
} الريــاض – قالـــت مصـــادر مطلعـــة إن قرارا 
ســـعوديا رفيـــع املســـتوى اتخـــذ بالتصدي 
للتمدد اإليراني في املنطقة وإن اســـتراتيجية 
جديدة تتم بلورتها حاليا تأخذ بنظر االعتبار 

محاصرة إيران من جهتها الشرقية.
وكشـــفت املصادر أن باكســـتان ســـتكون 
في قلب هذه االســـتراتيجية واســـعة النطاق 
ومتعـــددة األهداف مبا متثله إســـالم آباد من 
ثقل عسكري كبير وما متلكه من سالح نووي، 
وهو مـــا يوفر رادعا حاســـما إليـــران في أي 

احتكاكات مستقبلية محتملة.
وعرضت الســـعودية مساعدات اقتصادية 
ســـخية على باكستان في محاولة لدعم إسالم 
أبـــاد بينها شـــحنات نفط وتســـهيالت مالية 

كبيرة.
وأكدت املصادر أن الدعم املعروض قدم من 
العاهل الســـعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز 
إلى رئيس الوزراء الباكســـتاني نواز شـــريف 

خالل زيارته إلى الرياض األسبوع املاضي.
وحتركـــت الرياض بســـرعة لتطويق متدد 
طهـــران املتزايد خصوصا مع متكن احلوثيني 
من الســـيطرة على مناطق واســـعة في اليمن، 
كما تخوض قواتها وامليليشـــيات التابعة لها 
معـــارك واســـعة النطاق في عمـــق اجلغرافيا 
الســـنية العراقية شـــمال بغـــداد حتت غطاء 
محاربـــة داعـــش وبدعم مباشـــر ومفتوح من 

الواليات املتحدة.
ويشعر السعوديون بقلق بالغ إزاء التقارب 
املتزايـــد بني طهران وواشـــنطن بالتزامن مع 
إعـــالن اجلانبني عن قـــرب التوصل إلى اتفاق 

نهائي حول امللف النووي اإليراني.
أي  تبـــدو  ال  الـــذي  النـــووي،  واالتفـــاق 
مؤشـــرات على فشـــله إلـــى اآلن، ليس عنصر 
القلـــق الوحيـــد فـــي الرياض جتـــاه طهران، 
لكن تقـــارب املصالح األميركيـــة اإليرانية في 
العراق يشـــغل أيضا اهتمام صناع السياسية 

اخلارجية السعودية.
ويتفق الســـعوديون مـــع األميركيني على 
ضرورة القضاء على تهديد داعش في العراق، 
لكنهم يختلفون معهم بشدة في تطور التعاون 
العســـكري األميركي مـــع اإليرانيني هناك إلى 
شـــراكة في حكـــم بغداد فـــي مرحلـــة ما بعد 

داعش.
وتخشـــى الريـــاض من أن يـــؤدي االتفاق 
النـــووي إلـــى إلغـــاء العقوبـــات االقتصادية 
املفروضة على إيـــران، وتفرغ النظام اإليراني 
لتنفيذ خطط التوســـع اإلقليمي التي ال يتردد 
املســـؤولون اإليرانيون في احلديث عنها علنا 

في وسائل اإلعالم.

وأكد مصدر ســـعودي مطلع رفض الكشف 
عن اسمه أن ”قرار املواجهة االستراتيجية مع 
إيران اتخذ وقد عبرت عنه اململكة إعالميا في 

أكثر من مناسبة“.
ويقول مراقبون إن التحركات الســـعودية 
تعكس عدم اســـتعداد املســـؤولني هناك لتقبل 
املخاطـــرة التـــي يدعـــو إليهـــا األميركيـــون 
باجللوس وانتظار تعاظم التأثير اإليراني في 

املنطقة.
وأضافوا ”لذلك قررت الســـعودية التحرك 
لدعـــم باكســـتان التـــي ينظر إليهـــا كمنافس 

إقليمي محتمل لإليرانيني“.
وتتمســـك إدارة الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا 
بسياســـة العزوف عن التدخل العســـكري في 

املنطقة.
وتســـعى بدال من ذلك إلـــى متهيد الطريق 
أمـــام قوى إقليمية ذات قدرات عســـكرية ولها 

تأثير ومصالح مشتركة مع جيرانها.
وتنظر الســـعودية إلى احلكومة الشيعية 
في بغـــداد باعتبارهـــا تابعـــا تكتيكيا إليران 
وال ميكـــن التعويل علـــى أي مـــن نواياها أو 

تصريحاتها.
وترى الســـعودية أن إيران هي املســـتفيد 
األكبـــر من احلـــرب على داعش بغـــض النظر 
عن الوقت الذي ستســـتغرقه هذه احلرب وما 
ميكن أن جتره من تداعيات إقليمية وأن داعش 
وفرت فرصة تاريخية لطهران للتدخل الشامل 
والعلني في العراق وسوريا كما لم يحدث منذ 

قرون.
وتعيـــش املنطقـــة صـــراع نفوذ بـــني عدة 
العبـــني إقليميني على رأســـهم إيـــران وتركيا 

والسعودية. 
وتتخوف الرياض من محاوالت التوســـع 
الشـــيعي التي تقودها إيران بينما ال تشـــعر 

بارتياح كامل للعمل مع األتراك.
وأظهـــرت الرياض امتعاضـــا واضحا من 
الطريقة التي تتعاون وفقها واشنطن مع دول 
اخلليـــج مع تصاعد الفوضـــى في املنطقة وال 
ينظر السعوديون إلى املســـاعدات العسكرية 

والتنسيق مع األميركيني كمظلة أمن كافية.
وميثل داعش في كل من العراق وســـوريا 
ســـببا لقلـــق آخـــر يهيمـــن على املســـؤولني 

األمنيني في الرياض.
وتراقـــب أجهـــزة األمـــن الســـعودية على 
وأشـــخاصا يحملون  أراضيها خاليـــا نائمة 

والء للتنظيم.
مـــع  بواقعيـــة  الســـعوديون  ويتعامـــل 
دميغرافيـــة العـــراق التي تصب فـــي عدد من 

عناصرها في مصلحة إيران.

ومتكنـــت إيران من تقدمي نفســـها بشـــكل 
متزايـــد كقـــوة سياســـية وعســـكرية ميكـــن 
االعتماد عليها وساهمت منذ الغزو األميركي 
للعراق عام 2003 من توفير اإلطار السياســـي 
للحكم في بغداد الذي حتول الحقا، مع خروج 
األميركيـــني، إلى حكـــم يدين بالـــوالء الكامل 

لطهران.
وتعتقد السعودية أن القوات الباكستانية 
مـــن املمكن أن متنحها ثقال دبلوماســـيا خالل 
عمليـــة التفاوض التي تخطـــط لقيادتها حلل 

األزمة هناك.

وتلجـــأ الريـــاض عـــادة إلى إســـالم أباد 
حينما تشـــعر بأي خطر على منطقة اخلليج. 
وفي عام 1979 أرسلت باكستان قوات عسكرية 
إلى الســـعودية عقب اندالع الثورة اإلسالمية 
بقيـــادة آية الله اخلميني فـــي إيران وخاصة 

تلويحها بـ"تصدير الثورة" إلى دولة اجلوار.
وشاركت قوات باكستانية أيضا في حماية 
احلدود السعودية خالل حرب اخلليج الثانية.
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السعودية تخطط لحصار إيران عبر باكستان
[ الرياض تستعد لما بعد داعش وال تخفي قلقها من نفوذ إيراني أميركي مشترك في بغداد

[ إسالمي محافظ يعتبر أن ال عالقة لإلسالم بالديمقراطية والجمهورية [ إطاعة الرئيس اإليراني بمثابة إطاعة الله

 أجهزة األمن البريطانية 

تتأقلم بسرعة لمواجهة 

التهديدات

} لنــدن – قـــال وزيـــر اخلارجيـــة البريطاني 
فيليـــب هاموند، إنـــه ال ميكن ألحـــد أن يتنبأ 
مبصدر التهديد القادم الـــذي تواجهه اململكة 
املتحدة، مشـــيرا إلى التهديـــد الذي أصبحت 

متثله املنظمات اإلرهابية على أمن بريطانيا.
وفي كلمتـــه أمام املعهد امللكـــي للخدمات 
املتحدة فـــي لندن، أكد هامونـــد: ”نواجه اآلن 
مجموعة متنوعة من التهديدات، من اعتداءات 
ترعاهـــا الـــدول، إلـــى املنظمـــات اإلرهابيـــة 
الدولية، وتطرف إرهابيني أفراد، تطلق عليهم 

صفة الذئاب“.
وأضاف أنـــه منذ عـــام 2005 مت إحباط 40 

مؤامرة إرهابية محلية في البالد.
وغـــادرت بريطانيـــا منطـــق احلـــذر فـــي 
التعاطي مع املجموعات املتشـــددة التي تتخذ 
مـــن األراضـــي البريطانيـــة منطلقـــا لتجميع 
األموال واســـتقطاب الشـــباب وإرسالهم إلى 
مواطـــن النزاع في ســـوريا والعـــراق، أو تلك 
التي تســـتفيد مـــن أجواء احلريـــة للتخطيط 
لضرب اســـتقرار بلدان في الشـــرق األوســـط 

مثلما تقوم به جماعة اإلخوان املسلمني.
وأكـــد وزيـــر اخلارجية أن جهـــود أجهزة 
االســـتخبارات البريطانيـــة ضرورية للحفاظ 
على أمن بريطانيا، مشـــيرا إلى ضرورة تعزيز 
اإلشراف والضمانات املتعلقة باألجهزة األمنية 

لتمكينها من احلفاظ على أمن بريطانيا.
وقـــال فيليـــب هامونـــد ”كلمـــا زاد تنوع 
التهديد الـــذي نواجهه زادت ســـرعة التغيير 

التي على األجهزة األمنية متابعتها“.
ودافـــع وزيـــر اخلارجيـــة البريطاني عن 
أجهزة األمن، مشـــددا على أن الالئمة ال يجب 
أن تلقـــى على عاتقهـــم، قائال ”لدينا بعض من 
أكثر األجهزة األمنيـــة تفانيا وتطورا بعملها، 

لكن ال ميكننا التهاون ولو للحظة“.
وأوضـــح: ”أن الكشـــف عـــن هويـــة أحـــد 
أكثر القتلة في تنظيم داعش خالل األســـابيع 
القليلة املاضية شـــهد اختالق البعض أعذارا 
لإلرهابيـــني وتوجيه اللوم لألجهـــزة األمنية 

نفسها“.
وأضاف: ”نحن واضحون متاما، املسؤولية 
عن األعمـــال اإلرهابية تقع علـــى عاتق أولئك 
الذين يرتكبونها، ولكّن عبئا ضخما أيضا يقع 

على أولئك الذين يدافعون عنهم“.
وتصريح هاموند موجه بشكل خاص إلى 
املعروفـــة بدفاعها عن حقوق  منظمـــة ”كايج“ 
معتقلـــي غوانتانامو، والتي أثـــارت الغضب 
فـــي  بريطانيا التهامها أجهزة االســـتخبارات 
البريطانيـــة بأنهـــا تقـــف وراء اعتناق جالد 
تنظيم داعش محمد إموازي لألفكار املتطرفة.

آية الله محمد يزدي

معرض الرياض للكتاب

إيران تقود معركة تكريت.. حرب ضد 

داعش أم انتقام من العراق ص ٧ 

عقيدة الهيمنة على العرب

التفرق بني إصالحي ومحافظ ص ١٢ 
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المتشدد محمد يزدي يقترب من كرسي الولي الفقيه في إيران

} طهــران – انتخـــب آيـــة الله محمـــد يزدي 
احملافظ املتشدد الثالثاء رئيسا ملجلس خبراء 
القيادة، الهيئة الدينية املكلفة بتعيني املرشـــد 

األعلى للجمهورية اإليرانية ومراقبة عمله.
ويخلف يزدي فـــي املنصب آية الله محمد 
رضـــا مهـــدوي كني الـــذي توفي فـــي أكتوبر 
املاضـــي، وُعـــني محمد هاشـــمي شـــاهرودي 
رئيسا بالوكالة إلى حني انتخاب رئيس جديد.

وبهـــذا يقتـــرب يـــزدي من كرســـي الولي 
الفقيه (املرشد األعلى) في ظل الوضع الصحي 
للمرشد احلالي علي خامنئي الذي تدور حوله 

الشائعات وسط تكتم من السلطات الرسمية.
وكان تقريـــر نشـــرته صحيفـــة لوفيغارو 
الفرنســـية منـــذ أســـابيع قليلة قد كشـــف أن 
املرشـــد اإليرانـــي علـــي خامنئـــي يعاني من 
ســـرطان بروســـتات في املرحلة الرابعة، وأن 
الـــورم اخلبيـــث انتشـــر في كل جســـمه، وأن 
األطباء يقّدرون أنه لم يتبّق له ســـوى سنتني 

على قيد احلياة.
ويقول مقربون من رئيس مجلس اخلبراء 
اجلديـــد إن حتكمه في املجلس ســـيجعل منه 
املرشـــح األبرز خلالفة خامنئي في ظل مواقفه 

املتشـــددة التي تلقى جتاوبـــا لدى احملافظني 
خريجي احلوزات الدينية الشيعية.

وســـيتولى يزدي املنصب ملدة سنة واحدة 
فقط، تتم بعدها انتخابات، وإذا أعيد انتخابه 
ثانية رئيسا للمجلس، فإنه سيكون في وضع 

يسمح له بالسعي إلى خالفة خامنئي.
ويعتبر مـــن أكثر املاللي املتشـــددين، وله 
صيـــت ذائـــع بانتقاداتـــه الشـــديدة للحركـــة 
اإلصالحيـــة ورموزها، وأصدر في حقهم عددا 
مـــن القـــرارات القمعيـــة خالل توليه رئاســـة 

السلطة القضائية.
ووصـــف االحتجاجات على إعادة انتخاب 
الرئيس الســـابق محمود أحمـــدي جناد عام 
2009 بأنهـــا فتنة، معتبرا أن طاعة جناد تعني 
طاعة الله، قائال ”حني ينصب املرشد الرئيس، 

فإن إطاعته تكون مبثابة إطاعة الله“.
ويوصـــف رئيس مجلـــس اخلبراء اجلديد 
بكونـــه منّظـــر احملافظـــني في إيـــران، وعرف 
مبواقفـــه املتشـــددة مثل رفضـــه للدميقراطية 

ومعارضته ألن تكون إيران جمهورية.
وقال فـــي أحد بحوثه إنه ليـــس لدينا في 
اإلســـالم جمهورية، وإن اإلمـــام اخلميني كان 

هدفـــه احلكومـــة اإلســـالمية، وأنه جلـــأ إلى 
النظام اجلمهوري من باب املصلحة فقط.

ويرفـــض لقـــاء الصحفيـــني، ويعتبر أنهم 
جواســـيس، وقـــد اتهـــم بعـــض املؤسســـات 
الصحفيـــة اإليرانيـــة بأنها تتلقـــى أمواال من 

وكالة املخابرات األميركية.
وُيختار أعضاء مجلس اخلبراء، مباشـــرة 
مـــن قبل الشـــعب، ويتكـــون من 86 مـــن رجال 
الدين، ويقوم أعضاؤه باختيار املرشد األعلى 
للبـــالد ومراقبتـــه. واختار املجلس، املرشـــد 
األعلى احلالي آية الله علي خامنئي عام 1989.

علـــى  الســـيطرة  احملافظـــون  واســـتعاد 
أغلب املناصب في إيـــران بعد التضييق على 

اإلصالحيني وسجن أبرز رموزهم.
وكان شـــاهرودي ورفســـنجاني وآية الله 
محمد مؤمن، ترشـــحوا ملنصب رئيس مجلس 
اخلبراء، ثم أعلن شـــاهرودي سحب ترشيحه، 
في افتتاح اجللسة، وخرج مؤمن من التنافس 
فـــي اجلولة األولـــى، لتجرى اجلولـــة الثانية 
بني يزدي ورفســـنجاني، حيـــث حصل يزدي 
علـــى 47 من إجمالي 73 صوتا، في حني حصل 

رفسنجاني على 24 صوتا.

وكان ينظر إلى شـــاهرودي على أنه األوفر 
حظا بالفوز باملنصب، إال أن شائعات انتشرت 
األسبوع املاضي حول تورطه في أعمال فساد 

وصلت قيمتها املالية إلى 35 مليون دوالر.
وولد يزدي عـــام 1931 في مدينة أصفهان، 
وشـــغل مناصب ممثـــل مجلس اخلبـــراء في 
طهـــران، وعضوية مجلس صيانة الدســـتور، 
وأمني جمعية املدرســـني في حوزة قم العلمية، 
وأمـــني املجلـــس األعلـــى للحـــوزات العلمية، 
وترأس السلطة القضائية في إيران بني عامي 

1989 و1999.
وفـــي فتـــرة رئاســـته، ظهـــر أول حضور 
نســـائي في القضاء اإليراني، إذ عنيَّ أخته في 
منصب مسؤولة الشـــؤون النسائية باجلهاز 

القضائي اإليراني.
ومحمـــد يزدي من أعضـــاء مجلس صيانة 
الدســـتور، وممثل محافظة طهران في مجلس 
خبراء القيادة، وأمني املجلس األعلى للحوزات 

العلمية في إيران.
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} الربــاط - أكـــد محمد بـــودن رئيس المركز 
الدولي لتحليل المؤشرات العامة في المغرب، 
أن زيـــارة وزيـــر الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيـــوس، تعكـــس دينامية جديـــدة للتعاون 
بيـــن البلديـــن الصديقين – الشـــريكين والتي 
تســـتند على قيم الصداقة من جهة والمصالح 

المشتركة من جهة أخرى.
وأضاف بودن فـــي تصريحات لـ“العرب“، 
أن الزيـــارة تعتبـــر خطوة أعقبـــت الخطوات 
اإليجابية التـــي تمثلت في تكثيـــف الزيارات 
المتبادلة، أهمها زيارة الملك محمد الســـادس 
لفرنســـا، وداللة االســـتقبال الـــذي أقيم على 
شـــرفه من قبل الرئيس الفرنسي. وأوضح أن 
”محاربـــة اإلرهاب هي المحور األساســـي في 

البيانات المشتركة للزيارات المتبادلة، بحيث 
تؤكـــد هذه الخطـــوة احتواء البلديـــن للتوتر 

الدبلوماسي واألمني بينهما“.
وأشـــار إلى أن فرنســـا اليـــوم تحاول أن 
تثمن مضامين إســـتراتيجية مع  المغرب في 
مكافحـــة اإلرهاب عبر تعزيـــز األمن، والتنمية 
االقتصادية اإلدماجية، والنهوض بالتســـامح 
الديني. وتابع قوله ”زيارة فابيوس للمغرب ال 
يمكن اختزالها في موضوع مكافحة اإلرهاب، 
بـــل ثمة مواضيـــع أخرى تهيـــكل الزيارة، من 
أبرزهـــا التحضير للقـــاء الثاني عشـــر رفيع 
المســـتوى الفرنســـي – المغربـــي، فضال عن 
االتفاق بشـــأن مواضيع تهـــم الوضع المتقدم 
للمغـــرب مع االتحـــاد األوروبـــي، والجوانب 

الثقافيـــة والقضائية واالقتصادية“. وكشـــف 
صالح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، 
عن االتفاق مع فرنســـا على ”العمـــل الثنائي 
وفي مواجهة  المشـــترك في محاربة اإلرهاب“ 

”كل التحديات األمنية“.
وأبـــرز مزوار، خالل ندوة صحفية في مقر 
الخارجية في الرباط جمعته بنظيره الفرنسي 
لوران فابيوس، ”ضـــرورة التعاون بين بالده 
وفرنســـا في المواضيـــع األمنيـــة ومواجهة 
مخاطـــر اإلرهـــاب“. من جهتـــه، أفـــاد لوران 
فابيـــوس بأن ”العالقات بيـــن بالده والمغرب 
مشـــددا على ”ضـــرورة تقوية الروابط  قوية“ 
بيـــن البلدين فـــي جميع المجـــاالت، وتجاوز 

اإلكراهات االقتصادية واالجتماعية“.

واســـتقبل العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، وزير الخارجية الفرنسي، في أول 
زيارة للرباط بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين 
منـــذ فبرايـــر 2014، بحـــث خاللهـــا الجانبان 
العالقـــات بين البلديـــن، و“مكافحـــة التهديد 
اإلرهابي“. وقـــال الديوان الملكـــي المغربي، 
في بيان له، أوردته وزارة الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون المغربيـــة، إن العاهـــل المغربـــي 
اســـتقبل يوم اإلثنين بالقصر الملكي بالرباط، 
لوران فابيوس الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.
وأوضح أن ”المباحثات تناولت العالقات 
بين البلدين والسياق األمني اإلقليمي وخاصة 
مكافحة التهديد اإلرهابي، إضافة إلى مختلف 

القضايا ذات االهتمام المشترك“.

الــثــالثــاء  أمـــس  اجــتــمــعــت  اجلـــزائـــر -   {
مجموعات سياسية ليبية في اجلزائر لبحث 
التوافق املنشود بغية تشكيل حكومة وحدة 
وطنية تكون مهمتها تسيير املرحلة االنتقالية 
االنقسام  وإنهاء  املتصاعدة  األزمة  وجتاوز 
العام  الوطني  املؤمتر  بني  القائم  السياسي 

املنتهية واليته ومجلس النواب.
ويعتبر هـــذا اللقاء ذو الطابع الرســـمي 
األول من نوعه في اجلزائر، ألنه يجري برعاية 
أممية، عكس اللقاءات الســـرية الســـابقة مع 
ميليشيات إسالمية مسلحة وأحزاب موالية 
جلماعة اإلخوان في ليبيا والتي اعترفت بها 

احلكومة اجلزائرية مؤخرا.
وأكـــد ممثـــل األمم املتحـــدة فـــي ليبيـــا 
برناردينـــو ليـــون خـــالل افتتـــاح ”منتـــدى 
األحزاب الليبية“ باجلزائر، أنه أمام الليبيني 
خياريـــن؛ ”إمـــا االتفـــاق السياســـي وإمـــا 
اخلراب“، داعيا القادة املجتمعني إلى متهيد 

طريق السالم أمام األطراف األخرى.
وقال ليون إن ”منتدى األحزاب السياسية 
الليبية يجب أن يلعب دورا مهما في مســـار 
السالم، ليس أمام ليبيا سوى خيارين اثنني، 
إما االتفاق السياســـي وإمـــا اخلراب، ونحن 

نعلم جيدا أن اخلراب ليس خيارا“.
وأضاف أن أحاديثه املطولة مع املشاركني 
في اجتماع اجلزائر تؤكد أن ”كل احلاضرين 

هنا يريدون ليبيا حرة ودميقراطية“.

وحضر االجتماع قرابة عشـــرين مسؤوال 
حزبيا وشـــخصية سياســـية، منهم القيادي 
في حزب الوطـــن عبداحلكيم بلحاج ومحمد 
صوان زعيم حزب العدالة والبناء احملسوب 
علـــى التيـــار السياســـي جلماعـــة اإلخوان 

املسلمني بليبيا.
يشار إلى أن حزب العدالة والبناء الليبي، 
أطلـــق منذ يومـــني مبادرة لـ“إيجـــاد مخارج 
لألزمـــة الليبيـــة ووقف القتـــال وإنهاء حالة 

االنقسام السياسي“.
ونصت املبادرة على ضرورة تعديل جديد 
لإلعالن الدســـتوري للثـــورة لتكوين مجلس 
رئاسي تشريعي لقيادة مرحلة انتقالية ثالثة 
مدتها من 3 إلى 5 ســـنوات يكـــون بديال عن 
مجلس النواب واملؤمتر الوطني العام إلنهاء 
حالة االنقســـام السياســـي في البالد، ”حيث 
يســـلم له املؤمتر ومجلس النواب، الســـلطة 
ويؤدي اجلسم اجلديد اليمني القانونية أمام 

رئيس احملكمة العليا“.
ودعـــت املبادرة إلى ”اتفاق طرفي احلوار 
(المجلس واملؤمتر) على التوافق على رئيس 
حكومــــة جديدة تتولــــى الســــلطة التنفيذية 
بديال عن حكومتــــي عبدالله الثني في طبرق 
واإلنقــــاذ في طرابلس بعد حتديد صالحيات 
وزاراتهــــا  وعــــدد  اجلــديــــدة  احلــكومــــة 

وأهدافها.
وفي نفس الســـياق، دعـــت املمثلة العليا 
باالحتـــاد  اخلارجيـــة  والسياســـة  لألمـــن 
الفصائل  موغيرينـــي،  فيديريكا  األوروبـــي، 
الليبيـــة املتقاتلـــة إلى تقدمي تنـــازالت تتيح 
التوصـــل إلـــى اتفاق حـــول حكومـــة وحدة 
وطنية خـــالل األيـــام القليلة املقبلـــة، وعدم 
تفويت الفرصة األخيرة حلـــل النزاع الليبي 

سلميا.
وقالت موغيريني، أمام مجلس األمن، إنه 
”على القادة السياســـيني في ليبيا بذل كل ما 
بوسعهم للتوصل إلى التسويات الضرورية، 
وتلقف هذه الفرصـــة األخيرة، واالتفاق على 

حكومة وحدة وطنية انتقالية“.
وتابعت املســـؤولة األوروبيـــة أنه يجب 

النهوض بالبالد، معتبـــرة أن األزمة تتفاقم، 
قائلة ”ال بد من حكومة وحدة وطنية في ليبيا 
ملعاجلة هذه املســـائل وضمان األمن وشروط 

العيش الكرمي جلميع الليبيني“.
وفـــي ســـياق متصـــل بامللـــف الليبـــي، 
عارضت ســـبع دول في مجلس األمن الدولي 
طلـــب احلكومـــة الليبيـــة رفع احلظـــر على 
األسلحة اســـتثنائيا للســـماح لها مبحاربة 
املجموعـــات اجلهادية بشـــكل أفضـــل، وفقا 

لعدد من الدبلوماسيني.
ويتضمن الطلب الليبي اســـتثناء احلظر 
مرة واحدة، عشـــرات املروحيـــات ومقاتالت 
ودبابـــات وآالف البنـــادق الهجوميـــة مـــع 
الذخيرة، أمال في شـــراء هذه الترســـانة من 

أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.

وأعطى املجلس نفســـه مهلـــة حتى بعد 
ظهـــر يوم االثنني التخاذ قرار، لكن أســـبانيا 
طلبـــت وضع القـــرار جانبا بانتظـــار نتائج 
جهود الوســـاطة التي يقـــوم بها موفد األمم 
املتحدة برناردينو ليـــون الذي يحاول إقناع 
الفرقاء من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأيـــدت الطلـــب ســـت دول هي فرنســـا 
والواليـــات املتحـــدة وبريطانيـــا وتشـــيلي 

ونيوزيلندا وليتوانيا.
وكان الســـفير الليبي لـــدى األمم املتحدة 
إبراهيم دباشـــي أعلن اخلميس املاضي أمام 
مجلس األمن أن ”قيادة اجليش الليبي قدمت 
للجنة العقوبـــات طلبات محـــددة للحصول 
علـــى اســـتثناءات علـــى حظـــر األســـلحة“ 

املفروض على ليبيا.

وأضاف أن هذه ”الطلبات تتعلق بتعزيز 
قدرات ســـالح اجلو الليبـــي ملراقبة أراضي 
البـــالد وحدودهـــا وملنـــع اإلرهابيـــني مـــن 
الوصول إلى احلقول واملنشآت النفطية، من 

أجل حماية ثروات البالد“.
وفي هذا الصدد أشار السفير الليبي إلى 
أن طلـــب املوافقة على الصفقـــات ترافق مع 
إجراءات لتشديد الرقابة، ومن بينها السماح 
ملراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من 

عدم وقوع احلموالت في األيدي اخلطأ.
وغرقت ليبيا بالســـالح منذ احلراك الذي 
أطاح بالقذافي في 2011 بدعم من حلف شمال 
األطلسي، ومنذ ذلك احلني تتقاتل مجموعات 
عدة من أجل الســـيطرة علـــى املدن واحلقول 

النفطية.
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◄ أضرب محامو تونس، عن العمل 
احتجاجا على ما وصفته نقابتهم 

الشرطة، وللمطالبة  بـ“تكرر اعتداءات“ 
بتمثيل المحاماة في ”المجلس 

األعلى للقضاء“، وهو هيئة دستورية 
ستتولى تنظيم الشأن القضائي في 

البالد.

◄ قالت أسبانيا إنها اعتقلت اثنين 
يشتبه في أنهما متشددان في مدينة 

سبتة المحتلة في شمال أفريقيا 
وإنهما متهمان باالنضمام إلى خلية 

إسالمية تخطط لشن هجوم في 
البالد.

◄ ألقت قوات األمن التونسية القبض 
على ثالثة إرهابيين بإحدى الشقق 
في مدينة تطاوين، كانوا يخططون 

للهروب إلى ليبيا.

◄ أعلن وزير الخارجية الروسي، 
سيرجي الفروف، أن موسكو تدعم 
كافة الجهود والخطوات للتسوية 

السياسية في ليبيا.

◄ اعتبرت راضية عاشوري المتحدثة 
باسم ”البعثة متعددة األبعاد 

والمتكاملة لألمم المتحدة لتحقيق 
االستقرار في مالي“ (مينوسما) أّن 

”تشكيل جبهة موحدة ضد اإلرهاب“، 
في خضم الموجة اإلرهابية التي 
تشهدها مالي في اآلونة األخيرة، 

يحّتم على األطراف التي لم توقع بعد 
على اتفاق الجزائر االنضمام إليه.

◄ طالب قيادي بحزب العدالة 
والتنمية (الذي يقود الحكومة 

المغربية)، بفتح تحقيق مع األمين 
العام لحزب االستقالل المعارض 

حميد شباط، في "تصريح غامض"، 
اعتبره "تحريًضا مباشًرا" ضد 

رئيس الحكومة المغربية عبداإلله بن 
كيران.

املغرب وفرنسا يطويان صفحة الخالف بتكثيف التعاون األمنيباختصار

تونس تتحرى بشأن خطف 

5 من مواطنيها في ليبيا

فرقاء ليبيا يجتمعون في الجزائر إلنهاء االنقسام السياسي
[ ممثل األمم المتحدة في ليبيا يحذر من {الخراب} [ مجلس األمن يؤجل البحث في قرار تسليح الجيش الليبي

برناردينو ليون يقود جولة املفاوضات الليبية في الجزائر لتقريب وجهات النظر وتشكيل حكومة وحدة وطنية

انطلقت أمس في اجلزائر جولة احلوار بني ممثلي أحزاب ونشــــــطاء سياسيني ليبيني، ضمن 
مســــــارات احلوار الذي ترعاه بعثة األمم املتحدة في ليبيا وتدعمه اجلزائر بهدف إيجاد حل 

سياسي لألزمة في ليبيا.

{على القادة السياســـيين في ليبيا بذل كل ما بوســـعهم للتوصل 

إلى التســـويات الضرورية، وتلقف هذه الفرصة األخيرة، واالتفاق 

على حكومة وحدة وطنية انتقالية}.

فيديريكا موغيريني

الممثلة العليا لألمن باالتحاد األوروبي

{الدولة الجزائرية تســـعى لتحســـين الوضع، لكن األمور ال تسير 

كما نتمناها أو ننشـــدها وما يعرقل انتشار ثقافة حقوق اإلنسان 

في البالد هو البيروقراطية اإلدارية والقضائية}.

فاروق قسنطيني

رئيس لجنة حماية حقوق اإلنسان في الجزائر

{مـــن الواضـــح أنه كلما دخلـــت المفاوضات في مرحلة حساســـة، 

يخرج أعداء السالم، أيا تكن المناطق التي يختبئون فيها، للعمل 

من أجل نسف االتفاق}.

شوغيل مايغا

المتحدث باسم الحكومة المالية

} تونــس - قال مســـؤول بـــوزارة اخلارجية 
التونســـية، أمـــس الثالثاء، إن الـــوزارة تقوم 
بتحريـــات بشـــأن أنباء عـــن اختفاء خمســـة 

تونسيني في ليبيا.
وقال املســـؤول بوزارة اخلارجيـــة لوكالة 
األنبـــاء األملانيـــة إن الـــوزارة بصـــدد القيام 
بتحريات واتصاالت في ليبيا للتأكد من مصير 

التونسيني املفقودين في طرابلس.
وقال املسؤول ”ال ميكننا تقدمي أي تفاصيل 

اآلن. نسعى للقيام باملزيد من االتصاالت“.
وكانـــت تقارير إعالمية فـــي تونس ذكرت 
أن خمسة مواطنني من مدينة القيروان (وسط 
تونس) يعملون في العاصمة الليبية طرابلس 
اختفـــوا منذ يومـــني، وهو ما نشـــر حالة من 
اخلـــوف والرعب لدى عائالتهـــم بعدما فقدوا 

االتصال بهم.
ونقلـــت إذاعة موزاييـــك اخلاصة عن أحد 
أقـــارب العمـــال أنـــه ”مت اختطافهـــم من قبل 
مجموعة مسلحة ومت انتزاع هواتفهم اجلوالة 

وجوازات سفرهم، وذلك من مكان إقامتهم“.
يشـــار إلـــى أن مصير الصحفيني ســـفيان 
الشـــورابي ونذيـــر القطاري ال يـــزال مجهوال 
منـــذ اختطافهما من قبل عناصر مســـلحة في 
ليبيا في ســـبتمبر املاضي. وجتري اخلارجية 
التونســـية اتصاالت مع عدة أطراف في ليبيا 

الستعادتهما.

} قوات األمن التونسي تتمكن من العثور على مخزن أسلحة ثالث مبنطقة بن قردان مبحافظة مدنني احلدودية مع ليبيا، وهو ما يثير مخاوف 
حول مدى انتشار األسلحة في تونس.

الدول الرافضة لرفع حظر السالح

◄ أسبانيا
◄  فرنسا

◄  الواليات املتحدة

◄  بريطانيا

◄  تشيلي

◄  نيوزيلندا

◄ ليتوانيا
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امللك سلمان يطمئن 

السعوديني بشأن اإلصالح 

واألمن وتراجع أسعار النفط

الســـعودي  العاهـــل  توّجـــه   - الريــاض   {
امللك ســـلمان بن عبدالعزيز أمـــس بكلمة إلى 
مواطنيه شرح فيها اخلطوط العريضة لنهجه 
السياســـي في قيادة اململكة وطمأنهم بشـــأن 
تواصل مسيرة التطوير واإلصالح واستقرار 
البـــالد. وتعهـــد باحلد مـــن تأثيـــرات تراجع 

أسعار النفط على التنمية.
وقـــال امللك ســـلمان في كلمتـــه إنه وضع 
نصـــب عينيه مواصلـــة العمل على األســـس 
الثابتـــة التـــي قامـــت عليهـــا اململكـــة منـــذ 
توحيدهـــا.  وتعهد باحلفاظ على وحدة البالد 
وتثبيت أمنها واســـتقرارها ومواصلة البنـاء 
وإكمـال ما أسسـه سابقـوه من ملـوك والسعي 
املتـواصـــل نحـو التنميـة الشـــاملـة املتكاملـة 

واملتوازنـة.
وتوجـــه إلى الســـعوديني بالقـــول «إن كل 
مواطن في بالدنـــا وكل جزء من أجزاء وطننا 
الغالـــي هو محل اهتمامـــي ورعايتي فال فرق 

بني مواطن وآخر، وال بني منطقة وأخرى».
كمـــا أكد حرصـــه على التصدي ألســـباب 
االختالف ودواعي الفرقة والقضاء على كل ما 

من شأنه أن يضر بالوحدة الوطنية.
وفي شـــأن لصيق مبعيـــش املواطنني قال 
العاهل السعودي إنه أّكد على جميع املسؤولني 
وبخاصة مجلس الشؤون السياسية واألمنية 
ومجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنميـــة، 
مبضاعفة اجلهود للتيســـير علـــى املواطنني، 
والعمـــل علـــى توفير ســـبل احليـــاة الكرمية 
لهم، مضيفـــا: «أخاطب الوزراء واملســـؤولني 
فـــي مواقعهـــم كافة أننـــا جميعا فـــي خدمة 
املواطن الذي هو محور اهتمامنا، وقد وجهنا 
مبراجعـــة أنظمة األجهـــزة الرقابية مبا يكفل 
تعزيز اختصاصاتها واالرتقاء بأدائها ملهامها 
ومســـؤولياتها، ويســـهم فـــي القضـــاء على 
الفســـاد ويحفظ املال العام ويضمن محاسبة 

املقصرين».
وطمـــأن امللـــك ســـلمان مواطنيـــه بشـــأن 
اســـتقرار البالد قائال: «نقول ألبنائنا وبناتنا 
ولكل من يقيم على أرضنا إن األمن مســـؤولية 
اجلميع ولن نســـمح ألحـــد أن يعبـــث بأمننا 

واستقرارنا». 
ولـــم يغفـــل امللـــك ســـلمان مـــا يســـاور 
الســـعوديني مـــن قلق بشـــأن تراجع أســـعار 
النفـــط، مؤكدا في كلمته «أن ما مير به ســـوق 
البترول من انخفاض لألســـعار، له تأثير على 
دخـــل اململكة، إّال أننا سنســـعى إلى احلد من 
تأثير ذلك على مســـيرة التنمية، وستســـتمر 
عمليات استكشـــاف البترول والغاز والثروات 

الطبيعية األخرى».

} بغــداد - دخلـــت أمس احلملة العســـكرية 
فـــي محافظة صالح الديـــن العراقية مرحلتها 
األخيرة مع اســـتكمال قوات اجليش والشرطة 
ومقاتلي العشـــائر واحلشد الشعبي السيطرة 
على بلدة العلم، والشـــروع فـــي اقتحام مدينة 

تكريت مركز احملافظة.
وتترافـــق معركة الســـيطرة علـــى تكريت 
مع مخاوف شـــديدة على املدنيني من عمليات 
انتقامية قد تقدم عليها امليليشـــيات الشيعية 

املشاركة بكثافة في احلملة العسكرية.
وعّبـــر أســـامة النجيفـــي نائـــب الرئيس 
العراقي أمس عن تلك احملاذير بوضوح داعيا 
إلى وقف التجاوزات بحق سكان منطقة العلم 
التـــي أعلن رســـميا عن انتزاعها من ســـيطرة 

تنظيم داعش.
وقال ليث اجلبوري رئيس بلدية بلدة العلم 
الواقعة على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق 
مـــن تكريت أمس لرويتـــرز إنه مت طرد مقاتلي 

تنظيم الدولة اإلسالمية من البلدة.
وأكد اجلبـــوري متحدثا عبـــر الهاتف أنه 
موجـــود داخل بلـــدة العلم ويعلن رســـميا أن 
البلـــدة بأكملها أصبحت حتت ســـيطرة قوات 
األمـــن ووحـــدات احلشـــد الشـــعبي ومقاتلي 

العشائر احمللية.
وتابـــع أنهم يريدون أن تنطلـــق من العلم 
احلملـــة علـــى تكريت في إشـــارة إلـــى مركز 
احملافظة الذي يعّد املرحلـــة األهم في احلملة 

العسكرية مبحافظة صالح الدين.
وقال مســـؤولون أمنيون إن الهجوم على 
تكريت ســـيبدأ اليوم األربعـــاء، إّال أن األنباء 
تواردت منذ األمس عن بـــدء الهجوم النهائي 
على تكريت مـــن أربعة محاور. وقالت مصادر 

إن عناصـــر مـــن اجليش واحلشـــد الشـــعبي 
حاولت التقدم نحو شارع الباشا وسط تكريت 
والـــذي ال يبعـــد عن مبنـــى محافظـــة صالح 
الدين باملدينة ســـوى بنصف كيلومتر. غير أّن 
شـــهود عيان قالوا إن حركة الوحدات املقاتلة 
باجتاه املدينة شديدة البطء بفعل كثافة عملية 
التفخيـــخ التي جلأ إليها مقاتلو داعش والتي 
شـــملت كل املرافق من دور وطرقات وشـــوارع 

وجسور.
وأّكد هؤالء أن اقتحـــام املدينة قد ال يعني 
السيطرة عليها متوّقعني اندالع حرب شوارع 
تســـتمر أليام نظـــرا لتمتـــرس مقاتلي داعش 
خلف حتصينات أقاموها واستعدادهم للقتال 

بشكل انتحاري.
وأقـــدم التنظيـــم أمس على تفجير جســـر 
استراتيجي شرقي تكريت، فيما قتلت القوات 
األمنية قياديا بارزا بالتنظيم خالل املواجهات 
فـــي محافظة صـــالح الديـــن. ونقلـــت وكالة 
األناضول عن املتحدث باســـم مجلس شـــيوخ 

عشـــائر صالح الديـــن مروان ناجـــي قوله إن 
”تنظيم داعش فجر جســـرا شـــرق تكريت وهو 
جســـر هام واســـتراتيجي يربط تكريت باملدن 
الشرقية من احملافظة وكذلك بـمحافظة كركوك 

شمالي البالد“.
وأضـــاف أن ”التنظيم أقـــدم على التفجير 
من خالل زرع عبوات ناســـفة باجلســـر، ولكن 
القـــوات تواصل تقدمها من احملاور اجلنوبية 

والشمالية والغربية لتكريت“.
وحول السيطرة على مناطق حيوية داخل 
املدينة، قال ناجي إن ”القوات باتت على مقربة 
من مستشفى تكريت القريبة نسبيا من املدخل 
اجلنوبي وحي شـــارع الباشا مبحاذاة مجمع 

القصور الرئاسية“.
ولـــم تخل احلملة علـــى تكريت من مخاطر 
على املدنيني. وانتقد خبراء عسكريون تعويل 
القـــوات املهاجمـــة علـــى كثافة النيران لشـــّل 
حركـــة مقاتلي داعش ومتهيد الطريق القتحام 
املدينة، وقالوا إن القصف على بعض املناطق 

كان عشـــوائيا وأحلق أضرارا باملدنيني. ونقل  
عن أحد النازحني عن املدينة قوله إن حالة من 
الرعب تسود صفوف اآلالف ممن علقوا بداخل 
تكريـــت ولـــم يســـتطيعوا مغادرتهـــا، مؤكّدا 
أن الكثيريـــن يخشـــون االنتقال من ســـيطرة 
داعش لســـيطرة امليليشيات ومواجهة االتهام 

باحتضان التنظيم.
وكان أســـامة النجيفـــي نائـــب الرئيـــس 
العراقـــي أّكد أمس في بيـــان صادر عن مكتبه 
على ضـــرورة منع االعتـــداءات بحـــق العزل 
فـــي منطقة العلـــم، رافضا ممارســـات بعض 
امليليشـــيات وإحـــراق منـــازل الســـنة ومنع 

بعضهم من العودة إلى ديارهم.
كما طالب القائد األعلى للقوات املســـلحة 
بالعمل فـــورا على تطويق التجـــاوزات بحق 
الســـنة والسماح بعودة املدنيني إلى منازلهم، 
معتبـــرا أن طبيعة املعركة الدائرة على األرض 
هي التي ســـتحدد مســـتقبل العـــراق املوحد 

بعيدا عن االحتقان الطائفي.

حملة تكريت تصعد القلق من سلوك الميليشيات

[ داعش يستعد لحرب شوارع يخوضها بأسلوب انتحاري
ــــــم تفتح الطريق  الســــــيطرة على بلدة العل
القتحام مدينة تكريت في ظل مخاوف من 
ــــــق على املدنيني  حرب شــــــوارع عنيفة وقل
مــــــن التعرض لعمليات انتقــــــام على أيدي 
عناصر امليليشــــــيات املشاركني بكثافة في 
ــــــى محافظة صالح  احلملة العســــــكرية عل

الدين.

الدور املتضخم للميليشيات يحرف الحرب عن مسارها وأهدافها

◄ أطلقت هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتي املرحلة الثانية من حملة 

إغاثية كانت أطلقتها في وقت سابق 
حتت اسم ”تراحموا“ ملساعدة 

املتضررين من العاصفة الثلجية في 
منطقة الشام. وتستهدف املرحلة 
اجلديدة ١٧ ألف أسرة نازحة إلى 

لبنان من سوريا وفلسطني والعراق.

◄ أعلنت القيادة املركزية األميركية 
بدء تدريبات عسكرية في الكويت 

حتت عنوان ”حسم العقبان ٢٠١٥“ 
تستمر حتى آخر الشهر مبشاركة 

١٢ دولة من بينها الواليات املتحدة 
ودول مجلس التعاون اخلليجي.

◄ سيطر رجال الشرطة البحرينية 

أمس على أعمال شغب قام بها عدد 
من نزالء سجن جو أقدموا على 

تخريب بعض املرافق واحتجزوا 
أحد املمرضني.

◄ قتل أمس ضابط متقاعد في جهاز 
األمن السياسي اليمني برصاص 

مسلحني اثنني يشتبه في انتمائهما 
لتنظيم أنصار الشريعة التابع 

لتنظيم القاعدة في وادي حضرموت 
شرقي البالد.

◄ جتّمع مئات األشخاص أمام 

مقر مجلس األّمة الكويتي للمطالبة 
باإلفراج عن النائب السابق مسلم 

البراك احملكوم عليه بسنتني سجنا 
بعد إدانته بإهانة أمير البالد.

◄ بدأت جلنة خاصة في البرملان 
العراقي أمس التحقيق مع أثيل 

النجيفي محافظ نينوى حول أسباب 
سقوط مدينة املوصل مركز احملافظة 

الصيف املاضي بيد عناصر داعش.

باختصار تقسيم اليمن آخر أوراق الحوثي للخروج من ورطة االنقالب

} عــدن - أثار حتذير إيراني من تفكك اليمن 
انتقادات واسعة من قبل سياسيني وإعالميني 
مينيني وعرب، اعتبـــروا إيران متوّرطة عمليا 
في تهديد وحـــدة اليمن والرفع من منســـوب 
املناطقية والطائفية بتقدميها مختلف أشكال 
الدعم للحوثيني وســـعيها لتوطيد نفوذهم في 
البالد ومســـاندتها النقالبهم على الســـلطات 

الشرعية.
وذهـــب البعـــض إلـــى التأكيـــد علـــى أن 
تقســـيم اليمـــن إلـــى شـــمالي وجنوبـــي هو 
أصال ورقة إيرانيـــة حوثية مطروحة ملواجهة 
الرفض اإلقليمـــي والدولي لالنقالب احلوثي، 
واالعتـــراض الداخلـــي الشـــديد، مـــن أطراف 
سياسية وقبلية للتســـليم بسيطرة احلوثيني 

على مناطق البالد.
وتتحـــّدث مصـــادر عـــن وجـــود تنســـيق 
وتفاهم سّري بني احلوثيني والشق االنفصالي 
في احلراك اجلنوبـــي على إحياء دولة جنوب 
اليمن التي كانت قائمة قبل وحدة سنة ١٩٩٠.

وتقـــول ذات املصادر إن إيـــران تؤطر ذلك 
التنســـيق خصوصـــا وأن رمـــوزا كبيـــرة من 
احلـــراك اجلنوبي تقيم في لبنان ولها عالقات 
جّيدة واتصاالت مســـتمرة مـــع حزب الله ذي 

العالقة الوطيدة مع إيران واحلوثيني.
وعلى مدار األســـابيع املاضية مّثل احلراك 
اجلنوبـــي أعلـــى األصوات معارضـــة النتقال 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هادي مـــن صنعاء 
إلى عدن، على أساس أن جنوب البالد مشروع 

دولة مستقلة وال تعنيه مشاكل الشمال.
وقـــال وكيـــل وزارة اخلارجيـــة اإليرانية 
حسني أمير عبداللهيان أمس إّن ”صنعاء هي 
العاصمة الرســـمية والتاريخية لليمن وهؤالء 
الذيـــن في عدن ممن يؤيـــدون تفكيك البالد او 
احلـــرب األهليـــة ســـيتحملون عواقـــب ذلك“. 
وأضـــاف ”كان األجـــدى بالرئيس املســـتقيل 

البقاء في صنعاء والبقاء على االســـتقالة كي 
ال يدخل هذا البلد في أزمة“. وحسب متابعني 
للشأن اليمني فإّن تقسيم اليمن قد ميثل احلّل 
األنسب، ورّمبا الوحيد للحوثيني للخروج من 
الورطة التي أصبحوا يواجهونها بعد موجة 
الرفـــض الواســـع لالنقالب الـــذي نفذوه على 

السلطات الشرعية.
ويؤّكد هؤالء أّن القّوة العســـكرية مليليشيا 
احلوثـــي بلغـــت مداهـــا، وأن غزوهـــم توّقف 
عـــن حـــدود احملافظات الوســـطى واجلنوبية 
وما عـــادوا قادرين على مـــّد نفوذهم أبعد من 
محافظة مأرب الغنيـــة بالنفط والتي قد تكون 
آخر وجهة جلهدهم العســـكري نظرا ألهميتها 
االســـتراتيجية كمصدر لقســـم هام من موارد 

الدولة اليمنية.

وفـــي املقابل تتنامى بشـــكل ســـريع قّوة 
قبائل وســـط البالد وجنوبهـــا وتأخذ منحى 

أكثر تنظيما ملواجهة التوّسع احلوثي.
وال يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون القبائل 
موضـــع رهان قوى إقليمية ملواجهة احلوثيني 
وتنظيم القاعدة في آن معا، وسد الفراغ الذي 
بدأ يتركه تراجع دور القوات املسّلحة اليمنية 
التي ســـيطر احلوثيون علـــى بعض منها بعد 

استمالة قيادات بداخلها.
وترّددت في األســـابيع األخيـــرة أنباء غير 
مؤكدة عـــن تلقي القبائل اليمنيـــة دعما ماليا 
سخيا من دول إقليمية غنية. وجعل تنامي قوة 
القبائل وإظهارها إصرارا على مواجهة الغزو 
احلوثـــي ملناطقهـــا من ســـيطرة ”أنصارالله“ 
على كامـــل اليمن هدفا غيـــر واقعي وفي غير 

متنـــاول اجلماعـــة، ومن ثم يصبح التقســـيم 
أقرب السيناريوهات للواقع. ولن يكون تقسيم 
اليمن إلـــى شـــمالي وجنوبـــي متعارضا مع 
الطموحات األصلية للحوثيني، وهو احلصول 
على إقليم واســـع ميتد من صعـــدة إلى مأرب 
مرورا بصنعاء ووصوال إلـــى احلديدة بغرب 
البالد، ليكون بذلك منفتحا على البحر األحمر 
ومحتويـــا على موادر نفطية قادرة على توفير 

مقومات احلياة له بشكل ذاتي.
وراء  اإلقليـــم  هـــذا  مواصفـــات  وكانـــت 
اعتـــراض احلوثيني على التقســـيم الفيدرالي 
لليمـــن الذي نتج عن مؤمتـــر احلوار الوطني 
وجعل محافظة صعدة مركز اجلماعة الشيعية 
مجـــّرد جـــزء من إقليـــم آزال الـــذي يضم إلى 

جانبها محافظات عمران وصعدة وذمار.

تقســــــيم اليمن الذي تبدي إيران اعتراضا 
شكليا عليه وحتاول اتهام خصومها بالدفع 
ــــــل املخرج األنســــــب للحوثيني  نحوه، ميث
ــــــن ترعاهم طهران، من ورطة االنقالب  الذي
وتشــــــتيت قواهم في مناطق شاســــــعة من 
البالد لن يكون مبقدورهم السيطرة عليها.

أنصار ألحمد نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يطالبون بمكان له في المشهد السياسي بالبالد رافعين صوره في تظاهرات

ّ

«مـــن الضروري أن تســـتكمل المجموعة العربيـــة دورها في عودة 

األمور السياســـية في اليمن إلى ماكانت عليه وإيجاد حل سياسي 

لألزمة».

الشيخ صباح خالد احلمد الصباح
وزير اخلارجية الكويتي

«على الحوثيين أن يتمأسســـوا ضمن بنية الدولة وأن يرجعوا إلى 

العملية السياسية بكامل استحقاقاتها ومقتضياتها. وفي ذلك 

قدر هائل من الشجاعة السياسية».

عمر عبدالعزيز
باحث سياسي ميني

«إساءة استخدام الحقوق والحريات والتستر بها لغايات تقويض 

امـــن واســـتقرار وســـلم المجتمع لم تجزهـــا أي اتفاقيـــة دولية او 

تشريع وطني».

خالد الشاعر
برملاني بحريني

أسامة النجيفي:

المعركة الدائرة على 

األرض ستحدد مستقبل 

العراق الموحد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} دمشــق - طالب الســـفير األميركي السابق 
في دمشـــق روبرت فـــورد، والعـــارف بخبايا 
الدبلوماســـية األميركية، بضـــرورة إلغاء بند 
رحيل الرئيس بشار األسد كشرط لقيام أي حل 
سياسي ينهي الصراع في سوريا، في تصريح 
الفـــت خاصة من رجل حرص طيلة الســـنوات 
األخيرة املاضية على اإلعالن أن ال مجال لبقاء 

األسد في سدة احلكم.
وأتت تصريحات فورد، في ســـياق شروط 
وضعها أمام ما أســـماها ”أكبر الشـــخصيات 
لتعزيـــز الدعم األميركـــي لها في  املعارضـــة“ 

الفترة املقبلة.
وجديـــر بالذكـــر أن إدارة أوباما كانت قد 
عقدت اتفاقا مع احلكومة التركية يتم مبوجبه 
تدريب قرابة 15 ألف مقاتل سوري على دفعات 
خـــالل ثالث ســـنوات، ومـــن املرجـــح أن يبدأ 

التدريب خالل هذا الشهر.
وأكـــد فورد فـــي مقـــال مطول له نشـــرته 
صحيفة ”فورين بوليســـي“، أن اســـتراتيجية 
الواليـــات املتحدة األميركية ال تعمل، الفتا إلى 

ضـــرورة وضع خطـــة بديلة. وضّمن الســـفير 
األميركي هـــذه اخلطة (والتي هي باألســـاس 
شروط للمعارضة في سوريا) في رؤوس أقالم، 
أولهـــا أن ”تطيـــع اجلماعات املســـلحة التي 
ســـوف تتلقى مســـاعدات من القيادة املركزية 

املنشأة حديثا أوامر هذه القيادة فقط“.
والشـــرط الثانـــي أن ”توقـــف املعارضـــة 
املســـلحة األعمال الوحشـــية ضد املجتمعات 
املدنية التي دعمت نظام األسد، وأن قيادة هذه 
املعارضة ســـوف تتحمل املسؤولية عن أعمال 
اجلماعـــات املكونـــة لها“. أما الشـــرط الثالث 
فهو أن تقطع املعارضة كل العالقات مع جبهة 

النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
مـــع اإلشـــارة هنا إلـــى أن وكالـــة رويترز 
األميركيـــة كانـــت قـــد كشـــفت منذ فتـــرة عن 
مســـاع قطرية لفصل النصرة عن التنظيم األم 
وإدماجها ضمن املعارضـــة املعتدلة، ملواجهة 

النظام السوري.
املعارضـــة  تتعهـــد  بـــأن  فـــورد  وطالـــب 
باســـتمرار بـ”أنهـــا لـــن تســـعى إلـــى تدمير 
املسيحية والعلوية أو أي من األقليات األخرى، 
وأنها مستعدة للتفاوض بشأن ترتيبات األمن 
احمللي، مبـــا في ذلك مع عناصـــر من اجليش 

السوري حلماية جميع السوريني“.
وشدد الدبلوماسي األميركي، الذي يصنفه 
البعـــض ضمن خانة الرافضني بشـــدة للنظام 
الســـوري، على ضرورة التفاوض حول اتفاق 
سياســـي وطني إلنهـــاء الصـــراع دون رحيل 

األسد كشرط مسبق.
ويالحظ املراقبون أن اجلمل التي اعتمدها 
فـــورد جميعها تعكس بشـــكل واضـــح تغّيرا 
فـــي املوقـــف األميركي إزاء ســـوريا، حيث أن 
فـــورد، والذي كان يوصف بأحد صقور اإلدارة 
األميركية، بات اليوم يطالب املعارضة بتقدمي 
تنـــازالت للحصول على الدعـــم األميركي، من 
قبيل التعاون مع اجليش السوري لدحر متدد 
اإلرهابيـــني وطردهم، باإلضافـــة إلى ضرورة  
التقيد بوقف ما اعتبرها ”األعمال الوحشـــية“ 
ضد املدنيـــني املؤيدين لألســـد، دون أن يأتي 
على ذكر انتهاكات النظام السوري. ويعد هذا، 

وفـــق املراقبني، انقالب في سياســـة الواليات 
املتحدة األميركية، لو صّح تطبيقه.

والالفـــت أن فـــورد، لـــم ينس فـــي خضم 
الشـــروط التي طرحها على املعارضة، مطالبة 
تركيا بإغالق حدودها أمام الدولة اإلســـالمية 
وجبهـــة النصرة، قائال إن ”هـــذه احلدود هي 
التي كانت مفيدة بشـــكل كبير لهذه اجلماعات 

اجلهادية وحتى اآلن“.
واعتبر أن تنفيذ هذه اخلطوات من شـــأنه 
أن يســـاعد في خلق قوة ثائرة معتدلة وقادرة 

على مواجهة داعش.
وتأتي تصريحات الدبلوماســـي األميركي 
لتعزز الـــرأي القائل بتبلور سياســـة أميركية 
جديدة في ســـوريا ال تستثني األسد من احلل، 

وإن كانت ال تريد االعتراف بذلك علنا اآلن.

