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{العرب}: أنقرة زودت الميليشيات بصواريخ أرض ـ جو [ العقيد المسماري لـ

[ الخالف بين القوات العراقية والميليشيا الشيعية يعطل الهجوم على تكريت

تركيا تزود ميليشيات فجر ليبيا بأسلحة متطورة

األكراد: الحشد الشعبي مشكلة أكبر من داعش

اجلمعي قاسمي

} تونس - أكد العقيد أحمد املسماري الناطق 
الرســـمي باســـم رئاســـة هيئة أركان اجليش 
الليبى أن تركيا ســـلمت ميليشيات فجر ليبيا 

دفعة جديدة من الصواريخ املتطورة.
وقـــال العقيد أحمد املســـماري في اتصال 
هاتفي مـــع "العرب"، إن هيئـــة أركان اجليش 
الليبـــي لديهـــا معلومـــات مؤكـــدة ُتفيـــد بأن 
ميليشـــيات "فجـــر ليبيا" حصلـــت على دفعة 

صواريخ أرض/جو من تركيا.
وأضاف أن تلك امليليشيات استخدمت تلك 
الصواريخ في مرات ســـابقة، كما أنها كشفت 
خـــالل األيام املاضيـــة أن بحوزتهـــا طائرات 
حربية اســـتخدمتها في قصف بعض املواقع 

في أنحاء متعددة من البالد.

ولـــم يوضح العقيد املســـماري مصدر تلك 
الطائرات التي بحوزة ميليشيات "فجر ليبيا"، 
ولكنه أشـــار إلى أن اجلميع يعـــرف أن تركيا 
تقف إلى جانب تلك امليليشيات، ولم يعد خافيا 
على أحد أنها تقدم لها الســـالح والذخائر إلى 
جانـــب دعمها باملـــال وباألفراد الذيـــن تلقوا 

تدريبات وجتربة قتالية في سوريا.
ولكنه لفت إلى أن الطائرات احلربية التي 
اســـتخدمتها ميليشـــيات "فجـــر ليبيا" خالل 
األيـــام القليلة املاضية هي مـــن نوع "ميغ 23"، 
روســـية الصنع، و"أل 39" تشيكية الصنع، كما 
أن لديها طائرتني عموديتني اســـتولت عليهما 

في وقت سابق من مخازن اجليش الليبي.
وكثفت ميليشيات "فجر ليبيا" خالل األيام 
املاضيـــة مـــن اســـتخدام طائـــرات حربية في 
قصف بعض املواقع فـــي الزنتان غرب ليبيا، 

ما شـــد انتباه املراقبني الذين كانوا يتوقعون 
أن تلك امليليشيات ال متتلك سالحا جويا.

وكان العقيـــد أحمد بركة وزيـــر الداخلية 
في حكومـــة عبدالله الثني املُعترف بها دوليا، 
قد اتهـــم في تصريحات تلفزيونيـــة ُبثت ليلة 
اإلثنني-الثالثـــاء، تركيـــا بتزويد ميليشـــيات 

"فجر ليبيا" بطائرات حربية.
وقال إن "طائرات تركية الصنع يستخدمها 
اإلرهابيون في قتل الليبيني"، وتابع "... هناك 

تقارير تؤكد تورط تركيا في دعم اإلرهاب".
ولم ُيحـــدد وزير الداخليـــة الليبي نوعية 
هذه الطائرات التي تسلمتها ميليشيات "فجر 
ليبيـــا"، وال عددها ولكنه اتهم أيضا قطر بدعم 
تلك امليليشـــيات، حيث قـــال إن "دولتي تركيا 
وقطـــر تواصالن دعـــم اإلرهابيني فـــي ليبيا، 

ومساندة طائراتهم".

من  العديـــد  ووصـــف 
املراقبـــني تلـــك االتهامـــات 

تطورا  تعكس  ألنهـــا  باخلطيرة 
بدعـــم  تركيـــا  عالقـــة  فـــي  نوعيـــا 

جماعة  على  احملســـوبة  امليليشـــيات 
اإلخوان قد يتســـبب في خلق موازين 

قوى جديدة ســـتكون لهـــا تداعيات 
مباشرة على اجلهود التي تبذلها 
إلـــى  للتوصـــل  املتحـــدة  األمم 

تسوية سياسية للمأزق الليبي.
وكان عدد من املواقع املدنية 
في مدينة الزنتـــان غرب ليبيا، 
قد تعرضت أمس لقصف جوي 
شـــنته طائـــرات حربيـــة قـــال 
مليليشيات  تابعة  إنها  شـــهود 

"فجر ليبيا" .

} تكريــت (العــراق) – لـــم يخـــف رئيس جهاز 
االســـتخبارات في كردســـتان العراق مسرور 
البارزاني قلقه من تضخم الدور الذي تقوم به 
ميليشيا احلشد الشـــعبي املدعومة من إيران 
في معركة اســـتعادة مدينـــة تكريت من حتت 

سيطرة تنظيم ”الدولة اإلسالمية“.
وحّذر البارزاني من أن اســـتعانة احلكومة 
العراقية بهذه امليليشـــيات فـــي الهجوم على 
تكريت قد تؤدي إلى مشـــكلة أكبر من التنظيم، 
وذلـــك من خالل زيادة التوتـــر بني املجتمعات 

السنية والشيعية في العراق.
وانتقد بشدة احلكومة الستخدام ميليشيا 
احلشـــد الشعبي التي غطت إلى حد بعيد على 

دور اجليش العراقي في معركة تكريت.
وتأتـــي تصريحـــات مســـرور البارزانـــي 
لتعيـــد إلى الواجهة خالفات إقليم كردســـتان 
مع األحزاب الدينية املســـيطرة على احلكومة 
املركزيـــة فـــي بغـــداد وخاصة في فتـــرة حكم 
رئيس الوزراء الســـابق نـــوري املالكي املتهم 
بترتيـــب االختـــراق املنظـــم من امليليشـــيات 

ألجهزة الدولة.
وحـــّذر البارزانـــي فـــي مقابلة مـــع هيئة 
اإلذاعـــة البريطانية ”بي بي ســـي“ من أنه إذا 
حـــدث انتقام أو ثأر بني الطوائف أو الديانات 
أو اجلماعات العرقية، فسيصبح هذا بالتأكيد 

مشكلة أكثر صعوبة“.

واتهم املســـؤول الكـــردي حكومـــة بغداد 
بحجب التمويل عن األكراد بينما تدفع أمواال 

للميليشيات الشيعية.
وتعكـــس هـــذه التصريحات غيـــاب الثقة 
بـــني األكـــراد واحلكومة املركزيـــة التي عملت 
خالل العشـــر ســـنوات األخيرة علـــى تكريس 
الطائفيـــة وارتهان القـــرار العراقي إليران، ما 
يفّسر السماح لقيادات عسكرية إيرانية بإدارة 
احلرب على تنظيـــم داعش وتدريب اآلالف من 
امليليشـــيات التابعة لألحزاب الدينية، والتي 

تثير املخاوف من جتدد احلرب الطائفية.
وقال آنتوني كوردزمان محلل األمن القومي 
في مركز الدراســـات الدولية واالســـتراتيجية 
بواشـــنطن إن املشـــكلة اآلن ”أنه ال يوجد أحد 
قادر على توقع ما ســـيجري في املناطق التي 
يستولي عليها اجليش العراقي وماذا سيحل 

بالسنة في تلك املناطق“ وخاصة في تكريت.
وأضاف أن ”ذلك يدفع في اجتاه انقســـام 
مستقبلي تستفيد منه إيران، وعندها سيصبح 
الصراع بني السنة والشيعة عوضا عن القتال 

ضد داعش“.
ونشـــبت خالفات كبيرة خاصـــة في فترة 
حكومـــة نـــوري املالكي بـــني أربيـــل وبغداد 
بســـبب أحقيـــة اإلقليم في التصـــرف في آبار 
النفط، وكذلك بسبب املوازنة التي تخصصها 

احلكومة املركزية لإلقليم.

وقالت قناة ”ســـي ان ان“ في تقرير لها إن 
توقف معركة استعادة تكريت من أيدي تنظيم 
داعش أثار خالفات عميقة بني قيادات اجليش 

العراقي وقيادات احلشد الشعبي.
وترغـــب قيـــادات اجليـــش فـــي االنتظار 
والســـماح للســـكان احملليني بالنـــزوح خارج 

املدينة قبل استكمال تقدم القوات.
كما ال متيـــل تلك القيادات إلى اســـتخدام 
القوة املدفعية املفرطة في الهجوم على املدينة 

جتنبا لتدميرها بشكل كامل.
لكـــن على اجلانـــب اآلخر ال تبـــدو قيادات 
امليليشـــيات الطائفية على استعداد لالنتظار 
لوقـــت أكبـــر، وتضغـــط مـــن أجل اســـتئناف 
الهجوم علـــى املدينـــة التي تســـكنها أغلبية 

سنية دون النظر إلى حجم اخلسائر.
كما نشـــبت خالفات أخرى حول رغبة قادة 
اجليش في االســـتعانة بغطاء جوي من قوات 

التحالف الدولي.
وترفض قيادات احلشد الشعبي طلب هذا 
الدعـــم، وتفضل اقتصار الغطـــاء اجلوي على 
سالح اجلو العراقي الذي يقول مراقبون إنه ال 
ميتلك اإلمكانيات الالزمة لتشكيل مظلة جوية 

فعالة للقوات املشاركة في املعركة.

alarab.co.uk

} لنــدن – تدخـــل رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون فـــي اللحظات األخيرة حلجب 
تقرير مثير قد يخلص إلى أن جماعة اإلخوان 
املســـلمني ليســـت تنظيما إرهابيا، لكنه يدين 
واأليديولوجيـــة التي تســـوق لها  اجلماعـــة 

ويتهمها بأنها مقدمة لإلرهاب.
وطالـــب التقرير بأن تكـــون اجلماعة أكثر 
شـــفافية وأن تخضـــع بشـــكل أكبـــر للرقابة 

احلكومية في بريطانيا.
احلكومـــة  مـــن  قريبـــة  مصـــادر  وقالـــت 
البريطانية إن كاميـــرون قرر التدخل وتأجيل 
نشـــر التقريـــر، الذي تقـــدم به الســـير جون 
جينكينز سفير بريطانيا السابق في الرياض، 
خشـــية نشـــوب خالف مع مصر والســـعودية 

اللتني تعتبران اجلماعة تنظيما إرهابيا.
لكن علـــى اجلانب اآلخر أوضحت املصادر 
أن قطر، التي تدعم اإلخوان املســـلمني، لعبت 

دورا بارزا في دفع كاميرون حلجب التقرير.
والتقريـــر، الذي جاء في صـــورة ملخص 
لنتائـــج التحقيق الذي قامت به جلنة حكومية 
برئاسة الســـفير جينكينز منذ شهر أبريل من 
العـــام املاضـــي، كان مـــن املفترض أن ينشـــر 
يوم االثنني، لكن تأجيلـــه قد يعني أنه لن يتم 
الكشف عنه قبل االنتخابات العامة املقبلة في 
بريطانيا التي من املقرر أن جترى في السابع 
من مايـــو املقبل ورمبا يبقـــى حبيس األدراج 

لفترات طويلة.
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن اخلطة 
األولية كانت تقضـــي بإطالق خالصة التقرير 
قبل يوم من اإلعالن عـــن امليزانية البريطانية 
للســـنة املالية اجلديـــدة مما يعنـــي اهتماما 

إعالميا محدودا مبا يرد فيه.
لكـــن احلكومـــة البريطانيـــة تراجعت عن 
اإلعالن بعد دراســـة التداعيـــات الكبيرة التي 
ميكـــن أن يجرهـــا التقرير علـــى خلفية وضع 
سياســـي وأمني شـــائك فـــي منطقة الشـــرق 

األوسط.
وقـــال محلـــل بريطانـــي مختـــص رفض 
الكشـــف عن اســـمه ”ما كان لهـــذا التقرير أن 
ميـــر دون إثارة الكثير من ردود الفعل. أوروبا 
كلهـــا تنتظر التقرير بعد ما حدث في فرنســـا 
والتركيـــز الغربي الواســـع علـــى البيئة التي 
مهدت لصعود احلـــركات املتطرفة في أوروبا 

وإذا كانت مرتبطة بالبيئة اإلخوانية“.
وقـــال كاميرون في بيان ملجلـــس العموم، 
نشـــر على املوقع الرسمي للمجلس إن التقرير 
بشـــأن مراجعة أنشـــطة اجلماعة سوف ينشر 
بالتزامـــن مع نشـــر االســـتراتيجية اجلديدة 

للحكومة ملكافحة التطرف.
وعن أســـباب تأخر نشر التقرير والتأجيل 
املســـتمر أرجـــع كاميـــرون ذلك إلـــى نقطتني 
همـــا ”املســـائل املتعلقة بسياســـات أوســـع 

واستراتيجية أوسع“.
وقـــال الدكتـــور لورينزو فيدينـــو اخلبير 
في احلركات اإلســـالمية وأحد املساهمني في 
إعداد التقرير في تصريحات خاصة لـ“العرب“ 

إن ثمة عوامل هي الســـبب في تأخر احلكومة 
في نشر التقرير.

وأضاف ”هناك السياسة الداخلية احلزبية 
حيث يريد احملافظون اتخاذ إجراءات قاســـية 
جتاه تنظيم اإلخوان لكن شركاءهم في احلكم، 

الدميقراطيني األحرار ال يفضلون ذلك“.
وقـــال ”ظهـــرت عوائـــق نشـــر الكثير من 
مت  التـــي  احلساســـية  شـــديدة  املعلومـــات 
احلصول عليها من خالل وثائق استخباراتية 

مصنفة على أنها سرية“.
وانعكســـت هذه األســـباب بشـــكل مباشر 
على قـــرار احلكومة التي تعتبر ”أن املســـائل 
املتعلقة بسياسات أوســـع تنشأ من املراجعة 
واالســـتراتيجية األوســـع، ومن الواضح أنه 
ســـوف تكـــون هناك حاجـــة فيما بعـــد للقيام 
بتدابيـــر أكثـــر شـــموال فـــي البرملـــان املقبل، 
ملواجهة تهديد التطـــرف على اململكة املتحدة، 
ودعـــم املجتمعات احمللية لتحدي أولئك الذين 

يعارضون القيم البريطانية“.
ويقـــول حلفاء لكاميـــرون إن التحقيق في 
أنشطة اإلخوان بدأ العام املاضي حتت ضغوط 
من السعودية واإلمارات اللتني تنظران بريبة 

كبيرة ألنشطة اجلماعة ونواياها.
وقال ســـتيفن ميرلي، رئيس حترير موقع 
مســـلم براذرهوود ووتش الذي يراقب أنشطة 
اإلخـــوان حول العالـــم ”بريطانيـــا هي مركز 
القيـــادة والتحكم لتنظيم اإلخوان في أوروبا. 

هذا ال ميكن إنكاره“.
وقالـــت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ اطلعت 
على محتوى التقرير إنه يكشف عن أن جماعة 
اإلخوان املســـلمني لم تتخل عن العنف بشكل 
كامل، وأنها تتبنى أيديولوجية دينية تفضي 

إلى العنف ومتهد إليه.
وأكد التقرير أن قيادات اجلماعة ال يفضلون 
اللجوء إلى العنف إال في حاالت يعتقدون فيها 
أن العمليات اإلرهابية قد متكنهم من االنتصار 

في صراعاتهم السياسية.
وأعرب مســـؤولون فـــي وزارة اخلارجية 
البريطانيـــة عـــن تخوفهم من أن يؤدي نشـــر 
التقريـــر مبحتواه األصلي إلـــى خلق خالفات 
بـــني بريطانيـــا وقطـــر التـــي تدعـــم التنظيم 

سياسيا وماليا.
ومارســـت الدوحـــة ضغوطا كبيـــرة على 
احلكومـــة البريطانية خالل األشـــهر املاضية، 
ووجهـــت حتذيـــرات ضمنيـــة إلـــى وزراء في 
احلكومة مـــن أن احتواء التقريـــر على دعاية 
ســـلبية ضد اإلخوان املســـلمني ســـيؤثر على 

العالقات بني البلدين.
وجاء ذلك عقب توقيع مســـؤولني قطريني 
املعلومـــات  بتبـــادل  يقضـــي  أمنيـــا  اتفاقـــا 

االستخباراتية بني البلدين.
وأبـــدى الســـير مالكـــوم رفيكينـــد، وزير 
اخلارجية البريطاني األســـبق، استغرابه من 
قرار كاميرون بتأجيل نشـــر التقرير. وقال إن 
هذا القـــرار ”مدعاة لرفـــع احلاجبني من فرط 

الدهشة“.

تأجيل التقرير البريطاني 

ينقذ اإلخوان من إدانة ضمنية

السيتي أمام برشلونة 

إلعادة بوصلة االنتصارات

أبطال أوروبا
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} العاهل املغربي امللك محمد الســـادس خالل اســـتقباله أمس ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يؤدي زيارة تســـتمر يومني 
للمملكة املغربية.
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واشنطن تنقل طهران 

إلى الجهة املقابلة 

لإلرهاب  

التفخيخ واملخاوف من انتقام الحشد 
الشيعي يعيقان اقتحام تكريت ص ٣

املغرب واإلمارات في نقلة نوعية لتعزيز الشراكة االستراتيجية ص ١١



} تونــس - اختار راشــــد الغنوشــــي رئيس 
حركة النهضة اإلســــالمية امللف الليبي كورقة 
لتوجيه انتقــــادات حادة ألداء الدبلوماســــية 
التونســــية في ظــــل حكومة احلبيــــب الصيد 
التــــي ُتشــــارك فيهــــا حركته بوزيــــر و4 كتاب 
دولة (مســــاعدو وزير)، وذلــــك في تطور الفت 
أثار تساؤالت مرشــــحة للمزيد من التفاعالت 
بالنظر إلى تعقيدات هذا امللف وانعكاســــاته 

على الواقع التونسي.
وترافقت انتقادات الغنوشي التي شملت 
أيضا أداء الدبلوماسية التونسية خالل فترة 
حكومة مهــــدي جمعة، مع حتــــركات إعالمية 
للضغــــط على احلكومة احلاليــــة ودفعها إلى 
االعتــــراف باحلكومــــة الليبية برئاســــة عمر 
احلاســــي التي شــــكلها املؤمتر الوطني العام 
الليبــــي الــــذي يخضع مليليشــــيات فجر ليبيا 

املوالية جلماعة اإلخوان.
وأثارت تلك التحركات اســــتياء العديد من 
األوساط السياسية التي رأت فيها ُمقدمة جلر 
تونس إلى االصطفــــاف إلى جانب اجلماعات 
في  وامليليشــــيات التي ُتوصف بـ“اإلرهابية“ 
ليبيــــا، فيما اعتبرها مراقبون ُمحاولة جديدة 
من الغنوشــــي إلرضاء حلفائــــه  الليبيني بعد 

وساطاته الفاشلة في األزمة الليبية.
واســــتنكر الغنوشــــي في كلمة ألقاها منذ 
يومني خــــالل اجتماع نظمتــــه حركته مبدينة 
سوسة بالساحل الشــــرقي لتونس، ما وصفه 
بـ“غياب الدبلوماســــية التونسية احلالية عن 

جهــــود معاجلة امللــــف الليبــــي، وفي جوالت 
املصاحلــــة بــــني األطــــراف املتنازعــــة بليبيا 
بالرغــــم مــــن أن تونس تعد أهــــم طرف معني 

بالقضية الليبية“.
ودعــــا إلى القيــــام بجهود للمشــــاركة في 
املصاحلة اجلاريــــة في عدة عواصــــم دولية، 
وإلــــى عدم االكتفاء باإلعــــالن عن بعث متثيل 
قنصلي تونســــي لدى حكومتي طرفي النزاع 

بليبيا“.
وتابــــع قائــــال ”يتعني على الدبلوماســــية 
التونســــية االضطــــالع بدورهــــا اإلقليمي في 
معاجلــــة امللف الليبي من خــــالل الدعوة إلـى 
عقد مؤتـمــــرات ولقــــاءات حتتضنها تونــس 
مبـشــــاركة كافـــــة األطـــــراف املتــنازعــــة فـي 

لـيبيا“.
وبحسب بدرة قعلول رئيسة املركز الدولي 
للدراسات االستراتيجية واألمنية والعسكرية، 
فإن هذه االنتقادات ”كانت متوقعة من راشـــد 
الغنوشـــي لعدة أســـباب لعل أبرزها أنه يريد 
بذلـــك الدفع نحو صيغـــة تعاون بني احلكومة 
احلالية واجلماعـــات القريبة منه أيديولوجيا 

أي جماعة فجر ليبيا املوالية لإلخوان“.
وقالت لـ“العرب“ إن اختيار الغنوشي لهذا 
التوقيـــت بالذات إلطالق هذه االنتقادات يعود 
إلى األزمة التي يعاني منها احلزب احلاكم، أي 
حركة نداء تونس، وإلى االرتباك الذي تعيشه 
احلكومة احلالية بسبب تلك األزمة، وهو بذلك 
”يريد اســـتغالل هذا الوضع لتحقيق اختراق 
سياسي ودبلوماسي لفائدة حلفائه في ليبيا“.
وفـــي املقابـــل، رد منجي احلامـــدي وزير 
اخلارجية التونســـي الســـابق على انتقادات 
الغنوشي التي شملت أيضا احلكومة السابقة 
برئاســـة مهـــدي جمعـــة، حيـــث قـــال إنه من 
االجحـــاف القول بأن حكومـــة مهدي جمعة لم 

تبذل جهدا حلل األزمة الليبية.
 وأكد في تصريحات نشـــرتها أمس وكالة 

األنباء التونســـية الرســـمية أن الدبلوماسية 
التونســـية كانـــت وال تـــزال تقـــف على نفس 
املســـافة من كل أطراف النزاع في ليبيا، الفتا 
إلى أن اعتراف تونس بحكومة عبدالله الثني 
املنبثقـــة عن البرملـــان املنتخب ”يســـتند إلى 
اعتـــراف املنظمـــات اإلقليميـــة والدولية بها، 
منها منظمـــة األمم املتحدة واجلامعة العربية 
واالحتاد األفريقي، وهي منظمات تنتمي إليها 

تونس.
وكان الغنوشـــي قـــد أعرب فـــي كلمته عن 
اســـتيائه الشديد من أسلوب تعاطي احلكومة 
التونســـية السابقة برئاســـة مهدي جمعة مع 
امللـــف الليبي، واســـتنكر إدراج تلك احلكومة 
أســـماء 250 شـــخصية ليبيـــة ضمـــن قائمـــة 

املمنوعني من دخول تونس.
ويـــرى مراقبـــون أن عودة الغنوشـــي إلى 
امللف الليبي في هذا التوقيت بالذات ليســـت 
صدفة، وإمنا تأتي في ســـياق حملة ُممنهجة 
وُمخطـــط لهـــا ســـلفا للضغط علـــى احلكومة 

التونسية لالعتراف بحكومة فجر ليبيا.

وبدأت هذه احلملة خالل األسبوع املاضي 
عندمـــا كثر احلديـــث حول ضـــرورة اعتراف 
تونـــس بحكومة فجر ليبيـــا، وبضرورة إلغاء 
قائمة الليبيـــني املمنوعني من دخـــول البالد، 
وخاصة منهـــم القيادي الليبـــي املثير للجدل 

عبداحلكيم بلحاج.
التونســـية  السياســـية  األوســـاط  وتنظر 
إلـــى هذه احلملة علـــى أنهـــا ُمحاولة لتمكني 
الغنوشـــي من دور في امللـــف الليبي، لتجاوز 
فشله الســـابق، والحتواء النجاحات امليدانية 
التـــي حققها اجليـــش الليبي فـــي مواجهته 

ميليشيات فجر ليبيا.
وكان تدخل راشـــد الغنوشـــي فـــي األزمة 
الليبية خالل األشهر املاضية، قد أثار استياء 
وغضب غالبية األوســـاط السياســـية الليبية، 
والناشـــطني في منظمات املجتمـــع املدني، ملا 
لهذا التدخل من تداعيات سلبية على األوضاع 
فـــي ليبيـــا باعتبـــاره يخدم جماعـــة اإلخوان 
وامليليشـــيات املوالية لها التـــي انقلبت على 

الشرعية االنتخابية في البالد.

} ســتوكهومل - كشفت دراسة جديدة نشرها 
املركز الدولي ألبحاث السالم في ستوكهولم، 
أن اجلزائر تعتبر أول مســـتورد للســـالح في 
القـــارة األفريقية، خالل الفترة بني ســـنوات 

2010 و2014.
وذكر التقرير املتخصص أن االضطرابات 
التي شـــهدتها منطقـــة الســـاحل وتداعيات 
الفوضـــى فـــي البلـــدان العربية في ســـياق 
الثورات العربية دفعـــت احلكومة اجلزائرية 
التخاذ تدابير مســـتعجلة لتحديث جتهيزات 
األســـلحة التي يعتمد عليها اجليش الوطني 

الشعبي.
ويذهـــب التقرير إلى أن نفقـــات اجلزائر 
فـــي املجال العســـكري ســـترتفع في غضون 
السنوات األربع القادمة لتبلغ نسبة منو تقدر 

بـ6 باملئة سنة 2017.
وأظهـــر التقريـــر أيضـــا، أن اخلالفـــات 
الســـابقة بني فرنســـا واملغرب لم تقف عائقا 
أمام صفقات الســـالح، حيـــث حل املغرب في 
املرتبـــة األولى من بني مســـتوردي الســـالح 
الفرنســـي في العالم، خالل الفترة املمتدة من 
ســـنة 2010 إلى حدود ســـنة 2014، بنسبة 18 

باملئة من مجموع املبيعات الفرنسية.
وأكـــد برملانيـــون وسياســـيون مغاربـــة 
أن اإلنفـــاق العســـكري الـــذي يصفه البعض 
بـ“املرتفـــع� علـــى اجليـــش املغربـــي، ُمبـــرر 
بضـــرورات األمـــن اإلقليمـــي، والتهديـــدات 
املتزايدة احملدقة باملغرب، خاصة مع تصاعد 
نشـــاطات اجلماعـــات املســـلحة فـــي منطقة 
الساحل والصحراء، ومتدد تنظيم داعش على 
مساحات مهمة في الشرق العربي، واخلشية 
من عودة بعض عناصـــره إلى املغرب لتنفيذ 

هجمات متس أمن واستقرار البالد.
وأظهـــر التقريـــر أن اجلزائـــر واملغـــرب، 
يحتـــالن الصـــدارة، حيـــث متثل مشـــتريات 
اجلزائـــر من األســـلحة ما نســـبته 30 باملئة، 
من حجم املشـــتريات فـــي أفريقيا فيما مثلت 

مشتريات املغرب ما نسبته 26 باملئة.
ويرجـــع املعهد هذا االرتفـــاع في النفقات 
العســـكرية إلى حالـــة عدم االســـتقرار التي 

الفوضـــى  بســـبب  املنطقـــة  دول  تشـــهدها 
املستشـــرية في ليبيا ومالـــي، وما جنم عنها 
من بـــروز ملجموعات إرهابيـــة جديدة مزودة 

بأسلحة ثقيلة تهدد أمن دول اجلوار.
ونقلـــت جريدة اخلبـــر اجلزائرية مؤخرا 
قرار الســـلطات في هذا البلد املغاربي جتميد 
صفقـــات األســـلحة الكبرى ابتداء من ســـنة 
2017، فـــي ظـــرف أربع ســـنوات املقبلة حتت 

ذريعة نهج التقشف املالي بسبب األزمة.
وهذا القرار يعني أن اجلزائر ستســـتمر 
فـــي عقد صفقات متعددة خـــالل ما تبقى من 
الســـنة اجلارية والثالث سنوات التي تليها، 
وهـــو ما يفســـر  تخصيص على األقل عشـــر 

مليارات من الدوالرات في الصفقات املقبلة.
وعملت اجلزائر خالل الســـنوات العشـــر 
األخيرة، حسب تقارير صحفية، على حتديث 
ســـالحها اجلوي مـــن خالل اقتنـــاء طائرات 
إفـ16 وطائرات ميغ 29، وشـــراء سفن حربية 

متطـــورة مـــن فرنســـا وإيطاليـــا وهولنـــدا، 
وجتديد أســـلحتها من املدرعـــات والدبابات، 
وذلك في سياق مواكبة التطورات اجلارية في 
املنطقة، خاصة بعد احلرب الفرنسية األخيرة 
على مالـــي واضطـــراب الوضـــع األمني في 
منطقة الســـاحل والصحراء برمتها، ما جعل 
ميزانية اجليش اجلزائـــري تتفوق وبفوارق 
كبيـــرة، علـــى باقـــي امليزانيـــات املُخصصة 
لقطاعـــات أخرى حيويـــة كالتعليـــم واملالية 

وغيرها.
ويعتبر معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث 
الســـالم مركزا مســـتقال، تأسس ســـنة 1966، 
يعد أبحاثا حول النزاعات املســـلحة وسوق 
الســـالح فـــي العالـــم ومراقبته ونزعـــه، كما 
يقدم معطيـــات وحتاليل وتوصيـــات تعتمد 
على معلومات مســـتقاة من مصادر مقربة من 
أصحاب القرار السياسي والباحثني ووسائل 

األعالم املتخصصة. 
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◄ طالبت لجنة حقوقية تابعة 
لحكومة عبدالله الثني الليبية، لجنة 

العقوبات الدولية ولجنة الخبراء 
الدوليين بمجلس األمن الدولي 

ومفوضية األمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان، بفتح تحقيق في تقرير عن 

استخدام قنابل محرمة دولية بالنزاع 
الدائر بالبالد منذ أشهر.

◄ نفى مصدر أمني تونسي وجود 
أية محاولة القتحام معبر رأس جدير 

الحدودي مع ليبيا بالقوة من قبل 
تجار تونسيين، دون االمتثال إلى 
اإلجراءات القانونّية المعمول بها.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
أمس الثالثاء، مقتل إرهابيين اثنين 
ومصادرة أسلحة في عملية تمشيط 

للجيش بمحافظة عين الدفلى (150 كلم 
غرب العاصمة الجزائر).

◄ قال شهود إن عشرات العائالت 
فرت من مدينة سرت الليبية 

الساحلية، بعد يومين من االشتباكات 
بين تنظيم داعش ومقاتلين من 

ميليشيا ”فجر ليبيا“ وسط توقعات 
بتصاعد العنف.

◄ أكد مسؤولون بوزارة الداخلية 
التونسية، أمس، ”مقتل العنصر 

اإلرهابي الخطير أحمد الرويسي أحد 
أبرز قيادات تنظيم أنصار الشريعة 

المحظور والمتورط في قضايا أمنية 
واغتيال السياسي شكري بلعيد، وذلك 

خالل مواجهات مسلحة في ليبيا.

◄ أكد تقرير نشرته مجلة ”تايم“ أن 
استمرار الصراع في ليبيا يساعد 
تنظيم داعش في التوسع والبقاء، 

في ظل سلسلة الهجمات التي يشنها 
التنظيم ضد منشآت النفط المهمة.

باختصار

داعش يفرض على دول المغرب العربي سباق التسلح
[ المغرب األول عالميا من بين مستوردي السالح الفرنسي

مع دخــــــول منطقة الســــــاحل والصحراء 
ــــــرا بســــــبب تزايد نشــــــاط  منعطفــــــا خطي
اجلماعات اجلهادية املتشــــــددة، واختراق 
داعش حلــــــدود ليبيا، وجدت دول املغربي 
ــــــى الرفع في  ــــــي نفســــــها مدفوعة إل العرب
حجم اإلنفاق العســــــكري على جيوشــــــها 
باعتباره مــــــن ضروريات األمــــــن القومي 
ــــــي. وقد القــــــى هذا اإلنفــــــاق على  الوطن
املؤسســــــة العسكرية ســــــواء في اجلزائر 
أو في املغرب باعتبارهما يحتالن املراتب 
األولى في اســــــتيراد األســــــلحة املتطورة، 
معارضة نســــــبية من بعض السياســــــّيني 
الذين اعتبروا تســــــليح اجليش أمرا مهما 
ولكنه يأتي على حســــــاب مشاريع التنمية 

التي ال تقل أهمية عنه.

يحاول إخوان تونس التدخل في الشــــــأن الليبي باســــــتمرار رغم انتقادات شق واسع من 
املســــــؤولني الليبيني لهذه املســــــاعي التي وصفوها بـ“املشبوهة“. ويسعى راشد الغنوشي 
للعب دور وســــــاطة جديد في ليبيا اســــــتثمارا لعالقاته مع ميليشــــــيا ”فجــــــر ليبيا“ وتيار 

اإلسالم السياسي هناك.

«نأمـــل أن ينجـــح املمثـــل الخاص فـــي الجمع بني األطـــراف املختلفة 
واملجموعات املتنازعة مع بعضها من أجل التوصل لطريق سياســـي 

مشترك يحول دون انقسام ليبيا واستمرار العنف».

فرانك فالتر شتاينماير
وزير اخلارجية األملاني

«تشكيل حكومة ليبية قوية تحدث تغيرات سريعة لصالح املواطن 
ســـيخلق بيئـــة وأجـــواء إيجابية تســـاعدان في حـــل القضايـــا األخرى 

املعقدة».

جمعة القماطي
رئيس حزب التغيير الليبي

«هناك قوى سياســـية وحزبية ونقابية اســـتطاعت أن تضغط لجهة 
تحقيـــق إصالحات جوهرية في املغرب، فالقـــت نداءاتها أذنا صاغية 

من لدن امللك الذي أيد املطالب اإلصالحية».

سعد الدين عثماني
وزير اخلارجية املغربي السابق

} تونس - بحث الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي، مع وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان العالقات الثنائية بين 
البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، حسب 

بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية التونسية.
وعّبر السبسي عن عزم تونس ”التعويل على 
طاقاتهـــا الذاتية لتجـــاوز المرحلة االقتصادية 

الصعبة في عالقة بالوضع اإلقليمي“.
وبين كذلك، أن تونس ”تعول على أشقائها 
لتجاوز هذه الفترة وكسب رهانات التنمية من 

خالل شراكة فاعلة لما فيه الخير للبلدين“.
مـــن جانبه تحدث الشـــيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان عن أهميـــة المحادثات التي كانت له 
مـــع رئيس تونس، مؤكدا ”عـــزم دولة اإلمارات 

لتوسيع العالقات بين البلدين“.
ونقل الشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى 
الرئيس التونســـي خالل اللقاء تحيات الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيس الدولة 
رئيـــس مجلس الـــوزراء حاكم دبي، والشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة.
واتســـمت العالقـــات الثنائيـــة اإلماراتيـــة 
التونســـية بالتعـــاون على مـــدى أربعة عقود، 
حيث انطلقت رســـميا بتاريـــخ 14 يونيو 1972، 
علمـــا بأن تونـــس ممثلة في وزيـــر خارجيتها 
كانت حاضرة لدى اإلعالن عن قيام اتحاد دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971.

وعلـــى الرغم مـــن التباعـــد الجغرافي بين 
البلديـــن، فـــإن العالقات اإلماراتية التونســـية 
تطورت اقتصاديا وتدعمت سياســـيا ونمت في 

كافة مجاالت التعاون األخرى.
وشـــهدت العالقات الثنائية تطورا سريعا 
وملموســـا إّال أنـــه منذ وصـــول حركة النهضة 
اإلسالمية إلى سّدة الحكم، شهدت العالقة بين 

تونس واإلمارات تشنجا غير مسبوق.
وغـــادر الســـفير اإلماراتـــي تونـــس، لمدة 
اســـتمرت أربعة أشـــهر قبل أن يعاود عمله في 
فبرايـــر 2014. وجـــاءت موافقة اإلمـــارات على 
عودة ســـفيرها إلـــى تونس بعـــد إقالة حكومة 
النهضـــة وتعويضهـــا بحكومـــة كفـــاءات غير 
متحزبـــة، ســـنة 2013، وذلك بعد حـــوار وطني 
اســـتمر أشـــهرا، أفضـــى إلى حكومـــة جديدة 
برئاســـة المهدي جمعة وزير الصناعة سابقا، 

والمصادقة على دستور الجمهورية الثانية. 
وكانت اإلمارات سحبت سفيرها من تونس 
عقب تصريحـــات الرئيس منصـــف المرزوقي 
حـــول مصـــر ومطالبتـــه اإلفراج عـــن الرئيس 

المخلوع محمد مرسي. 

السبسي يبحث مع وزير 

الخارجية اإلماراتي 

سبل دعم العالقات

الغنوشي يضغط من أجل االعتراف بـ«حكومة» فجر ليبيا

[ إخوان تونس ينتقدون أداء الدبلوماسية التونسية من بوابة الملف الليبي

مساع لتحقيق اختراق سياسي ودبلوماسي لفائدة حلفاء النهضة في ليبيا

دول املغرب ترفع نفقاتها العسكرية ملواجهة  البؤر اإلرهابية

اإلنفاق العســـكري «المرتفع» على 

الجيـــش المغربي، مبـــرر بضرورات 

والتهديـــدات  اإلقليمـــي  األمـــن 

اإلرهابية المتزايدة

◄

تحـــركات إعالميـــة للضغـــط على 

الحكومـــة التونســـية ودفعها إلى 

االعتراف بحكومة المؤتمر الوطني 

العام الموالية لإلخوان

◄
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 تأكيدات بحرينية على وقوف اململكة ضد اإلرهاب
} املنامة - أشـــاد األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد البحريني، نائـــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء مبا 

حققه التنسيق املشترك بني التحالف الدولي.
ونوه بأهميـــة مواصلة جهوده في حتقيق 
األهداف االســـتراتيجية املتمثلـــة في محاربة 
التطـــرف مبختلـــف توجهاتـــه والعمـــل على 
مالحقة هذا الفكر التيوقراطي وجتفيف منابع 
متويله، باعتبار ذلـــك أولوية قصوى لتحقيق 

أمن واستقرار الدول والشعوب.
وأكـــد األمير ســـلمان لـــدى لقائه بســـفير 
ويليـــام  البحريـــن  لـــدى  املتحـــدة  الواليـــات 
روبوك إلى دعـــم اململكة لكل اجلهود اإلقليمية 

والدوليـــة التي تصب فـــي صالح احلفاظ على 
األمن واالســـتقرار الدوليني وتعزيز السالم في 

املنطقة.
من جانبـــه، نوه الســـفير األميركي بالدور 
احليـــوي ململكـــة البحريـــن في تعزيـــز األمن 

والسالم على املستويني اإلقليمي والدولي.
وفي شأن ذي صلة شـــدد األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء البحريني على ضرورة اليقظة واحلذر 
،“فاســـتهداف البحرين وأمنها واستقرارها لم 
يتوقـــف على حد“ وفقا ملـــا نقلته وكالة األنباء 
الرسمية، وشـــدد على ضرورة احلزم واحلسم 
في التعامل مع اإلرهاب مؤكدا على أن للجميع 

حكومة وشـــعبا كل في مجاله دور في التعاون 
للتصـــدي لهذه اآلفـــة التي تهـــدد املجتمعات 

ومنها املجتمع البحريني املتآلف.
وأعرب األمير خليفـــة عن ثقته البالغة بأن 
مملكة البحرين ســـتظل عصية على من يضمر 
لها الشر، فشعبها سجل مواقف مشرفة في كل 

احملطات الوطنية املضيئة.
واألردن  اإلمـــارات  مـــن  كل  وتشـــارك 
والبحريـــن، باإلضافة إلـــى دول عربية أخرى 
مثـــل الســـعودية وقطر، في التحالـــف الدولي 
الـــذي تقـــوده الواليـــات املتحدة ضـــد تنظيم 

”الدولة اإلسالمية“ في العراق وسوريا.
وتعـــد جهود مملكـــة البحرين فـــي مجال 

مكافحـــة اإلرهـــاب الدولـــي متعـــددة، ومنها 
التنســـيق الدائـــم واملتواصل مـــع دول العالم 
للتعـــاون في مجـــال مكافحة اإلرهـــاب ومنها 
دول مجلس التعـــاون اخلليجي ومعظم الدول 
العربيـــة وعدد من الـــدول اآلســـيوية والدول 
الغربية، عبر اتفاقيـــات ومعاهدات وتفاهمات 

من أجل القضاء على هذه الظاهرة اخلطيرة.
أعلـــى  وعلـــى  تشـــارك  اململكـــة  أن  كمـــا 
املســـتويات في املؤمترات اإلقليمية والدولية 
ملكافحة اإلرهاب، وال ســـيما املؤمتـــرات التي 
تنظمهـــا األمم املتحـــدة، وال يقتصـــر دورهـــا 
على املشـــاركة بل تسعى إلى تقدمي املقترحات 

واحللول.

} بغــداد - تواجـــه العمليـــة العســـكرية التي 
تشنها القوات العراقية منذ أكثر من أسبوعني 
جمودا، بعدما عمدت املئات من عناصر تنظيم 
الدولة اإلسالمية املتحصنني في مركز محافظة 

صالح الدين، إلى تفخيخ ”كل شيء“ فيها.
ومتكنـــت القـــوات العراقيـــة ومســـلحون 
موالون لها من فصائل شـــيعية، من اســـتعادة 
مناطق محيطـــة باملدينة التي يســـيطر عليها 
اجلهاديـــون منذ يونيـــو، إال أن التقدم داخلها 

كان أصعب.
وقـــال جـــواد الطليباوي، املتحدث باســـم 
”عصائب أهـــل احلق“ الشـــيعية التـــي تقاتل 
إلى جانب القوات األمنية إن ”عناصر التنظيم 
زرعـــوا العبوات في جميع الشـــوارع واملباني 

واجلسور، لقد فخخوا كل شيء“.
وأضـــاف ”توقفـــت قواتنـــا بســـبب هـــذه 
اإلجراءات الدفاعية“، مشددا على احلاجة إلى 

”قوات مدربة على حرب املدن“.
وفشـــلت القـــوات األمنية ثـــالث مرات في 
الســـابق فـــي اســـتعادة تكريـــت، إال أن هـــذه 
العملية بـــدت أفضل تخطيطا، ويشـــارك فيها 

عدد أكبر من السابق.
ومتكـــن املقاتلـــون مـــن اســـتعادة بعض 
املناطق احمليطة باملدينة، واقتحموا األســـبوع 
املاضي حـــي القادســـية في اجلزء الشـــمالي 

منها، دون استعادته بالكامل.
القنـــص والهجمات  وجلـــأ التنظيم إلـــى 
االنتحاريـــة والعبوات الناســـفة املزروعة في 
املنـــازل وعلى جوانـــب الطـــرق ملواجهة تقدم 
القوات التي تفتقد للتجهيـــزات اآللية لتفكيك 
العبـــوات، وتعتمـــد حصـــرا علـــى العنصـــر 
البشري. وانطلقت عملية تكريت في الثاني من 
مارس، مبشاركة نحو ٣٠ ألف عنصر، في أكبر 

هجوم عراقـــي ضد التنظيـــم. وتراجعت حدة 
املواجهـــات في األيام املاضية، لتقتصر إجماال 
على القصف املدفعي، وتدخل ســـالح الطيران 

العراقي ذي القدرة احملدودة.
وكان وزيـــر الداخلية محمد ســـالم الغبان 
الـــذي تتبـــع له قوات الشـــرطة، أعلـــن اإلثنني 
”توقـــف“ العمليـــة، للحد من خســـائر القوات، 
دون أن يحدد السبل التي ستسمح باستئناف 
العمليـــات. ولم يتضـــح موقف باقـــي قيادات 

العملية.
وأكـــد قائـــد عمليات صالح الديـــن الفريق 
الركن عبدالوهاب الساعدي األحد، أن مشاركة 
التحالـــف الدولي بقيادة واشـــنطن في عملية 
تكريت ”ضرورية“، عازيا عدم حصول ذلك إلى 

سبب ”سياسي“ وليس عسكريا.
وفي مقابل غياب قصـــف طيران التحالف، 
بـــرز دور إيراني متثل بوجود قادة عســـكريني 
إيرانيـــني فـــي محافظة صـــالح الديـــن، ودور 
الفصائـــل الشـــيعية املدعومـــة مـــن طهـــران، 

واملنضوية حتت مظلة ”احلشد الشعبي“.
وأكد مسؤولون أن مقاتلني سنة من صالح 
الدين يشاركون في العملية، وحتاول احلكومة 

استمالة العشائر السنية للقتال معها، السيما 
وأن معظـــم مناطق ســـيطرة التنظيم هي ذات 

غالبية سنية.
غير أن جهود استمالة مقاتلني سنة تتسم 
ببطء شديد، خاصة أن تقارير ميدانية وأخرى 
حقوقية أكدت أن امليليشيات الشيعية املشاركة 
فـــي املعارك إلـــى جانب القـــوات احلكومية ال 
تلتـــزم بأي قوانـــني في تعامـــل عناصرها مع 

املدنيني أو األسرى.
وزادت مخـــاوف العراقيني مـــن أن تنتهي 
معركـــة تكريت إلى حرب تطهيـــر طائفي تقوم 
بها ميليشـــيات احلشـــد الشـــعبي الشـــيعية 
املدعومـــة من إيـــران، وذلك عقـــب رواج صور 
وأشـــرطة فيديـــو لعمليات قتل وحـــرق منازل 
القـــوات  وراءهـــا  تقـــف  وأراض،  ومســـاجد 

احلكومية واحلشد الشعبي.
واتهمت منظمات حقوقية املقاتلني الشيعة 
بارتـــكاب جرائم حرب ضد املدنيني والنســـاء 

واألطفال وصلت إلى حرق قرى بأكملها.
ضـــد  امليليشـــيات  ممارســـات  وأجبـــرت 
املدنيـــني مقتـــدى الصدر في منتصـــف فبراير 
املاضي، على جتميد ”ســـرايا السالم“، و“لواء 

وهما تشكيالن ميثالن اجلناح  اليوم املوعود“ 
العسكري لتياره، إلى أجل غير مسمى.

إلـــى ذلك قال العميـــد عبداألمير اخلزرجي 
نائـــب قائد الفرقة الذهبية في محافظة األنبار، 
اســـتخدموا  إن عناصـــر من تنظيـــم ”داعش“ 
الثالثاء، غازا ســـاما في قصف مواقع للقوات 
األمنية في منطقتي األندلس والضباط وســـط 

الرمادي.
وأوضح أن ”داعش“ استخدم قنابل محلية 
الصنع زنـــة الواحدة منها ١٠ كغ وحتوي غازا 
ســـاما لونه أحمر وهو شـــبيه مبـــادة الكلور، 
وأطلقت القنابل بواسطة قواعد إطالق محلية 
الصنع أيضا الســـتهداف القوات األمنية على 

خطوط التماس بينهما.
وأشـــار إلى أن ٥ جنود من الفرقة الذهبية 
أصيبوا بحاالت اختناق وتقيؤ وفقدان للوعي، 

نتيجة استنشاقهم هذا الغاز السام.
وأعلـــن مجلس األمن التابع إلقليم شـــمال 
العراق، الســـبت املاضي، عن استخدام تنظيم 
داعش لغاز الكلور خـــالل مواجهات قبل نحو 
شهرين مع قوات البيشمركة (قوات اإلقليم) في 

محافظة نينوى شمال العراق.

التفخيخ والمخاوف من انتقام الحشد الشعبي يعيقان اقتحام تكريت

[ القوات العراقية تتهم داعش باستخدام غاز سام في األنبار
تتربص العديد من املطبات بعملية اقتحام 
الشــــــيعية  وامليليشــــــيات  العراقية  القوات 
املســــــاندة لتكريت، فبعد الضــــــرر الكبير 
ــــــذي أحلق بالعملية جراء توقف ضربات  ال
ــــــف الدولي يبرز فــــــي األفق حتدي  التحال
”التفخيخ“، الســــــالح القوي الذي جلأ إليه 

مقاتلو داعش.

توقف الضربات الجوية للتحالف الدولي يبرز ضعف القدرات القتالية للحشد الشعبي

قوات األمن السعودية ترفع جاهزيتها بتمرين {وطن85}
} الرياض – يشرف األمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز ولي ولي العهد الســـعودي النائب 
الثانـــي لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
اليوم اخلميس، على اختتام التمرين التعبوي 
األول املشترك لقوى األمن الداخلي ( وطن ٨٥) 
, شارك فيه ١٥٠٠ رجل أمن من قطاعات مختلفة 
بهدف ”مواجهة التنامي امللحوظ في نشاطات 

اجلماعات والتنظيمات املتطرفة“.
وقالـــت وكالة األنباء الســـعودية، اإلثنني، 
إن فعاليات التمرين اشـــتملت أول أمس على 
عمليـــة ميدانية منظّمة لصـــد محاولة اقتحام 
عناصـــر إرهابيـــة مدعومة بالســـيارات ملنفذ 
حـــدودي بري للمملكة، مبشـــاركة (١٥٠٠) رجل 

أمن.
وبينـــت أن رجال األمن الذين شـــاركوا في 
التمريـــن ميثلـــون قطاعات: حـــرس احلدود، 
اخلاصـــة،  والطـــوارئ  اخلاصـــة،  واألمـــن 
ودوريات األمن، وأمن املنشآت، وطيران األمن، 
والدفـــاع املدني، واجلـــوازات، ومركز القيادة 
والســـيطرة بوزارة الداخليـــة، والهيئة العليا 

لألمن الصناعي، ومصلحة اجلمارك.
 وخـــالل الهجـــوم االفتراضي، قـــام رجال 
األمـــن برصد حتركات هـــذه العناصـــر أثناء 
هجومها على منفذ حدودي يحاكي الواقع في 

تصميمه ومرافقه العامة، وردعهم بنجاح.

ومت خـــالل هذه العملية، بحســـب الوكالة، 
إخالء املســـافرين واملوظفني مـــن املنفذ الذي 
تعّرض للهجـــوم اإلرهابي بعـــد القبض على 
العناصـــر اإلرهابّيـــة، وكذلك إخـــالء املناطق 
الســـكنية املعرضة لألخطار التي قد تنجم عن 
تعامـــل رجال األمـــن مع العناصـــر اإلرهابية، 
وإيوائهم، وإنقـــاذ املتضرريـــن، والبحث عن 
املفقودين، وإســـعاف املصابني منهم، وإطفاء 
احلرائق، وإعـــادة األوضاع إلى ما كانت عليه 

قبل االعتداء.
وتخلل تنفيـــذ الفرضيـــات األمنية إجراء 
تدريبـــات أمنية مشـــتركة تهدف إلـــى تطوير 
مهـــارات رجـــال األمـــن فـــي تنفيـــذ مهامهم 
والتقنيات  الوســـائل  واســـتخدام  املختلفـــة، 
واآلليـــات املســـاندة، ويشـــمل ذلـــك تدريبات 
اللياقة البدنيـــة، والرماية، وإجراءات املتابعة 

والرصد والضبط.
ويأتي صد الهجـــوم االفتراضي بعد نحو 
٩ أســـابيع من تعرض دورية أمنية ســـعودية 
مبحاذاة مركز ســـويف التابـــع جلديدة عرعر 
(على بعد ١٥ كيلومتـــرا من احلدود العراقية) 
مبنطقة احلدود الشـــمالية للمملكة مع العراق 
إلى هجوم فجر ٥ يناير املاضي، أسفر عن مقتل 
٣ مـــن رجال األمن بينهم قائـــد حرس احلدود 
باحلـــدود الشـــمالية العميـــد عـــودة معوض 

البلـــوي، و٤ مـــن املهاجمـــني. وكان املتحدث 
األمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي 
قد أعلن في بيان ســـابق أن ”التمرين التعبوي 
األول املشترك لقوى األمن الداخلي (وطن ٨٥) ، 
(الذي انطلق ٢٥ فبراير) سيستمر ملدة ٢١ يوما 

مبنطقة احلدود الشمالية“. 

وأوضح املتحـــدث األمني لوزارة الداخلية 
أن التمريـــن يأتـــي بهدف ”مواجهـــة التنامي 
امللحوظ في نشـــاطات اجلماعات والتنظيمات 
املتطرفة، ومحاوالتها املســـتميتة الســـتهداف 
اململكـــة بجرائمهـــم اإلرهابية للنيـــل من أمن 

مواطنيها ومقدراتهم“.

التدريب األخير يبعث برسائل قوية في وجه مخططات اإلرهابيني

◄ بحث األمين العام لمجلس 
التعاون الخليجي عبداللطيف بن 
راشد الزياني مع حامد علي راو 

سفير الهند لدى السعودية عالقات 
التعاون بين المجلس والهند والسبل 
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى 

المجاالت.

◄ يصل رئيس جمهورية المالديف 
عبدالله يمين عبدالقيوم اليوم 

األربعاء، إلى الرياض في زيارة 
للمملكة يلتقي خاللها الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود. وسيتم 
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 

بين البلدين وسبل تعزيزها في 
مختلف المجاالت.

◄ التقى الفريق الركن حمد محمد 
ثاني الرميثي رئيس أركان القوات 
المسلحة باإلمارات رئيس القوات 

المسلحة الماليزية. وبحث الجانبان 
سبل تعزيز أوجه التعاون خاصة 
فيما يتعلق منها بمجال التنسيق 

العسكري والتعاون الدفاعي وتبادل 
الخبرات.

◄ بحث األمين العام لمنظمة التعاون 
اإلسالمي إياد أمين مدني مع محمد 

صادق جعفر السفير فوق العادة 
والمفوض لجمهورية جنوب أفريقيا 

لدى المملكة العربية السعودية 
إمكانية إقامة عالقات رسمية بين 

المنظمة وجنوب أفريقيا.

◄ تسلم الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي أمس الثالثاء، 

دعوة رسمية من الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي للمشاركة في 

أعمال القمة العربية المقرر إقامتها 
بمصر في أواخر الشهر الحالي.

باختصار

{نديـــن كافة أعمال القتل والعنـــف التي يتعرض لها املدنيون 

في سوريا وكذلك كافة االنتهاكات الجسيمة واملمنهجة التي 

تتعارض مع القانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان}.
جمال الغنيم 
مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم املتحدة

{اعتراف األمم املتحدة باملفوضية ســـيمكنها من تمثيل العراق 

في املحافـــل الدولية، إلى جانـــب منحها عاما كامـــال لغرض تجاوز 

بعض املالحظات»
هيمن باجالن
عضو املفوضية العليا املستقلة حلقوق اإلنسان في العراق

{الخدمـــة الوطنيـــة تهـــدف إلـــى تحصـــني الشـــباب ضـــد التيـــارات 

واملعتقدات الفكرية الهدامة ودعم مبدأ االستمرار للمؤسسات أثناء 

األزمات وزيادة التضامن والتالحم في املجتمع اإلماراتي}.
خليفة الكعبي
مسؤول بهيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية باإلمارات

عبدالوهاب الساعدي:

عدم مشاركة التحالف 

الدولي في عملية تكريت 

يعود لسبب سياسي

} صنعاء - قالت مصادر عسكرية إن احلوثيني 
الشـــيعة الذين يســـيطرون على أجـــزاء كبيرة 
في اليمن أقالوا قائد الســـالح اجلوي لرفضه 
تزويدهـــم بدعم جـــوي وعينوا بـــدال منه أحد 

العسكريني املقربني منهم.
علـــى  الضـــوء  اخلطـــوة  هـــذه  وتلقـــي 
االنقســـامات داخل اجليش اليمني في الوقت 
الـــذي يتنافس فيه احلوثيـــون املدعومون من 
إيران مع الرئيـــس عبدربه منصور هادي على 

السلطة.
ووضـــع احلوثيون الذين يســـيطرون على 
العاصمـــة صنعاء هادي قيـــد اإلقامة اجلبرية 
في منزلـــه، إال أنـــه متكن الشـــهر املاضي من 
الفـــرار إلى عدن فـــي جنوب اليمـــن. وحذرت 
األمم املتحدة التي تتوســـط في محادثات بني 

اجلانبني من اندالع حرب أهلية وشيكة.
وقالت مصادر عســـكرية إن قائد الســـالح 
اجلوي اللواء راشـــد اجلنـــد أقيل هو ورئيس 
هيئـــة األركان أمـــس األول، وأحالتهما اللجنة 
األمنيـــة العليا التـــي شـــكلها احلوثيون بعد 
الســـيطرة على صنعاء إلـــى التحقيق.  وعني 
بدال منه العميد الركن خضر ســـالم الذي يقول 

مسؤولون إنه أكثر تعاطفا مع احلوثيني.
ويقـــول مراقبـــون إن احلوثيـــني بدأوا في 
فقـــدان ثقة القيادات العســـكرية واألمنية التي 
تدعم شرعية هادي مما يعمق االرتباك البادي 

على أداء جماعة احلوثي.
وأربكت حتركات الرئيـــس اليمني عبدربه 
منصـــور هـــادي احلوثيـــني، ما اضطـــر زعيم 
اجلماعـــة احلوثيـــة إلى مهاجمـــة اخلليجيني 
الذين جنحوا في كســـر احلصـــار الذي أحكمه 

احلوثيون على هادي.
وقال متابعون للشـــأن اليمنـــي إن اإلرباك 
احلوثـــي ناجـــم عـــن فقـــدان الســـيطرة على 
الشـــرعية التي ميثلها هادي، وهو األمر الذي 
كان يســـمح لهم بتســـويق االنقـــالب على أنه 
حترك من داخل الشـــرعية، لكـــن خروج هادي 

إلى عدن أسقط اخلطة احلوثية في املاء.
واجتاح احلوثيون صنعاء وانتشـــروا في 
معظم أنحاء وسط اليمن في سبتمبر املاضي، 
في خطـــوة قوبلـــت بحملـــة إدانـــات إقليمية 
واســـعة. وبدأ صراع على السلطة بني الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي واحلوثيـــني، عندما 
حاصر املســـلحون مقر إقامتـــه ووضعوه مع 
بحـــاح رهـــن اإلقامة اجلبرية. وفـــر هادي إلى 
مدينة عدن وتراجع عن استقالته وأقام حكومة 

منافسة مدعومة من دول اخلليج.
ومنـــذ ذلـــك احلني، يســـعى هـــادي، الذي 
يحظى بدعم خليجي ودولي واسع، إلى تعزيز 
سلطاته في عدن وإنشاء مركز منافس للسلطة 
جنوبي البالد بدعم وحدات من اجليش موالية 

له والقبائل.

الحوثيون يفقدون ثقة 

قيادات كبيرة في الجيش



} واشــنطن - انتقـــد محللون إســـقاط جهاز 
االســـتخبارات الوطنيـــة األميركيـــة كال مـــن 
إيران وحزب الله مـــن قائمة الكيانات املهددة 
للمصالح األميركية في منطقة الشرق األوسط.
باخلطـــوة  القـــرار  احملللـــون  ووصـــف 
األمريكية الهامة جتاه طهران متهيدا للتوصل 
إلـــى إطار اتفـــاق نهائي حول امللـــف النووي 

اإليراني نهاية الشهر اجلاري.
واســـتبعد تقرير التقييم األمني السنوي، 
الذي قدمه مدير جهاز االســـتخبارات الوطنية 
جيمس كالبر إلى مجلس الشـــيوخ األميركي، 
إيران وحزب الله اللبناني من قائمة التهديدات 

اإلرهابية ملصالح الواليات املتحدة.
مـــن  الســـرية  غيـــر  النســـخة  وأشـــارت 
التقرير، املنشـــور على املوقع الرســـمي ملدير 
االســـتخبارات، والـــذي صدر فـــي 26 فبراير 
املاضـــي، بعنـــوان ”تقييـــم التهديـــدات حول 
العالم ألجهزة االســـتخبارات األميركية“، إلى 
جهـــود إيـــران في محاربـــة املتطرفـــني، ومن 
بني هـــؤالء مقاتلو ”داعـــش“، الذين ال يزالون 
يشـــكلون أبرز تهديـــد إرهابي علـــى املصالح 

األميركية في العالم.
كمـــا تطـــرق التقرير اجلديـــد، على خالف 
التقارير الســـابقة، إلى أن حزب الله اللبناني 
لم يعد يشكل هو اآلخر تهديدا لها وملصاحلها، 
وإمنا على العكس من ذلك، فاليوم هو نفســـه 
بات مهددا من اجلماعات السنية املتطرفة على 

غرار ”النصرة“ و“داعش“ على حدود لبنان.

