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[ الرياض ستسعى إلى شراء قنبلة ذرية، في حال التوصل إلى اتفاق سيئ مع طهران
السعودية تستبق االتفاق الغربي مع إيران ببناء مفاعلين نوويين

} لنــدن – ذكـــرت تقاريـــر صحفية رســـمية أن 
اململكة العربية الســـعودية وقعـــت اتفاقا مع 
كوريا اجلنوبيـــة يتم مبوجبه بنـــاء مفاعلني 
نوويني ســـعوديني بتكلفة تصل إلى 52 مليار 

دوالر.
وقال دبلوماســـيون غربيـــون إن الواليات 
املتحدة ال تشـــعر باالرتياح جتاه هذا االتفاق، 
وتـــرى أنه من املمكن أن يؤثر على املفاوضات 
التـــي جتريها القوى الغربيـــة مع إيران حول 

ملفها النووي.
وتخشـــى واشـــنطن مـــن أن يكـــون اتفاق 
الرياض مع ســـيول انطالقة لســـباق تســـلح 

نووي في املنطقة.

وقالـــت مصـــادر كورية إن االتفاق يشـــمل 
تخصيب اليورانيوم واستخراج البلوتونيوم 
القادر على صنـــع قنبلة ذرية من بقايا الوقود 

املستخدم في عملية التخصيب.
وأضافـــت املصادر أن التفاهم الســـعودي 
الكوري يشمل خطة لبناء مفاعلني نووين على 
األراضـــي الســـعودية بتكلفـــة 52 مليار دوالر 

خالل العقدين القادمني.
واألســـبوع املاضي، حذر األمير السعودي 
تركي الفيصل من أن دوال في الشرق األوسط، 
ال سيما السعودية، قد تطلب احلصول على ما 

حصلت عليه طهران في املفاوضات.
وقال األمير تركي لهيئة اإلذاعة البريطانية 
إليهـــا  تصـــل  نتيجـــة  أي  إن  قلـــت  ”لطاملـــا 

املفاوضات، فإننا نريد األمر نفسه“.
وأضاف ”إذا ما حصلت إيران على القدرة 
علـــى تخصيب اليورانيوم إلى نســـبة معينة، 
فليســـت الســـعودية وحدهـــا التي ســـتطلب 

احلصول على ذلك“.

وحـــذر مســـؤولون عـــرب خالل األشـــهر 
املاضيـــة اإلدارة األميركيـــة مـــن أن الرياض 
ستطلب مســـاعدة باكستان في احلصول على 
تكنولوجيـــا نووية، أو قد تســـعى إلى شـــراء 
قنبلـــة ذرية، إذا ما اقتنعت أن االتفاق النووي 

مع إيران سيئ.
وقال روبرت اينهورن، املســـؤول الســـابق 
فـــي وزارة اخلارجيـــة األميركيـــة الـــذي عمل 
مع الرئيســـني بيـــل كلينتون وبـــاراك أوباما 
”فـــي الغرف املغلقـــة يقول الســـعوديون إنهم 
ســـيحصلون بالتأكيد على مساعدة نووية من 

باكستان“.
وأضاف الدبلوماسي األميركي الذي شارك 
في املفاوضات النووية مع إيران ”لم أر من قبل 
أي دليل على استجابة من قبل الباكستانيني“.
وقال مسؤولون أميركيون إن وزير الدفاع 
األميركـــي األســـبق دونالد رامســـفيلد اعتاد 
القول حول االســـتجابة النووية الباكستانية 
لتطلعات الســـعودية ”غياب الدليل حول هذه 

االســـتجابة ال ميثـــل بالضـــرورة دليـــال على 
غيابه“.

وقال مســـؤول باكستاني يعمل في سفارة 
بـــالده فـــي واشـــنطن، طلب عدم الكشـــف عن 
هويتـــه ”مـــن الطبيعـــي أن تنظر الســـعودية 
إلى نفســـها كحام ملقدرات السنة في مواجهة 

الهجوم الشيعي اإليراني على املنطقة“.
لكن حســـني حقاني، الســـفير الباكستاني 
الســـابق في واشـــنطن والزميـــل احلالي في 
معهد هودســـون األميركي للدراســـات، اختار 
أن يكـــون أكثر وضوحا في وصـــف العالقات 

املصيرية بني الرياض وإسالم اباد.
وباكســـتان  ”الســـعودية  حقانـــي  وقـــال 
تنظـــران إلـــى بعضهما باعتبارهمـــا أصدقاء 

املالذ األخير“.
وفي عام 1999 زار وزير الدفاع الســـعودي 
حينهـــا وولي العهد الحقا األمير ســـلطان بن 
عبدالعزيـــز منشـــأة للطرد املركـــزي في موقع 
تخصيـــب اليورانيـــوم فـــي كاهوتـــا بالقرب 

من إســـالم أباد، واطلع على مناذج لألســـلحة 
النووية الباكستانية.

وعـــالوة على نقـــل األســـلحة النووية إلى 
السعودية، تستطيع باكستان تزويد الرياض 
بصواريخ باليســـتية قادرة على حمل رؤوس 
نووية وضـــرب مواقع هامة فـــي عمق إيران، 
على الرغـــم من أن مصادر عســـكرية قالت إن 
السعودية ال حتتاج قدرات صاروخية من قوى 

خارجية.
وقالـــت تقارير نشـــرت العـــام املاضي إن 
الســـعودية قامـــت فـــي عـــام 2007 بتحديـــث 
ترســـانتها مـــن الصواريـــخ ”ســـي اس اس 
2“ الصينيـــة التـــي تعمـــل بالوقود الســـائل، 
واســـتبدلت هـــذه الصواريخ حينهـــا بأخرى 
تعمل  أكثر تطورا من طراز ”ســـي اس اس 5“ 

بالوقود الصلب.
وتســـتطيع هذه الصواريـــخ حمل رؤوس 
نووية، لكن مت تكييفها، وفقا لضغوط أميركية، 

على عدم حمل هذه الرؤوس.

} عدن – قالت مصادر متطابقة إن ميليشـــيات 
احلوثيـــني املوالني إليـــران اقتربـــت من باب 
املندب بعـــد دخولها ميناء املخـــاء املطل على 
البحـــر األحمر، وســـيطرتها علـــى بلدة كرش 
الواقعـــة علـــى بعـــد نحـــو 100 كيلومتر إلى 
الشـــمال من عدن التي يتحصن فيها الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وتدفع هـــذه التطـــورات امليدانيـــة األزمة 
اليمنيـــة املفتوحة علـــى كل االحتماالت، نحو 
ســـيناريوهات ُمفزعة وسط حتركات سياسية 
ودبلوماســـية الفتة تخللتها أصوات ُمتزايدة 
بتدخـــل عســـكري أجنبي قد ُيكـــرس انفصال 

جنوب اليمن عن شماله.
وبحســـب مســـؤولني أمنيني مينيني، فإن 
أفراد ميليشيات احلوثيني دخلوا أمس ميناء 
املخـــاء املُطـــل على البحـــر األحمـــر ليقتربوا 
بشكل كبير من الرئيس عبدربه منصور هادي 
الـــذي يتخذ من مدينة عدن مقرا له منذ هروبه 

من صنعاء في 20 فبراير املاضي.
وبهذا التقدم، يكون احلوثيون قد اقتربوا 
أيضـــا مـــن مضيـــق بـــاب املنـــدب احليـــوي 
لصادرات النفط في البحر األحمر، خاصة وأن 
دخولهم هذا امليناء يأتي بعد ساعات قليلة من 
ســـيطرتهم على بلدة كـــرش الواقعة على بعد 

نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من عدن.
وتقع البلدة على طريق رئيسي بني شمال 
وجنـــوب اليمـــن وتفصلها مســـافة 40 دقيقة 
بالســـيارة عن قاعدة العند اجلوية الرئيســـية 
التي ال تزال حتت سيطرة الرئيس هادي الذي 

ُيقيم في عدن.
وقبل ذلك، متكن احلوثيون من الســـيطرة 
على منطقة مهمة في محافظة الضالع جنوبي 
اليمـــن، حيث أفلحت في دخول منطقة ســـناح 
مبســـاندة قـــوات عســـكرية وأمنيـــة مواليـــة 

للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
العســـكرية  التطـــورات  هـــذه  وترافقـــت 
امليدانية، مع اندالع اشـــتباكات بني محتجني 
مناوئني للحوثيني في بلدة التربة ومدينة تعز 
القريبة منها، حيث عمد أفراد تلك امليليشيات 
إلى إطالق النار على احملتجني ما تســـبب في 
مقتل خمســـة أشـــخاص وجرح 80 آخرين في 
تعـــز، وفي مقتـــل ثالثة أشـــخاص وجرح 12 

آخرين الثالثاء في بلدة ”التربة“.
وأعلـــن محافظ تعز شـــوقي أحمـــد هائل 
اســـتقالته من منصبه بسبب عدم تنفيذ قوات 

األمن اخلاصة ألوامره.
ويرى مراقبون أن من شأن هذه التطورات 
تعميق الصراع في اليمن، ال سيما وأن القوات 
املسلحة املوالية للرئيس هادي نشرت دبابات 
وقطعـــا مدفعيـــة على عدد مـــن الطرقات التي 

تربط بني شمال وجنوب البالد.
وتزامنت هـــذه اإلجراءات العســـكرية مع 

اندالع اشتباكات بني القوات املوالية للرئيس 
هادي، وميليشـــيات احلوثيني على مســـتوى 
طريق سريع شمالي عدن بنحو 125 كيلومترا.

وشارك في االشتباكات رجال قبائل ورجال 
ميليشـــيا ووحدات من اجليش موالية لهادي، 
وذلك لصد تقدم احلوثيني إلى اجلنوب، حيث 
بدا واضحا أن تلك امليليشـــيات ُتسابق الوقت 
خللق واقع عسكري جديد في البالد وبالتالي 
فـــرض واقع جديد، يســـاعدها على حتســـني 
موقفها التفاوضي وســـط احلراك السياســـي 
والدبلوماسي في دول اجلوار الذي طغت عليه 
الدعوات لتدخل عســـكري يوقف املد احلوثي 

املدعوم من إيران.
وال ُتخفـــي دول اجلـــوار اليمني وخاصة 
منها الســـعودية، التي سبق لها أن استنكرت 
ســـيطرة احلوثيـــني على صنعـــاء، ووصفتها 
باالنقـــالب على الشـــرعية، خشـــيتها من هذه 
التطورات التي من شأنها قلب موازين القوى 
فـــي املنطقة بحكم تـــورط إيـــران فيها، حيث 
كثفت مـــن حتركاتها على مختلـــف األصعدة، 

كما لوحت بضرورة التدخل العسكري.
واســـتندت الدبلوماســـية اليمنية إلى تلك 
اخلشية، لُيناشد رئيســـها رياض ياسني دول 
اخلليج التدخل عسكريا في اليمن لوقف تقدم 
احلوثيني املدعومني من إيـــران، بعد اتهامات 
وجههـــا الرئيس هادي مليليشـــيات احلوثيني 
بأنها تســـعى إلى تنفيذ مشروع إيراني لنشر 
املذهب اإلثني عشـــري الشيعي وإدخال اليمن 

في حرب طائفية.
وبعد ذلك بســـاعات قليلة، لـــم يتردد وزير 
اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل في 
اتهام إيـــران ببث الفرقة الطائفية في املنطقة، 
وأكد أن دول اخلليج العربية ستتخذ خطوات 

لدعم الرئيس هادي.
ويلقي الصراع على السلطة بني احلوثيني 
الشـــيعة في صنعاء وهادي في عدن مزيدا من 
الشـــكوك علـــى احملادثات التـــي ترعاها األمم 

املتحدة حلل األزمة اليمنية سلميا.
أن  علـــى  تـــدل  املؤشـــرات  كل  أن  ورغـــم 
اليمـــن ينزلق إلى حـــرب أهلية خطيـــرة، فإن 
املوقـــف األميركي مازال ُيـــراوح مكانه، حيث 
قـــال الســـفير األميركي في اليمـــن إنه ال يزال 
”متفائال نســـبيا“ بأن ”الفصائل املتناحرة في 
اليمن ســـتكون قادرة على التوصل إلى اتفاق 
لتقاسم الســـلطة إذا متكنت مجموعة واسعة 
مـــن املمثلني أن جتتمـــع خارج البـــالد ودون 

تأثير من أطراف خارجية مثل إيران“.
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أسعار النفط 

في طريقها إلى االنهيار

} لنــدن – قال محللون إن جناح القوى الغربية 
في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران سيهبط 

بأسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.
وتعتمـــد نســـبة تراجع األســـعار على ما 
إذا كان هـــذا االتفاق نهائيا وسيســـمح برفع 
العقوبات االقتصاديـــة املفروضة على طهران 

سريعا أو كان جزئيا.
وتســـببت العقوبـــات علـــى قطـــاع النفط 
اإليرانـــي فـــي تراجع إنتـــاج البـــالد إلى 2.8 
مليون برميل يوميا مقارنة بـ3.6 مليون برميل 

في نهاية عام 2011.
ومـــن الصعب حتديـــد مدى التقـــدم الذي 
حتـــرزه املفاوضـــات احلالية. لكن ريتشـــارد 
فـــي  اجليوسياســـي  احمللـــل  مالينســـون، 
البريطانيـــة  مؤسســـة ”انرجـــي اســـبكتس“ 
قـــال إن ”املفاوضات تـــدور اآلن حول نقطتني 
رئيســـيتني: املـــدة الزمنية ألي اتفـــاق، وقدرة 

إيران على تخصيب اليورانيوم“.
وأضـــاف ”لكـــن مازالت هنـــاك اختالفات 

عميقة حول وتيرة وتسلسل رفع العقوبات“.
وبينمـــا تريد طهران في حال التوصل إلى 
اتفاق رفع كامل وســـريع للعقوبات، تتمســـك 
مجموعـــة ”5+1“ بفـــك التشـــابك تدريجيا بني 
طبقـــات العقوبات املتراكمة لســـنوات، وربط 

ذلك مبدى التزام إيران ببنود أي اتفاق.
وتوقـــع مالينســـون ”التوصل إلـــى اتفاق 
جزئي. نحن نستشـــرف إصدار بيانات رسمية 
لوصـــف هذا االتفاق باملرحلـــة األولى، لكن لن 

تؤكد رفع كل العقوبات مرة واحدة“.
وقالت الوكالـــة الدولية للطاقـــة إن إيران 
”باتت فـــي وضع يســـمح لها بزيـــادة اإلنتاج 
وتصديره بسرعة“ في حال التوصل إلى اتفاق 

حول ملفها النووي.
ويرى روبني ميلز الباحـــث في مركز منار 
للطاقـــة إذا مـــا كانت إيران قـــادرة على زيادة 
إنتاجهـــا مبقدار 800 ألـــف برميل يوميا خالل 
فتـــرة تتراوح بني 6 و12 شـــهرا في حال ما مت 
رفـــع العقوبات، فمن غير احملتمل جناحها في 
الوصول إلى معدالت إنتاج ما قبل فرض هذه 

العقوبات.
وفـــي الوقت الـــذي يعم فيـــه التفاؤل بني 
صفـــوف احلكومـــة اإليرانية لزيـــادة اإلنتاج، 
رفع العـــراق إنتاجه هو اآلخـــر بينما ال يبدو 
أن أعضـــاء منظمة أوبك اآلخرين مســـتعدون 

خلفض حصصهم.
وال يبدو أن السعودية ودوال خليجية أخرى 
تشـــعر بالتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط. 
اخلليجيني  املســـؤولني  تصريحـــات  وتعكس 

استعداد بالدهم ملزيد من هذا التراجع.
وقال الهام حســـن زادة، الباحث في معهد 
أوكســـفورد لدراســـات الطاقة ”لطاملا حاولت 
إيران فرض مكان لها في الســـوق. السعودية 
ودول أخـــرى قامـــت بزيـــادة اإلنتـــاج. إيران 

ستقاتل من أجل حصتها“.

[ السيطرة على باب المندب تقوي موقف الحوثيين في التفاوض

خيارات الحلول السلمية في اليمن تتقلص
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فـــي  مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت   - لنــدن    {
اجلزائـــر لـ“العرب“ أن عددا من رجال األعمال 
اجلزائريـــني املنضوين حتت لـــواء ما يعرف 
بـ“منتـــدى رؤســـاء املؤسســـات االقتصادية“ 
متكنوا من توظيف قربهم من الســـلطة، لبسط 

نفوذهم على مفاصل الدولة.
واعتبـــر مراقبـــون أن ”املال السياســـي“ 
سيكون له دور في سلطة القرار وحسم امللفات 
الكبـــرى، بعـــد البـــروز القوي لهيئـــة منتدى 
رؤساء املؤسسات االقتصادية، التي متهد اآلن 
ألن تكون البديل القادم في مختلف مؤسسات 
الدولة، مبا فيها احلكومة والرئاسة واملجالس 

املنتخبة.
 وفي هذا السياق، حتول رجل األعمال علي 
حداد الذي يرأس ”منتدى رؤســـاء املؤسسات 
االقتصادية“، إلى شـــخصية بـــارزة وصاحبة 
قرار وأفكار حتمل أكثر من مشروع اقتصادي، 

ميهد البتالع السلطة في اجلزائر.

وقالـــت ذات املصـــادر إن رجـــال األعمـــال 
املعروفني بقربهم من الســـلطة وعلى رأســـهم 
علي حداد، يخططون لالســـتفادة من مواقعهم 
مختلـــف  علـــى  نفوذهـــم  وبســـط  احلاليـــة 
املؤسســـات، مبـــا فيهـــا الهيئـــات الرســـمية 

والسياسية وحتى الشعبية.
ويتجه أصحاب مخطط ابتالع السلطة في 
اجلزائر نحو تأســـيس حزب سياســـي جديد 
حتت اسم ”الفخر“ ينطلق حتت يافطة األعمال 
اخليرية ثم ينتقل إلى املمارســـة السياســـية، 
واالســـتعداد لشـــراء النوادي الرياضية التي 
تســـتقطب طبقات واســـعة مـــن املجتمع، إلى 
جانـــب التحكم في اإلعالم عبر امتالك عدد من 

الفضائيات التلفزيونية والصحف الورقية.
ورغـــم اجلدل املثـــار في الســـاحة احمللية 
واالنتقـــادات الشـــديدة التي أطلقهـــا عدد من 
األحزاب سياســـية ضـــد ما أســـمته بـ“الدور 
املشبوه“ لبعض رجال األعمال في التأثير على 

القرار السياسي وشراء الذمم على مستويات 
عليا في مؤسســـات الدولة، فإن املنتدى سائر 
اســـتقطاب األضواء والترويج ملشـــروعه  في 
الكبيـــر، بالرغـــم من احلـــرج الـــذي أوقع فيه 

أعضاء من احلكومة.
وكانـــت رئيســـة حـــزب العمال اليســـاري 
لويزة حنون، قد فتحت في وقت ســـابق، النار 
علـــى املنتـــدى وعلى مـــا أســـمته بـ“التواطؤ 

املريب للحكومة مع علي حداد“.
واعتبـــرت أن مالزمـــة أعضـــاء احلكومة 
لرجل األعمـــال املذكور، وحضورهـــم الدوري 
لنشـــاطات املنتدى، ُتعد تزكية رسمية مسبقة 

ملشروع السيطرة على مؤسسات الدولة.
ووجهت حنـــون أصابع االتهام مباشـــرة 
لعـــدد من الـــوزراء بالعمل علـــى تنفيذ أجندة 
املنتدى، على غرار وزير الصناعة عبدالســـالم 
بوشـــوارب، ووزير التجارة عمارة بن يونس، 
والنقـــل عمـــار غـــول واألشـــغال العموميـــة 

عبدالقـــادر قاضـــي، وحتـــى رئيس الـــوزراء 
عبداملالك سالل.

لكنها جتاهلت عالقـــة متداولة على نطاق 
واســـع في اجلزائر بني رجـــل األعمال املذكور 
و“رجل الظل“، أي مستشـــار الرئيس وشقيقه 
األصغـــر ســـعيد بوتفليقة، مبـــا أن الرجل من 
أكبـــر ممولـــي حملـــة الرئيـــس بوتفليقة في 

انتخابات أبريل املاضي.
ويرى مراقبون أن ”الظهـــور الالفت لعلي 
حداد في مختلف احملافل واألنشطة الرسمية، 
بشـــكل غطى على احلضور الرســـمي ألعضاء 
احلكومة، يعطـــي االنطباع بـــأن الرجل الذي 
تخصـــص فـــي نشـــاط األشـــغال العمومية، 
ويســـتحوذ علـــى إجنـــاز غالبيـــة املشـــاريع 
التحتية، يحمل في جعبته الكثير من الرسائل 
والطموحات السياسية، بدليل متهيده إلطالق 
حزب سياســـي جديد، ســـيكون غطاء للرئيس 

املقبل وبديال ألحزاب السلطة“.

}  تونــس - تبادلت أجهزة األمن في تونس 
واجلزائــــر، قوائــــم تضم 55 شــــخصا محل 
بحث ينشــــطون في منظمات سلفية جهادية 
موجودة في شمال مالي وجنوب غرب ليبيا، 
ومناطــــق باجلزائر وتونس، حســــب مصدر 

أمني جزائري.
وقال املصدر، الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته، في تصريحات صحفية، ”إن القوائم 
التي مت تبادلهــــا بني اجلزائر وتونس تضم 
أســــماء ملشــــتبه بهم من جنســــيات تونسية 
وليبية وجزائرية ومصرية ومالية وفرنسية 

من أصول مغربية“.
وحســــب املصــــدر ذاته ”عّممــــت مصالح 
األمن فــــي اجلزائر مع نظيرتهــــا في تونس 
هويات وصورا تقريبية وصورا فوتوغرافية 
لـ55 شخصا محل شبهة كانوا حتت املراقبة 
أغلبهم من اجلزائر وتونس وينشــــطون في 
تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي وجند 
اخلالفة التي بايعــــت تنظيم داعش، وكتيبة 
عقبة بــــن نافــــع املوالية للدولة اإلســــالمية 
وتنظيم التوحيد واجلهاد في غرب أفريقيا، 
وكتيبة امللثمون التي يقودها املطلوب األول 
في شــــمال مالي وجنوب غــــرب ليبيا أيضا 

اجلزائري مختار بلمختار“.
وأشــــار املصدر إلى أن ”اجلزائر وتونس 
بدأتــــا بعــــد الهجوم على متحــــف باردو في 
تونس في تبادل معلومات دقيقة حول هوية 
املشــــتبه فيهم املرشــــحني لتنفيــــذ هجمات 
انتحارية، وعمليات اقتحام خلطف رهائن“.

وأقــــر اجتمــــاع أمنــــي تونســــي رفيــــع 

املستوى، برئاســــة رئيس احلكومة احلبيب 
الصيــــد وبحضــــور وزراء الداخلية والدفاع 
وعدد مــــن اإلطــــارات األمنية والعســــكرية، 
اتخاذ مجموعة من اإلجراءات العاجلة لدحر 

املتشددين.
ومن أبــــرز القرارات التــــي مت اتخاذها، 
تكثيــــف التنســــيق األمني مــــع دول اجلوار 
التنظيمــــات  لتطويــــق  اجلزائــــر  خاصــــة 
والكتائب املتطرفة مثل كتيبة عقبة بن نافع، 

أخطر الكتائب اجلهادية في تونس.
وتعد كتيبة عقبة بن نافع امتدادا لداعش 
في تونس بعد أن أعلنت مبايعتها للبغدادي 
ومتثل خطــــرا حقيقيا على أمن واســــتقرار 

البالد.
ومعلــــوم أن هــــذه الكتيبــــة تعتبر البالد 
مــــن  والتونســــيني  حــــرب  دار  التونســــية 
لذلك يجــــوز قتالهــــم والتنكيل  ”الكافريــــن“ 
بهــــم، غايتها فــــي ذلك إقامة دولــــة اخلالفة 
واإلطاحة مبؤسســــات الدولة. وكتيبة عقبة 
بن نافع تعّد أول تنظيم يتأســــس في تونس 
وله ارتبــــاط بتنظيم القاعدة في بالد املغرب 
اإلســــالمي، كما لــــه عالقات وثيقــــة بكتيبة 

جزائرية متشددة تدعى الفتح املبني.
وتستقطب الكتيبة الشباب املتبني للفكر 
اجلهادي الذي يتم إرســــاله إلى ليبيا لتلقي 
تدريبات عســــكرية من أجل القيام بهجمات 

إرهابية في تونس فيما بعد.
ويرى مراقبون أن املرحلــــة الراهنة وما 
يصاحبهــــا من حتديات أمنيــــة تفرض على 
تونــــس واجلزائر عقــــد اتفــــاق ثنائي يتيح 
تطوير التنســــيق األمنــــي بينهما في املجال 
القضائي، ويتيح هذا االتفاق للبلدين اتخاذ 
اإلجراءات الوقائية الالزمة من أي اعتداءات 
إرهابية محتملة وكشف خارطة اإلرهاب في 

املنطقة املغاربية.
وكشفت مصادر مطلعة، في وقت سابق، 
أن اجلزائر تتفاوض مع تونس حاليا، لسن 

تشــــريعات وتعديالت أخرى تسمح حملققني 
من البلدين باستجواب اإلرهابيني املقبوض 
عليهم ســــواء في تونس أو اجلزائر وتبادل 
املعلومات بني قضــــاة التحقيق في القضايا 

املتعلقة باإلرهاب.
وأكد وزير الشؤون اخلارجية اجلزائري 
رمطان لعمامرة على أهمية التنسيق األمني 
مع تونس من أجل مكافحة ظاهرة اإلرهاب.

وقــــال لعمامرة في تصريحــــات صحفية 
ســــابقة، إن التنســــيق األمني بــــني البلدين 
”مســــتمر على مســــتوى مصالح األمن وعلى 

أعلى املســــتويات في حكومتــــي البلدين من 
أجل القضاء على آفة اإلرهاب“.

وأضــــاف أن ”تفعيــــل العالقــــات األمنية 
القائمــــة بــــني البلدين وحتســــينها ورفعها 
إلــــى مســــتوى العالقات االســــتراتيجية من 
شــــأنه تعزيز التعاون فــــي مكافحة اإلرهاب 

واجلرمية العابرة للحدود“.
وفــــي الوقت الذي تعمــــل فيه الدول على 
تأمــــني حدودهــــا ملجابهــــة خطــــر اإلرهاب، 
هّون بعض القياديــــني احلزبيني في تونس 
وعلى رأســــهم راشد الغنوشــــي الذي اعتبر 

أن ”اإلرهاب صنيــــع الدول ويتغذى من عدة 
عوامل غير متوفرة في تونس“.

ويــــرى مراقبون أنه ال يجــــب التقليل من 
خطر اإلرهاب في املنطقــــة املغاربية خاصة 
مع تصاعد أعمال العنــــف في ليبيا وتنامي 
نشــــاط املجموعات املســــلحة املتشــــددة في 
الســــاحل األفريقي، معتبرين أن نواة داعش 
فــــي ليبيا واجلزائــــر وتونس مرشــــحة ألن 
تصبح خلية جهادية تضم أعدادا كبيرة من 
املقاتلني املتعطشني لتطبيق الشريعة وسفك 

الدماء.

