســـيكون الطيار على اتصال دائم بمركز 

التحكم في الرحلة من موناكو.
وسيســـافر طاقم مكـــون من 65 شـــخصا 
آخرين فـــي طائرة عادية من محطة إلى أخرى 
بشـــكل مواز لرحلة الطائرة الشمســـية، فيما 
يبقـــى 65 شـــخصا آخرين في مركـــز التحكم 
بموناكـــو، حيـــث يتمركـــز خبـــراء الطقـــس 
تجـــارب  ســـيجرون  الذيـــن  والمهندســـون 
المحاكاة على المســـارات ويساعدون الطيار 

عندما يكون في الجو.

ويؤكد الرائدان السويسريان بيرتران بيكار 
واندريه بورشـــبيرغ أن مشروعهما ”إنساني“ 
وهما يريدان ”تغييـــر العالم“ عبر إثبات قدرة 
البشـــرية على توفير نصف اســـتهالك الطاقة 
والحصول علـــى النصف الثانـــي من مصادر 

نظيفة بواسطة تقنيات متوفرة حاليا.
الرجليـــن  صداقـــة  المشـــروع  ويعكـــس 
وطموحهمـــا ليذكرهمـــا التاريخ بيـــن الرواد 

والمستكشفين التاريخيين.
فبيكار أطلق الرؤية وبورشبيرغ المهندس 
نفـــذ الطائـــرة، ومعـــا حصـــال علـــى دعم من 
شـــركات كبرى قدمت لهمـــا أحدث ما توصلت 
إليه التكنولوجيا في مجال الخاليا الشمسية 
والعـــزل واالتصاالت، فضال عـــن دعم حكومة 
أبوظبـــي وشـــركتها مصدر التي اســـتضافت 

اإلقالع وستستضيف الهبوط.
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◄ قال صندوق الثروة السيادية في 
عمان، أمس االثنين، إنه سيشارك 

صندوق الثروة السيادية في بروناي 
في تأسيس شركة إليجار الطائرات، 
وأن رأسمال الشركة يبلغ نحو 520 

مليون دوالر.

◄ أعلنت شركة نفط الكويت أنها 
تعتزم طرح عطاء هذا العام إلبرام 

اتفاقات خدمات معززة لحقول النفط، 
وأن شركات بريتش بتروليم وشل 

وشيفرون وتوتال أبدت اهتماما بمثل 
تلك االتفاقات.

◄ ذكرت شركة قطر الوطنية لصناعة 
اإلسمنت المملوكة للحكومة بنسبة 
43 بالمئة أنها تسعى لرفع إنتاجها 
بنسبة 31 بالمئة بحلول نهاية العام 

الجاري، ليصل إلى 21 ألف طن 
يوميا.

◄ أكدت شركة الخليج العربي للنفط، 
التي تدير ميناء الحريقة النفطي في 
شرق ليبيا، أمس، أنه جرى تحميل 

ناقلة بنحو 600 ألف برميل من 
النفط الخام، وأن ناقلة ثانية تنتظر 

التحميل بنحو مليون برميل.     

◄ أطلقت الجزائر وقطر، أمس، 
مشروعا لبناء مصنع للحديد في 

شرق الجزائر بطاقة إنتاج تبلغ نحو 
4.2 مليون طن سنويا وبتكلفة تبلغ 

نحو ملياري دوالر، بحسب وكالة 
األنباء الجزائرية.

◄ قال وزير الطاقة والصناعة 
القطري محمد صالح السادة، إن 

دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم 
استثمار نحو 210 مليار دوالر في 

مشروعات البنية التحتية خالل 
الفترة الممتدة حتى عام 2020.

باختصار

أقلعت الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية ”سوالر إمبلس 2” أمس من أبوظبي في رحلة 
تاريخية للدوران حول العالم دون استخدام قطرة وقود واحدة، في مسعى لفتح آفاق جديدة 

الستخدمات الطاقة النظيفة في العالم.

سوالر إمبلس 2 تنطلق من أبوظبي لتفتح آفاقا لطاقة المستقبل
[ الرحلة تنطلق من أبوظبي وتعود إليها بعد 5 أشهر  [ أول رحلة للدوران حول العالم دون استخدام قطرة وقود واحدة

السويسريان بيكار وبورشبيرغ أكدا قبل انطالق الرحلة أنهما يريدان {تغيير العالم}

} املنامة - توقعت شـــركة أرامكو الســـعودية 
أمس أن يؤدي الهبوط احلاد ألســـعار الطاقة 
إلى مشـــروعات في قطاع النفط والغاز بقيمة 
تصل إلى تريليون دوالر على مســـتوى العالم 

خالل العامني املقبلني.
وقـــال أمني الناصر، نائب رئيس الشـــركة 
للتنقيب واإلنتاج خـــالل مؤمتر لقطاع الطاقة 
يعقـــد فـــي البحريـــن، إن ”التحديـــات خالل 
موجـــات الهبوط باتت اليـــوم أكثر تعقيدا من 
ذي قبـــل… في هـــذه اللحظة يســـتعد القطاع 
العاملـــي الحتمـــال إلغاء متويالت رأســـمالية 

كبيرة في قطاع النفط والغاز العاملي“.
وكشـــف أن أرامكـــو وردتهـــا ”أنبـــاء من 
القطـــاع عن أن هناك مشـــروعات مقررة بقيمة 
تريليون دوالر سيتم إلغاؤها أو تأجيلها خالل 

العامني املقبلني“ بســـبب تراجع أسعار النفط 
وانحسار اجلدوى االقتصادي لتلك املشاريع، 

دون أن يوضح مصدر هذه التقديرات.
وهبـــط ســـعر خام برنـــت مـــن 115 دوالرا 
للبرميـــل فـــي يونيـــو املاضـــي إلـــى نحو 60 
دوالرا حاليـــا بســـبب تخمة املعـــروض التي 
عززتها زيادة حادة في إنتاج النفط الصخري 

األميركي إلى جانب تراجع الطلب العاملي.
ويئـــن بعض من صغار الشـــركات والدول 
املنتجـــة للنفط حتـــت وطأة هبوط األســـعار 
الذي دفع عددا من شـــركات النفط إلى خفض 

موازناتها االستثمارية.
وقالت مصادر بالقطاع لرويترز إن أرامكو 
نفسها جمدت أنشـــطة االستكشاف والتنقيب 
عن النفـــط والغاز في امليـــاه العميقة بالبحر 

األحمـــر وعلقـــت خططا لبناء محطـــة للوقود 
النظيـــف بتكلفـــة مليـــاري دوالر فـــي كبـــرى 

مصافيها النفطية في رأس تنورة.
وفي يناير املاضي قال الرئيس التنفيذي 
للشركة خالد الفالح، إن أرامكو سوف تعيد 
التفاوض بخصوص بعض العقود وترجئ 
بعــــض املشــــروعات بســــبب نزول أســــعار 

النفط.
على صعيـــد آخر قال الناصـــر إن أرامكو 
تديـــر حاليـــا 212 منصـــة حفر للنفـــط والغاز 
وأنها لم تقرر بعد زيادة العدد هذا العام. وذكر 
أن الشركة، التي تدير مشـــاريع النفط والغاز 
في الســـعودية، لم تقرر بعد زيادة العدد خالل 
العام احلالي، وأنها ستنتظر ملعرفة متطلبات 

اإلنتاج.

وكانت مصادر في الشـــركة قـــد ذكرت في 
وقـــت ســـابق أن أرامكو شـــغلت 210 حفارات 
للنفط والغاز في العام املاضي، وهو عام شهد 

نشاطا غير عادي.
واستبعدت مصادر في القطاع أمس تغيير 
خطط أرامكـــو لعام 2015 علـــى صعيد النفط، 
لكنها رجحت زيادة عدد حفارات الغاز مع منو 

الطلب احمللي.

أرامكو تتوقع إلغاء مشروعات للنفط والغاز بقيمة تريليون دوالر

أمين الناصر:

التحديات خالل موجات 

الهبوط باتت اليوم أكثر 

تعقيدا من ذي قبل

السعودية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار النفط

} يؤكد معظم المحللين االقتصاديين أن 
السعودية أدارت أزمة انخفاض أسعار النفط 

بشكل يحفظ مصالح غالبية أعضاء منظمة 
أوبك.

وتبدو السعودية مصرة على تحقيق 
التوازن في سوق النفط من خالل عوامل 

العرض والطلب، وهي ترفض أن تقوم بدور 
المنتج المتأرجح، الذي يرفع ويخفض 

اإلنتاج لحماية األسعار.
كما رفضت أن تتحمل أوبك عبء خفض 

اإلنتاج إذا لم تشارك دول منتجة من خارجها 
في خفض اإلنتاج، ألنها ترى أن ذلك لن 

يعالج مشكلة فائض المعروض في األسواق.
وتؤكد الرياض أنها متمسكة بسياساتها 
في الدفاع عن حصتها السوقية، وأنها يمكن 

أن تنتظر طويال حتى تستعيد األسواق 
توازنها بعد أن تؤدي األسعار الحالية إلى 

توقف إنتاج الكثير من الحقول مرتفعة 
التكلفة.

هبوط األسعار أدى إلى أضرار متباينة 

على منتجي منظمة أوبك، حيث بلغت 
األضرار ذروتها في إيران والجزائر وفنزويال 

وهي تضغط لخفض اإلنتاج، وعقد اجتماع 
طارئ للمنظمة لكن السعودية رفضت تلك 
الضغوط وأصرت على موقفها المتمسك 

باإلنتاج الحالي.
وامتدت الضغوط على السياسة التي 

تتبعها السعودية، لتأتي من خارج المنظمة 
وخاصة من روسيا، حيث انتقد إيغور 

سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت 
الروسية، الذي اتهم أوبك وبشكل خاص 

السعودية بزعزعة االستقرار في سوق النفط.
لكن السعودية تمسكت بموقفها، وقالت 

إن السعر الحالي القريب من 60 دوالرا 
مناسب في الوقت الراهن لها ولبقية دول 

الخليج. ورأى محللون أنها تسعى من وراء 
ذلك إلى تحقيق بعض األجندات السياسية.

ويعتقد مراقبون أن تلك األجندات تتعلق 
بمواقف روسيا وإيران اللتين تتدخالن في 

شؤون المنطقة العربية، األمر الذي يهدد 
االستقرار في منطقة الشرق األوسط.

هناك ضغوط على روسيا التي تفقد 50 
مليار دوالر سنويا بسبب تراجع عائداتها 

النفطية، األمر الذي يهدد بنفاد احتياطاتها 

المالية، ويجعلها تفكر في المساهمة بعودة 
االستقرار إلى الشرق األوسط وبشكل خاص 
في سوريا، وإقامة عالقات متوازنة مع دول 
الخليج التي تتحكم بسوق النفط العالمي.
وفي األجندة االقتصادية ترى الرياض 

أن انخفاض األسعار سيؤدي إلى انخفاض 
فائض المعروض من خالل توقف إنتاج 

الكثير من الحقول وتراجع اإلنفاق 
الرأسمالي على إنتاج النفط في مناطق 

عديدة غير قادرة على المنافسة، وبشكل 
خاص النفط الصخري مما يقلص من 

المعروض على المدى المتوسط والطويل.
وطوال سنوات ارتفاع األسعار تدفقت 
االستثمارات إلى الحقول مرتفعة التكلفة 
مثل حقول المياه العميقة وحقول القطب 
الشمالي وحقول النفط الثقيل في كل من 

كندا وفنزويال، وحقول النفط الصخري في 
الواليات المتحدة، وقد ساهم ذلك في زيادة 

اإلنتاج بنحو 3 ماليين برميل يوميا في 
السنوات الثالث األخيرة.

لكن أسعار النفط انهارت من 115 دوالرا 
للبرميل في يونيو الماضي إلى 45 دوالرا 

في يناير قبل أن تستقر عند 60 دوالرا حاليا، 
وسيؤدي ذلك على المدى المتوسط والطويل 

إلى انعدام الجدوى االقتصادية لنحو 20 
بالمئة من ذلك اإلنتاج أو ثلث عدد الحقول.

ويبدو أن حرب االستنزاف النفطية تكتب 
شهادة وفاة حوض بحر الشمال. فبعد ذروة 
إنتاج بلغت 4.5 مليون برميل يوميا قبل 15 

عاما، انخفض اإلنتاج في العام الماضي إلى 
1.42 مليون برميل يوميا رغم االستثمارات 

القياسية، وقد يتراجع إلى نحو نصف 
مليون برميل يوميا خالل العام الحالي.
ويعتبر الخام التقليدي وخصوصا 

الخليجي أكثر قدرة على استيعاب 
المتغيرات، خاصة أن تلك الدول تتمتع 

باحتياطيات مالية كبيرة تمكنها من التعامل 
مع انخفاض أسعار النفط.

ولكن السعودية ال تبدو في عجلة 
من أمرها وهي تمسك بحصصها إذا لم 
تطلب الدول المستهلكة خفض واردتها 

من السعودية. ويبدو أن التاريخ، كما أكد 
النعيمي، سيثبت صحة قرار المنظمة، 
ويؤدي إلى إعادة رسم خارطة صناعة 

النفط وقد يؤدي إلى ميالد طفرة جديدة في 
األسعار على المدى المتوسط والطويل.

* أستاذ بجامعة أم القرى بمكة

عبدالحفيظ 
بوبعبدالرحيم محبوب يم ر ب

سوالر إمبلس 2

اقتصاد
سوق الكويت 

6.510.26

0.06%

4.578.20

0.34%

سوق مسقطسوق قطر

12.235.92

0.76%

3.751.76

0.30%

6.521.60

0.06%

سوق السعودية

9.622.96

0.46%

سوق البحرين

1.471.18

0.31%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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٥ ساعات طيران تستغرقها أطول 

املراحل بني الصني وهاواي

٢٥ يوم طيران تتوزع على ٥ أشهر 

و١٢ مرحلة

١٠٠ كيلومتر في الساعة متوسط 

سرعة الطائرة

◄

◄

◄



} الكويت – قال وزير خارجية مصر السابق، 
نبيـــل فهمي أمـــس اإلثنـــني ”إن اخلالف بني 
مصر وتركيا بـــدأ في أنقرة، ويجب أن ينتهي 

هناك، وال نقبل تدخال تركيا في شؤوننا“.
وأضاف أن ”السعودية ومصر وتركيا دول 
كبيرة والتعاون بينها مفيد للمنطقة“، معتبرا 

أن أنقرة من الدول املهمة في املنطقة.
وشهدت العالقات املصرية – التركية توترا 
شـــديدا على خلفية االنتقـــادات التي وجهها 
رجب طيب أردوغان حني كان رئيسا للحكومة 
والحقـــا حني تولـــى رئاســـة البـــالد، للنظام 
املصري بعد عزل اجليـــش الرئيس اإلخواني 
محمد مرسي استجابة لثورة 30 يونيو 2013.

وجتـــاوز أردوغان األعراف الدبلوماســـية 
واملواثيـــق الدولية في انتقاداتـــه لعبدالفتاح 
السيسي الذي انتخبه املصريون رئيسا للبالد 
فـــي أول انتخابات رئاســـية بعد عـــزل نظام 

جماعـــة اإلخوان املســـلمني املتهمـــة بإرتكاب 
جرائـــم بحـــق املصريـــني، وبتنفيـــذ عمليات 

إرهابية.
وتتهـــم دول عربيـــة وغربية تركيـــا بأنها 
حاضنـــة مالية وسياســـية للتنظيـــم الدولي 
لإلخوان املســـلمني، فيما يعتبر حزب العدالة 
والتنميـــة احلاكـــم في تركيـــا، امتـــدادا لهذا 
التنظيـــم املصنـــف من قبل العديـــد من الدول 

العربية والغربية كتنظيم إرهابي.
وتســـببت سياســـة رجب طيـــب أردوغان 
الداعمة جلماعات اإلســـالم السياسي في عزل 
تركيـــا عن محيطها العربـــي واألوروبي، وفي 
توتيـــر العالقات الدبلوماســـية واالقتصادية، 
ما فاقـــم أزمة أنقـــرة املالية، حيـــث تراجعت 
صادراتها إلى األســـواق العربية بشكل حاد، 
بالتزامـــن مـــع فـــرار االســـتثمارات العربية 

واألوروبية منها.

وفـــي محاضرة لـــه باملعهد الدبلوماســـي 
الكويتي بعنوان ”الوضع العربي بني احلاضر 
واملستقبل“، أكد  فهمي أن ”اجلرح كبير جدا، 
ومشـــكلة اإلخوان في مصر أنهم ينظرون إلى 
أنهـــم هم مصر، ونحن نراهم جزءا من مصر“، 
الفتا إلـــى ”ضرورة تغيير نهـــج اإلخوان وأن 
تكون مصر األساس، إضافة للبعد عن العنف“.
وعبر فهمي عن قلقه ملـــا يحدث في العالم 
العربـــي قائال ”العالم العربـــي في خطر ليس 
ككيان جغرافي وثقافي وإمنا ككيان سياســـي 
جنده مهتزا في كثيـــر من قراراته، مترددا في 
تصرفاتـــه، يعالج كرد فعـــل لألحداث وال يدير 

ويسيطر على مستقبله وأهدافه“.
وأضاف ”إذا نظرنا للعالم العربي ســـنجد 
أن التغييـــر املفاجئ فيـــه أكثر في معدالته عن 
التغييـــر املفاجئ فـــي أي منطقة فـــي العالم، 
وســـنجد أن املنطقـــة العربيـــة أكثـــر املناطق 

اجلاذبة للنزاعـــات العربية – العربية وغيرها 
وأكثر الساحات دموية“.

ولفـــت إلى أن ”احملير مع كل هذا أن العالم 
العربـــي هـــو أنه مييل إلـــى اتهـــام الغير في 
مشاكله، ثم يستدعي الغير حلل هذه املشاكل“.

وقـــال إن ”أغلـــب الدول العربية تســـتورد 
الغذاء والطاقة والســـالح واملياه، وفي الوقت 
نفســـه أغلب اســـتثمارات العرب خارج العالم 
العربي، ومع ذلـــك نتهم الغير ثم نضع خيرنا 

لدى الغير“.
وحتـــدث فهمـــي عـــن عنصر الشـــباب في 
العالم العربي، مشيرا إلى أنه ”عنصر إيجابي 
إن أحســـن اســـتغالله“، وقـــال إن ”منتصـــف 
العالم العربي حتت ســـن الـ25 ســـنة، و65 في 
املئة أقل من 30 ســـنة، وهذا يعنـــي أن العالم 
العربـــي يريـــد التغييـــر ألن طبيعة الشـــباب 

تتطلع إلى التغيير“.

وقال "أمام العالم العربي 3 حتديات أولها 
احلفـــاظ على الهوية العربية لدولنا كأســـاس 
وأن جتمـــع كل مواطنيهـــا بـــكل التوجهات، 
ويجـــب الوقـــوف أمـــام مـــن يريـــد تفتيتهـــا 
لصالح العرقيـــات، وثانيا بناء الكيان العربي 
اقتصاديـــا واجتماعيا لالنضمام لركب التقدم 

العاملي".
أما التحـــدي الثالـــث، فيكمن في إرســـاء 
منهجية جديدة في العمل السياســـي العربي 

كإيجاد آلية للتعامل مع هذه القضايا عربيا.

نبيل فهمي يحمل تركيا مسؤولية توتر العالقات مع مصر
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أضداد
«موقف داود أوغلو محرج جدا، حيث يتحكم أردوغان بكل نواب 

حزب العدالة والتنمية ويحركهم كيفما يشـــاء من أجل تحقيق 

مصالحه الخاصة، وهو ما يضايقهم بشكل واضح».

دولت بهتشيلي
زعيم حزب احلركة القومية املعارض التركي

«أغلب الناخبني سيصوتون في االنتخابات املقبلة غير واعني حيث 

تسيطر عليهم املخاوف، فليس هناك طلب على الديمقراطية. 

ولن يستطيع حزب الشعب الجمهوري، الخروج من قوقعته». 

الله كمال
كاتبة وصحفية في جريدة زمان التركية

«إن النقطـــة التي وصلت إليها الحكومة التركية بعد 13 عاما من 

توليها الســـلطة هي تأســـيس دولة بوليســـية في تركيا بتحويل 

أجهزة الدولة إلى أجهزة تجسس». 

عاكف حمزة تشيبي
رئيس الكتلة النيابية حلزب الشعب اجلمهوري التركي

صالحيات الرئيس تشعل حربا كالمية بني أردوغان واملعارضة التركية 

} اعتبر كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب 
الشعب اجلمهوري املعارض أن حتركات 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسعيه 
لتطبيق النظام الرئاسي وترؤسه ثاني 

اجتماعات مجلس الوزراء بدال من رئيس 
احلكومة داود أوغلو، محاولة للسيطرة 

على مؤسسات الدولة وتهيئة أرضية 
التفرد باحلكم.

وميثل حزب الشعب اجلمهوري الشق 
األكبر للمعارضة التركية التي تلتقي في 

إدانة محاوالت حزب العدالة والتنمية 
اإلسالمي التغلغل في مفاصل 

الدولة والسيطرة على 
مؤسساتها.

وال تعد القضية 
اخلالفية احلالية التي 

أثارها الرئيس التركي 
بترؤسه ثاني اجتماع 

ملجلس الوزراء، 
القضية اخلالفية 

الوحيدة مع املعارضة 
وحتديدا مع حزب 

الشعب اجلمهوري، 
لكنها األحدث في 
سلسلة مواجهات 

منذ كان رجب طيب 

أردوغان رئيسا للحكومة. وتتجه املعارضة 
التركية إلى مزيد من التصعيد مع رجب 

طيب أردوغان قبيل االنتخابات التشريعية 
املقررة في يونيو القادم، في مواجهة قد 

تكون األشرس على اإلطالق، واختبارا أيضا 
لقدرتها على وقف محاوالت حزب العدالة 

والتنمية للهيمنة على مؤسسات الدولة 
وتطويعها ألجندته السياسية.

 ويرى كمال كليجدار أوغلو أن سياسة 
أردوغان تهدد النظام الدميقراطي واحلريات 
العامة، مشيرا إلى أن الرئيس التركي بدأ في 

اتخاذ إجراءات لتسخير مؤسسات الدولة 
خلدمة أجندته اخلاصة.

وال يتوقف كليجدار أوغلو عن انتقاد 
توجهات حكومة أردوغان السياسية، معتبرا 

ضمنا أن هناك محاوالت مستميتة من 
العدالة والتنمية ألخونة مؤسسات الدولة.
ويلتقي زعيم حزب الشعب اجلمهوري في 

موقفه من ترؤس أردوغان ملجلس الوزراء 
ومطالبته بتطبيق النظام الرئاسي على غرار 
املعمول به في املكسيك، مع دولت بهتشيلي، 

زعيم حزب احلركة القومية املعارض الذي 
وصف حتركات أردوغان باالنقالب على 

القصر اجلمهوري.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن الرئيس 

التركي الذي يفترض أنه رئيس جلميع 
األتراك مبختلف 

توجهاتهم السياسية، 
يتجه إلى إحكام 

قبضته على الدولة 
وفق أجندة حزبه، ال 
وفق املصالح العليا 

للبالد.
وتنتقد املعارضة 

محاوالت حزب العدالة والتنمية احلاكم 
إظهار الوزراء األربعة املتهمني بقضايا 

الفساد على أنهم أبرياء رغم التحقيقات 
التي أثبتت تورطهم في الرشوة والفساد، 

وهو شق آخر من املواجهة املرشحة 
للتصعيد، أي ملفات الفساد واحلصانة التي 

مينحها أردوغان لوزرائه واملسؤولني من 
حزبه.

 وقد أعرب كمال كليجدار أوغلو أيضا، 
عن استيائه من قيام الرئيس رجب طيب 

أردوغان بتوجيه انتقادات حادة حملافظ 
البنك املركزي إردم باستشي، لرفضه خفض 

سعر الفائدة بالقدر الكافي رغم االرتفاع 
القياسي في سعر الدوالر.

وقال ”انتقادات رئيس اجلمهورية حملافظ 
البنك املركزي، غير صائبة، وكما يعلم 

اجلميع فإن الرؤساء في كل الدول املعمول 
فيها بالنظام البرملاني، ال يتدخلون على 
اإلطالق في أعمال البنوك املركزية، وهذا 

تصرف غير صحيح“.
وأوضح أن رئيس الوزراء والوزير 

املعني، هما فقط املسؤوالن عن البنك املركزي 
وسياساته، مشيرا إلى أن القانون في تركيا 

يهان مبثل هذه االنتقادات.
وذّكر زعيم حزب الشعب اجلمهوري بأن 

الرئيس أقسم في البرملان على شرفه بأنه 
سيبقى محايدا، وقال من هنا أريد أن أذكره 
بأنه أقسم على شرفه، وأطلب منه أن يوفي 

بقسمه.
وتخشى املعارضة التركية من أن احلرب 

التي أعلنها أردوغان على البنك املركزي 
التركي من جهة، ومحاوالته الهيمنة على 

املؤسسات احلكومية من جهة أخرى، مقدمات 
للتفرد بالسلطة في ظل رفضه للمواقف 

املعارضة لتوجهاته السياسية واالقتصادية 
واعتباره كل مخالف لرأيه متآمرا وخائنا.

} لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قناعة سبق وأن عّبر عنها في أكثر من 

تصريح قبل ترؤسه أمس االثنني اجتماع 
مجلس الوزراء، بأن نظام احلكم في تركيا 

أصبح ميثل من الناحية اإلدارية بيروقراطية 
متهالكة تعيق سرعة اتخاذ 

القرارات.
ويرى أنه حان الوقت 

لتكييف ومالءمة نظام 
احلكم بشكل يسمح لتركيا 

بالتقدم، وأن املتغيرات الدولية 
واإلقليمية تطرح حتمية 
فّك القيود وتطبيق 
النظام الرئاسي 

بصالحيات أوسع 
لتتخذ أنقرة 
موقعها بني 

الدول الرائدة، 
على حّد تقديره.
وبقي منصب 
رئيس اجلمهورية 

منذ تأسيس الدولة 
التركية احلديثة على 

يد كمال أتاتورك 
في عشرينات القرن 

املاضي، منصبا 
فخريا وال يتعدى 

دوره في معظم األحيان تقريب وجهات النظر 
بني فرقاء الساحة السياسية، والعمل على 

حتقيق التوافق السياسي بني احلكومة 
واملعارضة.

ولم يخف الرئيس التركي رغبته في 
تطبيق النظام الرئاسي، لكن على غرار ما هو 
معمول به في املكسيك، دون غيرها من الدول 

التي تطبق هذا النظام.
ويتمتع النظام الرئاسي في املكسيك 

الذي يبدو أردوغان مياال له أكثر من غيره 
من األنظمة الرئاسية األخرى، بصالحيات 
أوسع، ويواجه انتقادات دولية حادة ألنه 

أقرب إلى النظام السلطوي الشمولي، 
بتجميع كل السلطات بيد رئيس البالد 

مع منحه صالحية تعيني رئيس احملكمة 
الدستورية والقضاة واملدعني العامني 

ومدراء األمن العام وقادة القوات املسلحة، 
ومتتيعه بحق الفيتو ضد القرارات 
البرملانية، واملوازنة العامة للدولة.

ويرى أن من حق رئيس الدولة التمتع 
بصالحيات أوسع من تلك التي متتع بها 

رؤساء تركيا املتعاقبون منذ تأسيس تركيا 
احلديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك.

وقال مرارا منذ توليه رئاسة البالد في 28
أغسطس 2014، إن وضع تركيا يحتاج اليوم 

أكثر من ذي قبل إلى نظام رئاسي بصالحيات 
فعلية، ال صورية لتحّرر أنقرة من نظام 

مقيد ومعرقل للتنمية والتطور السياسي 
واالقتصادي.

ويدافع رجب طيب أردوغان بشدة عن 
مسعاه لتطبيق النظام الرئاسي، مثلما يدافع 

بشدة عن موقفه الداعي إلى تخفيض سعر 
الفائدة، وهو باب آخر من املواجهة املعلنة 

بينه وبني معارضيه.

وحذر الرئيس التركي في أكثر من 
مناسبة من أن الدفاع عن أسعار الفائدة 

املرتفعة يعتبر ”خيانة“، وقال إن على محافظ 
البنك املركزي ونائب رئيس الوزراء لشؤون 

االقتصاد أن ”يطورا أداءهما“، متهما في 
الوقت ذاته من سماها بجماعات الضغط 

اخلارجية بالوقوف وراء إرباك عمل البنك 
املركزي ومحاولة التأثير على السياسة 

النقدية للدولة، في إشارة إلى جماعة فتح 
الله كولن، حليفه السابق وخصمه احلالي 

الذي يقيم في الواليات املتحدة.
وقال ”إن تركيا تواجه تهديدا بالغ 

اخلطورة من جماعة ضغط سعر الفائدة، وكل 
من يدافع عن تلك الفائدة املرتفعة يأمتر بأمر 

جماعة ضغط سعر الفائدة وهذه خيانة في 
حق هذا الشعب“.

ويعتبر أردوغان أن هناك حملة تخويف 
تقودها جماعات خارجية، ملنع املركزي 

التركي من تخفيض سعر الفائدة، مرجحا 
وجود مؤامرة تستهدف 
وقف النمو االقتصادي 
واإلجنازات السياسية 

التي حققها حزبه 
”العدالة والتنمية“.
وهاجم الرئيس 

التركي إردم باستشي 
محافظ البنك املركزي 

واتهمه ضمنا بالضعف، مشيرا إلى احتمال 
وجود تأثير خارجي على قراراته، كما أكد 

على وجوب سرعة جتاوب املركزي مع دعوته 
خلفض سعر الفائدة.

وفي تصعيد للمواجهة التي أثارت 
قلق املستثمرين قال أردوغان أيضا في 
تصريحات إنه أجرى محادثات مع إردم 

باستشي محافظ البنك املركزي الذي يتعرض 
النتقادات بسبب عدم خفض أسعار الفائدة 
بالسرعة التي يطالب الرئيس التركي، ومع 

علي باباجان نائب رئيس الوزراء واملسؤول 
عن امللف االقتصادي. 

النظام الرئاسي بصالحيات أوسع ضرورة لتكون تركيا بني الدول الرائدة

أردوغان يسعى للسيطرة على مؤسسات الدولة والتفرد بالحكم

اعتبر كمال كليجدار {
الشعب اجلمهوري املعا
الرئيس التركي رجب ط
لتطبيق النظام الرئاسي
اجتماعات مجلس الو
احلكومة داود أوغلو،
على مؤسسات الدولة

التفرد باحلكم.
وميثل حزب الشعب
األكبر للمعارضة التركية
إدانة محاوالت حزب
اإلسالمي ال
الدولة و
مؤسس
وال
اخلال
أثاره
بترؤ
مل

} لدى الرئيس التركي رجب طيب أر
قناعة سبق وأن عّبر عنها في أكثر من
تصريح قبل ترؤسه أمس االثنني اجت
مجلس الوزراء، بأن نظام احلكم في
ميثل من الناحية اإلدارية بيرو أصبح
متهالكة تعيق سرعة اتخاذ

القرارات.
ويرى أنه حان الو
لتكييف ومالءمة نظا
احلكم بشكل يسمح ل
بالتقدم، وأن املتغيرات
واإلقليمية تطرح حت
فّك القيود وتطب
رح ي يي

النظام الرئا
بصالحيا
لتتخذ أ
موقعها
الدول ال
حّد على

رجب طيب أردوغان
رئيـــس تركيا منذ 28 أغســـطس 2014، ورئيـــس وزرائها من 

مـــارس 2003 إلـــى تاريـــخ انتخابه رئيســـا للبـــالد، عضو حزب 

العدالة والتنمية الذي يملك األغلبية البرملانية.

كمال كليجدار أوغلو
حاصل على شهادة جامعية فى االقتصاد، ودخل البرملان عن 

حزبه فى إســـطنبول عـــام 2002، ثم فاز مجـــددا عام 2007، 

ويتولى حاليا رئاسة الحزب الجمهورى.

تركيا تواجه تهديدا بالغ الخطورة من 

جماعة ضغط سعر الفائدة، وكل من يدافع 

عن ذلك يأتمر بأمر جماعة الضغط

سياسة أردوغان تهدد النظام الديمقراطي 

والحريات، وقد بدأ في اتخاذ إجراءات لتسخير 

مؤسسات الدولة لخدمة أجندته الخاصة

انتقدت المعارضة التركية ما سمتها محاوالت الرئيس رجب طيب أردوغان 
السيطرة على مجلس الوزراء، وتوسيع صالحياته، وسعيه لتحويل الحكم 
في تركيا إلى نظام رئاســــــي على شــــــاكلة النظام في المكسيك، في تحرك 
لم يخرج –حســــــب المعارضة أيضا- عن ســــــياق حملته على محافظ البنك 
المركزي إردم باستشــــــي وحربه الشرسة لتطويع مؤسسات الدولة وضبط 

إيقاعها على إيقاع أجندة وتوجهات حزبه ”العدالة والتنمية“ اإلسالمي.

وترأس أردوغان أمس اإلثنين، في القصر الرئاســــــي بالعاصمة أنقرة، 
ــــــي بعد االجتماع األول،  ــــــس الوزراء للمرة الثانية على التوال اجتماع مجل

الذي جرى يوم 19 يناير الماضي.
ويؤكد الرئيس التركي على حتمية االنتقال إلى النظام الرئاســــــي، لكن 
المعارضة تخشــــــى من أن تكون تحركات أردوغان مقدمة للتفرد بالسلطة، 

وقمعا للحريات العامة، والهيمنة على مؤسسات الدولة.

ويقود كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكثر أحزاب 
المعارضة ثقال سياسيا واألكثر أهمية من الناحية التاريخية، جهودا حثيثة 

في محاولة لوقف تحركات أردوغان للسيطرة على مؤسسات الدولة.
ــــــى وقع االتهامات المتبادلة بين الرئيس التركي وشــــــق واســــــع من  وعل
ــــــو، تتجه المواجهة بين  المعارضة ممثال أساســــــا في كمال كليجدار أوغل

الطرفين إلى مزيد من التصعيد.