وعلى غير العادة لم يذكر التقرير أن حزب 
اللـــه مصنف كمنظمـــة إرهابية من قبل كل من 
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي، وجتاهل 
اإلشارة إلى أن احلزب اللبناني كان من أوائل 
املنضمـــني األجانـــب، بدفـــع من إيـــران، إلى 
احلرب الســـورية التي حصـــدت أكثر من 250 
ألف ســـوري، وكان أحد املساهمني الرئيسيني 
في جذب املتطرفني وتكتلهم في هذه البالد أو 

على حدود لبنان واألردن.
كما عمـــد التقريـــر إلى غـــض الطرف عن 
وجـــود مستشـــارين للحـــزب الشـــيعي لدعم 
مقاتلي احلشـــد الشـــعبي (مليشـــيات شيعية 
شـــكلتها طهران في العراق)، فضال عن وجود 
معطيـــات شـــبه مؤكدة تـــدل علـــى أن للحزب 
مستشارين عسكريني يساعدون احلوثيني في 
بســـط ســـيطرتهم على مناطق واسعة باليمن 
املجـــاور للملكـــة العربية الســـعودية (حليفة 

الواليات املتحدة).
نقطـــة أخرى أســـقطها كالبر مـــن التقرير 
اجلديد، حسب املتابعني، وهي شبكات تبييض 
األموال وجتـــارة املخدرات التي بناها احلزب 
على مر السنوات املاضية في العديد من الدول 
األفريقية وأميـــركا الالتينية لتمويله، بغرض 
القيام بأعمـــال معادية للواليات املتحدة، وفق 

رواية املسؤولني األميركيني.
وللتذكيـــر فـــإن واشـــنطن قـــد درجت في 
تقاريرهـــا الســـابقة على اعتبـــار احلزب كما 
إيـــران مصدري تهديـــد لهـــا وحللفائها، على 
غـــرار التقريـــر الصادر فـــي يناير مـــن العام 
املاضـــي، والذي أدرج فيه كالبـــر الطرفني في 

قسم ”اإلرهاب“.
وكتـــب فـــي ذلـــك التقريـــر أن كال منهمـــا 
”يواصـــل تهديـــد مصالـــح حلفـــاء الواليـــات 
املتحـــدة بشـــكل مباشـــر، فاحلـــزب اللبناني 
مثـــال زاد مـــن نشـــاطه اإلرهابـــي العاملي في 
الســـنوات األخيرة إلى مستوى لم نشهده منذ 

التسعينات (من القرن العشرين)“.
ويتســـاءل البعض هنا عما إذا كان اخلطر 
الذي يشكله كل من حزب الله وطهران قد انتفى 
على مصالح حلفاء واشنطن في منطقة الشرق 
األوســـط (في عام واحد)، رغم أن الوقائع على 

األرض تبـــني عكس ذلـــك متاما، فقـــد متكنت 
طهـــران منذ ســـقوط النظام العراقـــي على يد 
االحتالل األميركي في 2003، من بسط نفوذها 
في العراق، وهي اليوم احلاضر البارز في هذا 
البلد كما في سوريا واليمن ولبنان، وبالتالي 
فإن تهديدها حللفاء واشنطن املفترضني بات 

أكبر بكثير عن ذي قبل.
باملقابـــل ينتفـــي هذا التســـاؤل املشـــوب 
باالســـتغراب لدى العديد من املتابعني بالنظر 
إلى استشـــعارهم الرغبة األميركية الالفتة في 
التوصـــل إلى اتفـــاق مع طهران حـــول ملفها 

النووي.
أما بشـــأن حزب الله فيقـــول هؤالء إن هذا 
املوقـــف جتاهـــه مقـــرون باملوقـــف األميركي 
حيـــال طهران وهو ليس وليـــد اللحظة، بل إن 
مؤشراته بدت واضحة للعيان على مر األشهر 
املاضيـــة، حيث حرصت الواليات املتحدة على 
عـــدم انتقاد احلزب رغـــم دوره اخلطير في ما 
يحدث في ســـوريا (وقـــد باتت عناصر احلزب 
اليوم علـــى تخوم إســـرائيل وحـــدود األردن 
مـــن اجلنوب الســـوري)، فضال عـــن تقويضه 
اســـتقرار لبنان من خالل تعطيله املؤسســـات 

الدستورية.
وقد دأب السفير األميركي في لبنان ديفيد 
هيـــل (الذي متت نقلته مؤخرا إلى باكســـتان) 
علـــى لقاء مســـؤولني وشـــخصيات مقربة من 
حـــزب الله الـــذي تصنفه واشـــنطن منذ 2007 

ضمن التنظيمات اإلرهابية.
وعلـــى خـــالف املـــرات الســـابقة ال تظهر 
واشنطن الرغبة في إنقاذ االستحقاق الرئاسي 
في لبنان وطرح اسم معني على الفرقاء، تاركة 
بذلك إيران املؤثر رقم واحد في هذا امللف عبر 

ذراعها حزب الله.
ومـــا يعـــزز ذلك أيضـــا هو قرارهـــا بنقل 
سفيرها في لبنان إلى دولة أخرى، دون تسمية 

سفير جديد.
ومـــن املرتقـــب أن يتدعـــم هـــذا التعامـــل 
األميركـــي اجلديـــد مـــع كل من إيـــران وحزب 
الله في األشـــهر املقبلة، في حال أجنز االتفاق 

النووي مع إيران.
وعلـــى ضـــوء ذلك يتوقـــع املراقبـــون، أن 
ينســـحب األمر على باقي حلفـــاء إيران، مثل 
الرئيس الســـوري بشـــار األســـد الـــذي بدأت 
الواليـــات املتحـــدة متهـــد بصفـــة تدريجيـــة 
إلمكانية عقد اتفاق معـــه. وهنا يطرح العديد 
من اخلبـــراء واحملللني نقاط اســـتفهام كبرى 

حول ســـبل تعامل حلفاء الواليات املتحدة في 
منطقة الشرق األوسط مع هذا الواقع اجلديد، 
وهل سينخرط هؤالء في هذا املسار األميركي 
أم أنهم ســـيعمدون إلى اتخاذ سياسة مغايرة 
مـــن بينها بنـــاء جبهة ســـنية قويـــة ملقارعة 
األجنـــدات اإليرانية. ولم تخف عواصم عربية 

اســـتياءها ممـــا أســـمته ”اللهفـــة األميركية 
الواضحة“ للتوصل إلى اتفاق مع اإليرانيني.

وأعربت قوى إقليمية في أكثر من مناسبة 
عن خشـــيتها مـــن أن متتد تداعيـــات االتفاق 
لتشمل توسيع نفوذ طهران في منطقة الشرق 

األوسط.

} القاهرة - أحالـــت النيابة العامة املصرية، 
أمـــس الثالثاء، ضابط شـــرطة إلـــى احملاكمة 
اجلنائية، التهامه بقتل الناشـــطة اليســـارية 

شيماء الصباغ في يناير املاضي.
وكشـــفت حتقيقـــات النيابـــة العامـــة أن 
وفاة شـــيماء جنمت عن إصابتها بطلق ناري 
(خرطوش خفيـــف) أطلقه صوبها أحد ضباط 
الشرطة من قوات األمن املركزي لفض تظاهرة 
في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، فأودت 
بحياتها، وأمـــر النائب العام بـإحالة الضابط 
املتهـــم إلى محكمـــة اجلنايـــات ملعاقبته على 

اجلرمية.
وشيماء الصباغ عضو في حزب التحالف 
الشـــعبي االشـــتراكي، قتلت في يناير املاضي 
خـــالل مشـــاركتها في مســـيرة تنـــدد بقانون 

تنظيـــم التظاهـــر. وتســـبب مصرع شـــيماء 
الصبـــاغ فـــي عـــودة التراشـــق بـــني القوى 
السياســـية وجهـــاز الشـــرطة، وعلـــى ضوء 
ذلك طالب الرئيس السيســـي وزيـــر الداخلية 
السابق محمد إبراهيم بسرعة تقدمي املتسبب 
فـــي الوفاة للمحاكمة، وعدم التســـتر على أي 

مجرم مهما كان.
وكان وزيـــر الداخلية الســـابق وعد في 26 
يناير بتسليم قاتل الصباغ بنفسه للمحاكمة، 

إذا كان من الشرطة.
وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن مصرع 
شـــيماء الصباغ جاء نتيجة ”طلقات خرطوش 
أطلقت من مسافة تراوحت ما بني 3 و8 أمتار، 
وبحـــد أقصى 10 أمتـــار، وأنهـــا أصيبت من 
اخللف إلـــى األمام، وأن محتـــوى اخلرطوش 

أصـــاب القلب مباشـــرة وتســـبب فـــي تهتك 
بالرئتـــني“. وتثير ممارســـات بعـــض عناصر 
أجهزة الشرطة املصرية، انتقادات كبيرة لدى 
احلقوقية  واملنظمات  السياســـيني  النشـــطاء 

املصرية والدولية.
وقد خضع العشـــرات من رجال الشـــرطة 
للمحاكمة بتهمة قتـــل املتظاهرين خالل ثورة 
25 ينايـــر، إال أنـــه متت تبرئتهـــم، ومن بينهم 

رئيس جهاز الشرطة الســـابق وقادة آخرون. 
ويطالـــب احلقوقيـــون الرئيـــس املصري عبد 
الفتـــاح السيســـي بضـــرورة التصـــدي لهذه 
املمارســـات، التي من شأنها تقويض استقرار 
مصر بالنظر إلى أن من أسباب اندالع ثورة 25 

يناير كانت جتاوزات اجلهاز األمني.
ويقـــول كرمي عنارة، الباحث في الشـــؤون 
اجلنائيـــة واألمنيـــة فـــي املبـــادرة املصريـــة 
للحقـــوق الشـــخصية، إن ”هـــذا أول ضابـــط 

يحاكم بتهمة قتل مدني خالل تظاهرة“.
ووصـــف عنـــارة االتهامـــات املوجهة إلى 
الضبـــاط بـ“الضعيفـــة“، مضيفـــا ”حني جتد 
النيابة نفســـها غير قادرة على تفادي توجيه 
االتهامـــات (ضـــد شـــرطة)،  فإنهـــا تلجأ إلى 

توجيه اتهامات ضعيفة“.

الواليات املتحدة تمهد لرفع إيران وحزب الله من قوائم اإلرهاب
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[ المخابرات األميركية تغض الطرف عن تورط الحزب في سوريا والعراق [ واشنطن تفسح المجال أمام طهران للتدخل في لبنان

كيري يسابق الزمن للوصول إلى اتفاق بشأن الملف النووي اإليراني

سالح الجو النظامي يطارد املدنيني في حمص أينما ولوا

رفع الحصانة عن برملانيني 

يثير مخاوف املعارضة األردنية

} عــامن - تتفاعـــل قضيـــة رفـــع احلصانة 
عن ســـتة نواب في البرملـــان األردني، منذرة 
بتطورات جديدة، خاصة مع تعالي األصوات 
احملـــذرة مـــن وجود توجـــه للتضييـــق على 
املعارضـــني لـسيـاســـات الـدولـــة فــــي هذا 

املجلس.
وكانت اللجنـــة القانونية ملجلس النواب 
قد أوصت فـــي األيام املاضية برفع احلصانة 
عن ســـتة نواب، بعضهم متـــورط في قضايا 
جنائية والبعض اآلخر في قضايا سياســـية، 
على غـــرار النائـــب، قومي امليـــوالت، طارق 

خوري.
وال يجيز الدســـتور األردني اســـتجواب 
نائـــب البرملـــان في قضيـــة ما إال بعـــد رفع 
احلصانـــة عنه، كمـــا أن احلصانـــة تختص 
بالنائب خالل وجوده داخل قبة البرملان فقط 

وتشمل ما يقوله حتت القبة.
وقد بدأت العديد من الكتل والشخصيات 
النيابيـــة في التحـــرك خلـــف الكواليس ملنع 
حصـــول التصويت على رفـــع احلصانة على 

النواب والذي يحتاج إلى أغلبية الثلثني.
ومن بني هذه الشخصيات جند هند الفايز 
التي دعـــت إلـــى مقاطعة اجللســـة املرتقبة، 
األحد املقبل، مما ســـيؤجل األمـــر برمته إلى 

الصيف املقبل.

إحالة ضابط إلى القضاء املصري بتهمة قتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ
◄ أكد المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان أن ستة أشخاص قتلوا 

في هجوم بغاز سام شنته القوات 
السورية بشمال غرب البالد وبث 

مسعفون تسجيالت مصورة ألطفال 
يعانون من اختناق.

◄ استقبل مطار القاهرة 25 مصريا 
قامت السلطات السعودية بترحيلهم 

من أراضيها بعدما ألقت القبض عليهم 
األسبوع الماضي ضمن حمالت أمنية 

على مخالفي اإلقامة في المملكة.

◄ نفت واشنطن إجبار رئيس الوزراء 
البريطاني السابق توني بلير على 

مغادرة منصبه كموفد للجنة الرباعية 
إلى الشرق األوسط على ضوء عدم 

إحراز أي تقدم في عملية السالم بين 
إسرائيل والفلسطينيين. 

◄ دعت الحركة الشعبية  لتحرير 
السودان إلى عقد ااجتماع تمهيدي 

للحوار الوطني بالعاصمة األثيوبية 
أديس أبابا  قبل أبريل المقبل تمهيدا 

التخاذ قرار بتأجيل االنتخابات.

◄ قال محققو األمم المتحدة في 
جرائم الحرب بسوريا إنهم على 

استعداد لتقديم قائمة سرية بأسماء 
المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء 

تعمل على إعداد القضايا.

◄ قضت محكمة مصرية، بعدم 
اختصاصها في نظر دعوى تطالب 
بإلزام الحكومة بقطع العالقات مع 

الحكومة التركية، حسب مصدر 
قضائي.

◄ قتل ما ال يقل عن 11 عنصرا من 
تنظيم ”الدولة اإلسالمية“ خالل هجوم 

نفذه التنظيم على مواقع وتمركزات 
لوحدات حماية الشعب الكردي في 

الريف الجنوبي لبلدة تل حميس.

باختصار

◄ غياب تصريحات أميركية منتقدة للحزب 

منذ أشهر على خالف العادة

◄ تجاهل لتدخله في سوريا عسكريا

◄ غـــض الطـــرف عـــن دوره فـــي تعطيـــل 

المؤسسات الدستورية بلبنان (الرئاسة)

◄ لقاءات الســـفير األميركي خالل األشهر 

األخيرة مع شخصيات مقربة من الحزب

تغير أميركي تجاه حزب الله 

«زيـــادة التصعيد مـــن قبل املتطرفـــني والذي يأتـــي بعد قرار 

محكمة إســـرائيلية الســـماح لليهـــود بالصالة داخل املســـجد 

األقصى، سيؤدي إذا ما استمر إلى حرب دينية في املنطقة».
هايل داود
وزير األوقاف األردني

«اليـــوم وعلـــى الرغم من كل املجـــازر التي ارتكبها، إذا جلســـتم 

إلى الطاولة مع بشـــار األسد وصافحتموه فلن يغفر لكم التاريخ 

ذلك أبدا».
أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

«مناورات القوات املســـلحة هي رســـالة للدول املتآمرة على مصر 

بالتعاون مع املتطرفني داخل البلد، وتقول لهم ســـوف تتحطم 

أهدافكم ومحاوالتكم للتفريق بني الشعب والجيش العظيم».
طلعت موسى
مستشار عسكري مصري

كريم عنارة:

هذا أول ضابط يحاكم 

بتهمة قتل مدني خالل 

مسيرة احتجاجية

تســــــعى إدارة باراك أوباما للوصول إلى اتفاق نهائي بشــــــأن امللف النووي اإليراني، وقد 
عمدت، لتحقيق ذلك، إلى جملة من اخلطوات، لعل آخرها قيامها بشــــــطب طهران وحزب 

الله، ذراعها في لبنان، من قائمة الكيانات اإلرهابية.



} جوبــا - نفـــت مفوضية االتحـــاد األفريقي 
أمـــس الثالثـــاء بشـــكل قاطع اإلعـــالن عن أي 
تقريـــر صادر عنها بشـــأن تقصي الحقائق في 
جنوب السودان، فيما سقط عشرات من القتلى 
إثـــر تجـــدد المعارك بيـــن القـــوات الحكومية 

والمتمردين، وفقا لوكاالت األنباء.
ونفـــت رئيســـة المفوضيـــة دالميني زوما 
في بيان بشـــكل قاطـــع المزاعم بشـــأن تقرير 
تم تســـريبه من قبـــل لجنة التحقيـــق التابعة 
لالتحـــاد األفريقي وقالت إنه ”ليس صحيحا“، 
معربة عن قلقها من استمرار العنف في البالد.
وشـــكلت مفوضية االتحاد األفريقي لجنة 
خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنســـان 
بجنوب الســـودان، وأسندت رئاستها للرئيس 
النيجيري السابق أولوســـونغ أوباسنغو في 

مارس من العام الماضي.
وأشـــارت زوما في البيان إلى أنها ستعلن 
عـــن نتائج تقرير لجنة التحقيق في أقرب وقت 
دون أن تحـــدد موعدا لذلك، ليـــزداد الغموض 
بشـــأن مســـتقبل البـــالد الـــذي انجـــر قادته 
لالقتتـــال للحصول على حفنة من المال وكثير 

من السلطة.
وتزامـــن ذلك مـــع ما أكده متمـــردو جنوب 
الســـودان عـــن خوضهم معـــارك ”طاحنة“ مع 
القوات الحكومية قرب الرنك في شـــمال والية 

أعالي النيل النفطية.
وتقول جوبا إن 127 متمردا و17 من الجيش 
النظامـــي لقـــوا حتفهم في االشـــتباكات التي 
شـــهدتها مقاطعة قاديت مانيـــو بتلك الوالية، 
بينما أســـفرت المعارك منـــذ اندالع األزمة عن 
عشـــرات اآلالف مـــن القتلى وتشـــريد مليوني 
شخص، كما يخيم شبح المجاعة على البالد.

ويأتي تجدد االشتباكات بين طرفي النزاع 
على الســـلطة بعـــد أن عصفـــت بالبالد حرب 
أهليـــة منذ منتصـــف ديســـمبر 2013 ، لتضع 
جميـــع األطـــراف أمـــام حتمية اللجـــوء إلى 

التهدئة قبل تفاقم التوتر أكثر.
وتبـــادل طرفا النزاع اللذان وقعا منذ أكثر 
من ســـنة علـــى مجموعة لم تنفذ مـــن اتفاقات 
وقف إطـــالق النار، تهمة التســـبب في اندالع 
المعـــارك حـــول الرنـــك القريبة مـــن الحدود 
الســـودانية، فيمـــا تؤكد مصـــادر المنظمات 
اإلنسانية اندالع معارك في المنطقة، لكنها لم 

تقدم تفاصيل.
وجنـــوب الســـودان الـــذي حصـــل علـــى 
اســـتقالله في يوليو 2011، بعد نزاع اســـتمر 
عقـــودا مع الخرطوم، يرزح مجددا تحت وطأة 
الحرب األهلية التي يبدو أنها لن تنتهي قريبا 

وفقا للعديد من المراقبين.
ورغـــم إعـــالن أديـــس أبابا مؤخـــرا، عن 
اســـتئناف عمليـــة الســـالم في أبريـــل القادم 
وتبنـــي آليـــة جديـــدة للتفـــاوض تعتمد على 

إشـــراك أطـــراف عديـــدة فـــي الوســـاطة مثل 
االتحـــاد األفريقي واألمم المتحـــدة واالتحاد 
األوروبي، غيـــر أن غالبية المراقبين لم يبدوا 
تفاؤلهم إزاء هـــذه الخطوة وتوقعوا تصعيدا 
عسكريا من قبل الطرفين وهو ما وقع بالفعل.

وبعد فشـــل جولـــة المفاوضـــات األخيرة 
وانتهاء المهلـــة المحددة لهـــا، تبنى مجلس 
األمـــن باإلجمـــاع مشـــروعا قدمتـــه الواليات 
المتحدة ينص على تحديـــد حزمة جديدة من 
العقوبات، تشـــمل المنع من الســـفر وتجميد 
األموال وُتفرض على أفـــراد من طرفي النزاع 

إذا ثبت تورطهم في إعاقة تحقيق السالم.
ويؤكـــد بعض المحلليـــن أن هذه الخطوة 
ســـيكون لها أثر سلبي على حياة المواطنين، 
السيما إذا كان األشخاص المقترح مقاطعتهم 
يشـــغلون مناصب رفيعة فـــي الحكومة وذلك 
ألنها ستؤدي إلى مزيد من االنغالق واالنعزال 
للدولة الوليدة وســـتعيق وصول االحتياجات 
المعيشـــية للناس مما سيســـاهم فـــي تفاقم 

المعاناة اإلنسانية.

وارتكزت الخالفات بين طرفي النزاع خالل 
المفاوضات حول القضايا المتعلقة بالمشاركة 
في الســـلطة والترتيبات األمنية، حيث ترفض 
الحكومـــة مقترحـــات للمتمرديـــن تنص على 
ضرورة وجود جيشين في الدولة الوليدة يتم 
دمجهما فور إعـــالن نتائج االنتخابات العامة 

التي من المقرر إجراؤها بعد 30 شهرا.
وال يخفي متابعون تشاؤمهم إزاء الوضع 
الحالي في البالد، حيث يرون أن فشل الطرفين 
فـــي إنهاء النزاع قضى علـــى األمل األخير في 
إمكانية إنقاذ هذه الدولة الوليدة من األوضاع 

المتردية التي تعيشها.
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} واشنطن - تعتزم لجنة العالقات الخارجية 
بمجلـــس الشـــيوخ األميركـــي التصويت على 
مقترح قدمه الجمهوريـــون يلزم الرئيس باراك 
أوباما بتقديم أي اتفاق نووي نهائي مع إيران 
إلـــى الكونغـــرس للحصول علـــى موافقته، في 

تحد غير مسبوق للبيت األبيض.
 وكشف الســـناتور الجمهوري بوب كروكر 
مســـاء اإلثنيـــن، خالل مؤتمر صحفـــي عن نية 
اللجنـــة التصويـــت ”فـــي موعـــد قريـــب ربما 

األسبوع القادم على مشروع القانون“.
يأتـــي ذلك فيمـــا قـــال مســـاعدون لكروكر 
وروبرت مينينديز أبرز األعضاء الديمقراطيين 
بلجنة العالقات الخارجية بالمجلس أن اللجنة 
لم تستقر بعد على موعد محدد لمناقشة األمر.

ويتعيـــن أن يوافـــق مينينديـــز أيضا على 
موعـــد لدراســـة المشـــروع فـــي اللجنـــة قبل 
عرضـــه للتصويت وهو يزيـــد الوضع غموضا 
مـــن مســـتقبل العالقـــات األميركيـــة اإليرانية 

بخصوص نشاط طهران النووي.
وفـــي خضـــم ذلـــك، أعلـــن رئيـــس الوكالة 
اإليرانية للطاقـــة الذرية علي أكبر صالحي من 
لوزان السويســـرية أمـــس، أن بالده والواليات 
المتحـــدة اتفقتـــا على 90 بالمئة من المســـائل 
التقنية فـــي المفاوضـــات الثنائية بخصوص 

برنامج طهران النووي. 
العالقـــات  لجنـــة  أن  مشـــرعون  ويعتقـــد 
الخارجيـــة مطالبـــة بالموافقـــة على مشـــروع 
القانون قبل مناقشته في مجلس الشيوخ بكامل 

هيئته، ويقولون إنه من غير المرجح أن يجري 
التصويـــت في مجلس بكل هيئته قبل منتصف 
أبريل القـــادم ،لدخول أعضـــاء الكونغرس في 

عطلة بدء من األسبوع تستمر أسبوعين.
وإذا ما تم تجاوز هـــذه العقبة فإنه يتعين 
أيضا أن يحصل المشروع على موافقة مجلس 
الشـــيوخ وأن يرســـل إلى البيـــت األبيض لكي 

يوقعـــه أوبامـــا أو ينقضه، وســـيحتاج كل من 
مجلســـي الشـــيوخ والنواب ألغلبيـــة الثلثين 

للتغلب على الفيتو الرئاسي.
وبعـــد 12 عامـــا مـــن التوتر الدولـــي وعام 
ونصـــف مـــن المحادثـــات المكثفـــة، يرجـــح 
دبلوماســـيون غربيون إبرام اتفاق إطار نهائي 
بين القوى العظمـــى وإيران قبل انتهاء المهلة 

المقررة نهاية الشهر الجاري.
ولوح المدير السابق للمخابرات السعودية 
األميـــر تركي الفيصل من أن بالده ودوال أخرى 
ستســـعى للحصـــول علـــى نفس الحـــق الذي 
ســـتمنحه القوى الكبرى إليران فـــي أي اتفاق 
بشـــأن نشـــاطها النووي، وهو ما من شأنه أن 

يفتح باب االنتشار النووي.

يزداد الوضع ســــــوءا في جنوب السودان 
يوما تلو اآلخر الســــــيما بعد تعثر اجلولة 
ــــــني الرئيس  ــــــرة مــــــن املفاوضات ب األخي
سيلفاكير ونائبه السابق رياك مشار، مطلع 
الشــــــهر اجلاري برعاية الهيئة احلكومية 
للتنمية في شــــــرق أفريقيا ”إيغاد“، وســــــط 
تفاؤل حذر بشــــــأن إنقاذ البالد من شبح 

احلرب املخيم عليها.

للمشاركة والتعقيب
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تعثر المفاوضات يجر جنوب السودان إلى حرب جديدة

الجمهوريون يستعجلون موافقة الكونغرس لنسف االتفاق النووي مع إيران

} واشــنطن - كشف مسؤولون أميركيون أن 
الواليات المتحدة ســـتبطئ وتيرة انسحابها 
مـــن أفغانســـتان هذا العـــام بنـــاء على طلب 
قادتها العســـكريين الميدانيين، ما يعني عدم 
تقليص انتشـــارها إلى 5500 جندي مع نهاية 

العام. 
وقال مسؤول في وزارة الدفاع األميركية، 
رفض الكشـــف عن اســـمه، لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”ليـــس هنـــاك قـــرار نهائـــي لكن 
المؤشرات تدل على إعادة النظر في مستويات 
االنســـحاب“، موضحا أن عـــدد الجنود الذين 
ســـيبقون لم يحـــدد بعد لكنه قـــد يتراوح بين 

سبعة آالف وثمانية آالف عنصر. 
ومـــن المتوقع أن يعقد البيت األبيض في 
األيام المقبلة اجتماعات للتمهيد إلعالن نهائي 
يتوقع أن يصدر األسبوع المقبل، عندما يلتقي 
الرئيـــس األفغاني أشـــرف عبدالغنـــي نظيره 

األميركي باراك أوباما في واشنطن. 
ويقول سياســـيون أميركيـــون إن تعديل 
موقـــف واشـــنطن ناتـــج جزئيا عـــن انتخاب 
عبدالغنـــي الـــذي ترى فيـــه ”زعيمـــا واعدا“ 
وحليفـــا مهما لهـــا، ألنه يبـــدي انفتاحا أكبر 
من ســـلفه حميد كرزاي فيما يتعلق بالتعاون 
مع الواليـــات المتحدة وظهر ذلك جليا حينما 
وقع علـــى االتفاقية األمنية بعد أيام من توليه 

السلطة أواخر سبتمبر الماضي. 
لكن بعض المراقبين يرون أن واشـــنطن 
ســـتعيد ترتيـــب حســـاباتها في أفغانســـتان 
بســـبب خطر ظهور تنظيم الدولة اإلســـالمية 
المتشـــدد في البـــالد، خصوصا بعـــد مبايعة 
عناصر ســـابقين فـــي طالبان زعيـــم التنظيم 

أبوبكر البغدادي. 
يأتـــي ذلك غـــداة مقتل أحد القـــادة الذي 
يشتبه بارتباطه بتنظيم داعش ويدعى حافظ 
وحيـــد مع عدد مـــن المتطرفيـــن اآلخرين في 
إقليم ســـانجين فـــي والية هلمنـــد، وذلك بعد 
شـــهر من مقتل عمه الـــذي كان على رأس فرع 

التنظيم في أفغانستان. 
وكان قادة عســـكريون أميركيون أوصوا 
مؤخـــرا، باإلبقـــاء على عدد كبيـــر من الجنود 
في أفغانســـتان لدعم مهمـــة مكافحة اإلرهاب 
واإلشـــراف على التدريب، بيد أن ذلك المقترح 
قد يقف حجرة عثرة أمام مساعي كابول للبدء 

في مفاوضات السالم مع طالبان.
وينتشـــر حاليا نحو عشـــرة آالف جندي 
أميركـــي بالبالد، بينما كان مقـــررا لغاية اآلن 
أن يتم خفـــض عددهم إلى حوالي النصف مع 

انتهاء والية أوباما الرئاسية.

داعش يبطئ انسحاب 

القوات األميركية

[ االتحاد األفريقي يساوره القلق من تفاقم األزمة اإلنسانية بعد عودة االقتتال بين المتناحرينمن أفغانستان

عودة الفوضى في جنوب السودان تجره نحو كارثة حقيقية

◄ اندلعت اشتباكات بين الطلبة 
وقوات الشرطة الثالثاء، في عدة 

مدن بينها إسطنبول خالل تظاهرات 
بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة 

حلبجة بشمالي العراق.

◄ نفذت السلطات الباكستانية 
أمس، أحكام اإلعدام شنقا بـ12 مدانا 
باإلرهاب في سابقة منذ رفع تجميد 
العقوبة أواخر العام الماضي عقب 

هجوم بيشاور.

◄ كشفت تقارير عن اعتقال أنقرة 
أربعة جواسيس على الحدود مع 

سوريا، إثنان منهم يعمالن لصالح 
جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 

”الموساد“.

◄ أعلن مصدر حكومي يوناني 
الثالثاء، أن رئيس الوزراء ألكسيس 
تسيبراس سيؤدي زيارة إلى روسيا 

في الثامن من الشهر المقبل قبل 
شهر من الموعد المقرر سلفا.

◄ قامت الشرطة األلمانية أمس، 
بمداهمة وتفتيش فجئيين 

لجمعية ”المركز اإلسالمي الثقافي 
والتربوي مسجد الصحابة“ بمدينة 

شتوتغارت.

◄ اتهمت كوريا الجنوبية جارتها 
الشمالية الثالثاء، بشن هجمات 

إلكترونية على شركة تشغيل 
المفاعالت النووية بالبالد في 

ديسمبر الماضي.

◄ أعلنت هيئة لمراقبة الشرطة 
البريطانية أمس عن توليها التحقيق 

في قضية تستر شرطة لندن على 
تورط سياسيين وضباط أمنيين في 

شبكة الستغالل األطفال جنسيا.

باختصار

ال يخفي متابعون تشاؤمهم إزاء 

الوضع بجنوب الســـودان بعد أن 

قضى الطرفان على األمل األخير 

إلنهاء األزمة

◄

أخبار
«باكســـتان لن تكون جزءا من تحالف البلدان ضد داعش، لكن 

نؤيـــد الجهود الدولية في حال قرر مجلـــس األمن بما يتوافق مع 

البند السابع من ميثاق األمم املتحدة».

ممنون حسني
الرئيس الباكستاني

«ما من شك في أن األوروبيني ذهلوا، فتحركاتنا تجاه القرم كانت 

مفاجئـــة لهـــم. التأثير األكبر لـــم يكن من مســـألة االنضمام بحد 

ذاتها بل من الطريقة التى تمت بها العملية». 

فالدميير تشيغوف
مندوب روسيا الدائم لدى االحتاد األوروبي

«لدينا معلومات تشـــير إلى ظهور فرع لتنظيم الدولة اإلسالمية 

في أفغانستان، لكننا نعتبر أنه لم ينب، في إطار حملته الجهادية 

العاملية، جذورا متينة لحد اآلن هناك». 

نيكوالس هايسوم
املمثل اخلاص لألمم املتحدة في أفغانستان

دالميني زوما:

لم تصدر لجنة التحقيق أي 

تقرير عن جنوب السودان 

وندين عودة العنف

بوب كروكر: 

ستصوت لجنة العالقات 

الخارجية في موعد قريب 

على مشروع القانون

أوكرانيا تحلم باسترجاع القرم
} موســكو - قطعـــت موســـكو الطريـــق أمام 
األحالم األوكرانية في اســـترجاع شبه جزيرة 
القرم التي باتت روسية، بعد عام من االستفتاء 

المثير للجدل الذي أجراه برلمانها المحلي. 
     وتمســـك الكرملين بموقفه حيال ذلك وقال 
بوضـــوح إنه لـــن يعيد القرم إلـــى كييف رغم 
تلويح واشنطن واالتحاد األوروبي بمزيد من 
العقوبات على موسكو لضمها شبه الجزيرة.

وقال المتحدث باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيســـكوف في مؤتمر صحفـــي، وفقا لرويترز 
الثالثـــاء، ”ليس هنـــاك احتالل للقـــرم، القرم 
منطقة في روســـيا االتحاديـــة وبالطبع قضية 

أراضينا ليست محل نقاش“.
ويبـــدو أن هـــذه اإلشـــارات الجديـــدة من 
موسكو ســـتعمل على تأجيج التوتر أكثر بين 
المعســـكرين الشـــرقي والغربي في سابقة لم 
يعهدها العالم منذ ســـقوط االتحاد السوفيتي 

السابق مطلع تسعينات القرن الماضي.
وجـــاء ذلـــك بعـــد يوم مـــن إعـــالن رئيس 
الوزراء األوكراني آرســـيني ياتسينيوك خالل 
اجتماع للجنة الخاصة بحاالت الطوارئ، عن 
مطالبته بوجوب وضع القوات األوكرانية في 

حالة تأهب قصوى.
وكان الرئيـــس الروســـي فالديمير بوتين 
قد أكد أنه ال يشـــكك في صحة سياسته بشأن 

انضمام القرم، مؤكدا أنه يجب على واشـــنطن 
والغرب عموما احترام مصالح روســـيا، وذلك 
في فيلـــم وثائقي عرضه التلفزيون الروســـي 
الرســـمي اإلثنين، أثار ضجـــة لما يحتويه من 
تفاصيل عن كيفية تحـــول القرم من أوكرانية 

إلى روسية، 
وقـــال بوتين خالل ذلك اللقـــاء إنه فكر في 
وضع القوات العسكرية في وضع تأهب نووي 

تحسبا ألي مواجهة قد تندلع مع الغرب.
وقـــد تســـببت تصريحاته في اســـتهجان 
الغـــرب، حيث أكـــدت المتحدثة باســـم وزارة 
الخارجيـــة األميركيـــة جيـــن ســـاكي على أن 
واشنطن ســـتبقي على العقوبات االقتصادية 

المفروضة على روسيا.
السياســـة  مفوضـــة  ســـاندتها  وفيمـــا 
فيدريـــكا  األوروبـــي  باالتحـــاد  الخارجيـــة 
موغيريني فـــي ذلك المنحـــى، إال أنه من غير 
المتوقع حســـب محللين أن تتراجع موســـكو 
في مواقفها تجاه تلك القضية لتقليل منسوب 
الضغـــط االقتصادي المســـلط عليهـــا وإعادة 
العالقات الجيوسياسية إلى مدارها الطبيعي. 
وفي خضم ذلك، يندد حلف شمال األطلسي 
بنشر روسيا لصواريخ أرض جو متطورة جدا 
فـــي القرم بعضها يغطي مداه البحر األســـود 

بالكامل.

   القرم والبحر األسود



د. حـسن مصـدق*

} بـــات مـــن الواضـــح أّن البلـــدان العربيـــة 
أضحـــت تفّكر ملّيـــا في االســـتراتيجية التي 
امللـــف  تطـــورات  إزاء  تنتهجهـــا  أن  ميكـــن 
النـــووي اإليرانـــي، وفـــي مجمـــل اخليارات 
التـــي تتراوح بـــني الوقوف ضّد هـــذا االتفاق 
وتبّنيه في حدوده وشـــروطه، وكيفية احتواء 
نزعـــات الهيمنة اإليرانية اإلقليمية، فضال عن 
طبيعة السياسات العربية املالئمة التي يجب 

حتديدها جتاه إيران.
استراتيجية واقعية حيال معادلة معاجلة 
التمـــّدد اإليراني وخطره علـــى األمن اإلقليمي 
وما ميكن أن ينجّر عنه من تقويض الســـتقرار 
املنطقـــة، أضحـــت اليـــوم مهمـــة مســـتعجلة 
بالنســـبة للبلـــدان العربيـــة، وغيـــر مرهونة 
بانتظـــار اإلعـــالن النهائي عّما ســـتؤول إليه 
املفاوضات، التـــي تطرح فرضية غّض الطرف 
مـــن قبـــل اجلانبـــني اإليرانـــي والغربـــي عن 
املصالـــح العربية عنـــد بلورة االتفـــاق، وهو 
مـــا يتطّلب وعيـــا عربيا مضاعفا مبســـارات 
التداعيات احملتملـــة ويقتضي لغة جديدة في 
املعاجلة تخرج عن محّددات السياسة العربية 

الّتقليدية.

اتفاق على حساب المصالح العربية

 وصلـــت املفاوضـــات النووية بـــني إيران 
والغرب إلى طور املعاجلة الفنية التي تلي فترة 
املعاجلة السياســـية، بعد أن جنح اإليرانيون 
في نهج سياســـة النفس الطويل واملماطلة مع 
توقـــف اللتقاط األنفاس بـــني الفترة واألخرى 
لكســـب الوقـــت وجتـــاوز ”العتبـــة النووية“ 
نظريا وعلميا على األقل، حيث كانت ســـجادة 
املفاوضات اإليرانية تطوى ويتم بسطها لُيعاد 
ها من جديد، فضال عن اســـتمرار التفاوض  طيُّ
حول مصالح اقتصادية مشتركة جنبا جلنب، 
وهو ما زاد من اهتمام الغرب بهذه املفاوضات 
وحرصه على اســـتمرارها ومتابعتها، حرصا 

منـــه على التخطيـــط مبكرا لعودة الشـــركات 
الغربية الكبرى الحقا إلى األســـواق اإليرانية 
على هامش تقّدم املفاوضات السياســـية. وقد 
أدركت إيـــران مبّكرا أن مغزى االتفاقية يندرج 

في سياق حتقيق ثالث نتائج:
االقتصاديـــة  العقوبـــات  رفـــع  أوال   ]
والتجارية واملالية لكي حتتل من جديد مكانة 
في املشـــاريع االقتصاديـــة العاملية التي تدعم 
اجليوسياســـي، مثل مشـــروع ربط  نفوذهـــا 
الصني باملتوســـط عبر خطوط حديدية، فضال 
عـــن تقوية موانئها اجلنوبية والشـــرقية لكي 
تســـتقبل بواخر وناقـــالت عمالقة، مما يجعل 
منها منفذا جتاريا بحريا لدول آسيا الوسطى.

[ ثانيـــا االحتفاظ كليا بكل ما اكتســـبته 
طوال هذه الفترة املاضية في مسار برنامجها 
النـــووي، وهو ما يتجّلى فـــي عدم رغبتها في 
تخفيض أجهـــزة الطرد املركـــزي من 10 آالف 
إلـــى 1500 جهاز، قبـــل أن يتم رفـــع العدد من 
أعضاء املجموعة الدولية إلى 4500 جهاز، على 
أن تكون مـــّدة االتفاق 15 عاما، بينما اقترحت 

طهران 7 سنوات فحسب.
[ ثالثا االعتراف بدور إقليمي نافذ لها في 
املنطقة يبوئها مكانة قطـــب فاعل، ّمما ُيخّول 
لها عودة قوية على مســـرح العالقات الدولية 
ويجعلها طرفا أساسيا في املنطقة لدى القوى 

الكبرى.
 ومن خـــالل مراجعة األحـــداث واملواقف، 
يســـعى قادة طهران بالتدّرج إلى حتقيق هذه 
األهداف الثالثة عبر توســـيع أفـــق العالقات 
علـــى كاّفة املســـتويات وتطويرهـــا من خالل 
تعاونها مـــع الواليات املتحـــدة األميركية في 
أفغانســـتان واســـتغالل احلرب على اإلرهاب 

في العراق.
 وفي حـــني يبـــدو حتقيق هذه املكاســـب 
طبيعّيا بني طرفني متصارعني شهدت العالقة 
بينهما انقطاعا دام ألكثر من ثالثني ســـنة من 
جهـــة، يبدو من جهة أخـــرى أّن مرتكزات هذا 
التقـــارب تتّم في الواقع على حســـاب الطرف 
العربي، خاّصة إذا ما ُأخذت العوامل احلاكمة 
للسياســـة اإليرانية حيال العالم العربي بعني 
االعتبـــار، ففي ظـــل تكريس املنطـــق الطائفي 
فـــي كّل من ســـوريا والعـــراق واليمـــن، وهو 
الذي أصبح عامال من عوامل عدم االســـتقرار 
اإلقليمـــي الذي تســـتعمله طهـــران، وفي ظّل 
تنامي اخلطـــر اإلرهابي والّتطرف املتشـــابك 
معـــه الذي يزدهر في مناطق هشـــة سياســـيا 
وأمنيا حتيط بها فوضى ودعوات انفصالية، 

تتزايـــد فرضّيـــة التدخل اإليرانـــي املفضوح، 
ّممـــا ينذر باحتمال حدوث حتـــوالت تاريخية 
مهمة فـــي املنطقة، كانت قد بـــدأت مع إطالق 
موجة التغيير اإلقليمي في مخطط إدارة بوش 
االبن ونهج سياســـة ”الفوضـــى اخلالقة“ مع 
كوندوليـــزا رايس، ثم تاله نهـــج مخطط ديك 
تشـــيني في مجال الطاقة الـــذي وضع لبنات 
تخفيـــض االعتمـــاد علـــى البتـــرول العربـــي 
إلى أقصى حـــد ممكن، خاصـــة التعويل على 
إنتاج النفـــط الصخري منذ عام 2011 والطاقة 
املتجـــددة، وصوال إلى إعالن اإلدارة األميركية 
احلالية نقل تركيزها االستراتيجي من الشرق 
األوسط إلى مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا 

ذات النمو السريع.
لذلـــك أضحى لزاما علـــى اجلانب العربي 
أن يعمـــل علـــى حتديد كيفية حتجيـــم التمدد 
اإليراني في املنطقة العربية واحلّد من وسائله 
وآلياتـــه وخياراته، وهو ما يســـتدعي بلورة 
استراتيجية تتماشى مع أّي آثار محتملة ميكن 
أن تنتج عن هذه التسوية-االتفاقية املراوغة، 

وتركز على تداعياتها السلبية على التوازنات 
اإلقليمية في ظل استمرار احتالل إيران للجزر 
اإلماراتية الثالث وتهديد أمن اخلليج وتدّخل 
طهـــران في كّل مـــن العراق وســـوريا واليمن 
من خالل أذرعها وميليشـــياتهاالطائفية التي 

حتدث الفوضى أينما حلت.

نهج عدائي مستمر

يتجلـــى أحد ثوابـــت السياســـة اإليرانية 
مع محيطها العربي في نهج سياســـة عدائية، 
قوامها اســـتخدام القـــوة ومحاولـــة الهيمنة 
والتدخـــل بكافة األشـــكال املراوغة واملختلفة، 
حيث استهدفت إيران العالم العربي بشعارات 
”الثورة“ وتصديرها مـــن منطلق خطاب والية 
الفقيـــه، إّال أن هذا التوجه عندما فشـــل، بادر 
أصحابه إلى ترتيب مخططات جديدة حاولت 
أن تضـــرب من خاللهـــا إيران عالقـــة احلكام 
بشـــعوبهم، مروجة لنفســـها صـــورة ”حليفة 
املستضعفني واملظلومني“، ثم استغلت أحداث 

11 ســـبتمبر 2001 للتخلـــص مـــن نظامني في 
نفس الوقت من خالل اإلطاحة بنظام الرئيس 
العراقـــي األســـبق صـــدام حســـني، ومباركة 

اجتياح أميركا ألفغانستان.
 وقـــد عملت إيـــران علـــى توظيف احلرب 
التي شـــنتها الواليات املتحدة األميركية على 
اإلرهـــاب مبا يخدم مصاحلها االســـتراتيجية 
(محاولـــة إقنـــاع الغرب بأّن مشـــكلة التطرف 
تتعلق باملذهب السنّي، مســـتثنية اجلماعات 
الشـــيعية املتطرفة). كما ســـعت إلى استغالل 
العامـــل الطائفي واملذهبي لتوســـيع نفوذها 
في املنطقة، وذلك برعايتها لتيارات سياســـية 
(شـــيعية) عراقية ودعمهـــا، فضال عن تصفية 
كـــوادر اجليش العراقـــي املنحل، ّمما خلق كل 
الظـــروف لتمكني تيـــارات شـــيعية رعتها في 
طهران وأغدقت عليها  دعما ماليا وعســـكريا، 
من احلكم في العراق مبباركة أميركية مباشرة.

على إثر انكشاف برنامجها النووي، سعت 
طهران إلى خلق ما أســـمته ”محور املمانعة“ 
حيال ”محـــور االعتدال“، فضال عن حتييد كّل 
من تركيا وقطر وســـلطنة عمان بني احملورين 
لتعـــومي تدخالتهـــا فـــي خضـــّم التناقضات 
العربية، في الوقت الذي ســـعت إلى محاصرة 
قوى االعتدال على اجلانبني السني والشيعي 

إعالميا وثقافيا داخل إيران.
خطـــوة عدائية أخرى عمـــدت إليها إيران 
جتاه العرب، متّثلت في ربط ما ُسّمي بـ“الربيع 
العربي“ بشعار ”الصحوة اإلسالمية“ ودعمها 
لإلســـالميني فـــي املشـــهد السياســـي، إّال أّن 
حقيقة اّدعائها سرعان ما انكشفت عندما هّبت 
لدعم نظام بشـــار األســـد على حساب الشعب 
الســـوري الذي ثـــار ضّد اجلـــور والظلم فنال 
القتل والتهجير. كما ثبت أّن إيران اســـتغّلت 
بشكل مكشـــوف احلركات السياسية الشيعية 
في البحرين لتأليب الشعب اآلمن على حكامه، 
فضال عن اســـتغالل تدافع احلراك السياســـي 
اليمنـــي ودفـــع احلوثّيني إلى األمـــام ومّدهم 

بالسالح ودفعهم لالنقالب على الشرعية.
النزعات التوســـعية التي تقود السياســـة 
اإليرانيـــة جتّلـــت كذلـــك، مـــع ظهور قاســـم 
ســـليماني قائـــد فيلـــق القـــدس مـــع مقاتلي 
البيشمركة األكراد في شمال العراق، مما يؤّكد 
الدور املكشـــوف الذي باتت تلعبـــه إيران في 
املنطقة مبوافقة (ولو ضمنية) من واشـــنطن، 
ناهيـــك عن تصريح ممثل املرشـــد في احلرس 
الثوري علي سعيدي، الذي قال ”يجب تعجيل 
عـــودة املهدي املنتظـــر بإحـــداث تغيرات في 
الدول احمليطة بإيـــران“. وبذلك حتّولت مهمة 
مـــن مهمة عراقيـــة وطنية  محاربـــة ”داعش“ 
إلى شـــأن طائفي شيعي مع تكوين ميليشيات 

”احلشد الشعبي“.
هـــذا التدخل املباشـــر لم يكـــن حكرا على 
بغـــداد، فقد واصلـــت طهران دعمهـــا للقيادة 
العلويـــة في دمشـــق، مســـتقدمة ميليشـــيات 
”عصائـــب أهل احلق“ و“أبـــي الفضل عباس“ 
و“حزب الله“ ملؤازرة نظام األســـد ضّد شعبه، 
ّمما انكشـــف معـــه توســـع النفـــوذ اإليراني 
واحللـــم اإلمبراطوري الفارســـي الذي أصبح 
اليوم ُيصاغ في شـــكل ”إمامة شـــيعية“ تقوم 
على أنقـــاض كيانات دول ذات ســـيادة، فيما 
يسود اقتناع تام لدى أوسع الشرائح العربية 
اليـــوم بضرورة التصدي لهذا التوســـع الذي 
كشـــف عن سعي طهران احملموم إلى استغالل 
اآلثار التي خلفتها موجة ما ســـمي بـ“الربيع 
العربـــي“ لتعميق تغلغلها بكافة األشـــكال في 

كّل من اليمن والعراق وسوريا.
 جملـــة من املخاطـــر والتهديدات، أضحت 
تدفـــع البلدان العربية أكثر من أّي وقت مضى 
إلـــى مراجعة اســـتراتيجية التعامل مع إيران 
نحو مزيد احلذر، من خالل البحث عن تشكيل 
معادلة تـــوازن جديدة مع طهـــران واحلّد من 
اختاللها احلالي، بشـــكل مختلف عن السابق، 
من شـــأنه أن يكون قادرا علـــى احتواء نتائج 
االتفاق احملتمل بني إيـــران ومجموعة ”1+5“. 
تـــوازن ال يعتمد على املظلة األميركية لوحدها 
وال يلغـــي االتفاقيـــات الســـابقة املبرمة معها 
(كمـــا يدعو البعـــض)، فضال عـــن العمل على 
خيار ممكن ومستقل يقوم على تأسيس محور 
عربي قوي ومتناسق يتشّكل من بلدان اخلليج 
العربـــي باإلضافة إلى مصر واألردن واملغرب، 
مما يسمح بتوسيع العمق اجلغرافي واألمني 
عبـــر بلدان عربيـــة ليس لها حـــدود مع إيران 
لكنها متقاربة مع بلـــدان اخلليج في التصور 
االســـتراتيجي لألمن العربـــي، باإلضافة إلى 
اخلليجـــي والعربي في  التواجـــد  اســـتمرار 
البلدان التي تشـــهد تدخال إيرانيا، مبا يحول 

دون تفككها وتفّتت صروحها الوطنية.

* باحث جامعي،
 مركز أنظمة الفكر املعاصر، جامعة السوربون

التحديات اإلقليمية المتنامية تستوجب استراتيجية عربية واقعية
[ لعبة الشطرنج األميركية اإليرانية تهدد المصالح العربية  [ إنشاء محور عربي قوي سيحبط أي اتفاق نووي مع طهران

بغــــــض النظر عما ستســــــفر عنه املفاوضات اإليرانية الغربية وطبيعــــــة االتفاق املبرم، ثَمة 
تقارب يلوح في األفق مع اقتراب موعد 30 يونيو 2015 بني الطرفني الغربي واإليراني في 
مسار املفاوضات النووية التي يسعى اإليرانيون إلى اخلروج منها بأكبر قدر من املكاسب 
التي تخدم مصاحلهم في املنطقة. مكاســــــب جتعل العــــــرب طرفا ثالثا معنيا بهذا االتفاق 
الذي يســــــعى كل من أوباما واإليرانيني إلى حتقيقه على حساب أمن املنطقة، وهو ما بات 
يدفع البلدان العربية أكثر من أّي وقت مضى إلى ضبط اســــــتراتيجية تأخذ بعني االعتبار 

مجمل التداعيات التي ميكن أن تنجر عن هذا االتفاق املراوغ على رقع شطرجن ملتهبة.
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في 
العمق

{املنطقة تعاني من التطرف وعلينا توحيد الجهود العربية ودعم 

النمـــو والتقـــدم واالســـتقرار والعمل علـــى رخاء شـــعوبنا ملحاربة 

اإلرهاب}.
متام سالم
رئيس الوزراء اللبناني

{إذا واصلـــت إيـــران أســـاليبها املزعزعـــة لالســـتقرار، فـــإن اإلدارة 

األميركية املقبلة ستبقى تتمتع باألدوات الحتوائها مرة أخرى، على 

الرغم من وهن مصداقية الواليات املتحدة}.
جيمس جيفري
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى

{الوطن العربي يشـــهد فـــي املرحلة الحالية، تهديدات جســـاما لها 

تداعيـــات كبـــرى تمثل تهديـــدا لكيانه وهويتـــه وتنوعها وتتطلب 

مراجعة شاملة لكل املسارات}.
نبيل العربي
األمني العام جلامعة الدول العربية

التواجد اإليراني في العراق أحد أبرز مكاسب طهران من مفاوضات الملف النووي

التواجـــد الخليجـــي والعربـــي فـــي 

البلدان التي تشهد تدخال إيرانيا 

وتفتـــت  تفككهـــا  دون  يحـــول 

صروحها الوطنية

◄

أحد ثوابت السياسة اإليرانية مع 

نهج  في  يتجلى  العربي  محيطها 

سياسة عدائية قوامها استخدام 

القوة ومحاولة الهيمنة

◄

} تســـعى القيادة اجلديدة في الســـعودية إلى 
تشـــكيل جبهة سنية ملواجهة مخاطر تهدد أمن 
املنطقة. ومن ضمن اخليارات املتاحة، استثمار 
العالقات مع كل من تركيـــا ومصر لتكوين تلك 
اجلبهة، األمـــر الذي استحســـنته أنقرة، التي 
تعاني من انحســـار فـــي دروهـــا ونفوذها في 

املنطقة، مقارنة بالتمّدد اإليراني.
 ويتفق خبراء ومراقبون خليجيون على أّن 
نقطة االنطالق في تشـــكيل هذه اجلبهة، بدأت 
فعليـــا، من خالل محاولـــة التخفيف من التوتر 
بني القاهـــرة وأنقرة، بغـــرض مواجهة التمدد 

اإليراني واإلرهاب الداعشي.
 وقـــال مصـــدر خليجـــي مقّرب مـــن دوائر 
صنع القرار في اململكة العربية الســـعودية إّن 
”الرياض تبحث جميع الوسائل املمكنة لضمان 
تشـــكيل جبهة سنية، وهو هدف يعتبر البعض 
أّنه صعب التحقق، لكون احملوران األساســـيان 
فـــي تلك اجلبهة املأمولة، وهمـــا مصر وتركيا، 
ليســـا على اتفاق، وهو مـــا يتوجب معه تهدئة 
األجـــواء بينهمـــا أوال، قبيل االعتمـــاد عليهما 
كحجـــز زاويـــة فـــي اجلبهـــة الســـنة، التي قد 

تتوسع الحقا“.
وتدرك أنقرة أن التحّوالت االستراتيجية في 
املنطقة تســـتدعي حتوالت جذرية في مقاربتها 
وفي عالقاتهـــا اإلقليمية ومراجعة سياســـات 
التحالفات اخلارجيـــة مع دول املنطقة الفاعلة، 

وعلى رأسها السعودية ومصر.
وارتطبت أنقرة بعالقات وثيقة مع القاهرة 
خـــالل العـــام الـــذي حكمـــه الرئيـــس املصري 
األســـبق، محمد مرســـي، املنتمي إلـــى جماعة 
اإلخوان املســـلمني، ثـــم تأزمـــت العالقات منذ 
اإلطاحة مبرســـي، في الثالث مـــن يوليو 2013، 

إثر احتجاجات شعبية مناهضة له. 
ورفضـــت أنقرة االعتراف مبطالب الشـــعب 
املصري التي شـــّكلت تهديدا ملصاحلها وكانت 

بدايـــة النهيـــار حلـــم ”الدولـــة اإلســـالمية – 
اإلخوانيـــة الكبرى“، التي كانت ”ستســـّير من 

الباب العالي“، وفق مراقبني.
وأوضـــح مصـــدر خليجي، طلب عـــدم ذكر 
اســـمه، أّن ”هنـــاك العديد من املؤشـــرات على 
وجود رؤية جديدة للقيادة السعودية الستيعاب 
جميع القوى الفاعلة في منطقة الشرق األوسط، 
وهـــو ما ســـيمكن الرياض من الســـيطرة على 
األوضاع امللتهبة التـــي تهددها، ومتثل خطرا 
على األمن اإلقليمي عمومـــا، وأبرزها مخاوف 
الدعـــم اإليراني (الشـــيعي) للحوثيني (جماعة 
أنصار الله التابعة للمذهب الزيدي الشـــيعي) 
في اليمن (اجلارة اجلنوبية للسعودية)، وكذلك 

تهديـــدات تنظيـــم داعش فـــي عدد مـــن الدول 
العربية“، وال ســـيما العراق وسوريا، اجلارتني 

الشماليتني للسعودية.
وبحسب خليل اخلليل، وهو محلل سياسي 
سعودي، فإن ”هناك مؤشرات وبوادر تدل على 
أن الرياض تعي صعوبة املهمة التي ستمكنها 
في النهاية من حشد جميع القوى الفاعلة جلمع 
كلمة األمة اإلســـالمية والنـــأي بها عن األزمات 

الراهنة“.
وأضاف اخلليل ”حســـب ما يتوفر لدي من 
معلومـــات، فإن الريـــاض عازمة على العمل مع 
كل مـــن مصر وتركيـــا لتوحيدهما في مواجهة 
املخاطـــر القادمة، التي تتمثل فـــي كل ما يهدد 

حـــدود هذه الـــدول ومواردهـــا ومصاحلها، ال 
سيما من قبل إيران وتنظيم داعش، مهما كانت 
الصعوبة التي ستواجهها في البداية من أجل 

تشكيل هذه اجلبهة السنية“.
تلـــك اجلبهـــة، بحســـب اخلليل، ”ســـتضم 
في البدايـــة القاهـــرة وأنقرة، علـــى أن تنضم 
إليهمـــا الحقا كل من األردن وقطـــر وبقية دول 
مجلس التعـــاون اخلليجي (اإلمارات، الكويت، 
والبحرين، وســـلطنة عمان)، حيث إن توســـيع  
اجلبهة سيســـمح مبواجهة التمـــدد اإليراني، 
واإلرهاب الداعشـــي وما تقوم به إســـرائيل في 

األراضي الفلسطينية“.
وتابـــع أنه ”من أجل ضمـــان وجود دولتني 
محوريتـــني، وهما تركيا ومصـــر، تقوم اململكة 
بتفاهمـــات ذات صلة بالتحالـــف املأمول، وهو 
مـــا ظهر جليا فـــي زيارة السيســـي وأردوغان 
املتزامنة للسعودية، وهي رسالة مفادهما: أنتم 
جبهة واحـــدة للحفاظ علـــى املصالح احليوية 

لهذه املنطقة“.
الثابت أّن املهمـــة امللقاة على عاتق القيادة 
السعودية ليست بالســـهلة، ألن أزمة العالقات 
املصريـــة التركيـــة ازدادت حـــدة فـــي اآلونـــة 
األخيـــرة، على خلفية املوقف التركي الرســـمي 
املناصـــر جلماعة اإلخـــوان املســـلمني وحركة 
حمـــاس، إال أّن اخلبـــراء يؤّكـــدون أن مهّمـــة 
الرئيـــس التركـــي اإلخواني أردوغـــان أصعب 
بكثيـــر، فاســـتثماره للتهديـــدات املوجودة في 
املنطقة، واعتماده على سياســـة التخويف من 
إيران وداعـــش، ال تكفي وحدهـــا لقبوله فاعال 
ضمن اجلبهة الســـنية التـــي تقودها الرياض 
وتشـــارك فيها القاهرة بـــدور كبير، بل عليه أن 
يراجع سياســـته في املنطقـــة، والتي كانت لها 
آثار سلبية كبيرة طالت حتى تركيا نفسها؛ فال 
ميكن ألنقـــرة أن تكون ضّد طهـــران وفي نفس 

الوقت ضّد الرياض والقاهرة.

