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[ مقاتلو الحشد الشعبي يمارسون عمليات قتل بدم بارد وحرق منازل ومساجد

} شـــرطي مصـــري يقـــف أمس في نوبة حراســـة خارج قاعة املؤمترات في مدينة شـــرم الشـــيخ 
الساحلية على البحر االحمر استعدادا الفتتاح املؤمتر االقتصادي الدولي الذي يستمر ملدة ثالثة 

أيام وتستقطب مصر خالله عددا كبيرا من الرؤساء واملسؤولني احلكوميني ورجال األعمال.

الجزائر تتحرك إلبقاء 

إخوان ليبيا في السلطة

اجلزائـــر  اســـتضافة  أثـــارت   – اجلزائــر   {
حلوار بني عدد قليل من الشـــخصيات الليبية 
اســـتغراب املتابعـــني مللف احلـــوار بني فرقاء 
األزمة الليبية، خاصة أنها جاءت قبل يوم من 
عقد اجللسة الثانية للحوار الليبي الليبي في 
املغرب، وهو حوار يدور برعاية األمم املتحدة.

ويأتـــي هذا احلوار وســـط اتهامات توجه 
إلى اجلزائر للســـعي إلى إبقـــاء إخوان ليبيا 

في السلطة.
ولئـــن بدا أن األمـــر ردة فعل جزائرية على 
جناح املغرب في اســـتضافة املؤمتر في تأكيد 
على الســـمعة التي أصبحت حتوزها اململكة، 
فـــإن مراقبني اعتبـــروا أن االنزعاج اجلزائري 
مـــن النجاح املغربـــي موجود، لكـــن ليس هو 

السبب الوحيد للمسارعة بعقد االجتماع.
وال تخفـــي اجلزائر أنهـــا دخلت على خط 
األزمة الليبية منذ فترة وأنها استضافت أكثر 
من 200 شـــخصية ليبية في اجتماعات ســـرية 
وأنها أمضت مع البعض من هؤالء اتفاقيات.

لكـــن التكتم اجلزائري حول أســـماء الذين 
وقعت اســـتضافتهم في الســـابق ســـرعان ما 
فضحتـــه قائمة املشـــاركني في اللقـــاء األخير 

الذي شهد ”اجتياحا“ لإلسالميني.
وحضـــر لقـــاء اجلزائر محمد صـــوان من 
الذراع السياســـية  حـــزب ”العدالة والبنـــاء“ 
جلماعة اإلخـــوان، وعبداحلكيم بلحاج رئيس 
حـــزب الوطـــن والقيـــادي الســـابق باجلبهة 
الليبيـــة املقاتلـــة، باإلضافة إلـــى أعضاء من 

املؤمتر الوطني املنتهية واليته.
وتوجـــت جولة احلوار التي جرت الثالثاء 
واألربعـــاء باجلزائر بتبني وثيقـــة تدعو إلى 
وقـــف فـــوري إلطالق النـــار، والتمســـك بحل 
سياســـي لألزمة، وهو ما اعتبـــره مقربون من 
البرملان املنتخب دعما لالنقالب على الشرعية 

وبحثا عن صيغة تعيد اإلخوان إلى السلطة.
وتدفـــع اجلزائـــر فـــي اجتـــاه الفصل بني 
معهـــم  املتحالفـــني  واإلســـالميني  اإلخـــوان 
الذين يســـيطرون علـــى طرابلس، وبني كتائب 
املتشـــددين في الشـــرق، وهي اخلطـــوة التي 
لـــم ترق حلكومـــة طبرق التي تـــرى في تبرئة 
تبريرا لســـيطرتها  الداعمـــني لـ”فجـــر ليبيا“ 

بالقوة على السلطة وتشريعا النقسام ليبيا.
وتتخـــوف اجلزائر من الـــدور الذي تلعبه 
مصـــر في الشـــرق من خـــالل دعمهـــا لعملية 
الكرامـــة التي قادها الفريـــق أول خليفة حفتر 
قبل أن يلتحق باملؤسســـة العسكرية ويصبح 
قائدا للجيش، لكنها لم تشر ولو بالتلميح إلى 

دور تركيا وقطر في ليبيا.
ويتهـــم ليبيون اجلزائـــر بكونها جزءا من 
احللف التركي القطـــري في ليبيا، وأنها تريد 
إعـــادة إدماج اإلخوان في املشـــهد الليبي بعد 
أن جنحت املؤسســـة العســـكرية في تضييق 
اخلناق عليهم، وانحسار شعبيتهم، فضال عن 
الهزائـــم التي تلقوها فـــي دول اجلوار (مصر 

وتونس).

التطهير الطائفي الخطوة التالية إلخضاع تكريت

مخـــاوف  زادت   – الديــن (العــراق)  صــالح   {
العراقيني من أن تنتهي معركة تكريت إلى حرب 
تطهيـــر طائفي تقوم بها ميليشـــيات احلشـــد 
الشـــعبي الشـــيعية املدعومة من إيران، وذلك 
عقب رواج صور وأشرطة فيديو لعمليات قتل 
وحرق منازل ومســـاجد وأراض تقف وراءها 

القوات احلكومية واحلشد الشعبي.
وأظهـــر مقطع فيديو، نشـــر علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، قيـــام قـــوات األمـــن 
العراقية وعناصر من احلشـــد الشعبي بحرق 
منازل ومســـاجد وبســـاتني ومحـــال جتارية 
وســـيارات في منطقة البوعجيـــل قرب مدينة 

تكريت التابعة حملافظة صالح الدين.
وأثارت هـــذه الصور شـــيخ األزهر أحمد 
الطيب الذي اتهم في بيان له احلشـــد الشعبي 
بـ“عمليـــات تهجير وقتل وإعدامـــات ميدانية 
ومجـــازر فـــي حـــق املدنيـــني الســـنة، وحرق 
مســـاجدهم، وقتل أطفالهم ونسائهم بدم بارد 

بدعوى محاربة تنظيم داعش“.

وظلت مشاركة ميليشيات احلشد الشعبي 
محـــل ريبة من سياســـيني عراقيـــني، وامتدت 
الشـــكوك إلى اإلدارة األميركيـــة التي تفاجأت 
بقـــدرة هذه امليليشـــيا املدعومـــة إيرانيا على 
التحرك في احلرب، وعّبرت عالنية عن تخوفها 

من نتائج سيطرة امليليشيات على تكريت.
األميركيـــة  األركان  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
املشتركة مارتن دميبسي وهو يتحدث عن دور 
احلشد الشعبي ”املسألة هي ما الذي سيحدث 
بعـــد ذلك مـــن حيـــث اســـتعدادهم للســـماح 
للعائالت السنية بالعودة إلى أماكنها (...) أم 

أن ذلك سيؤدي إلى وقوع فظائع وعقاب“.
األميركية بادرت  وكانت قناة ”ام بي سي“ 
بالكشـــف عن جرائم القـــوات العراقية حينما 
تتبع مراسل يعمل لديها احلسابات الشخصية 
لعناصر من وحدات مكافحة اإلرهاب العراقية 

على موقع ”إنستغرام“.
واكتشـــف املراسل آنذاك شـــريطا مصورا 
يظهـــر ســـجينا مقيـــد اليديـــن بينمـــا يطلق 

شخص آخر يرتدي زي اجليش العراقي النار 
على رأسه.

وأظهـــرت صـــورة أخرى لرأس شـــخص 
بشـــعر وحلية طويلني مقطوعـــة ومت وضعها 
على مقدمة ســـيارة ”هامفـــي“ أميركية حتمل 

لوحة أرقام تابعة للجيش العراقي.
وبـــدا جندي في اجليش العراقي ســـعيدا 
وهـــو يحمل نفس الرأس فـــي صورة منفصلة 

بجوار مدفع مثبت أعلى السيارة.
وعلـــق اجلنـــرال املتقاعـــد فـــي القـــوات 
اخلاصة األميركية جيمـــس غافريلز على تلك 
املشاهد املفجعة قائال ”ال ميكنك أن تقطع رأس 
أحدهم وتضعها على مقدمة ســـيارتك ألن ذلك 

غير مقبول ويعد جرمية حرب“.
وأضـــاف غافريلز، الذي شـــارك في قيادة 
الفرقة اخلامسة في القوات اخلاصة األميركية 
في العراق قبل عشر سنوات وواجه تنظيمات 
ســـنية متشـــددة، ”أعتقد أن ما يحـــدث هناك 

مقزز. أعتقد أننا فشلنا في العراق“.

وأظهرت صور أخرى شـــخصا يرتدي زيا 
عســـكريا وتظهر علـــى إحدى ذراعيه شـــارة 
وحـــدات التدخل الســـريع العراقية وهو يقف 

مبتسما على رأسني مقطوعتني.
والشـــهر املاضي عـــرض شـــريط مصور 
ملشـــتبهني مدنيـــني حتـــت االســـتجواب وهم 
ينكـــرون انتماءهـــم لداعـــش، ورغـــم ذلك قام 
أحدهم بإطـــالق النار على األشـــخاص الذين 

كانوا مستلقني على األرض.
ولم تتوقف املذابح عند الرجال أو الشباب 
بل طالت جرائم وميليشـــيات احلشد الشعبي 

الطائفية األطفال أيضا.
وفـــي مقطـــع آخـــر يحيـــط مجموعـــة من 
اجلنود بطفل وهم يعبثون ببنادقهم وتتعالى 
الصيحات حـــول قتله، بينما يســـيطر الرعب 
على الطفل امللقى على األرض وهو يستغيث.

وينتهي الشـــريط بقتل الطفل بعد اتهامه 
باالنتماء إلى داعش، رغم أنه يبدو أقل من سن 

الثانية عشرة. 

alarab.co.uk

صالح البيضاين

} صنعــاء – كشـــفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
عـــن اســـتعدادات عســـكرية وأمنيـــة وحالـــة 
استنفار يقوم بها احلوثيون ملا يبدو أنه قرار 

باقتحام مدينة عدن خالل وقت قريب.
وقالـــت املصـــادر إن احلوثيني يحشـــدون 
اآلالف من عناصرهم املســـلحة بزي عســـكري 
لتلك املهمة، وأن تنســـيقا يجـــري مع الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح لتسهيل مشاركة 
وحدات احلرس اجلمهوري والقوات اخلاصة 
التي مازالت تدين لـــه بالوالء في هذه املعركة 

املصيرية للطرفني.
وأضافـــت أن التنســـيق يهـــدف كذلك إلى 
االســـتفادة مـــن نفـــوذ الرئيس الســـابق لدى 
قـــادة الوحدات العســـكرية املوجودة في عدن 
واحملافظات اجلنوبية لالنضمام إلى العملية 

العسكرية املرتقبة.
وكان صالـــح قد هـــدد قبل أيـــام قليلة في 
كلمة ألقاها أمام حشـــد من أنصاره بأن يلقى 
الرئيس هـــادي نفس املصير الـــذي لقيه علي 
ســـالم البيض في صيف عام 1994 في إشـــارة 
إلـــى اقتحام القـــوات الشـــمالية للجنوب إثر 

إعالن البيض النفصال اجلنوب.
وتأتـــي هـــذه األنباء فـــي ظل اشـــتباكات 
متقطعـــة داخـــل محافظـــة عدن بـــني اللجان 
الشـــعبية التابعـــة للرئيس عبدربـــه منصور 
هـــادي وقـــوات األمـــن اخلاصـــة املرابطة في 
احملافظـــة والتـــي رفـــض قائدها املقـــرب من 

احلوثيني قرار إقالته من منصبه.
من مصـــادر خاصة في  وعلمـــت ”العرب“ 
عـــدن أن حالـــة التوتر تســـود احملافظة جراء 
وصـــول املزيد من التعزيـــزات للطرفني، حيث 
يتم إرسال العشرات من املسلحني إلى معسكر 
قـــوات األمـــن اخلاصـــة، ووصـــول املئات من 
مســـلحي اللجان الشـــعبية التابعة لهادي من 
محافظتي أبني وشـــبوة إضافة إلى عشـــرات 
اآلليات العسكرية واألفراد من منتسبي اللواء 

119 بقيادة فيصل رجب املقرب من هادي.
ويشـــير مراقبون إلى أن إقـــدام احلوثيني 
علـــى مغامـــرة بحجـــم اقتحام عدن عســـكريا 
أمر بات محتمال فـــي ظل املخاوف املتصاعدة 
من تضاعف حجم العزل السياســـي للجماعة 
الشـــيعية جـــراء ســـحب معظـــم الســـفارات 
لطواقمها مـــن صنعاء، وتزايد الدعم اإلقليمي 

والدولي لهادي.
تضـــاف إلى ذلك مخاوف من حدوث تغيير 
فـــي موازين القوى العســـكرية علـــى األرض 
لصالـــح هـــادي في جنـــوب اليمن مـــن خالل 

اســـتقطاب العديـــد من القـــادة العســـكريني 
املترددين وترتيب صفـــوف احلراك اجلنوبي 
الـــذي الزال منقســـما فـــي مواجهـــة صالـــح 

واحلوثيني.
ويرجح خبراء عسكريون تفجر املوقف من 
داخل عدن عن طريـــق وحدات اجليش واألمن 
التي تتكون في معظمها من جنود من شـــمال 
اليمـــن والتي هـــي في حد ذاتهـــا متثل قوات 
ضاربـــة في مواجهـــة جلان شـــعبية جنوبية 

قليلة التدريب والعتاد.
وتبقـــى العديـــد مـــن األلوية العســـكرية 
األخـــرى فـــي الضالـــع وحلـــج علـــى أهبـــة 
االســـتعداد للتدخل عســـكريا في حال لم يتم 
حســـم املعركة بشـــكل خاطف وســـريع يجنب 

احلوثيني انتقادات املجتمع الدولي.
وتشـــير املصادر إلـــى أن األلوية احمليطة 
بعـــدن وخصوصا تلك املتمركـــزة في الضالع 
وحلج املشارفتني لعدن تستقبالن بشكل يومي 
مئات املســـلحني احلوثيني حتـــى يتم اقتحام 
عدن حتت غطاء عسكري وذريعة مد يد العون 
للقـــوات العســـكرية املرابطة في عـــدن والتي 
تتعرض لهجوم من القاعدة بحســـب اخلطاب 
اإلعالمي الذي تروج له وسائل اإلعالم التابعة 

للحوثيني وحزب املؤمتر الشعبي العام.
وعلى الصعيد السياسي يعمل احلوثيون 
املرتبـــط  اجلنوبـــي  احلـــراك  حتريـــك  علـــى 
بإيران من خالل الهجـــوم على الرئيس هادي 
والتشكيك في شرعيته واعتبار بقائه في عدن 
خطرا على القضيـــة اجلنوبية ومحاولة لنقل 

الصراع الشمالي إلى اجلنوب.
وهـــو األمـــر الذي دأبـــت عليه فـــي األيام 
املاضية وسائل إعالم احلراك اجلنوبي ومنها 
التابعة لعلي ســـالم البيض  قناة ”عدن اليف“ 
والتي تبث من الضاحية اجلنوبية في لبنان.

من جهة أخرى كشفت وسائل إعالم تابعة 
للحوثيني أمس عن البدء في مناورات عسكرية 
تشـــارك فيها جلانهم الشـــعبية ووحدات من 
اجليش خاضعة لسلطتهم في منطقة ”البقع“� 
احملاذيـــة حملافظـــة جنران الســـعودية والتي 

تضم أغلبية من الشيعة اإلسماعيلية.
ويأتي التصعيـــد امليداني للحوثيني عقب 
سلســـلة من اخلطابـــات النارية التـــي ألقاها 
زعيـــم اجلماعة عبدامللك احلوثـــي وهدد فيها 
دول اخلليج واململكة العربية الســـعودية على 

وجه اخلصوص.
وينظر احملللـــون إلى هـــذه اخلطوة على 
أنها رســـالة حوثية لدول املنطقـــة بأن أمنها 
لن يكـــون على ما يرام في حال اســـتمرت في 

مواقفها املناهضة لالنقالب احلوثي.

الحوثيون يستنجدون بصالح 

للهجوم على عدن
[ مناورات استفزازية على الحدود مع السعودية

مؤتمر مصر املستقبل ينطلق اليوم بحثا عن نقلة اقتصادية نوعية  ص ٦ ، ١١ 

سينمائية تطلق 

صوت املرأة ودموع سبأ
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} طرابلــس - نفت ســــفيرة الواليات املتحدة 
لــــدى ليبيا، ديبــــورا جونز، أن تكــــون هي أو 
أي مســــؤول رسمي في احلكومة األميركية قد 
اشترطوا أن تكون جماعة اإلخوان املسلمني، 
أو أي أفــــراد آخريــــن ضمن تشــــكيلة حكومة 

الوفاق الوطني الليبي.
جاء تفنيد الســــفيرة جونز في تغريدة لها 
عبر حسابها الشــــخصي عبر موقع التواصل 
االجتماعــــي ”تويتر“ أمــــس األول. ووّجه عدد 
من السياســــّيني الليبيني اتهامــــات للواليات 

املتحــــدة بالتعامل مع امللــــف الليبي بطريقة 
غامضــــة وغير واضحــــة باعتبارها كانت من 
بني الــــدول في مجلس األمــــن الرافضة لطلب 

رفع حظر األسلحة عن اجليش.
كمــــا تكتفي الواليــــات املتحــــدة بالتنديد 
والشــــجب ألعمــــال العنــــف املتصاعــــدة دون 
التحرك على املســــتوى الدولــــي لوقف نزيف 
الــــدم ومســــاعدة احلكومــــة علــــى اجتثــــاث 
اإلرهــــاب واحلّد مــــن الفوضى املستشــــرية. 
ويثيــــر التعاطــــي األميركــــي مــــع الوضع في 

ليبيــــا مخــــاوف دول اجلــــوار التــــي أصبــــح 
أمنها مســــتهدفا بتســــلل اإلرهابيني وتهريب 
األســــلحة، كما أن عددا من الــــدول األوروبية 
وخاصــــة إيطاليــــا وفرنســــا وعلــــى خــــالف 
للواليات املتحدة، ال ميكنها االنتظار للتصرف 

حيال ما يحدث في ليبيا.
وكان تقرير أميركي عنون بـ“سري للغاية“ 
كشــــف في وقت سابق أن إدارة الرئيس باراك 
أوباما ســــعت إلى تطوير العالقات مع تنظيم 

اإلخوان املسلمني في ليبيا.

مســــؤولون  اســــتضاف  ســــنتني  ومنــــذ 
أميركيــــون مســــؤول العالقــــات العامــــة في 
التنظيم محمد جعير، الذي كان يزور واشنطن 
فــــي ذلــــك الوقت إللقــــاء محاضرة فــــي معهد 

كارنغي عن صعود اإلسالميني إلى احلكم.
وفــــي تقريــــر آخــــر مــــن وزارة اخلارجية 
األميركية وصف بـ“احلساس“، مت الكشف عن 
زيارة مساعد وزير اخلارجية وليام بيرنز إلى 
طرابلس التقــــى خاللها محمد صوان املراقب 

العام جلماعة اإلخوان املسلمني.

فاطمة الزهراء كريم اهللا

} الربــاط - قــــال نوفــــل البعمــــري الناشــــط 
احلقوقي املهتم بقضية الصحراء، واملشــــارك 
في الوفد الذي زار مخيمات تندوف إن ”املغرب 
يعرف على حدوده اإلقليمية، ضغطا إرهابيا، 
جراء تطور األحداث في املنطقة بظهور أنصار 
الشــــريعة على احلدود اجلزائرية التونسية، 
وتســــلل مقاتلــــني من داعــــش إلــــى ليبيا، ثم 

انتشار  القاعدة في منطقة شمال أفريقيا“.
وأكــــد نوفــــل البعمــــري فــــي حــــوار مــــع 
”العــــرب“، أن هناك جــــزءا كبيرا مما يســــمى 
التابــــع للجبهة، داخل  ”اجليش الصحراوي“ 

ليبيا للقتال إلى جانب اجلماعات املتطرفة.
وطالب البعمري، املجتمع الدولي واالحتاد 
األوروبي، بتحمل مســــؤولياتهما، ألن الوضع 
الــــذي تعيشــــه دول الســــاحل األفريقي ودول 
جنــــوب الصحراء والوضع اخلطير في ليبيا، 

ميكنه أن يجر املنطقة برمتها إلى املجهول.
وســــبق للمغرب أن حذر قبل ســــنوات من 
انضمام ســــكان مخيمات تنــــدوف إلى تنظيم 
القاعــــدة، الناشــــط فــــي الصحــــراء األفريقية 
الكبرى، داعيــــا املجتمع الدولــــي إلى مراقبة 
األوضــــاع فــــي تندوف خاصة فــــي ظل حتول 
البوليســــاريو تدريجيــــا إلى منظمــــة داعمة 

لإلرهاب.
يشار إلى أن محمد صالح التامك املندوب 
العــــام إلدارة الســــجون في املغــــرب، أكد في 
تصريحات ســــابقة أن اجلماعــــات اإلرهابية 
التي تنشــــط في منطقة الســــاحل والصحراء 
أصبحت مناصــــرة لدعاة االنفصال، وأن ما ال 
يقل عن 100 عضو من البوليســــاريو ينتمون 
للقاعــــدة ببــــالد املغــــرب اإلســــالمي، وحركة 

التوحيــــد واجلهــــاد بغــــرب أفريقيــــا. ويرى 
مراقبــــون أّن البوليســــاريو املدعومة من قبل 
اجلزائر تتواطأ مع اجلهادّيني وتستنجد بهم 
كي تعّطل مســــار احلوار في قضية الصحراء 

املغربية.
هذا ودعا تقرير املركز الدولي للدراســــات 
حــــول اإلرهــــاب التابــــع ملجموعــــة التفكيــــر 
فــــور  إنســــتيتيوت  ”بوتومــــاك  األميركيــــة، 
بوليســــي ســــتاديز“، في بداية السنة احلالية 
إلى تفكيك ميليشــــيات البوليساريو وإطالق 
ســــراح احملتجزين في مخيمات تندوف، التي 
ملجنــــدي القاعدة  أصبحــــت ”مجاال خصبــــا“ 

والتهريب بجميع أشكاله.
وقال مديــــر املركــــز، يوناه ألكســــندر، إن 
”املجموعــــة الدولية أصبحــــت مدعوة أكثر من 
أي وقت مضى إلى العمل على إحصاء ســــكان 
مخيمات تنــــدوف“، مبرزا أن هــــذه املخيمات 
متثل ”تهديدا لألمن اإلقليمي، لكونها أصبحت 

مجاال خصبا لتجنيد اإلرهابيني واملهربني“.

وحــــذرت الدراســــة، التــــي تناولــــت واقع 
أفريقيــــا  بشــــمال  اإلرهابيــــة  التهديــــدات 
والساحل، من أن تنظيم القاعدة ببالد املغرب 
اإلســــالمي وجماعات إقليمية متطرفة أخرى 
تبحث عن ”اســــتغالل الوضع بهذه املخيمات 
التــــي تخضــــع ملراقبــــة البوليســــاريو للقيام 

بحمالت جتنيد مكثفة“.
وحــــول زيارتــــه ملخيمــــات تنــــدوف قــــال 
نوفل البعمري إن ”قادة جبهة البوليســــاريو 
ميارســــون إرهابــــا وحشــــيا علــــى الســــاكنة 
بحرمــــان النســــاء واألطفــــال مــــن احلاجات 
العالــــم  عــــن  الســــاكنة  وعــــزل  الضروريــــة، 
اخلارجــــي، كنــــا نعتقد أننا ســــنجد مخيمات 
مفتوحة كباقي مخيمات الالجئني في العالم، 
لكن الوضع هناك أشــــبه بالثكنات العسكرية، 
املخيمات مقســــمة إلى خمس جهات متباعدة 

يصعب التواصل بينها“.
وأكــــد على أن قيــــادة اجلبهــــة تهدف إلى 
االغتنــــاء مــــن هذا امللــــف وإطالتــــه، من أجل 

حتقيــــق ثروة حقيقة وحتويل احملتجزين إلى 
وسيلة للتسول الدولي، والتالعب باملساعدات 
اإلنســــانية، وتوزيعهــــا مبنطق احملســــوبية 
لألطروحــــة  معارضــــة  جهــــة  أي  أن  بحيــــث 

االنفصالية، ُمتنع عنها املساعدات“.
وأشــــار الناشــــط احلقوقــــي فــــي حديثه 
مع ”العــــرب“، إلــــى أن ”قادة البوليســــاريو، 
ترتكب أبشــــع اجلرائــــم في حق اإلنســــانية، 
مثــــل التعذيــــب، وعمليات االختفاء القســــري 
واالعتقــــاالت التعســــفية، باإلضافة إلى الدفع 
باألطفال للمشــــاركة في احلــــروب والنزاعات 

املسلحة“.
وتعمل جبهة البوليساريو على التشويش 
علــــى مقتــــرح احلكــــم الذاتــــي للتســــتر على 
ملفات الفساد واالنتهاكات الصارخة حلقوق 
اإلنســــان في مخيمات تندوف، وتالحقها هذه 
الفترة اتهامات بســــرقة املساعدات اإلنسانية 
املوجهــــة إلى الالجئني وفقا ملا كشــــفه املكتب 

األوروبي ملكافحة الرشوة. 
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◄ أكدت تقارير إخبارية أن مئات 
المحتجين احتشدوا لليوم الثاني في 
مدينة كيدال بشمال مالي تعبيرا عن 
رفضهم لخطة سالم أولية تقوم فيها 

األمم المتحدة بدور وساطة بينما تجمع 
قادة االنفصاليين الطوارق لمناقشة 

االتفاق المقترح مع أنصارهم.

◄  دعت المفوضية العليا لحقوق 
اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، 

الحكومة الموريتانية، إلى اإلفراج عن 
ثالثة حقوقيين موريتانيين يقبعون 
في السجن بعد إدانتهم بتهم تتعلق 

بالعصيان المدني والتجمع غير 
المرخص.

◄  تبنى تنظيم داعش حادث االعتداء 
على مركز شرطة بمنطقة زاوية 

الدهماني بجانب مبنى وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي وسط العاصمة 

طرابلس.

◄  أعلنت المعارضة الموريتانية 
رفضها ألي حوار مع السلطة، إذا لم 
يتم حل أزمة آالف العمال المضربين 

في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم 
(اسنيم) بشكل نهائي وكامل.

◄  رخصت السلطات المغربية الثنتي 
عشرة جمعية تشتغل في مجال حقوق 
اإلنسان، وضمنها جمعيتان تنحدران 

من األقاليم الجنوبية للمملكة، أسسهما 
العديد من انفصاليي الداخل الناشطين 

في المدن الصحراوية.

◄  دعا رئيس الحكومة اإليطالية، ماتيو 
رينزي، رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم 

في ليبيا، بيرناردينو ليون، إلى سرعة 
التحرك لحل األزمة الليبية، مثنيا على 

جهوده التي يقدمها في سبيل جمع 
األطراف الليبية.

باختصار

أنصار البوليساريو يقاتلون إلى جانب التنظيمات الجهادية في ليبيا

[ تحول تندوف إلى معقل للمتشددين يقلق السلطات المغربية
تعمــــــل جبهــــــة البوليســــــاريو االنفصالية 
املدعومة من اجلزائر على تعطيل مســــــار 
املفاوضات بشأن حّل النزاع الصحراوّي، 
وتستغل ميليشيات االنفصالّيني األوضاع 
املتدهورة في تندوف لتهريب السالح إلى 
املجموعات اإلرهابية والدفع مبقاتليها إلى 

االنخراط في التنظيمات اجلهادية. 

«يجب استكمال املرحلة االنتقالية في ظرف ستة أشهر تكون فيها 
حكومة وفاق وطني تعمـــل وفق برنامج محدد في مقدمته الترتيبات 

األمنية مثل استكمال بناء املؤسسات وسحب األسلحة».

عبداحلفيظ غوقة
نائب رئيس املجلس االنتقالي الليبي سابقا

«كل األنشـــطة التـــي تقوم بها الســـلطات تحت شـــعار محاربة الرق 
تدخـــل في إطار مقاربة رســـمية تهـــدف إلى تلميع صـــورة البالد في 

املجال الحقوقي أمام املجتمع الدولي».

باال توري
األمني العام حلركة ”إيرا“ املوريتانية

«تدخـــل الجيـــش لفـــض احتجاجات عني صالـــح، طبيعـــي وتم طبقا 
ملهامه ألنه يتعلق بمنطقة حدودية، وحماية املنشآت تدخل ضمن 

صالحياته».

لويزة حنون
األمينة العامة حلزب العمال في اجلزائر

} تونس - أكد وزير الداخلية التونسي محمد 
الناجم الغرســـلي، أن هناك بعـــض العناصر 
اإلرهابية التي تســـعى إلى تهريب األســـلحة 
عبر الحدود الجنوبية الشرقية وتخزينها في 
تونـــس بنية التدرب عليها واســـتعمالها عند 
الحاجـــة فـــي مواجهة قوات األمـــن والجيش 

التونسيين.
وكشف وزير الداخلية التونسي أن ”قوات 
الجيـــش التونســـي تمكنـــت من الكشـــف عن 
مخازن لألســـلحة الحربية والذخيرة والمواد 
المتفجـــرة وعن بعض التنظيمـــات اإلرهابية 
عـــالوة على القضاء على عـــدد من اإلرهابيين 
واعتقـــال عـــدد منهـــم خصوصـــا فـــي جبال 
محافظـــات القصرين والـــكاف وجندوبة التي 

تتخذ منها منطلقا لنشاطاتها اإلرهابية“.
وفـــي نفس الســـياق، ذكـــر تقريـــر لموقع 
”إنترناشـــيونال بيزنس تايمـــز“ األميركي أن 
تونس تواجه تهديـــدات حقيقية نتيجة تدفق 
األسلحة من ليبيا، فضال عن عودة التونسيين 

الجهاديين إلى البالد مرة أخرى.
ونقل التقرير، مخاوف محللين أمنيين من 
التهديد الذي يمثله تهريب األسلحة عن طريق 

المعابر الرسمية بين تونس وليبيا.
وأفـــاد عماد ِمســـدوا، محلل سياســـي في 
شـــؤون المغـــرب العربي، بأن األســـلحة التي 
تتـــم مصادرتها قرب الحدود مع ليبيا موجهة 

تحديدا للجماعات المتشّددة في تونس.
وانتشرت األسلحة في تونس بعد االعتداء 
على المقرات األمنية في كامل تراب الجمهورية 
إّبـــان الثورة حيـــث تمكن عدة أشـــخاص من 
الحصول على أســـلحة رجال األمـــن المخبأة 

داخل المراكز ومناطق األمن.
وبعد ذلك أصبحت ليبيا المنفذ الرئيســـي 
لدخول األسلحة إلى تونس عن طريق التهريب 
في ظـــل االنفالت األمني فـــي البلدين وضعف 

المراقبة الحدودية بينهما.
وتنتشر على طول الحدود البرية المشتركة 
بين تونس وليبيا التجـــارة الموازية (تجارة 
غيـــر رســـمية) وتهريب المحروقات والســـلع 

المختلفة وأيضا األسلحة.
ففي مطلع هذا األسبوع قال وزير الداخلية 
التونســـي ناجم الغرسلي إن ”اإلرهاب يتغذى 
من التهريب، والتهريب يتعايش مع اإلرهاب“.
وكشـــف تقرير ســـابق، للبنـــك الدولي أن 
قرابة 20 بالمئة  من أهالي بن قردان يشتغلون 

في التجارة الموازية والتهريب.
وتستغل الجماعات المتشددة هذا الوضع 
لتقيـــم تحالفات مـــع  بعض التّجـــار لتهريب 
األســـلحة إلى تونس، فقد ســـّجلت السلطات 
عديـــد العمليـــات الخاصة بتهريب األســـلحة 
والمخـــدرات عبر المنافـــذ الحدودية الرابطة 

بين تونس وليبيا. 

وزير الداخلية التونسي يحذر 

من انتشار األسلحة في البالد

نوفل البعمري:

البوليساريو تمارس إرهابا 

وحشيا على الصحراويين 

بحرمانهم من حقوقهم

الواليات المتحدة تنفي اشتراط مشاركة إخوان ليبيا في حكومة الوحدة

صابر بليدي

} اجلزائــر - رغـــم هيمنـــة الهاجـــس األمني 
وتنامي نشاط التنظيمات اجلهادية على أشغال 
الدورة 32 ملجلس وزراء الداخلية العرب، إال أن 
البيان اخلتامي للدورة، خال من أي قرار عملي 
أو خطـــوة ميدانية توحي إلـــى تقارب وجهات 
النظـــر العربية، حتى في شـــقها األمني، حيث 
مت االكتفـــاء بـ“احلض علـــى والدعوة إلى“، مع 
ترحيل اآلليات والتدابيـــر الالزمة إلى مواعيد 

غير معلومة.
حتولت الدورة 32 ملجلـــس وزراء الداخلية 
العـــرب التـــي اختتمـــت مســـاء األربعـــاء في 
العاصمـــة اجلزائريـــة، إلى منبر الســـتعراض 
مقاربـــات الـــدول واحلكومـــات فـــي محاربـــة 
اإلرهاب، والتحذير من تنامي نشاط التنظيمات 
اإلرهابية املهددة الستقرار املنطقة، دون وضع 
آليـــات وتدابيـــر ميدانيـــة لتضافـــر اجلهـــود 
والتعاون بني وزراء الداخلية العرب وأجهزتهم 

األمنية للحد من الظاهرة.
واألردن  كاجلزائـــر  البعـــض  روج  وفيمـــا 
واملغـــرب ومصر لإلســـتراتيجيات املطبقة في 
بلدانهـــم لتطويق ومحاربة النشـــاط اإلرهابي، 
ظهر التفـــاوت واضحا بـــني املقاربات العربية 
فـــي حتديد املفاهيـــم واملصطلحـــات واآلليات 
امليدانيـــة املتعلقة باإلرهاب، حيث طلبت بعض 
الدول يـــد العون، للوقوف فـــي وجه االجتياح 

اإلرهابي بسبب التمدد القوي لتنظيم داعش.

وظهر مـــن مداخـــالت الوزراء العـــرب، أن 
االلتبـــاس فـــي الـــرؤى وفـــي حتديـــد مفهوم 
اإلرهاب مـــازال قائمـــا، ولم يتـــم االتفاق على 
احلـــد األدنى للفصل بني التنظيمات املســـلحة 
ذات األيديولوجية اجلهادية، وبني املعارضات 
املســـلحة والسياسية، وبني احللول السياسية 
واحللول األمنية ملعاجلة الوضع، وبني جتفيف 

منابع التمويل والتموين وجترمي دفع الفدى.
وجاء البيان اخلتامي الـــذي حصلت ”العرب“ 

على نســـخة منه، خاليا من قـــرارات أو تدابير 
ميدانيـــة ملواجهـــة خطـــر اإلرهـــاب، واكتفـــى 
بالدعـــوة إلـــى ســـن قوانـــني جتـــرم االلتحاق 
بالتنظيمات اإلرهابية، وقال ”إن املجلس يدعو 
الدول األعضاء إلى سن قوانني جترم االلتحاق 
باجلماعـــات أو محاولة االلتحـــاق باجلماعات 
اإلرهابية مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن“.

وأكد على ضرورة ”اتخـــاذ الدول األعضاء 
التدابيـــر واآلليـــات الكفيلـــة، وســـن القوانني 

الالزمـــة ملكافحة جرائم تقنيـــة املعلومات التي 
أصبحت تستغلها اجلماعات اإلرهابية املتطرفة 
في الترويج ألعمالها، وتوســـيع نطاق نشاطها 
ونشـــر أفكارها واســـتقطاب املجندين، وتعزيز 
التعـــاون فيما بينها في هـــذا املجال، والتأكيد 
على دور اإلعالم في التصدي للظاهرة“. دون أن 
يشير إلى أجندة معينة أو خارطة طريق حتدد 

كيفية وضع التدابير وموعدها.
وتبنى مجلس وزراء الداخلية العرب دعوة 
اجلزائـــر إلـــى عقد نـــدوة دولية حـــول ظاهرة 
اإلرهاب وحتليل أسبابها وجتلياتها وأموالها، 

حتت إشراف منظمة األمم املتحدة.
وقـــال وزير الداخلية اجلزائري طيب بلعيز 
”العالـــم في حاجـــة لتحديـــد مفهـــوم اإلرهاب 
وإبـــرام اتفاقية دولية شـــاملة حـــول اإلرهاب 
العاملـــي، وتقدمي التمييز الالزم بني ما ينســـب 
لإلرهاب بشـــكل موحد ومحدد وبني ما ينسب 

إلى قيم األديان“.
وأكـــد بلعيز علـــى أن االعتمـــاد على احلل 
األمني لوحـــده غير كاف للقضـــاء على ظاهرة 
اإلرهـــاب، وأن مكافحـــة هـــذه الظواهر تتطلب 
مســـاهمة عوامـــل أخرى علـــى غـــرار التربية 

واإلعالم واملجتمع املدني.
وأشار في هذا الصدد ”إلى ضمان ممارسة 
إعالميـــة تلتزم بأخالقيات املهنـــة وضوابطها 
القانونية، حتى ال تصبح منبرا لدعاة التطرف 
والتحريـــض وأداة لترويـــج األفكار التي تدعو 

إلى احلقد والعنصرية والتطرف“.

داعش والقاعدة يخيمان على مجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر

تفكك اإلستراتجيات والتباس املفاهيم يطيالن عمر اإلرهاب في العالم العربي

البوليساريو تدفع بصحراويي تندوف لالنضمام إلى الجماعات املتشددة

ّ



3 الجمعة 2015/03/13 - السنة 37 العدد 9855

أخبار

الســـريعة  التطـــورات  قـــادت   - أنقــرة   {
والعاصفة فـــي كل من العراق وســـوريا أمير 
قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمس بشكل 
عاجـــل إلى أنقرة حيث كانـــت له مباحثات مع 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، أّكدت 
مصادر صلتهـــا الوثيقة بفوضى أمنية كبيرة 
بصدد احلدوث على احلدود السورية العراقية 
التركيـــة، بفعل ما يواجهـــه تنظيم داعش من 

ضغط عسكري في العراق.
وأكدت ذات املصادر وجود تخّوفات تركية 
جدية من اندفـــاع مقاتلي داعش نحو أراضي 
تركيـــا التـــي يعرفونها جيدا حيث ســـبق أن 

عبروا بها باجتاه سوريا والعراق.
وبشـــأن الـــدور املأمـــول تركيًا مـــن قطر، 
شـــرحت ذات املصـــادر أن أنقرة تعـــّول على 
الصـــالت الكبيـــرة للدوحة بهـــؤالء املقاتلني 
للجمهم وتوجيههم، فضال عن احلاجة التركية 
للقوة املاليـــة القطرية في االســـتعداد للخطر 

الّداهم.
وعلى مدار الســـنوات الثالث األخيرة بدا 
التنســـيق القطري التركي كبيرا خصوصا في 

ما يتعلق بامللف السوري.
وباإلضافة إلى الســـاحة السورية، أبرزت 
التطورات املتســـارعة في احلـــرب الدائرة في 
العـــراق، أن لتركيا طموحـــا في لعب دور على 
الســـاحة العراقية، وتزّعـــم جبهة احلرب على 
داعـــش في املوصل بعد أن بـــدا أن دور إيران 
يتضخـــم في جبهة تكريت. وحســـب املراقبني 
فـــإن الوضع فـــي العـــراق يفتح لتركيـــا بابا 

إلعادة تسويق نفسها كمتزعم للجبهة السنية 
مبواجهة املّد الشيعي اإليراني.

غير أّن مراقبني يؤكدون أّن األمر ال يتعّلق 
فقـــط بطموحـــات تركية في العـــراق، بقدر ما 
يتعّلق مبخـــاوف ومحاذير أمنية مســـتّجدة، 
حيـــث باتـــت تركيا تخشـــى حـــدوث فوضى 
وانفالت أمني على احلـــدود التركية العراقية 
السورية ناجمني عن تراجع مقاتلي داعش من 
العراق واندفاعهم نحـــو األرض التركية التي 
يعرفونها جيدا باعتبارهم عبروا بها وتدربوا 

عليها.
وقالت مصادر إن تفاصيل متويل املجهود 
التركي في مواجهة خطر تدفق مقاتلي داعش 
لـــم يغب عـــن محادثات األميـــر متيم أمس مع 
الرئيـــس التركي في أنقرة، فضـــال عّما متلكه 
الدوحـــة من بنـــك معلومات ثري عـــن تركيبة 
املجموعـــات املقاتلة على األراضي الســـورية 

والعراقية وقياداتها وحتركاتها. 
وواجهـــت كل مـــن تركيـــا وقطـــر خـــالل 
األسابيع املاضية محاذير تراجع دورهما على 
الساحة الســـورية مع تراجع دور املجموعات 
املســـّلحة التي تشـــتركان في دعمها، ما يعني 
إفالت زمـــام املبادرة والتحكـــم في اجلماعات 

املقاتلة هناك من يديهما.
وكانـــت مصـــادر مّطلعـــة كشـــفت مؤخرا 
أن االتفاق العســـكري املبـــرم حديثا بني قطر 
وتركيا هو مجـــرد غطاء لعودتهما إلى امللعب 
السوري من جهـة الشمـال، وإعـادة جهـودهما 
فـــي تدريب ومتـويـــل املجموعات اإلســـالمية 
التـــي دأبتا علـــى دعمهـا منذ بـــدء النزاع في 

سوريا.
وشـــرحت املصادر أّنه جرى التوافق على 
الســـماح بحضور عســـكري قطري مع خبراء 
أتراك يتولون تدريب حشـــد شـــعبي سني من 
املقاتلني الســـوريني واألجانب الذين يتسللون 
من األراضي السورية وإليها عبر تركيا، فضال 
عن أنه يوفر غطاء كامال حلركة الطائرات بني 
القواعد العســـكرية فـــي قطر وتركيـــا ويبرر 

عمليـــات تســـليح املجموعات التـــي تدعمها 
الدوحة. وســـاعدت قطر وتركيا في تأســـيس 
”اجلبهة الشامية“ وهي مظلة تتكون من ثالثة 
فصائل رئيســـية هي ”حركة نورالدين زنكي“ 

و”جيش املجاهدين“ و”كتيبة التوحيد“.
وتوصـــف هـــذه املجموعـــات اإلســـالمية 
وبعضها على  بـ”احلشـــد الشـــعبي الســـني“ 

عالقة باإلخوان وأخرى سلفية التوجه.
وحتركت تركيا مؤخرا بقوة لتقدمي نفسها 
كحليـــف ســـني يواجـــه التمـــدد اإليراني في 
املنطقة بعد أن فشـــلت محاولتهـــا األولى في 
الهيمنة على املنطقة من خالل تبّنيها مشروع 

اإلخوان املسلمني.
ويبلغ تعـــداد مقاتلي ”اجلبهة الشـــامية“ 
حوالـــي ٢٥ ألفا، ثم انضـــم إليها قرابة ٣ آالف 
مقاتـــل مـــن حركة ”حـــزم“ املدعومـــة أميركيا 
وســـعوديا، والتي أعلنت حّل نفسها والتحاق 
مقاتليها بـ”اجلبهة الشـــامية“ بعد أن خسرت 

معاركها مع جبهة النصرة.
في إدلب  ويتركز وجود ”اجلبهة الشامية“ 
وحلب، وتضاف إليها حركة ”أحرار الشـــام“، 
وهي قوة حتت ســـيطرة قطريـــة تركية أيضا، 

وتنتشر في عدد من احملافظات السورية.
ورغم أن قطر تتجنـــب احلديث عن دعمها 
لهـــذه املجموعـــات اإلســـالمية، إال أن تقارير 
كثيرة كشـــفت عن وجود هذه العالقة ما سّهل 
للدوحة مهمة الوســـاطة في اإلفـــراج عن عدة 
رهائن لبنانيـــني وفيجيني والرهينة األميركي 

بيتر ثيو كيرتس.
وكانـــت جلنة معنية في البرملان التركي قد 
صادقت منذ أســـابيع على اتفاق عسكري بـني 
تركيا وقطـر يســـمـح بنشــــر قـوات مشتـركـة 
بــــني البلـديـــن عنــــد احلاجة، وبنشـــر قوات 
تركية فـــي قطـر أو قطريـة في تركيـا حســــب 

الضـرورة.
وقال رئيس جلنة الشـــؤون اخلارجية في 
البرملان التركـــي، برات جونقـــار إن االتفاقية 
تتضمن تبـــادل خبرات التدريـــب العملياتي، 
وتطوير الصناعات العســـكرية، مـــع إمكانية 
تبادل نشـــر قوات مشـــتركة بـــني البلدين إذا 
اقتضـــت احلاجة، وإجراء مناورات عســـكرية 

مشتركة.

وســـبق أن وّقع أمير قطر الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني مـــع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان خـــالل زيارتـــه ألنقرة في ديســـمبر 
املاضي عددا من االتفاقيات، أبرزها تأســـيس 

مجلس ثنائي للتعاون االستراتيجي.
أنقـــرة  إن  عســـكريون  خبـــراء  ويقـــول 
والدوحـــة تريـــدان اســـتباق أّي معركـــة برية 
ضـــد تنظيـــم داعش فـــي ســـوريا، وأن تقدما 

نفسيهما لواشـــنطن على أنهما قادرتان على 
حتضير ميليشـــيات ســـورية ملواجهة داعش 
شبيهة مبيليشـــيات احلشد الشعبي املدعومة 
إيرانيـــا أو أن تلعـــب نفس دور البيشـــمركة 
(احلشـــد الشعبي الكردي) في كوباني، خاصة 
أن الواليـــات املتحـــدة ما عـــادت مهتمة كثيرا 
بتفاصيل املجموعات السورية املعارضة طاملا 

أنها ليست حتت راية داعش.

جهود تركية قطرية عاجلة لتطويق ارتداد داعش على أنقرة

[ مخاوف من اندفاع مقاتلي التنظيم إلى تركيا تحت ضغط الحرب في العراق [ فوضى على الحدود التركية السورية العراقية
الطابع االســــــتعجالي لزيارة أمير قطر أمس إلى تركيا يجد تفســــــيره في الوضع اخلطير 
على احلدود التركية العراقية السورية واملنذر بانفالت زمام اجلماعات اإلسالمية املقاتلة 

من يد البلدين اللذين دعماها، وارتدادها من ثمة على تركيا.

حاجة تركية إلى مظلة قطرية ملواجهة األجواء اإلقليمية العاصفة

ما تحتاجه تركيا من قطر

◄ بنك معلوماتها عن الجماعات 
     المتشددة

◄ كلمتها المسموعة لدى تلك الجماعات 
     وقياداتها

◄ الجانب المالي واالقتصادي

◄ أعلنت هيئة علماء املسلمني في 
العراق أمس عن وفاة أمينها العام 
الشيخ حارث الضاري عن عمر ٧٤ 

عاما، علما أن الضاري مقيم في 
األردن منذ سنوات.

◄ تسلم العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس رسالة من 

أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح نقلها إليه السفير 

الشيخ ثامر بن جابر األحمد الصباح، 
ولم تكشف وكالة األنباء السعودية 

التي أوردت اخلبر عن محتواها.

◄ اختتمت فعاليات التمرين البحري 
اخلليجي املشترك احتاد١٧ والذي 
أقيم في دولة اإلمارات على مدار 

عشرة أيام ومت خالله تطبيق عدد 
من التدريبات العسكرية البحرية 

تتصل بتخطيط العمليات والدفاع 
ضد األهداف السطحية واجلوية، 

واإلسناد املشترك واالتصاالت 
باستخدام أحدث التقنيات.

◄ قتل أمس الشيخ قبلي ميني موال 
جلماعة أنصار احلوثي إثر تفجير 
عبوة ناسفة استهدفت سيارته في 

محافظة البيضاء وسط اليمن.

◄ أعلن القنصل السعودي في عدن 
عبدالله محمد اخلالدي الذي عاد 

إلى بالده مؤخرا بعد ثالثة أعوام 
قضاها مختطفا في اليمن على يد 

تنظيم القاعدة أّنه سيعود إلى عمله 
الدبلوماسي.

◄ قالت وسائل إعالم عراقية إن 
الرئيس فؤاد معصوم يرفض 

املصادقة على أحكام اإلعدام الصادرة 
عن القضاء العراقي خالل حقبة 

رئيس الوزراء السابق نوري املالكي 
«لعدم قناعته بعدالة تلك األحكام». 
علما أن نائبا سابقا لرئيس البالد 
هو طارق الهاشمي، ونائبا سابقا 

بالبرملان هو أحمد العلواني يواجهان 
هذا احلكم.

باختصار دول الخليج تدعم شرعية هادي وتبقي باب الحوار مفتوحا أمام الحوثيني

} الريــاض - جـــّددت دول مجلـــس التعـــاون 
اخلليجي أمس دعمها للشرعية الدستورية في 
اليمـــن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، 
مانحة جماعة احلوثي فرصـــة االنضمام إلى 
احلوار واملشـــاركة فـــي صياغة حـــّل توافقي 
ســـلمي للوضع البالد، ومؤكدة في ذات الوقت 

قدرتها على حفظ أمنها وحماية حدودها.
وقـــال وزير خارجيـــة قطر خالـــد العطية 
إن دول مجلـــس التعاون لديهـــا من اإلمكانات 
واإلجـــراءات التـــي لـــم تعلن عنها فـــي العلن 
حلماية حدودها وســـيادتها، مشـــيرا إلى أن 

احلوثيني مدعوون ملؤمتر الرياض.
وفـــي مؤمتر صحفي مشـــترك مـــع األمني 
العام ملجلس التعـــاون اخلليجي عبداللطيف 
الزيانـــي فـــي العاصمة الســـعودية الرياض، 
فـــي أعقاب اجتمـــاع وزاري خليجـــي، تصّدر 
امللف اليمني أجندة مباحثاته، قال العطية إن 
الدعـــوة للحوار اليمني املزمع أن تســـتضيفه 
الريـــاض حتت مظلـــة مجلس التعـــاون، هي 

دعوة موجهة للجميع، مبن فيهم احلوثيون.
وقـــال إن احلوثيـــني مكـــون مـــن مكونات 
الشـــعب اليمني وهم من ضمن من وجهت لهم 
الدعوة للحضور، فيما يرجع قبول الدعوة من 

عدمه لهم.
وفـــي رده علـــى مـــا إذا كان احلوثيـــون 
سيشـــاركون في مؤمتر الرياض من عدمه، قال 
وزير خارجية قطر: الدعـــوة مفتوحة للجميع 
ونتمنـــى من اجلميـــع املشـــاركة للخروج من 
اليمن إلى بر األمان. وكشـــف العطية أن لقاءه 
املبعوث األممي لليمن جمال بنعمر في الدوحة 

هدفه التباحث في القضية اليمنية.
وأضـــاف: بنعمـــر قام بـــدور كبير، وميكن 
البنـــاء على هذا الـــدور بالوصول إلى نتيجة، 
نريد حـــوارا يرتكـــز على مخرجـــات احلوار 

الوطني في اليمن واملبادرة اخلليجية.
واملبادرة اخلليجية هي اتفاقية سياســـية 
وضعتهـــا دول اخلليج حلـــل األزمة في اليمن 
إثر اندالع ثورة شـــعبية ضد الرئيس السابق 
علـــي عبدالله صالـــح عـــام ٢٠١١، نصت على 

خطوات نقل الســـلطة وتشـــكيل حكومة وفاق 
وطني مع متتـــع صالح باحلصانة بعد تنازله 

عن احلكم. 
من جهته، أوضـــح الزياني، خالل املؤمتر 
الصحفـــي ذاتـــه، أن املؤمتر املزمـــع عقده في 
الرياض يختلف عن احلوار الدائر في صنعاء، 
حتت إشـــراف أممي، وبّني أن املدعوين هم كل 

من يريد احلفاظ على أمن واستقرار اليمن.
وأوضح أن األهداف من هذا املؤمتر حددها 
الرئيـــس اليمني في الرســـالة التـــي وجهها 
للعاهل الســـعودي بتاريـــخ  ٧ مارس  اجلاري 
وهـــي: احملافظة علـــى أمن واســـتقرار اليمن 
وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض االنقالب 
عليهـــا، وعدم التعامل مع ما يســـمى باإلعالن 
الدســـتوري ورفض شرعنته، وإعادة األسلحة 
واملعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة 

لبسط سلطتها على كافة األراضي اليمنية.
وتابع ســـاردا أهـــداف املؤمتـــر: اخلروج 
باليمن من املأزق إلى بر األمان مبا يكفل عودة 
األمـــور إلـــى نصابها، وأن تســـتأنف العملية 
السياســـية وفقًا للمبـــادرة اخلليجية وآليتها 

التنفيذيـــة ومخرجات احلـــوار الوطني، وأن 
ال تصبـــح اليمن مقـــرًا للمنظمـــات اإلرهابية 

والتنظيمات املتطرفة ومرتعًا لها.
وفيمـــا يتعلـــق باملوعـــد املرتقـــب لعقـــد 
مؤمتـــر الرياض، قـــال الزيانـــي إن املوعد لم 
يحدد بعد وجاري التنســـيق لعقـــده. وبعيدا 
عن الشـــأن اليمنـــي، أكد وزيـــر خارجية قطر 
دعـــم دول مجلس التعـــاون للحوار بني جميع 
األطراف الليبية. كمـــا أكد العطية على موقف 
دول املجلـــس في الوقوف إلى جانب الشـــعب 
الســـوري. وفي رده على سؤال بشأن اإلرهاب 
فـــي مصر، قـــال العطية: موقـــف دول اخلليج 
واضح في شأن اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب وال 
نتمنى فـــي مصر وال غيرها من الدول العربية 

ملثل هذه الظاهرة أن تتمدد.
املفاوضـــات اجلارية  وفـــي تعليقه علـــى 
بشـــأن امللف النـــووي اإليراني، قـــال العطية 
نحن ال نتفاوض في شـــأن النـــووي اإليراني، 
دول ٥+١ هـــي مـــن تتفاوض في هـــذا املجال، 
وموقفنـــا فـــي دول اخلليج واضـــح نحن مع 
احلق في االســـتخدام النووي السلمي، لكننا 

مع منطقة شـــرق أوســـط خالية من أّي سالح 
نووي أو أســـلحة الدمار الشـــامل، وأي اتفاق 
يجـــب التوصل إليه يجب أن يكـــون على هذا 

األساس.
وفي الشـــأن العراقي، دعـــا وزير خارجية 
قطر احلكومـــة العراقية إلى االســـتعجال في 
تنفيـــذ البرامج التي أعلنت عنهـــا، مبينا أنه 
من هذه البرامـــج: التعامل مع العراقيني على 

أساس املواطنة وليس على أساس طائفي.

ــــــي وإعطاء  ــــــس اليمن دعم شــــــرعية الرئي
ــــــي فرصة االنخــــــراط في  جماعــــــة احلوث
احلوار والتمّسك باملبادرة اخلليجية إطارا 
للعملية السياســــــية في اليمــــــن، هي أبرز 
اخلطــــــوط العريضة لتعاطــــــي دول مجلس 
التعاون مع امللف اليمني، بحســــــب ما عّبر 
ــــــوزراي اخلليجي أمس  عنه االجتماعي ال

في الرياض.

اجتماع الرياض أبرز وجود تصور خليجي جماعي واضح لمعالجة الملف اليمني

«العالقـــات اإلماراتية المصرية اتســـمت بوضوح الـــرؤى والثبات 

أمام التحديات التي تحيط بالمنطقة من فوضى وتطورات تمس 

األمن اإلقليمي العربي».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي 

«الدولـــة العراقيـــة تواجـــه صعوبات كبيـــرة بســـبب المجموعات 

المســـلحة. يجـــب تأســـيس جيـــش قـــوي وتفكيك كافـــة تلك 

المجموعات».

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«الشـــعب اليمني يعلق آماال كبيرة على مســـاعي الملك ســـلمان 

لـــرأب الصـــدع واحتضـــان كافـــة القـــوى اليمنية للوصـــول إلى بر 

األمان». 

يحيى العراسي
مستشار الرئيس اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

على أجندة مؤتمر الرياض

◄ أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك 

     بالشرعية ورفض االنقالب

◄ عدم التعامل مع اإلعالن الدستوري 

     للحوثيين ورفض شرعنته

◄ إعادة األسلحة والمعدات العسكرية 

     إلى الدولة

◄ عودة الدولة لبسط سلطتها على كافة 

     األراضي اليمنية



} دمشــق  - تراجع مســـؤولون فـــي اإلدارة 
األميركيـــة عـــن تصريحـــات ســـابقة، بتوفير 
احلماية إلى املقاتلني الســـوريني عند نزولهم 
إلى أرض املعركة وذلـــك بعد أن يتم تدريبهم، 
ما يعكس حالة التخبط التي يشـــهدها البيت 

األبيض حيال إدارة املشهد السوري.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تعـــزز إيـــران من 
حضورها امليداني في ســـوريا، الذي جتســـد 
من خالل تشـــييد شـــبكات تنصـــت على طول 
احلدود الســـورية التركية اســـتعدادا ملعركة 
الســـيطرة على اجلبهة الشمالية حللب وإدلب 
والالذقية، فضال عن احلضور اإليراني البارز 

في اجلنوب السوري.
وقال وزير الدفاع األميركي آشـــتون كارتر 
إن واشـــنطن ليســـت لديها فيما يبدو ســـلطة 
قانونيـــة قاطعة حلمايـــة مقاتلـــي املعارضة 
السورية الذين سيتم تدريبهم من هجوم قوات 
الرئيس الســـوري بشار األسد، حتى إذا وافق 

الكونغرس على سلطات حرب جديدة.
وكان منســـق التحالف الدولي ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية اجلنرال األميركي جون آلن، 
قد صرح مؤخرا خـــالل كلمة له مبركز أبحاث 
”أتالنتيـــك كاونســـل“ فـــي واشـــنطن ”لدينا 
مشـــروع واضح لتدريبهم وجتهيزهم بأحدث 
األســـلحة، ولكن أيضا حلمايتهم عندما يحني 

الوقت“.
وحول ســـبل تأمـــني احلمايـــة للمقاتلني 
السوريني لم يستبعد اجلنرال األميركي آنذاك 
فرض منطقة حظر جوي لتوفير ذلك، الفتا إلى 

أن ”كل هذه اخليارات جار بحثها“.
وتؤكـــد هـــذه التصريحـــات املتناقضة 

ببرنامج  احمليـــط  العميـــق  االلتبـــاس 
يقـــوده  الـــذي  اجلديـــد  التدريـــب 

اجليش األميركـــي واملتوقع أن 
ينطلق في األسابيع القليلة 
القادمـــة وتكـــون بدايتـــه 
فـــي األردن ثم فـــي مواقع 

تدريبية في تركيا والسعودية، 
والحقا في قطـــر بهدف تدريب ما 

يصل إلى خمسة آالف مقاتل سنويا.