نبيل فهمي: 

الخالفات بدأت في تركيا 

ويجب أن تنتهي هناك وال 

نقبل تدخال تركيا في شؤوننا



د. حمادي نورالدين

} توقفت مطوال عنـــد محاضرة صاحب كتاب 
الثابـــت والمتحـــول أدونيس التـــي ألقاها في 
معـــرض القاهرة الدولي للكتـــاب يوم 5 فبراير 
2015، والتـــي كان عنوانهـــا تجديـــد الخطاب 
الديني، ألطرح التســـاؤل؛ إلـــى أي مدى يمكن 
اعتبـــار الخطـــاب الديني مســـؤوال عن تخلف 
العالم اإلســـالمي والدعوة إلى ممارسة العنف 

ضد اآلخر؟
ومن خالل تتبع المشهد اإلعالمي والثقافي 
نـــرى أنـــه يعرض موقفيـــن في غايـــة التطرف 
والتشـــدد فـــي قضيـــة الخطاب الدينـــي، يقف 
األول فـــي مقابل الثاني إلـــى درجة أنه يريد أن 
يسلب المثقف حرية التفكير ويجعله أسير أحد 

الموقفين، أما العامة فحدث وال حرج.

وبالعـــودة إلى موضوع المحاضرة نرى أن 
الشـــاعر أدونيس، أحد أقطـــاب الموقف األول، 
كرر فيه أفكاره الســـابقة مثل أن اإلسالم رسالة 
وليـــس دولـــة، وأنـــه ال يمكن معالجـــة قضايا 
العصـــر بفتاوى الشـــافعي، أو ما قاله ســـابقا 
في محاضرته التي أثـــارت ردودا والتي كانت 
عـــن المرأة في القـــرآن حيث ألقاهـــا بالمكتبة 
الوطنية بالجزائر في أكتوبر 2008، وجاء فيها 
أنـــه ال يوجد نـــص واحد واضح يحـــدد حرية 
المرأة وذاتها المســـتقلة في القرآن، إنما هناك 
تأويـــالت أو قراءات للفقهـــاء، وبنفس المنطق 
صـــرح لجريدة النهـــار الجزائريـــة بتاريخ 16 
أكتوبـــر 2008 قائال : جد لي مفكـــرا واحدا من 
بيـــن مليار و300 مليون مســـلم مثل ســـبينوزا 

والفارابي وابن رشد.
التيار التجديـــدي بما يمثله من الســـمات 
الســـابقة، مع تفاوت فيما بيـــن أصحابه يمكن 
تصنيفه من حيث المنطلقات إلى ثالثة مناهج:

1 – النموذج الذي تعامل مع التراث الديني 
اإلســـالمي بطريقة تعامل المفكرين األوروبيين 
مع تراثهم الديني المســـيحي، بأسلوب يطفح 
بالتحامـــل واإلرباك على خلفيـــة التخلص من 
تراث القرون الوسطى مثلما فعل الغرب، ويمثل 
هذا النموذج محمد أركون، نصر حامد أبو زيد، 

محمود طه، سعيد العشماوي، وغيرهم.
2 – النمـــوذج العقالني: الـــذي عرفه العرب 
في العقـــود األخيرة، وهو نمط مـــن الباحثين 
له مهارات خاصة في لعبـــة التلفيق المعرفي، 
والعمـــل علـــى الغرائب والالفت المســـتفز من 
المعاني واآلراء واألفكار، كما أنه نمط ال يجهد 
نفســـه كثيرا في البحث عن الحقيقة في التراث 
ألنه وعر جدا ويتعامل مع القرآن كونه تراثا ال 
كالم الله، والذي يمثله أدونيس، حسين مروة، 

الطيب تيزيني، حسن حنفي، وغيرهم.
في المقابل نجد تيارا ســـلفيا، كما يســـمي 
نفســـه ألن الســـلفية مرحلة تاريخية وليســـت 
مذهبـــا، يعبر عن بنية تفكيـــر تتميز بانغالقها 
على التـــراث، ونقصد بالتراث هنـــا ما أنتجه 
الفقهاء مـــن فتاوى وأحكام، تـــرى أن التجديد 
دعوة منحرفة تريد التفلت من الدين اإلسالمي.

التيـــار الرافـــض للتجديـــد يمثـــل صـــدى 
وارتدادا لهزيمة فكرية وحضارية عاشها العالم 
اإلســـالمي منذ منتصف القرن الرابع الهجري، 
تاريخ شيوع دعوى غلق باب االجتهاد وسقوط 

بغداد وما تالها من سقوط األندلس.
ويتميـــز هـــذا التيار فكرا وفقهـــا بالجمود 
وتقديس نصوص الفقهاء القدامى مما ســـاهم 
في تبلد األذهان وقصور الفهم، وصرنا كائنات 
تحفظ وتســـلم بالمحفـــوظ، مما غيـــب الوعي 
التجديدي النقدي والتجاوزي وكأننا في ثقافة 
الهزيمـــة ال ثقافـــة الحكمة، وثقافـــة التقليد ال 

االجتهاد والتجديد.
كما أن هذا االتجاه سّوق لفقه ارتبط، شرعا 
وعقال، بواقع ال يمت بصلـــة للواقع المعاصر، 

ومن أمثلة ذلك:
النظرة لغير المسلمين القائمة على أساس 
العـــداء، المنطلقة مـــن فكـــرة دار الحرب ودار 
اإلســـالم، التي هي اجتهـــاد فقهي صرف أملته 
ســـياقات تاريخيـــة معينة، وهي قطعا ليســـت 

نصوصا شرعية ثابتة.

استدعاء لغة فقهية حكمت العالم في زمنها 
مثل السبي، والغنائم، والجزية، في زمن تحكمه 

معاهدات دولية ومواثيق حقوق اإلنسان.
نظرة تجاه المـــرأة قوامها (النقاب، المرأة 
عورة، المرأة ال يجوز أن تكون في موقع قيادة).

نمـــوذج اللبـــاس للرجـــال وإعفـــاء اللحية 
وشـــكلها وهو ليس من قطعيات الدين، بل هو 

انعكاس ألعراف وعادات المجتمعات.
ولســـنا بحاجـــة إلـــى أن نؤكـــد أن كل ذلك 
وغيـــره، ليس هـــو صورة اإلســـالم الحضارية 
التـــي يجب إبرازها، بل هـــو نمط من الوصاية 
على الدين يمارسها ضعاف العقول والناقمون 

لتمنح صكا للغفران لمن تشاء.
وهذا التيار قدم خدمة مجانية للمستشرقين 
إن لم يكن  والمفكرين واإلعالميين في الغرب – 
هو من قام بصناعتها – للطعن في اإلسالم مما 
جعل واحدا منهم وهو ميشـــال أنفراي يصرح 
بأن العنف والدعوة إليه منصوص عليهما في 

القرآن.
وبعيـــدا عن هذيـــن االتجاهيـــن ونظرة كل 
واحـــد منهما للتجديـــد، يجـــب أوال أن نطرح 
الســـؤال التالي: لمن نجدد الخطاب في وطننا 

العربي، هل للسياسيين الذين يعيشون غربة عن 
شعوبهم، ويتحدثون باسمها رافعين شعارات 
الممارسة الديمقراطية ليخفوا وجها كالحا من 
الصراعات المتخلفة؟ أم للنخبة المنقسمة على 
نفســـها بين متشـــبث بالماضي نصا وتجربة 
فـــي رحلة شـــوق وحنيـــن النتصـــارات صالح 
الديـــن األيوبي ومكتبة المأمون وأيام األندلس 
المفقود، وبين من ولى وجهه للغرب داعيا إلى 
استنســـاخ تجربته ألنه طوق النجاة الوحيد؟ 
أم نجـــدد للعامـــة التي أنهكتهـــا رحلة البحث 
عـــن لقمة العيش والعوز ورفع الجهل والعدالة 
والحرية؟ التجديد يتطلب بيئة صحية ركائزها 

ما يلي:
منظومـــة علميـــة وتعليميـــة تســـعى لرفع 
مســـتوى الفـــرد المســـلم، الذي ال يقـــرأ حتى 
يســـتطيع أن يـــدرك حالة التدنـــي الحضاري، 
التطـــور  نحـــو  الخطـــوات  أولـــى  ويخطـــوا 

والتحضر واالنعتاق وتقبل اآلخر.
منظومة سياسية تدرك أن الممارسة الحقة 
للحكم ال تكون بالشـــعارات أو العنف، بل تكون 
بقناعات راسخة وممارسات فعلية لبناء الثقة، 
يشـــترك فيها الجميع لتجســـيد دولة القانون 

وثقافتهـــا، والتداول الســـلمي على الســـلطة، 
المواطنـــة  واحتـــرام  القضـــاء،  واســـتقاللية 

وحقوق اإلنسان.
منظومة اقتصاديـــة ناجحة، تنبع من جهد 
األفراد، وليس مـــن اقتصاديات الريع وتقلبات 
باالطمئنـــان  يحـــس  الفـــرد  تجعـــل  المنـــاخ، 

واالستقرار وعدم الخوف من غد مجهول.
وقبل ذلك ال يمكن أن نتحدث عن أي تجديد 
ألي خطـــاب، ســـواء أكان دينيـــا أم ثقافيـــا أم 
سياســـيا، ألنه يبقى ترفا فكـــري ال يجد مكانه 
في واقع يعج بالرداءة، فرفع هذه الرداءة ينتج 
خطابـــات متوازنـــة وحضارية، ألنهـــا بمنطق 
الحتميـــة العلمية ســـوف تفرق بيـــن المقدس 

والمدنس.

} الربــاط  - أدانت المنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلـــوم والثقافة ”إيسيســـكو“ إعالن اتحاد 
معلمي التربية الدينية في الدنمارك عن رغبته 
في إدراج الرســـوم الســـاخرة عن المقدسات 
الدينيـــة، ومنهـــا الرســـوم الكاريكاتورية عن 
الرســـول محمد صلـــى الله عليه وســـلم، في 
مناهـــج التعليـــم، بدعـــوى أن تدريـــس هـــذه 
الرسوم ”سيساعد في التعرف على العالقة بين 

القضايا الدينية واالجتماعية والسياسية“.
واســـتهجنت منظمة الـ“إيسيســـكو“، في 
بيـــان أصدرتـــه األحـــد الماضـــي، دعم بعض 
السياســـيين الدنماركيين لهـــذا اإلعالن، كما 

أدانـــت، بشـــدة، دعوة حزب الشـــعب اليميني 
الرســـوم  تدريـــس  جعـــل  إلـــى  الدنماركـــي 
الكاريكاتوريـــة عن الرســـول محمد صلى الله 

عليه وسلم إلزاميا في الدروس الدينية.
في هـــذا اإلطار قـــال عبدالعزيز بن عثمان 
التويجـــري المديـــر العام الـ“إيسيســـكو“ إن 
الدعـــوة إلـــى إدراج هذه الرســـوم في مناهج 
التعليم بالدنمـــارك هي ”تصرف عنصري غير 
أخالقي يراد منه اســـتفزاز مشاعر المسلمين، 
واختيـــار تربـــوي غيـــر ســـليم ال يســـهم في 
تنشـــئة المتعلمين على الحوار بين الثقافات 
والتحالف بين الحضـــارات، واحترام التنوع 

الثقافي واألديـــان والتعايش بين أتباعها، بل 
يشجع على الكراهية والعنصرية“.

ودعـــا المدير العام للـ“إيسيســـكو“ الدول 
األعضاء ومجلس أوروبا والبرلمان األوروبي 
والـ“يونيســـكو“ واألمم المتحـــدة والفاتيكان 
إلى إدانة هذا االقتراح االستفزازي المناهض 
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ولقرار األمم 
المتحـــدة الداعي إلى عدم التعـــرض لألديان 

وتشويه الرموز الدينية واإلساءة إليها.
الحكومة  التويجـــري  عبدالعزيز  وطالـــب 
الدنماركيـــة بالتدخـــل العاجـــل لمنـــع تنفيذ 
هـــذا اإلجـــراء، تفاديا النعكاســـاته الســـلبية 

على الســـلم واألمـــن الدوليين، وعـــدم إتاحة 
الفرصـــة للجماعات المتطرفة الســـتغالل هذا 
االســـتفزاز، غير المبرر، في القيام بتصرفات 

غير منضبطة.

} باريس - المعرض الدولي للكتاب بالرياض 
الـــذي افتتح يـــوم الرابع من مـــارس الجاري 
ويتواصـــل إلى يـــوم الـ14 منـــه، ينتظم تحت 
شعار عريض ُوســـم بـ“الكتاب.. تعايش“. في 
هذا المشـــغل انتظمت نـــدوة أول أمس األحد 
خصصت لتـــدارس جهود العاهل الســـعودي 
الراحـــل، الملـــك عبداللـــه بـــن عبدالعزيز في 

تحقيق التعايش بين األديان والحضارات.
اســـتعرض المتحدثون في ندوة المســـاء 
الثانيـــة (أمـــس األول) المقامة ضمن فعاليات 
معـــرض الرياض الدولي للكتاب، جهود الملك 
عبداللـــه بن عبدالعزيز فـــي تحقيق التعايش، 
حيـــث تنـــاول كل من أميـــن عام مركـــز الملك 
عبداللـــه للحوار بين أتبـــاع األديان فيصل بن 
معمر، ورئيس الحوار اإلسالمي المسيحي في 
لبنان محمد السماك، وأمين عام منظمة الدين 
من أجل السالم ويليم فندلي، النهج الذي سار 
عليـــه الملك عبدالله في الحـــوار، مرتكزا على 
الثوابت السياسة للمملكة التي أرساها والده 

الملك عبدالعزيز.
واســـتذكر ابن معمر خالل الندوة الخطاب 
األول للملك عبدالله بن عبدالعزيز إبان تأسيس 
مركز الحوار الوطنـــي واألهداف التي حملها 
الخطـــاب المتضمنة نبـــذ التعّصـــب والغلو 
والتطّرف وضرورة إيجاد بيئة صالحة إلبداء 
الرؤى الحكيمة والنيرة بما يضمن التضييق 

على الفكر اإلرهابي المنحرف، ونّوه ابن معمر 
بتوجه الملك عبدالله باالرتقاء بالحوار إيماًنا 
منه بأن الحوار أقصر طريقة إلزالة الشـــوائب 

من المفاهيم واإلقناع.
فيما رأى الســـماك أن مبادرة الحوار بين 
أتبـــاع األديـــان كانت ترياقا لعقـــول تصورت 
المملكة واإلســـالم والمســـلمين عناصر ثابتة 
فـــي التطـــرف واإلرهاب وردا ملجمـــا لكل من 
ادعـــى ذلك، مـــا فتح اآلفـــاق أمـــام العالقات 
اإلنسانية التي جعلت المملكة نموذجا عالميا 

في بناء أسس الحوار.
واستحضر ويليم فندلي في مداخلته قصة 
الدعوة التـــي وجهها له الملـــك عبدالله لعقد 
المؤتمـــر العالمي للحوار، واصفا تلك الدعوة 
بالرســـالة العميقة منه لشعوب العالم للبحث 
عن الســـالم والتعايش السلمي وفق القواسم 
اإلنسانية المشتركة التي تجمع عليها األديان 

السماوية والثقافات والحضارات المختلفة.
ولفت النظر إلى اللقاء الشـــهير الذي جمع 
الملك عبد اللـــه، رحمه الله، ببابـــا الفاتيكان 
بنيدكت الســـادس عشـــر، وما حمله اللقاء من 
صوٍر جميلـــة ومعاٍن عميقة، تؤكد أن التعاون 
والتفاهم والعالقات اإلنسانية ال تعني أبدًا أن 

يتخلى كل طرف عن معتقداته الدينية.
كمـــا أوضـــح الصحفـــي والروائـــي نريد 
كومالو الذي رافق ســـفيرة الثقافة في جنوب 

إفريقيا باتـــادوة أم تويا، ونائب وزير الثقافة 
والفنـــون بجنـــوب أفريقيا ثيابي ســـيقوتي، 
والمحاضرة فـــي جامعة أم القـــرى الدكتورة 
ناديـــة خوندنـــه، في الندوة الثانيـــة، أن دولة 
جنـــوب أفريقيـــا تضم 80 بالمئـــة من األعراق 
المختلفـــة، ولديها 11 لغة رســـمية، مما يدعو 

البعض إلى االســـتغراب والتســـاؤل كيف يتم 
التعامـــل معهم بصفة متســـاوية على النطاق 
الرسمي الحكومي، مؤكدا أن ذلك بالتحديد ما 
جعل للبالد قوة مؤثرة في المنطقة، بل واحدة 
من أكثـــر الديمقراطيات اســـتقرارا في القارة 
األفريقية، انطالقا من القناعة بأن التنوع ثراء.
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ما بعد شارلي إيبدو: أي تجديد ديني يرنو إليه عاملنا

إدانة إسالمية لرسوم مسيئة في مناهج التعليم الدنماركية

باحثون يستحضرون تعايش األديان وحوار الحضارات في معرض الرياض للكتاب

لم تصل تداعيات أحداث شارلي إيبدو واستتباعاتها إلى نهاياتها، ففضال عما أثارته من 
نتائج سياسية مباشرة فإنها أثارت جملة من األسئلة متعلقة بصورة اإلسالم لدى اآلخر، 
ومــــــدى وجاهة بذل جهد وضرورته للفصل بني اإلســــــالم والعنف، لكن احلدث أعاد طرح 
قضايا مفصلية من قبيل سبل جتديد اخلطاب الديني وأولوياته ومنطلقاته، وهل يجب أن 

يتوجه حصرا إلى داخلنا أم أنه مجبر على أخذ اآلخر في االعتبار.

أحداث شارلي إيبدو كغيرها من املفاصل التاريخية طرحت إشكالية عالقة املسلم باآلخر 

معرض يتخذ من التعايش شعارا له ويستعرض جهد امللك الراحل في تكريسه

[ استحالة التجديد في غياب بيئته الفكرية والقانونية والتعليمية [ الخطاب الديني تتنازعه مواقف متشددة ومتناقضة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حيا بابا الفاتيكان، فرنسيس 
األول، نساء العالم بمناسبة يوم 

المرأة العالمي، الذي صادف، األحد 
الماضي، واعتبر أن العالم الذي 

تهّمش فيه النساء ”عقيم“.

◄ أعرب ولي عهد إمارة أبو ظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن 

مخاوفه من انزالق المزيد من الشباب 
المسلم إلى التطرف في مساجد 

ألمانية. وقال زيجمار جابريل نائب 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، 
االثنين، ”طلب (ولي عهد أبو ظبي) 

منا عدم تغافل األمر. في النهاية 
يصيبنا هذا األمر جميعا“.

◄ قدم الكيبيكي جان بيار لوسييه 
شكوى أمام مجلس القضاء الكيبيكي 

للتنديد بقرار القاضية في محكمة 
كيبيك اليان مارنغو التي رفضت 

االستماع إلى شهادة سيدة مسلمة 
ألنها محجبة. 

◄ اعتبر محمد عسيلة المستشار 
المغربي في شؤون االندماج في 
ألمانيا، أن الجالية المغربية في 

ألمانيا حتى وإن كانت جيدة مقارنة 
بدول أخرى إال أنها تنقصها الخبرة 

في االنخراط والمساهمة االجتماعية. 
وأضاف ”بنينا المساجد وعلينا اآلن 

أن نقوم بكل جدية ببناء اإلنسان».

◄ سجلت منظمة بلجيكية لمناهضة 
معاداة اإلسالم تدعى ”حقوق 

المسلمين في بلجيكا“ تصاعد ظاهرة 
اإلسالموفوبيا وسط جهاز الشرطة 

البلجيكي، ودعت المنظمة إلى وضع 
تكوينات متخصصة بهدف محاربة 
انتشار ظاهرة اإلسالموفوبيا بين 

موظفي الشرطة بشكل أفضل.

باختصار

«نجدد إدانة التعدي الوحشـــي من تنظيم «داعش» على إخواننا تسامح

املسيحيني اآلشوريني في الحسكة والبلدات والقرى املسيحية 

املجاورة لها في سوريا، ونعلن تضامننا الكامل معهم».
مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك املاروني اللبناني

«اإلســـالم جزء من أوروبا، ويحتاج إلى وضـــع قانوني واضح، الكثير 

من املسلمني يشـــعرون بأنهم مهمشون في املجتمع، و اإلسالم 

في النمسا يمكن أن يكون نموذجا للدول األخرى». 
سابستيان كورتس
وزير اخلارجية النمساوي

«نؤكد ضـــرورة الحفاظ على الصيغـــة اللبنانيـــة التعددية الفريدة 

القائمة على املناصفة بني املســـلمني واملسيحيني والتعايش بني 

األديان والحوار بينها والتسامح وقبول اآلخر». 
مشروع قرار
مجلس جامعة الدول العربية

ركائزها  بيئة  يتطلب  التجديد 

لرفع  تسعى  تعليمية  منظومة 

ليخطو  املسلم  الفرد  مستوى 

نحو االنعتاق وتقبل اآلخر

◄

إدراج هـــذه الرســـوم فـــي مناهج 

التعليم بالدنمارك ال يسهم في 

تنشـــئة املتعلمني علـــى الحوار 

بني الثقافات

◄

االتجاه الرافض للتجديد ســـوق 

لفقـــه يقـــوم علـــى نظـــرة لغير 

أســـاس  املســـلمني قائمة على 

العداء

◄
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

إحسان اللواتي وقراءات 

شعرية ونثرية

فنانة تشرح لطفلني مضمون رسم جداري، خالل مهرجان {لحن في الشارع}، بمناسبة اليوم العاملي للمرأة في العاصمة البيروفية ليما 

} بريوت - عن ”المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـــر“، ببيـــروت، صـــدر كتـــاب بعنـــوان 
”قراءات شـــعرية ونثرية“، للباحـــث العماني 
إحســـان بن صادق اللواتـــي. والكتاب يضّم 
مجموعة من الدراســـات النقديـــة لنماذج من 

األدبين القديم والحديث، شعرا ونثرا.
تبتـــدئ هذه الدراســـات بقـــراءة لقصيدة 
من الشـــعر الجاهلي وفق الطريقة التفكيكية 
المضـــادة للبنيويـــة والرافضـــة ألّي نوع من 
التمركز، لتسير بعدها صوب الشعر العماني 
”االغتـــراب“  موضوعـــة  فتـــدرس  الحديـــث 
في شـــعر الســـيد هالل بن بدر البوســـعيدي 
وتتناولها من جوانب عدة تتعلق بالمضمون 

والشكل معا. 
وقبل االنتقال من الشـــعر إلـــى النثر نجد 
ثمة دراسة تقف موقفا وسطا بينهما فتتناول 
شـــعرية اللغة فـــي قصة قصيـــرة من قصص 

غادة السمان.
حتى إذا اســـتوفت مرادها، انتقل الكتاب 
بعدها إلى الجانب النثري، فاختار من قديمه 
أن يتنـــاول فـــن المقامات فيـــدرس قصصية 
مقامات الحريري. أمـــا النثر الحديث فتناول 
الكتاب منه رواية نجيب محفوظ ”ثرثرة فوق 
النيـــل“، كما تناول روايـــة عبدالرحمن منيف 

”شرق المتوسط“ بالتحليل والدراسة.

عـــن دار {التكوين للنشـــر والتوزيع}، بدمشـــق، صدرت رواية 

بعنـــوان {س}، للكاتبة والروائية األردنية كفى الزعبي، الرواية 

من القطع املتوسط.

يفتتح الفنان رضا عبدالرحمن معرضه باإلســـكندرية بعنوان 

{٣٠ سنة فن}، وذلك يوم  الخميس ١٢ مارس الجاري، وذلك 

بقاعة الفنان حامد عويس بمجمع الفنون بمحرم بك.

يستعد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الفتتاح مؤتمره السنوي 

فـــي دورته الحادية والثمانـــني (٢٠١٤ - ٢٠١٥)، تحت عنوان 

{اللغة العربية وعالم املعرفة}.

} القاهــرة - يكاد يكون الحنين إلى الطفولة 
هـــو المحـــّرك األساســـي لقصـــص مجموعة 
”خمس دقائق“ لزينـــب عفيفي، فأبطالها دائما 
يعـــودون إلى ماضيهم البعيد، يســـتحضرون 
تفاصيله البريئة، ولحظاته المبهجة؛ ليتغّلبوا 

على حاضرهم المحبط، وواقعهم القاسي.
بدأت الكاتبة عفيفي مجموعتها القصصية 
بإهداء أشبه بالمفتتح أو المنهج الذي ستسير 
وفقـــه في قصصها؛ إذ قالت في إهدائها: ”إلى 
الطفلة التي كانت..“، ثم وقعت باسمها األول، 
وثّنت بمفتتح آخر، قالت فيه: ”حكاياتنا التي 

لم ننشـــرها، هي بعض مّنا، إن لم تكن نحن“، 
ووقعت باســـمها الثنائي، وبهذين المدخلين، 
أخـــذت الكاتبة قارئها معها في رحلة شـــجية 
إلـــى عالـــم الطفولـــة البـــريء، حيـــث تعيش 
شـــخصيات قصصهـــا في واقع صلـــد، تجبر 
قسوته على استدعاء لحظات البهجة البريئة، 

وسني الطفولة الناعمة.
”اللحظـــات المســـروقة مـــن الزمـــن فـــي 
حضن الذاكرة صور أبيض في أســـود“، بهذه 
العبـــارة تفتتح الكاتبة قصتها األولى ”رائحة 
الطعميـــة“، التـــي تجتّر فيهـــا بطلتها صورا 

قديمة ”تحمـــل تعّرجات كتعرجات الســـنين، 
وتحمل بين جنباتها أســـرارا، ووجوها غابت 

عـــن الوجود، عيـــن الذاكرة تـــرى جزءا، 
وتخفي آخر، فتبدو الصور كســـراب في 

صحراء قاحلة“.
كل هذا تستدعيه الذاكرة حين ترى 
البطلة ”ظريفة“ التي تبدو كما لو كانت 
في الخمســـين من العمر، رغم أنها لم 
تتجاوز الثالثين، وبسرعة تعود إلى 
الماضي؛ لتســـتدعي لحظات لم تعد 
موجـــودة، بعد أن تـــرك الزمن آثار 
يده القاسية على الوجوه واألرواح 
”هكذا رســـم الشـــقاء مالمحه بكل 
تفاصيله علـــى الوجه البعيد الذي 

تتذّكره طفلة العاشـــرة بصعوبـــة بالغة، تقف 
فـــي دّكانها الضيق المخنـــوق برائحة الزيت 

المقدوح من كثـــرة قلي الطعمّية دون أن تبذل 
عنـــاء تغييره، تلقـــي بالفول المدشـــوش مع 
البصل وعيدان الكّرات األخضر والكسبرة 
الجافـــة والملح داخـــل الجرن 

العميق“.
”اإلرث“،  قصـــة  فـــي  أمـــا 
فلســـفّيا؛  منحى  تنحو  فعفيفي 
إذ تكتشف البطلة- الطفلة فجأة 
أن جّدها كفيف، رغم أن له عينين 
مفتوحتيـــن، ويصبـــح األمر أكبر 
من اســـتيعاب طفلة ال تدرك الفرق 
بيـــن البصـــر والبصيـــرة، فتقترب 
منه لتتأكد بنفسها ”ضبطتني أّمي 
متلبسة أنظر إلى عينيه المفتوحتين 
عن قرب شـــديد، كان يشـــعر بأنفاسي 
المتالحقة بجوار أنفه ولم يتحّرك له ساكن“.

زينب عفيفي تستدعي لحظات الطفولة لتتغلب على قساوة الحاضر
ــــــدار املصرية اللبنانية“، صدرت مجموعة قصصية بعنوان ”خمس دقائق“، للكاتبة  عن ”ال
ــــــة املصرية زينب عفيفي، وفيها تســــــتدعي الكاتبة حلظــــــات الطفولة وتصوراتها  الصحفي

الساذجة والعميقة، من خالل قصص متيزت بلغة متماسكة.

عبدالله مكسور

} في مقاالته المنشـــورة ضمـــن كتاب ”إكثار 
القليل“، الذي يقع في ما يقارب مئة وعشـــرين 
صفحة، يبحث دارا عبدالله عن األســـئلة فقط 
ليتركهـــا معّلقـــة في ذهـــن القـــارئ المتحّفز 

لإلجابات العمياء، نعم وحدها اإلجابات 
عميـــاء واألســـئلة واضحة كالشـــمس، 
عبارات مشـــغولة بعناية فائقة وبرغبة 
جامحة للكتابـــة، لتحليل وفك وتركيب 
كل شـــيء مـــّرة واحـــدة، يحاكـــم دارا 
العقد االجتماعي والديني والسياسي 
واالقتصـــادي واألدبي على األصعدة 
كاّفـــة دون مواربة، بشـــكل مباشـــر 
يالمس الحالة الثقافية والسياسية 

والشعبية.
دارا ذو الوجـــوه المتعددة في 

الطرح واألسلوب يطّل على قرائه مرة من 
منبر المثّقف، وتارة من الشـــارع وتارة أخرى 
من الســـجن وطورا من البيت، إنه الســـوري 
الذي تجّلى بكل أســـباب األلم، السوري الذي 
امتأل بكل أسباب الوجع، ذلك الذي بدأ يحاكم 
كل شيء مّرة واحدة ودفعة واحدة دون خوف.

الصدمة املوجعة

إنها الصدمـــة التي يتركها الكتاب بمجّرد 
أن يمّر القـــارئ على عباراتـــه، الصدمة التي 
تلّقاهـــا دارا نفســـه فـــي شـــرائح المجتمـــع 
المختلفة بدءا من المثّقفين ومرورا بالجميع. 

الصدمة التي تترك آثارها بين كلماته لينسف 
كل ما كان حتى جذوره الكردية، التي يستخدم 
فيها ”نا“ الجمعية ليكون واحدا من كل منخرط 
ضمن بنية المجتمع السوري، إنها الرغبة في 
الحرية واالنعتاق من كل االنتماءات الضّيقة، 
التـــي يحاكمها دارا في مقاالتـــه الخارجة من 
وجع ســـكن فيه منـــذ انطـــالق الثورة 

السورية.
وهـــو هنـــا ال يبـــدو كمثّقف 
مصدوم بواقع فاجأه بما فيه من 
انتفاضة على كل البنية الموجودة 
أساسا بقدر ما بدا واثقا بالطريق 
الـــذي يمشـــي عليـــه كراغـــب فـــي 
التغييـــر الســـلمي، تلـــك الســـلمية 
التـــي يقّر بســـقوطها وانتهائها منذ 
أن وطئـــت الدبابـــات أرض الشـــارع 
وغـــزت الوطـــن، ذلك هو الذي ســـّماه 
دارا عبدالله االنتقال العصّي للمجتمع 
السوري، وارتداده نحو االنتماءات الصغيرة 
المذهبيـــة بوصفها الملجأ اآلمـــن في مرحلة 
التحّول الصعب، وهذا ما يقّره بتحّول الثورة 
الســـورية فـــي األدبيات السياســـية إلى أزمة 

سورية.
والموقف الثاني؛ إنه وقف وتفّرج دون أن 
يشـــارك في القتال وقد سّبب هذا جرحا غائرا 
مـــن الصعـــب اندماله في مرحلة بنـــاء الدولة 
وطنيـــا، وهنا يســـتجلب دارا مثـــاال واضحا 
عن حـــزب الله في لبنان، الـــذي تبقى أصابع 
عناصـــره علـــى الزناد مـــا لم يوافقـــه الهوى 

السياسي في البالد.
يقـــّدم دارا عبدالله في كتابه الجديد قراءة 
عرضيـــة للمجتمع الســـوري المتنـــّوع، حتى 
يفرد بابا كامال للتســـاؤل عـــن ماهية الثورة 
السياســـية أو الطائفية، من هنا نستطيع أن 
نحّدد المالمـــح العامة لهذا الشـــاب الطموح 
الذي انتفض رافضا لـــكل الفكر المعّلب مهما 

تقّدســـت أفكاره أو نصوصه، إنها الرغبة في 
االنعتـــاق والتخّلص من القيـــد الذي حاصره 

طيلة عقدين من الزمن من عمره.
هذه الطائرة التي استقّلها الكاتب ليشّرح 
بنيـــة المجتمـــع الســـوري عرضيـــا، أعطتـــه 
مســـاحات شاســـعة في البحث والتفكير، فهو 
ال يطلق األحكام أبدا بل يضع المشـــكلة كاملة 
بـــكل جوانبهـــا، وهذا يدل علـــى وعي واضح 
بين جمله والمقاربـــات التي يقّدمها في رحلة 
البحـــث عـــن هوّيـــة واضحة لما يحـــدث، كي 
يصـــل إلـــى أّن الثورة الســـورية في جوهرها 
هي محاولة القليل إلكثار نفسه واقعيا بتقليل 

الكثير.
المقطـــع العرضي الذي نتحـــّدث عنه هنا 
هـــو الـــذي أعطـــى دارا عبدالله القـــدرة على 
أن تكـــون الكتابة فعال تغييريـــا، ليناقش من 
خاللها الواقع السياســـي- االجتماعي الثائر 
بثنائيته المتباعدة كّليا، فيحاول في إصداره 
الجديد أن يقّدم كشـــف حساب لكل المالبسات 
الصغيـــرة، التـــي تقف فـــي ذهنيـــة المواطن 
السوري، مالبسات المست الوجدان من خالل 
لفتـــات بســـيطة ذكّية عبـــر بهـــا دارا وجدان 
القـــارئ، الذي يـــدرك أّن الكتابـــة هي تصفية 

للقضايا الشائكة بين الذات والذات.