سلوك طهران يدفع أنقرة نحو مراجعة سياستها مع الرياض والقاهرة

ال يمكن ألنقرة أن تكون ضد طهران وفي نفس الوقت ضد الرياض والقاهرة، فهل يتنازل أردوغان
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} القاهرة - من أهم النتائج السياســــية التي 
خلص إليها مؤمتر شــــرم الشيخ االقتصادي 
أنــــه أعــــاد اللحمــــة بــــني القــــوى الرئيســــية 
التــــي لعبــــت دورا مهما في ثــــورة 30 يونيو، 
فالترحيــــب الــــذي قوبل بــــه الرئيس املصري 
عبدالفتــــاح السيســــي مــــن غالبيــــة األحزاب 
والتيارات السياســــية، طغــــى على اخلالفات 
التي نشبت خالل الفترة املاضية، وأنذرت أن 
التحالف الذي نشــــأ ضد اإلخوان على وشــــك 

االنهيار.
النتيجــــة التــــي خلــــص إليهــــا كثيــــر من 
املراقبني في مصر أن السيسي عاد مرة أخرى 
ليكون نقطة ارتكاز تلتف حولها غالبية القوى 
الوطنية مــــن جديد، وتتناســــى اجلراح التي 
خلفتها الفتــــرة املاضية، وأن شــــباب الثورة 
الذين بدوا مهّمشــــني في نظر البعض ال يزال 
مكانهم شاغرا ولن يحتله أحد غيرهم، كما أن 
رجال األعمال احملسوبني على احلزب الوطني 
املنحل تتجه النية لتقليص دورهم عمليا، عبر 
فتح احملال أمام االستثمارات العربية ورجال 

األعمال العرب.
مــــن هنا، أكدت مصــــادر حزبية لـ“العرب“ 
أن الرئيس السيســــي ضــــرب مجموعة كبيرة 
من العصافير السياسية في الداخل واخلارج 
االقتصــــادي الــــذي انتهت  بحجــــر املؤمتــــر 
أعمالــــه األحد املاضــــي. فقد أجهــــز، تقريبا، 
على أحالم اإلخــــوان وحلفائهم، وقضى على 
البقيــــة الباقية مــــن طموحاتهــــم، وأثبت أنه 
الرقــــم الوطني الوحيد الــــذي يجب االلتفاف 
حوله، وأن اخلالفات التي نشــــبت بني القوى 

السياسية يجب أن تتوارى.
األزمــــة بني حلفــــاء 30 يونيو بدأت مبكرا، 
وفّجرها بشكل خاص قانون تنظيم التظاهر، 
الــــذي أصدره الرئيس املؤقــــت عدلي منصور 
واعترضــــت عليه قــــوى من املكونــــات املدنية 
والسياســــية في احللــــف الذي أســــقط نظام 
اإلخوان، خاصة الشــــباب فيــــه، حيث تظاهر 
العديــــد منهم ضــــده ووصل االعتــــراض حد 
تهديد مســــتقبل جلنة اخلمسني التي وضعت 
الدســــتور اجلديــــد، حينمــــا مت القبض على 
عدد من الشــــباب أمام مقر مجلس الشــــورى، 
التظاهــــر  تنظيــــم  قانــــون  علــــى  احتجاجــــا 

وصالحيات القضاء العسكري.

علــــى خلفية ذلــــك، هّدد أعضــــاء في جلنة 
اخلمسني باالستقالة، في حال عدم اإلفراج عن 
الشــــباب الذين مت القبــــض عليهم، لكن عمرو 
موســــى، رئيس اللجنة وقتها، تدّخل وتدارك 
األمــــر، وأثنى أعضاء اللجنة عن االســــتقالة، 

ووعد بحل أزمة الشباب املقبوض عليهم.
اخلالفات أيضا ظهرت إبــــان االنتخابات 
الرئاســــية التي تنافس فيها الرئيس املصري 
احلالــــي عبدالفتــــاح السيســــي مــــع حمدين 

صباحي، أحد أهم أقطاب حتالف 30 يونيو.

زاد الشــــرخ وبــــات يهدد بعرقلة املســــيرة 
وانهيار التحالف متاما، في ظل التراشــــقات 
التي أدت إليها اإلجراءات اخلاصة بانتخابات 
البرملان والتحالفات املتذبذبة، وجاء تأجيلها 
بحكــــم قضائــــي بســــبب بطــــالن قوانينهــــا 
ليســــكب املزيد من الزيت بني كثير من القوى 

السياسية، وتتعالى االتهامات املتبادلة.
ولم يقف اخلالف فقط عند تبادل االتهامات 
بني شخصيات سياسية ومسؤولني، بل وصل 
إلــــى حد أن أرســــل الرئيــــس رّدا مكتوبا على 
اتهامــــات وجهها له محمــــد أبوالغار، رئيس 
احلزب املصــــري الدميقراطي، من خالل مقال 
كتبه فــــي إحدى الصحف وّجــــه فيه اتهامات 
الذعــــة للدولة وللرئيــــس السيســــي، واّتهمه 
بأنه ”ال يريد برملانــــا، وإن حدث وّمت انتخاب 
البرملان فإن الرئيس يعمل على أن يكون برملانا 
هّشا ال يقوم بدوره في رقابته ورقابة السلطة 

التنفيذية وال ميارس دوره التشريعي“.
ورأى كثيــــر مــــن املتابعــــني أن أبــــا الغار 
غرضه الرغبــــة في حتقيــــق مصلحة خاصة، 
فقد كان عضوا في جلنة وضع الدستور التي 
أّسســــت الســــند الدســــتوري ملجريات األمور 
السياســــية حاليا، وهو نفســــه تــــدور حوله 

اتهامات السيطرة على رئاسة حزبه.
ياقوت السنوسي، أمني عام حزب الدستور 
ســــابقا، وأحد قيادات جبهة 30 يونيو، قال لـ 
”العــــرب“ إن االنتقادات التــــي وجهت للنظام 
منبعهــــا التقدير للرئيس السيســــي واخلوف 
عليــــه مــــن الفشــــل، واحلفــــاظ علــــى النظام 
من محــــاوالت عودة الفاســــدين مــــرة أخرى، 
فاإلرهــــاب والفســــاد وجهان لعملــــة واحدة، 
ولن تفلــــح الدولة في مواجهة اإلرهاب باألمن 
فقط ما لم يتم بناء مؤسســــات سياسية قوية 

كالبرملان، وتقوية األحزاب لتستوعب الشباب 
بدال من تركهم فريسة للجماعات املتشددة.

وأّكــــد أن النظام احلالي ما زال يفتقد آلية 
صحيحة الختيار املسؤولني، حيث يعتمد على 
أهل الثقــــة وال توجد قاعدة بيانات بالكفاءات 
التــــي يجب أن تســــتعني بها الدولــــة في هذا 
الظــــرف الراهن، مشــــيرا إلــــى أن حتالف 30 
يونيو مازال يرى أن السيســــي طوق النجاة، 
لكن قوى ما قبل 25 ينايــــر ومحاوالتها القفز 
على املشــــهد تســــيء له وتعرقله، وال شك أن 
سماحه لها بالعودة أو صمته عليها سيحول 

مؤيديه إلى معارضني.
يسري العزباوي، اخلبير مبركز الدراسات 
السياســــية واإلســــتراتيجية باألهــــرام، أكــــد 
أنه توجد مشــــاكل كبيرة بــــني قوى 30 يونيو 
منــــذ اللحظة األولــــى، وقال فــــي تصريحات 
لـ“العرب“ إن ما يحدث اآلن حّذر منه كثيرون، 
ألن القوى السياســــية واجلماهيرية اعتبرت 
السيسي كأنه املصباح السحري الذي سيحل 
كل املشــــاكل بني ليلــــة وضحاهــــا، وهذا غير 

واقعي، فهو بشر يخطئ ويصيب.
وأضاف أنه في املقام الثاني لم يكن هناك 
حتالــــف واضــــح لقــــوى 30 يونيــــو، لكن هي 
جماعات متضاربة توحدت فقط ضد اإلخوان 
بال رؤية ملا بعد ســــقوطهم، ومع مرور الوقت 
ظهر التناقض وبدأ كل فصيل يتصرف بشكل 
منفصــــل، وهو ما أدى إلــــى انهيار حتالف 30 

يونيو، إذا سلمنا أن هناك حتالفا فعال.
وأشــــار العزباوي إلى أن أبا الغار مخطئ 
في تقديره للموقف السياســــي منذ 25 يناير، 
فهو حتالف مع اإلخوان في ما يعرف بتحالف 
فندق ”فيرمونــــت“ مبصر اجلديدة قبل إعالن 
فوز الرئيس املعزول محمد مرســــي بالرئاسة 
فــــي 2012، وقــــال عنهم ”لديهــــم أفضل خبراء 
اقتصاديني، وأن خيرت الشــــاطر، نائب مرشد 
اإلخوان، من أفضل اخلبراء االقتصاديني على 

مستوى العالم“.
وأوضــــح الباحث فــــي مركز األهــــرام أن 
السيســــي تعّلم من أخطاء مرســــي، ولم يفرط 
في الوعود وصــــارح الناس بالواقع الصعب، 
لذلك يتطلع النــــاس إليه وال يعيرون اهتماما 

للقوى السياسية وحساباتها املرتبكة.
وشدد العزباوي على أن حتالف 30 يونيو 
ليس كاشــــفا لضعف القوى السياســــية فقط، 
إمنــــا لضعف النخبة التي ال تســــتطيع تقدمي 
خطــــة أو رؤية وبدائل حتقق التحول بشــــكل 
ســــلمي، والرئيــــس عنده مشــــكلة بأنــــه يريد 
تقدمي نفســــه على أنه املظلــــة التي جتمع كل 
املصريــــني، وهــــذا غيــــر مطلوب منــــه وغير 
موجود على مســــتوى العالم، ألنه في الواقع 

لن يستطيع ذلك.
وبالتالــــي، يؤّكد املراقبــــون واخلبراء أن 
جناح املؤمتــــر االقتصادي ســــاهم في إطفاء 
اجلــــزء العلوي من احلريق السياســــي، الذي 
وأصبــــح  شــــخصيا،  السيســــي  يلحــــق  كاد 
اجلميع مطالبني باستثمار النتائج اإليجابية 
ومحاولــــة إعــــادة ترتيــــب األوراق بصــــورة 

تتناسب مع طبيعة املرحلة اجلديدة.

مصر تعدل بوصلتها السياسية الداخلية نحو المسار الصحيح

[ اللحمة السياسية تعود إلى تحالف 30 يونيو  [ القاهرة تحسم مسألة اإلخوان وتنهض من كبوتها بدعم خليجي ودولي

يعتبر اخلبراء أن النجاح الذي حققه مؤمتر شــــــرم الشيخ لدعم مصر، ترجمته أن جماعة 
اإلخوان وأنصار تيار اإلســــــالم السياســــــي صفحة أغلقت رغم كل املؤامرات اخلارجية 
ومحاوالت فرضهم على رأس الدولة املصرية. ولم يعد اآلن أمام القوى السياسية املصرية، 
على غرار حتالف 30 يونيو ســــــوى أن ترّكز على العمل وتتدارك أخطاء الفترات املاضية، 

التي كشفت أنها جماعات معارضة تفتقد إلى خارطة طريق مستقبلية بعيدة املدى.

في 
العمق

{مشـــهد الحضور في شـــرم الشـــيخ، أســـدل الســـتار ووضع نهاية 

ألوهام ما يعرف بأنصار الشـــرعية املزعومة، وكان تصريحا بالدفن 

لهؤالء املارقني في الداخل والخارج}.

محمد الغباشي
أمني اإلعالم بحزب ”حماة الوطن“

{القاهرة ســـتراجع مواقفهـــا الدولية بعد نجـــاح املؤتمر االقتصادي، 

الســـيما وأن وفـــود بعـــض الـــدول كان غيابهـــا أفضل مـــن حضورها 

السلبي}.

طارق فهمي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

{السعودية حريصة على استقرار مصر وازدهارها وتعزيز العالقات 

معها وتقويتها وتؤكد أن مكتســـبات مصر ومقدراتها جزء ال يتجزأ 

من مكتسبات األمتني العربية واإلسالمية ومقدراتهما}.

عادل بن زيد الطريفي
وزير الثقافة واإلعالم السعودي

مؤتمر شرم الشيخ يوقف الخالفات بين القوى السياسية ويعيد غالبيتها لاللتفاف حول مشروع {رؤية المستقبل}

الـــدولـــة لــن تــفــلــح فــي مــواجــهــة 

يتم  لم  ما  فقط  باألمن  اإلرهــاب 

قوية  سياسية  مؤسسات  بناء 

وتقوية األحزاب

◄

يسري العزباوي:

تحالف {30 يونيو} جماعات 

توحدت ضد اإلخوان بال رؤية 

لما بعد سقوطهم

 حممد وديع

} يبــــدو أّن لقــــاء القمــــة بــــني زعمــــاء مصر 
وإثيوبيا والســــودان، الذي ســــيعقد يوم 23 
مارس اجلاري باخلرطوم، ســــيحمل مفاجآت 
بخصوص أزمة ســــد النهضة، فالدول الثالث 
تتكتــــم حــــول طبيعتــــه واألهــــداف املرجوة 
منه بشــــكل محدد. األمر الذي أثــــار توقعات 
وتكهنات واســــعة بأن هناك اختراقا حقيقيا 
في أزمة السّد بعد فترة طويلة من املفاوضات 
لم تســــفر عن تفاهمات ملموسة بني القاهرة 

وأديس أبابا.
مصــــادر دبلوماســــية مصريــــة أكــــدت لـ 
"العــــرب" أن اخلرطوم التي كشــــفت عن القمة 
أخيرا لم تتصــــرف مبفردها، بل جاء إعالنها 
بالتنسيق مع القاهرة عن موعد توقيع اتفاق 
وثيقــــة مبادئ "ســــد النهضــــة"، وأّن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رحب بأن تقوم اخلرطوم 

باستضافة توقيع الوثيقة.
وأشــــارت املصادر إلــــى أن إثيوبيا كانت 
ترغب في أن يكــــون توقيع االتفاق في أديس 
أبابــــا، اعتقادا منها بأن هذه املســــألة تعطي 
رســــالة إيجابية بشــــأن العالقة بني الشعبني 
التطــــور الذي  واألثيوبــــي، ومدى  املصــــري 
شهدته العالقات بينهما، لكن القاهرة خشيت 
أال يؤدي اتفاق املبادئ غاياته املصرية، لذلك 

فضلت أن يكون في مكان محايد.
وكشف حسام مغازي، وزير الري املصري، 
في تصريح لـ "العرب" أن وثيقة ســــد النهضة 
تنص على ضمان حقوق دول املصب في نهر 
النيل، وعدم تأثرها ببناء الســــد الذي تقيمه 
إثيوبيا، مشيرا إلى أن وجود (مبادئ حاكمة) 
و(ضمانــــات) للحفاظ على املصالح، وحتقيق 
املكاسب املشــــتركة، هو أهم ما مييز الوثيقة 

اجلديدة.
وتابع وزير الري أن توقيع اتفاق املبادئ 
يأتي في إطار وضع مســــار سياسي للتأكيد 
على اســــتكمال املســــار الفني، مؤكدا أنه مت 
االنتهاء من مســــودة هذه الوثيقة منذ عشرة 
أيام تقريبا، أي أثناء اجتماع وزراء اخلارجية 

ووزراء الري للدول الثالث باخلرطوم. 
وقــــال مغازي إن املســــار السياســــي هو 
الضامن الفعلي إلزالة الشــــواغل التي تخص 
كل جانب، ومت وضعها في إطار حاكم للعالقة 

بني جميــــع األطراف، وهو ما مت االنتهاء منه 
بالتعاون مــــع وزارة اخلارجية، والتي بذلت 
جهدا كبيــــرا للوصول إلى هــــذا التفاهم، ثم 
مت رفعــــه في مذكرة لرؤســــاء الــــدول الثالث 

ملراجعته.
اخلارجيــــة  وزيــــر  كرتــــي،  علــــي  وكان 
السوداني، أعلن فور عودته من شرم الشيخ، 
اعتــــزام الرئيــــس الســــوداني عمر البشــــير 
والرئيــــس املصــــري عبدالفتــــاح السيســــي 
ورئيس وزراء إثيوبيا، هايال مرمي ديسالني، 
توقيع وثيقة اتفاقية ســــد النهضة اإلثيوبي 
باخلرطــــوم يــــوم 23 مــــارس اجلــــاري، عقب 
الـتوافــــق على بنود االتفاقيــــة لتحديد كيفية 
اســــتفادة الــــدول الثالث من املشــــروع، دون 
توضيح البنــــود أو اإلفصاح عنها، مشــــيرا 
فقط إلــــى أن الوثيقة عبارة عن "اتفاق مبادئ 
للتعاون واستفادة دول حوض النيل الشرقي 

من سد النهضة".
وأعــــرب رئيــــس الــــوزراء األثيوبــــي، من 
جهتــــه، خــــالل لقائه بالسيســــي على هامش 
املؤمتــــر االقتصــــادي بشــــرم الشــــيخ، عــــن 
ارتياحــــه لنجــــاح الوفــــود التفاوضيــــة لكل 
من مصــــر وإثيوبيا والســــودان في التوصل 
إلــــى اتفاق في اخلرطوم حــــول دعم التعاون 
والتنســــيق بني دول حوض النيل الشــــرقي، 
وتعزيز إجــــراءات بناء الثقة حول مشــــروع 
ســــد النهضة، والذي يتضمــــن مبادئ حاكمة 
بــــني الدول الثــــالث وضمانــــات حتافظ على 
مصاحلهــــا، الســــيما املصالح املائيــــة لدول 

املصب، وكيفية حتقيق املكاسب املشتركة.
سامح شــــكري، وزير اخلارجية املصري، 
رفــــض أيضا اإلفصاح عــــن تفاصيل االتفاق، 
لكنه أكد لـ "العرب" أنه بداية ملزيد من التعاون 
املشترك، ويجيب على شواغل دولتي املصب 
في السودان ومصر، ويؤسس ملرحلة جديدة 
وغير مســــبوقة من التعاون بني دول حوض 
النيل الشرقي، فاملوارد هائلة وكافية لتحقيق 
آمال وطموحات الشعوب، إذا متت االستفادة 
منهــــا لصالح اجلميــــع، وال ينقصها ســــوى 
وضع األطر املثلــــى للتكامل وبنــــاء القواعد 

الالزمة الستدامة التعاون.
لكن بعــــض املتابعني ألزمة ســــد النهضة 
أبــــدوا حذرهم جتاه أن تقــــود قمة اخلرطوم 
الثالثية الختراق حقيقي، وتوقعوا أن تتفوق 
دوافعها السياســــية على الفنية، ألن األخيرة 
تتطلــــب إحداث تغييرات كبيــــرة في رؤى كل 
طرف، والتي ال تــــزال متباعدة. بالتالي قالوا 
إّن القمــــة ال تعــــدو أن تكون ســــوى "مســــكن 
سياســــي" حتتاجه الــــدول الثــــالث في هذه 

املرحلة الدقيقة. 

وثيقة سد النهضة مقدمة لتعزيز الثقة

 بين مصر وإثيوبيا والسودان

حسام مغازي:

وثيقة سد النهضة تنص 

على ضمان حقوق دول 

المصب في نهر النيل



} التقط نظام دمشق تصريحات المسؤولين 
الكبار للخارجية واألمن األميركيين، بشأن 

الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، 
والحوار مع نظام األسد، وقام على الفور 

باستخدام الغازات السامة، في قصف 
المناطق المدنية في سرمين وكفر تخاريم، 

بما يعزز مكانة القوة التي يتمتع بها كطرف 
رئيس في أي عملية تفاوضية، يسعى 

المجتمع الدولي إلى إطالقها الحقا، استنادا 
إلى حقيقة التعاون الخفي في الحرب على 

اإلرهاب، وفي تحد للمجتمع الدولي، خاصة 
قرار مجلس األمن المتصل بمنع استخدام 
السالح الكيمياوي ضد المدنيين، الصادر 

مؤخرا.
يتجه نظام األسد، بمعونة داعميه 
وشركائه، لتصعيد استخدامه لوسائل 

القتل المحرمة دوليا، واالستمرار في ثنائية 
ارتكاب المجازر، مع انخراطه في البحث عن 

حل سياسي، لدفع القوى الدولية للتعامل 
معه كطرف ال يمكن االستغناء عنه. من هنا 

يسارع إلى اغتنام كل الفرص الممكنة، ومع 
إحراز طهران تقدما في المنطقة عبر نتائج 

على األرض، مترافقة مع تصريحات يوزعها 
المسؤولون اإليرانيون عن دور إمبراطوري 

في المنطقة، أصبح النظام السوري قادرا على 
مزيد من التحرك العسكري واألمني، وعلى 

تحقيق اختراقات إعالمية، في ظل حصار 
سياسي محدود، بدأ يتآكل مع الزيارات 

والتصريحات الغربية، التي تتيح لدمشق 
للعودة إلى الساحة الدولية. لم يكتف األسد 

بارتكاب مجزرة سرمين الكيمياوية، بل تجرأ 
على السخرية من تصريحات كيري، حين 

طالبه باألفعال بشأن الحوار مع دمشق، وفقا 
لشروط تلزم الغرب بوقف دعمه للمعارضة.

عامالن أساسيان هما فشل التحالف 
الدولي في تحقيق أي من أهدافه حتى اآلن 

في كل من سوريا والعراق، إضافة إلى اقتراب 
جولة المفاوضات بشأن النووي اإليراني، 
تجعل من البيت األبيض أكثر اقترابا من 

طهران، التي عززت وجودا عسكريا في 
الجوالن المحتل. ويبدو أن اإلستراتيجية 
األميركية في طريقها إلى الذهاب أبعد في 
تطبيع العالقات مع إيران وفقا لتفاهمات 

تشمل الوضع في سوريا واليمن، خاصة بعد 
تراجع أدوار القوى اإلقليمية في المنطقة عن 
مواجهة التحديات، وعدم قدرتها على إطالق 

تفاهمات إستراتيجية للتعاون فيما بينها. 
تصريحات كيري وبرينان، ال يمكن 

النظر إليها بعيدا عن ذكرى انطالقة الثورة 
السورية، وهذا بصورة ما، كما قالت 

واشنطن، في مواجهة العاصفة التي أثارتها 
تصريحات كيري، بأن سياستها تجاه األسد 

ثابتة. ليست ثمة مواربة، فالموقف األميركي 
يقوم على مبدأي التسوية السياسية وأولوية 
محاربة اإلرهاب. وهو أيضا اتباع سياسات ال 
تطيح باألسد، ولكنها ال تقدم دعما للمعارضة 

السورية، التي تتلقى وعودا من سراب.
يبدو الموقف الدولي موحدا تجاه خيار 

التسوية السياسة للوضع في سوريا، غير أنه 
غير متماسك بشأن إستراتيجيات التوصل 

إلى ذلك، خاصة في ما يتصل بالتفاوض 
ومصير األسد ودوره. ففيما تتحدث واشنطن 

عن داعش باعتبارها ”عدوا مشتركا“ 
يستوجب التعاون بين كل األطراف المعنية 
بما فيها األسد، ترى لندن وباريس، أال دور 

لألسد في المستقبل السوري.
ثمة حالة من الفوضى لدى األطراف 
الدولية، بين ما تراه ضرورة في العمل 

السياسي والدبلوماسي، وبين احترام مبادئ 
الحقوق والحريات وجرائم الحرب، خاصة 
ما يتصل بالتعامل مع أشد األنظمة ارتكابا 

لجرائم اإلبادة الجماعية: نظام األسد.
ثنائية الموقف في التعاطي األوروبي- 

األميركي مع األسد، يبدو مدفوعا بقوة 
الموقف اإليراني الذي يتطور دوره في سوريا، 
عبر أربع سنوات من مساند لسلطة األسد في 
مواجهة ”المؤامرة“، إلى نقل الخبرة وإدارة 
المؤسسات األمنية والعسكرية، واالنخراط 

في شراكة دموية مع النظام، لمواجهة الثورة 
وصوال إلى احتالل إيراني مباشر، يقود 

عمليات عسكرية واسعة ضد السوريين، ما 
يعني أن تصريحات مستشار روحاني بشأن 
اإلمبراطورية اإليرانية الجديدة قيد التشكل، 

بأدوات وقوى إيرانية في المنطقة.
لعبت إيران دورا محوريا في مواجهة 
الثورة السورية منذ انطالقتها، عبر الدعم 

الذي قدمته لنظام األسد، بما مكنه من المضي 
في خيار المعالجة األمنية لبدايات المطالب 

الجماهيرية بالتغيير في سوريا، قبل أن 
يصبح إسقاط النظام مطلبا شعبيا. قدمت 

إيران دعما لتسليح المدنيين الموالين للنظام 
”طائفيا وعشائريا“ بالسالح الفردي، قبل أن 

تدخل الثورة مرحلة ”األْسَلَمة واألْسَلَحة“. 
وأشرفت على إدارة المعتقالت وعمليات القتل 
والتعذيب. وكان ذلك مرحلة جديدة في وضع 
اليد على الدولة، التي بدأت فعليا بعد وراثة 

بشار األسد السلطة بضمانة إيرانية.
لذلك تبدو المهمة أمام الجميع صعبة. 

العقبة اإليرانية في المنطقة، تجبر كل القوى 
اإلقليمية والدولية على التوقف عندها. 

والواقع أن دور داعش سوف يبدأ بالتضاؤل 
فقط، عندما يعاد بناء اإلستراتيجيات الدولية 

في المنطقة، وفق احتساب قيمة الدور 
اإليراني وقدرته على نشر الحرائق، خدمة 

ألطماعه التي تنبعث من جديد ملوثة بدماء 
عشرات اآلالف من الضحايا في المنطقة.

* كاتب سوري
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عبدالرحمن مطر

كيري وكيمياوي األسد واالحتالل اإليراني

لم يكتف األسد بارتكاب مجزرة 

سرمني الكيمياوية، بل طالب 

واشنطن باألفعال بشأن الحوار 

مع دمشق، وفقا لشروط تلزم 

الغرب بوقف دعمه للمعارضة التي 

{اإلرهابية} وصفها بـ

مرضى بالعصاب يجوبون أرضنا، 

تتنازعهم قيم االجترار، يلوكون 

النصوص والحوادث، ويحولون 

صراع السطور وتباين األفكار، إلى 

سيطرات دم ومجاميع استالب 

ومهانة للحياة

حامد الكيالني
} زرت قبل أيام صديقا مقربا لي، بعد هاتف 

قلبه، مررت به في مشفى، قبضت على يده، 
كانت ترتجف مثل عصفور مبلل، قال: توقفت 

منذ أيام عن الكتابة، تركت الورقة بيضاء 
مع سكك السطور، خشيت عليها أن تتلوث 
بحرائق الكلمات ونثار رذاذ الدم المسفوح 

في البالد، تناولني خوف مبهم وضياع هوية، 
فتوجست أن ينحاز قلبي لقاتل أو سفاح أو 
سلطة سالح، لكن ما حدث هو انحياز ضغط 

دمي، بوصلتي دم األبرياء التي ال تخطئ 
الصعود إلى قاطرة الكتابة، لكنك تأخرت؟ 

عن ماذا؟ عن االهتمام بصحتك، وماذا أفعل 
والسبتايتل في كل مجاري الفضاء يحمل 

جثث أهلنا يلقيها دون مباالة في حيز الفراغ، 
حتى أن طفال لم يبلغ السادسة انقض على 

أبيه متوسال أال يتابع األخبار، ألنها ستقتله، 
سألني أنت ماذا تفعل كي ال تموت قهرا؟

قلت: أنا كما أنت، لكنني بدال عن التهام 
كمية الحشيش وهوس أنباء الموت أدرب 

نفسي على التعامل مع الحقائق على األرض، 
حتى ال أخسر من أحبهم من أصدقائي 

الذين أتواصل معهم على مواقع التواصل 
االجتماعي، وعشت معهم سنوات طويلة دون 

أن نحتاج في يوم ما إلى أن نبرز هويتنا 
الدينية أو المذهبية أو القومية أو اإلثنية، 
سقطوا في فخ االنحياز لغموض الواقع أو 
وقعوا ضحية االختيار بين حماقات الدم، 

قمت بتعليق تعليقاتهم المخيبة لآلمال على 
مشجب األيام، لعلهم جميعا سادة محترمين 

وسيدات محترمات في يوم تستقر فيه 
النفوس وتنجلي الغربان التي تحوم فوق 
أرضنا، يعودون إلى رشد أيامنا ومحبتنا.

قال: وماذا فعلت أيضا؟ قلت: أنشر على 
صحفتي كل ما يعيد الحياة للحياة. كيف؟ 

أختار أجمل صوري مع أحبتي، لنتذكر أننا 
أبناء وطن واحد بل عائلة واحدة، أعيد إلى 

أسماعهم أغنيات كنا نبكي لرقتها ونهيم 
في كلماتها. أذكرهم بأم كلثوم وعبدالوهاب 

وحليم وفريد ونجاة وفائزة وشادية، أليست 

بالد الُعرب أوطاني، أستعيد ناظم الغزالي 
وذاكرة دربونته وصداقته مع شهوبي جارُه 

صاحب أشهر مطعم (للباقالء بالدهن) 
والطرشي مقابل شارع المتنبي. هل هناك من 

يصدق أن أحدهم سيخاصم اآلخر ولو ذات 
مساء، وأعيد إليهم المدلل ابن صاحب مقهى 
عزاوي الذي تربطني به صلة قرابة تتيح لي 

تتبع تلك القصة ألغنية نستذكر فيها نوع 
الزعل ”وفراكهم بجاني“ في المقام العراقي، 

ولن أنسى زراعة بذور األمل في تربة الغد.
ماذا عن الموقف من التطرف والتشدد 
وبرك الدم على أرضنا؟ أجبته: ال يحصل 
عندي التباس أبدا، فالعراق وأهله نحن 

أدرى بهما، حتى اإلنكليز لم يتمكنوا 
من حكمه مباشرة وتم تلقينهم درسا في 

الهروب والقبول باألمر الواقع بعد سايكس 
بيكو، والتاريخ يخبرنا أن اإلمبراطوريتين 
العثمانية والفارسية كانتا تريا في العراق 
لقمة دسمة، وعندما تغص إحداها باللقمة 

يتم الخناق عليها من األخرى، وبعدها ينفرد 
العراقيون باإلمبراطورية التي ساورتها 

الظنون أن العراق سعيد باحتاللها، والثورات 
الكبرى شاهد على الرفض والمقاومة.

وألن صديقي المقرب يشبهني ويشبه 
أهلنا في كل بيت ولغة وغربة، شعرت أني 
أتكئ عليه ألنهض من وحشة روحي بسبب 
ما أخبئه من خيبة أمل بمصير بالدنا التي 

ترقص في الحفرة وليس على حافاتها. كنت 
أرى صديقي على سرير مشفاه، وطنا في 

صالة عمليات كبرى، ورغم ممنوع الدخول لكن 
الحمقى يدخلون بصراخهم وعاداتهم الغريبة، 
ويتواطأ معهم من يتواطأ من الخدم واألتباع.

ربما ما أكتبه ال يدخل من باب آراء 
السياسة لكنه في عمق المأساة، هو 

اإلحساس بانعدام الهواء في رئة الكاتب، 
وغياب الوعي باحترام الحياة اإلنسانية 
وتجاهل المدنيين ودمهم ومصيرهم في 

النزاعات التي يغلب عليها طابع التعصب.
مهما سارع بعضهم بتطمين اآلخر أن 

الغد سيحمل له الخالص من مصيبة وكارثة 
الخارجين عن الزمن، فالخوف كله من شرور 
القلب المدرب على خدمة طاوالت مسبقة ُأعد 

لها منذ أمد ليس بالقريب على الثأر واالنتقام.
”سايكو“ مرضى نفسيين بالعصاب بكل 
االتجاهات يجوبون أرضنا، تتنازعهم قيم 

االجترار، يلوكون النصوص والحوادث، 
ويحولون صراع السطور وتباين األفكار 
والمعتقدات، إلى سيطرات دم ومجاميع 
استالب ومهانة للحياة وإلغاء لكل جهد 
البشرية في إقامة المجتمعات المستقرة 
المتطورة، تحت سقف العدالة والقوانين 

والقضاء والتشريعات التي تحمي اإلنسان 
وتعزز إيمانه بغده وغد أجياله.

ماذا يدور في خلد من يتعاطى بالفعل ورد 
الفعل، بالتعامل بالمثل السيء والهمجية من 
قبل أعداء الوجود إلى همجية مبيتة بذريعة 
توازن الرعب، وهي الموازنة التي أدت إلى 

انتشار أبشع أنواع اإلرهاب في العالم.
أحدهم كتب لي: ال تخف، لم يعد لدينا 
شيء نخاف عليه، خسرنا كل شيء بسبب 

مختصر اإلرهاب، واليوم ُتنبش قبور أهلنا 
وأجدادنا وال ندري ما تخبئه األيام.

أنهض مع صديقي الذي عادت إليه 
شوارد أمالحه وسكر دمه، تماسكنا معا بعد 
امتالء الوريد بحلم العودة للحياة، مصابين 
بثرثرة القلب وخرس اللسان، قلت: كيف أنت 

اآلن؟ قال: أعتذر إليك ألنني مصاب بذبحة 
في القلب كلما أصيب قلب العراق، لذلك 

أبعث إليك بهذيان قلبي القديم، ليس تبريرا 
لحماقات البالد التي أودت بكرام القوم إلى 

سلة اللجوء، لكنه الخوف على صديق مثلك أال 
يعذر صمتي وغيابي فتذهب به الظنون.

ال أدري أين سنذهب أنا وصديقي، لكن 
مؤكد أن لنا سكة زرقاء على ورقة بيضاء، 

سندفع عليها ما تبقى من ضغط دمنا وقاطرة 
القلب.

* كاتب عراقي

  العراق على سكة مقام النوى

} مرت أربع سنوات على انطالق الثورة 
السورية ضد نظام حكم الرئيس بشار 

األسد، وقد احتفل السوريون في منافيهم 
وفي الداخل بشكل أقل، مؤخرا، بذكرى أول 
مظاهرة خرجت في سوق الحميدية وسط 

العاصمة دمشق منددة بالحكم االستبدادي، 
ومطالبة برفع حالة الطوارئ وإطالق 

الحريات، وقد ووجهت تلك المظاهرة كما 
كل المظاهرات التي تلتها بالحديد والنار، 

وصوال إلى تحول الثورة السلمية بعد ستة 
أشهر من انطالقتها إلى ثورة مسلحة رفعت 
شعار الكفاح المسلح، وقد شهدت منذ ذاك 

التاريخ تغيرات وتقلبات عدة، لكن أبرز تلك 
التغيرات قد يكون حدث خالل العام الفائت، 

إذ تسيد تنظيم الدولة اإلسالمية المشهد، 
وبرز كقوة ال يستهان بها على األرض 

السورية، ممتدا من العراق ومبشرا بمزيد 
من التمدد رافعا شعارا مختلفا كليا عن باقي 
الشعارات، إذ ما يفتأ أعضاء التنظيم يغنون 
وهم يلوحون بسيوفهم وخناجرهم: بالذبح 

جئناكم.
وإن كان هذا التوصيف يحمل في طياته 

الكثير من السوداوية، إال أن واقع الحال 
يحمل سوداوية أكثر، إذا ما علمنا أن ثلث 

األرض السورية غير الخاضعة لسيطرة 
نظام األسد باتت تحت سيطرة تنظيم داعش، 

واضطر اآلالف من مواطنيها، الذين كانوا 
مشاركين في تظاهراتها السلمية، أو حاملي 

سالح في كتائب الجيش الحر، إلى الفرار 
والتحول إلى الجئين في دول الجوار بعد أن 
باتوا مالحقين من قبل عناصر تنظيم داعش 

الذين قاموا بتنفيذ عمليات إعدام انتقامية 
من مقاتلي الجيش الحر بتهمة الردة، حدث 
هذا في محافظتي دير الزور والرقة اللتين 

أحكم التنظيم سيطرته عليهما، وأطلق 
عليهما أسماء جديدة، فاكتست المحافظتان 

بالسواد، وتم القضاء على آخر مالمح 
الثورة.

بالتزامن مع هذه السيطرة المطلقة 
لتنظيم الدولة اإلسالمية، تبرز أيضا بعض 

الكتائب اإلسالمية المتشددة مثل جبهة 
النصرة وقد أحكمت قبضتها على مناطق 

أخرى، وفرضت شروطها وقوانينها الخاصة 
أيضا، فطاردت الناشطين المدنيين ومقاتلي 

الجيش الحر مطالبة الجميع باالنضواء 
تحت رايتها. 

وبعدما كانت المرأة السورية حامال 
استثنائيا للثورة منذ اندالع شرارتها األولى، 

سواء في مظاهرة سوق الحميدية الشهيرة، 
أو في االعتصام أمام وزارة الداخلية، أو في 

مظاهرات حمص ودرعا ودير الزور وسواها، 
باتت اآلن مختفية تحت قناع أسود، ومطاردة 
بفتاوى التكفيريين الذين نفذوا حدود الرجم 

والصلب والجلد، عشرات المرات، في مختلف 
المناطق، حتى لم تعد هناك نساء يسرن في 

الشوارع.
وإن كانت مالمح الثورة ما زالت موجودة 

في بعض المناطق التي لم تصل إليها 
سيوف التكفيريين، إال أن ذلك ال يعني أن 
الثورة تمتد على كافة الرقعة الجغرافية 
الخارجة عن سيطرة نظام بشار األسد، 

الذي يبدو الكاسب األكبر من هذه الحالة، 
خاصة بعد أن أبدت واشنطن، والتي يقول 

السوريون إنها خذلتهم مرارا وتكرارا، وعلى 
لسان وزير خارجيتها جون كيري مرونة 

في إمكانية التفاوض مع نظام األسد ألجل 
الوصول إلى حل سياسي يوقف الصراع 

الدائر في سوريا.
 علما أن اإلدارة األميركية كانت رأس 

الحربة، كالميا، طيلة السنوات األربع 
الماضية في عملية إسقاط الشرعية عن 

نظام األسد واالعتراف بالكيانات السياسية 
المعارضة له، بدءا بالمجلس الوطني وصوال 

إلى ائتالف قوى الثورة والمعارضة.
قد يبدو هذا التغير في الموقف األميركي 

ومع دخول الثورة عامها الخامس انعطافة 
لم تكن محسوبة، وقد تحمل خالل األشهر 

القريبة القادمة قيام واشنطن بتجريد 
المعارضة السياسية من بعض االعتراف 

الذي منحته إياها في وقت سابق، رغم 
أن واشنطن نفسها كانت قد أعلنت عن 

بدء عملية تدريب من أسمتهم بالمعارضة 
المعتدلة ألجل التصدي لقوات األسد 

ولتنظيم داعش على حد سواء. 
فهل يشكل العام الخامس للثورة عاما 

للحسم تقوده واشنطن بطريقتها وبأيد 
سورية دون أن تتورط على األرض؟ 

أم أن من بقي من المؤمنين بالثورة 
والمدافعين عن شعاراتها األولى، والذين 

احتفلوا بمرور أربعة أعوام على انطالقتها 
قادرون على قلب الطاولة على الجميع، 

والوصول بثورتهم إلى ما كانوا يحلمون به؟

* كاتب سوري

السنة الرابعة.. 

بالذبح جئناكم

ثاثاثائر الزعزوع

{الثورة الســـورية تدخل عامها الخامس فـــي منعطف جديد وهو 

مرحلة التحرير، بعد أن سقط نظام األسد بتسليمه مرافق الدولة 

إليران وإدارة المعارك لقائد فيلق القدس قاسم سليماني}.

خالد خوجة
رئيس االئتالف الوطني السوري

{الوضع العربي يمر بتحديات تحتاج وقفة حقيقية وموقفا موحدا 

من قبل المنظومة العربية لتجاوز تلك التحديات، وأدعو الجامعة 

العربية إلى عقد اجتماع استثنائي لبحث قضايا المنطقة}.

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي 

{لن يكون هناك سالم في حال بقي بشار األسد في الحكم، وجون 

كيري يعرف ذلك جيدا، األسد مسؤول عن مقتل آالف األشخاص 

في سوريا، ولن يحل السالم بوجوده على رأس الحكم}.

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي



} كثيرة الوساطات السياسية العربية التي 
سقطت في الماء، بعد أن استحالت إلى 

حصان طروادة لبعض األطراف السياسية 
التي خسرت الميدان العسكري والوجدان 

الشعبي، فإذ بها توّظف الوساطات اإلقليمية 
إلعادة التمركز في المشهدية السياسية.

عقب ثورة 30 يونيو 2013 التصحيحية، 
رفض الوجدان الشعبي المصري ومن ورائه 

الدولة المصرية كافة الوساطات األميركية 
واألوروبية لتسوية األزمة مع اإلخوان، ليس 

الستئصالية في المزاج الشعبي المصري، 
أو لرغبة الفرقاء السياسيين المصريين في 
إخراج اإلخوان من توازن القوى السياسي 
في البالد، ولكن ألّن التيار اإلسالموي فقد 

شرعيته وشعاره، وجزءا كبيرا من ”شارعه“، 
وبات جزءا من التاريخ السياسي المصري 
وليس مكونا من مكونات الحاضر أو فاعال 

من مفاعل نحت المستقبل.
في ليبيا، تداعى السياق السياسي 
والشعبي والثقافي إلى نقطة ”ما بعد 
اإلسالميين والسلفيين“، حيث باحت 

االنتخابات البرلمانية الليبية األخيرة 
وااللتفاف الشعبي حول الجيش الليبي عن 
توافق شعبي على طّي صفحة اإلسالميين 

وحلفائهم، وعن تقاطع سياسي ليبي بضرورة 
تجاوز مرحلة ”الدولة الفاشلة“ التي ترّدت 

إليها ليبيا خالل الحقبة اإلخوانية والسلفية.
صحيح أّن الكثير من التناقضات 

الداخلية، التي تبدأ من الثقافة القبلية 
والعشائرية وتمر عبر مخاطر التقسيم 

واالنفصال وال تنتهي عند غابة البنادق 

وساحات الخنادق، حالت دون قفز ليبيا فوق 
جراح الماضي، لكن تعامل اإلسالميين مع 
مؤسسات الدولة الليبية، بعقلية الغنيمة 
وبعقل ”االستقواء“ بالقوى اإلقليمية من 

أنقرة إلى الدوحة، وتحالفهم اإلستراتيجي 
مع التيارات التكفيرية، أنهى إرهاصات 

النجاح الثوري وقضى على فرص انتقال 
ليبيا من ”دولة الفرد“ إلى دولة المجموعة 
الوطنية بعد أن استحالت ”دولة للجماعة“.
اليوم، تعمل دولة الجزائر، على إعادة 
تأهيل التيار اإلخواني والسلفي الليبيين 

بعد أن فقدا كافة مقدرات الشرعية في 
ليبيا، وتفتح لهما أبواب العودة إلى العمل 

السياسي والمؤسساتي عقب فشلهما ال فقط 
في تحّمل أعباء االستحقاقات السياسية 

والدستورية والعسكرية التي تمر بها ليبيا، 
وإنما في تحّولهما إلى خطر استراتيجي 

يتهدد منطقة شمال أفريقيا برمتها.
 ذلك أّن تورط الجماعات اإلخوانية في 

دعم اإلرهاب، في مصر وسوريا وليبيا، 
والتساهل معه في تونس تحت مسّميات 
عديدة، ال بّد أن يتحّول إلى قناعة راسخة 

لدى دوائر اتخاذ القرار في الجزائر، لتصير 
منظومة أداء وتحّرك ومسلكية سياسية 
وكينونة وساطات تبتغي عبرها تسوية 

األزمة المشتعلة في البالد.
من حّق الجزائر أن تبعد عن أرضها كرة 

النار المشتعلة والمتحرجة من الشرق الليبي 
عبر التشجيع على الحوار الليبي وإجالس 
الفرقاء على طاولة النقاش، ولكن دون القفز 

على الشرعيات الدستورية واالنتخابية التي 

أقرها الشعب الليبي، ودون فرض وجوه 
لفظها الليبيون بعد أن اكتووا بأوار اإلرهاب 

التكفيري طيلة 4 سنوات من عمر األزمة.
كل وساطة، اعتبرت ادعاء أّنها المرجعية 

لإلرادة الشعبية وأّنها سلطة ”فوق السلطات“ 
انتهت إلى فشل ذريع، فال الوسيط الدولي 

جمال بنعمر قدر على تحويل الحوثيين 
إلى سلطة شرعية في البالد، وال الوساطة 

األفريقية في الملف الليبي تمكنت من إعادة 
الروح في جسد نظام القذافي بعد أن سقط 

رمزا وشرعية في الوجدان الليبي.
وعلى الجزائر، التي نجت من دمار الربيع 

العربي بفضل استيعاب الشعب الجزائري 
لدرس عشرية الدم، أن توّظف القوة الناعمة 
التي تمتلكها بفضل مليون شهيد في سبيل 

الديمقراطية والحرية والتحرر، ال إلعادة 
تأهيل تيار سياسي نالت الجزائر قبل غيرها 

من إرهابه وخرابه، وإنما إلقرار الشرعية 
الدستورية واالنتخابية في ليبيا التي تمّثل 

لبنة الشرعية التوافقية في حال وجدت 
مخرجات الحّل الليبي طريقها للتحقق.

إن كان هناك من درس من دروس السياسة 
من األزمة السورية والليبية التي طوت 

ميالدها الرابع، أّن كافة األنظمة التي تحالفت 
مع قطر وتركيا، ارتدت عليها هذه العالقة 
بالويل والخراب والفوضى، وأّن النظامين 

السوري والليبي اللذين كانا من أكثر األنظمة 
دفاعا عن قطر وتركيا هما اآلن من أكثر 

األنظمة دفعا لفاتورة باهظة.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} في تاريخ لبنان الحديث، هناك رجال 
مختلفون. أهّم ما يختلف فيه هؤالء هو بعد 

النظر من جهة، ورفض ثقافة السالح من جهة 
أخرى. هؤالء الرجال عملة نادرة، ال لشيء 

سوى ألّنهم كانوا أكبر من المنصب، حتى لو 
كان هذا المنصب رئاسة الجمهورية.

كان ريمون إده الذي توفي في العام 2000 
الجئا في باريس أحد هؤالء الرجال، وقد 

استفاقت بلدية بيروت أخيرا على ضرورة 
تسمية أحد شوارع العاصمة باسمه.

في الواقع، ال يحتاج ريمون إده إلى تكريم 
من المدينة التي كان جزءا من نهضتها. 

عندما تكّرم بيروت ريمون إده، تكون أعادت 
االعتبار لنفسها أّوال. تكون بيروت كّرمت 

نفسها، وتكون أفاقت متأّخرة على إصالح 
خطأ تاريخي بعد مضي خمسة عشر عاما 
على وفاة الرجل الذي رفض االحتكام إلى 

السالح في أي وقت من األوقات، وأراد 
تجنيب اللبنانيين عموما، والمسيحيين 

خصوصا، المصير الذي يعانون منه اآلن.
قليلون هم الذين امتلكوا نظافة كّف 

ريمون إده وزهده بالمناصب، وقدرته على 
النظر إلى المستقبل واستشفافه.

بين ما كان عليه ريمون إده وبين ما هم 
عليه سياسيو لبنان هذه األيام، فارق كبير. 

رفض ريمون إده، مّرات عّدة، أن يكون رئيسا 
للجمهورية وتمّسك بمبادئه، في حين يزحف 

ميشال عون هذه األّيام، من أجل الوصول إلى 
قصر بعبدا، راضيا أن يكون أداة لدى األدوات 

اإليرانية في لبنان. حيال هذا المشهد يدرك 
المواطن العادي تلك الهوة بين نوعين من 

الرجال. الرجال الرجال، والرجال المستعدون 
لكّل شيء من أجل المنصب وغير المنصب 

وما دون المنصب.
لم يحد ريمون إده يوما عن مبادئه. ال شّك 

أّنه ارتكب خطأ كبيرا في حياته السياسية 

عندما بالغ في عدائه للرئيس فؤاد شهاب 
الذي كان مفترضا أن يكون إلى جانبه، 

رافضا، عن حّق، ثقافة العسكر وتصرّفاتهم. 
لكّن ريمون إده يظل سياسيا لبنانيا من 

نوع آخر ومن عيار مختلف. ال لشيء، سوى 
ألّنه كان يرفض أّي نوع من التنازالت عندما 

يتعّلق األمر بالمبادئ والصدق مع النفس.
ينتمي ريمون إده إلى مجموعة صغيرة 
من السياسيين استشفت، باكرا، أّن لبنان 
مقبل على كوارث، وأّن في اإلمكان تجّنبها 
في حال توافرت الشجاعة في مجال اتخاذ 

القرارات الكبيرة بدل االنحناء من أجل 
المناصب. فريمون إّده كان فوق المناصب، 

بما في ذلك رئاسة الجمهورية التي كان يمكن 
أن يشّرفها، في حين أن األكثرية الساحقة 

من السياسيين الموارنة يركضون وراء هذا 
المنصب، بل يلهثون من أجل الوصول إليه.

يمكن أن نضع جانبا كّل ما له عالقة 
بالسيرة السياسية لريمون إده، بما في 

ذلك العداء األعمى للمدرسة الشهابية، وهو 
عداء كّلف لبنان الكثير، خصوصا أّنه أفضى 

إلى كارثة انتخاب سليمان فرنجية رئيسا 
للجمهورية في العام 1970. ولكن ما ال يمكن 

ألي صاحب ضمير تجاهله هو أّن ريمون إده 
وقف في العام 1969 بوجه توقيع لبنان اتفاق 
القاهرة المشؤوم الذي أّسس لوجود السالح 

غير الشرعي في لبنان. السالح الفلسطيني 
أّوال الذي عاد بالويالت على لبنان 

والفلسطينيين وقضّيتهم، وسالح ”حزب 
الله“ الذي جعل لبنان دويلة في دولة ”حزب 

التابع لـ“اإلمبراطورية اإليرانية“. الله“ 
يكفي ريمون إده شرفا أّنه كان السياسي 

المسيحي الوحيد الذي قال ال التفاق القاهرة. 
قال ال، ألن لبنان كان بالنسبة إليه أهّم من 

وصوله إلى رئاسة الجمهورية.
قال صراحة إّن هذا االتفاق الذي يجعل 

جزءا من األراضي اللبنانية تحت السيادة 
الفلسطينية سيجلب الكوارث على لبنان 

واللبنانيين، ولن يخدم القضّية الفلسطينية. 
لم يكن ريمون إده معاديا للفلسطينيين 

وقضّيتهم. على العكس من ذلك، كان معاديا 
إلسرائيل وأطماعها. كان قبل كّل شيء وطنيا 

لبنانيا ال تهّمه المناصب. لذلك، كان فوق 
السياسة والسياسيين. من هذا المنطلق، 

عارض أي تسّلح للمسيحيين عام 1975 بغية 
تفادي الحرب األهلية. كان يعرف أن موقفه 
سيكّلفه الكثير على الصعيد الشعبي. لكّنه 
كان يعرف أن دخول المسيحيين في لعبة 

السالح سيخدم مصالح النظام السوري الذي 
كان هدفه وضع اليد على لبنان عن طريق 
االستثمار في المواجهة بين المسيحيين 
والفلسطينيين، الذين تحّولوا إلى جيش 

المسلمين في لبنان، لألسف الشديد.
باستثناء ريمون إده، سقط جميع 

السياسيين المسيحيين، بمن فيهم كميل 
شمعون وبيار الجمّيل، في لعبة حافظ 

األسد. سقط معهم عدد كبير من السياسيين 
المسلمين. كان في مقّدمة هؤالء الدرزي كمال 

جنبالط الذي لم يدرك إّال متأخرا أّنه دخل 
”السجن العربي الكبير“. دفع كمال جنبالط 
غاليا ثمن استفاقته المتأّخرة. قتله النظام 

السوري عندما أدرك أّنه يّتجه إلى مصالحة 
مع العدّو اللدود، المنادي باستقالل لبنان 

وسيادته، الذي اسمه بشير الجمّيل.
حاول إده تفادي توقيع اتفاق القاهرة. 
حاول باكرا، اإلتيان بقّوة دولية ترابط في 

جنوب لبنان. خّونه كثيرون. كان هؤالء من 
الجهلة المنتمين إلى بعض األحزاب اليسارية 

أو إلى البعثْين العراقي والسوري، اللذين 
تنافسا في المزايدات على لبنان واللبنانيين 

في سياق عملية صّبت في متاجرة حكام 
دمشق وبغداد بالورقة الفلسطينية.

لم يَر ريمون إده يوما سوى مصلحة 
لبنان. كان من القالئل الذين رفضوا أن 

يكونوا تحت رحمة الطموح السياسي. كان 
فوق ذلك. كان صادقا مع نفسه قبل أّي شيء 
آخر. كان يحترم نفسه. لم يأت بعده سياسي 
مسيحي في هذا المستوى، غير نسيب لحود 

الذي أنصفه الرئيس ميشال سليمان في 
بداية عهده عندما عّينه وزيرا.

مّر على لبنان سياسيون كثيرون. سيمّر 
كثيرون. هناك مدرسة تضع مصلحة لبنان 
فوق أي مصلحة أخرى. قالئل ينتمون إلى 

هذه المدرسة التي ينتمي إليها الرؤساء 
رفيق الحريري وصائب سالم وتقّي الدين 

الصلح ورينيه معّوض. لم يبق حّيا من 
أبناء هذه المدرسة سوى الرئيس حسين 

الحسيني، أطال الله عمره.
أن يكون في بيروت شارع يحمل اسم 

ريمون إده، تكريم لبيروت. ريمون إده يكّرم 
بيروت التي أعاد رفيق الحريري بناءها، كما 

أعاد الحياة إليها. لذلك، لم يكن ريمون إده 
يوما في الجانب المعادي لرفيق الحريري، 
على الرغم من أّن كثيرين كانوا يحّرضونه 

على ذلك. كان مع ”الرفيق“ دائما. كان 
سياسيا من طينة أخرى، جاء تكريم بيروت 

له تكريما لها ال أكثر وال أقل. جاء التكريم 
متأّخرا. ولكن أن يأتي متأّخرا أفضل من أال 

يأتي التكريم أبدا.
لن يدرك اللبنانيون لألسف الشديد القيمة 

الحقيقية لريمون إده يوما، كما لن يدركوا 
قيمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، 

بطل االستقالل الثاني الذي لم يكتمل، والذي 
أّسس له ريمون إده بوقوفه في وجه كّل من 
أّيد اتفاق القاهرة قبل أقّل بقليل من نصف 

قرن.

* إعالمي لبناني

بيروت تكرم نفسها... عبر ريمون إده

{كفـــى فراغـــا فـــي ســـدة الرئاســـة، هـــذا األمر لـــم يعـــد يحتمل، 

والتعطيـــل في إجراء هذا االنتخاب لم يعـــد مقبوال. علينا أن ننجز 

هذا االستحقاق، ألن رئيس الجمهورية رمز لوحدة لبنان}.

الشيخ عبداللطيف دريان
مفتي اجلمهورية اللبنانية

{الحكومـــة المفترضة في طرابلس ليس لديها أي شـــرعية، وهي 

تحاول اســـتخدام هذا الوضع والموقف بحكم الدعم الذي تتلقاه 

من مسلحين ومنظمات إرهابية تعمل في غرب ليبيا}.

سامح شكري
وزير اخلارجية املصري

{يمارس المحتسبون مخالفة قانونية مستمرة عمرها 10 سنوات، ابتداء 

مـــن حادثة اليمامة عام 2006 وانتهـــاء بما حدث مع معجب الزهراني في 

معرض الكتاب، وما يفعله هؤالء انتهاك لسلطة الدولة وسيادتها}.

عبدالرحمن الالحم
محامي وخبير قانوني سعودي

نأمينأمين بن مسعود أ

عبداهللا العلمي
} ال أعلم إذا كان عنوانه ”تعايش“ أو 
”تداعش“ ذلك الذي أضفى بغيومه على 

مشاركة المرأة في معرض الكتاب بالرياض 
هذا العام، مثله مثل ”عدم التعايش“ مع الرأي 

في أي محفل آخر. في معرض الكتاب 2014 
بالرياض، اعتذرت خولة الكريع عن المشاركة 
في ندوة ثقافية بسبب إجبارها على الجلوس 

في مكان معزول لتلقي ورقتها كأنها في 
محجر صحي وليس من على المنصة كبقية 

المشاركين. باختصار، اطلعي َبّرة.
خولة الكريع، كبيرة علماء أبحاث 

السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي، 
وعضو مجلس الشورى، والفائزة بجائزة 

هارفارد للتمّيز العلمي، وكرمها الملك عبدالله 
وكرمها العالم في أكثر من محفل، ومع ذلك 

يتم إقصاؤها من المنصة. ال ألوم الكريع 
النسحابها، فهذا اإلجراء التعسفي بحقها 

هو غياب عن العالم يتنافى مع مكانة المرأة 
ودورها في المجتمع.

تكرر المشهد الدرامي في ”تعايش“ 2015 
في ثالث حاالت شاذة. الحالة األولى عندما 

بدأ المحتسبون بمالحقة التشكيلية السعودية 
نجالء السليم، كما قالت، إلى أن وصلت مقر 

الندوة التي كان من المفترض أن تشارك 

فيها. طلب منها المحتسبون ترك المكان 
(هكذا لله في الله) وأن تتجه إلى الدور الثاني 
المخصص للنساء. حاولت التوضيح لهم أنها 

مشاركة في الندوة لكنهم، رفضوا وجودها 
ة. على المنصة، بمعنى آخر: اطلعي َبرَّ

نجالء السليم، الفنانة التشكيلية المبدعة 
عاشت بين لوحات الفن وعبق األلوان، 

وبيعت أعمالها في العديد من صاالت العرض 
العالمية المشهورة، ولكنها في وطنها غريبة 

تبحث عن مقعد وعن هوية.
الحالة الثانية هي َتَعُرْض الروائية أميمة 
الخميس لعملية فصل عنصري مشابهة عند 
مشاركتها (أو محاولة مشاركتها) في فعالية 

ثقافية في معرض الكتاب 2015. اعتذرت أميمة 
عن المشاركة بسبب إقصائها عن المنصة 

الرئيسة. هي أيضا قيل لها: اطلعي بّرة. أتفق 
مع الكاتبة الخميس أن الغياب مع سلبيته، 
أفضل من تكريس وضع شاذ وغير طبيعي.

أميمة الخميس ترّبعت على عرش قلوب 
محبيها من خالل رواياتها ”البحريات“ التي 

َعَبَرت بها متاهات الغربة األنثوية، و“الوارفة“ 
التي أجادت بين أحرفها التنقل بين الذاكرة 

والمخيلة، وُرِشَحت ضمن روايات النخبة في 
قائمة البوكر الدولية للرواية العربية.

أقترح على المحتسبين الذين أقصوا 
ِلُعوا على تاريخ السيدة  أميمة الخميس أن َيَطّ

نفيسة بنت الحسن بن زيد، المرأة الجليلة 
التي أقامت في مصر مجلسا علميا كان 

يحضره أشهر علماء عصرها.
الحالة الشاذة الثالثة هي منع عدد من 

النساء حضور أمسية شعرية ُنِظمت في أحد 
فنادق الرياض ضمن فعاليات معرض الكتاب 

2015. بكل بساطة، رفضت اللجنة الُمَنِظَمة 
حضور المرأة؛ أي اقضبي الباب واطلعي َبّرة.

لماذا يحرص من يّدعون االحتساب على 
توسيع مساحة الصدام بينهم وبين المجتمع؟ 
أال يعني ”التعايش“ أن يتعايش الجميع تحت 
مظلة الوطن دون تفرقة أو كراهية؟ األصوات 

المتشابكة واالختالف في الرأي ظاهرة 
صحية، ولكن الشاذ أن يدخل المتطرفون 

الحلبة وسالحهم الوحيد التهميش، فيصبح 
اإلقصاء قاعدة واإلبعاد قانونا.