األربعاء 2015/03/25 - السنة 37 العدد 29867

أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أصدر حاكم التحقيق 
بالمحكمة االبتدائية بالعاصمة 

تونس، بطاقة إيداع بالسجن 
(حبس احتياطي على ذمة 

التحقيق) في حق شرطي، كان 
مكلفا بحراسة متحف باردو الذي 

تعرض لهجوم إرهابي.

◄ ذكرت مصادر أمنية أن 
السلطات الجزائرية، أجلت بصفة 

مؤقتة نحو 100 من عمال البناء 
األتراك من مشروع لمد طريق 

شرق الجزائر العاصمة، كإجراء 
احترازي بعد تهديد من متشددين 
تابعين لتنظيم الدولة اإلسالمية.

◄ أقام مجلس السفراء العرب 
لدى المملكة المتحدة، أمس 

الثالثاء، بفندق "دورشستر" في 
لندن، حفًال على شرف صالح 

الدين مزوار وزير خارجية المملكة 
المغربية بمناسبة زيارته الى 

العاصمة البريطانية.

◄ ألقت قوات األمن التونسية، 
القبض على شخص مشتبه 

به وصادرت ثالث بنادق صيد 
ومجموعة من األسلحة البيضاء 

وكمية من طلقات الخرطوش، 
بمنطقة سبيطلة في محافظة 

القصرين.

◄ قال حزب التجمع الوطني 
لإلصالح والتنمية اإلسالمي 

المعارض، إنه يرفض أي حديث 
عن تغيير الدستور في الوقت 

الراهن، مرجعا ذلك إلى أن 
”أوضاع البلد الحالية ال تحتمل 

تعديل الدستور، وأن أي تعديل قد 
يصب في مصلحة جهة معينة“، 

في إشارة إلى النظام الحالي.

◄ قال مسؤول تونسي لرويترز 
إن تونس ستعيد غلق أجوائها 

أمام الرحالت القادمة من المناطق 
الغربية في ليبيا بعد أيام فقط من 

إعادة فتحها ألول مرة منذ ستة 
أشهر.

املال السياسي يمهد الطريق البتالع السلطة في الجزائرباختصار

األمم املتحدة تقدم 

مقترحات لحل األزمة الليبية

تونس تكثف التنسيق األمني مع الجزائر لتطويق كتيبة عقبة بن نافع

[ تبادل قوائم 55 مقاتال محل شبهة بين البلدين  [ دفع التعاون االستخباراتي بين تونس والجزائر لتعقب شبكات اإلرهاب 

التونسيون يتوحدون ضد اإلرهاب 

قامت الســــــلطات التونسية، بعد هجوم متحف باردو الدموي، برفع مستوى التنسيق األمني 
ــــــر تكثيف التواصل بني أجهــــــزة األمن واملخابرات، مــــــن أجل تعقب خاليا  مــــــع اجلزائر عب

وشبكات اإلرهاب في البلدين.

{اإلرهابيون هم أعداء الدين وأعداء دولة القانون والمؤسسات 

وأعـــداء الحياة والحرية، ونحن عازمـــون على خوض معركة دون 

هوادة ضدهم}.

فرحات احلرشاني
وزير الدفاع التونسي

{اتفاق السالم الذي وقعته باألحرف األولى في الجزائر مختلف 

األطراف المالية، يعد نموذجا للســـلم والمصالحة، وهو اتفاق 

يفتح آفاقا جديدة للبالد إلعادة بنائها}.

إبراهيم بوبكر كايتا
الرئيس املالي

{هجـــوم متحـــف باردو في تونـــس يأتي في إطار تنافســـي بين 

تنظيمي القاعدة في المغرب اإلســـالمي وداعش، للســـيطرة 

وفرض السيادة على المنطقة}.

جان شارل بريزار
رئيس مركز دراسات حتليل اإلرهاب الفرنسي

} طرابلــس - قدمت بعثة األمم املتحدة للدعم 
في ليبيا، مجموعة مـــن املقترحات حلل األزمة 
املســـتفحلة في ليبيا، تشـــمل تشـــكيل مجلس 
رئاســـي من شـــخصيات مســـتقلة، إلى جانب 
حكومـــة وحدة وطنيـــة وبرملان موحـــد، وذلك 
ضمـــن مرحلـــة انتقاليـــة تنتهـــي بانتخابات 

جديدة واستفتاء على الدستور.
وقالـــت البعثـــة فـــي بيـــان لهـــا، إن هذه 
املقترحـــات جـــاءت ”فـــي أعقاب أســـابيع من 
النقاشـــات مع كافة الفرقاء وفي ضوء الوضع 

العسكري املتدهور“.
وتشـــمل هـــذه املقترحات تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنيـــة، ومجلس رئاســـي مكـــون من 
شـــخصيات مســـتقلة، إلـــى جانـــب ”مجلـــس 
للنـــواب يعـــد الهيئـــة التشـــريعية التي متثل 
جميع الليبيني في إطار التطبيق الكامل ملبادئ 

الشرعية ومشاركة اجلميع�.
وتشـــمل أيضا األفكار التي تطرحها األمم 
املتحدة، تشـــكيل مجلس أعلـــى للدولة وهيئة 
لصياغة الدستور، على أن يتم في مرحلة الحقة 
من احملادثات تشـــكيل مجلـــس لألمن القومي 

ومجلس للبلديات.
وقالت البعثة األممية إنه ”سوف يتم متديد 
فترة عمل هذه الهيئات خالل املرحلة االنتقالية 
اجلديدة التي ســـتتفق األطراف علـــى مدتها، 
والتي ســـتنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد 

املوافقة على الدستور وإجراء االستفتاء“.

تفـــرض على  الراهنـــة  املرحلـــة 

تونس والجزائر عقد اتفاق ثنائي 

التنســـيق األمني  يتيح تطويـــر 

بينهما في املجال القضائي 

 ◄

} السلطات املغربية جنحت في تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش وضبط مجموعة من األسلحة النارية والذخائر احلية ّمت عرضها في املكتب املركزي 
لألبحاث القضائية مبدينة سال املغربية، أمس األول.

ّ
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} بغداد - كشـــف مصدر دبلوماسي غربي عن 
توّجه عراقي مؤّكد نحو طلب مســـاعدة قوات 
التحالف الدولي احملارب لداعش في استكمال 
معركة الســـيطرة على تكريـــت مركز محافظة 
صـــالح الدين، فيمـــا أّكد مصدر عســـكري من 
التحالـــف أّن الدعم قائم بالفعل منذ الســـبت 

املاضي.
ومعركة صالح الدين التي سارت أحداثها 
بســـرعة، على وقع الترويج لدور إيراني فاعل 
فيها، والتبشير بنصر سريع مبساهمة كبيرة 
للميليشـــيات الشـــيعية ودون احلاجـــة إلـــى 
مســـاعدة التحالف الدولي، توّقفت فجأة على 
أعتـــاب مدينة تكريت بعـــد أن تبينت صعوبة 
اقتحامهـــا وإمكانية أن تتحّول إلى مســـتنقع 

دام وحرب شوارع طويلة ومكّلفة.
وقبل الكشـــف عن االســـتنجاد بالتحالف 
الدولي طفت إلى الســـطح خالفات حاّدة حول 
ذات املوضـــوع بـــني قـــادة القـــوات املهاجمة 
لتكريـــت، وأساســـا بني قيـــادة اجليش وقادة 
امليليشـــيات احلريصـــني علـــى نســـبة فضل 
استعادة تكريت لهم وإليران التي تقف خلفهم 

بّقوة.
وســـبق لهادي العامري قائد ميليشيا بدر، 
والقيادي البارز في احلشـــد الشعبي أن هاجم 
بشـــكل صريـــح موقـــف قائد عمليـــات صالح 
الديـــن الفريق الركـــن عبدالوهاب الســـاعدي 
الذي اعتبر مشـــاركة التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن ضرورية في معركة تكريت.
ويأتي االستنجاد بقوات التحالف لينسف 
بشكل جذري حملة دعائية مكثفة انخرط فيها 
ساســـة عراقيون وقادة ميليشيات رّوجوا إلى 
أن املساعدة اإليرانية والتعويل على متطوعي 

احلشد الشعبي على وشك إنهاء وجود داعش 
في العـــراق. وقال أمس دبلوماســـي كبير من 
دولة غربيـــة عضو في التحالـــف لرويترز إن 
العراق على وشك أن يطلب من التحالف الذي 
تقوده الواليات املتحدة توجيه ضربات جوية 

في احلملة التي تستهدف استعادة تكريت.
ومن جهة ثانية قال مصدر عســـكري بارز 
فـــي التحالـــف الدولـــي إن الواليـــات املتحدة 
تقدم منذ الســـبت املاضي، دعمـــا عبر طيران 
االســـتطالع بطلب من احلكومـــة العراقية في 

عملية استعادة السيطرة على تكريت.
وقـــال املصـــدر لوكالـــة فرانس بـــرس إن 
”الواليات املتحدة بدأت تقدم دعما استطالعيا 
يشـــمل معلومات اســـتخباراتية في ٢١ مارس 
احلالـــي، بناء علـــى طلب احلكومـــة العراقية 

لتنفيذ العمليات التي تقوم بها في تكريت“.
ويبدو أن نقطة اخلالف حول تقدمي الدعم 
اجلوي الدولي للقوات العراقية في تكريت، هو 
مشاركة احلشد الشـــعبي ذي السمعة السيئة 
واملتهم باقتـــراف جرائم في حق املدنيني على 

خلفيات طائفية.
ومن جهتها قالت وزارة الدفاع األميركية، 
البنتاجون، أمس إن الواليات املتحدة ستدرس 
أي طلـــب عراقـــي للمســـاعدة بشـــأن الهجوم 
املتوقف الســـتعادة مدينة تكريـــت من تنظيم 

الدولة االسالمية.
وقال املتحدث باسم البنتاجون الكولونيل 
ســـتيف وارن للصحفيـــني «بالتأكيد، إذا طلب 
العراقيون رســـميا املساعدة األميركية فسوف 
ندرس ذلك»، رافضا في اآلن نفسه الكشف عما 
إن كانت بغداد قدمت بالفعل مثل هذا الطلب.

ويفســـر مراقبون التكتم العراقي الرسمي 
إلى حّد اآلن على طلب املســـاعدة من الواليات 
املتحـــدة والتحالـــف الدولي باحلـــرج البالغ 
لدى الساســـة والعســـكريني بعد التمادي في 
الترويج لعدم احلاجة لتلك املساعدة، مضيفني 
أن التراجع وطلب املســـاعدة يعني محدودية 
مـــا تقدمه إيـــران من دعم للعـــراق. وكان قائد 
عمليـــات محافظة صالح الديـــن الفريق الركن 

عبدالوهاب الســـاعدي أكد في وقت سابق أن 
مشـــاركة التحالف الدولي ضرورية في عملية 
استعادة املدينة، موّضحا أن ”التقنية العالية 
لدى التحالـــف تتيح  للطائـــرات واألســـلحة“ 

معاجلة املصاعب.
لكن هـــادي العامـــري، زعيم إحـــدى أبرز 
الفصائـــل الشـــيعية التـــي تقاتل إلـــى جانب 
القوات العراقيـــة في تكريت انتقد تصريحات 
الســـاعدي. وقال العامري إن ”بعض الضعفاء 
في اجليـــش يقولون نحتـــاج األميركيني، أما 

نحن فنقول ال نحتاجهم“.
وبدأت القوات العراقية وفصائل شـــيعية 
وأبناء بعض العشائر الســـنية، بدعم إيراني 
بارز، عملية واســـعة الســـتعادة تكريت من يد 
تنظيم الدولة اإلســـالمية الذي يسيطر عليها 

منـــذ يونيو املاضي. ولم تتمكـــن هذه القوات 
من حســـم املعركة بشكل ســـريع بسبب وضع 
مســـّلحي داعـــش عددا كبيـــرا مـــن العبوات 

الناسفة في عموم املدينة.

وأعلن وزير الداخلية العراقي محمد سالم 
الغبـــان األســـبوع املاضي عن توقـــف عملية 
اســـتعادة تكريت من تنظيم الدولة اإلسالمية، 

من أجل احلد من خسائر القوات العراقية.

االستنجاد بالتحالف الدولي ينسف وهم استعادة تكريت على يد الميليشيات

[ دبلوماسي غربي: استنجاد عراقي وشيك بطيران التحالف في تكريت [ مصدر عسكري: الدعم األميركي قائم بالفعل
ــــــي رافقت معركة صالح الدين ورّوجــــــت لنصر مؤّكد على  ــــــة الدعائية الهوجاء الت احلمل
تنظيم داعش في العراق بجهد امليليشيات املدعومة من إيران، نسفت جذريا بالكشف عن 
استنجاد عراقي بقوات التحالف الدولي القتحام مدينة تكريت، وعن دعم بدأ يصل بالفعل 

إلى القوات الواقفة على أعتاب املدينة واملتهيبة لدخولها.

حماس امليليشيات فتر فجأة بعد أن تبينت ما ينتظرها داخل تكريت

◄ أصدر السلطان قابوس بن 
سعيد سلطان عمان عفوا عن 246 
من السجناء المدانين في قضايا 

مختلفة، وذلك بمناسبة عودته من 
رحلة عالج بألمانيا استمرت منذ 

يوليو الماضي.

◄ قال النائب بمجلس األّمة الكويتي 
نبيل الفضل إن اجتماعا عقده مؤخرا 

في تركيا التنظيم الدولي لإلخوان 
المسلمين شهد إقرار اتفاق بين 

المجتمعين على أن يسعى كل تنظيم 
محلي لإلخوان للطعن بقضاء دولته 

كجزء من هز الثقة بمؤسسات تلك 
الدول وزعزعتها.

◄ بدأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير قطر أمس زيارة رسمية إلى 
سريالنكا وذلك في أعقاب زيارة 

أداها إلى باكستان استغرقت يومين 
وأجرى خاللها محادثات مع كبار 

المسؤولين الباكستانيين.

◄ قررت سلطات االنقالب الحوثي 
في اليمن ممثلة بما يعرف بـ”اللجنة 

الثورية العليا“ منح علي سالم 
البيض جواز سفر دبلوماسي بصفته 

نائبا سابقا لرئيس الجمهورية 
اليمنية، علما أن البيض مقيم 

بالخارج ويتزعم الدعوة إلى فصل 
جنوب اليمن وفق واقع الدولتين 

الذي كان قائما قبل وحدة سنة 1990.

◄ أّكدت الواليات المّتحدة أن قرار 
سحب عسكرييها من اليمن ال يعني 

توقف عملياتها التي تستهدف تنظيم 
القاعدة.

◄ أعلن ديوان رئيس الوزراء 
البحريني أمس أن األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة أجرى فحوصات 

طبية ”نتائجها كانت ناجحة 
ومطمئنة“، دون تحديد لطبيعة تلك 

الفحوصات ودواعيها.

باختصار الداخلية الكويتية تحذر من التظاهر غير املرخص
} الكويــت - دعـــت وزارة الداخلية الكويتية 
أمـــس املواطنني إلى وجـــوب االلتزام بقوانني 
البـــالد لئـــال يعرضـــوا أنفســـهم للمســـاءلة 
القانونية، في إشـــارة إلـــى محاولة للتجمهر 
بســـاحة عمومية قام بها مئات من األشخاص 
اســـتجابة لدعوة توجهـــت بها عـــّدة تيارات 
سياســـية وربطتها مبطالـــب إصالحية، فيما 
رأى كويتيون أّنهـــا ”وجه لصراع على املكانة 
السياســـية ال ينفصل عن أغراض شخصية“، 
بحســـب ما ورد على لســـان أحـــد البرملانيني 

الكويتيني السابقني.
وقالت الوزارة فـــي بيان صحفي إن قوات 
األمـــن اخلاصة اضطـــرت مســـاء االثنني رغم 

التحذير املتكّرر من قبل الداخلية إلى التعامل 
مـــع القلة مـــن املتجمهرين بالســـاحة املقابلة 
ملجلس األّمة الذين قاموا مبسيرة غير مرخصة 
في الشـــارع العام األمر الذي بات يشكل خطرا 
على ســـالمتهم ويـــؤدي إلى اإلخـــالل باألمن 

واخلروج على النظام العام.
وأضافـــت أن األجهـــزة األمنيـــة املختصة 
قامت مبنـــع هؤالء ”وبضبط املتجاوزين منهم 
وفض التجمهـــر وفقا للقانـــون وحفاظا على 

سالمة اجلميع“.
وأشـــارت الوزارة إلـــى أنها ”ســـبق وأن 
حّذرت مـــرارا وتكرارا من مغبـــة اخلروج في 
جتمعـــات أو مســـيرات دون ترخيـــص ممـــا 

يشـــكل خرقا للقانون وينطوي على الكثير من 
املخاطر التي من شـــأنها تعريض ســـالمتهم 

واآلخرين للخطر“.
وجتّمـــع املئات مـــن املتظاهريـــن االثنني 
بساحة اإلرادة أمام مجلس األّمة تلبية لدعوة 
طيف واســـع مـــن التيـــارات السياســـية غير 
املتجانسة فكريا وسياســـيا بعضها إسالمي 
والبعـــض اآلخـــر ليبرالـــي، إّال أنهـــا تشـــكو 
جميعها من تراجع مكانتها السياسية وفقدان 
أغلبها ملواقعها في البرملان منذ تغيير النظام 
االنتخابـــي، مـــن نظام تعـــّدد األصـــوات إلى 
نظام الصـــوت الواحد، والذي انتخب البرملان 

احلالي باالستناد إليه.

وفي إشـــارة إلى ارتباط محاولة تســـخني 
الشارع الكويتي بتصفية حسابات شخصية، 
لفتت أطراف كويتية إلـــى أن دعوات التظاهر 
جاءت مباشـــرة بعـــد حفظ القضيـــة املعروفة 
إعالميا باســـم ”بالغ الكويـــت“ الذي اتهم فيه 
أحمـــد الفهد الصبـــاح نائب رئيـــس الوزراء 
الســـابق كال من رئيســـي البرملان واحلكومة 
الســـابقني جاســـم اخلرافي، وناصـــر محمد 

األحمد الصباح بـ”التآمر لقلب نظام احلكم“.
كما جاءت تلك الدعوات بعد الشـــروع في 
تنفيـــذ عقوبة الســـجن بحق النائب الســـابق 
مسلم البراك، املعروف بدعواته للتظاهر، بعد 

إدانته في قضية إساءة ألمير البالد.

سكان تعز يرفضون الخضوع للحوثي تحت طائلة التهديد بالسالح

} صنعــاء - أغلق محتجون فـــي مدينة تعز، 
وســـط اليمن، أمس، ثالثة شـــوارع رئيســـية 
وســـط املدينـــة، احتجاجا علـــى مقتل وجرح 
العشـــرات مـــن املتظاهرين، بحســـب ناشـــط 

شبابي في املدينة.
وقال الناشط طه صالح لوكالة األناضول، 
إن «محتجـــني أغلقـــوا ثالثة من أهم شـــوارع 
املدينة، هي شـــارع احملافظة، وشارع العقبة، 
وشـــارع احلوض، وهو ما أعاق احلركة بشكل 

كبير، في املدينة».
وأضاف طه أن «حالة غضب شديدة تسود 
في املدينـــة جراء مقتل ٣، وإصابة العشـــرات 
إثـــر إطـــالق احلوثيني الرصـــاص احلي على 
املتظاهريـــن الســـلميني، وأن الوضع مرّشـــح 

للتصعيد أكثر خالل الساعات املقبلة».
وأشـــار إلى تعرض مستشفى «ابن سينا» 
الذي يوجد بداخله جرحى املظاهرات، للقصف 

من قبل مسلحي احلوثي.
وكانـــت احلصيلة غيـــر النهائية لضحايا 
إطـــالق مســـلحني مـــن جماعـــة أنصـــار الله 
احلوثيـــة، الرصـــاص احلي علـــى تظاهرات 
رافضة لهم في تعز، أمس، ارتفعت إلى ٣ قتلى 
و٥٦ مصابا، بحسب مصادر طبية لألناضول.

وأضافـــت املصـــادر أن عـــددا أكبـــر مـــن 
وإغماءات  باختناقـــات  أصيبـــوا  املتظاهرين 

جراء القنابل املســـيلة للدموع مت نقل بعضهم 
إلى املستشفيات. 

ويـــوم اجلمعة املاضي، أفاد شـــهود عيان 
ومصـــدر أمنـــي أن قـــوات مواليـــة جلماعـــة 
«احلوثـــي» تتألـــف مـــن ٢٠ عربـــة عســـكرية 
وناقالت جنـــد إضافة إلى ســـيارتني حتمالن 
مســـلحني، دخلوا محافظة تعـــز دون مقاومة، 
واســـتقروا في مقر القـــوات اخلاصة. ومطلع 
األســـبوع اجلاري، واصل احلوثيون، حشـــد 
قوات عســـكرية ومســـلحني إلى محافظة تعز، 
التي تشرف جغرافيا على مضيق باب املندب، 
وتشـــكل خاصرة للمحافظات اجلنوبية، حيث 
حـــل الرئيس عبدربـــه منصور هـــادي في ٢١ 

فبراير املاضي.
ويتخـــوف مراقبـــون مـــن خطـــورة نقـــل 
احلوثي قواتـــه إلى محافظة تعز، التي أعلنت 
عاصمـــة ثقافيـــة لليمن عـــام ٢٠١٣، ويرون أن 
التحالـــف الثنائي بني الرئيس الســـابق، على 
عبـــد الله صالـــح، واحلوثيـــني، يهدف جلعل 
احملافظة املشـــرفة علـــى باب املنـــدب، منصة 
الجتيـــاح عســـكري مرتقـــب ضـــد محافظات 
اجلنـــوب، وخصوصا بعد إخفاقهم في بســـط 
الســـيطرة على مطار عدن الدولي، خالل األيام 
املاضية، عبـــر قيادات عســـكرية متمردة على 

قرارات الرئيس هادي.

اليمنيـــة،  تعـــز  محافظـــة  محافـــظ  وكان 
شـــوقي أحمد هائل، أعلن أمس اســـتقالته من 
منصبه «احتجاجا على عدم التزام قوات األمن 

اخلاصة املوالية للحوثيني، بأوامره».
وقـــال مصـــدر مطلـــع إن «احملافـــظ هائل 
اســـتقال من منصبه، على خلفية رفض قوات 

األمـــن اخلاصـــة املوالية للحوثيـــني، ألوامره 
القاضية بانسحابهم من املدينة». وكانت «تعز» 
شـــهدت أمس مسيرات حاشـــدة لليوم الرابع 
على التوالي رفضا لتواجد مســـلحي احلوثي 
فـــي احملافظة، قوبلت بإطالق الرصاص احلي 

على املتظاهرين من قبل مسلحي احلوثي. 

محافظة تعز اليمنية رغم ســــــقوطها بقوة الســــــالح حتت ســــــيطرة جماعة احلوثي ترفض 
اخلضوع للجماعة وتطلق شــــــرارة رفض شعبي واســــــع يثير أعصاب امليليشيا ويدفعها 

ملواجهته بالرصاص احلي.

الرفض الشعبي يمنع الحوثيين من تثبيت انقالبهم

«اســـتنزاف إيران فـــي اليمن الخطـــة الحكيمة لمواجهـــة غرورها 

هناك. ســـتحاول جر الخليج إلى حـــرب، والخليج يفترض أن يقطع 

عليها هذه المحاولة».

ضاحي خلفان
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي

«لصيانة األمـــن القومي أهمية كبرى في الوطن العربي في الوقت 

الراهـــن فـــي ظـــل تنـامي تنظيـــم داعـــش اإلرهابي فـــي عدد من 

الدول».

عزيز الديحاني
مندوب الكويت الدائم لدى اجلامعة العربية

«الحكومـــة العراقية تـــرى أن هناك خطوات إيجابيـــة تم قطعها 

في إطار العالقات بين العراق والمملكة العربية الســـعودية، وأنه 

ينبغي التأسيس عليها».

سعد احلديثي
املتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي

واشـــنطن: سندرس أي طلب 

عراقي للمســـاعدة في الهجوم 

على تكريت إذا قدم لنا بشكل 

رسمي

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خيمة الوالء لطهران تجمع حكومتي األسد والعبادي

} دمشــق - التقى وزيـــر اخلارجية العراقي 
إبراهيـــم اجلعفري أمس بالرئيس الســـوري 
بشار األسد وذلك خالل زيارة أداها إلى دمشق 
وانتقدها معارضون سوريون رأوا فيها دعما 
عراقيا صريحا للنظام الفاقد للشـــرعية وفق 
توصيفهـــم، فيما اعتبرها عراقيون متناقضة 
مـــع ما تعلنـــه حكومة رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي مـــن سياســـة تصاحلية مـــع باقي 

البلدان اإلقليميـــة املناهضة للنفوذ اإليراني 
في املنطقة. واعتبروا أّن الزيارة غير مناسبة 
خصوصا جلهة توقيتهـــا تزامنا مع الدعوة 
التي وجّهها العاهل الســـعودي امللك سلمان 
بن عبـدالعزيز للعبادي لزيارة اململكة. وقالوا 
إّن الزيارة عبارة عن رســـالة من إيران بشأن 
قوة نفوذها في سوريا والعراق وقدرتها على 

منع عودتهما إلى محيطهما العربي.



} دمشق - كشـــف مقاتلو املعارضة السورية 
أن دوال أجنبية كثفت، إمدادات األسلحة إليهم 
منذ أن شـــنت دمشق مدعومة بعناصر إيرانية 
وحـــزب اللـــه هجومـــا أوائل الشـــهر املاضي 
الستعادة املنطقة احلدودية القريبة من األردن 

وإسرائيل.
وتعكـــس هـــذه اخلطـــوة رغبـــة داعمـــي 
املعارضة السورية في احلفاظ على آخر موطئ 
قـــدم كبير لها، وإن كان هـــذا الدعم يبقى دون 

املأمول.
وقال مسؤولون في املعارضة على اجلبهة 
اجلنوبية إن الـــدول األجنبية زادت من وتيرة 
مســـاعداتها، مطالبني على غرار صابر صفر، 
وهو عقيد انشق على اجليش السوري ويرأس 

في  اآلن جماعة يطلق عليهـــا ”اجليش األول“ 
إطار حتالف ”اجلبهـــة اجلنوبية“، باملزيد من 

اإلمدادات.
وامتنع املســـؤولون عن ذكـــر تفاصيل أو 

اإلفصاح عن الدول التي زّودتهم باألسلحة.
ومعركـــة اجلنوب أو مـــا يطلق عليه مثلث 
درعـــا وريف دمشـــق الغربـــي والقنيطرة تعد 
مصيرية في مســـار احلرب الســـورية، بالنظر 
إلى أن هذا املثلث يشرف على كل من اجلوالن 

احملتل من قبل إسرائيل واألردن.
وحتاول قوات النظام املدعومة من فصائل 
مســـلحة حليفة تشـــمل حزب اللـــه اللبناني، 
فضال عن عناصر من احلرس الثوري اإليراني 
اســـتعادة هـــذا الشـــطر احليـــوي، باعتبـــار 

أن حتقـــق ذلـــك يعنـــي فرض شـــروطهم على 
املجموعة الدولية.