الوصف الدقيق

يلجـــأ دارا عبداللـــه فـــي إصداراتـــه إلى 
المالمسة المباشرة ألدق التفاصيل التي رآها 
خـــالل اعتقاله، وهذا جلـــّي وواضح من خالل 
النصوص، فهـــو يتحّدث عن أرضية الســـكن 
المقّطعة بخطوط طولية وعرضية، ليستجلب 
”آخر“ مباشـــرة، وهـــو الذي يعلـــن رفضه أن 
يكون بيته من البالط، الذي يشبه في تقطيعاته 
أرضية الســـجن، فهو -أي اآلخر- يريد لبيته 
المســـتقبلي أن يكون قطعة واحدة، كي يطرد 
من بقايـــا ذاكرته كل المـــكان الجغرافي الذي 

رافقه في أقســـى اللحظات، هـــذا اآلخر ما هو 
إّال دارا طالب الطب البشري الذي تّم اعتقاله.

فـــي مفصل آخـــر يرســـم دارا بقلمـــه تلك 
العبارات التي وضعها ســـجناء ســـبقوه إلى 
ذلك المكان، فتركوا أمانيهم العالية بالخروج، 
أو أســـهما التجاهـــات القبلـــة المتعـــّددة، أو 

رســـوما لوجوه أطفال تمّنوا رؤيتهم يوما، أو 
كلمات تدّل علـــى رغبة جامحة في االنتقام من 
الســـّجان، يتحّدث دارا عن شيفرات موجودة 
للرســـائل، عن احتفاالت وهمية لم تحدث، عن 
رجـــال ماتوا تحت التعذيـــب أو تحت الضغط 

بالرغبة في الحرية.

{إكثار القليل} كتاب مقاالت تطرح االسئلة وتتركها معلقة

يبدأ الكاتب الســــــوري دارا عبدالله كتابه األخير املوســــــوم بـ“إكثار القليل“، والصادر عن 
ــــــت املواطن للنشــــــر“، بالتعاون مع مبادرة من أجل ســــــوريا جديدة فــــــي باريس، مبقاربة  ”بي
ــــــة بني الطائرات التي اخترقت األبراج في نيويورك األميركية في احلادي عشــــــر من  مذهل
ســــــبتمبر، وقصة أبوصقار املقاتل الذي انتقم لذويه حني أكل قطعة من قلب مقاتل سوري 
فــــــي اجليش احلكومي، بعد جوالت من القتال املتســــــارعة التي انتصر فيها أبوصقار في 

نهاية املطاف.

كل ما يحدث على املستويات 

ــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة  ال

في  واالقتصادية  والثقافية 

سوريا هو نتيجة وليس سببا

 ◄

قــــراءة عرضية  يــقــدم  الــكــاتــب 

للمجتمع السوري املتنوع، ليفرد 

ماهية  عن  للتساؤل  كامال  بابا 

الثورة السياسية أو الطائفية

 ◄

[ دارا عبدالله يتحرر من دور الضحية  [ الحراك السوري في عمقه إكثار للقليل وتقليل للكثير

دارا عبدالله يطلق صرخة ليكون شاهدا جديدا على التراجيديا السورية

◄ رشحت جامعة المنيا الناقد 
سامي سليمان أحمد، األستاذ 

بجامعة القاهرة للحصول على 
جائزة الدولة التقديرية لآلداب لعام 

2015، ودعمت جامعة المنيا هذا 
الترشيح بتعدد إسهامات سامي 
سليمان في مجال نقد النقد الذي 

قدم فيه مجموعة من الدراسات.

◄ ستدخل أوبرا الجزائر حيز 
الخدمة في شهر أكتوبر 2015 وليس 
في شهر يوليو 2015 كما كان مقررا 
حسبما أفاد به المدير العام لوكالة 

تسيير إنجاز المشاريع الثقافية 
الكبرى، الجزائري عبدالحليم 

سراي.

◄ احتفت المكتبة الوطنية للمملكة 
المغربية في الرباط، بالكاتب أحمد 

المديني، ووصفه النقاد المشاركون، 
برائد التجريب الخالق في السرد 

المغربي الحديث.

◄ نظم فرع رابطة الكتاب األردنيين 
بالزرقاء، ندوة لمناقشة ديوان 

”رفيق الكالم“، للشاعر هشام عودة، 
شارك في الندوة الشاعر والناقد 

نضال برقان.

◄ يستضيف غاليري ورد دبي، 
يوم غد األربعاء 11 مارس الجاري، 

معرضا مشتركا للفنانين المصريين 
آدم حنين وفاروق حسني بعنوان 

”مسارات مرتبطة، ذكريات 
الماضي“.

◄ أصدرت شركة األمازون العالمية 
كتابا بعنوان ”من خالل الباب 

للكاتب المصري يوسف  األزرق“ 
رشيد، والكتاب عبارة عن 23 قطعة 

شعرية ”رباعيات حول الحروب 
والسالم والمرأة والوحدة والحب، 

واإلرهاب، وعن الحلم داخل عالم 
مسالم“.

باختصار
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقيم بمدينة الرياض المعرض 
للفنون  التشكيلي ”تراثنا حبنا“ 
التشكيلية الذي تنظمه مؤسسة 

الفن النقي بالتعاون مع الجمعية 
السعودية للمحافظة على التراث.

◄ قدم الكاتب والمصور شريف 
عبدالمجيد، كتابه ”سيوة ظل 

الواحة“ عن ”الهيئة المصرية العامة 
للكتاب“، وهو كتاب مصور لمنطقة 

مهمة جدا في جغرافية مصر.

◄ تقيم جمعية ”حماة اللغة 
بالقاهرة، ندوة أدبية  العربية“ 

حول وضع قصيدة النثر في األدب 
العربي، وذلك مساء يوم السبت 14 
مارس الجاري، بمقر الجمعية في 

العجوزة، ويشارك فيها الناقد األدبي 
أمجد ريان.

◄ نال المغرب أرفع جوائز 
مهرجان السينما والتلفزة األفريقية 

بواغادوغو ببوركينافاسو من 
خالل تتويج هشام عيوش بجائزة 
”ليتالون نوار“ (حصان اليينينغا) 

وهي أعلى جائزة في الفيسباكو عن 
فيلمه ”حمى“.

باختصار

عرضت دائرة الســـينما واملســـرح العراقية على شاشـــة املســـرح 

الوطني فيلم {مطر على جيكور} الذي يحكي عن ســـيرة الشـــاعر 

الكبير بدر شاكر السياب تكريما له.

أعلنـــت دار النشـــر والتوزيـــع اإلنكليزيـــة {أوريون} عـــن اقترابها 

مـــن إصدار كتـــاب يتناول الســـيرة الذاتيـــة لحياة الفنـــان بريان 

كرانستون.

تقيم مكتبة الكتب خانة، حفل توقيع املجموعة القصصية {خط 

انتحار} للكاتـــب والقاص أمير ذكي، وذلك مســـاء غد األربعاء ١١ 

مارس الجاري.

 حنان عقيل

} القاهرة - صدرت مؤخرا للكاتبة والروائية 
اللبنانيـــة نرمين الخنســـا، رواية ”شـــخص 
عن منشورات ”ســـائر المشرق“، والتي  آخر“ 
تناولت فيها تأثير االنقسامات السياسية على 
الشـــباب اللبناني، وما ألحقه بهم من تشرذم 
وتهميـــش للعالقات فـــي ما بينهـــم، إذ تدور 
الرواية حول مهندسة ديكور شابة تدعى عال، 
يتم اختطافها وســـجنها، لتواجه ظلمة وظالم 
االعتقـــال والحبس، ولتلقـــي من خالل أزمتها 

الضوء على أزمات المجتمع اللبناني ككل.
نجحـــت الخنســـا فـــي أن تكـــون روايتها 
”شـــخص آخر“ هي األكثر مبيعا بين الروايات 
فـــي معرض الكتاب العربي الدولي، الذي أقيم 

في بيروت خالل ديسمبر الماضي.

القلم الكاشف

ألقت الخنسا  في روايتها ”شـــخص آخر“ 
الضـــوء على االنقســـام بيـــن المذاهـــب بعد 
اغتيـــال الرئيس رفيق الحريري، وعن تجنبها 
المباشـــرة في التناول قالت: ال شـــّك في أنني 
قـــد تجنبت الوقـــوع في فخ المباشـــرة، وإلى 
مـــدى بعيد جـــدا، لســـبب أساســـي وبديهي، 

وهـــو أّن الفن الروائـــي يتطلب 
تقنيـــات ســـردية وحوارية ذات 
نهج حكائـــي متداخل الخيوط، 
ومتمايز  األحداث،  ومتشـــابك 
يؤدي  ال  فالروائـــي  التوليف. 
دور كاتب سياسي، أو إعالمي 
يكتب عن وقائع ســـاخنة في 
بالده. بل هو يحبك مقومات 
عملـــه الروائي بطريقة فنية 
أدبيـــة  يمـــازج فيهـــا بين 
الواقـــع والخيال. وهذا ما 
فعلته في روايتي الجديدة 
”شـــخص آخـــر“، مثلمـــا 

فعلت في كل رواياتي.
وعن اتهامها بالمباشرة في الطرح من قبل 
بعـــض النقاد، أوضحت الخنســـا أنها تغالط 
من يذهب هذا المذهـــب في اعتبار أن الرواية 
التـــي يكتبهـــا الروائي من صميـــم مجتمعه، 
فيها مباشـــرة بالطرح. ففعل المباشرة يكون 
جامـــدا وخاليا من أّية حبكـــة قصصية أو أّية 

مواقف حدثّية، أو حوارات اجتماعية وفكرية 
وعاطفية.

واســـتطردت: روايتـــي ”شـــخص آخـــر“ 
عكســـت البنية االجتماعية للشعب اللبناني، 
وقاربت التصدعات األمنيـــة والمذهبية التي 
تفاقمـــت بين أبناء المذاهـــب المختلفة جّراء 
اغتيـــال الرئيس رفيق الحريـــري. وهذا األمر 
مكشـــوف أمـــام المـــإل، لذلـــك أردت من خالل 
أبطـــال الرواية، أن أرصد التحّوالت التي تأثر 

بها جيل الشباب، ومن قبله جيل اآلباء.
وأضافت قولها ”شخصيا أرى أن الروائي 
يحمـــل في قلمه مصبـــاح الرؤية المكشـــاف، 
ويحرص بضميره على تخطي البؤر والندوب 
الســـوداء الموجـــودة في مجتمعـــه الصغير 
وصوال إلى المجتمـــع الكبير، كي يوصل إلى 
القـــارئ نقـــاط ضوء تســـاعده علـــى التغيير 
والصمود. لذلك أربأ بنفسي أن أكتب روايات 
ليـــس لها حـــدود في العنـــف أو العصبية أو 
اإلباحية، وأســـعى دومـــا إلى إرســـاء حدود 
متينة لالنتماء الوطني والمواطنة الســـليمة 
واالجتماعي، فضال عن  اإلنســـاني  والتعاون 
حـــدود الدور األساســـي لمفهـــوم الثقافة في 

مرتكزاته المعرفية والحضارية“.
وعن حجـــم الجهد البحثي الـــذي تطلبته 
روايتها األخيرة ”شـــخص آخـــر“، خاصة في 
ظل وجـــود الكثير مـــن المعلومات 
وعـــن  اإلســـباني  الشـــعب  عـــن 
األندلـــس، أكـــدت الخنســـا أنه ما 
مـــن روائي يكتـــب عـــن مدينة غير 
مدينته ومجتمع غيـــر مجتمعه، إال 
بعـــد أن يكون قـــد عاينهمـــا، أو قرأ 
عنهمـــا فـــي أمهات الكتـــب، أو بحث 
عـــن المعلومـــات الدقيقة مـــن خالل 
محّرك ”غوغـــل“. وهذا ما حصل معها 
حين كتبت عن إســـبانيا التي لم يتسّن 
لها بعد زيارتهـــا، مضيفة: اعتمدت في 
توصيـــف مدينة مـــن المدن اإلســـبانية 
جغرافيـــا وحضاريـــا علـــى مـــا يوفـــره 
مـــن مواقع  اإلنترنـــت ومحـــرك ”غوغل“ 
مرئية دقيقـــة التصوير والتســـمية والعرض 
ومن معلومات معرفية؛ اجتماعية وسياســـية 

وبيئية وثقافية وسواها.
وعن ســـبب عدم وصول الروايـــة العربية 
إلـــى العالمية رغـــم ازدهـــار مكانـــة الرواية 
العربية بشـــكل كبير في الســـنوات األخيرة، 
تقول الخنســـا ”رغم وصـــول روايات الراحل 
الكبيـــر نجيب محفـــوظ إلى العالميـــة ونيله 
جائـــزة نوبـــل لـــآلداب، ورغم ترجمـــة أعمال 
العديد من الروائيين العرب، إلى لغات شتى، 
إال أن الروايـــة العربيـــة لـــم تأخذ مســـاحات 
عالمية واسعة من حيث التأثير والشهرة، ولم 
تصل إلى المكانـــة التي وصلت إليها الرواية 
األميركيـــة الالتينية. وأعتقد أن الســـبب في 

ذلـــك يعود إلـــى وقـــوع الروايـــة العربية في 
هـــّوة زمنيـــة، كان الروائيون فيهـــا يبحثون 
عـــن منافذ الجرأة في تقديـــم الطروحات التي 
ال يصطدمـــون مـــن خاللها بالتابوات بشـــكل 
كلّي، وكانوا يبحثون عن األشـــكال الســـردية 
المالئمـــة التـــي تمّكنهـــم من مقاربـــة قضايا 
االجتماعية.  ومشـــاكلهم  العربيـــة  الشـــعوب 
ولكن عندما وجدوا الجرأة والشـــكل السردي، 
عـــّوق انطالقتهم نحو العالميـــة العثور على 
مواصفـــات الهويـــة الفنية للروايـــة العربية، 
لذلـــك أرى أن الزمن اآلتي ســـيكون المحصلة 
الطبيعية لوصول الرواية العربية إلى شعوب 

العالم“.

تصنيفات جندرية

وعـــن دور الجوائـــز األدبيـــة ومكانتهـــا 
بالنســـبة إلى الكاتـــب تلفت الخنســـا إلى أن 
الجائزة األدبية شـــيء مهّم للكاتـــب ولكتابه، 
شـــيء يحّفز الكّتاب علـــى تقديم أروع األعمال 
وأهمها. فالجميع يـــدرك أّن الجوائز العالمية 
هـــي التـــي شـــّجعت العديـــد مـــن الروائيين 
والشعراء حول العالم على كتابة روائع أدبية 
ال تنســـى. إّال أن الجوائـــز العربية في بالدنا، 
لم ترتق بعد إلى المســـتوى العالمي الموثوق 
فيه؛ إذ ثمة تســـاؤالت حولها وشكوك، معبرة 
عن تمنياتها بأن تتحول المؤسسات الثقافية 
الرسمية وغير الرسمية في وطننا العربي إلى 
هيئات نخبوية تلتزم معاييـــر النقد والحكم، 
بعيدا عن أّية محاباة أو وســـاطة أو إيعاز من 

سلطة ما.
الجوائـــز  كثـــرة  أن  ”أعتقـــد  وأضافـــت 
المعطاة في سياق من المحسوبية والوجاهة 
والعالقات، أضّرت في مســـتوى النتاج األدبي 
العائـــم علـــى وجه المـــاء، واجتذبت بشـــكل 

مصطنـــع أقالما ال عالقة لهـــا بملكة التأليف، 
أي بموهبـــة الكتابة الجـــاّدة“. وعن تصنيف 
وتوصيـــف البعـــض لهـــا بالكاتبة النســـوية 
تقول نرمين الخنســـا ”ال تحمل الكتابة حسب 
رأيي تصنيفا جندريا؛ فالكتابة ليست جسدا، 
بـــل هي فكر وقلم وإحســـاس ولغـــة ومخيلة. 
أنـــا أصـــف طوّية الرجـــل، تمامـــا كما أصف 
دخيلـــة المـــرأة. أكتـــب عـــن مشـــاعر الرجال 
وأحالمهم وطموحاتهـــم ومواقفهم، من خالل 
مقاربة مشـــاعر النساء ومخاوفهن وأحالمهن 
ومواقفهن أيضا. كتابتـــي تضيء على المرأة 
والرجل معا، وتضيء على شـــرائح المجتمع 

بشكل أو بآخر“.
واســـتطردت ”ليست المســـألة في من هو 
األقدر على التعبير عن جندريته، المسألة هي 
تلك الغايـــة المأمولة مـــن التعبير عن النفس 
وعـــن اآلخر وعـــن المجتمع وعـــن الواقع من 
خـــالل الحكي. لذلـــك أنا ال أدخل فـــي معمعة 
التصنيفـــات التـــي تجعلنـــا نقف فـــي دائرة 

واحدة“.
وعن رؤيتها للوضع السياسي الراهن في 
الدول العربية بعد 4 سنوات من ثورات الربيع 
العربـــي، قالت ”كوني كاتبـــة لبنانية وعربية، 
يحزننـــي جدا مـــا يشـــهده عالمنـــا العربي، 
ويخيفني ما يحاك له من مؤامرات شـــيطانية، 
وكالم عن شـــرق أوسط جديد يقوم على نيران 

الجريمة وأحكام الفوضى“.

 [ روايتي {شخص آخر} عكست أحوال البنية االجتماعية للشعب اللبناني

نرمين الخنسا: جوائز الرواية العربية اختراع أضر باإلبداع

نرمني اخلنسا، كاتبة وروائية لبنانية، ورئيسة اللجنة الثقافية في النادي الثقافي العربي، 
وعضــــــو في احتاد الكتاب اللبنانيني. صدر لها عدد من األعمال، أبرزها ”طفولة في عهدة 
أفعى“، و“مرآة عشــــــتروت“، و“هذيان ذاكرة“، و“ساعة مرمورة“. استعانت مدارس خاصة 
ورســــــمية عديدة في لبنان برواياتها في املناهج التعليمية، كما ضّمتها اجلامعة اللبنانية- 
ــــــان لدورها الفاعل في احلراك الثقافي على  األميركية إلى الئحة النســــــاء املميزات في لبن
الســــــاحة اللبنانية. عن روايتها اجلديدة ”شــــــخص آخر“، وعواملهــــــا الروائية كان لنا مع 

الكاتبة هذا احلوار.

تصنيفا  الــكــتــابــة  تــحــمــل  ال 

ليست  فــالــكــتــابــة  جــنــدريــا، 

جـــســـدا، بـــل هـــي فــكــر وقــلــم 

وإحساس ولغة ومخيلة

 ◄

دور  مطلقا  ــؤدي  ي ال  الــروائــي 

أو إعــالمــي  كــاتــب ســيــاســي، 

في  ساخنة  وقائع  عن  يكتب 

بالده

 ◄

للقراء آراء@
● أحمد: هو ”البستان“ حقا وقد فاضت 

جوانبه بالزهور على كل لون. يأخذنا 
المخزنجي معه في هذا الكتاب القصصي 

إلى عوالم الفيزيقيات والسيكولوجيات 
م كتابه.  والباراسيكولوجيات، كما َقَسّ

قصصه فائقة الرقة والعذوبة والجمال 
والعمق. أحببت بشكل خاص قصص: 

العميان، يوسف إدريس، معانقة العالم، 
صوت نفير نحاسي صغير، خمس دقائق 
للبحر، لعلها تنام، البستان. وحقا قراءة 

”البستان“ تجربة ال غنى عنها لكل من يبحث 
عن الجمال، وما وراءه.

● فاطمة محمد: في هذه قصة البستان 

تتضح قدرة المخزنجي على الوصف 
الساحر ألدق التفاصيل في أقوى وأجمل 
صورها، وتأخذك إلى عالم ساحر واضح 

التفاصيل والمالمح حتى أنك ترفض تماما، 
مع بطل القصة، أن تصدق أنه حلم أو جنون. 

أعجبتني فيها قدرته على رسم التناقض 
الصارخ بين السوق القديم بجماله وهدوئه 
ونظامه، والسوق الحديث بفوضويته. لكن 

ربما لن تجد في القصة من األحداث ما يشبع 
رغبتك.

● حازم: رهافة اإلحساس، التمّكن اللفظي، 

كتابة القصة من الزاوية التي ال ينظر إليها. 
تلك هي الخلطة المدهشة التي اجتمعت 

كأفضل ما يكون في هذا الكتاب القصصي 

البديع. الكتاب ينقسم إلى ثالثة أجزاء: 
فيزيقيات، سيكولوجيات، بارسيكولجيات، 
وهناك قصص أحسست أن الذاتية فيها قد 
غلبت عليها، كما تجد في القصص الخاصة 
بالسجن، وبأبيه وبوالدته، وبإيرينا، إيرينا 

المحّيرة في كل األعمال. كما أن بعض 
القصص قد حوت رمزية ما، من ذلك النوع 

الذي يتقنه المخزنجي باقتدار.

● محمد إسالم: المخزنجي يبدع قاموسه 

هو، ومفرداته التي ال تراها عند غيره، 
فكأنما يسكب األلفاظ والتعابير في مسبكه 
اإلبداعي الخاص، فال تملك إال أن تقول عند 
قراءتك لواحدة من نبضاته القصصية ”هذه 
من أعمال المخزنجي“. والمالحظ هو سعي 

الكاتب الدؤوب إلى توجيه أنظار قرائه 
ومتابعيه إلى حيز رؤيته المتفردة للعالقات 
اإلنسانية- اإلنسانية، واإلنسانية- الكونية، 
مستخدما منظورا مغايرا للمألوف والمعتاد 

من أساليب القص والحكي.

● زينب مصطفى: من أفضل ما قرأت 

للمخزنجي، ال خالف على لغته الراقية 
ذات الصبغة الشاعرية المميزة له. أكثر 
ما أعجبني في المجموعة هو تقسيمها 
إلى ثالثة أقسام: فيزيقي، سايكولوجي 

وباراسايكولجي. وبهذا ال يترك لك 
المخزنجي جانبا إنسانيا إال ومسـّه مسا 

رقيقا شديد العمق في نفس الوقت. هذا 

التصنيف الذكي للقصص، يمّكنك من قراءة 
كل قصة على عدة مستويات بالنظر إلى 

القسم الذي صنفت تحته.

● إسراء مقيدم: قبل هذه المجموعة لم أكن 
أعرف ما يسمى بـ“قشعريرة الروح“، هو 
حقا بستان من المشاعر اإلنسانية، زرع 

المخزنجى كل أزهاره في تناسق عجيب. 
المجموعة من الطراز الذي ال تكاد تنهي كل 

قصة حتى تقوم تلقائيا باستدعائك لقراءتها، 
وتجد نفسك ال شعوريا تعاود قراءتها مرة 

واثنين وفي كل مرة تكتشف إحساسا جديدا.

● عمر: أكثر القصص روعة قصة ”العميان“ 

التي تصلح أن تتحول إلى قصة لألطفال 
أيضا. يليها ”معانقة العالم“ حين تبدلت 

مشاعره تجاه اللص في النهاية. أما ”لعلها 
تنام“ فيستشعر المرء قشعريرة في الفقرة 
األخيرة. في حين أن قصة ”البستان“ التي 

تحمل المجموعة اسمها لم أرها األفضل.

● راضي الشمري: أّي حكمة نحتتها هذه 

المجموعة العظيمة؟ وأي لغة رائعة تمثلت 
بين ثنايا هذا الكتاب. لهذه المجموعة حكاية 

أوّد أن أحكيها: عثرت على هذه المجموعة، 
جذبني حجمها، حينما بدأت فيها، لم أستطع 

الصبر رغم مشاغلي، فأنهيتها. عبر ثالثة 
أقسام، يسبر المخزنجي أغوار النفوس 

البشرية والمجتمعات.

] محمد المخزنجي 
كاتب مصري ولد سنة 
1949، متخرج من كلية 

الطب، وحصل على درجة 
االختصاص العالي في 
طب النفس واألعصاب 

من معهد الدراسات 
العليا لألطباء بمدينة 
كييف. له سبعة كتب 

قصصية، وكتاب علمي عن الطب البديل، 
وكتاب إلكتروني في أدب الرحالت، وكتابان 

قصصيان في الثقافة البيئية لألطفال.

] في كتاب البستان، الذي فاز بجائزة 
أفضل مجموعة قصصية صدرت في مصر 
عام 1992، يرى محمد المخزنجي وجودنا 
اإلنساني متجليا في حاالت ثالث متكاملة 

هي: الملموس، والنفسي، وما وراء النفسي 
الخفي أو الخارق. وهو َيْعُبر هذه الحاالت 

فنيا، بمهارة.

البستان

محمد المخزنجي

دار الشروق

سرقات أكاديمية

مفيد نجم

} المشـــهد الثقافي في سوريا وصل إلى 
مرحلـــة اإلفالس، بعـــد أن أصبح محكوما 
بالفســـاد وأشـــباه المثقفين الذين لم تعد 
تجـــد الســـلطة ســـواهم لشـــغل المواقع 
الثقافيـــة واألكاديميـــة في كليـــات العلوم 
اإلنســـانية. آخر الفضائـــح العلمية التي 
تكشـــف عن مدى الفســـاد والتسيب التي 
بلغتهـــا مؤسســـات التعليـــم العالي، هي 
فضيحة ســـرقة موصوفة قام بها ثالثة من 
أســـاتذة كلية العلوم السياســـية بجامعة 
دمشـــق لكتاب العلوم السياسية الحديثة 
لمؤلفـــه الدكتـــور المحاضر فـــي الجامعة 
اللبنانية مهدي محفوظ. الكتاب مســـروق 
بالكامـــل مـــن الغـــالف إلى الغـــالف وكل 
ما قام بها األســـاتذة األفـــذاذ إضافة كلمة 
لعنـــوان الكتـــاب، ما دفع  ”والمعاصـــرة“ 
مؤلف الكتـــاب لتقديم شـــكوى إلى وزارة 

التعليم العالي وجامعة دمشق.
ليســـت هذه هي عملية السطو األولى 
ولن تكون األخيرة وكنت في زاوية ســـابقة 
قـــد تحدثت عن هـــذه الظاهـــرة من خالل 
ثالث رسائل جامعية مسروقة بالكامل نال 
عليها أصحابها شهادة الدكتوراه، وعندما 
اكتشـــف أمر تلك الســـرقات لم تقم وزارة 
التعليم العالي أو جامعة دمشق بالتحقيق 
مرتكبيهـــا  لمحاســـبة  الموضـــوع  فـــي 
باعتبارها جرائم ســـرقة وتزوير، ما يعني 
تحويـــل المعنييـــن بتلـــك الســـرقات إلى 
القضاء ناهيك عن ســـحب شهاداتهم منهم 

ومنعهم من العمل في الجهاز التعليمي.
لقد تمتعـــت جامعة دمشـــق على مدى 
تاريخها إلى ما قبل انقالب حافظ األســـد 
1970 بسمعة علمية كبيرة، وكان الكثيرون 
من الطلبـــة العرب يقبلون على الدراســـة 
في أقســـامها نظرا إلى تلك القيمة العلمية 
التي كانـــت تتمتع بها، لكـــن النظام الذي 
كان يمـــارس سياســـة التخريـــب وإفـــراغ 
المؤسســـات والحياة الثقافيـــة والعلمية 
من أيـــة قيمة عمد إلى سياســـة التوســـع 
الكمـــي في قبول الطلبـــة، ثم أخذ يضطهد 
األكاديمييـــن المعروفين، ما اضطّر الكثير 
منهـــم للهجـــرة والعمـــل فـــي الجامعات 

العربية األخرى.
مقابـــل ذلك بـــدأ النظام فـــي ”تبعيث“ 
الجهـــاز األكاديمي بالجامعات الســـورية، 
مـــن خالل فتح باب القبول في الدراســـات 
العليـــا، التـــي افتتحها مســـؤولو النظام 
ورمـــوزه. وألجـــل إتمام هـــذا التحول كان 
النظـــام يســـتعين ببعـــض األكاديمييـــن 
اللبنانيين الذين كانـــوا يؤدون هذا الدور 
وأســـماؤهم معروفة، ما ســـمح للكثير من 
أنصـــاف المتعلميـــن والمثقفين الحصول 
على شـــهادة الدكتوراه والعمل في أقسام 
الجامعات الســـورية، وال سيما في أقسام 

العلوم اإلنسانية منها.
 هـــذه الظاهرة هـــي امتـــداد لظواهر 
ثقافيـــة كثيـــرة، انتشـــرت معهـــا عمليات 
الفســـاد والســـطو علـــى أعمـــال اآلخرين 
اإلبداعيـــة والفكريـــة، حتى غـــدت ظاهرة 
تعّبر عن مدى االنحطاط في الثقافة والعلم 

في سوريا.
* كاتب من سوريا
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يقـــدم النجم األميركي جوني ديب، في فيلمه الجديد {يوغا 

هوســـيرس} أربع شـــخصيات مختلفة معتمدا على موهبته 

الكبيرة في التنقل من شخصية إلى أخرى.

سجل املمثل التركي أركان بتككيا بصوته أغنية لألطفال 

املصابـــني بمتالزمـــة داون، والتي من املقـــرر أن يتضمنها 

فيلمه الجديد {عالم جديد}.

بـــدأت الفنانـــة املصرية عال غانـــم مؤخرا تصويـــر فيلمها 

الجديد {عمود فقري}، الذي يشـــاركها الدور الرئيسي فيه 

املمثل الصاعد وائل عالء في أول بطولة مطلقة له.

الثالثاء  2015/03/10 - السنة 37 العدد 9852 

نصرية ختتوخ

زفياجينســـتيف  الروســـي أندري  } املخرج 
يهدي الســـينما العاملية من خالل “ليفياثان“ 
(الطاغـــوت) احلائـــز علـــى جائـــزة أفضـــل 
ســـيناريو في مهرجـــان “كان“ 2014، واملتّوج 
بالغولـــدن غلـــوب والـــذي مثل روســـيا في 
مســـابقة األوســـكار 2015، ضمن قسم أفضل 
فيلـــم أجنبـــي دون أن يتحصل علـــى جائزة، 
حتفة حقيقية شـــديدة املعاصرة تعكس فساد 
الواقع السياسي الروسي الذي ميكن إسقاطه 
على دول كثيرة، بـــل وأبعد من ذلك ميكن من 
خاللـــه تفهم حالـــة االنهيار اإلنســـاني أمام 
وحش الفساد الذي يلمس كارثية وجوده من 

يجد نفسه في مواجهته.
فـــادمي عمـــدة املدينـــة يريد بيـــت كوليا 
والقطعـــة األرضية من حوله، الســـتغاللهما 
ملصاحلـــه اخلاصـــة، ومن أجل ذلـــك بإمكانه 
استخدام ســـطوته على رجال األمن والعدل، 
واالســـتعانة مباله الســـتخدام مســـتأجرين 
يعتـــدون جســـديا علـــى من يعتـــرض طريق 

طموحه املادي.

يراه املشاهد ثمال ومتسلطا، ثم مستمعا 
ووديعـــا أمام رجـــل الدين، ناقمـــا في مكتبه 
ومرافقا حلراســـه الشـــخصيني في سيارته، 

ومنسجما مع الطقس الديني في الكنيسة.
روســـيا بوتـــني املصغرة التـــي يصّورها 
الفيلم، ليســـت تلك القمعية إلى حّد التعذيب 
وال تلك املســـتفيدة من طفرة اقتصادية، إنها 
روســـيا ”لوياثان“ الفســـاد الذي ال يضره أن 
يـــؤذي أو يدمـــر اآلخرين وحياتهـــم من أجل 

مصلحته.
يتغلغل الفساد ويصير أكبر من حقد رجل 
على رجل، أشـــرس من استخدام القانون في 
وجهـــه، خـــارج الفضيلة في املعتقـــد الديني 
وداخل املشـــهد العقائدي مـــن أجل الصورة 
الـتـــي تناســـب ظواهـــر األمـــور ال جوهـــر 

حقيقتها.
ما يظهـــر في الفيلـــم أيضا إســـراف في 
تعاطـــي املشـــروبات الكحوليـــة، وعنف في 
التعامـــل اللفظـــي وانفالت لالنفعـــاالت في 
تعامل األشخاص مع بعضهم البعض، ميكن 
من خالله اإلحساس مبزاجات متقلبة وغياب 

االرتياح العام وحالة تيه وسط الضغط.
يقـــول املخرج أنـــدري زفياجينســـتف أن 
الفيلـــم الـــذي تعاون فـــي كتابة الســـيناريو 
اخلـــاص بـــه مع رفيقـــه أوليغ نيغـــني، الذي 
يشـــتغل معـــه منذ ما يقـــارب األربع عشـــرة 
ســـنة، لم يكن الغرض منه اتهام أحد، بل أتى 
انطالقـــا من معايشـــاته وتأمالتـــه للمجتمع 
وأن  األمـــور،  ولســـيرورة  طويلـــة  لفتـــرة 
التحدي جاء بعد تعرفـــه على حكاية مارفني 

جون هييماير، حكايـــة االعتداء على احلرية 
واحتقار حقوق اإلنســـان، وأنه شعر بحاجة 
ملحة لفعل شـــيء ما بطريقة مفصلة، بسيطة 
وموضوعيـــة. يضيـــف املخـــرج أن مارفـــني 
هييمايـــر هـــو مماثـــل كوليا (نيكـــوالي) في 
الفيلم، وأنه أثناء تصويـــره للفيلم وإخباره 
أحد أصدقائه بالعنوان “لوياثان“، عّرفه على 
لطوماس هوبس الذي يعود  كتاب ”لوياثان“ 
للقرن السابع عشر، ويتحدث عن ميكانيزمات 
السياســـة وعالقتهـــا مـــع الكنيســـة، وقوة 
التحالف بينهمـــا، وأن ذلك أعطى ثقال وقوة 

أكبر للفيلم.

املخرج تعمد التصوير في طبيعة شديدة 
التميز، إلخراج الفيلم ومشـــاهده من الطابع 
العـــادي إلـــى اســـتثنائية مدهشـــة تزيد من 
شّد انتباه املشـــاهد، فتتراءى له خصوصية 
التفاصيل واختالفها كما أشاد بأداء املمثلني 
الذيـــن رأى بعضهم فـــي األدوار حتى قبل أن 

يتقمصوها.
جتدر اإلشـــارة أن الفيلم قوبل بانتقادات 
حادة في اوســـاط مناصري النظام الروسي، 
مـــن بينهـــا اتهامه بتقدمي صورة ســـوداوية 
لروسيا، وأنه يخدم البروباغندا الغربية ضد 

روسيا.