هذا التغّير جتســـد أيضا، حينما زار وزير 
اخلارجية األميركي جون كيري اململكة العربية 
الســـعودية والتقى بزعماء دول اخلليج، حيث 
شدد على أن مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية 
يبقى األولوية املطلقة لواشـــنطن، وإن كان قد 
صّرح بضرورة الضغط عســـكريا على األســـد 

لتقدمي تنازالت.
كما يظهـــر التغيير األميركـــي عندما أقدم 
املدعي العام السابق رمزي كالرك برئاسة وفد 
أميركي على زيارة النظام الشهر املاضي، وهو 
أول وفد يذهب إلى دمشـــق منـــذ بداية األزمة 

في 2011.
وقـــد ذهبـــت األيـــام التـــي كان الظهـــور 
اإلعالمي لألســـد فيهـــا، يعد حدثـــا إخباريا، 
حيـــث توجـــد اآلن وتقريبا يوميـــا أخبار عن 
لقاءاتـــه، كما أجرى خمـــس مقابالت إعالمية 
منذ ديســـمبر املاضي، ثالث منها مع وســـائل 
إعالميـــة مقراتها فـــي الدول الغربيـــة األكثر 
معارضـــة حلكمـــه، وهـــي فرنســـا وبريطانيا 

والواليات املتحدة.
واتســـمت الرؤية األميركيـــة إلدارة األزمة 
السورية منذ البداية بالتذبذب، حيث حصرت 
جهودهـــا فـــي دعـــم مجموعات صغيـــرة من 

املعارضة على غرار حركة حزم، ولكن ســـرعان 
مـــا أوقفـــت الدعم لهـــا لتقع األخيرة فريســـة 

اجلماعات املتطرفة على غرار النصرة.
هـــذه املعاجلـــة األميركيـــة جنـــح النظام 
الســـوري وحلفـــاؤه الـــروس واإليرانيني في 
التقـــاط اعوجاجهـــا ومت توظيفهـــا بالشـــكل 
الصحيـــح، خاصـــة مـــع طفـــرة اجلماعـــات 
املتطرفة، والتي تدور شـــبهات حول حصولها 
على دعـــم من النظام في بداية انتشـــارها في 
سوريا لإلجهاض على أي عملية لإلطاحة به، 

ولتوجيه مســـار املعركة باجتاه ”احلرب على 
اإلرهاب“.

وال يســـتبعد املراقبون أن تعمد واشـــنطن 
إلى اتباع سياســـة التوافق مع إيران بشـــأن 
األزمة الســـورية وحتديدا بإبقاء األسد ضمن 
إطـــار حـــل األزمـــة، خاصـــة أنه ليـــس بوارد 
طهران االستغناء عن األخير، فهو يشكل نقطة 
االرتكاز التي تســـتند إليها في تعزيز نفوذها 
في ســـوريا، كمـــا يذّكـــر املراقبـــني بالتعاون 

والتنسيق األميركي-اإليراني في العراق.

} سرتاســبورغ - أكـــد العاهـــل األردني امللك 
عبدالله الثاني أن احلـــرب على تنظيم الدولة 
اإلســـالمية ستســـتمر، الفتا إلى أن ”اإلرهاب 
تهديـــد عاملـــي وأثـــره ال ينحصر في ســـوريا 

والعراق فقط“.
جاء ذلك في كلمة له أمام البرملان األوروبي 
مبدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الثالثاء، 

والتي نقلها بيان للديوان امللكي األردني.
وقال امللك عبداللـــه الثاني ”إن ما ارتكبته 
عصابـــة داعش مـــن قتل وحشـــّي لطيارنا قد 

ع العالم“. أغضب جميع األردنيني، وروَّ
وكان تنظيم الدولة اإلســـالمية قد أعلن في 
شهر فبراير املاضي، عن إعدام الطيار األردني 
معاذ الكساســـبة حرقا وهو على قيد احلياة، 
وذلك بعد أســـره عقب إسقاط طائرته احلربية 

التابعـــة للتحالف بالقرب مـــن محافظة الرقة 
السورية في شهر ديسمبر املاضي.

وأوضـــح العاهل األردنـــي ”كان رّد األردن 
علـــى هذه اجلرمية ســـريعا وجـــادا وحازما، 
وســـوف تســـتمر معركتنا، ألننـــا ومعنا دول 
عربية وإسالمية ال ندافع فقط عن شعوبنا، بل 

عن ديننا“.
يذكـــر أن رئيس هيئـــة األركان املشـــتركة 
للجيش األميركي اجلنرال مارتن دميبسي، قد 
حـــذر، االثنني خالل زيارته إلى البحرين قادما 
من العراق من انفراط عقـــد التحالف الدولي، 

بسبب الطائفية التي يغرق فيها هذا البلد.
وشـــدد امللـــك األردنـــي على ضـــرورة ”أن 
نرى تهديد التطـــرف على حقيقته، فهو تهديد 
عاملـــي، وأثره ال ينحصر في ســـوريا والعراق 

فقط، إذ طال عدوانه في ليبيا واليمن وسيناء 
ومالـــي ونيجيريا والقـــرن األفريقي وآســـيا 
واألميركيتني وأستراليا، وقد تعرضت أوروبا 

أيضا لهجمات واجهتها بشجاعة.
وفي شـــهر يناير، قتل 12 شـــخصا بينهم 
رجال شرطة و8 صحفيني، وأصيب 11 آخرون، 
في هجوم استهدف مقر مجلة ”شارلي إيبدو“ 
الفرنسية، أعقبته هجمات أخرى أودت بحياة 
5 أشـــخاص خالل األيام املاضيـــة، فضال عن 
مصرع 3 مشتبه بهم في تنفيذ تلك الهجمات.

العاهـــل األردني قال ”إننـــا اليوم نخوض 
حربا مماثلة، حربا ضد أيديولوجية توسعية 
تتغذى علـــى الكراهية، وترتكب القتل باســـم 
اللـــه تعالى والدين لتبرير شـــرور ال يقبل بها 
أي ديـــن، إنها بال شـــك حرب ضـــد إرهابيني 

ينتهكون قيم اإلسالم واإلنســـانية“. وأضاف 
”اليوم، بـــات انتصارنا يعتمد علـــى وحدتنا، 

فدور أوروبا حيوي في حسم هذا الصراع“.
وكثفـــت عمان مـــن ضرباتها علـــى معاقل 
داعش في كل من العراق وســـوريا، مبســـاندة 
مـــن دول عربيـــة أخـــرى فـــي مقدمتهـــا دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، التي أوفدت ســـربا 

كامال من طائرات إف 16 ملؤازرة األردن.

سفير واشنطن السابق يطالب املعارضة بحذف رحيل األسد من قاموسها
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[ فورد يدعو تركيا إلى إغالق أبوابها أمام داعش والنصرة [ بشار نقطة ارتكاز اإليرانيين للسيطرة على سوريا

رئيس وكالة األونروا أينما يولي وجهه جنوب دمشق يصطدم بأثار المعارك ماثلة أمام عينيه

اإلرهاب األسود يزداد ضراوة مع اقتراب موعد املؤتمر االقتصادي في مصر

 التورط مع حزب الله يقود نجل 

رئيس سورينام إلى السجن

} نيويــورك - قضـــت أمس محكمـــة أميركية 
بسجن جنل رئيس ســـورينام 16 عاما وثالثة 
أشـــهر بعدمـــا اعترف بصحـــة اتهامـــات له 
بأنـــه حـــاول توفير قاعدة جلماعـــة حزب الله 

اللبنانية، لضرب مواقع أميركية.
وأصـــدرت القاضية شـــيرا شـــياندلن في 
مانهاتن احلكم ضد دينـــو بوترس (42 عاما)، 
الذي اعترف أيضا بتهريب مخدرات وأسلحة. 
وقد طالـــب املدعون األميركيون بـــأن تتراوح 
عقوبـــة بوتـــرس مـــا بـــني الســـجن 30 عاما 

والسجن املؤبد. 
وكان ابـــن رئيس ســـورينام، قد أوقف في 
أغســـطس 2013 في بنما، وســـلم إلى الواليات 
املتحدة، حيـــث وجه إليه االتهام رســـميا في 

نوفمبر املاضي.
واعترف دينو بوترس بأنه أراد دعم حزب 
الله الـــذي تصنفـــه الواليات املتحـــدة ضمن 

التنظيمات اإلرهابية منذ 2007.
وســـلطت قضية ابن رئيس دولة سورينام 
الواقعـــة في أميركا الالتينيـــة الضوء مجددا 
على مساعي حزب الله ملد نشاطه  عبر مناطق 
في قارات متباعدة واستغالل األوضاع األمنية 
فـــي بعض الـــدول لفتح قنوات مـــع عصابات 
متخصصة فـــي تهريب املخدرات واألســـلحة 

لتمويل أنشطته داخل لبنان وخارجه.

ملك األردن يتعهد باستمرار الحرب على داعش
◄ لقي شخصان مصرعهما وأصيب 

45، بينهم 42 مجند شرطة، في 
هجومين انتحاريين منفصلين 

بمحافظة سيناء، شمال شرق مصر، 
بحسب مصادر أمنية وطبية.

◄ تعرض موقع ”عقبة الجرد“ 
التابع للجيش اللبناني في عرسال، 

العتداء وإطالق نار من قبل 
مسلحين، ما اضطر الجيش إلى الرد 

بمختلف أنواع األسلحة.

◄ نظم مقاتلو داعش عرضا عسكريا 
كبيرا في الرقة، المعقل الرئيس 

للتنظيم في سوريا، وذلك احتفاال 
بإعالن أبي بكر شيكاو زعيم جماعة 

بوكو حرام في نيجيريا مبايعة زعيم 
داعش أبو بكر البغدادي.

◄ أعلن الجيش اللبناني، أن دورية 
الخط األزرق  إسرائيلية ”اخترقت“ 
في منطقة مزارع شبعا في جنوب 

لبنان، مؤكدا أن وحداته اتخذت 
”اإلجراءات الدفاعية المناسبة“.

◄ أرجأ األسرى في السجون 
اإلسرائيلية خطواتهم التصعيدية 

التي كان من المقرر أن يبدأوها، 
أمس الثالثاء، وذلك بعد اتفاق 

أولي بين قيادة األسرى ومصلحة 
السجون.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان إن نحو 95 سجينا فروا من 
سجن تابع لتنظيم الدولة اإلسالمية 
في شمال سوريا من بينهم نحو 30 

مقاتال كرديا.

◄ أعرب حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم بالسودان رسميا، عن ترحيبه 

بـ»إعالن برلين» الذي وقعته قوى 
المعارضة السياسية والمسلحة 

تحت رعاية الحكومة األلمانية.

باختصار

◄ إخضاع المقاتلين الذين سيتم تدريبهم 

للقيادة المركزية األميركية فقط

◄ التوقـــف عـــن القيـــام بتجـــاوزات ضـــد 

المجتمعات المدنية التي دعمت األسد

◄ قطع جميع العالقات مع جبهة النصرة

◄ عـــدم الســـعي إلـــى تدميـــر المســـيحية 

والعلوية أو أي من األقليات األخرى

األمـــن  لترتيبـــات  اســـتعدادها  إعـــالن   ◄

المحليـــة بما في ذلك مع عناصر من الجيش 

السوري

◄ التفـــاوض حـــول اتفاق سياســـي إلنهاء 

الصراع دون رحيل األسد كشرط مسبق

شروط فورد للمعارضة السورية

«أنا لســـت كغيري، لدي ســـلطة تمثيلية و25 نائبا أفعلهم في 

مجلـــس النواب، وعندما أكون رئيســـا لن يكـــون أحد قادرا على 

العرقلة، فالكل بحاجة إلى توقيعي».
ميشال عون
رئيس التيار الوطني احلر اللبناني

«ندعـــو الدول العربية إلى ســـحب الشـــرعية القانونيـــة من نظام 

األســـد واالعتراف باالئتالف الوطني قانونيا كممثل شرعي وحيد 

للشعب السوري، وتسليمه مقعد الجامعة العربية».
هيثم املالح
رئيس الدائرة القانونية لالئتالف السوري املعارض

«البحرين ومعها كل الدول الشـــقيقة لن تتوانى عن أي مشاركة، 

يمكن أن تســـهم في إعـــادة مصر إلى مكانتهـــا الطبيعية، فأمن 

مصر واستقرارها هو من استقرار دول املنطقة».
الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة
سفير البحرين في القاهرة

الملك عبدالله الثاني:

اإلرهاب تهديد عالمي 

وأثره ال ينحصر في سوريا 

والعراق فقط

روبرت فورد:

على المعارضة أن تتعهد 

بالتعاون مع الجيش 

السوري لحماية المدنيين

يبدو أن رياح التغيير في املوقف األميركي بدأت تهب على ســــــوريا، ويظهر ذلك جليا من 
خالل جملة من املؤشــــــرات والتصريحات ملسؤولني حاليني وسابقني في اإلدارة األميركية 
على غرار السفير السابق في دمشق روبرت فورد الذي طالب املعارضة بإهمال بند رحيل 

األسد كشرط مسبق للتسوية والتعاون مع قواته حلماية املدنيني.



} لنــدن - اســـتبقت لنـــدن القمـــة األوروبية 
المرتقبة األسبوع المقبل، بوضع موسكو في 
خانة التهديد األكبر ألمنها ووضعت أجهزتها 
المخابراتيـــة علـــى أهبة االســـتعداد لمقارعة 
حرب التجسس التي أطلقها الروس، وذلك في 

أحدث تصعيد على خلفية األزمة األوكرانية.
فقد اتهم وزير الخارجية البريطاني فيليب 
هاموند، الرئيـــس الروســـي فالديمير بوتين 
أمن دول أوروبا الشـــرقية، ولفت  بـ“تقويض“ 
إلى أن ضم موســـكو للقرم بشكل غير قانوني 
واســـتعمالها قواتهـــا من أجل زعزعة شـــرق 

أوكرانيا هي ”أسباب قوية تدعو إلى القلق“.
وقـــال فـــي كلمتـــه أمـــام المعهـــد الملكي 
للخدمات المتحدة بلنـــدن، وهو مركز أبحاث 
بريطاني يعنـــى بالدفاع واألمـــن، إن ”العداء 
الروســـي المتزايد حاليا يمثل تذكيرا صارخا 
بأن لديها القدرة على أن تشكل التهديد األكبر 

بمفردها ألمننا“.
يأتي ذلـــك في أعقاب كشـــف بوتين خالل 
فيلم وثائقي، مثيـــر للجدل، عن مخططه الذي 
اســـتخدمه لضم شـــبه جزيرة القرم في مارس 
العام الماضي، عقب اإلطاحة بالرئيس األسبق 
فيكتور يانوكوفيتش من األوكرانيين الموالين 

للغرب، ما قد يزيد منسوب التوتر الراهن.
ويبدو أن بريطانيا وفق محللين لم ترصد 
أي تغيير في النوايا االســـتراتيجية للرئيس 
الروســـي فـــي أوكرانيا، بالرغم من انحســـار 
العنف في أعقاب اتفاق مينســـك لوقف إطالق 
النار الذي أبرم منتصف الشهر الماضي بشق 
األنفس بين كييـــف واالنفصاليين، لذلك فهي 
تحـــاول التصـــدي لذلك مع أنهـــا تعلم أنها ال 

تستطيع مواجهة روسيا بمفردها.

وتطـــرق هاموند إلى احتمال الكشـــف عن 
ممتلـــكات حلفاء بوتين المخبـــأة في الخارج 
للجمهور الروســـي. وقال ”إنهـــا فكرة مثيرة 

لالهتمام“.
وإجماال، فإن البـــرود اإلنكليزي التقليدي 
يقابله الصبر الروســـي المعهود، فموسكو ال 
تتعجل الخطى على السلم السياسي للعالقات 
مـــع لندن من جديـــد، فهي لم تعطـــل تعاونها 
االقتصادي مع البريطانيين الذين يستثمرون 
في روســـيا رغم مـــا أقدمت عليـــه بالدهم من 

خطوات عقابية تجاه الكرملين.
وكان وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون 
قد حذر الشـــهر الماضي مـــن ”الخطر الفعلي 
والقائـــم“ مـــن أن روســـيا قد تحـــاول زعزعة 
االستقرار في دول التفيا وليتوانيا وإستونيا، 
حيث ســـاوى بين تهديد بوتين وتهديد تنظيم 

الدولة اإلسالمية المتطرف.
ومن المتوقع أن يطغى موضوع العالقات 
األوكرانيـــة والروســـية مع أوروبـــا على قمة 

رؤساء دول االتحاد األوروبي المقررة منتصف 
األسبوع المقبل (19 و20 مارس) في بروكسل، 

لبحث سبل نزع فتيل التوتر بشكل نهائي.
وألمـــح وزراء الخارجيـــة األوروبيون، في 
وقت ســـابق، أثنـــاء اجتماعهم فـــي العاصمة 
الالتفية ريغا أن الوقت لم يحن بعد لتحســـين 
العالقات مع موســـكو وهو ما ســـيدفعهم إلى 
تشكيل جبهة موحدة حسب متابعين لمواجهة 

الصعود الروسي الالفت بشكل ملحوظ.
ويتفق الخبراء على أن أوروبا ســـتحاول 
اعتمـــاد اســـتراتجية جديدة فـــي عالقتها مع 
روســـيا، خصوصا وأن مسألة تضييق الحظر 
عليها لن يؤتي أوكلها والســـيما بعد أن أعلن 
رئيس المجلس األوروبي دونالد توســـك وهو 
من أشـــد منتقدي دور روســـيا فـــي بأوكرانيا 
أمس األول، أن أوروبا غير جاهزة بعد لتشديد 

العقوبات ضد موسكو.
وفي مؤشر على تصاعد التوتر بين روسيا 
والـــدول الغربية، بدأ حلف شـــمال األطلســـي 

”الناتو“ التحضير لتدريبات واســـعة في دول 
البلطيق. وقال مسؤولون أميركيون إن حوالى 
ثالثة آالف جندي سيشـــاركون في التدريبات 
التـــي ستســـتمر ثالثة أشـــهر في اســـتونيا 

والتفيا وليتوانيا.
وتنفي موسكو اتهامات الدول الغربية لها 
بدعـــم االنفصاليين في شـــرق أوكرانيا، إال أن 
تقارير إعالمية ذكرت مرات عدة بشأن انتشار 
معدات عسكرية قادمة من ناحية روسيا تحمل 
أســـلحة ثقيلة، حيـــث يقول محللـــون إنها قد 

تكون جزءا من الترسانة الروسية.
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} واشــنطن - انتقد الرئيس األميركي باراك 
أوباما الرســـالة التي وجهها عدد من أعضاء 
الكونغـــرس مـــن الجمهورييـــن إلـــى القيادة 
اإليرانيـــة لتحذيرها من توقيع اتفاق بشـــأن 

برنامج طهران النووي.
ووصف أوباما الرسالة بالتحالف الغريب 
بيـــن أعضاء فـــي الكونغـــرس والمتشـــددين 
اإليرانييـــن. وقـــال قبيل اجتماعـــه مع رئيس 
المجلـــس األوروبي دونالد توســـك في البيت 

األبيـــض الثالثـــاء، بواشـــنطن ”مـــن المثير 
للســـخرية إلى حد ما، أن نـــرى بعض أعضاء 
الكونغـــرس يرغبـــون فـــي الدفاع عـــن قضية 

مشتركة مع متشددي إيران“.
وكانت الرســـالة المفتوحة التي نشرها 47 
عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ األميركي 
الكونغـــرس  أعضـــاء  غالبيـــة  موافقـــة  دون 
قـــد أثـــارت ردود فعـــل غاضبة داخـــل اإلدارة 
األميركية حيـــث لوحت مجموعة الضغط هذه 
بإمكانيـــة أن يلغي الرئيـــس األميركي القادم 

االتفاق المنتظر.
ويعتبر سياســـيون أميركيون أن للرسالة 
أبعـــادا تتجـــاوز هذا اللغـــط ولهـــا أكثر من 
هـــدف وأولها دعائي بامتيـــاز، حيث أن ثالثة 
من الموقعين على الرســـالة يطمحون لرئاسة 

الواليـــات المتحدة عبـــر خوضهم االنتخابات 
الرئاســـية القادمـــة فـــي 2016، فهم مـــن أبرز 

المرشحين.
أمـــا الهـــدف الثانـــي فيتعلق بالسياســـة 
الخارجيـــة لواشـــنطن مع طهران مســـتقبال، 
وذلـــك عبر ”تفجير“ المفاوضات برمتها وترك 
النظـــام اإليراني يرزح تحـــت وطأة العقوبات 
لما يعتقدون بأن لهـــا تأثيرا في إضعافه قبل 
التفكير في إســـقاطه كما فعلوا طيلة أكثر من 

عقدين مع نظام صدام حسين.
ووجه الجمهوريون إلى الرئيس األميركي 
بعـــد توجيهم دعوة إلى رئيس  ضربة ”قوية“ 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ليخطب 
في أعضـــاء الكونغرس حول رأيـــه في اتفاق 
إيـــران النووي، إذ يرى متابعون أن الرســـالة 

جـــاءت على مـــا يبـــدو كنتيجة لتلـــك الزيارة 
المثيرة للجدل.

وفي الوقت الذي يؤكـــد فيه الجمهوريون 
علـــى موقفهم مـــن أي اتفاق مع إيـــران، ردت 
فـــي  تســـهم  الرســـالة  أن  األميركيـــة  اإلدارة 
ســـلطة  لتقويـــض  الحزبيـــة  االســـتراتيجية 
الرئيـــس وسياســـاته الخارجيـــة، فيمـــا عبر 
ديمقراطيون في مجلس الشـــيوخ عن غضبهم 

من هذه الرسالة.
كمـــا اعتبروهـــا جهـــدا منحازا مـــن قبل 
الجمهوريين لتقويض المفاوضات الحساسة، 
وهو ما يضعف يد واشـــنطن ويسلط الضوء 
البيـــت  فـــي  السياســـية  االختالفـــات  علـــى 
األميركـــي، الســـيما في تعاملها مـــع القضايا 

الدولية العالقة.

ــــــدو أن العالقــــــات الغربية مع روســــــيا  يب
تزداد نفورا يوما بعد يوم، فرغم أن األزمة 
األوكرانية ســــــلكت طريقا وعــــــرا لتنفض 
غبار احلــــــرب التي انســــــاقت إليها عنوة 
بعد أن زجت فيها مدفوعة بخطط من وراء 
احمليط، غير أن ذلك لم يستســــــغ حلد اآلن 
ــــــل األوروبيني الطامحــــــني إلى عزل  من قب

موسكو أكثر من بوابة احلظر.

للمشاركة والتعقيب
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بريطانيا تستبق القمة األوروبية بتصعيد التوتر مع روسيا

أوباما ينتقد تدخل الجمهوريني في املفاوضات النووية مع إيران

} كابــول - حذر نائب أفغانـــي كبير الرئيس 
أشـــرف عبدالغنـــي من االعتماد على وســـاطة 
باكســـتان للمســـاعدة في محادثات السالم مع 
حركة طالبان، مستشـــهدا بما قال إنه ”إلسالم 
آباد تاريخ في دعم المتشـــددين“، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــال فضـــل الهـــادي مســـلميار رئيـــس 
المجلـــس األعلى في البرلمـــان األفغاني خالل 
تصريحات صحفية فـــي كابول أمس الثالثاء، 
”إنني أدعم السالم واالستقرار في أفغانستان، 
لكـــن ليس لـــدي الكثير مـــن الثقـــة في صدق 

باكستان بشأن محادثات السالم“.
ولفـــت مســـلميار إلى أن الرئيـــس مطالب 
بالحصـــول علـــى ضمانـــات من المســـؤولين 
الباكســـتانيين، بأنـــه إذا دخلـــت طالبـــان في 
مفاوضـــات فـــإن إســـالم آبـــاد لن تســـتخدم 

متشدديها اآلخرين كوكالء للحرب ضد بالده.
جاء ذلك بعد أســـبوع مـــن إعالن المتحدث 
باســـم الحركة قاري الدين محمـــد بأن طالبان 
مســـتعدة لخـــوض غمـــار المفاوضـــات مـــع 
الحكومة األفغانية، بيد أن المعلومات بشـــأن 

توقيت ومكان انعقادها ال يزال غامضا.
ويرجـــع مراقبـــون التشـــكك األفغاني إلى 
عالقاتهـــا الفاترة مع باكســـتان منذ أمد بعيد، 
حيث ما فتئـــت كابول تتهم جارتهـــا النووية 
بدعـــم طالبان لتعزيـــز أجندتهـــا الخاصة في 
البالد التـــي مزقتها الحرب، كمـــا أدى تقارب 
عبدالغنـــي مع إســـالم آباد منـــذ وصوله إلى 
الســـلطة العـــام الماضـــي إلى حالـــة من عدم 

االرتياح لدى بعض الدوائر.
وفـــي خضم ذلك، أبدت حكومـــة عبدالغني 
نوعـــا مـــن الليونـــة في هـــذه المســـألة حيث 
ردت علـــى المتشـــككين بأن باكســـتان ملتزمة 
بمحادثـــات الســـالم التـــي تهدف إلـــى إنهاء 
13 عامـــا مـــن الصـــراع بين طالبـــان والقوات 
األفغانيـــة واألجنبيـــة. وقـــال متحدث باســـم 
عبدالغني في وقت ســـابق ”تشـــير الرســـائل 
واإلجراءات األخيرة إلى أن باكســـتان ملتزمة 

بإحالل السالم واالستقرار في أفغانستان“.
وكان مستشـــار األمن القومـــي بالحكومة 
األفغانية الســـابقة رانجين دادفار ســـبانتا قد 
رحب بمبادرة الســـالم التي أطلقتها باكستان، 
لكنه في الوقت ذاته أعرب عن مخاوفه من ذلك 
الدور حينما قال ”الجيش الباكستاني ووكالة 
مخابراتـــه همـــا القوتان وراء حركـــة طالبان، 

وهذا يمنعني من التعلق باألمل“.
وتشـــترط طالبـــان خـــروج كافـــة القوات 
األجنبية من أفغانســـتان قبل الخوض في أي 
محادثـــات، األمر الذي يجعل جميع الفرضيات 

مطروحة في هذه القضية المعقدة.

كابول تشكك في نجاح 

عملية السالم مع طالبان

[ العالقات االستراتيجية مع موسكو تطغى على القمة المرتقبة لزعماء االتحاد األوروبي

الناتو يتحرش بروسيا من خالل التحضير لتدريبات عسكرية واسعة النطاق في دول البلطيق

◄ نقلت وكاالت اإلعالم الروسية 
الثالثاء، عن وزارة الدفاع الروسية 

قولها إن مناورات عسكرية بدأت في 
منطقة ستافروبول بجنوب البالد.

◄ قال وزير الخارجية األلماني 
فرانك فالتر شتاينماير أمس، إن حل 

أزمة أوكرانيا ال يزال بعيدا ألن كييف 
ال تزال بحاجة إلى الكثير من الدعم.

◄ ذكرت تقارير الثالثاء، أن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لم تستطع 

توضيح الجانب العسكري المحتمل 
في برنامج إيران النووي خالل 
مفاوضاتها في طهران اإلثنين.

◄ أقام مجلس السفراء العرب 
الجمعة الماضي في فندق 

”دوشستر“ بلندن حفل غداء وداعي 
على شرف إدوارد أوكادن وديفيد 

كاري مديري إدارة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية 
البريطانية وذلك على جهودهما 

اتجاه القضايا العربية واإلسالمية.

◄ تعهدت فنزويال أمس األول، بالرد 
”سريعا“ على ما وصفته بالتحركات 

األميركية الجديدة بعدما أعلنت 
واشنطن أن كاراكاس تمثل تهديدا 

ألمنها القومي.

◄ كشف مصدر دبلوماسي أفريقي 
أمس، عن أن وفدا من مجلس األمن 
سيصل إلى أديس أبابا الخميس، 

لبحث أزمة جنوب السودان بعد فشل 
طرفي النزاع في حلها.

◄ أعلنت كابول الثالثاء، عن مقتل 
ما ال يقل عن 20 مسلحا من طالبان 
وخمسة جنود في هجوم على نقاط 

عسكرية في منطقة باال بولوك بإقليم 
فاراه غرب أفغانستان.

باختصار

متابعون يـــرون أن برود اإلنكليز 

التقليـــدي يقابلـــه صبر روســـي 

تتعجـــل  ال  فموســـكو  معهـــود 

إلعادة عالقاتها مع لندن

◄

أخبار
«تخزيـــن بيانـــات األملان أمر غيـــر واضح على اإلطـــالق ومخالف 

للدســـتور، ألننا ال نعرف إلى أي مدى يمكن أن يفيد ذلك اإلجراء 

في مالحقة من يخطط ألعمال إرهابية».

ياسمني فهيمي
األمني العام للحزب االشتراكي الدميقراطي األملاني

«اتفاقية مينســـك حطمت خطط الالعب الخامس املختبئ خلف 

الكواليس، ألن ما فعله اتفاق نورماندي ألوكرانيا قوض التهديد 

األساسي للسالم الذي جاء من وراء املحيط». 

سيرغي ناريشكني
رئيس مجلس الدوما الروسي

«األســـتراليون ســـئموا مـــن تلقينهم دروســـا من األمـــم املتحدة 

بشـــكل خاص لطالبـــي اللجوء، بالنظـــر إلى أننا أوقفنـــا القوارب. 

وبوقفنا هذه القوارب، فإننا قد منعنا سقوط قتلى في البحر». 

توني أبوت
رئيس الوزراء األسترالي

فيليب هاموند:

العداء الروسي يذكرنا 

بأن لديها القدرة على أنها 

تشكل أكبر تهديد ألمننا

باراك أوباما: 

من السخرية أن يدافع 

أعضاء في الكونغرس عن 

قضية تهم متشددي إيران

أردوغان يعيد كاتم أسراره إلى رئاسة املخابرات التركية
} أنقرة - اســـتعاد الرئيس المستقيل لجهاز 
االســـتخبارات التركية خاقـــان فيدان منصبه 
فـــي خطوة مفاجئة عقب إعالنـــه التراجع عن 
خـــوض االنتخابـــات البرلمانيـــة المقررة في 
الســـابع من يونيو المقبل، حســـب ما أوردته 

وكاالت األنباء.
وكشـــف نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج 
فـــي ختـــام اجتماع لمجلـــس الوزراء مســـاء 
أمـــس األول، أن أحمد داود أوغلو أعاد تعيين 
كاتـــم أســـرار الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
إلى منصب مســـاعد وزير دولـــة مديرا لجهاز 
االســـتخبارات. وقـــال إن ”فيدان سيســـتعيد 

مهامه في وقت سريع�.
وجـــاء ذلك القرار بعد ســـويعات قليلة من 
إعالن رئيس االســـتخبارات ”القديم الجديد“ 
عن اتخـــاذه قرارا باالنســـحاب من الترشـــح 
لعضوية البرلمان في االنتخابات التشـــريعية 
المقبلة. وقال ”يبدو لـــي من الضروري اليوم 

أن أسحب ترشيحي لالنتخابات“.
ووضـــع العديـــد مـــن المراقبيـــن عالمات 
اســـتفهام كبرى بشـــأن تلـــك الخطـــوة التي 
يبدو أنها كانت مدفوعة برغبة من ”الســـلطان 
أردوغـــان“ الـــذي يعـــول عليه كثيـــرا في عدة 

ملفات ”حارقة“.

وكان فيـــدان أعلن مطلع الشـــهر الماضي، 
تقديم اســـتقالته من منصبه الذي يشغله منذ 
2010 ســـاعيا إلى الترشـــح عن حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم فـــي تركيا لخـــوض غمار 
االنتخابات، األمر الذي لم يرق ألردوغان حيث 

ندد علنا بقرار االستقالة حينها.
وقـــد تولـــى فيـــدان البالـــغ مـــن العمر 47 
عامـــا والمقرب جدا من عـــّراب إخوان العالم، 
محادثـــات الســـالم مـــع قـــادة حـــزب العمال 
الكردستاني، كما شـــارك عن كثب في سياسة 
تركيا تجاه الرئيس الســـوري بشـــار األســـد 

العدو اللدود ألنقرة.
ويعتبـــره سياســـيون في تركيا، مرشـــحا 
قويا لمنصب وزير للخارجية أو حتى رئيســـا 
للـــوزراء بعد االنتخابات خلفا لـــداود أوغلو، 
إذ يمكـــن أن يمهـــد حضـــوره مـــن جديد على 
رأس جهـــاز المخابـــرات إلى بلـــوغ أحد أبرز 

المناصب المهمة بالبالد.
ويســـعى الرئيـــس التركي إلـــى الحصول 
علـــى غالبية الثلثين فـــي البرلمان الجديد من 
أجل تعديل فصول من الدســـتور بهدف تعزيز 

صالحيات رئيس الدولة. 
وهـــذا األمر الـــذي اعتبر فـــي تركيا مثيرا 
للجـــدل بعـــد أن اتهمته المعارضـــة بمحاولة 

تغير النظام المعمول به إلى رئاسي ما يجعل 
تركيا ”دولة بوليسية“.

وتّرجـــح اســـتطالعات الـــرأي فـــوز حزب 
العدالة والتنمية في االنتخابات التي ستجري 

في الســـابع مـــن يونيو، حيث تعـــزو ذلك إلى 
ضعـــف المعارضـــة التركية التي لم تســـتطع 
إيقافـــه منذ توليـــه مقاليد دفة البـــالد منذ 13 

عاما.

خاقان فيدان يستعيد منصبه ولن يترشح لالنتخابات التشريعية



} عامن - شــــهدت العاصمــــة األردنية عمان، 
أول أمــــس االثنني، اإلعالن عــــن نتائج تقرير 
املعرفــــة العربــــي لعــــام 2014 الــــذي أظهــــرت 
نتائجه أّن من أهم التحديات التي تواجه نقل 
وتوطني املعرفة في الوطن العربي، هو عملية 
اســــتنزاف العقول العربية وهجرة الشــــباب 
من املنطقــــة العربيــــة، التي تعتبــــر من أكثر 
املناطق تضررا في ما يتعلق بخسارة وفقدان 

الكفاءات واملهارات اجلامعية والعلمية.
وجاءت النتائــــج لتظهر أّن أهم التحديات 
املطروحــــة تتلخص فــــي توطــــني املعرفة في 
املنطقــــة العربيــــة، باإلضافــــة إلــــى ضعــــف 
مؤسسات التعليم والتدريب والبحث العلمي 
وتضخــــم القطــــاع العام احلكومــــي، وضعف 
القطــــاع اخلاص وبطالة الشــــباب وهجرتهم، 

وإغفال اإلصالح والدعم للغة العربية.
عــــدد  أن  إلــــى  التقريــــر  نتائــــج  ولفتــــت 
األمّيــــني في املنطقــــة العربية بلغ ســــنة 2012 
نحــــو 51.8 مليــــون أمي عن ســــن 15 عاما فما 
فــــوق، كان النصيــــب األوفر من هــــؤوالء في 
صفوف النســــاء، حيث بلغت نسبة املرأة من 
عــــدد األميني 66 باملئة، وفق أحــــدث البيانات 

الصادرة عن منظمة اليونسكو.

فجوة معرفية متعددة المظاهر

العربيــــة  املنطقــــة  دول  تســــعى  فيمــــا 
إلــــى الولــــوج ملجتمع املعرفــــة، فــــإن الواقع 
واملؤشــــرات ذات العالقة يدعــــوان إلى املزيد 
من القلق. وتبّني مؤشرات املعرفة واقتصادها 
التي يعدهــــا البنك الدولــــي، تواضع التطور 
في األداء العربي واستمرار حدة الفجوة بني 
املنطقــــة العربية ومناطــــق العالم األخرى في 
مؤشري املعرفة واقتصاد املعرفة خالل الفترة 
مــــا بني عامــــي 2000 و2012. وعلــــى الرغم من 
التقدم الذي حققته الــــدول العربية في بعض 
مؤشــــرات املعرفة، فإّن مؤشر اقتصاد املعرفة 
للمنطقــــة العربية للعام 2012 (الذي احتســــب 
مــــن قبل فريق التقرير بناء على بيانات البنك 
الدولي وشــــمل 17 دولة عربية)، يقل كثيرا عن 

مؤشر اقتصاد املعرفة لدول العالم.
وتبــــّني مجمل البيانــــات املتوفرة أن تقدم 
املنطقــــة العربيــــة نحــــو اقتصــــادات املعرفة 
وطمــــس الفجــــوة املعرفيــــة مــــا زال ضئيال، 
املتطلبــــات  بزيــــادة  قــــورن  إذا  خصوصــــا 
التنمويــــة الناجمة عن تغّيــــرات بنيوية، مبا 
في ذلك تزايد الســــكان وتغير أمناط املعيشة 
وتصاعد الكتلة الشــــبابية وما يرافق ذلك من 

متطلبات وحتديات وطموحات.
ويعكس ترتيب الــــدول العربية في تقرير 
 ،2014  –  2013 لســــنة  العامليــــة  التنافســــية 
األوضــــاع التنمويــــة ســــواء االقتصاديــــة أو 
االجتماعيــــة منها، وإلى حــــد كبير، األوضاع 
املعرفية ملا تتســــم به من فجــــوات وتباينات، 
سواء فيما بينها من جهة أو بينها وبني سائر 

دول العالــــم مــــن جهة أخرى؛ فمــــن أصل 148 
دولة أدرجت ضمن تقرير التنافســــية العاملية 
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، يتبّني 
أن دول اخلليج، احتلت مراتب متقدمة نسبّيا 
تعكس تقدمهــــا االقتصادي من جهة وتقدمها 

على محاور املعرفة من جهة ثانية.

يفيد مؤشــــر االبتكار العاملــــي للعام 2014 
بوجــــود فجوة حــــادة في مؤشــــرات االبتكار 
ومؤشــــرات املعرفة ويتجلى ذلك باخلصوص 
في قيمة وترتيب وتطور مؤشــــرات ”االبتكار 
العاملــــي“ باملنطقــــة العربيــــة مقارنة مبناطق 
العالم األخرى. كما يبّني املؤشــــر التفاوت في 
األداء في بعض مؤشرات املعرفة عبر البلدان 
العربية لفائدة بلــــدان اخلليج ذات االقتصاد 

النفطي.
وبناء عليه، فإن الدور الرئيس الذي ُميكن 
أن يضطلــــع بــــه الشــــباب العربي في ســــبيل 
تقليص الهوة بــــني مجتمعاتهم واملجتمعات 
املتقّدمة معرفيا، كان أســــاس الرؤية املقترحة 
بهــــدف صياغــــة منظومــــة التحــــرك املطلوبة 
إلدمــــاج الشــــباب في نقــــل وتوطــــني املعرفة 

باملنطقة العربية التي عرضها التقرير.
ووفق تلك الرؤيــــة، مت التوصل إلى جملة 
من االســــتنتاجات املهمة مفادهــــا أن التنمية 
اإلنســــانية وبناء مجتمــــع املعرفة في املنطقة 
العربيــــة، يواجهــــان حتديات كبيــــرة أهمها 
وثانيها  التعامــــل مــــع ”الفجــــوة املعرفيــــة“ 
”الطفــــرة الشــــبابية“ ومــــا تنطــــوي عليه من 
أبعاد تتعلــــق بفرص العمــــل والبطالة وبناء 
القــــدرات. أما التحــــدي الثالــــث فهو إصالح 
”البيئــــات التمكينية الداعمة“ مبا تشــــمله من 
نظم التعليم والتدريب، ومبا في ذلك احلريات 
مبفهومها األوسع والنظم والقوانني الناظمة 
واحلاميــــة لعمليات اإلدماج الفاعل للشــــباب 

العربي في عمليات نقل املعرفة وتوطينها.
وعلــــى الرغــــم مــــن اإلجنــــازات احلاصلة 
فــــي بعض الدول، فإن الفجــــوة املعرفية التي 
تعاني منها املنطقة العربية بشكل عام، تتسم 
بغياب احملرك الرئيس الذي يســــمح بالولوج 
إلى اقتصاد ومجتمــــع املعرفة إلحداث تنمية 

حقيقية.

التحديات وسبل التجاوز

احلاضنــــة  البيئــــات  حتديــــات  تتنــــوع 
ســــواء فــــي نوعها أو حجمهــــا أو حدتها بني 
دولة عربيــــة وأخرى، على أن الســــمة العامة 
هذه لتحديات تتمثل بشــــكل عــــام في ضعف 
مؤسســــات بناء رأس املال البشري (باألساس 
فئة الشــــباب) وعلى رأسها مؤسسات التعليم 
والتدريب والبحــــث العلمي، وتضخم القطاع 
العام احلكومي في التشغيل غير املنتج الهادر 
لطاقــــات الشــــباب، ناهيك عن قــــدرات الدولة 
املســــتندة علــــى التوجهات الريعيــــة املتبناة 

في معظم الدول العربيــــة، وما يرافق ذلك من 
تأثير ســــلبي مضاعف على عمليات التنمية، 
وضعــــف القطاع اخلاص الذي ينعكس بدوره 
علــــى ضعف الصناعــــات التحويلية، وضعف 
قطاع ريادة األعمال، وبطالة الشباب وهجرته 
أو نزيــــف العقــــول العربيــــة، وأخيــــرا فجوة 
احلريــــات مبفهومها األوســــع املشــــتمل على 
ضعف املســــاءلة والشــــفافية وضعف حوكمة 
املؤسسات. هذه التحديات تفرض على الدول 
العربيــــة أن تتعامــــل مــــع مرتكــــزات املعرفة 
جميعها، وهو ما يوفــــر ويخلق فرص العمل 

واالندماج الفاعل للشباب. 
وتلعب اإلصالحات الضرورية ملؤسســــات 
اإلنتــــاج وبناء السياســــات وتنميــــة الثقافة، 
دورا كبيــــرا كبيئات متكينية حاضنة لكل هذه 

املتغيرات.
وقد أبرزت الثورة املعرفية التي يعيشــــها 
العالم اليوم أهمية رباعية املعرفة والشــــباب 
والتنميــــة والعوملة، وكشــــفت كذلك عن أهمية 
توطني املعرفة واســــتخدامها ودمج الشــــباب 
لضمان الفاعليــــة اإليجابية لعالقات االرتباط 
بــــني أطراف هــــذه الرباعية، وهو مــــا يتطّلب 
اعتمــــاد سياســــات وصياغة اســــتراتيجيات 
إدارة املعرفة وإدارة املؤسســــات، وتأســــيس 
نظم احلكم الرشــــيد والعدل االجتماعي، إذ أّن  
النجــــاح في بناء مجتمــــع املعرفة في املنطقة 
العربية، يكمن في مدى قدرة الدول الســــاعية 
إلى حتقيــــق هذا الهدف على بنــــاء تنظيمات 
وآليــــات وشــــبكات الســــتدامة نشــــر املعرفة 
املضمرة والصريحة، وبناء الشبكات وتقدمي 

مناذج اقتصادية متقدمة.
وال شــــّك أّن ثمــــة ضــــرورة أمــــام كل دول 
املنطقــــة العربية إلحــــداث التنميــــة الثقافية 
املســــتنيرة الداعمة للحداثة وطــــرق التفكير 
العلمي والنقــــد واإلبداع، وكذلك بناء القواعد 

االجتماعية والسياســــية التي متكن الشباب 
من توســــيع فرص اختياراتــــه واندماجه في 
االقتصاد التنافســــي العاملــــي، خاصة أن ذلك 
سيؤدي إلى اســــتكمال مشروع النهضة الذي 
مــــن دونه ســــيكون من الصعب بنــــاء مجتمع 
املعرفة، وإجناح عمليات نقل وتوطني املعرفة 

لتحقيق هذا الهدف.

فرصة تاريخية لبناء مجتمع المعرفة

متــــر املنطقــــة العربيــــة حاليــــا مبنعطف 
تاريخــــي تتمتع فيــــه بالثروة الشــــبابية إلى 
جانــــب الثــــروة املالية، وهــــو منعطف يتميز 
أيضا بتصاعد الثورة املعرفية والتكنولوجية 
التي يعيشــــها العالم املتقدم، واملتاحة بحكم 
الطبيعــــة العومليــــة للمعرفــــة والتــــي ميكــــن 
الوصول إليها إن توفرت اإلرادة السياســــية 
واملجتمعيــــة احلقيقية، وبحكم طبيعة الواقع 
الليبرالي الســــائد في العالــــم على الرغم من 

وجود العديد من العوائق واملكبالت.
 ويعنــــي توّفــــر ثالثيــــة الثــــروة املاليــــة 
والثــــورة  اإلنسانية-الشــــبابية  والثــــروة 
املعرفيــــة العامليــــة، أّن فرصــــة العالم العربي 
إلحــــداث انطالقتــــه متاحــــة، ال بــــل مطلوبة 
وبقــــوة، وهي فرصة لتنتقل فيها دول املنطقة 

من اقتصاد ريعي تقليدي إلى اقتصادات 
املعرفــــة ومن طفرة شــــبابية إلى 

كنز دميوغرافي يســــتثمر في 
الشــــباب الفاعل اقتصاديا 

ميتلكه  مبــــا  واجتماعيا 
وفعاليات  جتهيزات  من 
معرفيــــة مبنيــــة علــــى 
أســــس املعرفة واملهارة 
والقيــــم، لبناء إنســــان 
عربــــي جديد فــــي عالم 

جديــــد، ينعــــم باحلريــــة 
والعزة والرفاهية. 

حتــــرك  أّي  ويعتمــــد 
االندماج  حتقيق  نحو  مستقبلي 

الفاعل للشباب في عمليات نقل املعرفة 
وتوطينها على توفر عناصر رئيسة أربعة؛

[ أوال: تعزيز نظم متكني الشباب العربي. 
[ ثانيــــا: تقوية نظم توطــــني املعرفة مبا 
في ذلــــك عمليات نقلهــــا وإنتاجها وكذلك 
توظيفها بشــــكل ناجــــع لتعزيــــز التنمية 

اإلنسانية.
[ ثالثا: توفير البيئات احلاضنة والداعمة 

لكل من العنصرين السابقني. 
[ رابعــــا: توفيــــر اآلليــــات املطلوبة على 
أرض الواقــــع لتحقيــــق التفاعل اإليجابي 
بني النظم الثالثة السابقة للتحرك الفاعل 
واملؤثر مــــن جانب الشــــباب العربي لنقل 
املعرفــــة وتوطينهــــا وتوظيفهــــا، وصوال 

إلى الهدف األســــمى وهو بناء مجتمعات 
واقتصــــادات املعرفــــة وحتقيــــق التنمية 
الشــــاملة املســــتدامة في أرجــــاء املنطقة 

العربية. 
ويتطّلــــب اإلبحار فــــي بحار املعرفة ســــفينة 
متتلــــك بنية قويــــة وقاعدة متينــــة ومحركات 
تعمل بانتظام وشــــراعا يقودها إلى شواطئ 
التقــــدم والنهضــــة. وهــــو تشــــبيه مجــــازي 
يصور مســــيرة املجتمعات العربية في غمرة 
التحديــــات احمللية واإلقليميــــة والعاملية؛ أما 
بنية السفينة، فهي البيئات التمكينية القوية 
احلاضنة والداعمة لكل مفردات النهضة التي 

تتطلع إليها الدول العربية.
أّما قاعدة الســــفينة فتمّثل منظومة البنى 
والعمليــــات واملؤسســــات األساســــية لنقــــل 
املعرفــــة وتوطينها وتوظيفهــــا، والتي يرتكز 
عليها شراع ميثله الشباب، وهم أيضا مبثابة 
الربان في هذا التصور املجازي، أّما محركات 
الســــفينة فهي اآلليات التي متكن الشباب من 
املهــــارات واملعارف والقدرات املؤهلة في هذه 

السيرورة املعرفية.
ومن ثمة فإن ســــفينة املجتمعات العربية 
متتلك ميزات تنافسية بفضل سواعد أبنائها 
الشــــباب وهي قادرة على اإلبحــــار ومجابهة 
ومواجهــــة التحديات الثقافيــــة واالقتصادية 
وتشــــق  والسياســــية،  واالجتماعيــــة 
البحار بفضل املعرفة واإلمكانات 
وسياســــات  برؤى  وتتوجــــه 
ســــليمة  واســــتراتيجيات 
مســــارها  فــــي  وبنــــاءة 
ميتلكــــه  مــــا  بفضــــل 
أبناؤهــــا الشــــباب من 

قدرات ومهارات.
قويــــة  ســــفينة   
وشــــراعها،  بجســــمها 
نظــــم  مــــن  وقاعدتهــــا 
العلــــم واملعرفــــة والبحث 
والتطويــــر حتّقــــق الرخــــاء 
لإلنســــان فــــي املنطقــــة العربية 
على مرتكزات املعرفة وأســــس العدالة 

االجتماعية.
وبذلــــك تعــــّد الرؤيــــة النقديــــة اإليجابية 
املتبنــــاة في تقريــــر املعرفة العربــــي الثالث، 
دعــــوة ملحة إلــــى اغتنام الفرصة الســــانحة 
لدمج املعرفــــة واالبتكار والتقدم التكنولوجي 
بوصفها رافعة للتنمية، مع التركيز على قطاع 

الشباب واألجيال الناشئة. 
ومازالــــت الفرصــــة قائمة وقويــــة إلعداد 
الشــــباب وتكوينــــه ودمجه دمجــــا فاعال في 
توطني املعرفة، واملســــاهمة فــــي بناء التقدم. 
فاملعرفــــة هي الرافعة في بنــــاء مجتمع جديد 
يســــهم بفاعلية في حركة تقدم العالم في إطار 

العوملة اجلديدة. 
امتالك الشباب معارف العوملة ومهاراتها 
وقيمهــــا في إطار رؤيــــة عربيــــة للولوج إلى 
مجتمع املعرفة، هو الطريق الصحيح واألمثل 
لتحقيــــق أهداف دمج الشــــباب في ســــيرورة 
النقل والتوطني، مبا يحقق تقدم دول املنطقة 
العربيــــة باجتاه إرســــاء التنمية اإلنســــانية 
املســــتدامة القائمــــة علــــى أســــس املواطنــــة 

اإليجابية والعدالة االجتماعية.

تقرير المعرفة العربي: توطين المعرفة عربيا رهان قابل للتحقق
[ الثروات المالية والشبابية رافعة للتنمية وميزة تنافسية هامة  [ تواضع األداء العربي ال ينفي إمكانية ردم الفجوة المعرفية

ضــــــرورة نقل املعرفة وتوطينها كمدخل للتنمية في الوطن العربي والتعويل على الشــــــباب 
ــــــه إلمتــــــام هذه املهمة، رغم ارتفاع ســــــقف التحديات ووجــــــود العديد من املعيقات  وتهيئت
والعراقيل التي حتول دون ذلك، كانت من بني أبرز النقاط التي كشــــــفت عنها نتائج تقرير 
ــــــب العربي لبرنامــــــج األمم املتحدة  ــــــي“ لعام 2014 الذي يعده ســــــنويا املكت ”املعرفــــــة العرب
اإلمنائي ومؤسســــــة محمد بن راشد آل مكتوم، وحمل هذا العام عنوان ”الشباب وتوطني 
املعرفة“، بهدف مساعدة املسؤولني واملهتمني على وضع اخلطط واالستراتيجيات الكفيلة 

بتحقيق اندماج فاعل للشباب في عملية نقل املعرفة وتوطينها عربيا.

51.8
مليون أمي في سن 15 

عاما فما فوق في العالم 

العربي خالل سنة 2012، 

وفق اليونسكو
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في 
العمق

{املجتمـــع العلمي العربي قـــادر على العطـــاء والنجاحات العلمية، 

 االختراعـــات العربيـــة في ازديـــاد، حيث أصبحـــت العقول 
ّ

كمـــا أن

العربية قريبة من املساهمة في اقتصاديات املعرفة}.
عبداللـه عبدالعزيز النجار
رئيس املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

{العالـــم كلـــه يتجه إلى اقتصاد املعرفة، وكل مـــا يحدث في معامل 

وورش الجامعات البـــد أن ينتقل إلى املصانع، خاصة أن مصر لديها 

العنصر البشري من علماء وباحثني وال ينقصها شيء}.
السيد عبداخلالق
وزير التعليم العالي املصري

{دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحدة تعمل علـــى التحول إلـــى اقتصاد 

املعرفة، وهي لذلك تضع التعليم في ســـلم أولوياتها كونه يشكل 

العامل األساسي في هذا التحول}.
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع اإلماراتي

إهتمام اإلمارات باالبتكار والعلوم يبوئها لتنال مراتب متقدمة وتكون مثاال يحتذى لباقي بلدان المنطقة

للعام  العالمي  االبــتــكــار  مــؤشــر 

حادة  فجوة  بوجود  يفيد   2014

العربية  المنطقة  مؤشرات  بين 

والدول األخرى

◄

مطالبة  العربية  المنطقة  دول 

مستنيرة  ثقافية  تنمية  بإحداث 

التفكير  وطــرق  الحداثة  تدعم 

العلمي والنقد واإلبداع

◄

لمعارف  العربي  الشباب  امتالك 

الــعــولــمــة ومــهــاراتــهــا الــطــريــق 

األمثل لتحقيق أهداف دمجه في 

سيرورة نقل المعرفة وتوطينها

◄

تطور مؤشرات االبتكار العالمي في البلدان العربية 2012 - 2014 
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} بغــداد – يعيش العراق هذه األيام على وقع 
معركـــة تكريت، التي تراهن القـــوات العراقية 
وامليلشـــيات الشـــيعية املواليـــة إليـــران على 
جعلها مقبرة ملقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وســـط حتذيرات من عواقب هذه املعركة التي 
ســـتكون بداية فعلية حلرب طائفية أصلها في 
العـــراق وفروعها متتّد على كامل بالد الشـــام 

وشظاياها تطال املنطقة اإلقليمية.
وبخالف معارك أخرى شّنت، وماتزال، ضّد 
تنظيم داعـــش، في مناطق مختلفة من العراق، 
تكتســـي معركة تكريـــت أهمية كبـــرى، ال تقّل 
أهمية عـــن املعركة املنتظرة الســـتعادة مدينة 
املوصل بعد ســـيطرة تنظيـــم داعش عليها في 

الصيف املاضي.
يكّرس الهجوم على تكريت رسمّيا التواجد 
اإليرانـــي فـــي الســـاحة العراقية، حيـــث بدأ 
النفـــوذ القوي إليـــران يظهر إلـــى العلن أكثر 
من أي وقت مضى، فـــي األيام األخيرة، عندما 
أخذت املليشـــيات املدعومة مـــن إيران املبادرة 
في القتال ضد تنظيـــم داعش، بينما كان كبار 
القادة اإليرانيني يســـاعدون علنـــا في توجيه 

القتال.
وأبرز مثال يترجم ذلك، هو الظهور العلني 
وقائد  للجنرال قاسم ســـليماني، ”رجل الظّل“ 
قوات القدس اإليرانية، في تكريت. وبحسب ما 
نشـــرت وكالة ”فارس“ اإليرانية، فإن سليماني 
وصـــل إلـــى تكريـــت يـــوم الســـبت، ”لتقدمي 
االستشـــارات للقـــادة العراقيني. وقد نشـــرت 
لـــه صورا مع قيـــادات «معركة تكريـــت»، التي 
انطلقت رسميا األسبوع املاضي، بعد حشد ما 
يقرب مـــن 30 ألفا من جنـــود اجليش العراقي 
وقوات «احلشد الشـــعبي» وميليشيات شيعية 

تابعة إليران.  
ودليـــل آخر ال يقـــّل خطورة هـــو تصريح 
علـــي يونســـي، مستشـــار الرئيـــس اإليراني، 
حســـن روحاني، الذي قال إن ”إيران أصبحت 
إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها 
بغـــداد حاليا، وهي مركـــز حضارتنا وثقافتنا 

وهويتنا اليوم كما في املاضي“.
صحيح أن تكريت ميـــدان مهم في احلملة 
برمتها، لكن االستيالء عليها من قبل مليشيات 
شـــيعية ســـيكون فـــوزا إيرانيـــا، وتتويجـــا 
خلطـــة يتّم تنفيذها منذ عدة أشـــهر، بدأت من 
خـــالل تقـــدم القـــوات العراقية/اإليرانية عبر 
محافظة ديالى، انطالقـــا من احلدود اإليرانية 
”مســـترّدة“ تدريجيـــا مدنـــا مهمة مـــن تنظيم 
الدولة اإلســـالمية. كما أن معركـــة تكريت لها 
وخاصة بالنسبة إلى اجلنود  مكانة ”عاطفية“ 
واملقاتلني الشيعة حيث أنها املكان الذي شهد 
مذبحة معســـكر ســـبايكر ،في يونيو املاضي، 
حني قام تنظيم داعش بإعدام 1700 من اجلنود 

الشيعة.
لكن، كيـــف أمكن للعراقيني أن يســـتأمنوا 
إيـــران ملســـاعدتهم على التخّلص مـــن تنظيم 
داعـــش، رغـــم ما بينهمـــا من حـــروب وتاريخ 
طويل من الصراعات التي ال يبدو أن اإليرانيني 
استطاعوا نسيانها؟ وما هو املوقف األميركي، 
من التغلغل اإليراني فـــي العمق العراقي؟، ما 
النتائج التي ستترتب على وجود قائد إيراني 
على رأس القوات التي ستســـتعيد تكريت من 
”داعش“ بدعـــم أميركي؟ وألن جتربـــة العراق، 
والغـــزو األميركي لـــه، أثبتت ومازلـــت، أن ما 
بعد أّي مواجهة عسكرية هو أهم من املواجهة 
نفســـها، فأي مســـتقبل ينتظر تكريت، وديالى 
واملوصـــل وبغـــداد، والعراق بأكملـــه  بعد أن 
يتمّكن قاســـم سليماني من نشـــر فرقه في كّل 

مكان في البالد؟

األسباب التاريخية

الفرنسية  خّصصت صحيفة ”ليبراسيون“ 
ملّفا مطّوال عن التواجـــد اإليراني في العراق، 
 L’Iran perce” والعنوان الفرنســـي للملف هو
en Irak“. الترجمـــة األولية والواضحة للعنوان 

الفرنســـي هي ”إيران تظهر فـــي العراق“، لكن 
اجلملة الفرنســـية حتتوي على لعب ”صوتي“ 
بالكلمـــات، يعكـــس إلـــى حـــّد مـــا احلقيقـــة 
perce/ املوجـــودة علـــى أرض الواقع، فكلمـــة
perse تعني في اللغة الفرنســـية ”الفرس“، أي 
املعنى الضمني للعنوان الفرنســـي هو ”إيران 

الفارسية في العراق“.
يقّدم املعنـــى الضمني للعنوان الفرنســـي 
أحد أبرز التفسيرات التي يرتكز عليها اخلبراء 
والباحثـــون، فـــي قراءاتهم ألســـباب التواجد 
اإليرانـــي في العـــراق. وهي أســـباب تتجاوز 
بعدها االســـتراتيجي السياســـي الراهن، إلى 
أبعاد أخـــرى تاريخيـــة وطائفيـــة وعقائدية، 
عند بعـــض احملّللني، وفهم  وأيضا ”نفســـية“ 
هـــذه األبعاد يؤّدي بدوره إلى اســـتيعاب مدى 
خطـــورة التواجد اإليراني في العراق، وأهمية 
معركـــة تكريت، وتوّقع ما ســـيحصل بعد هذه 

املعركة.
ال يشـــّكك أغلب اخلبراء في أن ما يواجهه 
العراق اليوم، من مؤامرات إيران، مرّده الهزائم 
التـــي منيت بهـــا اإلمبراطورية الفارســـية في 
العراق، األمر الذي وّلد رغبة مرضية انتقامية 
غّذتها أفكار والية الفقيه التوّسعية، وتعقيدات 

امللّفات اإلقليمية واإلستراتيجية احلالية.
من بني الدراســـات احلديثـــة التي تناولت 
اجلانب التاريخـــي للدور اإليراني في العراق، 
لتبيـــان أهمية معركة تكريت، دراســـة للباحثة 
األميركيـــة، ج. أ. دايـــر (J. E. Dyer)، تقول إن 

احلملـــة التي تقودها إيران فـــي العراق ترتكز 
على خاصيتني رئيسيتني، جغرافية وتاريخية، 

تكّمالن القراءة السياسية للقضّية:
اخلاصية األولى هي أن إيران على وشـــك 
احلصول على أكبر املكاسب اجليواستراتيجية 
مـــن الصراع في العـــراق إلى حـــد اآلن، وذلك 
بقطـــع الطريـــق عـــن وصـــول تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية إلى بغداد، من اجلهة الشمالية على 
طول نهر دجلة. أيضا، وفي ما يتعّلق باجلانب 
اجلغرافي، ميّثـــل اإلقليم الفرعـــي الذي يضّم 
تكريت وســـامراء ومحافظة ديالى من الشـــرق 
الطريق املركزي الوســـطي نحـــو قلب العراق 
احلضري من ”سربل ذهاب“، املمر العظيم عبر 

جبال زاغروس من الوسط الغربي إليران.
اخلاصيـــة األساســـية الثانيـــة، وفق ج. أ. 
دايـــر، التي اشـــتغلت في املخابـــرات البحرية 
األميركيـــة، في دراســـتها التـــي حملت عنوان 
”الوضع اجليوسياســـي ملعركـــة تكريت“، هي 
خاصيـــة جغرافية إســـتراتيجية، حيث توجد 
تكريت في محافظة صـــالح الدين، وقريبة من 
محافظـــة ديالى، وهاتـــان احملافظتان حتمالن 
ثقـــال تاريخيـــا هائال، فهـــذا املمر في شـــرق 
العـــراق، هو املـــكان الذي حتـــارب فيه الفرس 
والعثمانيـــون والعرب من أجل بســـط النفوذ 

على مدى قرابة 1400 عاما.
وتقـــع محافظة صـــالح الدين بـــني مدينة 
ســـامراء املقدسة عند الشـــيعة ومدينة بيجي 
التي تضم أحد أهم مصافي النفط في العراق. 