وقد حقق النظام السوري في بداية املعركة 
تقدما سريعا، وبث التلفزيون احلكومي برامج 
من عدة قرى اســـتعيدت من املعارضني الذين 
ميثلـــون آخـــر مجموعة مـــن تيـــار املعارضة 
الرئيســـي املناهض لألســـد، بعـــد أن تكّبدت 
الفصائل املعتدلة األخرى ضربات قاســـمة من 
العناصر النظامية واملجموعات املتطرفة على 

غرار النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية.
هذا التقدم مع مـــرور الوقت أصبح بطيئا 
علـــى ما يبـــدو، وقد برر ذلك مصدر عســـكري 
ســـوري بأن اجليش يعمل وفقا خلطة جديدة 
”تركـــز على توجيه ضربـــات مكثفة ضد بعض 

مواقع العصابـــات اإلرهابية“، معتبرا أن هذه 
الضربات ”باتت حتقق نتائج ممتازة“.

ولكـــن رامـــي عبدالرحمن، مديـــر املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان ومقره بريطانيا، قال 
إن ”جانب احلكومة فقد قـــوة الدفع”، مضيفا 
أنـــه ”بعد االندفاع في بدايـــة الهجوم، أصبح 

التقدم بطيئا“.

} الهــاي - أعلن رئيـــس احلكومـــة اللبناني 
األســـبق فؤاد الســـنيورة، في اليـــوم الثاني 
من شـــهادته أمام احملكمة اخلاصة بلبنان في 
الهـــاي، أن الزعيم السياســـي رفيق احلريري 
أبلغه ذات مرة ”أنه مت اكتشاف عدة محاوالت 

الغتياله من قبل حزب الله“.
ولفت الســـنيورة إلى أنه ”عنـــد كل زيارة 
إلى اخلارج كان احلريري يقول ”الله يســـترنا 
عندما نعود إلـــى بيروت“، مضيفا أن ”النظام 
ملجومـــا  احلريـــري  يبقـــى  أن  أراد  األمنـــي 

وخاضعا لالستتباع السوري“.
وتعتبـــر شـــهادة فـــؤاد الســـنيورة أمام 
احملكمة املكلفة بالتحقيق فـــي اغتيال الزعيم 
اللبناني رفيق احلريـــري في 2005، هامة جدا 
بالنظـــر إلى العالقـــة التي كانـــت جتمعهما، 
وإطـــالع األخيرعلـــى عـــدة تفاصيـــل تخص 

العالقة بني النظام السوري واحلريري.
وقال الســـنيورة، خالل إدالئه بشهادته في 
احملكمة الدولية إن احلريري كان ”متجهما في 
اللقـــاء األخير معه وكان غاضبا وتنتابه حالة 
مـــن االمتعاض الشـــديد“، الفتا إلـــى أنه (أي 
احلريري) ”كان يعتمد على أّن البعض سيكون 
منتبهـــا لعواقب اغتيالـــه“، وبالتالي لن يقدم 

أحد على مثل هذا األمر.
وتابع أنه خالل اللقـــاء، قال احلريري إنه 
التقـــى (رســـتم) غزالة (رئيس االســـتخبارات 
العســـكرية الســـورية فـــي لبنان قبـــل خروج 
النظـــام في 2005) وســـلمه الغـــرض، مضيفا، 
”اســـتنتاجي أن الغرض املقصود الذي ســـلم 
لرســـتم غزالة هو مبلغ من املال، وكنت أسمع 
أن هناك مســـاعدات كانت تعطـــى لغزالة بني 

حني وآخر“.
وأضـــاف أن ”احلريـــري كان يحـــاول أن 
يتقي شر العسف الذي ميارسه النظام األمني 
السوري، وليس لدّي على اإلطالق أي معلومة 

عن املبالغ التي كان يتقاضاها رستم غزالة“.
ويشـــتبه في تورط رســـتم غزالـــة بعملية 
اغتيـــال رفيـــق احلريـــري، وقـــد دفعـــت هذه 
الشكوك إلى اعتبار أن ما حدث مؤخرا لغزالة 

في دمشق على يد رئيس األمن العسكري رفيق 
شـــحادة (أقيل مؤخرا) من ضرب مبرح جعله 
طريح فراش مستشفى الشامي وسط أنباء عن 
حقنه باملستشـــفى مبادة سامة أدت إلى وفاته 
فيما بعد، تعود باألســـاس إلـــى رغبة النظام 
السوري في طمس معالم اجلرمية التي وقعت 

في 2005.
وكان النظـــام قد أتلف كل الوثائق املتعلقة 
بلبنان إثر تشـــكيل احملكمـــة الدولية اخلاصة 

مبلف اغتيال احلريري.
وشـــدد فؤاد السنيورة في شـــهادته على 
أن احلريـــري كان حريصا على أال تكون هناك 
عالقة غير طبيعية مع النظام األمني السوري، 
مشـــيرا إلى أن ضغوطا مختلفة كان يتعرض 

لها األخير لم يكن يعلم بها.
وكان السنيورة قد ذكر في اليوم األول من 
شهادته، أن رفيق احلريري بكى على كتفه في 
إحدى املـــرات قائال له ”لن أنســـى في حياتي 
اإلهانـــة التي وجهها لي (الرئيس الســـوري) 
بشار األســـد“، في ديســـمبر 2003، بعد اللقاء 
الشـــهير الذي جمع احلريري باألســـد، مشيرا 
إلى أنه علم باللقاء من احلريري شـــخصيا في 

بدايات عام 2004.
ويتوقـــع أن تكـــون لشـــهادة رئيـــس كتلة 
املســـتقبل ارتـــدادات قوية في لبنان، وســـط 
تواتر األنباء عن إمكانية إقدام حزب الله على 
عدم اســـتكمال احلوار مع املستقبل والذي بدأ 

منذ مدة.
باملقابـــل يذهب البعض إلى اعتبار أن هذا 
احلوار لـــم يأت بـــأي انفراجـــة حقيقية على 
صعيـــد أزمات لبنان املتواتـــرة، وبالتالي فإن 
أي خطوة حلزب الله لالنسحاب منه لن يكون 

لها تأثير كبير.

فاالنتخابـــات الرئاســـية ما تـــزال معطلة، 
ويهـــدد هـــذا التعطيـــل بالتمـــدد إلـــى باقي 
العســـكرية  فيهـــا  مبـــن  الدولـــة  مؤسســـات 
واألمنية، في ظل متســـك حزب الله ومن خلفه 

إيران باحلليف رئيس تيار الوطني احلر.
ويســـعى حزب الله هذه األيـــام إلى إلقاء 
حمـــل هـــذا التعطيـــل فـــي أحضـــان اململكة 
العربية الســـعودية من خالل الزعم بأن وزير 
اخلارجية الســـعودي ســـعود الفيصـــل أبلغ 

احللفـــاء اللبنانيني بعـــدم رغبتهم في وصول 
عون إلى قصـــر بعبدا. وفي هـــذا الصدد قال 
احمللل السياسي شـــارل جّبور في تصريحات 
لـ”العـــرب“ ”هنـــاك مســـعى مـــن حـــزب الله 
للتســـويق أن الســـعودية تقوم علـــى غرار ما 
تقوم به إيران بوضع ’فيتوات‘ على مرشحني“.

واعتبر أن املقصود من اخلبر الذي نشرته 
صحيفة السفير هو القول إن السعودية تقوم 

بدور سلبي في موضوع رئاسة اجلمهورية.
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فؤاد السنيورة: النظام األمني أراد أن يبقي الحريري خاضعا لالستتباع السوري

داعش وطهران تتصدران 

أعمال القمة العربية

دبلوماســـية  مصـــادر  } القاهــرة - كشـــفت 
مصريـــة لـ”العرب“ أنه مت التوافق على حصر 
أعمـــال القمـــة العربيـــة لبحث صيانـــة األمن 
القومي العربي ومكافحـــة اإلرهاب، من خالل 
مجموعة واســـعة مـــن اإلجـــراءات والتدابير، 
منها إعـــادة االعتبار ملعاهـــدة الدفاع العربي 
املشترك، وإمكانية تشكيل قوة عربية مشتركة.

وتعانــــي عــــدة دول عربيــــة من انتشــــار 
اجلماعــــات اإلرهابيــــة وفي مقدمتهــــا تنظيم 
الدولة اإلســــالمية، ومتدد نفــــوذ إيران في كل 
من ســــوريا والعراق واليمن فضال عن لبنان، 
األمــــر الــــذي يشــــكل خطــــرا كبيرا علــــى أمن 

املنطقة ككل.
وأوضحت ذات املصـــادر أن نبيل العربي 
األمـــني العام للجامعة العربيـــة أنهى التقرير 
الـــذي كلف بـــه وفقا للقـــرار 7804 الصادر عن 
الـــدورة 142 ملجلـــس اجلامعـــة في ســـبتمبر 
املاضي، واخلاص بإعداد دراسة شاملة حول 
بـــروز ظاهرة اإلرهـــاب وتفاقمها فـــي الوطن 
العربي، وإعداد تصـــّورات واقتراحات عملية 

لهزمية اإلرهاب.
وقـــد تنـــاول التقريـــر أســـباب الظاهـــرة 
وتصاعدهـــا علـــى هـــذا النحـــو الـــذي يهدد 
ســـيادة الـــدول العربية وأمنها واســـتقرارها 
واســـتقاللها، وعوامل تقويض كيـــان الدولة 

احلديثة.
ووضعـــت الدراســـة مجموعـــة مقترحات 
تتعلـــق بكيفيـــة مقاومـــة اإلرهـــاب، وأهمية 
أن تكـــون هناك إســـتراتيجية عربية شـــاملة، 
تأخـــذ فـــي اعتبارها كافـــة أبعـــاد املواجهة، 
على املســـتويات الفكرية والدينية والتعليمية 

واالجتماعية واالقتصادية.
وطالبـــت بإعادة االعتبـــار ملعاهدة الدفاع 
العربـــي املشـــترك واألمن اجلماعـــي، خاصة 
أن اإلرهاب في املنطقـــة أصبح ممتدا، ويهدد 
جميـــع الدول بـــال اســـتثناء، ما يســـتلزم أن 
تكون هناك خطة لألمن اجلماعي ملكافحة هذه 

الظاهرة.
من بني االقتراحات التي ســــيرفعها نبيل 
العربي هي تشــــكيل قوة تدخل عربية تشارك 
فــــي قوامهــــا الـــــدول األعضـــــاء، كل حســــب 

قـدراتـه.
وكانـــت أصـــوات عديـــدة تعالـــت خـــالل 
األســـابيع املاضية للمطالبة بضرورة تشكيل 
قوة عربية مشـــتركة، لكن االستجابات املعلنة 
حتـــى اآلن تبدو غيـــر كافية لتعميـــم وتنفيذ 
الفكـــرة عمليـــا، ومواجهة التحديـــات األمينة 

التي تواجه بعض الدول العربية.

دول أجنبية تمد املعارضة باألسلحة تجنبا لسقوط الجنوب بأيدي األسد
◄ أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 
بيان لها، أن الجولة المقبلة للمحادثات 

بين أطراف الصراع في سوريا، 
ستجرى في موسكو بين السادس 

والتاسع من أبريل المقبل.

◄ ذكرت مصادر أمنية وطبية أن 
ضابطا وضابط صف في الجيش 

المصري قتال وأصيب عشرة مجّندين 
في تفجير استهدف مدرعتهم بمحافظة 

شمال سيناء.

◄ تم توثيق انضمام ما ال يقل عن 
400 طفل دون سن الـ18 إلى صفوف 
تنظيم الدولة اإلسالمية منذ مطلع 

العام الجاري، وحتى االثنين في 
مناطق سيطرة التنظيم داخل األراضي 

السورية.

◄ أوقفت مخابرات الجيش اللبناني 
كل من عمر ميقاتي الملقب بأبي 

هريرة وبالل ميقاتي الملقب بأبي 
عمر الطرابلسي، سبق وأن شاركا 

في عمليات ”إرهابية“ على األراضي 
اللبنانية.

◄ صدر حكم بالسجن ثالث سنوات 
ونصف على مدير تنفيذي سابق 

في شركة بكتل يحمل الجنسيتين 
األميركية والمصرية لقبوله 5.2 مليون 

دوالر رشى مقابل إبرام عقود مع 
شركات طاقة مملوكة للدولة في مصر.

◄ قال البرلماني البلجيكي فيليب 
دونيتر الذي يزور العاصمة السورية 
دمشق إن ”الرئيس بشار األسد ليس 

عدوا بل حليفا ضد اإلرهاب“.

◄ يزور رئيس الحكومة الفلسطينية 
رامي الحمد الله قطاع غزة لمناقشة 
العديد من الملفات المتعلقة بتعزيز 

مهام الحكومة في القطاع وعلى رأسها 
عملية إعادة اإلعمار.

باختصار

«تصريحـــات قاســـم ســـليماني قائد فيلـــق القـــدس اإليراني 

شكلت اســـتفزازا لألردن، والصمت الحكومي والرد الخجول ال 

يعبر عنا، ونحن نطالب باعتذار رسمي من إيران».
وفاء بني مصطفى
نائب بالبرملان األردني

«علينـــا جميعـــا رفع الصـــوت لنقول ألصحـــاب القرار فـــي اختيار 

رئيـــس الجمهورية ارحمـــوا لبنـــان واللبنانيين فـــي االتفاق على 

االنتخاب، وال تسمحوا ألحد بالتدخل في قراراتكم».
عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

«مقعد ســـوريا ســـيبقى شـــاغرا خالل القمة، بينما يشارك عقيلة 

صالح رئيس مجلس النواب الليبي والرئيس عبدربه منصور هادي 

رئيس اليمن، إذا لم توجد تطورات تحول دون ذلك».
أحمد بن حلي
نائب األمني العام جلامعة الدول العربية

شارل جبور :

هناك مسعى  للتسويق 

أن السعودية تقوم 

بتعطيل الرئاسة

رامي عبدالرحمان:

الجانب الحكومي فقد قوة 

الدفع وهو ما يفسر تراجعه 

في الجنوب السوري

واصلت احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان االستماع لشهادة رئيس الوزراء اللبناني األسبق 
ــــــت مفاجآت كبرى أهّمها محاولة حــــــزب الله في أكثر من  فؤاد الســــــنيورة، والتي تضمن
مناســــــبة اغتيال الرئيس الراحل رفيق احلريري، ويرى متابعون أن هذه الشهادة ستكون 
لها ارتدادات كبرى في لبنان، خاصة أن احلزب الشــــــيعي كان قد أملح عبر وسائل إعالم 

مقربة منه أنه سيقاطع احلوار مع املستقبل.

} الريــاض - يصل الرئيس الســـوداني، عمر 
حســـن البشـــير، إلـــى العاصمة الســـعودية 
الرياض، اليـــوم األربعاء، في زيـــارة للمملكة 
يلتقي خاللها العاهل الســـعودي امللك سلمان 

بن عبدالعزيز.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية إنه سيتم 
خـــالل اللقـــاء بحـــث العالقـــات الثنائية بني 
البلدين وســـبل تعزيزها في مختلف املجاالت، 
باإلضافة إلى القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك.
للرئيـــس  األولـــى  الزيـــارة  هـــذه  وتعـــد 
الســـوداني للمملكـــة بعد تولي امللك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز مقاليد احلكـــم في أعقاب وفاة 
العاهل السعودي الراحل امللك عبدالله في 23 

يناير الثاني املاضي.
وجـــاءت الزيـــارة بعـــد 4 أيام من تســـلم 
البشـــير، رســـالة خطّية من العاهل السعودي 
امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز تتعلـــق بتعزيز 

العالقات بني البلدين.
وقال ســـفير الرياض باخلرطـــوم، فيصل 
بـــن حامـــد معـــال، عقـــب تســـليمه الرســـالة 
للبشـــير، إن ”الرسالة تتعلق بتعزيز العالقات 
الثنائيـــة ودعمهـــا“، مضيفا ”نحـــن في طور 
تطوير وتنمية العالقات املشـــتركة وتعزيزها 

والوصول بها إلى آفاق أرحب“.
واتسمت العالقات الســـعودية السودانية 
خالل الســـنوات املاضية بحالة مد وجزر على 

خلفية مســـلك النظـــام الســـوداني وعالقاته 
املثيرة للريبة خاصة مع إيران.

حالة الريبة هذه ازدادت عقب رســـو سفن 
إيرانية حربية في الســـاحل الســـوداني على 

البحر األحمر في أكتوبر 2012.
ورغم ســـعي اخلرطوم ملوازنة عالقتها بني 
طهران والرياض باســـتضافتها لسفن حربية 
ســـعودية في فبرايـــر 2013، إال أن العالقات لم 
تتحسن بعد أن استقبلت البحرية السودانية 

مجددا سفنا إيرانية في سبتمبر 2013.
الريـــاض  أوقفـــت   ،2014 مـــارس  وفـــي 
تعامالتهـــا املصرفية مع البنوك الســـودانية 
وقلصت من إيراداتها من املاشـــية السودانية 

التي تقدر بنحو 50 باملئة من حاجتها.
وأقر وزير اخلارجية السوداني علي كرتي 
في مايو املاضي، وألول مرة، بتوتر العالقة بني 
بالده والســـعودية وكشف عن رفض اخلرطوم 
لعرض إيراني بإنشـــاء منصة دفاع جوي على 
ساحل البحر األحمر للحد من عمليات القصف 
اإلسرائيلي املتكررة لألراضي السودانية حتى 

ال ترى السعودية أنها موجهة ضدها.
وتثيـــر العالقـــة بـــني طهـــران واخلرطوم 
قلق الـــدول العربية وخاصـــة اململكة العربية 
الســـعودية ومصـــر، بالنظـــر إلـــى طموحات 
طهـــران ورغبتها فـــي الهيمنة علـــى املنطقة، 
وفـــرض نفوذها عن طريق أجنحتها واألنظمة 

املوالية لها.

وتـــرى الرياض اليوم، وفـــق املراقبني، أن 
عليهـــا إعادة النظر فـــي العالقة مع اخلرطوم 
وفتح باب احلوار واملكاشـــفة، ألن اإلبقاء على 

فتيل التوتر قائما يصب في صالح طهران.
باملقابـــل يرى اخلبـــراء واحملللون أن على 
النظام الســـوداني أن يثبت جديته في العودة 

إلى محيطه العربي، وطمأنة جيرانه.

وجدير بالتذكير أن شـــبه القطيعة العربية 
التي يعانى منها النظام الســـوداني قد كلفته 
كثيرا اقتصاديا وسياســـيا، ومـــن املرجح أن 
يعمد إلى إعادة النظر في ذلك (عدة مؤشـــرات 
تبـــّني ذلك)، وإن كان مســـتبعدا أن يتخلى عن 
عالقته االستراتيجية مع طهران، وفق التقارير 

املسربة من أجنحته العسكرية واألمنية.

السعودية تستقبل الرئيس السوداني

الرئيس السوداني يحاول  التقارب مع محيطه العربي 



} واشــنطن - أكد مسؤولون في إدارة البيت 
األبيض الثالثاء، أن إســـرائيل تجسست على 
المحادثـــات النوويـــة بيـــن القـــوى العظمى 
وإيران ونقلت المعلومات ألعضاء الكونغرس 
لتأليبهـــم ضد االتفـــاق الذي تجـــري بلورته 

حاليا.
واتهم مسؤول أميركي رفيع لم يكشف عن 
هويته، إســـرائيل بالســـطو على بالده حينما 
قال ”أن تقـــوم الواليات المتحدة وإســـرائيل 
بالتجســـس على بعضهما البعض شيء وأن 
تســـرق إســـرائيل أســـرارا أميركية لتقويض 

الدبلوماسية األميركية شيء آخر تماما“.
جاء ذلك بعد ســـويعات من نفي إســـرائيل 
تقرير نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
األميركية وتحدثت فيه بالتفصيل من مصادر 
أميركية مطلعة عن العملية التي على ما يبدو 
أن االســـتخبارات اإلسرائيلية ”الموساد“ هي 

من تقف وراءها.
وصرح مســـؤول رفيع المســـتوى بمكتب 
رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
لـ“بي بي ســـي“ بأن بالده لم تقم بأي أنشـــطة 
تجســـس على الواليـــات المتحـــدة أو إيران، 

واصفا التقرير بأنه ال أساس له من الصحة.
من جهة نفى وزير الخارجية اإلســـرائيلى 
المنتهيـــة واليتـــه أفيغـــدور ليبرمـــان تلـــك 
اإلدعاءات وقال ”لقـــد حصلنا على معلوماتنا 
االســـتخباراتية من مصـــادر أخرى وليس من 

الواليات المتحدة“.
وأضـــاف ”التعليمات واضحـــة منذ عقود 
نحن ال نتجسس على الواليات المتحدة سواء 
بشكل مباشـــر أو غير مباشر“، في إشارة إلى 
قضية الجاســـوس اليهـــودي جوناثان بوالرد 

الذي حكم عليه في 1987، بالسجن مدى الحياة 
لقيامه بالتجسس لصالح إسرائيل.

واعتقلـــت واشـــنطن الخبير الســـابق في 
البحريـــة األميركية بوالرد عـــام 1985، عندما 
تيقنت من نقله إلسرائيل آالف الوثائق السرية 
حـــول نشـــاط االســـتخبارات األميركيـــة على 

الدول العربية.
وتقـــول المصادر القريبـــة من دوائر صنع 
القـــرار األميركـــي إن إســـرائيل حصلت على 
معلومات من اجتماعات أميركية ســـرية ومن 
مخبرين ومن دبلوماســـيين هـــي على اتصال 

بهم في أوروبا.
وكشـــفت تلك المصادر أن مـــا آثار غضب 
إدارة الرئيس أوباما هو أن إســـرائيل أطلعت 
أعضاء فـــي الكونغرس على تلـــك المعلومات 
الســـرية، على أمل نسف أي دعم لالتفاق الذى 
يهدف إلى منع إيران من حيازة ســـالح نووي 
حيـــث يعارض عدد كبير من الجمهوريين مثل 

هذا االتفاق.
وتعـــود تفاصيـــل عملية التجســـس التي 
استمرت عاما كامال بعد أن كشفت المخابرات 
األميركية التي تتجســـس على إسرائيل خفايا 

تلك العملية، عندمـــا رصدت محادثات هاتفية 
بيـــن مســـؤولين إســـرائيليين، وتضمت هذه 
االتصـــاالت تفاصيـــل يعتقـــد األميركيون أن 
مصدرهـــا ال يمكـــن أن يكـــون غيـــر محادثات 

سرية.
ويرجـــح محللـــون أن تكـــون المخابرات 
اإلسرائيلية تجسست بالفعل على المفاوضات 
النووية، وذلك قياسا بالفتور الذي باتت عليه 
العالقة األميركية اإلســـرائيلية مؤخرا بسبب 
التعاطي مع نشاط إيران النووي، إذ أن عملية 
التجســـس جـــزءا من حملة أوســـع مـــن قبل 
نتنياهـــو بهدف اختـــراق المحادثات من أجل 

اعتراض أي مسودة اتفاق.
ولفتـــوا إلـــى أن مطالبة البيـــت األبيض 
لألراضـــي  االحتـــالل  بإنهـــاء  إســـرائيل 
الفلســـطينية في ســـابقة لم تتجرأ القيام بها 
الحكومات األميركية الســـابقة دليل دامغ آخر 
على أن واشنطن منزعجة من تصرفات الدولة 

العبرية.
ولـــم تعلق طهـــران على هذه التســـريبات 
ظنـــا منها أنها لن تعيـــق المنعرج األخير من 
المفاوضات النووية الذي من المتوقع أن تبدأ 

غدا إلبرام اتفاق يبدد شكوك المجتمع الدولي 
مـــن أنها لـــن تمتلـــك مقومات صناعـــة قنبلة 
نووية مستقبال، مقابل رفع الحظر االقتصادي 

الذي أرهقها طيلة أكثر من 12 عاما.
ويعبر نتنياهو باســـتمرار عن رفضه ألي 
اتفاق مـــع طهران، مؤكدا أنـــه لن يضمن عدم 
حيازتهـــا الســـالح النـــووي وخـــالل حملته 
االنتخابية، توجه إلى واشنطن وألقى خطابا 
أمـــام الكونغـــرس للتنديـــد بالمفاوضات مع 

إيران، ما أثار غضب البيت األبيض.
وفي رســـالة إلـــى أوباما نشـــرت اإلثنين، 
طالب أكثر من 80 بالمئة من أعضاء الكونغرس 
بـــأن يفرض أي اتفاق حـــول النووي اإليراني 

”ضوابط“ عليها على مدى عقود.
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} كامــب ديفيــد (الواليات املتحــدة) - أكدت 
الواليات المتحدة لزعماء أفغانستان مواصلة 
دعمها لقوات األمن األفغانية لتوفير االستقرار 
بالبالد مع انســـحاب آخر جنـــدي من القوات 

األجنبية مع حلول 2018.
وتعهـــد الرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما 
خالل مؤتمر صحفـــي جمعه بنظيره األفغاني 

أشـــرف عبدالغني الذي يزور واشـــنطن ألول 
مـــرة الثالثاء، بدعـــم الحكومـــة األفغانية في 
حربهـــا ضد طالبان والقاعدة، مشـــيرا إلى أن 
إدارتـــه ســـتعمل على إبطاء وتيرة انســـحاب 

القوات األميركية هناك.
وأعلن وزير الدفاع األميركي أشتون كارتر 
قبـــل محادثـــات الرئيســـين من كامـــب ديفيد 
تجرى أمس األول، عن أن أوباما يدرس بعناية 

طلب كابول.
وحرصا منه على إثبات اختالفه عن سلفه 
حميد كرزاي، الـــذي كانت عالقاته متوترة مع 
اإلدارة األميركيـــة، أكـــد عبدالغني اإلثنين، أن 
على الواليات المتحدة.  بالده لن تكون ”عبئا“ 
وقـــال إنه جـــاء إلـــى الواليات المتحـــدة لكي 

”يعّبر عن امتنـــان األمة“ لتضحيـــات الجنود 
الذين انتشروا في أفغانستان.

هذا التقارب بين البلدين ســـيؤثر بال شك 
حســـب محللين على مسيرة الســـالم التي لم 
تبدأ أصال فـــي أفغانســـتان، إذ ال تزال حركة 
طالبان تتمسك بشروطها من أجل السالم وفي 
طليعتها االنســـحاب الكامل للجنود األجانب 
الذين ما زالوا ينتشـــرون في البالد ومعظمهم 

من األميركيين.
وتعتـــرف واشـــنطن التـــي وجـــدت فـــي 
عبدالغنـــي شـــريكا أكثـــر ودا بـــأن األحـــوال 
تغيرت منذ مايو الماضي، عندما أعلن أوباما 
أنه بحلول 2015 ســـيتم تقليـــص عدد القوات 

األميركية إلى النصف.