} برلــني - ذكرت تقاريـــر صحفية مؤخرا أنه 
من املنتظر تصوير مشـــاهد من اجلزء الثالث 
مـــن الفيلم األميركي ”كابنت أميركا“ في أملانيا 
خالل الصيف املقبل، ويشـــارك في هذا اجلزء 
املمثـــل األملاني األســـباني دانيل بـــرول أمام 

املمثل األميركي كريس إيفانز.
في مدينة  ويعتزم ”استوديو بابلســـبرغ“ 
بوتســـدام القريب من العاصمة برلني تصوير 
آخر فصل من مسلسالت شركة مارفل كومكس 

األميركية.
ومن املنتظر أن يبدأ تصوير أحداث أجزاء 
مطلع أبريـــل املقبل في  فيلم ”كابـــنت أميركا“ 
مدينة أتالنتا األميركيـــة، بعدها يتوجه طاقم 
العمـــل إلى بورتوريكو، وذلـــك قبل أن يتوجه 

إلى العاصمة األملانية برلني في الصيف.
ويلعب إيفانز دور البطل الذي يحمل نفس 
اســـم الفيلم، فيما يتوقع أن تلعب ســـكارليت 
جوهانسون دور األرملة السوداء أمامه، فيما 
ســـيؤدي املمثل األملاني برول دور الشرير في 
الفيلم. ويتناول الفيلم حتويل ســـتيف روجرز 
الرجل هزيل اجلســـد إبـــان احلـــرب العاملية 
الثانيـــة، إلـــى اجلندي اخلارق كابـــنت أميركا 
للمســـاعدة في توقيف أحد مســـاعدي الزعيم 

النازي أدولف هتلر.
وســـيتولى األخوان جو وأنطوني روسو 
إخراج اجلزء الثالث من هذه السلســـلة، ومن 
املنتظر أن يعرض في دور الســـينما في مايو 

.2016
وحظـــي ”كابـــنت أميـــركا: املنتقـــم األول“ 
استحســـانا مـــن النقـــاد، كما حقـــق جناحا 
جتاريـــا كبيرا في 2011، جامعـــا أكثر من 370 
مليـــون دوالر حـــول العالم. وصـــدر جزء ثان 
بعنـــوان ”كابنت أميركا: جندي الشـــتاء“ في 4 

أبريل 2014.

{كابتن أميركا}

 يحل في ألمانيا

حممد أشويكة

} يحتضن املغـــرب كّما مهما من التظاهرات 
الســـينمائية التـــي يصعـــب تصنيفها جملة 
حتـــت يافطـــة املهرجانـــات، ولكـــن بعضها 
ينضوي في ســـياق امللتقيات وما شـــابهها، 
فقد جتـــاوز عدد هذه األنشـــطة ما يربو على 
الســـتني، إال أنهـــا ال حتظى بنفس اإلشـــعاع 
والتأثير واملصداقية، ســـواء منها الدولي أو 
الوطنـــي، القـــار أو العابر، املنتظـــم أو الذي 
يظهر ويختفي، احملترف أو الهاوي، الثقافي 

أو التجاري.
يصنف القرار املنظم للمهرجانات الصادر 
بتاريخ 19 سبتمبر 2012، والذي يحدد شروط 
ومعايير وطرق صرف دعم تنظيم املهرجانات 
الســـينمائية، هذه الفعاليات تصنيفا أبجديا 
يقســـمها إلى ثالث فئات كبـــرى ”أ“ - ”ب“ - 
”ج“، ويجعلهـــا خاضعة للجنة تشـــرف على 
انتقاء ما يســـتحق الدعم منها محددة املبلغ 
”املناســـب“، كمـــا يضبط القـــرار أيضا آليات 

اشتغال اللجنة وطرق صرف الدعم.
املغربي  الســـينمائي  املركـــز  ويحتضـــن 
كتابـــة اللجنة التـــي تتلقى امللفـــات، وتتأكد 
من اســـتيفائها للشـــروط املنصـــوص عليها 
ســـيرها  معاينـــة  علـــى  وتســـهر  قانونيـــا، 
العـــادي واقعيا، وتـــزود اللجنة في بداية كل 
دورة أعضاءهـــا بتقرير مفصـــل عن وضعية 

املهرجانات والتظاهرات.
وال يكتفـــي املركز باإلشـــراف على تدبير 
الســـير العـــادي للمهرجانـــات الســـينمائية 
فحســـب، بل ينظم أهمها كاملهرجان الوطني 
للفيلم، ومهرجان الفيلم القصير املتوســـطي، 
وميثلـــه مديره فـــي إدارة مهرجـــان مراكش 

الدولي للفيلم.
واألدهـــى من ذلـــك أنه يتحكم فـــي تدبير 
جلها بشكل مباشر أو غير مباشر، فاإلشراف 
ال يعنـــي احلياد الكلي، وإمنا بســـط ســـلطة 
الدولـــة علـــى املجال، كي ال يتـــّم اختراقه من 

حيث املضامني والتوجهات.
ويتـــّم هذا التحكم عن طريق تفاوت مبالغ 
الدعـــم والتمويل، أو رمبا والء بعض املدراء، 
أو اقتـــراح من خلف الســـتار، أو العمل على 
تشـــجيع بعضها على حساب البعض اآلخر، 
إذا لم يســـتطع التحكم فـــي خطها وقيادتها، 

مما يجعل استقالليتها أمرا غير مضمون.

وقد ســـاهم فـــي تكريس هـــذه الوضعية 
هجنة تشـــكيلة اللجنة، فبعض من أعضائها 
عـــرف بانتماءاتـــه األيديولوجيـــة الواضحة 
والتي أتـــت به إلى تقلد املهـــام بها، وبعض 
منهـــم لـــم نشـــاهده طيلـــة عقود فـــي إحدى 
تلك التظاهـــرات، والبعض اآلخـــر لم نعرف 
اهتماماته الســـينمائية إال ادعاء، بينما ذوو 
املصداقيـــة والثقة مـــن أعضائها محاصرون 
في داخلها، وال ميكن ســـماع أصواتهم وسط 

اجللبة.
كيـــف ميكـــن أن نتحـــدث عـــن مصداقية 
جلنة يقترحها شـــكليا املهنيـــون، ويختارها 
فعليـــا وزير االتصـــال بعـــد أن يكتفي املركز 
الســـينمائي بـــدور الوســـاطة؟ أليـــس حريا 
بلجنة مستقلة ومحايدة أن يشكلها املهنيون، 
وتعكس البعد الثقافي للحركة ”السينيفيلية“ 
املرتبطة في عمقها بحـــركات حداثية ظاهرة 

األصول واملبادئ؟

غياب اإلستراتيجية

الســـينما فـــي املغرب  تندرج مهرجانات 
في إطار تنشيط احلركة الثقافية عامة ونشر 
الوعي السينمائي خاصة. إال أن الرهان على 
الفن الســـابع وحده غيـــر كاف، في ظل غياب 
إســـتراتيجية ثقافيـــة شـــاملة تتكامـــل فيها 
القطاعات واملؤسسات املعنية بتدبير الشأن 
الثقافي املغربي، وال ســـيما أن وزارة الثقافة، 
كمـــا يبـــدو، ال تنخرط بشـــكل فعـــال في دعم 
الثقافة السينمائية ضمن سياق إستراتيجي 
واضـــح، وال تفصل بـــني دعم إنتـــاج األفالم 
ودعم ثقافة الصورة التي يشكل جهلها خطرا 

على الناس في الوقت الراهن.
تنشـــر فـــي العديد مـــن وســـائل اإلعالم 
املغربيـــة والدولية ثقافة تســـاهم في التأثير 
علـــى املخيال اجلماعي بشـــكل ظاهر وجلي، 
متويهـــي ومغالـــط، إذ تســـاهم احملتويـــات 
املرتبطـــة بالصورة في رفد العديد من األفراد 
بشـــتى األفكار املدسوســـة في ثنايا الصور، 
وخاصـــة مـــا يتعلق منهـــا باألفـــكار واآلراء 
البعـــد  ذات  املغرضـــة  والصـــور  الهدامـــة، 
التلقيني العقدي، ونشـــر طرائـــق االنحراف 
لدى عشاق اجلرائم والقتل املرضي، وإنعاش 
هـــوس املتطفلـــني مبا يســـعفهم فـــي تغذية 

ميوالتهم غير الطبيعية.
كل هذا يســـاهم في نشر اليأس والبؤس 
والتســـطيح، وتكريـــس التبعية وقتل احلس 
النقـــدي وتنشـــئة النشء على قيـــم الهجنة، 

وخلط الواقع باخليال.
لذلـــك ال بـــّد من ضـــرورة التفكيـــر -بعد 
التراكـــم الذي حصـــل على مســـتوى تنظيم 
امللتقيات الســـينمائية- في تطوير التجارب 

اجلـــادة التـــي أخـــذت تترســـخ فـــي مفكرة 
التظاهرات الســـينمائية باملغرب، كي تراعي 
شروط الفصل املوضوعي في ما بني أبعادها 
الثقافيـــة والتربوية والتجارية والســـياحية 
والترفيهيـــة،  واالقتصاديـــة  والسياســـية 
وبالتالي، املســـاهمة في بلورة رؤية تخرجها 
من استنســـاخ غيرها، فقـــد أصبحنا نالحظ 
نفس الوجوه ونفس الثيمات ونفس األفالم.

وطفت على الســـطح فئـــة متطفلة ال تفقه 
فـــي أوليـــات العمـــل الســـينمائي، ولكنهـــا 
الصفقـــات  وإبـــرام  للتصفيـــق  مســـتعدة 
(مهرجانات البزنس). نحن لســـنا في حاجة 
إلـــى مهرجانات البروباغنـــدا، وعلى املغرب 
أن يقطع نهائيا مع ثقافة املواســـم الرخيصة 
التـــي أصبحت خاللها تظاهرات ســـينمائية 

كثيرة تعيد إنتاجها مبسحات معصرنة.

خالفات وانقسامات

ميكن الرهـــان على تظاهـــرات الهوامش 
(الراشـــيدية، إميـــوزار، زاگورة، آســـا، بني 
مالل، الناظور، وجدة، الطنطان، گمليم..) التي 
تنتعـــش فيها العزلة، وتتنامى فيها مشـــاعر 
اإلحســـاس بالغنب واإلقصاء والالمســـاواة، 
فتنشـــأ فيها بؤر االحتقان، وتتضاعف فيها 

مراتع الغلو والتطرف. 

وال ميكـــن أن يضطلع مبثل هـــذه املهام، 
إال ثلـــة من النقاد ورواد األندية الســـينمائية 
والباحثني وعشـــاق الســـينما ألنهم الضامن 

األهم لالستمرارية.
إن كل التظاهرات، مع اســـتثناءات قليلة، 
متر كالغيمة وال تخلف إال اخلالف واالنقسام 
فـــي بعـــض األحيـــان، متناســـية أن الهدف 
من هـــذه التظاهرات يكمن في إرســـاء ثقافة 
ســـينمائية ترفع اللبس عن ممارسة السينما 

كفن وتفكير.
كما ميتلك املشرفون عليها القوة اإلقناعية 
التـــي تضغط إيجابيا علـــى اجلهات املعنية، 
بتسيير الشأن احمللي وإحراجها بغرض بناء 
قاعات للسينما واحملافظة على ما أغلق منها 
أو انهار، ودفعها إلى حتمل مسؤولياتها في 
خلق املرافق الثقافية والفنية داخل املدن، أو 

املناطق التي ترعى الشؤون العامة بها.
فال ميكن أن تصبح الســـينما في املغرب 
حقـــال ســـائبا يدخله النـــاس بعقلية جتارية 
محضة، خاصة بعد االختراقات التي حصلت 
على مســـتوى اإلنتـــاج واإلخـــراج. نحن في 
حاجة إلـــى تظاهرات ســـينمائية حقيقية، ال 
داخل  سيما وأن تاريخ احلركة ”السينيفيلة“ 
األندية الســـينمائية بات شـــبه نوستاجليا، 
واجلمعيات أو املؤسســـات التي تشرف على 

إدارة املهرجانات هيئات مكلسة.

يظـــل الرئيـــس ومن معه علـــى رأس هذه 
اجلمعيـــات إلـــى أجل غيـــر مســـمى، ويدبر 
شـــؤون بعضها إداريـــون قد يكونـــون على 
صلـــة بدواليـــب اإلدارة الســـينمائية، وقـــد 
يتحايل بعض مســـيريها علـــى اللجنة، دون 
مراعاة الشـــروط األدبية والفنية للمساهمني 
في ندواتها ومـــدراء فقراتها، بدعوى ضعف 

املوازنات املالية.
وكثيرا ما يالحظ عدم تطابق ما تتضمنه 
املشـــاريع مع الواقع، فضال عن أن بعضها ال 
ينتج أية قيمة مضافة إلى ما سواه، وال يحمل 
بعضهـــا من صفة الدولية إال االســـم. وهذا ال 
يعنـــي أن مهرجانـــات أخرى جادة تســـتحق 
التنويه بجهودها، رغم حجم الدعم املرصود 
لهـــا مقارنة مع غيرها، حيث يحصد مهرجان 
مراكش، مثال، ما يناهز ثلثي امليزانية العامة 
(أحد عشـــر مليون درهم)، ويتقاسم اآلخرون 

الباقي.

بيت كثير الزجاج واخلشــــــب قرب بحر بارنتس، وأســــــرة صغيرة مكونة من األب نيكوالي 
ــــــا، وأحداث ال يرافقها الكثير من املوســــــيقى أو  ــــــن رومكا وزوجة األب ليلي ــــــا) واالب (كولي
ــــــة عالية وجتتمع في لقطــــــات متالحقة تبقي  ــــــر، لكنها مصورة بفني يصنعهــــــا ممثلون كث

املشاهد متشوقا ملعرفة تطورها واكتشاف مآلها األخير.

[ برامج مستنسخة فاقدة الستراتيجية واضحة  [ كثرة التظاهرات ال تعكس جودة المضمون
المهرجانات السينمائية في المغرب ترزح تحت وطأة التزاحم والتداخل

يعاب على المهرجانات المغربية سعيها لإلبهار على حساب المحتوى

قوبل الفيلم بانتقادات حادة في اوساط النظام واعتبر رؤية تخدم الدعاية الغربية

هــــــل املغرب بلد املهرجانات الســــــينمائية بالفعل؟ بالنظر إلى الكم الهائل منها واالختالف 
احلاصل في موضوعاتها، وتوزعها على مدار الســــــنة إلى حــــــّد التزاحم والتداخل، هذا 

السؤال يظل يطرح نفسه بإحلاح.

ـــد مــــن الـــتـــظـــاهـــرات  ـــعـــدي ال

وال  كالغيمة  تمر  السينمائية 

واالنقسام  الــخــالف  إال  تخلف 

في بعض األحيان

◄

{الســـينيفيلة} الحركة  تاريـــخ 

الســـينمائية  األنديـــة  داخـــل 

فـــي املغرب بـــات اليوم أشـــبه 

بنوستالجيا

◄

الفيلـــم قوبل بانتقادات حادة، 

بتقديـــم  اتهامـــه  بينهـــا  مـــن 

صورة ســـوداوية، وأنـــه يخدم 

البروباغندا الغربية ضد روسيا

◄

سينما

فيلم {الطاغوت} تشريح درامي لروسيا المعاصرة



}  لندن - أســـئلة عديـــدة باتت تطرح مؤخرا 
بشـــأن ما إذا كان شـــبان مســـلمون يتجهون 
للتشـــدد داخـــل اجلامعـــات البريطانيـــة بعد 
أن اتضـــح أن عضو تنظيم الدولة اإلســـالمية 
هو  املعروف إعالميا باســـم ”اجلهادي جون“ 
محمد املوازي خريج جامعة وستمينســـتر في 

لندن.
وقالت اجلامعة إنها ”مصدومة ومشمئزة“ 
من نبــــأ أن املوازي هــــو الرجل امللثــــم، الذي 
أصبحــــت صورتــــه فــــي مقاطع فيديــــو لذبح 
الرهائن نشــــرها تنظيــــم الدولة اإلســــالمية، 
عالمة مميزة للتنظيم املتشــــدد على مســــتوى 

العالم.
وهو ليس أول إســـالمي متشدد درس في 
جامعـــة بريطانية، حيث تقـــول احلكومة إن 
ثلث من أدينوا فـــي جرائم إرهاب ببريطانيا 
ارتـــادوا اجلامعات. وليس معروفا على وجه 
التحديـــد كيف ومتى اجته املوازي للتشـــدد؟ 
لكن هناك أدلة تشـــير إلى احتمـــال أن تكون 
جتربتـــه في جامعـــة وستمينســـتر قد لعبت 

دورا في ذلك.
وقال روبرت ســـاتون مدير منظمة حقوق 
الطـــالب التي تراقب التطـــرف في اجلامعات 
وتقـــود حمـــالت ملكافحته ”إنهـــا واحدة من 
اجلامعـــات التـــي كنت ســـأضعها على رأس 
قائمتي لو طلبت مني تخمني اســـم اجلامعة 

التي ارتادها.“
منـــذ نوفمبـــر ٢٠١١ بعد أن تـــرك املوازي 
وستمينستر يســـجل ساتون املناسبات التي 
تتحدث فيها شخصيات من خارج اجلامعات 
من أصحـــاب اآلراء املتشـــددة؛ وقـــال إن ٢٢ 
مناسبة من هذا النوع أقيمت في وستمينستر 

وهو ما يفوق معظم اجلامعات األخرى.

ويــــرى أكادمييــــون ومدافعــــون عن حرية 
التعبير وبعض الساســــة أن مــــن الضروري 
الســــماح لضيــــوف متشــــددين باحلديث في 
اجلامعــــات، ويقولون إنه من األفضل التعبير 

عن هذه اآلراء ودحضها بدال من دفنها.
لكــــن منتقديــــن لهــــذه املمارســــة يقولون 
إن املناســــبات من هذا النوع نــــادرا ما تأخذ 
شــــكل املناظرة احلقيقية بل يظهر املتحدثون 
مبفردهــــم أو مع آخرين يشــــاركونهم وجهات 
النظر نفسها في غرف متتلئ باملؤيدين الذين 

ال يبدون أي معارضة.
عالوة على ذلك فإن بعض املناسبات التي 
نظمتها اجلمعية اإلســــالمية في وستمينستر 
وغيرها يتم فيها الفصل بني اجلنســــني وهو 
ما يتعــــارض مع قوانــــني املســــاواة ولوائح 

معظم اجلامعات.
ويقول انتوني ليز من مركز دراسات األمن 
واملخابرات فــــي جامعة بكنغهام ”حتت غطاء 
احلريــــة األكادمييــــة وحرية التعبيــــر نعطي 
فرصا للمتطرفني ليتســــكعوا فــــي اجلامعات 

ويبثوا رسالة كراهية“.
ومنذ إعالن اســــم املوازي حتدث عدد قليل 
من الطالب الســــابقني للصحافة عن جتاربهم 
فــــي وستمينســــتر بعضهم للدفــــاع والبعض 
اآلخـــر لالنتقاد. وكتب جيمـــس تينينت الذي 
يدرس اللغة العربية في وستمينستر لصحيفة 
”اندبندنـــت“ أنـــه على مدار ثالث ســـنوات في 
اجلامعـــة ”لم يلحظ قط أي عالمات على ثقافة 

التلقني“.
ســـعي  بشـــأن  املخـــاوف  تقتصـــر  ولـــم 
اإلسالميني املتشددين للوصول إلى الشبان في 
أماكن دراســـتهم في بريطانيا على اجلامعات 
فحسب بل امتدت للمدارس، ففي العام املاضي 
ثار جدل كبير فـــي برمنغهام ثاني أكبر مدينة 
في بريطانيا بســـبب مزاعم عن أن إســـالميني 
متشددين يستهدفون املدارس التي توجد بها 
نســـب مرتفعة من التالميذ املسلمني في حملة 

منظمة للتأثير عليهم.
وفـــي الشـــهر املاضـــي اضطرت مدرســـة 
بيثنال غرين أكادميي الثانوية في لندن للدفاع 

عن نفســـها بعد أن هربت ثـــالث تلميذات في 
سن املراهقة إلى سوريا لالنضمام إلى تنظيم 
الدولة اإلسالمية. وقالت املدرسة إن التلميذات 

لم يتجهن للفكر املتشدد داخل جدرانها.
وقالت وزيرة األمــــن الداخلي تيريزا ماي 
لصحيفــــة ”صنــــداي تاميز“ إنهــــا تتوقع من 
اجلامعات أن تأخذ موقفا أقوى في ضوء النبأ 
عن دراسة املوازي في وستمينستر. وأضافت 
”لــــو كانت اجلامعات لم تدرك مــــا كنا نواجهه 

من قبل فال بد وأنها تدرك اآلن“.
من جهة أخرى أفاد تقرير إعالمي أسترالي 
بأن الشاب املشــــتبه بانتمائه لتنظيم ”الدولة 
اإلســــالمية والذي اشــــتهر بلقــــب ”اجلهادي 
األبيــــض“ هو طالب منقطع عن الدراســــة في 
مدرســــة ثانوية من ملبــــورن. وذكرت صحيفة 
”فيرفاكس ميديا“ أن الطالــــب (١٨ عاما) أعلن 
إســــالمه وانقطع عن الدراســــة فــــي منتصف 

العام املاضي.
وكان الشـــاب قد ظهر في صورة نشرت في 
للتواصل  ديسمبر املاضي على موقع ”تويتر“ 
االجتماعـــي وهو يقف وســـط شـــخصني من 

وخلفـــه علم  مســـلحي ”الدولـــة اإلســـالمية“ 
للتنظيـــم. وأحملت تقارير صحفيـــة أولية إلى 

أنه رمبا يكون بريطانيا.
وجاء التقرير بعد يوم من إعالن السلطات 
في أستراليا عن منع شابني من مغادرة البالد 
لالشـــتباه في أنهما يعتزمـــان االنضمام إلى 

اجلماعات املسلحة.
أمـــا في أملانيـــا فتجري الشـــرطة األملانية 
حتقيقات للوصول إلى مصدر آراء إســـالمية 
متطرفـــة عبر عنها عدد من التالميذ في إحدى 
املـــدارس االبتدائية مبدينـــة نوي-أولم خالل 

احلصص الدراسية.
وأكدت السلطات في تقرير نشرته صحيفة 
األملانيـــة، والذي  ”أوجســـبورجر أجلماينـــه“ 
حتـــدث عن تعبير بعـــض األطفال في حصص 
مادة األخـــالق عن اعتقادهم بأنـــه يتعني قتل 
املسيحيني وأن ضحايا احلادث اإلرهابي الذي 
الفرنسية  استهدف مقر مجلة ”شارلي إيبدو“ 

الساخرة في باريس يستحقون املوت.
وبحســــب بيانــــات الصحيفة، أبــــدى تلك 

التصريحات املتطرفة نحو ١٠ من التالميذ.

وقالــــت مديــــرة املدرســــة إن آراء جميــــع 
التالميــــذ املســــلمني ليســــت مثيــــرة لالنتباه 
كهــــذه، ”لكن العــــدد أكبر مــــن أن نتحدث عن 
حاالت فردية“، وحتاول الشرطة حاليا معرفة 
مصدر تلك اآلراء التي عبر عنها األطفال دون 

سن املساءلة القانونية.
وقامت املدرسة بعدة مشروعات من شأنها 
مكافحة أي شكل من أشكال عدم التسامح بني 
التالميــــذ، وذلك بالتنســــيق أيضا مع مجلس 
اآلبــــاء. وقال املتحدث الصحفي باســــم وزارة 
التعليم احمللية في ميونيخ ”هذه آراء ال ميكن 

جتاهلها“.

هل تقف الحرية األكاديمية وراء انتشار الفكر المتطرف في الجامعات
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تعليم
باملئـــة معـــدل نمو التعليـــم اإللكترونـــي في منطقة الشـــرق 

األوســـط، ألنه يعد ثاني أبرز طريقـــة للتدريب عامليا ومن أهم 

سماته توظيف التعلم املدمج {بالندد لورنينغ}.

 ألف تلميذ تونســـي غادروا مقاعد الدراســـة من بني أكثر من 

مليون تلميذ مســـجل خالل الســـنة الدراسية 2013-2012، 

بسبب الفقر واالنحراف حسب إحصائيات وزارة التربية.

باملئـــة معـــدل ارتفاع اختيـــار الطلبة في الواليـــات املتحدة 

األميركيـــة للمقررات التي تقـــدم بطريقة التعليم عن بعد أو 

دورات التعليم اإللكتروني خالل العقد املنصرم.

تدريس الدين اإلسالمي من شأنه أن يحمي تالميذ المدارس من الفكر المتطرف

حتصني املؤسســــــات التعليمية من الفكر املتطرف لم يعد يشغل املنطقة العربية اإلسالمية 
فقط، بل حتول إلى مشــــــغل للمجتمعات الغربية، في ظل تزايد املخاوف من انتشار الفكر 
املتطرف بني طلبة الفضاء املدرسي واجلامعي. وتباينت اآلراء حول أسباب وكيفية انتشار 
هذا الفكر داخل اجلامعات بني مؤيدين للحرية األكادميية وحرية التعبير ورافضني لدخول 

هذا الفكر إلى اجلامعات مهما كانت التعّالت.

[ الحكومة البريطانية: ثلث المدانين في جرائم إرهاب ارتادوا الجامعات [ مساعي اإلسالميين لنشر التشدد تطال تالميذ المدارس
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◄ خصص الرئيس األميركي خطابه 
األسبوعي اإلذاعي عبر اإلنترنت 

إلعالن مبادرة جديدة لتعليم البنات 
في جميع دول العالم وأطلق عليها 
بالتعاون  اسم ”دع البنات يتعلمن“ 

مع زوجته ملساعدة املزيد من البنات 
عبر العالم على الذهاب إلى املدرسة.

◄ قال رئيس جامعة عبداملالك 
السعدي املتواجدة بجهة طنجة 

تطوان في املغرب إنها وفرت خالل 
السنة الدراسية اجلارية ١٩٦ مسلكا 

جامعيا لضمان االندماج املهني اجليد 
للخريجني، وأن ثلثي املسالك تالئم 

حاجيات سوق الشغل.

◄ أدانت املنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة إيسيسكو إعالن 
احتاد معلمي التربية الدينية في 

الدامنارك عن رغبته في إدراج الرسوم 
الساخرة من املقدسات الدينية في 

مناهج التعليم بدعوى أن تدريسها 
”سيساعد في التعرف على العالقة 
بني القضايا الدينية واالجتماعية 

والسياسية“.

◄ عقد وكالء وزارات التعليم العالي 
في دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية أمس االثنني في 
مسقط اجتماعا حتضيريا لالجتماع 

الـ١٧ للجنة وزراء التعليم العالي 
والبحث العلمي في دول املجلس الذي 

تستضيفه سلطنة عمان غدا.

◄ أكد وزير التعليم العالي املصري 
إنشاء برامج للتعليم الفني واملجاالت 

ذات األولوية ملصر، كالطاقة والصناعة 
بالتعاون مع الصني، الفتا إلى أنه 

ستتم إقامة مركز للدراسات الثقافية 
املصرية بالصني واالستعانة بأساتذة 

مصريني لتعليم اللغة العربية.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} الرياض - كشـــف مدير الجامعة السعودية 
اإللكترونيـــة المكلـــف عبدالله بـــن عبدالعزيز 
الموســـى أن تطـــور التعليـــم اإللكتروني في 
منطقة الشرق األوسط سيحقق مكاسب مالية 
لـــدول المنطقة خالل عام 2016 تقدر بنحو 560 
مليون دوالر، إذ ســـيوفر 50 بالمئة من تكاليف 
المدربيـــن في قاعات الدراســـة و60 بالمئة من 
وقت إعداد المحاضرات و90 بالمئة من الطاقة 

البشرّية مقارنة بالتعليم التقليدي.
وقـــال الموســـى فـــي محاضـــرة ألقاهـــا 
خـــالل أعمال المؤتمر الدولـــي الرابع للتعليم 
اإللكترونـــي والتعليـــم عـــن بعـــد: إن التعليم 
اإللكترونـــي يعـــد ثاني طريقـــة للتدريب ذات 
قيمة بـــارزة عالميا، حيث حقـــق معدالت نمو 

فـــي منطقة الشـــرق األوســـط بلغت نســـبتها 
802 بالمئة، مبينا أن من أبرز ســـمات التعليم 
التعلـــم المدمـــج ”بالندد  العصـــري توظيف 
لورنينغ“ وعدد من أســـاليب التعليم التفاعلية 

في منظومة العملية التعليمية.
وأشـــار إلـــى أنه فـــي الواليـــات المتحدة 
األميركية ازداد اختيار الطلبة للمقررات التي 
تقـــدم بطريقة التعليـــم عن بعد خـــالل العقد 
المنصرم بمعدل 150 بالمئة، وخالل هذا العام 
صرفت دول العالم 56 مليار دوالرا على التعّلم 

اإللكتروني.
واستشـــرف الموســـى أبرز التطورات في 
تقنيات التعليم والتعليم العالي خالل األعوام 
الخمســـة المقبلـــة، موضحا أنـــه في غضون 

عام أو أقل ســـيكون فـــي الجامعات ما يعرف 
بـ“الفصل المقلوب“ الذي يشـــترك فيه الطالب 
في التصـــدي لحل بعض المشـــكالت العملية 
المتضمنة  و“تحليـــل البيانـــات التعليميـــة“ 
لســـجالت رقمية ترصد طبيعـــة تعامل الطلبة 

والمدرســـين وغيرهم مـــع المحتوى المعرفي 
وسلوكياتهم أثناء العملية التعليمية.

وأضاف أنه خـــالل الثالثة أعوام المقبلة، 
ســـتظهر الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد والتعليم 
باللعب وخالل الخمســـة أعوام، سيكون هناك 
”الـــذات الكمية“ التي يتوجـــه فيها الناس إلى 
التعرف على نشـــاطاتهم وقياس ســـلوكياتهم 
من خالل األجهزة الذكية، خاصة الطالب الذين 
يمكثـــون في الفصـــول الدراســـية ويرصدون 
معلومات شتى، و“المساعد االفتراضي“ الذي 
يمكن المســـتخدمين من التعامل مع األجهزة 
مـــن خالل حـــركات طبيعية أو إصـــدار أوامر 
صوتية تستشـــعر ذلك، كنظـــرات العيون من 

أجل توجيه وظائفها بصورة تلقائية.

التعليم اإللكتروني يمنح دول الشرق األوسط 560 مليون دوالر

لم تقتصر املخاوف بشـــأن ســـعي 

اإلســـالميني املتشددين للوصول 

إلى الشـــبان في أماكن دراســـتهم 

بالجامعات بل امتدت إلى املدارس

◄

تحـــت غطـــاء الحريـــة األكاديميـــة 

فرصـــا  نعطـــي  التعبيـــر  وحريـــة 

فـــي  ليتســـكعوا  للمتطرفـــني 

الجامعات ويبثوا رسالة كراهية

◄

أبرز سمات التعليم العصري توظيف 

التعلـــم املدمـــج {بالنـــدد لورنينـــغ}

وعدد من أساليب التعليم التفاعلية 

في منظومة العملية التعليمية

◄

أزمة التعليم في تونس تتجاوز الوزارة والنقابات

} تعرف المؤسسة التعليمية التونسية في 
قطاعها الثانوي أزمة حادة هذه األيام. وقد 
برزت في شكل مقاطعة األساتذة لما يعرف 
لالمتحانات وذلك على  بـ“األسبوع المغلق“ 
خلفية عدم تحقق مطالب نقابية سابقة من 

ضمنها مطلب إصالح التعليم.
ولئن نقّر بأّن مطالب القطاع ال يشوبها 

أدنى شك ال في شرعيتها وال في كونها 
ضرورة عاجلة فإننا نعتبر أّن الفصل بين 

مطلب مادي (تحسين األجر) ومطلب معنوي 
(إصالح المنظومة التعليمية) غير معقول. 

وسواء صدر هذا التمييز عن وزارة التربية 
أم عن النقابة العامة للتعليم الثانوي فهو 

في نظرنا حجر عثرة على طريق الحل.
إّن مثل هذا الفرز مؤشر سافر على أّن 

طرفي النزاع (الوزارة والنقابة) ال يتملكان 
الفهم المناسب لطبيعة األزمة وبالتالي ال 

يملكان مفاتيح الحل، األمر الذي ينذر بتفاقم 
الوضع في األسابيع واألشهر القادمة وفي 
أفضل الحاالت بالدوران في حلقة مفرغة. 

فمنظومة تربوية من دون مدّرس قادر على 
تلبية حاجياته المادية ال تستحّق هذا االسم 

وأستاذ ميسور الحال بال مدرسة متفاعلة 
هيكليا ووظيفيا وبيداغوجّيا مع الحياة 

المعاصرة ومع العالم الحديث ال يعدو أن 
يكون سوى عون تنفيذ لسياسة المحافظة 

على األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية والجيوسياسية التي بلغت 

أقصى درجات الرداءة.
فهل األستاذ (ونقابته) ملّم بالتحديات 
المتعلقة بالوضع -الكارثي العام-؟ وهل 

وزارة اإلشراف تملك العمق النظري 
الضروري والكافي إلقناع المجتمع أّنه 

يستحّق المدرسة التي تليق به وبثورته 
وبالتالي التي تمّكنه من رفع التحديات 

العالقة؟
كال، ال يملك األستاذ سوى أنه يراهن 

على البعد المادي دون سواه. ذلك ألنه 
يمارس حظرا ذاتيا على التفكير في تطوير 

العملية التربوية (مَثله في ذلك مثل اإلعالمي 
الذي يمارس الحظر الذاتي على ما سينشر 

أو يبث). فهو طبعا محّق في مطلبه، لكن 
حين يكون في اآلن ذاته حارما نفسه من 

اإلطالع على ما يجري من تحوالت سريعة 
-في العالم وفي مجتمعه – ومن االستفادة 

منها لتوليد أفكار بشأن اإلصالح التربوي 
ومن ثّم تمريرها إلى نقابته وإلى سلطة 

اإلشراف، فهو يغالط نفسه وبالتالي تراه 
يختزل شتى الحاجيات التي تعوزه، 

يختزلها في شكل المطلب المادي دون 
سواه. عندئذ تكون النتيجة أنه يهدي فرصة 

سانحة للحكومة بل للمجتمع كافة بأن 
يحكما عليه ال لفائدته.