إضافـــة إلى رمزيـــة املدينة على اعتبـــار أنها 
مسقط رأس صّدام حســـني. بينما تعد تكريت 
التـــي تبعـــد 80 ميـــال مـــن بغـــداد، العاصمة 
الروحيـــة لنظام صدام حســـني، كمـــا أن هذه 
املدينـــة، التـــي تتميـــز بثقلها االســـتراتيجي 
واالقتصادي، كانت آخر مدينة أساسية تسقط 
بيد القوات األميركيـــة خالل غزوها البالد في 

عام 2003.

تسلل إيران في معركة تكريت

بـــدأت معركـــة تكريـــت الصيـــف املاضي 
عندمـــا اســـتولى عليهـــا تنظيم داعـــش، بعد 
سيطرته على ديالى، بغاية التقّدم نحو بغداد. 
وتوقفت املسيرة لعدة أشهر في اخلانقني التي 
ســـليماني وميليشـــياته الصيف  ”استعادها“ 
املاضـــي. لكن مـــا إن بـــدأت قـــوات التحالف 
الدولية في قصف داعش في أماكن أخرى حتى 
بدأت املزيد من املدن، التي يســـيطر عليها هذا 

التنظيم في الســـقوط، تـــاركا، أحيانا، املجال 
لدخول إيران.

ومثلمـــا كانت مشـــاركة قاســـم ســـليماني 
مؤّثـــرة في معركة القصير في ســـوريا، تتمثل 
مشـــاركته في معركـــة تكريت، بشـــكل واضح، 
بوصفه مخططا اســـتراتيجيا وقائدا للمعركة، 
التي تعتبرها الباحثـــة األميركية، ج. أ. داير، 
”معركـــة ســـليماني ومـــن ثمة معركـــة إيران“. 
وهذا أمر واضح تعكســـه إشارات ذات أهمية 
خاصة مثـــل احلضور الكبير وبأعـــداد هائلة 
لكتائـــب حـــزب الله،  وهـــو تنظيم قام قاســـم 
ســـليماني بتأسيســـه بنفســـه. ويذكر أنه قبل 
بدايـــة الهجوم الشـــيعي على تكريت مت نشـــر 
فيديو على االنترنت يظهر مقاتلي كتائب حزب 

الله متوجهني نحو املعركة.
وتؤّكد الباحثة ج. أ. داير أن معركة تكريت 
ما كانت لتحدث دون ســـليماني ولواء القدس 
اإليرانـــي. وهـــو أيضا مـــا تؤّكـــده املعلومات 
التي ينقلها شهود عيان على مواقع التواصل 
االجتماعـــي، خصوصـــا تويتر، وتبـــّني مدى 
مشـــاركة اإليرانيـــني فـــي احلرب التـــي تدور 

رحاها في تكريت.
أسباب أخرى تســـوقها الباحثة األميركية 
فـــي قراءتها للخلفيات التاريخية-السياســـية 
ملعركة تكريت، وأصـــول التواجد اإليراني في 
العـــراق، من ذلـــك قولها إنه بعـــد ثالثة قرون 
ونصـــف من ”معاهـــدة زهـــاب“، (تعرف أيضا 
مبعاهدة قصر شـــيرين)، وجدت إيران، ما بعد 
ثورة اخلميني، نفسها في مواجهة خطر جدي 
من عـــراق مســـتقل وأصولي. وفجـــأة أصبح 
الطريق إلـــى بغداد أهمية جغرافية عســـكرية 

من جديد.
وبعـــد الغزو األميركي للعراق ســـنة 2003، 
كانـــت إيـــران جاهـــزة لالضطراب الـــذي تلى 
ذلك فـــي بالد الرافدين باالعتمـــاد خاصة على 
مليشـــيات قاســـم ســـليماني من ”املجموعات 
املســـتعدة لتلبية النـــداء. واليوم،  اخلاصـــة“ 
يتكّرر نفس الســـيناريو في ظـــّل احلرب التي 
يقودهـــا التحالف الدولي، بزعامة واشـــنطن، 
ضـــّد داعـــش في العـــراق. وكانت تلـــك فرصة 
أخرى ”على مـــا يبدو أتاحها الله لإليرانيني“، 

وفق داير.

حرب طائفية

لـــم يكتف الغـــرب بتليني العـــراق لتتمكن 
إيـــران من االســـتيالء عليه بطريقـــة خفية بل 
فقـــد عزمـــه وتصميمـــه بالتحديد فـــي الوقت 
احلاسم. وال يبدو العراقيون، السنة، مقتنعني 
باالنتقادات التي توّجهها واشـــنطن لطهران، 
وادعائهـــا بأنهـــا تدين ذلـــك، فأغلبهـــم مؤّيد 
لتفسير الباحثة في مركز الدراسات واألبحاث 
الدولية الفرنســـي، مرمي بن رعـــد، حيث قالت 
إن ”إدارة باراك أوباما ســـلمت مفاتيح العراق 
إلـــى طهران“. وخلصت الباحثـــة، في تصريح 
التدخـــل  أن  إلـــى  ”ليبراســـيون“،  لصحيفـــة 
اإليراني يغـــّذي أكثر املجموعـــات تطّرفا لدى 
الســـّنة، وال أحـــد يغفـــل عن خطـــورة املعارك 
العنيفة التي قـــد تندلع بني الطرفني ويحركها 

املنحى العقائدي لكال اجلانبني.
كل املعطيات تؤّشـــر إلى أن معركة تكريت 
ليســـت مجرد جبهة قتال، بل هي بداية املعركة 
الكبرى وأساســـها. كما يبـــدو من الواضح أن 
املعركة لن تكشـــف القـــوة القتالية للخصمني 
على األرض فحســـب بل تقّدم صورة على مدى 
هيمنة إيران على امليلشيات وخطورة األسلحة 
التـــي زودت بهـــا املوالـــني لها، فـــي العراق، 
وهو ما من شـــأنه أن يدفع إلى التساؤل حول 
مستقبل هذه القوات التي قد تعيد إلى الذاكرة 
منوذج حـــزب الله واحلوثيـــني، خصوصا في 
ظّل غياب واضح لسلطة الدولة العراقية، التي 
أضحى جيشها، الذي كان  أحد أقوى اجليوش 
العربية، إلى قّوة تابعة إليران، فيما حكومتها 
عاجزة عن وضع خطط مستقبلية للبالد، بعيدا 

عن إمالءات واشنطن وطهران.

إيران تقود معركة تكريت.. حرب ضد داعش أم انتقام من العراق

[ إدارة باراك أوباما سلمت مفاتيح العراق إلى طهران  [ قاسم سليماني يشكل المدينة لما بعد داعش
تّتجــــــه األنظار، هــــــذه األيام، نحــــــو مدينة 
تكريت العراقية حيث تدور رحى حرب بني 
قوات من اجليش الشعبي، وقوات احلشد 
الشعبي وميلشيات إيرانية، وتنظيم الدولة 
اإلســــــالمية. وهي معركة يقول خبراء إنها 
ــــــح صفحة جديدة فــــــي امللف العراقي،  تفت
سيكون بطلها هذه املرة التواجد اإليراني 
الرسمي واملعلن عنه، مبا يشير إلى أن نذر 
ــــــدّق أبواب العراق،  حرب طائفية خطيرة ت

ومن ثمة املنطقة.

في 
العمق

{إيران تستولي على العراق، وينتابني بعض القلق إزاء صعوبة إبقاء 

االئتالف للمضي في مواجهة التحدي ما لم تضع الحكومة العراقية 

استراتيجية وحدة وطنية سبق أن التزمت بها}.

اجلنرال مارتن دميبسي
رئيس أركان اجليوش األميركية

{تنظيم داعش سيســـتفيد مـــن الهجوم على تكريت حتى لو خســـر 

عســـكريا طاملا أن املنتصرين ميليشـــيات طائفية تتصرف بنفس 

أسلوبه}.

حسن حسن
كاتب ومحلل بصحيفة ”األوبزرفر“

{إيران ومنذ ســـقوط صدام حســـني أصبح لهـــا تأثير كبير جدا في 

العراق بات يتنامى، أعتقد أنه ينمو بشـــكل أكبر وصار يتخذ شكال 

مباشرا في األشهر املاضية}.

ديفيد بولوك
باحث مبعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

كتائب حزب الله التابعة لقاسم سليماني ترفع راياتها في تكريت مكان رايات داعش

من  مخاوف  تثير  تكريت  عملية 

السكان  بحق  انــتــقــام  عمليات 

الشيعة  قادة  وأن  السنة السيما 

اعتبروها ثأرا لمجزرة سبايكر

◄

{إيـــران أصبحـــت إمبراطوريـــة كمـــا كانـــت عبر 

التاريـــخ وعاصمتهـــا بغـــداد حاليـــا، وهـــي مركز 

حضارتنـــا وثقافتنـــا وهويتنـــا اليـــوم كمـــا فـــي 

املاضي}.

علي يونسي
مستشار الرئيس اإليراني

◄

} واشنطن - يشير حيدر اخلوئي، في حتليل 
صدر عن املعهد امللكي البريطاني للدراســـات 
الدولية، ”تشـــاتام هاوس“، إلى أن األميركيني 
واإليرانيني، وبعيدا عن خالفهما حول الوضع 
السائد في سوريا، يتفقون بشأن ما يجري في 
العراق. ولكن نظرا العتبارات سياسية واسعة 
ســـوف لن تعترف ال واشـــنطن وال طهران بأن 
هناك أي شـــكل من أشـــكال التعاون الضمني 
فـــي العـــراق. ومن املرّجـــح أن يكـــون بالفعل 
هناك تنسيق استخباراتي وراء الكواليس بني 

الواليات املتحدة وإيران. 
في املقابل، يـــرى خبراء أميركيـــون أن تدخل 
إيـــران في العراق وحربهـــا ضد تنظيم داعش 
يصـــب فـــي مصلحة واشـــنطن، حيث يشـــير 
أليكـــس فاتانـــكا، باحـــث فـــي معهد الشـــرق 
األوســـط للدراسات بواشـــنطن  إلى أن ”حرب 
إيـــران ضد داعش، تصب فـــي مصلحة كل من 

األميركيني وحكومة بغداد“.
ويدعـــو  فاتانـــكا إلى ضرورة انســـحاب 
اإليرانيـــني مـــن العـــراق في أقـــرب وقت حال 
انتهاء حربهم ضد داعش، والسماح للعراقيني 
أن يجـــروا احلـــوار الـــذي يحتاجـــه الســـنة 
والشـــيعة واألكراد مع بعضهم البعض جلعل 
العراق متكامال ومتماســـكا داخل البالد، وهو 
أمـــر ال يتوّقع اخلبراء وال حتى، السياســـيون 
واألميركيـــون، حدوثه، على األقـــل في الوقت 

القريب.
 وكان وزير اخلارجية الســـعودي ســـعود 
الفيصـــل حّذ من تزايـــد النفـــوذ اإليراني في 
العراق، قائـــال إن ”الوضع في تكريت هو مثل 
مهم على ما نحن قلقون بشأنه، إيران تستولي 

على البالد (العراق)“.

وكانـــت مصـــادر أمنية قد قالـــت في وقت 
ســـابق إن قوات إيرانية محدودة تشـــارك في 
العمليـــات العســـكرية اجلاريـــة ضـــد تنظيم 
”داعـــش“ مبحافظة صـــالح الدين الســـتعادة 

تكريت ومحيطها.

وقـــال مـــارك بيـــري، اخلبيـــر العســـكري 
ومحلل السياسات اخلارجية في وزارة الدفاع 
األميركية،  إن الدور اإليراني في العراق يوفر 
على الواليات املتحدة الكثير من املشاكل قائال 
”كلما أطلقنـــا النار في العراق نصنع املزيد من 

األعداء لذا فلندع إيران تفعل ذلك“.
اإليرانيـــني  ســـيلقن  ”ذلـــك  أن  وأضـــاف 
درســـا لن ينســـوه، فإذا كانت إيـــران تريد أن 
تنفق مواردها الوطنية وشـــبابها في العراق 
فســـيتعلمون ما تعلمناه نحـــن، وهو أن هذه 
املعركـــة ليســـت لها نهاية وليســـت لها حلول 
حقيقيـــة، ســـوف جتعلهم يشـــعرون بالرضا، 
ســـيقتلون العديـــد من مقاتلـــي داعش، ورمبا 
سيتغلبون عليه، لكن ليس لألبد، فهذه مشكلة 
تتطلب أجياال، وقليلة هي البلدان التي هي من 
قبيـــل الواليات املتحدة األميركية متتلك حلوًال 

حقيقية“.
واعتبـــر الباحـــث فـــي مركـــز ”أميـــركان 
بروغرس هاردن النغ“ أن ما يقلق واشنطن هو 

”اإلشـــارة السياسية التي سيرســـلها (تعاون 
إيـــران مع امليليشـــيا في هزميـــة داعش) إلى 

سكان العراق من السنة“.
وقـــال ديفيـــد بولـــوك، الباحث فـــي معهد 
إن  األدنـــى،   الشـــرق  لسياســـات  واشـــنطن 
”إيران ومنذ ســـقوط الرئيـــس العراقي الراحل 
صدام حســـني أصبح لها تأثيـــر كبير جدا في 
العراق وبات يتنامى، أعتقد أنه ينمو بشـــكل 
أكبر وصار يتخذ شـــكال مباشـــرا في األشهر 
املاضية ألنه لم يعد لدينا اآلن عمالء إيرانيون 
ومستشـــارون في العراق، فحسب بل وحدات 
رســـمية من اجليش اإليراني تقاتل في العراق 
ضـــد داعش وإلـــى جانب القـــوات احلكومية 

وامليليشيات الشعبية“.
ووصـــف  بولـــوك النفـــوذ اإليراني بكونه 
”شـــديد املرونة، ويخدم املصلحة اإليرانية أيا 
كانت“، معتبرا أن هذا التدخل ســـيخلق توترا 

طائفيا ”ال محالة“.
ودعا بولوك الواليات املتحدة إلى استبدال 
الـــدور اإليرانـــي بزيـــادة دعمها للعـــراق، من 
خالل دعـــم أكبر للقوات (العراقية) املســـلحة، 
وحل  السياســـية  وجلهودهـــا  والقتصادهـــا، 
اخلالفـــات الداخلية، معتبرا أن كل هذه األمور 
ستساعد على قهر النفوذ اإليراني. وتابع ”من 
املســـتحيل ألي أحد أن ميحو النفوذ اإليراني 
فـــي العراق، ولكن ميكننا توفيـــر بديٍل له إلى 

حد ما“.
 وقد حّذر رئيس أركان اجليوش األميركية، 
اجلنرال مارتن دميبســـي، مـــن احتمال تفكك 
االئتالف الدولي ضد التنظيمات اجلهادية إذا 
لم تقم احلكومة العراقية بتسوية االنقسامات 

الطائفية في البالد. 

خبراء: التدخل اإليراني في العراق يخلق توترا طائفيا

سعود الفيصل:

الوضع في تكريت مثل 

مهم على ما نحن قلقون 

بشأنه

حامد الكيالني: 

الذكاء األميركي بني نانسي وسليماني

ص ٩

تكريت):  في  (رجالنا  هاشتاغ 

ــــوري اإليــــرانــــي  ــــث الــــحــــرس ال

ــقــودان  ــاســيــج هـــم مـــن ي ــب وال

معركة تكريت

ت)◄



} لم ميض أسبوع على ما تداولته وسائل 
اإلعالم املختلفة من قوائم بأسماء شخصيات 
لبنانية على الئحة التصفية من قبل إرهابيني 
على عالقة بتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)، 

حتى بدأ احلديث عن االغتياالت السياسية 
يأخذ منحى مختلفا ُيذّكر مبسلسالت 

االغتياالت التي ضربت لبنان في السنوات 
املاضية، وأن جهات أمنية خارجية قد تقف 

خلفها، كل ذلك بحسب مصادر أمنية ال 
تفصح عن نفسها تستنطقها جريدة لبنانية 

مقربة من حزب الله. وصودف أن تال ذلك 
مباشرة وعلى صفحات نفس اجلريدة، نشُر 

مقال صحفي يتضمن تهديدا مباشرا وباالسم 
للنائب وليد جنبالط.

ليس غريبا على املافيات أن تتصارع 
وأن يتخذ صراعها منحى دمويا يتخذ شكل 

التصفيات اجلسدية التي تصيب احللقات 
األضعف، ولكن تلك التي ُيعتقد أنها تعيق 

مّد النفوذ أو ُتنازع فيه وفي املغامن املترتبة 
عليه. فكيف هو شأن املافيات املؤتلفة في 

السلطة واحملكومة بتبعياتها التي تفرض 
عليها تهدئة هشة بانتظار تقطيع مرحلة أو 

تبيان آفاقها؟
هذا هو شأن ائتالف مافيات السلطة في 

لبنان، حيث ال يتحرك ساكن إال على إيقاع 
التطورات اإلقليمية وما متليه مصالح مراكز 

الهيمنة وتنازعها وتوافقاتها.
وإذا راجعنا مسلسالت االغتياالت التي 

حفل بها تاريخ لبنان منذ دخول قوات النظام 
السوري وأجهزته االستخبارية إليه خريف 

سنة 1976، والتي اسُتهل أوُلها باغتيال زعيم 
احلركة الوطنية اللبنانية، آنذاك، وقائد 

ومؤسس احلزب التقدمي االشتراكي، الراحل 
كمال جنبالط ربيع 1977، نلمس دور القوى 
اإلقليمية ومراكز التبعية في كل مسلسالت 

االغتيال التي ضربت شخصيات وقادة 
سياسيني ونوابا ووزراء ومفكرين ورؤساء 
جمهوريات وحكومات، وصوال إلى التهديد 

املبطن مؤخرا، لوليد جنبالط، ابن كمال 
جنبالط، ورئيس احلزب التقدمي االشتراكي 

اليوم.
مخطئ من يعتبر أن تصريح وليد 

جنبالط العاجل اخلميس املاضي كان ردا 
على مقالة صحفية، بصرف النظر عما قد 
ميثله، من الناحية الثقافية أو املوقع أو 

التبعية السياسية، أيُّ كاتب صحفي صاغها. 
فوليد جنبالط له من طول الّنفس وهدوء 

األعصاب ما جعله يتناسى لعقدين من الزمن 
قتلة والده الذين يعرفهم، ورمبا باالسم، عدا 

عن معرفته األكيدة باجلهة التي دفعت إلى 
اغتياله وأسبابها، هذه األسباب التي ال زالت 

حاضرة والتي تتهدد، ال حياة وليد جنبالط 
فحسب، بل كل من تعتبره تلك اجلهة ”احللقة 

األضعف، ولكن الرئيسية“، بني القوى التي 
تعيق أو تشوش على مشروعها السلطوي 

والدموي.
كان رد وليد جنبالط العاجل دليال على 

استشعاره خطرا داهما. لم تكن مجرد مقالة 
صحفية، وال رأيا سياسيا قيل ”بهدوء“، وال 
حتى رسالة عادية نقلتها صحيفة حلساب 
أجهزة أمنية تابعة لنظام متهالك، ولكنها، 
بالنسبة جلنبالط، إشعار باخلطر الداهم 

يحمل بصمات قاسم سليماني ومذّيل بتوقيع 
النظام األسدي.

وباملناسبة، فإن شبان مدينة السويداء 
في سوريا لم ميتنعوا عن تأدية اخلدمة 

اإللزامية في جيش النظام األسدي بناء على 
طلب وليد جنبالط، ولو أن لوليد جنبالط هذا 

الرأي أيضا.
أما الزيارة العاجلة التي قام بها وفيق 
صفا، املسؤول األمني لدى حزب الله، ملنزل 

وليد جنبالط بعد ساعات قليلة على بيان 
األخير الذي رد فيه على ما تضمنه املقال 

الصحفي من رسائل، وأكد فيه انحيازه إلى 
ثورة الشعب السوري دون مواربة، ورفضه 

ألي تدخل خارجي مهما كان، في مسار 
الصراع في سوريا، ومن أية جهة أتى، 

فيمكن أن حتمل للطمأنة معنيني اثنني معا؛ 
التأكيد على فحوى الرسالة التي تضمنها 
املقال الصحفي، وإفهام جنبالط أنه محاط 
بأيد ”أمينة“، في ظل ما يشاع عن مسلسل 

اغتياالت جديد.
فما الذي ينتظر لبنان من تطورات في 
ظل النووي اإليراني الذي يظهر أن الهدف 

احلقيقي منه لم يكن سوى ما يجري من 
توسيع نفوذ وهيمنة، بل وسيطرة للنظام 

اإليراني في املنطقة، في ظل الفتوحات التي 
يقودها قاسم سليماني، سواء مت التوصل 

إلى اتفاق نووي مع الغرب أم ال؟ وهل ترى 
طهران أنه حان الوقت لكي تشهد الساحة 

اللبنانية تغيرات دراماتيكية معينة؟

* كاتب لبناني

األربعاء 2015/03/11 - السنة 37 العدد 9853

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

الوعيد والطمأنة 

حدان لرسالة واحدة
خخخيراهللا خيراهللا

} بعد اغتيال رفيق احلريري في الرابع 
عشر من فبراير 2005، انتفض لبنان في وجه 
الظلم، فكانت تظاهرة الرابع عشر من مارس 
التي أخرجت القوات السورية من لبنان بعد 
احتالل دام تسعة وعشرين عاما. رد مليون 

ونصف مليون لبناني، من كّل الطوائف 
واملناطق والطبقات االجتماعية، ضاقت 
بهم شوارع بيروت على تظاهرة ”شكرا 

سوريا“ التي نظمها ”حزب الله“ في الثامن 
من مارس. أراد احلزب من تظاهرته، على 

األرجح، شكر النظام السوري على مشاركته، 
بطريقة أو بأخرى، في التخلص من رفيق 

احلريري وتغطيته للجرمية التي كان كثيرون 
يعتقدون أّنها ستكون مجّرد حدث عابر.

بعد عشر سنوات على احلدث التاريخي 
الذي بعث األمل بإمكان عودة لبنان بلدا 

مستقّال، هناك سؤال يطرح نفسه. هل بقي 
شيء من ”حركة الرابع عشر من آذار“ التي 
تنادي باالستقالل واحلرية والسيادة؟

كانت تظاهرة الرابع عشر من مارس 
2005، اخلطوة األولى على طريق استعادة 

الوطن الصغير استقالله. لم يصّدق كثيرون، 
على رأسهم النظام السوري، أن رّد فعل 

اللبنانيني على اغتيال رفيق احلريري 
سيكون مختلفا. لم يصّدقوا أّن دّم رفيق 

احلريري سُيخرج القوات السورية واألجهزة 
التابعة لها من البلد.

وقتذاك، مباشرة بعد تفجير موكب رفيق 
احلريري، هناك من دعا إلى اإلسراع بتغيير 

معالم مسرح اجلرمية في بيروت. هناك إميل 
حلود، رئيس اجلمهورية الذي دعا في جلسة 
مجلس الوزراء إلى إعادة فتح الطرق، مبا في 

ذلك الطريق الذي اختير ليكون مكان تنفيذ 
اجلرمية، ”كي ينصرف الناس إلى أعمالهم“.

كان حلود، والذين يقفون خلفه، يتصّرفون 

وكأّن رفيق احلريري قتل في حادث سير، وأّن 
اجلرمية ستمّر مرور الكرام. كانت في ذهنهم 
اجلرائم األخرى، بدءا باغتيال كمال جنبالط 

في العام 1977، ورئيسْني للجمهورية هما 
بشير اجلميل ورينيه معّوض واملفتي حسن 

خالد وعشرات الشخصيات األخرى التي 
قالت ال للوصاية السورية وللسجن الكبير 

الذي أقامته هذه الوصاية.
في الذكرى العاشرة للحدث األّول من 

نوعه في تاريخ البلد، يبدو الكالم عن تراجع 
ما كالما مبّررا. ولكن ما البّد من اإلشارة 

إليه، أّن هناك من يقول هذا الكالم، من زاوية 
احلرص الشديد على احلركة االستقاللية. 
وهناك من يقوله من باب الشماتة ليس إال.

هناك من يشمت باللبنانيني الذين أجبروا 
القوات السورية على االنسحاب من بلدهم 

كي حتّل مكان الوصاية السورية وصاية 
من نوع آخر. إّنها الوصاية اإليرانية التي 

سارعت إلى ملء الفراغ الناجم عن االنسحاب 
السوري عن طريق ميليشيا مذهبية متتلك 
جهازا أمنيا متطورا تسّمي نفسها ”حزب 

الله“.
بني حرص الصادقني على ”حركة الرابع 

عشر من آذار“ والشامتني بها وبلبنان، يوجد 
فارق كبير. يعرف احلريصون على احلركة أّن 

ما بدأ في الرابع عشر من مارس 2005 ليس 
سوى بداية. ”ال ما خلصْت احلكاية“، تقول 
إحدى أجمل األغاني التي مألت األجواء في 
لبنان بعد استشهاد رفيق احلريري ورفاقه.

نعم، القصة لم تنته بعد. قصة اللبنانيني 
مع الذين يسعون إلى إعادة الوصاية ما زالت 
في بدايتها. الدليل على ذلك كل اجلهود التي 

ُبذلت من أجل إعادة التاريخ إلى اخللف.
انسحب السوريون من لبنان، لكّن 

بقايا األجهزة السورية سارعت إلى تنفيذ 

سلسلة من التفجيرات في املناطق املسيحية 
خصوصا. كان الهدف واضحا. كان مطلوبا 
إخافة املسيحيني وخلق فتنة طائفية رفض 

املسيحيون واملسلمون االجنرار إليها.
بدأت بعد ذلك موجة اغتياالت كان 

التركيز فيها على عدد من رموز املقاومة 
اللبنانية لثقافة املوت. اغتيل سمير قصير، 

ثم جورج حاوي، ثم جبران تويني ووليد 
عيدو وانطوان غامن وبيار أمني اجلمّيل. 

اغتيل أيضا كّل من سعى إلى كشف احلقيقة، 
بدءا بوسام عيد وانتهاء بوسام احلسن. 

كانت الضريبة التي دفعها اللبنانيون كبيرة. 
كان عليهم حتّمل اغتيال محّمد شطح. كان 

عليهم قبل ذلك، حتّمل النتائج املترتبة على 
حرب صيف العام 2006 وحرب مخّيم نهر 
البارد في الشمال، ثم االعتصام في وسط 

بيروت، ثم غزوة بيروت واجلبل، ثم حكومة 
”حزب الله“ برئاسة سّني من طرابلس هو 

جنيب ميقاتي.
هذا غيض من فيض ما حتّمله اللبنانيون 
الذين عليهم العيش في شبه عزلة عن العرب 
بعدما قّرر ”حزب الله“، بتغطية من حكومته 

السعيدة الذكر، منع العرب اخلليجيني من 
املجيء إليه.

بعد عشر سنوات على الرابع عشر من 
مارس، ما زال لبنان يقاوم، رغم أّنه ممنوع 
عليه انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعلن 

التمّسك بـ”إعالن بعبدا“ الذي كان وراءه 
رجل وطني هو الرئيس ميشال سليمان. هذا 

اإلعالن يدعو إلى جعل لبنان في منأى عن 
احلريق الذي اندلع في الشرق األوسط، والذي 
يصعب التكّهن بحجم األضرار التي سيخلفها.

تبدو الصورة داكنة. ولكن بعد عشر 
الثانية، البد  سنوات على ”ثورة االستقالل“ 
من التوقف عند ثالث محطات متّثل إلى حد 
كبير ما بقي من حدث الرابع عشر من مارس 

.2005
احملطة األولى هي إرث رفيق احلريري. 

اإلرث باق، وذلك ليس بسبب وجود سعد 
رفيق احلريري األمني على هذا اإلرث فحسب، 
بل بسبب وجود أكثرية ساحقة من اللبنانيني 
ال ترى بديال من مشروع البناء واإلعمار الذي 

أسس له ”أبو بهاء“.
احملطة الثانية هي احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان التي كشفت املجرمني. 

ستكشف احملكمة، عاجال أم آجال، من خّطط 
للجرمية ومن نّفذها بالتفاصيل املمّلة.

احملطة الثالثة هي الثورة السورية وهي 
ثورة مستمّرة مهما طال الزمن ومهما بذلت 

إيران من جهود مباشرة وعبر أدواتها إلنقاذ 
النظام األقّلوي. فبغض النظر عن كل ما قيل 
ويقال عن التغّيرات التي طرأت على املشهد 

السوري في ضوء ظهور ”داعش“، هناك نظام 
انتهى.

تبّني في النهاية أن الصيغة اللبنانية 
ليست ”هّشة“ كما يرّدد بّشار األسد وغيره. 

مثلما قاوم لبنان الوصاية السورية، سيقاوم 
الوصاية اإليرانية. وضع البلد في نهاية 

املطاف ليس أسوأ من وضع غيره في 
املنطقة، بل هو في وضع أفضل بكثير من 

آخرين. وهذا عائد إلى الشعب اللبناني الذي 
يقاوم مّدعي ”املقاومة“ و”املمانعة“ الذين 
أخذوا على عاتقهم نشر البؤس في البلد 

بغية إخضاعه.

* إعالمي لبناني

ماذا بقي من «حركة الرابع عشر من آذار»

بعد عشر سنوات على الرابع عشر 

من مارس، ما زال لبنان يقاوم، 

رغم أنه ممنوع عليه انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية يعلن التمسك 

«إعالن بعبدا» بـ

نفس الفاعل اإلسالموي الذي 

عمل على «عربنة» األطلسي 

و«أنسنة» التدخل الدولي هو ذاته 

الذي يعمل اليوم على «تغريب» 

الدور املصري واإلماراتي في ليبيا

أأأمين بن مسعود

عديد نصار

} كّل شيء هو خاضع للمساومة واملقامرة 
والتغيير والتعديل صلب املنظومة اإلخوانية 

الديني، نهاية إلى  املأزومة بدءا بـ”املقدس“ 
”املقدس“ األخالقي واملعنوي.

نظرية ”مبدأ الالمبدأ ”لدى اإلخوان 
وسياسة استبدال املواقف وتغيير اآلراء، 

جتسدت مؤخرا في استبسال اإلسالميني في 
تونس وليبيا ومصر رفضا للتدخل األجنبي 
األوطان  العسكري في ليبيا بزعم أّن ”حرمة“ 

خط أحمر ال ميكن التساهل معه، وأّن التدخل 
العسكري في األقطار العربية مقدمة لتحولها 
إلى دول فاشلة وإلى ساحات متدد وانتشار 

ألمراء احلرب والسالح.
ولئن سلمنا بالقدرة التفسيرية لهذا 

املوقف وبضرورة انسحابه على كافة 
العواصم العربية دون استثناء، إال أّن حتّول 

هذا ”املوقف املبدئي“ إلى قميص عثمان يرفع 
ويلّوح به كلما كان ظهر اإلخوان مسنودا 

إلى احلائط، أو كلما ابتسر هامش املناورة 
لديهم، لهو دليل على أّن ”املبدئية النفعية“ 
هي وحدها احلاكمة ملواقفهم من القضايا 

احمللية واإلقليمية والدولية.
فأن تبحث فضائيات اإلسالم السياسي 

طويال في معجمية ”السيادة الوطنية“ 
وأن تؤثث برامج طويلة لـ”إعادة الروح في 
مفاهيم ”احلل التوافقي“ و”التشاركية“ في 
وقت كانت فيه ذات الفضائيات ”تستبيح“ 

وتستحّل أرض وسماء األقطار العربية 
الواحدة تلو األخرى، وحتّرض على التدخل 

األجنبي في العواصم العربية لتوريثها 
لـ”إسالميي“ برنار هنري ليفي، يكشف عن 

كينونة ”الثابت“ و”املتغير“ في اخلطاب 
اإلعالمي والسياسي لإلخوان.

بيد أّن قّمة املفارقة في أداء اإلخوان، 
كامنة في حجاجهم بحصاد سياساتهم 
املروعة املستدعية للتدخل في ليبيا في 

2011، إلقناع الرأي العام بخطورة التدخل 
األجنبي في ليبيا 2015،  فلئن كان إخوان 
ليبيا ”حطب“ و”حصب“ استدرار القرار 

الدولي 1970 و1973، ولئن كانوا أّول وأكثر 
من اجترحوا الذرائع القانونية والسياسية 
والثقافية، وحتى الدينية، لتدخل الناتو في 

ليبيا، فأنى لهم، إذن، أن ينبهوا بخطورة 
حصاد سياساتهم السابقة؟ وأنى لهم أيضا 

أن يحذروا من جتارب فاشلة كانوا لها 
املرّوجني واملسّوقني دون تقدمي اعتذار علني 

ورسمي لألمة أوال وللتاريخ ثانيا؟
الغريب في هذا املستوى من الفوضى 

األخالقية لدى اإلخوان، أّن نفس الفاعل 
األطلسي  اإلسالموي الذي عمل على ”عربنة“ 

و”أنسنة“ التدخل الدولي هو ذاته الذي 
الدور املصري  يعمل اليوم على ”تغريب“ 

واإلماراتي في ليبيا.
فأن تركز فضائيات اإلخوان على 

تتبع أدق تفاصيل القصف املصري ملعاقل 
اإلرهابيني في سرت ودرنة، وتصويره على 
أّنه تدمير ملقدرات الدولة الليبية ومقومات 
الشعب الليبي، في حني أن ذات الفضائية 

كانت ترفض مجّرد التسليم بسقوط شهيد 
أو جريح ليبي جراء صواريخ التوماهوك 

األطلسية التي كانت تدك ليبيا في ربيع 
2011، منذرة بربيع من الدماء والدمار في 

كامل منطقة شمال أفريقيا.
هكذا تصاب املنظومة األخالقية العربية 

في مقتل، وندخل عصر ”تغريب العرب 
للعرب“، وهو عصر ترفض فيه مقترحات 

نشر القوات العربية املشتركة حملاربة 
اإلرهاب، وُتلفُظ فيه أيضا كافة منظومات 

اإلبرام واحلّل صلب اإلقليم العربي، ليبقى 
القرار معلقا وعالقا في اخلارج في انتظار 

ولتطبيق ”الوكيل“. السّيد ”األصيل“ 
من حق العقل العربي أن يشكك وأن 

يعارض وأن ينتقد كل تدخل عسكري أجنبي 
في أقطارنا العربية حتت أية ذريعة كانت، 
فشواهد املاضي القريب ومشاهد احلاضر 

تؤكد أن كافة التدخالت العسكرية أفضت إلى 
4 كوارث على األقل، سقوط الدولة، وانتشار 

اٍإلرهاب، واالرتهان إلى القوى الكبرى، 
وتفشي الفقر والفاقة.

العربي أن  ولكن من واجب ”العقل“ 
يرفض، بذات املقدار، كّل متدّثر بـ”املبدئية 

األخالقية والسياسية“ وأن يسقط كل قناع 
يروم إخفاء احلقائق وحتويلها عن وجهتها 
ويخرس كل لسان يعتبر التدخل العسكري 

األجنبي مّرة حرام ومرات أخرى حالل.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

«تغريب» العربي و«تعريب» األطلسي

«إننـــا المقاومة والممانعة لكل دعـــوات التطرف وإلغاء اآلخر، وال 

يمكن ألحد إلغاء رفيق الحريري من ذواتنا، وسنكمل المشوار مع 

سعد الحريري متمسكين بثوابتنا في دولة مدنية سيدة».

محمد احلجار
عضو كتلة املستقبل اللبنانية

«الحزب التقدمي االشتراكي يجدد تمسكه بموقفه الداعم للثورة 

السورية في مواجهة نظام اإلرهاب والقتل والتهديد ضد الشعب 

السوري والذي يأخذ سوريا إلى التفتيت فوق الركام والخراب».

وليد جنبالط
رئيس احلزب التقدمي االشتراكي اللبناني 

«عالم رفيق الحريري العربي هو عالم قوي ومتسامح، عالم الحريري 

العربي هو العالم الذي تقوم من خالله دولة فلسطينية مستقلة 

بعيدا عن جرائم ترتكب باسم تحرير القدس».

ندمي قطيش
إعالمي لبناني

ّ
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} ال تقل فرقعات المحتسبين األخيرة في 
معرض الكتاب بالرياض خطورة عن سابقاتها 

في األعوام الماضية. يعرف علماء النفس 
”الشخصية الوسواسية“ بأنها ربما تطرفت 

بسبب اإلفراط في دقائق األمور أكثر من النظر 
إلى الكليات. الشخصيات العدوانية التي 

تهاجم كل من يختلف مع رأيها ربما تطرفت 
إذا كان هناك عائد شخصي لها من مال أو 

شهرة أو سلطة مزيفة.
الموقف الرسمي للدولة والسواد األعظم 

من المجتمع السعودي، والسلطة الدينية 
الرسمية كلها أدانت أعمال اإلرهاب التي 

قامت، وتقوم بها، داعش من قتل واغتصاب 
وحرق وتدمير وأخيرا تحطيم اآلثار 

التاريخية. المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل 
الشيخ قال إن من سبر أحوال تنظيم داعش 
وتدبر أعداد عناصره، علم أنهم فئة مجرمة 

جاءت لإلفساد والفساد، بل انتقد المفتي 
بشدة ممارسات تنظيم داعش اإلرهابية 

واستسهاله القتل وجز الرؤوس وسفك الدماء 
ونهب األموال وانتهاك األعراض.

وفي الوقت الذي كان فيه المفتي العام 
يؤكد أن من أصروا على باطلهم ودعوتهم 
الشباب إلى هذا المستنقع يجب أن تتخذ 

ضدهم إجراءات ألن هذا بالء وفساد، كانت 
مجموعة من المحتسبين في معرض الكتاب 

تهاجم من ينتقد جرائم داعش اإلرهابية.
في نفس المسار، أعلنت وزارة الداخلية 

عن إعداد أول استراتيجية وطنية لألمن 
الفكري لمواجهة األفكار التي تنطلق منها 
الجماعات اإلرهابية في استهدافها البالد. 

تقوم على هذه االستراتيجية ثلة من الباحثين 
والمختصين بمكافحة اإلرهاب، ولعلهم 

يجدون حال للجم المتعاطفين السعوديين مع 
داعش من تهديد األمن الفكري في الداخل.

أيضا في نفس المسار، أكد مدير حملة 
السكينة التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية 

الشيخ عبدالمنعم المشوح، الذي شرفت 
بالتواصل معه سابقا، أن 200 سعودي يمثلون 
الطليعة األولى لجنود داعش وتنظيم القاعدة 
في السعودية يغرقون تويتر عنفا وتحريضا 

ضد المملكة، وأن ”المهددات تحيط بنا 
وتتسرب عبر منافذ التواصل اإللكتروني 

واإلعالم إلى عقول أوالدنا وبناتنا“.
لعلنا نضيف إلى المهددات، أيضا، 

هذا الغلو الفكري الذي توشح به مجموعة 
المحتسبين في معرض الكتاب بسبب إثارة 
موضوع تحطيم اآلثار على يد ”داعش“ في 

العراق. لم يكتف المحتسبون بتأييد تدمير 
اآلثار، ولكن أيضا اعترضوا على فكرة رفض 
المحاضر لهذا الفعل الشنيع في ندوة حملت 

اسم ”الشباب والفنون.. دعوة للتعايش“.
أي ”تعايش“ هذا وبين ظهرانينا 

محتسبون يرفضون التعايش مع آراء اآلخر؟ 
نحن نتحدث عن محاولة فهم اآلخر مع 

حفاظنا على ثوابت الدين اإلسالمي الحنيف. 
لم يرفض المحتسبون رأي طالب في الثانوية 

العامة (مع أهميته)، ولكنهم اعترضوا على 
رأي عميد كلية العلوم اإلنسانية بجامعة 

اليمامة معجب الزهراني، الذي أبدى أثناء 
تقديم ورقته أسفه لما تعرضت له آثار الدول 
العربية من تدمير على يد بعض المتطرفين، 

في إشارة منه إلى ما قام به أعضاء تنظيم 
داعش اإلرهابي في العراق. حاول الزهراني 

التوضيح أن هناك فارقا كبيرا بين اآلثار 
واألصنام. رفض المحتسبون هذا المنطق 
ربما عمال بمبدأ ”كله عند العرب صابون“. 
ساد القاعة هرج ومرج وتحول النقاش إلى 

سجال، فأغلق رئيس الندوة باب النقاش.
عندما ندعو إلى ضرورة الحوار الهادئ 

والتعايش مع اآلخر وقبوله وعدم رفضه، 
فنحن ندعو إلى ترسيخ مفاهيم الثقافة 

والفنون اإلنسانية، وليس بالضرورة إلى 
عبادة األصنام كما يزعم هؤالء المحتسبون.
اللجنة المنظمة لمعرض الكتاب وجهت 

ضربتين استباقيتين للمحتسبين، األولى منع 
المحتسبين وغيرهم من القيام بتوزيع الكتب 

والمطويات واألشرطة على الزوار دون موافقة 
خطية من إدارة المعرض. هذه خطوة ذكية من 

اللجنة المنظمة لتفادي التجربة السيئة في 
العام الماضي. أما الثانية فهي تأكيد مدير 

معرض الكتاب صالح الغامدي وجود جهات 
أمنية احترازية، تحسبا ألي محتسبين قد 

يجتمعون خارج المعرض.
نريد دعم جمعيات الفنون، وتشجيع 
التبادل الثقافي واإلعالمي والمسرحي 

والموسيقي مع الدول األخرى، وإطالعهم على 
ثقافاتنا وفنوننا الشعبية الغنية بالتراث 
والحضارة. التعايش مع اآلخر من خالل 

الفنون يعزز التفاهم والتقارب بين الشعوب. 
توجد في المعرض جهة رسمية مهمتها 

الوعظ واإلرشادر، فاتركوا عنكم فرقعاتكم 
والتدخل في مسؤوليات غيركم والميل المبالغ 

فيه إلى االعتداء الفكري على اآلخر.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

فرقعات في معرض الكتاب بالرياض

«أشـــارك في مهرجانات الجنادرية منذ ربع قرن وهجوم المحتسبين 

يتكـــرر دوما فيهـــا وفي معـــرض الكتاب وفي عـــكاظ ويكاد يكون 

ظاهرة، وأطالب بقوانين تنظم الفعاليات الثقافية».

معجب الزهراني 
األستاذ في جامعة امللك سعود

«نحن في حالة حرب ونســـتنجد باألصدقاء الذين يســـاعدوننا في 

هـــذه المواجهـــة، والعراق ال يريد الدخول في نـــزاع مع أي من دول 

الجوار».

خالد العبيدي
وزير الدفاع العراقي

«جهود إزاحـــة داعش البد وأن تتكلل بترصيـــن الوحدة الوطنية 

وإخراج العراق من براثن الجهوية والطائفية السياســـية وإشاعة 

روح التسامح وبناء العراق الديمقراطي الموحد».

من بيان
ائتالف الوطنية في البرملان العراقي

خالد عمر بن ققه
} لكثرة األزمات العربية وتعددها إلى درجة 
يصعب اللحاق بها، لم يعد التفكير في حلها 

على أساس قومي، أو في إطار مؤسساتي 
ضمن جامعة الدول العربية محل اهتمام 
أصحابها، األمر الذي أّدى إلى استحداث 

بدائل، منها التفكير محليا وإقليميا ودوليا 
في االستعانة بدول الجوار لحل تلك األزمات، 

وإذا كنا ال ننكر أهمية دول الجوار إال أننا 
نرى مساعيها حلوال غير كافية أو ناقصة، 

وأحيانا متناقضة مع الدور القومي، ناهيك 
عن أن تدخل دور الجوار في الشؤون المحلية 

يعبد الطريق أمام التدخل الدولي، خاصة 
عندما ترتبط هذه الدول العربية أو تلك مع 

الدول الكبرى، أو تدخل ضمن تحالف يفرض 
في الغالب أجندته الخاصة على المنطقة، 

وهو ما يظهر جليا في عدد من الدول العربية.
ال تخلو الدعوات العربية الُمتعلقة 

بدول الجوار لجهة التدخل، أو التأثير على 
القوى المتخاصمة، من نوايا طيبة إليجاد 
حلول مصحوبة بمخاوف من انتقال األزمة 

من الدولة الجارة، لكنها على المستوى 
القومي تنقلنا من الحل الكلي إلى الحل 
الجزئي، فمثال ليس هناك رفض للدعوة 

التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي من 
أجل حوار بين القوى السياسية اليمنية في 

الرياض، أو التقاء المتخاصمين الليبيين في 
المغرب وبعدها في الجزائر، وال حتى التقاء 
الفلسطينيين في مصر كما حدث بعد حرب 

إسرائيل على غزة، أو غيرها من الحاالت 
السابقة أو الالحقة، ولكنها حلول جزئية حتى 

لو تمكنت من الوصول إلى نتائج معتبرة.
الحلول الجزئية لألزمات في منطقتنا، 
تكشف عن تراجع لدور الجامعة العربية، 

ناهيك عن أنها تكرس اإلقليمي على حساب 
القومي، وهذا ينتهي بنا إلى تدخل خارجي 

من دول غير عربية جارة، وهو ما نراه في 

التدخل العسكري السافر إليران في العراق 
وسوريا، وكذلك التدخل التركي في البلدين 

وإن كان بدرجة أكبر في سوريا، كما أنه يفتح 
المجال أمام ثالثة أنواع من رد الفعل، تحول 

دون فرض حل من دول الجوار على أساس 
إقليمي، يمكن ذكرها على النحو التالي:

األول، تحرك كل دولة جارة حسب 
مصالحها، وحسب ارتباطاتها وتعهداتها 
والتزاماتها الدولية، ولنا في خروج قطر 

عن السياق العام لمصالح مجلس التعاون 
وقرارته المتعلقة بدعم مصر، وعدم التعاون 

مع اإلخوان، ومواجهة اإلرهاب، خير مثال.
الثاني، اتخاذ مسألة الجوار ذريعة لرفض 

المساهمة العربية حتى لو كانت مصحوبة 
بفعل حاسم يسهم في حل األزمة، كأن ترى 

الجزائر أنها صاحبة الحق في فرض رؤيتها 
لحل األزمة الليبية، أو ترى مصر أن عالقتها 

بدول الجوار مثل غزة والسودان شأنا خاصا 
بها، أو تبعد كل الدول العربية غير الجارة 
للعراق، أو حتى الدول الجارة مثل األردن 

والكويت، من دعمه في حربه ضد اإلرهاب، 
والمساهمة في إيجاد حل ألزمته، واالكتفاء 

باالعتماد على إيران أو على القوى الدولية في 
محاربة قوى الظلم والشر واإلرهاب.

الثالث، تحويل األزمة المحلية إلى أزمة 
دولية، كما هي الحال في سوريا وليبيا 

وبدرجة أقل في اليمن، وهنا يصبح الحل بيد 
القوى الكبرى.

من ناحية أخرى فإن الحالة العربية 
الراهنة، تشي بالمزيد من االنقسام بخصوص 
طرح حلول مشتركة بيد كل الدول العربية لحل 

األزمات، خاصة وأن التناقض بين الموقف 
الرسمي السياسي، وبين التناول اإلعالمي 

الخاص يتعارض مع المواقف العربية 
الشاملة، من ذلك دعم الجزائر الرسمي لما 
حدث في مصر واالعتراف بشرعية الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، في الوقت الذي تنتقده 
بعض وسائل اإلعالم الجزائرية الخاصة.
ورغم أن مسألة التدخل في الشؤون 

الداخلية أصبحت ضرورة لدول الجوار، 
ومطلبا من القادة والشعوب وحتى من بعض 
القوى السياسية، إال أن ذلك ليس مبررا لكي 

تحل بديال عن حل تلتزم به كل الدول العربية 
ضمن رؤية مشتركة، تحمل مقاربات تراعى 

فيها خصوصية ومصالح كل دولة عربية بما 
في ذلك دول الجوار، ما يعني رفض السياسة 

الحالية المعتمدة على فكرة أن هذا أمر يخص 
الدولة الجارة أو دول اإلقليم، مع عدم نفي 
أحقيتها في المساهمة بما يتفق والسياق 

العربي والدولي، لجهة البحث عن حلول 
تحقق تلك المصالح. لكن ما العمل واألزمات 
الراهنة تتطلب حلوال ال يجدي معها التنظير؟

الحل في وضع استراتيجية عامة، واعتبار 
الحلول اإلقليمية التي تمت خارج الجامعة 
العربية مجرد تكتيك مرحلي، وال نعتقد أن 

اتفاق الطائف بخصوص لبنان يمكن تطبيقه 
اليوم بخصوص الوضع في اليمن أو في 

غيره من الدول العربية التي تواجه أزمات 
تتعلق بحاضر الدولة الوطنية ومستقبلها، ال 
فقط ألن المعطيات الدولية تغيرت، ولكن ألن 
العرب تغيروا بل تغيرت دولهم تبعا لتغير 

رؤاهم نتيجة الثورات التي لم تحقق أهدافها.
غير أن الحل الجواري لألزمات العربية 
يظل مطلوبا باعتباره خيارا آنيا حتى لو 

ُوظف في اإلطار التكتيكي، ويمكن تحويله إلى 
خيار إستراتيجي في حال ُحِظي بدعم عربي 
هادف، ولن يتم ذلك إال إذا تخلى العرب عن 
حساسيتهم تجاه بعضهم بعضا، وقبولهم 
بتحمل أعباء المرحلة بشراكة واعية، بما 

يحدد مسار حركة العرب في التاريخ.
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عبداهللا العلمي

} وأنا أتابع خطاب رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي في الكونغرس األميركي، تذكرت 

الذبابة التي استدلت على نوري المالكي 
وأحرجته أثناء إلقاء كلمته في ذات المكان 

الذي سبق إلياد عالوي أن حصد فيه 
التصفيق إكراما لمنجزات الديمقراطية 

األميركية في العراق، وحرارة التصفيق تزداد 
وتنخفض حسب مناسيب الميول الديمقراطية 

أو الجمهورية. وقتها شعرت بمدى هزال 
المتأنقين في قاعة الكونغرس الذين أتعبوا 
أنفسهم بالوقوف والقعود والتصفيق لكذبة 

كبرى رافقت كذبة بوش في تأكيد المعلومات 
األميركية التي ال تخطئ حول امتالك العراق 

ألسلحة الدمار الشامل.
25 مرة صفق النواب لرئيس الوزراء 

اإلسرائيلي، وهذه نسبة ال تقبل الشك، إن 
الخطاب كتب إلجهاد الحاضرين بالوقوف 

داللة النسجام الرؤى، ومعرفة دقيقة بتوجه 
السيناتورات (الديناصورات) في الكونغرس، 
ورغم اطالع باراك أوباما على النص مكتوبا، 

لكن ذلك لم يدفع إلى الواجهة الصراع بين 
أوباما ونتنياهو للتسابق في خدمة أمن 

إسرائيل، فاالثنان يتباريان في الحصول على 
منافع انتخابية لحزبيهما. أما األهم فهو 

ما صرحت به نانسي بلوزي رئيس مجلس 
النواب األميركي السابق، عندما وصفت 

خطاب نتنياهو على طريقة الفنان العراقي 
ماجد المهندس ”ذوب بأحضاني مثل قطعة 
جليد“، وألن حرارة حضن واشنطن سرعان 
ما تذوب كالثلج، فإن نانسي اعتبرت حديث 

نتنياهو عن تفاقم الخطر النووي اإليراني 
وتمدد القوة اإليرانية في المنطقة، إهانة 

لذكاء أميركا وإهانة ألجهزة استخباراتها 
ومعلوماتها. المفارقة كبيرة في احتالل 

العراق تحت ذريعة امتالكه أسلحة الدمار 
الشامل، وبين الصبر األميركي على النووي 

اإليراني الفاعل في آثاره المعلنة على العراق.
فبعد أحداث أمرلي والظهور األول لقائد 

فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني 
قاسم سليماني وهو يرقص فرحا النتصار 

ميليشياته، وبعدها ظهر في المنطقة 
الخضراء عالنية، ليلقي كلمة على مقربة 
من السفارة األميركية وها هي أميركا ال 

تتدخل في معارك تكريت وال توفر الغطاء 
المفترض من الجو للقطعات المتقدمة، على 
غير تعهداتها مع قوات التحالف. ماذا تريد 

أميركا من موقفها هذا، ترك المجال النسحاب 
المقاتلين إلى الجزيرة والعودة إلى الموصل، 
أو ترك المعركة مفتوحة لتصل اإلمدادات؟
كلمة النوايا غير دقيقة في االستخدام 
اللغوي وهي خطأ شائع واألصح النيات، 

والمخاوف تتجمع في رداء تكريت المهلهل، إذ 
سبق وكان االنتقام والتطهير العرقي واتباع 

سياسة األرض المحروقة عناوين لما حدث في 
ديالى من تجاوزات وإبادات. وللذكاء األميركي 

في المعلومات نيات نشير إليها قبل اكتمال 
الحلقات األخيرة من مسلسل تكريت الدامي.