ويقول مســـؤول كبير في إدارة أوباما أنه 
نظرا لالســـتنزاف الكبير الناجم عن الفرار من 
الجيـــش وســـقوط ضحايا يقلل عـــدد القوات 
األفغانيـــة حاليا عن مســـتوى 352 ألف جندي 

وربما يبلغ اآلن نحو 330 ألف جندي.
وامتنع المسؤول نفسه عن التكهن بحجم 
التمويـــل األميركي الالزم فـــي 2017، غير أنه 
أشـــار إلى أن التكلفة للعام الجاري تبلغ قرابة 

أربعة مليارات دوالر.
وتطمـــح كابـــول إلى إحـــالل االســـتقرار 
بالبالد لكـــن أعمال العنف مســـتمرة دون أي 
عائق، حيث كشـــفت وثيقة نشـــرت مؤخرا من 
قبـــل األمم المتحـــدة عن أن الســـنة الماضية 

شهدت أكبر عدد من القتلى منذ 2009.

يواجــــــه بنيامــــــني نتنياهــــــو إحدى أســــــوأ 
وزراء  ــــــس  رئي عرفهــــــا  ــــــي  الت األزمــــــات 
إســــــرائيلي في عالقاته مع البيت األبيض 
الذي ال يبدي أي استعداد لقبول اعتذاراته 
أو تفســــــير لتصريحاته التي أدلى بها في 
ســــــياق احلملة االنتخابية، والســــــيما مع 
على  تفجر فضيحة جتســــــس ”املوســــــاد“ 

املفاوضات النووية مع إيران.

للمشاركة والتعقيب
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البيت األبيض يتهم إسرائيل بالتجسس على مفاوضاته مع إيران

التقارب األميركي األفغاني يعرقل التفاوض مع طالبان

} لنــدن - انتقـــدت لجنـــة برلمانيـــة خطـــط 
الدفـــاع البريطانية الحاليـــة ودعت إلى إعادة 
بنـــاء القدرات الدفاعية بشـــكل عاجل من أجل 
مواجهـــة التهديـــدات العالميـــة المتزايـــدة، 
معتبرة أن روسيا من بين أهم هذه التهديدات.
واعتبـــرت لجنـــة الدفـــاع المكلفـــة ببحث 
المصاريـــف وسياســـة وزارة الدفاع الثالثاء، 
أنه يتوجـــب علـــى الحكومة أن تعيد بشـــكل 
عاجل تطويـــر قدرة البـــالد العســـكرية التي 

أهملت بعد انتهاء الحرب الباردة.
وجـــاء في بيـــان النـــواب البريطانيين أن 
”كل الوســـائل الدفاعية الحالية التي تمتلكها 
بريطانيا ليســـت كافيـــة لمواجهة هذا المناخ 
المتحـــول. ويجـــب أن تعيـــد بريطانيـــا بناء 

قدراتها التقليدية المهملة“.
وجـــه  علـــى  تشـــير  اللجنـــة  أن  ويبـــدو 
الخصوص إلى ضبابيـــة الموقف البريطاني 
”الصـــارم“ عقـــب عـــودة شـــبه جزيـــرة القرم 
إلى روســـيا، وتنامي نشـــاط تنظيمي الدولة 
اإلســـالمية في العراق وســـوريا وبوكو حرام 

في نيجيريا المتطرفين.
وبموجب الخطط التي وضعتها الحكومة 
االئتالفية التـــي يقودهـــا المحافظون حينما 
تولت السلطة عام 2010، خفضت لندن اإلنفاق 
علـــى الدفاع بنحـــو 8 بالمئـــة وقلصت حجم 

القوات المسلحة بواقع السدس تقريبا.
ولفتت لجنـــة الدفاع من جهـــة أخرى إلى 
ضعف دفاعات حلف شمال األطلسي، موضحة 
أنـــه بإمكان روســـيا أن تنشـــر 150 ألف رجل 
خالل 72 ســـاعة، في حين يتطلب هذا األمر من 
الناتو ستة أشهر، في هجوم غير مسبوق على 

استراتيجية الحلف.
وطالب البرلمانيون في الوقت نفســـه من 
حكومة ديفيـــد كاميرون باحتـــرام التزاماتها 
فـــي إطار الحلف األطلســـي التـــي تنص على 
تخصيـــص نحو 2 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
اإلجمالـــي للدفـــاع، مؤكدة أن هـــذا األمر ”لن 

يكون كافيا“.
ويـــرى مـراقبون في هذا اللـــوم البرلماني 
أنه ربمـــا قد يزيد الضغط علـــى الحكومة من 
أجل دفعها إلى اعتماد أســـاليب أكثر نجاعة، 
مـــن أجـــل تســـجيل حضـــور عســـكري أكثر 
فعالية على المســـتوى الدولي فـــي المناطق 

المضطربة.
وهذه االنتقادات ليســـت األولى من إحدى 
اللجان المنبثقة من مجلس العموم البريطاني، 
إذ وجهـــت اللجنة نفســـها فـــي الخامس من 
الشهر الماضي نقدا الذعا لكاميرون بشأن دور 
لندن الضعيف في الحرب المعلنة ضد داعش 

في العراق وسوريا.

لجنة برملانية تنتقد 

خطط الدفاع البريطانية
[ المخابرات األميركية رصدت معلومات سرية تتعلق بالمفاوضات النووية بحوزة مسؤولين إسرائيليين

توقعات بإبرام القوى العظمى اتفاقا مع إيران يبدد شكوك املجتمع الدولي

◄ أعدمت السلطات الصينية 
لدورهم  الثالثاء، ثالثة ”انفصاليين“ 

في هجوم أدى لقتل 31 شخصا 
بمحطة للقطارات في كونمينغ 

بجنوب غرب البالد العام الماضي.

◄ اعتقلت الشرطة التركية أمس، 63 
شخصا من عشرين محافظة ينتمون 

لحركة الخدمة التهامهم بالتزوير 
وتأسيس منظمة للقيام بالجرائم.

◄ أعربت موسكو الثالثاء، عن 
قلقها من احتمال نشر األنظمة 

األميركية المضادة للصواريخ في 
كوريا الجنوبية ألن ذلك قد يؤدى 
إلى سباق تسلح في شمال شرق 

آسيا.

◄ أعلنت الحكومة الجديدة في 
األوروغواي أمس، عن أنها لن 

تمنح حق اللجوء لمزيد من معتقلي 
غوانتانامو المفرج عنهم وكذلك 

الالجئين السوريين.

◄ يواجه وزير الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف حملة انتقادات 

من المتشددين في إيران، بسبب 
المفاوضات بشأن ملف إيران 

النووي، بحسب صحيفة التليغراف.

◄ قتل 13 مدنيا كانوا على 
متن حافلة متوجهة إلى جنوب 

أفغانستان بيد مسلحين الثالثاء، 
في والية ورداك بالقرب من العاصمة 

كابول، حسب ما أعلن مسؤولون 
محليون.

◄ استعاد الجيش النيجيري أمس، 
بلدة بولكا في والية بورنو شمال 
شرقي البالد من قبضة مسلحي 

جماعة بوكو حرام المتطرفة، وفقا 
لوزارة الدفاع.

باختصار

ــون يـــرجـــحـــون فــرضــيــة  ــل ــحــل م

الــتــجــســس عــلــى املــفــاوضــات 

يكتنف  الــــذي  لــلــفــتــور  ــظــرا  ن

عالقة واشنطن بإسرائيل

◄

البنتاغـــون يتعهـــد بدعم مالي 

للجيـــش األفغاني لغاية 2017 

للحفـــاظ علـــى تعـــداد جنوده 

املقدر بـ352 ألف جندي

◄

أخبار
«الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا يكن كراهيـــة عميقة لدولة إســـرائيل 

بســـبب قوتها ويبدي تعاطفا شـــديدا مع الشـــعوب األخرى في 

منطقة الشرق األوسط، إنه أمر ال أستطيع فهمه».

مايك هوكابي
احلاكم السابق لوالية أركنساس األميركية

«االتفاق النووي مع إيران يجب أال يكون بأي ثمن، فبدائل االتفاق 

ليســـت جذابة، والعقوبات التي فرضناها ألحقت أضرارا بها جعلت 

من مصلحتها التوصل التفاق». 

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

«الواليات املتحـــدة تحاول منذ زمن طويل اجتـــذاب أوكرانيا إلى 

فلـــك الغرب وإخراجها من مجال النفوذ الروســـي كحد أدنى إن لم 

يتسن ضمها للناتو». 

جوليان أساجن 
مؤسس ويكيليكس

أفيغدور ليبرمان:

لدينا تعليمات منذ عقود 

بعدم التجسس على 

الواليات المتحدة

هالك 150 شخصا في تحطم طائرة أملانية جنوب فرنسا
} باريــس - تحطمت طائرة ركاب ألمانية تقل 
150 شـــخصا في منطقة جبال األلب الفرنسية 
خالل رحلتها من مدينة برشـــلونة األســـبانية 

إلى مدينة دوسلدورف األلمانية.
وتقول الســـلطات الفرنسية إنه لم ينج أي 
مـــن الركاب، ومعظمهم من ألمانيا وأســـبانيا 
وأعلنـــت تشـــكيل خليـــة أزمـــة للتعامـــل مع 
الحـــادث، في وقـــت أعلن فيه وزيـــر الداخلية 
برنارد كازنوف عن العثـــور على الصندوقين 

األسودين للطائرة.
وتشـــغل الطائرة وهي مـــن طراز أيرباص 
A320 شـــركة «جيرمان وينغز» التابعة لشـــركة 
الطيران األلمانية «لوفتهانزا» التي أكدت أنها 
ســـقطت مـــن ارتفاع أكثر مـــن 11 ألف متر في 

ثماني دقائق.
وأشارت إلى أن ثمة أنباء متضاربة بشأن 
ما إذا كانت الطائرة قد بعثت برسالة استغاثة 
قبل أن يتم تحديد موقع الحطام حيث تمكنت 
فـــرق البحث واإلنقـــاذ من الوصـــول إليه في 

ميوالن ريفيل على ارتفاع كيلومترين.
ووصف الرئيس الفرنسي فرانسو هوالند 
الحـــادث بأنـــه «مأســـاوي»، بينمـــا  طالبـــت 
المستشـــارة األلمانية أنغيال ميركل باالبتعاد 
عن أي تكهنات بخصوص أسباب الحادث في 

ظل عدم توفر الكثير من التفاصيل.



أمني بن مسعود

} أعلنت وزارة الداخلية الفرنســــية، االثنني 
املاضي، عن النتائج غير النهائية لالنتخابات 
اإلقليميــــة حيــــث يتصدر حــــزب ”االحتاد من 
أجل حركــــة شــــعبية“، الذي يتزّعمــــه نيكوال 
ســــاركوزي، املرتبة األولى بنسبة 30.32 باملئة 
من األصوات وحصلت اجلبهة الوطنية (ميني 
متطرف) على نسبة 25.97 باملئة، وحاز احلزب 
االشــــتراكي وحلفاؤه اليســــاريون على 21.31 

باملئة.
وبهــــذه النتائج يكــــون اليمــــني املتطرف 
الفرنســــي قــــد أتى علــــى ثالثة اســــتحقاقات 
انتخابية وهي البلدية الفرنســــية (في مارس 
2014) والبرملانيــــة األوروبية (في ماي 2014)، 
قبل أن تختتم نتائج التصويت في استحقاق 
األقاليم الفرنســــية بتقــــدّم النزعــــة اليمينية 
احملافظــــة، مســــتغال املــــزاج االنتخابي العام 
الذي بــــدا رافضا للسياســــات التــــي تتبعها 
احلكومــــة فــــي مواجهــــة اإلرهــــاب والتطرف 
اللذين يلقيان بظاللهما على فرنســــا وأوروبا 
عموما، على حســــاب اليسار الذي ال بّد له من 
قراءة عميقة ومراجعة نقدية ملســــار ومسيرة 
حكمه في اإليليزيــــه وأدائه حتت قبة البرملان 
ومجلــــس الشــــيوخ الــــذي فقد فيــــه األغلبية 

النيابية لصالح اليمني الساركوزي.

صعود اليمين المتطرف

آلنيــــة  السياســــية  القــــراءات  تختلــــف 
انتخابــــات األقاليم في فرنســــا بــــني 3 أنظمة 

تفسيرية على األقل.
نظام تفســــيري أّول يلّخص املشــــهد على 
أّنــــه انتصار لليمني الفرنســــي يعيــــد األمور 
إلى موضعها األصلي، حيــــث أّن اجلمهورية 
السادســــة تأسســــت وفق النفس الديغولي – 
نسبة للزعيم الفرنسي شارل ديغول- وخالل 
عقديــــن من الزمــــن على األقل ســــيطر اليمني 
على مقاليد الســــلطة التنفيذية والتشــــريعية 
فــــي اإليليزيه وحتت قبة البرملان، قبل وصول 
فرانسوا هوالند إلى كرسي اإليليزيه في 2012.

النظام التفسيري الثاني يقارب االنتخابات 
من زاوية ســــياق الهزائم املتتالية لليسار في 
كافة االســــتحقاقات االنتخابيــــة التي أعقبت 
االســــتحقاق الرئاســــي ما عدى – االنتخابات 
البرملانية -2012 معتبرا أن الناخب الفرنسي 
يعاقــــب فــــي كّل فرصــــة تصويتية اليســــار – 
ممثــــال في احلزب االشــــتراكي- الــــذي وعده 
بإنعــــاش االقتصــــاد وبتقليــــص البطالة، فإذ 
بنســــبة النمو التي أكد فرانسوا هوالند أّنها 
ســــترتفع إلــــى 2 باملئة تتدهور إلــــى 0.1 و0.2 
باملئة خالل األشــــهر األولى مــــن حكم هوالند 
الذي بات اليوم أســــير وعــــود انتخابية عجز 

عن تأمني احلّد األدنى منها.
أّما النظام التفسيري الثالث فيحّلل نتائج 
االنتخابات من زاوية صعود اليمني املتطرف 
امللحوظ في فرنسا وحتّول ”اجلبهة الوطنية“ 
إلى رقم صعب في املشــــهد السياســــي احمللي 
والقاّري بعد أن اكتسح االنتخابات البرملانية 
األوروبيــــة بنســــبة 25 باملئــــة مــــن اخلــــزان 
االنتخابــــي الفرنســــي متقدمــــا علــــى اليمني 

الكالسيكي واليسار االشتراكي.
واحلقيقة أّن بيت القصيد في اســــتحقاق 
األقاليم الفرنســــية كامن في الصعود امللحوظ 
لليمــــني املتطــــرف ليس مــــن بوابــــة أّن جزءا 
معتبرا من الســــلطة التنفيذية والتشــــريعية 
احملليــــة باتت بيد ”حماة“ الهوية الفرنســــية 
اخلالصة واملتباينة حّد التناقض مع الهويات 
الوافــــدة وإّمنــــا ألّن تداعيــــات هــــذا احلــــدث 
ســــتتنّزل وســــتؤثر فــــي ســــياق االنتخابات 
الرئاســــية فــــي 2017 وقد تفضي إلــــى إحكام 
”اجلبهــــة الوطنيــــة“ لقبضتهــــا علــــى كافــــة 
الســــلطات التنفيذية والتشريعية في فرنسا، 
وهــــو ما أكدتــــه زعيمة اجلبهــــة مارين لوبان 
بقولهــــا إّن الطريــــق اليوم بات ســــالكا أمام 

حزبها للوصول من ”املناطق“ إلى ”اإليليزيه“.
وعلــــى الرغــــم من عــــدم حصــــول اجلبهة 
الوطنية على املرتبة األولى كما كانت تبّشــــر 
بذلــــك مراكز اســــتطالعات الرأي في فرنســــا، 
إال أّن حتّولهــــا من فضاء املزايدة السياســــية 
على األحزاب الكالسيكية الكبرى إلى كينونة 
”الرقــــم الصعــــب“ في املشــــهدية السياســــية 
الفرنسية وحتديها لألحزاب التاريخية، غّيرا 
مــــن طبيعة التحديــــات واألولويــــات الثقافية 

والسياسية واالستراتيجية الفرنسية.

{موت} الوسط الفرنسي

الغريــــب أّن بعــــض اإلعــــالم العربــــي قرأ 
نتائــــج االســــتحقاق ”األقاليمــــي“ علــــى أنها 
خســــارة فادحة لليمني املتطّرف الفرنسي في 
حني أّن القراءة الصحيحة للحدث ال تتأســــس 
علــــى املعطيــــات الرقميــــة فقط وإمنــــا تبنى 
وفق توازنات القوى السياســــية في املشــــهد 
الفرنســــي الذي يبدو أّن اليمني املتطرف بات 

واحدا من أضلعه الثالث.
ذلــــك أّن االنتخابــــات الفرنســــية األخيرة 
أباحــــت عن وجــــود هّوة سياســــية تتمثل في 
شــــبه انعدام  لتيار الوسط  بعد أن متّخضت 
االنتخابات الرئاسية في 2007 عن تشّكل حزب 
وسط واسع بعنوان ”مودم“ وعن ظهور مرشح 
للوسط وهو فرانسوا بيرو متكن من احلصول 
على املرتبة الثالثة في الســــباق الرئاسي بني 
ســــيغولني رويال ونيكوال ســــاركوزي وحتّول 
مبقتضــــى الواقعية السياســــية إلــــى ”بيضة 

القبان“ بني اليسار واليمني.
بالكامــــل  كشــــفت  األقاليــــم  انتخابــــات 
عن خــــروج الوســــط مــــن اللعبة السياســــية 
واالنتخابيــــة الفرنســــية وعن افتقاد املشــــهد 

السياســــي الفرنسي لقوى التعديل واالعتدال 
بني اليســــار واليمني الكالســــيكيني في مقابل 
اســــتقطاب فكري وأيديولوجي بني اجلناحني 
اليميني واليســــاري زادت اجلبهــــة الوطنية 
من حّدتــــه. وهي مقّدمة قد تدفع املتابعني إلى 
استشراف ســــباق رئاسي في 2017 شبيه إلى 
حّد التطابق بســــيناريو 2002 بني جون ماري 

لوبان وجاك شيراك.
إضافة إلى خروج ”الوســــط“ الفرنسي من 
توازن القوى، كشــــفت انتخابــــات األقاليم عن 
مــــزاج انتخابي فرنســــي نحــــو تبني احللول 
الراديكالية التي يعتمدهــــا اليميني املتطرف 
و“العضوية  حيال قضايا ”اإلســــالم املهاجر“ 

في االحتاد األوروبي“.
يؤكد املتابعون للشــــأن الفرنســــي خاصة 
واألوروبــــي بشــــكل عــــاّم أّن حادثة ”شــــارلي 
إيبــــدو“ ألقت بظاللها علــــى املزاج االنتخابي 
مــــن حيث ذهبت أصــــوات املقترعني لألطراف 
الراديكالية في محاربة اإلرهاب والقضاء على 

مقدماته.
إذ عمــــدت اجلبهــــة الوطنيــــة، بــــدءا مــــن 
االنتخابــــات البلديــــة، ومــــن الدوائــــر التــــي 
ســــيطرت عليهــــا، علــــى تنفيذ مخّطــــط كامل 
للتضييق على الفضاء املســــجدي الفرنســــي. 
ويقوم املخّطط على عدم منح التراخيص لبناء 
مســــاجد جديــــدة، إضافة إلــــى تركيزها التام 
على وضع حّد لتدفق املهاجرين على فرنســــا، 

وإشادتها بالنموذج السويسري الذي صّوت 
في استفتاء عام ضّد الهجرة اجلماعية.

اجلهــــاد  لظاهــــرة  الدارســــون  ويؤكــــد 
األوروبــــي أّن اجلبهــــة الوطنيــــة اســــتفادت 
جيــــدا مــــن انخــــراط اليمــــني واليســــار فــــي 
مشــــهدية احلرب في ســــوريا وليبيا بطريقة 
ربطت عبرها اجلبهة الوطنية بني السياســــة 
الفرنسية الرســــمية حيال النظامني السوري 
والليبي وتطّور ظاهرة اجلهاد الفرنســــي في 

سوريا وليبيا.

الحرب على اإلرهاب

هنــــا، نذكر الدعوات التي أصدرتها مارين 
لوبــــان للحكومــــة الفرنســــية بضــــرورة قطع 
العالقــــات الدبلوماســــية مع ”قطــــر الداعمة 
لإلرهــــاب وللجماعات التكفيرية في ســــوريا 
وليبيا“، إضافة إلــــى اتهامها للدوحة بـ“دعم 
التشــــدد اإلســــالمي في فرنســــا“ في إشــــارة 
ذكية منها إلى العالقــــة القائمة بني اإليليزيه 
والدوحــــة وتنســــيقهما املســــتمر لدعم قوى 
املعارضة في سوريا وليبيا والتي سرعان ما 
حتول أغلبها إلى قوى تكفيرية ســــلفية تهدد 

منطقة الشرق األوسط أوال وأوروبا ثانيا.
معارضــــة التدخل الفرنســــي في ســــوريا 
وليبيا وظفته لوبان ضّد حكومة هوالند خالل 
حرب األخيرة على اإلرهاب في فرنســــا، حيث 
وجهت لهــــا اتهامات بعدم محاربة اإلســــالم 

الراديكالي بشكل حازم وجازم.
وبالتوازي مع األســــباب الســــابقة ترجع 
بعــــض القــــراءات السياســــية النتائــــج إلى 
”املقاطعــــة“ الواســــعة التــــي أبدتها شــــرائح 
واســــعة مــــن الفرنســــيني حيال االســــتحقاق 
االنتخابي، األمر الذي صّير السلوك االقتراعي 
مــــن ”تصويت“ واع وفــــق البرامج املطروحة 
إلــــى ”تصويت“ عقابي وفــــق البرامج املعلقة 
واملعطلــــة، فيما اختارت أطياف واســــعة من 
األصوات املقاطعة كتعبير سياسي عن فقدان 
الثقة بالطبقة السياســــية. إذ عنونت صحيفة 
”لوموند“ الفرنســــية عددها الصــــادر االثنني 
”البحث عن املقترع املفقود“ ونشــــرت حتقيقا 
عن أولئك الفرنســــيني  لـ“فلورانــــس أوبونا“ 
الذين فقدوا الثقة في السياسة والسياسيني.

أســــدل الســــتار عــــن اجلولــــة األولى من 
انتخابــــات األقاليم الفرنســــية بتقدم كاســــح 
لليمني واليمني املتطــــرف مقابل تأخر مخيف 
لليســــار، وفي انتظار اجلولــــة الثانية، التي 
ســــتجرى في الـ29 من مارس املقبل، النتخاب 
4108 مستشــــارين يتولون تســــيير الشــــؤون 
احمللية عبر 2054 مجلسا إقليميا، وال يبدو أن 
هناك أي مؤشــــرات حتول دون إحكام اليمني 
واليمــــني املتطرف قبضتيهمــــا على املجالس 
احملليــــة طاملــــا أن اليســــار محاصــــر بأوهام 

األيديولوجيا وأوحال السلطة واحلكم.

اإلرهاب ورقة انتخابية تدعم صعود اليمين الفرنسي المتطرف 
[ مزاج انتخابي يتبنى الحلول الراديكالية حيال قضايا {اإلسالم المهاجر}  [ الجالية العربية تدفع ثمن تنامي ظاهرة الجهاد

على الطرف النقيض من اليونان وأسبانيا، 
يكتســــــح اليمني واليمني املتطّرف صناديق 
االنتخابية  االســــــتحقاقات  فــــــي  االقتراع 
الفرنســــــية، حيث حّل حــــــزب االحتاد من 
أجل احلركة الشــــــعبية (حزب ساركوزي) 
في املرتبة األولى ضمن الدورة األولى من 
ــــــم، متقدما على  انتخابات مجالس األقالي
أقصــــــى اليمني- التي  اجلبهــــــة الوطنية – 
باتت الرقم الصعب في املشهد السياسي 
الفرنسي في ظّل تدهور بنيوي وأزمة حكم 
ميّر بهما اليســــــار واالشــــــتراكيون، وسط 

تنامي اخلطر اإلرهابي في العالم.
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في 
العمق

مارين لوبان:

 الطريق اليوم بات سالكا أمام 

حزبها للوصول من المناطق 

إلى اإليليزيه

{مانويل فالس في وضعية حرجة. وإذا كان حزب الجبهة الوطنية 

في الطليعة يوم ٢٩ مارس والحزب االشـــتراكي في األســـفل، فما 

عليه إال أن يترك منصبه}.
فلوريان فليبو
نائب رئيس اجلبهة الوطنية

{هنالـــك دول عربيـــة هددت باالنســـحاب من الجامعـــة العربية، في 

 منح مقعد ســـوريا لالئتالف في القمة العربية املقبلة املزمع 
ّ

حال تم

عقدها في شرم الشيخ}.
هيثم املالح
رئيس اللجنة القانونية في االئتالف السوري

{حـــزب الجبهة الوطنية اليمينـــي يمكن أن يفوز باالنتخابات الرئاســـية 

الفرنســـية في ٢٠١٧، رغم برنامجه الذي يشـــكل كارثـــة على البالد وال 

يقدم الحلول لفرنسا}.
مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

تبعات حادثة شارلي إيبدو التي ترجمت انتخابيا بصعود اليمين المتطرف تزيد من مخاوف الجالية المسلمة في فرنسا

تصاعد وتيرة االختالفات يبقي مقعد سوريا في الجامعة العربية شاغرا  

كشفت  األقـــالـــيـــم  انــتــخــابــات 

من  الــوســط  خــروج  عــن  بالكامل 

واالنتخابية  السياسية  اللعبة 

الفرنسية

◄

معارضـــة التدخـــل الفرنســـي في 

ســـوريا وليبيا وظفته لوبان ضد 

حربهـــا  خـــالل  هوالنـــد  حكومـــة 

األخيرة على اإلرهاب في فرنسا

◄

حمسن عوض

} تصاعـــدت وتيـــرة االختالفـــات احلـــادة في 
املعارضـــة  تشـــهدها  التـــي  النظـــر  وجهـــات 
السورية، خاصة بعد أن عقد  االئتالف الوطني 
لقـــوى الثـــورة واملعارضـــة فـــي ســـوريا أمره 
جلهـــة مقاطعة مؤمتري "موســـكو 2" و"القاهرة 
2"، ّممـــا بات ينبـــئ مبزيد تعقيـــد األزمة التي 
تعيشـــها املعارضة الســـورية، في ظّل الشغور 
الدائم ملقعد ســـوريا في جامعة الدول العربية، 
وتعطل اآلليات السياســـية إليجاد احللول، رغم 
احملـــاوالت التي تبذلها األطراف من هنا وهناك 

لألزمة السورية.  
وقد كشـــف قاســـم اخلطيـــب القيـــادي في 
املعارضة السورية أن االئتالف قرر عدم املشاركة 
في اجتماع "القاهرة 2"، املزمع عقده شهر أبريل 
املقبل، وفقا ملقـــررات اجتماع "القاهرة 1"، الذي 
عقد في يناير املاضي، منوها إلى أن هذا القرار 
اتخذ على خلفية انسداد أفق األزمة بني القاهرة 
وجماعة اإلخوان املســـلمني، حيث ترفض مصر 
التعامل سياســـيا مع اجلماعة، بينما يشكلون 

جزءا رئيسيا من مكونات االئتالف.