كما أّن الوزارة ال تملك سوى أنها 
تستغل هذا المطلب ”األستاذّي“ المفرغ 

من مضامينه متعددة األبعاد، لتحمل 
الرأي العام على االلتصاق بصورة األستاذ 

”المتاجر بالدروس الخصوصية“ و“الذي 
ال يتفهم الوضع المادي الصعب الذي تمّر 
به البالد“ و“الذي لم يصبر على الحكومة 
الجديدة سوى بضعة أيام ليعجزها“ وما 
إلى ذلك من المالذ. بينما الوزارة مطالبة 

باالنفتاح هي بدورها على ما يقال ويكتب 
حول التحوالت العميقة التي يعيشها 

المجتمعين الدولي والمحلي.
إّن كّل المؤشرات تدل على أّن الفاعلين 
في هذا القطاع بجميع أصنافهم يدفعون 

-من دون قصد- نحو المجهول. بينما 
المدرسة التونسية وعلى رأسها معلم 
االبتدائي وأستاذ الثانوي وبما تأويه 

من ناشئة تحلم بمستقبل أفضل في بلد 
أرقى وفي عالم يسوده عدل وفير ومساواة 
متسقة مع تطلعاتهم وتشوبه أقّل عنصرية 

ومنسوب أدنى من االستغالل (الدارويني 
االجتماعي) البشع وتحظى فيه البلدان التي 

في طريق النمّو مثل تونس بمكانة أعلى 
وتتمتع فيه بشراكة أقوى مع الكبار وبكرامة 

خالية من التدنيس.
إّن مثل هذه الطموحات العالقة بقلوب 
الماليين من الفتيان والفتيات التونسيين 

الذين بدورهم يستبطنون آمال أولياء 
أمورهم ويثيرون عزائم اآلالف من مدرسيهم 

لن يحققها فقط أجر محترم للمدّرس، 
يكون متقاربا مع أجور نظرائه في البلدان 

المتقدمة، وإنما تحققه إرادة موصولة 
وتخطيط لتحويل المدرسة من فضاء يجتّر 

منواال -كولونيالّيا- قديما من التنظيم 
الصناعي والثقافي (انظر مؤلفات ”كين 

روبنسون“ و“ نعوم تشومسكي“) إلى 
وسيلة لتثوير شتى المفاهيم اإلنسانية على 

الصعيد العالمي وإلى محّرك لمنوال جديد 
للتنّظيم االجتماعي بما يشمله من أنماط 
-منشودة- للشغل وللتصنيع وللتثاقف 

وللتعايش بين الناس بمختلف مشاربهم 
وأجناسهم وأصولهم وأوطانهم.

ّمحمد الحمار



} بــريوت - شـــاركت الصحفية الفرنســـية 
كلير شازال مديرة أخبار ”تي أف 1“ جتربتها 
وانطالقتها اإلعالمية في ملتقى ”نســـاء على 
خطـــوط املواجهـــة“، الذي نظمتـــه الصحفية 
اللبنانيـــة مي شـــدياق ومؤسســـتها، تزامنا 
مـــع اليوم العاملي للمرأة في 8 مارس، للســـنة 

الثالثة على التوالي.
وتناولت اجللســـة دور مراســـالت احلرب 
اللواتي ســـافرن إلى مناطق النزاع في العالم 
لتغطية احلروب والثورات، فجمعت اجللســـة 
اإلنكليزيـــة املصرية هدى  منتجـــة ”اجلزيرة“ 
السودانية  عبداحلميد، ومراسلة ”سي إن إن“ 
اإلعالمية  نعمة الباقـــر، ومن قناة ”العربيـــة“ 
اللبنانيـــة رميا مكتبـــي، واملراســـلة في قناة 
”اآلن“ جنـــان موســـى، اللواتـــي تكلمـــن عـــن 
جتاربهن الصعبة فـــي نقل اخلبر وعن وجود 
صعوبات أكثر أو أقل في التغطية من زمالئهن 

الرجال.
وقالت شـــازال، ”أنا صحفيـــة، لم أتعرض 
للمخاطر التي يتعرض لها زمالئي وزميالتي 
الذيـــن يعملون علـــى األرض لتغطية األحداث 
املأســـاوية في العالم واألوضاع الصعبة التي 
حتاصرنـــا، نحن دائما فـــي قلب هذه األحداث 
مـــع كل املخاطر التي حتملهـــا، أنا في باريس 
بعيدة عن األحـــداث الرهيبة التي حتصل في 
هذه املنطقـــة ولكننا نلنا أخيـــرا نصيبنا من 
املآســـي ونحـــن نفهم جيـــدا ما تقولـــون وما 

تعانون“.
وترى اإلعالميـــة اللبنانية رميا مكتبي أن 
ثمة مراســـالت خرقن القاعدة، وحضرن بقوة 
على األرض. لكن تبقى الصـــورة النمطية في 
العالـــم العربي مرهونة بهذه التســـاؤالت ”ما 
الـــذي أتى بـــك إلى هنـــا وهل أنـــت مضطرة 

للمخاطرة؟“
وتتابع مكتبـــي ”يعتبـــرون أن هذا املكان 
ليـــس للمـــرأة، ويعتقدون بجـــرأة الرجال في 
احلروب أكثـــر. فيما املرأة أكثـــر قدرة وجرأة 

على تغطية احلروب“.
وحتدثت عن جتربتها فـــي تغطية احلرب 
في ســـوريا، ”أعتقد أن لدي نظـــرة إلى وقائع 
على األرض في سوريا مختلفة عن أي مراسل 
رجل. أشعر مع املرأة، فهي الضحية األولى في 

احلروب. هـــي واألطفال والعجزة. نظرة املرأة 
مختلفـــة في احلـــروب. وثمة موضـــوع واحد 
تخاف منه املرأة في احلروب وهو االغتصاب 
والتحرش الذي حدث في مصر. هذا يرعبني“.

وتطرقت إلـــى مخاطر التغطيـــة احلربية، 
”مـــا من حماية، فأنا أدخل مع املصّور. أنســـق 
مع فصائل علـــى األرض ومع مواطنني. بينما 
في اإلعالم العاملي ثمـــة تدابير أمنية وحماية 
ترافـــق املراســـل. وبصراحـــة ال أعتقد في أي 
حماية في احلرب ألن القذيفة قد تقتل املراسل 
ومن يتكفل بحمايته. كذلـــك القنص. ال تطلب 
اإلدارات والتلفزيونـــات من املراســـل الذهاب 
إلى أماكن احلروب. املراســـل هو الذي يعرض 
نفســـه، ال أظن أن ثمة محطة تطالب مراسلها 

بأن يسير باجتاه املوت“.
وأضافـــت، ”ثمـــة خطـــر مـــدروس ألجنز 
تقريري بأقل ضرر ممكن، فأنا ال أدخل مبفردي 
كاإلعالم املكتوب بـــل يرافقني مصّور. أعّرض 
حياة إنســـان آخـــر للخطر كما أعـــّرض حياة 
الناس الذيـــن أقابلهم للخطـــر. وبالتالي هي 

مسألة معقّدة“.

كما قامت املراسلة جنان موسى مبداخلة، 
وحتدثـــت عـــن جتربتها كمراســـلة حربية في 
الكثير من مناطق التوتر واحلروب في سوريا، 

كما غطت الثورة في مصر وليبيا.
واســـتضاف امللتقى عـــددًا من الصحفيني 
البارزين الذين تكلموا عن جتربتهم ونظرتهم 
ملوضوع ”النساء على خطوط املواجهة“، منهم 
األميركي جيم كالنسي، الذي كان لفترة طويلة 
واحدا مـــن وجوه ”ســـي إن إن“. وحتدث في 
مداخلـــة عن مهمة الصحافـــة مع مجموعة من 

الصحفيني اللبنانيني.
 وكان لتغيـــر األحداث وزيادة حدة التوتر 
فـــي العالم وخاصة العربي، الدور األساســـي 

النتقـــال اإلعالمية مـــن االســـتوديو إلى قلب 
املعارك، وبقدر إجادة ومتيز اإلعالمية في هذا 
املجال وإثباتها جلدارتها في منافسة الرجال، 
في مواجهـــة األخطار وهي تعمل على خطوط 
النـــار، حتى صار عملها أشـــبه مبهنة البحث 

عن املوت.
وتعـــد منطقة الشـــرق األوســـط مـــن أكثر 
املناطق ســـخونة وخطورة في العالم بالنسبة 
لعمـــل اإلعالميـــات ملا تشـــهده مـــن صراعات 
سياســـية عنيفة ومزمنـــة زادت وتيرتها بعد 

هبوب رياح ما سمي بالربيع العربي.
وتأتـــي ســـوريا والعراق على قمـــة قائمة 
مناطق عمـــل اإلعالميات اخلطيرة، وكشـــفت 
األرقـــام عن ضحايا إعالميات كانت من بينهن 
وجدان أسعد مراسلة صحيفة العراق املستقل 
التي قتلت خالل إجرائها لقاء صحفيا في مقر 
قيادة شـــرطة ديالى بعد تعرض املقر لتفجير 
انتحاري ضخم، أعقبته إصابة مراســـلة قناة 
ديالـــى الفضائيـــة أفـــراح غالب فـــي جنوب 

بعقوبة إثـــر تعرضها النفجار انتحاري أيضا 
أثناء أداء عملها.

باإلضافة إلى مقتل اإلعالمية أطوار بهجت 
مراســـلة قناة العربية التـــي قتلت مع زميليها 
املصور ومهندس الصوت وهي في ســـامراء، 
والتـــي تردد أنها قتلـــت لنجاحها في تصوير 
وتسجيل شخصيات وحصولها على تفاصيل 

مهمة خاصة بالشأن العراقي.
وفي ســـوريا تتعـــرض اإلعالميات للموت 
كل حلظـــة، كان من بينهن مراســـلة اإلخبارية 
الســـورية يارا عباس التي قتلت بعد إصابتها 
بطلق ناري على طريـــق حمص-القصير قرب 
مطار الضبعة. وخـــالل تغطيتها لألحداث في 
حي اخلالدية بحمص تعرضت مراســـلة قناة 
العالم اإليرانية رؤى العلي لإلصابة برصاص 
في الفخذ، بينما لقيت زميلتها مراسلة القناة 
بدمشق مايا نصر مصرعها على أيدي قناصة 
أثنـــاء تغطيتهـــا النفجـــارات بالقنابـــل على 

دمشق.

وقد ســـبقتها عـــام 2012  حـــوادث عديدة 
كانـــت من أشـــهرها حادثـــة مقتـــل األميركية 
ماري كولفني، مراســـلة الصنـــداي تاميز، مع 
املصور الفرنســـي رميي أوشـــيلك في حمص 
السورية أثناء حصارها، بعدما تعرض املنزل 
الذي كانا يقيمان فيه للقصف. وكانت كولفني 
قـــد تعرضت للخطـــر عدة مرات أثنـــاء عملها 
كمراســـلة إعالمية في بؤر الصراع  في فترات 
ســـابقة على مقتلهـــا وهو مـــا أفقدها إحدى 
عينيهـــا بعد إصابتها بشـــظية أثنـــاء عملها 

بسيريالنكا عام 2001.
 وفـــي لبنان دفعت اإلعالمية مي شـــدياق، 
منظمـــة امللتقـــى، ثمنا غاليـــا عندما تعرضت 
حلـــادث انفجـــار شـــديد كاد يفقدهـــا حياتها 
فـــي 2005 عندما اســـتهدفت ســـيارتها بعبوة 
ناســـفة فقدت على إثرها طرفيها اليســـاريني. 
لتمثل حالـــة مختلفة من حـــاالت اخلطر التي 
قـــد تتعرض لـــه اإلعالميـــة بســـبب مواقفها 

السياسية.
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ميديا

ساويرس قطب اإلعالم الجديد القادم من الشرق
} القاهــرة - كشـــف رجل األعمـــال املصري 
جنيب ســـاويرس النقاب عن خططه اخلاصة 
بحصة األغلبية التي يستحوذ عليها في قناة 

يورونيوز التلفزيونية األوروبية.
وقال ســـاويرس الذي ميلك مجموعة "أون 
تي في" مبصـــر إن ضخ رأس مـــال في القناة 
سيستخدم في توسيع األنشطة الرقمية للقناة.
وفـــي تعديل لـــم يســـبق له مثيـــل لهيكل 
ملكية القناة التي تبلغ من العمر 22 عامًا، قال 
ساويرس إنه وافق على شراء حصة 53 باملئة 
في "يورونيوز" في إطـــار زيادة في رأس املال 
مببلـــغ 35 مليـــون يورو، وســـينضم بذلك إلى 

املساهمني احلاليني وهم 23 هيئة بث عامة.
وأوضح املدير التنفيـــذي لقناة يورونيوز 
مايكل بيتـــرز أن القناة تفتقر للحضور القوي 
علـــى اإلنترنـــت واألقنيـــة الرقميـــة، وأفاد أن 
ميزانيتهـــا ال تزيد عن 75 مليـــون يورو لكنها 
حتاول منافســـة العديد من العمالقة مثل سي 
أن أن  وبـــي بي ســـي وحتتاج ألمـــوال كافية 

لالستثمار في اخلدمات الرقمية.

وأضاف ”إننـــا ننافس الكثير من العمالقة 
ولم يكن لدينا أي موارد لالستثمار بكثافة في 
األنشطة الرقمية كما كان يجب علينا جميعا“.
ورفض بيتـــرز ذكر أي أرقـــام دقيقة، لكنه 
قال إن القناة ستســـتخدم صحفيني وموظفني 

معاونني آخرين لدعم التوسع الرقمي.
ويؤكد خبير أن اخلطوة تستهدف مخاطبة 
املجتمع األوروبي والتأثيـــر على الرأي العام 
هنـــاك في وقت ســـبق وطالبت قـــوى مصرية 
إعالمية في لقاء ســـابق مـــع الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيســـي العـــام املاضي بضرورة 

إطالق قناة موجهة تخاطب املجتمع الغربي.
وكانت تقارير صحفية نقلت عن ساويرس 
قوله إن نســـبة متابعة شبكة يورونيوز تفوق 
كثيرًا ســـي أن أن التي اتهمهـــا بأنها ”تتبنى 
وجهة نظـــر معينة“ واصفا شـــبكة يورونيوز 

بأنها ”أكبر محطة في أوروبا“.
يشـــار إلى أن إحصائيات وســـائل اإلعالم 
في أوروبا أظهرت أن ســـي أن أن حتتل املركز 
األول فـــي القارة على صعيد جميع الوســـائل 

املرئيـــة عبـــر التلفزيون أو عبـــر االنترنت، إذ 
يتابعهـــا 40 باملئة من األوروبيني متقدمة على 
”ســـكاي نيوز“ التي حتتل املركـــز الثاني بـ31 
باملئة، وهيئة اإلذاعة البريطانية بـ29 في املئة، 
في حني حتل يورونيوز باملركز الرابع بـ28 في 
املئة، وذلك وفق إحصاء ُنشر عام 2014 وشمل 

أكثر من 50 مليون مشاهد بـ21 دولة.
وأشار ســـاويرس إلى أن "مصر ال حتتاج 
الي محطة عاملية لدعم موقفها، ولكنها حتتاج 
ملن يقـــول احلقيقـــة وينقلها بحياديـــة، فيما 
يتعلق بحقوق االنســـان، وأيضًا ما يحدث من 

تفجيرات وقتل األبرياء"، على حد قوله.

وقالـــت مجلة ”جـــون أفريك“ إن من شـــأن 
قنـــاة متعددة اللغات مثـــل يورونيوز، ترجيح 
كفة ســـاويرس في مصر والعالم أو على األقل 
وتعديـــل اخللل احلالـــي الذي يخـــدم قنوات 
جماعة اإلخوان املســـلمني التي تبث عبر قمر 

”يوتلسات“ األوروبي.
وقـــال مايكل بيتـــرز إن ما يهم املؤسســـة 
بالدرجـــة األولـــى، حيـــاد ونزاهـــة القناة في 
الفترة القادمة، لضمان اســـتقالليتها وخطها 
التحريري املميـــز، وأضاف ”الواضح أن عداء 
ســـاويرس لإلخوان، أفضل وأنفـــع للقناة من 
العكـــس لضمان التوازن في سياســـة احملطة 

القادمة، في ظل مالكها اجلديد“.
مـــن جانبهـــا قالـــت صحيفـــة الغارديان 
البريطانية إن إقدام رجل األعمال املصري على 
شـــراء احلصة األكبر من شـــبكة ”يورونيوز“ 
األوروبية اإلخبارية، جاء من أجل استخدامها 
لدعـــم روســـيا إعالمًيا في أوروبـــا ومواجهة 
املناهضـــني  األوروبيـــني  ”السياســـييني 

للبروباغندا الروسية“.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشفت اللجنة التنظيمية ملنتدى 
اإلعالم العربي عن اختيار شعار 

”اجتاهات جديدة“ عنوانا لدورته الـ١٤، 
حيث يعقد املنتدى الذي ينظمه نادي 

دبي للصحافة مبدينة جميرا يومي ١٢ 
و١٣ من مايو املقبل، بحضور ومشاركة 

نخبة من اخلبراء واملتخصصني في 
القطاعات اإلعالمية املختلفة.

◄ حذفت محررة مبجلة ”فوغ“ صورة 

متشرد يتصفح نسخة من املجلة املعنية 
باملوضة واملشاهير وأسلوب احلياة، 

نشرتها بصفحتها على موقع إنستغرام 
بعدما أثار نشرها موجة انتقادات عارمة 

اتهمتها بـ”البعد عن الواقع“.

◄ قرر الصحفيون الرياضيون 
التونسيون مقاطعة جميع مسؤولي 

األندية التونسية ورؤساءها. وجاء قرار 
الصحفيني بعد تعرض صحفي ومصور 

عاملني في القناة الوطنيةاألولى لالعتداء 
من قبل مشجعي النجم الساحلي.

◄ أوردت شبكة إن بي سي نيوز، 
االثنني، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
”أف بي آي“ يحقق في سلسلة عمليات 
قرصنة ملواقع إلكترونية أدت إلى نشر 

راية تنظيم الدولة اإلسالمية عليها.

◄ توفي فينود ميهتا، أحد أشهر 
الصحفيني واملعلقني في الهند، الذي 

استمرت مسيرته أربعة عقود األحد في 
نيودلهي، عن عمر ناهز الـ٧٣ عاما.

◄ أعربت وزارة اخلارجية األميركية 
عن قلقها الشديد بشأن اعتقال الكاتب 
الصحفي التركي محمد بارانصو الذي 

اشتهر بعد كشفه النقاب عن وجود شبكة 
داخل اجليش تخطط لإلطاحة بحكومة 
حزب العدالة والتنمية في العملية التي 

عرفت بـ”املطرقة الثقيلة“.

باختصار

{هنالـــك تقاطع بين األمن القومي وحرية اإلعالم، ففي أحيان 

كثيـــرة يجب على الصحفي اإلخبار عـــن مصادره عندما يتعلق 

األمر بمحاولة اغتيال أو عملية إرهابية}.

زياد الدبار 
ممثل االحتاد الدولي للصحفيني في تونس

{الديمقراطيـــة هـــي حريـــة التعبير، حريـــة التفكيـــر، حرية 

اإلبـــداع، وهـــي أيضـــا التعدديـــة والتنوع، فرنســـا لـــن تذعن 

للظالمية، وسوف أستمر في حمل قيمها األساسية}.

فرنسوا هوالند 
الرئيس الفرنسي

للفـــرص  الترويـــج  فـــي  أساســـي  شـــريك  البحرينـــي  {اإلعـــالم 

االستثمارية وتدعيم مســـيرة التنمية االقتصادية المستدامة 

التي تشهدها مملكة البحرين خالل العهد اإلصالحي}.

عيسى عبدالرحمن احلمادي 
وزير شؤون اإلعالم  البحريني

} مع تكاثر الشاشات وتحولها إلى مفردة 
مهمة من مفردات الحياة اليومية للمشاهد 

العربي لم يطرأ شيء كثير من االبتكار على 
نظام المشاهدة والتلقي التقليدي الذي 

عرفه مشاهدو الشاشة الصغيرة منذ ظهور 
التلفزيونات وانتشارها في البلدان العربية.
كان التلفزيون نسخة معدلة من الراديو 

ومازالت بعض  من المحطات الفضائية 
تعاني من ذلك العوق، كالم كثير يمكن أن 
يسمع عن طريق الراديو وابتكار صوري 

أقل، فضال عن  خطوات متعثرة على صعيد 
الصور التفاعلية التي صارت يوما بعد يوم 

ركنا أساسيا من ثقافة الصورة. 

ولعل ذلك ينسحب على الشكل التقليدي 
لنشرات األخبار التي ليس هنالك من جديد 
في شكلها وإخراجها ومضمونها الصوري، 

بل إنك تستطيع أن تخرج بتشابه العديد من 
المحطات الفضائية مع بعضها في تقديم 
نشراتها وصوال إلى تقليد بعضها بعضا.

أما عند النظر إلى المحطات غير 
العربية فهنالك إشكالية أخرى تتعلق أيضا 
بتقليد تلك المحطات في أسلوب عروضها 
البرامجية واإلخبارية، وهي في الحقيقة ال 
تصنع ذلك على هواها، بل استجابة لواقع 

المشاهدة في البلدان التي تعمل فيها، 
هنالك استطالعات منتظمة للرأي حول ماذا 

يريد المشاهد من القناة لكي تعد العدة 
مستجيبة له، ومن ثمة يتحقق ذلك التواصل 

بين الجمهور من جهة والشاشة وبرامجها 
من جهة أخرى، ولهذا سيبرز السؤال ترى 

كم استطالعا أجري على الساحات العربية 
لمعرفة اهتمامات المشاهدين وما يعجبهم 
وما ال يعجبهم، ما يقبلونه ويفضلونه وما 

يبتعدون عنه ويرفضونه؟
بالتأكيد ليس هنالك كثير من تلك 

االستطالعات، بل في األصل ليس هنالك 
من تقليد في هذا االتجاه، ولعل اإلشكالية 

التي تبرز هنا تتعلق أكثر من ذي قبل 
بمستقبليات الشاشات، تلك الشاشات 

التفاعلية التي تعطي للمشاهد الفرصة 
الكاملة لكي يتحكم بما يريد أن يشاهده وما 

ال يشاهده، وصوال إلى الشاشات الذكية 
التي ستحتفظ للمشاهد بسجل كامل بأوقاته 

المفضلة للمشاهدة والبرامج التي يرغب 
فيها، فتقدم له في كل يوم باقات جديدة من 
األفالم والبرامج التي جد النظام الذكي في 

البحث عنها والوصول إليها.

يعرض الباحث أنرو ليبمان مثال من 
مؤسسة ”ليب ميديا“ في الواليات المتحدة 
كرة تشبه كرة الساحرات والمنجمات، كرة 
تفاعلية مستقبلية يمكن للمشاهد أن يحرك 

محتواها الصوري الزئبقي ويلتقط من 
هناك ما يرغب في مشاهدته تباعا لتختزن 

الكرة البلورية تلك رغبات المشاهدة من 
بصمة إصبعه أو يده، وصوال إلى تمكن 

الشاشات من اإلحساس بدرجة الحرارة عند 
اقتراب المشاهد منها، فتباشر تلقائيا  في 

تقديم حصيلتها من باقات األفالم والبرامج 
المختارة.

شاشات المستقبل ستعاني فراغا في 
إيجاد مشاهدين غارقين في طوفان الصور، 
فهال أعدنا النظر في ما هو سائد استعدادا 

لذلك العصر الفريد الذي يقترب يوما بعد 
يوم.

شاشات املستقبل تبحث عن املشاهدين

طاهر علوان

[ الصورة النمطية في العالم العربي تهاجم المراسلة الحربية  [ التدابير األمنية ال تحمي الصحفي خالل تغطية المعارك
مخاطر الحروب لم تبعد الصحفيات عن خطوط المواجهة

كلير شازال أكدت أن المرأة الصحفية دائما في قلب المعارك

صحفيات وإعالميات خرقن القاعدة ودخلن ميدان الصراعات واحلروب، وقدمن تقاريرهن 
الصحفية من قلب املعارك، في مواجهة مباشــــــرة مع املوت، وملتقى ”نســــــاء على خطوط 

املواجهة“، سلط الضوء على بعض من هذه التجارب.

ريما مكتبي 

يعتقدون بجرأة الرجال 

أكثر فيما المرأة أكثر 

قدرة على تغطية الحروب

مايكل بيترز:

الواضح أن عداء ساويرس 

لإلخوان، أفضل وأنفع 

للقناة لضمان التوازن



} جوهانسبورغ – استغل فرع جنوب أفريقيا 
من جمعية ”جيش اخلالص“ اخليرية الدولية، 
الضجـــة الكبيـــرة التـــي أثيرت علـــى مواقع 
التواصل االجتماعي خالل األســـبوع املاضي، 
حول الفســـتان ذي اللونني األبيض والذهبي، 
الذي يراه البعض باللونني األزرق واألســـود، 
فـــي التوعية بقضيـــة العنف ضد املـــرأة، من 
خالل صورة نشـــرها في تغريدة له على موقع 

تويتر، في فكرة وصفت باملبتكرة.
الصورة ظهرت فيها عارضـة أزياء ترتدي 
الثوب املثير للجدل بلونيه األبيض والذهبي، 
وجسدها مغطى بالكدمات وآثار ضرب عنيف 
مع عبـــارة تقول ”ملاذا يصعـــب عليك أن ترى 
األزرق واألســـود“، إضافـــة إلى عبـــارة أخرى 
تقول ”الوهـــم الوحيد هو اعتقـــادك بأنه كان 
خيارهـــا، هنـــاك واحـــدة من كل 6 نســـاء تقع 
ضحيـــة للعنف، أوقفوا االعتـــداء ضد املرأة“، 
وذلك في إشـــارة إلى التفسير العلمي لظاهرة 
االختـــالف حـول ألـــوان الفســـتان، التي قـال 
البعـــض إنها ترجـــع إلى ما يســـمى ”الوهم 

البصري“.
وحملـــت الصورة كذلك شـــعارا لبيت آمن 
للنســـاء املعنفـــات وأطفالهن تديـــره جمعية 
”جيش اخلالص“، وتشـــير اجلمعية إلى أنها 

ساعدت في املنزل أكثر من 5 آالف شخص. 
ووفقـــا ملوقع ”بازفيد“ فإن التغريدة أثارت 
إعجاب كثيرين وســـرعان ما انتشرت الصورة 

على كافة مواقع التواصل االجتماعي.
وفي لوحة إعالنية أخرى، أجابت اجلمعية 
عن ســـؤال ”ملاذا مـــن الصعب رؤية األســـود 
واألزرق؟“، بقولها إّن الســـبب يعود ”إلى أنهم 
يخفونه باألبيض والذهبي“، وهو ما أشاد به 

آالف الناشطني حول العالم.
 وتـــداول ناشـــطون صـــور اإلعالنني في 
مواقع التواصل وعبروا عن إعجابهم بالفكرة 
”البارعة“ و”الذكيـــة“، خصوصا وأن اجلمعية 
لـــم تكتف بعرض اإلعالن في الشـــوارع أو في 
موقعها الرســـمي وفي الصحـــف وصفحاتها 
في مواقع التواصل، بل خصصت له هاشـــتاغ 
رواجـــا  القـــى   StopAbuseAgainstWoman#

واسعاعلى تويتر.
ومع إعجابهم مبضمون احلملة ورسالتها، 
هاشـــتاغ  تويتـــر  فـــي  ناشـــطون  اســـتغل 
الفســـتان،  بظاهـــرة  اخلـــاص   ،Dressgate#
ولإلشـــادة  ليروجوا حلملة ”جيش اخلالص“ 
”مبن أتى بالفكـــرة القوية والفعالة“، معتبرين 
أنـــه صار هناك ”ما يســـتحق النقاش حوله“، 
وذلك مبوازاة مع من قاموا باســـتغالل إعالن 
اجلمعية لنشـــر إحصـــاءات وقصـــص توثق 
حلاالت العنف ضـد املرأة فـي البلدان العربية 
مبناســـبة اليوم العاملي للمرأة الذي احتفل به 

العالم أول أمس.
اســـتغلت  اجلمعيـــة  إن  مغـــردون  وقـــال 
الظاهـــرة ”غيـــر الهادفة“ وطوعتهـــا من أجل 

قضية محقة.

} الريــاض – فـــي واقعـــة ليســـت األولى من 
نوعها على مدار تاريخ معرض الكتاب الدولي 
بالريـــاض، تدخل محتســـبون وتســـببوا في 
حالـــة من الهـــرج بإحدى النـــدوات اعتراضا 
على شجب محاضر تدمير أثار العراق من قبل 

تنظيم داعش.
وفـــي التفاصيـــل اقتحم محتســـبون أول 
أمـــس منصة احملاضـــرات بالقاعة الكبرى في 
معرض الرياض معترضني على ما فهموا أنه 
اعتراض احملاضر على هـــدم آثار املوصل، إذ 
والرسول  بادروا بقولهم أن اســـمها ”أصنام“ 

محمد حطمها حني دخل مكة.
ولفظ ”احملتســـبني“ يطلق على جماعة من 
املتشددين دينيا ينشـــطون في شؤون الثقافة 
واملـــرأة، ويتواجـــدون في كل فعاليـــة تتعلق 
بهذيـــن املجالني وخصوصا املـــرأة ويرون أن 

واجبهم ”محاربة التغريب“.
وكان احملاضر معجب الزهراني األكادميي 
بجامعة امللك ســـعود يتحدث في ندوة أقيمت 
علـــى هامـــش املعـــرض بعنـــوان ”الشـــباب 
كان  وفيمـــا  للتعايـــش“،  دعـــوة  والفنـــون.. 
يبدي أســـفه على ما تتعرض لـــه بلدان عربية 
مـــن اعتـــداءات علـــى آثارها، خالفـــه عدد من 
احملتسبني بشدة وعارضوا حديثه وذكروا أن 
هدم التماثيل يطابق ما فعله الرسول في فتح 

مكة وحتطيمه لألصنام.
وحـــاول الزهرانـــي توضيح الفـــارق بني 

الفعلني، لكن احملتسبني رفضوا شرحه.
ولـــم يكتفـــوا بإنهـــاء النـــدوة بـــل قاموا 
باقتحام املنصة مكان جلوس الضيوف ونادوا 

إلى صالة اجلماعة وسط ذهول اجلميع.
وأدى احملتســـبون الصـــالة جماعة داخل 
القاعـــة وســـط عدد مـــن التكبيـــرات. وأثارت 
احلادثـــة ســـخرية واســـعة مـــن رواد مواقع 
هاشـــتاغات  وأطلقوا  االجتماعي.  التواصـــل 
مختلفـــة علـــى تويتـــر، أبرزهـــا ”غـــزوة ذات 
التعايش“ في ســـخرية من شعار املعرض هذه 
السنة ”الكتاب تعايش“، وأكدوا أن ”التعايش 

مع احملتســـبني كذبـــة“، وقال مغـــرد ”الكتاب 
حتّول من تعايش إلى داعش“. وسخر مغردون 
من إقامة احملتسبني الصالة فوق املنصة بعد 
طرد احلضـــور. وكتـــب مغرد ”هـــؤالء لديهم 
تصور بأنهم يقيمون الصالة بني كفار قريش“.
وسخر مغرد ”انتصار داعش في #غزوة_
ذات_التعايـــش: املنتصـــرون يصلـــون على 
املنصة بعـــد حتريرها من معجـــب الزهراني 
وبني علمـــان“. وقـــال آخر ”أهانـــوا الصالة 
وجعلوها أداة لنشـــر كراهية الدين، وتسألون 
وتساءل مغرد ”هل يقبل  من أين أتت داعش؟“ 
ربك صـــالة أقمتهـــا على املنصة فـــي مزايدة 

رخيصة على املأل؟“.
وحتولت الهاشـــتاغات إلى مـــكان النتقاد 
االحتساب. وقال املغرد خالد اخلويطر  “يتخذ 
#دعاة_الفتنة من الدين أداة للشـــغب والعناد 
والتهجم باســـم اإلنكار وغيره حتى إذا منعوا 

رموا احلكومة بعداء الدين. 
وقال املغرد فهد الســـفياني ”أظن أن لدينا 
جهازا اسمه هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكـــر، هؤالء ال ميلكـــون أي صفه نظامية أو 

شرعية الفتعال هذا“.

وكتب مغرد ”أثقل مخلـــوق دما على وجه 
األرض هـــو من يذهب إلى معـــرض كتاب كي 
يقول آلخر ماذا يقرأ وكيف يفكر وماذا يقول“.
وفي نفس الســـياق كتب مغرد ”يســـتطيع 
السياســـي أن ينهـــي جميـــع هـــذه املهـــازل 
بوضـــع قانون يحمي حريـــة التعبير والرأي، 
لكنـــه ســـيصبح أول اخلاســـرين إذا كان من 
املستبدين“. وكتب مغرد ”احلل مع احملتسبني 
ليس فكريا بل أمني بحت، فهؤالء يخافون وال 

يستحون #غزوة_ذات_التعايش”. 
معـــذورون،  ”إنهـــم  آخـــر  مغـــرد  وقـــال 
فمشايخهم هم الذين علموهم التعايش“. وفي 
هذا الســـياق نقل مغردون تغريدة لرجل الدين 
ناصـــر العمر جاء فيها ”يـــا بني ال تذهب إلى 
معارض الكتـــاب إال برفقة موجه ناصح خبير 
يعينك علـــى انتقاء أفضل الكتـــب، فكل كتاب 
تقرؤه ينكـــت في قلبك إما نكتـــا بيضاء وإما 

سوداء“.
وكتـــب معلق ”معـــرض الريـــاض الدولي 
للكتاب ليس فرصة للتعرف على نتاج املفكرين 
وآخر مؤلفاتهم، بل فرصة ملعرفة حجم اخلاليا 

الداعشية النائمة أو التي كانت“.