تواجه المرأة تحدي عتمة فكرية إلقصائها 
عن المشهد الثقافي السعودي. المفارقة أن 
المرأة حاضرة في السلطات الرسمية، لكن 
الجهات المعنية في معرض الكتاب عاجزة 

عن (أو ربما تخشى) توفير المقعد المناسب 
لها. إلى متى تظل األنشطة الثقافية مخترقة 

رغم قيامها تحت مظلة رسمية؟ يقول الباحث 
توفيق السيف ”ال أظننا سننتهي من الجدل 

حول موقع المرأة في النظام االجتماعي، 
طالما بقي فريق من المجتمع يصر على 

أنه ليس مجرد شريك في هذا النظام، بل 
هو صانع السوق وقسيم الحصص والقيم 

واألدوار“.
ال يبدو أننا سننتهي من هذا الجدل، بل 

يسعى البعض إلى تشييد جداِر الُخذالن 
والكآبة في كّل محفل، وال يقبلون التعايش 

مع نصف المجتمع؛ المرأة التي أنجبت وربت 
المجتمع كله.

الجزائر وإعادة تأهيل إخوان ليبيا

{تعايش} اطلعي برة

أن يكون في بيروت شارع يحمل 

اسم ريمون إده، تكريم لبيروت. 

ريمون إده يكرم بيروت التي أعاد 

رفيق الحريري بناءها، كما أعاد 

الحياة إليها

ملاذا يحرص من يدعون االحتساب 

على توسيع مساحة الصدام 

بينهم وبني املجتمع؟ أال يعني 

”التعايش“ أن يتعايش الجميع 

تحت مظلة الوطن دون تفرقة أو 

كراهية
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11892اقتصاد
تريليـــون دوالر مقـــدار التراجع في اســـتثمارات النفط والغاز 

عامليا، نتيجة الهبوط الحاد ألسعار البترول، بحسب مسؤول 

كبير في شركة أرامكو النفطية السعودية.

مليار دوالر مقدار ديون العراق املســـتحقة للشـــركات األجنبية 

التي تقوم بتطوير حقوله النفطية، بعد ارتفاعها بســـبب هبوط 

العوائد نتيجة تراجع أسعار النفط.

مليار دوالر إجمالي قيمة مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها 

خـــالل مؤتمر االقتصاد املصري، فيما بلغت قيمة التعاقدات 

االستثمارية نحو 33 مليار دوالر.

المستثمرون العرب يتسابقون إلى مصر بعد نجاح المؤتمر االقتصادي
[ الطاقة والزراعة محور اهتمام المستثمرين الخليجيين  [ دعوات لسرعة تذليل العقبات التي تقف في وجه المستثمرين

محمد حماد

} القاهــرة - أكـــد عدد كبير مـــن رجال األعمال 
العرب الذين شـــاركوا في فعاليات مؤتمر مصر 
المســـتقبل لدعـــم وتنمية االقتصـــاد المصري، 
عزمهم ضخ اســـتثمارات جديدة خـــالل الفترة 
المقبلة بهـــدف اقتناص الفرص االســـتثمارية 

التي عرضتها مصر خالل المؤتمر.
أن المشـــاركة  وأوضح بعضهم لـ“العرب“ 
العالميـــة  الشـــركات  جانـــب  مـــن  القويـــة 
ومؤسسات التمويل الدولية، كان لها أثر بالغ 
في تعزيز الثقة بحالة االستقرار، التي تشجع 

رؤوس األموال على التوسع في مصر.
وقـــال ماجـــد طوقـــان الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة أي.تـــي.دي اإلماراتيـــة لـ“العرب“ 
إن مؤتمـــر شـــرم الشـــيخ اســـتطاع أن يضع 
االســـتثمار في مصر على خارطة االســـتثمار 

العالمية بشكل غير مسبوق.
وأكد أن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات 
كبيـــرة خالل شـــهر أبريل المقبـــل، في مجال 
إعادة هيكلة وتطويـــر محطات الكهرباء التي 

تعمل بالطاقة التقليدية.
ووقعـــت أي.تي.دي على هامـــش المؤتمر 
اتفاقا مع وزارة الكهرباء لتطوير محطة كهرباء 
عتاقة في خليج السويس، باستثمارات تصل 
إلى نحـــو 226 مليون دوالر علـــى مدار عامين 
لتحســـين كفاءتها ورفع طاقة إنتاجها من 240 

ميغاواط حاليا إلى نحو 900 ميغاواط.
وأضاف أن مصر بعد المؤتمر االقتصادي 
تختلـــف تمامـــا عما كانـــت عليه قبلـــه. وأكد 
أنه جميع المســـتثمرين لمســـوا عزم وإصرار 
الرئيس والحكومة على تشجيع المستثمرين، 

وتذليل الصعوبات التي تعترض طريقهم.
وشـــّدد على أهمية التوسع في االستثمار 
بعـــد التأكـــد من الوعـــود التـــي تلقاها رجال 
األعمـــال على المســـتوى الرســـمي ورســـائل 
الطمأنة المتعددة، حول سرعة حل المشكالت 

التي قد تقف عقبة أمام المستثمرين. وأوضح 
أن مجموعة أي.تي.دي تســـتهدف االســـتثمار 
فـــي 5 محطات أخرى في مناطق أبو ســـلطان 
بمحافظـــة اإلســـماعيلية ودميـــاط وأبوقيـــر 
باإلســـكندرية باســـتثمارات تصـــل لنحو 400 

مليون دوالر.
وقـــال إبراهيـــم العليان رئيـــس مجموعة 
فاين كورب السعودية لـ“العرب“ إن المجموعة 
تســـتهدف التوســـع مـــن خـــالل الترويج في 
الســـعودية للفرص االســـتثمارية المتاحة في 

مصر.
وتعمـــل المجموعة فـــي مجـــال الخدمات 
الماليـــة ومســـاعدة المســـتثمرين في مختلف 

األسواق.

وكشف العليان عن خطة ترويجية للفرص 
المتاحة في مصر وطرحها على المســـتثمرين 
السعوديين، بما يعزز من تواجد االستثمارات 

في هذا البلد.
االقتصـــادي  المؤتمـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 
حقـــق نجاحا غير مســـبوق في طـــرح الفرص 
االستثمارية بشكل مباشـــر على المستثمرين 
من مختلـــف دول العام، ورجح أن تظهر نتائج  

ملموسة في القريب العاجل.
وأكـــد أن المؤتمـــر أثبت للعالـــم أن مصر 
رؤوس  لفوائـــض  جيـــد  اســـتثماري  مقصـــد 
األموال وكذلك األموال التي تبحث عن معدالت 

نمو مرتفعة.
وقـــال منصور بوخمســـين، رئيس مجلس 
إدارة شركة كويت إنرجي لـ“العرب“، إن مؤتمر 
دعم وتنمية االقتصاد المصري نجح في تهيئة 
مناخ االســـتثمار بشـــكل كبير، بعـــد أن قامت 
الحكومة بإجراء تعديالت تشريعية تهدف إلى 
حل مشـــكالت المستثمرين واإلعالن عن قانون 

موحد لالستثمار.
وأشـــار إلى أن جميع المشـــاركين إطلعوا 
بشـــكل مباشـــر على رؤيـــة مصر المســـتقبلة 

وهي الرســـالة التي نجح المؤتمر في عرضها 
بمنتهى الشفافية.

وأوضح أن خطة كويت إنرجي االستثمارية 
في مصـــر مفتوحـــة وليس لها ســـقف معين، 
بالتالي فإن المؤتمر جاء ليطمئن الجميع على 

االستقرار واالستمرار في العمل بمصر.
وتصل اســـتثمارات الشـــركة في مصر إلى 
نحـــو 600 مليـــون دوالر، وقد وقعـــت اتفاقية 
مع الهيئة المصرية العامـــة للبترول للتنقيب 
عن النفط فـــي محافظة البصرة جنوب العراق 
تحصل مصـــر بمقتضاها علـــى 10 بالمئة من 

اإلنتاج.
وقـــال لدينا مشـــروعات استكشـــافية في 
الصحـــراء الشـــرقية والغربية فـــي مصر، ما 
يؤكد ثقتنا في قدرة االقتصاد على النمو خالل 

الفترة المقبلة.
وعبر ســـلطان الدويش عضو مجلس إدارة 
الجمعية الســـعودية المصرية لرجال األعمال 
لـ“العرب“ عن ثقته في قدرة االقتصاد المصري 
على النمو، وأن مؤتمر شـــرم الشـــيخ عزز تلك 

الثقة.
مشـــروعات   6 نحـــو  الجمعيـــة  ووقعـــت 
فـــي مجال االســـتثمار الزراعي تقـــع جميعها 
ضمن خطـــة مصر الســـتصالح مليـــون فدان 
خـــالل الســـنوات األربع المقبلـــة. وأضاف أن 
المشـــروعات الزراعية التي تـــم اإلعالن عنها 
خالل مؤتمر مصر االقتصادي ســـتحقق طفرة 

كبيرة في االستثمار الزراعي.
وقـــال رجل األعمـــال اإلماراتي ســـعيد آل 
ســـودين ننوي إنه ســـيتم اســـتصالح نحو 5 
آالف فـــدان وتوزيعهم على الشـــباب المصري 
مجانا إلى جانب مســـاعدتهم فـــي زراعة هذه 
األراضي، وســـيتم اإلعالن عـــن ذلك خالل أيام 
بعد اإلصرار الذي لمســـناه مـــن جانب مصر 
وحكومتها في المؤتمـــر على النجاح وتعزيز 

مناخ االستثمار.
وأضـــاف أن تلـــك المبـــادرة دليـــل عملي 
على نجاح قمة مصر االقتصادية واســـتمرار 
المســـتثمرين العـــرب في دعمها فـــي الوقت 
الذي نواصل التوسع في استثماراتنا نتيجة 
التشـــجيع الذي أكد عليـــه الرئيس المصري 

والمســـؤولين فيمـــا يتعلـــق بحـــل جميـــع 
المشكالت في أسرع وقت. وأكد أن المشاركة 
في المؤتمر كانت فعالة على كافة المستويات 

بما يعزز من ثقة المســـتثمرين في االقتصاد 
المصري وقدرتـــه على تحقيق معدالت كبيرة 

من النمو تفوق المعدالت العالمية.

} بنغازي (ليبيا) - قال مسؤولون إنه من املنتظر 
أن تصـــدر ليبيا أكثر مـــن 1.2 مليون برميل من 
النفط اخلـــام من ميناءي احلريقـــة والزويتينة 

خالل األيام القادمة.
وقال مســـؤول آخر إنه ســـيتم حتميل ناقلة 
بنحـــو 600 ألـــف برميل مـــن اخلام مـــن ميناء 

احلريقة في طبرق اليوم أو غدا اخلميس.
وانتهـــت ناقلة للتو من حتميل نفس الكمية 
مبينـــاء الزويتينـــة ومن املتوقع وصـــول ناقلة 

ثانية إلى هناك في األسبوع القادم.
وقال متحدث باسم شـــركة اخلليج العربي 
للنفط (أجوكو)، إن الشـــركة الليبية تنتج حاليا 

نحو 270 ألف برميل يوميا.
ومتكنـــت ليبيا من اســـتعادة بعض اإلنتاج 
رغم الفوضى بسبب تنافس حكومتني للسيطرة 
على البالد بعد أربع سنوات من اإلطاحة مبعمر 

القذافي.
وقدر مصدر فـــي القطاع، أول أمس االثنني، 
إنتـــاج ليبيـــا بأنه يبلـــغ نحو 490 ألـــف برميل 
يوميـــا مقارنة مع 1.6 مليـــون برميل يوميا قبل 

انتفاضة 2011.
وتوقفت منشآت رئيســـية عن العمل بسبب 
الصراع بني احلكومة املعترف بها دوليا والتي 
مقرها الشـــرق وحكومة منافســـة تسيطر على 

العاصمة طرابلس.

تسارع كبير لصادرات

النفط من شرق ليبيا

} رئيســـة صندوق النقد الدولي كريســـتني الغارد تتحدث خالل مؤمتر مع محافظ البنك املركزي الهندي راغورام راجان في مومباي، حيث قالت إن الهند 
واالقتصادات الناشئة ينبغي أن تستعد لتأثيرات الرفع املتوقع ألسعار الفائدة األميركية.

تشــــــير انطباعات املستثمرين العرب الذين شاركوا في املؤمتر االقتصادي املصري إلى 
أنهــــــم يتطلعون للبدء في ضخ اســــــتثماراتهم في البالد، لكنهم طالبوا القاهرة بتيســــــير 

اإلجراءات البيروقراطية والتشريعات لطمأنة املستثمرين على مستقبل استثماراتهم.

◄ أعلنت شركة مصر للطيران 
تدشني خط جديد بني مدينة 

اإلسكندرية شمال مصر وإمارة 
دبي، اعتبارا من مطلع شهر 

أبريل املقبل خلدمة حركة السفر 
والسياحة بني مصر واإلمارات.

◄ قال تقرير أعدته شركة فاير 
آبس املتخصصة في استشارات 
إدارة مخاطر العملة، إن تقلبات 

أسعار الصرف كلفت شركات 
أميركا الشمالية خسائر تصل إلى 

19 مليار دوالر في الربع الرابع.

◄ كشفت وزارة البترول املصرية 
أمس أن الشركة املصرية القابضة 
للغازات الطبيعية (إيجاس) وقعت 
عقدا الستيراد 35 شحنة من الغاز 
املسال من غازبروم الروسية على 

مدى خمس سنوات.

◄ تسلمت أوكرانيا أمس 5 مليار 
دوالر كدفعة أولى من إجمالي 

مساعدات مالية بقيمة 17.5 مليار 
دوالر كان صندوق النقد الدولي 

قد وافق عليها ضمن برنامج 
مساعدات مالية لدعم االقتصاد 

األوكراني.

◄ تعتزم أملانيا املشاركة كعضو 
مؤسس في بنك االستثمار 

اآلسيوي للبنية التحتية، الذي 
سيكون مقره بكني، والذي تطمح 

الصني إلنشائه ليكون منافسا 
للبنك الدولي وبنك التنمية 

اآلسيوي.

◄ أطلقت تركيا وأذربيجان أمس 
اجلزء التركي من مشروع بناء 

أنبوب الغاز عبر األناضول قرب 
مدينة كارس شرق تركيا، والذي 

يسمح عند إجنازه بنقل الغاز 
األذربيجاني إلى االحتاد األوروبي.

رفع العقوبات اإليرانية ال يهدد بانهيار أسعار النفط العالميةباختصار
} واشــنطن - قلل مراقبون من شأن تأثير رفع 
العقوبات الغربية على إيران، واســـتبعدوا أن 
يؤدي ذلك إلى إغراق األســـواق العاملية مبزيد 
من النفط في وقت قريب رغم نية إيران املعلنة 
اســـترداد حصتهـــا التي فقدتها في الســـوق 

بسبب القيود على صادراتها.
ومـــازال املفاوضـــون يعملـــون على وضع 
تفاصيـــل االتفاق املســـتهدف التوصـــل إليه 

بنهاية يونيو املقبل.
غيـــر أن خبـــراء في الســـوق ومســـؤولني 
أميركيـــني ســـابقني ودبلوماســـيني غربيـــني 
يقولون إنه في حكـــم املؤكد تقريبا أن االتفاق 
ســـيرفع العقوبات على مراحل ويؤجل العودة 
اجلزئية لصـــادرات النفط اخلام اإليرانية إلى 

األسواق حتى عام 2016 على األقل.

ويبدو أن ما حتقق من تقدم في احملادثات 
التي جرت في سويســـرا هذا الشهر قد ساهم 
في انخفاض أســـعار النفط أكثر من 10 باملئة 
خـــالل األســـبوع األخيـــر، إذ يتأهـــب بعض 
التجـــار واحملللني لطرح ما يصـــل إلى مليون 
برميل يوميا من اخلام اإليراني في األســـواق 
ليضاعـــف بذلك حجم الفائـــض في اإلمدادات 

العاملية، حسب بعض التقديرات.
ويركز كثيرون اهتمامهم على مدى السرعة 
التـــي ميكن إليران أن تســـتعد بهـــا من حيث 
اجلوانـــب الفنيـــة والتقنية الســـتئناف ضخ 
النفـــط باملعدالت التي كانـــت عليها قبل فرض 
العقوبـــات عليها، وذلـــك بافتـــراض إمكانية 
املوافقـــة على طرح الشـــحنات في األســـواق 
بسرعة وباستبعاد املخاوف من تقلص قاعدة 

زبائنهـــا ومـــا حلق بحقـــول النفـــط من ضرر 
نتيجة إهمالها.

والشيء الذي قد يهون من شأنه املضاربون 
على هبـــوط النفط هو العراقيل التي قد تظهر 
فـــي املســـار الدبلوماســـي لعودة إيـــران إلى 

أسواق الطاقة العاملية.
وقال ريتشـــارد مالينســـون احمللل بشركة 
إنرجي آســـبكتس فـــي لندن ”مـــن املرجح أن 

تكون االســـتجابة األولية للسوق (ألي اتفاق) 
عامال في نزول األسعار“. 

وأضـــاف ”مـــا زال االهتمـــام منصبا على 
الزيـــادة فـــي املعـــروض وثمة عـــدد كاف من 
الناس يقولون إن ذلك قد يدفع لزيادة ســـريعة 

في حجم املعروض اإليراني“.
وقال دبلوماســـي غربي يعمـــل في منطقة 
اخلليـــج لرويتـــرز ”ال تتوقعوا فتـــح صنابير 
النفـــط“. وأضاف أنـــه من الســـهل كثيرا رفع 
العقوبات املالية ألن الكثير من مقومات جتارة 

النفط اإليرانية استهدفت بالعقوبات.
ويقـــدر خبراء أن ايران قد ترفع صادراتها 
بنحو 500 إلى 800 ألـــف برميل يوميا خالل 6 
شهور من رفع العقوبات غير أن من املرجح أن 

يكون بشكل تدريجي.

ريتشارد مالينسون:

المرجح أن تؤدي 

االستجابة األولية ألي 

اتفاق إلى نزول األسعار

منصور بوخمسني: 

ميزانية مفتوحة لالستثمار 

في مصر بعد النجاح الكبير 

ملؤتمر شرم الشيخ

إبراهيم العليان: 

 نقوم بالترويج للمشروعات 

املصرية في السعودية 

لتعزيز استثماراتنا

سلطان الدويش: 

االقتصاد املصري قادر على 

تحقيق معدالت نمو غير 

مسبوقة

القاهرة تسابق الزمن لتهيئة األرض الستقبال االستثمارات



} أبوظبي - تلقت عالقات الشراكة السياسية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية واإلنســـانية بين 
المغرب واإلمارات دفعـــة قوية أمس باإلعالن 
عن تدشـــين عدد مـــن المشـــاريع االقتصادية 
وفي قطاع المياه والصحة، مع وصول الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى 
الدار البيضاء في زيارة عمل رسمية للمغرب.

الزيـــارة  أن  مســـؤولة  مصـــادر  وذكـــرت 
ستشهد توقيع 21 اتفاقية تعاون بين البلدين 
في جميـــع المجاالت االقتصاديـــة والتجارية 
المجـــاالت  إلـــى  إضافـــة  واالســـتثمارية، 

االجتماعية واإلنسانية والسياسية.
ويتضمن جدول الزيارة تدشين مستشفى 
الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل نهيـــان في مدينة 
الـــدار البيضاء من قبل العاهل المغربي الملك 

محمد السادس والشيخ محمد بن زايد.
كمـــا يتضمـــن افتتـــاح مصنـــع أفريقيـــا 
لألسمدة ومعمل تحلية مياه البحر في منطقة 

الجرف األصفر في إقليم الجديدة.
وأكـــد العصري ســـعيد الظاهري ســـفير 
اإلمارات لدى الرباط أن الزيارة تتوج مســـارا 
متميـــزا في مســـيرة التعـــاون بيـــن البلدين 
الشـــقيقين، وأنهـــا تتضمن توقيـــع اتفاقيات 
تعـــاون ثنائي بين البلدين وتدشـــين عدد من 

المشاريع االستراتيجية.
اإلمـــارات تعتبـــر المملكـــة  وأضـــاف أن 
المغربية شـــريكا اســـتراتيجيا ووجهة رائدة 
فـــي مجـــال االســـتثمارات. وأشـــار إلـــى أن 
الســـنوات األخيـــرة شـــهدت ارتفاعـــا كبيرا 
في حجـــم التبادل التجاري ونمـــوا كبيرا في 

االستثمارات اإلماراتية في المغرب.
وأكـــد أن اإلمارات أصبحت أول مســـتثمر 
في بورصة الدار البيضاء عام 2014 بنحو 5.5 
مليارات دوالر. كما قدمت مســـاهمتها البالغة 

1.25 مليـــار دوالر في إطـــار المنحة الخليجية 
التنميـــة  لدعـــم  دوالر  مليـــارات   5 البالغـــة 

االقتصادية واالجتماعية في المغرب.
العالقـــات  أن  إلـــى  الظاهـــري  وأشـــار 
اإلماراتيـــة المغربيـــة ال تنحصـــر فقـــط فـــي 
المجـــاالت السياســـية واالقتصادية واألمنية 
والعســـكرية بل تمتد إلى المجاالت اإلنسانية 

واالجتماعية.

وركـــزت وســـائل اإلعـــالم المغربيـــة على 
أهمية زيارة الشـــيخ محمد بن زايد ووصفتها 
االســـتثنائية  واالســـتراتيجية  بالتاريخيـــة 
والنموذجيـــة بالنســـبة إلـــى العمـــل العربي 

المشترك.
وتناولـــت وكالة أنبـــاء المغـــرب العربي 
اآلفاق الواعدة للشـــراكة االقتصادية المثمرة 
بيـــن البلديـــن. وقالت إن الزيـــارة تعد محطة 
مهمة في مســـار تعزيـــز وترســـيخ العالقات 

الثنائية واالرتقاء بها إلى أعلى المستويات.
ويقـــول محللون اقتصاديون إن الشـــراكة 
المغربية اإلماراتية تعيش أزهى فتراتها، وإن 
مســـتوى التعاون االقتصادي والمالي القائم 

بين البلدين يتقدم بوتيرة سريعة.
وأشاروا إلى المشـــاركة اإلماراتية الكبيرة 
والمســـاعدات التـــي قدمها صنـــدوق أبو ظبي 
للتنمية، والتـــي بلغت 1.25 مليار دوالر لتمويل 
مشـــاريع التنمية الشـــاملة في المغرب، والتي 

تشرف أبوظبي على تنفيذها بشكل مباشر.
وكان صنـــدوق آبار انفســـتمنت اإلماراتي 
قد ســـاهم بشـــكل كبيـــر في تمويـــل الصندوق 
االســـتثماري (وصال كابيتال)، الذي يعتبر أهم 
صندوق سيادي في قارة أفريقيا، والذي يشرف 
على تمويل مشاريع تنموية ضخمة في مدينتي 

الرباط والدار البيضاء.

كما شهدت الســـنوات األخيرة تدفقا كبيرا 
لالســـتثمارات اإلماراتية نحـــو المغرب، والتي 
تنفذها عـــدد من المؤسســـات الكبـــرى، بينها 
صنـــدوق أبوظبي للتنمية، والشـــركة المغربية 
اإلماراتية للتنمية وشـــركة طاقة وشركة المعبر 

الدولية لالستثمار.
وتملـــك اإلمـــارات اســـتثمارات كبيرة في 
االقتصـــاد المغربـــي وهي تمتد مـــن قطاعات 
الطاقـــة  ومشـــاريع  والســـياحة  الصناعـــة 
المتجددة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية 

في مختلف أنحاء المغرب.
كمـــا أتمت شـــركة اتصاالت اإلمـــارات في 
العام الماضي االســـتحواذ على حصة شركة 
فيفينـــدي الفرنســـية في اتصـــاالت المغرب، 
البالغـــة 53 بالمئـــة، مقابـــل نحـــو 6 مليارات 

دوالر، لتضـــع بذلك نحو نصف اســـتثماراتها 
الخارجية في المغرب.

ويقـــف خلف هـــذا التســـارع فـــي تعزيز 
البلديـــن،  بيـــن  االســـتراتيجية  الشـــراكة 
عـــزم اإلرادة السياســـية فـــي قيـــادة البلدين 
وتشـــجيعها لجميـــع المشـــاريع االقتصادية 

والتجارية بين البلدين.
وقالـــت وكالة أنبـــاء المغـــرب العربي إن 
العالقة بين المغرب واإلمارات تمتد إلى عقود 
طويلة من األواصر التاريخية واالستراتيجية 
االســـتثنائية، التـــي تتجـــاوز حدودها جميع 
المجـــاالت والقطاعـــات، بمـــا يجعـــل منهما 

نموذجا متميزا للعمل العربي المشترك.
وأنشأ البلدان اللجنة المشتركة المغربية 
اإلماراتية، التي ساهمت بدور كبير في تفعيل 

التعـــاون بين البلدين والســـيما فـــي قطاعات 
التجـــارة واالقتصـــاد واالســـتثمار، بما جعل 
دولة اإلمـــارات تحتل المرتبة األولى من حيث 

حجم االستثمارات العربية في المغرب.
وتمتـــد عالقات المغـــرب واإلمـــارات إلى 
اســـتراتيجية مشـــتركة لنشـــر قيـــم االعتدال 
والتســـامح والوســـطية في العالمين العربي 
واإلسالمي، كما تمتد إلى التعاون في المحافل 
والمنتديات الدولية في مجال الدعوة إلى حل 
النزاعات بالطرق السلمية وتشجيع التسامح 
والحوار واالنفتاح بين الحضارات والثقافات 
المختلفـــة. كما يعمـــل البلدان بشـــكل وثيق 
ومكثف من أجل تنسيق مواقفهما بخصوص 
مختلف القضايـــا الدولية واإلقليمية الراهنة، 

وفي مقدمتها قضايا الشرق األوسط.
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◄ بدأت وزارة السياحة المصرية 
إجراءات تنفيذ الحملة اإلعالنية 

والتسويقية للسياحة في الخارج 
والتي تستمر حتى 2018، بطرح 

مناقصة عامة دولية للشركات 
المتخصصة في هذا المجال.

◄ تراجع العجز التجاري المغربي 
خالل فبراير بنسبة 37.2 بالمئة 

ليصل إلى نحو ملياري دوالر، بفضل 
انخفاض واردات الطاقة مع هبوط 
سعر النفط، بحسب مكتب الصرف 

المغربي.

◄ أكدت وزارة الزراعة السعودية 
استعدادها لتسليم األراضي 

المسحوبة من األفراد والشركات، إلى 
وزارة اإلسكان من أجل المساعدة 

في حل مشكلة السكن، إذا كانت هذه 
األراضي صالحة للسكن.

◄ وّقعت شركة سوناطراك النفطية 
الجزائرية، عقدا مع شركة بيتروفاك 

إلصالح وحدة إنتاجية في مصنع 
تيتنغورين، بعد أن تراجع مستوى 

عائداتها من صادرات الغاز بأكثر من 
10 بالمائة.

◄ خصصت موريتانيا 75 مليون 
دوالر لتنمية محافظة ”الحوض 
الشرقي“ كبرى محافظات البالد 

المتاخمة لجمهورية مالي، والتي 
كانت عرضة لهجمات تنظيم القاعدة 

في بالد المغرب اإلسالمي.

◄ تعتزم شركات طيران أميركية 
وخليجية نقل نزاعها حول ما إذا 

كانت إتفاقات السماوات المفتوحة 
أدت لمنافسة غير عادلة. وتتهم 

الشركات األميركية نظراتها بتلقي 
دعم حكومي يضر بالمنافسة.

باختصار

االقتصاد األميركي يئن تحت وطأة ارتفاع قيمة الدوالر

} تواجه الكثير من الشركات األميركية ذات 
التواجد الدولي وعلى رأسها عمالق برامج 
الكومبيوتر مايكروسوفت وعمالق صناعة 

األدوية بفايزر عدوا مشتركا، هو الدوالر 
المرتفع أمام العمالت األخرى، والذي وصل 
إلى أعلى مستوياته منذ 12 عاما مقابل سلة 

من العمالت الرئيسية.  
ويمثل هذا االرتفاع الهائل في قيمة 

الدوالر، الذي تقدم على بقية العمالت 
الرئيسية بنحو 25 بالمئة منذ يونيو 2014، 

مشكلة لجميع الشركات األميركية، التي تبيع 
الكثير من منتجاتها خارج الواليات المتحدة.

ويرى البروفيسور كامبل هارفي من 
جامعة ديوك بمدينة دورهام بوالية كارولينا 

الشمالية، أن الواليات المتحدة تواجه 
”منافسة قبيحة يحاول فيها المنافسون، 

سواء من منطقة اليورو أو اليابان أو كندا، 
خفض قيمة عمالتهم مقابل الدوالر بقدر ما 

يستطيعون“.
ورجح أن تحاول الصين هي األخرى 

خفض قيمة عملتها أمام الدوالر.

وكلما انخفض سعر عمالت تلك الدول، 
كلما تراجعت القدرة التنافسية للسلع 

األميركية وازدادت صعوبة ترويج وتسويق 
المنتجات األميركية في تلك الدول.

وبحسب هارفي فإن ”المصدرين 
األميركيين يعاقبون من خالل تلك المنافسة 

على خفض قيمة العمالت المحلية“ مما 
يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات األميركية 
وتزايد أعداد العاطلين عن العمل في الواليات 

المتحدة.
وقد أجرت جامعة ديوك استطالعا في 

األسبوع الماضي لمعرفة آراء القيادات 
االقتصادية في الشركات األميركية، 

بالتعاون مع مجلة ”سي.أف.أو“.
وأظهر االستطالع أن الشركات األميركية 
تتخوف كثيرا من استمرار صعود الدوالر، 

وأن ثلثي المصدرين األميركيين الذين 
يصدرون أغلب منتجاتهم خارج الواليات 

المتحدة، يرون أن أعمالهم تضررت بسبب 
ارتفاع الدوالر.

ولكن ليس كل االقتصاد األميركي يعاني 
من قوة الدوالر! حيث إن الشركات التي 
تشتري احتياجاتها من خارج الواليات 
المتحدة تستفيد من ذلك، وعلى رأسها 

الشركات التي تعتمد على موردين أجانب، 
وكذلك شركات المالبس التي تنتج مالبسها 

خارج حدود الواليات المتحدة.
كما ينعم المستهلك األميركي بفوائد 
كبيرة ومباشرة من ذلك االرتفاع الكبير 
للعملة األميركية، التي تؤدي النخفاض 

أسعار السلع المستوردة، خاصة في ظل 
رواج التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت.
وإذ يبدو ذلك مفيدا للمستهلك على 
المستوى الفردي، فإنه سيء بالنسبة 

لالقتصاد األميركي، الذي يعاني أيضا 
من تزايد ميل األميركيين لقضاء عطالتهم 
خارج بالدهم في ظل انخفاض تكلفة تلك 

العطالت بسبب ارتفاع الدوالر، وبذلك 
فإن هؤالء السياح لن ينفقوا أموالهم على 

بضائع مكتوب عليها عبارة ”صنع في 
أميركا“.

ولهذا يحذر معظم خبراء االقتصاد 
األميركيين من المخاطر االقتصادية وراء 

ارتفاع الدوالر.
وتظهر نظرة على األداء ربع السنوي 

للشركات األميركية أن عددا كبيرا من 
الشركات الكبيرة اضطرت بالفعل لخفض 

توقعاتها بالنسبة لألرباح على خلفية 

ارتفاع سعر صرف الدوالر.
ويتوقع محللون أن يستمر هذا االرتفاع، 

وأن تؤدي وفرة اليورو بسبب إجراءات 
التيسير المالي، التي اعتمدها البنك 

المركزي األوروبي، لوصول قيمة الدوالر 
إلى مستوى يعادل قيمة اليورو، بعد أغرق 

للمركزي األوروبي األسواق باليورو، في 
وقت بدأت فيه الواليات المتحدة بتشديد 

سياستها النقدية.
كما أدت إجراءات التيسير النقدي 

المفرطة من قبل البنك المركزي الياباني 
الى تراجع الين بشكل حاد مقابل الدوالر.
ويكاد يكون البنك المركزي األميركي 
أحد البنوك المركزية القليلة في العالم 

التي لم تشارك في السباق الكوني لخفض 
العملة، بحسب لوتس كاربوفيتس، خبير 

مصرف كوميرتس بنك األلماني.
ويرجح جون هيلزينرات مراسل صحيفة 

وول ستريت جورنال، القريب من دوائر 
البنك المركزي األميركي، أن يرفع البنك 

أسعار الفائدة في يونيو المقبل، وهو 
ما يعني زيادة ارتفاع قيمة الدوالر عما 

هو عليه اآلن، ويعني أيضا زيادة نحيب 
المصدرين األميركيين.

يهانيس برويشتيت بروي يس

قــــــال مراقبون إن العالقات االقتصادية بني املغرب واإلمارات تتجه إلى نقلة نوعية كبيرة، 
حيث يســــــتعد البلدان لتوقيع 21 اتفاقية للتعاون بني البلدين وافتتاح عدد من املشــــــاريع 

خالل الزيارة التي بدأها أمس ولي عهد أبوظبي للمغرب.

المغرب واإلمارات في نقلة نوعية لتعزيز الشراكة االستراتيجية
[ توقيع 21 اتفاقية لتعزيز التعاون في جميع المجاالت  [ تدشين مستشفى الشيخ خليفة ومصنع لألسمدة ومحطة لتحلية المياه

اإلمارات تراهن على النهضة االقتصادية الشاملة التي يشهدها املغرب

} لنــدن –  قـــال محللـــون إنه ســـيتعني على 
وزير املالية البريطانـــي أن يعلن عن تغييرات 
ضريبية جريئة في مشروع موازنة 2015-2016 
هذا األســـبوع إلنعاش قطـــاع اإلنتاج النفطي 
فـــي بحـــر الشـــمال الـــذي يشـــهد تراجعا في 

االستثمارات اجلديدة.
وتواجه شـــركات النفط والغاز العاملة في 
املنطقة وضعا صعبا من جراء ارتفاع تكاليف 
االســـتثمار إلى مســـتويات قياســـية وانحدار 
أســـعار النفط وهـــو ما يفـــرض ضغوطا على 

ميزانياتها.
ونتيجـــة لذلك فـــإن حقوال للنفـــط والغاز 
بأكثـــر من 7 مليـــارات دوالر معروضـــة للبيع 
في اجلزء البريطاني من بحر الشـــمال، ال جتد 
من يشـــتريها بحســـب بيانات جمعتها شركة 

استشارات النفط والغاز وان ديريك.
وعمـــد العديد مـــن الشـــركات الكبيرة إلى 
تقليص االستثمار في احلوض النفطي املتقادم 
حيـــث تلوح لهم فرص أعلى ربحية في مناطق 

جديدة مثل جنوب شرق آسيا والبرازيل.
وبحسب مجموعة أويل أند غاز يو.كيه فإن 
استثمارات لشـــركات الطاقة في مشاريع بحر 
الشمال قيمتها نحو 25 مليار جنيه استرليني 
مازالت تنتظـــر الضوء األخضـــر من مجالس 

اإلدارات.
وفي حني ملح وزير املالية البريطاني جورج 
أوزبورن إلى أن مشـــروع امليزانية الذي يعلن 
اليـــوم األربعـــاء قـــد يتضمن مزايـــا ضريبية 
جديدة للقطاع فمن غير الواضح بعد شكل تلك 

اإلجراءات.

لكن تغييـــر النظام الضريبـــي وحقيقة أن 
األشـــهر األخيرة شـــهدت قيام بعض الشركات 
التي تشـــتد حاجتهـــا إلى الســـيولة بتوجيه 
بعـــض املوارد صـــوب مشـــاريع أشـــد إغراء 
معروضة للبيع قد يؤديان إلى جتدد الصفقات 
ويســـتقطبان اســـتثمارات جديدة إلى القطاع 
الذي يـــدر نحو خمســـة مليارات اســـترليني 

سنويا على خزائن احلكومة.

وقال جوليان ســـمول مدير شؤون ضرائب 
النفط والغاز في شـــركة ديلويت االستشـــارية 
”إذا لـــم يحـــدث التخفيـــف الضريبي فســـيبدأ 
االســـتثمار بالتالشي ولن تزيد أنشطة التنقيب 
وســـيكون هناك بالفعـــل خطر اإلغـــالق املبكر 

للحقول والبنية التحتية ذات الصلة.“
ويقـــول خبراء الضرائـــب إن من املرجح أن 
يعلن وزير اخلزانة عن مزايا استثمارية تتمثل 
فـــي تقليص ضريبـــة اإلنفاق الرأســـمالي وهو 
املقترح الذي قدمته وزارة اخلزانة في اخلريف 

املاضي.
وطالب بعض املسؤولني التنفيذيني بقطاع 
النفط بخفض رسم تكميلي على أرباح منتجي 
النفط إلـــى 20 باملئة، مـــن 30 باملئة حاليا في 

حني يريد آخرون إلغاء تلك الرسوم بالكامل.

بريطانيا تواجه صعوبات لجذب االستثمار إلى بحر الشمال

العصري سعيد الظاهري: 

 اإلمارات تستثمر في 

بورصة الدار البيضاء نحو 

5.5 مليارات دوالر

جورج أوزبورن أشار إلى 

أن مشروع الميزانية قد 

يتضمن مزايا ضريبية 

جديدة لقطاع الطاقة

وكالة المغرب العربي لألنباء: 

الزيارة محطة مهمة لالرتقاء 

بعالقات البلدين إلى أعلى 

المستويات

اقتصاد
سوق الكويت 

6.444.14

0.03%

4.330.63

0.79%

سوق مسقطسوق قطر

3.534.29

0.42%

6.222.88

0.56%

سوق السعودية

9.303.13

1.43%

سوق البحرين

1.468.12

0.03%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.687.17

0.63%



} اســطنبول (تركيــا) - ترقـــى تهمـــة إهانـــة 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان إلـــى احلبس 
لسنوات طويلة منذ أن تولى املنصب الرئاسي 

العام املاضي.
وفي الســـابق، اعتاد النشطاء على توجيه 
انتقادات الذعة إلى أردوغان، ولم تشهد تركيا 
أي اعتراضـــات حكومية علـــى تلك االنتقادات 

رغم كثرتها.
ونظمت جماعات يسارية وأحزاب معارضة 
مظاهرات واســـعة ضـــد حكم حـــزب العدالة 
والتنمية اإلسالمي الذي يحكم تركيا منذ عام 
٢٠٠٢، كان أكبرهـــا مظاهـــرات في إســـطنبول 

احتجاجا على إزالة حديقة في وسط املدينة.
وأوقفت الشـــرطة التركية ثالثة أشخاص 
بتهمـــة إهانة أردوغان عبر موقـــع تويتر، في 
وقت يشـــكو الناشطون احلقوقيون من القيود 

على حرية التعبير في هذا البلد.
وأوقف األشـــخاص الثالثة، وهم إمرأتان 
ورجل، في أماكن ســـكنهم وســـيحالون خالل 

األيام املقبلة على محكمة.
وذكر اإلعـــالم التركي أن إثنني منهم أوقفا 
في إســـطنبول والثالـــث في فتحيـــة (جنوب 

غرب).
ويقول كثيرون إن أردوغان بات يتجه نحو 
شخصنة كل مشـــاداته ومعاركه مع خصومه، 

حتى لو كانت تدور حول قضية عامة.
وفـــي ســـعيه إلـــى توســـيع صالحياتـــه 
الرئاســـية وتعديل الدســـتور التركي لتحويل 
الســـلطات إلى مركزية أكبر فـــي صنع القرار، 
ال يبدو أردوغان مستعدا إلى اإلصغاء إلى اي 
انتقادات توجه إليه من قبل املعارضة أو حتى 

اختالف في الرأي من داخل حزبه احلاكم.
ورد أردوغان علـــى االتهامات املتزايدة له 
حول قيامه بالتأســـيس لنظام حكم شـــمولي 
بعـــد تعديـــل الدســـتور. وقـــال خـــالل عطلة 
نهاية األســـبوع إن الدســـتور اجلديـــد الذي 
مينحـــه مزيدا مـــن الصالحيات لن يؤســـس 

لـ“دكتاتورية“ في البالد.
وصرح فـــي محافظـــة كاناكالـــي الغربية 
ســـيجلب  الرئاســـي  النظـــام  إن  ”يقولـــون 
الدكتاتورية. هل هناك دكتاتورية في الواليات 

املتحدة أو املكسيك أو البرازيل؟“

وأضـــاف ”التغييـــر حتمي. وبنـــاء تركيا 
اجلديدة حتمي. ووضع دستور جديد حتمي. 

والنظام الرئاسي سيكون بإذن الله حتميا“.
ويتطلب إجراء أي تعديالت دستورية دعم 
أكثر من ثلثـــي أعضاء البرملان املؤلف من ٥٥٠

مقعدا أو ٣٦٧ مقعدا على األقل.
ويســـعى حـــزب العدالـــة والتنميـــة الذي 
ميتلك حاليا ٣١٢ مقعدا في البرملان، إلى زيادة 

عدد مقاعده في انتخابات ٧ يونيو املقبل.
وتتهم املعارضة أردوغان بأن له توجهات 
دكتاتوريـــة. وفي قضية أخرى، ذكرت صحيفة 
”حرييـــت“ أن طالبا من قيصري (وســـط) حكم 
عليه لوصفه الرئيس التركي بأنه ”ديكتاتور“ 
خـــالل تظاهرة العـــام ٢٠١٣، أوقف فيما كان ال 

يزال حرا حتى اآلن.
ونقل الشـــاب إلى ســـجن قيصـــري حيث 

سيمضي عقوبة بالسجن ١٤ شهرا.
ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا في أغسطس 
الفائـــت، ازدادت املالحقات فـــي تركيا بتهمة 
”إهانـــة“ الرئيس وطالت فنانـــني وصحافيني 

وأفـــرادا عاديـــني. وأحصت نيابة إســـطنبول 
مالحقة ٨٤ شخصا على األقل في ستة أشهر.

وطالبـــت املعارضة التركيـــة بإلغاء املادة 
٢٩٩ مـــن قانون العقوبـــات التركي التي تنص 
علـــى معاقبـــة أي شـــخص ”ميـــس بصورة“ 

الرئيس، معتبرة أنها تنافي حرية التعبير.
واليوم ميتلك أردوغان قصرا فخما جديدا 
ومعارضة منزوعة األنياب وحزب حاكم يؤكد 
تأييـــده فـــي كل مناســـبة، كل هـــذه العوامل 
ساعدته على صياغة دور قوي لنفسه كرئيس 

للدولة في تركيا.
لكن االنتخابات قد حترمه من هدف حتويل 
نظام احلكم إلى رئاســـة تنفيذية كاملة وتغلف 
احلياة السياسية بالشكوك، حيث أن السلطة 
أصبحت في نظر خصومه مركزية وتســـممت 
األجـــواء باتهامـــات بالفســـاد وكذلك حمالت 

التطهير خلصومه في الشرطة والقضاء.
وتشـــير اســـتطالعات الرأي إلى أن حزب 
العدالة والتنمية احلاكم ســـيواجه صعوبات 
في حتقيق األغلبية التي يحتاجها، ويبدو أن 

أردوغان يعول على اخلطة البديلة املتمثلة في 
نظام حكم رئاســـي كأمر واقع، يقول احملللون 

إنه يحمل في طياته بذور عدم االستقرار.
وفي اآلونـــة األخيرة وقف الرئيس التركي 
علـــى درجات ســـلم قصره اجلديـــد املكون من 
١١٥٠ حجرة يستعرض احلرس الرئاسي الذي 
ارتـــدى أفراده أزياء مـــن مختلف العصور في 
التاريـــخ التركي، فـــي خطوة وصفهـــا أيكان 
إردميـــر النائب عن حزب املعارضة الرئيســـي 
حـــزب الشـــعب اجلمهـــوري بأنهـــا محاولـــة 

الستمالة الناخبني من التيار اليميني.
وقد ال يقابل تشـــديد أردوغان قبضته على 
الســـلطة مبقاومة تذكر من احللفاء الغربيني، 
في ضوء موقع تركيا املتاخم للعراق وسوريا 
وإيران ورئاستها ملجموعة العشرين وضرورة 

تعاونها في مكافحة تنظيم داعش.
وكان أردوغان الذي يصـــر على االحتفاظ 
باحلكـــم في البـــالد قرر إنهاء الـــدور الفخري 
لسلفه ليصبح رئيس السلطة التنفيذية، وهو 
يأمل في تغيير الدســـتور في حال حقق حزبه 
فوزا كبيرا في االنتخابات التشريعية املقبلة.

وقـــد عززت انتخابـــات الهيئات القضائية 
على ما يبدو مســـاعي الرئيس التركي لتقييد 
الســـلطة القضائية وتخليصها من نفوذ فتح 
اللـــه كولن رجل الدين اإلســـالمي الذي يتهمه 
أردوغـــان مبحاولـــة اإلطاحـــة به عـــن طريق 

فضيحة فساد مصطنعة.
ومنذ ظهرت حتقيقات فســـاد اســـتهدفت 
الدائـــرة املقربة من أردوغان بنهاية عام ٢٠١٣، 
جرت إقالة أو نقـــل مئات من القضاة وممثلي 
االدعاء وآالف من ضباط الشـــرطة. وأســـقطت 
محاكـــم دعاوى ضـــد املتهمني بالكســـب غير 

املشروع.

} طهــران - مهـــد احملافظـــون طريقهم إلى 
مقعد املرشـــد األعلى للثـــورة اإليرانية تطلعا 
خلالفة علي خامنئي، عقـــب انتخاب احملافظ 
املتشـــدد آية الله محمد يزدي رئيســـا ملجلس 

خبراء القيادة.
واملجلس، الـــذي يختار أعضاءه املرشـــد 
األعلـــى إذا ما أصبح املنصب شـــاغرا، مينح 
رئيســـه األولوية في تولي املنصب إذا ما وقع 

عليه االختيار من قبل األعضاء.
ولم يتوقع املراقبـــون وقوع االختيار على 
يـــزدي لرئاســـة املجلس في ظل أجـــواء عامة 
يتســـع فيها نطاق الشـــعبية التي يتمتع بها 

اإلصالحيون في إيران.
وشبه املراقبون تنازل احملافظني عن مراكز 
الســـلطة الرئيسية بانتزاع الروح من اجلسد، 
وتوقعـــوا انهيـــار النظام الدينـــي احلاكم في 
إيران إذا ما شـــعر املتشددون بقرب تسليمهم 

ملفاتيح النفوذ في السلطة.
وجـــاء االختيـــار املفاجئ آليـــة الله محمد 
يزدي رئيســـا ملجلس اخلبراء، في توقيت بالغ 
احلساســـية أيضا تواجه فيه إيـــران والقوى 
العاملية الســـت مهلـــة تنتهي فـــي ٣١ مارس، 
للتوصل إلى إطار اتفاق بشأن برنامج طهران 

النووي املتنازع عليه.
وأجريـــت للزعيـــم األعلـــى آية اللـــه علي 
خامنئـــي (٧٥ عامـــا) جراحة في البروســـتاتا 
العـــام املاضـــي، وظهرت شـــائعات في اآلونة 
األخيرة بشـــأن حالته الصحية وإن كان ظهر 
في التلفزيون يوم األحد املاضي، وهو يجتمع 

مع مجموعة من نشطاء البيئة.
وكان تقرير نشـــرته صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
الفرنســـية قد كشف أن املرشـــد اإليراني علي 
خامنئـــي يعاني من ســـرطان بروســـتاتا في 
املرحلة الرابعة، وأن الورم اخلبيث انتشر في 
كل جسمه، وأن األطباء يقّدرون أنه لم يتبّق له 

سوى سنتني على قيد احلياة.
ويقول مقربون من رئيس مجلس اخلبراء 
اجلديـــد إن رئاســـته للمجلس ســـتجعل منه 
املرشح األبرز خلالفة خامنئي، في ظل مواقفه 
املتشـــددة التي تلقى جتاوبـــا لدى احملافظني 

خريجي احلوزات الدينية الشيعية. وسيتولى 
يــــزدي املنصــــب ملدة ســــنة واحدة فقــــط، تتم 
بعدهــــا انتخابات، وإذا أعيــــد انتخابه ثانية 
رئيســــا للمجلــــس، فإنه ســــيكون فــــي وضع 

يسمح له بالسعي إلى خالفة خامنئي.
ويعتبــــر يــــزدي مــــن أكثــــر رجــــال الدين 
املتشــــددين، ولــــه صيــــت ذائــــع بانتقاداتــــه 
ورموزهــــا،  اإلصالحيــــة  للحركــــة  الشــــديدة 
وأصدر في حقهــــم عددا من القرارات القمعية 

خالل توليه رئاسة السلطة القضائية.
ووصف االحتجاجـــات على إعادة انتخاب 
الرئيـــس الســـابق محمود أحمـــدي جناد عام 
٢٠٠٩ بأنهـــا فتنة، معتبرا أن طاعة جناد تعني 
طاعة الله، قائال ”حني ينصب املرشد الرئيس، 

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

ومعارضته ألن تكون إيران جمهورية.
وقـــال في أحـــد بحوثه إنه ليـــس لدينا في 
اإلســـالم جمهورية، وإن اإلمـــام اخلميني كان 
هدفه احلكومة اإلسالمية، وأنه جلأ إلى النظام 

اجلمهوري من باب املصلحة فقط.
ويرفض يـــزدي لقاء الصحفيـــني، ويعتبر 
أنهم جواســـيس، وقد اتهم بعض املؤسســـات 
الصحفيـــة اإليرانيـــة بأنها تتلقـــى أمواال من 

وكالة املخابرات األميركية.
وقالـــت وكالـــة فـــارس لألنبـــاء إنـــه فـــي 
االنتخابـــات الداخليـــة هـــزم يـــزدي الرئيس 
السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني بواقع ٤٧ 
صوتا مقابل ٢٤. وهو رجل دين متشـــدد ترأس 

الهيئة القضائية معظم فترة التسعينات.
وقـــال ماشـــاء الله شـــمس الواعظني وهو 
صحفي إيراني ومحلل سياســـي مقره طهران 
”لم يكن هـــذا متوقعا“. وأضاف ”دهشـــت حقا 

ألن يزدي فاز“.
وتشـــير النتيجة إلى أن املتشـــددين داخل 
املجلس وحدوا صفوفهم في توقيت حســـاس 
قد يتـــم فيه اختيـــار زعيم أعلـــى جديد، وهو 
قرار ميكن أن يقوم فيـــه بدور احلرس الثوري 

اإلسالمي وهو أقوى قوة عسكرية في البالد.
وينظر إلى اختيار يزدي باعتباره مكســـبا 
جديـــدا فـــي جولة مـــن الصـــراع احملتدم بني 
احملافظـــني واإلصالحيـــني، منذ تولي حســـن 
روحاني منصب رئيس اجلمهورية اإلســـالمية 

العام املاضي.

وشــــكل انفتــــاح روحانــــي علــــى القــــوى 
الغربية وقبوله خوض مفاوضات شاقة حول 
برنامــــج إيران النــــووي وقودا محــــركا لهذا 
الصراع الذي مازال احملافظون يتمتعون فيه 

باألسبقية.
وقال حســــني رســــام وهو محلل سياسي 
ســــابق بالســــفارة البريطانيــــة فــــي طهران، 
ويعمل في الوقت الراهن استشــــاريا لألعمال 
يركز علــــى إيران ”الرســــالة الرئيســــية لهذا 
االنتخاب هي أن املتشددين يرفضون تخفيف 
قبضتهــــم على الســــلطة فــــي هيئــــات الدولة 
الرئيســــية، وعندما يأتي اليــــوم تبقى فرص 
اختيار خليفة متشــــدد آلية الله خامنئي قوية 

في الوقت الراهن“.
وملجلــــس اخلبــــراء في إيران ســــلطة عزل 
الزعيم األعلى واختيار آخر. لم يحدث الشــــق 
األول، والثاني حدث مرة واحدة عندما اختير 
خامنئي بعد وفاة آية الله روح الله اخلميني 

في عام ١٩٨٩.
وكانت التقارير بشأن صحة الزعيم األعلى 
تعتبر من احملاذير حتى العام املاضي، عندما 

أفردت وســــائل اإلعالم احمللية تغطية شاملة 
جلراحة البروســــتاتا التي أجريت خلامنئي. 
وإذا تدهــــورت صحته فإن املجلس ســــيواجه 
مهمــــة صعبة في اختيار بديــــل له، وهو قرار 
لــــه تداعيات واســــعة النطاق على السياســــة 

احمللية واخلارجية.
وعادة تتدحــــل عوامل السياســــة احمللية 
ومراكــــز القــــوى الداخليــــة في حتديد اســــم 
املرشــــد، ومن بني هذه املراكز احلرس الثوري 

وشخصيات واسعة التأثير ورجال الدين.
وترددت أســــماء بعض رجال الدين الكبار 
كخليفة محتمل خلامنئــــي من بينهم الرئيس 

الســــابق للهيئــــة القضائية آيــــة الله محمود 
هاشمي شاهرودي واحلالي صادق الريجاني. 
وأشار بعض مراقبي الشــــؤون اإليرانية إلى 
مجتبى ابن خامنئي على أنه مرشح محتمل.

وتعد نتيجة انتخابـــات املجلس التي فاز 
بهـــا يـــزدي ضربـــة لرفســـنجاني، وهو العب 
مخضـــرم في الســـاحة السياســـية اإليرانية. 
وكان من املتوقع أن يلعب دورا أكثر أهمية في 
املجلـــس، مبا في ذلك اختياره رئيســـا له بعد 
انتخابات عامة ألعضائه في العام القادم وذكر 

اسمه في السابق كخليفة محتمل خلامنئي.
وقال رســــام ”كانت هذه هزمية مريرة آلية 
الله رفســــنجاني. وأظهــــرت الواقع املرير بأن 
رفســــنجاني لم يعد أحد أعمــــدة اجلمهورية 
اإلســــالمية بالنسبة للمتشددين األقوياء، رغم 

أنه مازال يتمتع بنفوذ بالغ“.
واتســــمت عالقة رفســــنجاني بالتوتر مع 
خامنئي واملتشــــددين السياسيني بعد أن عبر 
إثنان من أوالده عــــن دعمهما للمعارضة، بعد 
انتخابــــات الرئاســــة املتنازع عليهــــا في عام 
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 إذا ما تولى يزدي منصب القيادة العليا فكيف سيكون رد فعل اإلصالحيني

[ المتشددون يفوضون محمد يزدي لبدء جولة جديدة في الصراع مع اإلصالحيين [ رحيل خامنئي ستزيد المشهد اإليراني راديكالية

[ الرئيس التركي يلقي بالعشرات في السجون بتهمة إهانته قبل االنتخابات التشريعية

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

يطيـــح  قـــد  يـــزدي  انتخـــاب 

برفسنجاني من املحيط السياسي 

تمتعـــه  اســـتمرار  رغـــم  اإليرانـــي 

بنفوذ واسع

◄

ال يبـــدو أردوغـــان مســـتعدا إلى 

األصغاء إلـــى أي انتقادات توجه 

إليه من قبـــل املعارضة أو حتى 

من داخل حزبه الحاكم

◄

◄ تثير أعمال العنف األخيرة التي 
استهدفت األقليات المسلمة الصوفية 
والشيعية، القلق في أفغانستان التي 

تواجه أصال تمرد طالبان الشرس 
إضافة إلى اضطرابات إثنية متكررة.

وفي مسجد بهادوريا الصوفي في 
كابول بات المؤمنون يتجمعون حول 
زعيمهم الجديد عبدالوحيد بهادوري 

نجل الزعيم الذي اغتيل في هجوم 
مسلح نادر ضد هذه الطائفة في 

السابع من مارس.
ومنذ الهجوم تتولى عناصر من 

الشرطة الحراسة أمام هذا المسجد، 
حيث فتح مسلحون النار في وقت 

الصالة ما أدى إلى مقتل ستة 
أشخاص وإصابة خمسة آخرين 

على األقل بجروح بحسب الحصيلة 
الرسمية، فيما تحدث شهود عيان عن 

سقوط أحد عشر قتيال.
ودق الهجوم ناقوس الخطر 
في أماكن مختلفة مرتبطة بهذه 

المجموعة في كابول، حيث أغلقت 
أبوابها أو انتزعت الالفتات التي 

تشير إليها.
وقال الزعيم الجديد لمسجد 
بهادوريا الشاب بهادوري البالغ 

من العمر 28 عاما ”لم نشهد مطلقا 
مثل هذا الهجوم على الصوفيين 

في الماضي، إنها المرة األولى على 
اإلطالق“.

وفضال عن الصوفيين، عاود 
المتطرفون استهداف افراد من 

األقلية المسلمة الشيعية. وفي 24 
فبراير خطف مسلحون ملثمون نحو 

ثالثين شيعيا من إثنية الهزارة 
التي يمكن التعرف على أفرادها 

محليا من مالمحهم اآلسيوية، فيما 
كانوا يتنقلون في حافلة في وسط 

أفغانستان.
وشجع االنسحاب االميركي هذه 
الهجمات فيما تبدو الحكومة عاجزة 

عن حماية األقليات.

جاء اختيار آية الله محمد يزدي لرئاسة مجلس خبراء القيادة، في وقت توشك فيه إيران 
والقــــــوى الغربية على التوصل إلى إطار اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي يعزز من 

موقع اإلصالحيني.