وســــبق لالئتــــالف أن أصــــدر بيانا أشــــار 
فيــــه إلى أّنــــه لم يحضر املؤمتــــر الذي عقد في 
القاهــــرة نهاية يناير املاضي، ولم يشــــارك في 
اللجنــــة التحضيريــــة التي انبثقــــت عنه، وأّن 
مشــــاركة أعضاء منه لم تتــــم بصفتهم ممثلني 
عنــــه، بل كانت بشــــكل شــــخصي. وأوضح أنه 
متت املباشرة بدراسة اإلجراءات التي ستتخذ 

حسب النظام األساسي.
وكانــــت مصــــر قد اســــتقبلت خــــالل األيام 
املاضيــــة وفدا مــــن املعارضة الســــورية ميثل 
جناح "التنسيقيني"، وأكدت عزمها عقد اجلولة 
الثانية من اجتمــــاع القاهرة، أمال في التوصل 
إلــــى حل سياســــي يشــــمل أطيــــاف املعارضة 
الســــورية، في الداخل واخلارج، ونظام بشــــار 

األسد.
وأشــــار اخلطيــــب فــــي تصريــــح لـ"العرب" 
إلــــى أّن املنع املتوقع  لزيــــارة أعضاء اإلخوان 
فــــي االئتالف للقاهــــرة، وحتّفظ مصــــر عموما 
على مشــــاركتهم في حــــوار املعارضة، من أهم 
العوامل التي دفعــــت االئتالف إلى اتخاذ قرار 

عدم حضور اجتماع "القاهرة 2" .
وأوضح أن قــــرار املقاطعة، جــــاء بعد أيام 
قليلــــة من إعــــالن االئتالف كذلك عــــن مقاطعة 
حــــوار موســــكو للمعارضــــة الســــورية أيضا، 
واصفا املشاركني في مؤمتر روسيا بـ"املعارضة 
املوالية لنظام األســــد، والتي ال متثل الشــــعب 
السوري، كما أن موسكو قريبة من نظام األسد 
مبا يؤثر سلبا على دورها السياسي ورعايتها 

ملؤمتر بهذا احلجم" .

وصعوبــــة  املعارضــــة  مســــتقبل  وحــــول 
توحيدها على ضوء مقاطعة االئتالف ملؤمتري 
موســــكو والقاهــــرة، أكــــد ممثــــل االئتالف في 
القاهــــرة أّن املعارضة ســــوف تســــعى لتوحيد 
جهودها بشــــتى الســــبل من أجل إسقاط نظام 

األسد.
وقال اخلطيــــب لـ "العــــرب" إّن االئتالف لم 
يتلق دعوة للمشــــاركة في القمة العربية املزمع 
عقدها في شرم الشيخ السبت املقبل، موضحا 
أن هناك عدة دول عربية تعارض منح االئتالف 
مقعد سوريا في اجلامعة العربية، منها العراق 
واجلزائر والبحرين، وقد هددت باالنسحاب من 
القمة املاضيــــة التي عقدت بالكويت، حال منح 
املقعد الســــوري لالئتالف، وهو ما اســــتجابت 
له اجلامعة العربية، وظل املقعد شــــاغرا حتى 

اآلن .
وكان هيثــــم املالح، القيادي فــــي املعارضة 
الســــورية، التقى، نبيل العربــــي، األمني العام 
للجامعة العربية، قبل أســــبوعني، وناقش معه 
أزمــــة املقعد، ولــــم يتوصل معــــه التفاق محدد 
حول متثيــــل املعارضة، ولــــم يحصل منه على 

وعد بشغل االئتالف املقعد السوري.
وقــــد دخلت مصــــر بفاعلية أكبــــر على خط 
األزمة السورية خالل الفترة املاضية، وحتاول 
أن توجــــد نوعا من أنواع التــــوازن بني أقطاب 
معارضــــة الداخل واخلــــارج، أمال في احلد من 
نفــــوذ اإلخوان وتركيا داخــــل االئتالف، وحتى 
اآلن لم تتبلور رؤية أو نتائج حاســــمة بشــــأن 

غلبة أي من الفريقني.

لكــــن بعض املراقبــــني قالوا لـــــ "العرب" إّن 
يتراجع  واالئتــــالف  يتقدمــــون  "التنســــيقيني" 
بســــبب تصاعــــد حــــدة اخلالفات في اجلســــد 

السياسي لألخير.
وحــــول تأثيــــر غيــــاب االئتالف عــــن القمة 

العربية، أكد اخلطيب أّن مواقف الدول العربية 
معروفة من نظام األســــد، وغيــــاب االئتالف لن 
يؤثر علــــي القضية الســــورية، وكنا نتمنى أن 
يكون االنســــجام العربي أكبر للتوصل إلى حل 

لألزمة املتصاعدة .

االئتالف السوري يقاطع حوار القاهرة ويغيب عن القمة العربية

قاسم الخطيب:

 المنع المتوقع  لزيارة أعضاء 

اإلخوان في االئتالف للقاهرة 

وراء قرار المقاطعة
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} صنعاء – تشـــعر اململكة العربية السعودية 
بالقلـــق من وجـــود احلوثيني علـــى حدودها 
اجلبلية اجلنوبية. وكانت اجلماعة، املدعمومة 
مـــن إيـــران، أجـــرت تدريبـــات علـــى احلدود 
السعودية باستخدام أسلحة ثقيلة اقتنصتها 
من اجليـــش اليمني. وردا علـــى االضطرابات 
األمنيـــة فـــي اليمـــن عمـــدت الســـعودية إلى 
التعجيـــل فـــي أعمال بناء الســـياج احلدودي 
العالـــي التقنية الذي ميتـــد على طول حوالي 
2000 كلـــم مـــن البحر األحمر غربـــا إلى ُعمان 
شـــرقا. وكانت املديرية العامة حلرس احلدود 
الســـعودي، قد كشـــفت عـــن توســـيع املنطقة 
العازلـــة أو ما يطلق عليـــه ”احلرم احلدودي“ 
علـــى حدودها اجلنوبيـــة، التـــي تربطها مع 
اليمن، مبســـافة عشـــرة كيلومتـــرات إضافية 

ليصبح 20 كيلومترا حاليا، يحظر جتاوزها.
ويرى اخلبراء في االســـتنفار العســـكري 
على احلـــدود الســـعودية اليمنيـــة، وتوجيه 
وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن سلمان 
بالبدء الفوري بإنشاء قاعدة بحرية في البحر 
األحمر، رسالة إلى احلوثيني، وداعميهم،  بأن 
الرياض متأّهبة للرد  على أي طلب مســـاعدة 
يـــرد من الســـلطات اليمنية املمثلـــة بالرئيس 
عبدربه منصور هادي، الذي يخوض مواجهة 

ضد احلوثيني. 

وقد جـــاء ذلك خالل زيارة قـــام بها األمير 
محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز، إلى  وحدات 
اجليش الســـعودي املرابطة في مدينة جازان 

الساحلية املجاورة للحدود اليمنية.
وفتحت هذه الزيارة، إلى جانب دعوة وزير 
اخلارجية اليمني رياض ياســـني دول اخلليج 
العربي إلى التدخل عســـكريا في اليمن الباب 
أمـــام احلديث عـــن إمكانية تدّخـــل قوات درع 

اجلزيرة اخلليجية، وهو أمـــر ولئن لم يؤّكده 
وكيل وزارة اخلارجية الكويتي الســـفير خالد 
اجلارالله إال أنه شـــّدد علـــى ”أن اليمن ميثل 

اخلاصرة األمنية لدول اخلليج“.
وميثـــل اليمـــن عمقـــا اســـتراتيجيا لدول 
اخلليج يجعل منه عامال مهما ألمن واستقرار 
املنطقـــة، ومن ثم ال ميكن االســـتغناء عنه في 
الوقت الذي يشهد فيه العالم حتالفات إقليمية، 
وتهديـــدات مســـتمرة. وهـــذا كاف، بالنســـبة 
للمحلـــل اليمنـــي، نشـــوان العثمانـــي، بـــأن 
يفســـح املجال لتدّخل القوات اخلليجية. وقال 
العثماني، في تصريح صحفي لوكالة ”دوتشي 
واألخبار  األملانيـــة، إن ”التحذيـــرات  فيللـــه“ 
الـــواردة عـــن تدخل محتمـــل لـــدرع اجلزيرة 
اخلليجي قد تقلب األوراق السياسية، كما تعد 

مؤشرا واضحا لتغيير محتمل هناك“.
وتدعم دول اخلليـــج العربية التي يقودها 
الســـنة الرئيس  عبدربه منصـــور هادي الذي 
تعرضت قواته في اآلونة األخيرة النتكاســـات 
أمام احلوثيـــني املدعومني من إيـــران والذين 
يقتربون مـــن قاعدته في مدينة عدن اجلنوبية 

قادمني من الشمال. 
وقال احمللل السياسي  منصور صالح، في 
تصريـــح للـ ”العرب“، حـــول تداعيات التحرك 
العسكري احلوثي في جنوب اليمن إن األمور 
تتجـــه إلى وضـــع معقـــد وخيـــارات احللول 
الســـلمية تضيـــق واليمن، وأولهـــا اجلنوب، 

مقبل على أيام صعبة على أرض امليدان“.
وأضاف صالـــح ”في كل األحـــوال وحتى 
وإن اســـتطاع احلوثيـــون الوصـــول إلى عدن 

فـــإن األمور لن تســـتقر لهم أبـــدا، خاصة وأن 
مؤشرات الصراع الطائفي حاضرة بشدة“.

ولم يســـتبعد  احمللـــل السياســـي دخول 
احلوثيني إلـــى مدينة عدن، وفق احلســـابات 
العســـكرية، ”مالـــم يكـــن هناك موقـــف دولي 

وعربي وخليجي يوقف دخولها“. 
وحاجـــة الرئيـــس هـــادي امللّحـــة للدعـــم 
العســـكري اخلارجي، مرّدها، وفـــق اخلبراء، 
الصعوبـــات التـــي تواجهها القـــوات املوالية 
له فـــي تنظيـــم صفوفها وجتنيـــد متطوعني، 
مبواجهـــة التعبئة التي أعلنتها امليليشـــيات 
احلوثية وقوات موالية للرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح للسيطرة على جنوب اليمن.
وأطلق الرئيس عبدربه منصور هادي حملة 
لتجنيد 20 ألف عسكري من أجل تعزيز جيشه 
الضعيف. وتؤكد األرقام وجود ”عدة آالف من 
املجندين“ الذين مت تسجيلهم، لكن تبقى هناك 
عملية تدريبهم وتســـليحهم وانضباطهم كما 
أعلـــن أحد املقربني من هـــادي. وال يطفئ بطء 
اإلجراءات حماســـة املرشـــحني الذيـــن ما إن 
يتم تســـجيلهم حتى ينتشـــرون في الشوارع، 
الذين  مؤكدين عزمهم ”ســـلخ جلد احلوثيني“ 

تدعمهم إيران.

الدعم القبلي

إلـــى جانب الدعـــم اخلليجي والشـــعبي، 
يعتمـــد الرئيس اليمني بشـــكل كبير على دعم 
قبائـــل من اجلنـــوب ومناطق أخـــرى رافضة 
لتمّدد احلوثيـــني. ويعتبر الدعم القبلي ركيزة 

أساســـية في اليمن. ويتوّقع اخلبراء أن يكون 
دور القبائل حاســـما في الصراع القادم، شرط 

أن ينجح هادي في ضمان والئهم.
وبإمـــكان الرئيـــس اليمني االتـــكال على 
وزيـــر دفاعه محمود الصبيحـــي، الذي يتمتع 
بسمعة جيدة كضابط، وعلى اللجان الشعبية 
املتعاونة مـــع ما بقي مواليا لـــه من اجليش، 
قائدهـــا  وراء  ومســـتعدة  متحفـــزة  وتبـــدو 
عبداللطيف الســـيد. لكن موفـــد األمم املتحدة 
جمال بنعمر يقول ”سيكون من اخلطأ االعتقاد 
أن هـــادي قادر على تعبئة ما يكفي من القوات 
لتحريـــر البـــالد“. ويضيف ”كما ســـيكون من 
اخلطأ أيضا االعتقاد أن بإمكان احلوثيني شن 
هجوم للســـيطرة على كل البـــالد“. وبالتالي، 
يدعو بنعمـــر إلى حل سياســـي لكن األحداث 
علـــى أرض الواقـــع تؤّكـــد أن احلـــرب تقرع 
طبولهـــا في اليمـــن، بل وبدأت فعـــال، فاحتة 
الباب أما مصير، مازال مجهوال بالنســـبة إلى 
بعـــض احملللني، فيما يتوّقـــع محللون آخرون 
أن يكون التقسيم أو الصوملة هو مآل الوضع 

في اليمن.
مـــن ذلـــك، مـــا يذهـــب إليـــه الباحـــث في 
املركـــز العربي للبحوث والدراســـات، إبراهيم 
املنشاوي، بأنه من السيناريوهات املستقبلية 
لألزمة اليمنية ميكن احلديث عن ”التقســـيم“، 
وهو السيناريو الذي يطرح نفسه بقوة في ظل 
عدم القدرة على التوصل حللول ترضي جميع 
األطراف فـــي اليمن، وتداخل األبعاد اإلقليمية 
والدولية في األزمة، خاصة السعودية وإيران، 
حيث لن تقبل السعودية ومصر ودول املنطقة، 

ذات األغلبية الســـنّية، واملوالية للســـعودية، 
بقيام دولة يقودها احلوثيون على حدودها.

في الوقت نفسه لن تقبل فيه إيران بفقدان 
نفوذهـــا في اليمـــن، هذا فضال عن هشاشـــة 
الدولـــة اليمنيـــة، حيـــث أصبحت مؤشـــرات 
الدولة الفاشـــلة تطل برأســـها فـــي اليمن في 
ظل ســـيطرة احلوثيني وتصاعد أخطار تنظيم 
القاعدة هناك، وفشـــل املبعوث األممي بنعمر 
في التوصل ملبادرة حلل األزمة املتصاعدة في 

صنعاء، وانهيار اجليش اليمني.

بين التقسيم والصوملة

يرى مراقبـــون أن التقدم الســـريع للقوات 
احلوثيـــة، لم يكـــن ليحصـــل دون حتالف مع 
الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح، 
والـــذي تديـــن له النســـبة األكبر مـــن اجليش 

اليمني بالوالء.
الســـيناريو الثانـــي الـــذي تتوّقع دراســـة 
إبراهيم املنشـــاوي أن يحصل فـــي اليمن، هو 
التوّجه نحـــو الصوملة؛ فقد تنتـــج حالة عدم 
االستقرار في اليمن حالة من الفوضى العارمة 
فـــي البـــالد، والتي مـــن املمكن أن تقـــود إلى 
حـــرب أهلية مغلفة بصـــراع طائفي لن ينتهي، 
يتخللها غياب الدولة ومؤسســـاتها من خالل 
بروز حالة الالدولة في صنعاء، وعدم قدرة أي 
طرف على الســـيطرة على األوضاع  مع زيادة 
كثافة العمليات اإلرهابية وانتشـــار الســـالح 
واجلماعات املســـلحة في كل ربوع الدولة، مع 
انهيار املؤسسة العســـكرية اليمنية، وتصاعد 

الرفض الشعبي لتمّدد احلوثيني.
ورغـــم احلشـــودات العســـكرية املتواصلة 
ألنصار الله والقوات املوالية للرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالـــح، والتي تتحني ســـاعة 
الصفـــر للهجـــوم على عدن وبقيـــة احملافظات 
اليمنية اجلنوبية، يســـتبعد  نشوان العثماني 
أن تنتشـــر احلرب في ”شمال وجنوب البالد“، 
بالرغم من متركز الرئيس احلالي في احملافظات 
اجلنوبيـــة. ويبـــرر العثماني قولـــه بأنه ”رغم 
مســـاندة احملافظات اجلنوبية للرئيس هادي، 
حيـــث ينحـــدر منهـــا أيضـــا إال أن محافظات 
شـــمالية مثل تعـــز ومأرب والبيضـــاء ترفض 
احلوثيـــني ، وهو ما يبرهـــن على وجود رفض 
لدى الشـــماليني واجلنوبيني بشـــأن ســـيطرة 
احلوثيني، األمر الذي قد يدفع بهم إلى تصعيد 
يقابله تصعيد من التنظيمات اجلهادية، مقابل 

تصعيد آخر على املستوى اإلقليمي والدولي.

خيارات الحلول السلمية تتقلص وأزمة اليمن تتصاعد

الطائفية واالنفصالية والقاعدة والفقر تخنق اليمن

[ الحوثيون يالحقون الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن  [ باحث يمني: مؤشرات الصراع الطائفي حاضرة بشدة
ــــــك  ــــــون وأولئ ــــــون احلوثي ينغمــــــس املقاتل
ــــــي عبدربه منصور  املوالون للرئيس اليمن
هــــــادي في صــــــراع على الســــــلطة، يقول 
دبلوماسيون إنه قد يشد إليه قوى إقليمية 
ويدفــــــع  نحــــــو التدخل األجنبي. ووســــــط 
ــــــة الضعــــــف والفقر واالنقســــــام بني  حال
زعمــــــاء القبائل ظل اليمــــــن لعقود عرضة 
لتيارات النفوذ اخلارجي، وســــــعت جارته 
الشــــــمالية الســــــعودية للحفاظ على هدوئه 
من خالل متويل احللفاء وشــــــيوخ القبائل. 
أما إيران فهي العب جديد على الســــــاحة 
يقول مسؤولون مينيون ودوليون إنه يدرب 
ــــــني، مثلما فعل مع  ويســــــلح وميول احلوثي
حزب الله في لبنان، وامليليشيات الشيعية 

في العراق، ودعمه للنظام في سوريا.

في 
العمق

{عامـــل الوقت اآلن ليس فـــي صالح أحد وبالـــذات ليس في صالح 

الشـــرعية الدستورية وليس في صالحنا نحن اليمنيني املواطنني 

الذين ال نريد سفك الدماء وال نريد أن تتدهور األمور}.
رياض ياسني
وزير اخلارجية اليمني

{الوضـــع في اليمن اليـــزال يغلي، حيث هناك رئيس شـــرعي وهناك 

دعـــم ومظاهـــرات حاشـــدة لرفـــض الهيمنـــة الحوثيـــة، واملطالب 

الشعبية سيكون لها دور وتأثير لحسم املوضوع».
خالد اجلارالله
وكيل وزارة اخلارجية الكويتي

{إذا لـــم يتـــم التوصـــل إلـــى حـــل سياســـي ألزمـــة اليمن، فـــإن دول 

املنطقة ســـتتخذ اإلجراءات الضرورية بوجه العدوان من أجل حماية 

مصالحها}.
األمير سعود الفيصل
وزير اخلارجية السعودي

 مدن الجنوب ترفض انقالب الحوثيين وتؤيد شرعية هادي

مغامرة مصيرية للحوثيين في عدن

جمال بنعمر:

 من الخطأ االعتقاد أن 

بإمكان الحوثيين السيطرة 

على كل اليمن

ـــى وضـــع معقد  األمــــور تــتــجــه إل

وخيارات الحلول السلمية تضيق 

صعبة  أيــام  على  مقبل  واليمن 

على أرض الميدان

◄

ّ

} صنعــاء – يهّدد الصـــراع الدائر بني جماعة 
أنصار الله الشـــيعية، التي تتخذ من الشمال 
مقـــرا لهـــا، وبـــني مؤيـــدي الرئيـــس هادي، 
ومعظمهم من الســـنة في اجلنوب، بتقويض 
ما تبقى من دولة مينية أنهكتها ســـنوات من 
الفساد وسوء اإلدارة وسلسلة من املنازعات.

ومـــع إصرار احلوثيني علـــى التقّدم نحو 
اجلنـــوب، ووصولهم إلى تخـــوم مدينة تعز، 
ومتركزهـــم على بعد خطوات من مضيق باب 
املندب، وزحفهـــم نحو عـــدن، التي أصبحت 
العاصمة املؤقتـــة للرئيـــس عبدربه منصور 
هادي، بـــدأت دوامة احلرب فـــي اليمن تأخذ 

طابعا خطيرا من أهم أخطاره وتداعيتها:
[ انـــدالع حـــرب طائفيـــة: املراقب ملجرى 
أن  يجـــد  باليمـــن،  املتســـارعة  األحـــداث 
الســـيناريو األقرب قد يكون حربـــا مذهبية، 
خاصـــة وأن تركيبـــة الســـكان تتشـــكل مـــن 
عنصري الســـنة والشـــيعة. واملذهب الزيدي 
الشـــيعي هـــو املذهب الســـائد فـــي املناطق 
الشـــمالية في حني متثل املدرســـة الشافعية 
السنية مذهب الغالبية في اجلنوب والشرق. 
لكن ظلت السكينة سمة التعايش بينهما على 

مدى قرون.
وينتمـــي احلوثيـــون للطائفـــة الزيديـــة 
ويقولون إنهم ال يحملون أجندة طائفية. وهم 
يصفون ســـيطرتهم على معظـــم أنحاء البالد 

بأنها ”ثورة متثل كل أبناء اليمن“.
 لكن األحـــزاب الســـنية والقبائل ترفض 
هذا. وانضم متشـــددون من تنظيـــم القاعدة 
السني إلى قبليني معارضني للحوثيني خالل 
قتال دام شـــهور وأثارت تفجيرات انتحارية 

هـــزت مســـجدين يصلـــي فيهمـــا احلوثيون 
يوم اجلمعـــة املاضي، وأعلـــن تنظيم الدولة 
اإلســـالمية مســـؤوليته عنهما خطر نشـــوب 

حرب طائفية.
[ تهديـــد املالحـــة البحريـــة: بعث خطر 
احلرب اخلوف على أمن إمدادات النفط املارة 
مبضيق باب املندب الـــذي يعد بوابة حيوية 
لعبـــور مـــوارد الطاقة إلـــى أوروبا وآســـيا 

والواليات املتحدة. 
وعبرت املضيق أكثر من 3.4 مليون برميل 
من النفط يوميا عام 2013، وفق بيانات اإلدارة 
األميركية ملعلومـــات الطاقة. وإغالق املضيق 
الذي يربط البحـــر األحمر بخليج عدن وبحر 
العرب قد يعوق الناقالت القادمة من اخلليج 
عن الوصول لقناة الســـويس أو خط أنابيب 
ســـوميد مما يجعلها تلف حول رأس الرجاء 
الصالـــح. وتقول مصر إنهـــا لن تتخذ موقف 

املتفرج إن تعرضت مصاحلها للخطر.
[ تصاعـــد النزعـــة االنفصاليـــة: يقـــول 
االنفصاليـــون فـــي اجلنوب إن أهل الشـــمال 
الذيـــن يتخـــذون من صنعـــاء مقرا لـــإلدارة 
واجلنـــوب  الشـــمال  أبنـــاء  بـــني  فاضلـــوا 
واغتصبـــوا مواردهـــم منـــذ وحدة شـــطري 
اليمن عـــام 1990. ورغم أن هادي قاد املجهود 
احلربي الشـــمالي فـــي احلـــرب األهلية بني 
الشـــمال واجلنوب عام 1994، فقد لقي ترحيبا 
في عدن منذ فر من العاصمة الشـــهر املاضي. 
ويبذل احلراك اجلنوبي جهودا مضنية لنشر 
قضيتـــه وتعهدت بعـــض فصائله املســـلحة 
مببايعة هادي -وهو جنوبي املولد- أمال في 

أن يحقق حلمهم في استقالل اجلنوب.

[ نشـــاط القاعدة باجلنوب: يعتبر اليمن 
مقـــر تنظيم القاعدة في جزيـــرة العرب، وهو 

أحد أكثر فروع التنظيم طموحا.
وعلى مدى ســـنوات نفد التنظيم هجمات 
بالقنابل واألســـلحة النارية استهدفت الدولة 
اليمنية وخطط لنســـف طائرات ركاب متجهة 
للواليات املتحدة وأعلن مسؤوليته عن هجوم 
علـــى مجلة شـــارلي إيبدو فـــي باريس أودى 

بحياة 12 شخصا في يناير. 
واســـتولى التنظيـــم علـــى أجـــزاء نائية 
باجلنـــوب والشـــرق ويتأهـــب القتناص أي 
فرصة قد تلوح إذا اســـتمر االنشـــقاق داخل 
اجليـــش اليمنـــي ووهنت حملته العســـكرية 

على التنظيم.
[ األزمـــة اإلنســـانية: ما من شـــك في أن 
ضعف احلكومة املركزية سيفاقم الفقر املزمن 

ونقص التنمية باليمن.
وتقول مصادر مينية وغربية إن السعودية 
أوقفت معظم مساعداتها املالية لليمن خشية 

أن يستولي احلوثيون عليها. 
وتشـــير بيانات منظمة األمم املتحدة إلى 
أن القتـــال في اليمن تســـبب في نزوح مؤقت 
لنحو 100 ألف شخص في العام املاضي، لكن 
املنظمـــة الدولية قالت في فبرايـــر إن انعدام 
األمـــن في اآلونة األخيرة لم يتســـبب بعد في 

توقف عمليات اإلغاثة. 
وال يزال اجلوع والفساد ونقص اخلدمات 
األساســـية واملاء والبنية األساســـية مشاكل 
ضخمـــة، ويجد أكثر مـــن ربع مليـــون الجئ 
سابق معظمهم صوماليون صعوبة بالغة في 

العيش في اليمن.

مثلث العنف يضع اليمن

 على طريق الحرب األهلية
ص ١٣
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خخخيراهللا خيراهللا
} هناك أخيرا شخصية أميركية تعرف شيئا 

عن الشرق األوسط وتفّضل عدم اختزال 
مشاكل المنطقة بالملّف النووي اإليراني. 
افتقدت واشنطن إلى مثل هذه الشخصية 

التي تجمع بين الجانبين العسكري 
والسياسي منذ ما يزيد على عشرين عاما، 
حين لمع نجم الجنرال نورمان شوارزكوف 
الذي قاد التحالف الدولي في عملية تحرير 
الكويت في شباط – فبراير من العام 1991.

هناك اآلن الجنرال المتقاعد ديفيد 
بتريوس الذي يمتلك في الوقت ذاته وعيا 

سياسيا ومعرفة بالشرق األوسط قّل 
مثيلهما. إّنه يحمل، إضافة إلى خبرته 

العسكرية على األرض، شهادة دكتوراه في 
العالقات الدولية، حصل عليها بامتياز، من 

جامعة برنستون، إحدى أرقى الجامعات في 
الواليات المتحدة.