الجهات الرسمية تؤكد قلة أعداد المقاتلين 
المحسوبين على تنظيم داعش داخل تكريت 

وفي مجمل صالح الدين. الكثافة النارية 

الهائلة ولمعرفتي الشخصية أنها تستخدم 
أساسا في جبهات المتحاربين على خطوط 

القتال وليس في اقتحام المدن التي يتحصن 
فيها المسلحون بين المدنيين. تكريت وما 

يلحق بها لم يغادرها من سكانها بحدود 
نصف أهلها، مكمن الخطورة في النيات، فال 

يمكن فصل التهديدات األولية إلحدى العشائر 
العربية إال بداية النتقام قادم، فهذه العشيرة 

بين فكي الموت؛ فك التنظيمات المتشددة 
وفك الميليشيات، أما االنتماء إلى الوطن أو 
إلى اإلرهاب فمقدمة ”وقد أعذر من أنذر“ لفك 
االرتباط بالمسؤولية عن جريمة إبادة مقبلة.
المفارقة األكبر هي الوجود اإليراني في 

معركة تكريت. إيران ونظامها يستعيدان 
سنوات الحرب اإليرانية العراقية ويصفان 
سلة انتقامهما من العراق في رمز تكريت 

مسقط الرئيس العراقي المثير ألعصاب إيران 
وأتباعها من المعارضة العراقية السابقة، 
الذين يمثلون حكام العراق وميليشياتها، 

وتربطهم أواصر صداقة مع سليماني.
ما ألفت إليه نظر المجتمع الدولي، 

بمنظماته وشخصياته الراسخة على القيم 
اإلنسانية، استخدام مصطلح الدروع البشرية 

في المعارك، خاصة في تصريحات القادة 
الميدانيين غير المنضوين تحت القوات 

العسكرية التقليدية وهي تمثل أكثر من ثلثي 
حجم القوات المندفعة نحو تكريت. هذا 

المصطلح أخطر تبرير لإلبادة واالستفادة 
منها في تحويل المدنيين إلى صراع مكاسب 
سياسية أو عسكرية على المستوى الميداني 

أو الدولي، وغالبا ما استخدم المدنيون في 
المعارك لخدمة أغراض تحشيد الرأي العالمي 

مع، أو ضد، المستفيدين في المؤتمرات 
واألوراق مماثلة في الساحة السورية التي 

أطالت عمر النظام وأطالت أمد الصراع 
ومددت الجماعات المتشددة، وحصل الجميع 
على مغانم مقابل آالف الضحايا من األبرياء.

السيناريو بدقة، إبادة من كل األطراف 
والتبريرات جاهزة، داعش أقدم على قتل 
المدنيين قبل االنسحاب، أو الميليشيات 
أقدمت على قتل المدنيين بعد االنسحاب.
لماذا لم تشارك أميركا وحلفاؤها في 

الغطاء الجوي لمعارك تكريت؟ هل هي براء 
من واقع قادم؟ هل تركت أميركا إليران فرصة 

االنفراد بتكريت لتنتهي الحرب العراقية 
اإليرانية إلى األبد برمزها القديم؟ هل تم 
احتالل إيران للعراق مباشرة، وأصبحت 
الميليشيات فوق إرادة الجيش النظامي؟

أعود إلى نانسي بلوزي وغضبها ألنها 
تشعر أن هناك من أهان األميركان عندما 

شكك بذكاء أجهزة معلوماتهم. السؤال 
لنانسي: لماذا لم تقيموا قدرات الجيش في 
الموصل الذي سلم معدات 6 فرق عسكرية 

إلى الجماعات المتشددة؟ أم أن الحقيقة تكمن 
في معرفتكم وذكاء أجهزة معلوماتكم؟ اليوم 

الذباب على كل الوجوه.

* كاتب عراقي

الذكاء األميركي بين نانسي وسليماني

المفارقة كبيرة في احتالل العراق 

تحت ذريعة امتالكه أسلحة الدمار 

الشامل، وبين الصبر األميركي 

على النووي اإليراني الفاعل في 

آثاره المعلنة على العراق

الحلول الجزئية لألزمات في 

منطقتنا، تكشف عن تراجع لدور 

الجامعة العربية، ناهيك عن أنها 

تكرس اإلقليمي على حساب 

القومي، وهذا ينتهي بنا إلى تدخل 

خارجي من دول غير عربية

حامد الكيالني
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927400اقتصاد
باملئة نســـبة تراجع قيمة الصادرات السعودية السلعية غير 

النفطية في يناير بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 4.16 مليار 

دوالر، بحسب مصلحة اإلحصاء الرسمية.

مليـــار دوالر حجـــم الفائـــض فـــي املوازنـــة العامـــة القطرية في 

األشهر العشرة األولى من السنة املالية الحالية حتى نهاية يناير 

املاضي، بحسب البنك املركزي القطري.

ألـــف برميل يوميا معدل ضخ النفط الخام من حقول كركوك 

العراقيـــة يـــوم اإلثنـــني، لكنه توقـــف أمس بحســـب مصادر 

تركية إلجراء إصالحات بعد سرقة كميات من النفط.

نزوح جماعي لالستثمارات الخليجية من اليمن بعد سيطرة الحوثيين
[ مصر تستعد الستقبال االستثمارات السعودية الهاربة  [  القاهرة تتوقع استقبال 4 مليار دوالر من االستثمارت المغادرة

محمد حماد

} القاهرة - بدأت الجمعية السعودية المصرية 
لرجـــال األعمـــال، حملة لنقل اســـتثمارات أكثر 
من 100 مشروع ســـعودي من اليمن لالستثمار 
واالســـتقرار في مصر، بعـــد أن تصاعدت حدة 
التوترات نتيجة سيطرة الحوثيين على مفاصل 
البالد، األمر الذي دفع كثير من الشركات الكبرى 

للهروب.
وقـــال أحمد صبري درويـــش األمين العام 
تم توجيه خطاب رســـمي  للجمعية لـ“العرب“ 
من الجمعيـــة إلى اللجنـــة التنفيذية بمجلس 
األعمال السعودي اليمني، حول حقيقة وضع 
المستثمرين السعوديين في اليمن، والتنسيق 
معها لتوجيههم نحو مصر، لتحاشـــي المزيد 
من خســـائر الشركات بســـبب عدم االستقرار 

الذي يشهده اليمن.
وكانـــت غرفـــة التجـــارة فـــي صنعـــاء قد 
ذكـــرت أن أكثر من 100 مشـــروع اســـتثماري 
خليجـــي توقفت نتيجـــة االضطرابات األمنية 
والسياســـية، وأنها ســـتؤدي إلـــى قذف آالف 

العاملين إلى جيوش العاطلين.
وقدر درويـــش حجم اســـتثمارات حوالي 
مئـــة مشـــروع ســـعودي توقفـــت تقريبـــا في 
اليمـــن بنحـــو 4 مليار دوالر، جـــراء األوضاع 

المتدهورة هناك.
وكشـــف عن عقـــد اجتمـــاع للجمعية عقب 
مؤتمر دعم وتنمية االقتصـــاد المصري المقرر 
بـــدء فعالياتـــه يـــوم الجمعـــة المقبـــل لبحث 
القطاعـــات التي ســـيتم توجيه االســـتثمارات 
إليهـــا، وإتاحة أكبر عدد من الفرص لمســـاندة 

تلك المشروعات.
وأشـــار إلى أن المســـتثمرين الســـعوديين 
أمامهـــم فرصا اســـتثمارية واعدة في الســـوق 
المصري كبديل أمثل عن االســـتثمار في اليمن، 
الفتـــا إلى أن الحكومة المصريـــة بصدد القيام 

بسلســـلة من اإلصالحات الهيكليـــة لالقتصاد 
والعمليـــة االســـتثمارية برمتها، بعـــد قيامها 

بإصدار قانون االستثمار الجديد.
المرتبة  الســـعودية  االســـتثمارات  وتحتل 
األولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، 
والمرتبة الثانية على مســـتوى االســـتثمارات 
األجنبيـــة، باســـتثمارات مباشـــرة قيمتها 7.5 

مليار دوالر.
وقال إن الشـــركات الســـعودية العاملة في 
اليمن يتوزع نشـــاطها علـــى مختلف القطاعات 
االقتصاديـــة، مـــن تصنيـــع واســـتثمار زراعي 
وتشييد وبناء وشحن وغيرها من األنشطة التي 

سوف تحتاجها مصر خالل الفترة المقبلة.

وقال حســـين صبور رئيـــس جمعية رجال 
األعمـــال المصريين لـ“العـــرب“ إن مصر حاليا 
مقبلـــة على ثورة اســـتثمارية كبيـــرة من خالل 
المشـــروعات التي ســـتطرحها بشـــكل مباشر، 
ســـواء أمام مؤتمر شـــرم الشـــيخ أو من خالل 
وزارة االســـتثمار، وبالتالي هناك فرص معلنة 

أمام الجميع.
ودعـــا إلـــى ضـــرورة تشـــكيل لجنـــة على 
المستوى الرسمي وعمل حوار جاد مع أصحاب 
هذه المشـــروعات، وبحث مدى مشـــاركتهم في 
الفرص االستثمارية الموجودة، في الوقت الذي 
تتنوع فيه هذه الفرص بين مشـــروعات عمالقة 

أو متوسطة في إقليم قناة السويس.
وتعمل في مصر 3302 شـــركة سعودية تبلغ 
رؤوس أموالهـــا نحـــو 33 مليـــار دوالر، منهـــا 
727 شـــركة برأســـمال يزيد علـــى 8 مليار دوالر 
تعمـــل في القطاع الصناعي، ونحو 516 شـــركة 
برأســـمال 3.5 مليار دوالر في قطاع اإلنشاءات، 
و273 شـــركة برأســـمال 2.32 مليـــار دوالر فـــي 
الســـياحة، واالتصاالت 120 شـــركة برأســـمال 
3.8 مليار دوالر. كما تعمل 146 شـــركة في قطاع 
الخدمات بـــرؤوس أموال تصل إلـــى 3.4 مليار 

دوالر، إضافة إلى 113 شركة برأسمال يزيد على 
3 مليار دوالر تعمل في قطاع التمويل.

أمـــا فـــي الزراعـــة فيصـــل عدد الشـــركات 
الســـعودية إلـــى 105 شـــركات برأســـمال 1.23 
مليـــار دوالر باإلضافـــة إلى نحو 1300 شـــركة 
أخرى متعددة األنشـــطة وبمشاركات سعودية 
ومصرية تصل اســـتثماراتها إلـــى 7.56 مليار 

دوالر.
وأضاف صبور أن مصر تحتاج بشكل كبير 
إلى اســـتثمارات فـــي مجال التشـــييد والبناء 
وإنتاج  واللوجســـتيات  والزراعة،  والمقاوالت 
الطاقـــة من مختلف المصادر ســـواء التقليدية 

أو المتجددة.
وتتوزع االســـتثمارات السعودية في مصر 
علـــى مختلف القطاعات حيث يســـتأثر القطاع 
الصناعـــي بنحـــو 33.5 بالمئـــة. وتبلغ حصة 
اإلنشـــاءات والعقارات نحو 14.6 بالمئة، ونحو 
12.8 فـــي قطاع التمويل. أما الســـياحة فبلغت 
حصتهـــا نحـــو 11.7 بالمئة واالتصـــاالت 11.5 
بالمئة والخدمات 10.3 بالمئة وفي الزراعة 5.3 

بالمئة.
وأوضح عـــالء دياب رئيس لجنـــة الزراعة 
بجمعيـــة رجـــال األعمال المصرييـــن أن مجال 
االســـتثمار الزراعـــي مـــن القطاعـــات الواعدة 
والمؤهلة لجذب استثمارات قوية خالل الفترة 

المقبلة.
وأضـــاف أن االســـتثمارات الســـعودية في 
هـــذا القطاع أصبحت مؤثرة، مـــع إقبال كبرى 
الشـــركات الســـعودية على ضخ اســـتثمارات 
مباشـــرة في عمليات الزراعـــة أو االتجاه إلى 

التصنيع المرتبط باالستثمار الزراعي.
وقالت وزارة الزراعة واستصالح األراضي 
المصريـــة إنه تم توقيع مذكـــرة تفاهم مع عدد 
من المستثمرين الســـعوديين يمثلون نحو 20 
شـــركة ســـعودية العام الماضي، الســـتصالح 
أكثر من 100 ألف فدان ضمن المشروع القومي 
المصري الســـتصالح مليون فـــدان الذي أعلن 
عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد 

توليه السلطة.
وأكـــد أن الفجـــوة الغذائية بمصـــر تتزايد 
عامـــا بعد آخـــر، ما يؤكد أهميـــة تطوير قطاع 

الزراعة الســـتيعاب أكبر قدر من المســـتثمرين 
خالل الفترة المقبلة.

وقـــال وزير االســـتثمار المصري أشـــرف 
ســـالمان أن الســـوق المصريـــة تضيف نحو 

مليون مستهلك جديد كل عام، وهو رقم ضخم 
يشـــجع أي شركة على االستثمار بشكل واسع 
في كبيرة ســـوق تضم ما يصل إلى 90 مليون 

مستهلك.

} لندن – انحدر اليورو أمس، حتت حاجز 1.08 
دوالر للمـــرة األولى في نحـــو 12 عاما، بعد أن 
ســـلطت موجة صعود العملة األميركية الضوء 
علـــى اجتاه نحو تعادل قيمة العملتني، الذي لم 
تكن معظـــم البنوك الكبرى تتوقـــع حدوثه قبل 

العام املقبل.
ويقـــول محللـــون إن تراجع اليـــورو يأتي 
بســـبب سياسة التيســـير النقدي املفرطة التي 
بدأ البنك املركـــزي األوروبي أمـــس بتنفيذها، 
احلكوميـــة للدول  الســـندات  وتتضمن شـــراء 
األعضـــاء في منطقة اليورو ضمن برنامج ميتد 
حتى ســـبتمبر 2016 وتبلغ قيمتـــه 1.1 تريليون 

يورو.
كما تأثر بتراجع التضخم في منطقة اليورو 
وانكماش األســـعار في الشـــهر املاضي بنسبة  

0.6 باملئة.
في مقابل يســـجل االقتصاد األميركي منوا 
قويـــا وترجـــح البيانـــات أن يتم رفـــع الفائدة 

األميركية خالل العام احلالي.
وكانت املصارف الكبـــرى ترجح أن تتعادل 
قيمة الدوالر مـــع اليورو في العام املقبل أو في 

.2017
لكـــن حتى مـــع الســـماح بتدشـــني برنامج 
التيســـير الكمـــي فـــي منطقـــة اليـــورو تظهر 
استطالعات رويترز أن الغالبية لم تتوقع نزول 

اليورو إلى 1.08 دوالر قبل ستة أشهر.

انحدار اليورو يرجح

قرب تعادله مع الدوالر

} بيرتراند بيكار يستقبل اندريه بوشبيرغ أمس، بعد هبوط سوالر إمبلس 2 في مسقط في نهاية املرحلة األولى لرحلة الطائرة حول العالم دون استخدام 
قطرة من الوقود، والتي انطلقت من أبوظبي صباح اإلثنني. وحل بيكار محل بوشبيرغ ليقود الطائرة نحو أحمد أباد في الهند.

تزايدت املؤشــــــرات على نزوح جماعي لالســــــتثمارات اخلليجية في اليمن بعد ســــــيطرة 
ــــــى العاصمة صنعاء وتفاقــــــم االنهيار األمني  ــــــي املدعومة من إيران عل ميليشــــــيا احلوث
ــــــر حصة من تلك  فــــــي البالد، وتبدو مصر في صدارة الدول الســــــاعية الســــــتقطاب أكب

االستثمارات.

◄ قال البنك الدولي أمس 
الثالثاء، إن املغرب هو الدولة 

الوحيدة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، التي لم تتغير بها 

معدالت النمو االقتصادي كثيرا 
خالل السنوات األربع املاضية.

◄ تراجعت العقود اآلجلة خلام 
برنت إلى أقل من 58 دوالرا 

للبرميل أمس مع صعود الدوالر 
إلى أعلى مستوياته منذ عدة 

سنوات واستمرار تخمة املعروض 
في السوق إضافة إلى ضعف 

الطلب.

◄ أحيت احلكومة الهندية خططا 
إلقامة مصنع إلنتاج اليوريا 

في إيران بطاقة 1.3 مليون طن. 
وستشكل شركات هندية وإيرانية 
مشروعا مشتركا إلنشاء املصنع 

وستستورد الهند إنتاجه.

◄ انكمش معدل التضخم في 
اليونان بشكل حاد في الشهر 

املاضي، حيث تراجعت األسعار 
بنسبة بلغت نحو 2.2 باملئة 

مبقارنة سنوية، وهو التراجع 
الشهري الثالث والعشرون على 

التوالي.

◄ سجل ميزان احلساب اجلاري 
لليابان في يناير املاضي فائضا 
للشهر السابع على التوالي، بلغ 

نحو 509 مليون دوالر بفضل زيادة 
الصادرات وضعف قيمة الني 

وانخفاض فاتورة واردات النفط.

◄ وافق وزراء املالية األوروبيون 
على تأسيس صندوق مالي 

لالستثمار مت الترويج له كثيرا 
يهدف إلى جمع 315 مليار يورو 
لضخها في االقتصاد األوروبي 

الذي يعاني من املتاعب.

خفض الحد األقصى لضريبة الدخل المصرية إلى 22.5 بالمئةباختصار
} القاهــرة – وافقت املجموعة االقتصادية في 
احلكومة املصرية أمس الثالثاء، على توحيد 
أســــعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون 

حدها األقصى عند 22.5 باملئة.
وقــــال وزير املالية هاني قــــدري دميان إن 
التعديل اجلديد يحافــــظ على هيكل التصاعد 
في الضرائب من خالل منظومة الشرائح التى 
تزيد من عبء الضريبــــة على الدخول األعلى 

في حني تخفض على الشرائح األدنى.
وال يعتبــــر هــــذا القــــرار ســــاريا إال بعــــد 
اعتمــــاده مــــن قبل رئيــــس اجلمهوريــــة الذي 
يتولى الســــلطة التشــــريعية في البالد حلني 
انتخــــاب مجلــــس النواب. وتتــــراوح ضريبة 
الدخــــل حاليا في مصر بــــني 10 إلى 30 باملئة 

مقسمة على 6 شرائح، لتصل إلى احلد األعلى 
على من يتجــــاوز دخله مليــــون جنيه (132.8 

ألف دوالر) سنويا.
وأضاف دميان أن هذا اإلجراء يتزامن مع 
إجراءت دعم القاعدة الرأســــمالية لالستثمار 
والتــــي تشــــمل خفض ســــعر الضريبــــة على 
املبيعات املقررة علــــى اآلالت واملعدات من 10 
باملئــــة إلى 5 باملئة، مــــع رد الضريبة بالكامل 
على دفعة واحدة فور تقدمي أول إقرار ضريبي 

من قبل املمول.
وتأتــــي تلــــك اخلطــــوة قبــــل يومــــني من 
انعقــــاد مؤمتر لدعــــم االقتصــــاد املصري في 
منتجع شرالشــــيخ، حيث ستعرض احلكومة 
مشــــروعات أمام مســــتثمرين أجانب ســــعيا 

منها جلذب اســــتثمارات تساعد على تنشيط 
اقتصــــاد البــــالد الذي عانى بشــــدة منذ ثورة 

يناير 2011.
ومتثــــل ضريبة الدخل نحو 46.4 باملئة من 

إجمالي اإليرادات الضريبية في مصر.
واتخــــذت احلكومة املصرية خــــالل العام 
املاضــــي، عدة خطوات لإلصــــالح االقتصادي 

شــــملت تعديل ضريبة الدخل من خالل فرض 
ضريبة علــــى البورصة وفــــرض ضريبة على 
األغنياء بواقع 5 باملئة، واتخاذ قرار بتطبيق 

الضريبة العقارية اجلديدة.
وأوضــــح وزيــــر املاليــــة أن توحيد ســــعر 
الضريبة سيشــــمل أيضا املناطق االقتصادية 
ذات الطبيعــــة اخلاصــــة ليكون ثابتــــًا ملدة 10 

سنوات على األقل.
وأضاف أن ما مت االتفاق عليه يسبق حزمة 
إجــــراءات أخرى لتحســــني مناخ االســــتثمار 
تتضمــــن االنتقــــال إلــــى حتصيــــل ضريبــــة 
املبيعات من خالل آليــــات القيمة املضافة مع 
الســــماح باخلصم الكامل للمدخالت املباشرة 

وغير املباشرة وتعديل قانون اجلمارك.

هاني قدري دميان:

التعديل الجديد يضمن 

الحفاظ على هيكل التصاعد 

في نظام الضرائب

عالء دياب: 

فرص استثمارية كبيرة في 

قطاع الزراعة واستصالح 

األراضي الجديدة

أحمد درويش: 

اجتماع للجمعية السعودية 

املصرية الستقطاب 

املشروعات الهاربة

حسني صبور: 

حزمة إصالحات تشريعية 

لتعزيز قدرة مصر على 

جذب املشروعات

سيطرة الحوثيني على صنعاء تهدد بانهيار االقتصاد اليمني



} بغــداد - أعلـــن العراق أمس أنه ســـيصدر 
ســـندات خزينـــة بقيمة 12 مليـــار دوالر، لدفع 
جانب من مســـتحقات متراكمة لشركات النفط 
األجنبية العاملة في البالد، والتي من المتوقع 
أن تصـــل إلـــى 27 مليـــار دوالر بنهايـــة العام 

الجاري.
وذكـــر بيان لوزارة النفـــط العراقية أنه تم 
االتفـــاق على إطـــالق ســـندات الخزينة خالل 
اجتماع مشـــترك بيـــن وزارة النفـــط ووزارة 

المالية والبنك المركزي العراقي.
وأضاف البيـــان أن اإلصدار يســـتند إلى 
المادة 34 من قانـــون الموازنة االتحادية لعام 
2015، وســـتطلق وزارة المالية الدفعة األولى 
منهـــا نهاية شـــهر مـــارس الجـــاري على أن 
يستمر إطالق الدفعات األخرى تباعا، دون أن 

يحدد عددها.
ويواجه العراق أزمـــة اقتصادية اضطرته 
إلـــى تقليص حجـــم الموازنة الماليـــة والبدء 
بسياســـة التقشـــف نتيجة انخفاض أســـعار 
النفـــط، فيمـــا أعلنـــت وزارة المالية الشـــهر 
الماضي أنها ســـتزيد الضرائـــب على بعض 

الخدمات المقدمة.
وأوضحت الوزارة أن إطالق تلك السندات 
باالضافة إلى المخصصات المحددة أصال في 
موازنة الوزارة سيوفر المبالغ المالية الكافية 
لدفع المســـتحقات المالية للشركات األجنبية 
المقاولة ســـواء تلك المبالغ التي تم ترحيلها 
مـــن العام الماضـــي أو المخطـــط إنفاقها في 

العام الحالي.
عبدالمهـــدي  عـــادل  النفـــط  وزيـــر  وكان 
قـــد ذكـــر مطلـــع الشـــهر الجـــاري أن وزارته 
ســـتطالب الحكومـــة بإصدار ســـندات خزانة 
قيمتها 12 مليار دوالر لطمأنة شـــركات النفط 
األجنبية على أنها ستحصل على مستحقاتها 

المتراكمة. وأشـــار حينها إلى أن ما تم رصده 
فـــي الموازنة لســـداد مســـتحقات الشـــركات 
األجنبية يكاد يغطي مســـتحقاتها المتراكمة 
مـــن العام الماضي، والتي تصـــل إلى 9 مليار 

دوالر.

وأكد بيان الوزارة الصادر أمس أن اللجوء 
إلى إصدار السندات يعبر عن رصانة الوضع 
المالي للعراق ويحافظ على بيئة اســـتثمارية 
مطمئنة لكافة الشـــركات العاملة في البالد من 
أجل استمرارها في تنفيذ مشاريعها الحيوية.
وتخشـــى وزارة النفط من أن ينعكس عدم 
وفائها بتعهداتها المالية تجاه شركات النفط 
سلبا على معدل صادرات الخام التي تراجعت 
فـــي شـــهر فبراير الماضـــي إلى نحـــو 2.597 
مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 2.560 مليون 

برميل يوميا في الشهر السابق.
وتعمـــل فـــي العـــراق حاليـــا 17 شـــركة 
اســـتثمارية عالميـــة، من الواليـــات المتحدة 
وروســـيا  وإيطاليـــا  وبريطانيـــا  األميركيـــة 
وماليزيا والصين، لتطويـــر الحقول النفطية 
المنتجة والمستكشـــفة، وذلـــك بموجب عقود 

تمت في 4 جوالت من التراخيص.
وأكـــدت الـــوزارة أن تلك الشـــركات ملزمة 
باستثمار أموالها لرفع القدرة اإلنتاجية، على 
أن تلتزم الحكومة بدفع ما نســـبته 50 بالمئة 
مـــن األمـــوال المصروفة ســـنويا، إضافة إلى 
أرباح بمعدل 1.5 دوالر عن كل برميل إضافي.

وأنفقت الشركات خالل العامين الماضيين 
نحو 43 مليار دوالر، مما يترتب على الحكومة 
دفع 21.5 مليار دوالر، إضافة إلى أرباح بقيمة 
5.5 مليـــار دوالر، ليبلغ إجمالي المســـتحقات 

نحو 27 مليار دوالر.
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◄ ارتفع معدل التضخم السنوي 
في مصر خالل شهر فبراير إلى 10.7 

بالمئة من نحو 10.2 بالمئة خالل 
نفس الشهر من العام الماضي، 
حسب بيانات الجهاز المركزي 

للتعبئة واإلحصاء المصري.

◄ تعتزم شركة األحواض الجافة 
العالمية المملوكة لحكومة دبي 

الطلب من الدائنين تعديل شروط 
اتفاق إعادة هيكلة ديون قيمتها 2.3 
مليار دوالر. ويرجح محللون موافقة 

الدائنين على التعديل.

◄ أعلن زيجمار غابريل وزير 
االقتصاد األلماني ونائب المستشارة 
األلمانية أنجيال ميركل أنه سيتوجه 

إلى شرم الشيخ يوم السبت للمشاركة 
في مؤتمر ”مصر المستقبل“، لدعم 

االقتصاد المصري وتنميته.

◄ توقع خبراء أن تجني الحكومة 
المصرية عوائد تصل إلى مليار دوالر 

خالل عامين، في حال قررت فتح 
مطار القاهرة الدولي أمام شركات 
الطيران الخاصة المصرية لتنظيم 

رحالت دولية.

◄ أكدت حكومة إقليم كردستان 
تواصل االلتزام باتفاق تصدير النفط 
المبرم مع الحكومة االتحادية. وأكدت 

أنها ضخت 97 بالمئة من النفط 
المتفق عليه. ودعت بغداد إلى الوفاء 

بالتزاماتها.

◄ قالت مجموعة سيمنس األلمانية 
أمس إنها ستزود محطة كهرباء قرب 

مدينة السويس المصرية بأربعة 
توربينات إلضافة ما يزيد على 650 
ميغاواطا إلى قدرة توليد الكهرباء 

في الشبكة المصرية.

باختصار

} بغــداد - أعلنــــت احلكومــــة العراقية أنها 
بــــدأت مفاوضات مع احلكومتــــني اإليرانية 
والكويتية حلســــم مســــألة اســــتغالل اآلبار 
النفطية املشــــتركة مع البلدين. وكشفت أنها 
تسعي إلطالق جولة تراخيص نفطية جديدة 

لزيادة إنتاج النفط والغاز في البالد.
ويوجــــد فــــي العــــراق 24 حقــــال نفطيا 
مشــــتركا مع إيران والكويت وسوريا، بينها 
15 حقــــال منتجــــا واألخــــرى غير مســــتغلة، 
وأبــــرز تلــــك احلقول هي صفــــوان والرميلة 
والزبير مــــع الكويت، ومجنــــون وأبو غرب 

وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.
وقال وزير النفط العراقي إن املفاوضات 

مــــع إيران والكويت ســــتتناول كل ما يتعلق 
باحلقــــول املشــــتركة بهــــدف تعزيــــز العمل 
املشــــترك بني البلدان املتجاورة، مما يسهم 
في تعظيم اإلنتاج ويســــاعد في تنوع إنتاج 

العراق النفطي.
وأضــــاف أن بــــالده تعمل وفــــق 3 خطط 
اســــتراتيجية لزيادة إنتاج النفــــط والغاز، 
تتمثل األولى فــــي إعداد جوالت التراخيص 
النفطية التي تنوي طرحها على الشــــركات 
النفطيــــة، وتعتمــــد الثانيــــة على شــــركات 

الوزارة التي تدير بعض اآلبار النفطية. 
أمــــا الثالثة فتتمثل فــــي تنمية اإلنتاج 
النفطي املشترك من خالل التعاون مع دول 

اجلوار. وأوضح عبداملهدي أن وزارة النفط 
تسعى الســــتثمار رقع استكشافية ومواقع 
نفطيــــة جديدة يجري مســــحها حاليا، من 
خالل طرحها في جولة تراخيص للشركات 
الشــــركات  علــــى  باالعتمــــاد  أو  النفطيــــة 

احمللية.
ويعتمد العراق على عوائد النفط لتمويل 
95 باملئة من املوازنة، وهو ينتج حاليا نحو 

3.3 مليون برميل يوميا.
وتســــعى احلكومة لزيادة اإلنتاج إلى 4 
مليــــون برميل يوميا خالل األشــــهر املقبلة، 
وأن يصل اإلنتاج إلى 8 مليون برميل يوميا 

في السنوات القليلة القادمة.

بغداد تفاوض طهران والكويت لحسم استغالل اآلبار المشتركة

مؤتمر مصر المستقبل وحدود العالقة بين الدولة واالقتصاد

} ينطلق يوم الجمعة المقبل مؤتمر ”مصر 
المستقبل“ لدعم االقتصاد المصري وتنميته، 

وهو يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة 
تصاعد وتيرة اإلرهاب، ليقدم نموجا مختلفا 
يسعى لتنمية مختلف المجاالت االقتصادية 

وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية 
وتوفير الطاقة.

ينبغي إجراء مراجعة شاملة لواقع 
االقتصاد واستخراج البيانات لمعرفة 

مواضع الصعود والهبوط وتفادي الوقوع 
في األخطاء التي كانت ترتكبها المؤسسات 

الحكومية والشركات لتفادي مساوئ 
األساليب البالية.

ولكي يكون المؤتمر مجديا ينبغي دراسة 
النتائج التي أسفرت عنها المراحل السابقة 

للخروج بتصور معين عنها ومواجهة نتائجها.
المعطيات العامة ترجح أن االقتصاد 

المصري يتجه لتحقيق نجاحات كبيرة بعد 
أن فشلت الحكومات السابقة في منع الكوارث 

االقتصادية.

وعلى الحكومة بناء خطط جديدة تستفيد 
من أخطاء الخطط االقتصادية السابقة بعد 
فرز النتائج إلعطاء الجيل الحالي أمال في 

اقتصاد مصري ناجح.
ولكي تتمكن الحكومة من تحقيق النجاح، 

عليها إعادة صياغة الكثير من البرامج 
في العمل والدراسة وفي كثير من األوجه 
االقتصادية والعالقة بين الدولة والقطاع 

الخاص وحدود التداخل واالحتكار وطغيان 
الشركات.

وهذا يتطلب استخراج خالصات للتجارب 
السابقة ووضعها في قالب جديد يتصل 

بحياة اإلنسان المصري وخدمة مستقبله.
ال بد من تحفيز قوى جديدة من أجل 

ابتكار طرق لمراجعة العالقة بين االقتصاد 
والدولة والرجوع إلى تقوية دور الدولة في 

قطاعات معينة وتقليصه مع قطاعات أخرى، 
بطريقة تخدم الواقع المصري.

وعلى الدولة أن تشرع في بناء الخطط 
وصياغتها وفق إحداثيات العالقة الجديدة 

بين الحكومة والمواطنين، لتعكس العقد 
االجتماعي واالقتصادي الجديد بين الطرفين.

هنا يتحرر االقتصاد المصري لصياغة 
واقع جديد ورؤية لألشياء واألفكار والحقائق 

والبناء السياسي واالقتصادي، بدل أن 
يسمح للشركات أن تفرض على الدولة 

مصالحها وتحدد لها طبيعة عمل المؤسسات 
الحكومية.

على المؤتمر االبتعاد عن تقديم صورة 
كاذبة عن واقع مصر، والقول بأنها هادئة 

وسماءها صافية بال زوابع أو أعاصير، 
وذلك من أجل تحديد البدائل عندما تحدث 

األعاصير والزوابع.
ينبغي أن نقول للممشاركين في المؤتمر 

إننا نواجه تحديات تتطلب التفكير والفحص 
والبحث عن آراء ومواقف تتمكن من اإلجابة 

واإلقناع.
السؤال اآلن قبل المؤتمر، هل هناك حلول 

قريبة إلنعاش االقتصاد المصري؟
يجيبك أحدهم بأننا نحاول تفادي األزمة 

على طريقة أنور السادات بإقامة حرائق 
صغيرة في محيط كل قطاع لمنع حصول 

الحريق الكبير وتفادي الكارثة.
هنا البد أن نشير إلى أن األزمة المصرية 
رغم ظاللها القاتمة إال أن فيها جوانب أخرى 

مضيئة ومنها الضربات التي تم توجيهها 
لمنابع اإلرهاب، والتي انعكست نتائجها 

في ثورة 30 يونيو وفي نتائج االنتخابات 

الرئاسية المصرية والتحول نحو مجتمع 
متعدد يقبل اآلخر.

ينبغي وضع األسس الواضحة لإلعالم 
واإلعالن، اللذين أصبحا من أدوات 

الشركات، حتى أصبحت قرارات البناء 
والغزو تصدر من مجالس الشركات وليس 
من قبب البرلمانات عبر إمالء المعلومات 

على المواطن وترويضه على قبول ما تريده 
الشركات كحقائق ومسلمات وقمع نزوعه 

للفحص وإبداء الرأي.
والغريب أن كل ذلك يجري عبر مؤسسات 

إعالمية ومنظمات مجتمع مدني مدعومة 
ومراكز دراسات للرأي العام، مسيطر عليها 

من قبل شركات احتكارية ومؤسسات 
حكومية تعمل وفق القانون.

حين يكون الغرض بناء اقتصاد وتقوية 
ركائزه، ال بد من مساعدة البنائين بالبحوث 

والمؤتمرات والمناقشات وتقوية قدرات 
التحليل والتركيب وصوال إلى بناء نظرية 

تنتهي إلى صيغة جديدة للعالقة بين الحاكم 
والمحكوم واالقتصاد وتنمية النزوع إلى 
التغيير عن طريق طرح األسئلة في مراكز 

القرار لمنع انحراف العملية االقتصادية عن 
مقاصدها الصحيحة.

كاظم الحناوي 

في حتول كبير في السياسة املالية العراقية، قررت بغداد إصدار سندات خزانة بقيمة 12 
مليار دوالر لتســــــديد مستحقات شركات النفط األجنبية. وقالت إن أول دفعة يتم طرحها 

خالل الشهر اجلاري.

العراق يدخل أسواق السندات بإصدار قيمته 12 مليار دوالر
[ اإلصدار يهدف إلى تسديد المستحقات المتراكمة لشركات النفط األجنبية  [ أول دفعة من السندات سيتم طرحها نهاية الشهر الجاري

بغداد تحاول رفع اإلنتاج بأي ثمن ملعالجة أزمتها املالية الخانقة

وزارة النفط العراقية تخشى 

أن ينعكس عدم تسديد 

مستحقات الشركات على 

معدالت اإلنتاج

عادل عبدالمهدي: 

حصة وزارة النفط في 

الموازنة تكفي لتسديد

مستحقات العام الماضي

موديز ترجح تحسن التصنيف االئتماني لمصر وتونس
} ديب - توقعـــت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
التصنيـــف  يتحســـن  أن  أمـــس  االئتمانـــي 
االئتمانـــي للدول املســـتوردة للنفط في منطقة 
الشـــرق األوسط مع تراجع األسعار، خاصة في 
مصـــر وتونس. ورجحت أن تظـــل التصنيفات 
االئتمانيـــة لـــدول اخلليـــج عند مســـتوياتها 

اجليدة خالل العام اجلاري.
وذكـــرت الوكالة في تقرير أنهـــا تتوقع أن 
يبلغ متوســـط ســـعر خـــام برنت خـــالل العام 
اجلاري نحو 55 دوالرا للبرميل وأن يرتفع إلى 

65 دوالرا للبرميل في 2016.
وقالـــت إن التصنيفـــات االئتمانية خلمس 
دول عربيـــة مســـتوردة للنفـــط دون مســـتوى 
االســـتثمار، كما أن النظرة املســـتقبلية لكل من 

لبنان وتونس سلبية. 

وأضافت أن تراجع أســـعار النفط سيحسن 
التصنيف لتلك الدول خاصة مصر، التي يحمل 
تصنيفهـــا مخاطر عالية، وتونس التي تضعها 

عند تصنيف غير استثماري.
وأشـــارت الوكالة في تقريرها الصادر على 
هامش مؤمتر عقد أمس في دبي ملناقشة أسعار 
النفـــط وتأثيرها على دول اخلليج، إلى أن دول 
اخلليج النفطية مصنفـــة ضمن الدرجات التي 

توصي باالستثمار.
ومـــن املتوقع وفـــق موديـــز أن حتافظ تلك 
الـــدول علـــى تصنيفها خـــالل العـــام اجلاري، 
ولكنها تتوقـــع أن تظل البحرين وعمان عرضة 

للضغوط بسبب ضعف صادراتهما النفطية.
ورجحت أن تتراجع فاتورة الواردات للدول 
املستوردة للنفط خالل الفترة املمتدة حتى عام 

2016 بنســـبة 50 باملئة مقارنة مبستوياتها في 
الفترة من 2011 إلى 2013، الفتة في الوقت ذاته 
إلـــى أن حتويالت مواطني هذه الدول العاملني 
في اخلارج املتواجدين أغلبهم في دول اخلليج، 

ستبقى مستقرة.
وتوقعـــت موديـــز أن يرتفـــع العجـــز فـــي 
احلســـاب اجلاري املصري خالل العام احلالي 

إلـــى 1.5 باملئة مـــن الناجت احمللـــي اإلجمالي، 
مقارنـــة بفائض قـــدره 0.8 باملئة خـــالل العام 
املاضي، والذي حتقق بســـبب املنح اخلليجية 

الضخمة التي تلقتها البالد.
وأضافت أن استبعاد املساعدات اخلليجية 

يرفع ذلك العجز إلى 5 باملئة تقريبا.
املتعلقـــة  املخاطـــر  إن  موديـــز  وقالـــت 
بالسياســـات احملليـــة واإلقليميـــة، قـــد تعيق 
اســـتفادة الدول املســـتوردة للنفـــط من تراجع 
أسعاره، وكذلك قد تعقد السياسات االقتصادية 

لدول املنطقة املصدرة واملنتجة للنفط.
وتضيف موديـــز أن امليزان اخلارجي لدول 
مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي ســـيتدهور، مع 
تســـجيل بعض تلك الدول عجزا في احلســـاب 

اجلاري.

وكالة موديز: 

الضغط سوف يزداد على 

نظام تثبيت العمالت

الخليجية مقابل الدوالر

اقتصاد
سوق الكويت 

6.529.83

0.30%

4.512.79

1.43%

سوق مسقطسوق قطر

3.752.52

0.02%

6.462.04

0.91%

سوق السعودية

9.612.71

0.11%

سوق البحرين

1.471.73

0.04%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغالق 10 مارس2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي

12.264.38

0.23%



} اســطنبول (تركيــا) - اســـتحضرت النساء 
التركيـــات في اليـــوم العاملي للمـــرأة ذكريات 
أليمـــة حول تزايد نســـب العنـــف ضدهن في 
املجتمع، منذ صعود حزب ”العدالة والتنمية“ 

احلاكم إلى السلطة قبل ثالثة عشر عاما.
وال تنجو املرأة في تركيا خالل الذهاب إلى 
العمل أو التنقل بني احملال التجارية عادة من 
االعتداء أو التحرش، كما زادت معدالت العنف 
األسري ضد املرأة بشكل ملحوظ خالل األعوام 

املاضية.
وترى ناشطات ومدافعات عن حقوق املرأة 
أن جزءا كبيرا من املســـؤولية عن حدوث ذلك 
يقع على عاتق احلكومة اإلســـالمية احملافظة 
وعلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أعلن 
في أكثر من مناســـبة عن آرائه الصادمة جتاه 

املرأة.
وعبر مـــا يزيد على ألف شـــخص جســـر 
البوســـفور في إســـطنبول على دراجات لنشر 
ثقافـــة الرفض ملمارســـة العنف ضد النســـاء 

مبناسبة يوم املرأة العاملي.
وقالت ُمشـــاركة في مســـيرة الدراجات إن 
املشـــاركني في املســـيرة ما زالوا يتذكرون ما 
حدث ألوزجيكان أصالن (٢٠ عاما) التي ُطعنت 
وُضربـــت حتى املوت بعد أن قاومت رجال كان 
يحاول اغتصابها أثناء عودتها إلى منزلها في 
إقليم مرســـني الســـاحلي بجنوب شرق تركيا 

الشهر املاضي.
وأفـــادت تقارير إخبارية أنه عندما قاومت 
أوزجيـــكان املُعتـــدي باســـتخدام رذاذ الفلفل 
طعنهـــا وضربها حتى املوت بقضيب حديدي، 
قبل أن يستعني بوالده وصديق ملساعدته على 
التخلص من جثتها بحرقها وإلقائها في نهر.

وتضاعفـــت أعمال العنف ضـــد املرأة في 
تركيـــا مبقدار ١٤ مرة منذ عـــام ٢٠٠٢، أي منذ 
تســـلم حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة 
بالبالد، فيما أثارت اإلحصاءات الرســـمية من 
وزارة العـــدل وتقاريـــر مديرية األمن العام في 
تركيا واملتعلقة بالتحرش اجلنســـي والعنف 

ضد املرأة الدهشة.
وذكر املوقع اإللكتروني لصحيفة ”ميلليت“ 
التركية أن عدد ضحايا العنف من النســـاء في 
األعوام الســـبعة األخيرة فـــي تركيا بلغ ١٤٠٠ 

إمرأة، فيمـــا تعرضت ١٠٠ ألف إمرأة للتحرش 
اجلنســـي بني عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٠، و٥٧٥ إمرأة 
للعنف في عام ٢٠١٤، حيـــث تقدمت ٢٨٢ إمرأة 
بشكاوى رســـمية بالتعرض لالغتصاب، و٢٥٧ 
إمرأة للقتل باســـتخدام العنف ضدهم في عام 

.٢٠١٤
وأوضحـــت الصحيفـــة أن ٥٦ إمـــرأة لقني 
حتفهـــن خالل األيـــام الـ٦٥ املاضيـــة، أي منذ 
األول من يناير ٢٠١٥، وحتى يوم األحد املاضي 
بحسب بحث شامل أعدته شركة ”ايه اند جي“ 
للبحـــوث االجتماعية والسياســـية حلســـاب 
الصحيفة، مبناســـبة يوم املرأة العاملي في ٣٦ 

محافظة تركية.
وقالـــت فايزة كيشـــكني ”نحن هنا من أجل 
أوزجيـــكان إضافة إلى كل األســـباب األخرى. 
ليـــس من أجل أوزجيكان فقـــط.. نحن هنا من 
أجل جميع النســـاء اللواتي يتعرضن لعنف.. 
الالئـــي اغُتصنب أو تعرضن العتداء جنســـي. 

نحن هنا ليسمعنا اآلخرون“.

وأضافـــت ”ســـنعبر اجلســـر بدراجاتنـــا 
وشـــعارنا هو: نريد وســـائل مواصالت آمنة 
للنســـاء. ما يزيد على ألف شخص هنا اليوم. 
نريد أن يكون أحـــدث حادث (مقتل أوزجيكان 
أصالن) هو األخير. ســـنحتفل باليوم (العاملي 

للمرأة) العام املقبل“.
ورغم تزايـــد العنف ضد املـــرأة في تركيا 
العام املاضي، فإن الهجوم الوحشـــي والعلني 
علـــى أوزجيكان أصالن أصبـــح بوجه خاص 
مثـــارا الحتجاجـــات وتنديـــدات مـــن جانـــب 

السياسيني.
وقالت مشاركة أخرى في مسيرة الدراجات 
ُتدعى شيفدا توفيل ”نحن هنا لنقول ال للعنف 
ضـــد املـــرأة. هذا هو ســـبب عبورنا اجلســـر 
اليوم. هذا هو شـــعارنا. نرفـــع أصواتنا معا 

ضد العنف في البيوت“.
املعنية بحقوق  وتقول شـــبكة ”بيانيـــت“ 
اإلنسان إن ٢٨١ إمرأة ُقتلن في تركيا عام ٢٠١٤، 

بزيادة ٣١ في املئة عن العام السابق.

وأفادت بأن تسعة في املئة من هؤالء طلنب 
احلماية مـــن الدولة، مما أدى إلـــى انتقادات 
بأن السلطات ال تتخذ إجراءات كافية حلماية 

الضحايا.
وكان الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان قد 
تعـــرض لالنتقـــاد في الســـابق مـــن منظمات 
نســـائية بالتقاعـــس عن احلديـــث عالنية عن 
العنف األسري، ولقوله إنه ال يؤمن باملساواة 

بني اجلنسني.
وطالب بعض السياســـيني بإعادة عقوبة 

اإلعدام في رد فعل إزاء هذه القضية.
ورغـــم جتـــاوب احلكومـــة مـــع دعـــوات 
السياســـيني في الفترة االخيرة، مازال العديد 
مـــن النســـاء التركيـــات يعتقـــدن أن تصاعد 
معـــدالت العنف ضدهن يرتبط بسياســـات أو 
خطـــاب احلزب احلاكم فـــي تركيا ذي اجلذور 

اإلسالمية.
وقالـــت احملاميـــة هوليـــا غولبهـــار التي 
تتولـــى الدفـــاع عـــن قضايـــا املـــرأة إن مقتل 
الطالبـــة أوزجيكان أصالن هو مبثابة القشـــة 

األخيرة في أحداث العنف ضد املرأة.
وأكـــدت أن ”احلكومـــة دأبـــت على إطالق 
تصريحـــات دعائية مثـــل (النســـاء والرجال 
مختلفـــون بطبيعتهـــم) أو (األمومـــة هي دور 
مقـــدس للنســـاء)، ولـــذا فإننـــا نواجـــه عنفا 

سياسيا هنا“.
وفي شـــهر نوفمبر املاضي، قـــال الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان إن ”النســـاء ال 
ميكن معاملتهن على قدم املساواة مع الرجال“.
وســـعى أردوغان إلى ســـن قوانـــني للحد 
من اإلجهاض، ونصح النســـاء بإجناب ثالثة 

أطفال على األقل.
وقال نائب رئيس الـــوزراء التركي بولنت 
ارينج العام املاضي، إنه ال يجب على النســـاء 

الضحك بصوت عال في األماكن العامة.

} طهــران - أثارت تصريحــــات أطلقها علي 
يونســــي مستشــــار الرئيس اإليراني حســــن 
روحاني عن هيمنة بالده على العراق استياء 
واسعا بعد أن انتقلت التدخالت اإليرانية في 

الدول العربية من الغرف املغلقة إلى العلن.
وقـــال يونســـي األحـــد، إن ”إيـــران اليوم 
أصبحت امبراطورية كمـــا كانت عبر التاريخ 
وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا 
وثقافتنـــا وهويتنـــا اليوم كما فـــي املاضي“، 
وذلـــك في إشـــارة إلـــى إعـــادة االمبراطورية 
الفارسية الساسانية قبل اإلسالم التي احتلت 

العراق وجعلت املدائن عاصمة لها.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء ”ايســـنا“ للطلبـــة 
اإليرانيـــني عـــن يونســـي تصريحاتـــه خالل 
الـــذي انعقد في  منتـــدى ”الهويـــة اإليرانية“ 
طهران، حيث قال إن ”جغرافية إيران والعراق 
غير قابلة للتجزئة وثقافتنا غير قابلة للتفكيك، 
لذا إما أن نقاتل معا أو نتحد“، في إشارة إلى 
التواجد العسكري اإليراني املكثف في العراق 

خالل اآلونة األخيرة.
وتصريحـــات يونســـي التـــي أطلقها في 
وقت تشـــارك فيه عناصر من احلرس الثوري 
اإليراني قوات اجليش العراقي وميليشـــيات 
احلشد الشـــعبي الشيعية في معركة استعادة 
مدينـــة تكريت من تنظيم داعش، تعكس تعمق 
العقيدة التوسعية بني األوساط اإليرانية على 

اختالف توجهاتها احملافظة أو املعتدلة.
ولم يبد يونســـي، الذي شغل منصب وزير 
االســـتخبارات في حكومة الرئيس اإلصالحي 
محمد خامتي، متـــرددا في إطالق تصريحاته 
التي أثـــارت اجلدل داخل إيران وخارجها، بل 
هاجـــم أيضا كل معارضي النفوذ اإليراني في 
املنطقة، معتبرا أن ”كل منطقة الشرق األوسط 

إيرانية“. 
وكان يونســـي يقصـــد بهـــذا الهجوم عدة 
أطراف أولها وزير اخلارجية السعودي األمير 
ســـعود الفيصـــل الذي كان قد حذر األســـبوع 
املاضـــي خـــالل مؤمتـــر صحفي مـــع نظيره 
األميركي جون كيري من سيطرة إيرانية كاملة 

على العراق.

والســـعودية مـــن أكبر املعارضـــني للتمدد 
اإليراني في املنطقـــة، وباتت طهران تهدد أمن 
دول اخلليـــج فـــي البحرين من خـــالل دعمها 
للمتشددين الشيعة الذين ينتهجون العنف في 

مواجهاتهم مع السلطات احلكومية.
وتخطت التطلعات اإليرانية حدود محيطها 
اإلقليمي ودول اخلليج أيضا، وامتدت لتشمل 

باقي منطقة الشرق األوسط.
وعبر يونسي عن ذلك قائال ”سندافع عن كل 
شـــعوب املنطقة ألننا نعتبرهم جزءا من إيران، 
وســـنقف بوجه التطرف اإلســـالمي والتكفير 
واإلحلـــاد والعثمانيـــني اجلـــدد والوهابيـــني 

والغرب والصهيونية“.
وأشـــار يونســـي في كلمته إلـــى أن بالده 
فـــي املنطقة،  تنوي تأســـيس ”احتاد إيراني“ 
قائـــال ”ال نقصد من االحتـــاد أن نزيل احلدود، 
ولكـــن كل البـــالد املجاورة للهضبـــة اإليرانية 
يجب أن تقترب مـــن بعضها بعضا، ألن أمنهم 

ومصاحلهم مرتبطة ببعضها بعضا“.
ويرى كثيـــرون أن العراق بـــات على غرار 
ســـوريا محتال بشك كامل اليوم من قبل إيران، 
التي ال يقتصر تواجدها العســـكري في تكريت 
فقـــط، بـــل إن تقارير أشـــارت إلـــى أن القوات 
اإليرانية وصلت إلـــى محافظة ديالى العراقية 

شمال شرقي بغداد.
وال تبـــدو تصريحـــات يونســـي، كما ذهب 
البعض داخـــل إيران، مجـــرد تطمينات تعمد 
معســـكر  لطمأنـــة  إطالقهـــا  اإلصالحيـــون 
احملافظـــني الذيـــن يضغطـــون علـــى حكومة 
الرئيس حســـن روحاني من أجل التراجع عن 
توقيـــع اتفاق نووي مع القـــوى الغربية حول 
امللـــف النـــووي اإليراني. ودعت شـــخصيات 
مؤخرا  مؤثـــرة داخل احلكومـــة ”اإلصالحية“ 
إلى توســـيع النفوذ اإليراني في املنطقة كبديل 

مجد في مقابل امللف النووي. 
مســـاعدين  إن  إيرانيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
لروحانـــي يعتقدون أن احملافظني مســـتعدون 
لتقبـــل بنود االتفاق اجلديد إذا كان املقابل هو 
اإلســـراع من متديد أذرع الهيمنة اإليرانية في 

املنطقة.
لكـــن الواقع، كما يقـــول مراقبون، مختلف 
عـــن تلـــك املزاعـــم، إذ أن حلم الســـيطرة على 
بلدان الشـــرق األوسط يتساوى في ابعاده بني 

احملافظني واملعتدلني.
ويقـــول محمد قـــواص، الباحـــث والكاتب 
السياســـي اللبناني ”ال يصدُر الكالم عن إدارة 

الرئيس السابق محمود أحمدي جناد املشهور 
بشعبويته، وال عن مؤّسسة الولّي الفقيه الذي 
ما بـــرح يرّوج للثورة اإلســـالمية ديدنا للعالم 
أجمع، بل يصدُر عن دوائر اعتدال متّثل إيران 
العميقة، وبالتالي عن انتلجنسيا ُتِعدُّ لفلسفة 
احلكـــم والبقـــاء والتمـــدد (وفـــق األبجديات 
الداعشـــية)“. وأضاف ”إذا ما أعلن الرجُل عما 
بات معروفا عن (امبراطورية) وبغداد عاصمة، 

فأين املفاجأة في ذلك؟“.
ويونســـي من أقرب املســـؤولني لروحاني، 
ويحتل مكانة بارزة لدى املرشد األعلى للثورة 

اإليرانية علي خامنئي.
أسســـوا  مـــن  بـــني  مـــن  يونســـي  وكان 
واســـتكملوا بناء سياســـة التوســـع اإليراني 
في العـــراق عندمـــا كان يشـــغل منصب وزير 

االستخبارات في عهد الرئيس خامتي.
لكـــن هذه السياســـة ظلت حتـــت غطاء من 
الســـرية حتت حكم الرئيس العراقي األســـبق 

صدام حســـني، الذي كان يضمر عداء شـــديدا 
لسلطة ولي الفقيه في طهران.

لكن منـــذ الغـــزو األميركـــي للعـــراق عام 
٢٠٠٣، بدأ املسؤولون اإليرانيون على اختالف 
توجهاتهم يجهرون بخططهم للســـيطرة على 

مجريات األمور في بغداد.
وكان التشـــدد الدينـــي وأنشـــطة تنظيـــم 
القاعدة املكثفة ضد املدنيني ومؤسسات الدولة 
هي احلجة التـــي تبناها اإليرانيـــون للتدخل 

فـــي العراق حتـــت غطـــاء دعـــم احلكومة في 
مواجهتها.

وعلـــى ما يبـــدو فـــإن تعمق هـــذا التمدد 
فـــي العراق يتـــم اآلن على نفـــس نهج مقاومة 
املتشـــددين الســـنة، لكـــن في هـــذه احلالة في 

شمال العراق وبشكل علني.
ويقود اجلنرال قاســـم سليماني قائد فيلق 
القـــدس في احلرس الثـــوري اإليراني عمليات 
اســـتعادة مدينة تكريـــت من ســـيطرة تنظيم 
داعش، ضمـــن عملية عســـكرية كبيـــرة ينظر 
غليها املراقبـــون باعتبارها اختبـــارا لتحرير 
مدينة املوصل أكبر املدن الواقعة حتت سيطرة 

التنظيم املتشدد.
وأعـــرب قواص عن اســـتغرابه من رد فعل 
احلكومة العراقية على هذه األنشطة اإليرانية. 
وقال ”يجري األمُر بصفته عند احلاكم العراقي 
مـــن عاديات األمور، ال يســـبُب حرجا وال حتى 

حتفظا صوريا“.

عقيدة الهيمنة على العرب ال تفرق بني محافظ وإصالحي في إيران

الحديث عن العنف ضد املرأة التركية يمر كضجيج عابر
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إيران لم تعد أثناء نزع سيادة العرب عن أراضيهم في حاجة إلى االختباء

[ الغزو األميركي للعراق نقل خطط التمدد اإليراني إلى العلن [ الحرب على التشدد السني.. جسر اإليرانيين الدائم نحو المنطقة

[ أردوغان يطلق النار على قدميه حينما يفكر بالحديث عن النساء ومشاكلهن

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

تقارير أشـــارت إلـــى أن تحركات 

القوات اإليرانية لم تقتصر على 

تكريـــت بل وصلت إلى محافظة 

ديالى شمال شرقي بغداد

◄

◄ قدمت الحكومة المحلية إلقليم 
البنجاب الباكستاني مبادرة 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة رفعت 
بموجبها من الحد األدنى لسن 

الزواج، وهو ما اعتبره مراقبون 
إجراء سيثير غضب رجال الدين 

المحافظين في البالد.
ولم يصدر أي رد فعل من قبل 

المؤسسات الدينية حتى اآلن، لكن 
اإلجراء غير المسبوق في اإلقليم 

سيعزز سياسة االنفتاح التي يتبعها 
رئيس الوزراء نواز شريف ويحد 

من نفوذ المتشددين في المؤسسات 
الحكومية وخارجها.

وصرح مسؤولون السبت، أن 
إقليم البنجاب الباكستاني رفع الحد 

األدنى لسن زواج الفتيات وشدد 
العقوبات بحق األشخاص الذين 

يعقدون زيجات دون السن القانونية.
وقال وزير العدل في إقليم 

البنجاب موجتابا شوجور رحمن إن 
اإلقليم سن قوانين الجمعة، قبل يوم 

المرأة العالمي.
وتم رفع الحد األدنى لسن الفتيات 

للزواج من 16 إلى 18 عاما ليصبح 
نفس سن الزواج القانوني للذكور.

ويشدد القانون العقوبات 
على األشخاص الذين يعقدون أو 

يشجعون على زواج األطفال من شهر 
إلى ستة أشهر  سجنا، والغرامات 

من ألف روبيه (عشرة دوالرات) إلى 
50 ألف روبيه.

وينص القانون في أهدافه على 
”أنه تم سنه لكبح خطر انتشار 

زيجات األطفال في البالد وحماية 
النساء من االستغالل“.

وقال رحمن إن الحكومة في 
اإلقليم، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر 

من نصف سكان باكستان، أرادت أن 
تبعث برسالة إلى العالم عشية يوم 

المرأة مفادها ”إننا نهتم بحقوق 
النساء“.

تبدو احلكومة العراقية مرتاحة لتوســــــع التأثير اإليراني فــــــي البالد، حيث تتولى طهران 
بشكل كبير عملية استعادة تكريت من سيطرة داعش وتستعد لالجتاه نحو املوصل، لكن 

عواصم عربية أخرى ال متتلك نفس الشعور وحتاول مقاومة هذا التمدد.