باختصار

«تشـــكل هذه املحادثات بداية للدخول في مرحلة حاســـمة على 

مـــدار األســـبوعني املقبلني، وسنســـعى إلى التوصـــل إلى اتفاق 

جيد».
فيديريكا موغيريني
 املفوضية العليا للسياسة اخلارجية لالحتاد االوروبي

«تركيا عـــام 2002 تختلف عن تركيا اليـــوم بمراحل عديدة. لقد 

قطعت البالد أشـــواطا كبيرة في مختلف املجاالت، وحققت نموا 

ونهضت في كافة املجاالت». 
علي باباجان
 نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي

«الذيـــن أعدمـــوا لم يكونوا فقـــط إرهابيني بل إنهـــم تورطوا في 

جرائم أخرى.. بعضهم ارتكب جرائم قتل واآلخرون ارتكبوا جرائم 

شنيعة أخرى».
 بيان 
وزارة الداخلية الباكستانية

حسني رسام: 

املتشددون يرفضون 

تخفيف قبضتهم على 

السلطة

 ال عودة إلى الديمقراطية طاملا ظل أردوغان في السلطة



} طهــران - التقريـــر المتعلق بنســـبة الفقر 
داخل المجتمع اإليراني، والذي أصدره مركز 
المزماة للدراســـات والبحوث باإلمارات، جاء 
فيه أن أكثر من 70 بالمئة من الشعب اإليراني 
تحـــت خط الفقـــر ونحو الثلـــث يعانون فقرا 

شديدا.
ويبّين هذا حجـــم المعاناة التي يتجّرعها 
اإليرانيـــون ليتضـــح أن غالبيتهم يعيشـــون 
تحت خط الفقر، وذلك حسب المعايير الدولية، 
وبعـــد الدراســـات التي أجريـــت على الوضع 
المعيشـــي في الجمهورية اإليرانية، ومقارنة 
الدخول بقيمة احتياجات الفرد الرئيسية من 
مأكل وملبس وتعليم وصحة، مع األخذ بعين 
االعتبـــار معدالت التضخم وارتفاع األســـعار 
وهبوط العملـــة الوطنية ”الريـــال اإليراني“، 
باإلضافة إلـــى األعداد الهائلة مـــن العاطلين 
عـــن العمل ســـواء أصحاب شـــهادات أو غير 
المتعلمين، يتبّين بما ال يدع مجاال للشـــك أن 
القسم األكبر من الشـــعب اإليراني على الرغم 
من توافر الثورات الطبيعية والموارد النفطية 
فـــي البالد يقبعون تحت خـــط الفقر، وهذا ما 
جعل التقرير يتســـاءل حول األسباب الكامنة 

وراء ذلك؟
محمـــد محدثيـــن، رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة في المجلـــس الوطنـــي للمقاومة 
اإليرانيـــة، اتهـــم نظـــام الماللـــي بتصديـــر 
الحـــروب إلى المنطقة معتمـــدا على الثروات 
الطبيعية التي هي من حق اإليرانيين وليست 
ملكا لرجـــال الدين وحدهم، وقـــدم رقما يثير 
االســـتغراب والخـــوف معا وهـــو أن طهران 
أنفقـــت حتى اآلن أكثر مـــن 50 مليار دوالر من 
ثـــروات الشـــعب اإليراني إلنقاذ نظام بشـــار 
األســـد من الســـقوط. كما دعمت طهران حزب 
الله اللبنانـــي، جراء الخســـائر الكبيرة التي 
منـــي بها على إثر مغامرة حـــرب صيف 2006 

ضد إسرائيل، إذ قدمت له 13 مليار دوالر وكل 
هذه األموال التي تدفعها والية الفقيه هي على 

حساب قوت اإليرانيين المحرومين.
الوضعية الصعبة التي يعيشـــها الشعب 
اإليرانـــي تتجلـــى فـــي أقســـى صورهـــا في 
اإلعالنات التي تمأل وسط طهران والعديد من 
المحافظات اإليرانيـــة وتتضمن موضوعاتها 
اإلعالن عن بيع أطفال صغار وأعضاء بشرية، 
وهـــذا يذكرنـــا بما قالـــه الخميني عـــام 1971 
منتقدا حكومة الشـــاه وملقيـــا بالالئمة عليها 
مـــن أن المواطنيـــن في محافظة بلوشســـتان 
يتاجرون ببناتهم من فرط العوز، ولكن الحالة 
اآلن مـــع ورثة نهجه وصلت إلى أعمق من ذلك 

وأشد مأساوية.
المضطـــرب  االقتصـــادي  الوضـــع  هـــذا 
والمعيشي المتردي مع انخفاض سعر برميل 
النفـــط إلى مـــا يقـــرب مـــن 50 دوالرا، والذي 
تعتمد إيران على تصديره بشـــكل أساسي في 
دعـــم اقتصادها، نجد حكومـــة طهران تتحمل 
أعبـــاء ماديـــة ضخمة ســـببها اإلنفـــاق على 
ميليشـــيا حزب اللـــه اللبناني، وميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي في العـــراق كعصائب أهل 
الحق وغيرها، والميليشيات التي ترسلها إلى 
ســـوريا من أفغانستان وباكســـتان وتدعيمها 
للحوثيين في اليمن، إضافة إلى األموال التي 
تنفقها من أجل تشييع مجتمعات غرب أفريقيا 

وشمالها.
ورغـــم الوضـــع الصعـــب الـــذي يعانيـــه 
المجتمـــع اإليرانـــي نجد بعض المســـؤولين 
العســـكريين اإليرانييـــن ال يزالون يشـــيدون 
بمـــا تحققـــه الثورة مـــن إنجازات مـــن زاوية 
تصديرهـــا لبقية دول العالم اإلســـالمي وهي 
فـــي الحقيقة أضغاث أحـــالم، فقد نقلت وكالة 
األنبـــاء الطالبية عـــن قائد الحـــرس الثوري 
الجنرال محمد علـــي جعفري قوله إن ”مرحلة 
تصدير الثورة فتحت فصال جديدا اليوم“، في 
إشـــارة إلى التدخالت اإليرانية في سياســـات 
دول الجـــوار وهو ما جعل هـــذه الدول تعرب 
عـــن قلقها مـــن دور النظام االيراني الشـــيعي 
في النزاعـــات اإلقليمية. كما أكـــد جعفري أن 
صـــراع حزب الله اللبنانـــي الذي ترعاه إيران 

مع إســـرائيل ”هو إحـــدى معجـــزات الثورة 
اإلســـالمية“، ويؤكـــد التأثير القـــوي للنظام 

اإلسالمي في المنطقة.
واعتـــرف الجنرال قاســـم ســـليماني قائد 
قـــوات القـــدس المســـؤولة عـــن العمليـــات 
الخارجيـــة فـــي الحـــرس الثـــوري، بالنفوذ 
المتزايـــد لبالده ”مـــن البحرين إلـــى العراق 
ومن ســـوريا إلى اليمن وإلى شمال أفريقيا“. 
لكـــن بلـــدان الخليج والبلـــدان الغربية تعرب 
عـــن قلقها من دور طهران المتزايد في العراق 
وســـوريا والبحريـــن حيث تدعـــم االحتجاج 
الشـــيعي، وفي اليمـــن تتهم بالمســـاهمة في 
االســـتيالء علـــى الســـلطة بواســـطة التمرد 

الشيعي.
وبعـــد أن وصلـــت األوضـــاع المعيشـــية 
واالقتصادية إلى أدنى مستوى لها في تاريخ 
إيـــران الحديث بـــدأت األصـــوات المعارضة 
للنظـــام اإليرانـــي تتصاعـــد معترضـــة على 
مـــن  والداخليـــة،  الخارجيـــة  السياســـتين 
خالل اتهام ســـلطة طهـــران ببث الفوضى في 
المنطقة، وقد عبـــرت المعارضة اإليرانية عن 
ذلك على لســـان مريم رجوي التـــي تقول ”إن 

النظام يواجه نفس المأزق جراء تدخالته في 
العراق وسوريا أيضا. والسؤال المطروح هو 
لماذا يعتبر تصدير التطرف الديني واإلرهاب 
إلى خارج الحدود حاجة حيوية لنظام طهران؟
علي شمخاني، ســـكرتير المجلس األعلى 
ألمـــن النظـــام، يجيب عـــن ذلك بقولـــه ”نحن 
نضحـــي بدمائنـــا في العراق وســـوريا كي ال 
نضطـــر لمثل هـــذه التضحيات فـــي طهران“. 
كمـــا أكـــد محمد علـــي جعفـــري قائـــد قوات 
الحرس الثوري ”إننا اليوم ندافع عن حدودنا 

كيلومترات أبعد عنها“.
وأشارت رجوي إلى أن المواد 3 و11 و154، 
من دســـتور والية الفقيه تنـــص على تصدير 
التطـــرف الدينـــي وتســـويغه قانونيـــا. فتلك 
المواد هي التي تبرر تصدير التطرف الديني 
وتحت عناويـــن من قبيل ”الدعـــم الالمحدود 
للمستضعفين في العالم“ أو من أجل ”توحيد 

العالم اإلسالمي“.
وحســـب رجوي، فنظام واليـــة الفقيه هو 
المنبع والمصـــدر الرئيس لإلرهاب والتطرف 
الديني في المنطقـــة، وأن الخطوة الضرورية 
األولى واألهـــم لمواجهة التطـــرف الملتحف 

باإلســـالم هـــي قطـــع أذرع النظـــام اإليراني 
خاصة في العراق وسوريا.

وإذا ما ترك الماللـــي االنهيار االقتصادي 
علـــى حاله، فإن المتابعيـــن للوضع اإليراني، 
انتفاضـــات  يتوقعـــون  وخارجيـــا،  داخليـــا 
جماهيريـــة تلوح فـــي األفق. وإذا مـــا أرادت 
الســـلطة احتـــواء أّي تحـــرك شـــعبي، فهـــي 
مضطرة لتقليـــص نفقات الدعم التي توجهها 
ألذرعها في مناطق الصراع بالشـــرق األوسط 
وكذلك تصدير اإلرهاب مّما ســـيؤدي، حســـب 
المالحظين، إلى ضعف كيانها ويجعلها تفقد 
قوتهـــا ويفتح الطريق أمام الشـــعب اإليراني 

لفرض إرادته.

شروق مدحت

} خبراء سياســـيون وعســـكريون يـــرون أن 
القوات المســـلحة المصرية تســـتطيع سحق 
الجماعـــات والتنظيمـــات اإلرهابيـــة في أيام 
قليلـــة، إال أن مـــا يمنعها من ذلك هـــو تواُجد 
ل في مناطق العمليات،  األهالي والمدنيين الُعزَّ

وهو ما يدعوها للحفاظ على أرواحهم.
فبعـــد أن ضّيقـــت األجهـــزة األمنيـــة والقوات 
المسّلحة الخناق عليهم، واستهدفت أوكارهم 
وقتلت وضبطت العديد من قياداتهم، ســـارَعت 
جماعـــة أنصـــار ”بيـــت المقدس“ إلـــى إعالن 

ُمبايعتها لتنظيم داعش اإلرهابي.
ناجح إبراهيم القيادي الســـابق بالجماعة 
اإلســـالمية أشـــار إلى أن العمليات اإلرهابية 
التي تقوم بها الجماعات الجهادية في سيناء، 
ُتعتبر رد فعـــل منها على العمليات التي قاَمت 
بها القوات المســـّلحة، من قتـــل وتصفية عدد 
كبيـــر منهـــم، وضبـــط العديـــد مـــن العناصر 
التكفيرية في ســـيناء، مؤكدا أن بعض األحكام 
القضائية الصـــادرة ضدهم، أدت إلى تعاملهم 
بمزيد من الُعنف مع رجال الجيش والشـــرطة، 
مثل الحكم الصادر بإعدام عادل حبارة المتهم 
في قضية مذبحة رفح الثانية، وبعض األحكام 
الصـــادرة ضد الخاليا اإلرهابية، كخلية مدينة 

نصر وخلية عرب شركس.
ولفت إبراهيم، إلى أن الجماعات اإلرهابية 
المواليـــة لتنظيـــم داعـــش في ســـيناء، تعَمل 
علـــى التنســـيق مع تنظيـــم القاعـــدة لتوحيد 
الجهود اإلرهابية ضد قوات الجيش والشرطة 
المصريـــة، وأن األحداث اإلرهابية التي وقعت 
في الفترة الماضية، أكدت أن ُمنّفذيها ينتمون 
إلـــى مجموعات قتاليـــة ُمدّربـــة وُمحترفة في 

عمليات فنون القتال.

الجماعـــات  تلـــك  دخـــول  كيفيـــة  وعـــن 
والتنظيمات اإلرهابية إلى األراضي المصرية، 
قـــال ناجح إبراهيـــم: إن عناصـــر التنظيمات 
اإلرهابية كتنظيم داعش وأنصار بيت المقدس 
يدخلون إلى مصر كأفراد عاديين للغاية، وبعد 
ذلـــك يتواصلون مع الجماعـــات الجهادية في 
ســـيناء، ليبدأ تنفيذ سيناريو سوريا والعراق 
فـــي مصـــر، ُمضيفـــا، أن ُمعظـــم الجماعـــات 
الجهادية في ســـيناء تشـــّكلت أثناء الفوضى 
األمنيـــة بعـــد ثـــورة 25 يناير ومـــا خلفته من 

اضطراب وارتباك لألوضاع في مصر.
وعـــزا إبراهيـــم، األســـباب الرئيســـية في 
انتشـــار العمليـــات اإلرهابيـــة ضـــد الجيش 
والشـــرطة في المناطق الحدوديـــة، إلى غياب 
الوعي الديني ألصحاب الفكر المتطّرف، وقال: 
إن انضمام بعض المصريين لداعش بعد ثورة 
25 يناير من أطباء ومهندسين، كونهم يريدون 
تحقيق حلـــم الخالفـــة اإلســـالمية ومواجهه 
الحكام، مؤكدا أن جماعة أنصار بيت المقدس 
هي األقرب فكريا لتنظيم داعش، فكالهما يكّفر 

الجيش والشرطة واألحزاب.
ويشـــير صبرة القاســـمي مؤسس الجبهة 
الجهاديـــة  الجماعـــات  أن  إلـــى  الوســـطية، 
اإلرهابيـــة المتواجـــدة في ســـيناء، تهدف في 
المقـــام األول إلى إســـقاط الدولـــة المصرية، 
عـــن طريـــق زيـــادة العمليـــات اإلرهابية ضد 

المواطنين ورجـــال الجيش والشـــرطة، وقال 
القاســـمي: إن جماعـــة أنصار بيـــت المقدس 
وتنظيـــم داعش يريدان أن تتحـــّول مصر إلى 
النموذج السوري، ويحاوالن بكل ما لديهما من 
إمكانيات تشـــتيت األمن وإرباك الدولة، مؤكدا 
أنهما يحاوالن استقطاب المواطنين لالنضمام 

إليهما بحجة نصرة الدعوة اإلسالمية.
وقـــال صبـــرة: إن الجماعـــات اإلرهابيـــة 
في ســـيناء تلفظ أنفاســـها األخيرة، بدليل أن 
جماعـــة أنصار بيت المقدس أرســـلت إلى أبي 
بكر البغـــدادي ليمّدهـــم بالمزيد مـــن األموال 
واألســـلحة، لكي تســـتطيع مواجهـــة الجيش 
المصـــري في ســـيناء بعـــد ســـيطرة القوات 
المســـّلحة على ُمعظـــم البـــؤر اإلرهابية التي 
يتحّصن بهـــا عناصرهـــا، إال أن بعض الدول 
الخارجيـــة الراعيـــة لإلرهـــاب أرســـلت لهـــم 
إمدادات، وبالرغـــم من ذلك، فإن جهود القوات 
المســـّلحة في ســـيناء قد كللـــت بالنجاح عبر 
قيامهـــا بالقضاء على أكثر مـــن 95 بالمئة من 

قيادات أنصار بيت المقدس في سيناء.
اللـــواء طلعت مســـلم الخبير العســـكري، 
أكـــد أن العناصـــر اإلرهابيـــة المتواجـــدة في 
سيناء على عالقة وثيقة بالجماعات اإلرهابية 

المتواجـــدة فـــي الخارج، نظـــرا لوجود هدف 
ُمشـــترك بينها وبين الدول المتواجدين فيها، 
وأضاف مســـلم أن هذه الجماعـــات اإلرهابية 
يوجد فيهـــا ُمرتزقة، و“هـــؤالء يقتصر دورهم 
علـــى أعمال الحـــروب فقـــط، ويحصلون على 
ُمقابـــل مادي إزاء جهودهم“، وقال مســـلم: إن 
الســـيناريو الدائر في ســـيناء اآلن ينتمي إلى 
حـــرب العصابـــات، التي تتحّرك مـــن ِقَبل دول 
ُمعّينة لدعم تلك الجماعات باألموال واألسلحة، 
وهو ما ســـاَعد علـــى تواُجدهم واســـتمرارهم 
حتى هذه اللحظة، ُمشيرا إلى استهداف مصر 
من دول كبرى تسَعى إلى هدم الدولة المصرية 
وهزيمـــة األجهزة األمنية، حتى تســـتطيع تلك 

الدول تنفيذ ُمخططاتها.
وقـــال: إن هناك ِعدة جهات دولية وإقليمية 
الجماعـــات  تلـــك  ُتســـاعد  واســـتخباراتية، 
اإلرهابية في تنفيذ المخطط الغربي، مؤكدا أن 
سبب انتشـــار الجماعات الجهادية في مصر، 
د  يرَجع إلى االنفالت األمني الذي أدى إلى توحُّ
ـــع تلك الجماعات التـــي أتى بعضها من  وتجمُّ
إطـــالق ســـراح المســـاجين في أعقـــاب ثورة 
يناير، ليأخذوا من ســـيناء مركزا لهم ويبدأوا 

في االنتشار والقيام باألعمال اإلجرامية.
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

إيران تجوع شعبها وتمول أذرعها الطائفية في املنطقة

الجماعات الجهادية في سيناء على طريق األفول

الفقر واجلوع املنتشــــــران في إيران ليسا راجعني إلى ضعف موارد طهران االقتصادية 
وإمنا الســــــبب يكمن فــــــي أن دولة والية الفقيه ومن خالل مشــــــروعها في تصدير ثورتها 
ــــــف الطائفي فــــــي املنطقة تتغاضى عن معاناة الداخل وتدعــــــم أذرعها املختصة في  والعن
ــــــى لبنان واليمن مرورا بدعم  نشــــــر الفوضى وتقويض أمن دول منطقة اخلليج وصوال إل
نظام األسد في سوريا واقتحامها للعراق ومحاولتها تغيير هندسته الدميغرافية حلساب 

مكونها الطائفي الشيعي.

وجدت اجلماعات والتنظيمات اجلهادية في سيناء تربة خصبة للقيام بالعمليات اإلرهابية، 
وبعد سقوط نظام مبارك، ومع حدوث الفوضى واالضطراب األمني أصبحت سيناء وكرًا 
لهــــــذه اجلماعات التي تالَقت مصاحلها، وقد تبّنت جماعــــــة أجناد مصر وجماعة أنصار 
بيت املقــــــدس، العديد من العمليات اإلرهابية ضد رجال اجليش والشــــــرطة. وأكد خبراء 
سياســــــيون وأمنيون مصريون، أن اجلماعات اجلهادية والتكفيرية هي في الرمق األخير، 

بعد سيطرة القوات املسّلحة على سيناء.

ثروات اإليرانيني مصادرة بسلطة الولي الفقيه

[ والية الفقيه تصدر ثورتها على حساب قوت اإليرانيين [ ازدواجية التعامل مع قضايا الداخل والخارج تزيد من عزلة طهران

◄ قال رئيس الوزراء التونسي 
حبيب الصيد إن السلطات اعتقلت 

حوالي 400 متشدد إسالمي 
في إطار حملة تشنها الحكومة 

لمالحقة جماعات متشددة تسعى 
لضرب االنتقال الديمقراطي. 

◄ حّذرت وزارة األوقاف والشؤون 
والمقدسات اإلسالمية األردنية من 

”حرب دينية وازدياد التطرف في 
المنطقة جراء زيادة التصعيد من 
قبل متطرفين يحتمون باالحتالل 

اإلسرائيلي ويقومون بتدنيس 
المسجد األقصى“.

◄ رفضت محكمة الهجرة الكندية 
إخالء سبيل الباكستاني جهانزب 

مالك بكفالة. وبحسب اتهامات 
المحكمة، فإن مالك أعرب عن نيته 

تصنيع شحنة ناسفة لتفجير 
القنصلية األميركية في تورونتو.

◄ حجبت فرنسا منذ نهاية 
األسبوع الماضي خمسة مواقع 
متهمة باإلشادة باإلرهاب للمرة 

األولى منذ أن اعتمد البرلمان 
قانونا في الخريف الماضي يتيح 

ذلك في إطار مكافحة اإلرهاب.

◄ أعلن موقع فيسبوك أنه لن 
يسمح باستخدامه لنشر اإلرهاب 

وخطاب الكراهية، وذلك عبر 
مجموعة واسعة من التحديثات 

لـ“معاييره المجتمعية“.

◄ تواصل قوى األمن السعودية 
تمريناتها بهدف ”مواجهة التنامي 

الملحوظ في نشاطات الجماعات 
والتنظيمات المتطرفة“.

جماعة أنصار بيـــت املقدس هي 

األقـــرب فكريا لتنظيـــم داعش، 

فكالهما يكفر الجيش والشرطة 

واألحزاب

◄

طهران قدمت أكثر من 50 مليار 

دوالر مـــن ثروات الشـــعب إلنقاذ 

نظـــام بشـــار، و13 مليـــار دوالر 

لحزب الله

◄

باختصار

«املنطقـــة العربيـــة تعيش على وقع تفشـــي اإلرهـــاب والتطرف الذي 

يهدم التعايش الســـلمي واملعركة ضد هذه الظاهرة ليست عسكرية 

فقط، وإنما توازيها معارك سياسية وفكرية وتربوية وإعالمية».

محمد املومني
 وزير اإلعالم األردني

«إن العمليـــات العســـكرية التي يقـــوم بها الجيش، حشـــرت الجماعات 

اإلرهابية في الزاوية، ومكافحة اإلرهاب ليســـت أمرًا سهال، فاإلرهابيون 

يسعون إلى تقسيم الشعب، وال بد من التوحد ضدهم».

نيثار علي خان
وزير الداخلية الباكستاني

«مكافحـــة الجماعـــات اإلرهابيـــة يجب أن تتـــوازى مع البحـــث عن حلول 

سياســـية، كمـــا أن تهديدات داعش عن طريق األعمال الوحشـــية في 

الشرق األوسط، تشكل تهديدا لألمن الدولي األوسع نطاقا». 

من بيان
 االحتاد األوروبي

أنصار بيت المقدس تريد أن تتحول مصر إلى النموذج السوري في الفوضى والقتل

مريم رجوي: 

املواد 3 و11 و154 من 

دستور والية الفقيه تنص 

على تصدير التطرف الديني

ّ



جوان سوز

} يقول الشــــاعر عمادالدين موسى في مقدمة 
مجموعتــــه ”كســــماء أخيــــرة“، والتــــي تلــــي 
مجموعتــــه األولــــى ”طائر القصيــــدة يرفرف 
في دمــــي“: أيتها البــــالد الواقفــــة على ربوة 
أو بــــركان/ صامتــــة كتمثــــال/ وحزينة كقبر 
مجهول/ ما من أثر لجرح في خاصرة أيامنا/ 
ســــوى ندبة غائرة في القلب/ سوى نصل في 

يد الريح /ينذر بالعاصفة“.

موســــى في هذه القصائد، يحاول كعادته 
المشــــتعلة التي ســــينتهي  الذاكــــرة  إيقــــاظ 
حريقهــــا بالــــزوال حســــب قيام قصائــــده، إذ 
ال بّد لــــكّل شــــيء أن يمضي إلــــى الفناء عند 
النهاية، فال يمكن لجزء منه أن يبقى أكثر مما 
ينبغي عليــــه أن يحضر، فــــال الربيع بجماله 
وال الخريــــف بتســــاقط أوراقــــه، ال الطفل في 
مســــيرة حياته وال الرجل الذي سيغمى عليه 
بعد حين، واألشياء كّلها، هكذا ستختفي رغم 

موسيقاها التي تسير ببطء.

موســــى، تكفيه قراءة هادئة، لتكشف مدى 
الخيبة التي يشــــعر بها حين يســــتعّد 
لكتابــــة القصيدة أو يحــــاول اصطياد 
الســــماء كمن يريد أن يتجاوز حدود 
الرغبــــة الممكنــــة في خيالــــه، حيث 
تمّر نصوصــــه بمراحل مختلفة كما 
لــــو أّنها كائن حــــّي يعيش الطفولة 
والشــــباب ثم ينتهــــي بالموت، أو 
مثل امرأة تصل إلى ســــّن متقّدمة 
لكنها على الرغــــم من ذلك ال تكف 

عن اإلنجاب.
تــــراه حينــــا يكتب بدهشــــة 
مصغيــــا إلــــى وحدتــــه، وحينا 
آخر ينشــــد طلب الحرّية ويريد 

أن يتحــــّول إلى عصفور جميــــل، هكذا تنقلب 
األدوار في كلماته حتى يتوقف بصمت مريب 

أشــــّد من الصراخ. الشاعر عمادالدين موسى 
(34 عاما)، ابن بلدة عامودا الكردية الســــورية 
التي أنجبت الكثير من الشعراء 
والكّتــــاب، ال بّد له أن ينقلك إلى 
أحيــــاء تلك البلــــدة التي صارت 
كبيــــرة بحجم آالم شــــعرائها أو 
أصبحت شــــبه فارغة من أناسها 
بعد الصراع الكردي الذي تشهده 

المنطقة هناك منذ أربع سنوات.
موســــى الذي احتفى بشــــعراء 
بلــــدة عامودا في أحــــد أعداد مجلة 
التــــي يــــرأس تحريرهــــا  ”أبابيــــل“ 
ضمن عملــــه الصحافــــي أيضا يقف 
في مجموعتــــه خائبا ينظر إلى بلدته 
ويبكي، ليخبرنا أّنه لم يعد هناك شيء 

من الماضي.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

فتجنشتين فيلسوف 

غريب األطوار

موظفة تضع اللمسات األخيرة ملعرض البطاقات البريدية في الكلية امللكية للفنون في باترسي جنوب لندن

} أصــــدرت دار ”آفــــاق للنشــــر والتوزيع“، 
فــــي سلســــلة ”عقــــول عظيمــــة“ كتابــــا عــــن 
”فتجنشــــتين“، من تأليف هانس سلوجا، وقد 
ترجمــــه إلى العربية صالح إســــماعيل، الذي 
قّدم للكتاب واصفا ”فتجنشــــتين“ بأنه غريب 
عجيب في كل شيء، سواء في فلسفته أو في 

شخصياته وحياته.
عزمــــي  الصحفــــي  الكاتــــب  وبحســــب 
عبدالوهاب فإن فتجنشتين ورث ثروة طائلة 
مــــن أبيه، تنازل عنهــــا إلخوته، ليعيش حياة 
بسيطة، ويترك حياة المدن الصاخبة ويبني 
لنفســــه كوخا علــــى أحد الشــــواطئ النائية، 
ويخلــــو فيــــه إلى نفســــه فتــــرات متفرقة من 
حياته، يعيش وحيــــدا إال إذا زاره األصدقاء 
أو ســــافر معهم، يمارس أعمــــاال مختلفة في 
غايــــة االختالف، فهــــو دارس وجندي ومعلم 
ابتدائي وبستاني ومهندس معماري وأستاذ 
جامعي، يســــتقيل من الجامعة ويلوذ بكوخه 

البعيد.
يوضــــح المترجم أن فتجنشــــتين يفّر من 
الفلســــفة لكن تجّد الفلســــفة فــــي طلبه، فإذا 
كان بينهمــــا اللقاء تراه يخرج رائعته األولى 
”رسالة منطقية فلســــفية“، ثم يهجر الفلسفة 
10 سنوات، وتجاهد في طلبه، ثم ينكشف هذا 
الجهاد عن رائعته الثانية ”بحوث فلسفية“.

صدر عـــن «مؤسســـة الثقافـــة الجامعية»، باإلســـكندرية، كتـــاب جديد 

للباحث الفلسطيني ماهر الجعبري، بعنوان «مناهج البحث العلمي: عرض 

مهني من منظور حضاري».

عن مؤسســـة «حورس الدولية للنشر والتوزيع»، صدرت رواية بعنوان 

«موجيتـــوس» للكاتـــب والروائـــي املصري منيـــر عتيبـــة، الرواية من 
القطع املتوسط.

تماثل املمثل الجزائري القدير ســـيد علي كويرات البالغ من 

العمر ٨٢ ســـنة للشفاء، بعد أن خضع لعملية جراحية كللت 

بالنجاح.

◄ تستعد كوكبة من أشهر 
الرسامين والخطاطين وفناني 

الرسوم المتحركة ومصممي 
الغرافيك والرسوم الهزلية ألسر 

مخيلة زوار ”ركن الرسامين“، 
ضمن ”معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب“، الذي تنظمه هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة، بين 

7 و13 مايو 2015.

◄ يشارك المغرب بسبعة 
إنتاجات سينمائية في الدورة 

العاشرة لمهرجان الفيلم 
الشرقي بجنيف، الذي سينتظم 

ما بين 20 و29 مارس الجاري.

◄ تنظم ”جمعية فوانيس 
المغربية، من 27  ورزازات“ 

إلى 29 مارس الجاري، الدورة 
السابعة للمهرجان الوطني 

للمسرح ”أماناي“، تحت شعار 
”المسرح تعبير، تواصل 

وإبداع�.

◄ انتهت مكتبة اإلسكندرية 
من مشروع رقمنة مكتبة الفن 

التشكيلي في إطار التعاون 
مع المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم (ألكسو).

◄ صدر العدد (118) من مجلة 
دبي الثقافية الشهرية الصادرة 

عن دار الصدى للصحافة 
والنشر والتوزيع. 

◄ نظمت مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة خالل 

مشاركتها بمعرض الرياض 
الدولي للكتاب في جناح الطفل 

فعالية ثقافية بعنوان ”رحلة 
كتاب“ موجهة لألطفال من عمر 
5 سنوات إلى 14 سنة تضمنت 
أنشطة ثقافية إبداعية متنوعة، 

وعروضا في مسرح العرائس 
ومسرح الظل.  

باختصار

رشيد أركيلة

} بارونتســـبورغ، هـــي المدينـــة الرئيســـة 
لدســـائس رواية ”فودكا، بيروجكي وكافيار“ 
البوليســـية الجديـــدة للكاتبـــة النرويجيـــة 

مونيكا كريستنسن.
 فـــي الواقـــع، إن معاهـــدة ”ســـفالبارد“ 
(1920) تخـــّول لجميع الـــدول الموقعة الحق 
في اســـتغالل الموارد الطبيعيـــة لألرخبيل، 
باإلضافة إلى روســـيا، البلد األجنبي الوحيد 
الـــذي يمارس هـــذا الحق من خالل الشـــركة 
المنجمية ”أركتيكوغول“، إذ تستخرج الفحم 

الحجري منذ عام 1932. 
والســـتحالة الولـــوج عبـــر أي منفذ بري 
ســـيار، فإن الوصول إلى هذه البلدة ذات 800 
نســـمة يتّم بواســـطة القوارب فـــي الصيف، 
وطائرات الهليكوبتـــر أو الدراجات الثلجية 

في فصل الشتاء.

حادث مميت

هكـــذا، وفي خضم هذا الســـياق الخاص 
الشـــرطة  ضابـــط  ”نـــوت“،  يجـــري  جـــدا، 
النرويجيـــة التحقيق مرة أخـــرى في أجواء 

شتوية قطبية.
 عقب اكتشـــاف حـــادث مميت في المنجم 
راح ضحيته الكاتب العام للنقابة المنجمية، 
ها هو يجد نفســـه على التّو مجبرا -لســـوء 
األحوال الجوية- على البقاء في بلدة التعدين 
ذات األجـــواء القاتمـــة واألطالل الموحشـــة 

وكأنها مدينة من عصر آخر. معادية وقاسية 
بكل صراحة، مشرفة على الزوال وبعيدة عن 
نمـــط الحيـــاة الغربية للنرويجييـــن، ”كانت 
األرض المنجمية تبـــدو كبقايا أطالل قديمة 
مهجورة، لم يكلف أحد نفســـه عناء كنســـها 

ومسحها“.
ســـيتبين فورا أن األمـــر ال يتعلق بمجرد 
حادث، بل هو جريمة قتل لم ترغب السلطات 
الروســـية ومديـــر المنجم شـــيوعها وقرروا 

تصفيتها بأنفســـهم وبشكل خاص دون 
تدخل الشرطة النرويجية.

 لكنهم من الواضح أنهم لم يكترثوا 
ولـــم يعيـــروا أّي اهتمـــام الســـتماتة 
”نـــوت“، شـــجاعته وحـــدة بصيرته، 
باإلضافة إلى مشـــاعره وأحاسيســـه 
المرهفـــة تجـــاه أرملة باكيـــة العين 

ومنكسرة القلب؛ ”أوكسانا“.
كما هو الحال دائما عند مونيكا 
كريستنسن، فاألجواء غير متوقعة، 
غريبة موحشـــة في قلـــب الجليد 
وفـــي خضم نمط العيـــش المقلق 

والمشـــّوش بالنســـبة لقارئ متعـــّود على 
أهواء لطيفة وأجواء حميمية، ما من شأنه أن 
يشـــّد انتباه القارئ على الفور ويكتم أنفاسه 
وهو يتســـلل إلى هذه البيئة الرثة والداكنة، 
الغامضة وغير المعروفة تماما لهذه المنطقة 
الروســـية المحاصـــرة التي تدهـــش وتحمل 
المزيد من المفاجآت أكثر من أي وقت مضى 
”الغرغرة المسكنة للمكيف الهوائي، الصورة 
البشـــعة للعمال على الجـــدار، وتلك الرائحة 
الخفيفة التي لم يكن بوســـعه تحديدها لكنه 

كان يشبهها ويعزوها إلى العالم الروسي“.
انعدام الثقة، الشـــعور الممـــل والمحرج 
بأنـــه يجـــري التجســـس عليك باســـتمرار، 
االنطباع بأن الحرب البـــاردة لم تنته تماما، 
االرتشاء الخفي، مختلف التداوالت واالتجار 
بمنتوجـــات الصيد غير المشـــروع في بحر 

”بارنتس“ وصناعـــة الفودكا، ثقـــل التاريخ، 
وصـــف ظـــروف العمـــل القاســـية والدنيئة 
فـــي المنجـــم أو تلـــك البعثـــات العلمية إلى 
القطـــب الشـــمالي. كل هذا ينســـاب بشـــكل 
مقنع في قلب الدســـائس، يوفر المادة الخام 
المؤثثـــة للتحّوالت واالنعطافـــات، بيئة تعّج 
والمشـــّوقة حول هذا  بالمعلومـــات المثيرة 
األرخبيل النائي، كل ذلك يؤكد اإلتقان واإللمام 

المثالي للمؤلفة حول هذا الموضوع.
المؤلفـــة  إلـــى  بالنســـبة  طبيعـــي  أمـــر 
النرويجية كريستنسن فهي فضال عن كونها 
كاتبة، هي خبيرة جليد وهي أول امرأة تقود 
بعثة علميـــة بالقطـــب المتجمـــد الجنوبي. 
فـــال عجـــب أن تحمـــل رواياتها أجـــواء جّد 
اســـكندنافية وتمنحنا هذه الحكاية بعنوان 
”فـــودكا، بيروجكي وكافيـــار“، بعدما أمتعت 
القـــراء بـ“الرجل الســـادس“ 

و“عملية فريتهام“.

حكاية مضطربة

صحيفـــة  موقـــع  علـــى 
”أكتوياليتـــي“، تحدثت الناقدة 
سيسيل بيلران عن هذه الرواية 
قائلة: هكذا تسترسل القراءة، أما 
بعد، فمن الممكن تماما أن تصير 
الحاجة ماســـة لكأس من الفودكا 
”ستريليتســـكايا“، ترافقـــه فطائر 
”بيروجكـــي“ المحشـــوة باللحمـــة 
(إذا لم يتوفر الكافيـــار)، للتعافي من الواقع 
المعبر بشـــكل خاص والمقنع، لثالث جرائم 
قتل متتالية أخرى، لعدة انزالقات وســـقطات 
في المياه الجليدية، لتشـــققات وتقرحات في 
القدمين أو حوادث لدراجات ثلجية، أو أيضا 
تهديـــد الدببة القطبية التـــي تجذبها رائحة 

الطعام في مطعم سفينة علمية.
باختصـــار، إنها حكاية مضطربة، شـــاقة 
بعـــض األحيان، لكنها ال تســـرب الملل أبدا، 
فهي متنوعـــة األحداث ومليئـــة باإليقاعات، 
وبمقدورها بكل تأكيـــد توفير الثقل المضاد 
لتعديل ميزان القوى لخاتمة جّد بســـيطة في 
نهاية المطاف، إنها أقل مستوى من دسائس 
معقدة للغايـــة، لكنها عالية اإلثـــارة، محدثة 

للخفقان.

بالفودكا والكافيار مونيكا كريستنسن تذيب جليد القطب المتجمد الشمالي

ضمن ”منشــــــورات غاليا“، صدرت رواية بوليسية للكاتبة النرويجية ”مونيكا كريستنسن“، 
بعنوان ”فودكا، بيروجكي وكافيار“، قام بترجمتها إلى الفرنســــــية ”لو- مايل بيزانســــــون“. 
ــــــة، على غرار رواياتها الســــــابقة، باجلــــــزر النرويجية لـ“ســــــفالبارد  ــــــدور أحداث الرواي ت
سبيتزبيرغ“، في احمليط املتجمد الشمالي اجلليدي، لكنها تبعد فقط 55 كلم عن العاصمة 

”لونغييربيني“التي يسكنها الروس واألوكرانيون فقط.

يخرج الشــــــاعر الســــــوري الكردي عمادالدين موســــــى مرة أخرى إلى الضوء مبجموعته 
الشــــــعرية الثانية ”كسماء أخيرة“ الصادرة حديثا عن دار "فضاءات للنشر والتوزيع"، في 
عّمان، ليعيد لنا صياغة حياته اليومية بصور شعرية، يصف فيها ما يجري حوله من خراب 

دموي يجتاح بالده.

حــكــايــة مــضــطــربــة، شــاقــة في 

تسرب  ال  لكنها  األحيان،  بعض 

ــــــدا، فــهــي مــتــنــوعــة  املـــلـــل أب

األحداث ومليئة باإليقاعات 

 ◄

[ رواية بوليسية نرويجية في مدينة من عصر آخر [ أجواء غير متوقعة وغريبة موحشة في قلب الجليد 
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كريستنسن كاتبة وخبيرة جليد، وهي أول امرأة تقود بعثة علمية في القطب المتجمد الجنوبي

الشاعر عمادالدين موسى يقف على أطالل عامودا
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ثقافة
عن الدار التونسية للكتاب صدرت للشاعر والناقد فتحي 

النصري دراســـة بعنوان «شـــعرية األليغوريـــا، مدخل إلى 

دراسة الصور السردية في الشعر الحديث».

صـــرح الروائي جمـــال الغيطاني، أن «مؤتمر الروايـــة العربية» يمثل 

عبئا اقتصاديـــا على مصر معتبرا إياه من باب الضجيج الذي ال ينتج 

شيئا.

تحت شـــعار «اإلبداع والهوية» تنطلق في أبريل القـــادم فعاليات الدورة 

الثانية من املهرجان الدولي للشعر، دورة الشاعرة «مليكة العاصمي» في 

مدينة مراكش، بمشاركة شعراء وأدباء عرب وأجانب.

بدرالدين عرودكي

} اإلعادة أم االستعادة؟ سؤال كان يطرح نفسه 
بصورة أو بأخرى، صراحة أو ضمنًا، عند بدء 
كل مشـــروع جماعي، أيًا كان مداه، أو شموله، 
أو ميدانه. أجاب ويجيب عنه، على الدوام، في 
تاريخنا القديم والحديـــث والمعاصر، طرفان. 
كل طرف فيه يشـــير إلى رؤيـــة محددة للتاريخ 
خاصة به، وإلـــى نهج تفرضه هذه الرؤية على 
صاحب المشروع ال يستطيع، بفعل مقتضياته، 

أن يحيد عنه.
ومـــن الممكن القـــول إن إجابة كل طرف من 
طرفي هذا الســـؤال قد طبعـــت حقبًا من تاريخ 
الثقافات في العالم، وال ســـيما الثقافة العربية 
اإلسالمية، خصوصًا، لكنه لم يكن وقفًا عليها. 
ســـنالحظ خالل نظرة سريعة نلقيها أنَّ اإلعادة 
كانت، على الدوام، شـــعار كل عصر من عصور 
النكسات واالنهيار أو التدهور الحضاري، وأنَّ 
االســـتعادة كانت نهجا لكل مشروع مستقبلي 
الحاضـــر  أســـئلة  إلـــى  االســـتجابة  يحـــاول 

والمستقبل على األصعدة كافة.

الدائرة املغلقة

ولكن ما اإلعادة؟ وما االستعادة؟
يســـتقرئ مفهـــوُم اإلعـــادة عمومـــًا حقبة 
أو مرحلـــة مـــن الزمـــان والتاريـــخ، واقعية أو 
مفترضة، دينية أو قوميـــة،  كما لو أنها دائرة 
مغلقة ووحيدة تكّونت في لحظة ما واكتملت، ال 
يمكن أن تتعايش مع دوائر أخرى، أو أن تنفتح 
عليهـــا، أو أن تتقاطع معهـــا، لكنها تقتضي أو 

تتطلب ديمومة تكاد تتسع إلى األبدية. 
وَيـــرى فيها عالمـــًا قائمًا متكامـــًال مكتفيًا 
بذاته، وضعًا وشـــروطًا، دائم الحضور، عصيًا 
علـــى التغيير بما أنه يمتُّ إلـــى المطلق بصلٍة 
وثيقة، إن لم يكن يزعم أنه المطلق بعينه. عالٌم 
يعتمـــد قواعد وصفات ومصطلحـــات تتماهى 

فيه وتصير جزءًا ال يتجزأ منه. 
 يقوم على خدمة هذا المفهوم سدنة أشداء 
موا  وجدوا فـــي كل العصور، بال اســـتثناء، قدَّ
أنفســـهم تارة خلفاء الله علـــى األرض، وتارة 
الناطقين باســـمه، المتواصلين معه، القادرين 
على فهم مرامي كلماته ومعانيها، الســـاهرين 
علـــى تفســـيرها وفـــرض فهمهـــم لمعانيهـــا 
المباشـــرة، معـــاٍن ال تحـــول ال فـــي الزمان وال 
فـــي المكان، وال تزول مهمـــا اقتضت ضرورات 

الحياة.
التاريخيـــة  المراحـــل  بعـــض  باســـتثناء 
والعاشـــر  الثامـــن  القرنيـــن  بيـــن  القصيـــرة 
الميالدييـــن، لـــم يكّف ســـدنة مفهـــوم اإلعادة، 
علـــى اختالف ِصَيِغِه، عن الحضور على امتداد 

التاريخ العربي اإلسالمي. 
ففي وجه محـــاوالت المجددين من الفقهاء 
والعلمـــاء، مثـــًال، بإعـــادة القـــراءة فـــي ضوء 
حاجـــات زمنهـــم ومجتمعهم مـــن أجل صياغة 
إجابات تســـتجيب للمشكالت المطروحة، وقف 
هـــؤالء ليـــس دفاعًا عـــن القول األصـــل، أو ما 
اتفقـــوا على اعتباره كذلك، بل عن كل ما يوافق 
هواهم فيه مما يزعمـــون أنه يعيد ألق العصر 
الذهبـــي، كما يرونه، بعد أن رســـموا له صورة 
نمطية مثاليـــة، خالية من أّي تضاريس تعكس 
واقعيتهـــا، أو حقيقة وجـــود موضوعها، إذ ال 
وجـــود لها إال فـــي خيال من فـــرض عناصرها 

وحّدَد ألوانها.

هيكل يتألأل

ذلك ضرب من اإلعادة طبع قرونًا عديدة من 
التاريخ العربي واإلسالمي، لكن هناك نموذجًا 
آخـــر من اإلعادة، ظهر حديثًا مع نهاية النصف 
األول مـــن القرن الماضـــي، ابتكر مرجعيته مع 
مها  قوامها ”الفكري“ و“تاريخها“ المزعوم، وقدَّ
مســـلمة ال تحتاج إلى أّي برهان.  وألنها كانت 
خاليـــة مـــن النصوص فقـــد كتـــب نصوصها، 
وألنها كانت خالية من األساطير، فقد أنشأ لها 
أساطيرها، وألنها كانت بال قاعدة تاريخية، فقد 

ســـعى، بكل قواه، خالل ربع قرن إلى تجسيدها 
عقيـــدة حزب وجيـــش ودولة، ونجـــح في ذلك 
نجاحـــًا كارثيًا بكل ما تعنيـــه كلمة الكارثة من 

معنى.
مـــن  فـــي كلٍّ  اإلعـــادة  دعـــاة  ســـعى  إذن، 
الصيغتْين المشار إليهما، إلى جعل مضمونها 
عقيـــدة للدولـــة. كان على األولـــى، التي بقيت 
مخلصة ألصوليتها األساسية، أن تغلق أبواب 
الدولة والمجتمع علـــى العالم الحديث، إال في 
مظاهره المادية المباشرة: كالعمارة خصوصًا، 

ووسائل الرفاه.
 أمـــا دعاة النســـخة الثانية وهي األقل قوة 
ونفاذًا، بما أنها بدعة كلها، فقد زعموا الحداثة 
والرفاه والعلمانية في بناء الدولة وفي تنظيم 
المجتمع، وتظاهروا باالنفتاح على العالم بكل 
ما فيه وعلى كل األصعدة، بما في ذلك الصعيد 
السياســـي، لكنهم فّرغوا الدولة والمجتمع من 
مضامينهما الحديثة فلم يبقيا إال هيكًال يتألأل 

في الخارج ويسوده النخر في الداخل.
أســـهمت في تكريـــس الصيغـــة األولى من 
اإلعادة عوامل عدة، أساســـها تـــراث كامل من 
الفهم للنصوص اكتســـب مع النقـــل والتكرار 
قدسية نصوص األصول، فاعتبرت كلُّ محاولة 
نقد أو تفنيد أو اجتهاد يخرج عنها اســـتجابة 
لضـــرورات مكانيـــة وزمانية، لم تكـــن معروفة 
فـــي عصرهـــا، خروجًا علـــى اإلجمـــاع، تؤدي 
بصاحبهـــا إلى العـــزل الكامل، إن لـــم تؤدِّ إلى 

سجنه أو قتله أو حرق كتبه.
 واألمثلة على تغييبها، أو الســـكوت عنها، 
أو تبريرهـــا، فـــي التاريخ العربي اإلســـالمي 
ال تحصـــى. ولعـــل أهـــمَّ عنصر أســـاس نجح 
ســـدنة هذه اإلعـــادة فـــي ترســـيخه واعتباره 
قانونًا مطلقًا، هو ما تجلى في مســـألة الناسخ 
والمنســـوخ في القـــرآن، من جهـــة، وما عرف 
بالسنة النبوية من خالل الصحاح الستة التي 

اعترف بمرجعيتها التاريخية.
 تعنـــي المســـألة األولـــى إلغـــاء مفهـــوم 
التاريخانيـــة إلغـــاًء كامًال في النـــص القرآني 
الذي تكامل خالل ثالث وعشرين سنة، وتطور، 
نصـــًا وغرضـــًا وصياغة، مـــع تطـــور الدعوة 
المحمديـــة من مرحلتهـــا المكية حتـــى نهاية 

مرحلتها المدينية.
وقفـــت معظـــم النصـــوص عند التفســـير 
الحرفي لآلية الذي لم يَر فيها ســـوى استبدال 
آية بآية أخرى خيرًا من األولى، مع غض النظر 
عـــن داللة هذا النســـخ أو الســـكوت عن معناه 
الحقيقي ”ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منهـــا“، الذي فهمه صحابـــة النبي في عصره، 
وعملـــوا به من بعده، وعزف عنه وعن األخذ به 
بعد قرن من ذلك أكثر الفقهاء الذين بدأوا سيرة 

اإلعادة منذ ذلك الحين.
أّدى إلغـــاء التاريخانيـــة هـــذا الـــذي كان 
واضحًا أشـــد الوضوح، وموضع تطبيق ثرّي 
في عصر النبي، وفترة تكامل القرآن من ناحية، 
ر والتطّور الحاصل في  إلى إلغـــاء مفهوم التغيُّ

الزمان وفي المكان.
 ومن ناحية ثانية إلى إغالق النص القرآني 
ذي التاريخانيـــة الواضحـــة فـــي تكامله على 
امتداد ثالثة وعشرين عامًا، منجمًا ومستجيبًا 

لتطور نواة المجتمع اإلسالمي الوليد.
ومن ناحية ثالثة إلى إلغاء الزمان والمكان، 
حيث صـــار ما عاشـــه مجتمع القرن الســـابع 
الميـــالدي، في منطقـــة جغرافية محـــددة، هو 
المرجـــع األول واجـــب التطبيق فـــي كل زمان 
ومـــكان. ال بـــل إن بعض محـــاوالت وضع هذه 
اإلعـــادة موضع التطبيق فـــي مراحل تاريخية 
معروفة، وال ســـيما في بدايات القرن الماضي، 
بـــدا وكأنه فـــي صراع مـــع األصـــل ذاته حين 
عمـــل مثًال على ما يمكـــن أن نطلق عليه ”تنزيه 
التنزيـــه“ حينمـــا هدمـــت بيوت ومســـاجد بل 
وقبور ذات دالالت تاريخية شـــديدة اإليحاء في 

منطقة الحجاز من الجزيرة العربية.
والذيـــن فهموا القـــرآن في تسلســـل آياته 
الزمني فـــي عصره أدركوا على ســـبيل المثال 
معانـــي ودالالت تغيير وجهة الصالة أو القبلة 

مـــن المســـجد األقصى إلـــى المســـجد الحرام 
بمكـــة، مثلمـــا أدركـــوا معانـــي ودالالت تقرير 
مناسك الحج السنوية التي كان العرب يقومون 
بها ســـنويًا وهم الذين مارسوها قبل الرسالة 
المحمدية واســـتأنفوا ممارستها عند تقريرها 
ركنًا مـــن أركان الدين اإلســـالمي وبات إلههم، 

بعد أن كانت آلهتهم أشـتاتًا، إلها واحد.

النقلة والرواة

ولقد ســـار توظيف ”الحديـــث النبوي“ في 
شـــرعنة هذه اإلعادة على نهـــج الفهم الحرفي 

للنص القرآني. 
فـــإذا كان إلغـــاء التاريخانيـــة فـــي النص 
القرآني األســـاس الذي قامت عليه اإلعادة، فقد 
قامت أساســـًا، في ما يخص ”السنة النبوية“، 
في اعتبار صحة نســـبة األحاديـــث إلى النبي، 
ال علـــى إلغاء التاريخ فحســـب، بل وكذلك على 
واالجتماعيـــة  الظـــروف السياســـية  تجاهـــل 
والصراعات السياســـية العنيفة التي حفل بها 

عصر تدوين الحديث. 
وكان تنســـيق األحاديـــث وتصنيفهـــا في 
صحيح وحسن وضعيف، اعتمادًا على سلسلة 
النقلـــة والـــرواة ومـــا إليها مـــن القواعد التي 
اعتمدها مدّونو األحاديث، يكفي في نظر سدنة 
اإلعادة لشـــرعنتها ثم إلضفاء القداســـة عليها، 
واعتبارهـــا مرجعًا أساســـيًا وعلى مســـتوى 
النص القرآني نفســـه فـــي التقنين وفي الحكم 

وفي القضاء. 

ولعلَّ ما فاقم من تداعيات شـــرعنة اإلعادة 
واعتبارها الهدف األساســـي (إذ ها نحن نشهد 
بعد قرن من ســـقوط الســـلطنة العثمانية دعوة 
جديدة إلـــى ”العودة“ إلى الخالفة في مشـــرق 
العالم العربي كما في مغربه!) ضروب التحريم 
التي طالت كل محاولـــة لتكييف النصوص مع 
متطلبات األزمنـــة الجديدة في مختلف أصقاع 
العالـــم العربي واإلســـالمي. فمـــن المحرمات 
الدائمة القيام بدراســـات تتناول تاريخ القرآن، 
أو كيفيـــة تدوين القـــرآن، أو كيفية نقل القرآن، 
أو دراســـة مختلـــف الروايـــات الصحيح منها 

والمزيف حول تدوينه ونقله وروايته.
 ومن المحرمات أيضـــًا قراءة القرآن مثلما 
قرأه معاصروه خالل ثالث وعشـــرين سنة بين 
مكة والمدينة واســـتخالص الدالالت والمعاني 

التي تؤدي إليها مثل هذه القراءة.
ومن شـــبه المحرمات اجتهـــادات تتجاوز 
تلك التي تم تكريســـها باســـم المذاهب األربعة 
والتـــي ألغيت منها، هي األخرى، تاريخانيتها، 
علـــى وضوحها وصراحتها في مضامينها، وال 
ســـيما لدى اإلمامْين: أبي حنيفة والشـــافعي. 
ال بل إن القاعـــدة الفقهية الُمدرجـــة، مثًال، في 
مجلـــة األحـــكام العدليـــة، التي كانـــت بمثابة 
القانـــون المدني في اإلمبراطوريـــة العثمانية، 
”ال ينكر تغيـــر األحكام بتغير األزمـــان“، والتي 
كانـــت تأخذ على وجـــه التدقيق بمســـتلزمات 
االســـتجابة إلى الظروف الزمانيـــة والمكانية، 
في اســـتنباط األحكام الشرعية سيرًا على نهج 
أئمة الفقهـــاء األولين، اعتبرت من قبل البعض 

باطلة من أساسها ألنها، كما وصفوها، ”قاعدة 
مســـتوردة“، يراد بهـــا تكييف الشـــريعة وفق 
الحضـــارة الغربيـــة من ناحية، وألنها تكســـر، 
في نظر هذا البعـــض، ديمومة األحكام اإللهية 
وصالحيتها في كل زمـــان ومكان، رغم أن هذه 
القاعدة لـــم توضع لتتناول األحـــكام الخاصة 
بشـــؤون العقيدة، بل من أجل تلـــك التي تطال 
شـــؤون الحياة اليوميـــة المادية، مـــن ناحية 

أخرى.

حلم ضبابي

تتفـــق الصيغـــة األخـــرى من اإلعـــادة مع 
الصيغة الســـابقة في المنهـــج وتختلف عنها 
في المرجعية وفي األهداف وفي الســـلوك وفي 

اإلنجازات كما في االنكسارات.
 ذلك أنهـــا اصطنعت مرجعيـــة ”تاريخية“ 
لم يكـــن لها من وجود حقيقي على النحو الذي 
قدمت به، بل كانت توليفة من مجموعة عناصر 
متباينـــة، إذ انتمت إلـــى مراحل مـــن التاريخ 
متباعدة، إال أن بينها قواســـم مشتركة أتاحت 
صياغة صورة نمطية لمرحلة مثالية في التاريخ 
العربي.  وألنها كانت اســـتجابة متأخرة، رغم 
كل شـــيء، لكنها تندرج ضمن ما عرف بالوعي 
القومي الذي عرفته المنطقة العربية في نهاية 
العصر العثماني، واســـتمرارًا للحركة القومية 
العربية، التـــي ظهرت للعلن تعبيرًا سياســـيًا 
واضحًا منـــذ بداية القـــرن الماضي، من خالل 
العديد من الجمعيـــات والمؤتمرات والدعوات 

الفكرية.
دة تحاول  فقـــد بدت حركـــة جديـــدة ُمَجـــدِّ
الحديـــث  العصـــر  معطيـــات  مـــع   التكيـــف 
ومقتضياته سواء من خالل التنظيم السياسي 

أو االجتماعي. 
ال بـــل إنها بدت في تعبيرهـــا األول وكأنها 
لصورة أولى تجّســـدت  محاولـــة ”اســـتعادة“ 
فـــي النبي العربي مـــع بدايات القرن الســـابع 
الميـــالدي. غير أن غياب رؤية فكرية وتاريخية 
متماســـكة ســـرعان ما أّدى إلى النظر إلى هذه 
الصـــورة كحلـــم مثالي أمكن التخلـــي عنه، مع 
األيـــام، لصالـــح صـــورة أخـــرى إن بقيت على 
الدوام أســـاس هـــذه اإلعـــادة، إال أن مالمحها 
كانت تتغير وتزداد تشوهًا مع مرور السنوات، 
وال ســـيما حين استحالت أداة أيديولوجية في 
اعتبارًا مـــن منتصف  خدمـــة ”العســـكرتاريا“ 

الخمسينات من القرن الماضي.
إذن، لن تكـــون ثمة مرحلة محددة تاريخيًا، 
بكل ما تنطوي عليه من فكر ومشـــروع وإنجاز، 
يمكـــن االعتمـــاد عليها مـــن أجـــل العمل على 
إعادتها، بل مجّرد صـــورة حلم ضبابي يعتمد 
قـــراءة للتاريـــخ ال تحتفـــظ منـــه إال بلحظاته 
المزدهرة أو المجيدة أو الوردية، وتتجاهل أو 

تلغي منه كل ما اعتراه من صفحات سوداء. 

 [ مالحظات أولية من أجل قراءة جديدة للتاريخ والتراث

«اإلعادة» وسدنتها و«االستعادة» وضحاياها
اإلعادة أم االستعادة؟ ألم يكن علينا أن نطرح هذا السؤال ما إن بدأنا نطفو على سطح 
الزمان بعد غياب، عن مســــــرح التاريخ دام ما ال يقل عن ســــــتة قرون، أي منذ أن بدأنا 
ما أطلقنا عليه، من بعد، النهضة العربية، اعتبارًا من منتصف القرن التاســــــع عشــــــر؟ 
رمبــــــا. ورمبا حاول البعض طرحــــــه، وقد حدث ذلك بالفعل في حلظات اســــــتثنائية من 
تاريخنا احلديث، لكنه ُووجه بكل املفاهيم وزوايا الرؤية التي سادت في ما يعتبر عصر 
ازدهار الفكر وإشــــــعاع احلضارة العربية اإلســــــالمية، أي قبل أكثر من عشــــــرة قرون. 
ــــــرت عند صياغتها بدعة تارة، وكفــــــرًا أو خروجًا على اإلجماع تارة  وهــــــي مفاهيم اعتب
أخرى، لكنها استطاعت االزدهار زمنًا الستجابتها إلى حاجات زمنها وإلى مقتضياته، 
ثم اســــــتحالت بفعل الكســــــل الفكري إلى ثوابت جامدة عفا عليها الزمان وباتت شواهد 
ماض، ال عالمات متهد طرق احلاضر أو املستقبل. وهي على ذلك كله، أي على جمودها 
ــــــص ”األصل“ من آثارها  وقصورهــــــا اليوم، وجدت من يحاربهــــــا كبدعة ال بد من تخلي

بالعودة إليه وإليه وحده، من جديد، حتت عناوين التجديد واألصالة.

مفهوم اإلعادة يستقرئ حقبة أو 

مرحلة من الزمان والتاريخ، واقعية 

أو مفترضة، دينية أو قومية

 ◄

إلغاء  إلــى  أدى  التاريخانية  إلغاء 

الحاصل  والتطور  التغير  مفهوم 

في الزمان وفي املكان وإلى إغالق 

النص القرآني

 ◄

تحـــاول  مجـــددة  حركـــة  ظهـــور 

التكيـــف مـــع  معطيـــات العصر 

الحديـــث لكن غيـــاب رؤية فكرية 

وتاريخية متماسكة أفشلها

 ◄

اإلعادة واالستعادة مفهوم  يقوم 

وجدوا  أشداء  سدنة  خدمته  على 

أنفسهم  قدموا  العصور  كل  في 

كخلفاء الله على األرض

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تم اختيار معرض الشارقة الدولي 
للكتاب، ضمن القائمة المرشحة 

للفوز بجائزة أفضل مبادرة للترجمة 
األدبية لعام 2015، وتمنح هذه 

الجوائز في 13 فئة إلى دور النشر 
العالمية في مجال تخصصها.

◄ عن عمر يناهز الـ66 عاما توفي 
الكاتب البريطاني السير ”تيري 
براتشيت“، بعد صراع طويل مع 

مرض الزهايمر، ويعتبر الكاتب من 
مؤلفي الكتب األكثر مبيعا، حيث 

أصدر أكثر من 70 كتابا.

◄ تنظم مؤسسة الكلمة للثقافة 
والفنون بأسفي، في المغرب، 

الدورة الثالثة لملتقى أسفي الدولي 
للشعر، التي ستحمل اسم الشاعر 

الفلسطيني الراحل سميح القاسم، 
من 19 إلى 22 مارس 2015.

◄ أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب أحدث عناوينها ”الفنان سيد 

عبدالرسول“ ضمن سلسلة ”ذاكرة 
الفن“، دراسة وإعداد سيد هويدي.