جاء انتهاء دور بتريوس، الذي أمضى 
سنوات عّدة قائدا للقوات األميركية في 

العراق، ثم قائدا للقيادة المركزية، قبل أن 
يصبح مديرا لوكالة االستخبارات المركزية 

(سي. آي. إي) إثر فضيحة ذات طابع نسائي 
مع امرأة من أصل لبناني. حدث ذلك، في 

وقت تبدو إدارة باراك أوباما في حاجة أكثر 
من أي وقت إلى معرفة، ولو قليلة، في إيران 

والعراق والمنطقة عموما.
عاد بتريوس إلى الواجهة أخيرا عبر 

الحديث الذي أدلى به إلى صحيفة ”واشنطن 
بوست“. كشف الحديث أن كل كالم عن غياب 

الخبراء األميركيين في الشأن الشرق أوسطي 
ليس صحيحا. هناك شخصيات أميركية ال 

تزال تعرف، تماما، ما يدور في المنطقة وما 
على المحّك فيها. تعرف هذه الشخصيات، 
من بينها بتريوس، أّن هناك رغبة متعّمدة، 

لدى إدارة أوباما في الظهور في مظهر 
العاجز أمام السياسة اإليرانية على وجه 

التحديد.
كانت كّل كلمة في الحديث مدروسة بدقة. 
كشف الحديث كم يعرف بتريوس إيران. إّنه 

يعرف، تماما، اللعبة اإليرانية في المنطقة 
واألساليب التي تمارسها طهران، بما في 
ذلك استخدام التطّرف السّني واالستثمار 
فيه لتبرير التطّرف الشيعي والممارسات 

الميليشيوية.
كان الحديث عبارة عن أجوبة خطية 

على خمسة أسئلة وّجهتها الصحيفة إلى 
بتريوس في أثناء وجوده في كردستان 

العراق لحضور ندوة موسعة تستضيفها، 
سنويا، الجامعة األميركية في السليمانية، 

التي يرأسها سياسي عراقي كردي ممّيز 
بالفعل هو الدكتور برهم صالح.

ما لفت اإلعالم العربي في الحديث كان 
تركيز المدير السابق لـ”السي. آي. إي“ 

على خطر الميليشيات اإليرانية العاملة في 
العراق واعتباره ”التهديد“، الذي تشكّله 

الميليشيات الشيعية، ”أكبر بكثير“ من ذلك 
الذي يشّكله ”داعش“.

هذا دليل على أن بتريوس يعرف 
في العمق الموضوع الذي يتحدث عنه، 

ظاهرة  خصوصا أّنه يدرك أن ”داعش“ 
عابرة ال يمكن للتحالف الدولي إال أن ينتصر 
عليها. يدرك، أيضا، أن الميليشيات المذهبية 

المحلية العاملة في العراق، أو تلك التي 
تدور في فلك إيران هي الخطر الحقيقي على 

االستقرار اإلقليمي في المدى الطويل.
لفتت اإلعالم العربي أيضا طريقة تعاطي 

بتريوس مع وجود قاسم سليماني قائد 
اإليراني  لواء القدس في ”الحرس الثوري“ 

في العراق، والصور التي تنشر والتي 
يظهر فيها سليماني. قال مدير الـ”سي. 
آي. إي“ إّنه ال يريد أن يقول عن صور 

الضابط اإليراني كالما ال يليق بصحيفة مثل 
”واشنطن بوست“ تدخل منازل فيها عائالت.

كذلك، لفت اإلعالم العربي استخفاف 
بتريوس بتهديد مبّطن وّجهه إليه في 

الماضي سليماني عندما كان على رأس 
القّوات األميركية في العراق. وقتذاك نقل إليه 

ضابط عراقي رسالة من الضابط اإليراني 
يصف فيها نفسه بأّنه ”المسؤول عن العراق 
وسوريا ولبنان وغّزة وأفغانستان“، كان رّد 

بتريوس، عبر الوسيط الذي نقل الرسالة، ما 
معناه أن كالم سليماني ال ينطلي علي وأّن 
عليه االنصراف إلى االهتمام بشؤونه، أي 

”اذهب إلى الجحيم“.
يبدو بتريوس من خالل نص الحديث، أّنه 
ما زال يحتفظ بذهن صاف على الرغم من كّل 
ما مّر عليه من صعوبات، ومن احتمال مثوله 

أمام المحكمة في قضية مرتبطة باتهامه 
بكشف ملفات، ُيفترض أن تكون سّرية، أمام 

االمرأة المكّلفة بكتابة مذكراته.
كذلك، يظهر الصفاء الذهني للرجل عندما 

يتحّدث عن شؤون المنطقة ككل، خصوصا 
عن ”إشعاعات تشرنوبيل السوري“. بالنسبة 

إليه، ما يجري في سوريا حدث في غاية 
األهّمية على الصعيد اإلقليمي، خالفا لما 
تعتقده اإلدارة األميركية التي تقف موقف 

المتفّرج من الحدث السوري. يرى بتريوس 
أّنه ال تجوز مقارنة الحدث السوري سوى 

بخطورة حادث المفاعل النووي السوفياتي 
في تشرنوبيل في العام 1986. ساهم حادث 

تسّرب إشعاعات من المفاعل في انهيار 
االتحاد السوفياتي. كان ذلك من أول 

المؤشرات إلى االنهيار الذي طاول أوروبا 
الشرقية. لذلك، يبدي بتريوس تخّوفه من 

تأثير ”انتشار إشعاعات تشرنوبيل السوري“ 
على المنطقة كّلها.

هناك فوق ذلك كّله كالم عميق صدر عن 
بتريوس من نوع أّن االنسحاب األميركي 

من العراق في العام 2011، وّلد انطباعا لدى 
حلفائنا بأننا ننسحب من الشرق األوسط، 

وقد أّثر ذلك في قدرتنا على التأثير في 
األحداث، وفي نظرة الحلفاء إلى الدور 

األميركي في المنطقة.
ليست لدى المدير السابق لـ”السي. 

آي . إي“ أي أوهام في شـأن إيـران التي 

هـي ”جزء من المشكلة (في الشرق األوسط 
وسوريا والعراق) بدل أن تكون جزءا من 

الحل“.
هناك مالحظات في غاية الدقة في 

الحديث. من بينها أّن ”تصرفات إيران وراء 
صعود التطّرف السّني“ و”خلق أرضية 

خصبة نمت فيها داعش“. كذلك، لديه وصف 
حقيقي وموضوعي، إلى حّد كبير، لممارسات 

حكومة نوري المالكي في العراق. يشير 
هنا إلى ”الفساد والتسلط والتصّرفات ذات 

الطابع المذهبي“ التي أدت إلى ”المأساة“ 
العراقية.

هل فات أوان إنقاذ العراق؟ هل فات أوان 
إنقاذ الشرق األوسط؟ ما لم يقله بتريوس 
أن اإلدارة األميركية أسيرة الملف النووي 

اإليـراني ال أكثر. ما لـم يقله، أيضا، أن 
العـرب، الـذين يمتلكـون وعيا، كـانوا على 
حّق عندما اتخذوا باكرا قرارا بدعم مصر 

بغـض النظـر عن كـّل ما تفّكر فيه إدارة 
أوباما المستعدة لالستسالم لإلخوان 

المسلمين.
شكرا لديفيد بتريوس على حديثه الذي 

وّضح فيه ما لم يكن في حاجة إلى توضيح، 
خصوصا في ما يخّص تخلي الواليات 
المتحدة عن دورها في الشرق األوسط 

لمصلحة إيران…

* إعالمي لبناني

أخيرا… أميركي يعرف إيران

هل فات أوان إنقاذ العراق؟ هل 

فات أوان إنقاذ الشرق األوسط؟ 

ما لم يقله بتريوس أن اإلدارة 

األميركية أسيرة امللف النووي 

اإليراني ال أكثر

هكذا إذن نسير نحن العرب اليوم، 

بمشاركة منا واعية أو غير واعية، 

إلى حيث تبدو النهايات جلية قبل 

الوصول إليها

خالد عمر بن ققة
} يحارب العرب اليوم على جبهتين 

رئيستين، األولى الجبهة الداخلية، وهذه 
تختلف من دولة إلى أخرى، حيث أن مشكالت 

دول األطراف مختلفة، كليا أو نسبيا، عن 
تلك التي تعيشها دول المركز، إن كان هذا 

التصنيف ال يزال قائما.
والثانية هي الجبهة الخارجية، والتي 

ر أسلوبها نظرا لظهور معطيات جديدة  َتغيَّ
على الساحة الدولية، وَتعّدد أطرافها الفاعلة، 

وأخطر ما فيها أنها تأتي من أمم تشترك 
معنا في فضاء اإليمان، بشقيه المذهبيين 

السني والشيعي.
وإذا تتبعنا سبيل البحث عن الجامع 

بينهما -الجبهتين الداخلية والخارجية- من 
حيث النتائج سنجده الخالف حول الدين، 

فهما وتطبيقا، ومن ثم الخالف حول العيش 
المشترك -وهنا يشمل الحياة بكل ما فيها 

وخاصة الجانب الوجودي- لينتهي األمر إلى 
الخالف حول األوطان، تدميرا أو استيالء أو 

هجرة إلى أوطان أخرى يقود أهلها الحرب 
على المنطقة العربية.

هكذا إذن نسير نحن العرب اليوم، 
بمشاركة منا واعية أو غير واعية، إلى حيث 

تبدو النهايات جلّية قبل الوصول إليها، ولنا 
أدلة كثيرة عن ذلك، منها على سبيل المثال: 

قول بعض الذين، لم تستدرجهم غوايات 
السياسيين وال محفزات اإلعالم أثناء الحرب 
على العراق عام 2003 وما تالها من احتالل: 

أن نتائج الحرب ستكون كارثية على بالد 
الرافدين وعلى العرب جميعهم، وهكذا كانت. 
وقول آخرين ُكْثر: أن سوريا ُتَجرُّ إلى تمزيق 
لصالح األمم األخرى، وكذلك الحال في ليبيا، 

وكل تلك األقوال لم يكن لها صدى، ألن من 
يصنعون القرار داخل الدول العربية لهم 

حسابات أخرى مختلفة، تّم تحقيقها بتكاليف 
باهظة من األرواح.

وإذا كانت الجبهة الداخلية لجهة 
الدعوة إلى التغيير، ولو كان ذلك بالعنف 

واإلرهاب بحجة تغيير أنظمة الحكم وتحقيق 
ديمقراطية مزعومة ومحاربة الفساد، محل 

نقاش فيه من الرفض أكثر مما فيه من 
القبول للمبدأ وللفعل خاصة، فإن الحرب 

على مستوى الجبهة الداخلية، والتي تقودها 
اليوم أطراف أربعة، هي: إسرائيل وتركيا، 
وإيران، والدول الغربية، تمثل تكالبا أمميا 

على أمتنا، رغم أن بعض الدول العربية 
مساندة لتلك األمة أو تلك، ما يعني مشاركة 

عربية بما هو ضد الصالح العام.
العرب اليوم في استجابتهم الطوعية 

للقوى الخارجية يحرقون بيوتهم بأيديهم، 
ويخسرون كل يوم مواقع جديدة، ولن تكون 

أي دولة بعيدة على المصير الحالي لدول 
الجوار، وقد رأينا كيف أّثرت الحرب في 

العراق على سوريا والعكس أيضا، وستجّر 
ليبيا دول المغرب العربي إلى مصير مشابه، 

وكذلك ستفعل اليمن -إن طال الخالف و 
امتدت الحرب بين أطرافها- في دول الخليج 
العربي، وربما لهذا كله نجد الدول المجاورة 
تسعى من أجل توقيف حرب االستنزاف في 
المنطقة العربية، في الوقت التي تعمل دول 

عربية أخرى من أجل استمراريتها سواء من 
خالل الدعم المالي العلني والسري، أو من 
خالل الضغوط الدولية بما في ذلك مجلس 

األمن، وفد عشنا خالل السنوات الثالث 
الماضية ما يكمن أن نطلق عليه ”حرب 

العرب في مجلس األمن“ من أجل عولمة 
قضاياهم القطرية والقومية.

ليس هناك أي مبرر للحرب التي تشنها 
األطراف الخارجية مجتمعة أو منفردة من 

أجل إسرائيل، ال ألن العرب في موقع الضعف 
اليوم، وفي حال من التوتر والقنوط، بأسهم 
بينهم شديد، ولكن لما هو أهم من ذلك وهو: 

أن العرب غّيروا العدو، ولذلك لم يعد واردا 
لديهم الحرب على إسرائيل في المستقبل 

المنظور على األقل، ومع ذلك يواصل الغرب 
دعمه لقوى الشر من أجل دفع الدول القطرية 

العربية بما في ذلك مصر لكي تكون أصغر 
وأضعف من إسرائيل، والمشكلة ليست في 

الموقف الغربي الداعم إلسرائيل منذ قيامها 
في 1948، وإنما في اعتقادنا نحن العرب، من 

أن تحويلها من عدو أول إلى ثان أو ثالث، 
سيخفف الصراع عنا وسيجعلنا نعيش معها 

في سالم دائم حتى لو كان ذلك على حساب 
فلسطين.

غير أن تغيير العدو أو تقديم تنازالت 
للغرب وإلسرائيل بسبب الضعف العربي، ال 

يحوُل دون تأكيد مخاوفنا مما تقوم به إيران 
في كل من العراق وسوريا والبحرين واليمن، 

حتى أن تدخلها يكشف كل يوم مزيدا من 
التحكم، وتكريس الوالء للمذهب والطائفة 

على حساب الوطن، وهذا أمر في غاية 
الخطورة، ألنه ال يقسم األوطان فقط، ولكن 

يحولها إلى جماعات متقاتلة، ويفتح الباب 
أمام التدخالت الخارجية، وإلى رد فعل من 

القوى المذهبية والطائفية.
وينطبق األمر كذلك على تركيا، التي 

تعمل من خالل التنظيمات اإلسالمية السنية 
-المتطرفة منها خاصة- على تفكيك الدولة 

الوطنية، وما يحدث في سوريا هي طرف 
أساسي وفاعل فيه، حيث ترى فيها موقعا 

لحسم صراعها األبدي مع إيران، ولهذا 
عملت بكل جهدها من أجل إسقاط نظام بشار 
األسد، لكنها لم تحقق نتائج إلى اآلن، إضافة 
إلى ذلك تعد داعما قوّيا للجماعات اإلرهابية 

بما فيها داعش، والذي يتابع الزيادة العددية 
لتنظيم داعش، ومسار وصول المجندين من 

عناصره سيدرك الدور التركي في الحرب 
على المنطقة.

مهما يكن، فإن هناك مصالح مشتركة بين 
كل من إسرائيل وتركيا وإيران في الوطن 

العربي، وهذا التكالب األممي ليس جديدا، إال 
من ناحية انتشاره الوبائي، وهذا التالقي في 
المصالح ال يلغي الصدام المقبل بين القوى 

الثالث، كما ال ينهي الخوف من تطور قوة 
على حساب أخرى، وإلى أن يتم ذلك سنظل 

نحن العرب ندفع ثمن التالقي والتقارب 
بين  تلك القوى، وتتسع دائرة نقوذها داخل 

دولنا.
إنها حروب من أجل مصالح قومية 

ووطنية تخص إسرائيل وتركيا وإيران، ولن 
تخفيها تلك االدعاءات من إعادة اليهودية 

دينا وتراثا قوميا، وال ادعاءات تركيا بدعم 
الجماعات اإلرهابية للحفاظ على السنة، وال 
ما تقوم به إيران للحفاظ على الشيعة. هي 

حرب قومية ضدنا، مع أننا تخلْينا خوفا 
وطعما عن عروبتنا منذ عقود.

* كاتب وصحفي جزائري

عرب اليوم وتكالب األمم

تغيير العدو أو تقديم تنازالت 

للغرب وإلسرائيل بسبب 

الضعف العربي، ال يحول دون 

تأكيد مخاوفنا مما تقوم 

به إيران في كل من العراق 

وسوريا والبحرين واليمن

«هناك الكثير من الناس الذين يشـــكلون ضررا كبيرا في العراق 

اليـــوم كنـــت أود لو أننـــا أزحناهم من ميـــدان القتـــال حينما أتتنا 

الفرصة لفعل ذلك».

ديفيد بترايوس
القائد السابق للقوات األميركية في العراق

«الشـــعب السوري يشـــعر أن العالم تخلى عنه مع تركيز االهتمام 

العالمـــي علـــى الدولة اإلســـالمية، بينمـــا العنـــف والبيروقراطية 

يعرقالن تقديم المساعدات لنحو 12 مليون شخص».

بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة

«الواليـــات المتحـــدة ال يمكنها تجاهـــل تصريحـــات نتنياهو التي 

تتنصـــل من حـــل الدولتين للقضيـــة الفلســـطينية، وتنتظر من 

الحكومة اإلسرائيلية أن تظهر التزامها بالسالم في المنطقة».

دينيس مكدونو
كبير موظفي البيت األبيض األميركي
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} تعّددت الّصور املجازية التي استعملت 
والكشف  أو ابتكرت لتوصيف ”إسرائيل“ 

عن حقيقتها ككيان وظيفّي، وتنّوعت 
منطوياتها املفهومية وإيحاءاتها الداللية 

ع املنظورات التي أطلَّ من خاللها  بتنوُّ
القارئون، من أفراد أو جهات أو ُدول، على 
هذه الـ“إسرائيل“ بوصفها كيانا ُمصطنعا 

ّمت إنشاؤه في فلسطني في زمن انتقالّي 
فت فيه حاجة قوى االستعمار العاملي  تكشَّ

إلى تبديل أقنعتها، وتغيير قفازاتها، وتعديل 
استراتيجياتها، وتغيير طرائق وأساليب 

وآليات تأبيد حضورها في العالم حفاظا على 
مصاحلها، وتعميقا لهذه املصالح وتوسيعا 
ر موازين القوى  لنطاقها مبا يتوافق مع تغيُّ

العاملية، والسيما مع توالي اإلرهاصات املنبئة 
بانبثاق حركاِت حترر وطنّي في األعم األغلب 
من بلدان قارات العالم، وضمنها بالطبع بالد 

العرب، التي ظلَّت خاضعة، لقرون طويلة، 
إلمبراطوريات استعمارية قّرر التاريخ أن 

يكتب في سجّله مواعيد أفولها.
ى  قبل حتقق إقامة الكيان الوظيفي املَُسمَّ
”إسرائيل“ في قلب العالم العربي ”فلسطني“ 

مبا يقرب من أربعة عقود، عمل الّساسة 
الغربيون القابضون على زمام األمور 

في العواصم املتنفذة وذات الهيمنة على 
مقادير العالم، وذلك في تالق حميم مع قادة 

احلركة الصهيونية الذين كانوا ُيتابعون 
مجريات أمور العالم ويتوقعون مآالتها 

املمكنة ويخططون لإلفادة منها، على وضع 
مسألة إنشاء ”إسرائيل“ على رأس قائمة 
أساليب ووسائل وآليات تنفيذ أولويات 

اإلستراتيجية االستعمارية اجلديدة وأهدافها 
املُستحدثة، فاستخدموا، إلقناع امللوك والقادة 

السياسيني وأصحاب القرار، تشبيها بليغا 
يجعل ”إسرائيل“ املراد إنشاؤها و“احلائط“ 

ر الّزعيم العنصري  سواء بسواء، فقد عبَّ
الصهيوني ثيودور هرتزل في توافق تام مع 
قرينه العنصري األجنلوسكسوني جوزيف 

تشامبرلني وزير اخلارجية البريطاني، آنئذ، 
عن ذلك بالقول ”سنقيم هناك جزءا من حائط 
حلماية أوروبا يكون حصنا منيعا للحضارة 

في وجه الهمجية“.
ولم تكن كلمة ”احلائط“ هي وحدها التي 

عت  استخدمت للداللة على إسرائيل، وإمنا تنوَّ
ل داللّي  ور املجازية في ترادف أو حتوُّ الصُّ

قعة“ أو ”املكان“ أو  ومفهومّي الفتْني، فهي ”الرِّ
راع“  ولة“ أو ”الذِّ ”املساحة“ أو ”البلد“ أو ”الدَّ
رطي“، أو غير ذلك من  أو ”احلارس“ أو ”الشُّ

صور مجازية متحّولة مت استدعاؤها لفتح 
شهية قادة الدول االستعمارية كي ُيْقِدُموا 

على عقِد صفقة مع احلركة الصهيونية التي 
أشرفوا على إنشائها، بحيث يحصلون، 

فقة التجارية السياسية  عقَب عقد هذه الصَّ
ابحة، على كيان وظيفّي ينهُض بتأدية  الرَّ

ُم  أدوار ووظائَف ذات أبعاد استراتيجية، وُيقدِّ
خدمات ضرورية ذاِت ُكلفة باهظة، وذلك بثمن 

بخس رمبا لن ُيسهموا هم في دفع نصيب منه 
إال ما قّل وشّح.

وعقب إنشائها وشروعها في أداء دورها 
الوظيفي كـ“حائٍط منيع وحصني“، شرعت 

هذه الـ“إسرائيل“ في اكتساب املزيد من 
ور املجازية الكاشفة عن ”سرِّ إنشائها“،  الصِّ

ور الوظيفي االستعمارّي الذي  وعن حقيقة الدَّ
يه، فمن منظور العرب وأحرار  ُأريد لها أن ُتَؤدِّ

العالم ليست ”إسرائيل“ إال ”خنجرا“ ُغرَس 
في قلب الوطن العربي ”فلسطني“، أو ”مخلب 
قّط شرس“ يستهدف العرب جميعا باجلراح 

وتشويه الوجه واحتجاز املُستقبل.
ومن منظور بعض املستوطنني اليهود، 
سواء كانوا قادة سياسيني أو عسكريني أو 

اع رأي أو مرتزقة وأحطاب محرقة، أو من  ُصنَّ
اسة والعسكريني واملراقبني  منظور بعض السَّ

فون الواقع  رين الغربيني الذين ُيوصِّ واملفكِّ
كما يرونه، ليست إسرائيل إال ”حارسا“ أو 

”خادمة حسناء ُمطيعة“ أو هي، في توصيف 
ر التقانة  يستعير املصطلحات املنبثقة عن تطوُّ

العسكرية احلديثة، ”قاعدة عسكرية“ أو 
”حاملة طائرات“ تتمركُز في موقع استراتيجّي 

هو قلُب العالم العربي الذي يتوافر على 
عة  مخزون نفطي هائل وموارد طبيعية متنوِّ

دوا،  ليس ملُْنِشِئي ”إسرائيل“ إلى أن يتأكَّ
باستمرار، من استمرار هيمنتهم عليهما، وما 

هو أكثر.
غير أّن الّصورة املجازية التي تفرض 

نفسها اآلن وتستدعي التساؤل عن مآالتها 
هي تلك التي اقترحها الكاتب اإلسرائيلي 

ه إسرائيل بـ“كلب  عاموس كينان إذ شبَّ
حراسة رأسه في واشنطن وذيله في القدس“، 

فهل ال يزال األمُر على هذا النَّحو أم انقلبت 
احلال، فصار الذيُل رأسا والرأُس ذيال، وذلك 
في ضوء ما سبق، أو رافق، أو أعقب، خطاب 

بنيامني نتنياهو األخير أمام الكونغرس 
األميركي من أمور وتطورات دالة تشي 

بتحوالت ذات شأن ومغزى؟

* كاتب وسفير فلسطني في سلوفاكيا

إسرائيل صورة مجازية

«إن كانـــت اإلدارة األميركية جادة فـــي توجهاتها عليها االعتراف 

بدولـــة فلســـطين علـــى الحـــدود المحتلـــة عـــام 1967 والقدس 

الشرقية عاصمتها واحترام القرارات الدولية».

تيسير خالد
عضو اللجنة التنفيذية مبنظمة التحرير الفلسطينية

«نؤكـــد على ضرورة العمل على وقف تدفـــق المقاتلين والتمويل 

لتنظيم الدولة اإلســـالمية، خصوصا وأن العمل العسكري وحده 

ليس كافيا لهزيمة ذلك التنظيم».

فيليب هاموند 
وزير اخلارجية البريطاني

«هنـــاك حوالـــي ثالثين ألف جندي وضابط ومستشـــار عســـكري 

إيرانـــي موجودون بشـــكل غير قانوني في العراق ويشـــاركون في 

المعارك ضد داعش، والحكومة تغض الطرف عن الموضوع».

شاخوان عبدالله
مقرر جلنة األمن والدفاع النيابية العراقية

} استمرت العالقات السورية العراقية على 
وتيرتها بعد االحتالل األميركي للعراق، رغم 
املتغيرات احلاصلة، وجلوء أعداد كبيرة من 

العراقيني إلى سوريا، مبا يقارب املليون 
والنصف مليون الجئ، حتى يوم 16 فبراير 
2009 حيث مت تعيني أول سفير عراقي في 

دمشق، بعد قطيعة دامت 28 سنة، لكن بعد 
ستة أشهر وفي 25 أغسطس من ذات العام، مت 
سحب السفير إثر األحداث الدامية التي طالت 

وزارة اخلارجية في بغداد يوم 19 أغسطس 
2009 واتهام سوريا بالتفجيرات وتصاعد 

املوقف إلى حدود تدويل االتهامات.
بعد شهر من ذلك التاريخ، أي في سبتمبر 

2009 اجتمع مجلس الوزراء السوري وأقر 
مشروعا يتضمن، حتويل أو جر نهر دجلة، 

مبسافة كيلومترات داخل األراضي السورية 
مبا يعرف باملثلث التركي السوري العراقي.

الفكرة، حتويل مسار النهر عبر قناة ديوار 
الصناعية، ثم عبر نفق يخترق جبل كراتشوك، 
ثم تواصل السير في عمليات إروائية وقنوات 
وسدود، املشروع ضخم ونتائجه خطيرة على 
كمية املياه النازلة إلى العراق، والغاية إرواء 

آالف الكيلومترات في سوريا وإعادة ضخ 
املياه إلى جوف األرض، األمر الذي يهمنا من 

االشارة إلى ذلك أن متويل املشروع وإعداد 
الدراسات حينها كان على نفقة دولة الكويت.

بعد سحب السفير العراقي، كتبت عن 
اخلطأ والتسرع الذي ارتكبته احلكومة 

العراقية، ووردني رد مطول من وزارة خارجية 
العراق يؤكد على الظروف احمليطة بتعيني 

السفير وغيرها من التفاصيل، وكنت حينها 
أتابع اجلهود الكبيرة للحكومة السورية 

في تطبيع العالقات التجارية واالقتصادية، 
ومنها تطوير ميناء طرطوس لينافس ميناء 

العقبة األردني، في استيعاب واقع مشاريع 
اإلعمار القادم في العراق، وكذلك اختصار 

روتني اجلمارك وتخفيض الضرائب وتسيير 
قطار لنقل البضائع من طرطوس إلى البصرة، 
لكن احلكومة العراقية كانت ترى في سوريا، 

الدولة التي تصدر اإلرهاب إلى العراق وتؤوي 
القيادات املشمولة بقانون االجتثاث، ولم 

تشهد العالقات حتسنا إال نهاية 2010، حيث 
مت إعادة سفير العراق إلى دمشق.