باختصار

«أعلـــن عن حملة للقضاء بشـــكل كامل علـــى العنف ضد املرأة، 

إن تركيا بأكملها اآلن في حالة تعبئة واستنفار ملواجهة العنف 

ضد املرأة».
أحمد داود أوغلو
 رئيس الوزراء التركي

«الهيمنـــة اإليرانيـــة على املنطقة واملشـــروع القومـــي اإليراني 

النووي، والوســـيلة األساســـية لتحقيقهما بنيت على أســـاس 

خلق منطقة توتر إقليمي من العراق إلى لبنان عبر سوريا». 
هادي البحرة
 الرئيس السابق لالئتالف السوري املعارض

«يغلظ قانون رفع ســـن الزواج وعدم تقييده العقوبات لألشخاص 

الذين يعقدون أو يشجعون على زواج األطفال من شهر إلى ستة 

أشهر في السجن».
موجتابا شوجور رحمن
 وزير العدل في اقليم الباجناب

محمد قواص: 

السيطرة تجري بصفتها 

عند الحاكم العراقي من 

عاديات االمور

هوليا غولبهار: 

الحكومة تطلق تصريحات 

ضد النساء. نحن نواجه عنفا 

سياسيا هنا

 حتى لو قرر املسؤولون تغيير لهجتهم تجاهها، لن تثق املرأة في اإلسالميني



} القاهــرة - الســـؤال عـــن مصيـــر جماعـــة 
اإلخـــوان أصبـــح ملّحـــا، بعـــد ارتفـــاع حدة 
التجاذبات اخلارجية في هذا امللف، فاألشـــهر 
املاضيـــة اختلطـــت فيهـــا الكثيـــر مـــن املياه 
السياسية مع غيرها من التقديرات األمنية في 
الداخل واخلارج، وجعلـــت البحث عن مصير 
اإلخوان مســـألة فـــي غاية األهميـــة، ألنها قد 
تكون مرشـــدا ملعرفة الشط الذي سوف يستقر 

عليه اإلخوان.
خبـــراء في شـــؤون احلركات اإلســـالمية، 
أكـــدوا لـ“العرب“ أن مصير اجلماعة في مصر 
بيد الشعب املصري وحده، والشعب حسم هذا 
املصير بالفعل منذ ثورة 30 يونيو 2013 وجنح 
فـــي خلعها، ولن يقبل مطلقا بأّي مصاحلة مع 
هـــذا التنظيم الذي يهدد كيان الدولة املصرية، 
حتى لو كانت هناك قوى خارجية تريد تسكني 

اجلماعة رسميا على الساحة السياسية.
عمـــار علـــي حســـن الباحـــث فـــي العلوم 
السياســـية، قال لـ“العرب“ إن مصير اإلخوان 
لن يحدده سوى الشعب املصري، ولن يستطيع 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي مجـــاراة أّي 
تصور أو خطـــة خارجية لفرض اإلخوان على 
املصريني، أو حتى مهادنتهم، فما بالك إذا كان 
الطلب مبالغا فيه، ويصل حد املصاحلة معهم؟
وأكد حســـن أن السيســـي يدرك أن خطوة 
كهذه ســـوف تؤدي إلى خســـارة فادحة له في 
الشارع، ألن غالبية املواطنني ترفض التصالح 
مع جماعة تصر على العنـــف واإلرهاب، وإذا 
كان هنـــاك قطـــاع تصالـــح أو حتـــاور مع من 
لزمـــوا بيوتهـــم وكفـــوا عن العنـــف، ووقعوا 
إقرارات بالتوبة واخلـــروج من اجلماعة، فإن 
اجللـــوس مع تنظيم اإلخوان أو أطراف دولية 
بشـــأن حتديد مصيره، رهن بـــإرادة املصريني 
وحدهم، واملزاج العام يرفض ســـماع ســـيرة 

اإلخوان أصال.

وقال عمار علي حسن، إن الرئيس السيسي 
يعلم بأن الكثير ّممـــن يقفوا خلفه ويدعمونه، 
سواء من شخصيات العامة أو السياسيني أو 
املثقفـــني، يرفضون رفضا قاطعا التفاوض مع 
اإلخوان، ورمبا ينفضون من حوله، إذا وجدوا 
منه ميال نحو املصاحلة، وبالتالي قد يوقفون 
دعمهـــم له في حال فعل ذلـــك، األمر الذي يغّل 
يـــده حتى لو تزايـــد إحلاح اجلهـــات الدولية 
وضغطها عليه، بشـــأن انخـــراط اجلماعة في 

املشهد السياسي.
ســـامح عيد اإلخوانـــي الســـابق، قال في 
إن املصاحلة مع اإلخوان  تصريح لـ“العـــرب“ 
مرفوضـــة من جانب الشـــعب املصـــري، وهو 
وحده من ميلك حتديد مصير اجلماعة، وليس 
مقبوال أن يعود األمر ملا كان عليه أيام الرئيس 
األســـبق حســـني مبـــارك، حيث مت الســـماح 
لإلخوان بالعمل واالجتماع في الفنادق وعقد 
املؤمترات واستقبال الوفود األجنبية، وكأنهم 
دولـــة داخل الدولة، بصورة مّكنتهم من إدخال 
متآمريـــن في بعـــض األحيان علـــى مصلحة 
مصر، بشـــكل ضاعف من حدة التوتر وال تزال 

مالمحه مخّيمة على البالد.
صعوبة  بعض املراقبني أكـــدوا لـ“العرب“ 
أن يقبل السيســـي بعودة اإلخوان إلى املشهد 
السياســـي، ال فقط ألن الشـــعب يرفضهم، لكن 
ألنهم سيشـــكلون خطرا مباشـــرا عليه، وهنا 
يتذكر كثيـــرون جتربة الرئيـــس الراحل أنور 
السادات، الذي أخرج التيار اإلسالمي بأطيافه 
املختلفة من الســـجون، وســـمح لهـــم بالعمل 
السياســـي، ثم انقلبـــوا عليه ودّبـــروا عملية 

اغتياله في السادس من أكتوبر 1981.
أن األمر  كذلك خبراء، أوضحوا لـ“العرب“ 
حاليا لـــم يعد قاصرا على الضغوط األميركية 
والقطرية والتركيـــة وتنظيم اإلخوان الدولي، 
بل هناك ما يشـــير لوجـــود ضغوط على مصر 
مفتوحة علـــى احتماالت متعـــددة، تتمثل في 
وضع إخـــوان اليمن فـــي املعادلـــة اإلقليمية 
اجلديدة، عقـــب صعود احلوثيـــني، فالصفقة 
التـــي تتباحثها دوائر إقليميـــة ودولية ترتكز 
على قيـــام إخوان اليمـــن مبواجهة احلوثيني 
”أنصـــار الله“ والتصدي لهـــم ومنعهم من من 
التوغل في البـــالد حتى ال تتضرر دول عربية 

مجاورة، مقابل ذلك تقبل مصر بإعادة جســـم 
جماعة اإلخوان األساسي للمشهد السياسي.

لكـــن عمـــار علي حســـن، قـــال لـ“العرب“، 
هذا الســـيناريو يبـــدو منطقيا مـــن الناحية 
الظاهريـــة، بينما في جوهره من املســـتحيل 
تطبيقـــه أو القبـــول به، وجتنبـــا ألّي إحراج 
مـــع دول صديقة، ســـتحاول مصر الفصل في 
التعامل بـــني املوقف من اإلخـــوان والترتيب 
اإلقليميـــة  القـــوى  بعـــض  مـــع  والتنســـيق 
والدوليـــة حيـــال األزمة اليمنية، ال ســـيما أن 
هناك مشروعا جدّيا مطروحا لتكوين قوة ردع 
عربية، وبالتالي ميكن الفصل بني املســـارين، 
ولن تكـــون ثمة صعوبة فـــي أن تتفهم بعض 

األطراف العربية املوقف املصري.
متابعـــون قّللوا من شـــأن وجـــود صفقة 
للقبـــول باإلخوان على خلفيـــة التطورات في 
أن املســـألة اليمنية  اليمن، وأكدوا لـ“العرب“ 
فتحـــت لها طاقة أخـــرى اآلن في عدن ومصر، 
وبعـــض دول اخلليج الذين بإمكانهم الوقوف 
خلفهـــا، في مقابل االســـتغناء عن ســـيناريو 
االعتماد على إخوان اليمن، فالدفاع عن الدولة 
اليمنيـــة من املمكن أن يكـــون مدخله من عدن، 
بعـــد انتقال الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هـــادي إليها ونقل عـــدد من ســـفارات الدول 

األجنبيـــة أيضا، ومصر ميكـــن أن تأخذ قريبا 
خطوة كهذه وتقوم بنقل سفارتها إلى عدن.

وأوضح عمار أن هـــذا األمر، قد يغني عن 
االستعانة بإخوان اليمن، خاصة أنهم ليسوا 
الطـــرف األقوى فـــي املعادلـــة احملليـــة اآلن، 
وهـــو ما يعطي الرئيس السيســـي حجة قوية 
لإلصرار على الفصـــل بني التعامل مع إخوان 

اليمن وفكرة التصالح مع اإلخوان في مصر.
توجد مشـــكلة  ســـامح عيد قال لـ“العرب“ 
كبيرة تتمثل في أن هناك كتلة بشـــرية ضخمة 
ال بـــد من حتديد كيفية التعامل معها، وأن حل 
التوســـع بإلقاء القبض على املنتمني لإلخوان 
قـــد يكون مضرا على املدى البعيد ويجلب لهم 
بعـــض املتعاطفني، مضيفا أنه رمبا يؤدي إلى 
تشـــرذم القواعـــد ويفضي إلى تشـــكيل خاليا 
عنقودية خطيرة، ألنها ســـتكون قد توغلت في 
مرحلة اليأس الذي يدفع أصحابه لإلقدام على 
أّي تصرفات غير محسوبة. وأشار عيد، إلى أن 
احلل املتاح حاليا أن يقوم جهاز األمن بتقطيع 
أوصال قواعـــد اجلماعة ومنعهم من االتصال 
بالتنظيـــم األساســـي، على أن تترك الســـلطة 
شـــخصيات قيادية معتدلة بعض الشـــيء في 
اجلماعة مثل حلمي اجلزار وياسر علي كخطة 
المتصاص شـــباب اجلماعة مؤقتا، وإبعادهم 

وحتييدهم شرط االبتعاد عن  عن ”الدعشـــنة“ 
أّي اجتماعات عامة.

ورّجح سامح عيد أن يكون ارتفاع مستوى 
العنـــف الذي يحدث فـــي مصر ليـــس إلعادة 
اإلخوان إلى املشـــهد السياســـي، لكـــن حّتى 
ال تكـــون هنـــاك مداهمـــات أمنية علـــى نطاق 
واســـع في مصر وذلك بهـــدف تخفيف القيود 
على القيادات داخل الســـجون، مشيرا إلى أن 
هنـــاك فكرة مطروحة وهـــي أن ميارس من هم 
خارج الســـجون العمل الدعوي السلمي بعيدا 
عن السياســـة أو العنف، وهذا ما أفصح عنه 
ثـــروت اخلربـــاوي، اإلخواني املنشـــق، عقب 
لقائـــه مع الرئيس السيســـي ضمـــن قياديني 
آخرين، حيث قال ”السيسي أكد أنه يفضل أن 
جتنح اجلماعة للعمل الدعوي السلمي بدال من 

العنف واإلرهاب“.

} لنــدن - رغـــم أن األزهـــر الشـــريف أصدر 
بيانـــا رســـميا علـــى موقعـــه اإللكتروني ذكر 
فيه أن تدمير التراث احلضاري محّرم شـــرعا 
ومرفـــوض جملـــة وتفصيـــال، معتبـــرا أن ما 
يقـــوم به تنظيم داعـــش اإلرهابي مـــن تدميٍر 
وهدم لآلثار في املناطق اخلاضعة لنفوذه في 
العراق وســـوريا وليبيا بدعوى أنها أصنام، 
يعتبر جرمية كبرى في حق العالم بأسره، فإنه 
فـــي  مقابل ذلك جند الداعية الكويتي إبراهيم 
الكنـــدري يؤكـــد أن إزالـــة األصنـــام واألوثان 
ضرورة شـــرعية، معتبرا أن ذلك ينسحب على 

اآلثار التاريخية كأبي الهول واألهرامات.
نقلت صحيفة ”الوطن“ الكويتية في عددها 
الصادر االثنني عن الكندري قوله ”التعلل بأن 
الصحابة دخلوا مصر ولم يحّطموا األهرامات 
وأبـــا الهول ال يجـــوز ألن التماثيل الفرعونية 
كانـــت مدفونة حتت األرض ولم تخرج وتظهر 
إال في القرون املتأخـــرة، ومن املعلوم أنه كان 
فـــي مصر وفـــي غيرها معابد كثيـــرة فهّدمها 
املسلمون وحطموا الصور وكسروا األخشاب 

واألحجار التي حتمل هيئة األصنام“.
هـــذه الرؤيـــة تخالف إجماع املؤسســـات 
الدينيـــة التي نـــددت بهذه األفعـــال وقد جاء 
في بيـــان األزهر ”جتريف داعش مدينة منرود 
اآلشورية األثرية شمال العراق، جرمية بشعة 
اســـتباح فيها معالـــم أثرية تعـــود إلى القرن 
الثالث عشـــر قبل امليالد، واعتداء صارخ على 
قيم تاريخية وإنســـانية وإرث إنســـاني يجب 
احلفاظ عليـــه، وال يجوز االقتـــراب منه أبدا، 
وما يقوم به تنظيم داعش اإلرهابي من تدمير 
للهوية وطمس لتاريخ شعوب بأكملها، جرمية 
حرب لن ينساها التاريخ ولن تسقط بالتقادم“.

في حني نرى أن الكندري يقول منطلقا من 
قراءة مستندة على قصص دينية وتاريخية ال 
زالت من الشـــوائب التي ال بـــد من تنقية كتب 
التـــراث منهـــا، ”حتى وإن ثبـــت أن الصحابة 

وعلى رأســـهم عمرو بن العـــاص لم يحطموا 
اآلثـــار عند دخولهـــم مصر، فهـــذا ال يغّير من 
األمر شـــرعا ألن النبي صلى الله عليه وســـلم 

قام بتحطيم األصنام التي كانت في مكة“.
وأردف الكندري قائـــال إن ”أعظم املصالح 
على اإلطالق إقامة التوحيد وتشـــييد أركانه، 
وهدم الشرك وآثاره، وال مفسدة أعظم من ترك 
صروح الشـــرك والوثنية عند القـــدرة عليها، 
وقصة ســـّيدنا إبراهيم عليه السالم املذكورة 
فـــي القرآن خير دليل على ذلـــك، إذ تبّني كيف 
حطم األصنام ولم ينظر إلى املصالح املزعومة 
على الرغم من كونه كان مستضعفا، وبالتالي 
فالعبرة بإزالة األوثان حتى وإن لم تكن تعبد“.

ويرى األزهر أن هـــذه اجلماعات املتطرفة 
”ُتبدع فـــي إفزاع النـــاس ببشـــاعة جرائمها، 
التي تّدعي كذبا استنادها للدين والدين منها 
بـــراء، فتارة ُحترق وأخرى تذبح، وثالثة ُتدمر 
احلضارات وتقضـــي على الثقافات واألعراق، 
منفذة بذلك أجندة استعمارية تهدف إلى إفراغ 
أوطاننـــا العربية واإلســـالمية مـــن مكوناتها 
التراثية والثقافية“. هؤالء املســـاندون ألفعال 
داعـــش ومثيالتهـــا مـــن احلـــركات املتطرفة 
يزيـــدون تـــأزمي اخلطاب الديني الـــذي ال زال 
يبحـــث عّمـــن يبث فيـــه دماء التجديد لكســـر 
كل التأويـــالت التي حـــادت بهذا اخلطاب عن 

الدعوة السلمية ليتجه صوب التطرف.
من جانـــب آخر ورغم أن مجلـــس الوزراء 
الســـعودي أدان فـــي جلســـته املاضيـــة قيام 

اجلماعـــات املتطرفة في املوصل، باســـتهداف 
األبريـــاء مـــن الشـــعب العراقـــي والتضييق 
عليهم في عيشهم وتدمير تراثهم الثقافي، فإن 
احلديث عن حتطيم داعـــش آلثار العراق أدى 
إلى إنهاء محاضرة مقامة على هامش معرض 

الكتاب في الرياض.
الزهرانـــي، عضـــو هيئـــة  وكان معجـــب 
التدريس بجامعة امللك سعود، قد عّرج باحلديث 
خالل ندوة بعنوان ”الشـــباب والفنون.. دعوة 
للتعايـــش“ عن قيام تنظيـــم داعش وحتطيمه 
لآلثار بدعوى ُحرمتها ليدخل احملتســـبون في 
نقاش حاد معترضني علـــى حديثه بدعوى أن 
وجود مثل هذه اآلثار والتماثيل من الشركيات 
مستشهدين بقيام النبي صلى الله عليه وسلم 
بتحطيم أصنام مكة يوم الفتح، في حني حاول 
الزهرانـــي توضيح الفـــارق بني األمرين إال أن 

النقاش احتدم بني الطرفني.
 ويبـــدو أن اخلطـــاب الديني يشـــهد أزمة 
عميقة من حيث تعدد املرجعيات والتفسيرات، 
رغـــم الدعوات املتكررة إلـــى جتديده، حيث لم 
تتخذ الهيئات واملؤسســـات الدينية خطوات 
جادة لتنقية كتب التراث والتاريخ اإلسالميني 
ّمما علق بها من قصـــص ال متت للدين بصلة 
وتواتـــر ذكرهـــا كمرجعيات وفســـرت وأّولت 

حسب أهداف من يوظفها ليضفي شرعية على 
أعماله، وهذا ما تقوم به داعش ومثيالتها من 

حركات اإلسالم السياسي العنفية.
ومـــع افتقـــاد العلمـــاء للمعنـــى احلقيقي 
ملهامهـــم كدعاة للحـــق وإلى قواعد اإلســـالم 
الوســـطي، قويـــت اجلماعـــات املتطرفـــة في 
الفكر والســـلوك، ُمبادرة إلى تسويق اإلسالم، 
باعتباره دين السيف ودين القوة املتنصلة من 

الرحمة، وأن اإلسالم يدعو إلى اإلرهاب.
فاخلطـــاب الدينـــي الذي يقـــوم بتوجيهه 
الدعـــاة واألئمـــة في حاجة إلـــى التجديد بكل 
حـــرص ودقـــة، حتى يتـــم القضـــاء على هذه 
الدعـــوات التـــي تبـــرر للحـــركات اجلهاديـــة 
والعنفيـــة أفعالهـــا، وفي هـــذا اإلطار يوضح 
محمد الشحات اجلندي عضو مجمع البحوث 
اإلســـالمية بالقاهرة، أن األمر يتطلب جتديدا 
حقيقيـــا للخطـــاب الديني، وتعديال لســـلوك 
ومعرفـــة املســـلمني، مبا يتماَشـــى مع جوهر 
الديـــن اإلســـالمي، ليظهـــر ذلـــك ُمترجما في 
مفاهيـــم ال تخرج عن إطار املقاصد الشـــرعية 
املؤسسة للفكر اإلســـالمي املستنير، والذي ال 
يهدف إلى التكفيـــر أو اإلقصاء بل يهدف إلى 
احتواء اجلميع، واحلـــد من األفكار اجلهادية 

التي زرعتها بعض اجلماعات.
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

مصير اإلخوان في مصر بيد الشعب وحده

دعاة على أبواب داعش يزيدون من تأزيم الخطاب الديني

ضغوط أميركية ومناوشات قطرية وأالعيب تركية ومناورات من جهات أخرى على مصر، 
جميعها تريد إعادة اإلخوان املســــــلمني إلى املشــــــهد السياسي مرة أخرى بأّي صيغة أو 
وســــــيلة، بعد أن تالشى أمل عودتهم إلى احلكم، ألن الشعب والنظام في مصر يرفضان 
ــــــاره اإلخوان أصبح موصدا، وال ميكن أن يكون  العــــــودة، كما أن طريق العنف الذي اخت

مدخال ألّي عملية سياسية.

ما يحدث في العراق من تدمير لتراثه وآثاره على يد عناصر داعش، جعل املنظمات الدولية 
والهيئات العاملية في مجال اآلثار والتاريخ وعلى رأسها األمم املتحدة ومنظمتا اليونسكو 
واإلسيسكو، إضافة إلى املؤسســــــات الدينية واحلقوقية وفي مقّدمتها األزهر، تندد بهذه 
األعمال التي هي إجرام في حق التراث اإلنســــــاني عامة، ولكن مقابل هذه املواقف تسمع 

أصوات تؤيد هذه اجلرائم وتدعم توجهات مرتكبيها منطلقة من نفس رؤاها.

 الشارع املصري يرفع شعار «ال لعودة اإلخوان»

[ المصالحة مع الجماعة بين الرفض الداخلي والضغط الخارجي [ السيسي: اإلسالميون جنحوا للعنف بدل العمل الدعوي السلمي

◄ قال رئيس المخابرات العسكرية 
األلمانية كريستوف جرام، إنه 

يخشى تسلل إسالميين متشددين 
إلى صفوف القوات المسلحة لتلقي 

تدريب على األسلحة، ثم خوض 
القتال في سوريا والعراق مع 

جماعات متشددة مثل تنظيم داعش.

◄ انتقد الضابط المسلم المتقاعد 
في الشرطة البريطانية دال بابو 
استراتيجية الحكومة لمكافحة 

اإلرهاب قائال ”هناك عدد قليل من 
المسلمين في الشرطة البريطانية، 

مما يؤدي إلى عدم تفهمها 
للمواضيع المتعلقة باإلسالم“. 

◄ بحث العاهل األردني الملك 
عبدالله الثاني، في بروكسل، مع 
األمين العام لحلف الناتو، ينس 
شتولتنبرغ، محاربة الجماعات 

اإلرهابية وحماية الدين اإلسالمي 
من هذه الجماعات، كما ناقشا 

وضع الجاليات المسلمة في أوروبا 
وحمايتها من اإلسالموفوبيا.

◄ قال الباحث والكاتب السرياني 
اآلشوري المتخصص في شؤون 

األقليات سليمان يوسف إن ”هناك 
خشية من تعرض المختطفين 

اآلشوريين لدى داعش للتصفية 
الجسدية».

◄ قال المراقب العام األسبق 
لجماعة اإلخوان المسلمين في 

األردن، والمراقب العام للجماعة 
المشكلة حديثا عبدالمجيد ذنيبات، 
تعليقا على تصريحات األمين العام 

للتنظيم الدولي لإلخوان إبراهيم 
منير، بأنهم ال يعترفون إال بهمام 

سعيد مراقبا عاما للجماعة باألردن.

مع افتقاد العلماء للمعنى الحقيقي 

ملهامهم كدعاة للحق وإلى قواعد 

اإلسالم الوسطي، ظهرت وقويت 

الجماعات املتطرفة فكرا وسلوكا

◄

جماعة اإلخوان لن تكون رقما في 

إعادة ترتيب الخارطة السياسية 

املصرية طاملـــا واصلت إصرارها 

على املضي في منهج العنف

◄

اإلخـــوان  مـــع  املصالحـــة  فكـــرة 

الشـــعب  جانـــب  مـــن  مرفوضـــة 

يملـــك  وحـــده  وهـــو  املصـــري، 

تحديد مصير الجماعة

◄

باختصار

«املطلـــوب وبإلحـــاح هـــو النظر في إنشـــاء قـــوة عســـكرية عربية 

مشـــتركة، تكون قادرة على االضطالع بمهـــام في مجاالت التدخل 

السريع ومكافحة اإلرهاب وأنشطة املنظمات اإلرهابية».
نبيل العربي
األمني العام جلامعة الدول العربية

«ال بـــد من اجتماع الكلمة والتعاون بني املســـلمني، إلغالق منابع 

الشـــر ومحاربة املواقع السيئة واملد املمنهج الذي يضخه الفكر 

املنحرف، لكشف مفاسد هذه األفكار الضالة». 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
مفتي عام اململكة العربية السعودية

«الجماعات املوالية لداعش في ســـيناء، تعمل على التنســـيق مع تنظيم 

القاعـــدة لتوحيـــد الجهود ضـــد القوات املصريـــة، والعمليـــات اإلرهابية 

األخيرة أكدت أن منفذيها ينتمون إلى مجموعات قتالية مدربة ومحترفة». 
ناجح إبراهيم
القيادي السابق باجلماعة اإلسالمية في مصر

المساندون ألفعال داعش يؤكدون حاجة الخطاب الديني اإلسالمي إلى التجديد
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

كتاب عن الكهرباء 

في جسم اإلنسان

عذاب الركابي يلجأ إلى الهايكو العربي ليتماهى مع الطبيعة

} أبوظبــي - عـــن مشـــروع كلمـــة للترجمـــة 
باإلمـــارات، صـــدرت ترجمـــة عربيـــة لكتـــاب 
”شـــرارة الحياة: الكهرباء في جسم اإلنسان“ 
تأليـــف فرانســـيس أشـــكروفت، وترجمة عمر 

سعيد األيوبي.
ويعـــرض الكتـــاب عـــددا من التســـاؤالت 
منها: ماذا يحـــدث أثناء النوبـــة القلبية؟ هل 
يمكـــن أن يموت أحد من الخـــوف؟ كيف تؤّثر 
المعالجـــة بالصدمة الكهربائيـــة على الدماغ؟ 
ما هو الوعي؟ تكمن اإلجابة عن هذه األســـئلة 
في اإلشارات الكهربائية التي تنتقل باستمرار 
في أجســـامنا، وتثير أفكارنا، وتدفع حركاتنا، 

ونبض قلوبنا أيضا.
إن التاريـــخ الـــذي يـــروي كيف اكتشـــف 
العلماء الكهرباء في الجســـم البشـــري تاريخ 
بالشـــخصيات  وملـــيء  بالحيويـــة،  مفعـــم 
االســـتثنائية، والنقاشات الحامية، والتجارب 
الرائعة. كما أن األبحاث الحالية في الكهرباء 
وأقنية األيونات اســـتحدثت واحـــدا من أكثر 
المجـــاالت إثـــارة لالهتمام في العلـــم، وألقت 
الضـــوء على حـــاالت تتـــراوح من الســـكري 
واألرجّيات، إلى التلّيف الكيســـي، والشقيقة، 

وعقم الذكور.
وفي هذا الكتاب، تتمّيز الباحثة فرانسيس 
أشـــكروفت بأســـلوبها الســـهل الممتنع الذي 
يضفـــي الجاذبية على أصعـــب الموضوعات 

ويجعلها في متناول جميع القّراء.

رضاب هنار

 } يتضمـــن كتاب ”رســـائل المطـــر - تجربة 
فـــي الهايكو العربي“، للشـــاعر عذاب الركابي 
خمـــس قصائد في 64 صفحة فقـــط من القطع 
الصغيـــر كان قد قّدم لها شـــاعرنا في توطئة 
خاصـــة، متوقفـــا فيها عند مرجعيـــة عباراته 
وكلماتـــه وربطها بما هو فـــي أعماقه منذ أن 

كتب ديوانه ”ما يقوله الربيع“.
 يقول الركابي في التوطئة ”في مجموعتي 
هذه، كانت الكلمات صاحبـــة المبادرة. ولهذا 

جاءت مشـــاغبة والبالغة مســـتفزة، والخيال 
أيضـــا،  وابتـــكارا  وشـــرودا  جنوحـــا  أكثـــر 
والحالة الشـــعرية أكثر نضوجا. تلك هي لغة 
الصبر على التجريب، وذلك هو إيعاز الجســـد 
المموســـق. ونزيـــف القريحـــة الهـــادر، للحد 
من ظمـــإ الروح، ومباركة الهاجس الشـــعري. 
وإحياء ســـاللة الحلم، لتأخـــذ الكلمة ما يكفي 

من الحرية، وما يلزم من الحب“.
ويعـــرف عـــن الهايكو أنه نـــوع من أنواع 
الشعر الياباني -وبعيدا عن األسس والقواعد 
الخاصـــة بـــه- يحـــاول قائلـــه أن يعبـــر عن 

أحاسيسه متجنبا األلفاظ المركبة أو المعقدة، 
حيث تكون البساطة هي لغة القصيدة.

وفي هذه النماذج من الهايكو العربي 
يحـــاول الركابـــي أن يختصـــر صفحات 
من الســـرد فـــي عبارات موجـــزة تتألف 
من كلمـــة أو اثنتيـــن، يحّملهـــا الكثير 
من المعاني والمشـــاعر وكأنها تجّسد 
لتكون  وتســـتحضرها  كاملـــة،  روحه 
موجودة بين الســـطور. فتراه يشـــّبه 
العصفـــور المتنقل بين غصن وآخر، 
ومـــن شـــجرة إلـــى أخرى، الشـــيء 
الـــذي انعكس على نهايـــة الكلمات 
والقوافـــي، التي بدت إلـــى حّد كبير 

تشبه زقزقة العصافير في توليفة متناغمة.
يعقد الركابي في معظم قصائد المجموعة 
حلفـــا مـــع الطبيعة. فيخوض في تشـــعباتها 

ويرســـم مظاهرها بالكلمات، ويجعل منطقها 
المضمون العام والفعلي الذي 
يوحي غالبـــا باألمل، بالفرح، 
وبكل  اليأس  علـــى  باالنتصار 
ما هـــو جميل ومضـــيء. على 
العكس مما تبدو حياتنا اليوم. 
إذ يقـــّدم لنا المســـتقبل بطريقة 

تجعلنا مقبلين على عيشه حقا.
قد يكـــون من الصعـــب تذّوق 
”الهايكـــو“ فـــي هيئـــه العربيـــة، 
ألنـــه يتطلب ذوقا خاصـــا يختلف 
عن ذلـــك الذي نواجه بـــه القصيدة 
التي اعتدنـــا قراءتها. إال أن كثيرين 
نجحوا في هـــذه المهمة، فتراهم منكبين على 
قصائـــد الهايكو، مثلما يوجـــد كثيرون دأبوا 

على كتابته وصياغته.

زكي الصدير

} الرياض - يأتي معرض هذا العام، المنعقد 
من 4 إلى غاية 14 مارس الجاري، تحت شـــعار 
”الكتاب تعايـــش“ في محاولة مـــن المنظمين 
في وزارة الثقافة واإلعالم لكسر حّدة الخطاب 
اإلسالموي المتطّرف الذي يهّيمن على الوطن 
العربي، ويسقط بانعكاساته على المحتسبين 
في الداخل الســـعودي، وعلـــى بعض الجهات 
التي تحاول أن تخرج من صمتها عبر مهاجمة 
الكتاب والتســـّلط على القـــّراء، خصوصا بعد 
ســـقوط اإلخـــوان فـــي مصـــر، وتحييدهم في 

تونس.

ضيف شرف أفريقي

تم تخصيص جناح كامل لضيف الشـــرف 
”جنوب أفريقيـــا“ لعرض تاريخهـــا وثقافتها 
وإصداراتهـــا لزوار المعـــرض، باإلضافة إلى 
مشـــاركتها فـــي فعاليـــات البرنامـــج الثقافي 

المصاحب للمعرض.
وعن هذه المشاركة التي أشيع عن إحجام 
بعض المثقفين الجنوب أفريقيين عن الحضور 
فيها، نظرا لمؤاخذاتهـــم على بعض القضايا 
في المملكة، نفى ســـفير جنوب أفريقيا محمد 
صادق جعفر للصحف المحلية الســـعودية ما 
تـــرّدد في مواقـــع التواصـــل االجتماعي حول 
رفض عـــدد من األدبـــاء والمثقفين في جنوب 
أفريقيا المشاركة في المعرض، مؤكدا أن عددا 
من أهّم األدباء والمثقفين موجودون في جناح 

بالده. ويذكر أن جناح جنوب أفريقيا قد شهد 
وجـــود عدد كبير من الزوار له، مبدين رغبتهم 
فـــي التعرف على ثقافة جنوب أفريقيا بشـــكل 
أعمق، والوقوف علـــى تاريخها وتعددها وما 

يميزها.
استبشر الكثيرون حين قرأوا في الصحف 
السعودية خبر حضور السينما -“المحظورة“ 
فـــي المملكة- ضمن برامج الفعاليات الثقافية 
في معرض الكتاب، وذلك عبر عرض عدة أفالم 
ســـعودية قصيرة، غير أن قـــرارا بمنعها جاء 
قبـــل افتتاح المعرض بأيـــام دون تعليله بأّي 
ســـبب. األمر الذي أقلق المتابعين والمثقفين 
الســـعوديين خصوصا حيال القـــرارات التي 
تتزامـــن مع أول فعالية رســـمية لوزير الثقافة 
واإلعالم الجديـــد عادل الطريفـــي، وكيف قام 
بالتعامل معهـــا وفق منطق المحافظين الذين 
يرفضون حضور الســـينما في جميع مفاصل 
الفعاليات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
فـــي البـــالد. غيـــر أن البعض يـــرى أن دخول 
الســـينما فـــي فعاليات المعـــرض يعتبر زجا 

وحشرا بها في مكان ليس مخصصا لها.
وانصّب جـــّل قلق المثقفين الســـعوديين 
على كون معرض الكتاب الحالي مجّرد بالون 
اختبار أول الســـتراتيجية الـــوزارة الجديدة 
والكتابـــة، وحرية  والفنـــون،  حيال األفـــكار، 
التعبير. ال ســـيما وإنه يأتي بعد ســـنوات من 
االنفتاح التدريجي الذي المس بعض القضايا 
المحّرمة سابقا، وفتح المجال أمام الكثير من 
الكتب التي لم يكـــن باإلمكان الحصول عليها 
في الداخل. وهذا االعتقاد كان يســـود أوساط 
الكثير من جماعة الصحوة المحافظين الذين 
بـــدأوا بدورهم يســـتيقظون آملين في اختبار 
هـــذا البالـــون أيضا عبـــر اختبـــار صدامهم 
المســـتمّر مـــع رمـــوز التيـــار التنويـــري في 

المملكة.
البعـــض اآلخـــر راهن علـــى وعـــي إدارة 
المعرض للمتغّيـــرات المحلية والعالمية على 

المســـتويين السياســـي والثقافي، وإنه ال بّد 
مـــن أن ينعكس هذا الوعي علـــى تعاملها مع 
الضيـــوف والـــزّوار، والكّتـــاب، والمبدعيـــن، 
وذلك من خالل تســـييج الفكر المتطّرف بعدم 
مجاملتـــه، أو التهـــاون معه تحت أّي شـــعار 
فضفاض. وفي ظل هذا التعاطي بقي السؤال 
حول مساحة الحريات والتجديد في المعرض 
ومقارنتها بالمعارض السابقة معلقا في إطار 

كبير، ربما تكشف عنه األيام القادمة.

معركة التعايش

رغـــم تنـــّوع البرامـــج الثقافيـــة اليومية 
فـــي قاعة النـــدوات بالمعرض غيـــر أنها أتت 
جميعها بإيقاع هادئ غير جدلي، فقد حضرت 
قضايـــا التعايـــش والتشـــريعات والحقـــوق 
والشـــعر واألدب والشباب والفنون والترجمة 

وصناعة النشـــر والمســـرح، غير أنها لم تكن 
ذات صيت يذكر سوى في أمسيات استثنائية 

حضرتها النخبة.
 وكان متوقعـــا أن تنتهي فعاليات معرض 
الكتـــاب الثقافية هذا العـــام بهدوء دون حدث 
إشكالي تضّج به مواقع التواصل االجتماعية 
بين مؤيد ومعارض، لوال الهرج والمرج الذي 
دار في  القاعة الكبـــرى بالمعرض أثناء ندوة 
”الشـــباب والفنـــون: دعوة للتعايش“، مســـاء 
يـــوم األحـــد الماضـــي، حيـــث اعتـــرض عدد 
من المحتســـبين بشـــّدة على حديـــث الكاتب 
والروائـــي معجب الزهراني حين تأســـف في 
كلمته على تخريب المّدخرات والتاريخ العربي 
على يد داعش، في إشارة منه إلى تحطيم آثار 
الموصل في العـــراق، لينبري إثر هذا التدخل 
أحد المحتسبين معترضا، ومدعيا أن الرسول 
حطم األصنـــام عند دخوله إلـــى مكة المكرمة 

فاتحـــا، وأن تحطيـــم هذه اآلثـــار واجب على 
كل مســـلم، األمر الذي أثـــار الحضور، وحاول 
معـــه الزهرانـــي التوضيـــح بأن هنـــاك فارقا 
تاريخيـــا وعقديا كبيرا بيـــن الحادثتين، غير 
أن المحتســـبين رفعوا أصواتهم في محاولة 
إلســـكاته، ثم تجمهروا حول المنصة، وأقاموا 
الصالة وســـط المســـرح في مشـــهد غرائبي، 
بعـــد أن تحّولت الندوة إلى مشـــادات كالمية، 
ممـــا دفع برئيـــس الندوة إقفال بـــاب النقاش 
بعـــد تدّخل بعض قوات األمـــن المتواجدة في 
المعـــرض إلنهاء النـــدوة، التي أطلـــق عليها 
المغـــّردون فـــي تويتـــر ”معركـــة التعايش“، 

ساخرين من شعار المعرض.
”العرب“ تواصلت مع الزهراني الذي بدوره 
استبعد أن تكون الحادثة شخصية، وأّكد على 
أن المحتسبين ســـيكونون متواجدين، سواء 

أكان المحاضر هو شخصيا أم غيره.

داعش يثير معركة فكرية في معرض الرياض الدولي للكتاب

مبشــــــاركة 915 دار نشر وتوكيال من 29 دولة عربية وأجنبية ينتهي هذا األسبوع معرض 
ــــــزوار واملتابعون، ملا  الرياض الدولي للكتاب الذي ينتظره ســــــنويا الناشــــــرون وماليني ال
ــــــة عالية، فخالل العــــــام املاضي 2014، حقق  يحمله من قيمة شــــــرائية وتســــــويقية وثقافي
املعرض مبيعات بـ71 مليونا و645 ألف ريال ســــــعودي، كما بلغ عدد زواره 2 مليون و400 

ألف و126 زائرا وزائرة.

[ جدل كبير أثاره المتشددون حول بعض الكتب  [ منع عروض األفالم في المعرض يثير استياء الجمهور

ندوات عديدة أثارت جداال واسعا في صفوف املثقفني 

زائران يتأمالن لوحة للفنان الفرنسي- الروسي {مارك شاغال}، بمعرض استعادي في املتحف امللكي للفنون الجميلة بالعاصمة البلجيكية بروكسل 

اســـتلم املخرج الجزائري بلقاســـم حجـــاج، بواغادوغـــو (بوركينا 

فاسو) جائزة {الحصان الفضي} للدورة الـ٢٤ ملهرجان واغادوغو 

األفريقي للسينما (فسباكو) عن فيلمه {فاطمة نسومر}. 

زارت الشـــيخة مـــي بنت محمـــد آل خليفة، رئيســـة هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار، موقع إنشاء املتحف املصري الكبير، الذي تقوم 

الحكومة املصرية بتشييده، واملزمع افتتاحه في مايو ٢٠١٨.

تقيـــم مكتبة طفل املعـــادي، التابعـــة إلقليم القاهـــرة الكبرى 

وشـــمال الصعيـــد الثقافـــي، مجموعـــة مـــن األنشـــطة الفنيـــة 

والثقافية خالل الفترة من ٩ وحتى ١٢ مارس الجاري.

◄ أصدر النادي األدبي بالرياض، 
ديوانا بعنوان ”تهاويم الساعة 

الواحدة“،  للشاعر والباحث 
السعودي  فّواز بن عبدالعزيز 
اللعبون، يقع الديوان في 113 

صفحة من القطع المتوسط.

◄ عن دار ”كيان للنشر والتوزيع“، 
صدرت الطبعة السابعة من رواية 

”غربة الياسمين“ للكاتبة والباحثة 
خولة حمدي، الرواية تدور أحداثها 

في فرنسا وتتحدث عن العنصرية 
واإلرهاب ومعاناة شخوص الرواية 

العرب في مدن فرنسا.

◄ احتج عدد من الكتاب واألدباء 
الكويتيين، على منع وزارة اإلعالم 

رواية الكاتب سعود السنعوسي 
”فئران أمي حصة“، الصادرة 

عن دار العربية للعلوم ناشرون 
ومنشورات ضفاف، من التداول في 
الكويت، معلنين رفضهم الوصاية 
الفكرية المتبعة من وزارة اإلعالم.

◄ يتضمن البرنامج المقبل 
للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي 
بجنيف (سويسرا) الذي سينتظم 

من 20 إلى 29 مارس الجاري تسعة 
أفالم جزائرية.

◄ أكدت وزيرة الثقافة الجزائرية، 
نادية لعبيدي، أن تظاهرة 

”قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 
�2015 التي ستنطلق يوم 16 أبريل 

القادم الذي يصادف يوم العلم 
”ستسعى إلى إبراز البعدين 

لمحافظة  األمازيغي والعربي“ 
قسنطينة.

◄ اعتبر المشاركون في لقاء 
خصص لتكريم األديبة الجزائرية 

آسيا جبار بوهران، بأن أعمال هذه 
الكاتبة الراحلة تشكل ”مثاال للعمل 
اإلبداعي، حيث يمتزج البحث عن 

الكلمة ذات الصلة بالهوية بانشغال 
كل بحث فني“.

باختصار

ــــــارت مجلة الرافد الصادرة عن دائرة الثقافة واإلعالم في إمارة الشــــــارقة، مجموعة  اخت
ــــــد كتبها مؤخرا الشــــــاعر العراقي عــــــذاب الركابي، لتؤلف منها عدد هذا الشــــــهر  قصائ

(مارس 2015)، وذلك حتت عنوان ”رسائل املطر – جتربة في الهايكو العربي“.

السعوديني  املثقفني  أغلب 

أقروا أن معرض الكتاب الحالي 

أول  اختبار  بــالــون  مــجــرد  هــو 

الستراتيجية الوزارة الجديدة

 ◄
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◄ اختيرت مكتبة «ويست أند الن» 
(West End Lane) في لندن، والتي 

تملكها مجموعة دار الفرجاني 
الليبية للنشر، ضمن أفضل 11 مكتبة 
مستقلة بالمملكة المتحدة في اليوم 

العالمي للكتاب 2015.

◄ استضافت وزارة الداخلية 
اإلماراتية، الحافلة المتنقلة ”ثقافة 

بال حدود“، بهدف نشر ثقافة القراءة 
بين منتسبي الوزارة، وتطوير النمو 

الفكري لديهم، وتكريس المكتبة 
كقيمة ثمينة في نفوسهم.

◄ قام الدكتور عبدالواحد النبوي 
بزيارة مفاجئة لقصر ثقافة أسوان 

على هامش افتتاحه لمتحف 
السمبوزيوم المفتوح، أمس، 

لمتابعة النشاطات الثقافية بالقصر.

◄ عقدت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة يومي االثنين والثالثاء، 

ورشة عمل لتحديث ملف الصقارة 
الدولي في القائمة التمثيلية للتراث 

الثقافي غير المادي في اليونسكو.

باختصار

تتذكـــر كولومبيـــا هذه األيـــام كاتبهـــا غابرييل غارســـيا ماركيز 

(١٩٢٧-٢٠١٤) فـــي ذكرى ميالده الــــ٨٨، في احتفال تحت عنوان 

{ماكينة الذاكرة} واملستوحى من روايته {مئة عام من العزلة}.

دشـــن وزير الثقافة والشـــباب وتنميـــة املجتمع اإلماراتي الشـــيخ 

نهيان بن مبارك آل نهيان، كتاب {أبوظبي: ذكريات من املاضي}، 

للكاتب اإلماراتي إبراهيم الذهلي.

بعـــد النجاح الـــذي حققته روايته {الفيســـبوكية} األولى {على بعد 

ملمتر واحد}، شـــرع الكاتب املغربي عبدالواحد استيتو، في نشر 

أول فصول روايته {الفيسبوكية} الثانية، {املتشرد}.

حرية من جحيم

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

وكفـــاءة  وتحليـــق  اختـــراق  الحريـــة   {
استرســـال، في القول والفعل معا، ال مجّرد 
مناخ أو محيط، الحرية ممارسة يستطيعها 
اإلنســـان الحـــّر، إذ هـــي خـــروج عـــن قيد 
الداخل ورقابة الذات وعن كوابح المجتمع 
والسلطة والعقيدة، وهي كفاءات ال يمتلكها 
المماليك، ممن استعبدهم المحيط. اإلنسان 
الحّر قـــد يغيـــر قناعاتـــه وانحيازاته وقد 
ينزاح بذوقه، بل وينســـلخ عـــن ديانته في 
أحايين عديدة، ويعبـــر إلى ضفاف أخرى، 
ليبرهن لذاتـــه وللمجتمع بعـــد ذلك، أنه ال 
يديـــن بالطاعة ألحد، وأنه يملـــك قياده وال 
يسوقه اآلخرون. من هنا تغدو الحرية شأنا 
صعبا، وتحتـــاج إلى دربـــة ونفس طويل، 

وإلى ترويض لفطرة خاملة.
في األســـطر األولـــى من روايـــة اللص 
والـــكالب، يقول الراوي مصورا حال البطل 
ســـعيد مهـــران ”مرة أخرى يتنفس نســـمة 
الحريـــة، ولكن في الجو غبـــار خانق وحّر 
ال يطاق“، يختصر هذا االســـتهالل الروائي 
مصيـــر البطـــل فـــي ســـعيه إلى اكتســـاب 
حريـــة تتجلـــى كجحيـــم مرعـــب، حيث لم 
ينعـــم أبدا بمـــذاق الخالص من الســـجن، 
تتبخـــر العذوبة في كل مـــرة، لتحل محلها 
المـــرارات والغصص المتالحقـــة، وتنقلب 
المواقع فتتحول الحرية إلى عقاب، وعذاب 
قائم، بينما يصير الســـجن طمأنينة هادئة 
وهادية. ولعله المعنى ذاته الذي سعى إلى 
تخليده نيكـــوس  كازانتزاكيس في روايته 
الخالـــدة ”الحريـــة أو المـــوت“ حين جعل 
نضـــال الكريتيين ضـــد األتـــراك، وتوقهم 
إلـــى التحـــرر ال يبرز في الســـياق الروائي 
إال كانكســـارات متالحقة تســـربلها الدماء، 
وكأنما الحرية ليســـت شـــيئا آخـــر إال ذلك 
الجحيم المناقض لها، والذي يســـكنها في 
العمـــق، ومرة أخرى يتخايـــل هذا المعنى 
بوضـــوح وبالغة، ونعيش صدمة اللقاء مع 
الحريـــة فـــي روايات أورهـــان باموق حين 
تخرج جواري السلطان من قصر طوب كابي 
بإســـطنبول بعد انهيار الدولـــة العثمانية، 
ليجدن أنفســـهن فـــي العراء، دونما ســـّيد 
هـــاد، ال يدرين ما يفعلـــن، تنقصهم موهبة 
التصرف بفردية واســـتقالل، ودونما قيود 

أو أغالل.
واضـــح إذن، عزيزي القـــارئ، أن فقدان 
القـــدرة علـــى االنطالق هو القيـــد الداخلي 
الـــذي يســـكن المملـــوك، ســـواء كان عبدا 
حقيقيـــا أو مجازيـــا فـــي الحيـــاة أو فـــي 
الكتابـــة، بـــل أن يكـــون اإلنســـان مملوكا 
فـــي حّيز الكتابـــة الملـــيء بالرمزيات، هو 
ألعـــن وأفدح، أي أن تكـــون تابعا لآلخرين، 
تكتـــب تلبية لرغائبهم، وتعبيرا عن رؤاهم، 
وتبليغا لمقاصدهـــم، ومنافحا عن مآربهم، 
”هم“، وليســـت عنـــك ”أنـــت“. أي أن تكون 
-في المحصلـــة- دون كفاءة وال موهبة، إال 
موهبة االســـتجابة والتنفيذ. لهـــذا أتفهم 
جّيـــدا ردود أفعال عـــدد كبير مـــن الكتاب 
العرب تجاه أي خروج عن الســـرب، سواء 
سرب الســـلطة أو ســـرب الكتاب أنفسهم، 
وتوجسهم الدائم من العقاب، وكأن الحرية 
التي يكتبون عنها شـــيء يخـــّص الغير، ال 
يمكـــن إال أن يتعارض مـــع طمأنينتهم إلى 

الجماعة القائدة والمقيدة.

* كاتب من المغرب

للقراء آراء@
● ياسمني ثابت: ولو أن الكتاب دفعني عدة 

مرات إلى تركه بسبب محتواه الممل لكني 
لم أستسلم إلى هذه الدعوة وأنهيته. الكتاب 

عبارة عن مجموعة من الرسائل بين رجل 
وحبيبته، وعن رأيه في بعض الكتب، لم تبد 

لي كرواية، ولو أني اتفقت مع الكاتب في 
بعض آرائه في الكتب واستفدت من عناوين 
أخرى لكتب لم أسمع بها من قبل، ليتسنى 

لي قراءتها فيما بعد، فهذا هو الشيء الوحيد 
الذي استفدت منه أثناء مطالعة الكتاب.

● أحالم الجردي: جرعة أدبية لذيذة من 
الحديث عن الكتب والكّتاب التي طّعم بها 

رسائله، أحب هذا النوع من المزج والتحليل 
وإبداء الرأي الخاص في رواية هذا ومذكرات 

ذاك. حتى لو كنت ال أعرف القمحاوي وال 
يهمني رأيه، فإن التعرف على آراء القراء 

وانطباعاتهم ونقدهم الثري ممتع لي على 
األقل. أحسست بامتعاض من اللغة التي 

استعملها، ربما لم يختمر في ذهني تماما 
سبب هذا االمتعاض ألشرحه.

● آية فتحي: لطالما أحببت فكرة الرسائل 

للمحبوبة، كرسائل جبران لمي وغسان لغادة 
وكافكا لفيليس وغيرهم. وكيف يتخللها 

الكثير والكثير من العمق والفلسفة والفكر، 
والقليل من العشق والهيام. يتجرد الكاتب 

لمحبوبته من أّية أقنعة ويكون وكأّنما 
يحادث نفسه دون أّي قيود، فالحب يجّردنا 

من كل أصفادنا ويتركنا مقيدين به فقط 
وبحدوده الالمتناهية. لذلك أحببت الكتاب 

كثيرا وأعجبني شغف الكاتب بكل ما هو 
مترجم فأنا أتشابه معه في ذلك.

● هائلة: رائع جدا. مجموعة رسائل كتبها 

لحبيبته، الرسائل جميلة فكيف إذا كان 
مضمونها قراءات؟ تحتوي على كمية من 

الثقافة، ومن األفكار تجاه بعض الكتب 
والمجتمع العربي والكّتاب. هذه الرسائل 
تركتني أستمع لقارئ وكاتب وعاشق في 

وقت واحد. 

● بتول: وكأنك تركب جندوال وسط النيل مع 
عّزت، ويحكي لك عن عمر قضاه في المكتبة، 

الكتاب عبارة عن رسائل إلكترونية إلى 
حبيبة الكاتب، يناقش فيه كتبا وكّتابا كثرا. 
ثقافة الكاتب واضحة جدا، وأسلوبه الكتابي 

بسيط ومحبب. أعجبني حقا هذا الكتاب.

● هالة أمني: السيد القمحاوي يعتبر أن 
الظرافة وخفة الدم في استخدام تلك األلفاظ 

التي ال تنم عن ذوق راق، غير أوصافه 
وأحاديثه التي يستخدمها في بداية ونهاية 

كل رسالة مخاطبا بها حبيبته كما قال أحمد 

خالد توفيق يوما، الخلطة السرية إلشهار 
أي كتاب هي حديث ال رأس له وال ذيل بكثير 
من األلفاظ والعبارات الخادشة، وأضمن لك 

نجاح كتابك. 

● محمد نصر: كتاب تحتار في وصفه هل 

هو مقاالت أم فضفضة راقية أم أدب رسائل 
أم الصفات الثالث معا. نصوص متميزة 
جدا لعزت القمحاوي في أول تجربة لي 

معه. الكتاب ليس خفيفا إطالقا بل إن بعض 
فقراته مرهقة ألنها تحتاج إلى التركيز في 
قراءتها. كتاب لن تجدي معه نظرية مرور 

العين مرور الكرام على السطور المتالحقة. 
الكاتب يبدي آرائه في الكثير من األمور 

المتعلقة بالحياة االجتماعية العامة وهناك 
أيضا الفصل السياسي الرائع الذي أورده 

وهو يتحدث عن الدكتاتور والمواطن.

● بسمة: كتاب جميل من أدب الرسائل، يوجه 
فيه عزت الرسائل إلى حبيبته، وبخالف 
المعتاد لم تكن الثيمة الرئيسية فيه هي 

الحب ويوميات الحبيب، لكن كان عماد هذا 
العمل الكتب ومؤلفوها وبعض القضايا 

التي تدور بفلكهما، مما جعلني أشعر 
بأن القمحاوي مثل أصدقائي القراء الذين 
يهدونني عناوين ويثرونني بمعلومات وال 

يشعرونني بالملل.

] عزت القمحاوي كاتب 
صحفي وروائي مصري 
ولد في قرية ميت سهيل 
بمحافظة الشرقية، سنة 

1961، تخرج في كلية 
اإلعالم جامعة القاهرة، 

وعمل بعدة صحف. وقد 
فاز بجائزة نجيب محفوظ 

المقدمة من الجامعة 
األميركية عام 2012 عن روايته ”بيت الديب“.

 ] ”كتاب الغواية“ عبارة عن رسائل كتبت 
في فترة يمكن للقراء أن يتبينوها من خالل 
التواريخ، ولم تكن بهدف النشر، فقط كانت 

مجرد رسائل إلكترونية، استنفد فيها الكاتب 
هذيان أصابعه، رسائل تحاول تدعيم بنيان 

الحب، ويمكن اعتبارها غواية بالكتابة.

كتاب الغواية

عزت القمحاوي

دار العين

 عبدالله مكسور

} سوســـن جميل حســـن الروائية والطبيبة 
الســـورية ولدت في العاصمة السورية دمشق 
ودرســـت الطـــب فـــي الجامعـــات الســـورية 
وأصدرت أربع روايات، فازت بجائزة المزرعة 
األدبيـــة، تعّرف عن نفســـها أّنها ”ابنة األرض 
الســـورية“، نســـألها في ظل اإلخـــوة األعداء 
اليـــوم من هو ابـــن األرض الســـورية، فتقول 
هـــو من يســـعى ويجاهد في ســـبيل قتل هذه 
الفكرة ”اإلخوة األعداء“، ابن األرض السورية 
اليوم هو من يســـعى إلى تكريس فكرة الوطن 
واالنتماء إليه، هو من يســـعى إلى النبش عن 
اإليجابيـــات واالشـــتغال عليهـــا والعمل على 
تخليص المزاج العام من التمسك بالسلبيات 
وجلـــد الذات؛ ابـــن هذه األرض هـــو من يقف 
بشـــجاعة في وجه الطغيان مهمـــا كان نوعه 

ومصدره وينحاز إلى قضايا الشعب.

الرواية والواقع

الرواية عند سوســـن حسن هي خلق عالم 
جديد مواز للعالم الحقيقي المحيط بنا، فهذا 
العالـــم- الروايـــة تلزمه كي يتحقـــق عناصر 
ورمـــوز وعالقات ضرورية مـــن أجل صياغته 
وإقنـــاع القارئ بـــه، والرواية بقـــدر ما يكون 
واقعها مقنعـــا وجاذبا للقارئ، بقدر ما تحقق 
غايتهـــا وتترك أثرها في نفســـه. هـــذه البنية 
المعماريـــة اإلبداعيـــة ال يمكـــن تحقيقهـــا إّال 
بتلك العناصر والرمـــوز الحاضرة في الوعي 
الجمعـــي ومنظومـــة المعـــارف المجتمعيـــة 
فالواقع يتشـــكل من التفاصيـــل، كذلك العالم 
الروائي يبنى بالتفاصيل، التي ليست هي إّال 
والتفاعالت  والفعاليـــات  واألحداث  العالقات 
بيـــن عناصـــر الواقع إن كان فـــي األدب أم في 

الحياة.
فالروايـــة كما ترى ضيفتنـــا تمّثل الواقع 
وتعمل على إعادة تشـــكيله من جديد وفي هذا 
القول محاولة لفهم الرواية باعتبارها نموذجا 
لواقع بديل يحلم به اإلنســـان من خالل إعادة 
تشكيل للحياة، وهي رؤية استباقية لما يمكن 
أن يحـــدث، أو تصـــور لخيـــارات أخرى حول 
عالم أكثـــر رأفة باإلنســـان ومواكبة لطموحه 
واحترامـــا لكينونتـــه. ال يمكـــن تشـــكيل هذا 
الواقـــع المتخيـــل إّال بموجـــب رمـــوز الواقع 
نفسه، بعناصره ذاتها مع ابتكار عالقات فيما 

بينها بطريقة أخرى.