وتقـــول حكومة الرئيس بـــاراك أوباما إن 
برنامج التدريب والتجهيز للمقاتلني سيتكامل 
مـــع احلملة ضـــد تنظيـــم الدولة اإلســـالمية 

املتشدد في سوريا.
لكـــن منتقديـــن يعتبرون أن هـــدف أوباما 
اخلـــاص بالتركيـــز فقـــط على تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية في ســـوريا ليس واقعيا، وال يضع 
فـــي االعتبـــار التهديـــد الـــذي مـــن املمكن أن 
يواجهـــه املقاتلـــون الذين تدعمهـــم الواليات 
املتحـــدة من قبـــل النظام الســـوري (وخاصة 
سالح اجلو) مبجرد نشرهم في ميدان املعركة.

ولفت كارتر خالل جلســـة ملجلس الشيوخ 
إلى أن املقاتلني ســـيحتاجون ألن يعرفوا ”ما 
إذا كان ســـيتم دعمهم وبأي طريقة (ســـيحدث 

ذلك)“.
وأضاف ”هذا شـــيء يناقش بنشـــاط، وال 

أعتقد أنه مت حتديد اجلانب القانوني لذلك“.
وضغـــط الســـناتور بـــوب كوركـــر وهـــو 
جمهوري من تينيســـي يرأس جلنة العالقات 
اخلارجية مبجلس الشـــيوخ على كارتر قائال 
إن ”محاميي البنتاغون أوضحوا أن ســـلطات 
احلـــرب احلالية التي صـــدر تفويض بها في 
2001، والســـلطات اجلديدة التـــي ينظر فيها 
الكونغـــرس اآلن ال تتيـــح مســـارا واضحـــا 
للتحرك العسكري األميركي ضد قوات األسد“.
وأضاف كوركر ”ال يعطي أي منها ســـلطة 
قاطعـــة لكم ليمكنكـــم من الدفاع عـــن برنامج 
التدريـــب والتجهيز ضد هجوم األســـد“. ورد 
كارتـــر قائال ”هـــذا ما أفهمه“. وهنا يتســـاءل 
البعـــض ما إذا كان ســـوف يكـــون مصير من 

ســـيخضعون للتدريـــب مثـــل مصيـــر بعض 
احلـــركات املعارضـــة علـــى غرار حـــزم، التي 
وجدت نفســـها مؤخـــرا لقمة ســـائغة جلبهة 
النصـــرة (فرع تنظيـــم القاعدة في ســـوريا)، 
وذلك بســـبب انقطاع الدعـــم األميركي عنها، 
األمر الذي اضطرها فـــي نهاية األمر إلى حل 
نفسها وانضمام عناصرها لالحتماء باجلبهة 

الشامية.
وفـــي مقابل هذا التخبـــط األميركي املثير 
للتســـاؤل، تعزز طهران من حضورها في 
ســـوريا وباألخص في شـــمال البالد 

وجنوبها.
املنشـــق  العميد  وكشـــف 
الســـوري  اجليـــش  عـــن 
فـــي  الرحـــال  أحمـــد 
مقـــال لـــه نشـــره، أمس 
اخلميـــس، في موقـــع ”كلنا 
شـــركاء“ الســـوري أن اجتماعا 
ثالثيـــا جمـــع، مؤخـــرا، فـــي نادي 

الضبـــاط بالالذقية أحد املستشـــارين الروس 
ميخائيـــل داديـــدوف، وقائد قاعـــدة طرطوس 
اجلنرال كاســـيليف والعميـــد اإليراني حيدر 
أكبر شـــامخلي، ومندوب حزب الله أبو كامل 
موســـوي وثالثـــة جنراالت ســـوريني، لوضع 
خطط عســـكرية للســـيطرة على كامل احلدود 

الشمالية جلبهات حلب وإدلب والالذقية.
ويهدف هـــذا املخطط باألســـاس إلى قطع 
طرق اإلمداد عن قـــوات املعارضة من اجلانب 
التركـــي الـــذي يبدو أكثـــر حرصـــا على دعم 
األخيرة العتبارات عديدة أهمها التسابق على 

النفوذ في سوريا.
وكان اجليـــش الســـوري مدعوما بعناصر 
حزب الله قد شن هجوما كبيرا الشهر املاضي، 
علـــى قوات املعارضة في شـــمال حلب بالقرب 
من احلدود التركية إال أن  دعم أنقرة العسكري 
والبشـــري أفشـــل الهجـــوم وكبـــد األطـــراف 
املهاجمة خســـائر بشرية فادحة. ويرى خبراء 
أن طهـــران وحلفاءهـــا الـــروس واللبنانيني، 

باتوا مقتنعني بأن الســـيطرة على هذا الشطر 
الســـوري يقتضي حتجيم الدور التركي، وقد 
مت فـــي هذا اإلطار، ووفقا ملا كشـــف عنه رحال 
تشـــييد قاعـــدة إيرانية على احلـــدود التركية 
ملراقبة االتصاالت (التركية والسورية)، كما مت 
وضع محطة مراقبة رادارية روســـية من نوع 
(رامونا) مت نصبها على أعلى قمة في الساحل 

السوري (قمة النبي يونس).
ولإلشـــارة فـــإن النظام الســـوري له أربع 
االســـتطالع  إلدارة  تتبـــع  تنصـــت  محطـــات 
وتوجـــد على االجتاه الشـــمالي في الســـاحل 
الســـوري ومت حتديثها مؤخرا من قبل خبراء 

إيرانيون وهم من يديرونها اليوم.
وبالتـــوازي مـــع التطورات علـــى اجلبهة 
الشـــمالية، يواصـــل اإليرانيـــون إدارة معركة 
اجلنـــوب وحتديـــدا مثلـــث القنيطـــرة ودرعا 
وريف دمشـــق الغربي، وســـط أنبـــاء تؤكد أن 
املعارضة متكنت من امتصاص صدمة الهجوم 
وبدأت حتقق انتصارات هامة في هذا الشطر.

} بــريوت - كشـــف وزير الداخليـــة اللبناني 
نهـــاد املشـــنوق عـــن تهديـــد تنظيـــم الدولة 
املصريـــة  الســـفارة  باســـتهداف  اإلســـالمية 

بالعاصمة بيروت.
وذكر املشـــنوق في تصريحات صحفية أن 
”الســـفارة املصرية أبلغت الوزارة في رســـالة 
رســـمية أنهـــا تعّرضت فـــي اآلونـــة األخيرة 
لتهديـــد من تنظيـــم داعش، وقـــد أوعزنا على 
ضوء ذلك إلى األجهزة األمنية املعنية باتخاذ 
إجراءات احترازية في محيط مبنى السفارة“.

ويأتـــي هذا فـــي وقت كشـــفت فيه مصادر 
ســـابقة لصحيفـــة ”العـــرب“ عن إحبـــاط عدة 
محـــاوالت لتنظيمـــات إرهابيـــة الســـتهداف 

البعثات الدبلوماســـية املصريـــة في عدد من 
الدول األفريقية.

من جهة ثانية كشـــف مصدر أمني لبناني 
أنـــه مت إلقـــاء القبض على إمـــرأة تنتمي إلى 
كتائب عبدالله عـــزام املقربة من تنظيم الدولة 
اإلســـالمية كانت تعتزم القيام بتفجير نفسها 

في السفارة اإليرانية.
وذكر املصدر لـ“النهار“ أن هذه املرأة كانت 
على صلة وثيقة بأمير الكتائب ســـراج الدين 
زريقـــات الذي يقيـــم حاليا بجـــرود القلمون، 
وقـــد مت توقيفها الثالثاء، فـــي املطار من قبل 
قوى األمن الداخلي الذي ســـلمها إلى اجليش 

اللبناني.

وكتائب عبدالله عزام تبنت عملتي تفجير 
الســـفارة اإليرانية واملستشـــارية الثقافية في 

2013 و2014.
عجـــز  عـــن  احملـــاوالت  هـــذه  وتكشـــف 
التنظيمات املتطرفة في اختراق جدار اجليش 
اللبنانـــي على احلـــدود الشـــرقية اللبنانية، 
وهو مـــا يجعلها تفعل خالياها النائمة للقيام 
بأعمـــال انتحارية، لزعزعة االســـتقرار الهش 

بهذا البلد.
وقد حقق اجليش اللبناني خالل األشـــهر 
األخيرة املاضية ضربات اســـتباقية هامة ضد 
اجلماعات املتطرفة التي تســـعى للتسلل إلى 
الداخل اللبناني عبـــر البقاع، كل ذلك يجعلها 

تشـــعر مبزيد من اإلحبـــاط، واتخاذ ردود فعل 
انتقامية.

وفـــي ســـياق التطـــورات األمنية كشـــفت 
مصـــادر لبنانيـــة عن وجـــود تقدم هـــام على 
صعيد ملف العســـكريني املختطفـــني لدى كل 
من جبهة النصرة وتنظيم داعش، وقد أرسلت 
الدوحـــة ممثال لها من جنســـية غيـــر قطرية 

الستكمال الوساطة.
وتقـــول هذه املصادر إن هناك تفاؤال كبيرا 
بقرب إغالق امللـــف، وإن كانت املخاوف تبقى 
موجودة مـــن حدوث أي طارئ يفشـــل التقدم 
احلاصل خاصة وأن هناك أطراف تعمد لعرقلة 

ذلك. 

التخبط األميركي يفسح املجال أمام إيران البتالع سوريا
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[ واشنطن تتراجع عن حماية مقاتلي المعارضة [ خطط إيرانية روسية للسيطرة على الجبهة الشمالية المحاذية لتركيا

المعارضة السورية المسلحة تحقق تقدما شمال حلب 

داعش يضع نصب عينيه السفارات األجنبية في لبنان
◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
عن ضبط 75 من القيادات الوسطى 
لعناصر تنظيم اإلخوان ”اإلرهابي“ 

متهمين في قضايا عنف في إطار 
عدة ضربات استباقية.

◄ أكدت السفارة األميركية في 
العاصمة األردنية عمان أنها 

”مستمرة في بذل كل جهد ممكن 
للتعجيل  بالمساعدات األمنية إلى 

األردن“.

◄ أعربت منظمة األمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) عن استيائها 

من تضاؤل االستجابة لدعوتها 
األخيرة لتقديم مساعدات لسوريا.

◄ اتهمت الحركة الشعبية قطاع 
الشمال، حكومة الخرطوم، بعرقلة 
عملية تسليم 22 موظفا حكوميا، 
لذويهم، كانوا يعملون في منطقة 

سيطرت عليها الحركة بوالية النيل 
األزرق.

◄ هاجم مسلحون لم تعرف 
هويتهم موكب سيارات تابع 

لبرنامج األغذية العالمي والقوة 
المشتركة لألمم المتحدة واالتحاد 
األفريقي (مينود) في إقليم دافور 

بغرب السودان.

◄ نفت جبهة النصرة بشكل قاطع 
ما تردد في وسائل اإلعالم عن 

وجود توجه لديها بوساطة قطرية 
لالنفصال عن تنظيم القاعدة.

◄ أوصت اللجنة القانونية في 
مجلس النواب األردني (الغرفة 

األولى في البرلمان) برفع الحصانة 
عن 6 أعضاء، بعد طلب النائب 

العام من الحكومة ذلك كي يتمكن 
من مقاضاتهم أمام المحاكم 

األردنية، بعد ورود شكاوى ضدهم.

باختصار

«الجميـــع مطالبـــون اليـــوم،  ببذل جهـــود اســـتثنائية ملحاربة 

اإلرهـــاب بجميع أشـــكاله وصنوفـــه وتجفيف منابعـــه ومصادر 

تمويله وصد كل محاوالت انتشاره واتساع رقعته».
حسني هزاع املجالي
وزير الداخلية األردني

«هنـــاك قـــرار إيرانـــي بتعطيل االنتخابـــات الرئاســـية إال في حالة 

واحدة هي انتخاب رئيس ترتاح له إيران، وهي ترى أن الجنرال عون 

هو األنسب بالنسبة لها للمنصب».
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبناني

«حالة االضطراب والعنف في الشـــرق األوســـط تهدف إلى إخالء 

املنطقة من املســـيحيني، وهذا خطر ليس على الشرق األوسط 

فحسب وإنما على العالم كله».
تواضروس الثاني
بابا الكنيسة املصرية

} القاهــرة - أثـــار قـــرار اجلهات الرســـمية 
املصريـــة بالطعن في احلكـــم الصادر باعتبار 
حركة حماس تنظيما إرهابيا جدال كبيرا حول 

األسباب التي دفعت إلى ذلك.
وكان كل مـــن الرئاســـة واحلكومة ووزارة 
الداخليـــة واخلارجية والعـــدل والنائب العام 
ومجلس الدفاع الوطني قد قدموا طعنا يقضي 

ببطالن ضم حماس إلى الئحة اإلرهاب.
هذا الطعن في احلكـــم، انصب على الدفع 
بعدم اختصاص احملكمة والئيا بنظر الدعوى، 
اســـتنادا إلـــى أن قرار وصـــف جماعة معينة 
إرهابيـــة من أعمـــال الســـيادة وال تختص به 

احملكمة.
واعتبر متابعون في تصريحات لـ”العرب“ 
أن خطوة الطعن تعني أن الدولة تريد أن يكون 
لها الكلمة الفصل في العالقة مع حماس، وهو 
مـــا يعني أيضـــا أنها غير راضيـــة ضمنا عن 
تصنيف احلركة كتنظيـــم إرهابي، خاصة في 
ظل عدم توقف املساعي املصرية حلل القضية 
الفسلطينية، وتســـهيل مهام احلوار الوطني، 
قبل أن تختطف دول أخرى مكانتها التاريخية 

في هذه القضية.
ســـامح ســـيد نائـــب رئيس هيئـــة قضايا 
الدولـــة واملتحدث الرســـمي باســـمها، قال إن 
الهيئـــة بوصفها النائـــب القانوني عن الدولة 
املصريـــة وكافة أجهزتها، واجبها األول إعالء 
سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما، 

ومناهضة كل حكم يخالف هذه األحكام.

وأضـــاف أنه فـــي ظل صدور قـــرار رئيس 
الكيانـــات  بقائمـــات  اخلـــاص  اجلمهوريـــة 
اإلرهابيـــة، أصبحـــت هناك محكمـــة مختصة 
بهذا اإلجراء بطريقة حددها القانون من خالل 

النائب العام.
وكان الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
أصدر فـــي 24 فبراير املاضي، قانون الكيانات 
اإلرهابيـــة املؤلـــف من 9 مـــواد حتدد وتصف 
طبيعة الكيان اإلرهابي، ويعطي حق تصنيف 
الكيـــان اإلرهابـــي للنائب العام وحـــده الذي 
يحيـــل من يصنف ككيـــان إرهابي إلى محكمة 

مختصة.
أن ســـلطة  قانونيون أوضحوا لـ ”العرب“ 
النائب العام تعتبر من أعمال ســـيادة الدولة، 
ألن هـــذه الســـلطة تتبـــع الدولـــة، وهو ضمن 
الســـلطة التنفيذية، وإن كان يعمل باســـتقالل 

في قراراته.
الالفت في تصـــرف احلكومة بالطعن على 
حكـــم حمـــاس، أن احملكمـــة ذاتهـــا قضت في 
حكم ســـابق في دعوى مماثلة باعتبار كتائب 
عزالدين القســـام، اجلناح العســـكري حلماس 
منظمة إرهابية، ولم تطعن هيئة قضايا الدولة 

على ذلك احلكم، رغم أنها قضية متطابقة.
هـــذا األمر أرجعه مراقبـــون إلى أن الدولة 
كانت تبحث عن مخرج من احلصانة القضائية 
ووجدتـــه في صدور قانون الكيانات اإلرهابية 
الذي أعطى الوالية في هذا الشـــأن لها وحدها 
عبر أجهزة التحريات والنائب العام في حتديد 

ووصف الكيـــان اإلرهابي. تصـــرف احلكومة 
املصريـــة فتح البـــاب لنقاش أحـــكام القضاء 
التي قد تتسبب في أزمة للدولة، السيما عندما 

تصدر هذه األحكام في ظروف استثنائية.
وفـــي هـــذا الصدد قـــال املستشـــار رفعت 
الســـيد رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا 
لــــ ”العرب“ إن فـــي هذا النوع مـــن القضايا، 
اخلاصة بحركات ومنظمات لها أبعاد إقليمية 
ومت وصفهـــا باإلرهابيـــة، ال ميكـــن لرئيـــس 

اجلمهوريـــة أن يلغي عنها صفة اإلجرام، لكنه 
يستطيع أن يلغي العقوبة املفروضة على هذا 

الشخص أو تلك املنظمة، وفقا للدستور.
أما احملامي املعروف فريد الديب فاستبعد 
فكـــرة التأثير  في تصريح خـــاص لـ ”العرب“ 
السياسي على األحكام القضائية، وقال ميكن 
صناعـــة مخـــارج قانونية تبعـــد القضية عن 
والية القضاء، إذا كانت الدولة ال تريد أن تؤثر 

أحكامه على عالقاتها الدولية.

الطعن في حكم اعتبار حماس منظمة إرهابية لم يشمل جناحها العسكري

قانون املنظمات اإلرهابية املصري قد يخرج حماس من الئحة اإلرهاب

ترك املوقف األميركي املتذبذب حيال األزمة السورية، وآخره حول برنامج تدريب مقاتلي 
املعارضة، الباب مفتوحا أمام إيران لتعزيز وجودها العســــــكري خاصة في شمال البالد 
الذي يشهد حتركا إيرانيا بإسناد لبناني روسي، هدفه قطع طرق اإلمداد بني مناطق نفوذ 

املعارضة وتركيا.

التباس أميركي يحيط ببرنامج تدريب املعارضة السورية

آشتون كارتر
 وزير الدفاع األميركي

جون آلن
 منسق التحالف الدولي ضد داعش

واشنطن ليس لديها 

فيما يبدو سلطة قانونية 

قاطعة لحماية مقاتلي 

المعارضة السورية

لدينا مشروع واضح 

لتدريبهم ، ولكن 

أيضا لحمايتهم عندما 

يحين الوقت



} طهــران - هاجـــم المرشـــد اإليرانـــي علي 
خامنئـــي، الخميـــس، جمهوريـــي الواليـــات 
المتحدة الذين هددوا في رســـالة أثارت جدال 
واســـعا، بإبطال أي اتفاق نـــووي بين طهران 

والقوى العظمى وال سيما مع واشنطن.
اإليرانية لألنباء عن  ونقلت وكالة ”مهـــر“ 
خامنئـــي قوله إنه ”من المعـــروف عن الطرف 
المقابـــل (الواليـــات المتحـــدة) أنـــه مخادع 
ومتحايـــل وشـــيمته الغدر“، مشـــددا على أن 
الرســـالة تدل على ”انعدام األخالق السياسية 

في النظام األميركي“.
وتعد هـــذه التصريحـــات أول تعليق بعد 
توجيه 47 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ 
األميركي رسالة مفتوحة إلى قادة إيران بشأن 
مســـتقبل أي اتفاق نووي قـــد يعقده الرئيس 
باراك أوباما معهم، حيث أثارت عاصفة نقاش 

حامية في األوساط السياسية األميركية.
وأوضح المرشـــد لدى اســـتقباله أعضاء 
مجلس خبراء القيادة في إيران أن الحكومات 
ملزمـــة بتنفيـــذ تعهداتهـــا حســـب القوانين 
الدوليـــة والدول ال تقـــوم بنقض تعهداتها مع 

تغيير الحكومات، على حد تعبيره.
واعتبـــر خامنئي أن األميركيين يســـعون 
إلى عرقلة المفاوضات الجارية وقال إنه ”كلما 
حققت المباحثات تقدما كلما اتخذ األميركيون 

موقفا أكثر تشددا وتعنتا وصرامة“.
وتحـــذر الرســـالة التي نظمها تـــوم كاتن 
ووقـــع عليهـــا زعيـــم الجمهورييـــن بمجلس 
الشـــيوخ ماركـــو روبيـــو المرشـــح المحتمل 
لرئاســـة الواليات المتحدة، القادة اإليرانيين 
مـــن أن أي اتفاق تعقده واشـــنطن مع طهران 

بشـــأن البرنامج النووي، لن يكـــون إال اتفاقا 
تنفيذيـــا يمكـــن إلغاؤه مـــع الرئيـــس المقبل 

للبالد.
ويـــرى محللـــون أن موقـــف الجمهوريين 
تجاه المفاوضات النووية تســـتهدف بشـــكل 
رئيســـي كســـب خطوتيـــن مهمتيـــن، األولى 
تتمثـــل في دفع إيران إلى اتخاذ قرار االمتناع 
عـــن توقيع االتفاق النووي من تلقاء نفســـها، 
والثانية بهدف الضغط على إدارة أوباما لمنح 

الكونغرس صالحية اإلشراف على االتفاق.
وكان البيـــت األبيض قد وصف الرســـالة 
وحذر من  بأنها عمل ”طائش وغير مســـؤول“ 
أنها تعد تدخال في الجهود التي تبذلها القوى 
العالمية الست للتفاوض مع اإليرانيين إلنهاء 
هذا الملف الشـــائك، حيث قـــال أوباما ”أعتقد 
أنه من المثير للســـخرية إلى حـــد ما أن نرى 
بعض أعضـــاء الكونغرس يدافعون عن قضية 

مشتركة مع المتشددين في إيران“.
ودفـــاع البيـــت األبيض على إبـــرام اتفاق 
نووي مـــع إيران ينهي مخـــاوف دول الخليج 
فـــي المقام األول، لن يكون ســـوى اســـتكماال 
لالتفاقات غير المعلنـــة بين أوباما وخامنئي 

بعد أن كشفت تقارير في وقت سابق تبادلهما 
والتي خضعت لمنطق  الرســـائل ”المشـــفرة“ 
تبادل المصالح الجيواســـتراتيجية لبلديهما 
في منطقة الشـــرق األوســـط التي تعيش على 
وقع اضطرابات غير مسبوقة بسبب اإلرهاب.

ووصـــل الســـجال الداخلـــي بيـــن أوباما 
النوويـــة  المفاوضـــات  حـــول  والكونغـــرس 
اإليرانية ذروته من خـــالل إقدام الجمهوريين 
علـــى هـــذه الخطـــوة غيـــر المســـبوقة فـــي 
تاريخ العالقات بين الســـلطتين التشـــريعية 

والتنفيذية أو تاريخ الدبلوماسية األميركية.
ويؤكد سياســـيون أميركيون أن الرســـالة 
ستأتي بنتائج عكس ما يتوقعه الجمهوريون، 
إذ ستساعد أوباما في المفاوضات أكثر، وألن 
مضامينها التي خاطبت بها القادة اإليرانيين 
ســـتدفعهم إلى التفاوض بجدية أكبر من أجل 
التوصـــل إلى اتفاق جيد بـــدال عن ترك طاولة 

الحوار النووي.
ووصلـــت المفاوضـــات التي ستســـتأنف 
في لوزان السويســـرية، األسبوع المقبل، إلى 
منعطـــف مهم إذ تحاول كافة األطراف االلتزام 
بمهلـــة تنتهي الشـــهر الجـــاري للتوصل إلى 

اتفـــاق إطار يمهـــد لتوقيع اتفـــاق نهائي في 
يونيو المقبل.

علـــى  بالتهّجـــم  خامنئـــي  يكتـــف  ولـــم 
األميركيين بل انتقد أيضا خطابا ألقاه رئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو أمام 
الكونغرس، األســـبوع الماضـــي، وقال فيه إن 
”الواليـــات تتفـــاوض بشـــأن اتفاق ســـيئ مع 
إيـــران مّما قد يتســـبب في كابـــوس نووي“، 

واصفا نتنياهو بأنه ”مهرج صهيوني“.
وترى إسرائيل صاحبة الترسانة النووية 
الوحيدة المفترضة في الشـــرق األوســـط، أن 
األجندة النوويـــة اإليرانية تمثل خطرا عليها 
وترفض إجـــراء محادثـــات مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة مع إيران، حيث تعتبر بأنها تحاول 

كسب الوقت إلى أن تصبح قوة نووية.
وكان خامنئـــي أعلـــن مؤخرا اســـتعداده 
لقبـــول اتفـــاق نـــووي، مشـــترطا أال يكـــون 
ســـيئا حســـب ”المعيار اإليراني“ وقال آنذاك 
”األميركيـــون يكررون دائما أن عـــدم التوصل 
إلى اتفاق أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ، 
ونحن نتفق معهم، عدم االتفاق أفضل من الذي 

يتعارض مع مصالحنا“. 
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} واشنطن - شككت قيادات عسكرية أميركية 
بارزة في االســـتراتيجية التي يتبعها الرئيس 
باراك أوبامـــا في حربه المعلنـــة على داعش 
المتطرف، مشددين على أن األمر الملح حاليا 
هو استراتيجية واضحة للتعامل مع التنظيم.
كما أشـــاروا إلـــى أن كل اللغط الدائر اآلن 
داخل الكونغرس بشـــأن التفويض الذي طلبه 
أوبامـــا لقتال داعـــش هو ”مضيعـــة للوقت“، 
خاصـــة أن القـــوات األميركيـــة تقـــدم بالفعل 

دعمها للعمليات ضده في سوريا والعراق.
يأتي ذلك فيما يدور جدل حاد داخل أروقة 
الكونغرس بشأن الجدوى من التفويض الذي 
طرحه الرئيس األميركي لشـــن حرب برية على 

داعش وكل من يواليه في العالم.

وقـــال العميد مايـــكل باربيـــرو الذي خدم 
لســـنوات في العراق خالل تصريحات لـ“سي 
الخميـــس، إن ”القضية يجب أن تكون  أن أن“ 
متعلقـــة بمدى امتالكنا إلســـتراتيجية خاصة 
بالقتال ضد داعش ومـــدى وجود القوة لدينا 
لتحقيق تلك اإلســـتراتيجية، وأنا أرى أننا ال 

نمتلك هذا األمر“.
وأكـــد باربيرو أنه ال يمكن لقـــوة أميركية 
قليلة (2800 جنـــدي) مدعومة ببعض الغارات 
الجوية أن تكون كافية ولذلك من المفيد إجراء 

تلك الحوارات مع الكونغرس.
ويتمســـك أعضـــاء الكونغرس وال ســـيما 
نواب حـــزب أوبامـــا (الديمقراطيون) بشـــدة 
بعدم خوض حـــرب برية ضد داعش معتمدين 

فـــي تبريراتهم على الخســـائر التـــي تكبدتها 
قـــوات المارينز خالل الســـنوات الماضية في 

العراق وأفغانستان.
إلى ذلك، قال العضو الســـابق في األركان 
األميركية المشـــتركة العقيد سيدريك ليغتون، 
إن ”النقـــاش داخل الكونغرس لن يكشـــف عن 
استراتيجيتنا، ألن المعروض أمام النواب هو 
طلب التفويض باســـتخدام القوة، أما الخطط 
االســـتراتيجية فكان يجـــب وضعها منذ فترة 

طويلة“.
ومن غير الواضح حسب سياسيين ما إذا 
كان نواب مجلس الشيوخ سيواجهون ضغطا 
في الفترة القادمة من البيت األبيض إلقناعهم 
بجـــدوى الحرب على التنظيـــم الذي يبدو أنه 

بات يتمـــدد باتجاه أفريقيا غربا وباكســـتان 
وأفغانستان شرقا.

تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وكشـــفت 
األميركيـــة عـــن اســـتمرار تدفـــق المقاتليـــن 
األجانـــب عبر ترهيب التنظيم للمهربين الذين 
يعملون علـــى الحدود التركية الســـورية رغم 

التدابير التي اتخذتها أنقرة.

أشعلت الرســــــالة التي وجهها احملافظون 
ــــــون إلى إيران بشــــــأن مســــــتقبل  األميركي
أي اتفاق نووي قــــــد يعقده البيت األبيض 
مع طهران، جدال واســــــعا داخل األوساط 
السياســــــية األميركية واإليرانية على حد 
سواء، فيما ال تزال الفرصة مالئمة إلبرام 
اتفاق ظــــــل حبيس جــــــوالت عقيمة دامت 

أشهرا دون التوصل إلى نتيجة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خامنئي ينتقد مساعي الكونغرس لكبح الطموح النووي إليران

جنراالت بالجيش األميركي يشككون في استراتيجية أوباما تجاه داعش

} موســكو - وجهت روســـيا تحذيرا شـــديد 
اللهجة إلى حلف شـــمال األطلســـي ”الناتو“ 
وشـــركائه من مغبة دعم أوكرانيا باألســـلحة، 
مشـــيرة إلـــى المخاطـــر التي تنطـــوي عليها 
عملية تصدير األسلحة إلى كييف لمساعدتها 

في قتال ضد االنفصاليين.
وأكد مندوب روســـيا الدائم لـــدى الحلف 
ألكســـندر غروشـــكو خـــالل مؤتمـــر صحفي، 
الخميـــس، تحذيـــر بـــالده لـــدول الحلف من 
اإلقدام علـــى تلك الخطوة، وذلـــك في معرض 
تعليقه علـــى االجتمـــاع الدوري الـــذي عقده 
مجلس الشـــراكة األورو-أطلسية، أمس األول، 

في بروكسل.
ولإلشـــارة فإن خمســـين دولة تشارك في 
أعمـــال المجلس منها الدول الـ28 األعضاء في 

حلف الناتو و22 دولة شريكة.
ونقلت محطة ”روسيا اليوم“ عن غروشكو 
قوله إن روسيا دعت خالل االجتماع إلى تعزيز 
قـــدرات بعثة منظمة األمن والتعاون األوروبي 
التـــي تعمل فـــي أوكرانيا للوقـــوف على مدى 

تنفيذ طرفي النزاع التفاق مينسك.
جاء ذلـــك التصعيد بينما قررت موســـكو 
االنســـحاب نهائيـــا مـــن معاهـــدة التســـليح 
التقليدية األوروبية، في خطوة تنذر بمزيد من 
التوتر مع الغرب على خلفية األزمة األوكرانية 
والتـــي يبـــدو أنها لـــن تنتهي بســـالم، وفق 

متابعين.
وكان األمين العام للناتو ينس شتولتنبرغ 
قد دعا الكرملين إلى احترام اتفاق وقف إطالق 
النار واالنســـحاب تماما من الصراع في شرق 
أوكرانيا والكف عن تقديم الدعم لالنفصاليين، 
في وقت تستعد فيه واشنطن لتقديم مساعدات 

بقيمة 75 مليون دوالر لكييف.
ويبـــدو أن المشـــهد السياســـي للعالقات 
الروســـية مـــع الغـــرب يشـــوبه النفـــور أكثر 
وتحديدا مع حلـــف الناتو الذي يبحث جاهدا 
عن موطئ قـــدم له في الحرب الباردة الجديدة 
وذلك باســـتعداده للقيام بمناورات عســـكرية 

على تخوم الحدود الروسية.
ومـــن أجل نـــزع فتيل التوتـــر توجه وزير 
الخارجيـــة األلماني فرانك-فالتر شـــتاينماير 
إلى واشـــنطن في مســـعى منه إلقناع القيادة 
األميركية بعدم تصدير األسلحة إلى أوكرانيا 
خصوصـــا مـــع التقـــدم الملحوظ في ســـحب 

األسلحة الثقيلة بين المتناحرين.
ومـــن المتوقـــع وفـــق مراقبين أن يفشـــل 
للواليـــات المتحدة،  شـــتاينماير في مهمتـــه 
والتي تستغرق ثالثة أيام نظرا لتشبث البيت 
األبيض بموقفه من دعم كييف بالســـالح بعد 
أن أحس بأنه المنهزم األول في تلك المواجهة.

موسكو تحذر الناتو من 

مغبة دعم كييف بالسالح
[ الجمهوريون يضعون االتفاق مع طهران في سياق اإلعداد لالنتخابات الرئاسية

«الشيطان األكبر» عشية املفاوضات الحاسمة املرشد األعلى يستعيد خطاب التشدد والعداء لـ

◄ قالت الشرطة إن مقاتلين 
من حركة الشباب فجروا سيارة 

ملغومة أمام مقر للحكومة 
المحلية، الخميس، في بلدة بيدوة 
بوسط الصومال واقتحموا المبنى.

◄ أعلن مسؤول أفغاني، أمس، 
مقتل 7 من أفراد الشرطة في كمين 

نصبه مسلحون ينتمون لحركة 
طالبان في إقليم قندوز، الواقع 

شمال أفغانستان.

◄ كشفت وثائق رفعت عنها 
السرية أن الجيش األلماني النازي 

قصف مدنا في البالد بصواريخ 
(في 2) خالل الحرب العالمية 
الثانية الختبار مدى فاعليتها.

◄ لقى شخصان مصرعهما فيما 
أصيب سبعة آخرون بجروح، 

الخميس، إثر مهاجمة مسلحين 
متشددين لنقطة تفتيش أمنية في 

بيشاور الباكستانية.

◄ قرر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند تمديد حالة الطوارئ في 

مختلف أنحاء البالد منذ هجمات 
باريس، وذلك بحجة أن التهديد 

اإلرهابي ال يزال كبيرا.

◄ أعلنت تركيا الخميس عن 
اعتقال أجنبي يعمل في جهاز 

استخبارات إحدى دول التحالف، 
ساعد ثالث فتيات بريطانيات في 

االلتحاق بتنظيم داعش في سوريا.

◄ نقلت تقارير، أمس، عن 
المتحدث باسم الخارجية 

اإلثيوبية قوله إن جولة جديدة من 
المحادثات بين طرفي النزاع في 
جنوب السودان، ستنطلق الشهر 

المقبل.

باختصار

محللـــون يـــرون أن الجمهوريني 

يرمـــون مـــن وراء رســـالتهم إلى 

دفـــع إيـــران لالمتناع عـــن إبرام 

اتفاق نووي بمحض إرادتها

◄

أخبار
«إعالن ترك الســـالح من قبل حزب العمال الكردستاني، يشكل 

مرحلة مهمة في مســـيرة تعزيز الديمقراطية وســـلطة القانون 

والسالم واالستقرار واألمان في بلدنا».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«الحكومـــة األملانيـــة مجبرة علـــى تفهم موقف روســـيا والرئيس 

بوتني، ألنني اســـتبعد أن يتطور التوتر الراهن بسبب ما يجري في 

أوكرانيا إلى حرب ساخنة». 

هلموت شميت
املستشار األملاني األسبق

«ثمـــة إمكانيـــة لتوســـيع نطاق الحـــرب ضد تنظيـــم داعش في 

العراق وسوريا، ليشمل بوكو حرام في نيجيريا وعناصر متشددة 

في ليبيا، إذا وافق الكونغرس على التفويض». 

آشتون كارتر
وزير الدفاع األميركي

مايكل باربيرو: 

مناقشات الكونغرس 

مضيعة للوقت ولن نهزم 

داعش بحفنة من الجنود

نيجيريا تستعيد العشرات 

من القرى من بوكو حرام

} أبوجــا - أعلنـــت نيجيريـــا عن اســـتعادة 
العشـــرات من القرى شـــمال البالد منذ بداية 
العملية العسكرية المشـــتركة مع قوات تشاد 
والكاميرون والنيجر، بداية الشـــهر الماضي، 

من قبضة جماعة بوكو حرام المتشددة.
وذكـــر المتحـــدث باســـم الحكومـــة ميكي 
أوميـــرو، أمس األول، أن القـــوات قامت بطرد 
المســـلحين من 36 قرية من بينها أربع بلدات 
من واليـــة يوبي وثالث أخرى في والية بورنو 
المجـــاورة، فيمـــا لـــم يذكر أعـــداد القتلى في 

صفوف المتطرفين.
وتأمـــل أبوجـــا فـــي أن يســـّرع التعـــاون 
اإلقليمي الحالي في إلحاق هزيمة ”ســـاحقة“ 
ببوكو حـــرام في انتظار قـــرار األمم المتحدة 
القاضـــي بدعـــم القوة العســـكرية التي أقرها 
االتحـــاد األفريقـــي مطلـــع األســـبوع الجاري 

وقوامها عشرة آالف جندي.
ووافـــق االتحـــاد األفريقـــي المؤلـــف من 
54 دولـــة على تشـــكيل القوة وطلـــب من األمم 
المتحدة المصادقة على القرار بصورة عاجلة.
وفي غضون ذلك، عّبرت الواليات المتحدة 
عن رغبتها في اســـتئناف برنامجها التدريبي 
للقـــوات النيجيرية الذي توقف العام الماضي 

حرس الشرف الكوري الجنوبي يستعرض فن التعامل مع السالح خالل حفل تخرج عدد من الضباط الجدد بمقر القيادة العسكرية في سولإثر خالفات حول تزويد أبوجا باألسلحة.



حممد محاد وحممد وديع

} مّر الطريق إلى املؤمتر االقتصادي املصري 
بحزمـــة كبيـــرة من الصعـــاب، وكانـــت هناك 
هواجـــس صاحبت القائمـــني عليه واملدافعني 
عنه، ألن املتربصني به فـــي الداخل واخلارج، 
لم تفتـــر عزميتهم حلظة عـــن محاولة تفويت 
الفرصة على انعقاد هـــذا املؤمتر، الذي ميثل 
في حد ذاته شـــهادة ضمان علـــى درجة األمن 
واالستقرار في مصر، وميكن أن يساعد كثيرا 

في تذليل مشاكلها االقتصادية.
وتراهـــن مصر على مؤمتر شـــرم الشـــيخ 
االســـتثماري، الذي يعقد في الفترة من 13 إلى 
15 مارس اجلاري، النعاش اقتصادها آملة بأن 
يحسن صورتها ويجتذب مليارات الدوالرات، 
بعد أربع ســـنوات من االضطرابات السياسية 

وتداعياتها األمنية.
ولذلك حشـــدت احلكومـــة املصرية طاقتها 
السياسية واألمنية واالقتصادية ليمر املؤمتر 
بســـالم، واتخـــذت اإلجـــراءات الصارمة ملنع 
إثـــارة الغبـــار حولـــه، وحتولت مدينة شـــرم 
الشيخ الســـاحلية، التي تســـتضيف املؤمتر، 
إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، لتأمني املؤمتر 

وضيوفه.
فعاليـــات مؤمتر دعـــم وتنميـــة االقتصاد 
املصـــري، التـــي تبدأ مســـاء اليـــوم اجلمعة، 
يشارك فيها 2200 شـــخصية، ميثلون 90 دولة 
وعدد كبير من املســـتثمرين، منهـــم نحو 850 
مســـتثمرا عربيـــا ميثلون كبرى املؤسســـات 

املالية العاملية.
الرســـمية  املشـــاركة  مســـتويات  وتتنوع 
من الدول بني مســـتوى رؤساء الدول وامللوك 
ورؤســـاء احلكومات وبني املستوى الوزاري، 
والبعـــض اآلخر، على مســـتوى نواب الوزراء 
املعتمديـــن  والســـفراء  املســـؤولني  وكبـــار 

بالقاهرة.

وتأمـــل مصر أن يعيدها هـــذا املؤمتر إلى 
دائـــرة اهتمـــام املســـتثمرين برســـم صـــورة 
تعكس اســـتقرار األوضاع رغـــم أعمال العنف 
التـــي ينّفذها إســـالميون في شـــمال ســـيناء 
وهجمات مســـلحة في أرجاء البـــالد، خاصة 
اإلصالحـــات  عـــن  بإشـــادة  حظيـــت  وأنهـــا 
االقتصادية التي قامت بها، ومن بينها خفض 
دعم الطاقـــة وقانون االســـتثمار املوحد الذي 
أعدته احلكومة املصرية بهدف تشـــجيع مناخ 
االستثمار ووضع آليات سريعة حلل مشكالت 
املستثمرين، وهو التشريع الذي طال انتظارة 
حفاظـــا علـــى حقـــوق املســـتثمرين واحترام 

تعاقدات الدولة معهم.
 وبـــرأي كثير مـــن املتابعـــني يعكس عدد 
املشاركني توقعات إيجابية للمؤمتر وملستقبل 
االقتصـــاد املصـــري، والرغبة في االســـتفادة 
مـــن الفـــرص االســـتثمارية املتاحـــة وأهمية 
اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا احلكومـــة خالل 
الفتـــرة املاضيـــة حلل مشـــاكل املســـتثمرين، 
واســـتعادة الثقة في االقتصـــاد املصري، مبا 
في ذلك موافقة احلكومة على مشـــروع قانون 

االستثمار املوحد.

مصر وأميركا

أكـــد أنيـــس أكليمنـــدوس، رئيـــس غرفة 
التجارة األميركية بالقاهرة، في اتصال هاتفي 
أن وزيـــر اخلارجيـــة األميركي  مع ”العـــرب“ 
جون كيري ســـوف يعقد لقاء موسعا مع غرفة 
التجارة بشـــقيها املصري واألميركي ومجلس 
األعمال املشـــترك بـــني البلدين صبـــاح اليوم 
اجلمعـــة مبدينة شـــرم الشـــيخ، قبـــل افتتاح 
املؤمتر بساعات ملناقشة استراتيجية التعاون 
بـــني البلدين مع رجال األعمـــال مما يعزز من 
فـــرص ضخ اســـتثمارات جديـــدة ملصر خالل 
الفتـــرة املقبلـــة. وأضـــاف أن مشـــاركة وزير 
اخلارجيـــة األميركي في مؤمتـــر دعم وتنمية 
االقتصاد املصري تعكس املســـاندة األميركية 

اإليجابية ملصر.
وكانت الكثير من املؤّشـــرات السياســـية 
تؤكد أن العالقـــة ال تزال متوترة بيت القاهرة 
وواشـــنطن، األمـــر الـــذي ســـيؤثر على حجم 
احلضـــور ونوعيته في املؤمتـــر املصري، فال 

تـــزال هناك سلســـلة من القضايا السياســـية 
واألمنيـــة املعلقـــة، والتي تتباعـــد فيها رؤيتا 

البلدين.
وتتصـــدر الواليات املتحدة االســـتثمارات 
األجنبيـــة املباشـــرة في مصر بحجـــم  يصل 

لنحو 19 مليار دوالر.
وتســـتهدف احلكومة املصريـــة من خالل 
املؤمتـــر، الـــذي دعـــت إليـــه اململكـــة العربية 
الســـعودية، ودعمتـــه بقوة دولتـــي اإلمارات 
والكويـــت، إنقـــاذ االقتصاد مـــن عثراته بعد 
 ،2013 يونيـــو  و30   2011 ينايـــر   25 ثورتـــي 
ومواجهة األزمـــات االقتصاديـــة التي تعاني 

منها مصر بخطط مستقبلية.
وتتضمـــن اإلســـتراتيجية اجلديـــدة عدة 
أوجه هامـــة، من بينهـــا خفض الديـــن العام 
وإجـــراء إصالحات تســـهم في تهيئـــة البيئة 
املناســـبة لنمو النشـــاط االقتصادي وإطالق 
مبادرات من شأنها حتقيق العدالة االجتماعية 

بجانب حتقيق التنمية املستدامة.
ورصـــد البنـــك املركزي املصري مســـتوى 
جديد حلجم الدين العام ملصر عند مســـتويات 

222 مليار دوالر.
وتســـعى احلكومة عبـــر إســـتراتيجيتها 
اجلديـــدة إلى خفـــض الدين العـــام من خالل 
اإلصالحات الضريبية، التي تســـتهدف بشكل 
أساســـي توســـيع القاعدة الضريبية، وزيادة 
كفـــاءة النظـــام الضريبـــي، وترشـــيد اإلنفاق 
وتطبيق عـــدد من اإلصالحات اخلاصة بإدارة 
موازنـــة الدولة، باإلضافة إلـــى إصالحات من 
شـــأنها القضاء على البيروقراطية وتســـهيل 
األعمال وتشـــجيع القطـــاع اخلاص على ضخ 

استثماراته.
وتتواكب عملية اإلصالح بشـــكل جيد مع 
احلكومـــة باإلصـــالح االقتصادي، من  التزام 
خالل اتخاذ قرارات صعبـــة مثل إعادة هيكلة 
دعـــم الطاقة، وصـــدور تعريفة إمـــداد الطاقة 
وإصـــدار قوانـــني جديدة للتعديـــن والتمويل 
للمشروعات متناهية الصغر. وترمي احلكومة 
أيضا إلى إلغاء الدعـــم على الطاقة على نحو 
خمـــس مراحل، خـــالل خمس ســـنوات بدأت 

املرحلة األولى منها العام املاضي.
قامـــت مصر بإحراز تقـــدم كبير في عملية 
ســـداد ديون احلكومة للشـــركات األجنبية في 

قطاع الطاقة، ما يعد خطوة أساســـية في بناء 
الثقة الالزمة لتشـــجيع االستثمارات اجلديدة 
في القطاع. وتستعد احلكومة لسداد نحو 2.5 
مليار دوالر لشـــركات النفـــط والغاز األجنبية 
العاملـــة فـــي مصر قبل شـــهر يونيـــو املقبل، 
وهـــي آخر دفعة من إجمالـــي 6.5 مليار دوالر. 
وانعكســـت كل هذه اإلجراءات بشكل إيجابي 
فـــي تقارير صندوق النقـــد الدولي، وتصنيف 
مصر املعلن من قبل وكاالت التصنيف الدولية.
ورفعت وكالـــة فيتش للتصنيف االئتماني 
تصنيفهـــا لقدرة مصر علـــى االقتراض طويل 
 ،B األجل بالعمـــالت األجنبية واحمللية لدرجة

مع اإلبقاء على النظرة املستقبلية مستقرة.
وقال أحمـــد بلبع، رئيس جلنة الســـياحة 
بجمعيـــة رجال األعمـــال وأحد املســـتثمرين، 
مبدينة شـــرم الشـــيخ لــــ ”العرب“، إن نســـبة 
اإلشغاالت في الفنادق القريبة والتي تقع حول 
قاعة املؤمترات التى ستشهد فعاليات املؤمتر 
بلغت نحـــو 100 باملئة تقريبا. وأكد أن اإلقبال 
علـــى حضور املؤمتـــر يعد رســـالة قوية على 

جناحه وعودة الثقة في االقتصاد املصري.
وأشـــار مدير عـــام صندوق النقـــد الدولي 
كريســـتني الغـــارد، إلـــى أن مصـــر تواصـــل 
التحرك في االجتـــاه الصحيح، وأن احلكومة 
وضعـــت خطة طموحة لتلبيـــة تطلعات البالد 
االقتصاديـــة، داعية إلى ضـــرورة املثابرة في 
تنفيذ اإلصالحات االقتصاديـــة، ألنها املطلب 

احملوري في الوقت الراهن.
 وقالت الغارد، قبيل مغادرتها واشـــنطن، 
في طريقها إلى شـــرم الشيخ، إن املؤمتر يتيح 
الفرصة ملصر وشركائها في التنمية وصندوق 
النقـــد لتعميـــق احلـــوار حول أفضل الســـبل 

ملساعدة االقتصاد املصري.

ويتصّدر قطاع الطاقة مشـــروعات املؤمتر، 
حيـــث تصـــل لنحـــو 50 باملئـــة مـــن إجمالي 
عـــدد املشـــروعات التى ســـيتم طرحهـــا على 
املستثمرين خالل املؤمتر، إلى جانب قطاعات 
والزراعـــة  واإلســـكان  والكهربـــاء  التعديـــن 
والســـياحة والصناعـــة والنقـــل واخلدمـــات 
اللوجيســـتية وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.

أبعاد سياسية

قـــال محمـــد رزق، رجل األعمـــال املصري 
األميركـــي املشـــارك فـــي املؤمتـــر، إن األهـــم 
فـــي املؤمتر البعـــد الدبلوماســـي إلثبات قوة 
النظـــام اجلديـــد فـــي القاهـــرة وقدرتـــه على 
إعادة األمن واالســـتقرار في البالد، وبالتالي 
جـــذب االســـتثمارات من جديد وعـــودة تدفق 

السائحني.
وأّكـــدت مصـــادر دبلوماســـية مصرية أن 
تنظيـــم احلـــدث الدولي خيـــر دليـــل على أن 
مصـــر تعـــود مـــن جديد بقـــوة إلى الســـاحة 
الدولية، وأنها أصبحت أكثر أمنا واســـتقرارا 
ومستعدة الستقبال املستثمرين والشخصيات 
الدوليـــة، وتريد اجتذاب أكبـــر عدد ممكن من 
الشـــخصيات الكبيرة في املجـــال االقتصادي 

وبنسبة أكبر على املستويات السياسية.
وأوضحـــت املصادر أن الرهان األساســـي 
علـــى املؤمتر يظل سياســـيا فـــي الوقت الذي 
يطرح فيه الرئيس عبدالفتاح السيســـي نفسه 
في مقدمة من يحاربـــون اإلرهاب في املنطقة، 
كمـــا يحاول من خالله تأكيد عودة االســـتقرار 
فـــي مصـــر وقدرتها علـــى النهوض ســـريعا 

باقتصادها املتدهور.

وينظـــر صنـــدوق النقـــد الدولـــي بشـــكل 
للحكومة  االقتصاديـــة  لإلصالحـــات  إيجابي 
املصرية، فهـــو يرى أن حكومـــة الرئيس عبد 
الفتاح السيســـي تقـــوم اليـــوم بتنفيذ جملة 
مـــن التدابير واالجـــراءات من بينهـــا اعتماد 
سياســـات لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص 
العمل مـــع التركيز على متابعـــة اإلصالحات 
الهيكلية وتشجيع االستثمار، وحماية الفقراء 
إلـــى جانب ســـعيها النعاش الثقـــة، وإحداث 

بعض التحول.
 ومـــع ذلك، يوضح صنـــدوق النقد الدولي 
أن جناح ســـلطة فـــي حتقيق أهدافهـــا يبقى 
رهـــني جهودها الثابتة، واســـتعدادها التخاذ 
إجراءات إضافية حســـب احلاجة واســـتمرار 

الدعم اخلارجي لها.
ويعتبر املصريون أن التحدي القائم اليوم 
أمـــا الرئيس السيســـي هو حتســـني الوضع  
ويرون أنه ميضي قدما فـــي هذا املجال. وهم 
علـــى اســـتعداد لتحمل املصاعـــب على املدى 
القصير مثل النقص املؤقت في الطاقة شريطة 

حصول حتسينات على املستوى البعيد.

رهان مصري ودولي على نجاح {مصر المستقبل}  
[ القاهرة تعقد آمالها على مؤتمر شرم الشيخ لتحسين صورتها  [ اإلصالح االقتصادي مطلب محوري لتجاوز مرحلة ما بعد الثورة

تأمل مصر أن يعيدها مؤمتر ”مصر املســــــتقبل“، الذي ينعقد بشــــــرم الشــــــيخ إلى دائرة 
اهتمام املســــــتثمرين، غير أن املال ليس الهدف الوحيد من املؤمتر االقتصادي إذ تسعى 
ــــــات ثورتي 25 يناير و30 يناير، تعكس  البالد إلى رســــــم صورة جديدة لها، بعد اضطراب
اســــــتقرار األوضاع رغم أعمال العنف التي ينّفذها إسالميون في شمال سيناء وهجمات 
مســــــلحة في أرجاء البالد، خاصة وأن مصر حظيت بإشــــــادة عن إصالحات اقتصادية 
قامت بها مؤّخرا، وتســــــتفيد من دعم خليجي كبير لها للمضي قدما في رســــــم مستقبل 

أفضل.
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في 
العمق

كريستين الغارد: 

مصر تواصل تحركها في 

االتجاه الصحيح لتلبية 

تطلعات الشعب

{املشـــاركة الكثيفـــة فـــي مؤتمـــر مصر املســـتقبل ســـواء على 

املســـتوى الرئاسي أو الوزاري توضح املكانة التي تحظى بها مصر 

على املستوى الدولي}.
سامح شكري
وزير اخلارجية املصري

{اإلمارات العربيـــة املتحدة ومصر تتمتعان بعالقات اســـتراتيجية، 

و القيـــادة اإلماراتيـــة ملتزمة تجاه مصر لذا يجـــري القيام بكثير من 

املشروعات مع الحكومة والقطاع الخاص}.
حسني النويس
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (اإلمارات)

{فـــي ظـــل ما يحيـــط بنا مـــن تحديات وأخطـــار جســـيمة ومتغيرات 

وتطورات متسارعة، فإننا نتفق مع مصر ونساند طرحها الحكيم في 

ضرورة تعزيز العمل العربي العسكري املشترك}.
امللك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين

المؤتمر يسلط الضوء على ما إذا كانت مصر قادرة على الوفاء بوعودها وتعود قبلة لالستثمارات والسياحة  

ــبــعــد  ــــــم فــــي الـــمـــؤتـــمـــر ال األه

النظام  قوة  إلثبات  الدبلوماسي 

على  وقدرته  القاهرة  في  الجديد 

إعادة األمن واالستقرار في البالد

◄

المؤتمر  على  األســاســي  الــرهــان 

الذي  الوقت  في  سياسيا  يظل 

في  نفسه  السيسي  فيه  يطرح 

مقدمة محاربي اإلرهاب

◄

 

مؤتمر مصر املستقبل ينطلق اليوم 

بحثا عن نقلة اقتصادية نوعية
ص ١١

} القاهــرة- تابع الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســـي تنفيذ اخلطة التـــي أعدتها أجهزة 
األمن لتأمني املؤمتر االقتصادي، وبدا حريصا 
علـــى اإلملام بتفاصيلها لضمان جناح املؤمتر، 
مشـــددا على ضرورة متتع رجال األمن بأعلى 
درجـــات اليقظة للتصدي بقـــوة ألي محاوالت 

من شأنها زعزعة االستقرار.
وصـــرح الســـفير عـــالء يوســـف املتحدث 
الرسمي باســـم الرئاسة املصرية أن السيسي 
طالب بضـــرورة احلفاظ على أمـــن املواطنني 
واســـتقرار الدولـــة، والتصـــدي ألي محاوالت 
اعتـــداء علـــى املنشـــآت العســـكرية واألمنية 
واحلكوميـــة واخلاصة، ما يـــؤدي إلى تعزيز 
األمـــن القومـــي املصـــري، وحتقيـــق التنمية 

االقتصادية للدولة.
املؤمتر الذي ينطلق اليوم، ســـوف يشـــهد 
مشـــاركة نحو120 وفـــدا، منهـــم 20 وفدا على 
املستوى الرئاسي، ميثل أكثر من 90 دولة و25 

منظمة دولية وعربية وإقليمية.
وقال ســـامح شكري إن املشـــاركة الكثيفة 
ســـواء على املســـتوى الرئاســـي أو الوزاري، 
توضـــح املكانـــة التي حتظى بهـــا مصر على 
املســـتوى الدولي، والتي تتأكد  مع االستقرار 
االقتصـــادي  اإلصـــالح  برنامـــج  وتنفيـــذ 
ومشـــروعات التنمية التي ســـيتم طرحها في 

املؤمتر.
مـــن جانبه، صـــرح أحمـــد قطان، ســـفير 
الســـعودية لدى مصر، أن ولـــي العهد األمير 
مقـــرن بـــن عبدالعزيـــز، نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء، ســـيترأس وفد السعودية املشارك في 

مؤمتر (مصر املستقبل).

وأضاف في بيان له أن وفدا رســـميا رفيع 
املستوى ســـيرافق األمير مقرن، ويضم الوفد 
مجموعـــة من الـــوزراء وعددا مـــن كبار رجال 
األعمال واملستثمرين السعوديني، مؤكدا على 
أن العالقـــات الســـعودية املصريـــة لها جذور 
تاريخيـــة، وأن أوجـــه التعـــاون بـــني البلدين 
تشـــهد منوا على كافة املســـتويات، وأن بالده 
أول من دعت إلـــى عقد هذا املؤمتر رغبة منها 

في دعم مصر.
وأوضح ســـامح شـــكري فـــي بيانـــه أنه 
ســـيتم طرح امللف الليبي مع وزراء اخلارجية 
املشـــاركني في املؤمتر االقتصادي، وأن مصر 
تضـــع األزمة الليبيـــة علـــى رأس األولويات، 
نظرا لتدهور األوضاع هناك، وذلك اســـتكماال 
للتحـــركات السياســـية التـــي أعقبـــت قتـــل 

املصريني األقباط.
وأضاف أنه ال تزال هناك مشاورات يومية 
على مســـتوى املندوبـــني الدائمني في مجلس 
األمن لصياغة مشـــروع القـــرار العربي املقدم 
منذ أســـابيع للمجلس حول ليبيا، حيث يأخذ 
القرار مجراه من خالل التواصل على مستوى 
املندوبـــني  الدائمـــني أو العواصـــم حتى يتم 

التوافق على القرار.
وشـــدد وزير اخلارجية املصـــري على أنه 
ليس هنـــاك تعمد في تأجيـــل التصويت على 
القـــرار، بينمـــا يحتـــاج أي قرار يطـــرح على 
مجلـــس األمن إلى إجراءات ومشـــاورات  إلى 
وقت، رمبا يصل إلى عدة أســـابيع، للنظر في 
كافة األوضاع على أرض الواقع، وبحث الرؤى 
املختلفـــة للدول الــــ 15 األعضـــاء في مجلس 

األمن.