ومبا يخص التمويل الكويتي ملشروع 
جر نهر دجلة إلى األراضي السورية، ورغم 
تنبيهي لوزارة اخلارجية العراقية، إال أنه 

لم يلق اهتماما، والسبب قلة خبرة القائمني 
على الوزارة، وعدم قدرتهم على التحليل، 
وعدم وجود مجسات استشعار مدربة في 

إعالم السفارات، واعتمادهم على احملاصصة 
والبيروقراطيات املتعارف عليها في عمل 
الدبلوماسية العراقية، واعتماد الشكليات 

واحملسوبيات في التعيني، دون االلتفات إلى 
طبيعة العمل الدبلوماسي الذي يتطلب خبرة 
واستشعارا وحماسة وكفاءة وفطنة في األداء.
لم ينتبهوا حتى مت نشر تفاصيل املشروع 

الذي أكد التمويل الكويتي له، في جريدة 
القبس الكويتية في عدد 25 أبريل 2010، أي 

بعد أكثر من ستة أشهر على إصدار قرار 
مجلس الوزراء السوري بتبني املشروع 

وإعداد الدراسات األولية وبتمويل كويتي.
قبل أيام تابعنا التصريحات اإليرانية بدءا 

من علي يونسي مستشار الرئيس اإليراني 
الذي شكك باستقالل العراق معتبرا بغداد 

عاصمة لبالده، وتبعه حسن هاني زادة رئيس 
حترير القسم العربي بوكالة مهر احلكومية 

لألنباء الذي خيّر العراق بني العروبة أو 
إسالم بالده، وطالب عرب العراق بـ“نفض 

ثوبهم من الذل العربي“.
جاء تصريح الريجاني رئيس مجلس 

الشورى اإليراني ”سقوط نظام بشار األسد 
في سوريا مقدمة لسقوط الكويت“ وأردفه 

”افهموها كما شئتم“! ومنها التهديدات بعدم 
عرقلة طموحات إيران العظمى وإال فإن العرب 

سينحسرون إلى مكة، كما كانوا قبل 1500 
عام، أي قبل اإلسالم، وأكد أن الكويت متثل 
لهم عمقا استراتيجيا ال ميكن التنازل عنه.

وبني من يكذب ومن يفند، تأتي تلك 
التصريحات كتجارب اختبار لواقع عربي 
يحاول دفن رأسه في الرمال أمام احلقائق 
املقبلة، أو النظر حتت األقدام تفاديا لرؤية 
األفق املدجج بالتفريس والتلويح بالعصا 

إلمبراطورية فارس اإلسالمية.
لنتابع االنقالبات السريعة في العالقات 
السورية العراقية، فمن كان يصدر اإلرهاب 

للعراق أصبح احلليف األول في املنطقة، 
والكويت التي أرادت أن متول جر نهر دجلة 

إلى األراضي السورية تهددها إيران بالسقوط 
في حالة سقوط احلليف السوري، وعلى هذا 

املنوال يتم نسج السجادة الفارسية الكاشان، 
وتتبني لنا لعبة الزمن والصبر على احلياكة 
لتأتي النتائج متسقة مع األهداف والصناعة.

منذ بداية الوعي في بداية الستينات، وأنا 
أشهد مخاوف العراقيني من العمالة الفارسية 

في الكويت، وما سيتبع ذلك من مخاطر 
على مستقبل عروبتها، وأتذكر أيام احلرب 

اإليرانية العراقية وما نالته الكويت من 
مخاطر وأهمها محاولة اغتيال أمير البالد، 

وكيف أقدمت القيادة العراقية حينها باالنتقام 
للمحاولة وضرب املنشآت النفطية داخل إيران 

وعلى امتداد اخلليج، حتى أطلق على ذلك 
اليوم ”يوم الكويت“، لكن فيما بعد مت احتالل 

الكويت من قبل ذات النظام العراقي، يا لها 
من مفارقة في العالقات العربية.

هل سنشهد احتالال للكويت مستقبال، من 
األراضي العراقية، بصفته احملتلة من إيران؟ 
العراق اليوم جار مختلف واالمتداد اإليراني 

يوحد املختلفني في بغداد ودمشق، وتبادل 
املصالح العامة، مت استبداله مبصالح املصير 

املشترك لإلمبراطورية الفارسية اإلسالمية 
التي أعلنت نفسها وصيا على املنطقة.

هكذا تقادمت األحداث على أمة وعائلة 
من األشقاء، ارمتى كل منهم حتت خيمة، 

وتطوع كل منهم للنيل من شقيقه واالنتقام 
منه، وحمل اجلميع أوزار اخلطيئة، وتنكروا 
ألرومتهم، وارتكبوا اجلرائم واإلبادات بحق 

شعوبهم، ألجل سلطات وجاه زائل، وللنيل من 
أبناء الشقيق، وقطع األرزاق، ومعها املاء.

ما وصلنا إليه كان بسبب العبث وإضاعة 
الوقت في مشاكلنا املزيفة، وعدم تناول 

املشاكل احلقيقية، ومت تبديد عقود من الزمن، 
كما بددنا األموال الطائلة في غير محلها، 

وتعاملنا بإراقة الدماء كما نتعامل بهدر املاء.
اذا استمر احلال على ما هو عليه من 

ارتباك أمام الهراوة الفارسية، فنحن بانتظار 
حلظة االنسالخ عن العروبة، واستبدال الرداء 
العربي بالزي الفارسي وتدشني الدميقراطية 

اجلديدة.

* كاتب عراقي
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تقادمت األحداث على أمة من 

األشقاء، ارتمى كل منهم تحت 

خيمة، وتطوع كل منهم للنيل 

من شقيقه، وحمل الجميع أوزار 
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عبداهللا العلمي
} كيف حتتفل أم بعيدها وابنها املبتعث 

لدراسة الهندسة الكهربائية، متزوج ولديه 
طفل عمره 10 شهور، قد انضم للجماعات 

املتطرفة في سوريا؟ كيف حتول أبناء الوطن 
إلى ”روبوتات“ انتحارية تديرها مجموعات 
إرهابية متطرفة تعيش على أحالم احلروب 

الدينية العنصرية، فتحطم اآلثار وجتذ 
الرؤوس وتسبي النساء؟ ما تقوم به داعش 
ليس له، من قريب أو بعيد، جذور في ديننا 
احلنيف، بل جرمية منظمة قائمة على فكر 

إرهابي متطرف.
في مقابلة تلفزيونية األسبوع املاضي 

أصر األمير تركي الفيصل على تسمية تنظيم 
”داعش“، بـ“فاحش“ من باب عدم عالقة 

التنظيم باإلسالم. ال يوجد تنظيم له عالقة 
باإلسالم أو بأي دين آخر يجند األطفال 
حلفالت اإلعدام، ويزيل آثار احلضارات 

اإلنسانية، ويأسر ويبيع ويشتري ويغتصب 
األمهات.

تابعت األسبوع املاضي التمرين التعبوي 
(وطن 85)، الذي جمع قطاعات األمن الداخلية 
في حرس احلدود ومكافحة اإلرهاب والقوات 
اخلاصة والدفاع املدني والشرطة وغيرها. لن 

جترؤ داعش أو غير داعش على ملس تراب 
الوطن، ألنهم إذا فعلوا فسيتم تلقينهم درسا 
هم ومن يتعاطف معهم ويدافع عنهم ويصفق 

لهم بحماس شديد من الداخل.
في (وطن 85)، ظهر ”روبوت آلي“ مزود 

بكاميرات حرارية وأشعة حتت احلمراء، قادر 
على مسح املواقع وكشف املتفجرات. إذا كان 

العدو يجند أبناءنا ”روبوتات“ في أيديه 
امللطخة بالدماء، فسنرد له الصاع ألف صاع 

بنفس الدواء. هذه التمارين التعبوية هامة 
وضرورية جدا، ولكننا أيضا بحاجة حلمالت 

تعبوية لدرء فساد الغالة في الداخل الذين 
يؤيدون اجلماعات اإلرهابية املسلحة باسم 

الدين، والذين يحّثون على النفير الكاذب، 
ويختطفون أبناء الوطن من أحضان األمهات. 

هؤالء الغالة نواة تدجني دواعش آخرين، 
وقنابل موقوتة قابلة في أي وقت لالنفجار.
اإلحصائيات مرعبة. آخر بيان لوزارة 

الداخلية السعودية كشف أن عدد السعوديني 
الذين ذهبوا للدول التي تعاني من صراعات 

خالل األعوام األربعة املاضية بلغ 2284 
سعوديا (فقط املعروفني طبعا)، عاد منهم 

645 شخصا. مبعنى آخر مازال أكثر من 1630 
مواطنا سعوديا إما أنهم ينوون االنتحار 

على رصيف عصابات داعش، أو أنهم هلكوا 
ومت دفنهم حتت روث البعير في الصحراء. 

املتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور 
التركي صرح أن وزارة الداخلية تتابع ما يتم 

تداوله عن مقتل سعوديني في الدول التي 
تشهد صراعات، إال أن اجلهات املختصة ال 
متلك أدلة كافية للتحقق من صدقية مقتل 

سعوديني في هذه املناطق.
املؤسف أن الذين انتزعوا أبناء الوطن من 
أمهاتهم وقذفوا بهم في هاوية الصراع حلمل 

السالح وبث الرعب في نفوس اآلمنني، يجدون 
لهم داعمني بيننا ممن يسمون أنفسهم زورا 
وبهتانا باحملتسبني وهم أكثر الناس جهال 

باالحتساب.
في تلك األثناء، يتغيب شباب الوطن عن 
منازلهم وأمهاتهم وال يتبقى من ألم الفراق 
إال اتصال هاتفي من خارج السعودية يؤكد 

لألم املكلومة أن ابنها قد توفي في معركة ضد 
”الكفار“! هكذا متعن التنظيمات اإلرهابية 
في قتل األم مرتني، فتعمد بعد تنفيذ أحد 

املتورطني معها عملية انتحارية، إلى االتصال 
بأسرة االنتحاري إلبالغهم بـ“استشهاد“ 

ابنهم البار.
األسبوع املاضي، أصدرت احملكمة 

اجلزائية املتخصصة في السعودية حكمها 
بالسجن سنة وستة أشهر مع املنع من السفر 
بحق متهم أدين بالسفر إلى سوريا والتحاقه 

بتنظيم داعش اإلرهابي، وتدربه لديهم على 
األسلحة ومشاركتهم في عدد من العمليات 
العسكرية. لوال لطف الله بعباده، كاد هذا 
املواطن أن يلقى حتفه في عملية انتحارية 

إرهابية مت التخطيط لها وإعدادها وإنتاجها 
وإخراجها من قبل جتار احلرب الكبار.

يقول الكاتب عبدالله فراج الشريف ”لعل 
هذه اجلماعة املسماة داعش أشد جماعات 
اخلوارج على مر الزمان بشاعة“. نعم هم 
كذلك، فاجلهاد ال يصح اعتباطا ملجرد أن 

من نادى به أصحاب وجوه نكرة مكفهرة بال 
بطاقة تعريف أو ضمير أو هوية، فاجلهاد قبل 

كل شيء يتطلب اشتراط الراية واإلمام.
ونحن نحتفل هذه األيام بعيد األم، كلما 

قرأت عن شاب سعودي جففه النكران والتحق 
بعصابات داعش اإلرهابية، تتدحرج في 

صدري صخرة ثقيلة حزنا على شقاء األمهات. 
لذلك أقدم التعازي لكل أم فقدت ابنها، وحتول 

بيتها بفضل داعش إلى صالون عزاء. هؤالء 
األمهات ال يحتفلن بالعيد.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

أمهات ال يحتفلن بالعيد

د. عبدالرحمن بسيسو

حامد الكيالني
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21038.9اقتصاد باملئة نســـبة انخفاض مخزونات الصـــني التجارية من النفط 

الخام في شهر فبراير املاضي مقارنة بالشهر السابق، حسب 

بيانات رسمية لم تكشف عن حجم املخزونات.

مليارات دوالر كلفة مشـــروع بناء خط أنابيب لنقل 16 مليار متر 

مكعب ســـنويا من الغاز األذري إلى أسواق االتحاد األوروبي، عبر 

األراضي التركية.

مليار دوالر حجم احتياطات لبنان من النقد األجنبي في نهاية 

شـــهر فبراير املاضـــي، بعد ارتفاعها بنســـبة تبلـــغ نحو 2.7 

باملئة عن نهاية شهر يناير املاضي.

االحتياطات النفطية تضمن اإلقبال على أول إصدار للسندات العراقية
[ خطط إلصدار دفعة أولى بقيمة 5 مليارات دوالر الشهر الجاري  [ العوائد المرتفعة تبرر الطلب المتوقع على تمويل الدين العراقي

} لنــدن - أعلنت الحكومة العراقية  أنها تبحث 
مع مصرفي ســـيتي بنك ودويتشه بنك إصدارا 
محتمال لسندات دوالرية بقيمة 5 مليارات دوالر 
ألجل 5 سنوات لإلسهام في سد العجز المتوقع 
في الموازنة، حســـب تصريحات لوزير المالية 
العراقي هوشيار زيباري في األسبوع الماضي.

ويعتقـــد الكثيـــر مـــن مديـــري الصناديـــق 
أن العراق ســـيعجز عـــن بيع مثل هـــذه الكمية 
الضخمة من الســـندات دفعـــة واحدة خصوصا 
وأنه لم يحصل على تصنيف ائتماني من إحدى 
الـــوكاالت الكبـــرى. والحصول علـــى تصنيف 

ائتماني قد يستغرق شهورا.
لكـــن مراقبيـــن يقولـــون إن دعم الســـندات 
طلـــب  ســـيعزز  محـــددة  نفطيـــة  بإيـــرادات 
المســـتثمرين، لكن الحكومة لم تقل إنها ستفعل 
ذلـــك وقد ترفض تكبيل يديها بهذه الطريقة. لذا 
قد يتم طرح إصدار أصغر حجما في األســـابيع 
القادمة ربما يتراوح بين مليار دوالر ومليارين.
لكن ما من شك في أن العراق ال يزال يستطيع 

دخول ســـوق الدين الدولية وقت ما يشـــاء، 
فاحتياطاتـــه النفطيـــة ضخمـــة جدا 

وخططـــه إلنتاج هـــذا النفط غاية 
فـــي الطموح بما يجعله ســـوقا 

جذابـــة ألمـــوال الراغبين في 
التعرض للمخاطر السياسية 

مقابل جني عوائد مرتفعة.
وزاد العـــراق، ثاني أكبر 
البلدان  منظمـــة  فـــي  منتـــج 

المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك)، 
إنتاجـــه إلـــى 3.4 مليـــون برميل 

يوميـــا في ينايـــر الماضي، من 3.05 
مليـــون برميل قبل عام. وقالت بغداد إنها 

تهدف إلى رفع إجمالي طاقتها اإلنتاجية إلى ما 
بين 8 إلى 9 ماليين برميل يوميا بحلول 2020.

وقد يكون هذا الهدف مفرطا في التفاؤل في 
ضوء المخـــاوف األمنية وتردي البنية التحتية 
ونقص الســـيولة والميـــاه، لكن حقـــول النفط 
الضخمة في العراق تقع في المنطقة الجنوبية 
التي يســـيطر عليها الشـــيعة بمـــا يجعلها في 

مأمن من هجمات تنظيم داعش نسبيا.

ومن المرجح أن يراهن مشـــترو الســـندات 
العراقية على أن اإلنتاج ســـيزيد في الســـنوات 
المقبلة بما يكفي العراق لخدمة ديونه بسهولة 

حتى وإن لم ينفذ خطط التوسعة بالكامل.
وقـــال بريان كارتر مدير محافظ في أكاديان 
إلدارة األصـــول في بوســـطن ”طموحات إنتاج 
النفـــط العراقـــي عالية وتوفر محفـــزا إيجابيا 

للدين العراقي“.
ويشـــير التـــداول فـــي الســـوق الثانويـــة 
لســـندات عراقية مقومة بالدوالر تســـتحق في 
2028 إلـــى اســـتعادة العراق ثقة المســـتثمرين 
بعض الشيء بعد تهافتهم على البيع في أواخر 

العام الماضي مع هبوط أسعار النفط.
وقفـــز العائد على الســـندات إلى مســـتوى 
قياســـي بلغ 10.49 بالمئة في منتصف ديسمبر 
الماضي من نحو 7.2 بالمئة في ســـبتمبر، لكنه 

نزل بعد ذلك إلى 8.54 بالمئة.
وتوجـــد عـــدة عوامـــل وراء هـــذا التعافي. 
فالقـــوات الحكوميـــة العراقيـــة حققـــت بعض 
المكاســـب فـــي مواجهـــة تنظيم داعش 
الماضية  القليلـــة  األشـــهر  خالل 
ولـــم تعد بغداد معرضة لخطر 

مباشر.
وبعـــد أن وصل ســـعر 
مزيج برنت إلى 45 دوالرا 
للبرميل، بلغ ســـعر الخام 
دوالرا   57 نحـــو  أمـــس 

للبرميل.
خطة  زيبـــاري  ووضـــع 
العجـــز  لمعالجـــة  معقـــدة 
المتوقع البالغ 21 مليار دوالر في 

موازنة هذا العام.
ويعتزم الوزير اتخاذ إجـــراءات كثيرة، من 
بينها فـــرض ضرائب على واردات الســـيارات 
وبطاقات الهواتف المحمولـــة وتوفير ملياري 
دوالر عـــن طريـــق تقليـــص مكافـــآت موظفـــي 
الحكومة الذيـــن يتقاضون رواتب كبيرة وجمع 
1.8 مليـــار دوالر باســـتخدام حقـــوق الســـحب 

الخاصة للعراق من صندوق النقد الدولي.
وإذا مكنـــت هـــذه الخطـــوات الحكومة من 

الوفـــاء بالتزاماتهـــا وزاد إنتـــاج النفـــط أكثر 
ســـتكون المالية العامة للدولـــة في حال أفضل 

بكثير خالل سنوات قليلة.
ويجني العراق حاليا نحـــو 50 مليار دوالر 
ســـنويا من صادراتـــه النفطية. وإذا اســـتقرت 
أســـعار النفط فإن نمو اإلنتاج بنسبة 50 بالمئة 
فقط ســـيدر إيرادات إضافية تقرب من 25 مليار 
دوالر بمـــا يكفـــي لســـد العجـــز فـــي الموازنة 

بالكامل.
ويقول كيفين دالي مدير محافظ في أبردين 
إلدارة األصول إن الســـندات التي ينوي العراق 
طرحها ســـتكون جذابة إذا انطـــوت على عائد 

نحو 9 بالمئة وأجل 10 سنوات.
وأضاف ”ســـيكون هناك طلـــب على العراق 
بالتأكيد، بل وسيزيد إذا حصل العراقيون على 

تصنيف ائتماني“.
والعالقة التي تربط بين السندات العراقية 
المتداولة وســـندات األســـواق الناشئة األخرى 
ضعيفـــة جـــدا بمـــا يجعل مـــن العراق ســـوقا 
اســـتثمارية جاذبة لبعض األمـــوال، خصوصا 
مع اقتراب رفع أســـعار الفائدة األميركية الذي 
يؤثر سلبا على سندات األسواق الناشئة بصفة 

عامة.
والحـــظ مديـــرو الصناديق أيضا أن ســـعر 
الســـندات العراقية المتداولة جذاب مقارنة مع 
ســـندات دوالرية مســـتحقة في 2023 لنيجيريا 
التي تواجه مشـــكالت سياســـية وأمنية كبيرة، 
لكن يتم تداول ســـنداتها بعائـــد يقل 165 نقطة 

أساس عن نظيرتها العراقية.
وقـــال ســـيرجي ديرجاتشـــيف وهـــو مدير 
محافظ لديون األســـواق الناشـــئة في يونيون 
انفســـتمنت برايفيتفوندز في ألمانيا إن فرص 
التعافي الكبير ألســـعار النفط ضئيلة جدا، في 
حيـــن أن فـــرص قضـــاء العراق على مســـلحي 

تنظيم داعش شبه منعدمة.
لكنـــه أضاف أنـــه ”في األوقـــات التي تكون 
فيها العوائد ضئيلة للغاية يبحث المستثمرون 

عن ائتمانات ذات عائد مناسب“.

} لندن – عكســـت أسعار النفط اخلام اجتاهها 
أمـــس وعاودت الصعود فـــوق حاجز 56 دوالرا 
للبرميـــل، وذلك لتعويض تراجـــع الدوالر، رغم 
تباطؤ النمو في الصـــني واقتراب إنتاج النفط 

السعودي من أعلى مستوياته على اإلطالق.

أسعار النفط تتحدى

ارتفاع إنتاج السعودية

 عارضات يصاحنب تقديم سيارة رولس رويس من طراز فانتوم خالل افتتاح معرض بانكوك الدولي للسيارات في تايلند

رغم احلرب التي يخوضها العراق ضد مســــــلحي تنظيم الدولة اإلسالمية وهبوط أسعار 
ــــــد االعتماد على احتياطاته  ــــــذي عصف مباليته العامة، ال يزال بإمكان هذا البل النفــــــط ال

النفطية جلذب مشترين إلى باكورة إصداراته من السندات الدولية في 9 سنوات.

◄ تراجع التضخم البريطاني 
إلى صفر في فبراير املاضي 
مع ثبات أسعار املستهلكني 

عند مستويات العام املاضي 
ألول مرة على اإلطالق بفعل 

انخفاض أسعار املواد الغذائية 
واإللكترونيات.

◄ تعتزم احلكومة املاليزية 
فرض ضرائب جديدة على السلع 

واخلدمات ابتداء من األسبوع 
املقبل، وبنسبة تبلغ 6 باملئة 

خلفض عجز امليزانية، وذلك على 
الرغم من املعارضة الشعبية.

◄ أكد وزير التنمية األملاني 
غيرد مولر أن بالده تعتزم 

مكافحة اجلوع في الدول األكثر 
فقرا في العالم من خالل تقنيات 
إنتاج زراعي مبتكرة تركز على 

توفير املياه وحماية التربة 
الزراعية.

◄ قالت اليونان إنها ستقدم 
حزمة إصالحات إلى شركائها 
مبنطقة اليورو بحلول االثنني 

املقبل على أمل اإلفراج عن 
مساعدات ستمكنها من معاجلة 
أزمة السيولة وتفادي التخلف 

عن السداد.

◄ أوقفت إدارة الغذاء والدواء 
اإلندونيسية شركة كالبي فارما، 
أكبر شركة أدوية في البالد عن 
إنتاج بعض أدويتها لالشتباه 

في وجود خلط بني اسمي 
عقارين أدى إلى حالتي وفاة.

◄ انطلقت السيارة املعروفة 
باسم ”دلفي أوتوموتيف“ ذاتية 

القيادة على الطرق السريعة 
من لوس أجنليس في رحلة 

إلى الساحل الشرقي للواليات 
املتحدة ولن يكون لدى ركابها 
الثالثة سوى الكتابة عن تلك 

التجربة.

استغالل العمال في قطر يمتد إلى شركة فينسي الفرنسيةباختصار
} باريس – تواجه شـــركة فينســـي الفرنسية 
للمقاوالت دعوى قضائية من جماعة حقوقية 
تزعم اســـتخدام الســـخرة في تشـــغيل عمال 
وافدين في مشـــروعات بناء مرتبطة ببطولة 
كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر عام 

.2022
وقال متحدث باسم فينسي عبر الهاتف إن 
الشـــركة ”تنفي متاما االدعاءات التي أثارتها 
منظمة شـــيربا، وإنها حتترم العمالة احمللية 
واحلقوق األساسية في قطر وكل الدول التي 

تعمل فيها“.
وكانـــت منظمة شـــيربا غيـــر احلكومية 
قد أعلنت فـــي بيان أنها أقامـــت دعوى أمام 
محكمة فرنسية ضد مشروعات شركة فينسي 
للمقـــاوالت ومديري الوحـــدة التابعة لها في 
قطـــر لقيامها بأعمـــال تصل إلى ”الســـخرة 

واالستعباد“.

وأكـــدت اليتيتـــا ليبرت رئيســـة شـــيربا 
لصحيفة لو باريزيان أن أحد محامي املنظمة 
ســـافر إلى قطر ووجـــد أن العمـــال يعملون 
66 ســـاعة أســـبوعيا وأن جوازات ســـفرهم 

مصادرة.
وقال املتحدث باســـم فينسي ”في قطر كل 
املتعاونني مع وحدة فينسي  يحق لهم حرية 
احلصول على جواز ســـفرهم، كما أن أوقات 

العمل والراحة حتترم بشكل دقيق“.
وتشير بيانات مؤسسة وكالة رويترز إلى 
أن قطـــر ثاني أكبر مالك أســـهم في مجموعة 
فينسي من خالل صندوق االستثمار القطري 

الذي ميلك 5.3 في املئة.
وتثار اتهامات العمل بالســـخرة في قطر 

بشكل متكرر.
وتنفي الســـلطات القطرية هذه االدعاءات 
وتتهم وســـائل إعـــالم أجنبية بإثـــارة حملة 

تشويه ضد أول دولة خليجية تفوز باستضافة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم. كما تنفي قطر 
تعـــرض أي من العمـــال املتعاقدين معهم في 

مشروعات بطولة كأس العالم لالستغالل.
مـــن  كبيـــر  لعـــدد  القضيـــة  وخضعـــت 
التحقيقـــات، حيـــث زارت قطر وفـــود دولية 
للتدقيـــق في ظـــروف العمـــال األجانب خالل 
الســـنوات املاضية، إلعداد تقرير ســـيكون له 
تأثير كبير فـــي مصير ملـــف تنظيم الدوحة 

لبطولة كأس العالم عام 2022. ودعت منظمات 
دوليـــة قطـــر إلـــى تغييـــر سياســـتها جتاه 
العمال األجانب الذين يعملون في املشـــاريع 
التحضيريـــة للبطولـــة منذ التحقيـــق الذي 
نشـــرته صحيفـــة الغارديـــان البريطانية في 
عام 2013 وحتدثت فيه عـــن ”عبودية العصر 

احلديث“.
وذكـــرت الصحيفـــة حينهـــا أن عشـــرات 
العمـــال النيباليني لقوا حتفهـــم بينما كانوا 
يعملـــون فـــي قطر، مـــا أثار مخاوف بشـــأن 
االســـتعدادات التي جتريها الدولة اخلليجية 

الستضافة البطولة العاملية.
ولم يهدأ اجلدل بشـــأن إقامة البطولة في 
الدوحـــة منـــذ فوزها بحـــق تنظيمها في عام 
2010، وال يـــزال مســـتعرا بشـــأن إقامتها في 
الشـــتاء، وهو ما تعارضه معظـــم البطوالت 

احمللية وخاصة في أوروبا.