الصـــادرة تلجأ  الروائيـــة  أعمالهـــا  فـــي 
سوســـن حســـن إلـــى الســـارد الديمقراطـــي 
وتبتعـــد عن الســـارد العليم وذلـــك، كما ترى، 
لتمنـــح الشـــخصيات فرصـــة اإلفصـــاح عن 
نفسها والتحّرك والنمو بحرية أكبر، كما أنها 
تحقـــق نوعا من متعة التشـــكيل لديها كونها 
تعايش الشخصيات وتتفاعل معها، هي التي 
تتطور وتكتســـب مالمحهـــا، وتعيش حياتها 
بمـــا يملي عليها فضاء النـــص وروحه أيضا، 
كما أنها تؤمن أّن الســـرد الديمقراطي يحمي 
الكاتب من االنزالق إلى التنظير والشرح الذي 
بدوره يبعد القارئ عـــن العمل األدبي أحيانا 
ويدفعه إلى الشعور بمفارقة النص والخروج 
من عالمـــه، فغياب ضمير األنـــا يمّكن الكاتب 
من تقنية الســـرد ليستطيع اســـتخدام أدواته 
واستثمار خياله، والمهّم في العملية السردية 
حسب ضيفتنا هو أن تمتلك القدرة على إمتاع 

القارئ والتأثير فيه وإقناعه.
هـــذا الفهم المختلف يدفعنا إلى ســـؤالها 
عـــن الزمـــان والمـــكان بالنســـبة إليهـــا فـــي 
أعمالهـــا الروائية، خاصـــة وأّنها في روايتها 
تناولـــت حّيـــا عشـــوائيا فـــي  ”النباشـــون“ 
مدينتها الالذقية، لتســـير أحداث الرواية تلك 
في فضـــاء زمانـــي ومكاني محـــّدد لتقول إن 
الزمان والمكان بالنســـبة إلى العمل الروائي 
همـــا حامالن فّعاالن لألفكار ولرســـالة العمل، 
وهما يشكالن الفضاء الذي تقع فيه األحداث، 
وتعيـــش فيه الشـــخصيات، فالكاتـــب عندما 
يصوغ عمله يريـــد أن يقدم إلى القارئ منجزا 
إبداعيا يحمل رســـالتين: المعرفـــة والمتعة، 
وهما ال يقّالن شأنا عن األسلوب الالزم للعمل، 
والعمل الروائي بما يقوم عليه من رســـم عالم 
مـــواز للعالم الواقعـــي يقوم علـــى األحداث، 
واألحـــداث هـــي حركة في المكان تســـتحضر 
الزمن أو تجلي مفهومه. أما الحدث كما تؤّكد 
ال يختزل في مجرد الحركة، وإنما هو دال على 
نشـــاط اإلنســـان، في فضاء المكان خالل فترة 

من الزمن.

األديب والسياسة

العشـــوائيات تصفها ضيفتنـــا بالنموذج 
لقـــاع المجتمـــع الســـوري، ســـكانها أنـــاس 
سوريون بأحالم منتهكة وطموحات مجروحة، 
وبكثير من انعـــدام األمل تحّولـــت إلى قنابل 
موقوتة في الزمن الســـوري الراهن، وهذا أمر 
بديهـــي -كما تقول- فمـــن اإلنصاف االعتراف 
أن الحراك في ســـوريا لم يأت من الفراغ فكان 
نتـــاج لتراكم ثقافـــي فكري وفلســـفي وأدبي 
ونقدي ومسرحي ودرامي وكل أنواع الفنون، 
التي ســـّلطت الضـــوء على انتهـــاك كل القيم 
المتمّثلة بالكرامة والعدالة االجتماعية وحرية 
الفكر والتعبير، واســـتقالل اإلرادات، وغيرها، 
هذا كان بمثابة محفز لنشوء نزعة التمّرد على 

الواقع.

حديث الكاتبة سوســـن حسن عن االنفجار 
في سوريا دفعنا إلى سؤالها عن دور المثّقف 
في ما حـــدث ويحـــدث، لتقـــول ”إّن ما يطلق 
عليه النخبـــة، مثلهم مثـــل أي مواطن يعيش 
األحـــداث الراهنـــة، أذهله الحراك الشـــعبي، 

وأربكه مساره، وهو اآلن يقف حائرا 
وذاهـــال أمـــام المصيـــر الذي 
وصلت إليه البالد“، لذلك تصّر 
على مكانـــة المثقف، وترى في 
الزاويـــة المطلة على المشـــهد، 
والتي يمكـــن من خاللها متابعة 
ما يجـــري والوقوف موقفا نقديا 
منـــه، تختصر رؤيتهـــا بضرورة 
استقالل المثقف عن السياسي أو 
عن السياسة بشكل عام لينحاز إلى 

اإلنسان وقضاياه.
مهّمة المثقف األساســـية حسب 
الطبيبـــة الروائيـــة ليســـت تعبئـــة 
الجماهيـــر ودفعها إلـــى التمّرد، فهو 

رافعـــة الثورات وليـــس أداتهـــا أو محركها. 
وليـــس دوره األساســـي استشـــراف مصيـــر 
الثـــورات، لكـــن عليـــه دور كبيـــر -والحديث 
لضيفتنـــا- وهو أن يكون فاعـــال في الحراك، 
بمتابعتـــه ورصد التحّوالت التـــي تطرأ على 
الواقـــع والبنيـــة المجتمعية والوعـــي العام 
ومنظومـــة القيم، وعليه أن يكـــون جريئا في 

موقفـــه النقدي تجاه كل ما يحـــدث. ربما كان 
المثقف الذي دفع ثمن مواقفه وآرائه وأفكاره 
في زمن االســـتبداد يتنّبأ بتمّرد ما، هكذا هو 
منطق األشـــياء، إنما تظّن أّنه كالجميع فوجئ 

بالفعل وبتحّول هذا التراكم إلى ممارسة.
حديثهـــا عن دور المثقف المراقب 
المنتظر للحـــدث دفعنا إلثارة ما قام 
به األدب مـــن مرافعـــات دامية أمام 
االستبداد في سوريا، لتعّلق حسن 
إنهـــا ال تســـتطيع فهـــم المواجهة 
بيـــن األدب واالســـتبداد مـــن هذا 
المنظـــور ”المواجهـــة الداميـــة“ 
ألنها توحي بالعنف وباستخدام 
األدب.  يســـتخدمها  ال  أســـلحة 
الدم هـــو نتاج العنـــف والقتل 
بـــكل أشـــكاله، واألدب يختص 
بصناعة الحيـــاة، األدب يزهر 
حتى بين القبور. ودوره اليوم 
وفـــي كل يوم وفق رؤية ضيفتنا 
هـــو الرقـــي بالشـــعوب والمجتمعـــات علـــى 
المســـتوى الفكري والروحـــي. حتى في زمن 
األعاصير، مثل اإلعصار الســـوري، على األدب 
أّال يفقد بوصلته وأّال ينزلق إلى ميادين القتال 
الدامي، عليـــه أن يقاوم باألمصـــال المضادة 
التي تحصن ضّد كل أشكال الخراب اإلنساني 

والمجتمعي.

 [ العشوائيات بأحالمها المنتهكة وطموحاتها المجروحة بداية العاصفة

سوسن جميل حسن: الرواية خيارات أخرى لعالم أكثر رأفة

تعاين احلياة وتشــــــعر بها مثلما تعاين املتأملني فــــــي عيادتها الطبّية، تتلّمس أماكن الوجع 
وبواطن النفس وما يؤملها بحواســــــها مجتمعة، ثم تفسح مجاال للوعي كي يضبط احلالة، 
في لغة علوم الطب تقول ضيفتنا الروائية السورية سوسن جميل حسن، إن هناك ما يدعى 
بالتشــــــخيص التفريقي، وهو يقوم بتوجيه الطبيب إلى التشخيص األكثر صحة بعد جمع 
األعراض والعالمات التي يســــــتخلصها من معاينة املريض،عندها الرواية التي ال متنحها 
متعة طرح األســــــئلة وإثارتها ودعوتها للتأمــــــل ال حتمل جتنيس الرواية. ”العرب“ كان لها 

هذا اللقاء مع الكاتبة.
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سوسن جميل الحسن: الكاتب يطمح إلى أن يقدم للقارئ رسالتين هما المعرفة والمتعة

الروايـــة بقدر ما يكـــون واقعها 

مقنعـــا وجاذبا للقـــارئ، بقدر ما 

تحقق غايتهـــا وتترك أثرها في 

نفسه
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سارة حممد

} القاهرة - ”تياترو مصر“ مســـرح سياسي 
كوميدي، استطاع من خالله أشرف عبدالباقي 
تكويـــن فريـــق مـــن المواهب الشـــابة، لفتت 
األنظار إليها، حتى أصبحت أســـماء بعضهم 
تتردد بكثافـــة خالل الفتـــرة الماضية، وقدم 
عرضـــا  اآلن40  حتـــى  وفريقـــه  عبدالباقـــي 
الموضوعـــات  بيـــن  تنّوعـــت  مســـرحيا، 

االجتماعية والسياسية.
فرقة ”تياترو مصـــر“، انتقلت أخيرا إلى 
مرحلة جديـــدة من عمرها الفني، حيث قّدمت 
عرضا في دولـــة الكويت، وهي التجربة التي 
مـــن المقرر تكرارها في عدة دول عربية خالل 

الفترة القادمة.
أشـــرف عبدالباقـــي، أكد فـــي تصريحات 
خاصـــة لـ“العـــرب“ أن ردود األفعـــال التـــي 
تلقاها كانت إيجابية في مجملها، وشـــجعته 
علـــى المضي في التجربـــة للعام الثاني على 
التوالـــي، فقد حققـــت الفكرة نجاحـــا مبهرا 
منذ بداية عرضها، إضافة إلى ارتفاع نســـبة 
المشـــاهدة، وهو مـــا يعني التشـــجيع على 

استمرار المشروع.
وأضاف عبدالباقي ”تياترو مصر تجربة 
مختلفة ومغايرة عن شـــكل المسرح المعتاد 
والمتوفر طـــوال الوقت، وحرصـــت وفريقي 
علـــى أن يكون لدينا الجديـــد دائما في كل ما 
نقّدمه من موضوعـــات ونطرحه من قضايا“. 
أوضـــح عبدالباقـــي لـ“العـــرب“، أنـــه رفض 

تسمية الفرقة باسمه، على غرار ”فرقة نجيب 
الريحانـــي“ التي كانت معروفة في مصر قبل 
حوالي ســـبعين عاما، لكنه استوحى الفكرة، 

وأعاد إنتاج التجربة بصورة مختلفة.
وأكد أشـــرف أنه: ليـــس من الضروري أن 
اسم  تحمل الفرقة اســـمي ألن كلمة ”تياترو“ 
أعّم لكوني ال أعمل بمفردي، وحتى ال يقال أن 
الممثلين المشـــاركين معي مجّرد مساعدين. 
مضيفـــا ”عندما أقبلـــت علـــى التجربة كنت 
بصدد صناعـــة نجوم من المواهب الشـــابة 
التـــي شـــاركتني، وهـــذا ظهر كثيـــرا خالل 

المسرحيات التي جرى تقديمها“.
وأشار الفنان أشـــرف عبدالباقي إلى أنه 
يخطط للتجّول بـ“تياترو مصر“ في محافظات 
مصر المختلفة، منّوها إلى أن حلمه يكمن في 
الوصول إلى فئـــات كبيرة من الجمهور على 
مستوى العالم، وليس مصر والدول العربية 
فقط، مثل أميـــركا وأوروبا، فهنـــاك جاليات 
عربية متعطشـــة لرؤية فن بالدها مباشـــرة، 
وقد شاهد تفاعل الجمهور بنفسه في تجربة 
الكويت، وشعر بمدى التجاوب والتفاعل معه 
ومع الوجوه الشـــابة التي وقفت إلى جواره 

على المسرح.
العـــرض  فكـــرة  أن  عبدالباقـــي  أكـــد 
التلفزيوني، حققـــت معادلة صعبة، حيث أن 
الفنانيـــن عانوا منهـــا قديما، عندمـــا كانوا 
أو  لعاميـــن  المســـرحية  بعـــرض  يقومـــون 
أكثر، ثم تأخذ ســـنوات حتـــى يتّم تصويرها 
وعرضهـــا تلفزيونيـــا، لكـــن هذه المشـــكلة 
تـــّم حلها من خـــالل العرض أســـبوعيا على 

تلفزيون ”الحياة“ في مصر كل يوم جمعة.
وأوضـــح أن الفنان قد يكـــون ناجحا في 
المســـرح والجمهور يعرفه، لكـــن إذا لم يره 
تلفزيونيا ســـيظل انتشـــاره محـــدودا، لذلك 
بين الرؤية المســـرحية  جمع ”تياترو مصر“ 

والتلفزيونية. 

وضـــرب عبدالباقي مثال بمســـرح الفنان 
نجيـــب الريحانـــي، موضحـــا أن الكوميدي 
الراحـــل وافته المنية عـــام 1949 في حين أن 
التلفزيون أنشـــئ في عـــام 1962، بالتالي فإن 

مسرحياته لم يرها كثيرون.
وأكد عبدالباقي لـ“العرب“، أن هناك شكال 
جديدا للموســـم المقبل من ”تياترو مصر“ ال 
يزال محل الدراســـة والتخطيط، حيث انتهى 
من تصوير الموســـم الحالي منـــذ أيام، كما 
أوضح أن هناك مشـــروعات يفكر فيها، سواء 
على مســـتوى الدراما أو السينما، مع نجوم 

فرقته، لكن كلها لم تتعّد مرحلة األفكار. 

حول إمكانية القيام بعمل مسرحي عربي 
مشترك في هذه األجواء السياسية الغامضة، 
والتـــي تزايـــدت فيها األفـــكار الظالمية، قال 
لمحاربـــة  الحقيقـــي  ”المعنـــى  عبدالباقـــي 
الظـــالم يكمن في عمل الجميع، وأن يكون كل 
فرد مجتهدا في العمـــل الذي يقدمه، فهذا ما 

يساهم في إصالح البالد واألوطان“.
ويختـــم موضحا ”من الخطـــإ أن نصبح 
جميعا خبراء ومحللين سياســـيين ونساعد، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشر اإلحباط 
الـــذي وصل إلـــى الكثير مـــن المواطنين في 

غالبية الدول العربية“.
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منوعات
[ أشرف عبدالباقي يجمع في عروضه بين الرؤية المسرحية والتلفزيونية

{تياترو مصر} تعيد تجربة نجيب الريحاني بروح جديدة

أهـــدت مجموعـــة من معجبـــي النجمة التركيـــة بيرجوزار 

كوريـــل كتابا خاصا بها، شـــمل مقـــاالت صحفية عنها، 

وصورا مختلفة من حياتها الشخصية والعملية.

تعـــود الفنانـــة المصرية نجالء بدر للظهور  في الســـباق 

الرمضاني القادم بثالثة مسلســـالت دفعة واحدة، وهي 

{بين السرايات} و{نسوان قادرة} و{الصعلوك}.

بدأت النجمة زينة تصوير أولى مشـــاهدها في مسلســـل 

{زواج باإلكـــراه} المنتظـــر عرضـــه خـــالل ســـباق الدراما 

الرمضانية للعام الجاري 2015.

◄ قدم املايسترو العراقي سالم عبدالكرمي 
في املركز الثقافي األميركي بالكويت، 

أمس الثالثاء 10 مارس، وبدعوة من دار 
اآلثار اإلسالمية في الكويت محاضرة 

حتت عنوان ”ما هي املوسيقى؟: نظرية 
جديدة في تعريف معنى املوسيقى“. كما 

يقدم اليوم األربعاء 11 مارس بنفس 
الفضاء كونشيرتو بعنوان 

”حكايات على 
العود“.

◄ شاركت الفنانة العراقية مالك جميل 
مؤخرا في معرض للفنانات التشكيليات 
بسلطنة عمان، تلبية لدعوة من ”منتدى 

الرواد“، تزامنا مع عيد املرأة العاملي. وعن 
معرضها بينت الفنانة جميل أنها شاركت 

بثالث لوحات أظهرت فيها أهمية املرأة 
العراقية ومكانتها وعطاءها عبر العصور، 

ووجهت فيها رسالة عميقة املغزى حتى 
ال تظل املرأة العراقية مهمشة وخاضعة 

لسوء معاملة مجتمعها. 

◄ أطلق الفنان اإلماراتي جاسم املشرخ 
أغنية جديدة بعنوان ”ما حبهم“، من 
كلمات الشاعر حيدر األسير، وأحلان 

عبدالله الهميم، وتوزيع عثمان عبود، 
ومت تسجيل العمل في استوديوهات  

نصرت البدر 
(الرمياس). يذكر 

أن انطالقة 
الفنان جاسم 

املشرخ كانت في 
عام 2013، حيث 
استطاع خالل 

هذه الفترة 
أن يثبت 
موهبته 

بأغان 
عديدة 

متنوعة.

◄ نظمت جمعية التنمية والتأهيل 
املجتمعي املغربية مؤخرا معرضا جماعيا 

للفن التشكيلي ملجموعة من الفنانني 
التشكيليني بقاعة النادرة وسط مدينة 

الرباط، وضّم املعرض مجموعة من 
التجارب التشكيلية اجلديدة للفنانني: 

فوزية أجعيداني، حلسن بوخالفي، عمار 
الشناعي، لكبير بودالل، مصعب أزغاري، 

نعمان الزنبي ومحمد العشاتي. وأتت 
لوحات املعرض اجلماعي بتقنيات من عدة 
مدارس كالتجريدية، التعبيرية، السريالية، 

الفطرية،الواقعية، الطبيعية، التأثيرية، 
التكعيبية، الوحشية، واملستقبلية، 

وغيرها.

◄ انتهت الفنانة التونسية عائشة بن 
أحمد من تصوير أولى جتاربها الدرامية 

املصرية ضمن أحداث مسلسل 
”ألف ليلة وليلة“، حيث تقوم 

ببطولة إحدى القصص ضمن 
أحداث العمل، وكانت املشاهد 

األخيرة لنب أحمد في مدينة 
مراكش املغربية، والتي 

جمعتها بالفنان املصري 
أمير كرارة. وجتسد 
عائشة في املسلسل 

شخصية ”قمرالزمان“ 
الفتاة الفاقدة للذاكرة 

والباحثة عن ذاتها 
وجذورها، في حني يقدم 

أمير كرارة شخصية 
البحار ”جنم الدين“.

◄ 39 فنانة عربية احتفلن بطريقتهن 
اخلاصة باليوم العاملي للمرأة، من خالل 

معرض مشترك أقيم مؤخرا في قاعة 
”آرت بلس“ الفنية بدبي. وجمع املعرض 

فنانات من اإلمارات والسعودية والعراق 
وسوريا وفلسطني ولبنان وغيرها من 

البلدان العربية، كمساهمة منه لدعم املرأة 
واحلركة التشكيلية النسوية مبناسبة عيد 
املرأة، لتأتي املشاركات في أغلبيتها حتمل 

الكثير من هموم املرأة وجماليتها.
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} املنامة - عن عملها التشـــكيلي الذي يسعى 
الكتشـــاف عواقـــب وفوائد حاجـــة الفرد، ألن 
يكون عنصرا فاعال في المنظومة االقتصادية، 
الموســـوم بـ“الحّضانـــة“، حصـــدت الفنانـــة 
البحرينية عائشة المؤيد جائزة ”الدانة“ التي 
يمنحهـــا معـــرض البحرين الســـنوي للفنون 
التشـــكيلية في نســـخته الواحدة واألربعين، 

المقام بمسرح البحرين الوطني.
تحكي الفنانة المؤيد عن بداية العمل على 
الفكرة قائلة ”بدأ هذا المشروع كتجربة، هدفت 
في األساس ليكون موضوعها حيوانا أكبر من 
ذلـــك بكثير، ولكن لكي أفعـــل ذلك احتجت إلى 
بعض الحيوانـــات الصغيـــرة ذات تكلفة أقل 

ألجرب األمر“.
تضيف المؤيد ”ولألسف عادة ما تقع هذه 
المســـؤولية على عاتق الفئران، حيث يضّحى 
بها باآلالف لتطويـــر المنتجات في مختبرات 
الفحص. وسرعان ما أدركت أن أسلوب إنتاج 
عملي قد بدأ يحاكي ذات األساليب التي طالما 
انتقدتها. وسرعان ما أصبح االختبار في حّد 
ذاتـــه موضوعا مشـــّوقا بالنســـبة إلّي وبدأت 

أطوره إلى مشروع  قائم بحّد ذاته“.
التجربة التي قـــادت الفنانة إلى حالة من 
التماهـــي مع مـــا كانت تنتقـــده، وخلق لديها 
حالة مشـــّوقة من االكتشاف والرغبة في مزيد 
من التجريب والبحـــث، لتصل بها إلى تصّور 
حول عمليـــة اإلنتاج الضخمـــة، المتمثلة في 

عمل الشـــركات متعـــددة الجنســـيات وآلتها 
التسويقية.

وهنا تقـــول المؤيد ”إن الرهبة والحســـد 
التـــي نحـــس بهـــا تجـــاه الشـــركات متعددة 
فاســـتراتيجيات  مبـــرر،  أمـــر  الجنســـيات 
التسويق تســـعى إلى خلق هالة مقدسة حول 
المنتـــج، نســـتمتع بكوننـــا جزءا منهـــا، فهم 
يجيدون ما يفعلونه وعلى نطاق واسع. وهذا 
العمل يستكشـــف ما نضحي به إزاء حاجتنا 
لكي ننتج بكفاءة، وكذلك ما نكتسبه من خالل 

كوننا جزءا من شيء ما أكبر منا“.
وعن كيفيـــة صناعة العمل تقـــول الفنانة 
”إلنتاج هـــذا العمـــل، أخذت بعـــض الجرذان 
الميتـــة وصنعت منهم قالبا مربع الشـــكل، ثم 
كـــررت العمليـــة بقوالب الجص لبنـــاء هيكل 

أكبر“.
عمل الفنانة عائشـــة المؤيـــد، يعّد واحدا 
مـــن بين 54 عمال تشـــكيليا هـــي قوام معرض 
البحرين الســـنوي للفنـــون التشـــكيلّية لهذا 
العـــام، وتتنـــوع ما بيـــن التصويـــر الزيتي، 
والتصويـــر الفوتوغرافي، واألعمال التركيبّية 
والنحـــت، قد تـــّم انتقاؤها من بيـــن أكثر من 
170 عمـــال تقّدم بهـــا الفنانون للمشـــاركة في 

المعرض.
 وتكونـــت لجنـــة اختيار تألفـــت من نقاد 
وأكاديمييـــن وتشـــكيليين، لتكـــون األعمـــال 
المختارة للمشـــاركة في المعرض هذا العام، 

منتقاة بشـــكل موضوعي وعلمـــي. أّما جائزة 
”الدانة“ التي حصدتها الفنانة فتمنحها هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار ألفضل عمل تشكيلي، 

وقد شـــكلت لها لجنة تحكيـــم خارجية، قامت 
باختيـــار العمل الحاصل علـــى الجائزة لهذه 

النسخة من المعرض. 

أشرف عبدالباقي يمزج الهزل بالجد في نقده للمجتمع المصري

للتجول  عــبــدالــبــاقــي  يخطط 

{تياترو مصر} في محافظات  بـ

مصر املختلفة، حاملا بالوصول 

إلى فئات كبيرة من الجمهور

 ◄

لعلها الفكرة التي ســــــاهمت في تغيير صورة املســــــرح، بل جنحت في استعادة رونقه من 
جديد، بعد ســــــنوات من الركود والتخبط، تلك هي جتربة مسرح ”تياترو مصر“ لصاحبها 
الفنان أشــــــرف عبدالباقــــــي، التي بدأها منذ أكثر من عام، وحققــــــت رواجا الفتا، لم يكن 

يتوقعه الكثير من النقاد.

هذا الفيلم اإلباحي

} قامت الدنيا في مصر ولم تقعد، والسبب 
هو اكتشاف وجود ”مقطع“ في فيلم يقال إنه 

”إباحي“، صور في منطقة األهرامات.
وقد أسرع رئيس قطاع اآلثار املصرية 

بنفي وجود مثل هذا الفيلم ”اإلباحي“ 
الذي ميكن أن يكون قد صور -والعياذ 

بالله- في أرض مصر، وقال إن الواقعة 
مجرد ”فوتوشوب“ هدفها اإلساءة إلى سمعة 

مصر.
إّال أن وزير اآلثار أكد أن الواقعة 

صحيحة، وأنها حدثت قبل تسعة أشهر، أي 
قبل توليه منصب الوزير، موضحا أن هناك 
تصويرا غير قانوني ملشاهد إباحية مبنطقة 

األهرامات، قامت بها إحدى السائحات 

األجنبيات أثناء زيارتها للمنطقة األثرية، 
وأنه قام بتحويل الواقعة إلى النيابة 

للتحقيق.
ودخل وزير السياحة املصري على اخلط 

قائال، إنه ليس من املمكن التحكم في ما 
يفعله كل سائح يزور البالد. وانبرى كثيرون 

على مواقع التواصل االجتماعي للهجوم 
على تصريح وزير السياحة، متهمني شرطة 
السياحة، بقبض رشوة من السائحة التي 
أعجبتها املنطقة فصورت املقطع الذي أثار 

الضجة.
وقال مدير شركة للنقل السياحي، ظهر 

أحد باصاتها في مشهد من الفيلم ”اإلباحي“ 
املزعوم، إن ”شركته لم ترسل رحالت إلى 

األهرامات أو القاهرة منذ أحداث ثورة 30 
يونيو“، مشيرا إلى أن الشركة متخصصة 

في رحالت احلج والعمرة باألساس.
وانتقد بعض الكتاب في الصحف 
املصرية ما أسموه بـ“اختراق“ منطقة 

األهرامات، وتصوير هذا املقطع، واعتبروا 
تصويره اختراقا لألمن القومي املصري، 

كما طالب البعض بضرورة تشديد الرقابة 
على السياح حتى ميكن إجهاض أي مؤامرة 

خارجية تهدف لإلساءة إلى سمعة البالد.
وهكذا أصبح تصوير مقطع من فيلم 

”شخصي“ صورته سائحة، قضية ”قومية“ 
اهتزت لها أركان الدولة.

ولست أدري حقا هل املسألة بأكملها 
مفتعلة من أجل التغطية على مشاكل أكبر 

وأولى باهتمام اجلميع، أم أن األمر بلغ 
بالفعل حّد ”البارانويا“ اجلماعية التي 
أصبحت ترى أن مقطعا، أو حتى فيلما 
كامال، بفرض إباحيته، ميكنه أن يشكل 

خطرا على األمن القومي املصري، في حني 
أن مصر تواجه الكثير من املخاطر من 

جانب جماعات العنف املسلح على حدودها 
الشرقية والغربية واجلنوبية. في باريس 

وبرلني ومدريد وروما وغيرها من مدن 

العالم، ُتصّور يوميا عشرات الشرائط التي 
تعّد ”إباحية“، في احلدائق العامة وقرب 

اآلثار القدمية، بالكاميرات الصغيرة الرقمية 
التي تتيح حلاملها القدرة على التقاط ما 

يشاء، دون أن يلحظ أحد، وطبيعي أنه ليس 
بإمكان أّي أحد وضع شرطي ملراقبة كل 
سائح، وإّال فلماذا كانت السياحة أصال؟
واحلقيقة أن املوقف األمثل في هذه 

احلالة هو جتاهل املوضوع برمته؛ 
سواء كان ظهور األهرامات على سبيل 

”الفوتوشوب“ أو كان حقيقيا، فالتجاهل في 
مثل هذه املواقف يجعل األمر كأنه لم يكن.

أما التضخيم من أهمية حدث تافه 
الشأن كهذا، فهو الذي يصنع ”الفضيحة“، 

بل ويحولها إلى نكتة يضحك عليها العالم، 
خاصة عندما يغالي البعض فيعتبرها خطرا 

على ”األمن القومي“.

* ناقد سينمائي من مصر
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مارس بنفس  األربعاء 11 اليوم يقدم
الفضاء كونشيرتو بعنوان

”حكايات على
العود“.

{حضانة} عائشة المؤيد تحصد جائزة معرض البحرين السنوي

عائشة المؤيد قدمت عمال تشكيليا يجمع بين التركيب والرسم

ّ



صناعـــة  شـــركات  أن  يبـــدو  ال   - برلــني   {
الســـيارات تؤمن عـــادة مبقولـــة ”البركة في 
القليل“ أو ”الشـــيء البســـيط واألقـــل تعقيدا 
يحظـــى بتقدير أكبر“ عندما يتعلق األمر بعدد 
طـــرز وفئات الســـيارات التـــي تنتجها، حيث 
تكفي نظرة ســـريعة على الطرز املختلفة التي 
تنتجها كل شـــركة لكـــي يتأكد املـــرء من هذه 

احلقيقة.
بروغينيـــوم  شـــركة  بيانـــات  وبحســـب 
االستشارية األملانية فإن عدد الطرز التي كانت 
تقدمها معارض السيارات في أملانيا عام 1990 
كان 101 طـــراز ثـــم قفز إلى 453 طـــرازا خالل 
العام املاضي. وتسعى شركات السيارات إلى 
جذب العمالء من خالل تغيير الطرز باستمرار 
وإنتـــاج فئات فرعية مـــن العالمـــة التجارية 

األساسية وإنتاج فئات خاصة بطراز معني.

ولكـــن يبدو أن تضخم عـــدد الطرز أصبح 
ميثـــل صداعـــا بالنســـبة للســـوق وجهـــود 
املتســـوقني. وقد أصبح مـــن الصعب حتقيق 
مســـتويات إنتـــاج اقتصاديـــة مـــن كل الطرز 
وأصبحت بعض الشـــركات مثل فولكس فاغن 
تفكـــر في خفـــض عدد الطـــرز التـــي تنتجها 
بحســـب ما قاله مارتن فينتركورن رئيس أكبر 

مجموعة إلنتاج السيارات في أوروبا.
وقد أصبحت اآلن الشـــركات مطالبة بطرح 
الطرز اجلديدة بصورة أســـرع مما كان يحدث 
في املاضي آلن العمالء لم يعودوا مســـتعدين 
النتظار فترة طويلة. وكل هذا يؤدي إلى زيادة 
ضخمة فـــي ميزانيات األبحاث والتطوير لدى 
شـــركات السيارات. وقد قدمت الدورة احلالية 
ملعرض جنيف الدولي للســـيارات نظرة عامة 
ملا ميكن أن يتوقعه مشترو السيارات.. فدورة 

اإلنتاج بالنســـبة للطرز املتخصصة أصبحت 
أقصر والعمالء أصبحـــوا في حيرة أمام هذا 
الكم الكبير من الطرز التي يختارون من بينها.

ويقول ميشـــائيل ماندات رئيس مؤسســـة 
بروغينيـــوم إنـــه ”بدرجة ما ميكـــن القول إن 
منتجي السيارات أصبحوا اآلن أمام معضلة. 
فال توجد شـــركة مســـتعدة لترك املنافسة في 
فئة معينة من الســـوق، وفي الوقت نفسه فإن 
اشـــتداد درجة تعقيد الصناعة يقلص هامش 
األربـــاح ويجعـــل مـــن الصعب إيجـــاد مكانة 

واضحة لكل طراز في السوق“.
واحلقيقـــة أن التنوع لم يعـــد قاصرا على 
عدد الطرز املتاحة أمام العمالء في األســـواق 
وإمنـــا امتـــد أيضا إلـــى املواصفـــات في كل 
ســـيارة. ففي عام 1990 كان مشـــتري السيارة 
بي.إم.دبليـــو الفئـــة الثالثـــة يختـــار بني 70 

مواصفـــة أو تفصيلـــة مختلفة، لكنـــه في عام 
2014 أصبح بإمكانه االختيار بني 215 مواصفة 

ليتم االختيار بينها.
في الوقت نفسه يبدو أن فكرة التواجد في 
كل بورصة من ســـوق السيارات لم تعد مثمرة  
حيث انخفض عدد السيارات اجلديدة التي مت 

تسجيلها منذ 1990 بنسبة 3 باملئة.

} شــتوتغارت - كشفت شـــركة بورش النقاب 
عـــن املوديل ”جـــي تـــي 3”، الذي يعـــد أقوى 
موديـــالت عائلـــة 911 الشـــهيرة حتـــى اآلن، 
وذلك خالل مشـــاركتها ضمن فعاليات معرض 
جنيف الدولي للسيارات املمتد حتى 15 مارس 

اجلاري.
هـــذا  أن  األملانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الصاروخ اجلديد ينبض بداخله محرك سحب 
طبيعي سداسي األســـطوانات بسعة حجمية 
4 لتر، ويـــزأر بقوة 368 كيلووات/500 حصان، 

ويدور بعزم أقصى يبلغ 480 نيوتن متر.
وبفضل تدعيـــم هذا احملـــرك بناقل حركة 
أوتوماتيكـــي مزدوج القابض تنطلق ســـيارة 
بـــورش اجلديدة مـــن الثبات إلى ســـرعة 100 
كلم/ساعة في غضون 3.3 ثانية فقط، ولم تشر 
بورش إلى السرعة القصوى التي تصل إليها 
الســـيارة، ولكنها في الغالب ستزيد على 300 

كلم/ساعة.
وأشارت الشركة التابعة ملجموعة فولكس 
فاغـــن األملانية إلى أنها متكنـــت من الوصول 
لهذه املعـــدالت الفائقة من خـــالل خفض وزن 

الســـيارة عن طريق االعتماد على مواد خفيفة 
مثـــل أليـــاف الكربون فـــي تصميـــم األغطية 
والســـقف املصنـــوع مـــن املاغنســـيوم، حيث 
ســـاعد ذلك على توفير 10 كيلوغرامات مقارنة 

باملوديل ”جي تي 3”.
والجتيـــاز املنعطفات بشـــكل أفضل قامت 
بورش بتزويد السيارة بحزمة أيروديناميكية 

متطورة ونظـــام تعليق معـــدل ومكابح 
قويـــة، باإلضافـــة إلـــى اإلطـــارات 

القياسية لعائلة 911.
”جـــي  املوديـــل  وميتـــاز 

مبظهـــر  اس”  ار  ـ   3 تـــي 
سيارات  يحاكي  رياضي 
ترسم  والذي  السباقات، 
التضليعـــة،  مالمحـــه 
التـــي يبلـــغ عرضها 30 
حيز  بغطاء  ســـنتيمترا 
والســـقف،  احملـــرك 
باإلضافـــة إلى فتحات 

التهويـــة فـــي الرفـــارف 
األمامية. كذلك تتبدى السمات 

الرياضية ملوديالت الســـباقات في املقصورة 
الداخلية من خالل املقاعد الرياضية واألحزمة 

سداسية النقاط وقفص احلماية 
من االنقالب.

ومـــن املقرر طرح 
”جي  املوديل 

تـــي 3ـ  ار اس” مـــن الطراز 911 في األســـواق 
خالل شهر مايو القادم بسعر يبدأ من 181 ألف 

و690 يورو.
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بورش الجديدة تنطلق من الثبات إلى ســـرعة 100كلم/ســـاعة سيارات

في غضون 3.3 ثانية فقط، وبســـرعة قصوى تزيد عن 300 كلم 

في الساعة.

خبير في التكنولوجيا يعبر عن اعتقاده بأن الســـباق ينطلق بين 

صانعـــي الســـيارات والشـــركات التقنية للســـيطرة على أدمغة 

الجيل الجديد من المركبات.

معـــرض جنيـــف للســـيارات قـــدم نظرة عامـــة لمـــا يمكن أن 

يتوقعه مشترو السيارات، فالعمالء أصبحوا في حيرة أمام كم 

الموديالت الكثيرة.

معرض جنيف يدشن عالم السيارات الرقمية
[ شركات في مواجهة المارد التكنولوجي القادم [ آبل تدخل القطاع بأفكار جديدة وأموال كثيرة

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

شركات صناعة السيارات تتجه لتقليص تنوع الموديالت

بورش تتوج عائلة 911 بطراز فائق السرعة

◄ شركة جنسن البريطانية تعلن 
عن عودتها إلى حلبة السيارات 
الرياضية مجددا من خالل طرح 

املوديل جنس ”مجي تي الكوبيه“ ذي 
املظهر الكالسيكي في عام 2016، بعد 

توقف إنتاج منذ عام 1976. 

◄أستون مارتن تعلن عن خططها 
القتحام األراضي الوعرة قريبا، 

بسيارة اختبارية  ”دي بي اكس”، 
التي تبوح مبالمح باكورة إنتاجها 

من موديالت هذه الفئة،  وتتجمل 
السيارة اجلديدة رباعية املقاعد 

بخطوط تصميمية انسيابية وأنيقة.

◄ بنتلي تخطط لطرح سيارة 
رياضية جديدة، حيث أزاحت الشركة 

البريطانية الستار عن السيارة 
االختبارية ”أي اكس بي 10 سبيد6” 
ومتهد هذه السيارة ثنائية املقاعد 
الطريق لطراز خامس ضمن باقة 

املوديالت، التي تتمتع باخلفة 
والرشاقة.

◄ الند روفر تعلن عن توسعة باقة 
موديالت الطراز رينج روفر ”ايفوك“ 
مبوديل كابريو. وأوضحت الشركة 
البريطانية أن هذا املوديل اجلديد 

سيكون أول موديل مكشوف في 
العالم ضمن فئة السيارات الرياضية 

متعددة األغراض املدمجة. 

◄ شركة ميني البريطانية تكشف 
عن موديل أنيق للمدن من سيارتها 

الصغيرة ”كاونتري مان“ حتمل 
اسم ”بارك الن“، موضحة أن هذا 

املوديل يتألق بدرجات لونية جديدة 
للطالء ثنائي األلوان اجلذاب وبعض 

احلليات التي تزدان بها املقصورة. 

باختصار

} جنيف - اجتمعت شركات صناعة السيارات 
في العالم  بجنيف في ســـبيل الترويج ألحدث 
احلافـــالت الصغيـــرة والســـيارات الرياضية 
واملدنيـــة، فـــي ظـــل مؤشـــرات متزايـــدة عن 
انتعـــاش في أوروبا يقابلـــه تباطؤ الطلب في 

األسواق الناشئة.
لكن مخاوف مصممي احملركات التقليديني 
علـــى املدى الطويـــل تلوح أيضـــا، على ضوء 
التقارير التـــي تفيد بأن شـــركة التكنولوجيا 
العمالقة آبل تســـير في طريق تصنيع سيارة 

خالقة .
وقال احمللل هينر لينه ”2015 سيكون عاما 
جيدا، على مســـتوى عاملي، ولكـــن ذلك يعتمد 
دائما على مكان وجودك إذا كنت في األسواق 
الناشـــئة، مثـــل بلدان بريكـــس ماعدا الصني، 

فالعام ليس جيدا“.
وتزايد اســـتخدام اإلمكانيات احلاسوبية 
في املركبات، إلـــى جانب القدرة على االتصال 
بالهواتف الذكية واألجهزة األخرى، من شأنه 
أن يوفر لشركات التكنولوجيا وعمالقة صناعة 
السيارات املزيد من الفرص في األعمال ويرفع 

من مستوى التنافسية على نحو أكبر.
وقال فرانك رندركنيخت، الرئيس التنفيذي 
لشركة رينسبيد ”اجليل الرقمي ال يعرف شيئا 
آخرا ســـوى اإلنترنت، لذلك إنها مسألة أجيال 
وتكيف مـــع التكنولوجيا. وأنـــا متأكد من أن 
أحفادنا سيقولون في يوم ما : يا للعجب، لقد 
كان لديكم سائقي وسائقات احلافالت. هذا ما 

تفعله اآلالت اليوم.
ال ريب أن ما يثير فزع مصنعي الســـيارات 
هو قدرة شـــركات البرمجيات مثل آبل وغوغل 
-التي تعمل على السيارات بدون سائق- على 

االبتكار وخلق مصادر جديدة للدخل.
ويرى الباحث في معهد ماساتشوســـتس 
للتقنيـــة برايـــن رميـــر أن صناعة الســـيارات 

ستشـــهد حتـــوالت كبيـــرة خـــالل الســـنوات 
القادمة بشـــكل يسمح للشـــركات التقنية على 
غرار غوغـــل وآبل بلعب دور كبير ومنافســـة 

صناع السيارات التقليديني.
ووفقا لرمير فقد جنحت آبل بطرح منتجات 
مبتكرة وحتقيق شعبية كبيرة بني مستخدمي 
التقنيـــات احلديثة، مما يشـــكل قاعـــدة قوية 
ميكن للشـــركة االرتكاز عليها في حال رغبتها 
في دخول سوق صناعة السيارات، إضافة إلى 
امتالكها القـــدرات واألموال الالزمة لالنطالق 

بقوة في هذا املجال.
وعلى عكس ذلك، يستبعد أستاذ الهندسة 
فـــي جامعة كاليفورنيا اجلنوبية جيفري ميلر 
وجـــود أي رغبة لدى آبل لدخـــول في صناعة 

السيارات، فهو يرى أن الشركة متلك اهتماما 
كبيـــرا بصناعـــة التقنيات القابلـــة للدمج في 

السيارات وليس صناعتها في حد ذاتها.
ويؤكـــد ميلـــر وجـــود صعوبـــات كبيـــرة 
تعترض طريق الشـــركات الراغبة في صناعة 
ســـيارات ذاتية القيـــادة، فعلى ســـبيل املثال 
حتتـــاج أنظمة الرؤية احلاســـوبية إلى املزيد 
مـــن التطويـــر لتكـــون قـــادرة علـــى التعرف 
علـــى األجســـام الثابتـــة واملتحركـــة واتخاذ 
قرارات ســـليمة، إضافة إلى وجود العديد من 
الصعوبات التقنية والقانونية التي قد تؤخر 

وصول مثل هذه السيارات إلى الشوارع.
ويـــرى ميلـــر أن هنـــاك حتديـــات متنوعة 
قـــد متنع آبل مـــن الدخول في مجـــال صناعة 

الســـيارات وعلى رأســـها أن الشركة ال متتلك 
اخلبرة الكافية في مجال برعت فيه العديد من 
الشـــركات العمالقة منذ عقود، على الرغم من 

قدرات آبل الهائلة.
وعبر نائب رئيس قســـم صناعة السيارات 
فـــي شـــركة غارتنر لألبحـــاث املتخصصة في 
ســـوق التكنولوجيـــا ثيلو كوسلوفســـكي عن 
اعتقاده بأن السباق انطلق حاليا بني صانعي 
الســـيارات وشـــركات التكنولوجيا للسيطرة 

على أدمغة اجليل اجلديد من املركبات.
وقال ”ســـيظهر فريقان في شركات صناعة 
الســـيارات: األول يفهـــم هذا املجـــال والثاني 
سيمنح شركات التكنولوجيا اخلارجية فرصة 
الدخـــول إلـــى قلب صناعـــة الســـيارات. هذه 

الشـــركات ســـتظهر خالل الســـنوات اخلمس 
املقبلة“.

تكنولوجيـــا  شـــركات  قـــدرة  وأثـــارت 
البرمجيات مثل آبل وغوغل اختراع خط جديد 
لإلنتاج مخاوف شـــركات صناعة الســـيارات 

التقليدية.
والعامـــل الثانـــي الـــذي يرهـــب صانعي 
الســـيارات هـــو حجم شـــركة آبل التـــي تبلغ 
قيمتهـــا في الســـوق 750 مليـــار دوالر، أي ما 
يعادل قيمة كل من شركات داميلر وفولكسفاغن 
ورينو وبيجو وفيات كرايسلر وفورد وجنرال 
موتورز مجتمعة. لكنهم لم يستســـلموا بعد.. 
وبدأ كثيرون منهم االســـتثمار بقـــوة لتعزيز 

مكانتهم كشركات عالية التقنية.

رغــــــم أن االســــــتخدام املتنامــــــي داخــــــل 
واالتصال  الكمبيوتر  ألنظمة  الســــــيارات 
لشــــــركات  يوفــــــر  ــــــة  الذكي ــــــف  بالهوات
التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات 
فرص عمل جديدة، إال أنه في الوقت عينه 

يزيد من اخلصومة بينها.

خبير: منتجو الســـيارات أصبحوا 

أمام معضلـــة، فال توجد شـــركة 

مستعدة لترك املنافسة في فئة 

معينة من السوق

◄

صناعة السيارات  تشهد تحوالت 

كبيرة بشـــكل يســـمح للشركات 

التقنية   بلعب دور كبير ومنافسة 

صناع السيارات التقليديني

◄

السيارات الذكية بخدمات مثيرة ووسائل راحة كثيرة



} كانيربا - ”أن يعض كلب إنسانا فهذا ليس 
بخبـــر.. ولكن أن يعض إنســـان كلبا فهذا هو 
اخلبر“، قاعدة عتيقـــة مرتبطة باإلعالم بكافة 
أشـــكاله اســـتوحى منها الرّســـام األسترالي 
فيننت ماجـــي، جداريته األخيـــرة التي تصّور 

رجال يحمل كلبا.
واســـتكملت اجلدارّية بتجهيز فنّي لتمثال 
معّد للحرق، مصنوع من أوراق صحيفة «دايلي 
تلغراف» األســـترالية، اململوكة لعمالق اإلعالم 

روبيرت مردوخ، ّمت تثبيته أمام اللوحة.
ويحمل العمل عنوان «رجـــل يعّض كلبا»، 
ويندرج ضمن معرض «احتجاج» الذي ينطلق 
يـــوم 26 مـــن الشـــهر اجلـــاري فـــي العاصمة 

األسترالية كانيبرا.
وفي فيديو يظهر مراحل التحضير للعمل، 
يشـــرح ماجي أّن ما يفعله هـــو اعتراض على 
املعاييـــر املعتمدة في حتديـــد األولوّيات، عند 

اختيار املواضيع محور التغطية في اإلعالم.
كما أكد أنه رّد على انحياز وسائل اإلعالم 
ضـــّد مجموعات إثنّيـــة أو دينّية، وال ســـيما 
تصاعد اخلوف من اإلســـالم في ظل احلوادث 

اإلرهابية األخيرة.
ويبّرر اختياره حرق أوراق صحيفة «دايلي 
تلغـــراف» التابعة إلمبراطورية روبرت مردوخ 

«نيوز كورب»، بكونها تعتبر رمزا لالنحياز.
ويســـتعرض عددا مـــن العناوين املنحازة 
والعنصريـــة التـــي أوردتهـــا الصحيفة على 
صفحاتها، ويشرح أن اختيار اإلنسان والكلب 
كمحور للجدارية، يجّسد بشكل رمزّي سيطرة 

األقطاب اإلعالمية على اجلمهور.

ويعتبر ماجـــي من أبرز فناني الشـــوارع 
في أســـتراليا، وقد شـــارك بانتظام في جميع 
التظاهرات في أنحاء العالم واســـتطاع خلق 
عالمتـــه التجاريـــة املتمثلـــة فـــي اجلداريات 
احلضرية. وله جداريات في مناطق عديدة من 

العالم.
وتشـــمل املشـــاريع األخيرة ملاجـــي لوحة 
جداريـــة فـــي الس فيغـــاس ضمـــن مهرجان 
الفنون، إضافة إلى جدارية في لندن وجدارية 

ضخمة متتد على ثالثة مبان في بيرث.
وكان مردوخ أثار جدال واسعا مؤخرا بعد 
زعمه أن على املســـلمني ”أن يعترفوا ويدمروا 
ســـرطانهم اجلهـــادي املتنامـــي أو يتحملوا 
املسؤولية“ بعد الهجوم على صحيفة ”شارلى 

إيبدو“ واملتجر اليهودي بفرنسا.
 ودافـــع مردوخ (رجل األعمال األســـترالي 
األميركي البالغ مـــن العمر 83 عاما) عما كتبه 
علـــى تويتر وقـــال ”هناك خطر جهـــادي كبير 
يلـــوح فى كل مكان من الفلبني إلى أفريقيا إلى 

أوروبا إلى آسيا”.
ُيشـــار إلـــى أن من أهـــم وســـائل اإلعالم 
التـــي ميلكهـــا هذا الثـــري، كال مـــن صحيفة 
”وول ســـتريت جورنـــال“ وقنـــاة ”فـــوکس“ 
وصحيفة ”تاميز“   و”فوکس القرن العشرين“ 
البريطانية وذي الصن الشـــعبية و”نيويورك 

بوست“ وغيرها.
ويقـــول ماجـــي أن األمـــر ال يتعلـــق فقط 
بالقاعـــدة ”رجـــل عـــض كلبـــا“ ولكـــن العمل 

يتطرق إلى العالقة الرمزية بني السيد والتابع 
التي يجســـدها إمبراطور اإلعالم واملســـتهلك 
لألخبـــار. يذكـــر أن عمل الرّســـام األســـترالي 
يتزامـــن مـــع انطـــالق حركـــة احتجاجية في 
بريطانيا مســـتوحاة من حركـــة «احتلوا وول 
ستريت» بعنوان «احتلوا مليارديرات اإلعالم»، 
تبدأ في الثالث والعشرين من مارس اجلاري، 
وتستمّر حتى التاسع والعشرين منه في لندن.
وتتخّلل احلملـــة حلقات نقاش وتظاهرات 
ضـــّد مليارديرات يســـيطرون علـــى الصناعة 

اإلعالمية في اململكة املّتحدة.
ويقول خبراء في قطاع اإلعالم إن األمر لم 
يعد محل شك اآلن، فالذي يسيطر على اإلعالم 
يعني أنه يحكم العالم فعليا، فالقضية لم تعد 

مجـــرد مواد يتـــم بثها أو حتـــى رأي عام يتم 
تشـــكيله أو توجيهـــه ألن األمر قد صار يتعلق 
بصناعـــة السياســـات والتوجهـــات التي يتم 
طبخها ســـلفا فـــي غرف صناعة القـــرار التي 
يســـيطر عليهـــا رجال األعمال عبـــر امتالكهم 

لوسائل اإلعالم.
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ميديا

برنامج فرنسي لتلفزيون الواقع يتحول إلى مأتم
} بوينــس آيــرس - حتـــول تصويـــر حلقة 
من تلفزيـــون الواقع على شاشـــة ”تي اف 1“ 
الفرنســـية إلى دراما ، إذ قتل ثمانية فرنسيني 
بينهم السباحة األوملبية كامي موفا والبحارة 
فلورانـــس أرتو في حادث اصطـــدام طائرتني 
مروحيتني استؤجرتا للتصوير في األرجنتني.
وقال مسؤول محلي، ”يبدو أن املروحيتني 
اصطدمتا ببعضهما البعض خالل التصوير. 
ال يوجـــد أحياء. ولم يعرف ســـبب االصطدام 
مع العلم أن الشـــروط املناخيـــة كانت جيدة“. 
وكشـــفت الســـلطات األرجنتينيـــة هوية باقي 

ضحايـــا أعضاء فريق برنامـــج ”دروبد“ وهم 
”لوران سباسنيك ولوســـي ميدالبي وفولوديا 
غينـــار وبريس غيلبير وادوار جيل“. وأوضح 
لشـــبكة التلفزيون اإلخباريـــة تي ان ”يبدو أن 
عملية التصوير كانت تتم في فيال كاســـتيلي“ 
وهو موقع جبلي في هذه املنطقة الواقعة على 

بعد 1100 كلم إلى شمال غرب بوينس أيرس.
وكان تصويـــر البرنامـــج انطلـــق نهايـــة 
فبرايـــر املاضـــي فـــي اوشـــوايا الواقعة  في 
باتاغونيا األرجنتينية. وجمع البرنامج الذي 
كان مقـــررا عرضه الصيف املقبل في فرنســـا، 

8 رياضيـــني يتـــم إطالقهم في قلـــب الطبيعة 
بحسب مقدم البرنامج لوي بودين“. وأظهرت 
املشاهد الترويجية للبرنامج الظروف القاسية 

واخلطيرة التي يواجهها املشاركون.
وكان من املقرر أن يشـــارك فـــي التصوير 
الســـباح االن برنـــار والدراجـــة جاني لونغو 
والعب كـــرة القدم ســـيلفان ويلتـــورد والعبة 
الســـنوبورد آن-فلور ماركسر واملتزلج فيليب 
كانديلـــورو. وتألقـــت موفـــا في ألعـــاب لندن 
األوملبيـــة الصيفيـــة عـــام 2012، حيث أحرزت 
3 ميداليـــات بينها ذهبية ســـباق 400 م حرة. 

وتعتبـــر فلورانس أرتو مـــن أفضل البحارات 
فـــي العالم وفرضت نفســـها حتى في بطوالت 

الرجال. 
وتوقـــف التصوير ومت نقـــل جميع الفرق 
إلى فرنسا بحسب ما أوضحت الشركة ”جميع 
فرق آ ال بي منهارة وتشارك عائالت الضحايا 

وأقرباءهم األلم العميق“.
وبحســـب موقع ”داتاريوخـــا“ احمللي فإن 
الفـــرق التقنيـــة كانت قد صـــورت بني 23 و27 
ســـبتمبر املاضي، املشـــاهد األولـــى في فيال 

كاستيلي.

روبرت مردوخ يمســـك بقبضة 

حديدية على مجموعة عمالقة 

مـــن وســـائل اإلعالم فـــي أنحاء 

مختلفة من العالم

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اختتمت جلان التحكيم اخلاصة 
بجائزة الصحافة العربية أعمالها لرفع 

املشاركات املرشحة للفوز وجاء ذلك 
خالل االجتماع الذى عقد اإلثنني فى 
دبي، وضم كافة ممثلي جلان حتكيم 

جائزة الصحافة العربية.

◄ تعتزم الصني دراسة صياغة أول 
قانون في البالد حول الصحافة. وذكر 

مسؤول رفيع أن هذا التشريع من املتوقع 
أن يضع اإلطار القانوني الالزم جلميع 

األنشطة اإلعالمية مبا فيها املواقع 
اإلخبارية والصحافة اإللكترونية.

◄ ناقش أعضاء جلنة اإلصالح القانوني 
لإلعالم الفلسطيني آليات عمل اللجنة 

لتطوير مسودات قوانني اإلعالم 
الفلسطينية ومراجعة القوانني التي 

حتكم عمل اإلعالم الفلسطيني، في إطار 
العمل على تطوير البيئة القانونية له.

◄ طالبت جلنة حماية الصحفيني، وهي 

منظمة دولية مهتمة بحرية الصحافة، 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، 

بـ”ضرورة محاكمة املسؤولني عن مقتل 
١٠ صحفيني في مصر“ منذ ٢٠١١.

◄ استجابت القناة ٤ السويدية للضغوط 
التي مارستها اجلالية الفلسطينية 
في هذا البلد، وسحبت تداول حلقة 

ضمن برنامج ”طبخ“ قالت فيها مقدمة 
البرنامج إن القدس هي قلب إسرائيل.

◄ تقدم الصحفي عيسى جاد الكرمي 
الصحفي بجريدة روز اليوسف ببالغ 

ضد قناة احلياة املصرية ورئيس 
مجلس إدارتها اتهمهم فيه بالسطو 

التـي  عـلى فكرة برنامج ”مذيع العرب“ 
قام بتسجيلها مع زميلته أسماء حنفي 
فـي حـقوق امللكية الـفكرية منذ أبريـل 

عـام ٢٠١٣.

باختصار

{اإلعـــالم جزء رئيس في الحرب ضد التطرف واإلرهاب، وله 

دور مهـــم فـــي التوعية ضد هـــذه المخاطـــر و اإلعالم الحر 

شريك أساسي في الذود عن المصلحة الوطنية}.

محمد املومني
الناطق الرسمي باسم احلكومة األردنية

{حادثـــة إحالة أحد اإلعالميين إلى المستشـــفى هي ســـابقة 

خطيرة، تفرض اتخاذ قرارات  صارمة لمحاســـبة من يسعون 

لتكميم أفواه الصحفيين الرياضيين في تونس}.

نافع بن عاشور
إعالمي رياضي تونسي

{منتدى اإلعالم العربي يعد نافذة نموذجية لالطالع على تجارب 

العالم الناجحة في التطوير والتحديث اإلعالمي، والتعريف بأبرز 

االتجاهات اإلعالمية الحديثة}.

منى غامن املري
رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى

} قبل أيام زارتنا  صديقة ومعها ابنها الذي 
سينهي بعد أشهر قليلة دراسته الثانوية 

ويتهيأ لدخول الجامعة.
وكان الهدف من الزيارة أن نناقش مع 

الفتى ماذا سيختار للدراسة الجامعية، وأين 
سيكمل دراسته، وما هي الخيارات الدراسية 

التي تناسب التطور العلمي الذي نشهده 
اآلن مع انفجار وسائل االتصال واإلعالم 

والكمبيوتر.
وطلبنا من الشاب أن يقول لنا ما هي 

رغباته،  وعندما صمت طويال  قدمت لنا األم 
موجزا عما تعتقد أن ابنها ينوي دراسته 
ويرغب فيه، ودخلنا في حوار ونقاشات 

حول الدراسة المناسبة له لضمان مستقبله 
العملي وما هي االختصاصات التي سيكون 

عليها الطلب أكبر والتي يمكن أن تكون 
أيضا مناسبة لميوله، ولم يشارك الفتى بأي 

كلمة وكان بين حين وآخر يرفع رأسه عن 
شاشة الهاتف بيده وينظر إلينا ببراءة.

وبعد أن انتهت دورة النقاشات وتبادل 
اآلراء، سألنا الفتى عن رأيه فيما قلناه 

وطرحناه من أفكار، وكانت المفاجأة أنه لم 

ينتبه إلى شيء مما قلناه، وليس له رأي، 
والسبب أنه كان طوال الوقت يحدق بهاتفه، 

يقرأ رسائل أو يبعث برسائل ..أو يتفرج 
على صور  ورسوم.

التفت إلينا والدته وقامت بحركة بيديها 
وكأنها تعتذر عنه قائلة إنه دائما هكذا: 

يحدق في الهاتف أو بالكمبيوتر وال يشاركنا 
في جلساتنا إن كنا وحدنا أو مع ضيوف.