استنفار أمني إلنجاح مؤتمر شرم الشيخ
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عبداهللا آل هيضه

}  أعفى العاهل الســــعودي، امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، وزير اإلسكان من منصبه بعد يوم 
من توّجهه إلى السعوديني، والعالم، بخطاب 
حّدد فيه بوضوح معالم عهده على املســــتوى 

احمللي والعربي والدولي.
ما تضّمنه خطاب امللك سلمان، وما سبقه 
مــــن تغييــــرات ونشــــاط مكّثف داخــــل البيت 
الســــعودي، جعــــال احملّللني يختصــــرون مدة 
الـ“مئــــة يوم األولى من احلكــــم“، املعمول بها 
دوليــــا لتقييم إجنازات احلكومــــات اجلديدة 
وتقدير ســــلبّياتها وإيجابياتها، إلى خمسني 
يوما، بل إّن الواقع الســــعودي اجلديد مضى 
فــــي جتاوز هــــذه القاعدة الزمنيــــة منذ األيام 
األولــــى في عهــــد امللك ســــلمان، إلــــى حد أّن 
بان كــــي مون، األمــــني العام لــــألمم املتحدة، 
قال في وقت ســــابق ”لقد أجنز امللك ســــلمان 
خــــالل 10 أيام أعماال يقوم بها الزعماء اجلدد 
عادة خالل مئة يوم“. بــــل إنه ميكن القول إن 
السعودية لم تكن بحاجة سوى أسبوع واحد 
بعد وفاة امللــــك عبدالله بن عبد العزيز، لتبدأ 
مرحلــــة جديدة مكتملة االنتقــــال من حكم إلى 
آخر في تاريخ دولة يتجــــاوز الثمانية عقود. 
بل إن خارطة السياســــة الداخلية واخلارجية 
للســــعودية في عهد امللك سلمان بانت معاملها 
منــــذ خطابــــه األول بعــــد مبايعتــــه، وإعالنه 
عــــن تعيني األميــــر مقرن بــــن عبدالعزيز وليا 
للعهــــد واألمير محمــــد بن نايــــف وليا لولي 
العهد وتعيني األمير محمد بن ســــلمان وزيرا 
للدفاع ورئيســــا للديوان امللكــــي، خلفا خلالد 

التويجري.
شهدت األيام اخلمســــون متيزا داخليا لم 
يتوقــــع الكثيرون في اململكــــة أن يحدث بهذه 
الســــرعة. لكن امللك ســــلمان، املعهود عنه دقة 
اإلجناز واملتابعة، أعاد ضبط البوصلة لتشير 
نحو هدفه ”أن تكــــون اململكة منوذجا ناجحا 

ورائدا في العالم على كافة األصعدة“.
تغييرات  الرئيســــية،  التعيينات  وأعقــــب 
محورية في املؤسسات الداخلية، في اململكة، 
بشــــكل ســــريع ومتواتر، ومتزامن مع نشاط 
هام على صعيد السياسة اخلارجية للرياض. 
وهو نشــــاط قّيمــــه امللك ســــلمان، في خطابه، 
الــــذي ألقــــاه مؤّخــــرا، وكان مبثابــــة خارطة 
طريق ووثيقة عمل لسياســــة اململكة الداخلية 

واخلارجية، في القادم من األيام.
ويشــــير اخلبــــراء املختّصون في الشــــأن 
الســــعودي  إلى أنه لم يكن مفاجئا ما جاء في 
هذا اخلطاب، وما ســــبقه من قــــرارات، فامللك 
ســــلمان، هو خالصة كافة امللوك الســــابقني، 
الذين كان مالزما لهم وســــندا كبيرا ألغلبهم، 

ومستشــــارهم الدائــــم، بدءا بوالده مؤســــس 
اململكة العربية الســــعودية امللــــك عبدالعزيز 

وصوال إلى الراحل امللك عبدالله.

استراتيجية العمل الداخلي

تؤّكــــد التغييــــرات اجلوهرية والواســــعة 
التي شــــملت تركيبة مجلس الوزراء، وامتّدت 
لتشــــمل الهيكلة اإلدارية للدولة بإلغاء هيئات 
وتأســــيس أخرى أّن التغييــــر الذي حدث ليل 
الثالــــث والعشــــرين مــــن يناير برحيــــل امللك 
عبداللــــه بــــن عبدالعزيز يتعّدى مجــــّرد كونه 
انتقاال للعرش من ملك إلى آخر، ليكون مبثابة 

عهد جديد للدولة السعودية.
وهذا العهد يتقّدم فيــــه معيار الكفاءة في 
إســــناد األدوار واملناصــــب وتلغــــى مبوجبه 
دوائــــر القــــرار املــــوازي وينحو فيــــه القرار 
االستراتيجي في مختلف املجاالت؛ السياسي 
منها أو االقتصادي أو األمني، منحى احلسم 
واحلزم عبر تركيزه بيد امللك ودائرة من ثقاته 
ومقّربيه. كما مّســــت التغييــــرات هيئة األمر 
باملعــــروف والنهي عــــن املنكر،  التــــي كثيرا 
مــــا كانت مثار جــــدل بني الســــعوديني، بفعل 
جتــــاوزات بعــــض منتســــبيها، وأيضا طالت 

التغييرات قطاع النفط والتعليم وغيره.
وبعــــد العمليــــة األولــــى لتشــــذيب البيت 
الداخلــــي، جاء خطاب امللك ســــلمان ليرســــم 
مالمح املرحلة القادمة، حيث طمأن من خالله 
السعوديني بشأن االقتصاد ومكافحة الفساد 
ومكافحــــة اإلرهاب وســــرعة تلبية احتياجات 

الشعب للسكن.
 وكان اخلطــــاب الــــذي ألقــــاه امللــــك مــــن 
قصــــر اليمامة محــــّل ترحيب مــــن قبل جميع 
األعمــــال  رجــــال  وخصوصــــا  الســــعوديني، 
واملستثمرين الذين توّجه إليهم امللك سلمان، 
داعيا إّياهم إلى املساهمة في تأسيس اقتصاد 
قــــوي تتعدد فيه مصــــادر الدخل مع احلد من 

تأثير اقتصاد النفط على مسيرة التنمية.
وقال امللك ســــلمان في خطابه الشامل إنه 
وجــــه مجلس الشــــؤون السياســــية واألمنية 
ومجلــــس الشــــؤون االقتصاديــــة والتنميــــة، 
ملضاعفة اجلهود للتيســــير علــــى املواطنني، 
والعمل على توفير سبل احلياة الكرمية لهم، 
معتبــــرا أن ذلــــك أقل الواجــــب املنتظر منهم، 

وأنه ”لن يقبل التهاون“.
تلــــك الرســــالة حــــددت بعضا مــــن املهام 
ملجلســــني أنشــــأهما امللك ســــلمان منــــذ أكثر 
من شــــهر، وهمــــا يشــــكالن مقــــرا للكثير من 
الطويلــــة ومختصــــرا لتعدديــــة  اإلجــــراءات 
املجالــــس الســــابقة، عــــن ذلك يقــــول احمللل 
السياسي الســــعودي عماد املديفر إن ”إنشاء 
مجلس الشؤون السياسية واألمنية هو قفزة 
نوعيــــة للرفع مــــن فاعلية العمل السياســــي 
واألمني ضمن هذا الســــياق الذي تبناه امللك 
سلمان في املضي قدما نحو التطوير والبناء، 
ما يعنــــي أن مواجهة املخاطــــر واملهددات لم 
تعد محصورة فقط باملواجهة املادية، بل متتد 
إلى الفكر واأليديولوجيا، ما يعكس عمقا في 

الرؤيــــة، وقوة وفاعلية وســــرعة فــــي التحكم 
واإلدارة واتخاذ القرار، تتناســــب ومعطيات 

املرحلة".

نشاط دبلوماسي مكثف

من بــــني احملطات األبرز خالل اخلمســــني 
يوما املاضية حلكم امللك عبدالله، على مستوى 
السياســــة اخلارجية، لقاؤه مــــع وفد أميركي 
كبير مــــن جمهوريني ودميقراطيني برئاســــة 
بــــاراك أوباما. وأعطى هــــذا اللقاء ديناميكية 
جديدة في التحالف االســــتراتيجي األميركي 
الســــعودي، وضعت فيها الرياض نفسها في 
مركــــز القوة، فيمــــا يخص امللفــــات اإلقليمية 
التي كانت محل خالف بني السعوديني وإدارة 
أوبامــــا، إضافة إلى نقاش شــــامل حول امللف 
النووي اإليراني، ومكافحة اإلرهاب، وأزمات 

العراق وسوريا واليمن.
إلــــى جانــــب ذلــــك نّشــــط امللــــك ســــلمان 
الدبلوماســــية الســــعودية وحشد املواقف في 
نقاشــــاته لتجاوز أزمات املنطقة، بل وشهدت 
أولــــى أيام عصــــره اجلديد توقيــــع اتفاقيات 
مهمة دخلت مبوجبها الســــعودية إلى النادي 
النووي لألغراض الســــلمية، مــــع األرجنتني 

وكوريا اجلنوبية.
وأحصت وســــائل إعالم أكثر من 13 زعيما 
ومســــؤوال لدول عربية وغربيــــة التقاهم امللك 
ســــلمان في غضون خمســــني يوما من حكمه، 

وجرت جميع اللقاءات خالل زيارات للعاصمة 
الريــــاض واســــتهدفت فــــي مجملهــــا تعزيز 
العالقات الثنائية بني تلك الدول والســــعودية 
والتطلــــع لتضامن عربي وإســــالمي واســــع، 
وكانت غايتها الرئيســــية كذلك محاولة تبيان 
توجهات السياســــة اخلارجية السعودية في 

عهده.

محطــــة أخــــرى خــــالل اخلمســــني يومــــا 
تضمنــــت لقاءيــــن آخريــــن، وهما لقــــاء امللك 
سلمان بالرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
ولقاؤه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ضمن مســــاع لوضع حّد الســــتفزازات إيران 
ومساعيها نحو إطالق مشــــروعها ”القومي“ 

اخلاص بالهالل الشيعي. 
وخــــالل األســــابيع األولى من حكــــم امللك 
معاديــــة  إعــــالم  وســــائل  حاولــــت  ســــلمان، 
للســــعودية أن تؤثر على صناعة القرار داخل 
اململكــــة، وحتاول جر بعض الــــرأي العام في 
السعودية إلى أن امللك سلمان سيغير سياسة 
الســــعودية الراســــخة والثابتة إلى تســــامح 

خاصــــة مع تيارات وضعتهــــا الرياض ضمن 
التيــــارات املتطرفــــة، وعلــــى رأســــها جماعة 

اإلخوان املسلمني. 
لكن الرد امللكي على ذلك قطع كل األوهام، 
حني قــــال، في اتصــــال مع الرئيــــس املصري 
عبدالفتاح السيســــي، إن ”عالقة الســــعودية 
ومصر أكبر مــــن أي محاولة لتعكير العالقات 
املميزة والراسخة بني البلدين الشقيقني. وإن 
موقف اململكة جتاه مصر واستقرارها وأمنها 
ثابــــت ال يتغيــــر“.  ومثلمــــا أّكد علــــى عالقة 
الرياض الراسخة بالقاهرة، أّكد امللك سلمان، 
في أكثر من مناســــبة، علــــى أن  تعزيز البيت 

اخلليجي أولوية في السياسة السعودية.
وال يشــــّكك الكاتب السياســــي السعودي 
محمد الساعد في أن السعودية في عهد امللك 
سلمان ستعيد ترتيب البيت اخلليجي، إال أن 
ذلك، وفق ما صّرح به لـ“العرب“ سيحتاج إلى 
بعض الوقت، وستخرج السعودية، وفق رأيه، 
من نطاقها اخلليجي إلــــى فضاء أرحب رمبا 

يكون فضاء عربيا وإسالميا. 
وأضــــاف الســــاعد أن ”طموحــــات بعض 
دول اخلليــــج أخذتها بعيدا عن حجمها، األمر 
الذي مّكن دول التخوم غير العربية من التقدم 
عبــــر بوابـاتهــــا السيـاســــية نـحــــو الفضـاء 

اخلليجي“.

مداواة اليمن في الرياض

األزمــــة اليمنيــــة مــــن امللفات احلساســــة 
واجلوهريــــة التــــي كانــــت على طاولــــة امللك 
ســــلمان عندما اســــتلم مقاليد احلكم؛ وكانت 
الريــــاض حاضرة في مختلــــف األحداث التي 
شــــهدتها اليمن، ســــواء من خالل االستعداد 
العســــكري، على حــــدود البلدين، أو من خالل 
تأكيدها على دعم الشرعية املتمّثلة في حكومة 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
 وجتّلى ذلك مؤخــــرا عندما وافق العاهل 
الســــعودي على طلب تقدم به هــــادي يقضي 
باســــتضافة الريــــاض ملؤمتــــر حــــوار يضم 
األطــــراف السياســــية اليمنيــــة، حتــــت مظلة 

مجلس التعاون اخلليجي.
وعّلــــق الكاتب محمد الســــاعد في تقييمه 
للسياســــة الســــعودية منذ تولي امللك سلمان 
احلكــــم إلى اليوم، قائال إن ”مالمح خمســــني 
يوما من السياسة في السعودية، تعكس تقدما 
سريعا على كافة امللفات، وإعادة متوضع أكثر 
قوة وصالبة في امللفات املالمســــة للسعودية، 

مثل امللف اليمني والتنظيمات اإلرهابية“.
مــــن جانبــــه اعتبــــر احمللــــل السياســــي 
السعودي عماد املديفر أن جناح االستخبارات 
الســــعودية في حترير القنصل السعودي في 
عدن عبداللــــه بعد ثالثة أعــــوام من اختطافه 
من قبل تنظيم القاعدة في اليمن، يعطي داللة 
على كفاءة التغييرات الســــريعة في عهد امللك 
ســــلمان خاصة على مســــتوى تنظيم اجلهود 

في الشق األمني.
العمليــــة  اإلجــــراءات  أّن  يبــــدو  هكــــذا 
واخلطوات الدبلوماســــية والسياســــية التي 
ُاّتخذت على مدى اخلمســــني يوما األولى من 
حكم امللك ســــلمان بن عبد العزيــــز قد أغلقت 
الباب أمام أي تشــــكيك من شأنه أن يروج إلى 
أّن اململكة ستتخلى يوما عن ثوابتها، بل على 
العكس من ذلك ثبتت فكرة لطاملا كانت راسخة 
لدى املتابعني للسياسة السعودية، مفادها أّن 
تغّير امللوك يضفي حركية وديناميكية جديدة 
على السياســــات السعودية وال ينزاح بها عن 

ثوابتها وعمقها العربي واإلسالمي.

خمسون يوما من حكم الملك سلمان: سياسة حاسمة في الداخل والخارج

منتدى كرانس مونتانا.. شهادة دولية على نجاح السياسة المغربية

[ دينامية قياسية على المستوى الدبلوماسي والسياسي  [ عالقات راسخة مع الحلفاء ومواقف ثابتة من القضايا االستراتيجية
يســــــجل العاهل الســــــعودي امللك ســــــلمان بن عبدالعزيز اليوم، يومه اخلمسني من حكم 
اململكة، بعد فترة جتلت خاللها مالمح عديدة آلمال وتطلعات امللك اجلديد على مستويات 
عدة، وتأكد أّن  انتقال عرش الســــــعودية ليلة الثالث والعشرين من يناير املاضي من امللك 
عبدالله إلى امللك ســــــلمان لم يكن مجّرد انتقال للســــــلطة من يد إلى أخرى، بقدر ما ميثل 
دخول اململكة مرحلة جديدة انطلقت عمليا مع إجراء العاهل اجلديد تغييرات جذرية طالت 
ــــــب مفاصل الدولة وتعّدت تغيير األشــــــخاص إلى تعديل املؤسســــــات الداخلية وأيضا  أغل

تعديل  مستوى السياسة اخلارجية.

في 
العمق

{كلمـــة امللـــك ســـلمان حملت العديد مـــن املعانـــي واملضامني، 

وكانـــت شـــاملة، حيث رســـم مـــن خاللها اســـتراتيجية سياســـته 

الداخلية والخارجية}.

علي بن دبكل العنزي
عضو مجلس الشورى السعودي السابق

{الكلمـــة التي ألقاها امللك ســـلمان بن عبدالعزيز دللت على رســـوخ 

سياســـة اململكة العربية السعودية حاملة معها الكثير من خطوات 

التنمية الشاملة}.

عبدالله بن مصطفى مهرجي
وكيل جامعة امللك عبدالعزيز بجدة

{موافقة اململكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر الحوار 

اليمنـــي تحت مظلة مجلس التعـــاون الخليجي جاء إلنقاذ اليمن من 

حافة االنهيار وحقن دماء أبنائه}.

األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
ولي ولي العهد السعودي

لقاء الملك سلمان بأوباما يعطي ديناميكية جديدة للتحالف االستراتيجي األميركي السعودي

مالمح خمسين يوما من السياسة 

ــة فـــي عــهــد الــمــلــك  ــودي ــع ــس ال

تعكس  العزيز  عبد  بــن  سلمان 

تقدما سريعا على كافة الملفات

◄

بان كي مون:

أنجز الملك سلمان خالل 

10 أيام ما يقوم به الزعماء 

الجدد عادة خالل مئة يوم

} الداخلــة (املغــرب) - تعيـــش مدينة الداخلة 
املغربيـــة هذه األيام على وقـــع فعاليات الدورة 
الســـنوية ملنتدى كرانس مونتانا، التي انطلقت 
أمـــس اخلميـــس وتـــدوم إلـــى غاية الــــ14 من 
مارس اجلاري، حتت شـــعار "أفريقيا والتعاون 

اإلقليمي والتعاون جنوب جنوب".
وتنعقد اجللسة االفتتاحية للمنتدى، صباح 
اليوم اجلمعة، بحضور عدد من كبار املسؤولني 
مـــن املغـــرب ومن عـــدد مـــن الـــدول األفريقية، 
ورؤســـاء منظمات دوليـــة وإقليميـــة، وخبراء 

اقتصاديني من دول مختلفة. 
ويتضمـــن برنامـــج املنتـــدى مناقشـــة عدد 
من القضايا االقتصاديـــة والتنموية في القارة 
األفريقية في إطار جملة من احملاور التي تقّسم 
كاآلتي؛ التنمية االقتصادية في أفريقيا وتعزيز 
التعـــاون جنوب-جنـــوب، سياســـة املغرب في 
مجال التعاون األفريقي، التدبير اجليد للموارد 
الطبيعية فـــي أفريقيا، حتديات الثورة الرقمية 
فـــي العالم وفـــي أفريقيـــا، تنميـــة الصناعات 
البحرية في أفريقيا، األمراض واألوبئة العابرة 
للحـــدود ومخاطرهـــا على الصحـــة العمومية، 
تطوير الصناعات الزراعية والغذائية والصيد 
البحـــري فـــي أفريقيـــا، تطوير القطـــاع املالي 
والبنكـــي في أفريقيـــا، النهـــوض بالصناعات 
الســـياحية فـــي أفريقيـــا، العنايـــة بالطاقـــات 

املتجددة في أفريقيا، تعزيز احلوار بني أفريقيا 
ودول املغرب العربي وأوروبـــا وأخيرا قضايا 

التربية والشغل والشباب في أفريقيا.
 كمـــا ســـيتم في إطـــار املنتدى، عقـــد دورة 
خاّصة حول إنشـــاء "نادي أفريقيا األطلســـية" 
واجتماع منتدى النســـاء األفريقيات، وتسمية 
القيـــادات الشـــابة اجلديـــدة ملنتـــدى كرانـــس 

مونتانا، وتوزيع جوائز املنتدى لعام 2015.
وأكدت مؤسســـة، كرانس مونتانا، بدورها 
أن املغـــرب دأب خالل الســـنوات األخيرة على 
تعزيز مكانتـــه املتميزة ضمن البلدان األفريقية 
كبلد رائد على الصعيد التنموي، بفضل الرؤية 

السديدة للعاهل املغربي امللك محمد السادس.
وأوضحـــت أّن املغـــرب وبالنظر إلى موقعه 
االســـتراتيجي أيضـــا، أصبح حلقـــة وصل في 
العالقـــات بني الشـــمال واجلنـــوب و كذلك بني 
بلدان اجلنوب، ويضطلع بدور متميز باعتباره 

نقطة تقاطع رئيسية لهذه العالقات.
وأبـــرزت أنـــه باختيـــاره ملدينـــة الداخلـــة 
الحتضـــان اجتماعـــه الســـنوي، يؤكـــد منتدى 
أفريقيـــة،  ألرض  اختيـــاره  مونتانـــا  كرانـــس 
ملناقشة شـــؤون أفريقيا الغنية باملوارد، والتي 

تعرف معدل منو بطيء.
ويـــرى مراقبـــون أّن تنظيـــم هـــذا املنتدى 
الدولي مبدينة الداخلة بالصحراء املغربية إّمنا 

هو في بعد مـــن أبعاده مبثابـــة اعتراف دولي 
بأحقية املغرب في السيادة على أراضيه. 

وأكد املدير العـــام للمركز األفريقي للتدريب 
والبحـــث اإلداري لإلمنـــاء "كافراد"، ســـتيفان 
مونـــي مواندغـــو، أن تنظيـــم منتـــدى كرانس 
مونتانا بالداخلة يشـــكل "جناحا دبلوماســـيا" 

للمغرب.
وقال، في حديـــث أجراه مـــع وكالة املغرب 
العربـــي لألنباء، "بالنســـبة للمغرب، إنه جناح 
دبلوماســـي أن يتـــم جمع هذا الكـــم الهائل من 
املشـــاركني من مختلـــف أنحاء العالـــم في هذا 
اجلزء مـــن ترابه". وأضـــاف أّن هـــذا املنتدى، 
الذي يعـــد "فرصة لتبادل وجهـــات النظر حول 
قضايا ضمن جدول أعماله، هو مكســـب رمزي 

ودبلوماسي بالنسبة للمملكة". 
وفـــي تعليقـــه علـــى السياســـة اخلارجية 
للمغرب، أّكد مواندغـــو أّن "تعزيز التعاون بني 
املغـــرب ودول القارة األفريقية يشـــكل انطالقة 
حقيقية للتعـــاون جنوب- جنـــوب"، داعيا إلى 
تصحيح اخلطاب اجلماعي الذي يتحدث بشكل 
مغلوط عن "نوع من الهوة بني املغرب وأفريقيا".

البلـــدان  تبـــدأ  "عندمـــا  مواندغـــو  وقـــال 
املســـتعمرة ســـابقا فـــي بنـــاء نـــوع جديد من 
التعاون، فإنها تتبنى تاريخا مشـــتركا وإرادة 
جماعيـــة لتعزيـــز الروابط، ليس على أســـاس 

االســـتغالل كمـــا كان ذلك مـــن خـــالل املقاربة 
السابقة للتعاون شمال –جنوب بل على أساس 

التضامن بني الشعوب ودول نفس املنطقة".
وأضـــاف أّن هذا الشـــكل مـــن التعاون هو 
أيضـــا "نوع من تأكيد إرادتنـــا اجلماعية لبناء 
مصيرنـــا كمـــا تذكرنا بـــه وبقوة خطـــب امللك 
محمد الســـادس األخيرة"، الفتا إلى أّن مختلف 
الفاعلني فـــي هذا الّتعاون، (املقـــاوالت والدول 
واجلمعيات)، مدعوون إلى إدماج البعد العملي 
لتفعيـــل تلك اخلطب دون أّي تأثير للحواجز أو 
الهواجس النفسية على ما هو إيجابي بالنسبة 
للقـــارة األفريقيـــة"، معربا عن أســـفه عن غياب 
االندماج بأفريقيا الوســـطى وشـــمال أفريقيا، 
وهما منطقتان تتوفران على "قرب اســـتثنائي" 

ولهما ثروات غابية ومعدنية ونفطية هامة.
الرئيس األلباني الســـابق، صالح بريشـــا، 
الذي يشارك في هذه الدورة من املنتدى، أّكد أّن 
انعقاد منتدى كرانس مونتانا مبدينة الداخلة، 

يبرهـــن على التقديـــر الذي يحظى بـــه املغرب 
وجهـــود امللـــك محمد الســـادس الراميـــة إلى 
تنفيذ إصالحـــات هامة من أجل تعزيز احلقوق 
واحلريـــات وتيســـير تنمية البـــالد، وحتقيق 

ازدهار املغاربة".
وأبرز بريشـــا، عضو الوفد األلباني املكون 
من عـــدد من البرملانيني، الدور الذي يضطلع به 
املغرب على الســـاحة الدولية، مؤكدا أن اململكة 
تقدم مســـاهمة هامة فـــي االســـتقرار باملنطقة 
والعالم، مشـــيرا إلى أّن منتدى كرانس مونتانا 
عمـــل دومـــا منذ إحداثـــه على تيســـير حتقيق 
الســـالم والتفاهم، والتعـــاون االقتصادي بني 

األمم من مختلف القارات.
وأشـــار إلـــى أن املنتدى برهن عـــن التزامه 
في عدد من البلدان التي كانت تشـــهد صراعات 
دامية، معتبرا أن هذا امللتقى الدولي، ينعقد في 
ظرفية دولية صعبة بالنظر إلى تفاقم املشـــاكل 
والصراعـــات فـــي أوروبا الوســـطى والشـــرق 
األوســـط ومناطق أخرى بالعالم، مهددة السالم 

واالستقرار في العالم.
وتأسس منتدى "كرانس مونتانا" سنة 1986 
في سويســـرا، وهو منظمة غير حكومية تهدف 
إلى تشـــجيع التعاون الدولي واحلوار والنمـو 
واالســـتقـرار والســـلم واألمـن في مختلف دول 

العالم.

ستيفان موني مواندغو:

نجاح دبلوماسي للمغرب أن 

يستضيف منتدى كرانس 

مونتانا في مدينة الداخلة
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محمحمد قواص
} كان العاهُل األردني امللك عبدالله 

الثاني أول من استخدم مصطلح ”الهالل 
الشيعي“ الذي ترسمه إيران في املنطقة، 

والذي، حسب قوله، ”يهدد االستقرار العام 
ويسبب االختالالت املقلقة“. كان ذلك في 

معرض مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة 
الواشنطن بوست (ديسمبر من عام 2004). 

إثر ذلك خرَج من استهجَن واستنكر وأدان، 
مستغربا مبالغات امللك وتعليقه أمراض 

العرب على مشجب اخلارج، اإليراني هذه 
املرة.

في مالمِح هالله الشيعي، كان في ذهن 
ملك األردن هذا التبدُل في املزاج احلاكم في 

بغداد التابع إليران، وتلك السطوة التي 
متتلكها طهران على نظام دمشق، وذلك 
التمدد الذي ميّثله نفوذ حزب الله على 

احلدود مع إسرائيل وعلى شواطئ املتوسط، 
وعلى حكومة بيروت باحملصلة.

في تفصيِل احلدث احلوثي في اليمن، 
وفي اإلطاللة خالل األيام املقبلة على اتفاق 
بني إيران والقوى الكبرى حول برنامجها 
العاهل األردني أقل  النووي، يبدو ”هالل“ 
توصيفا مما أجنزنه إيران من اختراقات 
موجعة في اجلسم العربي العام. تتقدُم 

إيران، بصفتها أمرا واقعا، سواء أعجبنا 
ذلك أو مقْتناه، ويطُل احلدُث اإليراني بصفته 

قدرا، بغّض النظر عن امتعاض املمتعضني، 
وعن رفض نتنياهو داخل الكونغرس 

األميركي لذلك.

من حّذر من هالل شيعي تسيطُر عليه 
إيران، أرسل منذ أيام وزير خارجيته ناصر 

جودة (وهو نائب رئيس الوزراء األردني 
أيضا) لزيارة العاصمة اإليرانية في ما 
ُعدَّ مفاجأة تداولها املراقبون واملعنيون 

بشؤون األردن كما شؤون إيران. نعم األمر 
الفٌت، يستحقُّ التأمل والبحث والتمحيص، 
ذلك أن لدى اململكة الهاشمية، في ما متلكه 

من عالقات عتيقة تاريخية مع عواصم 
الغرب، ال سيما مع واشنطن، من املعطيات، 

ما يدفعها إلى التعّجل في احتالل مقعد 
متقّدم في ورشة التحّوالت املقبلة في كل 

منطقة الشرق األوسط. وفي اجتماع وزير 
اخلارجية األميركي جون كيري بنظرائه 

اخلليجيني اخلميس املاضي، تبليُغ اإلدارة 
األميركية حللفائها بأن االتفاق مع خصمهم 
اإليراني أصبح ناجزا، وأن تطمينات كيري 
الدبلوماسية تنطوي على دعوة للتعامل مع 

”األمر الواقع“.
ينتمي األردن إلى مجموعة امللكيات 

العربية التي تناكفت باستمرار مع نظام 
اجلمهورية اإلسالمية في إيران. فإذا ما 

كان املوقف اخلليجي تقليديٌّ تكرره بيانات 
اجتماعات دول مجلس التعاون، فإن املغرَب 

قطع عالقاته الدبلوماسية مع طهران (مارس 
2009)، فيما وقفت عّمان بقيادة امللك الراحل 

حسني بن طالل مع العراق في حربه الشهيرة 
ضد إيران (1980 – 1988). على ذلك ال يجب 

قراءة زيارة الوزير ناصر جودة إليران 

بصفتها حدثا أردنيا الفتا فقط، بل عالمة 
من عالمات حتّول في مقاربة العرب أيضا 

للشأن اإليراني (أعادت الرباط عالقاتها 
الدبلوماسية مع طهران في فبراير من العام 

املاضي)، وإن كانت عالمات هذا التحّول 
خجولة مرتبكة ال ُتفرُج عن خطٍّ بياني 

واضح.
في أوائل الشهر اجلاري (3 مارس) توجه 

العاهل األردني بخطاب لألردنيني يعِلمهم بأن 
املنطقَة ”متر بأحداث غير مسبوقة“، ويذكرهم 
بـ”الدور احملوري“ لألردن. ألقَي اخلطاب دون 
مناسبة حتت عنوان ”خطاب لألسرة األردنية 

الواحدة“، وفي طياته استشعار بـ“حدث“ 
وإجهار مبهمة ”محورية“. ذهبت األقالم إلى 

احلديث عن دور أردني ”هاشمي“ فوق العادة 
في العراق، كما في سوريا (بعضهم حتدث 

عن توسيع اململكة)، فيما تخَوف املتخّوفون 
من أن تفيَض الداعشية من منابعها العراقية 

السورية، باجتاه روافد أردنية. على أن 
مراقبة ليوميات األردن، بداية من حدث زيارة 
جودة لطهران، سيفصُح عن هوية الدور الذي 

ستلعبه عّمان باألصالة عن األردن، ورمبا، 
بالوكالة عن أطراف عربية أخرى، ال سيما في 

شكل العالقة اجلديدة مع إيران.
على أن ”املبادرة“ األردنية في جانبها 

املفاجئ، تالقي، ولو بشكل متأخر، مغريات 
إيرانية كبيرة كانت طهران قد عرضتها على 
عّمان قبل أعوام. يتذكُر األردنيون ما أعلنه 
السفير اإليراني في األردن آنذاك، مصطفى 

مصلح زاده (نوفمبر 2012)، من استعداد 
بالده لتزويد األردن بالنفط، وملدة ثالثني 

عاما، وفق مبدأ املقايضة الذي كان معموال 
به بني العراق واألردن في عهد الرئيس 
صدام حسني. أوضح زاده، حينها، أنه 

ميكن لألردنيني تسديد ثمن النفط اإليراني 
مبنتجات محلية، وكذلك من خالل السياحة 

الدينية ملقامات أهل البيت (يشتهر األردن 
بانتشار عدد كبير من املقامات املقدسة لدى 

الطائفة الشيعية على أرضه، وهي متاحة 
للزوار العراقيني دون االيرانيني إال ضمن 

ترتيبات خاصة). حينها حتّفظ األردن على 
قبول العرض اإليراني، وُنِقَل عن مصدر 

أردني أنه ”ال توجد دولة متنح شيئا مجانا 
لدولة أخرى دون مقابل“.

رمبا خشي األردن آنذاك من امتداد 
”الهالل الشيعي“ إلى ربوعه، ورمبا أن 

أسبابا ذاتية داخلية معطوفة على شروط 
إقليمية دولية كانت حتول دون تطوير 

عالقات ”غير طبيعية“ بني ”اجلمهورية“ 
و”اململكة“. فهل زالت أسباب الذات؟ وهل 

يتفهم اإلقليم (ورمبا يدفع باجتاه) املقاربات 
األردنية اجلديدة؟

يأتي لقاُء رئيس الدبلوماسية األردني 
باملسؤولني اإليرانيني، وعلى رأسهم الرئيس 

حسن روحاني، بعد حراك نشط جمَع 
امللك األردني بامللك السعودي سلمان بن 
عبدالعزيز بالرياض، وبالرئيس املصري 

عبدالفتاح السيسي بالقاهرة. ويأتي لقاُء 
طهران األردني – اإليراني بعد أيام على القمة 

التي جمعت في الرياض الرئيس التركي 

رجب طيب بالعاهل السعودي. وعلى الرغم 
من إشارات الوّد التي صدرت عن العاصمة 
األردنية جتاه امللك السعودي اجلديد، فإن 
تقاريَر إعالمية كانت سّربت توّجَس نخبة 

عّمان السياسية من تبّدل محتمل في بوصلة 
الرياض يطاُل ملفات عديدة (مصر، العراق، 

سوريا، مكافحة اإلرهاب، ملف اإلخوان)، كما 
من افتقاد تواصل ”كيميائي“ مع فريق احلكم 

اجلديد في السعودية بعد رحيل شخصيات 
سعودية صديقة لألردن عن املشهد احلاكم 

في الرياض.

في طهران دعا جودة إلى ”حوار إيراني 
مع اجلامعة العربية“، أي مع النظام العربي 

الرسمي برمته. وفي طهران رّد الرئيس 
روحاني بالدعوة إلى ”تعاون مشترك ملكافحة 

اإلرهاب“، على ما يبدو أنه مشترٌك ميكن 
التأسيُس عليه لقيام هذا احلوار املتوخى. 

وإذا ما صدقنا موقع ديبكا اإلسرائيلي 
العسكري، فإن اللواء الشهير قاسم سليماني 
زار منذ أيام عّمان بدعوة من اجلنرال فيصل 

الشوبكي مدير املخابرات العامة األردنية، 
مبا قد يعكس حجم التحّوالت الثنائية بني 

األردن وإيران.
على أن املعلَن من زيارة الوزير األردني 

إليران ما زال دون أن ُيفصَح عن وجهة 
واضحة ميكن البناء عليها، بيد أن أجواء 

األردن ترفُض التقليل من شأنها واعتبارها 
ردا لزيارة كان قام بها وزير اخلارجية 

اإليراني محمد جواد ظريف لألردن العام 
املاضي، بل أن إجماعا يسود عّمان (رغم 

التكتم على ظروفها) على استثنائية احلدث 
وما ميّثله من انعطافة لها مدلوالتها.

من املبّكر احلكم على خامة املقاربة 
األردنية اجلديدة باجتاه احلكم في إيران، في 
ما إذا كانت استباقا ملزاج خليجي قد تقوده 

السعودية بهذا اإلجتاه، أم رّد فعل أردني 
على أجواء تقلق عّمان في توجهات الرياض. 

فهل ”قفز“ األردن صوب إيران يستطلُع 
إمكانات الوصل بني طهران والرياض على ما 

يوحي به ”الدور احملوري“ لعّمان، أم سعيٌّ 
إلى توازن في خيارات إيرانية لألردن تقابل 
التبّدالت احملتملة للبوصلة السعودية (على 

ما ّملح بعض اإلعالم املصري أيضا)؟ لن 
ننتظر كثيرا حتى ينجلي علم اليقني.

* صحافي وكاتب سياسي

ناصر جودة في طهران: أي دور يلعبه األردن

هل «قفز» األردن صوب إيران 

يستطلع إمكانات الوصل بني 

طهران والرياض على ما يوحي به 

«الدور املحوري» لعمان، أم سعي 

إلى توازن في خيارات إيرانية لألردن 

تقابل تبدالت للبوصلة السعودية

االستنزاف الكامل للدولة اإليرانية 

مستمر، وهو سيضغط على 

الشعب اإليراني نفسه، ويشكل 

رافعة جديدة لحالة نهوض شعبي 

وقد يتصدع نظام الحكم ذاته

عمار ديوب
} الدولة الصهيونية ما كانت لتستمر 

لوال دعم الدول العظمى لها، منذ أن كانت 
عصابات إرهابية وبعد حتولها إلى ”دولة“. 

إيران الثيوقراطية ُأجبرت على إيقاف تصدير 
الثورة حينما كانت النظم العربية تتمتع 
مبقدار أولي من التنسيق والقوة، ورغم 

وجود حتالف بينها وبني النظام السوري 
منذ عام 1979، لم تستطع الهيمنة على سوريا 

وظلت دولة تقمع شعبها.
ترافق التمّدد اإليراني مع تقهقر النظم 

العربية؛ ففي لبنان تتشكل الدولة من أحزاب 
طائفية، وكلها مدعومة من دول خارجية، 

وهو ما سّهل نشوء حزب الله كذراع إيرانية 
فيها.

اللحظة الوحيدة التي استطاعت إيران 
التأثير في العراق كانت حينما حدث الغزو 

األميركي له عام  2003؛ قبل ذلك خسرت 
إيران احلرب مع صدام حسني، ولم تستطع 

األحزاب الطائفية في العراق تشكيل ذراع 
إيرانية فيه. في اليمن أيضا لم يكن للحوثيني 

أن يدخلوا صنعاء لوال حتالفهم من الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، الذي لعب دورا 
رئيسيا في إسقاط النظام اليمني، قبل ذلك 

وحينما كان عبدالله صالح رئيسا قد خاض 
مع احلوثيني ست حروب متتالية.

رفضت القوى الطائفية البحرينية 
التبعية إليران باملعنى الدقيق للكلمة، وساعد 
دعم دول اخلليج للسلطة البحرينية في منع 

تشكيل قوة شيعية تابعة إليران، إضافة 
إلى وجود قواعد عسكرية أميركية فيها، 

وحساسية البحرين وكل دول اخلليج كعمق 
استراتيجي للسعودية.

عالقة إيران مع النظام السوري كانت 
عالقة سياسية وهناك اتفاقات عسكرية 
بينهما، وتوثقت بشكل كبير حاملا بدأت 

الثورة في مارس 2011، ودعمته مبختلف 
األشكال، مبا فيها إرسال ميليشيات طائفية 
من العراق وباكستان وأفغانستان ومؤخرا 

من اليمن ومن دول أخرى. في األشهر 
األخيرة تدخلت إيران كقيادات عسكرية 

ميدانية في سوريا. أي أنها أصبحت تخطط 
وتشرف على العمليات العسكرية امليدانية، 
وهو ما نقل العالقة من دعم النظام، إلى ما 

يشبه االحتالل.
”يثرثر“ القادة اإليرانيون مرددين بني 

فترة وأخرى، أن البحرين محافظة إيرانية، 
وتارة أن اليمن حتت الوصاية اإليرانية، 
والكالم نفسه يقال أيضا عن سوريا وعن 
لبنان، وأخيرا أن العراق سيكون عاصمة 
إليران. هذه الكالم يوضح طبيعة العالقة 

بني النظام اإليراني وبني املنظمات الطائفية 
الشيعية في كل من لبنان والعراق واليمن 

وسواها، فهي مجرد أدوات سياسية وعليها 
تنفيذ األوامر القادمة من ولي الفقيه هناك 

ومن قادة احلرس الثوري، وفي سوريا كثرت 
األحاديث عن ”حزب الله السوري“، وهناك 

تقارير تشير إلى أن النظام اإليراني يفرض 
سيطرة على كثير من مجموعات الدفاع 

الوطني، عدا عن املساعدة املالية املستمرة. 
وهذا يعني أن إيران تفرض هيمنتها بقوة 

املال والتشّيع من ناحية أخرى.
هذه السياسة اإليرانية تخلق متايزا 

طائفيا داخل الدول العربية، ومتنع أي متازج 
وتعايش وتوافق مع بقية أفراد الشعب، 

وميكن القول إن إيران عملت على تطييف 
عدد كبير من الشيعة العرب لصاحلها؛ لذلك 

جند أن النظام العراقي لم يهتم أبدا بتشكيل 
حتالف مع القوى الطائفية ”السنية“، وفي 

لبنان هناك دائما أزمة حكم وتنسيق مع 
بقية القوى الطائفية، وفي اليمن يتصاعد 

يوميا اخلالف بني احلوثيني وبقية القوى 
السياسية اليمنية وطوائف اليمن أيضا؛ 
وفي سوريا هناك شبه قطيعة بني أغلبية 

الشيعة وبني بقية السوريني، في البحرين 
ما منع هذا امليل رغبة قواه السياسية 

رفض االلتحاق بإيران والضغط السعودي 
واخلليجي لصالح نظم احلكم فيها.

تستخدم إيران مشروعها النووي من 
أجل فرض هيمنة إقليمية على املنطقة، 

ولهذا جندها تتورط في قيادة احلروب في 
سوريا والعراق واليمن ولبنان، وتهدد عبر 

احلوثيني الداخل السعودي وعبر العراق 
البحرين. ولنفترض أنها حصلت على 

القنبلة النووية، فماذا ستكون النتيجة 
أكثر من احلروب التي تفتعلها في الدول 

العربية حاليا؟. ما ال تفهمه إيران، أن ضعف 
العرب حاليا متأت من طبيعة األنظمة 
العربية الفاقدة إلى أي مشروع عربي 

للتآزر والتنسيق بينها بعيدا عن السياسة 
األميركية في املنطقة، وكون هذه األنظمة 

ال تزال ترفض إعطاء الشعوب حقوقها في 
املشاركة السياسية وفي الثروة.

رياح التغيير العربية لن تتوقف حتى 
نيل الشعوب تلك احلقوق، وعثرات الوصول 

إليها ستزول ال محالة. ما يغيب عن إيران 
أن نظامها ذاته معرض للتصّدع؛ فهو مجرد 
نظام ثيوقراطي وشمولي، له أعداء كثر في 

الداخل أيضا ال في اخلارج فقط، وهناك 
الثورة اخلضراء املقموعة فيها من ناحية، 

ومن ناحية أخرى فإن اعتماد إيران على 
أذرع سياسية طائفية مينع الوصول إلى أي 

شكل من االستقرار، وبالتالي حدوث حالة 
استنزاف مستمرة لها في الدواخل العربية، 
وأشير إليه باستنزافها كدولة كما استنزفت 

أميركا في فيتنام وفي النهاية كانت الهزمية. 

وبسبب احلروب الفاشلة التي تساندها 
إيران فقد اضطرت مؤخرا للدخول بقطع 

من جيشها في العراق، كما أن هناك تعزيزا 
عسكريا لتواجدها في سوريا أيضا. وبالتالي 

فإن االستنزاف الكامل للدولة اإليرانية 
مستمر، وهو سيضغط على الشعب اإليراني 

نفسه، ويشكل رافعة جديدة حلالة نهوض 
شعبي وقد يتصدع نظام احلكم ذاته؛ يساعد 

في ذلك وجود مجموعات إيرانية جاهزة 
إلثارة االنتفاضة اإليرانية القادمة ضد نظام 

ولي الفقيه.
عكس كثير من التحليالت والتي تؤكد أن 
إيران دولة إقليمية وستتمدد أكثر فأكثر، فإن 

ما سردناه أعاله يوضح أن سياسات إيران 
ستمنع أي استقرار في املنطقة وسيؤدي 

ذلك إلى تضارب مصاحلها مع املصالح 
األميركية في العراق واخلليج واملنطقة، 

وقد شن مسؤول إيراني مقرب من الرئيس 
حسن روحاني هجوما إعالميا واسعا على 
السعودية وتركيا؛ وهو ما سيجبر أميركا، 

ذاتها، على إيقاف سياساتها مع إيران، وهي 
من سمحت لها التوهم بأنها دولة إقليمية، 

والتمدد في أفغانستان والعراق واليمن 
وسوريا ولبنان.

نضيف أيضا أن اعتماد إيران على 
البعد األيديولوجي والقومي، ورفضها رؤية 

احلساسية الدينية والقومية العربية، بل 
وحتى الصراع مع أنظمة املنطقة رغم ضعفها 

ومشكالتها، كل ذلك سينهي أوهامها عن 
دورها اإلقليمي، وبذلك ستعود، بسبب غباء 

استراتيجيتها هذه إلى حجمها الطبيعي 
كدولة في اإلقليم، ورمبا لن تكون بقوة تركيا 

وال إسرائيل وال السعودية.

* كاتب سوري

إيران ليست دولة إقليمية

املبادرة األردنية في جانبها 

املفاجئ، تالقي، مغريات 

إيرانية كانت طهران قد 

عرضتها على عمان قبل أعوام

«المملكـــة األردنية الهاشـــمية، تؤمـــن بأولوية الحـــوار وتعظيم 

الجوامـــع وإدارة االختالفات فـــي المواقف بإيجابيـــة، لضمان أمن 

واستقرار المنطقة، وحماية مستقبل شعوبها».

ناصر جودة
وزير اخلارجية وشؤون املغتربني األردني

«إيـــران مصـــدر قلـــق للجيـــش األميركـــي علـــى محاور ســـتة، هي 

الوكالء في العراق وســـوريا ولبنان، وتهريب األسلحة، والصواريخ 

البالستية، وألغام إغالق مضيق هرمز، والنووي، واألنترنت».

مارتن دميبسي
رئيس هيئة األركان املشتركة األميركية

«األردن مـــدرك لدور إيران المتزايد، رغم أن عالقة المملكة حذرة 

بهذا البلد، بسبب الخالف حول الملف السوري، إال أن هذا ال يمنع 

اللقاءات بين المسؤولين».

بسام العموش
سفير األردن السابق لدى طهران
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} هناك زعماء يقولون في الداخل كالما 
يصلح لالستهالك احمللي، ويقولون في 

اخلارج كالما مغايرا استرضاء للرأي العام 
العاملي أو املكان الذين هم فيه. قّلة من 

الزعماء تقول في الداخل ما تقوله في اخلارج 
دون أي عقدة من أي نوع كان.

أمام البرملان األوروبي في ستراسبور 
كان عبدالله الثاني مّرة أخرى، رّمبا للمّرة 
األلف، صادقا وجريئا، كعادته. كان صادقا 

مع األردنيني ومع األوروبيني، خصوصا في 
شرح األبعاد احلقيقية للحرب على اإلرهاب. 

كان العاهل األردني في الواقع صادقا مع 
نفسه أّوال، أي مع ما يسعى من أجل حتقيقه، 

أي تأكيد أن للمملكة األردنية الهاشمية 
”دورا محوريا على الصعيد اإلقليمي“ وأّنها 

دولة عصرية تستأهل احلياة، ألّنها دولة 
متتلك مؤسسات راسخة. أكثر من ذلك، يؤمن 

العاهل األردني بأن اململكة متتلك رسالة. 
لذلك توجه إلى األردنيني مباشرة، قبل 

أيام قليلة، لتأكيد ما لم يعد في حاجة إلى 
تأكيد. لم متض أيام على خطابه املوّجه إلى 

األردنيني، حتى توجه إلى أوروبا، إلى مدينة 
ستراسبور حتديدا، بكل ما ترمز إليه. جاء 

إلى تلك املدينة الفرنسية، التي كانت أملانية 
في مرحلة ما، ليؤّكد أّنه يعرف العالم متاما 

ويعرف ماذا يعني أن يكون البرملان األوروبي 
في تلك املدينة ”التي ال تزال شاهدا حّيا على 

جناح املجتمعات في االنتقال من احلرب 
إلى السالم وعلى أن تكون رمزا للمصاحلة 

ووحدة أوروبا“.
هناك رمزية لستراستبور. املدينة عاصمة 

منطقة األلزاس في فرنسا. كانت منطقة 
األلزاس، عبر التاريخ، منطقة متنازعا عليها 

بني فرنسا وأملانيا، هي ومنطقة ال لورين. 
في النهاية أصبحت األلزاس وال لورين 

فرنسيتني بعد احلرب العاملية الثانية. لكّن 
وحدة أوروبا أزالت حساسيات املاضي، 

خصوصا أن في استطاعة أهل املنطقتني 
التنقل بني فرنسا وأملانيا بكّل حّرية. فالسالم 

أزال الفوارق التي ما زال الشرق األوسط 
يعاني منها.

في عّمان، أّكد عبدالله الثاني لألردنيني 
”إننا نعيش حياتنا مجتمعا متآخيا 

ومتراحما مثل العشيرة الواحدة ونبني 
مستقبلنا بتحصني أجيالنا بفكر حضاري 

مستنير ضد االنغالق والتعصب وتسليحها 

بقيم املواطنة واملبادرة والطموح والتمّيز 
وحّب العمل واإلجناز ونبذ مظاهر العنف 

التي جتافي قيمنا وأخالقنا وكّل ما ميّثلها. 
فجوهر عقيدتنا قدسية احلياة واحترام 

الذات والغير“.
نعم، قدسية احلياة. هذا ما يؤمن به 

األردن. األهّم من ذلك كّله أن يوجد من يتحّدث 
صراحة عن هذه القدسية وليس عن قدسية 

شيء آخر، أي قدسية ثقافة املوت التي ينادي 
بها املتعّصبون في املنطقة الذين يراهنون 
على إثارة الغرائز بكّل أنواعها، خصوصا 

الغرائز املذهبية التي خربت العراق، وخّربت 
سوريا، وتكاد أن تخّرب لبنان.

وفي ستراسبور قال عبدالله الثاني ”أّن 
ما ارتكبته عصابة داعش اإلرهابية من قتل 

وحشي لطيارنا البطل (معاذ الكساسبة) 
أغضب جميع األردنيني واألردنيات ورّوع 

العالم. كان رّد األردن على هذه اجلرمية 
سريعا وجادا وحازما. ستستمّر معركتنا، 
ألّننا ومعنا دول عربية وإسالمية ال ندافع 

فقط عن شعوبنا، بل عن ديننا احلنيف. فهذه 
معركة، على الدول اإلسالمية أن تتصّدرها 

أّوال، فهي قبل كّل شيء حرب اإلسالم“.
يقف األردن حاجزا منيعا في وجه 

التطّرف. هذا ما أراد عبدالله الثاني تأكيده 
لألردنيني واألوروبيني في الوقت ذاته. قاله 

قبل ذلك لألميركيني. أراد أن يقول لهم إن 
احلرب على اإلرهاب طويلة، لكّن األردن ال 

ميكن إال أن ينتصر في هذه احلرب.
كان ال بّد من إعادة تذكير األردنيني بالدور 
األردني. كان ال بّد من إعادة تذكير األوروبيني 

أيضا بأّن هذا الدور في التصدي لإلرهاب 
والفوضى لم يأت من عبث. على العكس من 
ذلك، إّنه دور طبيعي جاء نتاج جتارب عّدة 

مّرت بها اململكة استطاعت جتاوزها. 
من هذا املنطلق، يحّق للملك أن يقول 

ألبناء الشعب األردني ”أؤكد لكم أّن األردن 
قوّي وصامد بثبات على مّر العقود في وجه 
كل من راهن على سقوطه. إّن قوتنا ودورنا 

احملوري في املنطقة ليسا صدفة، بل هما 
من صنع األيدي األردنية“. يضيف ”نحن 

أقوياء بوحدتنا في محيط ميوج بالصراعات 
والنزاعات الطائفية والعرقية وفوق كّل هذا 

اإلرهاب“.
ال ميكن لألردن التراجع عن احلرب 

على اإلرهاب. إّنها معركة حياة أو موت 

للمنطقة كلها. ما يدعو إلى التفاؤل أّن األردن 
يعرف ماذا يريد ويعرف ما هي القيم التي 
يستند إليها في املعركة التي يخوضها مع 
”داعش“ والدواعش. هناك ”داعش“ السّنية 

وهناك الدواعش الشيعية التي في أساسها 
االستثمار في الغرائز املذهبية. كان عبدالله 

الثاني أّول من سارع إلى التحذير من هذا 
النوع من االستثمارات، مباشرة بعد االحتالل 
األميركي للعراق وانكشاف إدارة بوش االبن 

التي سّلمت هذا البلد العربي املهّم على 
صحن من فّضة إلى إيران.

حتّدث العاهل األردني قبل ما يزيد 
عن عشر سنوات، كان ذلك في أكتوبر من 

العام 2004، عن ”الهالل الشيعي“ باملفهوم 
السياسي للعبارة وليس الديني، ألّن الشيعة 
تشيعوا ألهل البيت الذين ينتسب إليهم امللك 

عبدالله الثاني.
لم يقصد أي إساءة للشيعة. على العكس 

من ذلك، كان الهدف التحذير من السياسة 
التوسعية إليران في ضوء سيطرتها على 

العراق. اآلن، لم يعد أي مسؤول إيراني 
يخجل من احلديث عن أّن طهران تسيطر 

على أربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق 
وبيروت وصنعاء التي أضيفت أخيرا إلى 

املقتنيات، أو جوائز احلرب، اإليرانية.

لم يعد سّرا أن العاهل األردني كان 
مصيبا في كلمة قالها، إن في عّمان وإن في 

ستراسبور، وإن قبل ذلك في واشنطن.
كان متقّدما على كثيرين غيره، بسنوات 

عّدة. هذا ليس عائدا إلى قدرة عبدالله الثاني 
على استشفاف األحداث فحسب، بل هو عائد 
أيضا إلى قدرة األردن على جتاوز احملن منذ 

خمسينات القرن املاضي وصوال إلى حرب 
العراق في العام 2003 وما تالها من تفتيت 

للبلد، وصوال إلى الثورة التي تشهدها 
سوريا والتي أّدت إلى وجود مليون ونصف 

مليون الجئ في أراضي اململكة.
بالنسبة إلى األردن، لم يتغّير شيء. 

هناك من ال يزال يراهن على سقوط اململكة. 
من كان يصّدق في العام 1970 أن األردن 

سيتصّدى بطريقة حاسمة حملاوالت املنظمات 
الفلسطينية املسّلحة قلب احلكم، مبا سيؤدي 

إلى قيام الوطن البديل فيه؟
من كان يصّدق أن األردن سيضع بعد ذلك 

اللبنة األولى للدولة الفلسطينية املستقلة 
التي ال ميكن إّال أن ترى النور يوما. رسم 

امللك احلسني، رحمه الله، حدود تلك الدولة 
عندما أعلن عن قرار فك االرتباط صيف 

العام 1988 وعندما توصل إلى اتفاق سالم 
مع اسرائيل في خريف العام 1994، راسما 

بذلك احلدود النهائية لألردن، ومحافظا على 
حقوقه في األرض واملياه.

أكثر من ذلك، استطاع األردن تكريس 
دوره الثابت في املعادلة اإلقليمية. إّنه دور 
الدولة التي ال تزال تؤمن بأّن ال خيار آخر 

أمام شعوب املنطقة غير خيار االعتدال 
والوسطية اللذين ينادي بهما عبدالله 

الثاني الذي أراد أن يؤّكد مجددا لألردنيني 
أّن املتابعة جهد يومي وفعل إميان باألردن 
وقدرات األردنيني في الوقت ذاته. املتابعة 

تعني أيضا التوجه إلى اآلخر، مبا في 
ذلك األوروبي، بخطاب واضح ومفهوم في 

الوقت ذاته بعيدا عن الغوغائية التي تعتبر 
اختصاصا لبعض األنظمة العربية. يستطيع 

ملك األردن التوجه إلى العالم بخطاب 
مختلف يجعله يستوعب أن ال عالقة لإلسالم 

باإلرهاب.
يشير عبدالله الثاني في ستراستبور 

إلى أن النبي قال ”ال يؤمن أحدكم حّتى يحّب 
ألخيه ما يحب لنفسه“. هل من إنسانية أكثر 

من هذه اإلنسانية التي يرّوج لها عبدالله 
الثاني الذي ميتلك خطابا واحدا للداخل 
واخلارج، فحواه أّن احلرب على اإلرهاب 

واحدة، وأّن اجلميع في مركب واحد وأن هذه 
احلرب هي قبل كّل شيء ”حرب اإلسالم“ على 

الذين يريدون اإلساءة إليه؟

* إعالمي لبناني

حرب اإلسالم على اإلرهاب أوال

«ما نشـــهده اليوم هو أوروبا متغيرة وشـــرق أوسط متغير. أوروبا 

ذات عضوية آخذة في االتساع. وشرق أوسط بآفاق جديدة وأمل 

متنام، أمل بالسالم بين الجيران وبالفرص للشعوب».

امللك عبدالله الثاني
العاهل األردني

«أهـــم انتصـــار حققنـــاه هـــو وحدتنـــا فـــي الدفـــاع عـــن الوطـــن 

والمقدسات ودحر اإلرهاب. تالحم القوات األمنية مع المواطنين 

يمثل دليال على وحدتنا وأن االنتصارات تحققت بأيد عراقية».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«مــع اسـتمرار حملــة العنـف ضــد المـرأة السـورية سـواء مـن قبـل 

نظــــام األســـــد أو مـن قبــل داعــش، نناشـــــد المجتمـــــع الدولــي 

بإيالء مسـألة العنـف الموجـه ضـد المـرأة االهتمـام األمثـل».