وكتب املفكر حســـن الفرحاني املالكي على 
حســـابه على تويتر ”الكتـــاب تعايش صحيح 
والكتـــاب تنافـــر أيضا. صحيح فـــي معرض 
الكتـــاب كـــم نســـبة الكتـــب التي تدعـــو إلى 
التعايش مقابل الكتب التي تدعو إلى التنافر؟ 

أمة كالم!“
وكتب مغرد ”السعودية أدانت رسميا فعل 
داعش البربـــري في تدمير اآلثـــار، والندوات 
تنظمهـــا جهـــة رســـمية، فمـــا صفـــة شـــغب 
احملتســـبني؟“، وأصـــاف ”الوطـــن ليس بخير 

وهؤالء يعبثون حتت غطاء ديني“
وأعـــرب املغـــرد أحمد عـــن إعجابـــه برد 
الدكتور معجب الزهراني على أحد احملتسبني 
الذين أنكروا اعتراضه على حتطيم التماثيل، 
ونقل عنه على حســـابه على تويتر قوله ”هذه 
داعش تكســـر التماثيل بالعـــراق أحلقوا بهم 
واكســـبوا أجرا“. وقال مغردون إن ”من وقفوا 
ضـــد معجب الزهراني بكل جرأة هم أنفســـهم 
من أقدموا على هذا االعتداء قبل تسع سنوات، 
فهل من معتبر؟“ ونشـــر مغردون مقطع فيديو 
أظهر متشـــددين يهاجمون مسرحية في كلية 

اليمامة بالرياض 2006.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

ليبياالسعودية

تابعوا

@h_a_m_19 
بغـــداد الرشـــيد ليســـت عاصمة 
إليـــران طعنـــوا العروبة بخنجر 

فإذا هم... بني (الفرس فرس)!!
******

@jameel___  
ويتمدد  بـــاق  الشـــيعي  اإلرهاب 
كتاب يســـيء "للطاهرة عائشـــة" 
يـــوزع علـــى القـــوات الرســـمية 

العراقية!
******

@Dr_from_cairo11  
بوصـــول  حتتفـــل  اســـرائيل 
مخطوطـــة التـــوراة العراقية من 
العراق شـــكرا داعش فعال حرام 

علينا وحالل على إسرائيل.
******

@Sabah_Nahi  
العمـــل الدرامي االكثـــر التصاقا 
مبخيلـــة كل العراقيني هو "حتت 
مـــوس احلـــالق". ظـــل ٣٠ ســـنة 

يعرض والناس حتبه.
******

@rabahaljafar  
ومن أكاذيب الشعراء قول (بالدي 
وان جـــارت علّي عزيزة) احلقيقة 
فأن تعيش في كهف بكرامة خير 
لك من وطن تشعر فيه أنك ذليل.

******
@KREMALSAYYAB
الذيـن هاجـــروا يحملون العراق 
فــــي  وزادا  وقصــائـــدا  كحلـــــا 

عيونهم.

@3anzehWalo6aret 
إســـتوديــوهــات  ملشـــاهــد  خالفـا 
هوليوود الداعشـــية.. جثث ممددة 

في حضرة امرأة كردية.
******

@IHHar 
هدى ٤ سنوات رأت الكاميرا ظنتها 
وعضت  وجهها  فقضبت  مسدســـا 
على شـــفتها خوفا ورفعـــت بكلتا 

يديها انها تستسلم.. تخيلوا.
******

@abazed89
الثـــوار الذيـــن هم ما بـــني داعش 
واحلشد الشعبي واحلرس الثوري 
ونظام األسد هم الضوء الوحيد في 

هذا املشرق الغارق في الظلمات.
******

@hamam82  
عندما تصرخ #املرأة_السورية في 
وجه العالم من القهر صوتها ليس 
عورة بل صوتها ألف ثورة صوتها 

ُيسقط ألف رجل متخاذل.
******

@syria_omar  
التحالـــف  بضربـــات  رأيـــك  شـــو 
لداعش؟ جواب: مع ان هذه الضربة 
مســـرحية نقـــول: اللهـــم اضـــرب 

الظاملني بالظاملني.
******

@rame0alsayed  
عندمـــا يبكي ابنك جوعـــا تقدم له 
ما لـــذ وطـــاب. في ســـوريا متوت 
االمهـــات قهرا لعجزهـــن عن تأمني 

الطعام لفلذة كبدها.

@NedhalAm 
ســـجن وجلد شـــاب من القطيف 
لرفضـــه الصعـــود فـــي "شـــنطة" 
سيارة الشـــرطة، والقاضي يقول: 

إن اخلطأ ال يعالج بخطأ آخر!
******

@Nejer 
يقولـــون: "ال يؤاخذ اإلنســـان اذا 
لم يكـــن لديه عقل"، ثم عندما تبدأ 
ببذل مجهود صادق في استخدام 
عقلـــك يقولون عنك : "هذا عقالني 

ال يؤخذ بقوله".
******

@salamalwail
قبضـــة  فـــي  السوســـيولوجي 
احملتســـب. أبـــرز عالـــم اجتماع 
ســـعودي، بكـــر باقـــادر، يتلقـــى 
توبيخا من أحد احملتسبني ضمن 

فعاليات معرض الكتاب.
******

@albiqami  
ضمن ٢٠ ألف حســـاب من أنصار 
داعـــش، ٤٥٦٣ حســـابا وجـــد في 
معرفتهـــا كلمة (أبـــو)، بينما ٢٣٩ 
حسابا لكانت ملعرفات بدأت بـ(أم، 
وبنت) نشاط داعش في_تويتر.

******
@Hussainz9 
١٫١ مليـــون متابع ملعتوه ال يفهم 
معنى االنسان وميثل هيئة حقوق 
االنســـان، ثم تتعجبون من صنع 

التشدد وخرافة االعتدال!
******

megameat  
تناقشـــت مـــع واحدة عـــن قيادة 
املرأة فقالت حرام انت ما تخافني 
ربـــك.. بعدهـــا بحصـــة االختبار 
طلبـــت مني اغششـــها!! وين راح 

الدين يا مطوع بريدة؟

@UN
منظمة األمم املتحدة

@ibmeguid 
ســـتصـــل الثــــــورات العــربيـــــة 
إلـــى نهايتهـــا ســـلبا أو ايجابـــا 
حتليلهـــا  املفكـــرون  وســـيتـولى 
ودراســـتها. االدباء فقط هم الذين 
ســـيحكون كيف فرقت بني االحبة 

حزنا.
******

@hafezabuseada  
قنابـــل  ســـبع  كارثيـــة:  االخبـــار 
اكتشـــفها االمـــن امـــام ٧ مدارس 
جماعـــي  لقتـــل  محاولـــة  يعنـــي 

لالطفال هذا اجرام في اجرام.
******

@LASTWISDOM1  
التهديـد املبطن بالقتل الذي تلقاه 
السيســـي من أعضـاء الكونغـرس 
األميركي ليـــس اعتباطيا فتاريخ 
املخــابـــــرات االميــركيـــة ملـــيء 

بقصص اغتياالت زعماء العالم.
******

@maryam1001 
اإلخـــوان فقـــدوا الســـلطة التـــي 
خططوا لها ســـبعة عقود وفقدوا 
التعاطف الشـــعبي الذي اوصلهم 
إلى احلكم ويصـــرون بغباء على 

خسارة أي رصيد يبقيهم بشرا.
******

@yousef02543  
الزعيم عبدالفتاح السيســـي ومن 
يصنـــع الزعيم غيـــر أعدائه؟ هذا 
الرجـــل رئيس مصـــري عادته كل 
تكتالت الشر واخليانة في الداخل 

واخلارج.

@hamzaalhassan  
ان اشـــعلت حرب اليمـــن داخليا 
بغرض اجهـــاد اخلصم، عليك ان 
تنتظـــر جوابا على حـــدودك. وان 
قّويـــت القاعدة تســـربت اليك في 

الداخل. هل هذا معقول؟!
******

@MohannaAlhubail  
اإلحباط شديد في اخلليج ويفسر 
كل شـــيء وضده بأنه مؤامرة في 
اليمن واألحـــداث اليوم لم تكتمل 
لكـــن املؤكد ان مشـــروع احلوثي 
تعرض لعرقلة لكن ليست حاسمة.

******
@alyemaniah  

كل فشـــل يقـــع فيـــه احلوثيـــون 
يغطونـــه باعتقاالت وخطف وقتل 
عشوائي.. فر من بني أيديهم وزير 
دفاع هادي فذهبوا يقتحمون بيته 

ويقتلون حراسته!!
******

@AAlqirbi
عـــدم التفريق بني احلوار واجلدل 
االنزالق  إلـــى  بالسياســـي  يؤدي 
نحـــو املهاتـــرة فاجلـــدل يعمـــق 
اخلـــالف بينمـــا احلـــوار يقـــدم 
احللـــول وهذا مـــا ال يدركه بعض 

املتحاورين.
******

@alasaadim  
احلرية ليشـــرين وازابيل.. جتربة 
االختطاف مريـــرة ومؤملة. أمتنى 
أال تطول فتـــرة اختفائهما. اليمن 

بلدنا كلنا يا ناس.. يكفي.

سوريا

"غزوة ذات التعايش" التي نفذها محتسبون 
في معرض الكتاب في العاصمة السعودية 
ردا على انتقاد محاضر لتحطيم اآلثار في 
العراق أثارت ســــــخرية وقلقا في أوساط 
ــــــن الذين أكــــــدوا أن "التعايش مع  املغردي

احملتسبني كذبة".

 @loayomran  
بعد تأدية اليمني القانونية كقائد 
عام للجيـــش الليبي.. ال متجدوا 
األشخاص.. انتظروا منهم املزيد 

من العمل من اجل ليبيا.
******

 @nbenotman  
رفض تســـليح اجليـــش وتهديد 
البرملان بسحب االعتراف الدولي 
االنتخابـــات  نتائـــج  وجتـــاوز 
واإلصـــرار علـــى فـــرض حكومة 

تدمير ليبيا؛ أجابك من حررنا.
******

@saladden  
النوادي الليبية تلعب في تونس، 
الدســـتور فـــي مالطـــا، احلـــوار 
فـــي سويســـرا واملغـــرب والقتل 
واالغتيـــاالت والتفجيرات والهم 

كله في ليبيا.
******

@libya2p0  
هناك مقترح بفتح ســـفارتني في 
كل دولـــة الســـتيعاب ٤٠٠ عضو 
مؤمتـــر ومجلـــس نواب ســـفراء 

سفراء من أجلك يا ليبيا.
******

@Ben_Mussa 
الثورة التي ال تغير بشكل جذري 
واالنتهازيـــة  الفســـاد  مفاهيـــم 
بأشـــكاله  والقمـــع  واالتكاليـــة 
ليست  واالجتماعية  السياســـية 
بثورة، بل معركة للســـيطرة على 

احلكم.

فستان يقاوم المحتسبون في السعودية يعاضدون داعش بغزوة ذات التعايش

العنف ضد المرأة

معلقون يقولون إن معرض الرياض الدولي للكتاب أصبح مناسبة لمعرفة حجم الخاليا الداعشية

مغردون  اتفقوا على أن «الحل 

مع المحتســـبين ليـــس فكريا 

بـــل هـــو أمنـــي بحـــت، فهؤالء 

يخافون وال يستحون}

◄

[ مغردون يدقون ناقوس الخطر: الدواعش يعبثون تحت غطاء ديني

أعلنت شركة فيسبوك عزمها القيام بإجراءات من شأنها التأثير في أعداد المعجبين بالصفحات، خصوصا صفحات العالمات التجارية، 

إذ ســـتقوم الشركة بحذف اإلعجابات Likes، التي قامت بها الحســـابات غير النشطة من الصفحات، ما سيتسبب في تناقص ملحوظ 

في أعداد متابعي عدد من الصفحات.  وينتظر أن يبدأ تأثير اإلجراءات الجديدة في الظهور يوم ١٢ مارس الجاري.
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لم يتوقف جشع املستثمرين وعمالقة التنمية العقارية في لبنان منذ نهاية الحرب تحقيق

األهلية، عن تخريب النســـيج االجتماعي ملدينة بيروت بخطوات بطيئة وممنهجة 

عمقت الصراع الطبقي بني األغنياء والفقراء.

أصبحت البنية التحتية الجديدة لوسط بيروت مرآة تعكس الفوارق االجتماعية 

بـــني اللبنانيني، حيـــث تم  تحويل األماكـــن العامة واألســـواق القديمة إلى مبان 

ضخمة وفضاءات فخمة لألثرياء بينما تم الدفع بالفقراء إلى ضواحي املدينة.

ســـاهم إلغاء املســـحة الشـــعبية عن مدينة بيروت في تحصني الطبقات 

الغنيـــة لزيادة تغلغل نفوذها في البالد وهو ما ســـاهم بدوره في تواصل 

تهميش الطبقات الوسطى والفقيرة من السكان.

} بيروت – يســـتحوذ تدمير المدن والمباني 
في ســـوريا، جـــراء الحـــرب األهليـــة الدائرة 
هناك وبث الرعب في قلوب السكان في المدن 
العراقية، علـــى اهتمام العالـــم حاليا، في ما 
قـــد يبدو لفـــت االنتباه إلى مبانـــي العاصمة 
اللبنانيـــة بيـــروت، الغيـــر بعيـــدة عـــن تلك 

المناطق، أمرا ثانويا.
لمحة بســـيطة لكنها عميقة تســـتوقف كل 
الذي تشهده  من يالحظ ذلك التدمير ”الناعم“ 
مدينـــة بيروت ويســـير بخطى بطيئـــة لكنها 

ثابتة على مرأى من أعين مواطنيها.
في المباني وهوة شاســـعة  تطور ”عقيم“ 
بين الطبقات االجتماعية يشهدها اللبنانيون 
الذين عايشوا ويالت الحرب األهلية ودمارها، 
فمنذ ذلك الحين لم يتوقف جشع المستثمرين 
اللبنانييـــن وعمالقـــة التنميـــة العقاريـــة عن 
تخريب النسيج االجتماعي للمدينة بخطوات 
بطيئة وممنهجة. وقـــد أصبحت الفجوة بين 
أصحـــاب المنازل والعقارات والمســـتأجرين 

واضحة للعيان اليوم.
ولفهم طبيعـــة التنمية العقارية في لبنان، 
يســـتوجب ذلك زيارة خاطفة لوســـط بيروت، 
اللبنانية  حيث استحوذت شـــركة ”سوليدير“ 
على مشروع إعادة إعمار المدينة بعد الحرب 
األهليـــة (من 1975 إلـــى 1990) فأعيـــد تأهيل 
وبناء الســـاحة حســـب مخططـــات معمارية 
حديثة وأنشـــئ مســـجد محمد األمين الضخم 
غربي الســـاحة ورمم نصب الشـــهداء وعادت 

الساحة قلب العاصمة بيروت من جديد.
ويضم وســـط بيروت عدة مراكـــز جديدة 
تعج بالفضاءات التجارية الضخمة والمباني 
الحديثـــة ذات األدراج اإللكترونيـــة التي تمت 
إعادة بنائها بتكلفة باهظة لكنها بقيت فارغة، 
باســـتثناء بعـــض المحـــالت والمكاتب التي 
اســـتأجرتها شـــركات كبرى لبيـــع منتوجات 
أرقى الماركات العالمية، حيث لم يعد للفقراء 

مكانا فيها وصارت المحالت لألثرياء فقط.
أما فيما يتعلق بأسواق بيروت التي تمت 
إعادة ترميمها مؤخرا، فلم تعد توحي بالطابع 
العتيق، حيث كان يعـــرض التجار بضاعتهم 
فـــي جو تفـــوح منه رائحـــة التوابـــل النادرة 
ويأتيـــه المتســـوقون من كل حـــدب وصوب، 
فقد ُأطيح بالنسيج االجتماعي لهذه األسواق 
المنشـــأة في القرون الوســـطى، واســـُتبدلت 
األسواق العتيقة بـ“موالت“ ضخمة مخّصصة 

لشرائح اجتماعية معينة.
وطغت رائحة مستحضرات التنظيف على 
الروائـــح العطـــرة التي كانت تميز األســـواق 
القديمة وسط بيروت، حيث أصبحت عالمات 
الحـــاالت الطارئة والعناويـــن والالفتات كلها 
مدونـــة باللغة اإلنكليزيـــة وكل ما يمكن لزوار 
مراكز التسوق ســـماعه اليوم هو الموسيقى 
الصاخبة وخطوات المتسوقين السريعة التي 
توازي سرعة الحياة العصرية. ال شيء يوحي 
بأنك وسط بيروت القديمة وقد يخيل للسائح 
للوهلة األولى أنـــه في نيويورك رغم محافظة 

المكان على التخطيط المدني السابق.
والجميـــل  والطويلـــة  أيـــاس  أســـواق 
والصاغـــة وأوراد واألروام، التـــي بنيت وفق 
النمط العربي القديم وكانت أســـواقا شعبية 
ومقصـــدا للبنانييـــن كافة ومكانـــا لتفاعلهم 
وتواصلهـــم لم تعد كســـابق عهدها. أســـواق 
مدينة بيـــروت الجديدة والمســـتحدثة، باتت 
صادمـــة لمن يعرفهـــا قديما، حيث مســـح ما 
بقي من ذاكرة اللبنانييـــن عن صور مدينتهم 
وتاريخ أســـواقهم التقليدية الشـــهيرة. بقيت 

األسماء لكن تاريخ وسط بيروت محي كله.
أكثر ما يجلب انتباه المارة وســـط بيروت 
الذي ال يمكن  هو ذلك الجانب ”االســـتثنائي“ 
رؤيتـــه إال فـــي لبنـــان. فعلـــى الرغـــم من أن 
المحـــالت التجارية لم تخصـــص بالضرورة 
لألثرياء فقـــط كما يقال عنها غالبـــا، إال أنها 
تبقـــى مثـــاال لبنانيا جيـــدا لما يطلـــق عليه 
التي عمقت الهوة  البعض ”البنيـــة العدائية“ 
بين الفقـــراء واألغنياء. فالمحالت هناك تقوم 
على نظـــام الملكية الخاصة تصطف كاميرات 
المراقبـــة علـــى طـــول شـــوارعها، باإلضافة 
إلـــى حـــراس األمن الذيـــن عادة مـــا يكونون 

مصحوبين بكالب حراسة.
البنية الجديدة لوســـط بيـــروت أصبحت 
بيـــن  االجتماعيـــة  الفـــوارق  تعكـــس  مـــرآة 
اللبنانيين، وال سيما في صفوف السياسيين 
والطبقـــة الحاكمة. ففي حيـــن حافظت بعض 
األسر األرستقراطية التي حكمت لبنان سابقا 
علـــى بعض تقاليد الضيافـــة وأبقت حدائقها 
وبعـــض منازلها القديمـــة مفتوحة للجمهور، 
حول معظـــم السياســـيين الحالييـــن مقرات 
ســـكنهم ببيروت إلى حصـــون حقيقية داخل 
المدينة، مســـتحوذين بذلك على أجزاء كبيرة 
من األماكن العامة التي باتت توثق العديد من 

االنتهـــاكات والمضايقات فـــي حق المارة من 
قبل حراس أمن تلك المنازل.

وفـــي حيـــن يســـتحوذ أغلـــب أصحـــاب 
الســـلطة على مناطق بأكملها وســـط بيروت، 
يتم االســـتيالء على أجزاء أخرى من المدينة 
بتحويلهـــا إلـــى مناطـــق خاصـــة بالطبقـــة 
البرجوازية مثل منطقة مار ميخائيل الساحرة 

بمنازلها التقليدية الجميلة.
قبـــل قـــرن، لجـــأ الناجـــون مـــن اإلبـــادة 
الجماعيـــة لألرمـــن إلى تلك المنطقة لكســـب 
عيشـــهم من مختلف األعمـــال الحرفية. ومنذ 
حوالي أربع سنوات، بدأت الحانات الشعبية 
والمعـــارض والـــورش الفنية تزدهـــر هناك، 
ممـــا أدى إلـــى اجتذاب عدد أكبـــر من النخبة 
والمثقفين للمكان.الذي سرعان ما استحوذت 
عليه الشركات العقارية، فقامت بتدمير بعض 
المنـــازل التقليدية لتعوضها بفيالت وطوابق 

سكنية ضخمة وفاخرة.
في المقابل قام ســـكان المنطقة البســـطاء 
ذوو الجذور األرمينية، بشـــطب اســـم الشارع 
الرئيســـي في مار ميخائيل وإعادة تســـميته 
بشارع “أرمينيا“، خوفا من أن يتم استبعادهم 

تماما نحو مشارف المدينة.
ويظهـــر الفـــرق الشاســـع بيـــن الطبقات 
االجتماعيـــة في لبنان بوضـــوح أكبر خاصة 
في هذه المنطقة، حيث تعرض إحدى مكتبات 
الفنـــون العصريـــة أعمـــاال فنيـــة لنخبة من 
الفنانين اللبنانيين الذين يقدمون معروضات 
تم جمعها من ضاحية بيروت الفقيرة مثل علبة 
كبريت وغيرها مـــن األدوات اليومية، والنظر 
إليها كما لو كانت أشياء غريبة تم جمعها من 
كوكب آخر وهذا مـــا يذكرنا بمعارض الحقبة 

االستعمارية للقرن 19 بأوروبا.
ويبقى مشـــروع إعادة إعمار وسط بيروت 
فرصـــة هامة إلعادة الحياة للمدينة، كما يعود 
بالنفـــع خاصة على االقتصـــاد اللبناني، لكن 
الهندســـة المعماريـــة ليس لهـــا إال أن تعكس 

صورة المجتمع.
أموال طائلة أنفقت لتجديد وســـط بيروت 
وإعادة بناء أســـواقها وتجديدها بعد الحرب، 
لكن إلغاء المسحة الشعبية من المدينة ساهم 
في تحصيـــن الطبقات الغنية لزيـــادة تغلغل 
نفوذها فـــي البالد وهو ما ســـاهم بدوره في 
تواصل تهميش الطبقات الوســـطى والفقيرة 
من السكان. أما المكان الفاصل بين الطبقتين، 
فهـــو إما في طـــور االختفـــاء أو التحول إلى 
مراكز تسوق ومواقف سيارات في زمن تصبو 
فيـــه وســـائل التكنولوجيـــات الحديثـــة إلى 

تقليص المسافات بين أفراد المجتمع.

إعادة بناء وسط بيروت تدمير «ناعم» للنسيج المجتمعي
لم يعد يجد الفقراء مكانا لهم وسط بيروت املتحضرةخليج سانت جورج على الساحل الشمالي لبيروت وجه آخر للترف والثراء

اعتماد لبنان على االستثمار املكثف في العقارات شوه صورة بيروت القديمة

بنايات قديمة في وسط بيروت قبل عملية إعادة البناء والترميم

عملية إعادة بناء وسط بيروت بعد الحرب األهلية عززت نفوذ األغنياء وهمشت الطبقات الوسطى والفقيرة

يتواصل تدمير النســــــيج االجتماعي في بيروت في ظــــــل حتويل األماكن العامة إلى مبان 
ضخمة وفضاءات فخمة ودفع الفقراء إلى ضواحي املدينة.



} لندن - ذكرت دراسة طبية أن تراجع الرغبة 
الجنسية لدى النســـاء اللواتي أنجبن حديثا 
ال ترتبـــط على اإلطالق بطريقة الوالدة ســـواء 

كانت طبيعية أو قيصرية.
وأشارت الدراســـة إلى أن النساء اللواتي 
شـــاركن فيها يشكون من مشـــاكل في العالقة 
الجنســـية بعد 12 أسبوعا من اإلنجاب، بغض 
النظـــر عـــن الوالدة ســـواء كانـــت طبيعية أو 
قيصرية، على الرغم مـــن االختالف في أنواع 

المشاكل بين الفئتين.
وقـــال الطبيب تيمور مصطفى، المشـــرف 
على الدراسة وهو أستاذ في أمراض الذكورة 
وعلـــم الجنـــس بجامعـــة القاهرة فـــي مصر، 
”رســـالتنا إلى النســـاء الحوامل هي أن الخلل 

في الممارسة الجنسية متوقع ولن يستمر“.
وجاء في الدراســـة التـــي أعدها مصطفى 
إنترناشـــونال  دوريـــة  ونشـــرتها  وزمـــالؤه 
جورنال أوف إمبوتنس ريسيرتش، أن الحمل 
والوالدة قد يتسببان في تغّيرات جسدية ربما 
تســـبب األلم خالل العالقة الجنسية وتراجع 

الرغبة في ممارسة الجنس والتعب.
وأشـــار الباحثون إلى أن النساء اللواتي 
يعانيـــن من مثل هذه األعـــراض ال تلجأن إلى 
استشـــارة الطبيب على الرغم من رغبتهن في 

ذلك.

وأجرى الباحثـــون مقابالت مع 200 امرأة 
معظمهن ذوات تحصيل علمي عال ومن سكان 
المدن تتراوح أعمارهن بين 25 و30 عاما وذلك 
على مرحلتين األولى بعد 6 أسابيع من الوالدة 
والثانية بعد 12 أســـبوعا. وأنجبت 45 بالمئة 
من المشـــاركات في الدراســـة بشـــكل طبيعي 
مقابـــل 55 بالمئـــة منهن عن طريـــق الجراحة 

القيصرية.
وبعـــد 6 أســـابيع علـــى الـــوالدة الحظت 
43 بالمئـــة من النســـاء تغّيرا في ممارســـتهن 
للعالقة الجنســـية مع شـــعور 70 بالمئة منهن 

باأللـــم و30 بالمئة بالتعـــب، لكن بعد مرور 12 
أســـبوعا قالـــت 38 بالمئة منهـــن إن حياتهن 
الجنســـية تحسنت جراء المزيد من الحميمية 

وشعورهن بألم أقل.
وبشـــكل عام فـــإن مخاطر وجود مشـــاكل 
جنسية كانت متســـاوية بالنسبة إلى الفئتين 
مـــن النســـاء، إال أن النســـاء اللواتـــي أنجبن 
قيصريا الحظن تحســـنا ملحوظا في رغبتهن 

الجنسية بعد مرور 12 أسبوعا.
وقالـــت ســـاندي تنفيلـــد، وهـــي ممرضة 
ممارسة في القســـم النسائي وباحثة بجامعة 
لويـــوال فـــي شـــيكاغو، ”كثيـــر مـــن النســـاء 
تشـــعرن بالرهبـــة من العـــودة إلى ممارســـة 
العالقة الجنســـية بعد الوالدة وأعتقد أن هذا 
الخوف يلعب دورا في رغبتهن بالممارســـة“. 
وأوضحت ”إذا كن قلقـــات من التغيرات التي 
طرأت على أجســـادهن ويشـــعرن بالتوتر من 
كيفية شـــعورهن حيال الجنـــس بعد الوالدة، 

فهذا الخوف قد يقلل من الرغبة“.
وأضافـــت هيلـــث نحـــن نطمئن النســـاء 
اللواتـــي تخضعن للفحص الطبـــي الروتيني 

بعد 6 أســـابيع على الوالدة ”بأن كل شيء عاد 
إلـــى طبيعتـــه وأن جراحهن تتماثل للشـــفاء، 
لكـــن الكثيـــرات يدركن أن أجســـادهن تغيرت 
خـــالل الحمل وبعـــد الوالدة وتتســـاءلن كيف 
ستتعافين من التغيرات الجسدية الناجمة عن 

الحمل والوالدة“.
وأشـــار مصطفى وزمالؤه إلـــى أن الحالة 
الذهنيـــة لـــألب، يمكن أيضـــا أن تؤثـــر على 
الممارســـة الجنســـية بعـــد الـــوالدة. وقـــال 
مصطفى ”دور الشـــريك مهـــم للغاية في تفهم 
هـــذه التغيـــرات جيـــدا والدعـــم والتشـــجيع 

وتفادي االنتقادات“.
ونصحـــت تنفيلـــد األزواج بالبحـــث عـــن 
طـــرق أخـــرى للحميميـــة بديلة عـــن العالقة 
الجنســـية الكاملة خالل األسابيع الستة التي 
تلي الوالدة مباشـــرة. وقالت ”هناك الكثير من 
الوسائل للشـــعور بالحميمية مع الشريك بعد 
الوالدة مثل اإلمساك باليد والعناق والتدليك.. 
مشـــيرة إلى أن اللجوء إلى الوســـائل البديلة 
للحميمية دون ممارســـة العالقـــة الكاملة، قد 

يشكل عالجا جيدا للثنائي“.

} الرباط - ترأســـت األميرة لال مريم رئيســـة 
االتحـــاد الوطني لنســـاء المغـــرب، أول أمس 
األحـــد، بالرباط لقـــاء وطنيا حـــول موضوع 
رؤيـــة  النســـاء..  تجـــاه  الالعنـــف  ”ثقافـــة 
استشـــرافية“، وذلك بمناســـبة تخليـــد اليوم 

العالمي للمرأة.
ويـــروم هذا اللقـــاء، الذي نظمـــه االتحاد 
الوطني لنساء المغرب، المساهمة في إشاعة 
ثقافة الالعنـــف تجاه المرأة والمشـــاركة في 
الجهـــود المبذولة ضد هذه اآلفـــة التي تمس 

بالحقوق الدنيا للنساء.
وفـــي كلمة بهذه المناســـبة، حّيت األميرة 
لـــال مريـــم المـــرأة المغربية التي ”ســـاهمت 
بنضالها في ما تحقق لها من مكاسب حقوقية 
واجتماعيـــة تجعلها أكثر حماســـا وإصرارا 
على مواصلة المســـيرة لتحقيـــق الطموحات 

التي تصبو إليها“.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت فريدة الخمليشـــي، 
مستشارة في االتحاد الوطني لنساء المغرب، 
أن المملكة قطعت أشواطا محمودة في مجالي 
المساواة وحقوق اإلنسان، مبرزة أن الجهود 
المبذولـــة إلى حـــد اآلن للتحســـيس بظاهرة 
العنف ضد المرأة وتقديم المســـاعدة للنساء 
ضحايـــا العنف، ســـاهمت إلى حـــد كبير في 
تكسير حاجز الصمت على العديد من األعمال 
المرتبطـــة بالعنف، وهـــو ما اســـتفادت منه 
المـــرأة وعزز حمايتها مـــن الظلم والتهميش، 
بالرغـــم من أنه ال تـــزال هناك عقبـــات يتعين 

البحث عن وسائل لتجاوزها.
وبعد أن أبرزت الخمليشي أن العنف يقويه 
الموروث الثقافي والوضعية المعرفية للمرأة، 
أشـــارت إلى أن االتحاد يتوخى من خالل هذا 
اللقاء المســـاهمة مـــع مختلـــف الفاعلين في 
تقديم أفكار عملية تســـاعد فـــي بلورة تصور 
لترســـيخ ثقافة الالعنف لفائدة النساء، يتسم 
باالنســـجام والتكامـــل ويســـتحضر مختلف 

المقاربـــات من منطلق القضـــاء على الصورة 
النمطيـــة التـــي تكـــرس التمييز ضـــد المرأة 

والتأثير اإليجابي على العقليات.
 بدورهـــا، أكـــدت فاطمـــة مـــروان وزيـــرة 
الصناعـــة التقليديـــة واالقتصـــاد االجتماعي 
والتضامنـــي، في كلمـــة ألقتهـــا بالنيابة عن 
الســـيدة بســـيمة الحقاوي وزيـــرة التضامن 
والمـــرأة واألســـرة والتنميـــة االجتماعية، أن 
العنف ضد النســـاء ال يزال ظاهرة مســـتمرة 
ومستعصية، مشيرة إلى أن الحكومة حرصت 
على تعزيز وتجديـــد مقاربتها وتطوير آليات 
التصدي من خـــالل تقوية المنظومة المعرفية 
وتبني مقاربة تحسيســـية وقائيـــة من خالل 
تطوير القدرات واآلليات المؤسساتية وتعزيز 

وتحيين الترسانة القانونية.
وجددت الوزيرة االلتزام الراسخ بمضاعفة 
الجهـــود ليأخـــذ مســـار العمـــل فـــي قضيـــة 
مناهضة العنف ضد النساء وتيرته القصوى 
على مستوى دعم السياســـة الوقائية والرفع 
من الوعي المجتمعـــي بمخاطر هذه الظاهرة 

لضمان مأسسة ثقافة الالعنف تجاه النساء.
أما ليلـــى رحيوي، ممثلة المكتب المغربي 
باألمـــم المتحدة، فشـــددت على أنـــه ال يمكن 
تبريـــر العنـــف بعوامـــل ثقافية، مشـــيرة إلى 
أن المقـــررة الخاصة لألمـــم المتحدة المكلفة 
بقضيـــة العنف ضـــد المـــرأة، اقترحت ثالثة 
محـــاور اســـتراتيجية للرد على اإلشـــكاليات 
الثقافيـــة التي تحـــول دون مواجهـــة العنف، 
والمتمثلة في طرح إشـــكالية الثقافة كنتيجة 
لبناء تاريخي يمثل مواقف ومصالح مختلفة، 
وتحليل الممارسات الثقافية، ووجود ارتباط 
وثيق بين جميع أشـــكال العنـــف ضد المرأة 

والالمساواة.
من جهته، قال نـــزار بركة رئيس المجلس 
االقتصادي واالجتماعـــي والبيئي، إن المرأة 
فـــي المغرب ال تزال تعاني من عنف اقتصادي 
واجتماعي، حيث أن حوالي نصف المغربيات 
لم تتخلصن بعد من األمية، وأن 40 بالمئة من 
الفتيات القرويات فقط يواصلن الدراســـة إلى 
الطور اإلعدادي، ”وحتى عندما تحصل المرأة 
علـــى دبلوم، فإنها تعاني من البطالة بنســـبة 
تضاعـــف بطالة الرجل. وحتـــى لدى ولوجها 

سوق الشغل، يقل دخلها عّما يتقاضاه الرجل 
بمعدل 26 بالمئـــة، وبالتالي فإن حظوظها في 
تحقيق االرتقاء مقارنة بالرجل تظل أقل بسبع 
مرات“. وبعـــد أن اعتبر أن العنف الجســـدي 
والرمزي تجاه المرأة يجد تربته الخصبة في 
مثل هذه االختـــالالت التي تحول دون الولوج 
المتساوي والمنصف إلى الحقوق االقتصادية 
واالجتماعيـــة وذلك في تالزمهـــا مع الحقوق 
األساسية األخرى، أشار بركة إلى أن المجلس 
أوصى بالخصـــوص بتطبيـــق مقاربة النوع 
االجتماعي في السياسات العمومية وإحداث 
مرصـــد وطني لتتبع وتقييم السياســـات ذات 
الصلة وتيسير ولوج المرأة إلى سوق العمل.