هذا الفتى ليس حالة استثنائية أو 
خاصة، بل هو نموذج لماليين الناس 
المصابين بداء التحديق في الهاتف 

واالنشغال به عن أي مشاركة اجتماعية أو 
نشاط فكري، لقد أصبح الكثيرون وخاصة 

الشباب وصغار السن من الجنسين، 
منهمكين بالتحديق في الهاتف واالنشغال 

به، يتحدثون من خالله مع غيرهم بالرسائل 
وتبادل الصور والنكات والطرائف عبر 

الوتسآب والفايبر.
وقد أدى التحديق في الهاتف أو 

الكمبيوتر واالنحناء على لوحة المفاتيح 
إلى ظهور مرض جديد هو ألم وتشنج 

بالرقبة وبالكتفين، سماه العلماء تشنج 
انحناء الرقبة أثناء التحديق في الهاتف أو 

الكمبيوتر.
ولقد الحظت أن هذا االنشغال المرضي 
بالهاتف المحمول بين الشباب العرب من 

الجنسين أكبر مما نالحظه عند الشباب في 
المجتمعات الغربية.

أي مستقبل للشباب إذا أصبحوا مدمنين 
على الهاتف المحمول، عالقاتهم مع الغير 
من خالله، يشلهم عن أي نشاط أو مشاركة 

في اللقاءات العائلية واالجتماعية، وهو 
مصدر معلوماتهم ومعارفهم. وقد نشأوا 
وهم ال يعرفون غيره من مصادر المعرفة 

والثقافة والتواصل بين الناس.
وهذه الظاهرة هي جزء من الظاهرة 
العامة في هذا العصر،  وهي أن الناس 
يعيشون بين الشاشات الثالث الهاتف 

والكمبيوتر والتلفزيون، هي مصدر 
تسليتهم، وانشغالتهم، وهي مصدر 

معلوماتهم ومعارفهم، وهي شغلهم الشاغل، 
وال يمكنهم أن يتصوروا حياتهم دونها.

باألمس تعطل االستقبال التلفزيوني عند 
جارنا، قلت له  ”هذه فرصة لتقرأ كتابا أو 

تخرج لمشوار أو تريح عينيك“،  ضحك مني 
وفعل المستحيل كي يصلح الخلل ويعود 

البث التلفزيوني إلى جهازه.
إننا نعيش عصر التحديق، دائما نحدق 
في شاشة أمامنا: شاشة الهاتف الصغيرة 

المتعبة للعينين، والتي كل لحظة معها 
تكلفنا ماال يخصم من رصيدنا، وشاشة 

الكمبيوتر التي نلتصق بها ونحني رأسنا 

على لوحة المفاتيح نبحث عن الحروف، 
وشاشة التلفزيون نمسك طوال الوقت 

بجهاز التحكم نقلب المحطات، ال ندري 
أحيانا على أيها نستقر، فإن كثرة الخيارات 

محيرة ومتعبة، وتضيع ذاكرتنا بين ما 
شاهدناه وما لم نشاهده، ونشاهد بعض 
األفالم والبرامج مرتين ألننا ننسى أننا 
شاهدناها من قبل بسبب وفرة ما يتدفق 
علينا من مئات الفضائيات التي تبث 24 

ساعة يوميا .
لقد قدم تطور التكنولوجيا لإلنسانية 

خدمات عظيمة وسهل حياتنا، وفتح أمامنا 
آفاقا واسعة للتواصل واالتصال والمعرفة 

والنشر اإللكتروني، ووفر لنا وسائل 
سريعة للتراسل وتبادل األفكار ونشر 

الصور والوثائق، ولكنه أفسد علينا الكثير 
من  عاداتنا الجميلة التي تهتم بالعالقات 

االجتماعية اإلنسانية، وتضع التواصل 
المباشر بين البشر في مقدمة المشاعر 

والتفاعل  الحميم بين األفراد.
بل أصبح االنشغال بالتحديق في 

الشاشات يطغى حتى على المشاعر الحسية 
بين البشر، كما تجسدها صورة وصلتني 

عن عروسين في مخدعهما  ليلة زفافهما .. 
وهما مشغوالن بالكمبيوتر عن العواطف 

اإلنسانية بينهما!

التحديق في الشاشات الثالث «املوبايل والكمبيوتر والتلفزيون»

فيصل الياسري

الذ ا ن ا ا قة نا ا ا أ ل ق {

قريب.. بعيد

[ امبراطورية مردوخ لإلعالم في قلب نيران الغاضبين [ «احتلوا مليارديرات اإلعالم» ردا على تغول أباطرة القطاع
الفن يحرق صحف مردوخ احتجاجا على االنحياز

الحرق الرمزي لصحف مردوخ يعبر عن تصاعد الغضب إزاء سياساتها التحريرية 

يعتقد فنان أســــــترالي أن وسائل اإلعالم 
ــــــرا بســــــبب التحريف  ــــــا كبي تتحمــــــل ذنب
والتحيز. وفي هذا السياق ورفضا لهيمنة 
ــــــوط اإلعالم األســــــترالي، على عدد  أخطب
ــــــر من وســــــائل اإلعالم فــــــي بريطانيا  كبي
وأســــــتراليا، وهجومه املتكّرر على الفقراء 
واملهاجرين والفئات املســــــتضعفة، أضرم 

الفنان النار في صحف مردوخ.

فينتن ماجي:

اختيار اإلنسان والكلب 

يجسد سيطرة األقطاب 

اإلعالمية على الجمهور



} الرياض – نظمت مؤسسة محمد بن سلمان 
في  ســـعوديون“  اخليريـــة ملتقى ”مغـــردون 
دورته الثالثة، الذي يهدف إلى نشر اإليجابية 
وخلـــق اإلبـــداع وتكرمي املنجزين عبر شـــبكة 
تويتر التي يشـــكل فيها الســـعوديون النسبة 

األكبر عامليا.
وجتمع املئات من السعوديني من اجلنسني 
يحظـــى  الـــذي  امللتقـــى  جلســـات  حلضـــور 
بجماهيريـــة ملحوظة مع تنامي مســـتخدمي 

تطبيقات الشبكة عبر الهاتف.
وشـــهدت جلســـات امللتقى الثالث، تفاعال 
كبيرا من احلضور حول جلســـاته الثالث على 
عدد من املواضيع وكانت جلســـة ”اإلشاعات.. 
املوقـــف وآليـــات احلد منهـــا“ األكثـــر أهمية 
وتفاعال نظرا ملا يشهده تويتر حاليا من كثافة 

األخبار واملواضيع التي تهدد أمن املجتمع.
وأكد املتخصص في أمن اإلنترنت ياســـر 
العصيفيـــر وجـــود برنامج تطبيقـــي ملكافحة 
اإلشـــاعة فـــي املجتمـــع، مـــن خـــالل التقنية 
احلديثة والسريعة. مبينا أن التقنية أسهمت 
في نشر اإلشاعات، لكن من خالل التقنية أيضا 

نستطيع محاربتها والقضاء عليها. 
وشـــهد امللتقى عروضا لتجـــارب إبداعية 
لعدد من الشباب يتناولون بعض األمور التي 

يحبونها وأخرى تزعجهم في تويتر.
وتتجه مؤسسة محمد بن سلمان اخليرية 
إلـــى متكني املجتمع من التعلـــم والتطوير في 
مجاالت األعمال واملجـــاالت الثقافية واألدبية 
واالجتماعيـــة والتكنولوجيـــة عبـــر ”إنشـــاء 
احلاضنات لتطوير وإنشاء وجذب املؤسسات 
عالية املستوى وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة“.
وقال املتحدث في امللتقى عبدالله املســـند 
إن 41 باملئة من الســـعوديني لديهم حســـابات 
في موقع التواصل االجتماعي تويتر، فيما بلغ 
عددهـــم 8 ماليني، ويبثون مليـــون تغريدة كل 
24 ســـاعة، إذ تقدمت السعودية على دول مثل 
الفيليبني وإندونيسيا رغم الفارق الضخم في 

عدد السكان بني البلدين وبني اململكة.
وطالـــب املشـــاركون مبزيـــد مـــن التفعيل 
لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي للمصلحـــة 
العامة، وحمايـــة اخلصوصيات، ودعم العمل 
التطوعي اخليري، وكشف األخبار واملعلومات 
التي حتمل في طياتها اإلشـــاعة، أو املســـاس 

بالوطن أو األشخاص، أو املؤسسات.
عـــن  جتـــارب  املغـــردون  واســـتعرض   
مشـــاركاتهم التي أكدوا فيها على املســـؤولية 
الكبيـــرة التـــي تقـــع علـــى عاتق مســـتخدم 
اإلنترنت ووسائل التواصل، ومخاطر التغريد 
املســـيء لألفراد واملؤسســـات، مطالبني برفع 

الوعي االجتماعي الستخدام تويتر. 
 وبحسب صحيفة الوطن السعودية شارك 
فـــي امللتقى أكثر من 600 مـــن املغردين من كل 
األعمـــار والتخصصـــات، كمـــا جمـــع امللتقى 
باجلانب  واملهتمني  واملطوريـــن  املتخصصني 

التقني.

اختفى فجـــأة، موقع  } املوصــل (العــراق) – 
”اخلالفـــة بـــوك“ مـــن شـــبكة اإلنترنـــت مـــع 
ادعاءات من جماعـــة القراصنة ”أنونيموس“ 
(املجهولـــون) بأنهـــا وراء القضاء على املوقع 
اجلديد وإســـقاطه، فيما أكد تنظيم داعش أنه 

أوقف مؤقتا ضمانا لسالمة أعضائه.
وال يخفى على أحــد أن شـــبكــة اإلنتـرنـت 
بالنســـبـة إلـــى تنظيم داعــش ليســـت مجـرد 
وســـيلـة إعــالميـة، بـل أرض معـركة حقيقيـة. 
وكثيــرا ما يلفـت خبراء االنتبـاه إلى ضخامة 
اإلنفــــاق البشــــري واملـالـــي والتقنـــي الذي 
يعتمـــده التنظيـــم في هذا املجال، فسياســـته 
اإلعالميـــة ال تهدف للتبرير بقـــدر ما حترص 
على تضخيم الرعب بنشـــر تسجيالت تطبيق 

األحكام.
التابعـــني  حســـابات  حلظـــر  وكنتيجـــة 
لـ”داعش“ على موقعي فيســـبوك وتويتر، ظهر 
موقع جديد باسم ”اخلالفة بوك“ مساء األحد، 
لكنه ســـرعان ما اختفى صبـــاح اليوم التالي 

االثنني.
وترك هذا األمر شـــكوكا حـــول ما إذا كان 
املشـــروع حقيقيا أو أنه مجـــرد خدعة جديدة 
على الشـــبكة العمالقة، حيـــث قيل على املوقع 
الـــذي ُأنشـــئ إنه ســـيكون بديال حلســـابات 
أنصـــار تنظيم الدولة اإلســـالمية، الذي أعلن 
قيام اخلالفة اإلسالمية فوق أجزاء من أراضي 

العراق وسوريا.
ومت تسجيل املوقع واستضافته على خادم 
األميركي، باسم شخص  اإلنترنت ”غاو داّدي“ 
يدعـــى ”أبو مصعب“، الـــذي أدرج بيانات عن 
موطنـــه بأنه مـــن مصر، لكنه قـــال إنه يعيش 
في املوصل، حيث الدولة اإلســـالمية، حسبما 

ذكرت صحيفة االندبندنت.
وتقـــع مدينة املوصـــل في شـــمال العراق 
حتت ســـيطرة تنظيـــم داعش حاليـــا، ورمبا 
يشـــير اســـم أبو مصعب إلى الزعيم السابق 
للمتشـــددين اإلســـالميني فـــي العـــراق ”أبو 
مصعب الزرقـــاوي“، الذي قتل في غارة جوية 

أميركية في عام 2006.

وعرضـــت الصفحة خارطـــة للعالم مزودة 
بشـــعار تنظيم الدولـــة اإلســـالمية وصممها 
برنامج سوشيال كيت الذي يسمح ملستخدميه 
االجتماعـــي  للتواصـــل  مواقـــع  بتصميـــم 

بأنفسهم.
صفحة املوقع الرئيســـّية مستنســـخة في 
تصميمها عن صفحة الدخول إلى فيســـبوك، 
لناحيـــة اخلانات واأللوان، مع إضافة شـــعار 
«داعـــش». ومتامًا كموقـــع التواصل األميركي 
األشهر، يتطّلب تسجيل الدخول إلى ”فيسبوك 
اخلالفـــة“ بريدًا إلكترونيـــًا، وكلمة مرور، إلى 
جانب حتديد اجلنس وتاريخ امليالد، واختيار 

اسم املستخدم.
ويكتب مؤسسو املوقع في رسالة الترحيب 
الظاهـــرة على صفحته الرئيســـّية بأّن الهدف 
من إنشـــائه هو «التواصل واملشـــاركة مع كّل 
األشـــخاص املهمـــني لـــك». وبالرغم مـــن قيام 
حســـابات مناصرة لداعش بالترويج للموقع، 
إال أّنه يســـتخدم التقومي امليالدي، ما يخالف 
تقاليـــد التنظيم وأنصـــاره الذيـــن يعتمدون 
التقـــومي الهجري عـــادًة. كما أّنـــه غير متوّفر 
التصّفـــح  يتيـــح  إذ  بالعربّيـــة،  لالســـتخدام 
باللغـــات اإلنكليزّية واألســـبانية والبرتغالية 

والتركية واإلندونيسية.
وعلـــى الرغم من أنه لـــم ميض وقت طويل 
على إنشـــاء املوقع، إال أنـــه اختفى فجأة، مع 

ادعـــاءات من جماعـــة القراصنـــة أنونيموس 
(املجهولـــون) بأنهـــا وراء القضاء على املوقع 

اجلديد وإسقاطه. 
وكانت منظمـــة أنونيموس توعدت تنظيم 
دولة داعش، مؤكدة بأنها ســـتقوم باستهداف 
والتنظيمـــات  املتطرفـــني  حســـابات  جميـــع 

املتشددة على مواقع التواصل االجتماعي.
غير أن تنظيم داعش نشـــر رسالة بعرض 
الصفحة قال فيهـــا إن املوقع علق عمله مؤقتا 

”حفاظا على بيانات اإلخوة وسالمتهم“.
وقالت الرســـالة ”نكرر مرة أخرى أن موقع 
خالفة بوك مستقل غير تابع للدولة اإلسالمية 
وكان الهدف من إنشائه أن نوضح للعالم أننا 
لسنا حملة سالح فقط نعيش في الكهوف كما 
تتخيلون.. اإلســـالم أســـلوب حياة أراده الله 
لعباده فإننا نتطـــور مع العالم ولكن دين الله 
ال يتطـــور فأنتم تطالبون اإلســـالم أن يتطور 

ونحن نريد التطور أن يسلم“.
وذكـــر موقع ســـايت الذي يرصـــد مواقع 
اجلماعات اإلسالمية على اإلنترنت أن أنصار 
التنظيم تساءلوا في ندوة عما إذا كانت مواقع 
مثـــل خالفة دوت كوم ميكن أن تكون محل ثقة 
أو مـــا إذا كان بإمكان أعداء التنظيم الكثيرين 

استخدامها جلمع معلومات.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك األمر فقد انتشـــرت 
تعليقات ســـاخرة مـــن املتابعني علـــى مواقع 

التواصل االجتماعية، منها ”خالفة بوك أفضل 
من فيسبوك، ألنه لن يطلب منكم االشتراك في 
األلعاب، وســـيكون عـــدد الســـيلفي أقل، ولن 

يسمح فيه بعرض صور لرجل وامرأة معا“.
ويعتمد متشـــددو تنظيم الدولة اإلسالمية 
بشكل كبير على شبكات التواصل االجتماعي 
للتنســـيق واالتصال كما يستخدمها التنظيم 
أيضا لنشـــر شـــرائط مصورة مروعة عن قطع 

رؤوس وأعمال عنف أخرى ضد أعدائه.
هذا وقد خُلص البحث الذي ُنشـــر مؤخرا 
من قبل معهد بروكينغ، وهو مركز أبحاث مقره 
واشنطن، أن أنصار الدولة اإلسالمية لديهم ما 

بني 46 إلى 90 ألف حساب على موقع تويتر.
وخلصت الدراسة إلى أن استخدام التنظيم 
لوسائل اإلعالم االجتماعية مّكنه من ”ممارسة 
تأثير علـــى العالم الذي أخذ يـــدرك وجوده“، 
وفي املتوســـط، فكل حســـاب على تويتر ألحد 

أنصار التنظيم لديه نحو ألف متابع.
وقالـــت شـــركة تويتـــر األســـبوع املاضي 
إن الشـــركة وجهات إنفاذ القانـــون بالواليات 
املتحـــدة حتقـــق فـــي تهديـــدات مزعومة من 
أنصار تنظيم الدولة اإلسالمية على اإلنترنت 
ضـــد موظفي الشـــركة. جـــاء هذا فـــي الوقت 
الذي تعمل فيه شـــركتا تويتر وفيسبوك على 
إغالق احلسابات التي تنشر بروباغندا تنظيم 

داعش.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيامصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Al_8AE9R
ايران حتلم باستعادة  امبراطورية 
فارس عبر السيطرة على العراق.

******
@78hi
األطفـــال أمل العراق الســـتعادة 
عزة وشـــموخ بلدهم "غالي علينا 

يا وطن".
******

@Sabah_Nahi
االهواز عالـــم ال يعرف الضجيج 

ماذا فعلنا الستعادته؟
******

@awadhalabdan
الســـنة في العراق بال قيادة وال 
دعم ومـــع هـــذا تقاتلهـــم ايران 
من  مدعومة  ميليشياتها  وجميع 
العالم كله ومنذ ١٢ عاما ومع هذا 

ال احد يستطيع قهرهم.
******

@MohamadAhwaze
لم ينب الشـــيعة مدينة واحدة في 
العراق فالبصرة والكوفة بناهما 
احلجاج،  بناهـــا  وواســـط  عمر، 
وبغـــداد بناهـــا املنصـــور حتى 
الناصرية الشيعية بناها السني 

ناصر السعدون.
******

@mgsiraq
معظم بـــالد العرب فيهـــا مقابر 
جلنـــود عراقيني دافعوا عنها في 
املاضي واحلاضر لكن من شمال 
العراق إلى جنوبـــه ال جتد قبرا 

واحدا جلندي عربي دافع عنها.

@Alkeshky1
نصف اإلرهاب سيتوقف لو تأكدوا 

أال نصيب لهم في حور العني.
******

@rabiih
السويســـرية  الدوليـــة  املؤسســـة 
للمعاقـــني: مليون ســـوري مصاب 

ومعاق جسديًا بسبب احلرب.
******

@Kramersson
@eyad1949
هل فوجـــئ نظـــام األســـد وإيران 
بأنهمـــا كانـــا يســـاهمان بتمويل 
داعش عبر صفقات حسواني؟ وهل 
داعش موافق على إمـــداد "الكفار" 
بالطاقة؟ اي مهزلة كارثية هذه؟

******
@whitefalcon80
املعارض السوري في مرحلة جديدة 
مـــن األداء هيثم املالح يتباكى أمام 
وزراء اخلارجيـــة العـــرب والقطان 

يواسيه ليكتمل املشهد املسرحي.
******

@MousaAlomar
أتـــت  مـــن  هـــي  داعـــش  بيقلـــك: 
باإليرانيـــني إلى تكريـــت! طيب ما 
اإليرانيون  الغـــزاة  يفعلـــه  الـــذي 
بحـــوران!!؟ علمـــا أنـــه ال يوجـــد 
داعشي واحد فيها!؟ كيفك انت؟

******
@ALQASSAM_02
ال لتعدد الرايات والشـــعارات فقط 
ارفعوا راية الشـــعب احلر الشعب 

الذي ثار. ارفع علم ثورتك.

@M_Pacifist
ملــراقبـــي العــالقـــات املصــريـــة 
السعودية: توزيع األدوار العربية 
بـــني البلديـــن ليس مؤشـــرا على 
اخلالف بل على التنسيق الذكي.

******
@alfaisalrgad
ملا تطلـــب مني أن أكـــون جوهرة 
مصونة.. انت ببســـاطة تعتبرني 
(شيء) الزم يصان من ِقبل مالكه! 

اإلنسان يصون نفسه!
******

@rajha2013
في مـــدارس اليابان يقوم الطالب 
بتنظيـــف مدارســـهم إلميانهم ان 
العلـــم مقـــرون بالنظافـــة ولدينا 
أســـبوعيا ١١ حصـــة ديـــن يأمر 
والعمـــال ينظفون من  بالنظافـــة 

حتتهم.
******

@malshamikh
لسنا أغبياء، ولكن برمجة عقولنا 
علينا  املجتمـــع  ثقافة  وســـيطرة 

جتعلنا نخاف من التفكير!
******

@Havana_H
الشـــخص الذي اخترع "الشـــّالت 
املليئـــة  الشـــعبية  واألناشـــيد" 
بـالهيـــاط" أســـوأ شـــخص فـــي 
احلديث، يجب  اخلليجي  التاريخ 

ان يعدم رميا بالسيديهات.
******

@Official3ziz
تعريف الشـــيالت: هـــي أغان لكن 
مبوســـيقى فمويـــة تعطـــي نفس 
واألحســـاس  الروحـــي  الطـــرب 
صنعها  الطبيعيـــة،  للموســـيقى 
املطاوعـــة كمراوغـــة دينية لراحة 

الضمير.

@HaifaWehbe
هيفاء وهبي
فنانة لبنانية

@Sherif_Amer_
٩٠ مليونـــا.. بلد فيهـــا كل حاجة 

باملعنى احلرفي فعال.
******

@nabilelhalfawy
الطـــرق والكبـــاري التـــي نفذتها 
قواتنـــا املســـلحة مع االســـتعانة 
بشركات مدنية. ١٩ مشروعا أو ١٩ 
خطوة في طريق مواجهة مشـــاكل 

مصر. شكرا يا رجال.
******

@ahmad_nady
ملـــا تختزلـــي فشـــلك في شـــماعة 
(الذكـــر) فهـــذا ليس معنـــاه غير 
انك تريـــن أن الرجل هـــو الفاعل 
وانـــك  حياتـــك  فـــي  الرئيســـي 

كومبارس وهو يحركك.
******

@_kaziim
محمود  لإلرهابي  الغائـــب  صالة 
رمضـــان هنـــاك من صلـــى صالة 
غائـــب على بن الدن. وســـيصلون 
أيضـــا على أبو بكـــر البغدادي ملا 

ميوت #تخلف.
******

@Alkeshky1
عبـــد العاطـــي كفتـــة الزال لـــواء 
ويأخذ مرتب لواء.. تستحملها؟

******
@so7aim
البدائيـــون ينجحـــون في حتديد 
عدو مشترك وقتاله لكنهم يفشلون 
في صنع شـــراكة بهـــدف البناء، 

حياتهم بحث متجدد عن األعداء!

@nbenotman 
السياسية  بالعملية  الدفع  تكتيك 
وتفكيـــك وجتميـــد بنـــاء قطاعي 
األمـــن والدفاع أســـلوب أفرجني 
شـــاهدناه فـــي العـــراق ورأينـــا 
نتائجه.. هل سنترك لهم ليبيا؟

******
@TaherSonni
يقـــال ان عدد النازحـــني بالداخل 
فـــي ليبيا ٤٠٠ ألـــف، وال يتم ذكر 
النازحني باخلـــارج، وكأن حالهم 
أفضـــل، عجبـــي مـــن التعريـــف 

الدولي للمتضررين.
******

@aliwahida  
قضيـــة التحفـــظ العربـــي علـــى 
تســـليح اجليش كذبـــة. من يريد 
مســـاعدة الليبيـــني لـــن يحتـــاج 

تصريحا من اجلامعة العربية.
******

aliwahida 
مـــن يطبـــل مليليشـــيات الظـــالم 
ال  باجليش  أخالقيـــا  ويتحـــرش 

يالم فهو قاصر عقليا.
******

@Ben_Mussa  
سيأتي يوم جنمع فيه شتات هذا 
الوطن.. ثم نناوله في سواد الليل 

ألطفالنا.. لعلهم ال يالحظون!
******

@MahmudShammam  
ال اعـــرف الهدف وال النتائج التي 
سيســـفر عنهـــا حـــوار اجلزائر. 

خلطة سمك لنب ومتر هندي.

سوريا

ــــــوك" الذي أطلقه  يواجــــــه موقع "اخلالفة ب
موقــــــع داعش صعوبات في انطالقته، بعد 
إســــــقاطه من مجموعة أنونيموس غير أن 
التنظيم يرفض االعتراف ويؤكد أنه أوقف 

مؤقتا لدواع أمنية.

@KBelkodja  
مـــاذا تنتظر من شـــعب مصنف 
رقم ١ في شمال أفريقيا في شرب 
اخلمر ويسب أحدهم قال لهم إن 

اخلمر حالل.
******

@2058p
تقريبـــا مـــازال كان  اجليـــش ما 
صنعت  الناس  اضـــراب.  عملش 
طيارة متشـــي بالطاقة الشمسية 
وبـــدأت دورة حول العالم. ونحن 
ماشـــاء اللـــه مـــن اضـــراب الى 

اضراب. 
******

@hakim1zed  
من حق نبيل القروي ان يكون له 
مكان في نداء تونس. فلوال نسمة 
ملا كان هناك انتصار. لكن الذئاب 
كثيرة واملعركة ســـتكون قاســـية 

ودامية.
******

@3idoudi
مت ايقـــاف شـــخص في ســـيدي 
ســـوداء  رايـــات  ميلـــك  بوزيـــد 
باالمـــس القريـــب كان املنصـــف 
جعفر  بـــن  ومصطفى  املرزوقـــي 
فـــي اجتماع شـــعبي رفرفت فيه 

الرايات السوداء لساعات.
******

@sidiop
مخزن ســـالح اخر فـــي بن قردان 
ومـــن احلجم الثقيل. ويا ويل من 

يتكلم على التهريب واملهربني.

السعوديون ينشرون صراع على النفوذ االفتراضي، أنونيموس تسقط الخالفة بوك

مليون تغريدة يوميا

شبكــة اإلنتـرنـت بالنسبـة إلى تنظيم داعــش ليست مجـرد وسيلـة إعــالميـة، بـل أرض معـركة حقيقيـة

حـــذف موقـــع الخالفـــة بـــوك 

أثار شـــكوكا حول مـــا إذا كان 

المشـــروع حقيقيا أو أنه مجرد 

خدعة جديدة من داعش 

◄

[ اإلنترنت حلبة الصراعات الجيوسياسية الجديدة

استعاد حساب «مجتهد} السعودي على تويتر الذي يتابعه ١٫٨ مليون مشترك نشاطه بعد ثالثة أيام من «إيقافه}.  وكان مستخدمو 

تويتـــر الراغبون في متابعة حســـاب مجتهد وجدوا رســـالة تقول إن الحســـاب «أوقف} دون مزيد من التفاصيل. وفـــي اتصال مع وكالة 

الصحافة الفرنسية، اتهم صاحب الحساب موقع تويتر بالخضوع للضغوط ما أدى إلى إغالق حسابه.
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تتوفـــر مدينـــة الداخلة املغربيـــة على كافة املؤهـــالت الضروريـــة لتصبح إحدى تحقيق

الوجهـــات الشـــاطئية الرئيســـية للبـــالد وتشـــكل قاطـــرة للســـياحة والتنميـــة 

املستدامة في بلدان املغرب العربي.

تطمـــح مدينـــة الداخلـــة في أقصى جنـــوب املغرب إلى اســـتقطاب الســـياح من 

مختلف أنحاء العالم، حيث يتم االتفاق حاليا مع شـــركات طيران عاملية لتسيير 

رحالت من العواصم الغربية نحو مطارها الجديد.

اســـتقبلت مدينـــة الداخلـــة املغربيـــة ١٦٠ صحفيـــا من مختلـــف بلدان 

العالم، حيث تشـــهد هذه املدينة نهضة عمرانية وســـياحية ومشـــاريع 

استثمارية، تجعلها درة الصحراء والبحر معا.

مفعمـــة  مدينـــة  ال   – الداخلــة (المغــرب)   {
برائحة البحـــر مثل الداخلـــة المغربية، إنها 
كلســـان بحري ممتد في رئة المحيط، وأشـــبه 
بـــأم رؤوم تحتضـــن المحيـــط األطلســـي من 
أقصى  جنوب المغرب، وهي ثاني أكبر مدينة 

بالصحراء المغربية.
أطلق عليها المســـتعمرون األســـبان اسم 
”فيال ثيســـنيروس“ عندما شـــيدت سنة 1884، 
كأول معاقـــل الصيـــد، وألن المدينـــة مخلصة 
لروحها المغربية لم يبق من آثار المســـتعمر 
ســـوى مبان صغيرة من بينها كنيسة ما زالت 
تحتفـــي بوجودهـــا وتفتح أبوابهـــا كل أحد 
للصـــالة في مدينة تجمع لحمـــة قبائل عربية 

من دليم وبني حسن.
داهـــي شـــاب مغربـــي يفتخـــر أن أجداده 
تركـــوا أثرهم في عمق صحـــراء الداخلة، وأن 
قبيلتـــه دليم العربيـــة المغربية تمتد أصولها 
حتى العراق في المشرق العربي، هكذا تحدث 
التي كانت من بين 160 مؤسســـة  لـ“العـــرب“ 
صحفية دولية زارت الداخلة على مدار يومين.

بمدينـــة  الداخلـــة  تصـــف  أن  يمكـــن  ال 
صحراويـــة مـــن دون أن تذكـــر إطاللتها على 
المحيـــط بمواصفـــات ال تمتلكهـــا أي مدينة 
ســـاحلية أخرى، إذ أن طقسها المعتدل شتاء 
ودرجـــة الحـــرارة التـــي ال تتجـــاوز 30 درجة 
مئوية في أقصى أشهر الصيف حرارة جعلها 
وجهـــة دولية لرياضة التزحلـــق على األمواج  
التـــي تعتمد على  ورياضـــة ”الكايت بـــورد“ 
دفع الريـــح. وألن الداخلة تمتـــد 40 كيلومترا 
أشـــبه بجزيرة داخـــل البحر فتأتيهـــا الريح 
من كل الجهات فتســـهل تزحلق المتســـابقين 
الماسكين بطائرات شـــراعية، الريح المنعشة 

كانـــت مصـــدرا حيويـــا لزراعـــة الطماطم في 
البيوت المغطاة، فاســـتثمرت شركات فرنسية 
مالئمـــة الطقس لتشـــييد مزرعـــة طماطم في 

بيوت بالستيكية بمساحة شاسعة.
هذه المدينة تتوق مستقبال إلى استقطاب 
ســـياح مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم، فبنيتها 
التحتيـــة في تصاعـــد مســـتمر وقدرتها على 
استيعاب الزائرين تتضاعف، كما أن مطارها 
الحديث لديه قدرة اســـتيعاب رحالت مجاميع 
سياحية، وهذا ما أكده مصدر سياحي مغربي 
بالقول إن إدارة المدينة والهيئات الســـياحية 
المغربيـــة على وشـــك إكمـــال االتفاقـــات مع 
شركات طيران غربية للبدء في تسيير رحالت 

من العواصم الغربية.
مع ذلك تبدو المجاميع المولعة بســـياحة 
التزحلـــق علـــى المـــاء تتواجد فـــي المدينة 
وهذا ما شـــاهده موفد ”العرب“ حيث توزعت 
مجاميـــع ألمانيـــة وفرنســـية بمعداتها على 

ضفاف البحر.
وهذا مـــا أكده وزيـــر الســـياحة المغربي 
لحســـن حداد، بـــأن مدينة الداخلـــة تتجه ألن 
تصبـــح إحـــدى الوجهـــات العالمية لعشـــاق 
الســـياحة المرتكزة علـــى الطبيعة والرياضة 
المائية، فجنوب المغرب يعتبر أحد المؤهالت 

الكبرى للتنوع البيئي واالجتماعي.
وأضـــاف ”نريد اليوم فعـــال أن نجعل من 
الداخلة وجهة خاصـــة ذات بعد دولي، تعتمد 

على الرياضة والطبيعة“.
بوجهـــة  النهـــوض  ”إرادة  أن  وأوضـــح 
الداخلة تجســـدت من خـــالل الرحلة الخاصة 
التـــي انطلقت من باريس فـــي اتجاه الداخلة 
والتـــي دعونـــا لهـــا جميـــع مهنيـــي الســـفر 

ومعتمـــدي األســـفار األكثـــر أهمية ووســـائل 
اإلعالم، للترويج لهذه المنطقة الواقعة جنوب 

األطلسي“.
وأشـــار إلى أنـــه ”تم وضع إســـتراتيجية 
متميزة للتعريـــف بمؤهالت منطقـــة الداخلة 
الســـياحية على غـــرار باقي جهـــات المغرب 
إلتاحـــة الفرصـــة لهـــذه الوحـــدات اإلداريـــة 

لالستفادة من مجموع مؤهالتها“.
وقال ”إنه مـــن المتوقع بنـــاء منتج بيئي 
سياحي، سيخصص له دعم مالي بقيمة مليار 
درهم، والذي تم بشـــأنه التوقيـــع على مذكرة 
تفاهم فـــي مايـــو 2013 بين وزارة الســـياحة 
والشـــركة المغربية للهندســـة السياحية وهو 
ما ســـيتيح للزوار إطارا فخما للبيئة ببنيات 

تحتية لإليواء واإلطعام والتنشيط“.
وأشـــار إلى أن مشـــروع المنتجع البيئي 
الـــذي تم إعداده في إطار رؤيـــة 2020 للتنمية 
السياحية سيســـاهم في تذليل أحد العراقيل 
الكبرى التي تواجه عملية اإلقالع الســـياحي 
للمدينـــة، والمتمثلـــة بالخصـــوص في غياب 
البنيـــات التحتيـــة لإليـــواء، مشـــيرا إلى أن 
الـــوزارة تتطلع إلـــى االنتقال من 800 ســـرير 
حاليا إلى حوالي 4000 سرير، لمواكبة ارتفاع 

الحجوزات السياحية.
وقال ”إن الوزارة تعتزم أيضا تعزيز الربط 
الجوي الذي تؤمنه الخطوط الملكية المغربية 
وخفض أســـعار الرحالت، معتبـــرا أن مدينة 
الداخلة تتوفر على كافة المؤهالت الضرورية 
لتصبح إحدى الوجهات الشـــاطئية الرئيسية 
وتشكل قاطرة للســـياحة والتنمية المستدامة 

في الجهة برمتها“.
وخلص إلى أن نجاح سباق ”الصحراوية“ 
”يـــدل علـــى وجـــود طلـــب حقيقي علـــى هذا 
المســـتوى“. ويبين أيضـــا، إذا كانـــت هناك 
حاجـــة لذلـــك، أن المغـــرب قادر علـــى تنظيم 
ســـباقات بمعاييـــر دوليـــة تتوفر فيهـــا كافة 

شروط األمن المطلوبة.

البحر والريح يتقاسمان أسرار الصحراء المغربية

إطاللة ساحرة على املحيط األطلسي جعلت من الداخلة وجهة دولية لرياضة التزحلق على األمواج

طقس الداخلة املعتدل شجع املستثمرين الفرنسيني على إنشاء مزارع للطماطم فيها استقبلت مدينة الداخلة على مدار يومني ١٦٠ صحفيا يمثلون مختلف الصحف الدولية من بينهم صحيفة «العرب»

نشاطات رياضية وثقافية في قلب الصحراء جعلت من الداخلة قاطرة للسياحة والتنمية

اســــــتقبلت مدينة الداخلة في أقصى جنوب املغرب ١٦٠ صحفيا من مختلف بلدان العالم، 
وكان موفــــــد ”العرب“ من بينهم، حيث فتحت املدينة ذراعيها للقادمني وهي تشــــــهد نهضة 

عمرانية وسياحية ومشاريع استثمارية، جتعلها درة الصحراء والبحر معا.



نهى الصراف

} توصـــل متخصصون في أمـــراض النفس 
والقلب باألدلـــة القاطعة إلى أن بعض األمثال 
الشـــعبية لم تأت من فـــراغ، حيث يمنح النظر 
إلى الجانب المشرق من الحياة وتبني موقف 
إيجابـــي منها الفرصـــة لكبار الســـن للتمتع 
بصحـــة وافـــرة ولتجنب أمـــراض خطيرة قد 

تؤدي بحياتهم مثل األزمات القلبية.
ووجد فريق من العلماء في جامعة لندن أن 
المرضى المتشائمين الذين تعرضوا إلى أزمة 
قلبيـــة أو ذبحة صدرية في وقـــت من األوقات 
كانـــوا أكثـــر اســـتعدادا لمواجهـــة األعراض 
ذاتها وبمقدار الضعف خالل السنوات األربع 
الالحقة إلصابتهم األولـــى، مقارنة بالمرضى 
المتفائليـــن أو الذيـــن يتعاملـــون مع الجانب 
المضـــيء مـــن الحياة، وقـــد تتطـــور حاالت 
اإلصابـــة باألزمات القلبية لدى المتشـــائمين 
إلـــى حد اضطرارهـــم للخضوع إلـــى التدخل 

الجراحي وربما إلى الموت.
ويعانـــي أكثـــر مـــن مليوني شـــخص في 
بريطانيـــا من أمـــراض القلـــب التاجية وهي 
المتسبب الرئيسي في الذبحات الصدرية غير 
المستقرة والتي ال تعتمد على وتيرة معينة وال 
ترتبط ببذل أي مجهود جسدي أي أنها يمكن 
أن تحـــدث حتى في أوقـــات الراحة. في حين، 
يموت أكثر من 370 ألـــف مريض في الواليات 
المتحدة األميركية بسبب األزمات القلبية غير 
المســـتقرة أيضا، لذلك عمد متخصصون إلى 
مراقبة عينة من أصحاب هذه الحاالت من كبار 
السن وغيرهم على مدى أربع سنوات وتقصي 
أســـباب تعرضهم لهـــذه األزمـــات المفاجئة. 

وتوصلت نتائج األبحاث التي أشـــرفت عليها 
”مؤسسة أمراض القلب البريطانية“، بإشراف 
الدكتور أندرو ستبتو، إلى أن بعض العوامل 
الجسدية والنفسية التي رافقت هذه األعراض 
مرتبطة بشكل أساس بطريقة تعامل المريض 
مع واقعه وحياته من خـــالل نظرته المتفائلة 

أو المتشائمة.
وأظهرت الدراســـة أن المرضى المتفائلين 
كانـــوا أكثر ميال إلى تنـــاول الطعام الصحي 
واإلكثار من الفواكه والخضراوات في وجبات 
طعامهم، بعد تعرضهم للمرة األولى لألزمات 
القلبيـــة، في حيـــن يبتعد المتشـــائمون في 
العـــادة عن إتباع أســـاليب حياة صحية، كما 
أنهم ال يعبأون بترك عادة التدخين المعروفة 
بدورها المباشر في مضاعفات أمراض القلب 
والشرايين. وأشـــار الدكتور ســـتبتو إلى أن 
المرضى المتفائلين أكثر استجابة إلرشادات 
الطبيب وهذا األمر يســـهم بصـــورة إيجابية 
في تحسين حالة المريض وضمان عدم تكرار 
االنتكاســـات الصحية في الســـنوات المقبلة، 
كمـــا أن نتائـــج البحـــث أفرزت وجـــود تأثير 
مباشر بين تشـــاؤم المريض وتراجع حالته 

الصحيـــة وهـــذا يؤكـــد على 
الطبيب  تدخـــل  أهميـــة 

الصـــورة  لتوضيـــح 
لمريضه ومســـاعدته 
علـــى تغييـــر نمـــط 
ذلك،  إلـــى  حياتـــه. 
مايك  الدكتور  شدد 
نابتـــون، وهو مدير 

فـــي  مشـــارك  طبـــي 
”مؤسســـة أمراض القلب 

البريطانية“، على أهمية تركيز 
الخطوة التالية على العالج النفسي 

مثـــل العالج الســـلوكي المعرفي لتعديل 
مزاج المريض المتشـــائم وتوجيهه إلى 
الجانب المشـــرق من الحياة األمر الذي 

يعزز من فرصه في الشفاء.
وكانت دراســـة قد نشرت سابقا في دورية 
”الطب النفســـي“، أشـــارت إلـــى أن المرضى 

المتشـــائمين معرضين لإلصابة أكثر بمعدل 
الضعـــف بمـــرض االكتئـــاب النفســـي فـــي 
الســـنة األولى التي تعقب إصابتهم بالذبحة 

الصدرية، مقارنة بالمرضى اآلخرين.
مـــن جهة أخـــرى، أظهرت دراســـة حديثة 
أن األشـــخاص الذين يستســـلمون للضغوط 
النفســـية المســـتمرة في مرحلة الشباب أكثر 
عرضـــة لإلصابة بأمراض القلـــب في مراحل 
العمـــر المتقدمة. وتوصل باحثون من قســـم 
علـــوم األوبئة الســـريرية واإلحصاء الحيوي 

فـــي جامعـــة أوريبرو 
الســـويدية، 

إلـــى هـــذه النتائـــج التي نشـــرت فـــي دورية 
فحـــص  علـــى  اعتمـــادا  القلـــب“  ”أمـــراض 
الســـجالت الصحية ألكثر مـــن 230 ألف رجال 
من الذين ولدوا بين عامي 1952 و1956 وكانوا 
مجندين للخدمة العســـكرية في سن الشباب، 
حيث كان التجنيد إلزاميا في حينها، وشملت 
الســـجالت محتويات لتقارير تتعلق باللياقة 
الصحية والجسدية والنفسية لهؤالء الجنود. 
وكانـــت األبحـــاث الســـابقة في هـــذا الصدد، 
أكـــدت علـــى أن التعـــرض لإلجهاد النفســـي 
يعـــد عامال مســـاعدا لإلصابة بمـــرض القلب 
التاجي شأنه شـــأن العديد من 
إال  األخرى،  العوامل 

أنها لـــم تتطرق إلى الطريقة التي يتعامل بها 
األفراد مع الضغوط النفســـية التي تواجههم 
وأهمية ذلك فـــي الزيادة أو التقليل من فرصة 
اإلصابـــة بالمـــرض الحقـــا. في حيـــن، تؤكد 
الدراسة الحالية على أن استسالم األفراد إلى 
هذه الضغوط في ســـن صغيرة قد تزيد خطر 
اإلصابة بأمراض القلـــب المختلفة في الكبر، 
بطريقة قـــد ال ينفع معها أي مـــن المحاوالت 
التـــي يبذلهـــا المرضـــى لتحييـــد العوامـــل 
األخرى المســـاعدة فـــي اإلصابة: كتحســـين 
اللياقـــة البدنيـــة أو تناول الغـــذاء الصحي. 
وفي محصلة نتائج البحث، فإن المقاربة بين 
اللياقة البدنية الصحيحـــة ومحاربة الضغط 
واإلجهاد النفســـي من شـــأنهما معا أن يمنعا 
أو يقلـــال فرصـــة اإلصابة باألمـــراض القلبية 

المختلفة. 
وأشـــار المشـــرفون على البحـــث إلى أن 
النتائج ستكون دقيقة أكثر في حال تم التعرف 
إلـــى بعـــض العـــادات المصاحبـــة لألوضاع 
الصحيـــة لهؤالء الرجال: مثـــل التدخين الذي 
يمثـــل عامال مهما فـــي هذا النطـــاق، كما أن 
البحث سيكتســـب مزيدا مـــن المصداقية في 
حال لو طبق على عينات متساوية من الرجال 

والنساء أيضا.
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◄ أفاد بحث جديد أجراه اجلهاز 
الوطني لإلحصاء بهولندا، بأن 

حوالي 13 باملئة من األمهات 
العامالت الالتي يقمن بوظائف لوقت 

كامل، يتبوأن مناصب إدارية وهي 
نفس النسبة تقريبا لآلباء الذين 

يعملون بدوام كامل أيضا.

◄ أكدت بيانات صادرة عن 
بنك التسليف الروماني ”بانكا 

كوميرشياال رومانا“، أن واحدة من 
كل ثالث شركات في رومانيا ترأسها 
النساء، كما بينت أنهن ميتلكن نسبة 

35 باملئة من الشركات الصغيرة 
واملتوسطة احمللية.

◄ فرض املجلس التشريعي لوالية 
وست فرجينيا األميركية الذي 

يسيطر عليه اجلمهوريون حظرا 
على عمليات اإلجهاض بعد 20 

أسبوعا من احلمل، متخطيا حق 
النقض (الفيتو) الذي استخدمه 

حاكم الوالية.

◄ توصل باحثون أميركيون إلى 
أن معاناة بعض الرجال من تدني 

مستويات هرمون ”التستوستيرون“ 
جتعل لديهم معدالت االكتئاب أعلى 

مقارنة بالرجال األصحاء.

◄ أوضحت دراسة فرنسية، أن موقع 
”املوضة واجلمال“ على اإلنترنت، 

والذى دشنته مجموعة غير معروفة 
من الشباب على مواقع التواصل 

االجتماعى ”يوتيوب وتويتر 
وإنستغرام وفي فيسبوك“ تفوق على 
مواقع املجالت النسائية املتخصصة.

◄ توصلت نتائج دراسة بريطانية 
حديثٌة إلى أّن معظم الرجال ُيفضلون 

الطعام الذي تعده والداتهم على 
طعام زوجاتهم.

باختصار

[ صعوبة التعامل مع الواقع تعمق الضغوط النفسية [ العالج السلوكي ضرورة لتعديل مزاج المريض المتشائم
طاملا آمن كبار السن مبقولة ”تفاءلوا باخلير جتدوه“،  في محاولة للتحايل على واقع غير 
مرغوب فيه بعد أن تركوا سنني الشباب خلف ظهورهم وركنوا إلى القلق واالستسالم في 
انتظار نهاية الطريق التي ال يرغبون في بلوغها، خاصة إذا اقترنت مبفاجآت غير ســــــارة 

مثل الفقر واملرض.

جمال

زيت شجرة الشاي يحارب 

فطريات األظافر

هل يصلح التفاؤل ما أفسده الدهر

دقت دراســـة طبية ناقـــوس الخطر من أن الحـــرص واإلفراط في 

مشـــاهدة برامج الطهي التلفزيونية يدفعان إلى تناول الكثير من 

الطعام، وبالتالي اكتساب املزيد من الوزن.

أكد نادي الســـيارات والسفر األملاني أن مقاعد األطفال املوجهة 

للخلف هي أكثر املقاعد أمانا عند اصطحابهم معنا في الســـيارة، 

ال سيما عند وقوع تصادمات أمامية.

أكدت دراســـة أميركيـــة على أن الشـــيكوالتة الداكنة تعمل على 

زيادة إفراز هرمون ”الســـيروتونني“ املســـؤول عن زيادة الشعور 

بالسعادة، فضال عن تعزيز القدرة على مواجهة األزمات.

التغيير

} كثيرا ما سمعت من بعض األصدقاء 
أن فالنا ضعيف تجاه التغيير.. وألنني 
كنت غالبا أحسب نفسي من المغامرين 

أو المزاجيين الملولين.. لم أكن ألستوعب 
معناها.. فما أعرفه عن نفسي ويعرفه 
عني المقربون إنني أعشق التغيير.. 

فأحب السفر مثال ولدي فضول لالكتشاف 
والتحليق وتعلم مهارات جديدة والتعرف 

على وجوه وحيوات وعادات جديدة..
ولكنني اكتشفت بمرور الوقت مدى 

تعلقي باألشياء واألماكن واألشخاص ممن 
يعّز علّي فراقهم.. حتى أدركت أن عشقي 

للتغيير إن هو إال ميل سطحي أو خارجي.. 
بينما أحّس من الداخل أنني أملك ثوابتي 
التي يصعب علّي جدا أن أحيد عنها.. فهل 
غدوت أنا األخرى ضعيفة تجاه التغيير؟

يقول هيرقليطس ”الشيء الوحيد 
الثابت في الحياة هو التغيير“.. ويقول 

أيضا ”أنت ال تستطيع أن تسبح في ماء 
النهر ذاته مرتين.. ألن الماء يتغير وكذلك 

أنت“..
نحن نحتاج أن نتحّلى ببعض الشجاعة 

والصبر.. أو ربما الجلد.. لنواجه التغيير 
في ثوابت حياتنا.. سواء أكان التغيير 
قدريا أو خارجا عن إرادتنا.. فيصدمنا 

أو يربك عاداتنا اليومية أو اعتمادنا 
على أشياء تبدو وكأنها واقع حال.. وهي 
في الحقيقة يمكن أن تغيب عنا فجأة أو 
نضطر للتخلي عنها بال مقدمات.. أو أن 
يكون تغييرا جاء بقرار نتخذه بمحض 

إرادتنا فنكون ملزمين بالتمسك به وتحمل 
مسؤوليته بصفته خيارا شخصيا رغم ثقله 

واستحالة احتماله أحيانا..
ينسحب كالمي هذا على كل ما في 
حياتنا اليومية من تغييرات محتملة: 

تغيير السكن .. العمل.. غياب شخص عزيز 
أو رحيله عن العالم.. اإلقالع عن عادات 

معينة.. اإلصابة بمرض أو نكبة.. وأيضا 
وقبل كل شيء: ما يحيق بنا من نوائب 

تجلبها الحروب أو الكوارث..
ورغم أن األهوال تعلم اإلنسان القوة 

رغم أنفه حين يصبح على محك المجابهة 
مع ثنائية الحياة والموت.. إال أن ما يتبع 

ذلك من نتائج هي األهم ربما واألجدى 
بالدراسة والتمعن.. فوقوع الحَدث شيء.. 
وآثاره وما يترتب عليه شيء آخر تماما..

وبحسب آينشتاين فإن ”بإمكان اإلنسان 
أن يبدأ حياته فعال عندما يستطيع الحياة 

خارج نفسه“.. وهذه المقولة تقع على 
جوهر فكرة التغيير.. التي منها نستطيع 

ربما أن نكون أقدر على التكّيف مع المحيط 
الجديد الذي أربكـَنا التغيير الحاصل 

فيه، سواء أكان باختيارنا أو رغما عنا.. 
وإذا ما حسمنا أمرنا من داخلنا وقررنا 

عدم االستسالم.. يمكننا عندئذ أن نكنس 
أرواحنا من غبار المعتاد ونحاول أن 

نستنشق هواء خارجيا جديدا مختلفا أيا 
ما كان نوع االختالف..

العزيمة ومعها عامل الزمن هما أهم 
صديقين لفكرة التغيير.. نستطيع االتكاء 

عليهما إذا حسمنا أمرنا وطردنا فكرة 
اليأس خارج محيط دواخلنا.. أما الخوف 

من المجهول والجهل به فهما أسوء 
المعوقات التي تقف إزاء التغيير.. فقد 
يداهمنا السؤال العظيم ”واآلن.. ماذا 

سنفعل؟.. ماذا بعد أن حدث ما حدث؟.. أين 
سنمضي بأرواحنا؟“

المشكلة إذا فينا قبل أن تكون خارجنا.. 
فإن تمكّنا من الخالص منها ستكون فكرة 
التغيير ممكنة حاصلة وقابلة لالحتمال.. 

وتبقى المحاوالت مبنية بشكل أساس 
على طبيعة كل إنسان ومدى ميله للتمسك 

بالحياة أو التخلي عنها..
صباحكم تغيير نحو األجمل..

ريم قيس كبة

قا األ ض ا ا ث {

} تمثل فطريات األظافر كابوسا مزعجا 
يؤرق النساء بصفة خاصة، حيث تشوه 
التغيـــرات اللونيـــة القبيحـــة المظهـــر 

الجمالي لألظافر.
وللتخلـــص مـــن ذلك، تنصـــح مجلة 
األلمانية باســـتعمال زيت  ”فروينديـــن“ 
شـــجرة الشـــاي، الذي يعد سالحا فعاال 
لمحاربـــة الفطريـــات، حيث أنـــه يتمتع 
بتأثيـــر مطّهـــر ومعّقم، مما يســـهم في 
قتل الفطريـــات والتخلص من التغيرات 

اللونية القبيحة.
ولتحقيـــق نتائج إيجابيـــة، توصي 
الجمـــال  بشـــؤون  المعنيـــة  المجلـــة 
والموضة بتخفيف زيت شـــجرة الشاي 
بالماء، لكـــي يكون لطيفا على البشـــرة 
ويتمكن من التوغل فـــي طبقات األظافر 
للقضـــاء علـــى الفطريات الكامنـــة بها، 
مشددة على ضرورة استعماله بنسبة 1 
بـ100 كحد أقصى، نظرا ألن اســـتخدامه 

لفترة طويلة يهاجم البشرة.
ولهـــذا الغـــرض، يمكن مثـــال إجراء 
حّمام لألظافـــر بإضافة قطرة أو قطرتين 
فقـــط من الزيت إلـــى كل لتر من الماء، ثم 
مسحها هي والجلد المحيط بها بواسطة 

قطعة من القطن المبللة بهذا الخليط.
وأشـــارت المجلة كذلك إلى أن عالج 
فطريـــات األظافـــر قـــد يســـتغرق بعض 
الوقت، حيث يمكن مالحظة التحسن بعد 
مرور عدة أشـــهر، مؤكـــدة على ضرورة 
مواصلة اســـتعمال زيت شـــجرة الشاي 
كعالج وقائي بعد التخلص من األعراض 

المرئية.

أكثـــر  املتفائلـــون  املرضـــى 

الطعـــام  تنـــاول  إلـــى  ميـــال 

الفواكه  الصحي واإلكثار مـــن 

والخضراوات في وجباتهم

◄

املرضى املتشـــائمون معرضون 

لإلصابـــة بمعدل الضعف بمرض 

مـقـارنـــة  الـنفـســـي  االكتئــــاب 

باملرضى اآلخرين

◄

} أمستردام - أظهرت دراسة هولندية حديثة 
أن المغاالة في تمجيد الطفل بصورة مستمرة 
تحفـــز إصابته بالنرجســـية، حيـــث تبين أن 
األطفال الذين يتســـمون بها هم الذين يتعامل 
معهم آباؤهم على أنهم شيء مميز وأفضل من 

غيرهم.
ونشـــر باحثو جامعة أمستردام الهولندية 
تحـــت إشـــراف إيـــدي بروملمـــان نتائج هذه 
الدراســـة في مجلـــة ”بروســـيدنجز“  التابعة 

لألكاديمية األميركية للعلوم.
وإلجراء هذه الدراســـة، قـــام مجموعة من 
علمـــاء النفـــس والعلمـــاء التربويـــون بطرح 
أسئلة على 565 طفال هولنديا تتراوح أعمارهم 

بيـــن 7 و11 عاما وكذلك على آبائهم بمعدل كل 
ستة أشهر على مدار عامين.

وتبيـــن من ذلـــك أن األطفـــال الذين صرح 
آباؤهـــم أنهم ”أفضـــل من غيرهـــم“ أو ”أنهم 
يستحقون شيئا غير عادي في الحياة“، كانوا 
أكثر نرجسية من بقية األطفال، حيث تراجعت 
قدرتهم على المشـــاركة الوجدانية مع غيرهم، 

كما اتسموا بحساسية مفرطة تجاه النقد.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه أكـــد الباحثـــون أن 
النرجسية ال تعني زيادة الشعور بقيمة الذات 

وشددوا على ضرورة عدم الخلط بينهما.
وفي المقابل ارتفع الشـــعور بقيمة الذات 
لـــدى األطفـــال الذيـــن أغـــدق عليهـــم آباؤهم 

بمشاعر العطف والحنان بدال من المغاالة في 
تمجيدهم.

وأكد الخبـــراء على أن الطفل النرجســـي 
يعتقد أنه يمتلك مواهب أو قدرات استثنائية. 
وتنعكس وجهة نظـــره الخاصة بالتفوق على 

اآلخرين من خالل التكبر عليهم.
وأشاروا إلى أنه ال يســـتطيع التعبير عن 
التعاطف تجاه اآلخرين، أو الشـــعور بالدفء 

نحوهم بسبب تشوه إحساسه بنفسه. 
باإلضافة إلى ذلك ال يظهر الطفل النرجسي 
أي مشـــاعر ندم عندما يؤذي اآلخرين. وخالل 
اللعـــب يصـــّر علـــى أن يكـــون األول، وتتوتر 

أعصابه عندما يدرك أنه لن يكون الفائز.