من تقرير العنف ضد املرأة السورية
االئتالف الوطني السوري املعارض

رانيا مصطفى
} يوٌم للمرأة العاملي، ويوٌم آخر لالحتفال 

بعيد األم، في هاتني املناسبتني اعتادت 
املرأة السورية على سماع اخلطابات، 

احمللية والدولية، وكذلك بيانات التنديد 
بعدم املساواة اجلنسية، وقد حفظت سلسلة 
حقوقها املسلوبة من قبل املجتمع الذكوري 
عن ظهر قلب، لكثرة ما تكّررت على سمعها 

كل عام في هاتني املناسبتني. وتابعت برامج 
ّق“ على محطات التلفاز، عن عيد  قِّ والنَّ ”السَّ
املرأة وعن حقوقها املهدورة من قبل الذكور، 

وحمالت التضامن العاملية، مع معاناتها، 
دون أن ننسى تصاعد التنديد املستجد باملّد 

السلفي اجلهادي، واضطهاده للمرأة عبر 
القتل واجللد والّسبي وفق أعراٍف وقوانني 
يحيلها ُمصِدُروها إلى اإلسالم، رغم ماليني 

األصوات املسلمة املتصاعدة القائلة بغير 
ذلك، واملثقلة بالبراهني والشواهد الفقهّية 

على بطالن أحكام داعش والنصرة وغيرهما 
جتاه قمع املرأة واضطهادها، وجتاه كل 

السلوك اجلهادي بالعموم.
وبعد كل ذلك تعود املرأة السورية ملتابعة 
شؤونها اليومية القاسية، وقد زادتها احلرب 

املجنونة بؤسًا، لتغدو هذه األعياد مناسبًة 
تتذّكر فيها املرأة السورية بؤسها كّله، 

تتذكر من فقدتهم من أهلها وأحّبتها خالل 
أربع سنوات من احلرب، وتتذكر معاناتها 

مع اجلرحى واملعاقني، وتتذكر أيضًا مقدار 
ّل واالستغالل، ومنه االستغالل اجلنسي،  الذُّ
الذي تتعرض له يوميًا لتوفير قوتها وقوت 

أطفالها، ورمبا قوت أطفال آخرين لم يبَق لهم 
من معيل. 

وكل ذلك في وقت بات فيه احلصول 
ر  على لقمة العيش رفاهية، فكيف بتدبُّ

أمور التدفئة والكساء ومصاريف الطبابة 
والدراسة، بعد أن زادت احلرب تفكك املجتمع 

وقساوته، وصّعدت من مستوى أنانية 
وفردانية عناصره، وخفضت من مستويات 

التضامن والتكافل املجتمعي إلى أدنى 
احلدود.

لم يكن وضع املرأة السورية على ما يرام 
قبل بدء الثورة. رمبا ساهمت إصالحات 

البعث في دخول املرأة الريفية مجال العمل 
بقوة، بعد أن كانت تعاني التهميش والقمع 

الكبير في فترة اخلمسينات من القرن 
العشرين وما قبلها، مقارنة بنظيرتها املرأة 

احلضرية، التي تتحدر من عائالت تنتمي إلى 
الطبقة الوسطى والغنية.

لكن ذلك لم يعِن حترير املرأة ونيلها 
حقوقها، إذ ترافق استالم البعث للسلطة مع 

إحكام السيطرة األمنية على املجتمع بغرض 
مصادرة ميل الشعب التخاذ قراراته وتطوير 

مؤسساته الدميقراطية، لتنحصر تلك 
القرارات بتحالف ثنائي عسكري اقتصادي، 

بني اجليش املستلم للسلطة وبني كبار رجال 
األعمال في املدن الكبرى.

وبذلك صودر حقُّ املرأة في احلفاظ 
على مكتسباتها وحتقيق املزيد، حيث كانت 

النقابات النسوية وغيرها صورية غير 
فاعلة، فقد مت تدجينها بالترهيب تارة، عبر 
السيطرة األمنية الكاملة، وبالترغيب تارة 

أخرى، عبر منح قادِتها بعض املكاسب 
وامليزات، ليغدو دورها مساهمًا في قمع 

املرأة وكبح ميلها إلى احلصول على 
حقوقها. وبذلك بات ِذْكُر اسم االحتاد العام 

النسائي أمام املرأة السورية أشبه بذكر فرع 
للتحقيق واالعتقال.

أما املساواة اجلنسية التي يتشدق بها 
منظرو البعث وغيرهم، فقد كانت صورية 

أيضا، واقتصرت على إقحام نساء في أغلب 
التشكيالت احلكومية والوظيفية، والالتي 

يعّنيَ وفق معاييَر أولها الوالء املطلق للنظام 
ورئيسه، دون أن تكون الكفاءة واحدًة من تلك 

املعايير.

املعارضة السورية لم تفعل أكثر مما فعله 
النظام بشأن املرأة، فقد شاركت املرأة في 

تشكيالت املعارضة بخجل، رغم حضورها 
الالفت في كل النشاطات امليدانية واإلغاثية 

في الثورة، ولم تبخل املعارضة السورية 
على املرأة بدعم السلفية واجلهادية، والتي 

كثيرًا ما اعتبروها من مكونات الثورة، 
كاملوقف الواضح املناصر جلبهة النصرة 
واجلبهة اإلسالمية وأحرار الشام، وكذلك 

املوقف امللتبس من تنظيم داعش. ولم تتعب 
تلك املعارضات نفسها بتقدمي نقٍد أو موقف 

من السلوك املتطرف لتلك اجلهاديات مبا 
يخص معاملة املرأة، ومبا يخص كل سلوكها 

القمعي والالإنساني املعادي للثورة. هذا 
فضًال عن دور اإلخوان املسلمني األساسي 

في تشكيالت املعارضة، مبا يحملونه من فكر 
رجعي ال ينصف املرأة، وإن كانوا يلبسونه 
بكالم عمومي وُمراوٍغ عن حقوق املرأة في 

اإلسالم، وغالبًا ما يكتفون باحلديث عن 
حقها في ارتداء احلجاب، بحجة أن نظام 

البعث ”العلماني“ مينع ذلك، في إشارة إلى 
حوادث فردية مفتعلة حدثت في الثمانينات 

وكذلك في بداية الثورة السورية في 2011 عن 
نزع احلجاب عن الفتيات. رغم أن من يعيش 

في سوريا يعلم مدى دعم النظام السوري 
وخصوصًا لظاهرة  ن ”السني“  ملظاهر التديُّ

القبيسيات.
ال حلول تخصُّ وضع املرأة مبعزل عن 
املجتمع كله. كل الِعظات وحمالت التوعية 
ال تنفع، فالواقع أقسى من أن ُتزحِزَحه تلك 

املواعظ. فحني تكون غالبية املجتمع السوري 
شة، مقموعة، وُمجَبرة  محرومة، ُمفقرة، ُمهمَّ
على العيش في دّوامٍة من العنف واجلهل، 

فكيف سيكون حال املرأة في تلك املجتمعات.
نضال املرأة السورية لنيل حقوقها هو 
جزء من نضال املجتمع للخالص من ثقافة 

القمع الذكورية، ومن سياسات التفقير 
والتهميش، وللوصول إلى الدميقراطية 
األوسع، أي التي تسمح لكل اجلماهير، 

ومنهم النساء، باملشاركة في صنع القرار، 
كجزء من الطبقة احلاكمة، عبر املنظمات 

احلكومية من نقابات واحتادات مهنية فعلية 
وغير صورية، تنّظم ِحراَك منتسبيها ملمارسة 

الضغط على احلكومة. 
أما دميقراطية النخب السياسية، فال 

تسمح للشعب بإبداء رأيه إال عبر صندوق 
اقتراع، حلصر السلطة في نخب مفصولة عن 

الشعب وحاجاته، وستمارس التعالي ذاته 
الذي ميارسه النظام اليوم.

املخرج السوري املمكن اليوم هو حل 
سياسي قد يجمع شخوصًا من املعارضة 

ومن النظام. ولكن ذلك يعني االستعداد 
ملعركة نيل احلقوق، والتي تعني تنظيم 

الشعب كله، رجاًال ونساًء، للحد من سياسات 
التفقير والتهميش، ووضع سياسات 

اقتصادية تنهض باالقتصاد الوطني، وتقلل 
من معدالت البطالة، وإلطالق احلريات 

العامة، وحق تشكيل األحزاب والتجمعات 

املدنية والّدميقراطية. حينها سيكون لنضال 
احلركة النسوية معنى، وإمكانية للنهوض 

بواقع املرأة السورية إلى املستوى الذي 
ه بالفعل. تستحقُّ
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75اقتصاد 8
التـــي تعتـــزم   مليـــون دوالر قيمـــة املســـاعدات العســـكرية 

أميركا تقديمهـــا للحكومة األوكرانية، لدعمهـــا في حربها على 

االنفصاليني شرق البالد واملوالني لروسيا.

مليار دوالر صادرات فرنســـا من األســـلحة فـــي العام املاضي، 

بزيـــادة قدرها 16 باملئة مقارنة بعام 2013، وفق وزارة الدفاع 

الفرنسية.

آبل ووتش تهدد عرش صناعة الساعات السويسرية الفاخرة
[ صناعة الساعات السويسرية تعدل بوصلتها صوب الساعات الذكية [ آبل تتوقع بيع 24 مليون ساعة ذكية في 9 أشهر

} جنيــف - تخطـــط العديـــد مـــن الشـــركات 
السويســـرية الرائـــدة في صناعة الســـاعات 
مرتبطـــة  ذكيـــة  ســـاعات  إلنتـــاج  الفاخـــرة 
باإلنترنت، بعد أن ظّلت مترددة لفترة، قبل أن 
تزيح شـــركة آبل األميركيـــة ”عمالق الهواتف 
المحمولة“، الستار عن ســـاعتها الذكية ”آبل 
ووتش“، التـــي عرضت االثنيـــن الماضي في 
ســـان فرانسيســـكو وســـتطرح في األســـواق 

قريبا.
وقالت تقارير محلية سويســـرية، إنه حتى 
وقـــت قريب كان نيكوال جـــورج حايك الرئيس 
الرائدة في  التنفيـــذي لمجموعة ”ســـواتش“ 
صناعة الساعات السويســـرية، مترددا بشأن 
مســـتقبل الســـاعة الذكية، التي كان يعتبرها 

مجرد موضة عابرة.
وتراجـــع حايك عـــن تقديراتـــه، معلنا في 
فبرايـــر الماضي أن شـــركته ســـتصّنع جيال 
جديدا من الســـاعات الذكية في غضون ثالثة 
أشـــهر، بينمـــا تـــدرس العديد من الشـــركات 

السويسرية خوض هذه المغامرة أيضا.
وصّدرت صناعة الســـاعات السويســـرية 
ما يقارب 29 مليون ســـاعة في العام الماضي، 
بينمـــا تشـــهد األســـواق األوروبيـــة حالة من 
الركود تجعلها غير قادرة على اســـتيعاب هذا 

النوع الجديد من الساعات.
وقالـــت تقاريـــر اقتصاديـــة، إن صناعـــة 
الساعات السويسرية لم تكتف بالصمود أمام 
هّزات األسواق العالمية، بل نجحت أيضا في 
تحقيـــق مبيعات قياســـية، وأن حالـــة الركود 
في األســـواق األوروبية تبـــدو مقلقة لكنها لن 

بالتأكيد لن تكون صادمة.
ويعتقد خبراء في مجال صناعة الساعات 
الذكية، أن التحّول الحقيقي من عصر الساعات 
التقليدية إلى الســـاعات الذكية يبدو محتدما 

في األسواق اآلسيوية، أكثر من غيرها.

ويقـــول محللـــون، إن طرح آبل لســـاعتها 
الذكيـــة، أثـــار علـــى ما يبـــدو مخـــاوف لدى 
الشـــركات السويســـرية الرائـــدة فـــي مجال 
أن  مـــن  الميكانيكيـــة،  الســـاعات  صناعـــة 
تشـــكل ”آبل ووتش“، تهديدا جديا للســـاعات 
السويسرية التي تهيمن بشكل كبير على سوق 

الساعات العالمية.
وكانت عمالق اإللكترونيات األميركية آبل 
قد أزاحت الســـتار عن أحـــدث منتجاتها ”آبل 
ووتـــش“ باعتبارهـــا االبتكار الكبيـــر الجديد 

للشركة.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشـــركة 
خـــالل احتفـــال أقامته ”آبل“ فـــي مركز ”يربا 
في ســـان فرانسيسكو االثنين  بوينا للفنون“ 
الماضـــي، إن ”آبـــل ووتـــش هو أكثـــر جهاز 
إلكترونـــي يرتبـــط بالشـــخص بشـــكل كبير 
وطورناه حتى اآلن، فهو ليس معك فقط وإنما 

هو جزء منك“.
وخـــالل االحتفال، تحـــدث المديـــر الفني 
للشـــركة كيفين لينـــش عن تفاصيل الســـاعة 
الذكيـــة التي يمكنهـــا عرض رســـائل التنبيه 
من تطبيقـــات مثل فيســـبوك وكاليندر وكذلك 
برنامـــج  واســـتخدام  الموســـيقى  تشـــغيل 
وإرســـال  ”ســـيري“  الشـــخصي  المســـاعد 
واســـتقبال الرســـائل والرد علـــى االتصاالت 
الهاتفيـــة اعتمـــادا علـــى هاتـــف ”آي فـــون“ 

الخاص بالمستخدم.
كما تتيح ساعة ”آبل ووتش“ للمستخدمين 
رســـم رســـوم لكل واحد منهم في نفس الوقت 
وتبادلهـــا فيما بينهم، وفـــي حالة عدم ربطها 
بهاتـــف ”آي فـــون“، فإنها الســـاعة ســـتعمل 
بكفـــاءة كمراقب للحالة الصحية للمســـتخدم 
إلى جانب تشـــغيل التســـجيالت الموسيقية 

التي سبق تنزيلها وتحويل األموال عبر خدمة 
”آبل باي“ للسداد اإللكتروني.

وتســـتعد صناعة الســـاعات السويسرية 
لخوض مغامـــرة إنتاج الســـاعات الذكية في 
مواجهـــة التحدي الجديد الـــذي طرحته ”آبل 
ووتـــش“، ومـــن المرجـــح أنهـــا ســـتلجأ إلى 
اســـتخدام نقاط قوتها في صناعة الســـاعات، 
لخـــوض صراع العمالقة الـــذي بدأت مالمحه 
تلوح في األفق، وسط مخاوف قوة آبل المالية 
واالستثمارية الضخمة، للسيطرة وبقوة على 

قطاع صناعة الساعات الذكية.
وقال خبراء سويســـريون في هذا المجال، 
إن النسخة السويســـرية من الساعات الذكية 
قادمة ال محالة، وأن األمر ليس إال مسألة وقت، 
في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة ”فيستينا 
ســـويس“ لعرض نماذج مـــن منتجاتها خالل 
أكبر معرض للساعات في العالم، في 19 مارس 

الجاري.
 Tag” ويرى جون كلود بيفار مدير شــــركة
لصناعــــة الســــاعات والتــــي تخطط   “Heuer
إلنتاج ســــاعة ذكية خالل العــــام الجاري أن 
الســــاعات الميكانيكيــــة السويســــرية، التي 
يقارب ســــعرها ألف دوالر، لــــن تواجهها أي 
مشــــكلة، لكن الســــاعات السويســــرية األقّل 
الســــاعات الذكية منافسا  ســــعرا ســــتعتبر 

حقيقيا لها.
وعّدلـــت معظـــم الشـــركات السويســـرية 
الرائدة في صناعة الســـاعات بوصلتها نحو 
إنتـــاج الســـاعات الذكيـــة، مدفوعـــة بهاجس 
المنافســـة الحادة التي فرضتها شركة ”آبل“ 

األميركية بطرحها ”آبل ووتش“.
وأكـــد غزافيي كونتس، مؤســـس مجموعة 
”Watch Thinking“ فـــي سويســـرا، أن غالبية 
لصناعـــة  السويســـرية  الشـــركات  رؤســـاء 

الساعات، غّيروا رأيهم تجاه الساعة الذكية.
وأضـــاف، لقد فهموا أن المســـألة ليســـت 
مجـــّرد خدعـــة تكنولوجيـــة، ولقـــد خلصـــوا 
ببســـاطة خالل األشـــهر القليلة الماضية إلى 
أن سويسرا لديها إمكانات تكنولوجية هائلة، 
وهي مجّهـــزة بطريقة أفضل مـــن كاليفورنيا 

الحتالل موقع متقّدم في هذه السوق.
وكان اتحاد المصارف السويسرية قال في 
أواخر العام الماضي، إن قيمة سوق الساعات 
الذكية ســـتبلغ 10 مليار دوالر فـــي عام 2018، 
مقابـــل 2 مليار دوالر حاليـــا، بينما يتوقع أن 
من الساعات الذكية نحو  تصل مبيعات ”آبل“ 
24 مليون ســـاعة خالل األشهر التسعة األولى 

من عام 2015.

} واشــنطن - تعتـــزم شـــركة إليـــو موتـــورز 
األميركيـــة إنتـــاج أرخـــص ســـيارة ثالثيـــة 
العجالت وثنائية املقاعـــد في النصف الثاني 
من العام القادم، ال يتعدى سعرها 6800 دوالر.
وأعرب مؤسس الشركة األميركية بول إليو 
عن قناعته بأن غالبية الســـائقني ال يحتاجون 
اآلن مبدئيـــا إلـــى ســـيارات كبيـــرة احلجـــم، 
علمـــا وأن الكثير منهم يســـيرون في الطريق 
مبفردهم، وبالتالي ميكن أن يكتفوا بســـيارة 
صغيـــرة احلجم تســـتهلك كميـــة محدودة من 
الوقـــود. وعلـــى الرغم مـــن أن وســـائل النقل 
كهذه ال تعتبر ســـيارات فـــي الواليات املتحدة 
وإمنـــا دراجات ناريـــة، فإن بـــول إليو صمم 
ســـيارة حقيقيـــة ثالثية العجـــالت، ومبحرك 
ثالثي األســـطوانات ســـعة 0.9 لتـــر يولد قوة 
55 حصانـــا، ميكن أن يقترن بصندوق ســـرعة 

ميكانيكي أو أوتوماتيكي.
وتســـتهلك السيارة حســـب بول إليو، 2.8 
لتـــر مـــن البنزين لـــكل 100 كلم لدى ســـيرها 
بسرعة 80 كلم في الساعة، فيما تبلغ سرعتها 
القصوى 160 كلم في الساعة ولن يواجه سكان 
املدن مع تسويق السيارة اجلديدة مشاكل في 
ركن سياراتهم. وباشـــرت الشركة في نوفمبر 
املاضي بقبول طلبات شراء وقد بلغ عددها 36 

ألف طلب.

أرخص سيارة في العالم 

بثالث عجالت

} الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند خالل زيارته أمس مجموعة سيرغي فيراري الفرنسية إلنتاج اللدائن الصناعية في مدينة سانت جان دوسوداين 
في جنوب فرنسا.

شركة سواتش السويسرية بدأت فعال بإنتاج الساعات الذكية من طراز سواتش تاتش زون وان

ــــــوح في األفق صراع بني عمالقة صناعة الســــــاعات امليكانيكية الفاخرة في سويســــــرا  يل
وصناعة الساعات الذكية، بعد أن أطلقت شركة آبل األميركية ساعتها الذكية ”آبل ووتش“ 
املرشحة للتربع على عرش هذا القطاع، فيما تتهيأ صناعة الساعات السويسرية خلوض 
هذا التحدي بعد أن اعتقدت لفترة أن ســــــاعة آبل الذكية مجرد موضة عابرة ســــــرعان ما 

ستتالشى.

◄ وسعت الواليات املتحدة من 
قائمة العقوبات املوجهة ضد 

شخصيات روس وأوكرانيني على 
خلفية األزمة األوكرانية، كما طالت 

عقوباتها اجلديدة املصرف التجاري 
الوطني الروسي العامل في شبه 

جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا.

◄ قال وزير الشؤون االجتماعية 
التونسي، إن عجز الصناديق 

االجتماعية بلغ 0.5 مليار دوالر، 
مؤكدا أن الترفيع في سن التقاعد 

إلى 62 عاما سيوفر نحو 175.9 
مليون دوالر.

◄ وافق صندوق النقد الدولي على 
برنامج إقراض ينطوي على مخاطر 

بقيمة 17.5 مليار دوالر ألوكرانيا، 
على مدى أربع سنوات، في ثاني 
محاولة خالل أقل من عام إلنقاذ 

اقتصادها من اإلفالس.

◄ هيمنت ستة مطارات آسيوية 
على قائمة أفضل 10 مطارات في 

العالم، واحتفظ مطار شاجني 
السنغافوري بلقب أفضل مطار في 

العالم للعام الثالث على التوالي، 
بحسب مؤسسة سكايتراكس 

االستشارية.

◄ خفض بنك كوريا اجلنوبية 
املركزي، أمس، أسعار الفائدة 25 

نقطة أساسا إلى مستوى منخفض 
قياسي عند 1.75 باملئة للمرة األولى 
في خمسة أشهر، في خطوة مفاجئة 

لتيسير السياسة النقدية.

◄ توقع وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك أن يتراوح حجم 

إنتاج موسكو من النفط خالل العام 
احلالي بني 525 و527 مليون طن، 

وهو تقريبا نفس حجم اإلنتاج في 
العام املاضي.

نيكوال جورج حايك:

سنصّنع جيال جديدا من 

الساعات الذكية في غضون 

ثالثة أشهر

تيم كوك:

طورنا آبل ووتش لتكون 

جهازا إلكترونيا يرتبط 

بالشخص بشكل كبير

أزمة السكن السعودية تؤدي إلى إقالة وزير اإلسكانباختصار
} الرياض – أعلنت وكالة األنباء السعودية أن 
امللك سلمان بن عبدالعزيز أعفى وزير اإلسكان 
من منصبه بعد يوم من تعهده باتخاذ خطوات 

عاجلة لتوفير السكن للمواطنني.
وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد 
من املشـــاكل أبرزها ارتفاع أســـعار اإليجارات 
واملضاربة على األراضـــي غير املطورة وطول 
فترة احلصول على التراخيص إلى جانب عدم 
توافر القدرة املادية بني معظم الشـــرائح التي 

يتركز فيها الطلب على املساكن.
وقالت إن امللك ســـلمان أصـــدر أمرا ملكيا 
بإعفـــاء شـــويش بـــن ســـعود الضويحي من 
منصبـــه وتكليف عصام بن ســـعد بن ســـعيد 
وزير الدولـــة وعضو مجلس الـــوزراء بالقيام 

بعمل وزير اإلسكان.

كان امللك ســـلمان ألقى يـــوم الثالثاء كلمة 
حـــدد فيها معالم عهده وقال إنه ســـيعمل على 
بنـــاء اقتصـــاد قوي ومتـــني ال يعتمد بشـــكل 
رئيســـي علـــى النفط وتعهد بوضـــع ”احللول 
العمليـــة العاجلـــة التـــي تكفل توفير الســـكن 

املالئم للمواطن“.
االستشـــارات  شـــركة  تقديرات  وبحســـب 
ســـي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 باملئة 

من املواطنني الســـعوديني الذين يقارب عددهم 
20 مليونا في شقق مستأجرة.

وفـــي ظل القيـــود على امللكية ال تســـتطيع 
الشـــركات األجنبية دخـــول القطـــاع العقاري 
الســـعودي في حـــني يصعب احلصـــول على 
التمويل سواء للمطورين أو الراغبني في شراء 

املنازل وهو ما يؤدي إلى ضعف املنافسة.
وفي خطوة تهدف إلى التغلب على مشكلة 
نقص املعروض السكني ال سيما لذوي الدخل 
املنخفـــض في البالد التي يعيش فيها نحو 30 
مليون نســـمة، أعلن امللك الراحـــل عبدالله بن 
عبدالعزيز في عام 2011 عن تخصيص 67 مليار 
دوالر لبناء 500 ألف وحدة ســـكنية للمواطنني 
خالل عدة ســـنوات. لكن وتيـــرة تنفيذ برنامج 
اإلســـكان الطموح ظلـــت بطيئـــة اخلطى رغم 

الثروة النفطية التي تتمتع بها الســـعودية، إذ 
واجهت وزارة اإلسكان صعوبات في احلصول 
علـــى األراضـــي الالزمـــة لتنفيذ مشـــروعاتها 
وطالبـــت بفـــرض رســـوم علـــى األراضي غير 

املطورة كأحد سبل حل املشكلة.
وكانـــت وزارة االقتصـــاد الســـعودية قـــد 
توقعـــت فـــي عـــام 2009 أن يبلغ حجـــم الطلب 
على املســـاكن في البالد نحو 1.2 مليون وحدة 
ســـكنية حتى نهاية العام املاضي، لكن السوق 

لم تتمكن من تلبية ذلك الطلب.
وبحســـب بيانـــات وزارة االقتصـــاد مـــن 
املتوقـــع منو الطلـــب على املســـاكن حتى عام 
2024 إلـــى 4 مليـــون وحدة ســـكنية أي أربعة 
أضعـــاف الطلب على املســـاكن في الســـنوات 

اخلمس املاضية.

تكليف عصام بن سعد 

بن سعيد وزير الدولة 

السعودي بالقيام بعمل 

وزير اإلسكان

195
مليـــون دوالر قيمـــة منـــح جديـــدة وافـــق عليها مجلـــس إدارة 

صنـــدوق أوبك للتنمية الدولية، لتمويل عدد من املشـــروعات 

في 30 دولة.



} شــرم الشــيخ - تحول منتجع شـــرم الشيخ 
المصري إلى خلية نحل كبرى، حيث احتشدت 
وفود أكثر من 90 دولة ونحو 25 منظمة إقليمية 
ودولية في مؤتمر لم يســـبق له مثيل في تاريخ 
البـــالد، إلعـــالن انطالقـــة جديـــدة لالقتصـــاد 

المصري.
وأظهر التمثيل الرفيع للوفود الدولية حجم 
االهتمـــام بالمؤتمر، الذي يشـــارك فيه نحو 25 
رئيســـا وزعيما دوليا، إضافة إلى عدد كبير من 
الوزراء والمســـؤولين والمستثمرين من جميع 

أنحاء العالم.
وأكد مسؤولون مصريون أن بين المشاركين 
في المؤتمر الذي ســـيفتتحه السيســـي اليوم، 
ملك األردن عبدالله الثاني وحمد بن عيسي ملك 
البحرين والشـــيخ صباح األحمد الصباح أمير 
الكويت والشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبو ظبي، إضافة إلى رؤساء وزراء إيطاليا 
والجزائـــر والبرتغـــال وأرمينيا وعدد كبير من 

وزراء االقتصاد والخارجية.
كما تشارك 25 منظمة إقليمية ودولية، بينها 
االتحـــاد األوروبـــي والبنك الدولـــي وصندوق 
النقـــد الدولـــي واالتحـــاد الدولـــي لالتصاالت 
ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة وبرنامـــج األمم 
المتحدة اإلنمائي والصندوق العالمي للتنمية 

الزراعية والمفوضية األوروبية.
وتمتـــد المشـــاركات إلـــى بنك االســـتثمار 
األوروبـــي وبنـــك التنميـــة األفريقـــي والبنـــك 
األوروبـــي لإلعمـــار والتنميـــة واالتحـــاد من 
أجل المتوســـط واالتحاد الدولـــي لالتصاالت 
والصنـــدوق الكويتي للتنميـــة وصندوق النقد 
العربي والصنـــدوق العربي لإلنماء والمنتدى 

االقتصادي العالمي والبنك اإلسالمي.
وكان العاهـــل الســـعودي الراحـــل الملـــك 
عبداللـــه بن عبدالعزيز قد دعا إلى المؤتمر بعد 
فوز الرئيس عبدالفتاح السيســـي باالنتخابات 

الرئاسية في مايو 2014. ومن المقرر أن يستمر 
المؤتمر على مدار ثالثة أيام.

وأجرت القاهرة اســـتعدادات لم يسبق لها 
مثيل لعرض عدد كبير من المشاريع على مئات 
المســـتثمرين األجانب تقدر قيمتها بعشـــرات 
المليارات مـــن الدوالرات وتتـــوزع على جميع 

قطاعات االقتصاد المصري.
نصـــف  إن  المصريـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
المشـــروعات تقريبا ســـتكون في قطاع الطاقة، 
بعـــد أن تحولـــت، مصر وعلى مدى الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة، مـــن مصـــدر للطاقـــة إلى 
مســـتورد لهـــا بســـبب االســـتهالك المتزايـــد 

وتناقص اإلنتاج.
وأدت مســـاعي الحكومة إلصـــالح منظومة 
دعـــم الطاقـــة والتزامهـــا بســـداد مســـتحقات 
الشـــركات األجنبية، إلى انتعاشة غير متوقعة 
في قطاع التنقيـــب عن النفط والغاز واتفاقيات 
توريـــد الوقـــود التـــي تأجلت ســـابقا بســـبب 

االضطرابات السياسية.
وتمكنـــت مصـــر منذ بداية العـــام من إبرام 
مـــن  وانتهـــت  للتنقيـــب  االتفاقـــات  عشـــرات 
مناقصات كبيرة الســـتيراد الغاز الطبيعي. كما 
أعلنت بريتش بتروليم عن عزمها اســـتثمار 12 

مليار دوالر في األسبوع الماضي.
المحتملين  المســـتثمرين  مصر  وســـتدعو 
للمشـــاركة في عدد من المشـــاريع العمالقة في 

محور تنمية قناة السويس.
وتراهـــن مصـــر على أن مشـــروعا منفصال 
لشـــق قنـــاة جديـــدة موازيـــة لقناة الســـويس 
ســـيجعل المنطقـــة جاذبـــة لنطاق واســـع من 

األنشطة واألعمال.
وأصبحت الشـــركة الشـــرقية، أكبـــر منتج 
للســـجائر والتبغ في مصر، هذا األسبوع، أول 
شركة تطلب تخصيص أرض في مشروع محور 
قناة الســـويس إلنشـــاء منطقة مخازن جمركية 

وإقامة خطوط إنتاج تصديرية.
وتمثل قناة الســـويس الجديدة ومشـــروع 
تنميـــة محور قناة الســـويس جوهرة التاج في 
البرنامج االقتصادي للرئيس السيســـي. وربما 
يضطلـــع الجيش بـــدور في مشـــروعات البنية 

التحتية وتوفير األمن في المنطقة.

وتأمل القاهرة في اســـتقطاب اســـتثمارات 
كبيرة إلى قطاع البناء واإلنشاءات الذي تضرر 
كثيرا على مدى الســـنوات األربع الماضية. لكن 
االنتعـــاش االقتصادي الوليد نجـــح في إحياء 
الطلـــب على العقارات في بلد يبلغ عدد ســـكانه 

87 مليون نسمة.
كمـــا ســـاهمت جهـــود الحكومة لتســـوية 
نزاعات قضائية مع المســـتثمرين في تحسين 

المناخ العام للقطاع.
وأعلنت شركة أرابتك اإلماراتية عن مشروع 
عقـــاري بقيمـــة 40 مليار دوالر العـــام الماضي 
لتشـــييد مليـــون وحدة ســـكنية فـــي 13 موقعا 
فـــي مختلف أنحـــاء مصر علـــى أراض يقدمها 
الجيش. لكن االتفاق النهائي والتشـــييد تأخرا 

لعدم االتفاق على بعض التفاصيل.

كمـــا أعلنت ســـوديك وبالم هيلـــز وهما من 
أكبر الشـــركات العقارية المدرجة في البورصة 
المصريـــة خططا اســـتثمارية جديـــدة مؤخرا 

بمئات الماليين من الدوالرات.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن مصر تخطط 
أيضا إلقامة عاصمة إدارية جديدة جنوب شرق 

القاهرة بتكلفة 80 مليار دوالر.
من بين المشـــروعات العمالقة التي أعلنها 
السيســـي خطة الســـتصالح أربعة مليون فدان 
في الصحـــراء وزراعتها، لكن الحكومة لم تقدم 

تفاصيل تذكر عن الخطة.
ويرى خبراء أن المبادرات ربما تشمل إصالح 
نظم الري وزراعة محاصيل ذات ربحية أعلى مثل 
الفواكه، وهو ما ســـيتطلب إمكانيات لوجســـتية 

معقدة مثل الشاحنات والمخازن المبردة.

األوســـط  الشـــرق  أنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
المصرية عن وزير الزراعـــة صالح هالل قوله، 
أمـــس الخميس، إنه جرى تحديد تســـع مناطق 
لعرضهـــا علـــى مؤتمـــر شـــرم الشـــيخ لجذب 
استثمارات عربية لمشـــروع استصالح مليون 
فـــدان ”باعتبـــاره األولويـــة األولـــى لبرنامـــج 

الرئيس الستصالح أربعة مليون فدان“.
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القاهرة تراهن على مشـــروع تنمية ◄

محور قناة السويس لجذب

االســـتثمارات األجنبيـــة لبناء مركز 

عاملي للنشاطات االقتصادية

ملراسلة احملرر
business@alarab.co.uk

◄ وصل إلى شرم الشيخ أمس 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البحرين قادما على رأس 
وفد للمشاركة في مؤتمر ”مصر 

المستقبل“ لدعم االقتصاد المصري 
وتنميته الذى يبدأ اليوم.

◄ وافقت الحكومة األردنية 
على استئناف تصدير األغنام 

إلى بلدان الخليج العربي وفي 
مقدمتها السعودية، بعد أن كانت 
عمان قد أوقفت عمليات التصدير 
لفترة محدودة ”لغايات التسمين 

والتحصين“.

◄ أكدت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا أمس أن حقلي الفيل 

والوفاء في جنوب البالد يعمالن 
”بشكل طبيعي“ رغم مشاكل في 

الكهرباء، وأن حقل الوفاء ينتج ما 
يصل إلى 30 ألف برميل يوميا.

◄ قال مصدر مالحي إن إمدادات 
النفط من كركوك في العراق إلى 
ميناء جيهان التركي على البحر 

المتوسط مازالت متوقفة بعد تسرب 
وقع االثنين، وإن اإلصالحات قد 
تستغرق يوما أو يومين آخرين.

◄ كشفت جلف كيستون بتروليوم 
للنفط التي تتركز أعمالها في 

كردستان العراق أمس أنها تدرس 
زيادة رأس المال لتوفير تمويل 

إضافي، بينما تواصل المباحثات 
لبيع أصول أو بيع الشركة ككل.

◄ هيمنت ستة مطارات آسيوية على 
قائمة أفضل 10 مطارات في العالم، 

واحتفظ مطار شانجي السنغافوري 
بلقب أفضل مطار في العالم للعام 

الثالث على التوالي، حسب مؤسسة 
سكايتراكس االستشارية.

باختصار

تنطلق اليوم في منتجع شــــــرم الشــــــيخ أعمال مؤمتر ”مصر املســــــتقبل“ لدعم االقتصاد 
املصــــــري وتنميته، الذي بدأ الترتيب لعقــــــده منذ عام تقريبا، ليكون نقطة حتول كبرى في 

التاريخ االقتصادي للبالد.

مؤتمر مصر المستقبل ينطلق اليوم بحثا عن نقلة اقتصادية نوعية
[ 90 دولة و25 منظمة عالمية تشارك في قمة شرم الشيخ [ القاهرة تعرض عددا كبيرا من المشاريع نصفها في مجال الطاقة

مصر تحاول النهوض من عاداتها القديمة

} لندن - تراجع عدد الناقالت العمالقة احململة 
بالنفط التي مـــازال املتعاملون يســـتأجرونها 
ألغراض التخزيـــن مع انحســـار املراهنة على 
االحتفـــاظ باخلام الرخيص وبيعـــه الحقا بعد 
أن تعافت األســـعار من أدنى مستوياتها في 6 

سنوات بشكل أسرع من املتوقع.
وكان املتعاملون يسعون لتحقيق الربح من 
تخزين النفـــط وبيعه الحقا بســـعر أعلى، لكن 
تعافي أســـعار اخلـــام جعل تخزيـــن النفط في 
الناقالت غير مجز حســـبما ذكر متعاملون كبار 

من غلينكور وشتات أويل.
وجرى اســـتئجار أكثـــر مـــن 30 ناقلة ملدد 
طويلـــة في مطلع العام احلالي لالســـتفادة من 
ارتفاع سعر التسليم اآلجل عن التسليم الفوري، 
لكن عدد الناقالت التي مازالت مســـتخدمة في 
التخزين تراجع إلى 12 ناقلة. وحســـب بيانات 
رويترز وسماســـرة شـــحن ومتعاملني فإن عدد 
الناقـــالت اململوءة بالنفط منهـــا ال يزيد على 5 

ناقالت.
وقـــال روبـــرت إفيـــده ماكلويـــد الرئيـــس 
ماجنمنـــت  فرونتاليـــن  لشـــركة  التنفيـــذي 

النرويجية التي تعد من أكبر مشغلي الناقالت 
فـــي العالم ”ما يصعب إدراكه هو عدد الســـفن 
املســـتخدمة فعليا في تخزين النفط. سنرى في 

الربع الثاني من السنة“.
وقال متعاملون وسماســـرة شحن إن معظم 
الناقالت املستأجرة بعقود سنوية تعمل حاليا 

في تسليم اخلام كاملعتاد.
وكســـب بعض املتعاملني بالفعل من البيع 
اآلجل للنفـــط الرخيص املخزون وهم يتطلعون 

اآلن إلى الفرصة التالية لتخزين املزيد.
ويتوقـــع املتعاملـــون واحملللـــون أن تؤدي 
تخمة معروض إلى تراجع حاد جديد في الربع 
الثاني من الســـنة قبل أن تتحسن األسعار في 

النصف الثاني.
وقـــال تونـــي نونـــان مديـــر املخاطـــر في 
ميتسوبيشـــي كورب ”اجلميع متفقون على أن 
األسعار ستتحسن في النصف الثاني لكن األمر 

املهم هو ما سيحدث في الربع الثاني“.
وتراجعت أســـعار خام برنـــت 60 باملئة من 
أكثـــر مـــن 115 دوالرا للبرميـــل فـــي يونيو من 
العام املاضي لتصل إلى أدنى مستوى في ست 

ســـنوات في يناير عند نحو 45 دوالرا للبرميل، 
لكنها تعافت منذ بداية الشهر املاضي لتتحرك 

قرب 60 دوالرا منذ ذلك احلني.
وارتفـــع خام برنـــت أمس فـــوق 58 دوالرا 
للبرميـــل مع قيام املضاربـــني بتغطية مراكزهم 
قبيـــل حلول أجـــل عقـــود أبريل، لكـــن صعود 
الـــدوالر وزيادة مخزونات اخلـــام في الواليات 

املتحدة حدا من املكاسب.
واســـتمدت عقود اخلام دعمـــا إضافيا من 
التوترات اجليوسياســـية في الشـــرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وقـــال فيكتـــور شـــوم نائب الرئيـــس لدى 
آي.اتـــش.اس إنرجـــي في ســـنغافورة ”عندما 
يحل أجل العقـــود تزداد الضبابية والتذبذبات 
في النفط. بالنســـبة إلى املستثمرين املضاربني 
يبـــدو اخلـــام األميركـــي حتت وطـــأة ضغوط 

نزولية أشد. برنت سيتجه للصعود“.
وزادت الفجـــوة بـــني خـــام برنـــت واخلام 
األميركي إلى حوالي 10 دوالرات للبرميل أمس 
بعدمـــا كانت 8 دوالرات يوم الثالثاء وهو أدنى 

مستوى في شهر.

انحسار مراهنات البيع اآلجل للنفط يقلص التخزين في الناقالت

نقص الدوالر يضرب مستوردي القمح المصريين

} تسببت إصالحات سوق الصرف المصرية 
في ضرر كبير لتجار القمح من القطاع 

الخاص، الذين يكافحون لتوفير شحنات 
ألكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.

جاء ذلك نتيجة خفض البنك المركزي 
المصري قيمة الجنيه الشهر الماضي بنحو 

7 بالمئة، ووضع قيودا على الودائع بالدوالر 
في البنوك بحيث ال يتجاوز 50 ألف دوالر 

شهريا بهدف القضاء على السوق السوداء.
لكن القيود على السوق السوداء لم 

تقابلها زيادات كبيرة في الدوالرات المتوفرة 
عبر القنوات الرسمية وهو ما أدى إلى نقص 

في العملة الصعبة، وألحق ضررا شديدا 
بالمستوردين على وجه الخصوص.

وحسب جيسون توفي خبير اقتصادات 
الشرق األوسط لدى كابيتال ايكنوميكس 
”لم يعد بوسع الشركات شراء الدوالر من 

السوق السوداء، ثم وضعها في البنوك لفتح 
خطابات اعتماد لالستيراد“.

وتستورد مصر أكثر من 10 مليون طن 
من القمح سنويا، ويأتي نحو 4.5 مليون 

طن منها عبر واردات القطاع الخاص، الذي 
يعاني بشدة.

وتؤكد الهيئة العامة للسلع التموينية 
الحكومية لرويترز أنها ال تواجه أي تأخير 

في المدفوعات بسبب اإلجراءات الجديدة.
لكن تاجرا في شركة صغيرة الستيراد 

القمح يقول إن ”البنوك تسمح بإيداع 50 ألف 
دوالر شهريا… معظم شحناتي بقيمة 700 

ألف دوالر. فهل من المفترض أن أنتظر 14 
شهرا كي أسدد للمورد؟“.

ويحاول التجار االلتفاف على القيود 

المصرفية بإدراج الشحنات الكبيرة كعشرات 
من الشحنات الصغيرة وتوفير تمويل 

منفصل لكل شحنة. كما يفتحون حسابات 
في أكثر من بنك.

ويؤكد هشام سليمان المدير العام 
لمجموعة أم النور التي تستورد عادة 700 

ألف طن من القمح سنويا أنه لم يستورد أي 
شحنات منذ شهرين ألن هذه القواعد ليست 

عملية. ويقول إن ”من األفضل أن تنتظر 
وتتابع بدال من أن تضع نفسك في قلب هذه 

الفوضى“.
وإصالحات سوق الصرف جزء من جهود 

أكبر تبذلها مصر لترويج صورة مواتية 
لالستثمار قبيل المؤتمر االقتصادي الذي 
يبدأ اليوم في مدينة شرم الشيخ. ولم يرد 

البنك المركزي على طلبات للتعليق.
وكان البنك قد عرض 420 مليون دوالر 

في مزاد استثنائي في سوق ما بين البنوك 

(االنتربنك) األسبوع الماضي، فيما يهدف 
جزئيا إلى تسهيل تسوية واردات مكدسة 

في الموانئ، لكن تجارا يقولون إن المزادات 
االستثنائية للدوالر تغذي حالة عدم اليقين.

وقال تاجر مقيم في أوروبا ينتظر أن 
يسدد شركاؤه في مصر قيمة شحنات معلقة 

”ال يوجد مؤشر على مدى انتظام تدفقات 
الدوالر“. ويؤكد تجار إنه ليس بوسعهم 

تحمل تبعات الخروج من هذه السوق 
الضخمة.

وذكر تاجر في شركة استوردت 100 
ألف طن من القمح لمصر العام الماضي أن 

جميع التجار أصبحوا ”أكثر ترددا في إبرام 
الصفقات إن لم يكن تمويل تلك الصفقات 

يتسم بالشفافية الكاملة“.
وأكد أن ”المكاسب ال تزال تتحقق 

بالطبع“، لكن النقص في العملة الصعبة أدى 
إلى تباطؤ العمليات.

شادي بشرى

ة ف {

حــجــم  دوالر  ـــار  ـــي ـــل م

خطة  في  االستثمارات 

إداريــة  عاصمة  إلقــامــة 

جنوب شرق القاهرة
80

اقتصاد
سوق الكويت 

4.483.54

0.36%

سوق مسقطسوق قطر

12.080.66

0.39%

6.399.76

0.07%

سوق السعودية

6.514.34

0.09%

سوق البحرين

1.482.88

0.52%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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9.691.00

0.30%

3.707.77

0.30%

النفط في لندن



} بريوت -  وصفت منظمات إغاثة عام 2014 
بأنه العام األســــوأ في الصراع السوري، منذ 
اندالع األزمة حتى اآلن. واعتبرت أن القرارات 
الثالثــــة التــــي أصدرها مجلس األمــــن التابع 
لألمم املتحدة بهدف تخفيف املعاناة لم حتقق 

الغرض منها.
وقــــال دانيــــال جوريفــــان املتخصص في 
شؤون السياسة السورية مبؤسسة أوكسفام 
اخليرية البريطانية ”هناك املزيد من عمليات 
القتل واملزيــــد من التفجيــــرات وزيادة هائلة 
في النزوح وزيادة كبيرة في عدد األشــــخاص 

الذين في حاجة إلى مساعدات إنسانية“. 
وأضــــاف فــــي مقابلــــة ُأجريــــت معــــه في 
بيروت ”قرارات مجلس األمن فشــــلت بشــــكل 
أساســــي“. وأوكســــفام واحدة من 21 منظمة 
إنســــانية وحقوقية شــــاركت في كتابة تقرير 
حول الصراع الســــوري بعد أربع سنوات من 

االنتفاضة الشعبية ضّد نظام األسد.

فشل األمم املتحدة

طالبت القرارات التي أقرتها األمم املتحدة 
العام املاضي بإنهاء عمليات القتل والتعذيب 
وإزالــــة احلواجــــز التــــي فرضتهــــا احلكومة 
الســــورية ومقاتلــــو املعارضــــة كي يتســــنى 
دخول املساعدات اإلنســــانية. وقال جوريفان 
إن الدول األعضاء مبجلس األمن والتي تضم 
روســــيا والواليات املتحدة لم تطبق قراراتها 
بسبب فشلها في الضغط على أطراف الصراع 
لوقف عمليات القتل دون متييز وإتاحة السبل 

لتوصيل املساعدات اإلنسانية.
وكانت األمم املتحدة قالت العام املاضي إن 
احلكومة الســــورية وافقت على دخول أقل من 
نصف قوافلها إلى املناطق احملاصرة أو التي 

يصعب الوصول إليها في ســــوريا. وال تعمل 
األمم املتحــــدة فــــي مناطق كبيرة من ســــوريا 

تخضع لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية.
وحــــّذرت منّظمات اإلغاثة اإلنســــانية من 
أن عمليــــات التمويــــل لألغراض اإلنســــانية 
تناقصــــت. وأضاف أنه في عام 2013 مت توفير 
71 باملئة مــــن األموال الالزمــــة لدعم املدنيني 
داخل ســــوريا والالجئني في الدول املجاورة. 
لكــــن النســــبة تراجعت في عــــام 2014 إلى 57 

باملئة فقط.
وقــــال جوريفان ”من املخاوف األساســــية 
التــــي تســــاورنا أن القــــرار مت تقويضه نوعا 
ما من جانــــب األعضاء الدائمــــني في مجلس 
األمــــن لذلك نحن نطالب بعمــــل ملموس تقوم 
بــــه القوى الدولية لضمان وقــــف االنتهاكات، 
واســــتئناف محادثــــات الســــالم متشــــيا مع 
بيان جنيف، ووضع نهاية إلمدادات الســــالح 
لألطــــراف املتحاربة التي ارتكبــــت انتهاكات 

كبيرة.. حلقوق اإلنسان. 
لذلك مــــن الواضح أن هنــــاك الكثير الذي 
يتعني على الدول األعضــــاء في مجلس األمن 
وحلفائهــــا فــــي املنطقة القيام بــــه لضمان أال 

يظل القرار مجرد قطعة ورق.“
وأجاز قرار صدر في يوليو املاضي لألمم 
املتحــــدة القيام بعمليات إغاثــــة عبر احلدود 
دون موافقة دمشــــق لكن التقريــــر قال إن هذا 
األمــــر أعاقته قيود من دول مجاورة على غرار 

تركيا.
ورسم تقرير منفصل نشرته هذا األسبوع 
اثنتــــان من منظمات األمم املتحدة العاملة في 
ســــوريا صورة قامتة للحياة بعد مرور أربعة 

أعوام على بدء الصراع. 
وأشــــار التقرير إلى تقلص عدد الســــكان 
بنسبة 15 باملئة وانخفاض متوسط العمر 24 
عاما ليصبح 55 عاما في املتوسط بعد أن كان 
79 عامــــا. وأضاف أن نصــــف تالميذ املدارس 
لم يذهبوا إلى املدرســــة خالل األعوام الثالثة 

األخيرة.
واملعاناة تشــــمل الســــوريني فــــي الداخل 
والالجئــــني في اخلــــارج، حيث قــــال املفوض 
الســــامي لــــألمم املتحــــدة لشــــؤون الالجئني 
أنطونيو غوتيريس، اليوم اخلميس، إن عددًا 
متزايدًا من الالجئني الســــوريني يلجأون إلى 
التســــول واجلنس وعمالة األطفــــال من أجل 

البقاء.
وفــــي بيان أصدرتــــه املفوضية الســــامية 
لــــألمم املتحــــدة لشــــؤون الالجئــــني، أوضح 
غوتيريس بأنه ”ثمة حاجة إلى بذل املزيد من 

اجلهود من أجل إخراج السوريني من كابوس 
معاناتهم“. 

وأضاف ”بعد ســــنوات في املنفى يستنفذ 
الالجئون مدخراتهم ويلجأ عدد متزايد منهم 
إلى التســــول وإلــــى اجلنس من أجــــل البقاء 
وإلــــى عمالة األطفــــال وتعيــــش العائالت من 
الطبقة الوســــطى التي لديها أطفال بصعوبة 

في الشوارع“.
واستدرك املفوض حديثه بالقول إن ”أحد 
اآلباء وصف حياته كالجئ بالعالق في الرمال 
املتحركة كلمــــا تتحرك تغرق أكثــــر“، مضيفا 
”يتعــــني أن حترك هذه األزمة اإلنســــانية التي 
هي األســــوأ في عصرنا هذا موجة كبيرة من 

الدعم، إال أن املساعدات تتضاءل“.

ظالم سوريا

وعلى صعيــــد متصل، أعلــــن باحثون من 
جامعة ”وهان“ الصينية أن 83 باملئة من سماء 
سوريا أصبحت مظلمة من خالل الصور التي 
مت التقاطها للبلد عبر األقمار الصناعية خالل 
األربع ســــنوات املاضية وحتديدا منذ شــــهر 
مارس 2011. وأشار الباحثون، في دراسة لهم، 
إلــــى أن مقتل نحو 220 ألف شــــخص وجلوء 
اآلالف إلى دول أخرى انعكس بشــــكل واضح 
على األضواء املنبعثة من الســــماء الســــورية 
لألقمار الصناعية (في إشارة إلى غيابهم عن 

منازلهم وانطفاء أضوائها).

وأجريت الدراسة، التي نشرت تفاصيلها 
الفرنســــية، باالشتراك مع  صحيفة ”لوموند“ 
التي تضــــم نحو 130  جمعيــــة ”مع ســــوريا“ 
منظمــــة إنســــانية وحقوقية تقدم املســــاعدة 
للمدنيــــني احملاصرين فــــي ســــوريا. وبّينت  
أن الصــــور التــــي التقطــــت ليال حتى شــــهر 
فبراير عــــام 2015 تظهر كيــــف غرقت املناطق 

الســــورية الرئيسية في الظالم نتيجة 
نزوح سكانها، حيث رصد اختفاء 

أضواء الليل تدريجيا من محور 
الفقري  العمــــود  حلب-دمشــــق 
للبلــــد، ومحور حلب-دير الزور 

وعلى طول وادي الفرات.
وقال البروفيســــور الصيني 

شي لي، مدير املشروع، إن ”صور 
األقمــــار الصناعيــــة توفــــر بيانات 

موثــــوق بهــــا، وتظهر لنا مــــدى الدمار 
في سوريا.. إنها تســــاعدنا على فهم املعاناة 
واخلوف اللذين أصبحا واقعا يوميا يعيشــــه 

املدنيون في سوريا“.
وأكد شــــي لي أن املناطــــق التي تعّرضت 
للقصــــف املكثف مــــن قبل قوات نظام بشــــار 
حيث أظهرت  األسد هي بال شك ”األقل إنارة“ 
صــــور األقمار الصناعية غــــرق نحو 97 باملئة 
من محافظتي حلب وإدلب (شمال) في الظالم. 
وأظهرت الدراســــة أن نســــبة 96 باملئة من 
منطقــــة الرقة (شــــمال) التي يســــيطر عليها 
تنظيم الدولة اإلســــالمية (داعــــش) منذ نحو 

عامني غارقة في الظالم أيضا وهو ما يشــــير 
إلــــى أن ”اجلهاديــــني فشــــلوا في اســــتعادة 
اخلدمات العامة في معاقلهم وفشلوا في وقف 

نزوح سكان تلك املناطق“، بحسب الدراسة.
وتعليقا على الدراسة، قال كرمي الهيجي، 
رئيــــس االحتــــاد الدولــــي حلقــــوق اإلنســــان 
في ســــوريا، وأحد املشــــاركني في الدراســــة، 
لصحيفة لوموند الفرنسية، إن ”أربع 
سنوات من األزمة جعلت السوريني 
يعيشــــون في الظالم.. ال وجود 
املــــدارس  وال  للمستشــــفيات 
كيــــف  أعــــرف  ال  إدارات.  وال 
الســــوريون  املواطنون  يعيش 
في هــــذا الوضــــع طــــوال هذه 
هو  الدولــــي  املجتمــــع  الفتــــرة، 
األمل الوحيد للسوريني ولالجئني، 
ونأمــــل أن تكــــون لديه القــــدرة ليعيد 
األنوار املنطفئة إلى سوريا“، وهو أمل يتطّلع 
إليه كل الســــوريني، بعــــد أن طالت بهم األزمة 
التــــي انطلقت في مــــارس 2011 باحتجاجات 
شــــعبية تطالب بإنهاء أكثر مــــن 44 عاما من 
حكم عائلة األسد، وإقامة دولة دميقراطية يتم 
فيها تداول السلطة، ما قابله النظام مبعاجلة 
أمنيــــة أطلقــــت صراعــــا بــــني قــــوات النظام 
واملعارضــــة، أوقعت أكثر مــــن 200 ألف قتيل، 
كما ساهمت في نزوح نحو 10 ماليني سوري 
عن مســــاكنهم داخل البالد وخارجها، بحسب 

آخر إحصاءات لألمم املتحدة.
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أربع سنوات من الصراع في سوريا واملأساة مستمرة

رســــــم تقرير عن األزمة السورية، أعدته ٢١ 
منظمة إغاثية ومدافعة عن حقوق اإلنسان، 
صورة قامتة حلياة الســــــوريني وحّذرت من 
أن املستقبل يزداد غموضا وسوءا، بالنسبة 
لالجئني وللسوريني في الداخل، وللمنطقة 
ككل، خاصة وأن األطــــــراف املتحاربة في 
ســــــوريا والدول صاحبة النفوذ، فشلت في 
تطبيق قــــــرارات مجلس األمــــــن الدولي ما 
أدى إلى أن يكون العام ٢٠١٤ األســــــوأ منذ 
بداية األزمة التي شارفت على دخول عامها 

اخلامس.