ومـــن جانبه، توقف أحمد عبـــادي الكاتب 
العام للرابطة المحمدية للعلماء عند األسباب 
التاريخيـــة والثقافيـــة والتأويليـــة النتشـــار 
ظاهـــرة العنـــف ضد المـــرأة والجهـــود التي 
قامـــت بهـــا الرابطة للحـــد منهـــا، والمتمثلة 
بالخصوص في إنجاز دراسات علمية وتكوين 
علمـــاء الرابطـــة معرفيا ومنهجيـــا في مجال 
حقـــوق المـــرأة ومقاربة النوع والشـــروع في 
تكويـــن العلماء الرواد لمواجهة الســـلوكيات 

الخطرة ومنها العنف.
وأكـــد عبـــادي أن الجهود التـــي يقوم بها 
االتحـــاد الوطنـــي لنســـاء المغرب برئاســـة 
األميرة لال مريم تبعث على التفاؤل بمستقبل 

أكثر إشـــراقا لنســـاء المغرب يتم فيه تجاوز 
االختالالت التي يتولـــد منها العنف، وتمكين 
أدوارهـــن  بكافـــة  االضطـــالع  مـــن  النســـاء 
الطالئعيـــة في ظل وعي قيمي أعمق، وتطبيق 

عملي لمقتضيات دستور 2011.
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الوالدة طبيعية أو قيصرية تؤثر على الرغبة الجنسية للنساء

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ انتقد املجلس األوروبي القوانني 
الفرنسية بشأن العقاب اجلسدي 
بشدة، في إشارة إلى أن القانون 

الفرنسي مينع العنف ضد األطفال، 
ولكنه يعترف ألولياء األمور ”بحق 

تأديبهم“.

◄ تعرضت شركة مالبس رياضية 
إندونيسية إلى انتقادات حادة 

بسبب إرشادات الغسيل على أحد 
منتجاتها كتب عليها ”أعط هذا 

القميص لزوجتك فهذه وظيفتها“، 
والتي اعتبرها نشطاء حقوقيون 

”متييزية“ ضد املرأة.

◄ قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إن العنف ضد املرأة خيانة 
لإلنسانية، ألن املرأة إنسان قبل أن 

تكون أّما وزوجة وبنتا وأختا وجارة 
وصديقة.

◄ أقرت منظمة األمل، وهي منظمة 
غير حكومية تعنى بالدفاع عن 

حقوق املرأة في العراق، بأن هناك 
أكثر من 1.5 مليون أرملة في عموم 
البالد، وذلك مرده الظروف األمنية 

غير املستقرة التي يعاني منها 
العراق منذ عام 2003.

◄ طالبت اجلمعية الكويتية حلقوق 

اإلنسان، بإعادة النظر في قانون 
اجلنسية وتعديله مبا يتناسب مع 

مبدأ املساواة بني املرأة والرجل، 
ومتكني املرأة الكويتية من منح 

أبنائها وزوجها األجنبي اجلنسية.

◄ تظاهر املئات من النساء في 
ميدان "الطرف األغر" وسط العاصمة 
البريطانية لندن، للمطالبة باملساواة 

مع الرجل مبناسبة اليوم العاملي 
للمرأة، وشارك في املظاهرة عدد من 

املشاهير.

باختصار

[  العنف ضد النساء ظاهرة مستمرة ومستعصية [ الوعي المجتمعي يكرس مكانة المرأة 
تعاني املرأة املغربية على غرار بقية نســــــاء العالم من العنف املسلط ضدها، وهو ما يدفع 
باجلمعيات النســــــائية واحلقوقية إلى البحث عن الســــــبل الكفيلة حملاربته ووضع حد له، 

نظرا ملا يخلفه من آثار مادية ومعنوية تنتهك حقوق املرأة واألسر واملجتمعات.

موضة

الفستان الذهبي إلطاللة 

النجمات في الحفالت

اللجوء إلـــى الوســـائل البديلة 

مـمـارســـة  دون  للـحميــميـــة 

العالقـــة الكاملة، قد يشـــكل 

عالجا جيدا للثنائي

◄

القضاء على الصورة النمطية للمرأة المغربية يرسخ ثقافة الالعنف تجاهها

ملحاربة صعوبات النوم ينصح املختصون بالبقاء ملدة ســـاعة في 

الهـــواء الطلـــق، نظرا ألن ضوء النهـــار يتمتع بتأثيـــر إيجابي على 

هرمون امليالتونني، الذي يتحكم في إيقاع النهار والليل بالجسم.

أكدت الدراسات أن وضع الطفل في املشاية يؤخر عملية مشيه، 

باإلضافـــة إلـــى أن اســـتخدامها بصفـــة دائمة وحرمانـــه من الحبو 

والزحف على األرض، يقلالن النمو العقلي لديه.

لتنظيف املجوهرات ينصح الخبراء بنقعها ملدة 5 دقائق في وعاء 

من املاء يضاف إليه ســـائل التنظيف، وتســـتخدم فرشـــاة أسنان 

إلزالة األوساخ العنيدة، ثم تشطف الحلي باملاء قبل تجفيفها.

فاطمة مروان:

دعم السياسة الوقائية 

لضمان مأسسة ثقافة 

الالعنف تجاه النساء

} يتربع الفســـتان الذهبـــي على عرش 
موضـــة فســـاتين الســـهرة فـــي صيف 
2015، ليمنح المـــرأة إطاللة متأللئة في 
الحفـــالت، على غرار النجمة ســـكارليت 
جوهانسون وروزي هنتنغتون وإيتلي.

فقـــد أوضحـــت مجلة ”إن ســـتايل“ 
األلمانية أن الفســـتان الذهبي يأتي هذا 
الموســـم بأكمام طويلة ويمتـــاز بقّصة 
قصيرة، ليســـلط األضواء على السيقان 
الممشـــوقة التي تتألأل بدورها 
ببريق التسمير، ما يمنح 
المـــرأة إطاللـــة مثيـــرة 

وساحرة تأسر األلباب.
وكي تكتمـــل األناقة، 
المجلـــة  تنصـــح 
بشـــؤون  المعنية 
الموضة والجمال 
بتنسيق الفستان 
مــــع  الـذهـبـــي 
ذي  الصنـــدل 
الكعـــب القصير 
بطـــة  ر أل ا و
بقوة  الرائـــج 
الموســـم،  هذا 
والذي يعمل على 
إطالـــة القدم من 
ويجعل  ناحيـــة 
يبـــدو  الكاحـــل 
أكثر نحافة ورشاقة 

من ناحية أخرى.
كمـــا يتربـــع طالء 
األظافـــر الالمـــع على 
الجمال  عالـــم  عـــرش 
في صيف 2015، ليمنح 
ســـاحرة  إطاللة  المرأة 
غرار  على  األلباب  تأسر 
مثل  العالميات  النجمات 
عارضـــة األزياء أليكســـا 
تشـــانغ والمطربـــة ليلي 

ألين.

ارتباط وثيق بني جميع أشكال العنف ضد املرأة والالمساواة

دور الشريك مهم في تفهم التغيرات التي تطرأ على املرأة بعد الوالدة

 يقل دخل املرأة عما يتقاضاه 

الرجـــل وتظـــل حظوظها في 

تحقيق االرتقاء مقارنة بالرجل 

أقل بسبع مرات

◄

الممشـــوقة التي تتألأل بد
ببريق التسمير، ما ي
المـــرأة إطاللـــة مث
وساحرة تأسر األلب
وكي تكتمـــل األ
المج تنصـــح 
بشــ المعنية 
الموضة والج
بتنسيق الفس
الـذهـبـــي
الصنـــدل
الكعـــب الق
ب ر أل ا و
الرائـــج

هذا الموس
والذي يعمل
إطالـــة القد
وي ناحيـــة 
يب الكاحـــل 
أكثر نحافة ور
من ناحية أخرى
كمـــا يتربـــع
األظافـــر الالمـــع
الج عالـــم  عـــرش 
2015، لي في صيف
ســـ إطاللة  المرأة 
على األلباب  تأسر 
العالميات النجمات 
عارضـــة األزياء أليك
تشـــانغ والمطربـــة

ألين.
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◄ عبر الروماني كوزمني أوالريو 
املدير الفني لألهلي اإلماراتي عن 
سعادته بالفوز الكبير لفريقه على 

نظيره الفجيرة برباعية نظيفة 
في اجلولة الـ١٨ للدوري اإلماراتي 

املمتاز لكرة القدم.

◄ وصل املدير الفني للنادي 
الصفاقسي التونسي غازي 

الغرايري إلى اإلمارات ملناقشة 
عرض نادي كلباء. ويذكر أن إدارة 
هذا النادي كانت قد أقالت مؤخرا 

مدربه عبداحلق بن شيخة.

◄ هدد االحتاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) بفرض عقوبات على 

املصري البورسعيدي، تشمل خصم 
٦ نقاط من رصيده إذا لم يسدد 

مستحقات مالية لناد في نيجيريا 
نظير صفقة انتقال أحد العبيه 

للمصري قبل موسمني.

◄ واصل املنتخب السعودي 
األوملبي تدريباته خالل معسكره 

احلالي باإلمارات والذي يأتي في 
إطار االستعداد للتصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا للشباب حتت 

٢٣ عاما والتي تقام في إيران نهاية 
مارس اجلاري.

◄ يبحث فريق املنامة البحريني 
عن رد اعتباره أمام كاظمة الكويتي 

عندما يستضيفه اليوم الثالثاء 
ضمن اجلولة الرابعة من منافسات 

املجموعة الثالثة لبطولة األندية 
اخلليجية الـ٣٠.

◄ تبدو الفرصة متاحة أمام خلويا 
لتعزيز صدارته للدوري القطري، 

حيث يلتقي الوكرة املهدد بالهبوط 
خالفا ملنافسه السد الذي تنتظره 

مهمة صعبة نوعا ما، أمام السيلية 
في املرحلة الـ٢١.

أزمة نبيل فقير تأخذ منعرجا جديدا بعد دعوة ديشامب
[ الفرنسي-الجزائري سيحدد لون المنتخب الذي سيلعب له يوم 19 مارس

} بيــروت - يلعب فريق اجلزيرة األردني مع 
الشـــرطة العراقي واحلـــد البحريني مع وادي 
النيص الفلســـطيني ضمـــن املجموعة الثالثة 
في اجلولة الثانية من منافسات كأس االحتاد 
اآلســـيوي اليـــوم الثالثـــاء. وكان التعادل قد 
فرض نفســـه على مواجهتـــي اجلولة األولى 
للجزيـــرة مـــع وادي النيـــص 1-1 واحلد مع 
الشـــرطة 2-2. ويشارك الشرطة العراقي للمرة 
الثالثـــة فـــي البطولـــة، وقد وصـــل إلى عمان 
بصفوف مكتملة بقيادة مدربه املصري محمد 

يوسف. 
ويضـــم الشـــرطة غالبية العبـــي املنتخب 
العراقـــي الذي أحرز مؤخـــرا املركز الرابع في 
نهائيـــات كأس آســـيا بأســـتراليا، حيث يبرز 
منهم محمد حميد ومحمد قاصد في حراســـة 
املرمى، ســـالم شاكر، مهدي كرمي، أكرم جاسم، 
أمجـــد كلف، عمار عبداحلســـني، كـــرار محمد 
وعـــالء عبدالزهـــرة. ويحتل الشـــرطة صدارة 
املجموعة الثانية في الدوري العراقي برصيد 
29 نقطة من 9 انتصارات وتعادلني ولم يعرف 
للخسارة طعما في البطولة احمللية حتى اآلن.

من جانبه، يشارك اجلزيرة للمرة األولى في 
البطولة، ويسعى إلى استثمار عاملي األرض 
واجلمهور، حيث يلعب على ملعب مدينة امللك 
عبداللـــه الثاني في عمان لتحقيق فوزه األول، 

كمـــا يؤكد مديره الفني عيســـى التـــرك، الذي 
اعتبر املواجهة صعبة لكنها ليست مستحيلة، 
مؤكدا ثقته بقدرة العبيـــه على تقدمي األفضل 
رغم االعتراف بقوة الفريق املنافس وتطلعاته 

هو األخر إلى نيل نقاط املباراة. 
ويعتمد اجلزيـــرة على احملترفني البرازيل 
فرانكـــو والســـوري جهـــاد الباعـــور، إضافة 
لكوكبـــة مـــن الالعبني احملليني فـــي مقدمتهم 
احلـــارس أحمـــد عبدالســـتار ولـــؤي عمران 
وأحمـــد ســـمير وعبدالهـــادي احملارمة وعمر 
مناصـــرة ومحمد العزة وأحمـــد الزغير، فيما 
تأكـــد غياب جنمه رائد النواطير الذي ســـجل 
هدف الفريـــق في مباراته األولـــى أمام وادي 

النيص بسبب اإلصابة. 
ويحتل اجلزيـــرة املركز الثالث في الدوري 
األردنـــي برصيـــد 28 نقطـــة بفـــارق 6 نقـــاط 
عـــن الوحدات املتصـــدر و3 نقاط عـــن الرمثا 

الوصيف. ويبحث الســـالم زغرتا اللبناني عن 
فوز أول تاريخي له عندما يستضيف الوحدة 
الســـوري. وكان الســـالم مني بخسارة قاسية 
أمام مضيفه الوحدات األردني 1-5 في انطالق 
مشـــواره، فيمـــا تلقـــى الوحدة خســـارة أمام 

النهضة العماني 2-1. 
وتبدو معنويات الفريـــق اللبناني بقيادة 
املدرب بيتر مندرتســـما مرتفعـــة بعدما ابتعد 
نســـبيا عن دائر الهبوط إلـــى الدرجة الثانية 
في البطولـــة احمللية إثر فـــوزه على الصفاء، 
وأبـــدى الفريـــق جاهزية خلـــوض اللقاء كما 
يسعى إلى استغالل عاملي األرض واجلمهور 
إلى جانب حماســـة الالعبني ال سيما املهاجم 
األرجنتيني لوكاس غاالن واملدافع التشـــيكي 
بتر تـــراب والســـوري طـــه ديـــاب فضال عن 
احملليني اجليدين مثل عمر عويضة واحلارس 
محمـــد دكرمنجي. ويتطلع الوحدة الدمشـــقي 
في املقابل إلى حتســـني مساره غداة اخلسارة 
أمام النهضة ويضم الفريق نخبة من الالعبني 
احملليـــني، لكنه ســـيفتقد إلى محمـــود خدوج 
بداعـــي اإليقاف كمـــا تهدد اإلصابة مشـــاركة 

محمد قطايا.
ويســـتضيف النهضة العمانـــي الوحدات 
األردني ضمن املجموعة ذاتها. ويطمح كل من 
الفريقني إلى كســـب نقاط املبـــاراة والبقاء في 
الصدارة ألن الفائز منهما ســـيقترب كثيرا من 
أجل بلوغ الدور الثانـــي. ورغم املركز املتأخر 
الذي يقبع فيه النهضـــة في الدوري العماني، 
فإنـــه انتفض في األســـابيع املاضيـــة وتقدم 
خطوات مهمة في الترتيب وحصد 7 نقاط في 

آخر 3 مباريات. 
فـــي املقابـــل، فـــإن الوحـــدات املتمـــرس 
فـــي البطولة والتي يشـــارك فيها للمـــرة الـ8 
تبدو طموحاتـــه كبيرة ليس مـــن أجل تصدر 
املجموعة وحســـب إمنا من أجل املنافسة على 
اللقب ألنه ميلـــك اإلمكانيات التي تؤهله لذلك 
فـــي ظل مجموعة العناصر الدولية التي يزخر 

بها الفريق. 
غـــد  يـــوم  الثانيـــة  اجلولـــة  وتســـتكمل 
األربعـــاء، فيلعب فـــي املجموعـــة الثالثة أهل 
التركمانستاني مع االستقالل الطاجيكستاني 
وأربيل العراقي مع القادســـية الكويتي، وفي 
املجموعـــة الرابعـــة، اجليـــش الســـوري مع 
النجمة اللبناني والكويت الكويتي مع الرفاع 

البحريني.  فريق الشرطة العراقي من أجل نجاح آسيوي جديد

يستضيف  الــعــمــانــي  النهضة 

ويطمح كل  األردنـــي  الــوحــدات 

نقاط  كسب  إلــى  الفريقني  من 

املباراة والبقاء في الصدارة

◄

رياضة

قمة آسيوية نارية بين الشرطة العراقي والجزيرة األردني

«نحن نفكر في كل مباراة بشـــكل منفصل، ولن نغير استراتيجيتنا 

في التعامل مع مبارياتنا ألن تركيزنا حاليا منصب على اللقاء القادم 

أمام الظفرة الذي ال يقل أهمية عن مباراة الجزيرة».

زالتكو داليتش 
مدرب نادي العني اإلماراتي

«فـــي الواقع تلقيت عدة عروض في الفترة األخيرة، لكن رفضتها، 

وقبلت بعرض شـــباب هوارة بعد أن تجاوزت كل املشاكل، لذلك 

أتمنى أن أنجح في تجربتي الجديدة».

حسن الركراكي 
املدرب اجلديد لشباب هوارة املغربي

«أنـــا أســـتغرب ممن ينتقـــدون هذه اإلدارة فهي نفســـها للموســـم 

املاضـــي. يجب أن يعلم الجميع أن إخفـــاق الفريق ال يمكن تحميله 

لإلدارة، فنحن وفرنا كافة متطلبات النجاح». 

ساسي عون 
رئيس مجلس إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي

متفرقات

◄ سجل الفرنسي توني باركر 32 نقطة 
ليقود سان أنطونيو سبيرز حامل اللقب 

إلى الفوز 116-105 على شيكاغو بولز 
في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. وبعد غيابه 
عن الكثير من املباريات 
في آخر 3 أشهر بسبب 

اإلصابة سجل باركر 15 
نقطة متتالية حلامل 
اللقب في الربع الـ3. 
وهذا االنتصار الـ5 
على التوالي لسبيرز 

الذي رفع رصيده إلى 39 
فوزا مقابل 23 هزمية في 

املوسم احلالي. وأحرز 
جوردون هايوارد 24 

نقطة ليواصل يوتا جاز 
صحوته بالفوز 88-95 

على بروكلني نيتس.

م ر

بقيادة 
ابتعد 
لثانية 
صفاء، 
اء كما 
جلمهور 
ملهاجم 
شـــيكي 
ضال عن 
حلارس 
شـــقي 
خلسارة 
العبني 
خدوج
شـــاركة 

وحدات 
من كل

ر ر ب ي و ي ر جل
ليقود سان أنطونيو سبيرز حام
شيكاغو على 105-116 الفوز إلى
في دوري كرة السلة
للمحترفني. وبعد
عن الكثير من املب
في آخر 3 أشهر ب
اإلصابة سجل ب
نقطة متتالية
اللقب في الر
وهذا االنتص
على التوالي
الذي رفع رصي
23 ه فوزا مقابل
املوسم احلالي.
جوردون هايوار
نقطة ليواصل يو
صحوته بالفوز 
بروكلني نيت على

◄ سيبدأ األملاني سيباستيان فيتل 
مسيرته مع فريقه اجلديد فيراري في 

السباق االفتتاحي ملوسم بطولة العالم 
لسباقات فورموال1 للسيارات في أستراليا 

مطلع األسبوع املقبل، لكن بطل العالم 4 
مرات سابقا يستمتع بالفعل بوجوده مع 
الفريق األكثر جناحا في تاريخ البطولة. 

وكانت اإلثارة جلية متاما عندما قال فيتل 
(27 عاما) لرئيس فيراري ماوريتسيو 

أريفابيني لدى وصوله إلى مقر الفريق 
األحمر في مارانيلو قادما من 

رد بول ”أخيرا ميكنني 
شراء واحدة من سيارات 
فيراري“. وبالفعل أصبح 

فيتل عضوا في أسرة 
فيراري، أقدم فرق 
البطولة، ويسير 

بذلك على 
خطى مواطنه 

مايكل 
شوماخر.

باختصار

ماوريتسيو يس فيراري
ى وصوله إلى مقر الفريق

رانيلو قادما من 
ا ميكنني 

من سيارات 
فعل أصبح 

ي أسرة 
فرق 
ير 

} مونبلييــه (فرنســا)  - أكـــد برنـــار الكومب 
مستشار رئيس نادي ليون جان ميشال أوالس 
أن مهاجـــم الفريق نبيل فقير قـــرر الدفاع عن 
ألوان منتخب فرنســـا. وقال ”اتصل بي نبيل 
ليقـــول لي باحلرف الواحـــد ”لقد غيرت رأيي، 

سأدافع عن ألوان منتخب فرنسا“. 
وأضـــاف ”تناقشـــنا فـــي املوضـــوع، إنه 
خيـــاره، لم نقم بأي شـــيء لندفعـــه في اجتاه 
معني وقد اتخذ القرار بنفسه. سنرى الحقا ما 

إذا كان اخليار صائبا أم ال“. 
وأشـــاد مدرب ليون هوبير فورنييه بأداء 
فقير في مواجهة مونبلييه، حيث سجل هدفني 
وقال ”لعب نبيل بحرية كبيرة وقد ساهم بشكل 

كبير في خروج فريقنا بنتيجة عريضة“. 
وســـئل املدرب أيضا عن خيـــار فقير فقال 
”لســـت مخـــوال إلعالن ذلك. ســـأترك لـــه حرية 

اخليار وهو خيار سنحترمه مهما حصل“. 
وكان رئيـــس االحتـــاد اجلزائـــري محمد 
راوراوة أكد الســـبت املاضي أن فقير سيلعب 
للجزائـــر وقـــال في هـــذا الصدد ”لقـــد اتصل 
فقير فعال باملدرب كريســـتيان غوركوف مدرب 
منتخـــب اجلزائر ليعلن له عـــن خياره باللعب 

ملنتخب اجلزائر“.
واســـتدعى غوركوف بالفعـــل فقير ضمن 
الئحة موسعة للمشـــاركة في معسكر تدريبي 
في قطر أواخر الشـــهر احلالي. وكان فقير قد 
أعلن أنه لم يتخذ قراره بعد، وقال ”لقد تأثرت 
باســـتدعائي إلـــى منتخب اجلزائـــر ملباراتني 
وديتني ضد قطر في 26 مارس وضد عمان في 
30 من الشهر نفسه، لكنني لم اتخذ بعد قراري 

النهائي“. 
وأضـــاف ”حتدثت هاتفيا مع كريســـتيان 
غوركوف، لكن كما ســـبق وقلت إنني ســـأتخذ 
قـــراري في نهاية شـــهر مـــارس وبالتالي من 

املبكر جدا القول أن األمور حسمت“. 

واهتمت أغلب الصحف الفرنســـية بأزمة 
نبيـــل فقير وقـــراره األخير رفـــض االنضمام 
إلى منتخـــب اجلزائـــر واتصاله بالفرنســـي 
كريســـتيان غوركـــوف، املديـــر الفنـــي لهـــذا 
املنتخب، الذي أكد له بأنه تســـرع في املوافقة 
على اللعب للجزائر، وهو األمر الذي أثار حالة 
مـــن الغضب العـــارم لـــدى اجلزائريني وجدال 
واســـعا لدى الفرنسيني لدرجة أن أخبار نبيل 
فقير كانت األكثر قراءة وشـــعبية على وسائل 
اإلعالم الفرنســـية البارزة وتداوال عبر مواقع 
التواصل االجتماعـــي بدرجة جتاوزت تقارير 
مثيرة عن عودة باريس سان جيرمان لصدارة 
ليغ 1 بفوزه على النس وخســـارة ريال مدريد 

ضد أتلتيك بلباو في الليغا.
صحيفة ”لو جرنال دي دميانش“ الفرنسية 
أكدت ديدييه ديشـــان، مدرب منتخب فرنســـا، 
قرر اســـتدعاء نبيل فقير ضمـــن قائمة مبدئية 
تضم 50 العبا والتي ســـوف يتم إرســـالها في 

وقت الحق هذا األســـبوع إلـــى األندية احمللية 
واألوروبية التي ينشط بها العبني فرنسيني. 

ويبدو أن نبيل فقير(22 ســـنة) قد علم بنية 
مدرب الديوك ديشـــامب باستدعائه ملواجهتي 
البرازيـــل والدمنـــارك الوديتني مـــن مصادره 
بنادي ليون (جي ســـتيفان ”ليون“ الذي التقى 
بجان ميشـــل أوالس فـــي االحتاد الفرنســـي 
مؤخـــرا)، ومن هنـــا يكمن الســـر وراء رفض 
فقير لالنضمام إلى منتخب اجلزائر واعتذاره 
للمدرب غوركوف عـــن اللعب ملنتخب محاربي 
الصحـــراء، حيث يفضـــل العب ليـــون اللعب 
ملنتخـــب أوروبي قـــوي يضمـــن تواجده على 

الساحة بنسبة أكبر من منتخب اجلزائر.
األيـــام املقبلة ســـتحدد وجهـــة نبيل فقير 
املصيرية ســـواء باللعب للديـــوك أو محاربي 
الصحـــراء ألن الالعـــب الشـــاب (الفرنســـي-
اجلزائـــري) ســـيحدد لـــون املنتخـــب الـــذي 
ســـيلعب له يـــوم 19 مـــارس خصوصـــا وأن 

ديدييه ديشامب سيعلن يوم 21 مارس عن 
قائمـــة الديوك التي تضم 23 العبا خلوض 

مواجهتي البرازيل والدمنارك. 
أغلب الصحف الفرنسية تناولت أزمة فقير 
منتخب فرنسا أو اجلزائر وتباعيتها باهتمام 
بالـــغ نظرا لكونهـــا قضية حساســـة لدولتني 
على البحر املتوسط يعيش جماهيرها املتابع 
اللعبة حتت ضغط مـــن العب، وأبرزت غضب 
اجلزائريـــني، حيـــث اتهم االحتـــاد اجلزائري 
لكـــرة القدم نـــادي أوملبيـــك ليون الفرنســـي 
بالضغط على العب الوسط نبيل فقير ملنعه من 
اختيار اللعب ملنتخب اجلزائر ومتثيل فرنسا 
وهو األمر الـــذي أغضب محمد روراوة رئيس 
االحتـــاد اجلزائري من نبيل فقير وناديه ليون 

الذي يدعم العبه للعب للديوك. 
يذكـــر أن الالعب نبيل فقير أحرز 9 أهداف 
وصنـــع 7 فـــي دوري الدرجة الفرنســـي لكرة 

القدم هذا املوسم.

أخذت أزمة الالعب نبيل فقير، جنم وســــــط 
ليون، منعطفا جديدا، حيث مت اســــــتدعاؤه 
إلى قائمة منتخب فرنســــــا املبدئية واملكونة 
ــــــي تســــــتعد ملواجهتي  مــــــن 50 العبا والت
البرازيل والدمنارك في أواخر شهر مارس 
اجلاري، وجاء ذلك في أعقاب رفض العب 

ليون االنضمام إلى املنتخب اجلزائري.

 نبيل فقير يقدم مستويات كبيرة مع فريقه ليون الفرنسي

◄ شق جنم فيورنتينا اإليطالي املعار 
من تشيلسي، متصدر ترتيب الدوري 

اإلنكليزي املمتاز، املصري محمد صالح 
طريقه سريعا إلى قلوب جماهير الفيوال، 
حيث سجل األهداف وقهر الكبار، ليكون 

بال شك، البطل البنفسجي هذه األيام. 
وأنهى محمد صالح 

االختبار األول له 
في فيورنتينا 

وأثبت جدارته 
وقدراته وبرهن 

عن سرعته 
ومهاراته وجناعته 

أمام املرمى، لكن 
هذه أمور أثبتها 

في املاضي مع 
بازل السويسري، 

قبل أن يدخل 
في عصر 

الظالم األزرق 
مع تشيلسي.

◄ تبادل البريطاني أندي موراي مكانه 
مع الياباني كي نيشيكوري بعدما تقدم 

إلى املركز الـ4 في التصنيف العاملي 
للتنس للرجال مع صدور القائمة اجلديدة 

أمس االثنني. وتراجع نيشيكوري إلى 
املركز الـ5 في القائمة التي ال يزال 

يتصدرها الصربي نوفاك ديوكوفيتش. 
وظل السويسري روجر 

فيدرر في املركز الـ2 
يليه األسباني رفائيل 
نادال في املركز الـ3. 

ويأتي الكندي 
ميلوش راونيتش 

في املركز الـ6 
يليه السويسري 

ستانيسالس 
فافرينكا في 
املركز الـ7 ثم 

األسباني ديفيد 
فيرير في املركز 

الثامن.

◄ أحرزت العداءة البحرينية يونيس 
جيبكيروي كروة الكينية األصل املركز 

األول في سباق ماراتون ناغويا الدولي 
الياباني، حيث قطعت مسافة السباق 

البالغة 42.195 كلم في 2.22.08 س، وهو 
رقم قياسي بالنسبة إلى السباق، إذ أن 

الرقم السابق هو 2.22.19 س وكان مسجال 
باسم حاملة ذهبية أوملبياد 
سيدني 2000 اليابانية 

ناوكو تاكاهاشي. وتقدمت 
كروة على الروسية ماريا 
كونوفالوفا (2.22.27س) 

واليابانية سايبي 
مايدا (2.22.48س). 

وقالت العداءة 
البحرينية بعد 
فوزها بسباق 
املاراتون الـ4 

على التوالي ”لم 
أكن أتوقع أن أركض 

بهذه السرعة“.

مد صالح
ألول له 
ينا
رته

رهن 

وجناعته
، لكن 
ثبتها 
 مع

يسري، 
خل 

رق 
ي.