باختصار

قبائل معاصرة

شرف الدين مجدولين

ل ب

ششر

} الرعـــب مـــن االســـتقالل والفرديـــة يولد 
نـــزوع التجمـــع، للخالص مـــن الوحدة وما 
يقترن بها من ضعف ووحشة، ففي الجماعة 
غلبـــة ودفء، لهـــذا أكثر ما يخشـــاه المرء 
أن ينبـــذ من جماعته، ويفـــرد ”إفراد البعير 
المعّبد“، على حّد تعبير الشـــاعر الجاهلي، 
الملـــّوع مـــن القبائل. فبين أن يكون لســـان 
حالها، أو مصدر عارها، بقي وجود الشاعر 
مرتهنا بالقبيلة. ولقد عرف المعجم الثقافي 
مفردات عديدة للداللة على نزعة المبدع إلى 
االرتباط بجماعـــة تصون مطامحه، من مثل 
و“الجماعة“،  و“الحلقـــة“  مفاهيم ”الشـــلة“ 
التي تنضاف إلى مفـــردات أخرى دالة على 
التجمع بشـــكل مؤسســـاتي كــــ: ”االتحاد“ 
وغيرها، وهي كلها  و“العصبة“  و“الرابطة“ 
صيغ لترابط المصالح، تســـعى إلى التأثير، 
عبر وســـائل مختلفة، في مؤسسات اإلعالم 
والنشـــر، والمؤسســـات الماليـــة المتصلة 
بالثقافـــة، ألجل ضمان جملة مـــن الخيرات 

الرمزية للعضو في تلك الجماعة.
كل هـــذه الصفـــات قـــد تبـــدو مقبولـــة 
وضرورية في عالم يستند في اشتغاله على 
مؤسســـات الضغـــط بشـــتى تجلياتها، لكن 
ما قد يبدو غريبا هو الســـعي إلى اكتســـاب 
ســـمة حداثية (اللوبيينغ) عبر آليات عتيقة 
(القبيلـــة)، وتحويـــل تلك اآلليـــة إلى قاعدة 
تتحكم ليس فقط في أسلوب العمل والضغط 
وتوزيع المنافع، بل تصـــوغ بنية العالقات 
بيـــن الكتـــاب أنفســـهم، فتصيـــر عالقاتهم 
ببعض البعض مبنية علـــى عالقة كل منهم 
بشـــيخ القبيلة، الذي بدل أن يكتفي بوظيفة 
”التمثيـــل“، و“النيابـــة“، يجتبـــي لنفســـه 
صفات ”األب“ و“الكبير“ الذي يمنح ويحرم، 
يكافئ ويعاقب، يقـــّرب و“يفرد إفراد البعير 

المعّبد“.
والروائـــي،  الشـــاعر،  أن  ولنفتـــرض 
الرســـائل  وكاتب  والقـــاص،  والمســـرحي، 
الديوانية المسجوعة، على قلب رجل واحد، 
وفي ملة ترى أن اإلبداع شأن خطير يحتاج 
إلـــى ”كبير“، واعتقاد يغطـــي فيه نبوغ هذا 
ضعف ذاك، وقـــض القلة قضيـــض الكثرة. 
لنفترض كل ذلك جـــدال، ولنحمل قدرا كبيرا 
من حســـن النية، ونحن نقبل بقيام ”اتحاد“ 
على قاعدة ”زعيم“؛ هل ينتهي بنا األمر إلى 
لضمان سبل  القبول بتحّول مبدأ ”الضغط“ 
االنتشار والشهرة، إلى تدافع على غنيمة زاد 
ومنشط؟ هل من السوي أن يتحد أناس ضمن 
شبكة قرابة تعود إلى القرون الوسطى، فقط 
ليقبلوا  فردا أو أفرادا في زمرتهم وليقولوا 
إنـــه منهـــم؟ أفتـــرض أن أّي كاتـــب عبقري، 
إال ومتعـــه الله بقدر محترم مـــن العواطف 
الشيطانية التي تجعل كل كاتب ناشئ يبدو  
له كشوكة في الحلق. طبعا -عزيزي القارئ- 
هي مجرد أسئلة بريئة وفي حّدها الساذج، 
الذي قد يكون هو األساس العقلي ألّي عملية 
تصفية أو اختيار أو تراتب مصلحي، وهي 
أيضا أســـئلة تقودنا فـــي النهاية إلى قناعة 
مبدئيـــة وهي أننـــا فعال بحاجـــة دوما إلى 
جماعة، وإلى غلبة تباعد بيننا وبين ”إفراد 
البعير المعّبـــد“. بيد أن ما ال نحتاجه بتاتا 
هـــو معين تلـــك ”الحالة“ والنســـق الثقافي 
الـــذي ينتجها ويرعاها، أي القبيلة التي لها 

”كبير“ يحتاج دوما إلى بعير.

*  كاتب من المغرب

كل محاولة نقد أو اجتهاد تخرج عن اإلعادة واالستعادة تؤدي بصاحبها إلى العزل أو حرق كتبه

تنشر املقالة بالتعاون مع مجلة 

«الجديد» اللندنية
النص الكامل على موقع العرب



صابر بليدي

} الجزائر - المســـت شهادة المناضل والثائر 
التاريخي تشـــي غيفارا في العام 1962 ”قيل لي 
بأنه ال يوجد مســـرح في الجزائر، ولكني رأيت 
المســـرح الثوري بعيني فـــي أرض الجزائر“، 
حقيقـــة الفـــن الرابع في الجزائـــر، حيث وظف 
كوســـيلة دعاية لثـــورة التحريـــر وللتوجهات 
األيديولوجية لســـلطة االســـتقالل، األمر الذي 
حّد مـــن تطّوره ومـــن انفتاحه علـــى التجارب 

العالمية.
وإن اســـتطاع بـــرأي النقاد إبـــراز طاقات 
وكفاءات في الممارســـة المســـرحية، على غرار 
كاكي، علولة، بن قطاف، صونيا، مجوبي، عياد، 
كاتب ياســـين، مصطفى كاتب، حسن الحسني، 
بشـــطارزي، وغيرهـــم، الذيـــن طرقـــوا أبواب 
العالميـــة بتجاربهـــم الخاصة، فـــإن التجارب 
العالميـــة للفـــن الرابـــع افتقدت إلـــى األعمال 
المســـرحية الجزائريـــة الخالصـــة، على عكس 
محافل الفنون األخرى، وهو تضارب يســـتدعي 

التوقف عنده لقراءة أسبابه ودالالته. 
يرجع الممثل والناشـــط المســـرحي محمد 
أدار، أســـباب عزلة المســـرح في الجزائر، إلى 
طريقة التســـيير اإلداري والبيروقراطي، بعيدا 
عن اآلليـــات المحترفـــة التي بإمكانهـــا ترقية 
األعمـــال المنجـــزة، فالـــوزارة مازالـــت تكتفي 
بضـــخ األمـــوال إلنجـــاز األعمال، وفـــق أجندة 
زمنية لالســـتهالك دون متابعة لنوعية ولنتائج 

األعمال على األرض.
وقـــال أدار فـــي تصريح لـ“العـــرب“: وزارة 
الثقافـــة تخصـــص ســـنويا موازنة للمســـرح، 
لكن المســـرحيات المنتجة ال يتعـــّدى عرضها 
30 عرضـــا ثم تختفي، وهناك من المســـرحيات 
من لـــم يتعّد عدد مشـــاهديها األلف شـــخص، 
والسبب في اعتقادي هو غياب العمل الدعائي 
والترويجـــي المرافـــق، األمـــر الـــذي وّلد حالة 
مـــن القطيعـــة وحتـــى العـــزوف الجماهيـــري 

عن المســـرح، ممـــا أّدى إلى تنامـــي الهوة بين 
ينجـــزون  صـــاروا  فالمســـرحيون  الطرفيـــن، 
الحســـابات اإلدارية والتقارير  أعمالهم لتأدية 
للوصاية، والجمهور صار يســـمع باألعمال وال 

يشاهدها.
وأضـــاف أدار ”الجمهور لم يعـــد طرفا في 
معادلة اإلنتاج المسرحي، ألن الحسابات تقّدم 
للوزارة علـــى اإلنتاج وعدد العروض، لكن دون 
األخذ في الحســـبان مثال بنســـبة المتابعة وال 
بـــرأي الجمهور، وبالتالي صـــار االكتفاء بالكم 
وليـــس بالنوعية التـــي ترتقي بالمســـرح إلى 

مصاف العالمية“.
وتابـــع الممثـــل ”بمنطق االحتـــكار وغياب 
النقد الذاتـــي ال يمكن قطـــع أي خطوة لألمام، 
فهيمنـــة الغرباء على الفعل المســـرحي تشـــل 
عملية اإلبداع، والمغاالة في التقنيات الحديثة 
لن يغطـــي العجز المزمن في إشـــكاالت النص 

المسرحي واألداء على الركح والفعل ورد الفعل 
فوق الخشبة الحقيقي“.

وتساءل عن سّر بقاء بعض األشخاص على 
رأس مســـارح وقاعات الوطـــن، بينما لم يعمر 
أمثـــال كاتب وكاكي وعلولـــة وأقومي وغيرهم، 

أكثر من خمس سنوات في مناصبهم؟ 
مـــن جانبه يرى الناقد المســـرحي إبراهيم 
العالميـــة  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  نـــّوال، 
المسرحية من زاوية أخرى، فهو يطرح العالمية 
في المسرح من باب المدرسة المسرحية وليس 
من باب المســـرح ذاته، وبالتالي فإن االنخراط 
الفعلـــي في توجه ما، هو الـــذي يقود أصحابه 
إلى العالمية، وليس المســـرح كفعل شكلي، هو 
الذي يحقـــق ذلك على عكس الســـينما وبعض 

الفنون األخرى.
وقال نّوال ”إن الجزائر امتلكت مســـرحيين 
مـــن الطراز العالمي، على غرار ولد عبدالرحمن 
كاكي، عزالدين مجوبي، كاتب ياســـين وامحمد 
بـــن قطاف، لكن ال تمتلك أعمـــاال عالمية“، وعزا 
الســـبب إلى أن العالمية هي عالمية المدرســـة 

وليس عالمية الفن المسرحي.
وشـــّدد الناقـــد المســـرحي علـــى ضرورة 
التوظيـــف الجيد للمصطلحات، فنقول حســـب 
رأيه ”المســـرح فـــي الجزائر وليس المســـرح 

الجزائـــري، والمســـرح الشكســـبيري وليـــس 
المسرح األنكليزي“.

وأضـــاف نّوال ”االســـتعمار هو الذي حطم 
بذور المسرح في الجزائر، واليابان لم ُتستعمر 
ألن اليابانيين شـــعب مثقف، ولمـــا أوغلنا في 
التقليد وأهملنـــا التراث بقينا نـــراوح مكاننا 
مســـرحيا“، كما أصـــّر على أن المســـرح يولد 
ويترعرع ويتطّور انطالقا من مكانه ”المدرسة“، 

وليس من سياقه العام.
ويرى الناقـــد أن البنيـــة التاريخية وحتى 
األكاديمية في الجزائر ال تســـمح برؤية أعمال 
مسرحية رائدة، على عكس بعض التجارب التي 
تخوضهـــا دولـــة اإلمارات وتونـــس والمغرب، 

التي حققت نتائج مميزة وأعمال راقية.
ويختم نـــّوال بقولـــه ”في الجزائـــر نفتقد 
إلى نقد مســـرحي وإلى إعالم مسرحي، وربما 
الفنانـــون موهوبـــون ومبدعون في المســـرح، 
لكنهم ليسوا من الطراز العالمي، فليس بمدرسة 
واحدة ووحيدة في البالد تتحقق العالمية، ألن 
إنتـــاج مخرج مؤهل وكاتب مســـرحي مرموق، 
ونشـــر أعمال للرأي العام يتطلب إستراتيجية 
حقيقيـــة، فبن قطاف الذي ترجمت مســـرحيته 
”فاطمة“ إلى ســـت لغات، لم يكـــن لها أن تحقق 

ذلك لوال نشرها في فرنسا“.

} الربــاط  - أعلنت جمعية ”مغرب الثقافات“ 
مؤخرا أن الفنان األميركي آشـــر ســـيحيي في 
الخامس من يونيو القادم بمنصة السويســـي 
بالربـــاط، حفـــال فنيـــا في إطـــار الـــدورة 14 

لمهرجان موازين إيقاعات العالم.
وأوضح بالغ للجمعية المنظمة للمهرجان، 
أن الفنان آشر، الشهير بأدائه ألغاني من نمط 
”آر آنـــد بي“، يعـــّد من الفنانيـــن الذين حققوا 

شهرة واسعة ونجاحا منقطع النظير.
وقـــد تعلـــق آشـــر منـــذ نعومـــة أظفـــاره 
بموســـيقى ”الهيـــب هوب“ و“بريـــك دانس“، 
حيث يعود أول ظهور له في مجموعة صوتية 
بالكنيســـة التـــي اعتـــاد على ارتيادهـــا رفقه 
والدته، قبل أن يلج عالم الفن واألغاني ليصدر 
أول أغنيـــة بعنوان ”ثينك أوف يو“ من ألبومه 
”آشـــر“ الذي حقق نجاحا باهرا وفاز بالقرص 

الذهبي.

وبعـــد دراســـته الثانوية، أصـــدر ألبومه 
الثاني في ســـنة 1997 بعنوان ”ماي واي“، من 
إنتاج جيرماين دوبري، ليفـــوز للمرة الثانية 
علـــى التوالي بالقرص الذهبي، مكرســـا بذلك 
مكانته الرائدة في صدارة المشهد الموسيقي 
األميركـــي. كما أن أغنيته ”يـــو ميك مي وانا“ 
بيع منها أكثر من مليوني نسخة، فيما تمكنت 
من  و“مـــاي واي“  أغنيتـــا ”نايس آند ســـلو“ 

الحصول على شهادة تقديرية.
وأصدر آشـــر ألبوم ”8701“ في ســـنة 2001 
الذي تضمن أغاني مـــن قبيل ”يورمايند مي“ 
و“بوب يا كولر“ ”يوكوت إت باد“ القت نجاحا 

عالميا.
ودخل الفنـــان المعروف مرحلة جديدة في 
مســـاره الفني بفوز ألبومه الرابع على جائزة 
غرامـــي ألفضل ألبوم معاصـــر، حيث بيع منه 
أزيد من 16 مليون نســـخة، ليصبح في ســـنة 

2008 ثاني ألبوم من األكثر مبيعا في الواليات 
المتحدة األميركية.

وانخرط آشـــر في لون جديـــد من األغاني 
(ثورة أغاني بوب)،  يسمى ”بوب ريفلوشـــن“ 
وقد أثمر هذا التوجه صدور ألبوم جديد يحمل 
عنوان ”لوكين فور مايســـلف“، والذي تضمن 
أغاني جمعت في خلفيتها الموســـيقية نوعي 
”بـــوب“ و“آر أند بي“، وهو ما جعل هذا الفنان 
يفوز للمرة الرابعة بجائـــزة القرص الذهبي. 
ويعمل آشر حاليا على تسجيل ألبومه الثامن، 

المرتقب صدوره خالل هذا العام.
كما انتهى فـــي اآلونة األخيرة من تصوير 
فيلم ”هاندز أو ســـتون“، الذي لعب فيه آشـــر 
دور المالكم الشـــهير شوغر راي ليونارد، إلى 
جانـــب فنانين آخريـــن، مثل إدغـــار راميريز 
وروبرت دي نيرو. وسيكون هذا الفيلم متاحا 

في قاعات العرض أواخر هذه السنة.
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التجارب الفردية لم ترتق بالمسرح الجزائري إلى العالمية

آشر يحط رحاله في موازين إيقاعات العالم بالمغرب

أعـــرب النجم الهندي جون أبراهام عـــن رفضه تقديم أي 

مشـــاهد فنية تحتوي على قبالت مع من تشاركه العمل 

على الشاشة، حرصا على عدم جرح مشاعر زوجته.

طرحت الفنانة المغربية سميرة سعيد أغنيتها الخليجية 

المنفـــردة الجديدة «مظلوم»، عبر قناة شـــركة «روتانا» 

على موقع «يوتيوب»، باإلضافة إلى إذاعة «روتانا».

تبـــدأ الفنانـــة اللبنانية نور نهاية شـــهر مارس الجـــاري تصوير 

دورها في مسلســـل جديد يحمل اســـم «رشـــيد عارف أسرار»، 

الذي يشاركها البطولة فيه الفنان أحمد رزق.

◄ سيتم في شهر أبريل القادم إطالق 
فيلم ”13 دقيقة“ للمخرج أوليفر 

هيرشبيغل في القاعات العاملية. و“13 
دقيقة“ فيلم أملاني يحكي قصة غيورغ 

إيلزر الذي (قام بالدور املمثل كريستيان 
فريديل)، الشاب الذي لم 

ينجح في محاولة قتل 
هتلر في العام 1939. 

واهتمام املخرج أوليفر 
هيرشبيغل في 
تلك احلقبة من 

تاريخ أملانيا ليس 
باجلديد عليه، 

حيث تعقب في 
فيلمه املاضي 

”السقطة“ 
(2004) األيام 
األخيرة من 

حياة أدولف 
هتلر.

◄ يشارك التشكيلي السعودي صديق 
واصل في فعاليات ”آرت دبي“ للمرة 

السابعة على التوالي، والتي ستنطلق 
فعالياتها اليوم األربعاء 18 مارس، وتأتي 

مشاركة واصل عن طريق ”غاليري أثر“ 
بجدة، وتعتبر هذه املشاركة من املشاركات 

املهمة للفنان واصل بعد النجاح الذي 
حققه في معرضه الشخصي السادس 

الذي أقيم في ”غاليري آرت سبيس“ بدبي، 
وغيرها من اإلجنازات التي حققها في 

السنوات املاضية ضمن 10 فنانني عامليني، 
مت عرض أعمالهم الفنية بشاطئ اجلميزة 
بدبي، وأيضا ّمت عرض أعماله ضمن ستة 

بإسطنبول. فنانني عامليني في ”آرت فير“ 

◄ يقدم النجم األميركي- السينغالي 
أيكون حفال فنيا على منصة السويسي 

بالرباط في إطار الدورة 14 ملهرجان 
”موازين – إيقاعات العالم“ واملقرر إقامتها 
بالرباط من 29 مايو إلى 6 يونيو. وأوضح 

بالغ ملغرب الثقافات أن الفنان 
واملنتج ذا الصيت الدولي، 
والذي ّمت توشيحه خمس 
مرات بغرامي أورادز، يعّد 

أحد الوجوه الرئيسية 
ملوسيقى آر.أند.

بي. والهيب هوب، 
وهو أيضا معروف 

بأغنيته الثنائية 
مع مايكل جاكسون 

التي كانت آخر 
أغنية سجلها ملك 

البوب قبل وفاته عام 
.2009

التونسي نبيل خمير  ◄ أعلن ”اجلازمان“ 
أنه انتهى مؤخرا من اإلعداد لعرض 

موسيقي بعنوان نبيل خمير 2015، لتقدميه 
في املهرجانات التونسية خالل الفترة 

القادمة. وميزج خمير في عرضه املرتقب 
بني املوسيقى العربية وموسيقى اجلاز 
الغربية، معتمدا آلة ”الراي جام“ التي 
جتمع بني آلة العود العربي والقيثارة 

الكهربائية. وترافق نبيل خمير في هذا 
العرض الفنانة األسترالية األصل ميشال 

روندس والتي تعتبر من بني أحسن 
أصوات جنوب احمليط الهادي.

◄ رشح املخرج محمد النجار الفنانة 
نرمني الفقي لبطولة مسلسله اجلديد الذي 

للمؤلف محمد  يحمل اسم ”ضرب نار“ 
الباسوسي. وتعمل نرمني 

حاليا على قراءة دورها في 
املسلسل الذي تدور أحداثه 
في إطار اجتماعي سياسي، 

لكي تعطي موافقتها النهائية 
على املشاركة فيه، ثم 

التعاقد رسميا عليه متهيدا 
لبدء التصوير خالل األيام 

القليلة القادمة بعد االنتهاء 
من التعاقد مع باقي فريق 

العمل. جدير بالذكر أن 
نرمني الفقي شاركت في 

رمضان املاضي في مسلسل 
”جبل احلالل“ أمام النجم 

محمود عبدالعزيز.

◄ يتواصل حتى 28 مارس اجلاري 
بحديقة متحف زكريا اخلناني وعايدة 

عبدالكرمي بطريق سقارة بالقاهرة معرض 
للفنانة  بعنوان ”حديقتي الزجاجية“ 

املصرية مها عبدالكرمي. وتقدم الفنانة في 
املعرض حوالي 30 عمال فنيا متنوعا من 

التشكيالت الزجاجية املبتكرة من إيحاءات 
النبات، في جتارب جديدة في التقنية 

والقياس واإلحساس اللوني والتشكيلي.
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التسيير اإلداري للمسرح الجزائري سبب عزلته 

كغيرها من التجارب املسرحية احملتشمة 
في العالم العربي، أخذت جتربة املســــــرح 
ــــــري منحنيات متذبذبة منذ نشــــــأة  اجلزائ
ــــــر في بدايات  ــــــوادر الفن الرابع باجلزائ ب
ــــــة اآلن، وإن  ــــــى غاي القــــــرن العشــــــرين إل
ــــــرة االســــــتعمارية  ارتبطــــــت أعمــــــال الفت
بإبالغ رسالة احلرية والتمّرد على سلطة 
االســــــتعمار، فإن املســــــرح اجلزائري ظل 
ــــــة االنفتاح السياســــــي في نهاية  إلى غاي
ــــــات مــــــن القــــــرن املاضــــــي رهني  الثمانين
التوجهات األيديولوجية للسلطة، وذراعها 

الدعائية لتمرير مشاريعها السياسية.

البكاء على األهرامات

} ذهبت إلى زيارة األهرامات في اجليزة 
للمرة األولى مع والدي عندما كنت في 

السابعة من عمري، وكانت تلك املرة الوحيدة 
التي دخلت خاللها هرم خوفو األكبر، 

وشعرت برهبة وبرودة تسري في أوصالي 
وأنا أجتاز ذلك السلم الضيق احللزوني 

املخيف نحو غرفة الفرعون الكبير.
ثم ذهبت إلى األهرامات مرة أخرى قبل 

نحو ثالثني عاما، ولكني اكتفيت بالتطلع إلى 
تلك املعجزة املعمارية من اخلارج، وأخذت 

أتساءل كيف ترك لنا هؤالء ”اجلبابرة“ 
تلك املعجزة، ثم اكتفينا نحن بأن حولناها 
إلى مجرد وسيلة مبتذلة الرتزاق بعض من 
ميتهنون أعماال بدائية مضحكة مثل مهنة 

”الترجمان“.

والترجمان هو الشخص الذي ميكنه 
أن يتحدث للسائحني عن ذلك األثر العظيم 

وتاريخه، وإن لم يكن في الواقع يفهم شيئا 
مما يقوله، فهو لم يدرس الترجمة وال اللغات 
وال التاريخ، بل يحفظ الكلمات عن ظهر قلب 
وقد ورث املهنة -غالبا- عن آبائه وأجداده.
وال أعرف ما إذا كان الترجمان ال يزال 

ميارس شطارته، لكن يقينا هناك الكثير 
ممن يرتزقون من وجود الهرم، سواء الذين 
يؤجرون اجلمال للسياح أو يبيعون بعض 

السلع البسيطة، يريدون فرضها بالقوة 
عليهم، بل إن شرطة السياحة أصبحت تشارك 

أيضا -كما تقول شهادات الكثيرين- في 
عمليات االبتزاز.

عادت صورة األهرامات بقوة إلى أفكاري، 
وأنا أقرأ املقال املمتع املوجع للكاتب السوري 

هيثم حسني في العدد الثاني من مجلة 
”اجلديد“ الشهرية الثقافية التي تصدر عن 

مؤسسة ”العرب“.

واملقال كله مخصص للحديث عن القاهرة، 
وما حدث لها من تشّوه في كثير من اجلوانب 

التي يعرفها املصريون جيدا، وخاصة 
عندما يتوقف الكاتب أمام األهرامات ليقول: 

”أواسي صديقي املصري الذي ينزف حرقة 
وأسى على أحوال تاريخه وبلده، وهو يرى 

مشاهد الدمار واإلهمال احمليطة باألهرامات، 
وكيف أن محيطها حتّول إلى أسواق في غاية 

البؤس والتدمير، بأنه ال بّد من إدراك قيمة 
هذه الصروح الحقا“.

”أواسيه وأنا أكتم خشيتي من دفعها 
للمحو واالندثار، أواسيه وأنا أتخيل الفراعنة 

يقفون على قمم أهراماتهم يندبون تاريخهم، 
في احلني أن الذي كان يفترض أن يراقبوا 

مجدهم الغابر متقّدما مستقبل بالدهم“.
أشعر وأنا أقرأ هذه الكلمات برغبة قوية 

في البكاء، خاصة عندما يستطرد الكاتب 
قائال ”ينعدم احلس اجلمالي هنا، يحضر 
توجه ربحي فقط، التاريخ يتهاوى بأبشع 

جتلياته، الواقع يتقدم بأقسى أدواته، 
احلداثة جتتاح بكل توحشها، أبوالهول يرقد 
بائسا يناجي مهندسيه، ويبكي العبيد الذين 

أريقت دماؤهم في سبيل بنائه“.
ماذا يجب أن نفعل؟ كثيرا ما تخيلت 

وجود األهرامات في بلد آخر مثل فيينا أو 
حتى برشلونة، كيف كانت ستبدو املنطقة 
التي حتيط بها، وكيف كان القائمون على 

األمور هناك سيتعاملون مع هذا األثر اجلليل، 
بل وكيف كان سيتعامل معه أهل البلد 

أنفسهم؟
ثم أعود وأستنكر املقارنة، لكن دون أن 
أحيل كل شيء، كما يفعل الكثيرون عادة، 

إلى ”االستعمار“ الذي أصبحنا نحمله 
كل تقاعسنا وخيباتنا وبالوينا ونكباتنا، 

وهي دائرة مفرغة أصبحت تنجح في تفريغ 
التاريخ نفسه من مضمونه ومحتواه، اكتفاء 

بالرقص أو حتى بالبكاء على أنقاضه.
* ناقد سينمائي من مصر

أمير العمري
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محمد أدار: 

هيمنة الغرباء على الفعل 

المسرحي الجزائري تشل 

عملية اإلبداع



} ميونيخ (أملانيا) - تشتهر الشركة األملانية ”بي 
إم دبليو“ بإنتاج ســـيارات فاخرة عالية األداء، 
ومنذ ســـتينات القـــرن املاضي كانت الشـــركة 
متميـــزة في كافة القطاعات التي خاضت فيها، 
حيث شـــمل كل عقد إنتاج سيارة واحدة هامة 
على األقل، وهو ما أســـهم في صياغة مستقبل 
سياراتها وقد عرض موقع ”بيزنس إنسايدر“ 
تقريرا عن أبرز هذه الســـيارات التي أنتجتها 

الشركة على مدار الـ50 عاما املاضية.
وخـــالل فتـــرة ســـبعينات القـــرن املاضي 
أنتجـــت ”بي إم دبليو“ أول ســـياراتها ”الفئة 
5“ ذات محرك ســـعته 3 لتـــرات، باإلضافة إلى 
السيارة اخلارقة ”إم 1“، ورمبا تعد هذه الفئة 
هي األكثر أهمية وال تزال تباع حتى اآلن ولكن 

بأحدث موديالت التكنولوجيا.
وفي الوقت الذي كان للطراز ”سي إس إل“ 
ذي احملرك ســـعة 3 لتـــرات تصميم معني على 
غرار الطرازات األخرى، كانت فيه السيارة ”إم 

1“ النادرة واحدة من أفضل تصميمات ”بي إم 
دبليو“ على اإلطالق.

وفـــي فتـــرة ثمانينـــات القـــرن املاضـــي، 
أصبحت ”بي إم دبليو“ مفضلة لدى الكثيرين، 
ومن السهل رؤيتها كثيرا في الشوارع، وأذهل 
أول موديـــل لهـــذه الســـيارة من الفئـــة ”إم“ 
املعروفـــة باســـم ”إي 28 إم 5“ العالم بقدرتها 

الفائقة وأدائها العالي.
 3  –  30 ”إي  جـــاءت  ذلـــك،  بعـــد 
سيريس“والســـيارة الفريدة ”إم 3“، وهي أول 
ورمبا أفضل طراز من هـــذه الفئة، فإذا ذكرت 
”بـــي إم دبليو“ أمام الكثيرين، فإن أول ما يطرأ 

على أذهانهم الطراز ”إي 30 إم 3“.
لم تكن فترة التسعينات من القرن املاضي 
أكثـــر حماســـة مـــن الثمانينات فيمـــا يتعلق 
بإنتاجات ”بي إم دبليـــو“، ولكن أثبت الطراز 
”إي 36“ كونه أحد أفضل مبيعات الشـــركة، وال 
يزال الكثيرون يفضلون ”إي 38 7- سيريس“، 

باإلضافـــة إلـــى ”إي 39 – 5 ســـيريس“. ويعد 
الطراز ”إي 39 – 5 سيريس“ أفضل ما أنتجته 
الشـــركة من هذه الفئة، كمـــا يعد األفضل بعد 

”إم 5“.
ومع بداية األلفية الثانية، برز الطراز ”إي 
46 إم 3“ و“زد4 إم“، وهـــو أفضـــل إصـــدارات 
الشـــركة األملانية من ســـيارات الدفع الرباعي 
”إكـــس 5“، ويعـــد الطـــراز ”إي 46 إم 3“ أحـــد 
أفضل فئـــات ”إم 3“. ولكن من املعتقد أن أكثر 
هذه الســـيارات أهمية كان من الفئة ”إكس 5“، 
حيـــث أطلقت ”بـــي إم دبليو“ مـــن بني أفضل 
منتجاتها سيارات دفع رباعي فاخرة وال يزال 

خط إنتاجها مستمرا.
ومع بداية العقد الثاني من األلفية الثالثة 
بدأت التكنولوجيا احلديثة تلقي بظاللها على 
ســـيارات ”بي إم دبليو“، مع دخول ســـيارات 
ذات محرك ”تربو“ وإنتاج الفئة ”آي ديفيغن“، 
التي متثل أيقونة فريدة في صناعة السيارات.

} لنــدن - يبدو أن زحمة السير ستتحول إلى 
فرصـــة ذهبية لســـرقة تلك الســـاعات املنفلت 
مـــن الزمـــن وحتويلها إلى طاقـــة تدعم صحة 
الســـائق، نتيجة تزاوج خبرات مهندسني في 
كل من شـــركة ”أودي“ للسيارات و“تكنوجيم“ 
و“جغيـــارو“، الذين ابتكروا ســـيارة رياضية 

ممتازة من الداخل إلى اخلارج.
وبعـــد أن كانت قيـــادة الســـيارات املالمة 
بتحويل البشـــر إلـــى كســـالى، أصبحت اآلن 
جتربـــة إيجابية تســـاعد علـــى حماية صحة 

اإلنسان عبر تأمني ناد رياضي متنقل. السيارة 
التي أطلق عليها اســـم ”جيا“ قدمت للجمهور 
في معرض جنيف الدولي للســـيارات بدورته 
الــــ85 وأطلق على مفهومها عنوان ”مســـتقبل 

القيادة الفاخرة“.
وتفتح أبواب الســـيارة مبواجهة بعضها 
مبا أطلق عليـــه ”فتحة الكتاب“ ثم تنير ضوء 
أحمر وكأنها تهيؤ سجادة حمراء وهمية قبل 

دخول صاحبها.
وزودت املقاعـــد مبقابض مـــن اإللومنيوم 
تظهر بنقرة معينة تســـمح للراكب أن ميارس 
متاريـــن رياضية للجـــزء العلوي من جســـده 
ويديـــه. أما للجزء الســـفلي من اجلســـم فتم 
تزويـــد أرضية الســـيارة بلوحني مســـطحني 
ميكن اســـتخدامهما لتماريـــن اخلطوات،  كما 
يوجـــد مـــكان مخصص لالحتفـــاظ بقارورات 
امليـــاه البـــاردة واملشـــروبات وعـــدة ماكياج 

صغيرة وحتى زجاجات العطر.

 ويوجـــد شاشـــة تلفـــاز صغيـــرة ليتابع 
الراكب احملطة املرغوبة أثناء التمارين.

وعنـــد التعب ميكن حتويل املقعد لســـرير 
مســـطح بالكامل بينما تقود الســـيارة نفسها 
بنظام آلـــي، علما أن ســـرعتها تصل إلى 250 

كلم/الساعة وهي مزودة بـ4 محركات.

وقـــال مديـــر التصميم في شـــركة ”ايطاال 
ديزايـــن جغيـــارو“ ”إن جيا ليســـت ســـيارة 
عاديـــة، أردنا مـــن خاللهـــا أن نقـــدم رؤيتنا 
للقيادة الفاخرة في املستقبل“. ولم يكشف عن 
مواعيد طرح السيارة، بل اكتفى بطرح الفكرة 

والتصميم أمام مجتمع السيارات العاملي.
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مديـــر التصميم في شـــركة «ايطـــاال ديزاين جغيـــارو}: «إن جيا سيارات

ليســـت ســـيارة عادية، أردنا من خاللها أن نقـــدم رؤيتنا للقيادة 

الفاخرة في المستقبل}.

خبرة صانعي الســـيارات فـــي المجال التكنولوجـــي كانت ضئيلة 

للغاية ولكن عجلة التغيير والتجديد واالبتكار في هذا المضمار 

أصبحت تتحرك بسرعة فائقة.

مـــع بداية األلفية الثانية، برز الطراز «إي 46 إم 3} و«زد4 إم}، 

وهو أفضـــل إصدارات الشـــركة األلمانية من ســـيارات الدفع 

الرباعي «إكس 5}.

سيارة المستقبل منصة متحركة للتطبيقات
[ «مرسيدس مي} بأحدث التعابير العصرية [ فولفو تستخدم تكنولوجيا الحوسبة السحابية

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

«بي إم دبليو} نصف قرن من االبتكار والتجديد

سيارة «جيا} مستقبل القيادة الفاخرة

◄ استون مارتن تكشف عن سيارة 
فولكان اجلديدة التي تتفوق على 
السيارة السابقة، التي ظهرت في 
أفالم جيمس بوند، بقوة محركها 

املؤلفة من 800 حصان. وأعلنت 
الشركة أنها ستنتج السيارة بكمية 
محدودة جدا وهي ليست مخصصة 

للقيادة على الشوارع العادية.

◄ الند روفر تطلق إيفوك مكشوفة 
السقف أثناء تأديتها جتارب القيادة 

االختبارية في أنفاق لندن نحو 
120 قدما حتت شوارع العاصمة 
البريطانية. وسمحت القيادة في 

األنفاق بتأدية بعض االختبارات على 
السيارة املموهة بكل خصوصية.

◄ رولز رويس تكشف عن مخططاتها 
دخول سوق سيارات الدفع الرباعية 

بتصاميم جذرية في تضاريس 
السيارة املرتقبة. وقال الرئيس 
التنفيذي للشركة إن اإلعالن عن 

سيارة رباعية الدفع يشكل حلظة 
محورية في تاريخ الشركة املمتد على 

مدى 111 عاما.

◄ شركة ”بورغفارد“ األملانية 
تعلن عن عودتها إلى عالم صناعة 
السيارات مرة أخرى بحلول العام 

2016، من خالل سيارة جديدة تنتمي 
إلى موديالت األراضي الوعرة من 

الفئة املدمجة. 

◄ أوبل تعلن أنها تعتكف حاليا على 
تطوير كشافات متوائمة تتبع نظرة 

عني قائد السيارة، وذلك بالتعاون مع 
جامعة دارمشتات التقنية. وتعتمد 

الكشافات املبتكرة على كاميرا مزودة 
مبستشعرات باألشعة حتت احلمراء.

باختصار

} برلــني - تغيـــرت العديد مـــن الثوابت في 
قطاع السيارات نتيجة للتغيرات التكنولوجية 
املتواصلة. ويرى اخلبراء أن شـــبكة اإلنترنت 
لن تسيطر على السيارات فحسب، بل ستصبح 
السيارات جزءا من هذه الشبكة، كما يتوقعون 

حلوال مبتكرة للحد من احلوادث.
صالـــون  املســـتقبل  ســـيارة  وســـتصبح 
اســـتراحة علـــى عجـــالت، ويغـــدو معها دور 
الســـائق ثانويـــا، ال يتعدى تقـــدمي توجيهات 
محدودة للســـيارة، فمعها سيتمكن من حتديد 
وجهته وبعد ذلك يســـترخي ويستدير مبقعده 
ليواجه أصدقاءه أو عائلته في املقعد اخللفي 
ويستمتع معهم بشرب القهوة ومتضية الوقت 
في مناقشة آخر مســـتجدات قنوات التواصل 

االجتماعي أو مجريات العمل.
فيمـــا مضى كان كل شـــيء في هذا القطاع 
مستقيما ومنبســـطا. وكان تعريف السيارات 
فـــي صـــاالت العـــرض يتـــم وفقـــا للتصميم 
واحلجم ومســـتوى الراحة والسالمة والسعر 
وبطبيعـــة احلـــال القدرة احلصانيـــة. وكانت 
الطرازات اجلديدة من السيارات تظهر مرة كل 
ست ســـنوات تقريبا وكان ينظر إلى حتالفات 
الشركات املصنعة على أنها من األنباء املثيرة.

وكان الشـــباب يحلمـــون بامتالك ســـيارة 
كرمز للثراء واملكانة.

 ويقول خبير الســـيارات ســـتيفان براتزل 
”لقد تغيـــرت رغبـــات العمالء في هـــذه األيام 

بشكل جذري“.
األملانيـــة  وقدمـــت شـــركة ”كونتيننتـــال“ 
الرائدة في مجال إطارات ومكونات السيارات 
توضيحـــا جيدا لهـــذا التغييـــر امللحوظ. فقد 

أعلنت الشـــركة في ينايـــر املاضي أنها بصدد 
وضع خرائط مفصلة للغاية ميكن استخدامها 
من قبل السيارات املستقلة التي يتم تشغيلها 

على وضعية القيادة اآللية.
ويقول إملار ديجينهارت الرئيس التنفيذي 
لكونتيننتـــال ”إن التكنولوجيـــا الرقميـــة في 
حياتنـــا بأكملها ال تزال متواصلة ومســـتمرة 
وجتري على قدم وســـاق، وهـــي تغير القدرة 
على احلركة واإلنتاج الصناعي. وهي تتطلب 
منـــا مزيدا مـــن االنفتاح عندمـــا يتعلق األمر 

بإيجاد حلول جديدة متاما“.
ومتكـــن محـــرك البحـــث العمـــالق غوغل 
مؤخـــرا من إدخال تطبيـــق املالحة واخلرائط 
”ويـــز“ الـــذي يســـمح للمســـتخدمني إبـــالغ 
بعضهم البعض بأحوال وظروف حركة املرور 

على الطرق. 

علـــى  جتاربـــه  بإجـــراء  غوغـــل  ويقـــوم 
السيارات بدون سائق.

ويقـــول براتـــزل ”لقـــد تعـــرض النموذج 
التجـــاري لشـــركات صناعـــة الســـيارات إلى 
تغيير جذري“. وتتحـــول مجاالت تكنولوجيا 
املركبـــات إلى موضوعـــات افتراضية. وتعمل 
شـــركة كونتيننتال جنبا إلى جنب مع موردي 
أنظمـــة الشـــبكات ”سيســـكو“ و“آي بـــي إم“ 
وهما قطاعان لديهما القليل جدا من القواســـم 

املشتركة.
ويعتقد إملار ديغينهارت الرئيس التنفيذي 
لكونتيننتال أن شـــبكة اإلنترنت لن تســـيطر 
علـــى الســـيارات فحســـب، بل إن الســـيارات 
ســـتصبح جزءا من شـــبكتها. وينظـــر خبير 
الســـيارات براتزل إلى األمور بنفس الطريقة 
ويقول ”كل هذا يعكـــس الطريقة التي يتحرك 

بها العمالء على نحـــو متزايد في عالم آخر“. 
ويقـــول اخلبير إن الســـيارات ســـتتحول إلى 
منصـــة متحركـــة للتطبيقـــات ”فيمكنك القول 
بأن عملية نقل احلركة ســـتجمع سرعة السير 
من اجلهاز (وهي الســـيارة نفسها) إلى اجلزء 

املتعلق بالبرمجيات اإللكترونية“.
ولنحو قرن من الزمان كانت خبرة صانعي 
السيارات في هذا املجال ضئيلة للغاية، ولكن 
عجلـــة التغييـــر والتجديد واالبتـــكار في هذا 

املضمار أصبحت تتحرك بسرعة فائقة.
وأحـــدث التعابير العصريـــة جاء بها أحد 
املدراء في شـــركة دميللر بنـــز مؤخرا أال وهو 

”مرسيدس مي“.
بدأت شـــركة فولفو الســـويدية للسيارات 
اختبارات تشمل 1000 سيارة لتجعلها متصلة 
باإلنترنـــت، وتعتزم طـــرح مئة منهـــا بتقنية 

القيـــادة اآللية فـــي 2017. وأعربـــت فولفو عن 
قناعتها بأن تقنية القيادة اآللية لها مســـتقبل 
وأنهـــا تعتبر خطوة هامة نحو حتقيق مفهوم 
قيادة الســـيارات دون حـــوادث على الطريق. 
وســـيتم ربط الســـيارة باإلنترنت باستخدام 

تكنولوجيا احلوسبة السحابية.
فـــي الوقـــت الـــذي يســـعى فيـــه مصنعو 
الســـيارات إلـــى تقـــدمي جتربة قيـــادة فخمة 
من دون اســـتخدام اليديـــن، بطريقة ترفع من 
مســـتوى األمان والســـالمة على الطرق وحتد 
مـــن عنصر اخلطـــأ البشـــري، يعتقـــد بعض 
اخلبراء أن الطرق اخلاصة بالســـيارات بدون 
ســـائق تبعد عنا بنحو عقد مـــن الزمان فقط. 
ويقول دينجهارت ”نحـــن مقتنعون أيضا بأن 
حوادث املرور على الطرق ســـتكون من األمور 

التي يتم احلديث عنها في املتاحف“.

حتدثت معظم الشــــــركات املتخصصة في 
صناعة احملركات، في اآلونة األخيرة، عن 
ســــــيارات املستقبل، حيث قامت كل شركة 
بطرح ســــــيارتها املزودة بإمكانيات خيالية 
في األســــــواق، لترضي من خاللها طموح 
ــــــع محبي الســــــيارات احلديثة، إال أن  جمي
القاســــــم املشــــــترك بني كافة املصنعني هو 
اجتاههم إلى عالم الســــــيارات الذكية أي 

السيارة املتصلة باإلنترنت.

تلقـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 

بظاللهـــا علـــى «بـــي إم دبليـــو}، 

مع دخـــول ســـيارات ذات محرك 

«تربو} وإنتاج الفئة «آي ديفيغن} 

◄

تحويـــل  يمكـــن  التعـــب  عنـــد 

املقعد لسرير مسطح بالكامل 

بينمـــا تقـــود الســـيارة نفســـها 

بنظام آلي

◄

التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي عالم 

تـــزال  ال  املســـتقبل  ســـيارات 

متواصلة ومســـتمرة وتجري على 

قدم وساق

◄

السيارات تصبح جزءا من شبكة اإلنترنت
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ميديا

األردن يردع قنوات الشعوذة ضمن خطته اإلعالمية
} عــامن - بدأ األردن باتخاذ إجراءات عملية 
لوضع حد لفوضى القنـــوات الفضائية، وتلك 
التي امتهنت التحايل والشعوذة باسم الدين، 
حيـــث أعلن أمجد القاضـــي مدير هيئة اإلعالم 
األردنية (حكومية)، أن الهيئة ”ستقوم بإغالق 
القنوات الفضائية التي يثبت تكّســـبها باسم 
الديـــن والقـــرآن الكـــرمي وقنـــوات الشـــعوذة 
والعالج باألعشـــاب، ثم حتيـــل أمرها للقضاء 

األردني“.
وأضـــاف القاضـــي أن ”الهيئة ســـبق وأن 
حذرت عدة قنـــوات فضائية أردنية من بث أي 
برامج تتكّسب بالدين أو الشعوذة أو التداوي 
باألعشـــاب أو الرقية الشـــرعية“، الفتا إلى أن 

الهيئة ”لديها سلطة على الفضائيات املرخصة 
في اململكة، أمـــا األخرى التي تبث عبر األقمار 
الصناعيـــة من اخلـــارج، فاملتضرر يســـتطيع 
تقدمي شـــكوى لدى قضاء الدولة التي تبث من 

أراضيها“.
ويأتي حديث القاضي بعدما أصدر مجلس 
اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية التابع 
لدائـــرة االفتاء العام األردنية، في وقت ســـابق 
يـــوم االثنني املاضـــي، فتوى متنـــع احملطات 
والبرامـــج الفضائيـــة التـــي تتنـــاول عـــالج 
األمـــراض بالقرآن الكـــرمي والرقية الشـــرعية 
بهـــدف الربح املادي؛ من تـــداول هذه البرامج 

عبر وسائل اإلعالم.

وأكـــدت الفتـــوى أنـــه ”كان الواجـــب على 
املسؤولني عن الشؤون اإلعالمية والدينية منع 
جميع احملطات والبرامج الفضائية التي ترّوج 
لهذا األمر التـــي تدعي عالج األمراض بالقرآن 
الكرمي والرقية الشـــرعية، بهدف الربح املادي، 

من تداول هذه املسائل عبر وسائل اإلعالم“.
تأتي هـــذه اإلجـــراءات بعد أن أكـــد وزير 
اإلعالم األردني محمد املومني، في وقت سابق 
هذا األســـبوع، أن بالده تبنت ”ميثاق شـــرف 
صحفيـــا وإعالميـــا وخطة إعالميـــة ملواجهة 

الفكر اإلرهابي والتكفيري“.
وأضـــاف املومنـــي أن احلكومـــة األردنية 
”وضعت استراتيجية شاملة ملواجهة التطرف 

واإلرهـــاب بهـــدف حتصني اجلبهـــة الداخلية 
وإحبـــاط مخططـــات القـــوى الظالميـــة، التي 
تستخدم وســـائل اإلعالم منبرا للفكر املتطرف 
ومـــن محاور تلك اخلطة: تطوير خطاب الدولة 
ليكون فاعال ومؤثرا، وإبراز الصورة احلقيقية 

لإلسالم الوسطي واملعتدل واملتسامح“.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد امللتقى اإلعالمي العماني 
الكويتي الذي اختتمت فعالياته، أول 

أمس، على تعزيز العالقة اإلعالمية 
بني البلدين، وأوضح أمني عام امللتقى 

منصور العجمي أن احلوارات الهادفة، 
فتحت منافذ مهمة للتعاون.

◄ أطلقت وكالة أخبار املرأة حملة 
”نحو شبكة آمان إعالمي للمرأة 

العربية“ تتواصل حتى ٦ أبريل، من 
أجل إرساء إعالم يهدف إلى التعامل 

مع املرأة كإنسان فاعل داخل املجتمع.

◄ قامت مجموعة من رجال الدين في 
أستراليا بإطالق قناة تلفزيونية خاصة 

ترمي إلى حتسني صورة اإلسالم، 
وأوضح القائمون عليها الذين أطلقوا 

عليها اسم ”One Path“، أنها تسعى 
إلى توصيل الصورة احلقيقية للدين 

اإلسالمي.

◄ نقلت صحيفة ”وول ستريت 
جورنال“ عن مصادر مطلعة أن شركة 

”آبل“ جتري محادثات مع واضعي 
البرامج، لتقدمي حزمة من شبكات 

التلفاز في خريف هذا العام.

◄ احتجت العديد من الصحف في 
ميامنار على ما زعمت أنه مضايقات 

للصحفيني من جانب الشرطة في 
مظاهرة شهدتها البالد، مؤخرا، وذلك 

بحسب ممثل عن تلك الصحف. وتعتزم 
بعض الصحف هذا األسبوع ترك 
صفحاتها األولى فارغة أو معتمة.

◄ أعربت نقابة الصحفيني التونسيني، 
أمس الثالثاء، عن خشيتها من أن 
يكون حبس إعالميني اثنني على 

ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة 
رئيس اجلمهورية، محاولة لـ“ترهيب“ 

الصحافة واإلعالم.

باختصار

اللبنانيــــة  القنــــوات  تتميــــز   - بــريوت   {
عن غيرهــــا من القنــــوات العربيــــة، بالتوجه 
وخطهــــا  عملهــــا  يحكــــم  الــــذي  السياســــي 
التحريري في كافــــة البرامج وحتى املنوعات 

الترفيهية منها.
وفــــي ظــــل التوتر األمنــــي وأزمــــة الفراغ 
السياســــي وشــــبح األزمة البرملانية القادمة، 
يعــــود االنقســــام السياســــي ليلقــــي بظالله 
علــــى اإلعالميــــني في هــــذه القنــــوات ويتخذ 
من الســــخرية وتصّيــــد الهفــــوات واألخطاء 
وسيلة للتعبير عن الرأي ظاهريا أو التشهير 

اإلعالمي، بحسب املتابعني.
وفي احللقة السابقة لبرنامج ”هيدا حكي“ 
علــــى قناة  ”إم تي في“، تناول مقدم البرنامج 
عادل كرم، بالسخرية والتهكم، اإلعالمية دميا 
صادق في القناة املنافسة ”إل بي سي“، وهو 
مــــا اعتبرته بعض وســــائل اإلعــــالم احمللية 

جتريحا وإهانة كبرى.
وقــــد ثارت ثائــــرة اإلعــــالم الصديق لقناة 
”إل بي ســــي“، واشــــتعل اجلدل علــــى املواقع 
اإللكترونيــــة التي ردت الكيــــل بدورها لعادل 
كــــرم بالقول، ملــــاذا لم يتنــــاول برنامج ”هيدا 
حكــــي“، عندمــــا أخطأت ”إم تي فــــي“ وذكرت 
مرارا إســــرائيل بدل فلســــطني احملتلة. وكتب 
البعض يقــــول ”من بيته من زجاج ال يرشــــق 

الناس باحلجارة“.
وتابــــع املوقع ”لقــــد طفح الكيــــل من هذا 
املهرج وهذه املســــخرة التي نشــــهدها مساء 
كل ثالثــــاء، هيدا مــــش حكي هيــــدا قلة أدب، 
هيدا قلة أخالق، هيدا قلة تربية، وعلى وزارة 
اإلعالم والثقافة التحرك إليقاف هذا البرنامج 
واحلد من هــــذه املهزلة التي حتصل في وطن 
جبران خليل.. جبران على شاشة تثبت يوميا 

أنها لم تعد متثلنا بشيء“.

ومعلــــوم أن رصد احملطــــات التلفزيونية 
لهفوات أصحاب املهنة في احملطات املنافسة، 
ليس ســــوى حرب ال طائلة مــــن ورائها، فهي 
متثــــل اســــتعراضا للعضالت إعالميــــا، كما 
تكشف أن املنافسة الفعلية بني هذه احملطات 
تنحصــــر في أدوات إعالميــــة، ميثلها في ”إل 
املخرج والكاتب شربل خليل، وفي  بي ســــي“ 
”إم تــــي في“ مقدم برنامج ”هيــــدا حكي“ عادل 
كرم… فيما ال تلتفــــت احملطتان إلى محاوالت 
دخول قناة ”اجلديد“ ذات التوجه السياســــي 
املخالف للقناتني على خط احلرب الفضائية، 
بوصفها ”خــــارج دائرة املواجهــــة الواضحة  

بني احملطتني“.
في انتقــــاد العاملني في  وأداء ”اجلديــــد“ 
احملطتــــني، يبدو كأنه بعيد عن املنافســــة، وال 
يســــتدعي الرّد. وبدت احملطة غير مؤثرة في 
معركة قطبني تلفزيونيني ميتلكان كافة أدوات 
احلرب، ووســــائلها، ويتنافسان على جمهور 
واحد، هو جمهور سياســــي في املقام الثاني، 
وفي املقام األول جمهور برامج املنوعات التي 
تدر، عادة، العائدات املالية على احملطات، عبر 
استقطاب املعلنني واجلمهور على حد سواء. 
وباتت شــــركات العالقات العامة املتخصصة 
في تنظيم االحتفاالت، على دراية بأن الرعاية 
اإلعالمية ألي حدث، ال ميكن أن جتمع محطتي 
”إم تي في“ و“إل بي ســــي“، فُتحجم إحداهما 
عن تغطيــــة فاعلية ألي نشــــاط ترعاه احملطة 

املنافسة.
وخالفا جلهود التعاون التي كشــــف عنها 
الشيخ بيار  رئيس مجلس إدارة ”إل بي سي“ 
الضاهر قبل شــــهر تقريبا، لتحسني مستوى 
اإلنتاج وخفض التكاليــــف، بدت احلرب أكثر 
حماوة بني الطرفــــني. أدواتهما، تتلخص في 
شــــخصني باتا مبثابة الذراع الرسمي للقتال 

اإلعالمي.
ففي ”إم تي فــــي“، أوكلت املهمة إلى عادل 
كرم، ليســــخر من هفوات زمالئه في برنامجه 
”هيدا حكــــي“ من غيــــر أن يطالهم شــــخصيا 

مستهِدفا احملطة من ورائهم.
هجوم كرم على الشــــخصيات  املستهدفة، 
يبدو أكثر وضوحا وعالنية، حيث أنه يسمي 

األســــماء مبســــمياتها وذلــــك بجنوحــــه إلى 
اســــتخدام لغــــة اإلعالمي الصديــــق واملنتقد 
اللطيف. ومــــا انتقاده لفاديــــا دقماق، مذيعة 
الطقس في ”إل بي سي“، على ضوء نسيانها 
اســــم زميلها يزبــــك وهبي، ســــوى وجه أول، 
اســــتعر الحقا في معرض انتقــــاده إلليز فرح 
بهفوة ”30 شــــباط“ في النشرة اجلوية والتي 
أطاحت مبذيعتني فــــي احملطة، وكان الهجوم 
األشرس على احتفال دميا صادق على الهواء 
بعيــــد ميالدها، بقولــــه ”هيدا هــــوا مش أكل 

هوا“.
وفــــي اجلهة املقابلة، تكّفل املخرج شــــربل 
باحلرب  خليل عبر برنامج ”بس مات الوطن“ 
على ”إم تي في“، الذي ال يطال إعالميني لكنه 
يصّوب علــــى احملطة، وذلك مــــن خالل أغنية 
”اخليــــار“ التي رّد فيها على إنتاج ”إم تي في“ 
أغنية ”املوز“ ضمن حملتها ”ثقافتنا“ إلحداث 

الصدمــــة، وقــــد كانت جبهتــــه احملطة في حد 
ذاتهــــا، لكن دون تســــميتها، رغم أن اجلمهور 

اللباني يدرك جيدا املستهدف من السخرية.
واســــتعرت احلرب قبــــل التوصل إلى أي 
اتفاق للتقارب وخفــــض اإلنتاج، فيما يخص 
األزمة االقتصادية في القنوات اللبنانية على 
غرار أي حروب فعلية أخرى جتري في مناطق 
النزاع في العالم، لكســــر املراوحة والتوصل 
إلــــى اتفاقات. وفي حالتــــي ”إم تي في“ و“إل 
بي ســــي“، يحتمل األمر تعثــــر االتفاق، وهو 
األكثر احتمــــاال إثر معلومات عن الفشــــل في 
االتفــــاق على صيغة للتعاون ترضي الطرفني، 
وذلك على ضوء أهليــــة احملطتني اللبنانيتني 
دون سواهما، لتصوير معظم برامج احملطات 

األخرى في أستوديوهاتهما.
وإذا كانت احلرب بني ”إم تي في“ و“إل بي 
سي“ على جمهور املنوعات، تشبه املواجهات 

فشلت  بني الفرقاء السياسيني، فإن ”اجلديد“ 
فــــي أن تلعــــب دور الفريق السياســــي األكثر 
اعتداال وقربا من الشارع اللبناني، علما أنها 
حاولت دخول املنافســــة عبر برنامج ”للنشر“ 
كل يــــوم اثنني، فــــي نفس توقيــــت برنامجني 
يحمــــالن نفس النوعية في قناتي ”إم تي في“ 
و“إل بــــي ســــي“، مبضمون متشــــابه إلى حد 
فقدان هامش التنويــــع. فاملوضوعات املثيرة 
للجدل، فــــي النهاية، واحدة خالل األســــبوع 
واملنصة اإللكترونية هي نفسها، كذلك محرك 
البحــــث، في ما خــــال املعاجلــــة القائمة على 
اخللفيــــة الثقافيــــة ملقدم البرنامــــج، واجلذب 
عبــــر التميز فــــي إدارة احلوار. لكــــن ال يبدو 
أنها اســــتطاعت حتقيق ما تصبــــو إليه، رغم 
أنها حاضرة بشكل قوي وتصنف تلقائيا في 
املوقع الثاني بعــــد تهميش القنوات اخلمس 

األخرى.

[ الفضائيات المتنافسة تتصيد الهفوات للتشهير اإلعالمي [ برنامج {هيدا حكي} يتصدر المواجهة
التهكم والسخرية يخفيان الوجه السياسي للقنوات اللبنانية

نيران صديقة موجهة للمخرج شربل خليفة في قناته {إل بي سي}

تســــــتخدم القنوات الفضائية اللبنانية ذات اخللفية السياسية املتباينة، أدواتها اإلعالمية 
في برامج املنوعات الســــــتهداف منافســــــيها وتصّيد األخطاء املهنية والهفوات اإلعالمية، 
وقد جنح بعضها في البقاء في ســــــاحة املواجهة، فيما فشــــــل البعض اآلخر في احملافظة 

على الصدارة.

«اإلعالم قـــام بتهميش املرأة وقضاياها وتناولها كجســـد فاتن 

للعـــرض، فنـــزع عنها صفة الفكـــر وترك لها صـــورة األنثى، حتى 

صارت تستخدم كسلعة إعالمية».
الثريا رمضان
سكرتيرة حترير وكالة أخبار املرأة

«وســـائل اإلعالم التقليدية دون شـــك هي األكثـــر مصداقية من 

وســـائل التواصل االجتماعي أو ما يســـمى باإلعـــالم الجديد، التي 

أبهرت العالم العربي، وقد اندفعنا وتمادينا في هذا االندفاع». 
محمد يوسف
رئيس جمعية الصحفيني اإلماراتية

«مواقـــع التواصـــل االجتماعي تجاوزت التلفزيون فـــي التأثير على 

الرأي العام، وخاصة في الحـــراك العربي، وهناك ضرورة للنهوض 

بالدراما املغربية التي تتطلب قرارا سياسيا جريئا».
نوفل براوي
مخرج مغربي

السلطة الخامسة تتجاوز الرابعة

} عاد منذ أيام إلى الواجهة اسم مؤسس 
موقع ”ويكيليكس“ جوليان أسانج إثر قراره 
بتسليم نفسه إلى السلطات البريطانية بعد 

سنتين من اإلقامة داخل سفارة اإلكوادور 
في لندن، وزاد اإلقبال على مشاهدة فيلم 

”السلطة الخامسة“ الذي تم تصويره وفق 
سيناريو مستمد من كتاب ”ويكيليكس من 

الداخل“، ومن التحقيقات الصحفية المعنونة 
”ويكيليكس جوليان أسانج والحرب 

السرية“.
لقد أنفقت الشركة المنتجة ماليين 

الدوالرات على فيلم ”السلطة الخامسة“، الذي 
يروي قصة ظهور موقع ويكيليكس الشهير، 
فأبرز الصحافة اإللكترونية كسلطة خامسة. 

إال أن أسانج نفسه رفض التعاون معهم 
معلنا استيائه من الفيلم ومن الصورة التي 

أظهروه عليها في الفيلم، متهما المخرج بيل 
كوندون بأنه منحاز بالكامل إلى الحكومة 

األميركية، قائال ”أنا على اقتناع بأن المخرج 
مدفوع إليه ليظهرني على أني مصاب بجنون 
العظمة ومناهض للنظام االجتماعي“، مضيفا 

أن الفيلم ”كاذب من األلف إلى الياء“.

والفيلم الذي يعرض على مواقع عديدة 
عبر اإلنترنت هو توثيق لقصة فريق سري 

من الصحفيين التابعين لويكيليكس، وطريقة 
حصولهم على الوثائق وكيفية تحليلها 

والتثبت من صحتها والجهود التي كانوا 
يبذلونها إليصالها إلى وسائل اإلعالم. 