أطفال سوريون يتحدون حاالت الفوضى والدمار ويصرون على متابعة دروسهم في ما تبقى من مدرستهم

«تحســـنت مكانة األســـد على املســـتوى الدولـــي بعدما تخلت 

الواليـــات املتحـــدة واالتحـــاد األوروبـــي وآخرون عـــن املطالبة 

برحيله املباشر».
فولكر بيرتس
مدير املعهد األملاني للسياسة الدولية واألمن

«الالجئون الســـوريون باتـــوا يعتبرون كبش فداء ملشـــاكل كثيرة، 

مـــن اإلرهاب إلـــى املصاعب االقتصاديـــة، وينظر إليهـــم على أنهم 

يشكلون تهديدا لحياة املجتمعات املضيفة لهم». 
أنطونيو غوتيريس
املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

«أربع ســـنوات مـــن األزمة جعلت الســـوريني يعيشـــون في الظالم 

واملجتمع الدولي هو األمل الوحيد للســـوريني ولالجئني، ونأمل أن 

تكون لدية القدرة ليعيد األنوار املنطفئة إلى سوريا». 
كرمي الهيجي
رئيس االحتاد الدولي حلقوق اإلنسان في سوريا

تحقيق 
سياسي

اإلنســـانية  اإلغاثة  منظمـــات 

تحذر مـــن أن عمليات التمويل 

فـــي  اإلنســـانية  لألغـــراض 
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} بغــداد  - مســـألة التدخـــل اإليرانـــي فـــي 
السياســـة العراقية ومشـــاركتها مبيليشيات 
احلشـــد الشـــعبي في احلـــرب التـــي يقودها 
جعلت  التحالف الدولي ضـــد تنظيم ”داعش“ 
املدير الســـابق لوكالة االســـتخبارات املركزية 
األميركية (سي آي إيه) بني 2006 و2009 مايكل 
هايـــدن يبدي عدم ارتياحه حيـــال هذا النفوذ 
اإليرانـــي فـــي العـــراق والذي أصبـــح مؤكدا 
مع الهجـــوم على تكريت الذي تشـــنه القوات 
العراقيـــة وميليشـــيات شـــيعية مدعومة من 
طهران. وتواجه هذه التشـــكيالت اتهامات من 
كتل سياســـية ســـنية بارتكابها جرائم خطف 
وقتل وتطهير طائفي في املناطق التي تدخلها 
باســـتهدافها مكونـــا مـــا دون غيـــره أال وهو 

السنة.
كمـــا يتســـاءل الســـكان احملليـــون الذين 
فـــروا مـــن مناطقهم في يونيـــو املاضي، عقب 
ســـيطرة ”داعش“ على عدة مدن وقرى وبلدات 
فـــي العـــراق، عن أســـباب عدم الســـماح لهم 
بالعودة إلى مناطقهم، رغم مرور أشـــهر على 
منها، في الوقت الذي  إخراج مقاتلي ”داعش“ 
يتخوفون فيه من عمليـــات انتقام طائفية، قد 
تقوم بها امليليشـــيات املسلحة املسيطرة على 

املنطقة.
وقـــال هايـــدن ”أنـــا غيـــر مرتـــاح للنفوذ 
اإليرانـــي املتصاعد في العراق. أنا غير مرتاح 
لرؤية الهجوم على تكريت الذي يشـــبه تقدما 

شيعيا في مدينة سنية“.
واعتبـــر هايـــدن أن األمور ســـتتضح في 
تكريت بعد أن يســـتعيدها اجليـــش العراقي 
وامليليشـــيات الشـــيعية جلهة ”السلوك الذي 
ســـتتبعه امليليشيات الشـــيعية حيال السكان 

والسنة باخلصوص. احملليني“ 
وأشـــار هايدن إلـــى أن الواليـــات املتحدة 
ترغـــب في تشـــكيل حكومة في بغداد تشـــارك 
فيها ”جميـــع املجموعـــات الدينيـــة واإلثنية 

الكبيرة“ في البالد. لكنه اعتبر أن ”السياســـة 
وهو  اإليرانيـــة قائمة علـــى هيمنة الشـــيعة“ 
ما يهدد بتأجيج االســـتياء الســـني و“إحياء“ 

الدولة اإلسالمية.
التدخـــل اإليراني واضح وجلـــي، ذلك أن 
عراب مشـــروع تشـــييع العراق، حسب بعض 
املالحظـــني، هو قاســـم ســـليماني، فمنذ بدء 
الهجوم على تكريت، تداولت مواقع التواصل 
االجتماعـــي صورا عـــدة قرب املدينة لقاســـم 
ســـليماني، قائـــد فيلـــق القدس فـــي احلرس 
الثوري اإليراني. وأكد مسؤول البيشمركة في 
حزب االحتاد الوطني الكردســـتاني، مصطفى 
جورش، أن عمليـــة حترير مدينة تكريت مركز 
محافظـــة صـــالح الديـــن، تتم حتت إشـــراف 
مباشـــر من قائد احلـــرس الثـــوري اإليراني، 
قاسم ســـليماني. وأوضح جورش أنهم عقدوا 
عـــدة اجتماعـــات مع ســـليماني وأنـــه كان له 
دور كبيـــر فـــي حتريـــر قضاء مخمـــور، قائال 
”اســـتنادا إلى جتربتي، في حال جناح قاســـم 
سليماني في اســـتعادة السيطرة على تكريت 
واألنبـــار، فإن عملية حترير املوصل ســـتكون 
حتت قيادته، وسيكون املسلحون حتت إمرته، 
إلى جانب قوات احلشـــد الشـــعبي واجليش 

العراقي“.
من جهـــة أخرى عبر رئيـــس هيئة األركان 
األميركية املشـــتركة اجلنرال مارتن دميبسي 
عن قلقه بشـــأن الكيفية التي سيتم بها معاملة 
الســـنة مبجرد طرد متشـــددي تنظيم ”الدولة 

االسالمية“.
وأثـــارت العملية الواســـعة مخـــاوف من 
حصـــول عمليـــات انتقـــام، ال ســـيما من قبل 
الفصائل الشـــيعية بحق الســـكان الســـنة في 
املدينـــة ومحيطها، الذيـــن يتهم البعض منهم 
بالتعـــاون مع التنظيم أو املشـــاركة في أعمال 

قتل جماعية بحق مجندين من الشيعة.
وقال دميبسي إن القوات التي تزحف على 
تكريت تتكون من 20 ألف مقاتل شيعي تدعمهم 
إيران وتعرف باســـم وحدات احلشد الشعبي. 
وقال ”إنني أصفهم بأنهم تلقوا تدريبا إيرانيا 

وأنهم مزودون مبعدات إيرانية“.
ومـــا جعـــل التخـــوف يطغى علـــى عملية 
استشـــراف الوضع بالنســـبة إلـــى املكونات 

الطائفيـــة فـــي العراق مـــا بعـــد ”داعش“ هو 
تصريحات علي يونســـي، مستشـــار الرئيس 
اإليرانـــي، حســـن روحاني، للشـــؤون الدينية 
إمبراطوريـــة  ”إيـــران  فيهـــا  اعتبـــر  والتـــي 

عاصمتها بغداد حاليا“. 
واعتبر يونســـي في تصريحـــات أوردتها 
وكالة أنباء الطلبة اإليرانية ”إسنا“ أن ”إيران 
اليـــوم أصبحـــت إمبراطورية كمـــا كانت عبر 
التاريخ وعاصمتها بغـــداد حاليا، وهي مركز 
حضارتنـــا وثقافتنـــا وهويتنا اليـــوم كما في 

املاضي“.
وأشـــار بعض احملللني واملتابعني إلى أن 
إيـــران تريد أن يكـــون النصر العســـكري في 
أي نصرا للشـــيعة وليس  تكريـــت ”طائفيـــا“ 
للعراقيني ولوحدتهم، األمر الذي يثير مخاوف 
من نتائج سياســـية خطيرة ملا بعد اســـتعادة 
الســـيطرة على الشـــمال العراقي من التنظيم 
اإلرهابي إن على مســـتوى العراق نفســـه أو 

على مستوى املنطقة ككل.

وال تفـــوت قـــوى عراقية وســـنية رافضة 
للتدخـــل اإليراني القوي في العـــراق الفرصة 
للتعبير عن اســـتغرابها من أن ”جتلب حكومة 
العبادي العـــدد الهائل من املقاتلني اإليرانيني 
اللبناني وامليلشـــيات  ومقاتلـــي ’حزب اللـــه‘ 
ملقاتلـــة ’الدولة االســـالمية‘ فـــي تكريت، فيما 
ترفض تســـليح الســـنة وتقدمي الدعم لهم وال 
ترغـــب أن يكـــون لهم دور فعال فـــي التصدي 

لإلرهابيني“.
وقـــد أكـــدت بعـــض القـــوى السياســـية 
العراقية أن مهمة قوات ”احلشـــد“ الرئيســـية 
في املســـتقبل ســـتكون ”الدفاع عـــن الغالبية 
السياسية الشيعية في حكم العراق، كما تفعل 

قوات ’احلرس الثوري‘ في إيران“.
عملية تكريت أثـــارت مخاوف من عمليات 
انتقام بحق السكان السنة، ال سيما وأن عددا 
من قـــادة الفصائل الشـــيعية اعتبروها ”ثأرا 
لسبايكر“. وقد ســـبق ملنظمات حقوقية دولية 
أن اتهمت الفصائل الشيعية بارتكاب عمليات 

إساءة وقتل جماعي بحق العائالت السنية في 
املناطق املستعادة.

كل هذه املخاوف لها ما يبررها على أرض 
الواقع، خاصة مع تزايـــد أعداد املهجرين من 
مناطقهم، فبعد أن هربـــوا من بطش ”داعش“ 
ها هم سكان املناطق السنية يعانون من بطش 
ميليشيات احلشد الشعبي التي وظفتها إيران 
للسيطرة على العراق وإعادة توزيع جغرافيته 
الســـكانية واإلثنيـــة في خطوة نحو تشـــييع 
أرض الرافديـــن وحتقيق حلـــم اإلمبراطورية 
اإليرانيـــة كما عبر عن ذلك مستشـــار روحاني 

من أن بغداد هي عاصمة إيران اجلديدة.

} دبي  - اســـتخدمت التنظيمات اإلســـالمية 
بطـــرق  للتمـــدد  كوســـيلة  اإلنترنـــت  شـــبكة 
معاصـــرة عبر أطياف المجـــال العام، إلضفاء 
الطابـــع المؤسســـي علـــى األفـــكار المتبناة، 
ولتعلـــن عـــن مواقفهـــا وآرائهـــا مـــن جهة، 
وتستخدم النشـــر اإللكتروني لتجاوز القيود 
علـــى وســـائل اإلعالم، ويســـمح لهـــا بإطالق 
خطاب سياســـي معـــارض للســـلطة من جهة 
ثانية، ونشـــر رفيع باللغة اإلنكليزية لمخاطبة 
الغـــرب والقوى الدوليـــة الكبرى، والنخب من 
الساسة واألكاديميين الدوليين، حيث يالحظ 
اختالف مضمون مواقع الحركات اإلســـالمية 

باللغتين العربية واإلنكليزية. 
وهـــو ما يدل على إيمان اإلســـالميين بالقدرة 
الهائلة على الحشـــد والتعبئة عبر اإلنترنت، 
والتشـــكيك فـــي شـــرعية النظام السياســـي 

وسمعته.
بعـــرض  الدينيـــة  الجماعـــات  وتقـــوم 
معتقداتهـــا علـــى اإلنترنت من خـــالل العمل 
عبـــر مواقعها الرســـمية، والســـماح ألعضاء 
المنتديات من مختلف أنحاء العالم بمناقشـــة 
قضايـــا مثل اإليمان باآلخـــرة، إلى جانب عدد 

آخر من القضايا الالهوتية الدقيقة. 
كمـــا قامت تنظيمات اإلســـالم السياســـي 
بمزاحمـــة اآلخريـــن على الشـــبكة عبر مواقع 
معروفة ومتطورة لعرض برامجها السياسية 
بالتفصيل، إلـــى جانب األخبـــار ذات الصلة، 
واألفـــكار التـــي تتبناهـــا، وتقوم باســـتخدام 
اإلنترنت منبرا لنشـــر وجهـــات نظرها وخلق 

سمعة داخل الوطن وفي الخارج.
ظهور مفاهيم الجهاد اإللكتروني، وانتشار 
المواقـــع الجهادية التي تديرهـــا التنظيمات 
اإلرهابية لتجميـــع األموال وتجنيد المؤيدين 
الحاملين للفكرة، أجبرا التيارات اإلســـالمية 
الوســـطية على إنشاء مواقع إلكترونية تسهل 
وضع مفاهيمها الوســـطية لمعالجة مثل هذه 
القضايا، وما لها من آثار سلبية على الصورة 

النمطية للتيارات اإلسالمية كافة.
هنـــاك ثالث ثـــورات تســـببت فـــي تطور 
المجتمعـــات المعاصـــرة: ثـــورة فـــي الفكـــر 
التكنولوجيـــا  فـــي  وثـــورة  (المعلوماتيـــة)، 
(الحاســـوب ومتعلقاتـــه واإلنترنـــت وخادمه 

الباحـــث)، وثـــورة في الســـيطرة السياســـية 
والعالـــم  الجديـــدة  للقطبيـــة  واالقتصاديـــة 
المتقـــدم عموما عبـــر العولمـــة، وتطبيقاتها 

السياسية واالقتصادية والثقافية.
وتعتبـــر االنتخابات عصـــب الديمقراطية 
وأهم آليات بناء الشـــرعية ألي نظام سياسي 
تعددي، وهي أيضا القاعدة األساسية لتشكيل 
الهيـــاكل النيابيـــة ”بغرض تكثيف الســـلطة 
داخـــل المؤسســـات“ واالنتقـــال مـــن النظـــم 
كما يقول  الســـلطوية إلى نظام ”حكم الكثرة“ 

عالم السياسة األميركي روبرت دال. 
ويقر المفكر السياســـي جابريـــال الموند 
بأن ”االنتخابات السياســـية، واحدة من أكثر 
طرق تشـــكيل البنى السياســـية شـــيوعا في 
العالـــم المتقدم، حتـــى إنه من غيـــر المعتاد 

إيجاد دول ال توجد فيها انتخابات“. 
إن حـــزب األغلبيـــة يحصـــل علـــى ”حرية 
نســـبية“ ألّنه حـــزب يهاب لحصـــده األغلبية، 
وهـــو يعلم أنـــه لن يضطهـــد، وأنه ســـيكون 
صاحب أعلى صـــوت في البرلمان والحكومة، 
وتخشى القوى السياســـية في الدول العربية 
أن تحتكر األحزاب السياســـية هذه الوضعية 
”االعتياديـــة، المؤقتـــة، المرتبطة بالشـــرعية 
االنتخابية“ واستغاللها في إقصاء المعارضة 

العلمانية إلى األبد.
كمـــا قلـــدت الحـــركات اإلســـالمية بقيـــة 
األحزاب السياســـية المنافســـة، في االعتماد 
علـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعي لنشـــر 
برامجهـــا االنتخابيـــة، وراهنت على شـــباب 

التيار اإلسالمي لتسهيل هذه المسألة. 
إن الدعـــوة اإلســـالمية الســـليمة تقتضي 
اعتماد الدعاة على وسائل االتصال المعاصرة، 
(اإلنترنـــت)،  الدوليـــة  المعلومـــات  وشـــبكة 
لنشر العلوم الشـــرعية الصحيحة والمفاهيم 

الصائبـــة، التي تؤكد رفض اســـتخدام العنف 
والترهيب إلقناع اآلخرين بتغيير ســـلوكاتهم، 

على الرغم من أنها ضالة وغير صحيحة. 
ويشـــيد الباحث بمحاسن شبكة اإلنترنت 
والبراهيـــن،  باألدلـــة  العقائـــد  إثبـــات  فـــي 
والمناقشـــات والحـــوارات، ومنـــع االنغـــالق 
الفكري والتشدد والغلو والتعصب والتطرف، 
الـــذي يشـــوه صورة اإلســـالم، فالحواســـيب 
تتميز بقدرة توصيـــل المعلومات إلى الفئات 
المتعلمـــة، التي تقـــرأ النصـــوص المكتوبة، 
وحتـــى الفئات غير المتعلمة باالســـتماع إلى 
البرامج الدعوية التي تجيب عن تســـاؤالتهم، 
حيث تتوافر فيديوهات تحت الطلب، للبرامج 
الدعوية، وهي خدمة ال تتوافر على التلفزيون، 
الـــذي يرتبـــط ببرامـــج محددة تبث فـــي أيام 
محـــددة، في حيـــن يوفـــر اإلنترنـــت الخدمة 

المنزلية الفورية للمعلومة.
اإلنترنـــت،  ”جاذبيـــة“  علـــى  الرهـــان  إن 
هـــو الذي يزيد مـــن أهمية الدعـــوة من خالل 
اإلنترنت، فاإلنســـان أصبـــح يتعلم من منزله، 

بتكلفة ضئيلة إلى مجانية. 
وأصبـــح مـــن الواجب على الـــدول تعزيز 
تشريعاتها العقابية على الجرائم اإللكترونية، 

التـــي تشـــجع علـــى اإلرهـــاب، وأن تراقـــب 
المواقـــع التي تنشـــر مواد مكتوبـــة وصورا 
وفيديوهـــات تشـــجع على العنـــف، وأن تعيد 
خلق أماكن للتسلية خارج فضاءات اإلنترنت، 
تعيـــد االعتبـــار لالجتماعي (المـــكان الثالث) 
الفضـــاء الطبيعـــي لالســـتراحة، خصوصـــا 
لفئـــة الشـــباب، المحاصر بالبطالـــة والفراغ 
والمهدد باالنحراف نحو الجريمة، وأن تنتبه 
الحكومات إلـــى مخاطر اإلرهـــاب، وما يمكن 
أن تؤدي إليه من تدخالت أجنبية في شـــؤون 
الدول، وتهديد سيادتها، أقاليمها ومصالحها.
لقد خدمت وســـائل التواصـــل االجتماعي 
التيارات اإلسالمية المختلفة، وساعدتها على 
توصيـــل أفكارهـــا وبرامجها السياســـية إلى 
الجمهـــور، والترويج لمعتقداتهـــا دون رقابة 
ســـلطوية، كما تســـتغل التيارات اإلســـالمية 

الفشل السلطوي للترويج لشعارتها.

خالصـــة مـــن بحث بوحنيـــة قوي ”اإلســـالم 
السياسي ووســـائل التواصل في زمن الربيع 
العربـــي“، ضمـــن الكتـــاب 98 (فبرايـــر 2015) 
”الدين ومنابـــر التواصل االجتماعي“ الصادر 
عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

أي صورة للصراع الطائفي ما بعد داعش في العراق

اإلسالم السياسي من العمل الدعوي والكاسيت إلى الجهاد االلكتروني

مشــــــاركة إيران في عمليات اســــــتعادة املدن العراقية الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش 
جعلت مكونات الساحة العراقية والعديد من املالحظني يتخوفون من مآالت األوضاع بعد 
القضــــــاء على تنظيم الدولة اإلســــــالمية، إذ يرى البعض أن األمــــــور قد تتجه نحو تصفية 
حســــــابات طائفية تقوم بها إيران، وعبر ميليشيات احلشد الشعبي التي تدين لها بالوالء، 

بحق السنة.

 الحشد الشعبي أداة إيران للسيطرة على العراق وبث الفرقة الطائفية

[ تخوف سني من ميليشيات الحشد الشعبي وطهران [ مشاركة إيران في صد الدواعش لها غايات أبعد

◄ يواجه قانون مكافحة اإلرهاب، 
الذي تسعى السلطات الكندية 

إلقراره انتقادات حادة، في حين 
تشدد الحكومة المحافظة على 

ضرورة توسيع صالحيات أجهزة 
االستخبارات.

◄تراجع عدد المجموعات 
والكيانات اليمينية المتطرفة في 

الواليات المتحدة بنسبة 17 بالمئة 
العام الماضي، إال أن العنف القائم 
على التطرف لم يتراجع. ففي العام 
2014 وصل عدد مجموعات اليمين 

المتطرف في الواليات المتحدة إلى 
784 مقارنة بـ939 في 2013.

◄أصدر المجلس اإلسالمي األعلى 
في كندا، فتوى بحق تنظيم ”داعش“ 
اإلرهابي، أكد فيها أن هذا ”التنظيم 

ال عالقة له باإلسالم، وعناصره 
خوارج هذا الزمان وقد ارتكب أفعاال 

تتنافى مع اإلسالم بشكل تام“.

◄تقول السلطات الصينية إن 
متشددين يريدون إقامة دولة 

منفصلة في منطقة شينجيانغ 
تسمى تركستان الشرقية يتحصنون 
فيها، وهي على امتداد الحدود بين 
أفغانستان وباكستان، وأبدت قلقها 
من سفر مقاتلين إلى ساحات القتال 

في سوريا والعراق. 

◄نشرت هيئة ”المقر العام 
لالتصاالت الحكومية“، وهي هيئة 

بريطانية لألمن، على موقعها 
اإللكتروني دليال يوضح كيفية 
”إلقاء القبض على اإلرهابيين“، 
في حين يسود قلق حيال عودة 

جهاديين بريطانيين توجهوا للقتال 
في سوريا مع تنظيم داعش.

قام اإلســـالم السياســـي بمزاحمة 

اآلخرين على الشبكة العنكبوتية 

عبـــر مواقـــع معروفـــة ومتطـــورة 

لعرض برامجه السياسية

◄

باختصار

«بعـــض املاليزيني انخدعوا وأســـاؤوا فهم معنى الجهـــاد إلى درجة 

أنهم كانوا على اســـتعداد للتضحية بحياتهـــم وأموالهم لالنضمام 

إلى تنظيم «داعش» في سوريا والعراق».
أحمد زاهد حميدي
وزير الداخلية املاليزي

«التجربـــة أثبتـــت أن الحـــل األمني وحـــده غيـــر كاف للقضاء على 

اإلرهـــاب، وعلى رجال الدين، بوجه الخصوص، العمل على تصحيح 

املفاهيم الخاطئة املنسوبة عنوة للدين اإلسالمي الحنيف». 
الطيب بلعيز
وزير الداخلية اجلزائري

«أســـبانيا اكتســـبت قوة فـــي مواجهة اإلرهاب مكنتهـــا من تفادي 

الكثير من املخاطر، والدرس األســـباني هـــو أن اإلرهاب ال دين له. 

إنه خطط جهنمية يقوم بعض اليائسني بتنفيذها ضد الحضارة». 
خوان ماليانو
 باحث أسباني مختص في شؤون اإلرهاب

اإلنترنت من أخطر الوسائل المعتمدة للترويج ألفكار الجماعات المتشددة

علي يونسي:

إيران اليوم أصبحت 

إمبراطورية كما كانت عبر 

التاريخ وعاصمتها بغداد

مايكل هايدن:

أنا غير مرتاح للهجوم على 

تكريت الذي يشبه تقدما 

شيعيا في مدينة سنية
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

المحطة قبل األخيرة من 

تسجيالت أمير الشعراء

} أبوظبــي - مـــع نهاية الحلقة التســـجيلية 
الثالثة من أمير الشـــعراء يبدأ العّد العكسي، 
حلقة تســـجيلية أخيرة في 25 مارس الجاري، 
وهـــي الحلقة األهـــّم التي من خاللها ســـيتّم 
عرض المجـــاراة بين كل شـــاعرين من قائمة 
الـ40 شـــاعرا، المختارين من بين الـ300 شاعر 
الذين قابلتهم لجنة التحكيم، وبالتالي تحديد 
قائمة العشـــرين شـــاعرا الذين ســـيواصلون 

المشوار األهم.
الحلقـــة الثالثة وبإجمـــاع أعضاء اللجنة 
كانت األجمل، بل ومن أفضل أيام االختبارات 
الشـــعرية، فالشـــعراء قّدموا األمل بـــأن اللغة 
العربية ســـتزدهر بشـــعرائها كما قـــال الناقد 
صـــالح فضل، فيمـــا ذهـــب عبدالملك مرتاض 
إلـــى أّن الحلقـــة كانت جميلـــة بالموضوعات 
التـــي تحاكـــي الوضـــع العربي اليـــوم، كما 
أنها طافحة بالهّم اليومـــي، فيما أكد علي بن 
تميم أّن هـــذه االختبارات أكدت أن الشـــعراء 
ســـيقدمون موســـما بل مهرجانا شعريا أنقى 
وأجمـــل، معبرا عن التفاؤل الـــذي يعتريه في 

هذه الدورة.
وعلـــى الرغم من رضا لجنـــة التحكيم عن 
الشعراء الذين قابلتهم، إّال أّن هذا لم يمنع من 
مواجهة البعض لنقد اللجنة الصارم، ســـواء 
كان من ناحية النصوص التي قّدموها، أم من 
ناحية العناوين التي تّم اختيارها لقصائدهم.

} أبوظبي -  منح المفكر واألديب الفرنســـي 
إميل زوال (1840-1902)  في كتابه ”في الرواية 
ومســـائل أخرى“، الذي قام بترجمته المترجم 
العراقـــّي حســـين عّجـــة، فـــّن المقالـــة مكانة 
أساسّية في مســـيرته األدبّية التي جعلت منه 
في الّســـرد وأحد  رائد المدرســـة ”الطبيعّية“ 
أكبـــر أعالم األدب العالمـــّي الحديث. جاء هذا 
الكتاب مشـــتمال على عدد مـــن أفضل مقاالته، 

وأبقاها موّزعة على ثالثة أقسام.
يضـــّم القســـم األّول أهّم مـــا كتبه زوال في 
الممارسة الروائية كما كان يفهمها، وعن آباء 
الرواية الطبيعّية، الذين يرينا بشغف ونزاهة 

عاليين َدينه وَديـــن الرواية الحديثة لهم، وما 
اعترى تجاربهم الكبرى من ثغرات وِهنات.

هكذا يـــدرس بإعجـــاب تجربة ســـتندال، 
آخذا عليه مع ذلـــك طبيعته الّذهنية المفرطة، 

ويتوّقـــف مفتونا أمـــام عمل بلـــزاك الضخم، 
ويتوّســـع في دراســـة آثار فلوبير، الذي يعّده 
أبا الســـرد الحديث، ويقّدم لنا فلوبير الكاتب 

واإلنســـان كمـــا خبـــَره وقـــرأه وتأّمله 
وعايشـــه. وأخيـــرا يعـــرض ويحّلـــل 
التجربـــة الروائية الفريدة لمعاصريه 
األخوين غونكور، الّلذين وضعا عمال 
مشـــتركا كان من التناسق والوحدة 
واالنســـجام بحيث ُيقرأ كما لو كان 

عمَل كاتٍب واحد.
لمقاربة  خّصص  الثاني  القسم 
زوال ألدب المســـرح. وهنا يوقفنا 
على إخفـــاق مزدوج. يتمّثل األّول 
فـــي ما يشـــّكل في نظـــره قصور 
الكتابـــة المســـرحّية، والروائية 

أيضـــا إلى حـــّد ما، لفيكتـــور هوغو، إذ 
يـــرى زوال أّن الّشـــاعر العظيم قد أســـرف في 
ارتياد فنون أخرى غير الشـــعر لم يعرب فيها 

عـــن التمّكن ذاته مهما يكن من شـــهرة أعماله 
فيها. واإلخفاق الثاني يتمّثل في ما الحظه من 
عجز لدى كّتاب مرتبطيـــن بالحركة الطبيعّية 

عن اجتراح مسرح طبيعّي حقيقّي.
أّما القســـم الثالـــث واألخير 
فيقّدم فيه عددا من مقاالت الكاتب 
والمجتمع  السياســـة  أحوال  عن 
وعالقـــة األدب بالصحافة، ال تزال 
ناطقـــة وكاشـــفة حّتى فـــي أيامنا 
هـــذه، حيث يدافـــع زوال عن حقوق 
الكّتاب المادّية وعن عالقة ”صحّية“ 
والمـــال،  األدب  بيـــن  ”نظيفـــة“  أو 
ويفضـــح المحاكمة الزائفـــة المقامة 
في زمنـــه لألدب الفاحـــش، ولحضور 
شـــخصّية بائعـــة الهـــوى فـــي األدب، 
داعيا إلى دراســـة الظاهـــرة في عمقها 
السوســـيولوجّي أو االجتماعّي الحقيقّي بدال 

من النحو بالّالئمة على األدباء.

{كلمة} يترجم مقاالت ورسائل إميل زوال  في الرواية 

أصدر مشــــــروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة الترجمة العربية 
لكتاب يتضمن منتخبات نقدّية واســــــعة إلميل زوال، بعنوان ”في الرواية ومسائل أخرى“، 
وذلك ضمن سلســــــلة كالسيكّيات األدب الفرنســــــّي التي يشرف عليها ويراجع ترجماتها 

الشاعر واألكادميّي العراقّي املقيم بباريس كاظم جهاد.

◄ توفي الشاعر البحريني 
عبدالرحمن رفيع، عن عمر ناهز 

79 عاما، بعد معاناة مع المرض. 
وللشاعر الراحل باع طويل في 

الساحة الشعرية في مملكة البحرين، 
حيث أصدر في مسيرته الشعرية 

تسع مجموعات شعرية بين فصيحة 
وعامية.

◄ تم ببرشلونة (شمال شرق 
أسبانيا) تقديم الدورة 21 لمهرجان 
فاس للموسيقى العالمية العريقة، 

الذي سيقام ما بين 21 و30 مايو 
المقبل تحت شعار ”فاس، مرآة 

أفريقيا“. 

◄ صدر عن دار ”آفاق للنشر“، في 
مصر، كتاب بعنوان ”منطق الطير“ 

لفريدالدين العطار، ويتناول كل 
الطيور التي كانت البشرية تعرفها 

حتى زمنه. 

◄ وزع جناح وزارة الثقافة واإلعالم 
السعودي، المشارك في فعاليات 
معرض الرياض الدولي للكتاب 

في دورته الحالية كتاب ”معرض 
الرياض الدولي للكتاب سيرة 
وثائقية“ على زوار الجناح.  

◄ ضمن سلسلة اإلبداع القصصي، 
أصدر المركز القومي للترجمة في 

مصر حديثا، رواية ”أطفال وقطط“ 
من تأليف فوزية أسعد، ترجمة 

نسرين شكري، ومن تقديم ومراجعة 
الباحثة منى طلبة. 

◄ أعلن بريد البحرين بوزارة 
المواصالت واالتصاالت عن إصدار 

طوابع بريدية  تذكارية، وذلك 
بمناسبة االحتفال بتخليد ذكرى 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 

الزراعي. 

◄ عن دار ”اآلن ناشرون وموزعون“، 
وبالتعاون مع دار ”أزمنة“ في 

مصر، صدر كتاب بعنوان ”أبطال 
اإلنترنت“، للكاتبة والمهندسة هناء 

الرملي. 

باختصار

} القاهــرة - يطيـــر بنـــا الكاتـــب صبحـــي 
موســـى فـــي روايتـــه ”الموريســـكي األخير“ 
إلـــى عوالـــم أســـطورية، من خالل شـــخصية 

”مـــراد“، الموريســـكي األخيـــر، أو عميـــد 
الموريسكيين، الذي يعيش في مصر حياة 
أشـــبه بحكايات جدته عن المجد الغابر، 
وحماية العين الراعية لألبناء واألحفاد، 
وكفاح األجداد الستعادة الملك الضائع، 
وغيرها من التفاصيل التي أجاد الكاتب 
ســـبكها، وأبـــدع فـــي حبكهـــا؛ ليصل 
الماضي بالحاضر، عبر أسلوب شّيق، 

رصين.
روايتـــه  الكاتـــب  اســـتهل  وقـــد 
األشهر  بالمشهد  بالتفاصيل،  الثرية 
فـــي مصر خـــالل الســـنوات األربع 
الماضية، حين مألت حشـــود كثيرة 

الميدان، ”حشـــود مـــن كل القرى والمدن 
والمذاهـــب واألحـــزاب والطوائـــف والفئات، 
باتت الحياة في مصر شـــبه متوقفة، وال عمل 
لها غيـــر الثورة، حتـــى أن المشـــهد اليومي 
لـــم يعد يعرف غيـــر أناس تبيت في الشـــارع 

محتفية بأنها ما زالت على قيد الحياة“.

املاضي والحاضر

هـــذه اللحظـــة الفارقـــة في تاريـــخ مصر 
والمنطقـــة العربية، وربما العالـــم، هي التي 
اختارهـــا الكاتـــب لتكـــون لحظـــة فارقـــة في 

حيـــاة ”مـــراد“ أيضـــا، الموريســـكي األخير، 
حيث ”العالم أضيق مـــن ثقب إبرة، هكذا قال 
الموريســـكي في نفســـه“، كما تبـــدأ الحكاية، 
التي تتشـــابك خيوطها بوعي 
ودربـــة إبداعييـــن لكاتب 
الحرف  صهـــوة  امتطـــى 
ودراية،  بحنكة  جمله  فقاد 
متنقـــال من اللحظـــة اآلنية 
األندلســـي  الماضـــي  إلـــى 
المأساوي بعبقه وتعقيداته، 
دون أن يفقـــد الخيـــط الذي 
يربـــط بيـــن هـــذا الماضـــي 
البعيد، وبين تلك اللحظة التي 
”مراد“،  الرواية  بطـــل  يحياها 
الذي يظل يبحث طوال األحداث 

عن شيء ال يدرك كنهه.
 فهـــو يبحث عـــن حجة وقف 
جـــده: ”كان قـــد تقـــّدم بطلب للحصـــول على 
نســـخة معتمـــدة من حجـــة الوقـــف الخاص 
بالعائلـــة ورواق المغاربة، حيـــن كتبها جّده 
عطيـــة عام 1805، لم يكن يعلـــم أن محمد علي 
ســـيقضي على مهنة الملتزم، لكنه ســـعى إلى 

تأمين أسرته التي امتدت لعدة فروع“.
 وحين يقترب مـــن الحصول على الحجة، 
أو يـــكاد، يكتشـــف أنـــه وقع في فـــخ مؤامرة 
كبيرة. لكنه ال يدرك كنهها أيضا، وال يفهم من 
الصادق فيها ومن الكاذب. هل هو رجل األمن 
الذي أوهمـــه بأنه رئيس دار الكتب وأســـتاذ 
التاريـــخ، ودأب علـــى حكايـــة تاريخ أســـرته 
األندلســـية ومآســـيها الماثلة في الروح رغم 
مرور الزمن؟ أم ابنة عّمته التي عادت للظهور 
في حياته باســـم ”راشـــيل“، بعد أن ”سافرت 
منذ ســـنوات طويلة“، وال يتذكر منها ”ســـوى 
طفلة بزي مدرسي تطارده في ردهة البيت كي 

يرسم لها سيدة في يوم عيد األم“؟

يظل الموريســـكي األخير في متاهته، تلك 
التـــي يحرص الكاتب علـــى أن يربطها بخيط 
شـــفاف مع متاهـــة الموريســـكيين القدامى، 
فيقّدم تاريخا محكّيا على ألسنة أبطال روايته، 
ويمزج ببراعة بين التاريخ الحقيقي المحكي، 
وبيـــن األحـــداث الواقعيـــة، من خـــالل إيهام 
القارئ بأن كل تفاصيل الرواية ليســـت سوى 
تاريـــخ محكي، مســـتخدما قدراته الســـردية، 
وإسقاطاته الواعية على الواقع الذي نعيشه، 
ومستدعيا أماكن ماثلة -ما زالت- أمام عيني 

القارئ ووعيه.

أخطاء األجداد

من خـــالل القصة التاريخية، يســـتعرض 
الكاتب أخطاء األجداد، وخطاياهم، والخيانات 
التـــي تعرضـــوا لها مـــن أجل إجهـــاض حلم 
االســـتقالل واسترداد المجد الضائع؛ لتستمر 
األحداث متنامية ومتســـارعة، على مستويين 
يتفقان في المغزى: المستوى األول ما يحدث 
فـــي مصـــر، خاصة فـــي ميـــدان التحرير، في 
أثناء وبعـــد 25 يناير، وحتى حكـــم اإلخوان، 
والمســـتوى اآلخر ما حدث فـــي األندلس بعد 
الضيـــاع الكبيـــر، وتنّقـــل البطـــل القديم من 
البشرات إلى غرناطة ومن طلبيرة إلى طليطلة، 
وما بين القاهرة المحروسة وحومة األندلس، 

في رحالت تاريخية عبر حدود الشجن.
 بينمـــا يواصل ”مراد“، المربوط بالتاريخ 
القديـــم عبـــر سالســـل الجينـــات الممتدة من 
جيـــل إلى آخـــر، حتى يصبح هو نفســـه آخر 
عميـــد للموريســـكيين فـــي مصـــر، رغم صغر 
ســـنه، ومتاهاته الدائمة، والتـــي كانت جدته 
إحـــدى تجلياتهـــا، حين يشـــّيعها وهو غارق 

فـــي متاهاته المتكـــررة، التـــي تجعله يعيش 
بين الواقـــع والخيال، بين العقـــل والجنون، 
وكأنه نصفان ”حين فكـــر في الصعود خلفها 
وجد الباب مغلقا أمامه، فألقى بتحية الســـالم 
واســـتدار للنزول، ســـمع أصـــداء صوتها من 
خلفـــه تقول: ولك مني الســـالم. حينها أخذت 
أقدامه تتحّســـس الدرجـــات وروحه تحّلق في 
البعيد، شـــاعرا أنه نصفان، أحدهما يمشـــي 

علـــى األرض واآلخـــر يطير في الســـماء، رأى 
النجوم مبعثرة في الفضاء، والموريســـكيين 

يسعون خلفها على األرض“.
وبعـــد انتقال الجـــدة، يجد الموريســـكي 
األخيـــر نفســـه مضطـــّرا إلـــى اتخـــاذ القرار 
الحتمـــي، الذي يختتم به رحلة الضياع، تاركا 
مســـاحة من التأويل للقارئ الذي ال شـــك أنه 

سيقرأ كثيرا مّما توارى بين السطور.

صبحي موسى ينشر ظالل األندلس على ميدان التحرير

عن ”الدار املصرية اللبنانية“، صدرت رواية بعنوان ”املوريســــــكي األخير“ للكاتب املصري 
صبحي موســــــى، التي ُيحلِّق فيها بني أطالل وأشــــــجان التاريخ األندلســــــي القدمي، وبني 
األفــــــراح والطموحات الكبرى في التاريخ املصري املعاصر، آخذا القارئ معه إلى عوالم 
شجية، تربط بني املاضي األسطوري املفعم باأللم، واحلاضر االستثنائي املشّبع باألمل.

[ {الموريسكي األخير} رواية تربط بين ألم الماضي وأمل الحاضر  [ قراءة في تاريخ ضياع غرناطة وواقع مصر

صبحي موسى يمزج ببراعة بني التاريخ الحقيقي املحكي وبني األحداث الواقعية

زوار يتأملون سلسلة من اللوحات الجدارية التي رسمت في 1930 من قبل الفنان المكسيكي دييغو ريفيرا، في متحف ديترويت بوالية ميشيغان 

أصـــدرت دار {اآلن ناشـــرون وموزعون} كتابا فـــي طبعته األولى 

بعنوان {تجليات الخطاب}، للكاتب إســـماعيل دراجي، قدم فيه 

دراسة أسلوبية عن مجموعة {األفعى} للشاعر عزوز عقيل. 

عن دار {سالمة للنشر والتوزيع}، صدر كتاب بعنوان {مشاغبات 

مع الكتب}، ملؤلفه إيهـــاب املالح، يقع الكتاب في ١٦٧ صفحة 

من القطع املتوسط.

يستعد مســـرح امليدان، في حيفا، لتقديم عرض مسرحي جديد 

بعنوان {١٩٤٥}، في وقت الحق من شهر مارس، ويتناول الواقع 

الفلسطيني في فترة هي األكثر صعوبة باملنطقة العربية.

الــكــاتــب يــســتــعــرض أخــطــاء 

والخيانات  وخطاياهم  األجــداد 

ــهــا مـــن أجــل  ــعــرضــوا ل الــتــي ت

إجهاض حلم االستقالل

 ◄

األشهر  باملشهد  تبدأ  الرواية 

األربع  السنوات  خالل  مصر  في 

ـــألت حــشــود  املــاضــيــة حـــني م

كثيرة ميدان التحرير

 ◄

الزائفة  املحاكمة  يفضح  زوال 

ـــه لــــألدب  ـــن املـــقـــامـــة فــــي زم

ة 
ّ
شخصي ولحضور  الــفــاحــش، 

بائعة الهوى في األدب

 ◄
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◄ صدر عن مؤسسة دار الهالل، 
ضمن سلسلة ”كتب الهالل لألوالد 
والبنات“، برئاسة تحرير الكاتب 

الصحفي محمد الحمامصي، 
للكاتب أحمد  كتاب ”أنا البرلمان“ 
طوسون، والرسوم للفنانة نشوى 

سعيد.

◄ تقيم هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار، معرض البحرين السنوي 

للفنون التشكيلّية، في نسخته 
الحادية واألربعين، ويستمر 

المعرض الذي يقام في بهو مسرح 
البحرين الوطني إلى غاية 4 أبريل 

القادم.

◄ عن منشورات اتحاد كتاب 
المغرب، صدر مؤخرا للشاعر 

المغربي المهدي أخريف كتاب 
بعنوان ”الصوت الحتمي“، يقع 

الكتاب في 112 صفحة من الحجم 
المتوسط.

◄ اعتبرت الفنانة التشكيلية 
البنمية أولغا سنكلير أن إقامة 

معرض استعادي لها في العاصمة 
األردنية عّمان يمثل محطة هامة في 

مسيرتها اإلبداعية.

باختصار

صـــدر عن {الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة}، في مصـــر، ديوان 

بعنـــوان {أحبك مـــن هنا إلى بغداد}، للشـــاعرة دنيـــا ميخائيل، 

ضمن سلسلة {آفاق عربية} التي تصدرها الهيئة.

عـــن منشـــورات اتحـــاد كتـــاب املغرب، صـــدرت مؤخـــرا للقاص 

املغربي عبدالعالي بركات مجموعة قصصية بعنوان {شيء مربع 

وأجوف}، تقع املجموعة في ٧٥ صفحة من الحجم املتوسط.

عـــن دار {اآلن ناشـــرون وموزعـــون}، فـــي عمـــان، صـــدر كتـــاب 

بعنوان {بوح الســـنديان} للباحث نزار حداد، الكتاب من القطع 

املتوسط.

عبدالله مكسور

} يؤكدالطبيـــب والروائـــي الســـوداني أمير 
تاج السر أّال عالقة مباشرة تجمع الطّب الذي 
يمارسه باألدب الذي ينتجه، وإّنما هناك عالقة 
استفادة، تتوّضح من خالل استماعه للقصص 
الكثيـــرة العديـــدة التي يعيد إنتاجهـــا أدبّيا، 
فضال عـــن األوبئة التي بـــدأت تجتاح العالم، 
والتـــي تصلـــح ألن تكـــون مادة دســـمة لعمل 
أدبـــي كما فعل فـــي روايته ”إيبـــوال 76“، عن 
فيروس إيبـــوال المميت في أفريقيا، فضال عن 
توظيفه للكثير من األمراض في رواياته ”مهر 
الصياح“ و“زحف النمل“ و“توترات القبطي“.

أمير تاج الســـر طبيب وروائي ســـوداني 
يقيم في دولة قطر منذ سنوات، ولد في شمال 
السودان عام 1960، وتخّرج من كلية الطب في 
طنطـــا بمصر عام 1987، وصـــدر له العديد من 
الروايات األدبيـــة كان أبرزها ”مهر الصياح“ 
و“العطـــر الفرنســـي“، و“صائـــد اليرقـــات“، 
و“إيبـــوال 76“، و“أرض الســـودان - الحلـــو 

والمر“.

طريق الفكرة 

ارتبط أمير تاج الســـر بالبيئة السودانية 
مـــن خالل إنتاجه األدبي، فكتب عن مدن وادي 
النيـــل بكل مـــا فيها، لذلك يعتبر نفســـه كاتبا 
محليا، يعتني بشـــكل أساســـي بالبيئة التي 
خبرهـــا، وعاش فيها ورضعهـــا منذ الطفولة، 
فاقترب من األســـاطير التي ظّلت راسخة رغم 
الســـنين فـــي المـــدن واألرياف التـــي عبرها، 
ورغـــم كّل ذلك إال أّنه يســـمح ألبطـــال آخرين 
أن يشـــاركوه أعماله األدبّية قادمين من بيئات 
بعيـــدة عن بيئتـــه التي أحبها، وهـــذا ما هو 
التي تأتي  قائم في روايته ”أرض الســـودان“ 
سياقاتها الســـردية على لسان بطل أنكليزي، 
فضال عن روايته الشـــهيرة ”إيبوال 76“، التي 
تتخـــذ من جمهورية الكونغو مســـرحا للكثير 

من أحداثها.
ضيفنـــا في كتابته عن األماكن التي ارتبط 
بها واألشخاص الذين يعرفهم عن قرب، يشي 
وكأّنه يملك إحساســـا عاليا بالفقد أو الحنين 
وهـــذا ما ال ينكره أبدا ليؤّكد أّن الغربة -مهما 

كان اإلنسان مستقّرا- ال تستطيع أن تقتل ذلك 
اإلحســـاس بالحنين ألماكنـــه األولى، ويصفه 

بأّنه حنين قاتل خّداع صاحب حيل مزعجة.
العمـــل الروائي عنـــد تاج الســـر متكامل 
بالفكرة واألســـلوب بينما يعلن ثقته بالكاتب 
الذي يستطيع أن يأتي بفكرة جديدة، وال يكّرر 
مـــا قّدم في وقت ســـابق، وال يعتقـــد أن يكتب 
أحدهـــم ببصمته ألنـــه يكرر نفســـه، فالتكرار 
حين كيتب الروائي نفس الفكرة مرتين، وهنا 
يعّبـــر عن حّبه لألدب اإلســـباني وعموم كّتاب 
أميركا الالتينية العتقـــاده جازما أّنهم قّدموا 

أدبا رفيعا.
حديثـــه عـــن الفكرة واألســـلوب في العمل 
الروائي دفعنا إلى ســـؤاله عن السرد والقصة 
وعالقة الســـلطة والســـيطرة بينهمـــا، ليؤّكد 
أّن هـــذا األمـــر يختلف من كاتـــب إلى آخر مع 
قناعتـــه بأّن القصة أو تطبيق الفكرة هي التي 
تحـــّدد طريقة الســـرد، أما الشـــخصيات فمن 
المفترض إن كانت مهمة أن تصمد وتنمو مع 
تقدم الســـرد، يعلن ضيفنا أّنـــه ال ينظر كثيرا 
لنظريـــات الكتابة، وال يخّطـــط للعمل األدبي، 
وال يكتب عن أي شـــيء مســـبق أو عن أحداث 
يجب أن تحدث، فحال عثوره على الفكرة يبدأ 
الكتابة مباشرة ويترك لها حرّية القيادة حتى 

النهاية.

التنوع األدبي

 يحاول تاج الســـر العودة إلـــى الماضي 
دوما فـــي أحداث ســـردّياته فالتاريخ يتضّمن 
مالحـــم عديدة يمكن إنتاجها أدبيا كما يعتقد، 
ولكّنـــه هنا بين طريقتين في تنـــاول التاريخ، 
األولى تقـــوم على كتابة التاريـــخ بوثائقه أو 
كما حـــّدث، أو اختراع تاريخ مـــواز للحقيقي 
عبر أشخاص آخرين عاشوا في خيال المبدع، 
ليؤّكد أّنه من أنصار ومرتادي الطريقة الثانية 
التي تقـــوم على تخّيل التاريـــخ وهذا واضح 
و“توّترات  في أعماله الروائية ”مهر الصياح“ 
قبطـــي“ و“أرض الســـودان - الحلـــو والمر“. 
هذه الطريقة تفرض على الروائي آلية جديدة 
في إنتاج النـــص اإلبداعي من خالل القراءات 
المكّثفة المرّكزة، وضرورة اإللمام التام بالفترة 
التي تتشـــابك فيها أحداث النـــص- الرواية.

عودته إلى التاريخ تجعل فكرة الوطن األصلي 
قابعة فـــي التشـــكيل الروائّي للشـــخصيات، 
ذلك الوطن الذي كان قديما ببســـاطته وعمقه 
التاريخـــي الحضاري قبـــل أن يتلّوث حديثا، 
يســـّميه هنا تاج الســـر بالوطن األصلي الذي 
تبحـــث عنـــه الشـــخصيات، ورحلـــة البحث 

هذه قد تتعّثر ليصبـــح الوطن الوطنا 
وبالتالي تظهر مساحة جديدة شبيهة 
بالوطن مع إصرار الشخصيات على 
البقاء في الوطن األم، فقليال ما نرى 
أبطالـــه الروائييـــن يتمّلصـــون من 

انتماءاتهم.
حديثه عـــن التاريخ دفعنا إلى 
سؤاله عن فهمه لدور األدب في ظل 
كل مـــا يحدث حولنا من مآس في 
الواقع العربي الحاضر، ليؤّكد أّن 
الكاتب ليس بالضرورة أن يكون 
أحد المتظاهرين، أو الشـــهداء، 
أو  ناصحا  بالضـــرورة  وليـــس 

حكيما، يعتقد تاج الســـر أن التنوير يأتي من 
توظيف الكتابة علـــى نحو جّيد، بحيث تكون 
موضـــع اهتمام الناس في ظـــّل ما نعاني منه 
من أزمة قـــّراء حقيقية في الوطن العربي، فال 
بّد مـــن إنتاج كتابـــة إبداعية مهمـــة تجد من 
يتفاعل معها، ليتأّســـف على الشهرة الواسعة 
العريضة التي تحظى بها الكتابات التجارية 
التي ال تقّدم شـــيئا في الشارع العربي، بينما 
يظـــل األدب الحقيقي المرتبـــط بحياة الناس 

مغمورا وأحيانا مضطهدا كما يرى.
هـــذا الحديث يقودنا لطـــرح الفصل التام 
واالصطفاف الحقيقي بين الكّتاب والمبدعين 

في ظل ما يحدث على الســـاحة العربية ليؤّكد 
أميـــر تاج الســـر أن لـــكّل فترة أدبهـــا وأدبها 
المغايـــر وهذا أمر طبيعي. يجـــزم ضيفنا أّن 
الساحة األدبية لم تنجب أعماال كبيرة تترجم 
ما حدث من ثورات بصورة مدهشـــة فالتغيير 
العنيف الذي حدث يحتـــاج زمنا طويال حتى 

نعتاد على الكتابة عنه.
نســـأل أمير تاج السر عن 
انتقالـــه مـــن كتابـــة القصص 
البوليســـية إلى الشـــعر، الذي 
كانـــت له فيه قصائـــد مغّناة ثّم 
إلى عالم الرواية، عن هذا التنّوع 
الذي طرح نفســـه فيـــه عبر عالم 
األدب وأيـــن يجد اليـــوم ذاته بين 
كل هذا؛ يتفاجأ بداية عن معرفتنا 
بكتابتـــه للقصص البوليســـية في 
مطلـــع مراهقتـــه، ويصّر أّنـــه كان 
ومازال شـــاعرا كعازف كمان وســـط 
أوركســـترا، مـــع اهتمامـــه بالرواية 
منذ ثمانينـــات القرن الماضي حين كان طالبا 
في مصر، ومن خـــالل الرواية اإلبداعّية حّقق 
طموحـــه بالكتابة المغايرة من خالل أســـلوب 
واحد وبأفـــكار واقعية وتنـــاول مختلف بين 

نص وآخر.
العديـــدة والمتنّوعة  إصداراتـــه األدبيـــة 
تدفعنا إلى ســـؤاله عن عالقـــة المبدع مع دور 
النشـــر، ليؤّكد أّن معظمها يتعامل مع الكاتب 
كموظف مســـّخر للخدمة لديها، مبّررا انتقاله 
بين عّدة دور نشـــر عربيـــة برغبته في إحداث 
حالة من التوازن، فلكل دار قّراؤها المداومون 

على إصداراتها.

 [ عندما تكون الكتابة موضوع اهتمام الناس يحدث التنوير

أمير تاج السر: ليس على الكاتب أن يكون أحد الشهداء 

ال يســــــطو على قصص اآلخرين، فالرواية عنده هي كتابة عن املجتمع، ألّن الكاتب ال ميلك 
حقال يرّبي فيه الشــــــخصيات ثم يقوم بصياغة سردية تناسبها، الرواية من املجتمع وفيه، 
هكذا يرى ضيفنا الذي ال يكتب عن األشــــــياء أو الشــــــخصيات كما عرفها، بل يســــــتّل من 
احمليط ما يســــــتطيع تطويره مبزيد من اخليال ورّمبا اجلرعة الواقعية، وبالتالي ينتج عمال 
إبداعيا ال عالقة له بالواقع مباشــــــرة، وعلى غير طريقة املبدعني فقد كشف ضيفنا الطبيب 
والروائي الســــــوداني أمير تاج السر مفاتيح كتابته كّلها وطريقة قدومها وآلية نضجها في 
كتابيه ”ضغط احلياة وسّكرها“ و“ذاكرة احلّكائني“ الصادرين حديثا، لينير للقارئ الطريق 
الذي متشــــــي فيه العملّية اإلبداعية عنده وكأّنه يعيش في ثوب الطبيب الذي يشّخص حالة 

أمام اآلخرين. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الكاتب.

أميـــر تاج الســـر ارتبـــط بالبيئة 

الســـودانية مـــن خـــالل إنتاجه 

األدبـــي، فكتب عن مـــدن وادي 

النيل بكل ما فيها

 ◄

القصـــة أو تطبيـــق الفكرة هي 

التي تحـــدد طريقة الســـرد أما 

الشـــخصيات فمن املفترض أن 

تصمد وتنمو مع تقدم السرد

 ◄

للقراء آراء@
● نورة الفقي: بأسلوبه هذا يذكرني بركة 

ساكن مرة أخرى بغابرييل غارسيا ماركيز، 
الذي بدأ روايته، الحب في زمن الكوليرا، 

بقصة انتحار جيرميا دي سانت آمور، التي 
العالقة لها بمحور أحداث الرواية، وأقل ما 

يمكن أن يقال عنها هو أنها ثانوية. أعتقد أن 
بركة كان متأثرا بماركيز جدا في عمله هذا. 
بعيدا عن فجائع الوطن، تنقلك الرواية إلى 
دارفور، فتعيش مع قبائلها، تشعر بدرجة 

مأساوية من االنتماء لكل منها، تشعر بآالم 
البشر وتعيشها، في هذه الرواية حول بركة 

ساكن دارفور إلى ”ماكوندو“ أفريقيا.

● أحمد شبرين: رواية رائعة وهادفة 
تحمل قضية إحدى أكبر المآسي في 

العصر الحديث، أسلوب الكاتب رائع يهتم 
بالتفاصيل اهتماما دقيقا. يستفيض في 
الوصف إلى درجة تجعل القارئ يعيش 
بخياله في تلك األمكنة؛ يشاهد الطبيعة 

الجميلة، والجبال الشاهقة وينابيع الماء، 
ويشاهد الجنود ويشتم رائحتهم النتنة، 

ويراهم يحرقون القرية ويغتصبون النساء. 
ما زاد الرواية جماال أنها تطرقت إلى 

مواضيع عديدة غير دارفور، تتعلق بأحداث 
وشخصيات تاريخية.

● أسيل: مسيح دارفور رواية صعبة لمن 
هو بعيد وغريب عما يجري بدارفور، ولمن 

ال يعرف شيئا عن ذاك الصراع إال الهوامش 
كحالتي، وكأنه دخول من عالم مجهول إلى 

عالم معلوم، وحجم معاناة اإلنسان فيه، 
ولعل أكثر ما وجدت فيه صعوبة هو جهلي 

بالتاريخ والسياسة لهذه المنطقة.

● مؤسسة هنداوي: كعادة األديب السوداني 

بركة ساكن، يتحَدث عن المسكوت عنه 
في محنة اإلنسان السوداني، عن الحروب 

الضروس المتتالية التي تعلن فظائعها 
اليومية انتصار البارود على روح اإلنسان، 
فليس هناك طرف منتصر في تلك المعارك 

العبثَية التي يحشد فيها السادة خيرة 
الشباب تحت شعارات مبَتذلة، ينطفئ رونقها 

لحظة إطالق النار في الميدان، ويصبح 
وقتها الموت هو الحقيقة الوحيدة. وكعادة 

الحروب فإنها تستدعي أسوأ ما في اإلنسان.

● مصطفى ويمون: الرواية أعطتني تصورا 

عن المشكلة الحقيقية لدارفور وطبيعة 
الصراع الذي يحدث هناك، طبعا هذا السبب 

البديهي جعل الرواية تحجب بأمر من 
السلطات، األمر الثاني المهم، هو الحقائق 

التاريخية التي يسلط عليها الضوء، كالرق، 
طبعا الحقائق صادمة وكأن الكاتب يقدم 
وصفة عالجية للتعايش عندما يذكر فخر 

إبراهيم خضر بأجداده العبيد.

● شيرين: خرجت من تلك الرواية 

الميلودرامية بأنه يوجد لكل حقيقة وجهان 
أو أكثر. ولو كان من ألف تلك الرواية 

سودانيا من الشمال ستتغير الصورة كليا، 

والحق يقال، لم نعرف عن تلك المأساة إال 
النزر اليسير. روايات من هذا الطرف أو ذاك. 

اختار الكاتب وربما يكون من الدارفوريين 
جانب المتمردين، المتحالفين مع أي قوة 
أخرى في العالم ضد النظام، سواء كانت 

أنكلترا أو أميركا أو ربما إسرائيل.

● درهم: وقعت بالصدفة على هذه الرواية، 

لم أكن أعرف عبدالعزيز بركه ساكن من 
قبل، ولكن ما أروع هذه المصادفة، رواية 

تحكي عن مأساة دارفور من وجهة نظر 
الدارفوريين، تحكى عن الفظاعات التي 

ترتكب ضد أهل دارفور من قبل الحكومة، 
بمعاونة الجنجويد، وعن اإلبادة الجماعية 

والمجازر التي يتعرض لها الرجال والنساء 
واألطفال، وحاالت االغتصاب للنساء 

والبنات. لكي تعرف حقيقة ما يحدث هناك 
بعيدا عن الماكينة اإلعالمية للحكومة.

● إدوارد: أعجبتني طريقة وصف الكاتب 
للطبيعة السودانية والحروب والنزاعات، 

التي وللحق ال أعلم إذا كانت موجودة حاليا 
أم أن الرواية قد كتبت في زمن مضى. قد 

أجزم بأن هذه الرواية لم تكتب لغير القارئ 
السوداني الذي على علم بكافة قبائلها 

وتضاريسها وحياة سكانها، بل ولغتهم 
أيضا. حتى اآلن كل هذا جيد غير أني لم 
أخرج من الرواية بجديد سوى المزيد من 
السخط على النفس البشرية وفعل البشر 

وكرههم لبعضهم البعض.

] عبدالعزيز بركة 
ساكن كاتب سوداني 

من مواليد مدينة كسال 
بشرق السودان عام 
1963،  تفرد من بني 
جيله بحسه الراقي 

جدا في الكتابة، والتي 
يظنها البعض أنها 
خادشة للحياء لما 

فيها من مواقف جنسية. أهم أعماله في 
القصة ”ثالثية البالد الكبيرة“ و“على هامش 
األرصفة“، وفي الرواية ”مخيلة الخندريس“.

] مسيح دارفور رواية تبدأ بقصة ظهور 
رجل يّدعي النبوة (مسيح دارفور)، األمر 

الذي يجعلك تعتقد أن هذا هو محور 
األحداث، ولكن تكتشف، بل تتذكر قبيل آخر 

صفحات من الرواية، أنك لم تعرف ماذا حدث 
للرجل مّدعي النبوة، فالرواية ال تتحدث عن 

هذه الشخصية، بل عن دارفور نفسها.