المغاالة في تمجيد الطفل تحفز إصابته بالنرجسية

ية والنفسية التي رافقت هذه األعراض 
بشكل أساس بطريقة تعامل المريض 
عه وحياته من خـــالل نظرته المتفائلة 

شائمة.
هرت الدراســـة أن المرضى المتفائلين 
أكثر ميال إلى تنـــاول الطعام الصحي 
ر من الفواكه والخضراوات في وجبات 
م، بعد تعرضهم للمرة األولى لألزمات 
ة، في حيـــن يبتعد المتشـــائمون في 
عن إتباع أســـاليب حياة صحية، كما 
يعبأون بترك عادة التدخين المعروفة 
 المباشر في مضاعفات أمراض القلب 
يين. وأشـــار الدكتور ســـتبتو إلى أن 
المتفائلين أكثر استجابة إلرشادات  ى
 وهذا األمر يســـهم بصـــورة إيجابية 
سين حالة المريض وضمان عدم تكرار 
ســـات الصحية في الســـنوات المقبلة، 
نتائـــج البحـــث أفرزت وجـــود تأثير  ن
بين تشـــاؤم المريض وتراجع حالته 

ـــة وهـــذا يؤكـــد على
الطبيب تدخـــل   
الصـــورة ــح 
ومســـاعدته  ه
غييـــر نمـــط
ذلك، إلـــى   .
مايك دكتور 
ن، وهو مدير
فـــي مشـــارك 

ســـة أمراض القلب 
أهمية تركيز نية“، على

ة التالية على العالج النفسي 
عالج الســـلوكي المعرفي لتعديل 
مريض المتشـــائم وتوجيهه إلى 
المشـــرق من الحياة األمر الذي 

ن فرصه في الشفاء.
نت دراســـة قد نشرت سابقا في دورية 
النفســـي“، أشـــارت إلـــى أن المرضى 

األوبئة الســـريرية واإلحصاء الحيوي علـــوم
فـــي جامعـــة أوريبرو

الســـويدية،

أكـــدت علـــى أن التعـــرض لإلجهاد النفســـي 
يعـــد عامال مســـاعدا لإلصابة بمـــرض القلب 
التاجي شأنه شـــأن العديد من 
إال  األخرى،  العوامل 

أنها لـــم تتطرق إلى الطريقة التي يتعامل بها
األفراد مع الضغوط النفســـية التي تواجههم
وأهمية ذلك فـــي الزيادة أو التقليل من فرصة
اإلصابـــة بالمـــرض الحقـــا. في حيـــن، تؤكد
الدراسة الحالية على أن استسالم األفراد إلى
هذه الضغوط في ســـن صغيرة قد تزيد خطر
اإلصابة بأمراض القلـــب المختلفة في الكبر،
بطريقة قـــد ال ينفع معها أي مـــن المحاوالت
التـــي يبذلهـــا المرضـــى لتحييـــد العوامـــل
األخرى المســـاعدة فـــي اإلصابة: كتحســـين
اللياقـــة البدنيـــة أو تناول الغـــذاء الصحي.
وفي محصلة نتائج البحث، فإن المقاربة بين
اللياقة البدنية الصحيحـــة ومحاربة الضغط
واإلجهاد النفســـي من شـــأنهما معا أن يمنعا
أو يقلـــال فرصـــة اإلصابة باألمـــراض القلبية

المختلفة.
وأشـــار المشـــرفون على البحـــث إلى أن
النتائج ستكون دقيقة أكثر في حال تم التعرف
إلـــى بعـــض العـــادات المصاحبـــة لألوضاع
الصحيـــة لهؤالء الرجال: مثـــل التدخين الذي
يمثـــل عامال مهما فـــي هذا النطـــاق، كما أن
البحث سيكتســـب مزيدا مـــن المصداقية في
عينات متساوية من الرجال على طبق حال لو

والنساء أيضا.

باختصار
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◄ سادت الشارع الرياضي 
اإلماراتي حالة من الفرح، عقب 

اإلعالن عن فوز اإلمارات باستضافة 
كأس آسيا ٢٠١٩. وتعهد احتادها 

الكروي بتنظيم أفضل دورة من 
نهائيات اآلسياد عام ٢٠١٩.

◄ أعلنت أوروغواي تشكيلة 
غاب عنها املهاجم املوقوف 

لويس سواريز ملواجهة ودية أمام 
مضيفها املغرب في أغادير في ٢٨ 
مارس استعدادا للدفاع عن لقبها 

في كأس أميركا اجلنوبية.

◄ وصل األرجنتيني هيكتور كوبر 
املدير الفني اجلديد للمنتخب 

املصري، إلى القاهرة، للتوقيع على 
عقد تدريب الفراعنة رسميا ملدة 

ثالث سنوات مقابل ٦٥ ألف دوالر 
شهريا، خلفا للمدرب شوقي غريب.

◄ يؤكد خوان غاريدو مدرب فريق 
األهلي املصري أنه يشعر بالراحة 
في مصر وال يفكر سوى في حصد 

املزيد من البطوالت، داعيا الالعبني 
الشباب إلى االبتعاد عن الغرور 

وتطبيق الفكر االحترافي.

◄ تفكر إدارة نادي الهالل 
السعودي جديا في التخلي 

عن خدمات العب وسط الفريق 
البرازيلي تياغو نيفيز في فترة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة بسبب 
الضغط املالي الكبير الذي أثقل 

كاهلها بسبب هذه الصفقة.

◄ حدد احتاد الكرة اجلزائري 
منتصف أغسطس املقبل موعدا 
النطالق املوسم الكروي اجلديد 

٢٠١٥-٢٠١٦ للدوري اجلزائري. وقد 
صادق املكتب التنفيذي لالحتاد 
على اللوائح القانونية املرتبطة 

مبسابقات كرة القدم.

القادسية يلتقي أربيل في إعادة لنهائي كأس االتحاد اآلسيوي
[ الكويت الكويتي يبحث عن انتصاره الثاني من بوابة الرفاع البحريني

} الريــاض - يخوض النادي األهلي اختبارا 
جديـــدا عندمـــا يســـتضيف جنـــران، اليـــوم 
األربعـــاء، علـــى ملعـــب مدينة امللـــك عبدالله 
الرياضية بجدة في مباراة مؤجلة من اجلولة 

الـ15 للدوري السعودي املمتاز لكرة القدم. 
وينتظر أن تكـــون هذه املباراة حماســـية 
إلى درجة كبيرة خاصة وأن الفريقني يبحثان 
عن نقاط املبـــاراة كاملة ولـــكل منهما أهدافه 

اخلاصة. 
ويســـعى األهلي مـــن خالل هـــذه املباراة 
إلى احملافظة على ســـجله اخلالي من الهزائم 
وحتقيـــق فوز يقلص بـــه الفارق عـــن النصر 

صاحب الصدارة. 
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نقطة بفارق ثماني نقاط عن النصر. 
ويدخـــل األهلي هذه املباراة بروح معنوية 
مرتفعة بعد الفوز على الشباب 3-2 في اجلولة 
الــــ18 مـــن البطولـــة. وميتلك األهلـــي العبني 
مميزيـــن أمثـــال محمـــد عبدالشـــافي ومعتز 

هوساوي وصالح الشهري ومهند عسيري.

وشـــرع اجلهـــاز الفنـــي لفريـــق األهلـــي 
بقيادة املدرب السويســـري كريستيان غروس 
فـــي اإلعداد لهذه املواجهـــة من خالل احلصة 
التدريبيـــة التي أجراها لالعبـــني، وينتظر أن 
يدخل مـــدرب األهلي املباراة بكامل أســـلحته 
وعناصره األساســـية وأن يعمـــل على مباغتة 
املنافس بطريقة هجومية بحتة لضمان نتيجة 
اللقـــاء في ظـــل أهميـــة نقاطها لفريقـــه، وقد 
استهل غروس التمارين باجتماع مع الالعبني 
وسط امللعب، قّدم من خالله شكره لهم على ما 
بذلـــوه من مجهود طـــوال املرحلة املاضية. ثم 
شـــدد على أهمية الفترة املقبلة بدءا من اللقاء 

أمام جنران، التي حتتاج إلى مضاعفة اجلهد 
من قبل اجلميع وتركيز كبير، أتبع ذلك بشرح 
مفصـــل لعدد مـــن األخطاء التـــي وقعوا فيها 
خالل مباراة الشـــباب املاضية، باإلضافة إلى 
شـــرحه عددا من النقاط الفنية التي يرغب في 
تطبيقها خالل اليومني القادمني والتي تسبق 

مباراة جنران.
مـــن جهـــة أخـــرى تبنى عـــدد كبيـــر من 
األهالويـــني حتفيـــز اجلماهير لدعـــم الفريق 
في مواجهاته القادمـــة، بدءا من احلضور في 
اللقاء أمام جنران، وصوال إلى مساندة الفريق 
في بقية املشوار، إذ سيخوض فريق األهلي 3 
مباريات متتالية علـــى أرضه وبني جماهيره 
لقاءيـــن في مســـابقة الـــدوري أمـــام جنران 
والشـــعلة ومواجهة آســـيوية أمـــام تراكتور 

تبريز اإليراني األربعاء بعد القادم. 
وقدم عضو شـــرف األهلي املاسي مساعد 

بـــن هليـــل الزوهيـــري دعما لهـــذه احلملة 
بالتبرع بـ3 آالف تذكرة مجانية للجماهير 
الراغبة في احلضور دعما ملســـيرة الفريق 
في املنافســـة، بينما كشفت منصة ”مكاني“ 

اإللكترونيـــة اخلاصة بحجز وشـــراء تذاكر 
املبـــاراة عن بيع أكثر مـــن 5 آالف تذكرة، كما 
بينت أنها تشهد إقباال جيدا من قبل اجلماهير 
األهالوية قبل املباراة بـ48 ســـاعة، مما يعطي 
مؤشـــرا عن حضور جيد للمباراة في ظل فتح 
إدارة النـــادي منافذ مختلفة لبيع التذاكر بدءا 
من مســـاء االثنني عبر منافـــذ البيع في ملعب 
األميـــر محمـــد العبداللـــه الفيصـــل بالنادي، 
باإلضافة إلى متجر النادي تسهيال للجماهير 

الراغبة في حضور املباراة.
فـــي املقابل يســـعى جنران إلى حتســـني 
مركزه في جدول الترتيب، ال سيما وأن الفريق 
يحتل املركز الــــ12 برصيد 14 نقطة أي بفارق 
أهداف عن العروبة صاحب املركز الـ13 والذي 
سيســـقط منهمـــا يحتل هذا املركـــز في نهاية 

املوسم مما يجعله مهددا بالتراجع. 
كمـــا يريـــد جنـــران غســـيل أحزانـــه بعد 
خسارته في اجلولة املاضية من فريق االحتاد 
1-2. وينتظـــر أن يبدأ جنـــران املباراة بخطة 
متوازنـــة هجوميـــا ودفاعيـــا حتـــى ال تتلقى 
شـــباكه أي أهداف تصعب من مهمة فريقه في 
حتقيق الفوز. وهـــو ميتلك عديد الالعبني من 
أصحاب املهارات العالية أمثال فريد شـــكالم 

ومصعب اللحام وسلطان الشريف.   األهلي من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته

ـــــروس شــــدد على  غ املــــــدرب 

من  بــدءا  املقبلة  الفترة  أهمية 

تحتاج  التي  نجران،  أمــام  اللقاء 

إلى مضاعفة الجهد

◄

رياضة

األهلي يتحدى نجران في مواجهة مؤجلة من الدوري السعودي

«فـــوز دولـــة اإلمـــارات العربية املتحـــدة باســـتضافة بطولة األمم 

اآلســـيوية هو فوز للخليج العربي، وســـتكون النسخة الجديدة من 

البطولة القارية الكبرى متميزة من كافة النواحي».

أحمد بن عيد احلربي 
رئيس مجلس إدارة االحتاد العربي السعودي

«مع األســـف أن وضعيتنا في الترتيب غيـــر آمنة ونحن من األندية 

املهـــددة بالهبوط للدرجـــة الثانية، لذلك كان مـــن الطبيعي أن 

يتأثر الالعبون بهذه النتائج وبوضعيتنا الحالية».

رشيد الطاوسي 
مدرب فريق املغرب الفاسي

«ســـعيد بامليزانية التي اعتمدها مجلس اإلدارة في اجتماعه األخير 

وكانت األكبر في تاريخ األهلي، وحققنا فائضا ماليا قدره 15 مليون 

جنيه بعد أن وصل العجز العام املاضي إلى 14 مليون جنيه». 

محمود طاهر
 رئيس مجلس إدارة النادي األهلي املصري

متفرقات

◄ سيشارك األسباني روبرتو ميرهي في 
سباقه األول في بطولة العالم لفورموال1 
للسيارات في أستراليا األسبوع القادم 

بعد أن أعلن فريق مانور ماروسيا العائد 
ضمه إلى تشكيلته في أول سباقات 
املوسم. وقال مانور ماروسيا إن 

ميرهي (23 عاما) -الذي سيكون 
شريكا للسائق البريطاني ويل 
ستيفنز في ملبورن- سينافس 
في السباقات األولى للموسم. 
وما سيحدث بعد ذلك يظل 

غير واضح بعد أن توصل 
ميرهي مؤخرا فقط إلى 
اتفاق من أجل العودة 

لسلسلة سباقات 
رينو 3.5 التي تبدأ 

في أبريل.

ريق 
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◄ حقق فريق أتالنتا هوكس فوزه الـ50 
في هذا املوسم من مسابقة دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني بتغلبه على 
ضيفه ساكرامنتو كينغز 130-105. وسجل 

كايل كورفر 20 نطقة لهوكس وأضاف 
دمياري كارول 20 نقطة أخرى لصاحب 
األرض ليقوداه إلى فوزه الكبير. وكان 

كورفر من بني ثالثة العبني حصلوا على 
راحة ولم يشاركوا في مباراة 

هوكس السابقة التي مني 
فيها بهزمية مفاجئة بنتيجة 

84-92 أمام املتواضع 
فيالدلفيا سفنتي 

سيكسرز يوم 
السبت املاضي، 

ولكن يبدو أن 
هذه الراحة 

كانت مثمرة مع 
كورفر الذي 

سجل 6 ثالثيات 
من أصل 8 محاوالت.

باختصار

ني ثالثة العبني حصلوا على
شاركوا في مباراة 
بقة التي مني

مفاجئة بنتيجة 
ملتواضع 
فنتي

م 
ضي، 
ن

 مع

يات
حاوالت.

} نيقوسيا  - ستتجدد املواجهة بني القادسية 
الكويتي حامل اللقب وأربيل العراقي األربعاء، 
لكـــن هـــذه املرة فـــي اجلولة الثانيـــة من دور 
املجموعات لكأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 

وليس في نهائي املسابقة. 
وفـــي أكتوبـــر املاضـــي تعادل القادســـية 
مـــع أربيل دون أهداف قبـــل أن يتفوق الفريق 
الكويتـــي بـــركالت الترجيح 4-2 فـــي املباراة 
النهائيـــة للمســـابقة التي أقيمـــت باإلمارات. 
واستهل القادسية رحلة الدفاع عن اللقب هذا 
املوسم بفوزه 2-0 على أهل تركمنستان بينما 
تفوق أربيل 3-0 على اســـتقالل طاجيكســـتان 
ضمن منافســـات املجموعة الثالثة. وسيقطع 
الفائـــز باملواجهة خطوة كبيـــرة نحو التأهل 

لدور الـ16 وتصدر املجموعة. 
علـــى جانب آخـــر، واصـــل فريـــق أربيل 
تدريباتـــه اليوميـــة، بعد وصـــول بعثته إلى 
الدوحة األحد املاضـــي، بقائمة تضم 23 العبا 
من بينهم جنما الكرة العراقية يونس محمود 
ونشـــأت أكرم. وحذر املدير الفني ألربيل أيوب 
أوديشـــو، العبيه من التهاون أمام القادســـية 
باعتبـــار أن املنافـــس ليس بالفريق الســـهل، 
خاصة أنـــه يخوض البطولـــة احلالية برغبة 
قوية في االحتفاظ باللقـــب للمرة الثانية على 
التوالي. من جانبه، أكد يونس محمود مهاجم 
أربيل احترامه لنادي القادسية، مشيرا إلى أن 
فريقـــه عازم بقوة على حتقيـــق الفوز للحفاظ 

على صدارة املجموعة الثالثة. 
وأضاف مهاجم منتخب العراق الدولي، أن 
فريقه على دراية بإمكانيات العبي القادســـية 
فهذا الفريق ميتلك العبني على أعلى مستـوى 
لعل أبرزهم بدر املطوع مهاجم األزرق الدولي 
وصاحـــب اخلبـــرة الدولية الكبيـــرة في عالم 

الساحرة املستديرة.
أما الكويـــت الفائز باللقب في 2009 و2012 
و2013 فســـيبحث عـــن انتصـــاره الثاني على 
التوالي عندما يســـتضيف الرفـــاع البحريني 

باملجموعة الرابعة التـــي تضم أيضا اجليش 
الســـوري والنجمة اللبناني. وفاز الكويت في 
اجلولة األولى 4-1 على النجمة، بينما خســـر 
الرفـــاع على أرضه بهدف مقابل ال شـــيء أمام 
اجليـــش. ويتصدر الكويـــت املجموعة بثالث 
نقـــاط متقدما بفـــارق األهـــداف على اجليش، 
بينمـــا ال ميتلـــك الرفاع والنجمـــة أي رصيد. 
ويعيـــش الكويت حالة معنويـــة عالية بفضل 
تألقه احمللـــي وفوزه في آخر ثـــالث مباريات 
بالـــدوري منها االنتصـــار 9-0 على التضامن 
ليواصل مطاردة العربي على تصدر املسابقة. 
ويأمـــل الكويـــت فـــي تعافي العبيـــه فهد 
عوض وفهـــد الهنزي وشـــاهني اخلميس في 
الوقـــت املناســـب، بينما من املنتظـــر أن يدفع 
املدرب محمد إبراهيم مجددا بالثنائي الشاب 
طـــالل جازع وأحمد حزام إضافة إلى أصحاب 
اخلبـــرة مثل البرازيلي روجيريو والتونســـي 
شادي الهمامي. وقال محمد الهاجري مساعد 

مدير الكرة بنـــادي الكويت ”نبحث عن النقاط 
الثالث من أجل االستمرار على قمة املجموعة، 
ســـنعمل بجدية على حتقيق ذلك في مواجهة 

من املرجح أن تكون صعبة على الطرفني“.
وســـيحاول الرفـــاع التعافي مـــن نتائجه 
الســـلبية وآخرها اخلسارة 0-2 أمام احلد في 
املباراة التي خاضها قبل نهائي كأس البحرين 
يـــوم اجلمعـــة املاضـــي. وســـيحاول برانكو 
كراكيتـــش مدرب الرفـــاع أن يســـاعد الفريق 
على حتســـني نتائجه بعدما تولى املسؤولية 
خلفـــا جلوزيـــه غاريـــدو في ظل وجـــود أكثر 
من العـــب صاحب خبرة مثل راشـــد احلوطي 
وضياء ســـعيد وعيســـى غالـــب. ويلعب أهل 
التركمانستاني مع االستقالل الطاجيكستاني 
وفـــي املجموعة الرابعة اجليش الســـوري مع 

النجمة اللبناني.
وتوجهت بعثة فريق اجليش السوري إلى 
لبنـــان اســـتعدادا لهذه املواجهـــة على ملعب 

نـــادي الســـالم زغرتا. ويـــرأس هـــذه البعثة 
أحمد زينو، الذي أكد على أن معنويات العبيه 

مرتفعة جدا لتحقيق نتيجة جيدة. 
وقـــال زينو ”اجلهاز الفنـــي بقيادة املدرب 
أنس املخلـــوف جهز الفريق اللبناني بشـــكل 
جيد ووضع التكتيك املناســـب خلطف النقاط 
الثـــالث والبقاء فـــي أجواء املنافســـة، لتأكيد 
أحقيـــة الفـــوز علـــى الرفـــاع البحرينـــي في 
اجلولـــة األولـــى“. ويدخـــل النجمـــة املباراة 
بهدف تعويض خسارته أمام الكويت الكويتي 
بنتيجة 1-4. وقد طالب املخلوف العبيه بلزوم 
احلـــذر والتركيز الشـــديد، خاصة فـــي بداية 
الشـــوط األول، مع تأكيده ضرورة اســـتغالل 
العبي خط املقدمة للفرص بالشـــكل املثالي من 
أجل اخلروج بنقاط املباراة كاملة. في حني مت 
التركيز في احلصـــة التدريبية األخيرة لفريق 
اجليش على الكرات الطويلة مع إغالق املنطقة 

الدفاعية بشكل جيد.

تستكمل اجلولة الثانية من منافسات كأس 
االحتاد اآلســــــيوي اليوم األربعــــــاء، فتبرز 
قمة في املجموعــــــة الثالثة جتمع بني أربيل 
ــــــي في إعادة  العراقي والقادســــــية الكويت

لنهائي املوسم املاضي.

صراع آسيوي متجدد بين القادسية وأربيل

◄ قال يوسف السركال رئيس االحتاد 
اإلماراتي لكرة القدم  ”الفوز باستضافة 
كأس آسيا 2019 يضعنا أمام حتد كبير 
وأمتنى أن نقدم البطولة بصورة جيدة 
تعكس السمعة الطيبة التي تتمتع بها 

اإلمارات من خالل قدرتها على استضافة 
أهم األحداث العاملية الكبرى“. وأكد 

محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس جلنة 
ملف اإلمارات ”سنقدم نسخة غير 

قابلة لالستنساخ عام 2019 من جميع 
اجلوانب مستفيدين من جتاربنا السابقة 
وتطور منظومة االحتراف لدينا“. كما قال 

”ثقة قارة آسيا مبلفنا سيجعلنا نعمل 
منذ هذه اللحظة من 

أجل االستعداد 
لتنظيم نسخة 

أسطورية تبقى 
خالدة في ذاكرة 

التاريخ كما سبق 
وأن فعلنا في 

.“1996

◄ يشعر روجر فيدرر بالفخر بكل 
ألقابه في منافسات الفردي بالبطوالت 

األربع الكبرى للتنس، لكن لو متكن 
النجم السويسري من إضافة لقب آخر 

أللقابه البالغ عددها 17 فسيكون ذلك 
في وميبلدون. وقال فيدرر (33 عاما) 
”أود الفوز ببطولة وميبلدون وأعتقد 

أنه أمر ممكن احلدوث“. وأضاف ”أعتقد 
أنني لو فزت بهذه البطولة فإن ذلك 

سيكون مبعث سعادة لي 
ولكافة أعضاء فريقي 

وكذلك لشعب السويسري 
وجماهيري“. ويحتاج 

فيدرر فقط إلى لقب 
واحد في وميبلدون 
ليرفع رصيده إلى 8 

ألقاب بالبطولة املقامة 
بنادي عموم إنكلترا 

وحينها سينفرد بالرقم 
القياسي الذي يتقاسمه 

حاليا مع بيت 
سامبراس ودابليو.

سي رينشو.

◄ أبدى نادي مارسيليا رغبته في ضم 
الدولي املغربي عمر قادوري العب تورينو 
اإليطالي في املوسم القادم، حيث وضعه 

الفريق الفرنسي ضمن قائمة الالعبني 
الذين يرغب في االستفادة من خدماتهم، 

غير أن عرضه قد يصطدم مبنافسة شرسة 
من قبل العديد من األندية األوروبية 

التي ترغب هي األخرى 
في انتدابه وتطارده منذ 
فترة. وقال لينو رايوال 
وكيل أعمال قادوري إن 

هذا الالعب قد وصلته 
عدة عروض أوروبية 
هامة من أستون فيال 
وتوتنهام اإلنكليزيني 
وإشبيلية األسباني 

ونابولي اإليطالي، مما 
سيجعل املنافسة على 
انتدابه جد قوية بني 

مختلف هذه األندية.

يج مب ي ر
هذه اللحظة من

الستعداد 
م نسخة

ورية تبقى 
ذاكرة  ة في
خ كما سبق
علنا في

.

ترغب التي
انتدابه في
فترة. وقال
وكيل أعما
هذا الالع
عدة عرو
هامة من
وتوتنها
وإشبيلي
ونابولي
سيجع
انتداب
مختلف

تقد أ ف وأض وث
لبطولة فإن ذلك 

دة لي
ي
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في املجموعة الرابعة يلعب أهل 

االستقالل  مع  التركمانستاني 

الــطــاجــيــكــســتــانــي والــجــيــش 

السوري مع النجمة اللبناني

◄



} مانشســرت (إنكلرتا) - أســـقط املهاجم داني 
ويلبيـــك فريقه الســـابق مانشســـتر يونايتد 
بتســـجيل هدف الفوز ليقود أرسنال إلى بلوغ 
الـــدور قبل النهائي لـــكأس االحتاد اإلنكليزي 
لكرة القدم بانتصار مثير 2-1 على ملعب أولد 
ترافورد. وانضم الالعب الدولي اإلنكليزي إلى 
النادي اللندني الصيف املاضي بعدما تعثرت 

مسيرته في يونايتد. 
وأنهى يونايتد الـــذي يقترب من اخلروج 
دون أي لقـــب للموســـم الثاني علـــى التوالي، 
املواجهة بعشـــرة العبني بعـــد طرد أنخيل دي 
ماريا جلذبـــه احلكم من القميص بعدما أنذره 

بداعي متثيل السقوط. 
وتوقف ويلبيك عن تســـجيل األهداف منذ 
تألقه في بداية املوســـم مع أرســـنال، لكن في 
ظهـــوره األول فـــي أولد ترافورد منـــذ انتقاله 
مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (24.20 مليون 
دوالر) قدم أهم حلظات املباراة مبســـاعدة من 

فالنسيا.
وقال أرســـني فينغر مدرب أرســـنال الذي 
اعتـــرف قبـــل املبـــاراة بأنـــه ال يـــزال متأثرا 
باخلسارة أمام يونايتد في قبل نهائي الكأس 
عـــام 1999 ”كان علينـــا بـــدء املبـــاراة بال قلق 

واللعب بسرعة عالية وفعلنا ذلك جيدا“. 
وأضـــاف ”أنا مقتنـــع بأن دانـــي ويلبيك 
ســـعيد من أجل التســـجيل. بذل جهـــدا كبيرا 
وفعـــال اســـتحق الهـــدف“. ووصـــف ويلبيك 
العـــودة إلى أولـــد ترافورد وتســـجيله هدف 
الفوز على فريقه السابق، بالتجربة القاسية. 

وقال الدولي اإلنكليزي إنه كان من الصعب 
عليـــه مواجهة مانشســـتر يونايتـــد في أولد 
ترافـــورد ولكنه حاول أن يلعب باحترام. وهذا 
أول انتصار يحققه أرســـنال في كأس االحتاد 
اإلنكليزي على يونايتد منذ نهائي 2005 وفوزه 
األول على منافســـه في جميع املســـابقات منذ 

مايو 2011. 
ومع انتظاره مواجهة قبل النهائي مبلعب 
وميبلي الشـــهر املقبل أصبح أرسنال املرشح 

األقـــوى إلحراز لقبـــه الـ12 فـــي كأس االحتاد 
اإلنكليـــزي. وســـتكون املواجهـــة األخرى في 
قبـــل النهائي بني أســـتون فيـــال وليفربول أو 

بالكبيرن روفرز.
واختار أرسني فينغر مدرب أرسنال ويلبيك 
في التشـــكيلة األساسية على حساب أوليفييه 
جيرو وأثمرت ثقتـــه بعدما قاد املهاجم، الذي 
دفع املدرب 16 مليون جنيه إســـترليني (24.17 
مليون دوالر) لضمه، إلى فريقه اللندني. وقال 
فينغـــر في مؤمتر صحفـــي ”نرغب جميعا في 
اللعب جيدا عندما نواجه فريقا سابقا إلظهار 
أننـــا العبون رائعـــون، لكن ليس من الســـهل 

التعامل ذهنيا مع ذلك“. 
وأضـــاف ”ركـــز فقـــط علـــى اللعـــب وقدم 
املســـتوى الـــذي أردنـــاه. أظهـــر قـــوة ذهنية 
ورغبـــة في الفوز. إنه العـــب جماعي. إنه ذكي 
ولديـــه موهبة كبيـــرة وأبلى بالء حســـنا مع 
الفريق الوطني أيضـــا. قدم أداء رائعا دفاعيا 
وهجوميا“. لكن مع اللعب بإيقاع، لم يســـتطع 

يونايتد مجاراته مبرور زمن اللقاء، اســـتحق 
أرسنال االنتصار. 

وقال فينغر ”أنا سعيد فوق كل ذلك باألداء 
وباجلانب الذهني ملستوانا. كان إيجابيا فوق 
كل شـــيء. تفوقنا عليهم منذ البداية وأجهزنا 
عليهم. لعبنا بسرعة كبيرة وشعرت بأننا قمنا 

بذلك جيدا“.
من جانبه أشـــار األملاني بير ميرتيســـاكر 
العب أرســـنال، إلـــى أن زميله دانـــي ويلبيك 
يشـــعر باأللم عقب إقصـــاء نادي مانشســـتر 
يونايتـــد من بطولة كأس االحتـــاد اإلنكليزي. 
وصرح بير ميرتيســـاكر قائـــال ”داني ويلبيك 
كان العبـــا رائعا في مانشســـتر يونايتد، لقد 

كان هادئا في غرف املالبس“. 
وأضـــاف ”أعتقد بـــأن األمـــر يؤمله بعض 
الشيء، ألنه تواجد في اليونايتد لفترة طويلة 
للغايـــة“. وأنهى حديثـــه قائال ”لقـــد حاولنا 
القـــول له بأنه ســـيقضي وقتا مميزا مع نادي 

أرسنال طوال فترة تواجده هنا“.
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خبرة تشيلسي تصطدم بحماس سان جيرمان في صراع األبطال
[ عين بايرن ميونيخ على ربع النهائي [ شاختار في رهان صعب من أجل مواصلة السباق القاري

} برلــني - يتطلع تشيلسي اإلنكليزي وبايرن 
ميونيـــخ األملاني إلـــى إنهـــاء مهمتيهما على 
أرضيهمـــا اليوم األربعاء فـــي إياب دور الـ 16 
لبطولـــة دوري أبطال أوروبـــا لضمان التأهل 
لـــدور الثمانية من البطولـــة األوروبية بعدما 
متكن الفريقان من اخلـــروج بتعادلني ثمينني 

خارج أرضيهما في جولة مباريات الذهاب. 
وكان تشيلســـي، بطـــل أوروبا فـــي 2012، 
تعـــادل مع مضيفـــه باريـــس ســـان جيرمان 
الفرنســـي 1-1 بينمـــا تعادل بايـــرن ميونيخ، 
بطل أوروبا في 2013، دون أهداف مع مضيفه 
األوكراني شاختار دونتسيك في مدينة لفيف. 
وحصل تشيلســـي على فتـــرة راحة جيدة 
قبل اســـتضافته لباريس ســـان جيرمان على 
حيث غاب النادي  ملعب ”ســـتامفورد بريدج“ 
اللندنـــي عـــن منافســـات بداية األســـبوع في 
مسابقة كأس االحتاد اإلنكليزي مبا أنه ودعها 
بالفعل في وقت ســـابق. وفي املقابل فاز سان 
جيرمان 4 – 1 على النس في الدوري الفرنسي 
ليبقـــى على مســـافة نقطـــة واحدة مـــن ليون 

متصدر ترتيب البطولة.
ســـتكون مباراة صعبـــة كالنهائي، مباراة 
واحدة حاســـمة، وسنكون مستعدين وسنبذل 
كل ما في وســـعنا للوصول إلـــى الدور التالي 
مـــن البطولـــة“. ويتوقع عودة العب الوســـط 
نيمانيـــا ماتيتش إلى صفوف تشيلســـي بعد 
انتهـــاء عقوبة إيقافه األوروبيـــة التي أصيب 
خاللها بالتواء في كاحله أثناء احتفاله بهدف 
له في نهائي كأس رابطة احملترفني اإلنكليزية 
أول مارس اجلاري. كما تشـــهد املباراة عودة 
املدافـــع ديفيد لويـــز إلى ملعب ”ســـتامفورد 
بريـــدج“ بعد انتقاله من تشيلســـي إلى ســـان 
جيرمان فـــي الصيف املاضي مقابل 50 مليون 

جنيه إسترليني (4، 75 مليون دوالر).
وبعد 11 شهرا على خروجه من ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام تشيلسي 
اإلنكليـــزي، يبحـــث باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنسي عن الثأر من خصمه محاوال تعويض 
نتيجة الذهاب (1-1). ويعيش تشيلسي، الذي 
بلغ األدوار اإلقصائية من املســـابقة األولى 11 
مرة في آخر 12 موســـما، أحلـــى أيامه محليا، 
فهـــو يتصـــدر البرمير ليغ بفـــارق 5 نقاط عن 
مانشســـتر ســـيتي حامـــل اللقب مـــع مباراة 

ناقصـــة، فيما يطارد ســـان جرمـــان ليون في 
صدارة الدوري الفرنسي. 

وخاض فريق املدرب لوران بالن 14 مباراة 
من دون خســـارة في مختلف املسابقات، ورغم 
فشله في اســـتعادة مستويات املوسم املاضي 
فهـــو ال يزال في صـــراع على رباعيـــة نادرة. 
وقـــال بالن ”بالطبـــع لدينا إميان فـــي مباراة 

تشيلسي“.
مـــن ناحية أخرى ســـيكون بايرن ميونيخ 
األملانـــي أمام مهمة بلوغ ربـــع النهائي عندما 
يســـتقبل شـــاختار دانيتســـك األوكراني بعد 

تعادلهما ذهابا من دون أهداف. 
وسيبحث العبو املدرب األسباني جوسيب 
غوارديوال عن هدف مبكـــر على ملعب ”اليانز 
ارينا“، بيد أن الفريق البافاري ســـيكون حتت 

ضغط تلقي األهداف التي ستحتسب مزدوجة 
خلصمه في حال التعادل. ورأى حارس مرمى 
بايـــرن الدولـــي مانويـــل نويـــر (28 عاما) أن 
حامل لقب 2013 أمام مهمة بلوغ ربع النهائي، 
وأضـــاف قائـــال ”يجب الفـــوز باملبـــاراة بكل 
بساطة. نحب هذا النوع من احلاالت وخروجنا 
ســـيكون مميتا، لكننا نفكر بطريقة إيجابية“. 

ويغيب عن املضيف العب وســـطه األســـباني 
تشابي ألونسو بعد طرده في مباراة الذهاب. 
وفي ظل غياب األسباني املخضرم، يتوقع 
أن يلعـــب الظهير النمســـوي دافيـــد أالبا في 
الوســـط إلى جانب باســـتيان شفاينشـــتايغر 
والبرازيلي رافينيا واألســـباني خوان برنات. 
وعـــاد قائـــد بايـــرن املصـــاب فيليـــب الم إلى 
التماريـــن، االثنني، بعد كســـر فـــي كاحله في 
نوفمبـــر املاضـــي. وقال الم ”نحن مرشـــحون 
عندمـــا نلعب أمام عدة خصوم وأدؤانا يفرض 

تواجدنا من عدمه في فرق املقدمة“.
وسافر شاختار إلى ميونيخ بعد تعادله مع 
ميتاليست خاركيف 2-2 في الدوري األوكراني 
ميرســـيا  الرومانـــي  مدربـــه  ورأى  الســـبت، 
لوشيســـكو أن تكـــرار هـــذا األداء فـــي بايرن 

ســـيكون مصيره الفشـــل، وقال ”لقد سيطرنا 
على اللعب لكن ارتكبنا عدة أخطاء خصوصا 
في الوسط والدفاع ودفعنا ثمن ذلك“. ولم يكن 
موســـم شاختار عاديا على اإلطالق، إذ اضطر 
إلى هجـــر مدينته دانيتســـك ألســـباب أمنية 
واتخذ مـــن العاصمـــة كييف مقـــرا لتمارينه 
ومن لفيف مســـرحا للمباريات القارية املقررة 
في  على أرضه، ومن ملعـــب ”بانيكوف ارينا“ 
العاصمة كييف والذي يتســـع لــــ1700 متفرج 
فقـــط مقرا ملبارياته احمللية، وهو ما أثر كثيرا 
على أداء بطل أوكرانيا الذي جمع ما مجموعه 
55500 متفـــرج فقط في املباريات الســـت التي 
خاضها في كييف خـــالل مبارياته على أرضه 
قبل العطلة الشـــتوية، أي أكثر بـ3200 متفرج 

فقط من حجم سعة ملعبه ”دونباس ارينا“.

باريس سان جيرمان وتشيلسي في قمة ثأرية

فقير: نعم 

فرنسا خياري
ويلبيك يعاقب يونايتد ويبقي أرسنال في سباق كأس إنكلترا

} باريس - قرر جنم ليون الفرنســـي الصاعد 
نبيل فقير الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا بدال 
من اجلزائر. وقال فقير ”نعم، فرنســـا، هذا هو 

خياري“. 
وتردد فقير (21 عاما) في األسابيع املاضية 
فـــي حمل ألـــوان اجلزائر بلد أهله أو فرنســـا 

حيث ولد. 
وأضاف فقير ”لســـت خائفـــا. لقد اتخذت 
قـــرارا شـــخصيا وآمل أن يحترمـــه اجلميع“، 
معتبـــرا أن رفـــض الدعـــوة اجلزائريـــة كان 
”قاســـيا“، كما ”حاول كثيـــرون حتفيزي للعب 

مع اجلزائر“.
 وعن ســـبب قراره، قال الالعب املتألق مع 
ليـــون متصدر الدوري الفرنســـي ”حتدثت مع 
ديدييه ديشـــان (مدرب فرنسا) وبدا لي مقنعا. 
قال إنه يعتمد علي وأني العب ممتع“، معتبرا 
أنه ”متشوق جدا“ للعب مع منتخب فرنسا في 
كأس أوروبا 2016، وأضاف قائال ”أنا فرنسي 
مـــن أصول جزائرية وفخور بذلك، لكن فائدتي 

تكمن في اللعب مع فرنسا“. 
وكان برنار الكومب مستشـــار رئيس نادي 
ليون جان ميشال أوالس قد كشف، االثنني، أن 

فقير قرر الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا. 
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 
روراوة أكد ســـابقا أن فقير ســـيلعب للجزائر 
وقـــال في هـــذا الصدد ”لقد اتصـــل فقير فعال 
باملدرب كريســـتيان غوركوف مـــدرب منتخب 
اجلزائر ليعلـــن له عن خيـــاره اللعب ملنتخب 

اجلزائر“. 
واســـتدعى غوركوف بالفعـــل فقير ضمن 
الئحة موسعة للمشـــاركة في معسكر تدريبي 

في قطر أواخر الشهر احلالي. 
وكان فقير قد أعلن أنه لم يتخذ قراره بعد، 
وقـــال ”لقد تأثرت باســـتدعائي إلـــى منتخب 
اجلزائـــر ملباراتـــني وديتني ضد قطـــر في 26 
مـــارس وضد عمان في 30 من الشـــهر نفســـه، 

لكنني لم اتخذ بعد قراري النهائي“.

تكتمل اليوم بقية لقــــــاءات إياب دور الـ16 
لبطولة دوري أبطــــــال أوروبا، مبواجهتني 
ــــــل، جتمــــــع األولى بني  ــــــار الثقي مــــــن العي
باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي 
اإلنكليزي، في حني يلتقي في الثانية بايرن 
ميونيخ األملاني مع شــــــاختار دونتســــــيك 

األوكراني.

◄ أكد حبيب كولو توريه مدافع 
ليفربول اإلنكليزي أنه تائه وال 

يعرف مصيره مع الفريق، مشيرا 
إلى أن وكيله سيعقد جلسة 

مع إدارة النادي لبحث إمكانية 
التجديد من عدمه.

◄ أكد يان فيرتونخين العب 
توتنهام بأن زميله هاري كين 
بحاجة إلى الراحة في نهاية 

الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه ال 
يرغب في مشاركته في بطولة كأس 

األمم األوروبية تحت 21 عاما.

◄ ضم بيرنلي الذي ينافس في 

الدوري اإلنكليزي الممتاز العب 
الوسط النرويجي فردريك أولفستاد 

في صفقة انتقال حر لمدة ثالث 
سنوات عقب تألق الالعب البالغ من 

العمر 22 عاما خالل فترة التدريب 
التي قضاها مع الفريق.

◄ طالب الالعب والمدرب األسباني 

السابق وعضو اللجنة الفنية 
الحالي لنادي برشلونة كارليس 

ريكساش بصنع تمثال لألسطورة 
األرجنتينية ليونيل ميسي، نظرا 

إلى إنجازاته الرياضية.

◄ اختارت جماهير يوفنتوس 
اإليطالي المهاجم األسباني ألفارو 

موراتا كأفضل العبي (السيدة 
العجوز) خالل الشهر الماضي. 
وسجل موراتا تسعة أهداف مع 

اليوفي في مختلف المنافسات هذا 
الموسم.

◄ ضم ميغيل هيريرا المدير الفني 

الوطني لمنتخب المكسيك األول 
لكرة القدم 12 العبا من المحترفين 

في الخارج لقائمة فريقه، استعدادا 
للمواجهتين الوديتين أمام 

اإلكوادور وباراغواي.

باختصار

األدوار  بلـــغ  الـــذي  تشيلســـي 

اإلقصائية من املســـابقة األولى 

11 مـــرة فـــي آخـــر 12 موســـما، 

يعيش أحلى أيامه محليا

◄

«لعـــب يايا توريه فـــي كل بطولة مهمـــة ما عدا الـــدوري األملاني 

واإليطالي، ومن الواضح أنه يريد الحصول على التجربة اإليطالية، 

فمن املمكن االنضمام إلينا».

روبرتو مانشيني 
مدرب فريق إنتر ميالن اإليطالي

«أمامنا العديد من املباريات الصعبة في قادم املواعيد، ويجب أن 

نتجـــاوز خيبة األمل التي أصابتنا بعد توديع كأس االتحاد والتأكد 

من جاهزيتنا بشكل صحيح للقاء يوم األحد املقبل». 

واين روني 
قائد مانشستر يونايتد اإلنكليزي

«أنشـــيلوتي هو أحد أفضـــل املدربني في العالم. لقـــد حقق نجاحا 

كبيرا في مسيرته وقاد أندية عمالقة وفاز بالعديد من األلقاب. إنه 

مدرب صاحب خبرة واسعة، ومن الصعب إيجاد مدرب أفضل منه». 

  روبيرتو دي ماتيو
 املدير الفني لنادي شالكة األملاني

أرسين فينغر:

داني يرغب في الفوز. إنه 

العب جماعي. إنه ذكي 

ولديه موهبة كبيرة

 ويلبيك يقسو على مانشستر يونايتد
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} عمــان – أوقفـــت الشـــرطة األردنيـــة لفترة 
وجيزة ممثلين أردنيين كانوا يقومون بمشهد 
تمثيلـــي لعملية خطف في عمان ظنا منها أنه 
مشـــهد حقيقي وأنهم ينتمـــون لتنظيم الدولة 
اإلســـالمية، على مـــا أفـــاد الكاتـــب األردني 
الساخر كامل النصيرات الذي كان يؤدي دور 

صحافي مخطوف.
وكتـــب النصيـــرات علـــى حســـابه علـــى 
فيســـبوك ”كنا في شـــارع فرعي قرب شـــركة 
اإلنتـــاج فـــي منطقة أبو نصير (غـــرب عمان) 
ونحـــن ننفذ مشـــهدا من أهم مشـــاهد الحلقة 
الـــذي أقوم  األولـــى مـــن مسلســـل ”تنفيس“ 

بكتابته وأيضا بتمثيل الدور الرئيســـي فيه، 
كأول تجربـــة تمثيـــل لي، ولكن بشـــخصيتي 

الحقيقية ”الصحفي أبو وطن“.
وتجمـــع الناس حول الممثليـــن وتفاعلوا 
معهم كما بادروا بتصوير لقطات من المشهد 
الخطيـــر علـــى هواتفهـــم المحمولـــة، بينما 
كان الممثلـــون يجســـدون أدوار مجموعة من 
المســـلحين الملثميـــن يقومـــون باختطـــاف 
ويفجرونهـــا، وال  النصيـــرات مـــن ســـيارته 
يتجاوز المشهد حوالي الدقيقة ونصف، لكنه 

أخذ وقتا يزيد عن الساعة والنصف للتنفيذ.
ونشـــر النصيرات ثالث صور للمسلســـل 

أبرزها مشهد لثالثة مسلحين يلبسون مالبس 
وأقنعة سوداء حاملين رشاشات كالشنيكوف 
مصوبة نحـــوه وهو جالس في ظهر ســـيارة 

”بيك-اب“ وقد عصبت عيناه.
وقـــال النصيرات ”فجـــأة، وقبل أن ننتهي 
من المشـــهد بقليل، حضرت أول سيارة شرطة 
متقدمة نحونا بســـرعة، تبعتها سيارة أخرى 
بســـرعة أكبر، وســـيارة مدنية ثالثة بســـرعة 

جنونية، ترجل الجميع من السيارات“.
وأكـــد النصيـــرات أن ”عناصـــر الشـــرطة 
لـــم يقوموا بضربهم أو شـــتمهم لكـــن طريقة 
اقتحامهـــم لمكان التصويـــر كانت عنيفة، كما 
رفضوا االستماع ألي كالم أو تفسير من أفراد 
طاقم العمـــل التلفزيوني الذين تـــم اقتيادهم 
جميعا في سيارات الشرطة إلى مركز أمن أبو 
نصير مع أســـلحتهم البالستيكية وهي مجرد 

ألعاب أطفال زهيدة الثمن“.

وأوضـــح الممثـــل أنه عنـــد وصولهم إلى 
المركز األمني وتسليمهم للمسؤولين األمنيين 
تـــم التعامـــل معهم بطريقـــة مختلفـــة تماما، 
وبمنتهـــى االحترام واألدب، حيث اســـتمعوا 
إليهم وتحققوا من تراخيصهم القانونية التي 

رفض االعتراف بها في موقع التصوير“.
وقال النصيرات ”أشكر الشرطة على سرعة 
التعاطي مع أي حالة أمنية تثير الشبهة، هذا 
يعني أنهـــم متيقظون ومنتبهون ولكن لو كان 
ذلك بال خشـــونة، خصوصًا بعد أن عرفوا من 
البدايـــة أن الحكاية تمثيل في تمثيل ولســـنا 

مجموعة إرهابية“.
وصعدت الســـلطات األردنيـــة مؤخرا من 
إجراءاتهـــا األمنيـــة ضـــد ”الفكـــر المتطرف“ 
المنتج لإلرهاب كجزء من حملتها ضد تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية الـــذي باتـــت تترصد كل 

متعاطف معه حتى عبر اإلنترنت.

تصوير مشهد اختطاف ينتهي بممثلين أردنيين في قسم الشرطة
لم يكن يخطر ببال طاقم تصوير مسلسل ”تنفيس“ أن يكون مصيرهم نفس املصير الذي 
ينتظر شــــــخصيات إرهابية قامت بعملية احتجاز رهائن ضمن أحداث املسلســــــل اجلديد 

الذي يصور في األردن.

صباح العرب

} الـــواوا تضـــرب في كل مكان من جســـد 
هذه األمة المنتهك والمخترق والمســـتباح،  
والـــواوا تحولـــت إلـــى واوات، منها ما هو 
داخلـــي ومنها ما هو خارجـــي، منها ما هو 
ســـماوي ومنها ما هو أرضـــي، منها ما هو 
ســـطحي ومنها ما هو عميـــق، منها ما هو 
مخّرب لألوطان ومنها ما هو مدّمر لإلنسان،  
وفـــي كل الحاالت ليـــس أمامك إال أن تبوس 

الواوا، وتردف بتلك األح العصماء.
البعـــض ســـيقول أيـــة واوا ســـنبوس 
ونقـــول أح، واوا ليبيا التي لـــم تعد ليبيا؟ 
واوا العراق الذي لم يعد عراقا؟ واوا اليمن 
الـــذي تـــاه مركبه في بـــاب المنـــدب؟ واوا 
ســـوريا النازفـــة؟ واوا مصر التـــي تواجه 
مؤامرات العصابات فـــي الداخل والخارج؟ 
واوا تونـــس المهددة باإلرهـــاب واإلفالس؟ 
واوا فلســـطين التـــي انقســـمت إلـــى ضفة 
وقطـــاع؟ واوا لبنـــان الذي تحكمـــه نزوات 
المذاهب والطوائف؟ واوا الجامعة العربية 
التـــي تزغـــرد للخراب ثـــم تنـــوح لنتائجه؟ 
واوا الدعـــاة الذين يتاجـــرون بالفتاوى في 
ســـوق المصالح والحسابات الضيقة؟ واوا 
العاصفة  ألحـــكام  المستســـلمين  المثقفين 
والذين كانـــوا أول المصفقين للدمار؟ واوا 
اإلعـــالم الـــذي يخضـــع أغلبه لخليـــط بين 
التآمر واالرتزاق؟ واوا اإلسالم الذي أضحى 
أســـيرا للمتاجرين به ومن يمتطون صهوته 
بغية الوصـــول إلى الكراســـي؟ واوا اآلثار 
المنهوبة من قبل المافيات والمدّمرة من قبل 
الدواعش؟ واوا األجيـــال الجديدة المنجّرة 
عـــن غير وعي لدجـــل المعّممين وخزغبالت 

التواصل االجتماعي؟
ما أكثر الـــواوات في بـــالد العرب، وما 
أعجزنا علـــى مواجهتها، ومـــا أقدرنا على 
االستســـالم لهـــا، وكم مـــن واوا صفقنا لها 
ورحبنا بها، اعتقادا منا أن عالجها موجود 
في مخابـــر الصديـــق الكبير، ثم اكتشـــفنا 
أننا  كّنا ضحايا الوهـــم، وأن ذلك الصديق 
القوي  كذلك الساحر الغبي الذي يستحضر 
الجن ثـــم يعجز عن صرفه، وقـــد حدث ذلك 
مـــع اإلرهاب الذي وجد مـــن يحميه ويرعاه 
ويدعمـــه ويمّوله لضرب هذا الطرف أو ذاك، 
ثـــم تبين أنه كذلك العقـــرب الذي أراد عبور 
النهـــر، فطلب من الضفدعـــة أن تحمله على 
ظهرهـــا واعـــدا إياهـــا باألمـــان، ولكن قبل 
الوصول إلى الضفـــة المقابلة، لدغ العقرب 
الضفدعـــة  فصاحت في وجهـــه: يا مجنون 
ماذا فعلت ســـنغرق معا؟ فـــكان رده موجزا 

وبسيطا: ال تنسى أنني عقرب.
طبعـــا لم يكـــن أمـــام الضفدعـــة مجال 
لـ“تبـــوس الواوا“، فقد قتلها الســـم، وكذلك 
نحن العرب ليس لنا وقت لـ“نبوس واواتنا“ 

فقد تكسرت النصال على النصال.

بوس الواوا

الالحبيب األسود

سارة برايتمان 

تنفق ثروتها من أجل 

رحلة إلى الفضاء

 أغلى سيارة في العالم ضمن 

أسطول شرطة أبوظبي

 سجن عامل نظافة أميركي وصل إلى عمله مبكرا

 إنقاذ سلحفاة نادرة تزن 230 كيلوغراما
} لنــدن – تســــتعد المطربــــة 
البريطانية، ســــارة برايتمان، 
التــــي عرفــــت لــــدى الجمهور 
العربــــي بمشــــاركتها تأديــــة 
مع  الحرب“  ”انتهــــت  أغنية 
كاظــــم  العراقــــي  المطــــرب 
الســــاهر فــــي مهرجانــــات 
بيــــت الديــــن فــــي لبنــــان، 

للسفر إلى الفضاء قريبا.
الفنانة  رحلة  وستكلف 
إلى  السياحية  البريطانية 
ستستغرق  والتي  الفضاء 
10 أيــــام، حوالي 52 مليون 
يعــــادل  مــــا  أي  دوالر، 
ثروتهــــا  مــــن  بالمئــــة   95
المعلنــــة، طبقــــا لمــــا ورد 
عنها فــــي الئحة عن أغنى 
البريطانييــــن  الفنانيــــن 
أصدرتهــــا  والتــــي 
صحيفة ”صنــــداي تايمز� 

البريطانية سنة 2013.
أول  ســــارة  وســــتكون 
فنانــــة تمضي عطلــــة حول 
ســــبقها  أن  بعــــد  األرض، 
إلــــى ذلــــك 7 مــــن أصحاب 

الثروات.
النجمــــة  وســــتغادر 
البالغة من العمر 55 عامًا على 
متن مركبة ”سويوز� الروسية 
في اّألول من سبتمبر المقبل، 
بعــــد أن تكمــــل تدريبهــــا فــــي 
”مدينة النجوم“، حيث يتم إعداد 
رواد الفضاء في روســــيا، وحيث 
بمعدل  الروســــية  اللغــــة  تــــدرس 
4 ســــاعات يوميــــا، فيمــــا تتدرب 
لمدة 12 ســــاعة، تتضمن دروســــا 

ومحاضرات.

العاصمــــة  شــــرطة  أعلنــــت   – أبوظبــي   {
اإلماراتية أبوظبي ضم سيارة من طراز ”رولز 
رويــــس فانتوم“ ضمن أســــطولها من مركبات 
الشــــرطة، ويوصف هذا النوع من الســــيارات 
بأنــــه األغلى واألكثر فخامة في العالم، إذ يبدأ 
ســــعر المركبة منها بأكثر مــــن 450 ألف دوالر 

أميركي.
وعرضــــت الســــيارة فــــي مركــــز تســــوق 
بأبوظبــــي بعد أن تم طالؤها بألوان وشــــعار 
الشــــرطة، وســــط اهتمام كبير من المتسوقين 
المقيميــــن  مــــن  والغربييــــن  واإلماراتييــــن 
والزوار، الذين تنافســــوا علــــى التقاط صور 

تذكارية للسيارة الفارهة.
وقال مسؤولون بمديرية المرور والدوريات 
بشــــرطة أبوظبي للصحفيين إن السيارة يتم 
عرضها ضمن ”أســــبوع المــــرور الخليجي“، 
وذكروا أن الســــيارة تــــم تخصيصها للتوعية 
ونشــــر الثقافة المرورية بصورة غير تقليدية 

بين السائقين خاصة فئة الشباب.
وســــتعمل الســــيارة على حث الشباب من 
قائــــدي المركبــــات علــــى االلتــــزام بإجراءات 
الســــالمة المروريــــة، وعرضت الســــيارة إلى 
جانــــب مركبتين فارهتين من نوع ”شــــفروليه 
كمــــارو“ و“جــــي تــــي ســــي آر“ باإلضافة إلى 
دراجــــة ناريــــة رباعيــــة من نــــوع ”بوالريس“ 

ودراجة من نوع ”هالرلي ديفسون“.
وال تقتصر الســـيارات الرياضية الفخمة على 
قوات الشـــرطة فقط في اإلمارات، حيث ســـبق 
وأن أعلنت وحدة أســـعاف إمارة دبي عن ضم 
سيارة الســـباقات "لوتس إيفورا" القادرة على 
الوصـــول لســـرعة 300 كم ســـاعة ألســـطولها 
لمساعدتها على اللحاق بالحاالت الخطرة في 

أسرع وقت.

} أتالنتــا (الواليات المتحدة) – قضت محكمة 
أميركية بالســــجن 30 يوما علــــى عامل نظافة 
جــــاء إلى عمله مبكرا، وذلك ألنه أزعج ســــكان 
أحــــد األحيــــاء الراقيــــة فــــي مدينة ســــاندي 

سبرينغز بشمال والية أتالنتا األميركية.
وكان كيفــــن ماكغيل (48 عاما)، الذي يعمل 
في شــــركة محلية لجمع النفايات، أقر بذنبه، 
وهو خــــرق قوانيــــن المدينــــة والقــــدوم إلى 

العمل في الخامســــة صباحــــا، بعد أن عرض 
عليه المدعي العام أن يقضي فترة ســــجنه في 
نهايات األســــبوع، وذلك ليتمكن من مواصلة 
العـمــــل حتـــــى يتمــكــــن مــــن إعــالــــة زوجته 

وطفليه.
وقالــــت المحاميــــة كيمبرلــــي بانــــدوه إن 
ماكغيــــل لم يكن لديه محــــام عندما حكم عليه 
بالســــجن، وإنها ســــوف تدافع عنه، مشــــيرة 

إلــــى أنها قدمت طلبا للمحكمة باســــم موكلها 
لســــحب اعترافه. وأضافت باندوه إن المدعي 
العام استدرج ماكغيل لإلقرار بذنبه، واستغل 
حاجتــــه للعمل بأن عــــرض عليه أن يقضي 14 
نهايــــة أســــبوع في الســــجن، مؤكــــدة أنه في 
مثل هــــذه الحاالت يمكن الحكم بغرامة مالية، 
و“لكــــن يبــــدو أن ســــكان الحي اســــتخدموا 

نفوذهم لسجن ماكغيل“، على حد قولها.

} تشارلســتون (الواليات المتحدة) – عولجت 
ســـلحفاة بحرية نادرة جلديـــة الظهر تزن 230 
كيلوغراما من األنـــواع المهددة باالنقراض في 
متحف لألحياء المائيـــة االثنين بعد أن أنقذها 
مســـؤولو الحياة البرية بأعجوبة عقب العثور 

عليها ملقاة بمنطقة نائية على الشاطئ.
وقالـــت جينـــا كورمانـــي أســـتاذة الحياة 
البحرية بإدارة الموارد الطبيعية بوالية ساوث 
كاروالينا إن الســـلحفاة هـــي األولى من نوعها 
التـــي يجري إنقاذهـــا في الواليـــة وهي أيضا 
واحدة ضمن عدد ضئيـــل للغاية يعالج بإحدى 

منشآت التأهيل بالواليات المتحدة.
وقالت كيلي ثورفالسون مديرة برنامج إنقاذ 
السلحفاة البحرية بمتحف األحياء المائية في 
تشارلستون بوالية كاروالينا الجنوبية ”ال أكاد 

أصدق فقلما تتقطع بها السبل وحيدة“.
ورصد مســـؤولو الحيـــاة البريـــة بالوالية 

الســـلحفاة يوم الســـبت الماضي على ســـاحل 
محمية جزيرة يوكي- ســـاوث التي يبلغ طولها 
5.6 كيلمومتـــرات قـــرب جورج تاون بســـاوث 
كاروالينا. وقالت كورماني إن خمسة أشخاص 
قضوا نحو أربع ساعات النتشال السلحفاة من 
المحمية ثم نقلت بالسيارة بعد ذلك على مسيرة 

ساعة ونصف إلى الجنوب من تشارلستون.
وقالت اإلدارة القومية األميركية للمحيطات 
والغالف الجوي إن الســـلحفاة البحرية جلدية 
الظهر أكبر األنـــواع الحالية من نوعها وهي ال 
تحميها صدفة حقيقيـــة على ظهرها وقد يصل 

وزنها عند البلوغ إلى ألفي رطل.
وقال مسؤولو الحياة البرية إنهم يعتقدون 
أن الســـلحفاة  التـــي تعالج من حالة انســـداد 
معوي، أنثـــى بالغة ربما تكون قـــد تغذت على 
فضالت أو أكياس بالســـتيكية ظنـــا منها أنها 

قنديل البحر.
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