ويجسد الفيلم أهمية المدونات اإللكترونية 
باعتبارها السلطة الخامسة لما لها من 

تأثير كامن وحقيقي على صناعة السياسات 
المعاصرة، وتقديم التقارير من مناطق 

النزاع، ومعارضة سياسات الشركات أو 
الحكومات وأجهزة المخابرات والتجسس 

وكبح اإلجراءات الحكومية السلبية على 
المجتمع.

 fifth” وصار مصطلح السلطة الخامسة
estate“ يستخدم اليوم في سياق إبراز 

الدور المؤثر لوسائل اإلعالم ليس في تعميم 
المعرفة والتوعية والتنوير فحسب، بل في 

تشكيل الرأي واالتجاهات الفكرية، وتوجهات 
الرأي العام، واإلفصاح عن المعلومات، وخلق 

القضايا. كما أصبح بمقدور أي شخص، 
يملك معلومات ويمكنه الوصول إلى جهاز 

كمبيوتر وشبكة إنترنت، أن يشارك في 
التغيير السياسي والتأثير على عملية صنع 
السياسة، ودفع الجمهور إلى اتخاذ موقف 

بشأن قضية ما.

وعالوة على ذلك، تتسم المدونات 
بالعديد من المزايا الفريدة ومنها عدم 

وجود إشراف على التحرير، وال حواجز 
أمام إمكانية الدخول، وصعوبة فرض 

الرقابة  الحكومية أو التحكم في المحتوى، 
وسهولة االستجابة لألحداث فورا، وسرعة 
الوصول إلى المتلقي وتحريضه للمشاركة 

الفعالة. ومن جانب آخر تستطيع المدونات 
اإللكترونية أن تقوم بدور سلبي خطير 

مثل تشويه الشخصيات أو الحركات 
السياسية، وتسهيل االتصال بين األشخاص 

الذين تجمعهم أفكار شريرة مشتركة 
(مثال التحريض على اإلرهاب أو التطرف 

أو نشر رسائل الكراهية أو العنف، أو 
تشجيع الجريمة المنظمة أو خلق الفوضى 

السياسية أو االقتصادية).
إن فعالية التدوين والنشر اإللكتروني 

تكمن أوال في كونه إعالما عابرا للجغرافيا 
والحدود، ال يرضخ لرقابة حكومية، 

وممارسه يستطيع التستر وراء اسم 
مستعار، وال أحد يطالبه بأن يثبت صحة ما 

ينشره أو يدعيه، فهو سريع الوصول إلى 
ماليين البشر، مفتوح للمشاركات التفاعلية 
حتى من عامة الناس ومن غير المحترفين، 

بل إن آالف المواقع ُتحرر وتدار اآلن من غير 
المحترفين وتسيطر على اإليقاع اليومي 

لماليين البشر الذين يسهل عليهم متابعتها 
دون عناء عبر الخروج القتناء الصحيفة 

الورقية التي هي أهم مكونات السلطة 
الرابعة ”Fourth Estate“، وهو المصطلح 

الذي أطلقه منذ منتصف القرن التاسع عشر 
المؤرخ االسكتلندي توماس كارليل، حيث 

وضع الصحفيين كسلطة رابعة مقابل رجال 
الدين والنبالء والعامة، قائًال إن الصحفيين 
هم الحزب الرابع -“السلطة الرابعة“- األكثر 

تأثيرا من كافة السلطات األخرى.
إن هيمنة النشر اإللكتروني مع تطور 

التقنيات المعاصرة التي تسهم في تعميم 
المعرفة وإيصالها إلى أي مكان في العالم، 
ضمن عالم افتراضي تفاعلي غير محدود، 
فتحت الباب أمام تواصل غير مسبوق في 
العالم، مما دفع معظم الصحف التقليدية 

إلى مساندة طبعاتها الورقية بطبعات 
إلكترونية تصل إلى متابعيها قبل أن 

تنزل الورقية إلى األسواق، وصار المتلقي 
يستطيع اختيار الوسيلة األنسب للحصول 

على المعلومات واإلطالع على آخر األحداث، 
كما فسحت الطبعة اإللكترونية أمامه فرصة 

للرد أو التعقيب أو اإلضافة.. إن جاذبية 
وتأثير وأهمية وسائل السلطة الخامسة، 
يعود إلى كونها تفاعلية فورية، وهو أمر 

غير متاح في مكونات السلطة الرابعة.

فيصل الياسري

أمجد القاضي:

الهيئة سبق أن حذرت عدة 

قنوات من بث أي برامج 

تتكسب بالدين أو الشعوذة

الحرب بني {إم تي في} و{إل بي 

ســـي} على جمهـــور املنوعات، 

تشـــبه املواجهات بني الفرقاء 

السياسيني

◄

قريب.. بعيد



للدراســـات  اإلمـــارات  مركـــز  فـــاز   – ديب   {
”رواد  بجائـــزة  االســـتراتيجية،  والبحـــوث 
السياســـة  العرب-فئة  االجتماعي  التواصـــل 

لعام ٢٠١٥. للمؤسسات“ 
وتســـلم اجلائزة جمال ســـند الســـويدي، 
مدير عام املركز، وذلك خالل افتتاح ”قمة رواد 
التواصل االجتماعي العـــرب”، التي افتِتحت 
مبركز دبي التجاري  الثالثاء في ”قاعة أرينا“ 
العاملي، مبشـــاركة أكثر من ١٥٠٠ من املؤثرين 
والفاعلـــني العـــرب عبـــر قنـــوات التواصـــل 
واملتخصصـــني  واملســـؤولني  االجتماعـــي 

واألكادمييني والباحثني واإلعالميني.
وتتمحـــور فكـــرة جائـــزة ”رواد التواصل 
الرئيســـية حول تســـليط  االجتماعي العرب“ 
الضوء على أهم مبادرات التواصل االجتماعي 
بتخصيـــص  وذلـــك  العربـــي،  العالـــم  فـــي 
جائزة ســـنوية متنحها ”قمـــة رواد التواصل 
االجتماعي العرب“، التي أطلقها الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم، وُتَعدُّ التجمـــع األكبر، 
واحلـــدث األول من نوعـــه باملنطقة، للمؤثرين 

في قنوات التواصل االجتماعي.
 وتهـــدف هذه القمـــة إلى تعزيـــز التفاعل 
والتواصـــل اإليجابـــي عبر قنـــوات التواصل 
االجتماعي، والتحفيز علـــى التفكير اإلبداعي 
لتطويـــر القطاعـــات املختلفـــة فـــي املجتمع، 
واالســـتفادة من قنـــوات التواصل االجتماعي 
فـــي زيـــادة الوعـــي بالقضايـــا التـــي تهـــم 
املجتمعـــات العربية، ونشـــر أفضل أســـاليب 

اســـتخدام هذه القنوات، وتشجيع االستخدام 
األمثل واملسؤول لها.

وســـّلط نحو ٣٨ متحدثا، في أثناء جلسات 
القمة التي عقدت على مدى يومني، الضوء على 
فرص توظيف مجاالت التواصل اإليجابي عبر 
وســـائل التواصل االجتماعي، وحتدياته، مبا 
يخـــدم جهود التنميـــة املجتمعية فـــي الدول 
العربيـــة، كما تشـــهد القمـــة إطـــالق ”تقرير 
التواصل االجتماعي العرب“، الذي يقدم نظرة 
شـــاملة لواقع التواصل االجتماعي في العالم 

العربي، وذلك من خالل رصد كل توجهاته.
وأشاد جمال سند السويدي، مببادرة ”قمة 
رواد التواصـــل االجتماعـــي“؛ كونهـــا تكرِّس 
الدور احليوي الذي تضطلع به دولة اإلمارات 
علـــى الصعيديـــن العربي والعاملـــي، كمحرك 
للتطويـــر والتحديـــث ومواكبـــة التطـــورات 
اجلارية في مجال اإلعالم وغيره من القطاعات.

وأكـــد أهميـــة الـــدور املتنامـــي لوســـائل 
التواصل االجتماعي، ســـواء على املستويات 
السياســـية والثقافية والفكريـــة واالجتماعية 
والتربويـــة؛ مـــا يتطلـــب منح هذه الوســـائل 
أولوية استثنائية، سواء على صعيد التفاعل 
معهـــا من جانـــب القيـــادات أو املؤسســـات، 
مشـــيرا إلـــى أن مركز اإلمـــارات للدراســـات 
والبحوث االســـتراتيجية قد انتبه إلى أهمية 
الـــدور املرتقب لهذه الوســـائل منذ ســـنوات 
مضـــت؛ وقـــد انعكس ذلـــك في أجنـــدة عمله، 

وأنشطته العلمية.

} بغــداد – لم تكد تهدأ العاصفة التي تسببت 
فيهـــا تصريحات مستشـــار الرئيس اإليراني 
علي يونسي على الشـــبكات االجتماعية التي 
اعتبر فيها أن ”العـــراق عاصمة إلمبراطورية 
حتى نشـــرت وكالة إيرانيـــة مواقف  إيـــران“ 
علنيـــة غير مســـبوقة دعت فيهـــا العراق إلى 
التخلص من ”ثوب العروبة الذي ال يليق به“.

وحتت عنوان ”الوحدة بني إيران والعراق 
هاجم حســـن هانـــي زاده رئيس  البد منهـــا“ 
وكالـــة حترير مهر اإليرانية (شـــبه رســـمية)، 
فـــي مقـــال الـــدول العربيـــة ومـــن وصفهـــم 
ودعا العراق للوحـــدة مع إيران  بـ“العربـــان“ 
ألســـباب طائفية وتاريخية، وحض العراقيني 
على تـــرك ”العروبة املزيفـــة اجلاهلية وتراب 
وتغيير مالبســـهم بعيدا عن  الـــذل العربـــي“ 

”الدشداشة والكوفية والعقال“.
ولفتـــت ”مهر“ إلى أن األغلبية من ســـكان 
العـــراق ”معروفـــة بانتمائهـــا العقائدي إلى 
مذهب أهل البيت“، معتبرة أن هذا هو ســـبب 
عداء األنظمة العربية لها، مضيفة أن اإلرهاب 
يضرب ذلك البلد بسبب ”احلقد العربي الدفني 
إزاء أتبـــاع أهل البيت“ أي الشـــيعة، وأن ”كل 
شريحة عربية أو غير عربية ”شيعية ”معرضة 
ملثل هذه األحقاد“ معددة في هذا اإلطار سوريا 

ولبنان وباكستان وأفغانستان واليمن.
واتهمـــت اجلنراالت العـــرب بالتوجه إلى 
”مالهـــي الس فيغـــاس“ في حني ”هـــب القادة 
الشـــعب  لنصـــرة  اإليرانيـــون  العســـكريون 
العراقي“ في إشـــارة إلى قاسم سليماني ومن 

معه من مجموعات عسكرية إيرانية.

وتســـاءلت عـــن فائـــدة الوجود الشـــكلي 
للعراق في اجلامعة العربية، وطالبت البرملان 
العراقـــي بـ“وحـــدة ال بـــد منهـــا“ بـــني إيران 

والعراق بعيدا عن ”تراب الذل العربي“.
وأثـــار املقال ضجة واســـعة لـــم تهدأ على 

املواقع االجتماعية.
وقال مغردون إنه لم يســـبق للجارة املارقة 
أن عّبـــرت عـــن نواياهـــا مبثل هـــذه الصفاقة 
في حتليل سياسي ”يقطر حقدا“،  و“الوقاحة“ 
رغـــم أن األمـــر متـــداول كثيرا في األوســـاط 
الشـــعبية حيث أصبحت كلمة ”عربي“ شتيمة 

يوّجهها اإليرانيون لبعضهم البعض!
وانتقد  ناشـــطون دغدغة املشاعر املذهبية 

للشيعة العراقيني خدمة ملشروع إيران.
ويقول مغـــردون إن ”حرس إيـــران بعدما 
ابتلعـــوا العـــراق، يحلمـــون ’بابتـــالع بلدان 
ســـوريا، لبنان، باكستان، أفغانستان  أخرى‘  
واليمـــن ضمـــن البلـــدان التي تتعـــرض إلى 
اضطهاد جهات متطرفة بدوافع طائفية بحتة 

راح ضحيتها اآلالف من أتباع أهل البيت“.
وكتب مغرد ”بعض شيعة العراق موالون 

إليران الشيعية هذا هو املشكل“.
واســـتدرك ”لكـــن عليهـــم  أن يعلمـــوا أن 
األغلبية الشيعية األحوازية لم تسلم من بطش 
هؤالء الذيـــن حاولوا طمـــس معالم وجودهم 
فـــي األحواز (عربســـتان) وصهرهم في بوتقة 

التفريس“.
يذكر أن دعوة زاده القت قبوال من بعضهم 
وعلق أحدهم ”نســـمع كثيرا عن العروبة، فهل 
مـــن املمكن أن ينبري شـــخص مـــا ويعطيني 

تفاصيلهـــا وامتيازاتهـــا لي كعراقـــي مثال؟“ 
وتساءل آخر ”ماذا جنى العراق من أمة العرب 
غير االنتحاريني وفتاوى التكفير والقتل.. الكل 

يدعو  إلى قتلنا.. سئمنا عروبتكم الوقحة“.
وقـــال آخـــر ”صحيح هي فكرة حســـنة أن 
يتوحـــد بلد مـــع بلد ولكن هل مـــن املعقول أن 
يتوحد بلد يكره العرب مع بلد عربي، فعن أي 

وحدة يتكلمون بني العراق وإيران“.
وكتب معلق ”عندما يقبل املواطن العراقي 
الشيعي العيش بكل هذا الفقر والذل واإلهانة 
في ظل حكـــم عمالء إيران فـــي العراق، فاعلم 
أن أجهزة غســـل األدمغة شـــغالة بشكل كبير 

وحتقق جناحات غير متوقعة..“.
وعـــن خطـــة إيـــران لضـــم العـــراق توقع 
ناشطون أنها ســـتعمد أوال إلى بث الفتنة في 
كل أنحـــاء العراق مثلما هو الواقع اآلن، ثانيا 
تهجير وقتل العرب السنة (وهو ما يحصل اآلن 
على أيدي امليليشيات الشيعية) ثم االستفراد 
بالعرب الشـــيعة وخلق الصراعات العشائرية 
بينهم وتصفية رموزهم وبعدها ضمهم إليران 
ومـــن ثمة تهجيـــر وقتل العرب الشـــيعة (كما 
هو حاصـــل اآلن للعرب األحوازيني) ثم الطور 
الســـادس واألخير االســـتيطان الفارســـي في 

العراق الستعادت أمجاد الساسانيني.
ويقول مغـــردون إنـــه لتنفيذ مشـــروعهم 
هذا بـــدؤوا يروجـــون لســـليماني وغيره من 
القادة اإليرانيني ليكونوا مبثابة من يؤســـس 
للعراق الفارسي اجلديد. ولم يستبعد مغردون 
”ســـيأتي يوم يترحم فيه الشـــيعة العرب على 

صدام حسني“.
التعصـــب  عـــن  ”بعيـــدا  مغـــرد  وســـخر 
واسترجاع ألحداث التاريخ.. ألم يكن صاحب 
العقال والدشداشة هو من أزال اإلمبراطورية 
الفارسية من على وجه األرض… أليس صاحب 
العقال والدشداشـــة هو من جعـــل الفرس في 
غياهـــب املاضي… ألم تكن بـــالد فارس تأمتر 
بأوامـــر صاحب العقال والدشداشـــة…  ألهذه 
الدرجـــة متلككـــم احلقد والكراهيـــة… أتبكون 

على إمبراطورية بائسة ومهلهلة“.
وقال مغـــرد آخـــر ”كفوا عـــن خزعبالتكم 
وتفاهاتكم وآمنوا بحجمكم… ال تعيشـــوا في 
وهـــم املاضـــي وال تدعوا األمراض النفســـية 

تفتك بكم“.
وكتب مغـــرد ”ما يقوم بـــه اإليرانيون من 
دعم حلزب الله أو احلوثيني أو شـــيعة العراق 
أو حماس أو النظام الســـوري ليس حبا فيهم 
أو دفاعـــا عن الشـــيعة وإمنا هدفـــه مصلحة 
اإليرانيـــني فقط.. تلك اجلماعات التي تســـخر 
مـــا هي إال ورقة يســـتنزفها النظـــام اإليراني 
لغاياته وأهدافه وما إن ينتهي دورها ستلقى 
على قارعة الطريق مهملة منكســـرة منبوذة… 
على شـــيعة الدول العربيـــة أن يعوا أن الوالء 

ألوطانهم ال للصعاليك“.
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تابعوا

@vh
ال أقبح ممن دافع ( سرًا او جهروا، 
قـــوال او صمتـــا) عـــن ميليشـــيا 
احتجزت رجل دولة كخالد بحاح.. 
وجوه ال تخجل وال تعرق حتى في 

صيف حار! 
******

@Mgrady2011 
خالل الــــ٤ أعوام األخيـــرة قدمت 
الســـعودية لليمـــن ٨ مليـــار دوالر 
مباليـــني  نفطيـــة  منـــح  بجانـــب 
الـــدوالرات. فـــي املقابل لـــم تقدم 
#إيـــران دوالرا واحـــدا منـــذ قيـــام 

اجلمهورية.
******

@maldhabyani  
جـــالل  احلوثـــي  داخليـــة  وزيـــر 
الرويشـــان يسيء إلى تاريخ أسرة 
"آل الرويشان" العريقة التي وقفت 
إلى جانب احلق في مواطن كثيرة 

من ثورة سبتمبر وحتى فبراير!
******

@LutfiNoaman  
مع االعتذار لشـــاعر اليمن الراحل 
محمـــد محمـــود الزبيري: ســـجل 
مكانك في التاريخ يا "ألُم" فها هنا 
"ُتنعُث" األجيـــال واألُمم #اليمن_

املنعوث.
******

@ghurab77  
كبار السن في اليمن ظاهرة محيرة 
للعالـــم عني على امـــرة وعني على 

املقبرة.

@generalhajjar  
كلما اصّر حزب الله على #ميشال_
لرئاســـة  وحيـــد  كمرشـــح  عـــون 
اجلمهورية! كلما تأكد عدم رغبة هذا 
احلـــزب لوصول عون حتديدا! أو أي 

رئيس آخر إلى قصر بعبدا.
******

@FaresSouaid  
قال لـــي احدهم إن مواطنـــا لبنانيا 
قبل يد العماد عـــون في العلن وهذا 
يدل عـــن ازمة الناس وعمقها يظنون 
ان فالنـــا او فالنا منقذ لهم. عوارض 

مرضية.
******

@3anzehWalo6aret  
أميركا حذفـــت حســـن نصرالله من 
قائمـــة اإلرهاب.. يذكـــر أنه قال يوما 
إذا صرنا مع أمغيكا في طرف واحد 
البد مـــن اجتماع طـــوارئ لنرى أين 

أخطأنا.
******

@iTarek_M   
#تعو_نضحك_عثـــورة_االرز: 
اللبناســـورّيون،  هـــم  هـــؤالء 
واللبناإيرانيون، أكيد مش لبنانيون 

١٠٠٪ متل الناس الشرفاء.
******

@generalhajjar  
سالح  لوال  #نواف_املوسوي:  يقول 
#حزب اللـــه لكان اللبنانيـــون امواتا 
أو مهّجريـــن، باحلقيقة! لوال ســـالح 
احلـــزب لكان الســـيد موســـوي هو 

لبناني وليس ايرانيا.

@Nedal  
الشنار صار ينشـــر مواعظه فيديو 
سناب وحجاج العجمي فيديو على 
انســـتغرام.. اييييه الله يرحم أيام 

الصور حرام يطلع منها جني.
******

@DrAlkhodairy
ًاحلجامـــة مطابقة للتبرع وليســـت 
إخراج دم فاسد، لو كان فاسدا ملات 
الشـــخص، احلجام يجمعه بالشفط 
فينقطع األوكســـجني فيصبح ازرق 

فيعتقد احملتجم انه فاسد.
******

 @Alhajlah  
بعـــض احملرفـــني مـــن املتعصبني: 
أن تلحـــد وتصبـــح من أهـــل الكفر 
واإلحلاد أحب إليهم من أن تخالفهم 
في فكرهـــم املتطـــرف وتنقدهم من 

منطلق ديني وأدلة شرعية!
******

@M_0g  
حتتقـــر العـــرب املقيمـــني، وتهـــني 
العمال اآلســـيويني، وتســـتلم راتًبا 
دون جهـــد، وتخرق نظاًمـــا وتدمر 
ملـــًكا عامًا... ثـــم تشـــكر الله على 

دينك! ما دينك؟
******

@Abadi1Abadi  
كل مقال غربي أقرأه عن الســـعودية 
إال وُيختم بتذكير "املرأة السعودية 
هي البلد الوحيد في العالم الذي ال 

يسمح للمرأة فيه بالقيادة"...!
******

@JudiciousArab 
حذرت "الصحة" مـــن مخالطة اإلبل 
التـــي تقـــل أعمارهـــا عن ســـنتني، 
مؤكـــدة أن أغلبها يحمـــل فيروس 

#كورونا قلنا لكم االختالط مو زين.

@alarabonline
العرب اللندنية

@Tarek_Tarek  
انا اعلم مدى تواضع الرئيس ولكن 
ايضا أعلم مدى قدرة املصريني على 
صناعة الفرعون فهناك شـــعرة بني 
التقدير والتأليه فاحذروا فهو ليس 

بخالد.
******

 @AlyaaGad  
وزيرة التضامـــن االجتماعي هزأت 
موظفة تعلمها عن ســـوء تصرفات 
األطفال مع األسر البديلة! يا سيادة 
الوزيرة كالم املوظفة صح وأنت من 

حتتاج إعادة تقييم!
******

@nabilelhalfawy  
عندمـــا ســـمعت مـــا قاله رؤســـاء 
مصـــر  عـــن  (األجنبيـــة)  الوفـــود 
تذكـــرت  واملؤمتـــر..  ورئيســـها 
مواقـــف (مصريني) أو هكذا يدعون 
يســـتحون؟! أو على  وتساءلت: أال 

األقل يتوارون؟
******

@AL_TIMOo  
املعارض الذكي لو حتى غير وطني 
يعرف متى يســـبح مع تيار النجاح 
الواضـــح حلكومتـــه حتى يكســـب 

مصداقية يستثمرها وقت فشلهم.
******

@shadymruan
لطمة جديدة ألردوغان من اخلارجية 
املصرية التي أخطرت تركيا بإلغاء 
علـــى  ســـلملي  الـــرورو،  اتفاقيـــة 

األسعار التي ستشتعل يا برنس.

@HadiAlabdallah 
أيهـــا املقامـــرون علـــى حياتنـــا.. 
الالعبـــون  بدمائنـــا..  املتاجـــرون 
بأرواحنا أنتم شـــركاء األســـد في 

اجلرمية.
******

@jameel___  
#ســـرمني_تختنق بشار يعود إلى 
هوايتـــه بقتـــل األطفـــال بالغازات 
السامة، ثم يأتي من يؤيده ويبارك 

غاراته. 
******

@muhydinlazikani 
تصريح كيري بشـــأن االســـد الذي 
وصححتـــه  حلفـــاؤه  اســـتنكره 
وزارتـــه والبيـــت االبيـــض كان له 
هدفـــان دغدغة ظريف قبل جلســـة 
النووي ورفع معنويات الشـــبيحة 

في سوريا.
******

@RAFRAFI_MED  
٣٤ مجـــزرة في ســـوريا منـــذ ٢٠١١ 
منها: ٣ لداعـــش ٢ جلبهة النصرة 
٢ للمعارضـــة املســـلحة ٢ لقـــوات 
التحالف يعنـــي املجموع ٩ ويبقى 
٢٥ مجزرة! ترى من الذي اقترفها؟

******
@shakerzalloum  
مـــرت أربع ســـنوات علـــى أحداث 
ســـوريا مارســـت قـــوى الشـــر كل 
شـــرورها دمرت البنى التحتية من 
شبكات كهرباء وماء  دمرت مراكز 

األبحاث  قتلت العلماء ملاذا؟

لبنان

مغردون عراقيون وعرب ينتقدون حتليال سياســــــيا غير مســــــبوق ”يقطــــــر حقدا“ لـ“أبواق 
اجلارة املارقة“ دعت العراق إلى التخلص من ثوب العروبة.

hethamw 
تونس بلد األمـــن واألمان #غرد_

بكذبة
@hakim1zed  

******
إغـــالق الطرقـــات جرميـــة يعاقب 
عليها القانون، لتعطيه امليكروفون 
وتسانده في جرميته. فهمت؟

******
@3adi
توافـــق داخل نـــداء تونس يؤجل 

عملية االنفجار الى موعد الحق!
******

@korbat89
ارهابي داعشـــي تونســـي يســـلم 
نفســـه وســـالحه إلى االمـــن على 
احلـــدود هربا من ليبيـــا. ويطمئن 
التوانسة بأن زمالءه راجعون لكن 

ال خوف منهم.. ال يا شيخ. 
******

@fati0208
النيابـــة ترفض طلـــب االفراج عن 
معز بـــن غربيـــة وميغالو.البد ان 
النيابة متأكدة من حجم وخطورة 
القضيـــة. والبد ان رؤوســـا كبيرة 
مورطة. هل سنرى قضاء مستقال؟

******
@3icharajel7
هضـــم جانـــب موظـــف عمومـــي، 
ارتكاب امر موحش في حق رئيس 
الدولة تهم عجيبة باش منقولوش 

غريب.

مركز اإلمارات يفوز بجائزة إيران مصرة: العروبة ال تليق بالعراق

رواد التواصل االجتماعي

مغردون يقولون إن جوهر المشكل هو أن «بعض شيعة العراق موالون إليران الشيعية»

الدكتور جمال السويدي يحتفي بتسلم الجائزة من الشيخ محمد بن راشد

[ مغردون ينتقدون وقاحة إيران في التعبير عن نواياها االستعمارية

أعلنت شـــركة فيســـبوك عبر مدونتها الرســـمية، عن سلســـلة توضيحات بخصوص معايير وقواعد النشـــر على موقعها، مقدمة الئحة مفصلة 

حول ما تمنع وما تســـمح بنشـــره. وتنص قواعد فيسبوك الجديدة على حظر الصور اإلباحية، والتعليقات التي تصف أفعاال جنسية. كما تحظر 

«اإلرهاب»، إلى جانب الصور أو التعليقات التي تحتوي على تنمر أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. المنشورات الخاصة بالترويج لـ
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ال تزال أبواب تونس الخمســـة وهـــي «باب البحر} و«باب الجديد} و«باب ســـعدون} تحقيق

و«باب الخضراء} و«باب العسل}، تقاوم االندثار بعد أن تالشت أغلبها مع ما عرفته 

البالد من تطورات عبر تاريخها.

تخلـــد أبواب مدينة تونس العتيقة جزءا مـــن تاريخ هذه املدينة، إذ طاملا كانت 

تـــؤدي وظيفة هامة فـــي العصرين األغلبـــي والحفصي، حيث كانـــت تتحكم في 

دخول التجار وخروجهم لدواع  أمنية.

كانـــت األبواب التـــي تحيط بمدينة تونس نافـــذة تحيطها من كل جانب 

وتجعلها منفتحة على عاملها الخارجي، مشـــدودة بأسوار وأعمدة لتحمي 

املنازل والدكاكني التي كانت بداخلها.

يسرى وناس

} أحصــــى علمــــاء اآلثــــار بتونــــس 24 بابــــا 
كانــــت تحيــــط بالمدينــــة عبــــر ســــور داخلي 
و”باب ســــويقة“  مــــن أهمها ”بــــاب البحــــر“ 
وأبواب أخرى متصلة بســــور  و”باب منارة“ 
و“باب  خارجــــي من أهمهــــا ”باب ســــعدون“ 
و”باب  العســــل“  و”باب  عبدالســــالم“  سيدي 

الخضراء“.
وكانت هذه األبــــواب نافذة مدينة تونس عبر 
التاريــــخ، تحيطها مــــن كل جانــــب وتجعلها 
منفتحــــة علــــى عالمهــــا الخارجي، مشــــدودة 
بأســــوار وأعمدة لتحمي المنــــازل والدكاكين 

التي كانت بداخلها.
واندثرت أغلب تلك األبواب وتالشــــت مع 
ما عرفتــــه تونس من تطــــورات عبر تاريخها 
حالت دون صمود هذه المعالم الّتاريخية، إال 
أن 5 أبواب وهي ”باب البحر“ و”باب الجديد“ 
و”باب  الخضــــراء“  و”باب  ســــعدون“  و”باب 

العسل“ ال زالت تقاوم االندثار.
وصمــــدت هذه األبواب أمــــام ما مر عليها 
من عصور وعهود وحروب، منذ دولة األغالبة 
(800-909 ميالديــــة) تاريــــخ تشــــييد أول هذه 
األبواب، مــــرورا بالعصــــر الحفصي (1229 - 

1574 ميالدية) وإلى يومنا هذا.
وخلــــف كل باب مــــن هذه األبــــواب قصة 
وداللة اتخذ منها تســــميته، حســــب الباحث 
في اآلثار اإلسالمية، فتحي الجراي، الذي قال 
إن أبــــواب تونس تصنف إلــــى أبواب داخلية 

وأخرى خارجية.
وأضــــاف أن المدينة عرفــــت عبر تاريخها 
ســــورين أحدهما داخلي وهــــو النواة األولى 
للمدينة ويعود لفترة دولة األغالبة، وضم في 
بدايــــة بنائه 5 أبواب وهــــي: باب البحر، باب 
ســــويقة، باب الجزيرة، باب أرطة (باب منارة 

حاليا) وباب قرطاجنة.
أما السور الخارجي فقد ”تشكل فيما بعد 
عندما تشــــكلت مجموعة من األرباض (أحياء 
ســــكينة توجــــد خــــارج المدينة) قبالــــة باب 
الجزيرة من الناحية الجنوبية وباب ســــويقة 

من الناحية الشمالية“، وفق الجراي.

 وأشـــار الباحـــث إلى أن ”هـــذه األرباض 
تكونت بســـبب هجرة بني هالل في عام 1050 
ميالدية (مـــن أشـــهر الهجـــرات العربية إلى 
شـــمال أفريقيا) وهناك مجموعـــات فّرت أمام 
زحف بني هالل واستقرت على أبواب المدينة 
لتتطـــور هـــذه األحيـــاء مـــا جعل الســـلطات 
الحفصية (1229-1574 ميالدية) فيما بعد تقيم 
أبوابا خارجية مثل: باب سعدون، باب سيدي 
عبدالسالم، باب الخضراء، باب العسل، وكلها 

تقع شماال“.
أما جنوبا، وفق الجـــراي، فـ“هناك أبواب 
أخرى مثـــل: باب الجبالية، بـــاب المرقد (كان 
مخصصـــا لنقل الّدواب باعتبار أنه يفتح على 
المرقد الّذي كان إسطبال للحيوانات في العهد 
الحفصي)، باب ســـيدي قاســـم، بـــاب عالوة 

(يسمى اليوم باب عليوة) وباب الفلة“.
وأوضح أنه ”باإلضافة إلى ذلك كانت هناك 
أبـــواب أخـــرى خاصة بالقصبة (مقر رئاســـة 
الحكومة اليوم وعدد كبير من الوزارات) على 
اعتبارهـــا كانت تمّثل مركـــز الحكم منها: باب 
انتجمي (تســـمية بربرّية تعني باب المنزل)، 
بـــاب الغدر (بـــاب ســـّري يفضي إلـــى خارج 
المدينـــة)، بـــاب القصبـــة، وهي كلهـــا أبواب 
مخصصة أساســـا لعبور الحكام وحاشيتهم 

ووزرائهم وليست للعامة“.
ولفت الباحث إلى أن ”أبواب مدينة تونس 
لـــم تبن دفعة واحـــدة، بل إن األبـــواب األولى 
بنيـــت مـــع الســـور األول للمدينة زمـــن دولة 
األغالبـــة مثل: باب البحر، باب ســـويقة، باب 

الجزيرة، باب أرطة وباب قرطاجنة“.
وبين أن ”هذه األبواب لم تبق على حالها، 
وإنمـــا خضعت لظـــروف أمنيـــة واقتصادية 
خـــالل الفترات التي عاصرتهـــا ليضاف إليها 
فـــي الفترة الحفصية كل مـــن باب جديد، باب 

بنات، وبني باب منارة مكان باب أرطة“.
ووفـــق الباحث في اآلثار اإلســـالمية، فإن 
”هـــذه األبواب كانـــت تغلق ليال لـــدواٍع أمنية 
وأيضا لدواع اقتصاديـــة لمنع دخول التجار 
دون دفـــع ضرائـــب وهـــو مـــا كان يجعلهـــم 
يرابطـــون قبالـــة الباب قبل صـــالة الفجر في 
انتظار إشـــارة الدخول، وفي عهد االستعمار 

الفرنســـي لتونس تـــم إبطال غلـــق األبواب“. 
وتخلـــد أبواب مدينـــة تونـــس العتيقة جزءا 
مـــن تاريـــخ المدينـــة، إذ طالما كانـــت تؤدي 
وظيفة هامة في العصرين األغلبي والحفصي 
خاصـــة أنها كانت في عالقـــة وطيدة بالحياة 
االقتصاديـــة للمدينة من حيـــث دخول التجار 
القادمين من مناطق أخرى أو على المســـتوى 
األمني، حيث كانت إلى جانب األسوار تحمي 

المدينة زمن الحرب والسلم أيضا.
ويرى الجـــّراي أن ”أبـــواب مدينة تونس 
تحتـــاج اليوم إلـــى عناية أكبر من الســـلطات 
باعتبارهـــا تمثـــل أحـــد المعالـــم التاريخية 
المهمة في البالد وأحد رموز الحضارات التي 

تعاقبت على تونس“.
وكل تســـمية لهـــا داللـــة، إذ مـــن المعلوم 
تاريخيا أن كل اســـم يطلق على المنطقة التي 
يـــؤدي إليها ويفتح عليها، فـ”باب الســـويقة“ 
هو تصغير لكلمة سوق، وهناك روايات تقول 
إن بئـــرا كانت توجد في تلـــك المنطقة، وكان 
يجتمع حولها السقاؤون الذين يأخذون المياه 
ويتجولون بها لســـقي األشجار والنباتات في 

المدينة، حسب الجراي.
أما ”باب منارة“ فقد أخذ مكان ”باب أرطة“ 
وأرطة قائد عسكري قتل في المكان الذي أنشئ 

فيه الباب في معارك فتح مدينة تونس.
”باب ســـعدون“ فأخذ تســـميته نسبة إلى 
رجل صالح كان يســـمى ”أبا سعدون األسمر“ 
كان كثيـــرا مـــا يرابط بذلك المـــكان، في حين 
جاءت ألن الســـلطان  أن تســـمية ”باب بنات“ 
أبوزكريـــا الحفصـــي (1229-1249) تبنى بنات 
عدوه يحيى بن غارية الثالث ورباهن في قصر 
واقع قرب هذا الباب، فيما يفتح ”باب العسل“ 

على درب ابن العسال ويباع فيه العسل.
يشـــرف علـــى جزيرة  و”بـــاب الجزيـــرة“ 
”شـــريك العبســـي“، الذي كان واليـــا لمنطقة 
الوطـــن القبلي (محافظة نابل حاليا بالشـــرق 

التونسي).
تعود لكونه جديدا  وتسمية ”باب الجديد“ 
مقارنـــة بباقي األبواب القديمة التي أنشـــئت 
قبلـــه، ومـــن خصوصياته أنه إلـــى اليوم ظل 
محافظا على مميزاته التاريخية والمعمارية، 

وهو يتميز بمدخله المنعرج.
واســـتمد ”باب البحر“ تســـميته من كونه 
يشـــرف على جهة  البحر، فـــي حين كان ”باب 
مطال على حديقـــة خضراء ومنها  الخضراء“ 

جاء اسمه.

الدخول إلى تاريخ تونس عبر أبوابها الخمسة

«باب سعدون} كان في األصل يحتوي على قوس واحد وأصبح منذ سنة ١٨٨١ بثالثة أقواس 

تشتهر مدينة تونس بأبوابها التاريخية التي بنيت قبل قرون عدة، ومن أصل ٢٤ بابا كانت 
حتيط باملدينة داخليا وخارجيا لم يتبق منها ســــــوى ٥ أبواب ال تزال قائمة إلى اليوم، في 

حني ما زالت التسميات األخرى تطلق على أماكن وجود األبواب املندثرة.

أقواس «باب الخضراء} التاريخية واجهة األحياء واألسواق الشعبية التونسية «باب بحر} يربط شارع الحبيب بورقيبة بأسواق املدينة العتيقة في العاصمة التونسية



نهى الصراف

} شـــهدت اآلونـــة األخيرة حـــاالت عديدة من 
إيـــذاء النفس بدنيا من قبـــل مراهقين من كال 
الجنســـين وفي جميـــع أنحـــاء العالم، بطرق 
تتمثـــل في جـــرح أو حرق أجزاء من الجســـد 
وربما يتعدى األمر هذا النطاق إلى العديد من 
محاوالت االنتحار التي ينجح أغلبها بصورة 

مؤسفة.
وتشـــير اإلحصائيـــات إلـــى أن 15 بالمئة 
مـــن الشـــباب والمراهقين مـــروا بتجربة من 
هذا القبيـــل في إيذاء النفـــس، بصرف النظر 
عن األســـباب التـــي دفعتهم إلـــى ارتكاب هذا 
الجرم بحق أنفســـهم. وما يثير القلق حقا أن 
المراهقيـــن الذيـــن يعانون من شـــكل أو أكثر 
من أشـــكال العنف الموجه للذات سيعاودون 
محاوالتهـــم هذه حتى بعد تقدمهم في الســـن 
إلـــى مراحـــل عمريـــة مختلفـــة، فـــي حين أن 
الفتيات فـــي األعمار ما بيـــن 24-15 عاما هن 
األكثر عرضة لمحاوالت إيذاء النفس، مما يدق 
على اآلبـــاء والمربين ناقـــوس الخطر بأنهن 
على استعداد في المستقبل الرتكاب محاوالت 

انتحار قد تودي بحياتهن.
وضعت ليـــز كويـــش، الكاتبـــة والباحثة 
األيرلنديـــة في علم النفـــس التربوي، خالصة 
تجربتهـــا فـــي التعامـــل مـــع حـــاالت كثيرة 
لمراهقيـــن وبالغيـــن أيضا يعانـــون من نوع 
معين من حاالت إيذاء النفس مع ما يصاحبها 
من أفكار انتحارية، خالل فترة عملها في مركز 
للعالج الســـلوكي خالل الـ20 عاما الســـابقة، 
مـــن خالل كتـــاب يمثـــل مرجعا مهمـــا لآلباء 
والمهتميـــن الذيـــن يتعاملون مـــع حاالت من 

هذا النوع. ويناقش الكتاب، ماهية األســـباب 
التي تدفع الشـــباب إلى إيذاء أنفســـهم وأهم 
العالمـــات التحذيريـــة التـــي تنبـــؤ بأفعالهم 
هذه، إضافة إلى ســـبل التعامـــل معها لتالفي 

نتائجها الكارثية.
وترى كويش أن محاولة المراهقين إلحاق 
األذى بأنفســـهم، ال يعني بالضـــرورة رغبتهم 
في إنهـــاء حياتهـــم، بل هي وســـيلة تواصل 
مـــع اآلخرين مختلفـــة عن المعتـــاد، كما أنها 
طريقـــة للتعبير عـــن االضطرابات النفســـية 
ومتنفس للتفريج عن الهمـــوم الداخلية التي 
يعانونها بصمـــت وال يجرؤون على اإلفصاح 
عنهـــا لآلخريـــن. بمعنى آخر، يحـــاول هؤالء 
المراهقين إنهاء آالمهم النفسية بتحويل األلم 

إلى الجسد ليقوم ببقية المهام. 
ومن خالل تجربتها في التعامل مع حاالت 
مشابهة لمراهقين في سن 12 فأكثر تؤكد على 
أن هنالـــك أفكارا ومخاوف ومعاناة مشـــتركة 
تجمع أغلب أصحاب الحاالت ويدور معظمها 
في إطار الصـــراع الفردي مـــع النفس وردود 
األفعـــال المتطرفـــة وغير المنطقيـــة لتطمين 
جملـــة من المخـــاوف النفســـية مثـــل القلق، 
الشعور بالعزلة وبالتعب الجسدي المستمر، 
اليـــأس واالكتئاب النفســـي، عدم اإلحســـاس 
باالنتماء وغياب الثقـــة بالنفس واآلخر، وهو 
ما أطلقت عليـــه مصطلح ”متالزمة االنهزامية 
الذاتيـــة“. والمتالزمة تعبر عـــن مجموعة من 
األعراض والخصائص النفســـية التي تحدث 
في آن واحد مع تكرارها، وهي تمثل اضطرابا 

نفسيا وليس مرضا عقليا.
ويعاني هؤالء في العادة من مشاعر قاتمة 
تغيم على ســـماء حياتهـــم وتمنعهم من رؤية 
شـــعاع األمل ومشاعر الشـــباب في دواخلهم. 
وتـــرى ليز كويـــش، أن ”متالزمـــة االنهزامية 
الذاتيـــة“ تعمل كـــروح شـــريرة تتلبس عقول 
وأرواح هؤالء المراهقين والشـــباب، وأغلبهم 
ال يمتلكون الوسيلة لطردها وبعضهم ال يعلم 
بوجودها من األســـاس. وما يزيد من مخاوف 
المربين، أن معظم المراهقين الذين يحاولون 

إيذاء أنفسهم يميلون إلى إخفاء آثار الجروح 
أو الحروق التي يســـببونها ألجســـادهم، مع 
معاناتهـــم الحقا من شـــعور متعاظـــم بالذنب 

والخجل. 
وهنالك أســـباب عدة لمعانـــاة المراهقين 
من هـــذه المتالزمة أكثرها انتشـــارا: تعرض 
المراهق لالعتداءات الجســـدية أو الجنسية، 
انفصال األبوين، تنمر األصحاب في المدرسة، 
ضغوط الدراسة وتجارب الفشل وربما التوتر 
النفســـي الذي يصيب بعض الفتيات في فترة 

الحيض.
وتنصح المؤلفة والخبيرة النفسية اآلباء 
والمربيـــن الذين يستشـــعرون عالمات معينة 
تفيـــد أن أبناءهـــم يقعون ضحيـــة لمحاوالت 

إيـــذاء النفس أو فـــي طريقهم إلـــى ذلك، بأن 
يلتزمـــوا جانـــب الحـــذر ويتخـــذوا بعـــض 
اإلجراءات االســـتباقية: منهـــا أن يتم التعامل 
مع المراهق بأســـلوب هادئ وعدم اســـتخدام 
أســـلوب المواجهـــة المباشـــرة وتعنيفه أمام 
اآلخريـــن، كذلـــك اســـتخدام أســـلوب الحوار 
البّنـــاء والحـــرص على تقديم المســـاعدة مع 
بعض األســـئلة المباشرة عن أســـباب التغير 

في السلوك.
كمـــا يجب أن يعكس أســـلوب الحوار هذا 
صيغـــة التعاطف وتجنب اتخـــاذ موقف الند 
للنـــد ألن الطريقة العنيفة في الحوار قد تؤدي 
إلـــى نتائج عكســـية وقد تزيد األمور ســـوءا، 
إذ أن مـــن أهـــم األســـباب التي تدفـــع ببعض 

المراهقين إلى إيذاء أنفسهم هو فقدان ثقتهم 
باآلخرين وعدم احترام مشـــاعرهم ومعاناتهم 
وغياب الحوار الجاد مع اآلباء، في حين يجب 
احترام طريقة تعبير األبناء عن مخاوفهم هذه 
والتـــي يغلب عليها القلـــق والغضب والنقمة 

على اآلخرين.
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◄ أكد الدكتور معتز عبدالله، 
عميد كلية اآلداب بجامعة القاهرة، 

أن نسبة 96 باملئة من الطالبات 
يتعرضن للتحرش وأن هذه النسبة 

مؤسفة، وأن حتى الطالبة املتنقبة لم 
تسلم من ذلك.

◄ أضافت وزارة التعليم البريطانية 
مادة التربية اجلنسية إلى املناهج 
املدرسية، بهدف إفهام التالميذ في 

أي عمر ميكن ممارسة اجلنس. وبدأ 
تنفيذ البرنامج اجلديد في املدارس، 

دون إجبار الطالب على حضور 
الدروس اخلاصة بذلك.

◄ كشفت دراسة جديدة أن 
األشخاص يتوقفون عن االهتمام 

بآراء اآلخرين مبجرد بلوغهم الـ40 
عاما. ويتناقض هذا املوقف بينهم 

في مرحلتي العشرينات والثالثينات.

◄ أظهرت دراسة أميركية جديدة أّن 
اجلهة اليسرى من الوجه أكثر جماال 

من اجلهة اليمنى، وقال العلماء 
إّن نتائج الدراسة قد تساعدهم في 

تفسير اعتماد الفنانني على هذه 
اجلهة أكثر في رسوماتهم.

مت طبيبة بريطانية تدعى  ◄ نظَّ
آشلي ويت، وتعمل في السجل 
الطبي، وقفة ضد التمييز على 

أساس اجلنس داخل مهنة الطب، 
كما تلقت عددا من الرسائل التي 
عبرت خاللها طبيبات من أنحاء 

العالم عن تضامنهن معها.

◄ طالبت جلنة برملانية احلكومة 
البريطانية بتحمل مسؤوليتها 
عن الفشل في تقدمي املسؤولني 

عن عمليات ختان اإلناث للعدالة 
ووصفت عدم حتركها حلماية 

الفتيات بأنها ”فضيحة قومية“.

باختصار

[ المشاعر القاتمة تلبد حياة بعض المراهقين [ متخصصون ينصحون األهل بتجنب الحوار العنيف مع أبنائهم
يعاني بعض األشخاص من سوء فهم الذات أو سوء فهم اآلخرين لهم أو التعرض لإلهانة 
النفســــــية أو البدنية من قبل أفراد أســــــرهم أو أصدقائهم، لذلك، يتخذ رد فعلهم اجتاها 
عنيفا في محاولة إليذاء الذات بشــــــتى الطرق البدنية أو النفســــــية، وهو ضرب من عقاب 
النفس على جرم لم يرتكبوه في حقيقة األمر. يزداد هذا األمر خطورة كلما كان املرء في 

سن صغيرة وحتديدا في سن املراهقة.

جمال

النوم الصحي مفتاح 

جمال بشرتك

إيذاء النفس وسيلة صامتة للتعبير عن االضطرابات

أكد العلماء على أن اللبان «العلكة} ينظف األســـنان كالفرشـــاة 

والخيـــط الخاص لذلك، ولكنها بعد نصف ســـاعة تفقد خواصها 

والبكتيريا التي التصقت بها تعود ثانية إلى الفم.

حَذرت دراسة أميركية من أن التعرض للرصاص، كالذي يوجد في 

أحمر الشفاه مثال ، يمكن أن يؤثر في الصحة العقلية لإلنسان مما 

قد يضر بمعدل ذكائه وقدرته على التعلم.

يعتبـــر األناناس من الفواكهة األساســـية التي يجـــب أن تتناولها 

املـــرأة خالل الحمل بســـبب احتوائه على نســـبة عالية من العناصر 

الغذائية التي تساعد الجنني على النمو بشكل صحي وسليم.

محاولة املراهقني إلحاق األذى 

بأنفسهم، ال تعني رغبتهم في 

إنهاء حياتهم، بل هي وســـيلة 

تواصل مع اآلخرين

◄

«متالزمة االنهزامية الذاتية} 

تعمـــل كروح شـــريرة تتلبس 

عقول وأرواح هؤالء املراهقني 

والشباب

◄

حقائب

} كم حملتها معي!.. من بلد لبلد ومن 
بيت لبيت ومن محطة لمطار وميناء ونقاط 
تفتيش.. من بداية ألخرى ومن ِصفر آلخر.. 

من وجع لوجع ومن حرب لحرب.. كنت أنوء 
بترتيبها وحزمها وحملها والسفر بها، فهي 
رفيقة الدرب قبل أي رفيق.. وكنت أجهد في 

فتحها من جديد وإعادة محتوياتها ألماكنها 
الجديدة النهائية أو المؤقتة والمفترضة..

كم منها أثارت قلقي عليها في المطارات 
وكم مرة أجهشت من أجلها بالحزن 
واالفتقاد وكم من مرة هللت فرحا إذ 

وجدتها نصب عيني من جديد.. حقائب من 
كل نوع وصنف وحجم ووزن.. أحملها تارة 

في يدي أو أضعها على كتفي أو ظهري.. 
وتارة أخرى على قلبي وبين جوانحي وفي 

رأسي.. بعضها خفيف قّل حمله وزادت 
غالوته.. وبعضها ثقيل يكسر بثقله الجسد 

والنفس والضمير..
منها لألمتعة.. ومنها للكتب والقصائد 

واألوراق أو للصور والوثائق.. منها 
للنفائس واللوحات والتحف والمقتنيات.. 

وأخرى لألسرار واألمانات.. حقائب من 

أفراح ومسرات أو أحزان وأمراض.. 
وحقائب للنجاحات واإلبداعات وأخرى 
لألخطاء واإلخفاقات.. حقائب من أحبة 

راحلين.. وحقائب من جثث لبشر ال 
أعرفهم.. وأخرى ألبنية محطمة أعرفها 
وطرق مسدودة وجسور تمددت بعض 

أجسادها في النهر.. وحرائق وتوابيت 
وشواهد ومآس.. حقائب من وجوه وأقنعة 

ومواقف.. وحقائب من أماكن جميلة 
وأزمنة أجمل.. حقائب من أحالم وأمنيات 
وطموحات.. وأخرى من ذكريات وتواريخ 

منسية..
لطفولتي حقائبها مثلما لصباي 

وعمري الذي يمّر.. لحكايات جدتي حقيبة 
ولحكايات الحب في حياتي.. ولقراءاتي 

ومشاهداتي وحكايات صديقاتي وأصدقائي 
وعالقاتي وأسراري.. حقائب أطفالي 

وأحالمهم وأحالمي بهم وقلقي عليهم 
ودعواتي التي ال تكف..

يااااه!.. أحس أنني إذا ما ابتدأت لن 
أصل إلى نهاية وأنا أحاول أن أجمع أو 

أن استذكر حجم وكّم ونوع ما حملت من 
حقائب في رحلة حياتي مهما بدت قصيرة 

أو طويلة.. وكيف ولماذا وكم طال حملي 
لها واعتزازي أو عدم اهتمامي بها؟.. 

وكم كان حرصي عليها أو حجم اكتراثي 

باالحتفاظ بها أو االنتهاء منها؟..
وبقدر ما يتطلب مني حمل الحقائب 

من جهد ووقت وصبر وتركيز وطول 
أناة.. بيد أنه كان ينتهي غالبا ما أن أضع 
الحقيبة منهم على األرض وأبدأ بإفراغها 

من محتواها.. أو حين أفكر أو أقرر أن 
أتخلص منها وأال أعود إليها من جديد.. 

فال يمكن ألحدنا أن يبقى إنسانا سويا وهو 
يحمل حقائب كل األمتعة واألزمنة واألشياء 

مرة واحدة ويبقى ينوء بحملها إلى ما ال 
نهاية.. إال إذا كان مخلوقا متخّيال أو هرقال 

أو إلها..
يأخذنا حديث حمل الحقائب (الفعلية 

والمعنوية) إلى حكاية ذلك الكاهن البوذي 
العجوز الذي قام بحمل فتاة على كتفيه 

لمساعدتها على عبور النهر.. فجاءه كاهن 
شاب بعدئذ وسأله ”يا معلمي.. لماذا حملت 
هذه الفتاة على ظهرك وعبرت بها النهر؟“.. 

فأجابه المعلم ”لقد حملتها بضعة دقائق 
وانتهى األمر ونسيته.. فلماذا ما زلت أنت 

تحملها منذ تلك الحادثة وحتى اآلن؟!.. 
ال بد أن ثقل جسد الفتاة كان أخف وطأة 

بكثير على كتفّي من ثقل حكايتها على 
قلبك!.. وأتساءل: هل يمكن أن تتخلص منها 

اآلن إذا عرفت السبب؟..
صباحكم حقائب خفيفة وسفر جميل..

ريم قيس كبة

ل ل ل ا ل {

األلمانية  } قالت مجلـــة ”فرويندين“ 
إن النـــوم الصحي يعد بمثابة مفتاح 
الجمال للبشـــرة، حيث يقوم الجسم 
بإفـــراز هرمـــون النمو أثنـــاء النوم، 
والـــذي يعمـــل علـــى تجديـــد خاليا 
البشـــرة مـــن خـــالل طـــرد الســـموم 

واألحماض.
وللتمتع ببشرة نقية تشع نضارة 
وحيويـــة توصـــي المجلـــة المعنية 
بشؤون الجمال بالنوم لمدة 8 ساعات 
يوميـــا، مشـــيرة إلى أنه مـــن المفيد 
الكريمـــات الليلية،  أيضا اســـتعمال 
التي تســـاعد على طرد الســـموم من 
البشـــرة، مثـــل الكريمـــات المحتوية 
على خالصة نبات الجنكو أو خالصة 

نبات زهرة الحرير.
الدهنيـــة،  للبشـــرة  وبالنســـبة 
والتـــي تكـــون مســـامها مســـدودة، 
باســـتعمال  ”فروينديـــن“  توصـــي 
الكريمـــات الليليـــة المحتويـــة على 
أو حمض  حمض ”ليبوهيبدروكسي“ 
”الساليســـيليك“، حيـــث أنهـــا تعمل 
علـــى فتحها ومـــن ثمـــة تنقيتها من 

الرواسب والشوائب.
كما يعمل النوم على عالج الهاالت 
السوداء التي تكون السبب األساسي 
فـــي الحصـــول علـــى بشـــرة داكنـــة 
وشاحبة والتي تتزايد بشدة عند عدم 
الحصول على القدر الكاف من النوم.

يجب احترام طريقة تعبير األبناء عن مخاوفهم التي تغلب عليها النقمة على اآلخرين

دور المرأة حاسم في الحد من مخاطر الكوارث على المجتمع
} ســينداي (اليابــان)  - حث حوار للمشاركين 
فـــي المؤتمـــر العالمي الثالـــث إلدارة مخاطر 
الكـــوارث فـــي ســـينداي، باليابـــان، على بذل 
جهود أكبر لتعزيز الفرص واالستفادة الكاملة 
من قيادة المرأة في الحد من مخاطر الكوارث.
 وقالـــت مديـــرة برنامـــج األمـــم المتحدة 
العالمي لألغذية، إن في تســـليط الضوء على 
الجوانـــب اإليجابيـــة للمـــرأة فـــي التخطيط 
وصنـــع القـــرار مـــا يجعـــل مجتمعهـــا أكثر 
أمانـــا قبـــل وأثنـــاء وبعـــد وقوع الكـــوارث. 
وأكد مســـؤولو األمم المتحـــدة، وممثلون عن 
الحكومـــات والمجتمع المدني أن جهود الحد 

من المخاطر ال يمكن أبدا أن تكون فعالة بشكل 
كامـــل أو مســـتدام إذا تم تجاهـــل احتياجات 

وصوت المرأة.
وأضافت: ”علينا أن نعتـــرف بدور المرأة 
وحشـــد النساء للمضي قدما.. فقد حان الوقت 

لالنتقال من التطلع إلى التنفيذ“.
وقال كل مـــن مديرة برنامج األمم المتحدة 
العالمي لألغذية ومدير صندوق األمم المتحدة 
للسكان، في حوار حكومي دولي الشراكة رفيعة 
المستوى حول ”تعبئة القيادات النسائية من 
أجل الحد من مخاطر الكوارث، إذ عند وقوعها 
تتأثر النســـاء بشـــكل كبير، ولكن في كثير من 

األحيـــان يتغلبـــن علـــى العقبـــات الهائلة من 
أجل قيادة جهود االســـتجابة وتقديم الرعاية 

والدعم، معرضات حياتهن للخطر“.
التنفيـــذي  المديـــر  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
للصنـــدوق باباتوندي أوشـــوتيمن إن مؤتمر 
ســـينداي يقـــدم فرصة جديدة للعالم للحشـــد 
حـــول االلتزام بإجراءات جماعية تضع المرأة 
فـــي مركزها. وأضاف، ”ما نحتاجه هو اإلرادة 
السياســـية المطلوبـــة لضمـــان تعزيز صوت 
المـــرأة ومشـــاركتها. يتعين أن تعـــزز جميع 
هذه الجهـــود حقوق المرأة المتعلقة بالصحة 

الجنسية واإلنجابية“.
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◄ جنحت إدارة نادي الوصل 
اإلماراتي في جتديد التعاقد مع 

الالعب وحيد إسماعيل ملدة ثالث 
سنوات قادمة، وبذلك ينفي عمليا 

األنباء التي ترددت حول رحيله من 
الوصل في نهاية املوسم احلالي.

◄ تلقى نادي الزمالك املصري، 
االثنني خطابا رسميا من احتاد 
بوركينا فاسو الستدعاء محمد 

كوفي العب الفريق للمشاركة في 
املباراة الودية أمام منتخب املغرب 

واملقرر إقامتها يوم ٣١ مارس 
احلالي في املغرب.

◄ أصدرت إدارة نادي النجم 
الساحلي التونسي، بيانا أعلنت 

فيه بأن الفريق قرر استئناف 
النشاط في الدوري التونسي، بعد 

أن كان قد قاطعه منذ أسبوعني.

◄ قررت اللجنة الفنية التابعة 
لالحتاد الكويتي لكرة القدم، إلغاء 
املباراة الودية للمنتخب مع نظيره 

الكولومبي التي كان مقررا لها 
يوم ٣٠ من شهر مارس الـحالـي 

فـي دبي.

◄ نفى االحتاد العراقي لكرة القدم 
األخبار التي روجت عبر وسائل 

اإلعالم احمللية، والتي تّدعي منع 
أعضاء االحتاد وأعضاء اللجان 

من اإلدالء بأي تصريحات لإلعالم 
احمللي.

◄ قدمت إدارة نادي أوستريا 
لوستيانو النسماوي، األسعد 

جردة املدير الفني اجلديد الذي حل 
خلفا  للكرواتي مالدن بوزوفيتش 

للفريق. 
وأصبح الفني التونسي جردة أول 

مدرب عربي وأفريقي يدرب في 
الدرجتني املمتازتني في النمسا.

العين اإلماراتي والشباب السعودي يطاردان الفوز األول في أبطال آسيا
[ األهلي اإلماراتي يتطلع إلى إحياء آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي العبور

} الكويــت - يســـتقبل القادســـية الكويتـــي 
حامل اللقب ضيفه االستقالل الطاجيكستاني 
اليوم األربعاء في اجلولة الثالثة من منافسات 
املجموعـــة الثالثة ضمن الـــدور األول لبطولة 
كأس االحتاد اآلســـيوي في كرة القدم. ويلعب 
اليـــوم أيضـــا ضمـــن املجموعة نفســـها أهل 

التركمانستاني مع أربيل العراقي. 
ويتصدر القادسية الترتيب برصيد 6 نقاط 
أمام أربيل (3 نقاط) الذي يتقدم على استقالل 
دوشـــانب بفارق األهداف، ويأتـــي أهل رابعا 
مـــن دون رصيد. يذكر أن بطل ووصيف كل من 
املجموعات الـ8 يتأهل إلى الدور ثمن النهائي. 
ويشارك القادســـية في املسابقة قادما من 
ملحق دوري أبطال آسيا، حيث فاز على ضيفه 
الوحـــدات األردنـــي 1-0 في الـــدور التمهيدي 
الثانـــي قبل أن يخســـر بصعوبـــة بالغة أمام 
مضيفـــه أهلي جدة 1-2 في الـــدور التمهيدي 
الثالث. يحتل الفريق املركز الثالث في الدوري 
الكويتي برصيد 42 نقطة خلف الكويت الثاني 
(45 نقطة) والعربي املتصدر (50 نقطة)، وحقق 
في آخـــر مبارياته تعـــادال ســـلبيا مخيبا مع 

مضيفه اجلهراء الرابع.