مسيح دارفور

عبدالعزيز بركة ساكن

أوراق للنشر والتوزيع

التقاليد والتراث

أزراج عمر

يدو

} إن مـــن يتابع ما تنشـــره مجلـــة اآلداب 
الفرنسية شهريا يالحظ اهتمامها المتزايد 
بالشـــخصيات الفكريـــة، والفنية، واألدبية 
التـــي تعـــّد مـــن ركائـــز الحيـــاة الثقافية 

الفرنسية في العصور القديمة.
إن الســـر في هـــذا االهتمام ال يكمن في 
مجرد اســـتعراض ســـير وإنتاج القدامى، 
وإنما من أجل ربط الحلقات التاريخية معا 
وتفعيل روح التراث الفرنســـي- األوروبي 
مجددا وجعله جـــزءا عضويا من المغامرة 
الكبرى فـــي عمليات البنـــاء الثقافي العام 
على نحو مســـتمر. إلى جانب ما تقدم فإن 
المـــرء يـــرى بأم عينيـــه عودة نقـــاد الفكر 
واآلداب والفنـــون فـــي أوروبا إلـــى كنوز 
تراثهـــم القديـــم لمحاورته بـــدون توقف، 
وبعث القســـمات اإلبداعية فيه إلى مسرح 

الحياة اليومية في عصرنا هذا.
علـــى هذا األســـاس نجد مفكـــرا بارزا 
مثـــل بـــول ريكـــور يعـــود في أغلـــب كتبه 
الكثيرة والعميقة إلى مـــا يدعوه بالذاكرة 
التاريخية بأركانها الثالثة وهي: التراثية، 
والتقاليـــد والتراث مبـــرزا الفرق بين هذه 
المصطلحـــات ومعمقـــا البحث مـــن أجل 
”اســـتخالص المعنى الكلـــي للتاريخ“. في 
هذا الســـياق بالذات نجد ريكور ”يحذر من 
االستهانة المعاصرة بفضاء توقع التراث، 
فيرفـــض النزوع إلى طرده بوصفه شـــيئا 
مكتمال فـــي ذاته، وعصيا علـــى التغيير“، 
على حّد تعبير المفكر ريتشـــارد كيرني في 
دراســـته الالمعة ”بين التراث واليوتوبيا: 
مشكلة التأويل النقدي لألسطورة“. فإقامة 
العالقة مـــع التراث ال ينبغـــي، في اعتقاد 
ريكـــور، أن تكون مـــن نمط منـــح النماذج 
القديمة الســـلطة النهائية علـــى الحاضر، 
أو اعتبارهـــا ”ماهيـــات ثابتـــة“، بـــل إن 
الغاية المنشـــودة من تنشيط هذه العالقة 
هـــي تحقيق وتفعيل ”تفاعـــل عاملين، هما 
التجديد والرواسب“. إن الراسب في التربة 
الثقافية والوجدانية لشعب من الشعوب ال 
يعني أنه في عداد الموتى وإنما هو الطاقة 
التـــي تتحول عبر التاريخ وتتخذ أشـــكاال 
مضمرة تنتظر من يكشـــف عنهـــا النقاب. 
فـــي هـــذا الســـياق بالـــذات يميـــز المفكر 
ريكور وفقا لشـــروح ريتشـــارد كيرني بين 

المصطلحات الثالث المذكورة.
فالتراثية Traditionality في نظر ريكور 
”هـــي الشـــرط المســـبق لتحويـــل المعنى 
التاريخـــي الفعلي“، أي أنها هي الوضعية 
المعاصـــرة أو الشـــرط المعاصـــر للتراث، 
وبمعنـــى آخر فإن التراثيـــة تعني في نظر 
كيرنـــي ”إضفـــاء الزمانيـــة علـــى التاريخ 
بوساطة جدل بين آثار التاريخ فينا -التي 
نعانيهـــا ســـلبيا-، واســـتجابتنا للتاريخ 
-التـــي نؤديها بفعالية مَنـــا-“، وتعني في 
نظـــر ريكـــور ”أن المســـافة الزمانية التي 
تفصلنا عن الماضي ليست فاصال مَيتا، بل 
هي تحويل المعنى“، أمـــا التقاليد فتعني 
أداء الوظيفة المادية لـ“محتويات التراث“، 

الذي هو الماضي التاريخي.

* كاتب من الجزائر

أمير تاج السر: حال عثوري على الفكرة أبدأ الكتابة مباشرة ولها حرية القيادة حتى النهاية
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انتهـــت ســـمية الخشـــاب، مـــن تصويـــر دورهـــا فـــي فيلـــم {الليلة 

الكبيرة}، والذي تجسد فيه شخصية فتاة تعمل في سيرك موجود 

داخل مولد يديره والدها.

وقع اختيار إدارة مهرجان األقصر للســـينما األفريقية على فيلم 

كريـــم عبدالعزيز {الفيـــل األزرق} ليعرض في مســـابقة األفالم 

الروائية الطويلة.

فاز الفيلم المشـــترك الفلســـطيني اإليطالي {أنا مع العروسة} 

مؤخرا بالجائزة األولى لمهرجـــان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق 

اإلنسان في جنيف.

عواد علي

} بدأت المخرجة اليمنية خديجة الســـالمي 
العمـــل اإلعالمـــي من خـــالل التلفزيـــون في 
ســـن مبكرة، وبعـــد نيلها الشـــهادة الثانوية 
ســـافرت إلى أميركا للدارسة والحصول على 
الماجســـتير، ثم عادت إلى اليمـــن لتعمل في 
مجـــال اإلخـــراج التلفزيونـــي، وقـــد منحتها 
تجربتها هـــذه خبرة مهنيـــة أهلتها لمنصب 
الملحقة اإلعالمية في ســـفارة اليمن بباريس، 
واســـتطاعت مـــن خـــالل عملهـــا في الســـلك 
الدبلوماســـي أن تنظـــم عددا مـــن المعارض 
الثقافيـــة التـــي تعكـــس صـــورا مختلفة من 
التراث الشـــعبي اليمني، إضافة إلى معارض 
فوتوغرافيـــة وتشـــكيلية، وتقـــدم محاضرات 
عن اليمـــن وحضارتها واالكتشـــافات األثرية 
الســـياحية  األفـــالم  وتعـــرض  الجديـــدة، 

والوثائقية في باريس ومدن فرنسية أخرى.
كما لعبت دورا مهما في تشـــجيع القنوات 
التلفزيونية الفرنســـية والفرق اإلعالمية على 
الذهاب إلى اليمن، لتصوير أفالم وبرامج عن 

حياة اليمنيين وثقافتهم وحضارتهم.
طمحت الســـالمي إلى دراســـة الســـينما 
دراسة أكاديمية والتخصص فيها، لكن الوقت 
لم يســـعفها فـــي تحقيق طموحها، فاشـــترت 
كاميـــرا وبـــدأت تصـــّور األفـــالم الوثائقيـــة 
الســـياحية فـــي مناطـــق مختلفة مـــن اليمن، 
وشـــيئا فشيئا وجدت نفســـها مهتمة بقضايا 
المـــرأة اليمنيـــة ومـــا تعانيـــه مـــن مصاعب 

وتحديات.

جوائز عاملية

أنتجت الســـالمي أول أفالمهـــا الوثائقية 
حول قضايا المرأة بعنوان ”نساء اليمن“ عام 
1990، ثم واصلت تجربتها بهدوء متمّرد يطّوع 
صالبـــة القيود المحيطـــة، ويصهر التحديات 
والعراقيـــل التي تثبط الطمـــوح، حتى أصبح 
رصيدهـــا من األفالم أكثر مـــن 20 فيلما، نذكر 
منهـــا ”اليمن ألـــف وجه ووجه“، ”ســـقطرى: 
الجزيرة الذهبية“، ”أمينة ســـجينة“، ”النساء 
والديمقراطيـــة فـــي اليمـــن“، و“الغريبـــة في 
مدينتها“. وقد عرضت األفالم الثالثة األخيرة 

في مهرجانات سينمائية دولية عديدة، وحصل 
على جائزتين  فيلمها ”الغريبة فـــي مدينتها“ 
في مهرجان تولوز الدولـــي لألفالم الوثائقية 
في فرنسا هما: جائزة لجنة التحكيم، وجائزة 
الجمهـــور، كما فـــاز فيلمها ”أمينة ســـجينة“ 
بالجائزة األولى في مهرجان بيروت، وبإحدى 
جوائز مهرجان فنـــون، والجائزة الفضية في 
مهرجان دبـــي، وجرى اختياره من بين أفضل 
األفالم الوثائقيـــة الدولية في مهرجان تونس 

لألفالم الوثائقية.
كما حازت الســـالمي عام 2007 على وسام 
جوقة الشـــرف الفرنســـي، وهو أعلى وســـام 
فرنســـي بموجـــب قـــرار صـــدر مـــن الرئيس 
الفرنسي األسبق جاك شيراك تقديرا ألعمالها 
الســـينمائية التي ناقشـــت قضايا إنســـانية، 

ولمسيرتها الفنية الحافلة بالعطاء.
ودعتها جوي جـــوردي نائبة حاكم جزيرة 
”نيو كاليدونيا“ الواقعـــة في المحيط الهندي 
إلى الشرق من أســـتراليا لتحل ضيفة عليها، 
علـــى مدى خمســـة أيـــام، ألقت خاللهـــا عددا 
مـــن المحاضـــرات، وعرضـــت مجموعـــة من 
األفـــالم الوثائقية، وأجرت بعـــض المقابالت 

التلفزيونية واإلذاعية والصحفية.
وقد حظيـــت الســـالمي باحتفال رســـمي 
وشعبي كبير، وُقدمت لها أثناءه باقات الورد، 
وطّوق عنقها بعقود من اللؤلؤ، واســـتعرضت 
أمامها الرقصات الشعبية، ليس ألنها مخرجة 
معروفة ومشـــهورة فحســـب، بـــل ألنها أيضا 
أول شـــخص من اليمن تطـــأ قدماه أرض هذه 
الجزيرة المغمورة التي ال تزال تحت السيادة 

الفرنسية.
حول امرأتين  يدور فيلم ”أمينة ســـجينة“ 
يمنيتيـــن: األولى هي أمة العليم السوســـوة، 
كنمـــوذج للمـــرأة اليمنية التـــي حصلت على 
دعم من أسرتها لمواصلة تعليمها، فأصبحت 
امـــرأة غيـــر عاديـــة، ووصلـــت إلـــى مراكـــز 
ومناصب عالية، والمرأة الثانية هي ســـجينة 
شابة اســـمها أمينة، حرمها أهلها من التعليم 
وزوجوهـــا في ســـن صغيـــر، وبســـبب نزاع 
علـــى األرض بين زوجها وأقاربـــه جرى قتله 
وألقيت التهمة عليها، فقضت تســـع ســـنوات 
في الســـجن، وحكـــم عليها باإلعـــدام، وفقدت 
طفلتهـــا في حادث ســـيارة. وحيـــن ثبت أنها 
كانت قاصرا وقت الجريمة ألغي حكم اإلعدام.

تقول خديجة السالمي عن شخصية أمينة 
إنها تمثل شريحة واسعة من النساء اليمنيات 
اللواتـــي وقعن ضحية لظلـــم المجتمع، الذي 
صـــادر حقهن فـــي التعليـــم، وأرغمهـــن على 
الزواج المبكـــر، وحّول حياتهـــن إلى جحيم. 
وتضيف أنها، أي الســـالمي، تشـــعر باإلذالل 

الذي يمكـــن أن تحّس به الفتـــاة التي تتزّوج 
مبكـــرا، ألنها مـــّرت بنفس التجربـــة، وتعرف 
مدى القسوة التي يمكن أن تقع على الفتاة في 
طفولتها، والشعور الذي ينتابها. ولذلك فهي، 
كمخرجـــة وامرأة، تتمنـــى أّال تتكرر مثل هذه 
التجارب السيئة، وتســـعى إلى إعطاء فرصة 
ألمثال أمينة أن ُيســـمعن أصواتهن لآلخرين، 
ويعّبرن عّما في أنفسهن، ألن هناك الكثير من 
األصوات التي ال ُتسمع، ويمكن من خالل هذه 
األفالم أن يصل صداها إلى العدالة والضمير 

اإلنساني.

رسائل مشفرة

نظرة  يلقي فيلم ”النســـاء والديمقراطية“ 
واقعية، ال تخلو من المرح، على نضال المرأة 
اليمنية لتحقيق حضورها السياســـي الفاعل 
اليـــوم. ويرى بعـــض الذين كتبـــوا عن الفيلم 
أنها نظـــرة ثاقبـــة وواعية لمســـتقبل المرأة 
في بلدها ومحاولتها انتـــزاع اعتراف الرجل 
بها، فكاميـــرا المخرجة تتتبع خطى الشـــابة 
اليمنية محبوبة التي قررت ترشـــيح نفســـها 
لالنتخابات التشـــريعية فـــي اليمن عام 2003، 
في منطقة جبلية نائية قبلية وفقيرة، أكثر من 

نصف سكانها أميون.
وتنتقـــل الكاميرا إلى ســـاحة قرية جبلية، 
حيـــث يتجمـــع األهالي لمناصرة مرشـــحتهم 
التي نجحـــت بخطبها وكالمها في اســـتثارة 
مشاعر الناس البسطاء، فيعلنون تأييدهم لها 
بدال من زعمـــاء القبائل التقليدييـــن الذين ما 
عادوا يتمتعون بالمصداقية، وخّيب ممثلوهم 
الســـابقون أمـــل القروييـــن. لكن المرشـــحة 
محبوبة تفشـــل في االنتخابـــات، رغم تمتعها 
بكل الخصائـــص التي تؤهلهـــا للفوز بمقعد 
نيابـــي. ومرة أخـــرى يخيب أمـــل الناخبين، 
فيعزون سبب خسارتها إلى التزوير في نتائج 

االنتخابات.
ويكشـــف الفيلـــم عن الكثير من المشـــاهد 
اإلنســـانية واللحظات الجميلة التي تؤكد أن 
المواطن البســـيط البعيد عن المدينة، أيا كان 
مستواه التعليمي أو الثقافي، يريد أن ينتخب 
من يمّثـــل صوت الحـــق والضميـــر والعدالة 

بغض النظر عن كونه رجال أو امرأة.
وحين تنتقل الكاميرا إلى المدينة نجد أن 
نسبة المرشـــحات إلى االنتخابات التشريعية 
النســـاء  ملفـــات  بعـــض  ألن  تراجعـــت،  قـــد 
المرشـــحات لم تصـــل إلى المراكز الرســـمية 
المخصصـــة لهـــا، أو ألن لجـــان االنتخابات 

أهملتها. 
وينكشـــف ذلك من خالل إجـــراء المخرجة 
مقابالت مع صديقاتها الناشطات في المجال 
السياســـي بصنعاء، اللواتي يعبـــرن بمرارة 
عن خيبة أملهن، ورفضهن لهذه الممارســـات 
التي تسود الســـاحة السياسية في ما يخص 
المرأة باليمن، وفيما يبرز الفيلم صور المرأة 

الريفيـــة العفوية الصادقة، والمتعلمة المثقفة 
التي شـــغلت أعلى المواقع وامتلكت التجربة 
السياســـية، فإنه يفضح سلوك قادة رجال، في 
حـــزب المؤتمر الوطني، الذين يقولون شـــيئا 

ويفعلون نقيضه.
يـــروي فيلم ”الغريبة فـــي مدينتها“، الذي 
صورتـــه وأنتجته الســـالمي بنفســـها، حياة 
صبيـــة يمنية مـــن صنعـــاء القديمـــة عمرها 
13 عامـــا، يضغط عليهـــا أهلهـــا ويمنعونها 
مـــن اللعـــب مـــع األوالد لكونها أنثـــى. وكان 
مـــن طبع هـــذه الصبية رفـــض كل التصرفات 
الســـلبية التـــي تحّد مـــن لهوها مـــع أقرانها 
األطفـــال. ويتتبـــع الفيلم بعدســـته تحركاتها 

وســـلوكها العفوي غير المعنـــي بالتابوهات 
التي يفرضها المجتمع، واضعا المشاهد أمام 
صورة مـــن التحّدي الفريد الذي تتمســـك به، 
وتنتقـــد أفكار المتزمتين الذيـــن يواجهونها، 
ويفرضـــون عليها ارتداء الحجاب، مدافعة عن 

حقوقها الطبيعية في اللعب والتعليم.
وتتحـــّدث المخرجة عن هذه الصبية قائلة 
إنها تذكرها بنفســـها عندما كانت في عمرها، 
وقد لفتت انتباهها وهي تمّر صدفة بالشـــارع 
الـــذي يقع فيـــه بيـــت أهلها، وكانت لحســـن 
الحظ تحمل كاميراها معها فأخذت تصورها، 
مقارنة سلوكها وحركاتها بما كانت تتميز به 

هي عندما كانت في سنها.

[ مخرجة يمنية طوعت صالبة القيود بهدوء متمرد  [ عشرون فيلما المرأة واحدة من زوايا مؤثرة
خديجة السالمي سينمائية تطلق صوت المرأة ودموع سبأ

هي املرأة اليمنية الوحيدة التي تعمل في اإلخراج الســــــينمائي، وال ينافسها في هذا الفن 
ــــــد عقبي والراحل جعفر  ــــــة مخرجني رجال هم: بدر بن حرصي وحمي باليمن ســــــوى ثالث

بهري.

مهرجان سينمائي 

في بيروت يحارب التطرف
{ظل البحر} فيلم إماراتي يحتفي بجغرافيا المكان وسحره

} بيــروت - انطلـــق في العاصمـــة اللبنانية 
بيـــروت، أمـــس الخميس 12 مـــارس الجاري، 
”مهرجان أيام بيروت الســـينمائية“، في دورته 
الثامنة، مســـتضيفا عددا مـــن األفالم العربية 
مـــن الناحية  التـــي تحاكي ”واقـــع المنطقة“ 

الفنية بعيدا عن االصطفاف السياسي.
ويســـتمّر المهرجان الذي تنظمه الجمعية 
الثقافية للســـينما ”بيروت دي سي“ إلى غاية 
21 مـــارس الجاري فـــي عدد من دور ســـينما 
ببيـــروت، تحت عنـــوان ”الســـينما والدين“، 
مركـــزا علـــى األحداث الســـورية مـــن خالل 6 
أفالم تحاكي واقع ســـوريا المأساوي، أبرزها 
”ســـّلم إلى دمشـــق“ للمخـــرج محمـــد ملص، 
ألســـامة محمد ووييم سيماف  و“ماء الفّضة“ 

باديركسن.
وأشـــارت إليـــان الراهـــب من مؤّسســـي 
”بيروت دي ســـي“، وتشـــغل منصـــب المدير 
”أيـــام  العربـــي  الفيلـــم  لمهرجـــان  الفنـــي 
منـــذ العـــام 2002، إلى  بيروت الســـينمائية“ 
أن المهرجـــان ”يســـتقبل عـــادة أفالما عربية 
تتحـــّدث عن أوضاع المنطقـــة، من وجهة نظر 
المخرجيـــن، وبطريقـــة إبداعيـــة“، الفتة إلى 
أن ”الثيمة األساســـية للمهرجـــان هذا العام: 

السينما والدين“.
وأوضحـــت الراهب أن ”بيروت دي ســـي“ 
تســـعى هذا العام إلى ”تســـليط الضوء على 
الجهـــود المبذولة من أجـــل محاربة التطرف 
واالضطهاد المنتشـــر في الشرق األوسط من 

خالل السينما والثقافة“.
بالفيلـــم  أمـــس  المهرجـــان  وافتتـــح 
للمخـــرج عبدالرحمن  الموريتانـــي ”تمبكتو“ 
سيساكو مشـــيرة إلى أن ”هذا العام سيجمع 
مخرجيـــن ومنتجيـــن مـــن العالـــم العربـــي 
بخبـــراء ومختصين عالميين، بهدف إفســـاح 
المجال لعملية تبادل ثقافي وتشجيع اإلنتاج 

المشترك“.

رضاب نهار

} فــــي فيلم ”ظــــل البحــــر“ لإلماراتي نواف 
الجناحــــي يرى المشــــاهد البيــــوت العتيقة 
المتقاربة في ما بينها وســــط حالة من األلفة 
والحميمية، هي صورة ال يمكنه أن يراها في 
العديــــد من األمكنة على أرض اإلمارات، لكن 
لـ“الفريــــج“ تلك المنطقــــة الواقعة في إمارة 
رأس الخيمــــة، منطقهــــا الجمالــــي الخاص 

والالمتناهي في سحره.
وهنا ثمــــة قضية شــــديدة الحساســــية 
يســــتعرضها الفيلم، مبينا الفارق المعيشي 
بين أبوظبي العاصمــــة التي يعيش ويعمل 
شقيق ”كلثم“، وبين ”الفريج“  فيها ”جاسم“ 

الحي الشعبي اآلخذ في األصالة.
ما سبق يجعل المتابع يقف أمام مفارقة 
توازن بيــــن الحداثة وســــمات الماضي، من 
خالل تصارع الشــــخصيات واتخاذ األمكنة 
كوســــيلة وســــبب فــــي الوقت نفســــه. ولعل 
تحل  العبــــارة التــــي تصدر عــــن ”جاســــم“ 

إشكالية الموقف، حيث قال: ”البلد واحد“.
تتضح في الفيلم روح الشباب مركزة في 
طرح الثيمات والمواضيع، ومعالجتها وفق 
معطيات البيئــــة المحلية ومســــلماتها، من 
خالل الرؤية الخاصة للسيناريســــت محمد 
حســــن أحمد والمخــــرج نــــواف الجناحي، 

إذ حــــاوال تســــليط الضــــوء علــــى الحيــــاة 
االجتماعيــــة فــــي منطقة الفريــــج من خالل 
رصــــد عالقة الشــــاب منصور بالفتــــاة كلثم 
في إطــــار تحديــــات العــــادات والتقاليد من 
جهة، والطمــــوح والرغبات التي تنفتح على 
مســــتقبل مجهول ال يخلو أبدا من األمل، من 

جهة ثانية.
تتقاطع المصائر في المشهد األخير على 
الرغم من أن الكثير من المشــــاهدين ظنوها 
تفترق، فقد أوحت ابتســــامة كلثم بينما هي  
تنظــــر إلى منتصف الطريــــق في رحلتها مع 
أخيها إلى أبوظبي، وحماســــة منصور عند 
نزوله للسباحة في مياه البحر كردة فعل على 
رحيلها، بأن القادم سيجمع هذين الحبيبين 
حتما، وستؤّمن األيام حياة أفضل لهما معا، 
بجغرافيا المكان،  ربما. يحتفي ”ظل البحر“ 
وبالســــحر الذي يمكن أن يكتشــــفه المشاهد 

عنــــد زيارته للكثير مــــن زوايا رأس الخيمة. 
ففي كل لقطة يرســــمها المخرج يتضح تآلف 
سحري بين عنصري التاريخي والجغرافي، 
باإلضافــــة إلــــى مــــا ارتســــم علــــى وجــــوه 
الشــــخصيات وفي انطباعاتهــــم وحركاتهم 
من مشــــاعر وأحاســــيس من وحي المشهد. 
ولقد تّم التركيز إخراجيا، وربما منذ مرحلة 
السيناريو المكتوب، على ارتباط الشخوص 
ببيئتهم المعيشــــة بــــكل تفاصيلها المقدمة 

أمام المشاهد.
مــــن ناحية أخــــرى، روى الفيلم حكايات 
متباينة ومتشــــابهة من المجتمع اإلماراتي 
بغاية الجرأة والشفافية، فلم يصور الحياة 
بوجههــــا المثالي. إنما ســــّلط األضواء على 
المشاكل والهموم واآلمال، تماما كما يحدث 
في أي مجتمع بــــأي مكان من العالم، وتأتي 
هــــذه المعالجــــة الدرامية لبعــــض المواقف 

واألفكار الحساســــة، كمحاولة لفتح األبواب 
والنوافــــذ، ليــــس علــــى الحلــــول -فهــــو لم 
يطرح مشــــكلة بمعنى المشــــكلة الحقيقية- 
بــــل للخروج نحو فضاءات أوســــع، من حق 

اإلنسان أن يعيش فيها.
لم تقف اللهجة اإلماراتية المحلية، على 
الرغــــم من صعوبــــة بعض مفرداتهــــا عائقا 
عن فهم ومتابعــــة غير اإلماراتييــــن للفيلم، 
فالبساطة سمة اتخذها كل من السيناريست 

والمخرج لكل عناصر العمل.
كل ذلــــك يجتمــــع في الفيلــــم انطالقا من 
اللغة، والحبكة، والشــــخصيات وصوال إلى 
الصــــورة، لذا اســــتطاع المشــــاهد أن يفهم 
ويــــدرك المقصــــد الكامــــن وراء كل كلمة أو 
عبارة جاءت على لســــان الشــــخوص، فدخل 
معهــــم إلى البيــــوت، وركض بيــــن الحارات 

وزار عدة أماكن يوحي بها ”الفريج“.

على   2007 عــام  حــازت  السالمي 

الفرنسي،  الشرف  جوقة  وســام 

تقديرا ألعمالها السينمائية التي 

تناقش فيها قضايا إنسانية

 ◄

المخرجة الوحيدة في اليمن

حكايات متباينة ومتشابهة من المجتمع اإلماراتي المعاصر

ــــــة اإلماراتية عند  يفاجــــــأ املشــــــاهد بالبيئ
ــــــه لبعــــــض مالمحهــــــا فــــــي الفيلم  متابعت
ــــــل ”ظل البحر“  ــــــي الروائي الطوي اإلمارات
ــــــواف اجلناحــــــي، ملا  (2011) للمخــــــرج ن
يلمحه في مشــــــاهده من ســــــمات مغايرة 
لتلك التي يعيشــــــها مجتمع دولة اإلمارات 
بشــــــكله املعاصر، حيث هو اليوم من أكثر 
املجتمعات العاملية تطورا وحداثة في كافة 

املجاالت.



أبـــدت املمثلـــة الهنديـــة ماليكا شـــيرويت رغبتها في تجســـيد منوعات

شـــخصية رئيســـة الوزراء الهندية الراحلة أنديرا غاندي في فيلم 

سيرة ذاتية، تحكي قصة األسطورة الهندية.

احتفلت املمثلة التركية هازال كايا مؤخرا ببدء عرض مسلسلها 

الجديـــد {ميرال} مع شـــريكها في بطولة العمـــل، النجم التركي 

أراس بولوت إينملي.

تعد النجمة ابتســـام تســـكت، مفاجأة لجمهورها مـــع مواطنتها 

املغربيـــة دنيا بطمة، حيث قامت بتصوير ســـهرة غنائية معها، 

ستعرض قريبا على قناة {دوزيم}.

◄ ”أجنيليكا“ هو الفيلم الثاني للمخرج 
األميركي ميتشل ليتشتنشتاين، الذي 
سيعرض قريبا في القاعات العاملية، 

ويحكي قصة أجنيليكا التي جتسد دورها 
ببراعة النجمة جينا مالون، وهي امرأة 
شارفت على املوت بعد والدة 

قيصرية، فيطلب منها األطباء 
االمتناع عن ممارسة احلب 

مع زوجها لتجنب أّي 
مضاعفات. املعاناة النفسية 

لهذا الثنائي في ما 
بعد إجناب طفلتهما 
األولى تشكل احملور 

األساسي لفيلم 
”أجنيليكا“، املأخوذ 

عن رواية بنفس 
االسم للكاتب 

األميركي الشاب 
آرثر فيليبس.

◄ يتواصل إلى غاية العشرين من مارس 
اجلاري املعرض اجلماعي للفنانني 

السعوديني في دورته الثانية لعام 2015، 
واملقام حاليا بصالة العاملية للفنون 

اجلميلة، مبقرها اجلديد مبدينة جدة، وقد 
شهد املعرض جناحا كبيرا على مستوى 

املشاركني، حيث متّيز مبشاركة كوكبة من 
جنوم الفن التشكيلي السعودي املعاصر 

من أجيال مختلفة، 
وشارك في املعرض 28 
فنانا تشكيليا سعوديا 

من مختلف مناطق 
اململكة، من بينهم: 
عبدالله نواوي، 
زمان جاسم، 

سليمان باجبع، 
فاطمة النمر، 
محمد األعجم، 
عالء حجازي، 
نهار مرزوق 

وآخرون.

◄ عرض أمس األول األربعاء 11 
مارس اجلاري بالقاعات الفرنسية فيلم 

”األصوات“ للمخرجة اإليرانية الفرنسية 
مرجان ساترابي، وهو كوميديا سوداء 
في قالب فانتازي، ميزج العنف والرعب 

بالكوميديا. وفيه تتسارع األحداث لتقود 
جيري بطل الفيلم كي يتحول إلى قاتل 

محترف رغم طبعه اللطيف ورقة مشاعره. 
والفيلم الذي سيعرض في اململكة املتحدة 

انطالقا من الـ20 من الشهر اجلاري، هو 
الفيلم الرابع لساترابي، وهو األول لها من 

حيث كتابة السيناريو.

◄ أضاف املخرج اجلنوب أفريقي نيل 
بلومكامب مؤخرا فيلما 
جديدا إلى مسيرته مع 

أفالم اخليال العلمي، من 
الروبوت  خالل ”تشيبي“ 

الذي يحمل نفس اسم 
الفيلم، وقصة الفيلم 

تطرح سؤاال حول 
مستقبل الذكاء 

االصطناعي، 
وحول قدرة 
الروبوتات 

على الشعور 
والتفكير من 
تلقاء نفسها 

دون العودة إلى 
اإلنسان. 

◄ حتيي املطربة املصرية عايدة األيوبي، 
حفال غنائيا كبيرا في ساقية الصاوي 
بالقاهرة، في الـ14 من مارس اجلاري. 

وسوف تقدم املطربة املصرية على 
املسرح مجموعة من أشهر أغانيها ومنها 

”عصفور“، و“على بالي“ و“من زمان“، 
وغيرها. جدير بالذكر أنه صدرت للفنانة 
عايدة األيوبي 3 ألبومات غنائية، وتتميز 

بأنها تقوم بتأليف وتلحني معظم أغانيها، 
إضافة إلى كونها عازفة قيثارة وعود 

محترفة.

◄ حصد املغرب أربع جوائز في الدورة 
الرابعة والعشرين ملهرجان السينما 
والتلفزيون بعاصمة بوركينا فاسو 

واغادوغو ”فيسباكو“ املنتهية مؤخرا، 
وهي جوائز ”احلصان الذهبي“، و“أحسن 

صورة“، و“املهر الذهبي“، وجائزة ”خيال“. 
ففي فئة الفيلم الطويل، أحرز فيلم ”حمى“ 

لهشام عيوش على جائزة ”احلصان 
الذهبي لينينغا“، وهي اجلائزة املرموقة 

للمهرجان، وباجلوائز األربع املمنوحة 
تصّدر املغرب قائمة الفائزين، وتليه مالي.

فتحي عفيفي يصور حياة الكادحين في مصر
} القاهــرة - يواصـــل الفنـــان فتحي عفيفي 
انحيازه التام للبســـطاء من أبناء مصر، وفي 
طرحـــه اإلبداعـــي الجديـــد الذي تســـتضيفه 
بالزمالك، اختار الفنان  قاعة ”غاليري مصـــر“ 
الفنية  لمجموعته  عنوانا  مسّمى ”الكادحون“ 
الجديدة التي يضمها المعرض الذي يتواصل 

حتى 29 مارس الجاري.
ويتنـــاول الفنان المصـــري فتحي عفيفي 
فـــي أعماله قضايا إنســـانية وحياتيـــة، تقّدم 
عالما من اإلبـــداع الواعي بأهمية طرح قضية 
اإلنســـان المســـحوق المتطلـــع إلـــى الحـــب 
والحرية واالســـتقرار، باختصـــار إنها حياة 

الناس الطيبة.
وهذه األطروحات هي الشـــاغل الرئيســـي 
لوجـــدان ومخيلـــة عفيفـــي المهمـــوم دائمـــا 
بالنـــاس وقضاياهـــم االجتماعية التـــي عّبر 
عنها في الكثير من أعماله الفنية التشـــكيلية، 
والتي تعــايش كل الظروف وتســـكن فيها كل 

الشرائح.
وقد ارتسمت على وجوه فالحيها وعمالها 
المطحونين مالمح النضـــال اليومي من أجل 
الحيـــاة، ليأتي النقل الحرفي المشـــبع بحالة 
إبداعيـــة تتميـــز بالدقـــة، فاإلنســـان فيها هو 

المكّون الحقيقي لجمالياتها إلى جانب بنائها 
الفني والتعبيري القوي.

(مديـــر  طلعـــت  محمـــد  الفنـــان  وعـــّرف 
الغاليري) المعرض بأنه حوار إنساني عميق 
يتمّيز بالحضور الطاغـــي لثقافة هذه األرض 
وناســـها الطيبين؛ أولئك المتعبين من الناس 
البسطاء، ويضّم المعرض مجموعة من أعمال 
الفنـــان فتحي عفيفي، التـــي صاغها بوجدانه 
عاكســـا شـــعورا حقيقيا باالنتمـــاء إلى هذه 
الطبقة، واستطاع أن ينسج أحالمها وواقعها 
قصصا وســـيناريوهات وراء تلك التفصيالت 
الصغيرة، التي التقطها بعينه الفنية وخبرته.
هذا ويتضمن كتالوغ المعرض قراءة فنية 
مطولة بقلـــم الناقد الفني والشـــاعر أســـامة 
عفيفـــي، تعّد مبحثـــا مهّما في أعمـــال الفنان 

فتحي عفيفي وبخاصة أعمال هذا المعرض.
وفي مقدمتـــه المشـــار إليها ذكـــر الفنان 
أســـامة عفيفي ”خرجت أعمـــال فتحي عفيفي 
منحـــازة إلى البســـطاء والكادحيـــن، وحلمت 
بتحقيق إنســـانية اإلنســـان، والعتق من أسر 
الظلم االجتماعي والوجـــودي، باحثا من بين 
تالفيف المشـــهد اليومي عـــن روح المقاومة 
الكامنـــة في المجتمـــع، وألن الفنان يرى ما ال 

يـــراه اآلخرون فلقـــد راح فتحي عفيفي يكّرس 
خبرتـــه ومعرفتـــه وموهبته، إلعـــادة صياغة 

أحـــالم وأحزان البســـطاء في لوحتـــه، حالًما 
معهم بغد أفضل ومستقبل أبهى“.

طاهر علوان

} لييج (بلجيكا) - ألهبت المغنية والموسيقية 
والراقصة التعبيرية دوبيت غناهوري بكلمات 
شـــاعرية تبعث على األمل، حماس جمهورها 
العريض الـــذي اكتظت به صالة ”ميروار“ في 
مقاطعة لييج البلجيكية، وذلك ضمن مهرجان 

”بارول دوم“ األخير.
ودوبيـــت مغنية محترفـــة وذائعة الصيت 
تعيـــش في فرنســـا وتنحـــدر من أصـــول من 
ســـاحل العاج، نجحت فـــي صنع نموذج فريد 
للغنـــاء األفريقـــي بصفـــة عامـــة، والغناء من 

موروث بالدها بصفة خاصة.
فقـــد أدمجـــت هـــذه األنـــواع الغنائية في 
كلٍّ تعبيـــريٍّ متكامـــٍل، ونجحـــت فـــي ابتكار 
أســـلوب غنائـــي تمّيزت به، ممـــا جعل الكثير 
من الدارســـين والمهتمين باألغنية في القارة 
الســـمراء يضعونهـــا في مصـــاف المغنيتين 
ماكيبـــا  ميريـــام  الكبيرتيـــن  األفريقيتيـــن 

وأنجيليك كيدجو.
وهناك من يذهـــب إلى ما هو أبعد من ذلك 
فـــي القـــول إن دوبيت قد أعادت إلـــى األغنية 
األفريقية -النســـائية- مكانتها، إذ نجحت في 
نشـــرها وتجديدها حتى عرفتهـــا مهرجانات 
الغناء والموســـيقى في أوروبا وأميركا بشكل 
خـــاص. تتحدث دوبيـــت مرارا عن ســـيرتها، 
فقد نشـــأت في قرية صغيرة من قرى ســـاحل 

العاج، ولكنها ما لبثت سريعا أن فتحت ذهنها 
على عشـــق الموسيقى، فأبوها ليس إّال مؤلفا 
موســـيقيا وعازف درام وكاتبا غنائيا معروفا 
على نطاق واســـع، ومنه اندفعت نحو الغناء 

والموسيقى وتعلمت أصولهما.
وليـــس مســـتغربا أنهـــا في ســـن الثانية 
عشـــرة تعلن ألســـرتها أنها ال تصلح للدراسة 
في تخصص آخر غير الموســـيقى، وعلى هذا 
األســـاس اندفعت مبكـــرا لدخول هـــذا العالم 
الفسيح، واالنطالق منه نحو االحتراف خطوة 

خطوة.
ومنـــذ ذلـــك الحين بـــدأت تظهـــر قدراتها 
المميزة علـــى االبتكار في االنتقـــال باألغنية 
األفريقيـــة عمومـــا، وأغانـــي ســـاحل العـــاج 

خصوصا إلى مستوى تعبيري رفيع.
مـــا يلفت النظر فـــي تجربـــة دوبيت أنها 
تقـــدم أغنياتها بالعديد من اللهجات األفريقية 
فهي تغني باللهجة العاجية المســـماة ”ديدا“ 
و“مالينكي“، وباللهجة الســـنغالية ”وولوف“، 
وبلهجـــة الكونغو  وبلهجـــة البينين ”فـــون“ 
أفريقيـــة  الجنـــوب  وباللهجـــة  ”لينغـــاال“، 
”أكسهوســـا“ وعبر هذا المزيج الفريد، حلقت 
دوبيت بعيدا في فضاءات الغناء والموسيقى 

األفريقية خاصة في حفلها األخير.
ولهـــذا قـــال عنهـــا الموســـيقي واإلذاعي 
البريطاني جون الســـكس إنها مغنية التنّوع 
الثقافي والموســـيقى المعبرة عن روح القارة 
األفريقيـــة، وهي تلخيص لباقـــة األغاني التي 
قدمتها على مســـارح مقاطعة لييج البلجيكية 

مؤخرا.
وفضال عـــن التميز في األداء واســـتخدام 
الرقص التعبيـــري، تعنى دوبيت عناية كبيرة 
بقضايـــا المرأة في القـــارة األفريقية وفي كل 
مكان، وهي من أشـــّد المناصريـــن لقضاياها 

والوقـــوف ضّد مظاهر العنـــف الذي تتعرض 
له النساء.

وأنشـــدت دوبيت مرارا للمـــرأة الحرة من 
حول العالـــم، خاصة لألمهات المضحيات من 
أجل بنـــاء عائالتهن واالرتقاء بأبنائهن، تقول 
فـــي إحـــدى أغنياتهـــا التي صدحـــت بها في 
حفلها األخير ”إني أقف عرفانا لك أيتها المرأة 
في الحقول، يا مـــن تزرعين األرض وتطعمين 
األطفال، إني أقف إجالال لك أيتها المرأة التي 
في الظـــل، وأنت تدافعين عـــن الحرية، يا من 

تدافعين من أجل السالم وتغيير العالم“.
نالـــت دوبيت العديد مـــن الجوائز الهامة، 
لعل أبرزها جائزة ”بي. بي. ســـي“ للموسيقى 
العالميـــة في عام 2006، ورشـــحت إلى جائزة 

غرامي.

في حفلها األخير أتحفت دوبيت جمهورها 
بأغـــان متنوعة ورقصـــات تعبيرية من مجمل 
ألبوماتها الحديثة والسابقة، ألبومات سابقة 
بقيـــت محفوظة في األذهـــان منها ”أنو“، ”أنا 
أفريقيا“، ”جيكبا اليو“ و“نادري“، حيث قدمت 
مزيجـــا مميزا بين األغاني األفريقية التقليدية 
المتنوعـــة ممزوجـــة بالموســـيقى الحديثـــة 
واإليقاعات، فيما أّدت رقصات تعبيرية بارعة، 
وأشركت الجمهور مرارا في الغناء والرقص.

يقول عنها المنتج الموسيقي شون بارلو 
”إنها واحدة من أبرع الموسيقيات والمغنيات 
في عموم القارة األفريقية، إنها مغنية مقتدرة 
ذات حضور رائع على المســـرح وقدرة أدائية 
عاليـــة، إنهـــا تذكرك فـــي حضورهـــا وأدائها 

بالمغنيات العظيمات، مثل ميريام ماكيبا“.

[ فنانة يضعها النقاد في مصاف ميريام ماكيبا وأنجيليك كيدجو
دوبيت غناهوري تغني حقوق المرأة بأكثر من لهجة أفريقية

نالـــت دوبيـــت جائزة {بـــي. بي. 

ســـي} للموســـيقى العاملية في 

عام 2006، ورشـــحت إلى جائزة 

غرامي
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”ال تكن قاســــــيا على نفســــــك، ميكنك أال ترى اللون األســــــود فقط بعد اآلن، مازال بإمكانك 
أن تتخذ خطوة إلى األمام باجتاه النور، خطوة واحدة بإمكانها أن تغّير كل شيء، ليس 
الوقت متأخرا أبدا، ميكنك أن تصغي ابتداء من اآلن، ال تبق وحيدا“، هكذا تقول دوبيت 

غناهوري في شدوها امللتزم بحقوق املرأة وإرادتها.

انتصار اإلبداع باإلجماع

} فاز املغربي-اجلزائري صالح، كما كان 
متوقعا، بلقب برنامج املواهب ”أراب غوت 

تالنت“ املنتهي موسمه الرابع مؤخرا.
حني تقّدم صالح، امللقب بـ“ذا إنترتينر“، 

لعروض جتارب األداء األولى في البرنامج 
العربي، قادما من املطار مباشرة إلى مسرح 

العرض، سأله الفنان أحمد حلمي، عضو 
جلنة حتكيم البرنامج، هل رقصت سابقا؟ 

فأجاب: نعم، رقصت كثيرا في اليابان 
وكوريا والصني وتايوان وسنغافورة وفي 
كّل مدن الواليات املتحدة األميركية وكامل 

أوروبا، وطبعا في فرنسا حيث أقيم.
كانت إجابة كفيلة لوحدها بإبراز موهبة 
الراقص حتى قبل أن يرقص، فالرجل الذي 

قّدم على امتداد عمر البرنامج استعراضات 
متتزج فيها الفكاهة باللياقة البدنية 

واملرونة اجلسدية، متفّوقا بأشواط على كافة 
منافسيه، هو راقص محترف بكّل ما حتمله 

كلمة احتراف من موهبة وتدريب وجهد 
وعرق.

صالح، امللّقب بالعنكبوت، بدأ رحلته في 
عالم الرقص عام 1995، كراقص شارع، يؤّدي 

عروضه في كثير من العواصم األوروبية، 
لينتقل إثرها إلى املسارح العاملية محترفا، 

بل ومبتكرا أصال ألمناط من الرقص ال يعرف 
سّرها إّال هو. وصالح، الذي سبق له الفوز 
بلقب البرنامج في نسخته الفرنسية سنة 
2006، ليكون أّول مشترك يحصد اللقب في 
نسختني مختلفتني من برنامج واحد، هو 
أيضا صاحب مشاركات متثيلية في أكثر 
من فيلم فرنسي، كما شغل عضوّية جلان 

التحكيم في برامج ومسابقات عاملية عديدة.
والسؤال هنا: أّي دافع جعل محترفا 

مثله، يشارك في برنامج اكتشاف مواهب 
للمبتدئني والباحثني عن موطئ اعتراف 
مبواهبهم؟ اإلجابة عن هذا السؤال أتت 

في تقرير قّدمه البرنامج في عروض األداء 
األولى للمتسابق للتعريف به، حيث قال 

”أنا هنا ألحتّدى نفسي، أريد أن أنطلق من 
الصفر، وأوّد أن أرى مدى تأثير ما أقّدمه في 

املجتمع العربي الذي إليه أنتمي“.

إلى هنا تبدو إجابة صالح مقنعة 
ومحّفزة للمتابعة بل ومؤثرة أصال، فأن ُيقِدم 

فّنان من اجليل الثالث للهجرة على مغامرة 
أشبه باملقامرة باسمه وبطوالته في برنامج 

اكتشاف مواهب عربي، قد ينجح فيه وقد 
يخفق، رغم أّنه كثيرا ما كان اخلصم واحلكم 

في مواضع أخرى، فإّن في ذلك أكثر من 
رمزّية وعبرة!

أشعر صالح جمهور البرنامج بتمّسكه 
العميق بهويته وبانتمائه إلى هذا الوطن 

العربي، فهو إليه ينتمي، وإليه عاد مغامرا 
ومقامرا، ليختتم رحلته منتصرا ومحّققا 

ثالثة جناحات في جناح واحد:
أّولها، تقدميه رسالة مضمونة الوصول 

إلى من يهّمه األمر، مفادها أّن في صفوف 
أجيالنا الثانية والثالثة ورّمبا الرابعة 
للهجرة، طاقات مبدعة وخّالقة، تصنع 

الفرجة والفرح واحلياة، وتتحّدى ما توسم 
به في الغرب من تشّدد، وترفع راية هوّية 
ووطن بات متهما عند بعضهم بأّنه عدّو 

للحياة.
وثانيهما، أّن في فوز صالح باللقب، 
صالحا للذوق اجلمالي العربي، من املاء 

إلى املاء، فقد انتصر التصويت هذه املّرة ال 
للهوية أو اجلنسية أو للشوفينّية الُقْطرية، 

وإّمنا للجدارة والتمّيز واإلبداع، وخاصة 
باإلجماع.

وثالثهما، أّن هذا الفنان املتشّبع بتنّوع 
الثقافات حّقق من حيث ال يدري، واألرجح 
أّنه يدري، معادلة صعبة قّلما جتتمع في 

مشترك واحد، أساسها أّن طريق النجاح، أّي 
جناح كان، يبدأ بالتواضع وينتهي بانتزاع 

االعتراف بالتفّوق حتّى من مناهضيه، الذين 
اعتبروا أن في مشاركة هذا الفّنان احملترف 

ظلما لبقية املتسابقني الهواة.
في النهاية بقي أمر ال بّد من تبيانه 

لتكتمل صورة الصالح عند صالح، وهو 
ضرورة أّال تنتهي مغامرته مع وطنه العربي 

الكبير مبجّرد فوزه باللقب، وحصوله على 
سيارة فاخرة و500 ألف ريال سعودي، بل 

عليه أن ُيثري الفّن العربي بإنشاء أكادميية 
لتعميم سّر موهبته اخلارقة على الناشئني، 
وتعليمهم معنى التعب املمزوج بالتواضع 

القادر على صنع العجب.

* صحفي تونسي

صابر بن عامر

مالمح النضال اليومي من أجل الحياة مرسومة على قماشة
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ميديا

تحقيق صحفي يوقف طبع الوطن المصرية

 مراسلون بالحدود تفتح النار على جماعة الحوثي

} القاهرة - أعلنت مصادر إعالمية أن جهات 
أمنيــــة قامت الثالثــــاء بإيقاف طبــــع عدد من 
صحيفة "الوطــــن" املصرية في مطابع األهرام 
بســــبب حتقيق صحفي كان مــــن املفترض أن 

تنشره في عدد األربعاء.
ويتنــــاول التحقيــــق الصحفــــي، امتنــــاع 
13 وزارة وجهة ســــيادية عن دفــــع الضرائب 
املُســــتحقة عليها خــــالل الســــنوات املاضية، 
وعلى رأس هذه اجلهات مؤسســــة الرئاســــة. 
وقد أشارت الصحيفة أن املبلغ املتخلدة بذمته 
هذه اجلهات يقدر بحوالي 7.9 مليار جنيه في 

عام واحد مت التهرب منها.
وقالت "الوطن" فــــي تقريرها إنها حاولت 

االستفســــار عن األمر من املسؤولني في وزارة 
املاليــــة، فــــكان الرد بــــأن يبتعــــدوا عن "عش 
الدبابيــــر"، وعليــــه قامــــت الصحيفــــة بحذف 
التقريــــر من عددها وتغييــــر العنوان اخلاص 

بالعدد.
ونقلت إذاعة مونت كارلو الدولية عن خالد 
البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيني، قوله 
"إن ذلك جاء بعد مفاوضات متت بني صحيفة 
الوطن وجهة ســــيادية، وقد أفضت إلى تغيير 
العنوان الرئيسي الذي كان يتحدث عن تهرب 
13 جهة ســــيادية مــــن الضرائب وتغيير ثالث 
صفحات في اجلريدة قبــــل إعادة طبعها بعد 

ذلك". 

على اجلانب اآلخر، قال اللواء علي حفظي 
مســــاعد وزير الدفاع األســــبق، إن هناك مبدأ 
متعارفــــا عليه ضمنًيا وليس قانونا رســــميا، 
بأن يحظر نشر أي شيء يضر باألمن القومي 

ويعرض مصلحة البالد العليا للخطر.
ويذكر أن املادة 70 من الدســــتور املصري 
تنص أن  «حرية الصحافة والطباعة والنشــــر 
الورقــــي واملرئــــي واملســــموع واإللكترونــــي 
مكفولــــة». ويليها مادة 71، التي تنص «يحظر 
بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووســــائل 
اإلعــــالم املصرية أو مصادرتهــــا أو وقفها أو 
إغالقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة 

عليها في َزمن احلرب أو التعبئة العامة».

وتلتــــزم الدولة في املادة 72 من الدســــتور 
املؤسســــات  اســــتقالل  «بضمــــان  املصــــري 
الصحفيــــة ووســــائل اإلعــــالم اململوكــــة لها، 
مبــــا يكفل حيادهــــا، وتعبيرها عــــن كل اآلراء 
واالجتاهــــات السياســــية والفكرية واملصالح 
االجتماعية، ويضمن املساواة وتكافؤ الفرص 

في مخاطبة الرأي العام».

} صنعــاء- اتهمـــت منظمـــة ”مراســـلون بال 
حـــدود“، امليليشـــيات احلوثية بشـــن حملة ال 
هوادة فيها على الصحفيـــني منذ بدء حملتها 

للسيطرة على صنعاء قبل ثمانية أشهر.
وقالت املنظمـــة في بيان ”إن امليليشـــيات 
احلوثية تواصـــل انتهاكاتها بحق الصحفيني 
ووســـائل اإلعالم“، مشيرة إلى 67 حالة اعتداء 

بهدف منع صحفيني من ممارسة مهنتهم.
وأشـــارت منظمة مراســـلون باألخص إلى 
فـــؤاد زبيري  صحفيي يوميـــة ”أخبار اليوم“ 
وعبدالواحد جنـــار، املعتقلني منذ 5 مارس من 

قبل جماعة احلوثي.
وقالـــت فرجيني دالنغل، املســـاعدة بإدارة 
ندين هـــذه الهجمات  البرامـــج في املنظمـــة ” 
املتعّمدة على وسائل اإلعالم والتي تشكل خطرا 
حقيقيا على حرية اإلعالم واملســـار السياسي 
االنتقالي لليمن“. ومنذ ترســـخ سيطرتهم على 
صنعاء فـــي يناير، يكثف احلوثيون بحســـب 
مراســـلون بال حـــدود، من عمليـــات اختطاف 

الصحفيني ونهب وسائل اإلعالم.
ومعلـــوم أن اليمـــن يغرق فـــي فوضى منذ 
ســـيطرة احلوثيني على صنعـــاء بعد أن كانوا 
متحّصنـــني في معقلهـــم بصعـــدة، وكانوا قد 
شنوا في 2014 حملة مكنتهم في سبتمبر 2014 
من دخـــول صنعاء ودفع رئيس الدولة ورئيس 

احلكومة إلى االستقالة في يناير 2015.
ورغم  احملاوالت املتكـــررة للحوثيني لنفي 
حقيقة استهدافهم للصحفيني، فإن تصريحات 
وبيانـــات لنقابـــة الصحفيـــني وعمليات رصد 
ملنظمـــات حقوقيـــة، أكدت تـــورط اجلماعة في 

انتهاكات ضد الصحافة واإلعالم باليمن.
وكانـــت وزيـــرة اإلعالم نادية الســـقاف قد 
أكدت في تصريحات ســـابقة لها، أن احلوثيني 
يصرون على التحكم في السياســـة التحريرية 
لإلعالم الرســـمي، كما أوقفـــت توزيع صحيفة 
الثورة الرسمية بعد سيطرة احلوثيني عليها، 
ودعا االحتاد الدولي للصحفيني زعيَم اجلماعة 
عبدامللـــك احلوثـــي إلى وقـــف التحريض ضد 
اإلعالم وإنهاء احتالله للمؤسســـات اإلعالمية 

ووقف تهديد الصحفيني.
وقال جيـــم بوملحة، رئيس االحتاد الدولي 
للصحفيني في وقت سابق، ”ندعو احلوثي إلى 
إنهاء احتاللـــه للمؤسســـات اإلعالمية ووقف 
تهديـــده للصحفيني الذين ينتقـــدون حركته“. 
مضيفا أن ”املسار الذي يتبعه احلوثي خطير، 

وأننا نحّمله مسؤولية سالمة الصحفيني .
ويشهد اإلعالم الرسمي تغّيرا في سياساته 
التحريريـــة بعد دخول جماعة احلوثي صنعاء 
وســـيطرتهم على مؤسســـات اإلعالم الرسمية 
وإجـــراء تغييرات إدارية، وتعيني محســـوبني 

على اجلماعـــة في مناصب حساســـة داخلها. 
حيث يدرك احلوثي أن االســـتقواء العســـكري 
والسياســـي يجب أن يكون مرفقا بالســـيطرة 
على وسائل اإلعالم . وكان التلفزيون الرسمي 
على رأس األهداف التي تعرضت لالقتحام من 
قبـــل احلوثيني مـــا أجبره علـــى التوقف أليام 
قليلـــة قبل أن يعود إلى البث مجددا. باإلضافة 

إلى قناتي ”سبأ“ و“اإلميان“ احلكوميتني.
وقـــد أدانـــت منظمـــات حقـــوق اإلنســـان 
واملؤسسات املهتمة بحرية الصحافة واإلعالم 
هذه ”التهديدات واملضايقات التي يتعرض لها 
عدد من العاملني في الوسط الصحفي اليمني“، 
معتبرة إياها أعماال وتصرفات ”غير مسؤولة“ 

وتهديدا خطيرا ملستقبل احلريات في البلد.

جماعة الحوثي هدفها تركيع اإلعالم إلتمام السيطرة على مفاصل الدولة اليمنية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ بحث وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الكويتي، الشيخ 

سلمان صباح سالم احلمود الصباح 
مع سفير دولة اإلمارات لدى 

الكويت رحمة حسني الزعابي، سبل 
تعزيز التعاون اإلعالمي والشبابي 

والثقافي بني البلدين. 

◄ أعلنت الشرطة الهندية أن 
مهاجمني ألقوا قنابل على مكتب قناة 

تلفزيونية تابعة للتأميل في مدينة 
تشيناي جنوب الهند، في وقت مبكر 

من اخلميس، ولكن لم ترد تقارير 
حول وقوع إصابات أو أضرار 

مادية.

◄التقطت الكاميرات صورا لرجلني 
يطلبان من صحفي هاتفه ويهددانه 
بالقتل، وذلك على الهواء عندما كان 

يقدم تقريرا حول صحة الرئيس 
الزمبي. وتعتبر جنوب أفريقيا من 

بني أكثر الدول عنفا في العالم خارج 
مناطق احلروب.

◄ قتل مسلحون صحفيني اثنني 
وأصابوا ثالثا بجروح في مدينة 

مازاتينانغو، جنوب غواتيماال، 
حسبما أعلنت السلطات ووسائل 
إعالم محلية. وكان الصحفيان قد 
تلقيا تهديدات بالقتل بعد أن قاما 
بتحقيق حول الفساد في املنطقة.

◄ أفرج عن مصورة تتعاون مع 
وكالة فرانس برس في جيب مليلية 

بشمال املغرب، بعد أن أوقفها 
احلرس املدني األسباني واتهمها 

بنقل مهاجرين بطريقة غير مشروعة، 
األمر الذي تنفيه الصحفية قطعا.

باختصار

{هناك {تلفزيـــون أصفر} مثل الصحافة الصفـــراء التي تروج 

شـــائعات ال أســـاس لها من الصحة،  واإلعالم منوط بعهدته 

مجموعة من األدوار، منها تقديم المعلومة بمصداقية}.

جمال عنايت
إعالمي مصري

{إذا فقدت الصحافة معاييرها وشروطها وأخالقياتها، 

فـــال يمكنهـــا أن تكـــون حـــرة وإنمـــا ســـتصبح صحافة 

مضرة}.

جنيبة احلمروني
نقيبة سابقة للصحفيني التونسيني

{نحـــرص علـــى تطويـــر اإلعـــالم وفـــق أســـس االنفتـــاح وباتبـــاع 

اســـتراتيجية تدعم مســـيرة اإلصـــالح والتحديث وتعزيـــز الوحدة 

الوطنية، ودعم أواصر الحوار بين األديان والشعوب والحضارات}.

عيسى عبدالرحمن احلمادي
وزير شؤون اإلعالم البحريني

} أبوظبي - تسلط قناة ”ياس“ التي أطلقت 
مؤخــــرا ضمــــن مجموعــــة أبوظبــــي لإلعالم، 
مــــن خــــالل توجهاتهــــا الرامية إلــــى مجتمع 
أكثــــر ارتباطا باملاضي واحلاضــــر في مجال 
الرياضة، الضــــوء على الرياضــــات التراثية 
كقيمة ثقافية وشــــعبية قبــــل غيرها من القيم 
األخرى، منطلقة من املبادئ واملعايير الالزمة 
لبنــــاء وتكوين اإلنســــان اإلماراتــــي، وبصفة 

أوضح وأدق شخصية الرياضي اإلماراتي.
وتضيء العديد من البرامج جوانب هامة 
من األخبار الرياضة اإلماراتية مبا يتقاطع مع 
اهتمامات املجتمع احمللي، لذا وفي حني جاء 
بعضها راصدا آلخــــر األحداث واملجريات في 
هذا الشأن فإن البعض اآلخر ظل مستحضرا 
ألخبار األبطــــال والفرق واألنديــــة الرياضية 

على املستوى الدولي.
كما يذهــــب البعــــض اآلخر مــــن البرامج 
نحو الرياضة مبفهومهــــا التراثي الذي وجد 
منــــذ ســــنوات بعيدة فــــي املوروث الشــــعبي 
ألهل اإلمــــارات، ويرتبط مبعطيات اجلغرافية 

والبيئة املكانية آنذاك.
وبتدشــــني هــــذه القنــــاة يحقــــق تلفزيون 
أبوظبــــي خطــــوة جديــــدة لتطويــــر القطــــاع 
اإلعالمــــي في مجال الرياضــــات العربية، ذلك 
أنها أول قنــــاة إماراتية تخصص لهذا النوع 
مــــن الرياضــــات، حتمل رايــــة الدولــــة تراثا 
وحاضرا، وتتوجه إلى اجلمهور العريض في 

اإلمارات وسائر أنحاء العالم العربي.

ومــــن بني األهــــداف التــــي تســــعى إليها 
برامــــج قنــــاة يــــاس، احملافظــــة علــــى اإلرث 
احلضاري لإلماراتيني، والذي ينفتح في كثير 
مــــن مفاهيمه على الرياضــــة  وهو أمر توليه 
احلكومــــة اإلماراتيــــة عناية فائقة وتؤســــس 
ألجلــــه املهرجانــــات واملعــــارض، ســــعيا إلى 
استقطاب أبناء اجليل اجلديد وحماية التراث 
من االندثار في ظل هذه الهجمة التكنولوجية 
التي باتت تســــرق اإلنسان املعاصر من كل ما 

حوله.