قير 
مام

سي

باسم حاملة ذه
000 سيدني
ناوكو تاكا
كروة على
كونوفال
والياب
مايد
وقا
ال
ف
ا
ع
أكن أتو
بهذه ا

ي
سري روجر 

كز الـ2
ي رفائيل 

كز الـ3.
ي

يتش

ري 

يد 
كز 

ــحــاد الــجــزائــري اتــهــم نــادي  االت

ــســي  ــفــرن ـــون ال ـــي ـــيـــك ل أوملـــب

بالضغط على نبيل فقير ملنعه 

من اختيار اللعب ملنتخب الخضر

◄



} مدريــد - ســـيكون ريال مدريد األســـباني 
حامـــل اللقب فـــي وضع جيـــد لتخطي ضيفه 
شـــالكه األملاني اليوم الثالثاء فـــي إياب ثمن 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا لكـــرة القدم رغم 
خيبتـــه احمللية حيـــث فقـــد بالتحديد صدارة 

الدوري لغرميه التقليدي برشلونة. 
وكان ريـــال مدريـــد حقق فـــوزا مهما على 
أرض شـــالكه ذهابا بهدفني لنجميه البرتغالي 
مارســـيلو،  والبرازيلي  رونالدو  كريســـتيانو 
ما يجعله يخوض مبـــاراة اإلياب براحة تامة 

لتسجيله هدفني خارج ملعبه. 
وســـبق لريال مدريد أن اجتاز شـــالكه في 
الدور ذاته من البطولة املوســـم املاضي أيضا 
عندمـــا ســـحقه 6-1 في أملانيا، ثـــم جدد فوزه 

عليه 3-1 في مدريد. 
وقد يكون توقيت املباراة األوروبية مزعجا 
جـــدا لريال مدريد، بعد ســـقوطه املفاجئ أمام 
أتلتيـــك بلبـــاو 0-1 الســـبت وفوز برشـــلونة 
الساحق 6-1 على رايو فايكانو األحد، ما أفقد 
الفريق امللكي صدارة الليغا بفارق نقطة خلف 
برشـــلونة. لكن الريال ما يزال يســـعى إلى أن 
يكـــون أول فريـــق منذ ربع قـــرن يحتفظ بلقب 
بطـــل دوري أبطال أوروبا، وهـــو الذي يحمل 

الرقم القياسي فيه بعشرة ألقاب. 
وكان ريال مدريد انتزع اللقب في املوســـم 
املاضـــي بعد نهائـــي مثير مع جـــاره أتلتيكو 
مدريد. الفوز على شـــالكه ذهابا كان العاشـــر 
علـــى التوالي للريال في املســـابقة فعادل رقم 
بايرن ميونيخ األملانـــي الذي حققه بني أبريل 
ونوفمبـــر 2013. كمـــا كان ريـــال الوحيد الذي 
يحقـــق 6 انتصـــارات كاملة في الـــدور األول 
على بازل السويســـري وليفربـــول اإلنكليزي 
ولودغوريتـــس البلغـــاري، مســـجال 16 هدفا 

مقابل هدفني في مرماه.
ورمبا يحتاج فريق املدرب اإليطالي كارلو 
أنشـــيلوتي إلى الفوز على أرض ”ســـانتياغو 
اليوم الســـتعادة الثقـــة في الدوري  برنابيو“ 

األسباني، حيث تنتظره مباراة الكالسيكو في 
”كامـــب نو“ في املرحلة بعد املقبلة. اخلســـارة 
أمـــام أتلتيك بلبـــاو كانت الرابعـــة للريال في 
14 مبـــاراة خاضهـــا هـــذا العام. وهبـــط أداء 
عـــدد مـــن العبي ريـــال مدريد بشـــكل ملحوظ 
بـــدءا مـــن رونالدو الـــذي بدأ يشـــعر بضغط 
كبيـــر خصوصا بعد أن عادله جنم برشـــلونة 
األرجنتيني ليونيل ميســـي في صدارة هدافي 
الدوري األسباني برصيد 30 هدفا لكل منهما، 
إلى الفرنســـي كرمي بنزمية والويلزي غاريث 
بايـــل، كمـــا تأثـــر الفريـــق بإصابة عـــدد من 
الالعبني كصخـــرة الدفاع ســـيرجيو راموس 
الذي لعـــب دورا بارزا في عدد مـــن املباريات 
والعب الوســـط الكولومبي خاميس رودريغيز 

بسبب اإلصابة، والكرواتي لوكا مودريتش.
وعلق أنشيلوتي على املشكلة الهجومية في 
فريقه مؤخرا قائـــال ”يبدو األمر غريبا بالقول 
إن ريال مدريد يعاني من مشكالت في الهجوم 
في حني أننا سجلنا العديد من األهداف خالل 

املوسم، ولكن هذه هي احلقيقة“. 
وســـتكون مهمة شـــالكه في املقابل صعبة 
جـــدا بالعـــودة بالتأهل إلى ربـــع النهائي من 

مدريـــد، رغم معنويـــات العبيـــه املرتفعة بعد 
الفوز على هوفنهامي 3-1 الســـبت في الدوري 
األملاني الذي يحتل فيه املركز اخلامس برصيد 
38 نقطـــة، بفارق 23 نقطة خلف بايرن ميونيخ 
املتصدر. ويلعب اليوم أيضا بورتو البرتغالي 
مع بازل السويسري ســـاعيا إلى حسم تأهله 
إلى دور الثمانية بعد أن انتهت مباراة الذهاب 

في سويسرا 1-1. 
ويخـــوض بازل املراحـــل اإلقصائية للمرة 
الثالثة فقـــط في تاريخه. ولم يخســـر بورتو، 
املتـــوج في 1987 و2004، ســـوى مـــرة وحيدة 
في 6 مواجهات أمام فريق سويســـري وتصدر 
مجموعتـــه بســـهولة فـــي الـــدور األول أمام 
شـــاختار دانيتســـك األوكراني وأتلتيك بلباو 

األسباني وباتي بوريشوف البيالروسي. 
يذكر أن نخبة األنديـــة األوروبية تتنافس 
على ضـــم الظهير األمين لبورتـــو، البرازيلي 
دانيلو، حيث يتردد أن ريال مدريد وبرشلونة 
يريدان ضمه وخصوصا األخير لكي يحل بدال 
مـــن مواطنه دانـــي ألفيس وذلك بعـــد انتهاء 
عقوبة منعه من التعاقدات من الفيفا في يناير 

.2016

رياضة
23 الثالثاء 2015/03/10 - السنة 37 العدد 9852

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

اإلمارات تنال شرف تنظيم آسياد 2019 في نسخته الجديدة
[ دولة اإلمارات أثبتت نجاحها في استضافة بطوالت كروية سابقة [ الملف اإلماراتي قوي وكسب ثقة االتحاد اآلسيوي بسهولة

} املنامــة - حظيـــت دولة اإلمـــارات العربية 
املتحـــدة بشـــرف تنظيم نهائيـــات كأس األمم 
اآلســـيوية عام 2019 حســـب ما أعلـــن املكتب 
التنفيـــذي لالحتاد اآلســـيوي بعـــد اجتماعه 
أمـــس االثنـــني فـــي املنامـــة. وكان التنافـــس 
محصورا بني اإلمارات وإيران. يذكر أنها املرة 
الثانية التي تستضيف فيها اإلمارات البطولة 
القاريـــة بعد عـــام 1996 عندما بلغـــت املباراة 
النهائيـــة وخســـرت أمام الســـعودية بركالت 
الترجيـــح. وكانت اإلمارات التي تقدمت بطلب 
رســـمي لالســـتضافة في مايو املاضي أعدت 
ملفا قويـــا احتوى على جميع املعلومات التي 
تدعـــم تنظيم احلدث القاري، وضمنته املالعب 
املرشـــحة الســـتضافة املباريـــات والتدريبات 
والفنـــادق واإلقامـــة واملواصـــالت واملطارات 
وشـــبكة الطرقـــات ذات املواصفـــات العاملية 

وكذلك الضمانات احلكومية.
كما تضمن امللف وسائل االتصال احلديثة 
التي متتلكها اإلمارات وكل ما يتعلق باجلانب 
األمنـــي واخلدمـــات الصحيـــة، إضافـــة إلى 
ضمانات التنظيـــم والنواحـــي املالية، وأبرز 
األرقـــام واإلحصائيـــات التـــي تتعلـــق بقوة 
االقتصـــاد اإلماراتي، وخاصـــة الناجت احمللي 
اإلجمالـــي الذي وصل إلى 390 مليار دوالر في 
عـــام 2013. وارتكز امللـــف اإلماراتي كذلك على 
قـــوة الرعاية والتســـويق املنتظر للبطولة من 
خالل وجود شركات كبرى مثل طيران اإلمارات 
وطيـــران االحتاد و“ايبيك“ التي ترعى بالفعل 
بطـــوالت عاملية من بينهـــا كأس العالم وكأس 
آســـيا، إضافة إلى األندية الشـــهيرة مثل ريال 
مدريد األسباني وميالن اإليطالي ومانشستر 
ســـيتي وأرســـنال اإلنكليزيني وباريس ســـان 

جرمان الفرنسي.
وعـــرض امللف املدن املســـتضيفة للبطولة 
وهـــي أبوظبي ودبـــي والعـــني، والتي متتلك 
الكثير مـــن املالعب املميزة مثل ســـتاد مدينة 
زايد الرياضية الذي يتسع إلى 44 ألف متفرج 
وملعب محمد بن زايد (42 ألف متفرج) وملعب 
هزاع بـــن زايد (25 ألف متفرج) وملعب خليفة 
بـــن زايد (20 ألف متفـــرج) وملعب مدينة دبي 

الرياضيـــة الذي يســـتضيف حاليـــا مباريات 
الكريكيت وميكن حتويلـــه إلى ملعب كرة قدم 

ويتسع إلى 25 ألف متفرج.
وإضافة إلى هذه املالعب اجلاهزة، كشـــف 
امللف عن تشـــييد ملعب جديد في دبي يتســـع 
إلى 25 ألـــف متفرج. وعرض امللـــف 18 ملعبا 
مخصصـــا لتدريبـــات املنتخبـــات املشـــاركة 
ومتتاز بقربها من أماكن اإلقامة التي وفر لها 
13 فندقـــا من فئة 5 جنـــوم، وأبرز أيضا متتع 
اإلمـــارات بوجود مجموعة من أفضل مطارات 
العالم، وشـــبكة طرقات تربـــط كل مدن الدولة، 
وقصر املســـافة بني املدن املستضيفة حيث ال 

تتجاوز املسافة بينها سوى 140 كلم.
وتضمـــن امللف خطة تشـــكيل قـــوة أمنية 
حلماية املالعب والتدخل في حاالت الطوارئ، 
ووجـــود 53 مستشـــفى جاهـــزا لتوفير أعلى 
مقومات الرعاية الصحيـــة لضيوف البطولة، 
وإقامـــة مراكـــز طبيـــة فـــي املالعـــب. وكانت 
أستراليا استضافت في يناير املاضي نهائيات 
كأس آســـيا وتوجت بطلة لها للمرة األولى في 
تاريخها بفوزها على كوريا اجلنوبية 2-1 بعد 
التمديد فـــي املباراة النهائية. وســـتتم زيادة 
املنتخبات املشاركة في البطولة التي تقام عام 

2019 لتصل إلى 24 منتخبا للمرة األولى.
وقال الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم رئيس 
االحتاد اآلســـيوي في مؤمتـــر صحفي ”نبارك 
لالحتـــاد اإلماراتي نيله احتضان كأس آســـيا 
2019 في نسختها اجلديدة وهذا فوز مستحق 
وبإجماع للتقرير الذي شاهدناه أنا وإخواني 
أعضـــاء املكتـــب التنفيـــذي“. وأضـــاف بعد 
مصافحة يوســـف الســـركال رئيـــس االحتاد 
اإلماراتـــي ”القـــرار كان ســـهال وليس صعبا 
عنـــد اتخـــاذه وإمكانيـــات اإلمـــارات أكبر“. 
وتابع ”شاهدنا كأس آسيا 2015 في أستراليا 
وكانت ناجحة بكل املعايير.. هذا ميثل حتديا 
لإلخوان في اإلمـــارات لكننا نثق في اخلروج 

ببطولة أجنح وأفضل“.
وجاء فـــوز اإلمارات بشـــكل متوقع متاما 
وبعد أن ذكرت تقارير أن املنافســـة محسومة 
الوحـــدة  مـــدرب  اجلابـــر  ســـامي  إن  حتـــى 
اإلماراتـــي وجـــه التهنئـــة ”لـــكل رياضي في 
اخلليـــج“ بالفـــوز مســـاء يـــوم األحـــد. وقال 
محمد بـــن ثعلوب الدرعي رئيـــس جلنة ملف 
اإلمارات الســـتضافة كأس آســـيا ”كنا نتوقع 
الفوز.. امللف كان قويا جدا ونظمنا كأس آسيا 
1996 وكذلـــك كأس العالم للشـــباب وبطوالت 
أخرى“. وأضاف ”احلمـــد لله حتى من ناحية 

الفنـــادق واملواصالت اليـــوم ال ينقص الدولة 
أي شيء. ســـنبدأ التفكير في اخلروج مبظهر 
اســـتثنائي عن بطوالت آســـيا السابقة. لدينا 
جاليـــة آســـيوية كبيـــرة ستشـــجع احلضور 
اجلماهيري“. واحتلت اإلمارات املركز الثالث 
في كأس آسيا بأستراليا مطلع العام اجلاري 
بعد عـــروض مقنعـــة لكنها ســـتحاول إحراز 
اللقـــب ألول مـــرة عندما تســـتضيف البطولة 

للمرة الثانية بعد 1996.
وأثبتت اإلمارات جناحها في اســـتضافة 
بطوالت كروية سابقة مثل كأس العالم لألندية 
في 2009 و2010 وكأس العالم للشباب حتت 17 
عاما في 2013. وستســـتضيف اإلمارات كأس 
آســـيا في ستة مالعب بثالث مدن مختلفة هي 
أبوظبي ودبي والعـــني. وكانت أكثر من دولة 
أخرى عبرت عن رغبتها في اســـتضافة كأس 
آســـيا مثل الصني والبحرين ولبنان وماليزيا 
وســـلطنة عمان وتايالند والســـعودية قبل أن 
تنحصر املنافسة بني اإلمارات وإيران. وسبق 
إليران أن اســـتضافت كأس آســـيا مرتني في 

1968 و1976 وأحرزت اللقب في املناسبتني.

االتحاد اآلسيوي يمنح اإلمارات شرف تنظيم كأس آسيا 2019

يونايتد يبحث 

عن بديل لدي ماريا

مستقبل بالن مع سان 

جيرمان على المحك

الملكي لتجاوز خيبته المحلية عبر شالكه في سباق األبطال

} لنــدن - يواصـــل نادي مانشســـتر يونايتد 
اإلنكليزي ســـعيه إلى تدعيـــم صفوف الفريق 
بصفقة قوية خالل فتـــرة االنتقاالت الصيفية 

عقب نهاية املوسم اجلاري. 
ويريـــد لويس فان غال املدير الفني للفريق 
التخلص مـــن األرجنتيني آنخيـــل دي ماريا، 
الـــذي تراجـــع أداؤه بشـــدة مع ”الشـــياطني 
احلمر“، ولم يكن في مستوى التوقعات بعدما 
دفـــع فيه النـــادي 60 مليون جنيه إســـترليني 

لضمه من ريال مدريد مطلع املوسم اجلاري.
وتأمـــل إدارة ”املانيو“ في ضم العب مميز 
في مركـــز اجلناح، واســـتقرت علـــى ممفيس 
ديبـــاي العب بي إس فـــي آيندهوفن في حالة 
تعثر التعاقد مع الويلزي غاريث بيل الذي أملح 

إلى أنه يريد البقاء في ريال مدريد. 
ونقلـــت بعـــض الصحف تصريحـــا لتون 
غربراندز املدير العام لنـــادي آيندهوفن يؤكد 
فيـــه أن ديباي لديه حرية االختيار في الرحيل 
عن الفريق نهاية املوســـم، مشيرا إلى أن نادي 
توتنهام هوتسبيرز اإلنكليزي أبدى رغبة قوية 

لضمه.

} باريــس - يبدو أن الفرنســـي لـــوران بالن، 
مدرب باريس ســـان جيرمان، لن يكمل تعاقده 
حتى يونيو 2016 وســـيكون املوســـم احلالي 
آخر مواســـمه مع فريق العاصمة الفرنســـية 
حســـب تأكيدات البعض من وســـائل اإلعالم 

الفرنسية. 
وذكـــر  أن األرجنتيني دييغو ســـيميوني، 
بطل الليغا ووصيف بطل أوروبا في املوســـم 
املاضي مع أتلتيكو مدريد، هو أبرز املرشحني 
خلالفـــة لوران بالن في تدريب فريق العاصمة 
األســـباني رافائيل  الفرنســـية، بينمـــا يعـــد 
بينيتيز، مدرب نابولي احلالي أحد املرشحني 

كذلك. 
أما بالنســـبة للـــوران بـــالن، فالعديد من 
األنديـــة اإلنكليزيـــة تتابعـــه عن كثـــب. وفي 
املوســـم املاضي، كان مانشستر يونايتد يفكر 
في التعاقد معه قبل أن يأتي املدرب الهولندي 

لويس فان غال ويتولى املهمة.

أعلن االحتاد اآلســــــيوي لكــــــرة القدم أمس األثنني عن اســــــتضافة اإلمارات لبطولة كأس 
آســــــيا عام 2019. وتســــــتضيف اإلمارات البطولة للمرة الثانية بعدما قامت بتنظيم بطولة 

عام 1996.

◄ تستعد إدارة نادي تشيلسي 
لتجديد عقد المدافع الدولي الصربي 

برانيسالف إيفانوفيتش لمدة أربع 
سنوات قادمة على الرغم من تجاوزه 

الـ31 عاما، في مفاجأة غير متوقعة 
ألساطير النادي دروغبا، كول، تيري 

والمبارد.

◄ أكد مورغان شنايدرلين العب 
وسط ساوثامبتون اإلنكليزي أنه لم 

يتقابل مع الفرنسي آرسين فينغر 
المدير الفني لفريق أرسنال تمهيدا 

لالنتقال إلى صفوف النادي اللندني 
مع بداية الموسم الجديد.

◄ استنهض المدير الفني 
ليوفنتوس ماسيميليانو أليغري 

همة العبيه، وحثهم على القتال في 
المباريات القادمة، وذلك من أجل 
حسم لقب الدوري اإليطالي للمرة 

الرابعة على التوالي.

◄ أكد نادي كالياري أمس األثنين 
إقالة مدربه جانفرانكو زوال من 

منصبه إثر النتائج السيئة التي 
حققها الفريق. وأصدر النادي 

بيانا جاء فيه ”يعلن كالياري إقالة 
جانفرانكو زوال وجهازه الفني“.

◄ اختير الحكم الهولندي بيورن 
كويبرس إلدارة مباراة تشيلسي 

وباريس سان جيرمان في إياب دور 
الـ16 من دوري األبطال األوروبي، 

فيما سيدير الحكم األسكتلندي 
ويليام كولوم لقاء بايرن ميونخ 

وشاختار دونيتسك األوكراني.

◄ أعلن االتحاد المالي لكرة القدم 
أنه انفصل بالتراضي عن المدرب 
المخضرم هنري كاسبرتشاك بعد 

اإلخفاق في اجتياز الدور األول 
في كأس األمم األفريقية 2015 لكرة 

القدم.

باختصار

امللف عرض املدن املستضيفة 

للبطولـــة وهـــي أبوظبـــي ودبي 

والعـــني، والتي تمتلـــك الكثير 

من املالعب املميزة

◄

 1987 فـــي  املـــتـــوج  بـــورتـــو، 

مرة  ســوى  يخسر  لم  و2004، 

وحــيــدة فــي 6 مــواجــهــات أمــام 

فريق سويسري

◄

«مورينيو كان عادال معي، طور من عقليتي، واملشـــكلة الوحيدة 

التي واجهتني معه في تشيلســـي هي اإلصابات، األمر كان محبطا 

علينا».

آرين روبن 
جنم بايرن ميونيخ األملاني

«الفـــوز بالكرة الذهبية أحد أهم أهدافي في مســـيرتي االحترافية، 

لكـــن في الحقيقـــة لن أكذب على نفســـي، املوضـــوع ليس بهذه 

السهولة». 

كرمي بنزمية 
مهاجم ريال مدريد األسباني

«كل مبـــاراة نخوضها تكون معقدة والحاجـــة للفوز دائما ما تكون 

أمـــرا محفزا لالعبني وفي أحيان أخـــرى تضعهم تحت ضغوط. لكن 

يأتي وقت تكون الحاجة فيه للفوز الزمة». 

  لويس أنريكي 
املدير الفني لفريق برشلونة

} املنامــة - أكد رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة عقب االجتماع الرابع عشـــر للمكتب 
التنفيـــذي لالحتاد اآلســـيوي فـــي العاصمة 
البحرينية املنامة أن ملـــف اإلمارات لتنظيم 

كأس آسيا 2019 حظي بـ“اإلجماع“. 
وهي املرة األولى التي سيشـــارك فيها 24 
منتخبا بدال من 16 في الســـابق، وآخرها في 
أســـتراليا 2015 حيث توجت الدولة املضيفة 
بطلة للمـــرة األولى في تاريخها بفوزها على 
كوريا اجلنوبية 2-1 بعد التمديد في املباراة 

النهائية. 
وقـــال الشـــيخ ســـلمان خـــالل املؤمتـــر 
الصحفـــي بعـــد االجتمـــاع ”نبـــارك لدولـــة 
القادمـــة  للنســـخة  اســـتضافتها  اإلمـــارات 
لبطولة كأس آســـيا، وباإلجماع حســـم امللف 
لصالح اإلمارات“. وأضاف ”مت اتخاذ القرار 
بعد جـــوالت التفتيش التي قامت بها اللجنة 

املختصة للملف اآلســـيوي، ومت التعرف على 
اإلمكانـــات التي متلكها اإلمـــارات من خالل 
البنى التحتية والتســـهيالت اخلاصة للفرق 

واجلماهير“.
وقال ”ســـتكون اإلمارات مقبلة على حتد 
جديد باســـتضافة 24 فريقا للبطولة املقبلة، 
وبالتأكيـــد ســـتكون الزيـــادة العددية للفرق 
في صالـــح اللعبة وفـــي صالـــح املنتخبات 
املشـــاركة وســـيكون لها مـــردود إيجابي من 
خـــالل االحتكاك واكتســـاب اخلبرة مبقارعة 
الفـــرق األخرى فـــي القارة“. وأشـــار إلى أن 
اختيـــار امللـــف اإلماراتـــي ”جاء عـــن قناعة 
تامـــة من قبل أعضاء املكتـــب التنفيذي وهو 
مؤشـــر على أفضلية اإلمارات في استضافة 
النسخة املقبلة“، نافيا في الوقت ذاته وجود 
أي نية من قبل االحتاد اإليراني لسحب ملفه 
وما أثير حـــول هذا املوضوع هو ”عبارة عن 

اجتهادات من قبل البعض“.

سلمان بن إبراهيم: الملف اإلماراتي حظي باإلجماع

 زمالء رونالدو يسعون لمصالحة الجماهير عبر دوري األبطال
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} كابــول – أكـــدت فنانة أفغانية شـــابة أنها 
تـــالزم منزلها حاليا، بســـبب التهديدات التي 
تطالهـــا مـــن محافظين إثـــر ارتدائهـــا درعا 
حديديـــة قبل أيام للتنديـــد بالتحرش في حق 

النساء في الشوارع.
وفـــي مواجهـــة التهديـــدات، أرغمت كبرا 
خادمي البالغة من العمـــر 27 عاماعلى تغيير 

محل إقامتها في األيام الماضية.
ففي 26 فبراير الماضي سارت كبرا لدقائق 
قليلة في شـــارع في وسط كابول مرتدية درعا 

حديدية يظهر فيها شـــكل الثديين والمؤخرة 
بوضوح.

وقد قامت كبرا لقاء مبلغ ال يتعدى عشـــرة 
دوالرات بتصميم الدرع الحديدية الخاصة بها 
لدى أخصائي في النحاسة معروف بتصنيعه 
مواقد النار، ومن ثـــم قررت االنطالق في هذه 
الخطوة. وفي الشـــارع، وجدت الفنانة الشابة 
المحجبة نفســـها عرضة لكل أنواع التحرش، 
واضطرت ســـريعا إلى الفرار تحت الشـــتائم 

والرشق بالحجارة.

وقالـــت كبرا خادمي إن ”كل شـــيء حصل 
كما كنـــت أتوقع. تدافعت الحشـــود لالقتراب 

مني“.
وكان الهدف من هـــذه الخطوة التي قامت 
بها في إطار مشـــروع فني، التنديد بالتحرش 
الـــذي تتعـــرض لـــه النســـاء فـــي الشـــوارع 
أفغانســـتان، وهي خطوة جريئة في هذا البلد 

المسلم المحافظ.
وأضافت كبرا خادمي ”مفهوم عملي يأتي 
انطالقـــا من حياتـــي الشـــخصية واللحظات 
الرهيبـــة التـــي عشـــتها“، الفتة إلـــى أن ”هذا 
العمل يروي ما حصل لي عندما كنت في ســـن 
الرابعة أو الخامسة. قام أحدهم بالتحرش بي 
في الشـــارع والذ بالفرار. بالنسبة إليه لم أكن 

سوى مجرد فتاة بصرف النظر عن سني“.
وتابعـــت ”قلت لنفســـي حينهـــا: حبذا لو 
كانت مالبسي الداخلية مصنوعة من الحديد“.

ومـــن مخبئها في كابول، تنـــدد كبرا بهذه 
”األمـــور التي تحصل يوميا فـــي كل لحظة في 

مدينتها“.
ومنذ هذه المســـيرة السريعة في الشارع، 
تتلقـــى الفنانـــة األفغانيـــة الشـــابة تهديدات 
بالقتـــل عبر البريد اإللكتروني وشـــتائم، على 

حد قولها.
وبعـــد أيـــام علـــى خطـــوة كبـــرا خادمي 
الجريئـــة، ســـار رجـــال بدورهم في شـــوارع 
كابول مرتدين البرقع تعبيرا عن تضامنهم مع 

النساء األفغانيات.

تهديدات بالقتل لفنانة أفغانية ارتدت درعا ضد التحرش
طريقة مبتكرة وغير تقليدية اســــــتخدمتها فنانة شابة في العاصمة األفغانية كابول لتحمي 
نفســــــها من التحرش في الطريق العام، لكن الفنانة األفغانية هددت بالقتل بعد أن أثارت 

حفيظة املتشددين في البالد.

صباح العرب

} النحو العربي أصعب نحو في العالم. 
هـــذا بتصنيف الفاهميـــن دوليا. وأعتقد 

أنني أعرف لماذا.
أظن أنه عندنا في تاريخ النحو حالة 
ال تشـــابه لغة أخـــرى. وهـــي أن النحاة 
لدينا أوكلوا شـــأن النحـــو وقواعده إلى 

أي أعرابي ”صايع“ يصادفونه. 
تجد مثقفا هائال مثل األخفش الكبير، 
أو المتوسط أو الصغير فهم ثالثة، يسأل 
األعرابي الذي يقتاد بعيره المحمل بملح 
الصحـــراء أو تمـــر الواحـــات للبيع في 

الحواضر.
األعرابـــي بطبعـــه حذر وماكـــر عند 
التعامـــل مـــع أبنـــاء المـــدن، يخشـــاهم 
ويتعامـــل معهم بـــكل ما لديـــه من حيلة 

ويجيب على أسئلتهم بشيطنة.
أنـــا ال ألومه. يضـــع المثقف اللغوي 
قاعـــدة ثم يروح إلـــى األعرابي فيخربها 

وتضاف استثناءات وأشياء.
واألعرابي هذا ناقد فني أيضا. يسأله 
المثقفون في أمر المفاضلة بين الحسين 
بن الضحاك وأبي نواس، مثال. شاعران 
في غاية التعقيد من بغداد، ســـرة الدنيا 
وحاضرتها المتطورة جدا عن ســـواها. 
الـــرأي النقدي يؤول إلـــى أعرابي صايع 

كما ذكرنا.
العرب في لندن يحملـــون في الـ“دي 
الذي لديهم هـــذا اإلعجاب بمن  أن أيـــه“ 
هو إنكليـــزي أصيل وبالذات أقلهم ثقافة 
ودرايـــة؛ ســـائقي التاكســـي اللندنييـــن 
والزبالين. يستأنســـون برأيهم في أمور 
الصحيـــح  والنحـــو  اإلنكليزيـــة  اللغـــة 

ونقدهم لألفالم والمسرحيات والكتب.
كلمـــا يقول لك عربي فـــي إنكلترا إنه 
ســـأل إنكليزيـــا فاعرف أنه ســـأل واحدا 
من هذا الصنف، أو في أحســـن األحوال 
فّراشـــا متواضعا في الدائرة التي يعمل 

فيها.
وقع بين يدّي قبل ســـنوات كتاب في 
النحو من أبســـط وأوضح مـــا قرأت في 
قواعد العربية. واضعه فقيه من األندلس 
اسمه ابن مضاء القرطبي والكتاب اسمه 
”الـــرد علـــى النحـــاة“. فيه إبطـــال كامل 
تقريبا للعامل. يعنـــي كتاب مكتوب مثل 

البني آدمين.
فكرت في أمـــر ابن مضـــاء القرطبي 
وعذوبـــة النحو ويســـره عنـــده. هل كان 
واضحـــا ألنـــه ظاهـــري ال يســـرف فـــي 
التأويل، ربما. يتخلص من كل الغثاء في 
جملة كان زيد نائما وال يذهب إلى اســـم 

كان وخبرها وكيف نرفع ثم ننصب. 
ويقـــول إن زيـــدا فاعـــل ونائما حال. 
هكذا ال فعل ناقص وال اســـم وخبر. فعل 

ثم فاعل ثم حال.
ثم انتبهت إلى الســـبب الحقيقي في 

الوضوح وعدم اللبس. 
العلة هي أن ابـــن مضاء عاش ومات 
فـــي قرطبة في أســـبانيا، وبهذا ال يوجد 
أعرابـــي. كل مـــا هنـــاك خـــارج المدينة 
فالحون أســـبان يغنـــون ويرقصون وهم 

سكارى في الغالب. 
وبهـــذا لـــم يســـأل أعرابيـــا يشـــيع 
االرتباك في اللغـــة. في األندلس ال يوجد 

سئل أعرابي.

سئل أعرابي

حسين صالح

أكبر المتاحف العالمية تمنع استخدام عصي السيلفي شهادات في اآلداب وحسن السلوك لألطفال بلبنان
} باريــس – تدرس المتاحف الباريسية حاليا 
فـــرض حظـــر على اســـتخدام الـــزوار لعصي 
الـ“سيلفي“، والتي تســـتخدم اللتقاط الصور 
الذاتية بالهواتـــف، تجنبا لألضرار المحتملة 

التي قد تصيب اللوحات والمنحوتات.
البريطانية  ”التليغـــراف“  صحيفة  وقالت 
إن حـــراس قصر فرســـاي الواقـــع بالعاصمة 
الفرنسية باريس، والذي يعد من أهم القصور 
الملكيـــة، بـــدأوا توجيه زائـــري القصر بعدم 
استخدام عصي السيلفي الخاصة بهم، لحين 
االنتهـــاء مـــن جولتهـــم بالقصـــر، لتجنب أي 
أضرار محتملة على المرايا، والمفروشات، أو 

األعمال الفنية الموجودة بالقصر.
ومن المقرر أن يتم فرض الحظر الرســـمي 
خالل األســـابيع المقبلة، حيـــث أكد المتحدث 
باســـم المركز الوطني للفنـــون والثقافات في 
باريس ”جـــورج بومبيـــدو“، أن إدارة المركز 

تتجـــه نحو فـــرض الحظر قريبـــا. كما أعرب 
متحف ”اللوفر“ عن قلقه إزاء عصي الســـيلفي 
التـــي تســـتخدم داخـــل المتحـــف، وتقتـــرب 
كثيـــرا من أهم اللوحات الشـــهيرة، مثل لوحة 
الموناليـــزا التي يســـتخدمها الســـياح عادة 
كخلفيـــة للقطاتهم التذكاريـــة، وقال المتحدث 
باســـم القصر إن الزائرين يجـــب أن ال يقربوا 

أّيا من اللوحات والمنحوتات.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن فرض حظر في 
المتاحف الرئيســـية في باريس، والتي تجذب 
أكثر من 20 مليون زائر سنويا، يمكن أن يكون 

لها تأثير على المبيعات.
يذكر أن عدة متاحف في الواليات المتحدة 
اتخذت قرارًا بحظر عصي الســـيلفي في وقت 
ســـابق، كما أنهـــا ممنوعة بالفعـــل في مواقع 
أخرى مثل بعـــض المالعب الرياضية، تخوفا 

من احتمالية استخدامها كأسلحة.

} بيــروت – بدأ أطفال لبنانيون في العاصمة 
بيـــروت دورات لتعلم آداب وقواعد الســـلوك 

تحت عنوان ”الدبلوماسيون الصغار“.
الفكـــرة فرنســـية في األصـــل ونقلتها إلى 
لبنان شركة ”شـــاتو ماريان“ للعالقات العامة 

وتنظيم الحفالت والمؤتمرات.
وقالت جومانا بغلوفســـكي الشـــريكة في 
شـــاتو ماريان ”يقـــوم األوالد يوميـــا بألعاب 
يؤدون فيها أدوارا تمثيلية مثل المســـرحيات 
يتعلمون منها العديد من األشـــياء مثل أهمية 
النظافـــة والتهذيـــب وطريقـــة إلقـــاء التحية 
وكيفيـــة االبتســـامة والتعرف علـــى اآلخرين 
واحترامهـــم كمـــا يتم تعليمهـــم كيفية ترتيب 

األشـــياء بالبيـــت 
ة  ر و ضـــر و

ط  نضبـــا ال ا
األكل.  خالل 

الطفل هنا يتعلم الطريقة الالئقة للتصرف مع 
اآلخرين“.

وأوضحت جومانا أن دورات الســـلوك لها 
تأثير مهم على األطفال.

وتتراوح أعمار األطفال في دورات السلوك 
الراقي بين ثماني سنوات و12 سنة.

رامـــي مجـــذوب والـــد طفـــل فـــي دورات 
الدبلوماســـيين الصغـــار ذكر أن ابنه ســـامر 
(تسع سنوات) يتعلم أمورا ينبغي أن يتلقاها 

الطفل في سن صغيرة.
وقـــال مجـــذوب إن ”ابنه تعلم أشـــياء لم 
يتعلمها في المدرســـة أو في الحياة العائلية. 
هنـــاك أشـــياء صراحة حتـــى نحـــن الكبار ال 

نعرفها ولم نتعلمها“.
وبدأت دورات الدبلوماســـيين الصغار في 
بيروت فـــي نوفمبر 2013 ويبلغ رســـم الدورة 

للطفل 95 دوالرا يحصل بعدها على شهادة.

} مشــــجعة فريق بنغالديش خالل مباراة جمعته بنظيره اإلنكليزي في ملعب أدياليد البيضاوي األســــترالي ضمن فعاليات كأس العالم ”آي ســــي 
سي“ للكريكيت.

ي ى و ب ي ي و
كيفية ترتيب كمـــا يتم تعليمهـــم واحترامهـــم

األشـــياء بالبيـــت 
ة ر و ضـــر و
ط  نضبـــا ال ا
األكل. خالل 

ي ي
هنـــاك أشـــياء صراحة
نعرفها ولم نتعلمها“.
وبدأت دورات الدبل
13 بيروت فـــي نوفمبر
دوالرا يحصل للطفل 95

} لنــدن  – حثت الممثلة البريطانية إيما 
واتســـون المزيـــد من الرجـــال والصبية 
علـــى اتخـــاذ موقف تجاه حقـــوق المرأة 
وقالـــت إن عليهم أن يفخـــروا بمناصرة 
هـــذه القضية في محاولـــة منها إلضافة 
المزيد مـــن الزخم لحملـــة عالمية تهدف 
إلـــى توحيد الرجـــال والنســـاء من أجل 

المساواة بين الجنسين.
واستغلت واتسون البالغة من العمر 
24 عاما وســـفيرة النوايا الحسنة باألمم 
المتحدة االحتفال بيوم المرأة العالمي، 
إلعطـــاء المزيد مـــن قوة الدفـــع لحملة 
”هي.فور.شي“ التي دشنت في سبتمبر 
مـــن العـــام الماضي لتشـــجع الرجال 
والصبيـــة على االنضمـــام للكفاح من 

أجل المساواة في الحقوق.
وحتـــى اآلن انضم إلـــى الحملة 
نحـــو 240 ألف رجل عبـــر االنترنت 
وفقـــا لموقع الحملـــة منهم الرئيس 
األميركـــي بـــاراك أوبامـــا والممثل 
مـــات ديمون لكن هـــدف الحملة هو 
الوصـــول إلى مليـــار رجل وصبي 

بحلول يوليو المقبل.
وقالت واتســـون خالل مناقشة 
عن المساواة بين الجنسين بموقع 
شـــركة فيســـبوك في لنـــدن ”يوجد 
دعم لكننا نحتـــاج للمزيد من الرجال 
التخاذ موقف من أجل المســـاواة بين 

الجنسين“.

إيما واتسون محتاجة 

لدعم مليار رجل

ُ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