في صفوفه العبني يعتبرون  يضم ”امللكي“ 
األفضـــل فـــي الكويـــت أبرزهـــم بـــدر املطوع 
وعبدالعزيز املشعان وصالح الشيخ واحلارس 
نواف اخلالدي، باإلضافة إلى السويسري من 
أصل كرواتـــي دانيال ســـوبوتيتش والغاني 
رشـــيد صوماليا والنيجيري عبدالله شـــيهو 
واألوزبكســـتاني إيفان ناغييف، بيد أن تأثير 
الغياب الطويل لســـيف احلشـــان املصاب بدا 

واضحا متاما على األداء العام.
خالـــد  أيضـــا  القادســـية  عـــن  ويغيـــب 
القحطاني بســـبب إصابته بتمزق في العضلة 
اخللفيـــة ليلتحـــق باملصابـــني اآلخرين عامر 
املعتوق وعبدالعزيز مشـــعان. في املقابل، عاد 

ضاري ســـعيد إلى التدريبات بعد غيابه لفترة 
بســـبب اإلصابة. وعقد اجلهاز اإلداري جلسة 
مصاحلـــة بـــني املطوع وشـــيهو علـــى خلفية 
االشـــتباك الذي حصل بينهما في اللقاء أمام 

اجلهراء.
من جهته، يسعى االســـتقالل إلى احلفاظ 
علـــى حظوظه في التأهل بعد أن ســـبق له أن 
خســـر على أرضه أمام أربيـــل 1-3 وفاز على 
مضيفه أهل 2-1. ويطمـــح أربيل العراقي في 
العودة من تركمانســـتان بالنقاط الثالث آمال 
في االنفـــراد باملركز الثاني خلف القادســـية. 
واســـتهل أربيل مشـــواره بفـــوز على مضيفه 
االستقالل 3-1، لكنه خسر في اجلولة املاضية 

أمام ضيفه القادسية 1-0.
وفـــي املجموعة الرابعـــة، يلتقـــي الرفاع 
البحرينـــي مـــع النجمة اللبنانـــي. ويخوض 
الرفـــاع اللقـــاء بعد إقالـــة مدربـــه البرتغالي 
برانكـــو  بالكرواتـــي  واالســـتعانة  غاريـــود 
كاراكيتـــش وبعد إهـــدار العديد مـــن النقاط 
الـــدوري احمللي وتراجعه إلـــى املركز الرابع، 
حيث تعادل مع املالكية التاســـع 1-1 بصعوبة 
في املرحلة السابقة، وسيسعى إلى الفوز على 
ضيفه النجمة اليوم من أجل اإلبقاء على آماله 

في املنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.
ويعـــول الرفـــاع علـــى املخضرم حســـني 
ســـلمان والدوليني سيد ضياء ســـعيد وسيد 
أحمد جعفر وكميل األســـود وراشد احلوطي 
وعيســـى غالب واحملترفني األردنـــي عبدالله 
ذيب والبرازيلـــي أوزيا دي باوال والكولومبي 
جـــون أوبريغـــون والبرازيلي جـــواو لويس 

فييرا. 
من جهته، يأمل النجمة بدوره بالتعويض 
عبـــر حتقيق الفـــوز األول لإلبقـــاء على آماله 

بقيادة األملاني ثيو بوكير.
ويبرز في صفوف الفريق التونسي حمدي 
مبروك والفلســـطيني محمد قاسم والسنغالي 
سي الشـــيخ. وانطلقت بطولة كأس االحتاد 

اآلسيوي عام 2004 فتوج بلقبها األول 
اجليش الســـوري، قبـــل أن يهيمن 
عليهـــا الفيصلي األردنـــي في 2005 
و2006، ثـــم خلفـــه مواطنه شـــباب 

األردن عـــام 2007، فاحملـــرق البحريني 
واالحتـــاد   2009 الكويتـــي  والكويـــت   2008

السوري 2010. القادسية لمواصلة نجاحاته القارية

أربيل العراقي يطمح في العودة 

من تركمانستان بالنقاط الثالث 

الثاني  باملركز  االنفراد  في  آمال 

خلف القادسية

◄

رياضة

القادسية لمواصلة انتصاراته في كأس االتحاد اآلسيوي

«مؤخـــرا عاد التواصـــل من جديد مع إدارة نادي الهالل الســـعودي، 

ولدي عروض أخرى من عدة فرق من دوريات مختلفة، ولكني أفضل 

اللعب في الخليج».

عبداملؤمن جابو
العب فريق األفريقي التونسي

«هدفنـــا هو بلوغ دور املجموعات، علينا تخطي حاجز كيزر شـــيفز 

والتفكيـــر فـــي مباريات الـــدوري، ألن الرجاء ســـيلعب حظوظه في 

كافة املسابقات حتى اللحظة األخيرة».

محمد بودريقة 
رئيس الرجاء البيضاوي املغربي

«إن منتخـــب مصر شـــرف ألي العـــب، وأنا تحت أمـــر الفراعنة في أي 

وقت.أتمنـــى التوفيق للمدرب الجديـــد كوبر والجهاز الفني من أجل 

إسعاد الشعب املصري».

عصام احلضري 
حارس مرمى فريق اإلسماعيلي املصري

متفرقات باختصار

} نيقوسيا  - ينزل العني اإلماراتي، بطل 2003، 
والشـــباب الســـعودي ضيفني على باختاكور 
األوزبكي ونفط طهران اإليراني في املجموعة 
الثانية على التوالي ضمن منافســـات اجلولة 
الثالثة مـــن املجموعة الثانية في دوري أبطال 
آســـيا لكرة القدم. ويتصـــدر باختاكور ترتيب 
املجموعـــة برصيـــد 4 نقـــاط، مقابـــل نقطتني 
لكل من الشـــباب والعني، ونقطة لنفط طهران.  
وأشـــار الكرواتي زالتكو داليتش مدرب نادي 
العني اإلماراتي، إلـــى أن جهازه الفني ميتلك 
معلومات جيـــدة عن باختاكـــور بطل الدوري 
األوزبكـــي، قبـــل لقـــاء الفريقني اليـــوم. وقال 
داليتش إنه يعرف أن الفريق يضم في صفوفه 
العبني مميزين، ولكن العني جاء إلى طشـــقند 
مـــن أجل تقـــدمي األداء املميز وإحـــراز الفوز، 
اتساقا مع إستراتيجية النادي، الذي يحتشد 
بالعبني على مســـتوى فني عـــال ومبقدورهم 

إحداث الفارق في مواجهة الفريق. 
وحتـــدث زالتكـــو فـــي املؤمتـــر الصحفي 
متســـاوية  ”احلظـــوظ  للمبـــاراة  التقدميـــي 
واملنافســـة على حصد إحـــدى بطاقتي التأهل 
مفتوحة، وهدفنا التأهل إلـــى املرحلة املقبلة، 
رغـــم الظروف التي يواجهها الفريق واملتمثلة 
فـــي ضغط املباريات“. وردا على ســـؤال حول 
معرفتـــه ببختاكـــور، قال ”منتلـــك املعلومات 
الكافية عـــن الفريق الذي يخـــوض مواجهته 
اخلامســـة في املوســـم احلالي، ومن املهم أال 
نخسر في مرحلة املجموعات، و9 نقاط ستكون 
كافية لتأهلنا إلى املرحلة املقبلة، منتلك حاليا 
نقطتـــني من مباراتني، ولدينـــا فرصة حصد 6 
نقاط علـــى ملعبنـــا وبني جماهيرنـــا، نتطلع 

دائما إلى الفوز“. 
وتعليقا على سؤال حول رأيه في قوة فرق 
أندية الشـــرق مقارنة بأندية غـــرب القارة في 
دوري أبطال آســـيا، قال ”عندما يكون احلديث 
عـــن دوري األبطال، ففي اعتقـــادي أننا نعني 
أكبر وأقوى بطـــوالت القارة التي تضم أفضل 

الفرق، وال يوجد بها ضعيف“.

بداية جديدة

يبحث الشباب السعودي عن بداية جديدة 
بتحقيـــق فوزه األول في املجموعة عندما يحل 
ضيفـــا علـــى نفط طهـــران على ملعـــب تختي 
عبـــادان بعبـــادان، لكنـــه ميـــر بظـــروف غير 
مســـتقرة على الصعيد الفني. تعادل الشباب 
في مباراته األولى مـــع مضيفه العني 0-0، ثم 

مع ضيفه باختاكور 2-2، لكن مستوى الفريق 
يشـــهد تراجعا حادا خالل هـــذه الفترة، حيث 
فقد فرصة املنافســـة على لقب الدوري احمللي 
بنسبة كبيرة. ويعتمد مدرب الفريق البرتغالي 
باتشيكو على الالعبني عبدالله األسطا وحسن 
معـــاذ وعبدالرحمن اخليبـــري وأحمد عطيف 
ونايـــف هـــزازي وعبداملجيـــد الصليهيم، إلى 
جانـــب الغانيني محمـــد أوال وجـــون انتوي 
والبرازيلـــي رافينيا واألردنـــي طارق خطاب. 
لكن نفـــط طهران متصـــدر الـــدوري اإليراني 
يبحث عـــن الفوز األول بـــدوره خصوصا أنه 
يلعب على أرضه وبني جمهوره، حيث خســـر 
أمام باختاكور 1-2 في اجلولة األولى وتعادل 
مـــع العني 1-1 في الثانيـــة، ويبرز في صفوفه 
احلـــارس علي رضا بيرانفانـــد ووحيد نيجاد 
ومحمـــد حاج ومهدي شـــيري غـــالم رضائي 
وإميـــان مبعلي ووحيـــد أميـــري والبرازيلي 

لياندرو بادوفاني.
من جانبـــه يتطلع األهلي الســـعودي إلى 
االقتـــراب خطوة إضافية من التأهل إلى الدور 
الثاني لدوري أبطال آسيا في كرة القدم عندما 
يستضيف تراكتور سازي اإليراني في اجلولة 
الثالثـــة مـــن منافســـات املجموعـــة الرابعة. 
يتصدر أهلي جدة الترتيب برصيد 4 نقاط من 
فوزه على ناســـاف 2-1 وتعادله مع أهلي دبي 
3-3، وميلك كل من ناســـاف وتراكتور سازي 3 
نقاط، مقابل نقطة واحـــدة لألهلي اإلماراتي. 
وســـيعتمد مـــدرب أهلـــي جدة السويســـري 
غـــروس طريقـــة متوازنة مع تنويع أســـاليب 
اللعب واالعتماد على السرعة في بناء الهجمة 
معوال على احلارس عبدالله املعيوف وأسامة 
هوساوي ومعتز هوســـاوي ووليد باخشوين 
وتيســـير اجلاســـم وســـلمان املؤشر وحسني 
املقهـــوي والســـوري عمر الســـومة واملصري 
محمد عبدالشـــافي والبرازيلي أوزفالدو. أما 
تركتور ســـازي فيملك إمكانيـــات فنية كبيرة 
وضعته في صراع شرس مع نفط طهران على 

صدارة الدوري احمللي. 
وميتلـــك الفريـــق مجموعة مـــن الالعبني 
اجليديـــن أمثال احلـــارس حامد لـــك وحبيب 

كرداني وخالد شفيعي ومهدي كياني وشاهني 
ثاقبي وفرشاد أحمد زاده والبرازيلي إيدينيو.

بطاقة العبور

في املباراة الثانية يبحث األهلي اإلماراتي 
عن فوزه األول إلحياء آماله في املنافســـة على 
إحدى بطاقتي التأهل إلـــى الدور الـ16 عندما 
يستضيف ناســـاف كارشي في دبي. واستهل 
األهلي مشـــواره في املجموعة بشـــكل ســـيئ 
بتعادله على أرضه مع األهلي الســـعودي 3-3 
قبل أن يخســـر أمام تراكتور سازي في تبريز 
0-1 فـــي اجلولة املاضية، لذلك فـــإن أي تعثر 

جديد سيعني تقلص آماله في التأهل.
كما أن مبـــاراة اليوم تشـــكل فرصة لبطل 
اإلمارات في املوسم املاضي الستعادة التوازن 
بعد سلسلة من النتائج السلبية محليا وقاريا 
كان آخرها اخلســـارة أمام اجلزيـــرة 0-2 في 
الـــدوري اإلماراتي الذي فقد فيه فرصة الدفاع 
عن لقبـــه. وما تـــزال نتائج األهلي الســـلبية 

محيـــرة متاما، ال ســـيما أن صفوفـــه تضم 8 
العبني دوليني شـــاركوا مـــع منتخب اإلمارات 
احلاصـــل مؤخرا على املركـــز الثالث في كأس 
آســـيا 2015 بأســـتراليا، إضافة إلـــى أجانب 
على مســـتوى عال هم الدولي املغربي أسامة 
الســـعيدي والبرازيلي ريبيرو إيفرتون أفضل 

العب في دوري بالده في آخر موسمني.
وميتلك ناســـاف نفس طموحـــات األهلي 
بتحقيـــق نتيجـــة إيجابية بعد خســـارته في 
اجلولـــة املاضية أمام األهلي الســـعودي 2-1 
ليتوقـــف رصيده عنـــد ثالث نقـــاط أبقته في 
املركز الثاني. ويقـــول املدرب كوزمني أوالريو 
-الذي قـــاد األهلي إلـــى إحراز لقـــب الدوري 
اإلماراتي املوسم املاضي- ”كيف نحرز هدفا؟“ 
سيكون من أولويات فريقه في الفترة املقبلة. 

وحتدث بعد الهزمية 0-2 أمام اجلزيرة في 
الـــدوري يوم اخلميس املاضي ”كل مباراة لها 
أولويـــة خاصة ويجب في هذه الفترة أال نفكر 
فـــي أمور كبيرة.. أولوياتنا ســـتكون في كيف 

نحرز هدفا؟ وبعض األمور الفنية“.

وفـــي املجموعة الســـابعة، يلتقـــي اليوم 
بربزين رور األســـترالي مع سوون سامسونغ 
الكوري اجلنوبـــي في اجلولة الثالثة. يتصدر 
بكـــني غـــوان الترتيب برصيد 6 نقـــاط، مقابل 
3 نقاط لكل من ســـوون وبريزبـــني، وال ميتلك 

أوراوا أي نقطة. 
وفـــي املجموعة الثامنـــة، يلتقي اليوم اف 
ســـي ســـيول الكـــوري اجلنوبي مع وســـترن 
ســـيدني وانـــدررز األســـترالي حامـــل اللقب، 
وغوانغجو ايفرغرندي الصيني بطل النسخة 

قبل املاضية مع كاشيما انتلرز الياباني.

األهلـــي الســـعودي يتطلـــع إلى 

االقتـــراب خطـــوة إضافيـــة مـــن 

الـــدور الثاني عندما يســـتضيف 

تراكتور سازي اإليراني

◄

تدور اليوم األربعاء منافسات اجلولة الثالثة ملسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بإجراء 
لقاءات حماســــــية وقوية سترســــــم نتائجها ولو بصفة أولية مالمح الفرق التي ستعبر إلى 

الدور الثاني.

العين يتحدى باختاكور ونفط طهران يصطدم بالشباب

بــطــل اإلمـــــــارات فـــي املــوســم 

فرصة الستعادة  أمامه  املاضي 

النتائج  بعد سلسلة من  التوازن 

السلبية محليا وقاريا

◄

◄ أصبحت الدمنركية كارولني زنياكي 
أعلى مصنفة تخرج من منافسات 
السيدات في بطولة إنديان ويلز 

للتنس بعد هزميتها أمام السويسرية 
الصاعدة بليندا بنتشيتش في الدور 

الثالث. وتغلبت الروسية ماريا شاربوفا 
املصنفة الثانية 6-4 و6-3 على فيكتوريا 

ازارينكا القادمة من 
روسيا البيضاء. وقالت 

شارابوفا التي 
حققت انتصارها 

السابع في 14 
مواجهة مع 

الالعبة 
األولى 

عامليا سابقا 
”خذلتني 

ضربات إرسالي 
في املجموعة األولى. 

فعلت كل شيء آخر 
بشكل جيد باستثناء 

تسديد ضربات 
اإلرسال“. وأضافت 
”قدمت أداء أفضل 

كثيرا في املجموعة 
الثانية“.

6 و6-3 على فيكتوريا  الثانية 4-6
 القادمة من 

لبيضاء. وقالت 
فا التي 

نتصارها 
في 14
 مع

سابقا 
ي 

 إرسالي
موعة األولى. 

ل شيء آخر 
جيد باستثناء 

ضربات 
“. وأضافت
داء أفضل 

ي املجموعة 
.

◄ أحرز دوين ويد 32 نقطة ليقود ميامي 
هيت للفوز 106-92 على كليفالند كافاليرز 

في مواجهة ضد صديقه وزميله 
السابق ليبرون جيمس بدوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني. 
وجاءت 21 من نقاط ويد 

خالل النصف األول من 
اللقاء عندما تقدم هيت 
بفارق 18 نقطة، بينما 
أضاف صانع اللعب 

غوران دراغيتش 
20 نقطة ومرر 9 

كرات حاسمة ليتساوى 
ميامي (30 انتصارا 

مقابل 36 هزمية) مع 
إنديانا بيسرز في 

آخر مركزين مؤهلني 
لألدوار اإلقصائية في 

الشرق. 

ي و ي
شد احلوطي 
نـــي عبدالله 
 والكولومبي 
جـــواو لويس 

ه بالتعويض 
ـاء على آماله 

ونسي حمدي 
م والسنغالي 
أس االحتاد

ألول
من
20
اب

حريني 
واالحتـــاد  2

وي وي
هيت للفوز 106-92 على ك
في مواجهة ضد
السابق ليبرون
كرة السلة األمير
وجاءت 21
خالل الن
اللقاء
بفار
أض
غو
20
كرات
ميامي
مقابل
إنديا
آخر م
لألدو
الشرق



متكـــن العـــب الوســـط جـــوردان  } لنــدن – 
هندرســـون من حتقيق هدف غريب في الشوط 
الثانـــي ليقـــود ليفربول إلى الفـــوز 1-0 على 
مضيفه ســـوانزي ســـيتي ومواصلة مشـــوار 
املنافســـة على إنهاء املوســـم ضمـــن األربعة 
األوائـــل في الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز لكرة 
القـــدم. وهو مـــا يعني أن ليفربـــول اخلامس 
بقـــي ضمن جوقـــة املتســـابقني علـــى دوري 
أبطال أوروبا. وصار رصيد ليفربول 54 نقطة 
وبقي على مقربة من مانشســـتر سيتي الثاني 
وحامل اللقب (58 نقطة) وأرســـنال الثالث (57 

نقطـــة) ومانشســـتر يونايتـــد (56 نقطة). 
وتتأهل الفرق األربعة األولى إلى دوري 

أبطـــال أوروبا، فيما يخوض اخلامس 
والســـادس الدوري األوروبي (يوروبا 

ليغ). 
وينفـــرد تشيلســـي بالصـــدارة وله 64 
نقطة متقدما بست نقاط على مانشستر 
ســـيتي حامـــل اللقب وصاحـــب املركز 
الثانـــي، فيما يأتي أرســـنال في املركز 

الثالـــث برصيد 57 نقطة. ومنذ هزميته على 
ملعب يونايتد في منتصف ديســـمبر املاضي 
حقق ليفربول عشرة انتصارات وتعادل ثالث 

مرات في الدوري.
وقال هندرسون الذي هز الشباك للمباراة 
الثالثة على التوالي في الدوري ”كانت متريرة 
رائعـــة من دانييل ســـتوريدج. حالفني احلظ 
قليال لكن يجب علـــى املرء أن يكون في املكان 
املناســـب للتســـجيل“. وأضاف ”إنها نتيجة 
رائعة. شـــعرنا بإحباط بالغ بسبب األداء في 
الشـــوط األول. شـــعرت أننا كنا منـــرر الكرة 
بشـــكل أفضل كثيـــرا خالل الشـــوط الثاني 

في ظل وجـــود صالبة في الدفـــاع�. وعبر 
هندرســـون العب ليفربول، عن استعداده 
للمشـــاركة أساســـيا مـــع فريقـــه خالل 
املباراة املقبلة أمام مانشستر يونايتد، 
ضمن منافسات اجلولة 30 من الدوري، 
وصـــرح قائال ”ال ميكننـــا انتظار تلك 
”معنوياتنـــا  وأضـــاف  املبـــاراة“. 
مرتفعة قبل تلك املباراة، مانشســـتر 
يونايتد لعب بشـــكل جيد في آخر 

املباراة  تلـــك  وســـتكون  مباراة، 
صعبـــة للغايـــة، ولكنهـــا فـــي 
املباراة  ســـندخل  لذا  األنفيلد، 

ثقة  ولدينـــا 
كبيرة، ونأمل 
فـــي أن نحقق 
النتيجـــة التـــي 
ويدين  نحتاجها“. 
بالفضـــل  ليفربـــول 
البلجيكـــي  حلارســـه 
في  مينيوليـــه  ســـيمون 
عـــدم اهتزاز شـــباكه خالل 
الشـــوط األول الـــذي ســـيطر 
إشـــادة  لينـــال  ســـوانزي  عليـــه 
املدرب بريندان رودجرز بعد اســـتبعاده من 
التشـــكيلة في وقت ســـابق من املوسم بسبب 
تراجع مســـتواه. وقـــال رودجرز ”ال يوجد أي 
شـــك في عودة ســـيمون مينيوليه إلى أفضل 
مســـتوياته. كنا بحاجة إليه في الشوط األول. 
إنـــه ممتاز. ميكنكم اآلن رؤية ثقته في نفســـه 

بوضوح مع باقي الفريق“.

وأعـــرب رودجـــرز عن اعتقاده بـــأن فريقه 
إنهـــاء  يســـتطيع 
املوســـم احلالي من 
الـــدوري  مســـابقة 
املمتـــاز  احمللـــي 
في املركز الثاني. 
قائـــال  وصـــرح 
”نتيجـــة مانشســـتر 
ســـيتي هذا األســـبوع 
إلنهاء  الفرصة  تعطينـــا 
املوسم في املركز الثاني“. 
”ســـنحاول  وأضـــاف 
أن نســـتفيد من حالتنـــا الذهنية 
وسلســـلة نتائجنا اجليدة والثقة التي نتمتع 
بهـــا اآلن في كل مباراة نلعبها، وســـنرى إلى 
أين ســـيؤدي بنا ذلك“. ويلتقـــي ليفربول مع 
مانشستر يونايتد، صاحب املركز الرابع، يوم 
األحد املقبل. ويرى رودجرز أن فريقه يستطيع 
اســـتغالل فورة حماســـه احلالية للتقدم أكثر، 
وقال ”لقد وضعنا أنفســـنا فـــي موقف رائع. 
مـــازال أمامنـــا الكثير مـــن العمل، لـــذا فإننا 
سنسترد عافيتنا اآلن ونستعد ملباراة األسبوع 

املقبل“. 

وأضاف ”هدفنا هو إنهاء املوسم في أكثر 
املراكز تقدما قدر املستطاع. اجلميع يتحدثون 
عـــن املركز الرابع ولكن هذا ما يحدث معي في 
كل عـــام، إننا نبـــذل قصارى جهدنـــا“. وتابع 
رودجرز ”لقد شققنا طريقنا بهدوء لنصل إلى 
ما وصلنا إليه. كنا نعرف أننا ســـنحتاج إلى 
وقـــت طويل مبا أننا كنا متخلفني بفارق كبير 
من النقـــاط، ولكن قدرتنا على العودة إلى هذا 
املســـتوى كان بفضل الثبات فـــي األداء. كان 
إجنـــازا مذهال حقا“. وأضـــاف ”مازال أمامنا 
الكثير من العمل، ولكننا نســـير على الطريق 

الصحيح“.
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مانشستر سيتي في مواجهة صعبة أمام برشلونة
[ بوروسيا دورتموند يطمح إلى التعويض على أرضه  [ يوفنتوس يتسلح بسجله الحافل في مواجهة الفرق األلمانية

ســـيتي  مانشســـتر  يواجـــه   – نيقوســيا   {
اإلنكليزي مهمة صعبة جدا للخروج من األزمة 
التـــي مير بها، خصوصا أنه ال ميلك إجنازات 
تذكـــر في البطولـــة األوروبية التـــي عجز عن 
فـــك أســـرارها والوصـــول إلى ربـــع النهائي 
حتى اآلن رغـــم أنه يتخطـــى دور املجموعات 
للمـــرة الثانية في محاولتـــه الرابعة. وجاءت 
اخلســـارة أمام بيرنلي لتضيف مشكلة أخرى 
أمـــام الفريق اإلنكليزي الذي تراجع مســـتواه 
فـــي الفتـــرة األخيرة وخصوصا فـــي الناحية 
الهجومية رغم تســـجيل أغويـــرو 22 هدفا في 
مختلف املسابقات هذا املوسم. وحاول مدرب 
الفريق التشـــيلي مانويـــل بيليغريني تفعيل 
هجومـــه بالتعاقد مع العاجـــي ويلفريد بوني 
لكنه لم يضف شيئا حتى اآلن. بات بيليغريني 
الذي كان متفائال بعد مباراة الذهاب بإمكانية 
التعويـــض، حتت ضغط كبير عقب اخلســـارة 
أمام بيرنلي، حيث يزداد احلديث عن مستقبله، 
لكنه يؤكد دائما أنه عمل سابقا حتت الضغط 
وال يشـــغله مســـتقبله حاليا. وقال بيليغريني 
بعد مبـــاراة الذهـــاب ”بالطريقة التـــي لعبنا 
بها، أعتقد ال يـــزال بإمكاننا حتقيق التأهل“، 
مضيفا ”لقد أظهرنا في الشـــوط الثاني بأننا 

لسنا أدنى مستوى من برشلونة“.

األخيـــر  الســـاعة  نصـــف  ســـتي  ولعـــب 
ذهابا بعشـــرة العبـــني بعد طـــرد األرجنتيني 
دمييكيليس. وتابع مدرب ســـيتي ”أنا ال أفكر 
مبا حـــدث في املاضي، هناك أمـــل، ويجب أن 
نتمســـك بهذا األمل من خالل اللعب بطريقتنا 
الطبيعيـــة كمـــا فعلنا في الشـــوط الثاني في 
مبـــاراة الذهـــاب، وإذا لـــم نلعب علـــى نقاط 
القـــوة التي منتلكهـــا، فلن يكون من الســـهل 
حتقيق الفـــوز“. كما أكد املدرب التشـــيلي أن 
فريقه ال يشـــعر بأنه حتت ضغط فرض نفسه 
مـــن الفرق الكبرى فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
قائال ”من املهم بالنســـبة إلى هـــذا الفريق أن 

يواصل مشـــواره فـــي دوري األبطال إلى أبعد 
حد ممكن“. في املقابل يبحث برشلونة متصدر 
الدوري األســـباني لكرة القدم عن حسم تأهله 
إلى ربع نهائي املســـابقة القارية بعد أن تغلب 
على الســـيتي في عقر داره 2-1 ذهابا. وحقق 
الفريـــق الكاتالوني بطل أعـــوام 1992 و2006 
و2009 و2011 فـــوزا مهما خارج قواعده ذهابا 
بهدفني لنجمه األوروغوياني لويس ســـواريز 
اخلبير بالفرق اإلنكليزية بعد جتربة مهمة مع 
ليفربـــول، مقابل هدف لألرجنتيني ســـيرجيو 

أغويرو.

ظروف متناقضة

حملت مباراة الذهاب الرقم 200 لبرشلونة 
فـــي املســـابقة، حقق فيهـــا 114 فـــوزا، وبات 
ثالـــث فريق يبلغ حاجز 200 مبـــاراة فيها بعد 
غرميـــه التقليدي ريال مدريـــد (207 مباريات) 
ومانشســـتر يونايتد اإلنكليزي (200 مباراة). 
وكان برشـــلونة قد أخرج مان سيتي من الدور 
ذاته في النســـخة املاضية بفـــوزه عليه أيضا 
ذهابا في مانشســـتر 2-0 وإيابا في كاتالونيا 
2-1. وتأتـــي املبـــاراة املرتقبـــة فـــي ظـــروف 
متناقضة بالنســـبة إلى الفريقني، فبرشـــلونة 
أكد صدارته للدوري األســـباني التي انتزعها 
مـــن ريال مدريـــد قبـــل أســـبوعني، وماكينته 
الهجومية بقيادة ميسي وسواريز والبرازيلي 
نيمار تعمل بشكل جيد جدا، أما سيتي فتلقى 
ضربة كبيرة الســـبت بخســـارة مفاجئة أمام 
بيرنلـــي املهـــدد بالهبـــوط 0-1 وضعته حتت 
ضغـــط فقدان املركـــز الثاني من قبل أرســـنال 
ومانشســـتر يونايتد وأبعدته خطوة إضافية 
عن تشيلســـي في صراع االحتفاظ باللقب رغم 

تعادل األخير مع ساوثهامبتون 1-1.
 وإذا كان برشـــلونة قـــد فـــرض أســـلوبه 
واســـتحوذ على الكرة على أرض مانشســـتر 
ذهابـــا، فإنـــه من املتوقـــع أن يكـــرر ذلك أمام 
جمهـــوره في كامب نـــو، خصوصا وأن جنمه 
ميســـي مير مبرحلـــة جيـــدة حاليـــا وعادت 
عالقته مع الشـــباك إلى ســـابق عهدها، وخير 
دليل على ذلك انتزاعـــه صدارة ترتيب هدافي 
الدوري األســـباني من البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو جنم ريال بواقـــع 32 هدفا مقابل 30 
بعد أن كان األخيـــر يتصدر بفارق كبير مطلع 
العام. وسجل ميسي 43 فوزا في 39 مباراة في 
جميع املســـابقات هذا املوسم. يذكر أن ميسي 

ورونالدو يتساويان في صدارة ترتيب أفضل 
هدافـــي بطولة دوري أبطـــال أوروبا حاليا بـ 
75 هدفا لكل منهما. ويحقق برشـــلونة نتائج 
جيـــدة في اآلونة األخيرة، وقـــد حقق 16 فوزا 

في آخر 17 مباراة له.

قمة منتظرة

يحتضن ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ قمة 
أخرى بني بوروســـيا دورمتونـــد ويوفنتوس، 
حيث يســـعى أصحاب األرض إلـــى تعويض 
خســـارتهم في تورينو ذهابا 1-2 لالســـتمرار 
فـــي هـــذه البطولة. وقـــد يلعب الهـــدف الذي 
سجله ماركو رويس في إيطاليا دورا مهما في 
حســـم املواجهة بني الطرفـــني، لكن يوفنتوس 
متصـــدر الدوري في بـــالده بفـــارق كبير عن 
روما أقرب منافســـيه ميلـــك كثيرا من األوراق 
التي متكنـــه من حجز بطاقـــة التأهل، أبرزها 
األرجنتيني كارلوس تيفيز واألسباني ألفارو 

مواراتا صاحبا هدفي الفوز ذهابا، فضال عن 
التشيلي أرتورو فيدال والفرنسي بول بوغبا، 
لكن مشاركة صانع ألعاب يوفنتوس املخضرم 
أندريـــا بيرلو تبدو موضع شـــك بعد اإلصابة 

التي تعرض لها في مباراة الذهاب.
وللفريقـــني ذكريـــات مهمـــة معـــا في هذه 
علـــى  تغلـــب  دورمتونـــد  كان  إذ  املســـابقة، 
يوفنتـــوس 3-1 في املباراة النهائية عام 1997. 
وميلـــك يوفنتوس ســـجال جيدا فـــي مواجهة 
الفرق األملانية، حيث فاز في 12 مباراة وخسر 
في ثالث. وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو 
أليغري بعد مباراة الذهاب ”نحن سعداء ألننا 
فزنا باملباراة علـــى أرضنا واألهم من ذلك هو 

أننا قدمنا أداء جيدا“. 
وأضاف ”لســـت قلقا من مباراة اإلياب. في 
دوري األبطال، خصوصا في هذه املرحلة، أنت 
تواجه أفضـــل فرق أوروبا ويجـــب أن تتمتع 
بالصبـــر وأن تكون منظما فـــي الدفاع. يجب 
أن جتد نقاط ضعف املنافس وأن تســـتغلها“. 

حتســـنت عروض دورمتوند منـــذ مطلع العام 
احلالي بعـــد نتائج كارثية في البوندســـليغا 
وضعتـــه في ذيـــل الترتيـــب، لكنـــه جنح في 
الهروب من خطـــر الهبوط، حيث يحتل مركزا 
فـــي وســـط الترتيـــب حاليـــا بعـــد أن حصد 
الفريـــق 14 نقطة من 18 ممكنة، رغم تعادله في 

املرحلتني السابقتني. 
وقال مدرب الفريـــق يورغن كلوب ”ميكننا 
حتقيق األفضل وقد أظهرنا قدرتنا على ذلك“، 
مضيفا ”هدفنا يبقى بلـــوغ ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا والالعبون قادرون على حتقيق 

هذا الهدف“.

برشلونة عقبة كبيرة أمام مان سيتي

إدفوكات مدربا جديدا 

لسندرالند

سامباولي يعلن قائمة تشيلي 

لوديتي إيران والبرازيل

هندرسون يبقي ليفربول ضمن المتنافسين على الرهان القاري
} لنــدن – عـــني نـــادي ســـندرالند اإلنكليزي 
الهولندي ديـــك إدفوكات مدربـــا لفريقه خلفا 
لألوروغوياني غوستافو بويت الذي أقيل من 

منصبه بسبب النتائج املتواضعة.
 وأقـــال ســـندرالند بويـــت بعد اخلســـارة 
الكبيرة أمام أســـتون فيال برباعية نظيفة في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز، والتي جمدت رصيد 
الفريق عند 26 نقطة في املركز الســـابع عشر، 
بفـــارق نقطة واحـــدة فقط أمـــام بيرنلي أول 
املهدديـــن بالهبوط إلى الدرجـــة األولى. وقال 
رئيس نادي سندلراند اليش شورت ”ديك لديه 
ســـيرة ذاتية رائعة وخبرة كبيرة في التدريب 
على مســـتوى عال“، مضيفـــا ”هدفنا الوحيد 
اآلن التقـــدم في الترتيـــب واجلميع يركز على 
هذا األمر“. أما إدفوكات مدرب منتخب هولندا 
ســـابقا فقال ”سندرالند فريق كبير وأنا أتطلع 

إلى هذا التحدي معه. 

} ســانتياغو – أعلـــن األرجنتينـــي خورخـــي 
ســـامباولي املدير الفني ملنتخب تشيلي األول 
لكرة القدم عن القائمة النهائية لفريقه املقرر له 
خوض مباراتني وديتني أمام إيران والبرازيل 
نهاية الشـــهر اجلاري، في إطار اســـتعداداته 

ملنافسات كوبا أميركا 2015. 
وشهدت قائمة سامباولي عودة العب خط 
الوســـط ماتياس فيرنانديـــز ودافيد بيتزارو، 
بعد غيابهما خـــالل مونديـــال البرازيل 2014 

لإلصابة وألسباب فنية على الترتيب. 
وشـــملت القائمة أســـماء بعض الالعبني 
البارزين مثل كالوديـــو برافو وأرتورو فيدال 
وألكسيس سانشيز وخورخي فالديفيا وغاري 
ميديـــل وميكو البرونـــزو وتشـــارلز أرانغيز 
وإدواردو بارغـــاس وبيـــدرو بابلو هيرنانديز 

وفابيان أوريانا وخوسيه بيدرو فوينزاليدا.
 ويخوض املنتخب التشـــيلي مباراته أمام 
إيران فـــي 26 مارس اجلاري بالنمســـا وأمام 
البرازيل في التاســـع والعشـــرين من الشـــهر 
نفســـه بالعاصمـــة البريطانية لنـــدن، على أن 
يتوجه الفريق األميركي اجلنوبي إلى أسبانيا 
بعد ذلك إلقامة معسكر تدريبي هناك في إطار 

استعداداته ملنافسات كوبا أميركا 2015.

ينزل مانشستر سيتي بطل إنكلترا ضيفا ثقيال على نظيره فريق برشلونة متصدر الدوري 
األســــــباني، على ملعب ”كامب نو“ اليوم األربعاء، حيث يســــــعى الفريقان إلى إدراك ربع 
ــــــي دوري أبطال أوروبا. ويأمل بوروســــــيا دورمتوند األملاني أيضا في التعويض على  نهائ

أرضه وبني جمهوره واإلطاحة بيوفنتوس اإليطالي رغم خسارته ذهابا 2-1.

◄ أشار البلجيكي تيبو كورتوا 
حارس مرمى فريق تشيلسي، إلى 

أن هناك 10 مباريات نهائية تنتظر 
فريقه في بطولة الدوري اإلنكليزي 

الممتاز لكرة القدم.

◄ جدد مانشستر يونايتد اهتمامه 
بضم مدافع نادي أتلتيكو مدريد 
ميراندا بعد فشل الصفقة خالل 

سوق االنتقاالت الصيفية الماضية 
اعتراضا من الالعب على انضمامه 

المدافع الدولي األرجنتيني 
ماركوس روخو.

◄ فك التسيو الثالث الشراكة مع 
نابولي وضيق الخناق على روما 
الثاني عندما هزم مضيفه تورينو 

2-0 في المرحلة السابعة والعشرين 
من الدوري اإليطالي.

◄ حدد االتحاد األسباني لكرة 
القدم 3 مالعب مرشحة الستضافة 

نهائي كأس أسبانيا بين أتلتيك 
بلباو وبرشلونة. ومن المتوقع 

أن يعلن اسم الملعب الذي 
سيستضيف المباراة النهائية 

في الخامس والعشرين من الشهر 
المقبل.

◄ اختارت اللجنة األولمبية 
األلمانية مدينة هامبورغ الستضافة 

دورة األلعاب الصيفية عام 2024، 
لكن هذا االختيار يجب أن يخضع 

الستفتاء محلي كي يصبح نافذا.

◄ أكد نادي بوكا جونيورز 
األرجنتيني أن العبه فيرناندو 

غاغو تعرض إلصابة، ويحتاج إلى 
أسبوعين للتعافي قبل أن يعود إلى 

المالعب مجددا، مما يعني غيابه 
عن مباراتي المنتخب األرجنتيني 

الوديتين أواخر الشهر الجاري في 
الواليات المتحدة.

باختصار

بيليغرينـــي الـــذي كان متفائـــال 

بعـــد مبـــاراة الذهـــاب بإمكانية 

التعويـــض بـــات تحـــت ضغـــط 

كبير عقب الخسارة أمام بيرنلي

◄

{مركزي الحالي مع الريال ليس املفضل بالنســـبة إلي، لكن من 

أجـــل التطور، يجـــب علي أن أتأقلـــم مع متطلبـــات الفريق وما 

يريده مني املدرب}.

إيسكو أالركون
جنم ريال مدريد

{حالـــة ســـامي خضيـــرة البدنيـــة اليـــوم لـــن تضيـــف الكثيـــر إلى 

املجموعة التي يلعب برفقتها، إنه يفتقر إلى كل شـــيء اآلن، لهذا 

لن يفلت من نقد املتتبعني له أبدا}.

فرانس بيكنباور 
الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ

{مشـــاركة ســـتيفن جيرارد أمـــام اليونايتد؟ ال أريد ذلـــك، الفريق 

يلعب بشـــكل رائع، كان الالعبون يؤدون بشـــكل جيد، حينما كان 

على مقاعد البدالء}.

جيمي كاراغر 
العب ليفربول األسبق 

يورغن كلوب:

يمكننا تحقيق األفضل 

وقد أظهرنا قدرتنا على 

ذلك

كـــن العـــب الوســـط جـــوردان
الشوط  حتقيق هدف غريب في
د ليفربول إلى الفـــوز 1-0 على
زي ســـيتي ومواصلة مشـــوار
 إنهاء املوســـم ضمـــن األربعة
ــدوري اإلنكليـــزي املمتاز لكرة
ـــا يعني أن ليفربـــول اخلامس
وقـــة املتســـابقني علـــى دوري
نقطة 54 وصار رصيد ليفربول
بة من مانشســـتر سيتي الثاني
58 نقطة) وأرســـنال الثالث (57

شســـتر يونايتـــد (56 نقطة). 
األربعة األولى إلى دوري 
، فيما يخوض اخلامس
وري األوروبي (يوروبا

بالصـــدارة وله 64 ســـي
ست نقاط على مانشستر 
ل اللقب وصاحـــب املركز 
املركز يأتي أرســـنال في

57 نقطة. ومنذ هزميته على  د
في منتصف ديســـمبر املاضي
عشرة انتصارات وتعادل ثالث

ري.
سون الذي هز الشباك للمباراة
”كانت متريرة في الدوري والي
ييل ســـتوريدج. حالفني احلظ 
 علـــى املرء أن يكون في املكان
ســـجيل“. وأضاف ”إنها نتيجة
 بإحباط بالغ بسبب األداء في
 شـــعرت أننا كنا منـــرر الكرة
كثيـــرا خالل الشـــوط الثاني
 صالبة في الدفـــاع�. وعبر 

عب ليفربول، عن استعداده 
اســـيا مـــع فريقـــه خالل 
أمام مانشستر يونايتد، 
30 من الدوري، 0ت اجلولة
ميكننـــا انتظار تلك  ”ال
”معنوياتنـــا  ضـــاف 
ك املباراة، مانشســـتر
آخر شـــكل جيد في
املباراة  تلـــك  كون 

ـة، ولكنهـــا فـــي 
املباراة ســـندخل 

ثقة  ولدينـــا 
كبيرة، ونأمل 
أن نحقق  فـــي
النتيجـــة التـــي 
ويدين  نحتاجها“. 
بالفضـــل  ليفربـــول 
البلجيكـــي  حلارســـه 
في  مينيوليـــه  ســـيمون 
عـــدم اهتزاز شـــباكه خالل 
ســـيطر  الشـــوط األول الـــذي
إشـــادة  لينـــال  ســـوانزي  عليـــه 
املدرب بريندان رودجرز بعد اســـتبعاده من 
التشـــكيلة في وقت ســـابق من املوسم بسبب 
”تراجع مســـتواه. وقـــال رودجرز ”ال يوجد أي 
عودة ســـيمون مينيوليه إلى أفضل  شـــك في
مســـتوياته. كنا بحاجة إليه في الشوط األول. 
إنـــه ممتاز. ميكنكم اآلن رؤية ثقته في نفســـه 

الفريق“. بوضوح مع باقي

وأعـــرب رودجـــرز عن اعتقا
يســـتط
املوس
مســـ
احمل
في
وص
”نتيجـ
ســـيتي ه
ا تعطينـــا 
املوسم في
وأضـــاف
أن نســـتفيد من حا
وسلســـلة نتائجنا اجليدة والث
بهـــا اآلن في كل مباراة نلعبها،
أين ســـيؤدي بنا ذلك“. ويلتقـــ
مانشستر يونايتد، صاحب املرك
األحد املقبل. ويرى رودجرز أن ف
اســـتغالل فورة حماســـه احلالي
وقال ”لقد وضعنا أنفســـنا فـــي
مـــازال أمامنـــا الكثير مـــن الع
سنسترد عافيتنا اآلن ونستعد مل

املقبل“.

”هدفنا هو إنهاء امل وأضاف
املراكز تقدما قدر املستطاع. اجل
عـــن املركز الرابع ولكن هذا ما ي
كل عـــام، إننا نبـــذل قصارى ج
”لقد شققنا طريقنا بهد رودجرز
ما وصلنا إليه. كنا نعرف أننا س
وقـــت طويل مبا أننا كنا متخلف
من النقـــاط، ولكن قدرتنا على ال
املســـتوى كان بفضل الثبات فـ
إجنـــازا مذهال حقا“. وأضـــاف
الكثير من العمل، ولكننا نســـير

الصحيح“.

فــريــقــه  أن  يــعــتــقــد  رودجـــــــرز 

يستطيع إنهاء املوسم الحالي 

املحلي  الــــدوري  مسابقة  مــن 

املمتاز في املركز الثاني

◄
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} األقصــر (مصر) – أعلنت مديرية التضامن 
االجتماعي بمحافظة األقصر في مصر، أمس 
الثالثــــاء، فوز امرأة مصريــــة تدعى صيصة 
أبو دوح، بجائزة المرأة المعيلة عن قصتها 
في العمل بالمهن الشاقة، وارتدائها مالبس 

الرجال لتوفير نفقات ابنتها وأحفادها.
وكانت صيصة البالغة من العمر 64 عاما، 
قد توفي زوجها وهي حامل بطفلتها، فقررت 
العمل بعد أن أصبحــــت ال تجد قوت يومها، 
لكنهــــا اصطدمت بقســــوة الحيــــاة وظروف 
وعادات وتقاليد الصعيد التي ترفض خروج 
المرأة للعمل، لذا تنكرت في زي رجل وقامت 

بقص شعرها وارتدت مالبس الرجال لتخرج 
للعمــــل بعــــد أن أنجبــــت ابنتــهــــا الوحيدة 

هــدى.
وقالــــت الحاجة صيصة فــــي تصريحات 
صحفيــــة إنهــــا عملت فــــي صناعــــة الطوب 
ومســــح األحذية، ونجحت في تزويج ابنتها 
لكن الحظ لم يقــــف معهما مرة أخرى، حيث 
أصيــــب زوج ابنتها وأصبــــح هو اآلخر غير 
قــــادر على العمل، لتتولى هــــي اإلنفاق عليه 

وعلى ابنتها وأحفادها.

وقالــــت غــــادة والــــي وزيــــرة التضامــــن 
االجتماعي، خالل مؤتمر صفحي لإلعالن عن 
الفائزات في المسابقة، التي فازت بها 23 أما 
مثالية من مختلف المحافظات المصرية من 
إجمالي 74 أما تقدمن للمشاركة، إن المجتمع 
المدني ســــاهم فــــي الجوائــــز المقدمة حيث 
يقــــدم ألول مرة جوائــــز ماليــــة وأطقم ذهب 
مقدمــــة مــــن الزوردي باإلضافة إلــــى جوائز 

عمرة أيضا للفائزات.
وأشــــارت الوزيــــرة إلــــى أن الفائز بفرع 
األب المثالي تم وضع شــــرط أال يكون متعدد 

الزوجات.
ولجــــأت الحاجــــة صيصة التــــي ارتدت 
الجلبــــاب الصعيــــدي والعمامــــة البيضــــاء 
والطاقيــــة، وحــــذاء رجاليــــا فــــي العديد من 

األعمال الشــــاقة، للعمل للحصول على قوتها 
وقــــوت ابنتهــــا اليومــــي بــــدال من التســــول 
ولحماية نفســــها من الرجال وقسوة نظرات 

المتطفلين.
وبســــبب العادات والتقاليــــد التي تعيب 
خــــروج المــــرأة للعمل فــــي الصعيــــد قررت 
الحاجــــة صيصــــة أن تكــــون رجــــال مثلهم، 
فارتدت مالبســــهم وعملت بجوارهم في قرى 
ومناطق أخرى حتى ال يعرفها أحد، على حد 

تعبيرها.
وعملــــت الحاجة صيصة فــــي كل المهن 
الشاقة مثل مسح األحذية والمعمار وحصاد 
القمــــح، والمدافــــن، لينتهي بهــــا الحال في 
تلميــــع األحذية بشــــارع المحطة، وشــــوارع 

البغدادي حتى حصلت على كشك تجاري.

مصرية تنكرت 43 سنة في هيئة رجل تفوز بلقب األم المثالية
فازت امرأة مصرية تنكرت في زي رجل ملدة 43 عاما لتنفق على ابنتها بعد وفاة زوجها، 

بلقب األم املثالية حملافظة األقصر جنوب مصر.

صباح العرب

} تدميـــر داعش آلثـــار مدينتـــي الحضر 
والنمـــرود ومتحـــف الموصل ليـــس وليد 
صدفـــة، وال هو ناتج عـــن خطأ مطبعي في 
ذاكـــرة الدواعش، وال عن قرار اســـتفزازي 
مباغت، وإنما هو نتاج طبيعي لفكر وثقافة 
ومشـــروع ينبني أساســـا على تراث مغرق 
في ظالميته، ضّيـــق األفق، جاهل بمقاصد 
الدين، يعتقد أن تمثاال آشوريا أو بابليا أو 
فينيقـــا أو فرعونيا أو رومانيا يمّثل خطرا 
على الله ورســـوله والمؤمنيـــن، ولذلك فإن 
تدمير تراث البشرية يصبح واجبا شرعيا 
فـــي عيون مـــن تمـــت برمجـــة عقولهم في 
اتجـــاه واحد ال يقبـــل االجتهاد وال يعترف 
بالنســـبية وال يحترم تطور العقل البشري 

وإنجازات العلم.
ولعـــّل مـــاورد علـــى لســـان  الداعيـــة 
الكويتـــي، الدكتور إبراهيـــم الكندري، من 
أن إزالة األصنام واألوثان ضرورة شرعية، 
وأن ذلـــك ينســـحب على اآلثـــار التاريخية 
كأبي الهول واألهرامـــات يمّثل تأكيدا على 
أن داعش ليس حركة سياســـية دينية ذات 
حدود جغرافية مرتبطة بالشـــام والعراق، 
وليـــس ميلشـــيات مســـلحة تتمـــدد فـــي 
المنطقـــة من أجل الســـيطرة علـــى الحكم 
وتدجين الشعوب والمجتمعات في أقفاص 
قروسطية مشكّلة من صفحات كتب التراث 
الزاخـــر بكل ما هـــو معاد للعقـــل ورافض 
للعلم والحضارة والقيم اإلنســـانية، وإنما 
هـــو ثقافة منتشـــرة فـــي بالد المســـلمين 
يجتمـــع حولها كل من ضـــاق أفقه وتكّلس 
وعيه وانفرط عقـــد التفكير عنده، واألمر ال 
عالقة له بمســـتويات التعليم أو بالظروف 
الماديـــة أو الوضـــع االجتماعـــي وإنمـــا 

بتحّجر العقل في اتجاه واحد.
أن يحـــارب التحالـــف الدولـــي تنظيم 
داعـــش فذلـــك أمر مهـــم رغـــم المؤاخذات 
الكثيـــرة حوله، ولكن األهم هو محاربة فكر 
داعش الذي بات يتســـرب إلـــى العاّمة في 
كل مكان من خالل وســـائل اإلعالم ومواقع 
االنترنت، وهو فكر متوارث لدينا، منتشـــر 
بيننا، يتحرك في كتب تباع على الرصيف، 
ومـــن خالل دعـــاة ورجال ديـــن يجدون من 
يصـــرف عليهـــم األمـــوال الطائلـــة ليبثوا 
المزيـــد من الخـــراب في العقـــول المهيأة 
لقبـــول تخاريف مثل أن تمثـــال أبي الهول 
يهدد الدين، واألهرامات تسيء إلى الله في 

عاله.
إن الثقافـــة التي صنعـــت داعش أخطر 
من الدواعش أنفسهم، والمشكلة الحقيقية 
في الغدة السامة قبل أن تكون في ما تفزره 

من سموم.

األهرامات وثقافة الدواعش

الالحبيب األسود

تمتمة ملياردير أميركي في الحمام تكشف جرائمه قضاء أكثر من ساعة أمام 

} لــوس أنجلــس – أوقـــف مليارديـــر أميركي المرآة اضطراب نفسي
يشتبه في أنه قتل زوجته قبل 30 سنة، ووجهت 
إليه تهمة القتـــل بعدما أقر عن غير قصد بأنه 
قتل 3 أشـــخاص خالل تصويـــر فيلم وثائقي، 

وهو يواجه عقوبة اإلعدام.
واتهـــم روبرت دورســـت (71 عامـــا) وهو 
أحـــد ورثة اإلمبراطورية العقارية التي متلكها 
عائلته رســـميا بقتل ســـوزان بيرمان صديقة 
زوجتـــه، بعدمـــا أوقف فـــي فندق فـــي بوالية 

لويزيانا جنوب الواليات املتحدة.
وشـــرح مكتـــب النائبـــة العامـــة في لوس 
أجنلـــس، جاكي ليســـي، أن دورســـت يواجه 
عقوبة اإلعـــدام نظرا ”للظروف اخلاصة“ بتلك 
اجلرمية، فكان من املفترض أن تدلي ســـوزان 
بيرمـــان بشـــهادتها فـــي إطـــار التحقيق في 
مالبســـات اختفاء كاثلني زوجـــة روبرت الذي 
كان يشـــتبه كثيـــرا بضلوعه فـــي اغتيالهما. 
وأوقف دورست عشية بث محطة ”اتش بي أو“ 

األميركية احللقة األخيرة من وثائقي مخصص 
حلياته حتت عنوان ”النحـــس: حياة ووفيات 
روبرت دورســـت“ والذي يبـــدو أنه انقلب إلى 
حقيقة. ويســـمع دورست في هذه احللقة وهو 
يتمتم ”ماذا فعلت؟ قتلتهم جميعهم، بالطبع“، 
من دون أن ينتبه إلى أن املصدح الالسلكي كان 

ال يزال مضاء خالل ذهابه إلى احلمام.
وتثيـــر القضيـــة اهتمـــام األميركيني منذ 
فقدان أثر زوجة دروســـت سنة 1982 في إحدى 

ضواحي نيويورك.
ولطاملـــا نفـــى دورســـت أن تكـــون لـــه أي 
مســـؤولية في قضية اختفاء زوجته التي فتح 
حتقيق فيها مجددا ســـنة 2000.  وبعد ســـنة، 
أديـــن بتهمة قتل جاره موريس بالك (71 عاما) 

وتقطيع أعضائه ورميه في خليج تكساس.
يذكـــر أن حيـــاة دورســـت كانـــت مصـــدر 
إلهام لفيلم هوليـــوود ”احلب املثالي للجرمية 

املثالية“ سنة 2010.

} فرانكفــورت (ألمانيــا) – من الطبيعي جدا 
أن يقتنـــص املرء حلظات مـــن يومه للنظر في 
املـــرآة وتقييم مظهـــره ورمبـــا تعديل بعض 
الشـــعرات غيـــر املصففة. ولكن مـــاذا لو كان 
الشخص مشـــمئزا مما يراه ليس ألن مظهره 
ســـيء ولكن ألنه يعاني مـــن متالزمة مرضية 
جتعلـــه مقتنعا بأنـــه قبيح وبحاجـــة لتغيير 

شكله؟
وكشف أطباء أن األشخاص الذين مييلون 
إلى عدم الرضا عن أنفســـهم بعد التحديق في 
املرآة هم أشخاص يعانون من مشاكل نفسية 

أكثر منها جسدية.
وميكـــن لـ“اضطراب تشـــوه اجلســـم“ أن 
يحول األشياء الضئيلة التي تزعج األشخاص 
مـــن مظهرهم عند النظر في املـــرآة، إلى دافع 
خارج عن السيطرة لتحسني املظهر على نحو 

يؤدي في بعض األحيان إلى نتائج كارثية.
شـــتيفان  النفســـي  الطبيـــب  ويقـــول 
برونهوبر إنه من الصعب تشخيص ما يسمى 
بـ“اضطراب تشوه اجلسم“ ألن املصابني به ال 
يعتقدون أنهم مرضى ولكن مقتنعون بوجود 
عيب ما، وهـــذا االعتقاد يدفعهم إلى تشـــتت 

الذهن كل مرة يتطلعون فيها في املرآة.
ويضيـــف ”يذهـــب بعضهم إلـــى الطبيب 
ويذهـــب آخرون إلى جـــراح التجميل بغرض 
الوصول إلى اجلمال القياســـي وهو الشـــيء 
الذي يستحيل بلوغه بسبب نظرتهم املشوهة 

عن أجسادهم.
وتقـــول فيكتوريـــا ريتر وهـــي طبيبة 
نفســـية من جامعة فرانكفـــورت في أملانيا 
إن أي شـــخص يقضي أكثر من ســـاعة في 
اليـــوم للتحقق مـــن جمال مظهـــره، حيث 
يتفحص شـــكله فـــي املـــرآة أو النوافذ أو 
هواتفه اجلوالة أو دائما ما يســـأل اآلخرين 
عن مظهره، فهنا يجـــب أن ينتبه إلى احتمال 

وجود حالة مرضية“.
وأضاف برونهوبر إن العالج النفسي هو 
أفضل عالج طويل املدى ملساعدة األفراد على 

تقبل صورتهم الذاتية.
وتبدأ متالزمة "اضطراب تشـــوه اجلسم" 
خالل فترة البلوغ في نحو 80 باملئة من احلاال 
، حيث يشـــرح برونهوبر أن هـــذه هي الفترة 
التي ميـــر فيها معظم األفـــراد بأغلب مراحل 
تطورهم األساســـية. وعادة ما يصبح التركيز 
على مظهر املرء وسيلة للتعامل مع النقائص 

املسببة لعدم الثقة بالنفس.

} طفالن بلباســــهما األخضــــر ينتظران انطالق الموكب االســــتعراضي الخــــاص بيوم القديس 
باتريك في أحد شوارع بلفاست في إيرلندا الشمالية.

تتجـــه فرنســـا إلى حظـــر صعود  } باريــس –  
عارضات األزيـــاء النحيالت جدا إلى مســـارح 
العـــرض، فـــي ظـــل تعريض صحتهـــن للخطر 
للحفاظ على رشاقتهن، وتشكيلهن قدوة لبعض 
الفتيات اللواتي يمتنعـــن عن الطعام للوصول 
إلى نفس المستوى من النحافة التي تصل إلى 

حد المرض.
وقدم النائب االشتراكي بالبرلمان الفرنسي، 
أوليفر فيران، مقترحا لتعديل مشـــروع القانون 
الـــذي تقدمت بـــه الحكومة من أجـــل اإلصالح 
فـــي المجال الصحي، بحيـــث تمنع العارضات 
النحيـــالت جدا مـــن مزوالة مهنتهن، مشـــيرا 
إلـــى أن العارضات ُيعرضـــن صحتهن للخطر 
من أجـــل النحافة، وأن الموضـــوع بات محط 

استغالل تجاري.
وأيدت وزيرة الصحة الفرنســـية، ماريسول 
توريـــن، مشـــروع القانـــون مرجحـــة أن تؤيده 
الحكومة أيضا مـــع إمكانية فرض غرامات على 
وكاالت اإلعـــالن أو دور األزياء التي تتعاقد مع 

العارضات المخالفات.
وســـتنضم فرنســـا، التـــي لديهـــا صناعة 
لألزياء والكماليات قيمتها عشـــرات المليارات 
من الدوالرات، إلى إيطاليا وأسبانيا واسرائيل 

التـــي تبنت جميعها في أوائـــل 2013 قوانين تمنع 
عمل العارضـــات النحيفات جدا في دور عرض األزياء 

أو في الحمالت اإلعالنية.
وقالـــت توريـــن ”من المهـــم لعارضـــات األزياء أن 
يُقْلـــن إنهن يحتجـــن إلى أن يأكلن جيـــدا وأن يعتنين 

بصحتهن خصوصا للنســـاء الشـــابات الالتي يتطلعن 
إلى العارضات كمثال للجمال“.

وقـــال فيـــران، الـــذي صـــاغ التعديليـــن، إن القانون 
سيفرض فحوصات منتظمة للوزن وغرامات مالية تصل 
إلى 75 ألف يورو (79 ألف دوالر) عن أي خروقات وأيضا 

عقوبة السجن لفترة تصل إلى ستة أشهر للمتوّرطين.
وأضاف إن العارضات ســـيتعين عليهن تقديم شهادة 
طبية تظهر مؤشـــرا لكتلة الجســـم ال يقـــل عن حوالي 55 
كيلوغراما لطول قدره 1.75 متر، قبل التعاقد معهن للعمل 

وألسابيع قليلة بعد ذلك.
وتقترح التعديالت في مشروع القانون أيضا عقوبات 
ألي شـــيء يتم الترويج له قد ينظر إليه على أنه يشـــجع 

على النحافة المفرطة وبشكل خاص مواقع االنترنت.
وقـــال فيران، وهو طبيب، إن حوالـــي 30 إلى 40 ألف 
شـــخص في فرنســـا معظمهم من المراهقين يعانون من 

فقدان الشهية. 
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