وفضــــال عــــن تغطيتهــــا ألهــــّم الفعاليات 
واألنشــــطة الرياضيــــة اإلماراتيــــة، احملليــــة 
والدوليــــة، ســــوف تؤثــــث القنــــاة بجملة من 
إضافــــة  واملســــابقات،  الوثائقيــــة  البرامــــج 
إلــــى أخبار وفواصــــل قصيــــرة مرتبطة بتلك 
الرياضات، حيــــث تعتمد القنــــاة في طرحها 
علــــى الشــــمولية فــــي التغطيــــة والتنوع في 
العــــرض واملوضوعية في الطــــرح، مع توفير 
تغطيــــة آنية لألحــــداث الرياضيــــة. كما يهتم 
برنامــــج ”املركاض“ برياضــــة الهجن ويتابع 
نشــــاطاتها في اإلمارات وفي اخلليج العربي، 
كما يتقصى نتائج سباقاتها مع التركيز على 
ســــباق الوثبــــة فــــي العاصمة أبوظبــــي. كما 
يهدف البرنامج إلــــى التعريف بهذه الرياضة 
وربط الشــــباب بها، من خــــالل اإلضاءة على 
أماكنهــــا وأغراضها، وتوضيــــح كيفية تربية 

اإلبل والعناية بها لتكون مناسبة للمركاض.
على  بــــدوره يركــــز برنامج ”احلضيــــرة“ 
رياضــــة الصقور مبختلــــف جتلياتها، ويأخذ 
مشــــاهديه فــــي رحالت مشــــوقة الستكشــــاف 
املتعــــة اخلالصة في هذه الرياضة التي لطاملا 
جمعت األجداد واآلباء من الشيوخ واملواطنني 
العاديني، مبّينا العنايــــة الفائقة التي توليها 
الدولــــة لتربية الصقور من خالل زيارة بعض 
املشــــاريع  واســــتعراض  املراكز املتخصصة، 

املعنية بتكاثر الصقور وتربيتها.
إلى  إلى ذلــــك يذهــــب برنامج ”الفــــارس“ 
وســــباقات رياضات  تغطيــــة كافــــة أنشــــطة 
اخليــــول في الدولة وفي دول اخلليج العربي، 
وقــــد مثــــل بذلك مجلــــة تلفزيونيــــة ميكن ملن 
يتصفحهــــا أن يطلــــع على األســــس والركائز 
التــــي تربــــط اإلماراتــــي بفرســــه، باعتبارها 
كانت شــــريكا قويا له في املاضي، ”اســــتعان 
بها فأعانته وطلب منهــــا فلّبته“. كما يعرض 
البرنامــــج نتائج الســــباقات الدوليــــة ليبقي 

اجلمهور على دراية كاملة بهذا املجال.
وفي الســــياق ذاته، يأتي برنامج ”القدرة“ 
ليعّرف برياضة ســــباقات القــــدرة التي باتت 
متــــارس كثيــــرا في دولــــة اإلمــــارات العربية 
أهميتــــه  ”الســــردال“  ولبرنامــــج  املتحــــدة. 
املباشــــرة فــــي تغطيتــــه للســــباقات البحرية 
متطلباتهــــا  موضحــــا  والعامليــــة،  التراثيــــة 
والظــــروف املناخية والبيئية املناســــبة التي 
ســــتؤهلها لتكــــون منجــــزة على أكمــــل وجه، 
فضال عــــن تطرقه إلى االحتادات املعنية بهذه 

الرياضات، سواء في اإلمارات أو خارجها. 

ويأتي تدشــــني القناة اجلديــــدة بالتزامن 
مــــع فعاليــــات كأس رئيــــس الدولــــة للقدرة، 
حيث كان الســــباق باكورة األحداث الرياضية 
بنقلها على  العديدة التي قامت قنــــاة ”ياس“ 
الهواء مباشــــرة. وأكد  الشــــيخ هزاع بن زايد 
في تصريــــح لقناة ياس اجلديــــدة، أن إطالق 
القنــــاة جاء تزامنــــا مع كأس رئيــــس الدولة 
للقدرة، الذي كان خطوة موفقة واختيارا أمثل 
للجميع، وأن هذه اخلطوة جاءت لتؤكد أن عام 
2015 هو عــــام االبتكار الذي يقوم على التمّيز 
والتحــــدي والتطوير، وشــــدد علــــى ضرورة 
وجود قنــــاة متخصصة للرياضــــات التراثية 
وعرضها على اجلمهور بطريقة احترافية في 
النقل وإيصال الصــــورة، وأعرب عن ثقته في 

املستقبل املشرق الذي ينتظر هذه القناة.
وقال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ”أؤمن 
بــــأن الرياضات التراثية فــــي حاجة إلى عمل 

كبير يرضي ذوق محبيها ومتابعيها“.
 وتابــــع هناك بعض الرياضــــات التراثية 
التــــي لم يكن لديهــــا أي ظهور خــــالل الفترة 

املاضيــــة إعالميــــا مثل ســــباقات الســــلوقي 
العربي، ولكــــن مع إطالق قناة ”ياس“، نتوقع 
التركيز علــــى الرياضــــات التراثية وتقدميها 
إلى املشــــاهد في قالب جديــــد، خصوصا مع 
توفــــر التقنيــــة الالزمة إلخــــراج األحداث في 

أبهى صورة.
 وقــــال محمــــد إبراهيم احملمــــود، رئيس 
”القنــــاة  لإلعــــالم،  أبوظبــــي  إدارة  مجلــــس 
اجلديدة حتمل راية دولتنا ماضيا وحاضرا، 
إذ أّنها تعنى بالرياضات اإلماراتية وتســــعى 

إلى إيصال روح املواطن اإلماراتي“.
وأضاف ”اإلعــــالم ركن رئيس مــــن أركان 
التنشــــئة الوطنيــــة واحلفاظ علــــى املوروث 
احلضــــاري للدولة. وفي ظّل الدعم الالمحدود 
مــــن قيادتنا، يأتــــي إطالق أبوظبــــي لإلعالم 
لقناة ”يــــاس“ حرصا منها على إحياء التراث 

اإلماراتي الغنّي“. 
وجتــــدر اإلشــــارة إلــــى أّن قنــــاة ”ياس“، 
املستلهم اسمها من قبيلة ”بني ياس“، والتي 
تعتبر إحدى أشــــهر القبائل العربية وأكبرها 

على ســــاحل اخلليج، تنطلق من رؤية محلية 
واضحة ترتكز على أّن الرياضة لغة إنســــانية 
تلتقــــي فيها خطــــوط كثيرة لتشــــّكل أحد أهّم 
ابتــــكارات وإجنــــازات اإلنســــان علــــى وجه 
األرض، متجاوزة حدود االختالفات والفوارق 

الشكلية ومفاهيم املنافسة الضّيقة. 
ويتجــــاوز دور القنــــاة اجلديــــدة تغطيــــة 
املســــابقات وتتويج الفائزين إلى بعد أشمل، 
يتمثــــل في كونها جســــر تواصل بني املاضي 
العريــــق واحلاضر، مع التشــــديد على الهوية 
الوطنيــــة اإلماراتيــــة ومــــا حتمله مــــن تراث 

إنساني ُيفتخر به. 
وتعليقا على إطــــالق القناة اجلديدة، قال 
عبدالهادي الشــــيخ، املدير التنفيــــذي لدائرة 
التلفزيون في أبوظبي لإلعالم: تســــتند ياس 
علــــى توّجه واضــــح فيما يخــــّص الرياضات 
العربية، ســــعيا منها ألن حتظى مبكانة رائدة 
فــــي هذا امليــــدان، حيث تصبــــح املرجع األول 
لكافة املهتّمني برياضات اآلباء واألجداد على 

اختالف فئاتهم العمرية. 

[ المحطة هدفها نقل الرياضات المحلية إلى أفق عالمية  [ المحافظة على اإلرث الحضاري لإلماراتيين أبرز أهداف المؤسسة
إطالق قناة {ياس} اإلماراتية لتسليط الضوء على الرياضات التراثية

قناة ياس تعتزم تعريف العالم بعدد من الرياضات التراثية في اإلمارات

شــــــكل بعث قناة تلفزيونية تعنى بالرياضة التراثية، حتت مســــــّمى "قناة ياس"، مشروعا 
جديدا سوف يعطي بعدا إضافيا لقيمة الرياضة في التراث اإلماراتي ويقدمها باعتبارها 

حضارة مستمرة من الضروري احملافظة عليها.

عبدالهادي الشيخ:

تسعى ياس إلى أن تصبح 

المرجع األول لكافة 

المهتمين بالرياضات العربية

علي حفظي:

يحظر ضمنيا وليس وفق 

قانون رسمي نشر أشياء 

تضر باألمن القومي



} أنقــرة – في خطوة اعتبرها مغردون أتراك 
علـــى الشـــبكات االجتماعيـــة بـ“أنهـــا حمقاء 
وســـخيفة“، قامـــت الســـلطات التركية بحظر 

.Minecraft لعبة ماين كرافت
يذكـــر أن لعبـــة مايـــن كرافـــت تعتبر من 
األلعـــاب املســـلية واألكثر شـــهرة فـــي العالم 
والتي تقوم على مبدأ ”ابني كي تعيش“، وهي 
عبـــارة عن عالم مليء باملباني الضخمة، حيث 
أن كل شـــيء مبني من حواجز وعقبات تزداد 

تطورا من خالل استخراج املعادن املختلفة.
كما تتميـــز هذه اللعبة بأنهـــا تخلق روح 
اإلبداع لدى الالعب، إضافة إلى أنها تشـــجعه 
علـــى التعاون والعمل اجلماعـــي، فمن املمكن 

اللعب مع أناس من مختلف أنحاء العالم.
وخالل اللعبة، يتعني على الالعب مواجهة 
بعـــض ”الوحـــوش“، وإن اضطر إلـــى قتلهم، 
وهو ما اعتبرته وزارة األســـرة والسياســـات 
االجتماعية حتريضـــا على العنف، إلى جانب 
إمكانيـــة اخللط بـــني احليـــاة االفتراضية في 
اللعبـــة واحلياة الواقعية، وبالتالي ممارســـة 

العنف مع احليوانات في احلياة احلقيقية.
وأصبحت لعبة ماين كرافت ظاهرة عاملية 
بعيـــد إطالقهـــا عـــام ٢٠٠٩ كمشـــروع أولـــي، 
وباعـــت الشـــركة منذ ذلك احلـــني أكثر من ٥٠ 
مليون نســـخة ألجهزة الكمبيوتر الشـــخصية 
والهواتف الذكية وأجهـــزة اللعب، مثل جهاز 
إكس بوكس، كما مت حتميل ١٠٠ مليون نسخة 

مجانا من اإلنترنت سنة ٢٠١٤.
والسياســـات  األســـرة  وزارة  وقالـــت 
االجتماعيـــة، إن لعبـــة مايـــن كرافت تشـــجع 
األطفـــال علـــى اللجوء إلـــى العنـــف، ما دفع 
كثيرين من عشـــاق هذه اللعبة إلى اإلعالن عن 

غضبهم في وسائل التواصل االجتماعي.
واعتبـــر املســـتخدمون أن ”قـــرار الوزارة 
مبالـــغ فيه“، وقـــال مغردون ســـاخرون ”إنها 
تعلمنـــا كيفيـــة الدفاع عن أنفســـنا مبواجهة 
وحـــوش الفســـاد“، فـــي إشـــارة إلـــى تورط 
مســـؤولني أتراك في قضايا فســـاد كشـــفتها 

شبكات التواصل االجتماعي.
وكان وزير األسرة والسياسات االجتماعية، 
التركي أيســـينور إســـالم أمر بإجراء حتقيق 
حول إمكانية تشـــجيع لعبة ماين كرافت على 
العنـــف، فيما أفاد تقرير آخر على موقع ”ليدر 
جيم“ بقلق السلطات التركية من إمكانية تلقي 
األطفال رسالة غير مباشرة من اللعبة مفادها 

أن ضرب احليوانات والبشر ”شيء عادي“.
مت  املتحـــدة،  والواليـــات  أوروبـــا  وفـــي 
تصنيف لعبة ماين كرافت بأنها تتناســـب مع 
األطفال في ســـن الدراسة االبتدائية فما فوق، 
بعدما اكتسبت شـــهرة كبيرة بني املاليني من 

األطفال والكبار في جميع أنحاء العالم.
وكانـــت الســـلطات التركية حجبـــت العام 
املاضي موقعي تويتر ويوتيوب، غير أن قرارا 
قضائيا أنصف الشبكتني االجتماعيتني وأمر 

برفع احلظر عنهما.

} الرياض – ســـلطت أغنية بعنـــوان ”كفيل“، 
الســـعودية  أنتجتهـــا مجموعـــة ”تلفـــاز ١١“ 
الســـاخرة  الفيديوهـــات  بإنتـــاج  املعروفـــة 
القصيـــرة علـــى موقع يوتيـــوب، الضوء على 
معاناة العمالة الوافدة إلى اململكة الســـعودية 

ونظام ”كفالة العميل“ الذي يواجه انتقادات.
وحقق الفيديـــو منذ حتميله في ٢٤ فبراير 
املاضي على يوتيوب، انتشـــارا كبيرا وشوهد 

حوالي مليون ونصف املليون مرة.
وتظهر في الفيديو مجموعة من الشـــباب 
تقوم بدور عمال باكســـتانيني وهنود يعانون 
من ســـوء معاملة الكفيـــل، وتعبر عن ذلك عبر 

أغنية راب ساخرة
ويبدأ الفيديو ومدته ثـــالث دقائق بعامل 
باكســـتاني، يقوم بدوره الســـعودي إبراهيم 
اخليراللـــه، يقـــرأ اجلريدة ويشـــاهد التلفاز، 
ثم يدخل عليـــه الكفيل يعنفـــه ألنه لم يحضر 
املالبـــس التـــي طلبتها زوجته، فيـــرد العامل 
بالقـــول ”أنا ما فـــي فلوس“، فيرمـــي الكفيل 
النقـــود في وجهـــه قائال ”مـــا جبنـــاك لتقرأ 

اجلرائد“.
ويعبر، فـــي األغنية الراقصـــة، عن ضيقه 
مـــن تكليفه بهـــذه األعمال، والتـــي منها حمل 
األحجـــار على كتفه، ثم يغني قائال ”أنا ما في 
خوف من كفيل.. شـــيل مكيـــف، ركب مكيف.. 
ركب خالطة بالطة.. أنا ما في خوف من كفيل“.
ويعدد الفيديو كافة التحديات التي تواجه 
العمالة في السعودية في قالب كوميدي شيق، 

وهو ما أدى إلى انتشاره بشكل سريع.
ويرتـــدي عبداخلالق زّي شـــلوار كميز أو 
ُكرتا، وهو قميص طويل مع سروال فضفاض 
يرتديـــه الرجال في باكســـتان والهند، ويغني 
علـــى وقـــع أحلان أغنية مقتبســـة عـــن أغنية 
”كوكـــو“ لألميركي أودس فلـــورس، مع توزيع 

موسيقي مختلف لصالح حداد.
ويشـــاركه الغناء السعودي مؤيد النفيعي 
مؤديـــا دور مســـتر أرشـــد البنغالـــي، مذكرا 
الســـعوديني بفضـــل هـــذه الفئـــة فـــي خدمة 
الســـعوديني وتطوير البنـــى التحتية. وغنى 
مســـتر أرشـــد ”ســـعودي كالم كتير، سعودي 

انسى كل شي، مني يســـوي بنية حتتية، إنت 
نفر بنغالي حرامي، سعودي انسي.. سعودي 
انســـي مـــني يســـوي كبـــاري.. مني يســـوي 
مجاري.. مني شـــيل زبالة.. مني شـــيل بقالة .. 
من يسوق تكاســـي.. كل يوم شنطة شيل.. كل 
يوم سوي غسيل.. أنا ما في خوف من كفيل“.
األغنية مبنية على اللهجة العربية املركبة 
املبســـطة التي تخالطهـــا األرديـــة والهندية، 
فيستبدل ”شـــخص“ بـ ”نفر“، و”جيد“ بـ”مّية 
مية“. شـــارك في كتابـــة األغنيـــة، إلى جانب 
النفيعـــي واخليراللـــه، كل من فهـــد البتيري 
وهشـــام فقيـــه ونـــواف الشـــبيلي وعبداللـــه 
الصويـــان. أما الفيديو كليـــب الذي صور في 
ورشة بناء فهو من إخراج فارس قدس وإنتاج 

شركة ”سي ثري فيلمز“ املالكة لـ”تلفاز ١١“.
ويعمـــل في الســـعودية حوالـــي ٩ مليون 

عامل معظمهم من آسيا.
يذكر أن املقطع القى نقاشـــا واســـعا على 
الشـــبكات االجتماعية، واعتبر مشـــاهدون أن 
املقطع يشـــوه ”سمعة الســـعوديني“، فيما أكد 
بعضهـــم ”أنـــه الواقـــع، فبعض الســـعوديني 

يعتبرون العمالة عبيدا لديهم“.
الفيديـــو أنتجته شـــركة ”تلفـــاز ١١“ التي 
ُتعد من أهم القنوات السعودية والعربية على 

يوتيوب والتي تنقل عنها وسائل إعالم عاملية.
الســـابقة  الكثير من فيديوهات ”تلفاز ١١“ 
خصصت مســـاحة لشـــخصيات من جنسيات 

أجنبية لتحاكي تركيب املجتمع السعودي.
ويقول اخليرالله في حديث ســـابق لهيئة 
اإلذاعة البريطانية ”املصريون والباكستانيون 
أو أيـــا كانـــت جنســـيتهم، هم أهلنـــا قبل أن 
يشتغلوا معنا، لكن هناك من يعاملونهم بشكل 

سيئ“. 
وهي ليســـت املرة األولى التي تطلق فيها 
”تلفـــاز ١١“ أعمـــاال تتصدر مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي، فقد ســـبقتها أغنيـــة ”ال تقودي 
يـــا امـــرأة“ No Woman No Drive الســـاخرة 
التـــي ألفها عالء وردي وغناها هشـــام الفقيه 

باالشتراك مع فهد البتيري.
وأطلقـــت األغنية بالتزامن مـــع حملة ”٢٦ 
العام ٢٠١٣ لدعم قيادة املرأة للسيارة  أكتوبر“ 
فـــي الســـعودية، وتخطـــت العشـــرة ماليـــني 
مشـــاهدة علـــى يوتيـــوب خالل أســـبوع من 

إطالقها.
وتبني من بيانات شـــركة غوغل األميركية 
املالكة ملوقع يوتيوب أن مســـتخدمي يوتيوب 
فـــي الســـعودية يقضـــون الوقـــت األكبر على 
مســـتوى العالـــم فـــي مشـــاهدة الفيديوهات 

احململـــة على موقـــع يوتيوب، كمـــا أن أعداد 
املســـتخدمني تزداد بالتوازي مع ذلك، وهو ما 
يجعل من السوق الســـعودي األهم في العالم 
بالنســـبة إلـــى موقـــع يوتيوب الـــذي يحقق 
أرباحا مبئـــات ماليني الدوالرات ســـنويا من 

اإلعالنات التجارية.
وأظهرت األرقام الرســـمية التـــي أعلنتها 
غوغل ارتفاع الوقت الذي يقضيه السعوديون 
على يوتيوب العام املاضي بخمســـة أضعاف 
دفعـــة واحـــدة. وتواجـــه  وســـائل اإلعـــالم 
التقليدية الكثير من املصاعب في الســـعودية 
التي تضم مجتمعا فتيا وشابا، حيث أن أكثر 
من نصف الســـكان تقل أعمارهم عن ٣٥ عاما، 
وهـــؤالء أصبحوا يجـــدون فـــي الفيديوهات 
املرفوعة على اإلنترنت ما ال يتوفر لديهم على 

شاشات التلفزيون التقليدية.
الشرق األوسط“  وكشفت مجلة ”فوربس – 
عن قائمة أكثر ٢٥ برنامجا شعبيا على يوتيوب 
في العالم العربي، وســـيطرت السعودية على 
١٧ مركزا من القائمة ببرامج متميزة ومتنوعة.

 وحسب القائمة فإن ٣٢٦٫٧ مليون مشاهدة 
من جملة ٤٤٣٫٥ مليون مشاهدة كانت للبرامج 
الســـعودية، أي ما نســـبته ٧٣٫٦٪ من إجمالي 

عدد املشاهدات.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@ammarsawad  
انتصـــار العراقيـــني على داعش 
في تكريت هو تصحيح لنكســـة 
كان #نوري_املالكـــي أحـــد أهم 

أسبابها.
******

@Dr_3edan  
تطهيـــر صـــالح الديـــن كان هو 
االنكســـار الثاني لظهـــر داعـش 
بعـــد تطهيـــر ديالـــى خصوصا 
تكريـــت… العمق االســـتراتيجي 
لداعـــش اآلن يتمثل فـــي تطهير 

الفلوجة.
******

@Sabah_Nahi  
الطائفيون وحدهـــم ميوتون من 
الغـــل واحلقد واحلنـــق وانعدام 
في  انفســـهم  ويضعون  الرؤيـــة 
نفوسهم  وظلمة  الكهوف  غياهب 

االمارة بالسوء ويتفسخون.
******

@MhamedKrichen 
النائب العراقي مشعان اجلبوري 
"طلبنا مســـاعدة إيـــران حملاربة 
العرب".  تخـــاذل  بســـبب  داعش 
حتريـــر  فـــي  تســـاعدنا  ليتهـــا 

فلسطني فتخاذلنا فيها أقدم!!!
******

@ammarsawad 
عنـــد اســـترجاع صـــالح الديـــن 
تنقطـــع خطوط امـــدادات داعش 
نحـــو الفلوجة وديالى وشـــمال 
بغداد. هـــذه املنطقة كانت قاعدة 
هادئة للقاعدة طيلة عشرة اعوام.

@eyad1949  
مـــع إكمـــال احلـــرب فـــي ســـوريا 
عامها الرابع، الحظوا كيف تراجع 
اســـتخدام عبارة "أصدقاء سوريا"! 
حتى بعض من ادعوا أنهم أصدقاء 

ما عادوا يصدقون أنفسهم!
******

@3anzehWalo6aret 
التمثيـــل باجلثث وقطـــع الرؤوس 
فضال عـــن التصوير مـــع الرؤوس 
محـــض  نقلهـــا..  أو  املقطوعـــة 
اهتزازات نفسية انتقامية.. شهوات 
وهوى نفس.. ليست في سبيل الله.

******
@zuhair_salim 
أخطأت  األميركي  التحالـــف  قوات 
وقصفـــت حاضنـــات األطفـــال في 
مستشـــفى هذا اخلطأ السابع ضد 
املدنيـــني... هـــل أخطأوا مـــرة مع 

قوات بشار.
******

@samikhaled_sy  
قبـــل ١٦ شـــهرا غردت عـــن اعتقال 
أحد أصدقائي على الباب الرئيسي 
جلامعة حلب دون سبب البارحة مت 
التعرف إلى جثته من إحدى الصور 

املسربة من معتقالت النظام.
******

@muhydinlazikani  
٢١ منظمـــة دولية تعلن مســـؤولية 
العالم عن أسوأ سنة عرفتها سوريا 
وتضيـــف "جزئيـــا" وهـــذا حقهـــا 
فالعالم ال يلقـــي البراميل املتفجرة 

او يقتل معتقلني بالتعذيب.

@Nedal_147  
مليـــون ريال لكل العب من باريس 
ســـان جيرمان.. يعنـــي أنت بعد 
دراســـتك كلها ووظيفتك ووو الخ 
يوصل عمرك ٥٠ وال ملكتها وهذا 

بساعة ونص نسف تاريخك كله.
******

@nada0075 
أمتنـــى ان تنتهـــي األزمـــة مـــع 
الســـويد  تصعيد،  دون  الســـويد 
ويقيم  فلســـطني  بدولة  اعترفـــت 
فيها مهاجـــرون عرب من شـــتى 

الدول ويلقون معاملة كرمية.
******

@h_a_m_19 
إعفاء وزيـــر اإلســـكان اعتقد انه 
خطوة جادة حلل مشـــكلة السكن 
شويش الضويحي يفتقد للحلول 
اإلبداعيـــة رغم امليزانية الضخمة 

التي خصصت لوزارة اإلسكان.
******

@kwabil  
ميزانيـــة الثقافة ١٣ مليون ريال!! 
وخبر يقول: بيـــع تيس مقابل ١٣ 
مليـــون ريـــال. العربـــي والبعير 
مـــع  احلـــروف  نفـــس  يحمـــالن 
اختالف في الترتيـــب؛ ويبدو ان 

البعير أعلى مرتبة من العربي!!
******

@MERE2013  
معاناة السعوديات مع قانون ولي 
األمر زميلتي أكادميية تعاني من 
الوالية بعد وفـــاة والدها لتنتقل 
لعمها الـــذي ال يدرك أحقيتها في 

احلرية برفقة والدتها.
******

@salamalwail
ادع ربك أن تتوفق الثقافة وتصير 

ميزانيتها مساوية للمزاين.

@David_Cameron
ديفيد كاميرون

رئيس الوزراء البريطاني

@AlyaaGad  
حكمـــة اليـــوم: تريـــد أن تصبـــح 
مشـــهورا؟ اقعـــد فـــي مـــكان آمن 

وسلط شوية أغبياء عليك.
******

@ririg  
مصلحـــة  "مـــن  فهمـــي:  محمـــد 
اجلزيرة أن تبقى القضية مفتوحة 
وأن نظل في السجون ألنها تتاجر 

بتلك القضية".. ستعاديك اآلن.
******

@sherifelbendary 
ترحيـــب ياســـر برهامـــي بتعيني 
عبدالواحـــد نبوي وزيـــرا للثقافة 

خلص كل شيء مات الكالم.
******

@Fatma_ElOrayeid  
احمـــد فـــؤاد ملك وتربيـــة ووائل 
االبراشي مذيع اعالنات، طلب منه 
اخلوض فـــي ســـيرة عبدالناصر 
فرفـــض بـــكل ادب اكثر مـــن مرة، 

حتياتي لألخالق العظيمة.
******

@ad81_su 
نحن بحاجة إلى مراجعة موروثنا 
الفنـــي.. أراه إرثا غير عقالني من 

دون تعميم.
******

@RamyGalal1985 
هل ســـيوافق الرئيس السيســـي 
علـــى أن يفـــرض متشـــددو قرية 
على  شـــروطا  بســـمالوط  اجلالء 
الدولـــة لبنـــاء كنيســـة؟! إرهـــاب 

داعشي حقيقي يستلزم وقفة. 

@In_8
األزمة في اليمن أزمة قيم أوال.

******
@ghurab77  
بعبـــارة  العربـــي  الربيـــع  بـــدأ 
(هرمنـــا) التي انطلقت من تونس 
وينتهـــي بعبـــارة (هربنـــا) التي 

تنطلق من اليمن.
******

@MohamadAhwaze  
ســـكت العرب عن األحواز فاحتل 
الفرس بغداد، وســـكت العرب عن 
بغـــداد واحتل آل فارس دمشـــق، 
وهكذا احتلت اليمن.. نقل املعركة 

إلى العمق اإليراني هو احلل.
******

@nashwan_711  
السياسة في اليمن مثل البغاء كل 
لكنهم  منها  يتبرؤون  السياسيني 
ميارســـون العهر السياســـي من 

حتت لتحت.
******

@salehk2006  
أهل اليمـــن وحكمـــاؤه وعلماؤه 
يجـــب أن يقفـــوا وقفة جـــادة مع 
دول اخلليـــج للحفاظ على بلدهم 
وال تهملوا هـــذه الفرصة فالعالم 

متربص باليمن والغاية دماره.
******

@Judge_ALhitar  
من يثيـــر الفتنـــة ســـيكون أكثر 
املتضرريـــن منها. وســـتثبت لكم 
األيـــام صحة هـــذه املقولة عاجال 

أو آجال.

سوريا

"كفيل" أغنية راب ســــــاخرة تنتقد أوضاع 
ــــــى اململكــــــة العربية  ــــــة الوافــــــدة عل العمال
ــــــا وعدها  الســــــعودية، القــــــت جناحا الفت

بعضهم "سابقة".

@oppped 
ال يوجد سوى االضرابات وكلها 
ناجحـــة. لـــم ال يفكـــر املنصـــف 
املرزوقي أن ينشىء حراك شعب 

املضربني؟
******

@hakim1zed 
ســـهام بـــن ســـدرين، قالـــت ان 
هي  للجنة  الفاخـــرة  الســـيارات 
في صالـــح املتقاضـــني. ذكرتني 
بالزيـــادة لالســـتاذ فـــي صالـــح 

التلميذ. منطق الثوارجية.
******

@pyrami79
ومـــن عظمة هـــذا الدســـتور انه 
يحكي عـــن الدولـــة كأنها خصم 
او عـــدو. فال ترى فيه ســـوى من 

واجب الدولة ومن حق املواطن.
******

@courty789
توجـــد وســـط داعـــش مجموعة 
زعيمهـــا  احلازميـــة.  تســـمى 
التونســـي ابو جعفـــر احلطاب. 
مات مقتـــوال. من شـــدة تطرفها 
تقـــول عـــن النبي انـــه كان كافرا 

ومشركا قبل الرسالة.
******

@kalimati
هذا هـــو النداء الـــذي انتخبناه 
ســـيوقف البـــالد على ســـاقيها؟ 
حتى يقف هو على ســـاقيه أوال؟ 
من يوم ١٤ يناير املجيد ال ضربة 

خير من أختها.

تركيا تعادي لعبة يوتيوب السعودي ينتقد نظام الكفيل على لسان العمالة

ماين كرافت أيضا

المقطع القى نقاشا واسعا بين مؤيدين للعمل ورافضين له بتعلة تشويه صورة السعودية

 الســـعوديون يقضون الوقت 

األكثـــر علـــى مســـتوى العالم 

في مشاهدة فيديوهات موقع 

يوتيوب

◄

[ اإلعالم االجتماعي بديل ناجح عن اإلعالم التقليدي لدى الشباب الخليجي

لو كان فيســـبوك رجال كيف كان ســـيبدو؟ أجابت عن هذا الســـؤال المصورة األميركية، فيكتوريا باشـــوتا، والتي لم تكتف بذلك، بل 

حولت معظم مواقع التواصل االجتماعي إلى شـــباب يرتدون أزياء بألوان وروح أيقونات هذه المواقع، وأبرزها تويتر وفيســـبوك ولينكد 

إن، وغيرها. ونشرت فيكتوريا مجموعة مميزة من الصور على صفحتها في فيسبوك، بعنوان «ماذا لو كان الشباب شبكات تواصل؟}.
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تشـــتهر محافظة وادي املعاول الواقعة على الســـاحل الشـــمالي لســـلطنة عمان تحقيق

بالصناعات التقليدية اليدوية: مثل صناعة الفخار والفضة واألســـلحة التقليدية 

والنجارة والحدادة.

تقـــوم الهيئة العامة للصناعات الحرفية في ســـلطنة عمـــان بتوفير الدعم الفني 

للحرفيني عن طريق تخصيص جائزة سنوية لتشجيعهم وتكريمهم وهي جائزة 

السلطان قابوس لإلجادة الحرفية.

تعـــد صناعـــة الخناجـــر العمانية حرفـــة خالـــدة وموغلة في القـــدم، حيث 

يشـــكل الخنجر الـــذي يحـــرص العمانيون علـــى اقتنائه والظهـــور به في 

املناسبات الرسمية، أحد أهم مكونات الزي العماني األصيل.

} مسقط – مارس العمانيون القدامى الحرف 
والصناعات اليدوية بشـــتى أنواعها بالطرق 
البدائيـــة والتقليديـــة إلى أن ُأدخلـــت عليها 
بعـــض التقنيـــات الحديثة التـــي عملت على 
إضافة لمســـات جمالية وســـرعة في اإلنجاز 

والجودة.
والصناعـــات  الحـــرف  تلـــك  بيـــن  ومـــن 
والســـيوف  الخناجـــر  صناعـــة  التقليديـــة 
والفضيـــات واألســـلحة التقليديـــة والبارود، 
محلي الصنع، والصناعة الفخارية والنســـيج 
والصناعات  والحـــدادة  الخشـــبية  والنجارة 
النحاسية والســـعفيات التي طالما كان بينها 
وبين العماني ارتباط ألن النخلة تعتبر رفيقة 
الحياة منذ القـــدم وكذلك لما تمثله من مصدر 

رزق ودخل في شتى المجاالت.
وتعـــد صناعـــة الخناجـــر العمانية حرفة 
خالدة وموغلة في القدم، حيث يشكل الخنجر 
العمانـــي أحـــد أهـــم مكونات الـــزي العماني 
األصيل والشـــخصية العمانية العريقة، لذلك 
يحـــرص العمانيـــون علـــى اقتنـــاء الخناجر 
والظهـــور بهـــا فـــي المناســـبات الرســـمية 
واالحتفـــاالت الوطنيـــة واألعـــراس وغيرها، 
ال ســـيما وأن الخنجـــر يعتبر رمـــزا من رموز 

األصالة والعراقة والمواطنة.
وقـــد عرف الحرفي ســـعود بـــن محمد بن 
هالل المعولي كأحد أشـــهر الحرفيين بوادي 
المعـــاول في محافظة جنوب الباطنة، الواقعة 
على الساحل الشـــمالي لسلطنة عمان، والذي 
قـــال فـــي تصريـــح صحفـــي إنه ظـــل مالزما 
لصناعة الخنجر العماني منذ حداثة سنه إلى 
اليوم، وقد ارتبط اسمه بالعديد من الصناعات 
الفضية كالخواتم والقالئد واألساور والهدايا 

التذكارية وغيرها.
ويـــروي المعولي أنه ولـــد بقرية أفي لدى 
عائلة محبـــة للزراعـــة والتراث، وأنه ســـافر 
للعمـــل فـــي بعـــض دول الخليـــج كالبحرين 
والمملكة العربية السعودية وعمل في مصانع 
الذهب والفضة، فتعلم الحرفة ثم مارسها لدى 

عودته إلى ســـلطنة عمان في بدايات ستينات 
القرن الماضي.

وحـــول مكونـــات الخنجـــر العماني يقول 
”يتكون الخنجـــر من القرن وهو الجزء العلوي 
ويكون مكســـوا عادة بالفضـــة والجزء الثاني 
ويليه  يعرف بالطوق وهو موضـــع ”النصلة“ 
وهـــو عبارة عن صفائح  الصدر أو ”الطمس“ 
أو أسالك دقيقة وحلقات من الفضة، أما الجزء 
الثالث وهو ”القطاعة“ وتمثل الجسد أو مغمد 
النصـــل وغالبا ما تكون مـــن الجلد المنقوش 
بأسالك من الفضة، أما نطاق الخنجر العماني 
أو الحـــزام  فإنه  ويســـمى محليا ”الحـــزاق“ 
يصنع عادة من الجلد المزين بأسالك فضية“.
وتدخـــل فـــي صناعـــة الخناجـــر الفضة 
والجلـــد والخشـــب واللبـــاد المصنـــوع مـــن 
الصـــوف والمقابـــض المعدنيـــة المصنوعة 
من البالســـتيك أو من قرن حيـــوان الزرافة أو 
مـــن معدن الرصاص ومعـــدن الحديد. وتوجد 
أنواع مختلفة وعديدة من الخناجر كالسعيدي 

والصوري والبدوي والنزواني وغيرها.
المعـــاول  وادي  محافظـــة  تشـــتهر  كمـــا 
بصناعة الفخاريات ومن أشهر من يقوم بهذه 
الحرفة فـــي المحافظة هو الحرفي ســـالم بن 
ســـيف بن ســـالم الســـريري فقد تعلم صناعة 

الفخار وعمره 12 عاما.
وقال الســـريري عن هذه الصناعة ”نصنع 
الفخاريـــات مـــن تربة المدر أو مـــن تربة معز 
أو صربوخ، فليســـت كل التربة صالحة لعمل 
ذلك. ومن المنتجات الفخارية البورمة والدلة 
والمحلب واإلناء والعيانة والمجمر والمبخر 
والجحلـــة والكـــوب أو المشـــرب والفنجـــان 

والجدوية وغيرها“.
أما صناعة الســـعفيات التي يشـــتهر بها 
وادي المعـــاول أيضـــا فتعتمد علـــى النخلة 
بالدرجـــة األولى من خالل اســـتخدام موادها 
و”الليف“  و”الخوص“  األساسية مثل ”الزور“ 
و”الكـــرب“، لتزيين البيـــت وصناعة الخناجر 
والســـفن والقالئد وصناعة الرحى والســـّمة 

والخصف والقفير والشت والمخرف والمعزفة 
والدعون وأمثلة ذلك كثيرة ال تعد وال تحصى.
وقد أبدع ســـليمان بن خلفان بن ســـليمان 
المعولـــي (65 عامـــا) في صناعة الســـعفيات 
بوادي المعاول، حيث شـــارك فـــي العديد من 
المهرجانـــات والمعـــارض كمهرجـــان صاللة 
العـــام الماضـــي وجمعيات المـــرأة العمانية 

وندوة وادي المعاول في ذاكرة التاريخ.
كما تعد صناعة ”المندوس“ من الصناعات 
الخشبية اليدوية التي مارسها األجداد واآلباء 
العمانيـــون ومنهم الحرفي ســـالم بن حمد بن 

سيف المعولي الذي اشتهر بهذه الحرفة.
ويعد المندوس مـــن الموروثات العمانية 
التراثيـــة التقليدية، وهو عبـــارة عن صندوق 
خشـــبي مزخرف بنقوش هندســـية ومسامير 
ذهبية ويحتوي على عدد من األدراج، يستخدم 
قديما لحفظ هدايا العروس ومالبسها وأدوات 

زينتها.
ويدخـــل في صناعـــة المناديس الخشـــب 
والقفـــل  الذهبيـــة  والمســـامير  والمقابـــض 

وغيرها، وتتفاوت أسعارها وفقا ألحجامها.
وال تقتصـــر الحرف والصناعـــات اليدوية 
التقليديـــة فـــي وادي المعاول علـــى الرجال، 
فحســـب، بل تتقاســـمها معهم النساء أيضا، 
حيث تتقن المـــرأة العمانية المهـــن الحرفية 

القديمة كالخياطة اليدوية بمهارة عالية.
وقـــد اعتمـــدن قديما علـــى هـــذه الحرفة 
لتوفير العائد المادي والمالبس ألفراد العائلة 
خصوصـــا األطفـــال وكذلـــك توفير فســـاتين 

األعراس والمناسبات وغيرها.
وتقوم الهيئة العامـــة للصناعات الحرفية 
بدور كبير في االهتمام بالحرفيين ومتابعتهم 
وتشـــجيعهم وتأهيـــل وتدريـــب العاملين في 
هـــذا المجال وتوفير الدعـــم الفني لهم، حيث 
تم تخصيص جائزة لتشـــجيعهم وهي جائزة 
الســـلطان قابوس للجودة الحرفية، كما تبذل 
كثيـــر من الجهـــات الحكومية جهـــودا كبيرة 
في دعم وتشـــجيع الحرفيين كـــوزارة التراث 
والثقافـــة ووزارة الســـياحة ووزارة التجارة 
والصناعـــة مـــن خـــالل إقامـــة المهرجانـــات 
العمـــل  وحلقـــات  والملتقيـــات  والمعـــارض 
والتدريـــب والدعم المالـــي والتكريم وغيرها 
من الفعاليات واألنشـــطة التي تحفز وتشجع 

الحرفي للقيام بعمله على أكمل وجه.

أصالة اآلباء تتقنها أصابع األبناء في وادي المعاول العمانية
 أحد الحرفيني يصنع أواني فخارية في ورشته بوادي املعاول

صناعة الخناجر حرفة يتقنها العمانيون أبا عن جد في وادي املعاول

يزخــــــر املوروث العماني بالكثير من احلرف والصناعــــــات التقليدية التي اتخذها األجداد 
وأبناؤهــــــم من بعدهم مصدرا للرزق. وتعتبر الســــــلطنة من الدول الســــــباقة التي اهتمت 
بالصناعــــــات احلرفية، فقد أولتها احلكومة اهتماما بالغا كونها متثل جزء مهما من هوّية 

وثقافة املجتمع وأحد الروافد التراثية املستوحاة من واقع البيئة العمانية.

الصبر والدقة أبرز ما يميز ممتهني الحرف اليدوية التقليدية 



} الرباط - قال الحسين الوردي وزير الصحة 
المغربـــي، يوم األربعاء، إن رفع الحواجز على 
اإلجهاض ستكون له آثار إيجابية على البالد، 
معتبـــرا أن القانون الجنائي المغربي الحالي 

الذي يجرم اإلجهاض، ”أصبح متجاوزا“.
جاء ذلك خالل مؤتمر عن ”اإلجهاض.. التأطير 
القانوني ومتطلبات الســـالمة الصحية“، عقد 

في العاصمة المغربية الرباط.
وأوضـــح الـــوردي، أن ”رفـــع الحواجـــز 
على اإلجهاض للحفاظ علـــى الصحة البدنية 
والنفســـية لألم وفي حـــاالت االغتصاب وزنا 
المحارم والتشوهات الخلقية للجنين، ستكون 

له آثار إيجابية على البالد“.
وأشـــار الوردي إلـــى أن ”الحكومة ممثلة 
فـــي وزارة العـــدل تعمل على مناقشـــة اإلطار 
القانونـــي والتنظيمـــي الخـــاص باإلجهاض 

الطبـــي في المغرب، وذلك مـــع االحترام للقيم 
الدينية واألخالقية والخلفيات الثقافية ووفقا 

لحقوق اإلنسان المتعارف عليها دوليا“.
وأشار الوردي إلى أن ما سماه ”اإلجهاض 
الســـري غيـــر المأمـــون“ ووضعيـــة النســـاء 
اللواتـــي يتعرضن له والحمـــل غير المرغوب 
فيه أو غير المبرمج، ”يشـــكل فاجعة بالنسبة 
إلـــى المرأة غير المســـتعدة لتحمـــل تبعاته، 
خاصـــة في حالة االغتصـــاب أو زنا المحارم، 
مما قـــد يؤدي إلى ســـلوكيات تترتـــب عليها 

مضاعفات خطيرة ومميتة أحيانا“.
بـــدوره دعا محمـــد الصبار األميـــن العام 
للمجلس الوطني لحقوق اإلنســـان (مؤسســـة 
عموميـــة تعنى بالنهوض بحقوق اإلنســـان)، 
إلى فتـــح حوار عمومي رصيـــن وهادئ حول 
إيقاف الحمـــل غير المرغوب فيـــه، أو إتمامه 

بشـــكل طوعي، وإعطاء مكانـــة خاصة للوقاية 
مـــن الحمل غيـــر المرغـــوب فيـــه، ومراجعة 
التشـــريعات الوطنية التي تحـــرم اإلجهاض 

وحذف العقوبات التي تترتب عليه.
فـــي حيـــن قـــال ســـعد الديـــن العثماني 
الطبيب، ووزير الخارجية المغربية الســـابق، 
إن موضـــوع اإلجهاض ال ينـــم عن توتر فكري 
فـــي المتجمـــع المغربـــي، بل يعكس نقاشـــا 
حـــارا وحيويـــا، ويشـــكل إحـــدى المعضالت 
االجتماعيـــة التـــي تتداخـــل فيهـــا تعقيدات 
قانوينة واجتماعية ودينية ونفسية، وتحتاج 

إلى حوار عميق.
وقـــال العثمانـــي إنـــه ”آن األوان لتعديل 
يوافـــق  بمـــا  المغربـــي  الجنائـــي  القانـــون 
مقتضيات الفقة اإلسالمي وبما يحقق مقاصد 

الحفاظ على صحة المرأة والمجتمع“.

} القاهرة - أكدت دراسة مصرية، هي األولى 
من نوعها، حول ”تقديـــر قيمة العمل المنزلي 
غير المدفوع للنســـاء في مصـــر“، أن ”الزواج 
يؤدي إلـــى زيادة عـــبء العمـــل المنزلي غير 
مدفوع األجر للنســـاء“، مشـــيرة إلـــى أن هذه 
الزيـــادة تمثل ”نقلة نوعية“ ضخمة بالنســـبة 

إلى النساء.
وكشـــفت الدراســـة التـــي أشـــرفت علـــى 
إنجازها الدكتورة ســـلوى العنتري، الخبيرة 
االقتصاديـــة، وصـــدرت عن مؤسســـة المرأة 
الجديدة، أن متوسط ســـاعات العمل المنزلي 
غير مدفـــوع األجر للنســـاء المتزوجات يقدر 
بنحو 37.27 ســـاعة في األسبوع، مقابل 13.80 

ساعة لغير المتزوجات.
وشـــملت الدراســـة 12 ألـــف أســـرة مـــن 
الشـــريحة العمرية التي تقع فـــي تعريف قوة 
العمـــل، في ما بين 15 و65 ســـنة، من مختلف 

المحافظات، بما فيها الريف والحضر.
وبينـــت نتائـــج عينـــة البحـــث الفجـــوة 
الكبيرة بين عدد ســـاعات العمل المنزلي لكل 
من النســـاء والرجال، حيث يبلغ متوسط عدد 
ساعات العمل المنزلي األسبوعية للنساء في 
مصر 30.25 ساعة، مقابل 4.19 ساعات للرجال 
في األسبوع. وتوصلت الدراسة إلى أن أعمال 
الخدمة المنزلية تســـتأثر بالجـــزء األكبر من 
وقت النســـاء المبذول في العمل المنزلي غير 
المدفوع، حيث تســـتغرق نحـــو 47 بالمئة من 
إجمالـــي الوقت بواقع 14 ســـاعة أســـبوعيا، 

مقابل 0.27 ساعة للرجال.
وأظهـــرت الدراســـة أن النســـاء يتحملـــن 
أعمال رعاية األطفال وكبار الســـن والمرضى، 
بواقع 10.47 ســـاعات أســـبوعيا، مقابل ساعة 
واحدة للرجـــال. وحصرت عـــدة وظائف غير 
مدفوعة للنســـاء في مصر، هـــي إعداد الطعام 

والشـــراب وتنظيف المنزل وترتيبه والعناية 
به٬ وغســـل األواني وغسل المالبس والعناية 
بهـــا من كـــي وخياطـــة٬ والعنايـــة بالحديقة 
والنباتات وجلب المياهٕ وإعداد الوقود وتربية 
الدواجن ألغراض االســـتهالك المنزلي وإعداد 
الزبدة والجبن لالســـتهالك المنزلي وتنظيف 
السلع المعمرة وصيانتها وإصالحها وشراء 
مســـتلزمات األســـرة والمنزل ورعايـــة أفراد 
األســـرة المســـنين والمرضى ورعاية األطفال 

والمذاكرة لهم.
كمـــا أوضحـــت أن الزيادة في عـــدد أفراد 
األســـرة تؤدي إلى تزايد عبء العمل المنزلي 
للنســـاء، وتحدث الطفرة في ذلك العبء عندما 
يكون عدد أفراد األســـرة ثالثـــة أفراد، فيرتفع 
متوســـط ســـاعات العمل المنزلي للنساء من 
حوالي 13 ســـاعة في األسبوع إلى حوالي 40 
ســـاعة في األســـبوع، وتصل إلى 48.23 ساعة 

عندما يصل عدد أفراد األسرة إلى أربعة.
وكشفت الدراســـة أن تقديرات قيمة العمل 
المنزلي للنساء تتراوح بين 307.6 مليار جنيه، 
إذا ما ُقيم عمل المرأة بما يمكن أن تنفقه لو

استأجرت شخصا آخر ألداء نفس العمل،  
بمـــا يمثـــل 20.4 بالمئـــة من الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي فـــي الســـنة الماليـــة المنتهية في 
30 يونيـــو 2012، و455 مليـــار جنيه، إذا ما تم 
حساب قيمة األجر الذي ستحصل عليه إذا ما 
اســـتغلت نفس الوقت فـــي أداء عمل آخر، بما 
يمثل 30.2 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي 

في نفس السنة المالية.
يذكر أن النســـاء في مصـــر يمثلن نحو 49 
بالمئة من الســـكان في الشريحة العمرية لقوة 
العمل، ويســـهمن بنحو 46.2 بالمئة على األقل 
من إجمالـــي ســـاعات العمل المدفـــوع وغير 

المدفوع لهذه الشريحة.
وأكـــدت الدراســـة أن ما يشـــاع عن عزوف 
النســـاء عـــن العمـــل وتفضيلهن البقـــاء في 
المنـــزل ”أكذوبة“، وبينت أن ”القهر الذكوري“ 
عبر مؤسســـة الزواج هو السبب الرئيسي في 

عدم استمرارهن في العمل بأجر.
وكشـــفت الدراســـة أنه عند سؤال النساء، 

الالتـــي توقفـــن عن العمـــل بأجر، عن ســـبب 
التوقف، جاء في مقدمة األسباب رفض الزوج 
أو الخطيـــب بنســـبة 44 بالمئة مـــن الحاالت، 
في حين شـــكلت رعايـــة األطفال ســـببا لعدم 
االســـتمرار فـــي العمـــل بنســـبة 15.5 بالمئة. 
وأشـــارت نتائج الدارسة إلى أن الزواج يؤدي 
إلـــى نقل األعبـــاء التـــي كان يتحملها الرجال 
وحدهم إلى النساء، مما يفند التصور الشائع 
بزيادة تقبل الرجال المصريين للمساهمة في 

أنشطة الخدمات المنزلية.
 وأوضحت أن النســـاء العامالت في مصر 
يعانين من ظاهرة ”ورديـــة العمل المزدوجة“ 
والتـــي تتمثل في ورديتي عمـــل إحداهما في 
السوق والثانية في المنزل، ويترتب على ذلك 
أن إجمالي ســـاعات العمل للنســـاء العامالت 
يبلـــغ نحو 68 ســـاعة في األســـبوع مقابل 53 
ســـاعة للرجال٬ ومـــا يثير االســـغراب أن 91 

بالمئة من عمل الرجال المشتغلين في أعمالهم 
الرســـمية مدفوع األجر، في حين أن 46 بالمئة 
من عمل النساء المشتغالت غير مدفوع األجر 

ألنه في المنزل.
النســـوية  الحركـــة  الدراســـة  وطالبـــت 
ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب بتوعية 
المجتمـــع بـــدور العمل المنزلـــي غير مدفوع 
األجـــر فـــي رفاهيـــة المجتمـــع والمســـاهمة 
الحقيقية للنســـاء فـــي النشـــاط االقتصادي. 
كما شـــددت على ضـــرورة االعتـــراف بالعمل 
المنزلـــي غير المدفوع واحتســـابه في الناتج 
القومي، وااللتزام بتضمين إحصائيات النوع 
االجتماعـــي فـــي بيانات الوقـــت المدفوع عن 
ذلـــك العمل، والضغط الســـتصدار التعديالت 
التشـــريعية الالزمة في قانـــون العمل. واألهم 
مـــن ذلـــك اســـتصدار التشـــريعات الخاصـــة 

باقتسام الثروة بين الزوجين.

كمـــا أوصت بضـــرورة الضغـــط من أجل 
تعديـــل قانـــون العمل، بما يضمـــن بيئة عمل 
”صديقـــة لألســـرة“ في مـــا يتعلـــق بإجازات 
الوضع ورعاية الطفل، وإمكانية العمل نصف 
الوقت، وتطوير معاش المرأة المعيلة ليخرج 
من مفهوم المساعدات االجتماعية إلى مفهوم 
الحق فـــي حمايـــة تأمينية تتحملهـــا الدولة 
مقابل مســـاهمة النساء في تطوير رأس المال 

البشري.
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◄ أظهرت دراسة جديدة رصدت 
عادات شرب اخلمر في بريطانيا 

أن الرجال يشربون اخلمر أكثر من 
النساء، وتبلغ ذروة تناول املشروبات 

الكحولية لديهم في عمر اخلامسة 
والعشرين.

◄ كشفت دراسة أميركية، أن النساء 
يعجنب بالرجال الذين يجعلونهن 
يضحكن، بينما يرغب الرجال في 
مواعدة النساء الالتي يقدرن روح 

الدعابة لديهم.

◄ أشارت دراسة جديدة إلى أن 
عقول كبار السن أفضل من العقول 

الشابة في بعض املناطق باملخ. 
وأوضحت أن األشخاص الذين 

يبلغون 40 و50 عاما يقومون 
بالتفكير أفضل.

◄ توصلت نتائج دراسة قامت 
بها إحدى أهم شركات التنظيف 

والتطهير في بريطانيا إلى أن 
حقائب اليد النسائية من أكثر 
األشياء تلوثا باجلراثيم، حتى 

أنها تتخطى ما قد يحتويه ”مقعد 
احلمام“ من هذه اجلراثيم.

◄ كشفت دراسة نشرت في ”دورية 
األكادميية الوطنية للعلوم“ أن 

املجتمع الهندي يضع الشابات على 
أدنى درجات السلم االجتماعي، 

وأشارت إلى أن الشابات املتزوجات 
حديثا لهن مكانة اجتماعية أقل من 

النساء األكبر سنا.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن تلقي 
املوظفني لرسائل بريد بعد ساعات 

عملهم يثير غضبهم واستياءهم من 
كم أعباء هذا العمل، وتطرقت إلى 

تنامي سيطرة االتصاالت اإللكترونية 
في نسيج حياة كل فرد.

باختصار

[ عمل المرأة في المنزل يستغرق 30 ساعة اسبوعيا دون أجر [ {القهر الذكوري} سبب عدم استمرار المرأة في العمل
األعمال املنزلية ترهق كاهل كل إمرأة، وتضاعف معاناتها مع وجود األطفال وما يتطلبونه 
من رعاية وعناية، وتؤكد الدراســــــات أن املرأة التي ال تعمل قد تتجاوز ســــــاعات األعمال 
املنزلية التي تؤديها ساعات املرأة العاملة، لذلك تتالت دعوات املدافعني عن حقوق النساء 

إلنصاف املرأة القابعة في املنزل والتي تؤدي أعماال طائلة دون أجر.

جمال

خطوات للتخلص 

من تعرق القدمين

تطوير معاش املـــرأة املعيلة 

ليخرج من مفهوم املساعدات 

االجتماعيـــة إلى مفهـــوم الحق 

في حماية تأمينية

◄

الزواج يضاعف عبء العمل المنزلي على النساء

صـــرح جراح التجميـــل الدكتور ديـــس فرنانديز، بـــأن على الناس 

التوقـــف عن غســـل وجوههـــم عند االســـتيقاظ صباحـــًا، لتجنب 

التجاعيد والحفاظ على الزيوت الطبيعية للبشرة.

أكد خبير العطور العاملي مايكل إدواردز أن العطور الخضراء غير 

مفضلة لدى النســـاء ألنهن يرون أن رائحتها تشبه رائحة العشب، 

على الرغم من أنها روائح تنبض بالحياة.

يســـاعد قناع البقدونـــس على التخلص من الحبـــوب املزعجة التي 

تتواجـــد فـــي الوجـــه، حيث يعمـــل على إطفائهـــا وتنقية البشـــرة 

وتخليصها من الشوائب املتعددة.

الدكتورة سلوى العنتري:

االعتراف بالعمل المنزلي 

غير المدفوع واحتسابه 

في الناتج القومي

على خطى أيقونات اإلمارات

} تفتخر اإلمارات بنسائها الالتي أعطين 
صورة مشرقة عن دور المرأة الريادي في 

صناعة مستقبل البالد والمساهمة في 
استقرارها، في الوقت الذي ما زالت فيه 
النساء في دول الجوار يعانين من جور 

السلطة الذكورية التي تحرمهن من أبسط 
الحقوق.

وال يبدو لي أن اختيار مجلة ”أريبيان 
بزنس ماغازين“، وزيرة التنمية الدولية 
الشيخة لبنى القاسمي للسنة الخامسة 

على التوالي على أنها المرأة األكثر تأثيرا 
في العالم اعتباطيا، بقدر ما هو شهادة 
تشرف اإلمارات وكل الدول العربية على 

حد السواء.
لقد آمنت دولة اإلمارات منذ نشأتها 

بأن حاضرها ومستقبلها ال يمكن أن 
يكونا بأيدي الرجال وحدهم، وهذه حقيقة 

قد صدحت بها المجلة حين قالت ”إن 
الشيخة لبنى لم تكن أيقونة لنساء المنطقة 

ومنافحة عن حقوقهن فقط، بل إنها جزء 

مهم في صعود موقع اإلمارات ونموه على 
الصعيد الدولي“.

وعلى الرغم من أن المجلة احتوت 
في قائمتها على أسماء من دول عربية 

أخرى، إال أن ذلك ال يجعلنا نجيز المقارنة 
بين ما تحظى به المرأة اإلماراتية من 

حقوق وحريات مكنتها من أن تتبوأ أرقى 
المناصب، وبين الواقع القاتم لنظيرتها في 
بقية األقطار العربية األخرى التي ما زالت 

تصنف المرأة على أنها عضو قاصر في 
المجتمع، ومهمتها ال تتعدى إطار األسرة 

المحدود والضيق.
كما أن هذا ال يجعلنا أيضا ننكر أن 
العالم العربي يزخر بنساء كثر رائدات 

في العديد من المجاالت، إال أن أغلبهن إما 
هجرن أوطانهن بسبب السياسات القمعية 

التي مورست ضدهن وإما زج بهن في 
السجون والمعتقالت، وإما قدمن العديد من 

التضحيات والتنازالت من أجل نيل بعض 
الحقوق. تبدو الهوة كبيرة بين ما تثمنه 
اإلمارات من خالل تعليم المرأة وتأهيلها 

لتكون عضوا فاعال في المجتمع، وبين 
ما تقدره األحزاب الدينية والطائفية في 

العراق التي ال هم لها سوى إعادة المرأة 

إلى قرون التحجيب والتكميم تحت مظلة 
الدين وباسم قوامة الرجال.

إن الصورة الناصعة التي قدمتها 
النساء اإلماراتيات في التصنيفات 

المحلية والعالمية لم تأت من فراغ، بل 
من استراتيجيات هذا البلد المؤمن بقيمة 

المرأة في المجتمع وبأهمية المساواة بين 
الجنسين في الحقوق والتي ال خيار عنها 

في تحقيق االستقرار والتنمية.
وتمثل المؤشرات الدولية خير دليل 
على المكانة الهامة التي تحتلها المرأة 

اإلماراتية في مجتمعها والتي كانت جديرة 
بها، وخولت لها بالتالي منافسة الرجال 

في المحافل الدولية واإلقليمية وشد 
االنتباه وكسب االحترام والتقدير.

ويثير تميز النساء في الحكومة 
اإلماراتية مسحة من التفاؤل في العديد 

من األوساط المدنية والسياسية العربية 
والعالمية، فالمرأة قادرة على صناعة 

النجاح أيضا، لو كانت أكف الرجال معها، 
فليت كل امرأة عربية تستطيع أن تأخذ 

مكانتها الحقيقية في مجتمعها وتسترد 
دورها الفعلي الذي همشته قوى الردة 

لسنوات طويلة.

يمينة حمدي

} كشـــف موقع ”غيزوندهايت“ األلماني 
أن العرق فـــي القدميـــن مرحلة مرضية 
عندما تزيد كمية العرق التي تفرزها كل 
قدم عـــن 50 مليغراما كل دقيقة، وذكر أن 
أولى خطوات التغلب على رائحة العرق 
الكريهـــة للقدميـــن تتمثـــل فـــي اختيار 
جوارب مصنوعة من مواد ال تكتم العرق 
وهنا يجـــب االبتعاد تماما عن الجوارب 

المصنوعة من األلياف الصناعية. 
وبالنسبة إلى األحذية يفضل ارتداء 
أحذيـــة بفتحـــات. أمـــا بالنســـبة لمـــن 
يضطـــرون إلى ارتـــداء األحذية المغلقة 
تماما لظروف العمل على ســـبيل المثال، 
فعليهـــم اختيار أحذية من الجلد والبعد 

تماما عن مشتقات البالستيك.
كمـــا ينصـــح الخبراء، وفقـــا لتقرير 
موقـــع ”غيزوندهايـــت“، بعمـــل حمـــام 
للقدميـــن فـــي الصبـــاح ثـــم تجفيفهما 
جيـــدا، مـــع الحـــرص علـــى التجفيـــف 
الجيـــد لما بين األصابـــع، وإزالة الجلد 
الزائـــد ويمكن أيضا لمن لديه المزيد من 
الوقت اســـتخدام مجفف الشعر لضمان 

التجفيف التام للقدمين.
وتتميز المريمية بأنها تقلل التعرق، 
لذا يمكن وضـــع القليل منهـــا في الماء 
الذي توضع فيه القدمان. كما يمكن خلط 
أوراق السنديان والزعتر وأوراق الجوز 
وشـــجرة الصفصاف في الماء وغليه ثم 
استخدامه بعد أن يبرد كحمام للقدمين.

تعديل قانون الشغل يضمن بيئة عمل {صديقة لألسرة}

 رفع الحواجز عن اإلجهاض في المغرب يؤثر إيجابيا في المجتمع
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◄ قرر مجلس إدارة نادي شباب 
خنيفرة تخصيص مكافآت مالية 

هامة لالعبيه قصد حتقيق 
االنتصار على الوداد البيضاوي 
متصدر مسابقة الدوري املغربي 
في اللقاء الذي سيجمع الطرفني 

نهاية األسبوع احلالي.

◄ ينتظر االحتاد املصري عودة 
األرجنتيني هيكتور كوبر املدير 

الفني للمنتخب من أسبانيا 
االثنني املقبل للفصل في العروض 

املقدمة لودية الفريق املقرر 
خوضها في مارس احلالي.

◄ أشعل األهلي املنافسة على 
صدارة الدوري السعودي بعد 
تغلبه على ضيفه جنران ٢-١ 

في لقاء مؤجل من املرحلة الـ١٥ 
على ملعب مدينة امللك عبدالله 

الرياضية بجدة.

◄ اعترف العب املنتخب 
العراقي ونادي الزوراء سابقا 

غيث عبدالغني أن عدم استقرار 
الصورة الفنية كانت وما زالت 

السمة التي جتمع أندية الدوري 
العراقي املمتاز في املوسم احلالي.

◄ تعقد اللجنة الفنية التابعة 
لالحتاد الكويتي لكرة القدم، 
اجتماعا مع التونسي نبيل 

معلول من أجل االستعداد للقاء، 
الذي سيجمع األزرق مع منتخب 

كولومبيا يوم ٣٠ من الشهر 
احلالي.

◄ أعلن االحتاد اإلماراتي لكرة 
القدم عن مشاركة إماراتيتني في 

حتكيم مباريات بطولة قبرص 
الدولية لكرة القدم للمنتخبات 

النسائية. وتقام البطولة مبشاركة 
٨ منتخبات أوروبية وآسيوية.

صراعات متفاوتة للعرب في دوري أبطال أفريقيا
[ وفاق سطيف الجزائري في مهمة سهلة واألهلي المصري يأمل في انطالقة قوية

} الرياض - حتتدم املنافسة بني فرق الدوري 
الطموحات  الســـعودي للمحترفـــني في ظـــل 
العريضـــة واملتباينـــة بـــني املتنافســـني على 
املراكـــز املتقدمـــة وأخرى تفضـــل الهروب من 

شبح الهبوط. 
األمـــر الذي ينـــذر مبواجهـــات نارية بني 
الفـــرق بدءا مـــن اجلولـــة الـ19 التـــي تنطلق 
منافســـاتها اجلمعة بإقامة 3 مواجهات وذلك 
عندمـــا يســـتضيف العروبة متصـــدر الدوري 
فريـــق النصر، في مـــا يحـــل الفيصلي ضيفا 
على التعاون ويواجه الهالل نظيره الفتح. في 
املباراة األولـــى، يحل النصر ضيفا ثقيال على 
العروبة، ويريد النصر من خالل هذه املواجهة 
االبتعـــاد أكثـــر بصدارة جـــدول ترتيب الفرق 

لالقتراب خطوة نحو التتويج باللقب. 
ويحتل النصـــر صـــدارة الترتيب برصيد 
45 نقطـــة بفارق أربع نقاط عن األهلي صاحب 
املركـــز الثاني. ويدخـــل النصر هـــذه املباراة 
بـــروح معنوية مرتفعة بعـــد تأهله، بصعوبة، 
لـــدور الــــ16 للـــكأس بعدما فاز علـــى مضيفه 

الوحدة 2-1 الثالثاء املاضي. 
ويأمـــل خورخي دا ســـيلفا املديـــر الفني 
للنصر أال يؤثر ضغط املباريات على الالعبني 

حتى يواصلوا مسيرتهم نحو حصد اللقب.
أبدى املدرب األرغواني داسيلفا امتعاضه 
من األداء الـــذي ظهر به الفريـــق في مواجهة 
الوحـــدة، وبني داســـيلفا أن بعـــض الالعبني 
لم يقدموا ما يشـــفع لهم باالســـتمرار وعليهم 
مراجعـــة حســـاباتهم فـــي املرحلـــة املقبلـــة، 
مطالبا اجلميع بضـــرورة االلتزام بالتدريبات 
واحملافظة علـــى الواجبـــات اليومية املنوطة 

بعهدتهم كالعبني محترفني. 
ويلعب النصـــر في بطولتـــني، إلى جانب 
بطولـــة الدوري، همـــا الـــكأس ودوري أبطال 
آسيا. ويبرز في الفريق عبدالله العنزي وعمر 
هوســـاوي وخالـــد الغامدي وعـــوض خميس 

وأحمد الفريدي ومحمد السهالوي والبحريني 
محمد حســـني والبولندي أدريان ميرزيفسكي 
واألوروغويانـــي فابيـــان اســـتويانوف، فـــي 
الوقـــت الذي ســـيفتقد فيـــه جهـــود الثالثي 
إبراهيـــم غالب وشـــايع شـــراحيلي وحســـن 

الراهب بداعي اإلصابة. 
فـــي املقابل يدخـــل العروبة هـــذه املباراة 
منتشـــيا هو اآلخر بعـــد وصوله لـــدور الـ16 
للكأس بعدما تغلب على حطني بثالثية االثنني 
املاضـــي. ويأمـــل العروبة فـــي حتقيق نتيجة 
إيجابية أمام النصر اليوم اجلمعة لتحســـني 
مركزه في جدول ترتيب الدوري واالبتعاد عن 
الهبوط للدرجة الثانية. ويحتل العروبة املركز 
الــــ13، وهو أحـــد املراكز التي تـــؤدي للهبوط 

للدرجة الثانية، برصيد 12 نقطة. 
وحرص تيتـــا فاليرو املدير الفني للعروبة 
على التأكيـــد أن العبيه جاهزون لهذه املباراة 
وأنهم يعتبرون مبارياتهم القادمة في الدوري 
مباريات كؤوس حتى يحسنوا من مركزهم في 

جدول املسابقة. 
وفـــي مبـــاراة أخـــرى يســـتضيف الهالل 
نظيـــره الفتح. ويريـــد دونيس املديـــر الفني 
للهـــالل اســـتغالل الدفعـــة املعنويـــة الكبيرة 

لالعبيه بعـــد الفوز على اجليـــل 4-1 الثالثاء 
املاضي في مســـابقة الـــكأس، لتحقيق الفوز 
في هذه املباراة. ويســـعى الهالل الذي بدأ في 
استعادة مســـتواه في املباريات األخيرة، بعد 
فترة من تذبذب املستوى، حلصد نقاط املباراة 
كاملة الســـتعادة املركز الثالـــث املؤهل لدوري 

أبطال آسيا. 
ويحتل الهالل حاليا املركز الرابع برصيد 
25 نقطة بفـــارق نقطة واحدة فقط عن االحتاد 
صاحب املركز الثالث. ويســـعى الفتح في هذه 
املباراة إلى حتقيـــق نتيجة إيجابية للثأر من 

هزميته في مباراة الدور األول 2-1. 
ويعلـــم فريـــق الفتـــح متامـــا أن الهـــالل 
لن يكـــون صيدا ســـهال لذلك اســـتعد الفريق 
جيـــدا لهذه املبـــاراة وتعاهـــد الالعبون على 
بذل أقصـــى جهودهم لتقـــدمي أداء جيد يليق 

بالفريق وحتقيق الفوز. 
ويحتـــل الفتـــح املركـــز الــــ8 برصيـــد 19 
نقطة. كمـــا يلعب اليـــوم أيضـــا التعاون مع 
الفيصلـــي في مبـــاراة لفريقني فـــي منتصف 
جدول الترتيب. ويحتل التعاون املركز السابع 
برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الفيصلي املركز 

السادس برصيد 27 نقطة.

 النصر أمامه فرصة االقتراب خطوة إضافية نحو اللقب

ــذي بــدأ فــي اســتــرداد  الــهــالل ال

األخيرة،  املباريات  في  مستواه 

املــركــز  اســتــعــادة  إلـــى  يسعى 

الثالث املؤهل ألبطال آسيا

◄

رياضة

النصر يبحث عن االبتعاد في قمة الدوري السعودي

«نادي الشـــرطة، وفقا للمعطيات الفنية واإلدارية واملالية، يعتبر 

األوفـــر حظا واألكثر قربا من نيل لقب الدوري العراقي املمتاز لكرة 

القدم في املوسم الحالي».

علي وهيب 
العب فريق الطلبة واملنتخب العراقي سابقا

«يلعب ضمن فريـــق املنتخب املغربي األوملبي 6 أو 7 العبني من 

الوداد، ومن املستحســـن أال يســـتدعي الزاكـــي أي العب آخر وإال 

سأجد نفسي أنا واملدرب املساعد وحدنا في الفريق».

جون توشاك 
مدرب الوداد البيضاوي املغربي

«طالبـــت الالعبني بأهميـــة الفوز في املباريـــات املقبلة، وأوضحت 

لهـــم أن املحافظة علـــى الصدارة تتطلـــب تركيزا كبيـــرا وجهودا 

مضاعفة وال يوجد منافس قوي وآخر غير قوي في كرة القدم». 

زالتكو داليتش 
املدير الفني لفريق العني اإلماراتي

متفرقات

باختصار

} القاهرة  - ينطلق وفاق ســـطيف اجلزائري 
في حملة الدفاع عـــن لقب بطولة دوري أبطال 
أفريقيـــا لكـــرة القدم حينما يحـــل ضيفا على 
فريـــق ريال بانغول بطل غامبيا في ذهاب دور 
الـ32 للمســـابقة، في ما يسعى األهلي املصري 
صاحب الرقم القياســـي في عـــدد مرات الفوز 
بالبطولة (8 مرات) إلى حتقيق بداية قوية في 
املســـابقة عندما يخرج ملواجهة فريق اجليش 

الرواندي. 
وتبدو مهمة وفاق سطيف، املنتشي بفوزه 
بلقـــب كأس الســـوبر األفريقـــي ألول مرة في 
تاريخ األندية اجلزائرية على حســـاب األهلي 
الشهر املاضي، سهلة لتحقيق نتيجة إيجابية 
تسهل من مهمته قبل لقاء العودة الذي سيقام 
علـــى ملعبـــه بعد أســـبوعني، في ظل ســـعيه 
لالحتفاظ باللقب للعـــام الثاني على التوالي. 
وعلى النقيض متاما، يواجه مواطنه مولودية 
العلمة مهمة صعبة للغاية عندما يســـتضيف 
أشـــانتي كوتوكو الغاني، بطل املسابقة عامي 
1970 و1983، فيمـــا يلتقـــي احتـــاد العاصمة، 
املمثـــل الثالث للكرة اجلزائرية في املســـابقة، 

مع ضيفه جمعية بكني السنغالي.
مـــن جانبـــه، يخـــوض األهلي لقـــاءه مع 
مضيفـــه اجليش الروانـــدي وهو يضع نصب 
عينيه ضـــرورة حتقيق فوز كبيـــر يبرهن من 
خاللـــه عن رغبتـــه األكيدة في املنافســـة بقوة 
على لقـــب املســـابقة، التي ودعهـــا مبكرا من 
دور الـ16 في نســـختها املاضية، قبل أن ينتقل 
للعب في كأس االحتاد األفريقي (الكونفدرالية 
األفريقيـــة) التي تـــوج بلقبها العـــام املاضي 

للمرة األولى في تاريخ األندية املصرية. 
وأعرب األســـباني خوان كارلوس غاريدو 
املديـــر الفني لألهلي عن أمله في قيادة الفريق 
األحمـــر نحو التتويـــج باللقب هذا املوســـم، 
مشـــيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة املواجهة 
أمـــام اجليش الرواندي. وصـــرح غاريدو قبل 
السفر إلى رواندا بأن ”مواجهة اجليش تبدو 
هامـــة للغاية، ويتعني علينا بذل أقصى اجلهد 
من أجـــل جتاوز أولى العقبات في املســـابقة، 

ودائما ما تتسم املباريات األولى في أي بطولة 
بالصعوبة“. 

وأضاف ”نـــدرك قيمة البطولـــة األفريقية 
وينبغـــي علينـــا تقـــدمي أفضل مســـتوى من 
أجـــل اســـتعادة اللقـــب الغائب، وسنســـعى 
بقـــوة لتحقيق إجناز كروي آخـــر يضاف إلى 
إجنازاتنـــا“. وأوضـــح مدرب األهلـــي ”منتلك 
أفضل الالعبني في القارة الســـمراء، وســـوف 
نظهر ذلـــك فـــي البطولـــة، وأرى رغبة جنوم 
الفريق الشديدة في تقدمي أفضل ما لديهم من 
أجل إســـعاد جماهيرهم الغفيرة“. في املقابل، 
يســـعى ســـموحة املصري، الذي يشـــارك في 
املسابقة للمرة األولى في تاريخه، إلى حتقيق 
املفاجـــأة عندمـــا يلتقـــي مع مضيفـــه إنيمبا 
النيجيري، املتوج باللقب عامي 2003 و2004. 

ومازال األهلي وســـموحة يعانيان من عدم 
خوض أي مباراة رسمية محلية منذ ما يقرب 

من شهرا ونصف، عقب توقف النشاط الكروي 
في مصر بعدما لقي 22 مشـــجعا حتفهم خالل 
تدافع جماهيري قبـــل إحدى مباريات الدوري 
املصـــري فـــي الثامـــن مـــن فبرايـــر املاضي. 
ويخوض الرجاء البيضـــاوي املغربي، املتوج 
باللقب في ثالث مناســـبات، اختبـــارا صعبا 
عندما يحـــل ضيفا علـــى فريق كايزر شـــيفز 

اجلنوب أفريقي. 
وكان الرجـــاء قـــد اجتـــاز عقبـــة الـــدور 
التمهيدي عن جدارة بعدما تخطى عقبة فريق 
الشـــياطني السود الكونغولي 6-2 في مجموع 
مباراتـــي الذهـــاب والعودة، ويرغـــب الفريق 
املغربـــي في جتنب اخلروج املبكر من البطولة 

التي لم يتوج بها منذ 16 عاما. 
ويبـــدأ ممثـــال الكـــرة التونســـية الترجي 
البطولـــة  فـــي  مشـــوارهما  والصفاقســـي 
خـــارج ملعبهمـــا، حيـــث ينتقـــل الترجي إلى 

الكاميـــرون ملواجهـــة كوزمـــوس دي بافيـــا، 
بينما يطير الصفاقســـي إلـــى توجو ملالقاة 
فريق سيماســـي. ويســـتضيف قطبا الكرة 
الســـودانية، الهـــالل واملريـــخ، فريقا بيج 
بولتـــس املاالوي وكابوســـكورب األنغولي، 

ويحـــدو ممثـــال الكـــرة الســـودانية األمل في 
اجتيـــاز عقبة دور الــــ32 واالقتراب خطوة من 

التأهل إلى مرحلة املجموعات في البطولة.
كما يشـــهد دور الـ32 العديـــد من اللقاءات 
متفاوتـــة القـــوة، حيـــث يلتقـــي ماميلـــودي 
صـــن داونـــز اجلنـــوب أفريقي مـــع مازميبي 
الكونغولـــي، بطـــل املســـابقة أربـــع مـــرات، 
ويستضيف القطن الكاميروني فريق بولوندي 
بطل الكونغو الدميقراطية وغورماهيا الكيني 
مع ليوبار الكونغولي ومانغا سبور الغابوني 
مع ضيفـــه امللعب املالـــي وزيســـكو يونايتد 

الزامبي مع كالوم الغيني.

تدخل األندية العربية غمار سباق منافسات 
ــــــدوري أبطال أفريقيا  ذهــــــاب الدور الـ32 ل
لكرة القــــــدم وتنطلق هذه الفــــــرق بحظوظ 
متفاوتة باعتبار صعوبة الرهان األفريقي.

وفاق سطيف واألهلي يرفعان الراية العربية في السباق القاري

◄ قال املدرب بادو الزاكي املدير الفني 
للمنتخب املغربي إنه اختار العناصر 

األكثر استحقاقا لتمثيل األسود في 
الوقت احلالي في ودية األوروغواي نهاية 

مارس احلالي بأكادير. وأضاف مدرب 
األسود أنه كان مكرها على اختيار قائمة 

طويلة من الالعبني حتسبا للمفاجآت 
املمكن حدوثها وفي مقدمتها اإلصابات، 

حيث قال ”القائمة استجابت للمنطق 
والعناصر التي حضرت 

هي األكثر إقناعا في 
الفترة احلالية وهي 
امتداد لألسماء التي 

حضرت معسكر 
البرتغال مع 

إضافات فرضتها 
عوامل مختلفة 
من تألق بعض 
الالعبني الذين 

يستحقون 
أخذ فرصتهم 
باملجموعة“. 

◄ جدد النجمان رافاييل نادال وروجيه 
فيدرر انتقادهما السابق لبطولة كأس 

ديفيس لفرق تنس الرجال مع استعداد 
البطلني السابقني للمشاركة في بطولة 

إنديان ويلز لألساتذة هذا األسبوع. 
ويشارك فيدرر في هذه البطولة منتشيا 

بإحراز لقبه الـ7 في دبي الشهر 
املاضي. أما نادال، الذي 

أحرز لقب إنديان ويلز في 
أعوام 2007 و2009 و2012 

، فقد أحرز مؤخرا لقبه 
األول منذ بطولة روالن 

غاروس في الصيف 
املاضي عن طريق 

بطولة بوينس آيرس 
على املالعب الرملية. 

ووجه كال النجمني 
انتقادا الذعا لتنظيم 

االحتاد الدولي للتنس 
لبطولة كأس ديفيس 

التي يعود تاريخها إلى 
مئة عام.

◄ أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
املدير الفني لتشيلسي اإلنكليزي، عن 

سعادته الكبيرة من أداء جنمه الدولي 
املصري محمد صالح املعار إلى فيورنتينا 

اإليطالي، مشيرا إلى أنه يحقق الهدف 
من هذه الصفقة. وقال مورينيو ”أطالب 

صالح باالستمرار على نفس األداء طوال 
املوسم، الالعب يقوم بعمل 

رائع مع فيورنتينا“. 
وأضاف ”ما يحققه 

هذا النجم املصري هو 
الهدف الذي سعينا إليه 

عندما اتخذنا 
قرار إعارته، 

الالعب 
ال يزال 
صغيرا 
وال بد أن 
يستمر على ما 

يقدمه“.
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الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي املــغــربــي 

يخوض اختبارا صعبا عندما يحل 

شيفز  كايزر  فريق  على  ضيفا 

الجنوب أفريقي

◄

◄ تفوق كريس بول في مواجهته 
الثنائية مع راسيل ويستبروك ليقود 

فريقه لوس أجنلوس كليبرز للفوز على 
مضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر 108-120 
في مسابقة دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني. وكان ويستبروك قد جنح 

في تسجيل ثالثيات عشرية 
(أكثر من 10 نقاط و10 

متابعات و10 متريرات 
حاسمة في مباراة واحدة) 
خمس مرات في مبارياته 

الست األخيرة مع 
ثاندر، ولكنه اكتفى 

أمس بتسجيل 24 
نقطة و7 متريرات حاسمة 
لفريقه الذي توقفت سلسلة 

انتصاراته املتتالية على 
أرضه عند سبع مباريات. 1 الثالثاء 

الفوز يق

حو اللقب

و و ي
في مسابقة دوري ك
للمحترفني. وكان و
في تسجيل
(أكثر من
متابعا
حاسم
خمس
الس
ثان
أمس
نقطة
لفريقه
انتصا
أرض

◄ خسر ساوبر املنافس في بطولة العالم 
لسباقات فورموال1 للسيارات االستئناف 

الذي قدمه ملنع السائق الهولندي 
جيدو فان دير غارد من إجبار الفريق 

السويسري على السماح له بالقيادة له 
هذا املوسم. ورفضت احملكمة استئناف 

ساوبر أمس اخلميس وأمرته بدفع 
التكاليف القانونية قبل 
ثالثة أيام على السباق 
االفتتاحي للموسم في 

ملبورن. وبعد احلكم األول 
قال فان دير غارد إنه 

يتطلع إلى العودة 
للفريق والقيادة 

له على حلبة 
البرت بارك 

في بداية 
األسبوع. 

وأضاف ”ال تزال 
عالقتي جيدة جدا 

بالفريق“.

نونية قبل 
ى السباق
موسم في

 احلكم األول
غارد إنه 

عودة 
دة 

زال 
جدا 



} نيقوســيا - يختلس بايـــرن ميونيخ النظر 
نحو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 
برلني في يونيو، بعد انتصاره الســـاحق 0-7 
على شاختار دونيتســـك وهي نتيجة أرسلته 

لدور الثمانية.
وكان أداء بطل أوروبا خمس مرات -الذي 
نـــال اللقب آلخر مرة في 2013 كما بلغ النهائي 
فـــي 2010 و2012 – رائعا ليعـــادل أكبر نتيجة 
فـــي مراحل خـــروج املهزوم فـــي تاريخ دوري 
األبطـــال. وقال املدافع جيـــروم بواتنغ ”نتوق 
للذهـــاب إلى برلني. ســـنرى من ســـنواجه في 
دور الثمانيـــة وال يـــزال الطريـــق طويال نحو 

النهائي“.
ولعب بايرن في نهائـــي 2012، على أرضه 
فـــي ميونيخ وخســـر أمام تشيلســـي بركالت 
الترجيح. ونهائـــي هذا العام في برلني فرصة 
للتعويـــض بانتصـــار علـــى أراض أملانيـــة. 
ويصنف بايرن نفسه على نحو صحيح ضمن 
املجموعة املرشـــحة إلحراز اللقب بعد موســـم 

آخر من ثبات املستوى محليا وأوروبيا.
وفـــي دوري األبطال لم تتلق شـــباك بايرن 
أي هدف في أربع مباريـــات على ملعبه بينما 
ســـجل 13 هدفا. وقال املـــدرب بيب غوارديوال 
إنـــه ”يـــدرك مـــا ينتظر فريقـــه إذا خـــرج من 
البطولـــة“. وميكنـــه توقع املزيـــد من الضغط 
في دور الثمانية مع ارتفـــاع التوقعات لعنان 
الســـماء فـــي ميونيـــخ. ويبدو لقـــب الدوري 
احمللـــي في طريقه للبقاء في ميونيخ إذ يتقدم 
بايرن بفـــارق 11 نقطة على أقرب مالحقيه في 
الصدارة، كما يسير مشوار دفاع عن لقب كأس 

أملانيا جيدا.
لكن الـــكأس األوروبية هي ما يرغب بايرن 
في رفعهـــا مجددا ومـــا يحتاجـــه غوارديوال 
ليحول موســـمه الثاني في النـــادي البافاري 
ملوســـم من احملتمل أن يكون أســـطوريا. ومع 
عدم إظهار ريال مدريد حامل اللقب مســـتواه 
القـــوي الذي قدمه املوســـم املاضـــي وخروج 

البطل السابق تشيلسي ووجود برشلونة فقط 
في حالة قد تشـــكل تهديدا حقيقيا لبايرن على 

مدار مباراتني فإن احلماس ميكن تفهمه.
وفي ظل عودة القائد فيليب الم عقب تعافيه 
من كسر في الكاحل واستعادة مهدي بنعطية 
للياقتـــه وتألق املدافع هولغر بادشـــتوبر بعد 
عامني تقريبا من الغياب ســـيكون بايرن أقوى 
فـــي املراحل األخيـــرة من البطـــوالت الثالث. 
ويقتـــرب الغائبان منـــذ فترة طويلة بســـبب 
اإلصابـــة تياغـــو الكانتـــارا ومارتينيـــز مـــن 
العودة للعب وهو ما سيعزز أكثر من خيارات 
غوارديوال. وقال كارل هاينز رومنيغه الرئيس 
التنفيـــذي لبايرن ”حصلنا علـــى احترام عالم 
كرة القدم فـــي أوروبا. اآلن أعتقد أننا لســـنا 
فريقا يرغب أي ناد فـــي مواجهته خالل قرعة 

دور الثمانية“.
مـــن ناحية أخرى ألقـــى البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب تشيلسي بالالئمة في الهزمية 
املريرة أمام باريس ســـان جيرمـــان على عدم 
التركيز وغياب الثقة لدى العبيه بعد اخلروج 
مـــن دوري أبطال أوروبا على يد بطل فرنســـا 
الـــذي قضى معظـــم زمن املبـــاراة يلعب بـ 10 
العبني. وقال مورينيو ”حني تســـتقبل شباكنا 
هدفـــني من كرات ثابتة، األمر فيه، دليل واضح 

على ما أقول، إنه نقص في التركيز.. إنه غياب 
للمسؤولية بعدم الرقابة وترك مساحات“. 

وأضاف حني سئل عن األداء الغريب لفريقه 
”أريـــد أن أعـــرف“. وقال املـــدرب البرتغالي إن 
فريقـــه، متصدر الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز، 
يحتـــاج الســـتعادة التركيز ســـريعا والتركيز 
على مواجهة ســـاوثامبتون يوم األحد. وتابع 
”علينا أن نرد، فقدنا التركيز حتى لو كنا فزنا.. 
كانـــت لنا خطوات هامة أخـــرى أمامكم وأمام 
فرق أخرى.. فقدنـــا التركيز وفي هذه اللحظة 

أمامنا أن نحاول الفوز بدوري األبطال“. 
وتابـــع "علينـــا أن ننهـــض. لدينـــا دوري 
إنكليـــزي ممتـــاز لنفوز بـــه. ودعنا منافســـة 
ولكـــن ليســـت هـــذه حلظة للبـــكاء كمـــا أنها 
ليست للضحك أيضا. علينا أن ندرس الوضع 
ونحصل على ثالث نقاط األســـبوع املقبل. إذا 
فزنـــا بالدوري وكأس رابطة األندية اإلنكليزية 
احملترفة. فاملوسم سيكون رائعا". وبسؤاله عن 
أداء احلكم الذي أشهر ســـبع بطاقات صفراء 
باإلضافة إلى واحدة حمراء إلبراهيموفيتشن 
قال مورينيو "حكام خط املرمى مضيعة للمال".
وأشـــاد لـــوران بالن مدرب ســـان جيرمان 
باالنتصار واعتبره حلظة محورية في املشوار 

نحو الدخول ضمن صفوة فرق أوروبا.

رياضة
23 الجمعة 2015/03/13 - السنة 37 العدد 9855

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الصراع يحتدم على القمة بين قطبي الليغا
[ برشلونة يبحث عن التمسك بالصدارة [ ريال مدريد يتوق إلى تضميد جراحه قبل مواجهة الكالسيكو

} مدريــد - ينزل فريق برشـــلونة ضيفا على 
نظيـــره إيبار يوم غد الســـبت، ويســـتضيف 
ريال مدريد ليفانتي يـــوم األحد، في مباراتني 

سهلتني نسبيا لقطبي الليغا.
وتغيـــرت أمور كثيرة في غضون أســـبوع 
حيث كشـــف أتلتيك بلباو التراجع الكبير في 
مســـتوى ريـــال مدريـــد بتغلبه عليـــه 1-0 في 
املرحلـــة املاضية، فلم يفوت برشـــلونة غرميه 
التقليـــدي الفرصـــة واكتســـح ضيفـــه رايـــو 
فايكانـــو 6-1 لينتزع منه الصـــدارة بواقع 62 
نقطة مقابل 61. اخلســـارة أمام بلباو وفقدان 
الصـــدارة أثرتـــا كثيرا علـــى معنويات العبي 
ريال مدريد على ما يبدو، كما شـــددتا الضغط 
على املدرب اإليطالي كارلو أنشـــيلوتي، فكان 
الفريق على وشك فقدان لقبه أيضا في بطولة 
دوري أبطال أوروبا التي ميلك الرقم القياسي 

فيها بعشرة ألقاب.
استضاف فريق العاصمة األسبانية شالكه 
في  األملاني على ملعبه ”ســـانتياغو برنابيو“ 
إيـــاب ثمن نهائـــي البطولـــة األوروبية، وكان 
ميتلك أفضلية مهمة بفوزه خارج أرضه ذهابا 

بهدفني نظيفني. 
وانتهـــت مباراة اإلياب بفوز شـــالكه 3-4، 
ويقينا لو امتدت املباراة لدقائق إضافية لكان 
الفريـــق األملانـــي عمق أزمـــة مضيفه وخطف 
بطاقة التأهل من مدريد ألنه حصل على فرص 
عـــدة في الدقائق األخيرة لعـــب احلارس إيكر 

كاسياس دورا في إبعاد بعضها.
واعترف أنشيلوتي بهبوط مستوى فريقه 
فـــي الفتـــرة األخيرة، كمـــا اعتذر عـــن األداء 
الســـيئ الذي قدمه أمام شـــالكه. وقال املدرب 
اإليطالي ”اعتذر من اجلميع ألننا لعبنا بشكل 
ســـيئ جدا، وهذا ليس جيدا لسمعة الفريق“. 
وأضاف ”نستحق صافرات االستهجان ولكنها 
يجب أن تكون حافزا لنا للمباريات املقبلة، فما 
زلت أثق بهـــذا الفريق ألنني أعرف ماذا ميكن 
أن يقدم“، مشـــيرا إلى أنه ”في الوقت احلالي 
ال يقدم الفريق املســـتوى املطلـــوب منه ولذلك 
يجـــب العمل أكثر على جميـــع األصعدة ورفع 

معدل التركيز“. 
وتأثـــر ريال كثيـــرا بهبوط مســـتوى أبرز 
كريســـتيانو  البرتغالي  وخصوصـــا  العبيـــه 
رونالدو الذي كان يهز الشـــباك من كل صوب، 

والويلزي غاريث بايل والفرنسي كرمي بنزمية، 
وعانى أيضا لغياب مدافع ســـيرجيو راموس 
وجنم الوســـط الكولومبي خاميس رودريغيز 

لإلصابة.
وجنح رونالـــدو في تســـجيل هدفني أمام 
شالكه فبات أفضل مسجل في جميع املسابقات 
األوروبية رافعا رصيده إلى 78 هدفا، متخطيا 
جنـــم ريـــال الســـابق راؤول غونزاليز بهدف 
واحد، كما عادل الرقم القياســـي لألرجنتيني 
ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا برصيد 

75 هدفا. 
ويتعني على رونالدو ورفاقه أن يستعيدوا 
تألقهم أمام ليفانتي قبل الكالســـيكو املنتظر، 
أمال في اســـتعادة الصدارة، إال أن برشـــلونة 
لـــن مينحه هذه الفرصة بطبيعة احلال، إذ أنه 

بدأ يفكر في إحراز الثالثية حســـب ما أوضح 
جنمه البرازيلي نيمار. وقال نيمار ”أعتقد أننا 
منلك فريقا ميكنه التفكير في إحراز الثالثية“، 
مضيفا ”ســـنقدم كل شـــيء للفوز بها. ال أريد 
اختيـــار أي لقب بل الفـــوز بالثالثة“. واعتبر 
نيمار أن هجوم برشـــلونة أفضـــل من هجوم 

ريـــال مدريد بقولـــه ”نعم أعتقد ذلـــك… لكننا 
نركز على أنفسنا وليس على اآلخرين. نحاول 
إحلاق الضرر بدفـــاع اخلصوم وكل يوم نفهم 

بعضنا أكثر“. 
وينافس برشـــلونة أيضا علـــى لقب كأس 
أسبانيا حيث يالقي أتلتيك بلباو في النهائي، 
كما تقدم على مانشستر سيتي اإلنكليزي 1-2 

في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقـــد ضـــرب ميســـي بقـــوة فـــي املرحلة 
السابقة بتسجيله الثالثية الرابعة والعشرين 
(رقم قياســـي، مقابل 23 ثالثية لرونالدو)، كما 
أنـــه رفع رصيده إلـــى 30 هدفا متســـاويا مع 
البرتغالي في صـــدارة ترتيب هدافي الدوري، 
علمـــا بأن األخير كان يتقـــدم على األرجنتيني 

بأكثر من عشرة أهداف قبل أسابيع قليلة.

ســـواريز  لويـــس  األوروغويانـــي  وبـــدأ 
املنتقـــل فـــي بدايـــة املوســـم مـــن ليفربـــول 
اإلنكليزي بالدخول تدريجيا في إيقاع الفريق 
الكاتالوني، وقد هز الشـــباك مرتني أمام رايو 
فايكانـــو رافعا رصيده إلى عشـــرة أهداف في 
الدوري. ويحـــل أتلتيكو مدريـــد حامل اللقب 
وصاحب املركز الثالث برصيد 55 نقطة ضيفا 
على إســـبانيول العاشـــر يوم السبت، وله 32 
نقطة باحثا عن اســـتعادة نغمـــة الفوز للبقاء 

على مقربة من املتصدرين. 
وتفتتـــح املرحلـــة اليـــوم اجلمعـــة، بلقاء 
فالنســـيا مع ديبورتيفـــو ال كورونيا، ويلعب 
يـــوم غـــد الســـبت، أيضـــا رايـــو فايكانو مع 
غرناطة وســـلتا فيغو مع أتلتيك بلباو، ويوم 
األحد أمليريا مع فياريال وإشبيلية مع إلتشي.

كتيبة البولوغرانا ترفع شعار ممنوع الخطأ

ألمانيا تحتفظ بصدارة 

تصنيف الفيفا
غوارديوال يحلم بنهائي األبطال ومورينيو يودع السباق

} برلــني - حافـــظ املنتخـــب األملانـــي الفائز 
بـــكأس العالـــم 2014 بالبرازيـــل، على صدارة 
النســـخة اجلديـــدة مـــن التصنيـــف العاملـــي 
ملنتخبات كرة القدم والصادرة أمس اخلميس 
عـــن االحتـــاد الدولي للعبة (فيفـــا) فيما خرج 
املنتخب األســـباني من املراكز العشرة األولى 

للتصنيف.
وحافـــظ املنتخـــب األملانـــي علـــى الفارق 
الكبير الذي يتفوق به على نظيره األرجنتيني 
صاحـــب املركز الثاني فـــي التصنيف الذي لم 
تشـــهد مراكزه التســـعة األولى أي تغيير عن 

النسخة املاضية.
ويتصـــدر املنتخـــب األملانـــي التصنيـــف 
نقطـــة   1577 مقابـــل  نقطـــة   1770 برصيـــد 
لألرجنتني و1499 نقطـــة لكولومبيا في املركز 
الثالث. وجـــاءت املراكز التالية من الرابع إلى 
التاسع على الترتيب من نصيب بلجيكا (1471 
نقطـــة) وهولندا (1415 نقطة) والبرازيل (1348 
نقطة) والبرتغال (1191 نقطة) وفرنســـا (1180 

نقطة) وأوروجواي (1164 نقطة).
وفي تغييـــر وحيد باملراكـــز األولى، تقدم 
املنتخب اإليطالـــي مرتبتني ليعود إلى املراكز 
العشـــرة األولـــى حيـــث حـــل مـــكان املنتخب 
األســـباني فـــي املركز العاشـــر برصيـــد 1146 
نقطـــة، فـــي حني تراجـــع املنتخب األســـباني 
للمركز احلادي عشـــر برصيـــد 1130 نقطة كما 
تراجع املنتخـــب السويســـري للمركز الثاني 

عشر برصيد 1126 نقطة.
ومـــع إقامة ســـبع مباريـــات وديـــة فقط، 
خـــالل الفترة من صدور النســـخة املاضية من 
التصنيـــف وحتـــى صدور النســـخة اجلديدة 
اليوم، اعتمدت التغييرات في مراكز التصنيف 
بشـــكل كبير على خـــروج بعـــض النتائج من 
التصنيف الذي يعتمد على نتائج كل فريق في 
آخر 12 شهرا فحسب. ويصدر الفيفا النسخة 
املقبلـــة مـــن التصنيف في التاســـع من أبريل 
املقبل. وحافظ املنتخب اجلزائري على موقعه 
في صدارة املنتخبات األفريقية والعربية حيث 
ظل في املركز الثامن عشـــر عامليا في حني حل 
املنتخـــب اإليفواري في املرتبة الثانية أفريقيا 
واملركز العشرين عامليا وتبعه املنتخب الغاني 
فـــي املركـــز الرابع والعشـــرين عامليـــا. وظل 
املنتخب التونســـي في املرتبـــة الثانية عربية 
بعدما تقدم للمركز اخلامس والعشرين عامليا.

ســــــتكون املهمة واضحة جدا لبرشــــــلونة 
ــــــة الســــــابعة  ــــــد فــــــي املرحل ــــــال مدري وري
والعشــــــرين من الدوري األســــــباني لكرة 
القدم، فاألول يســــــعى إلى تأكيد الصدارة 
التي انتزعها األســــــبوع املاضي، والثاني 
يريد تضميد جراحه، وذلك قبل الكالسيكو 

املرتقب في 22 من الشهر اجلاري.

◄ ينوي مانشستر يونايتد تدعيم 
صفوفه بمهاجمين اثنين، حيث 

يعد سايدو براهينيو هداف وست 
بروميتش ألبيون واألرجنتيني 

باولو دياباال مهاجم باليرمو 
اإليطالي أبرز األسماء المرشحة 
لتعزيز صفوف الفريق اإلنكليزي.

◄ توصل هال سيتي اإلنكليزي 
إلى اتفاق مع مدربه ستيف بروس 
لتمديد عقد األخير. ووصل بروس 

في صيف 2012 إلى هال وصعد معه 
إلى الدوري الممتاز وال يزال يدربه.

◄ قال البرتغالي بيبي، مدافع نادي 
ريال مدريد إنه ال يفتقد مواطنه 

ومدربه السابق في النادي الملكي 
جوزيه مورينيو، معربا في الوقت 

نفسه عن سعادته باللعب تحت 
قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

◄ عين االتحاد الياباني لكرة القدم 

أمس الخميس البوسني وحيد 
خليلودزيتسش مدربا لمنتخبه 

خلفا للمكسيكي خافيير أغويري 
الذي أقيل من منصبه الشهر 

الماضي.

◄ أكد مهاجم منتخب األوروغواي 
دييغو فورالن (35 عاما) اعتزاله 
اللعب دوليا. وقال فورالن ”كان 
قرارا صعبا، لكنني شعرت بأنه 

الوقت المناسب لذلك، فلكل شيء 
نهاية، ويجب ترك الفرصة لجيل 

جديد من الالعبين“.

◄ عاقب نادي النوس مهاجمه 

األوروغواياني سانتياغو سيلفا 
بخصم شهر من راتبه بسبب رفضه 

دخول معسكر الفريق الذي أقيم 
قبل المباراة التي جمعت النوس 

بمنافسه أرسنال في إطار المرحلة 
الرابعة من الدوري األرجنتيني.

باختصار

أتلتيكـــو مدريـــد حامـــل اللقب 

يحل ضيفا على إسبانيول باحثا 

عن اســـتعادة نغمة الفوز للبقاء 

قريبا من املتصدرين

◄

الكأس األوروبية هي ما يحتاجه 

غوارديوال ليحول موسمه الثاني 

ــاري إلـــى مــوســم من  ــاف ــب ــع ال م

املحتمل أن يكون أسطوريا

◄

«الكالســـيكو ســـيكون بمثابـــة النهائـــي، وسنســـتعد لـــه بهذه 

النفســـية، مدريـــد فريـــق صعـــب لكننـــا نفكـــر فقط فـــي الفوز، 

الصدارة ليست حاسمة ألن الدوري ال يزال طويال».

نيمار داسيلفا 
مهاجم فريق برشلونة األسباني

«لســـت نادما على االنضمـــام لفريق إنتر ميـــالن، اآلن لدي الحرية 

الكاملة خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، يمكنني اتخاذ أي 

قرار في ذلك الوقت». 

لوكاس بودولسكي 
مهاجم إنتر ميالن اإليطالي

«ســـتكون الفتـــرة التحضيريـــة الجديـــدة أول جولة لي مـــع الفريق 

وباقي زمالئي هناك من أجل االســـتعداد للموســـم الجديد، آمل أن 

أكون جاهزا وفي حالة جيدة من أجل املوسم املقبل». 

  ديان لوفرين 
العب نادي ليفربول اإلنكليزي

  غوارديوال يسابق الزمن من أجل صعود سلم العمالقة
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فرق نســـائية من نوع خاص  } بوجمبــورا – 
تطارد خليـــالت األزواج الخائنين في الصباح 
الباكر إلقصائهن من المدن في بوروندي، حتى 

وإن اضطررن للعنف.
المزارعـــات  مـــن  مجموعـــة  واختـــارت 
البورونديات طريقة غريبـــة وطريفة لمواجهة 
خيانة أزواجهن، بعـــد أن تزايدت ظاهرة ربط 
الرجال المتزوجين عالقات خارج إطار الزواج 

مع فتيات أجمل وأصغر من زوجاتهم.
وإلثناء الرجال عن خيانتهن لجأت النساء 
المتشـــبثات بأزواجهـــن، فـــي بلـــدة موهانغا 
بإقليم كايانزا شـــمالي بوروندي، إلى مطاردة 
الخليالت الشـــابات وطردهن مـــن القرية بعد 

فضحهن على المأل.
وبعـــد التأكـــد مـــن صعوبـــة االنقضاض 
علـــى األزواج بســـهولة، ألن ذلك قـــد يزيد من 
تـــأزم الوضع في البيت، اتفقـــت ربات البيوت 
أو ”صائـــدات الخليـــالت“ كمـــا يصطلح على 
مـــن  القصـــاص  علـــى  محليـــا،  تســـميتهن 

العشـــيقات وتلقينهن درسا قاسيا يمنعهن من 
االقتراب مجددا من أي رجل متزوج. وقد يصل 

األمر إلى حدود الضرب أمام الجميع.
إحـــدى  إيناموكـــو،  جاكليـــن  وتقـــول 
المتزوجـــات التـــي خانهـــا زوجها مـــع فتاة 
تصغرها في الســـن، بانفعال بالغ ”لن نســـمح 
أبـــدا لتلـــك الفتيـــات بأخذ مكان ربـــات بيوت 
عفيفـــات، مســـتغالت فـــي ذلك صغر ســـنهن 

وجمالهن اللذين ينجذب إليهما أزواجنا“.
وضاقت النساء في موهانغا، ذرعا بأزواج 
يتخلون عنهن بعد ربط عالقات بمن يصغرنهن 
ســـنا ويفقنهن جماال، فكان أن قررن، منذ فترة 
غيـــر بعيدة، قطـــع الطريق أمـــام الخطر الذي 

يهدد بتقويض أركان بيوتهن.
وأثبتـــت الطريقة إلى حـــد اآلن نجاعتها، 
حيث أكدت المنّظمات النســـائية الناشطة في 
البلـــدة، إنه مـــع نهاية ســـنة 2014، أجبرت 17 
امرأة على الرحيل من  منطقة موبوغورا، التي 
تبعـــد 90 كيلومترا عن العاصمـــة بوجمبورا، 

تحـــت نظـــرات األزواج الطائشـــين الحائـــرة. 
وقالت كونسل نيونسابا، عضو اللجنة المحلية 
للمنتـــدى الوطنـــي للنســـاء ”اســـتراتيجيتنا 
بســـيطة، إذ فور علمنـــا بجلب أحدهـــم امرأة 
للبيت، نكّون فريقا من النســـاء لمهاجمة البيت 
مع تمام الســـاعة السادســـة صباحا وال نغادر 

قبل أن نقوم بطرد الخليلة“.
حيـــث  الجديـــدة،  الطريقـــة  صيـــت  وذاع 
انتقلت عدواها إلى عـــدد من المناطق األخرى 
في بوروندي بشـــكل تدريجي وسجل الصيف 
المنقضي، عند موسم الحصاد في منطقة سهل 
اإليمبـــو ببوجمبورا، إجبار 7 فتيات شـــابات 

على وضع حد للعالقة مع عشاقهن.
وال تزال ظاهرة الخيانة منتشرة عند بعض 
الفئات االجتماعية فـــي بوروندي، وخصوصا 
لـــدى الرجـــال الذيـــن يشـــتغلون فـــي مجـــال 
االســـتغالل التقليـــدي للمناجم، إذ يســـتغّلون 
فائض األموال التي يجنونها، الســـتمالة نساء 
أخريات غيـــر زوجاتهـــم. وقال البروفيســـور 
بجامعة بوروندي، بول نكونزيمانا، أن الجرأة 
التـــي تظهرهـــا النســـاء الالتي تخّلـــى عنهن 
أزواجهـــن، تعبير صارخ لنفـــاد صبرهن حيال 

اإلذالل والمهانة اللذين تتعرض لهما المرأة.

فرق نسائية لمطاردة خليالت األزواج الخائنين في بوروندي
عندما يخون الزوج زوجته يكون الســــــؤال األول الذي يخالج ذهن املرأة هو أي الطرفني 
ســــــتعاقب، الزوج أم املرأة التي خانها معها، لكن األمر حسم لدى النساء في بوروندي، 

حيث العقاب يكون لكليهما بطريقة ناجعة لكنها عنيفة.

صباح العرب

} دخلـــُت في يـــوم من األيام قبل ســـنين، 
مطعمًا عريقًا في دمشـــق، كنـــت قد اعتدت 
ارتياده مع مثقفين وأدباء ســـوريين وعرب 
بين الوقـــت واآلخر، فـــإذا بصاحبه يرّحب 
بي ويهلل علـــى غير عـــادة، ويدعوني إلى 
مشـــاركته طاولته المنفردة، ويأمر موظفيه 
بـــأن يجلبـــوا كل مـــا لديهم مـــن الفتوش 
والتبولـــة والكبـــاب وما لذ وطـــاب، وعلى 
عشاء العمل المفاجئ هذا، قص علّي الرجل 
العجوز شكواه، ”يا سيدي لما افتتحت هذا 
المطعم في الخمسينات، كان إلى جواره قبر 
قديم مهمل، ومع الزمن، بدأ بعض الحيتان 
مـــن التجار يعرضـــون علّي مشـــاركتي في 
رزقـــي، وأنا أرفض، ألني ال أحب الشـــريك، 
خاصـــة إذا كان شـــريكًا بالغصب، فاهتدى 
هـــؤالء إلى حيلـــة، وهي أن يحولـــوا القبر 
المهجـــور الذي بجواري إلى مقام لولي من 
أوليـــاء الله، وهكذا، يمكنهـــم وفق القانون 
هدم أكثر من نصـــف مطعمي، ألنه ال يجوز 
أن يجاور المســـجد مطعم، كـــي يرغموني 
على اللجـــوء إليهـــم فهم الذيـــن يفّصلون 
القوانين على قيـــاس مصالحهم، أرجو أن 

تشير علّي ألني ال أعلم كيف أتصّرف“.
ســـألته ”قبر من هذا؟“ قـــال ”يا أخي ال 
تخلينـــا نحكي على العالـــم، هذا قبر واحد 
نسونجي سكير عربيد، ال عالقة له بالدين“، 
وكان يتحدث  بغضب شـــديد ويضرب بيده 
على الطاولة، وكأن بينه وبين صاحب القبر 
ثأر، كررُت السؤال ”وهل للقبر قيمة دينية“؟ 
قال ”يا أســـتاذ هذا قبـــر رجل قتلته زوجته 
في جريمة شـــهيرة ألنه تزوج عليها، فكيف 
يحولونـــه إلى مقـــام، ويفتتحون مســـجدًا 

صغيرًا بجواره؟ عيب.. حرام“.
وعدته بأن أفكر فـــي األمر، وأعود إليه، 
وخرجـــت ليًال إلى المكان الذي ذكر، وقرأت 
الكتابات القديمـــة المحفورة على الجدران 
الصخريـــة، وإذا بـــه قبر عز الديـــن أيبك، 
المملوك التركي الذي قتلته زوجته شـــجرة 
الـــدر، فعًال فـــي الحمام ضربـــًا بالقباقيب، 
ولم يكـــن وليًا مـــن أولياء اللـــه، وال عالقة 
له بالقانون فقـــد انقلب على الملك الصالح 
أيوب وتزوج أرملته وأسس حكم المماليك، 
وأنشـــأ في هذا المكان مدرســـة وجعل لها 
وقفًا في ميدان القصر خارج دمشق، وصار 
اســـمها المدرســـة العّزيـــة على اســـمه في 
العـــام 1229، وتضم اليوم قبـــره وقبر ولده 
األمير مظفر الدين إبراهيم، وتطّل على حي 
الوّراقة في دمشق، لكنها لم تكن مسجدًا في 
يوم من األيام، قبل أن يكتشـــف غيالن المال 
أهمية مطعم الرجل الذي يجاورها ويقرروا 

استثمار الدين لصالح المال.
وهكذا وجدت نفســـي في موقع الَحَكم، 
بين شـــجرة الدر وعز الدين أيبك وقباقيب 
حيتان المال واألعمال في العصر الحديث، 
وألن القضية شـــهودها وشـــخوصها كلهم 
موتى ومشاكلهم كثيرة، فقد آليت على نفسي 
أن أتهّرب من الرجل، وكنت كلما مررت على 
مطعمه أراه يقرأ مجلـــدات ضخمة بعينين 
متعبتين من خلف نظارات سميكة، ”تاريخ 
دمشق البن عساكر“، ”الخطط المقريزية في 
تاريـــخ المماليك“،  ”البدايـــة والنهاية البن 
كثير“، ”وفيات األعيان البن خلكان“، وينظر 

إلّي بطرف عينه عاتبًا بين الوقت واآلخر.
كان الرجـــل يبحـــث عن حل لمشـــكلته 
في التاريخ الســـحيق، وليس في الحاضر، 
كما يفعل الجميع اليوم، فالحســـين ويزيد 
وخامنئي وداعش والقاعدة، كلهم أشـــباٌح 
من الماضـــي، ال يعرفون لغة الحاضر، ولن 

يكونوا من سكان المستقبل يومًا.

قبر موالنا

إبإبراهيم الجبين

تغريم عائلة لبنانية خطفت ابنها لتزويجه في ألمانيا
} برليــن - غرمت محكمة ألمانية والد شـــاب 
ألمانـــي مســـلم وعميـــه لحرمانه مـــن حريته 
الشـــخصية عندمـــا كان قاصرا فـــي محاولة 
إلجباره وفـــق مزاعمه على الـــزواج من إمرأة 

على الرغم من ميوله للمثلية الجنسية.
وفي قضية تســـلط الضوء على المشـــاكل 
التـــي تواجههـــا ألمانيا فـــي دمـــج طائفتها 
المســـلمة التي تضم أربعة ماليين قال ناصر 
األحمـــد البالغ مـــن العمر 18 عامـــا، وهو من 
أصـــول لبنانية، لوســـائل اإلعـــالم إن عائلته 

عذبته لكونه مثليا.

واختفى األحمد في ديسمبر 2012 مما دفع 
الســـلطات إلبالغ اإلنتربول (الشرطة الدولية) 
وعثـــر عليه بعـــد يومين من إعـــالن غيابه في 

سيارة على الحدود البلغارية الرومانية.
وقـــال األحمـــد إن عائلتـــه اختطفته بغية 

تزويجه من فتاة لبنانية.
وبعد جلسة اســـتمرت خمس دقائق أمس 
الخميـــس غـــرم القاضـــي المتهميـــن الثالثة 
الذين لم يحضروا الجلســـة مبلـــغ 1350 يورو 
أي مـــا يعادل 1436 دوالرا، جراء خطف األحمد 

وإخراجه من البالد بالقوة.

حضرت الممثلة المصرية دنيا 

سمير غانم إلى جانب النجم 

راغب عالمة والفنانة إليسا، 

مؤتمرا صحفيا أول أمس في دبي 

استعدادا إلطالق برنامج «إيكس 

فاكتور» في نسخته العربية والذي 

ستذاع أولى حلقاته غدا السبت 

وسيكون النجوم الثالثة لجنة 

التحكيم فيه

} وصلة رقص أدتها جميالت فرقة ”طريق الحرير“ خالل حفل عشــــاء أقيم بمناســــبة عيد «نوروز» أو عيد الربيع الذي يحتفل به األكراد، أقيم في 
البيت األبيض تحت إشراف زوجة الرئيس األميركي ميشيل أوباما.

زوجين رج
مع فتيات أجمل وأصغ
وإلثناء الرجال عن
المتشـــبثات بأزواجه
بإقليم كايانزا شـــمالي
الخليالت الشـــابات و

فضحهن على المأل.
وبعـــد التأكـــد مــ
علـــى األزواج بســـهو
تـــأزم الوضع في البيت
”صائـــدات الخليـــ أو
محليـــا، تســـميتهن 

م

} طوكيو – استحدثت شركة يابانية 
فـــي خطـــوة هـــي األولى مـــن نوعها 
أعضاء بشرية بواسطة الطباعة ثالثية 
األبعـــاد، وذلك بهدف مســـاعدة الطالب 
والجراحيـــن للتدرب عليها والســـماح 
لهم بصقل مهاراتهم دون إلحاق األذى 

بأحد.
وقـــال توموهيرو كينوشـــيتا من 
لهذه  المصنعـــة  ”فاســـوتك“  شـــركة 
األدوات، والتـــي تتخـــذ مقـــرا لها في 
شـــيبا جنوب شـــرق طوكيو، إنه ”مع 
النمـــوذج الرطـــب لألعضـــاء القريبة 
وشـــكلها  وليونتهـــا  للواقـــع  جـــدا 
المكتمل مع األورام واألوعية الدموية، 
يمكن لألطباء تجربـــة ليونة األعضاء 

ورؤيتها تنزف“.
ويقـــول الباحثـــون إنـــه من شـــأن 
الطباعـــة الثالثيـــة األبعـــاد أن تحـــدث 
تحوالت جذريـــة في حياتنا فـــي العقود 
المقبلة، بما يشـــبه بشكل كبير األثر الذي 

حملته اإلنترنت قبل ذلك.
المســـمى  النمـــوذج  وســـيطرح 
”بيوتكستشـــر وت موديـــل“ والـــذي تم 
حقنه بمادة اصطناعية هالمية إلعطائها 
طابعهـــا الرطـــب القريـــب مـــن العضـــو 
الحقيقي، في األســـواق فـــي فترة قريبة ال 
تتجـــاوز أبريـــل المقبل، بهـــدف التدريب 
على العمليات الجراحية واختبار المعدات 

الطبية.
وقال توشـــياكي موريكاوا، وهو طبيب 
فـــي مستشـــفى جامعة جيكاي فـــي طوكيو 
”إن النمـــاذج الحالية بســـيطة جدا وال تعكس 
تفاصيل التشريح بدقة، لكن من الواضح أنها 
تتميـــز بنوعية أعلى كمـــا إنها مصنوعة بدقة 

وقريبة جدا من العضو الحقيقي“.
وبالنسبة إلى موريكاوا، فإن عالم الطباعة 
باألبعـــاد الثالثية الذي يعمـــل عن طريق بناء 
طبقات مـــن المواد، يقدم احتمـــاالت ال نهاية 
لهـــا للطب، بما يشـــمل ربما مســـألة التوصل 
مســـتقبال البتكار أعضاء اصطناعية وظيفية 

الستخدامها في عمليات زرع.

صنع أعضاء بشرية 

بطابعة ثالثية 

األبعاد في اليابان
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