اليتيتا ليبرت:

عمال فينسي بقطر يعملون 

66 ساعة أسبوعيا وجوازات 

سفرهم مصادرة

بريان كارتر: 

طموحات إنتاج النفط 

عالية وتوفر محفزا إيجابيا 

للدين العراقي

ضمانة االحتياطات النفطية ال تزال محفوفة باملخاطر

النفط في لندن

9
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} الرياض - انخفضت معظم أســـهم الشركات 
العقارية في السوق السعودية أمس بعدما وافق 
مجلس الوزراء على فرض رسوم على األراضي 
غير المطورة التي تعرف في الســـعودية باسم 
”األراضي البيضاء“، لكن الســـوق بأكمله ارتفع 
مع تفاؤل المتعاملين باإلصالحات االقتصادية 

المتسارعة.
وســـيقوم مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة 
والتنمية بإعداد اآلليات والترتيبات التنظيمية 
لذلك وســـيرفع ما يتـــم التوصل إليـــه لمجلس 
الـــوزراء تمهيدا إلحالته إلى مجلس الشـــورى 
الســـتكمال اإلجراءات النظامية في هذا الشـــأن 

بشكل عاجل.
ووافـــق مجلـــس الـــوزراء الســـعودي يوم 
االثنين على فرض رســـوم علـــى األراضي غير 
المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن 
وذلك بعد أقل من أســـبوعين مـــن تعهد العاهل 
السعودي الملك سلمان باتخاذ خطوات عاجلة 

لتوفير السكن للمواطنين.
ويقول مراقبون إن معظم األراضي البيضاء 
في البالد مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد 
أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة 
في ارتفاع أسعارها الحقا أو لصعوبة تطويرها 
ســـريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة 

تزويدها بالخدمات والبنية األساسية.
ويقدر محللون أن نســـبة األراضي البيضاء 
تصـــل إلى نحو 50 بالمئة من مســـاحة النطاق 
العمراني للمدن الرئيسية الكبرى مثل الرياض 

وجدة والدمام.
ويأتي قـــرار مجلس الوزراء في أول مبادرة 
إلصالح السياســـة االقتصادية بعد تولي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز حكم البالد في شهر يناير 

الماضي.
وكان الملـــك ســـلمان ألقى في العاشـــر من 
مارس الجاري كلمة حدد فيها معالم عهده وقال 

إنه ســـيعمل على بناء اقتصـــاد قوي ومتين، ال 
يعتمد بشـــكل رئيسي على النفط وتعهد بوضع 
”الحلـــول العمليـــة العاجلة التي تكفـــل توفير 

السكن المالئم للمواطن“.

تراجع الشركات العقارية

وقال تركي فدعق رئيس األبحاث والمشورة 
لـــدى البـــالد لالســـتثمار: إن بعـــض شـــركات 
التطوير العقـــاري تمتلك مســـاحات كبيرة من 
األراضـــي البيضاء داخـــل النطـــاق العمراني 
وهـــذه جزء من أصولها األساســـية، ولهذا فإن 
انخفاض أســـهمها في الســـوق أمس ينبع من 
توقعات بانخفاض أســـعار األراضي مع ارتفاع 

المعروض.
وأضاف أن ”هناك مقولة شعبية بأن األرض 
ال تأكل وال تشـــرب. لكـــن اآلن بعد صدور القرار 
فإن األرض ســـتأكل وستشـــرب ولن يكون أمام 
مالكها ســـوى خيارين؛ إما بيعهـــا وإما البناء 

عليها“.
وتكبـــدت معظـــم الشـــركات العقارية أمس 
خســـائر كبيـــرة، وتراجعت أســـهم دار األركان 
إحدى أكبر شركات التطوير العقاري بنحو 6.5 
بالمئة بعد أن استعادت جانبا من خسائر أكبر 

في التعامالت الصباحية.
وتراجع سهم الشـــركة العقارية السعودية 
بنحـــو 10 بالمئة وهو الحـــد األقصى للهبوط، 
في حين بلغت خســـائر معظم شركات التطوير 

العقاري األخرى نحو 6.5 بالمئة.

تفاؤل واسع

وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد 
من المشـــاكل، أبرزها ارتفاع أسعار اإليجارات 
والمضاربـــة على األراضي غير المطورة وطول 
فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم 
توافر القدرة المادية بين معظم الشـــرائح التي 

يتركز فيها الطلب.
وفي خطوة تهدف إلى التغلب على مشـــكلة 
نقص المعروض الســـكني السيما لذوي الدخل 
المنخفـــض في البالد التي يعيش فيها نحو 30 

مليون نســـمة، أعلن الملك الراحـــل عبدالله بن 
عبدالعزيز في عام 2011 عن تخصيص 67 مليار 
دوالر لبناء 500 ألف وحدة ســـكنية للمواطنين 

خالل عدة سنوات.
لكن وتيرة تنفيذ برنامج اإلســـكان الطموح 
ظلـــت بطيئة الخطى رغم الثـــروة النفطية التي 
تتمتع بها السعودية، إذ واجهت وزارة اإلسكان 
صعوبات في الحصول علـــى األراضي الالزمة 
لتنفيذ مشـــروعاتها وطالبت بفرض رسوم على 
األراضي غير المطورة كأحد سبل حل المشكلة.

وارتفعت أســـهم شركات التشـــييد والبناء 
واإلســـمنت فـــي الســـوق أمـــس مـــع تفـــاؤل 
المتعامليـــن بـــأن ينعكـــس القـــرار علـــى تلك 
الشـــركات في ظـــل توقعات بانتعـــاش عمليات 
البناء. وقفزت أسهم شـــركة المقاوالت عبدالله 
عبدالمحسن الخضري بنحو 2.8 بالمئة وارتفع 

ســـهم اإلسمنت الســـعودية بنســـبة 2.5 بالمئة 
وحققت شـــركات اإلســـمنت األخـــرى ارتفاعات 

مماثلة.
وقال مازن الســـديري رئيـــس األبحاث لدى 
االســـتثمار كابيتـــال: إن قـــوة البناء وشـــراء 
الوحدات ضعفت في السنوات الماضية بسبب 
ارتفاع أســـعار األراضـــي، لكن القـــرار بفرض 
الرســـوم من شـــأنه أن يعزز المعروض ويدعم 

نمو قطاعات أخرى.
تعتمـــد  التجزئـــة  ”شـــركات  أن  وأضـــاف 
في األســـاس علـــى التأجير، لكن اآلن ســـيكون 
بمقدورها شـــراء أراض للتوســـع وبناء محال 
وزيـــادة الفـــروع، كمـــا أن شـــركات اإلســـمنت 
ســـتنتعش مجددا مع تنامي الطلب على البناء، 
وحتـــى البنـــوك ستســـتفيد مـــع إقراضها لكل 

هؤالء“.

وأشـــار الســـديري إلى تفـــاؤل المتعاملين 
بالوتيرة السريعة لإلصالحات االقتصادية في 

عهد الملك سلمان.
وقـــال إن ”هنـــاك تفاؤال واســـعا مـــن قبل 
المواطنيـــن باإلصالحـــات االقتصادية. اإلدارة 
الحاليـــة جادة فـــي إصالحاتها. هـــذا العام لن 
يكـــون بالنســـبة إلى الســـعوديين عـــام هبوط 
أسعار النفط أو أي شـــيء آخر بل سيكون عام 

اللوائح الهادفة إلى اإلصالح“.
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◄ رصدت الحكومة الفلسطينية 
نحو 800 مليون دوالر في موازنتها 

العامة إلعادة إعمار قطاع غزة، 
لكنها لم تشر إلى حجم اإلنفاق 

العام فيها، في ظل استمرار 
احتجاز إسرائيل أموال الضرائب.

◄ قالت وزارة البترول السعودية، 
إن دول الخليج تستحوذ على نحو 

40 بالمئة من احتياطات النفط 
العالمية، ونحو 20 بالمئة من 

اإلنتاج العالمي و35 بالمئة من 
التجارة العالمية النفطية.

◄ أكد مصدر في صناعة النفط 
أن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ 
حوالي 490 ألف برميل يوميا 

حاليا بعد إعادة تشغيل حقلين في 
غرب البالد وفتح ميناء تصدير 

في الشرق كان مغلقا بسبب 
االضطرابات.

◄ كشفت وزارة المالية في حكومة 
إقليم كردستان أن الحكومة 

المركزية في بغداد، سّلمت حكومة 
اإلقليم 400 مليون دوالر من 

مستحقات الميزانية، وهي دفعة 
ثانية بعد تسليم 500 مليون دوالر.

◄ توقعت جمعية مستثمري قطاع 
اإلسكان األردني توقف 200 شركة 

عقارية عن العمل العام الحالي 
بسبب عدم السماح لها ببناء 

أقصى عدد من الوحدات في العقار 
الواحد وتأخر إصدار التراخيص.

◄ تراجعت الصادرات األلمانية 
إلى روسيا في يناير الماضي 

بنسبة 35 بالمئة بمقارنة سنوية 
بسبب العقوبات الغربية على 

روسيا لتبلغ نحو 1.44 مليار يورو.

باختصار

شركات التبغ أصبحت فجأة حريصة على صحة مدخني السجائر اإللكترونية!

} فجأة أصبحت شركات التبغ معنية 
باألضرار الصحية للسجائر اإللكترونية، 
حتى أن التحذير الصحي المطبوع على 

علبة السجائر اإللكترونية ”مارك تن“ وهي 
من العالمات التجارية الرائجة في الواليات 

المتحدة، جاء في 116 كلمة.
هذا التحذير هو أطول كثيرا من 

التحذيرات المكتوبة على علب السجائر 
التقليدية في الواليات المتحدة.

يقول التحذير إنه ”يمكن إدمانه وأن 
يصبح عادة وهو سام جدا لدى استنشاقه 

أو بلعه أو حدوث اتصال مباشر مع الجلد. 
وال يناسب المرأة الحامل أو المرضعة 

واألشخاص الذين يعالجون من االكتئاب أو 
الربو“.

ويضيف أن ”النيكوتين يمكن أن يزيد 
ضربات القلب ويرفع ضغط الدم ويسبب 

الدوار والغثيان وألما في البطن“ وأن 
المكونات يمكن أن تكون ”سامة“.

وتقول الشركة األم لـ“مارك تن“ وهي 

شركة ألتريا التي تصنع سجائر مارلبورو إن 
اللغة المستخدمة في التحذير مناسبة تماما، 

وإنه نظرا إلى أن التحذير الصحي على 
السجائر اإللكترونية في الواليات المتحدة 

غير مطلوب ”كان لزاما علينا أن نفعل ما 
نراه صوابا“.

وتعود صراحة الشركة عن مخاطر 
النيكوتين إلى أواخر التسعينات حين 

شنت حملة تطالب اإلدارة األميركية لألغذية 
واألدوية بتنظيم بيع السجائر. وقالت 

شركات التبغ الصغرى حينها إن الشركات 
الكبرى ستستغل القوانين لتعزيز هيمنتها 

على األسواق، واليوم تقول شركات السجائر 
اإللكترونية الصغرى نفس الشيء.

ويقول كثيرون إن الشركات الكبرى 
مثل ألتريا ورينولدز أميركان تريد قواعد 

مشددة لتحييد الخطر الذي تشكله السجائر 
اإللكترونية على حجم مبيعاتها. وهم 

يقولون إنه بإبراز مخاطر أسلوب ”التبخر“ 
المستخدم في السجائر اإللكترونية قد تنجح 

شركات التبغ الكبرى في إثناء المدخنين 
عن تجربة األجهزة الجديدة رغم أن أغلبية 

العلماء يقولون إنها أكثر أمنا.
وقال أوليفر كيرشو، وهو مدخن سابق 

كان يدخن 15 سيجارة في اليوم وأقلع عن 
التدخين من خالل السجائر اإللكترونية، 

وأسس مواقع إلكترونية تشجع عليها ”إذا 
قرأت هذا التحذير وأنت مدخن فقد تقول 

لنفسك: سأبقى مع السجائر“.
وضغطت شركات التبغ الكبرى من أجل 

إصدار مجموعة من الضوابط بالنسبة 
إلى السجائر اإللكترونية، منها التحذيرات 

المطولة وخفض مدة صالحية المنتج 
وتقييد المبيعات ومتطلبات خاصة 

باالختبارات العلمية. ويقول كيرشو وآخرون 
إن كل هذا يمكن أن يشكل ضغطا على صغار 

الالعبين.
وتقول شركات التبغ الكبرى إنها ال تقصد 

من وراء مطالبتها بقواعد صارمة، اإلضرار 
بصغار المنافسين وإن تلك القواعد هي 

في مصلحة المستهلك وشركات السجائر 
اإللكترونية على السواء من خالل تعزيز 

مستويات األمان والجودة والثقة.
وتقول أيضا إن الشركات الصغرى يجب 

أال تستثنى من التصرف المسؤول
ويتفق غالبية من يشاركون في حمالت 
مكافحة التدخين على ضرورة تنظيم بيع 
السجائر اإللكترونية، لكن البعض يعتقد 

أنها تستحق معاملة أقل شدة من التبغ ألنها 
قد تساعد المدخنين على اإلقالع عن هذه 

العادة، كما قد تكون أقل ضررا من تدخين 
السجائر.

وطرحت السجائر اإللكترونية في 
األسواق منذ نحو 10 سنوات متعهدة بتقديم 
النيكوتين بطريقة آمنة. وهي تقوم بتسخين 

سائل مشبع بالنيكوتين إلنتاج بخار 
يستنشقه المدخن بدال من حرق التبغ. وهذا 
يعطي المدخنين متعة الحركة التي اعتادوا 

عليها من وضع السيجارة في الفم دون 
استنشاق أو بلع الدخان القاتل.

ورغم قصر عمرها بدأت صورة 
السجائر اإللكترونية تتبدل بالفعل. فنسبة 

من يعتقدون في بريطانيا أن السجائر 
اإللكترونية التي تقوم على التبخر ال تقل 

خطورة عن التدخين تضاعفت العام الماضي 
إلى 15 بالمئة وفقا لمسح أجري مؤخرا.

وفي الواليات المتحدة تباطأت مبيعاتها 
في الربع األخير من العام الماضي إلى 5 

بالمئة بدال من 19 بالمئة في العام السابق.
وتعتزم اإلدارة األميركية لألغذية 

واألدوية إصدار حكمها النهائي بشأن 
السجائر اإللكترونية في يونيو المقبل.

مارتين جيللر

فوجئت شــــــركات التطوير العقاري بقرار احلكومة السعودية فرض رسوم على األراضي 
ــــــر املطورة، مما أدى إلى تراجع أســــــهمها بشــــــكل حاد، في وقت عــــــم فيه التفاؤل في  غي

القطاعات االقتصادية األخرى.

ضرائب سعودية مفاجئة لمعالجة أزمة اإلسكان المزمنة
[ فرض رسوم على األراضي غير المطورة يهوي باألسهم العقارية [ تراجع أسعار األراضي بسبب توقعات زيادة المعروض

توقعات بارتفاع وتيرة البناء بعد زيادة معروض األراضي

مازن السديري: 

كافة القطاعات ستستفيد 

من فرض الرسوم ومن 

ضمنها المصارف

الرياض تندفع لزيادة حصتها في أسواق النفط العالمية
} لندن – أكدت السعودية حرصها على زيادة 
حصتهـــا في أســـواق النفط العامليـــة، بعد أن 
أعلنـــت أنها رفعـــت إنتاجها بنحـــو 350 ألف 
برميـــل، ليصل إنتاجها حاليـــا إلى 10 ماليني 
برميـــل يوميـــا، رغم أنها دعت هذا األســـبوع 
منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها 

إلى التعاون لرفع أسعار النفط.
وأظهرت بيانات أن الســـعودية متكنت من 
انتزاع حصص من العراق وفنزويال وروســـيا 
وكازاخســـتان في آســـيا والواليـــات املتحدة 
وأوروبـــا رغـــم تراجع الطلب. وقـــال جتار إن 
الرياض عرضت على عمالئها مزيدا من النفط 

وبأسعار أقل.
ومن الصعب تتبع إمدادات السعودية أكبر 
منتـــج للخام في منظمة أوبك، حيث تصل إلى 
العمالء مبوجب صفقات سرية مباشرة وليس 

من خـــالل الســـوق الفورية، لكـــن تأكيدا غير 
مباشر على زيادة الشحنات التي يتم تسليمها 
للزبائـــن جاء يوم األحد مـــن وزير النفط علي 

النعيمي.
وقال الوزير الذي ينتقـــي بعناية الكلمات 
واألرقام في تصريحاتـــه: إن بالده تضخ اآلن 
نحـــو 10 ماليني برميل يوميا مقتربة من أعلى 
مســـتوياتها على اإلطالق. وأكـــد أن الرياض 
لديهـــا القـــدرة على زيـــادة اإلنتـــاج إذا طلب 

العمالء كميات إضافية.
وكشـــف جاري روس رئيس ومؤسس بيرا 
لالستشـــارات، أن بحوث الشـــركة وحواراتها 
مع العمـــالء أظهـــرت تســـليمات إضافية من 

شحنات النفط إلى الواليات املتحدة وآسيا.
وحتولـــت بعـــض املصافـــي الصينية من 
اســـتخدام نفوط غرب أفريقيا إلى اســـتخدام 

بعـــض  وزاد  اخلفيـــف،  الســـعودي  اخلـــام 
العمالء في الواليات املتحدة اســـتخدام النفط 
السعودي نظرا إلى أن سعره أقل مما يعرضه 

املنافسون.
وقال روس: إن تراجع الشحنات من اخلام 
العراقي بســـبب الطقس الســـيئ فـــي فبراير 

ساهم أيضا في ارتفاع اإلمدادات السعودية.
وأضـــاف أن الريـــاض أكدت اســـتعدادها 
لزيـــادة اإلمـــدادات إذا كان هنـــاك مزيـــد من 
الطلب، وهو ما حدث فعال ”وقد أمدوا السوق 

بكميات إضافية من اخلام“.
راضيـــة  الســـعودية  أن  ”أعتقـــد  وتابـــع 
عن كميـــات إنتاجهـــا احلالية وهي ســـعيدة 
باستعادة نصيبها في السوق. من غير املرجح 

أن يتجاوز كثيرا مستوى 10 ماليني“.
وقال النعيمي مرارا: إن فقدان الســـعودية 

جزءا مـــن نصيبها في األســـواق الرئيســـية 
يشـــكل الســـبب الرئيســـي وراء قرارها بعدم 
خفض اإلنتاج في اجتماع أوبك الســـابق في 

نوفمبر املاضي.
ويأمل السعوديون أن تؤدي تلك التطورات 
إلـــى خفض اإلنتاج مرتفـــع التكلفة من جانب 
منتجـــني، مثل منتجـــي النفـــط الصخري في 
الواليات املتحدة وزيادة نصيب املنتجني ذوي 
التكلفة املنخفضة في السوق مثل السعودية.

علي النعيمي: 

 الرياض قادرة على زيادة 

اإلنتاج إذا طلب العمالء 

كميات إضافية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.408.89

0.27%

4.390.67

0.22%

سوق مسقطسوق قطر

3.512.87

0.33%

6.282.50

0.21%

سوق السعودية

9.331.19

0.12%

سوق البحرين

1.450.46

0.29%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغالق 24 مارس2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي

11.673.45

1.32%

تركي فدعق:

ليس أمام مالكي األراضي 

سوى خيارين؛ إما بيعها وإما 

البناء عليها



جلـــأ الرئيـــس األميركي باراك  } واشــنطن -
أوبامـــا إلى الشـــعب اإليرانـــي كورقة ضغط 
وخطوة أخيرة يحاول من خاللها التأثير على 
النظـــام اإليراني من أجـــل التوصل إلى اتفاق 

حول امللف النووي في املوعد احملدد سلفا.
ويبدو أن أوباما يشـــعر بعمق املأزق الذي 
تركه يواجه داخل الواليات املتحدة وخارجها 
وحيدا في املفاوضات التي تخلى عنها احلزب 
اجلمهـــوري بأغلبيتـــه البرملانية في رســـالة 
واضحة وجهها إلى املرشـــد األعلـــى آية الله 

علي خامنئي.
وفي رســـالة إلى شـــعب وزعماء إيران قال 
الرئيـــس األميركـــي بـــاراك أوبامـــا إن العام 
احلالي ميثل ”أفضل فرصة منذ عقود“ ســـعيا 

إلى بناء عالقة مختلفة بني بلديهما.
وأضاف أوبامـــا أن احملادثات النووية مع 

إيران حققت تقدما لكن توجد فجوات باقية.
وقال الرئيس األميركي في رســـالة لتهنئة 
اإليرانيـــني بالعـــام اإليرانـــي اجلديـــد ”هذه 
اللحظة قد ال تأتي مرة أخرى في وقت قريب… 
اعتقد أن بلدينا لديهمـــا فرصة تاريخية حلل 
هذه املســـألة ســـلميا.. فرصة يجـــب علينا أال 

نضيعها“.
وتســـعى إيران وست قوى عاملية منذ أكثر 
من عشـــر ســـنوات إلى التوصل التفاق شامل 
لكبح األنشطة األكثر حساســـية في البرنامج 
النـــووي اإليرانـــي فـــي مقابل رفـــع تدريجي 

للعقوبات عن طهران.
وتهدف القـــوى الكبرى الســـت إلى إمتام 
اتفاق إطار بحلول نهاية مارس والتوصل إلى 

اتفاق نهائي بحلول الثالثني من يونيو.
وأثارت احملادثات مخاوف بني املشـــرعني 
األميركيني مـــن أن البيت األبيض ســـيحجب 
الكونغرس عن أي اتفاق وسيتعامل مع إيران 

برفق شديد.
وقـــال أوبامـــا فـــي رســـالته إن ”األيـــام 
حاســـمة.   ســـتكون  القادمـــة  واألســـابيع 

مفاوضاتنـــا حققت تقدما لكـــن هناك فجوات. 
وهنـــاك أنـــاس، في بلدينـــا وفـــي خارجهما، 

يعارضون حال دبلوماسيا“.
”رسالتي إليكم – يا شعب إيران- هي علينا 
معا أن جنهر بصوت عال دفاعا عن املســـتقبل 
الذي نســـعى إليه… هـــذا العـــام لدينا أفضل 
فرصة منذ عقود للسعي إلى مستقبل مختلف 

بني بلدينا“.
وتظهـــر لغة أوبامـــا في خطابـــه متفائلة 
بطريقـــة يأمل أن تؤثر على الشـــعب اإليراني 
الذي يعاني منذ عقود حتت حكم الولي الفقيه.
وجاء تراجع أســـعار النفط مؤخرا ليعمق 
هـــذه املعانـــاة التي أثـــرت بشـــكل كبير على 
احلياة اليوميـــة للمواطـــن اإليراني وقلصت 
بشـــكل كبير مـــن احتياجاته األساســـية وهو 
مـــا صّعد مـــن حالـــة االحتقان جتـــاه النظام 

واحلكومة.
وقال أوباما إن زعماء إيران لديهم خياران 
بني إبقـــاء بلدهم في املســـار احلالـــي للعزلة 
والعقوبات أو وضعه على الطريق نحو املزيد 
مـــن التجـــارة واالســـتثمار مع باقـــي العالم.
وأضاف قائال ”هـــذا على احملك اليوم… وهذه 

اللحظـــة قد ال تأتي مرة أخرى في وقت قريب. 
اعتقد أن بلدينا لديهمـــا فرصة تاريخية حلل 
هذه املســـألة ســـلميا.. فرصة يجـــب علينا أال 

نضيعها“.
لكـــن األغلبية اجلمهورية فـــي الكونغرس 
تـــرى أن خطاب أوباما جـــاء مبثابة الرد على 
الرســـالة التي كانت قد بعثت بها إلى املرشـــد 

األعلى من قبل.
ويقول مراقبون إن خطاب أوباما قد يكون 
ســـببا في زيادة حالة االحتقان غير املسبوقة 
فـــي العالقة بني قطبـــي السياســـة األميركية 
بشـــكل من املمكـــن أن يؤدي إلـــى تصعيد في 

املرحلة املقبلة.
واســــتبعدوا أن يأتي هذا اخلطاب باألثر 
الذي يأمله أوباما على قطاعات واســــعة من 
الشــــعب اإليرانــــي والتي ال تبــــدو قادرة في 
هــــذه املرحلة على ممارســــة أي ضغوط على 

النظام.
وبدأ فريق الرئيس األميركي املشرف على 
املفاوضات مع إيران يشـــعر بدوره أن اإلدارة 
األميركية وحيدة في هذا امللف الذي تنظر إليه 

باعتباره خطوة مصيرية.

لكـــن أوباما يصـــر على اخلـــروج من هذا 
املأزق على ما يبدو منتصرا على غرار الرئيس 
األميركي الســـابق ريتشـــارد نيكســـون الذي 
واجه عقبات أيضا في طريقه نحو اســـتعادة 

العالقات مع الصني.
ويعـــول أوباما بشـــكل كبير علـــى تراجع 
قدرة االقتصاد اإليرانـــي على حتمل تداعيات 
العقوبـــات االقتصاديـــة من جانـــب، وتراجع 
أســـعار النفـــط من جانب آخر. ويـــرى أن هذا 
التراجع احلاد جاء في الوقت املناســـب كدافع 

لإليرانيني من أجل التوصل إلى اتفاق.
وامتدت آثار األزمة االقتصادية إلى جتارة 
املواد األساسية واألدوية بسبب صعوبة إمتام 
الصفقات في ظل العقوبات املصرفية، وخشية 
املصـــارف الدولية مـــن الوقوع حتـــت طائلة 

العقوبات األميركية.
وفقدت العملة اإليرانية نحو ثلثي قيمتها 
بســـبب تلـــك العقوبـــات، قبل تراجع أســـعار 
النفط. وقد اتســـع هبوطها بعـــد قرار منظمة 
أوبـــك، بعدم خفـــض اإلنتاج، لتفقـــد نحو ١٠

باملئة أخرى من قيمتها في الشهر املاضي.
وتفيـــد األنباء الواردة من إيران باتســـاع 
معانـــاة اإليرانيـــني بشـــكل كبير في األشـــهر 
األخيـــرة، فـــي ظـــل تراجـــع العملـــة وارتفاع 
األســـعار بسبب املســـتويات الفلكية للتضخم 

الذي يزيد على ٣٠ باملئة.
ويقـــول مراقبون إن تـــردي األوضاع يهدد 
بانفجار الغضب في أوساط اإليرانيني، إذا لم 

تعثر احلكومة على حل يخفف املعاناة.
لكـــن ال يبدو أن املرشـــد األعلى وكثيرا من 
احملافظني مهتمـــون باألثر االقتصـــادي لهذه 
األزمـــة. حيث تعكس تصريحاتهم اســـتبعادا 
ألي حتـــرك جماهيـــري فـــي صفوف الشـــعب 
اإليرانـــي الذي لم يبد إلـــى اآلن أي إرهاصات 

ملثل هذا التحرك.

} أنقرة - ال يشـــكل تراجـــع الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان عن وعـــوده التي أبرمها 
مع الزعيم الكـــردي عبدالله أوجالن مبواصلة 
مفاوضات الســـالم، على ما يبدو، عائقا بوجه 
األكـــراد الذيـــن يرغبـــون في إنهـــاء عقود من 

االقتتال مع الدولة التركية.
ودعـــا الزعيـــم التاريخـــي حلـــزب العمال 
الكردســـتاني عبدالله أوجالن مبناســـبة عيد 
النوروز، الســـبت، من جديد إلى إنهاء التمرد 
الذي بـــدأ في ١٩٨٤ ضـــد الســـلطات التركية، 
وذلك قبل أقل من ثالثة أشـــهر من االنتخابات 

التشريعية.
وفي رســـالة تليت مبناســـبة رأس السنة 
الكرديـــة أمام أكثر من مئتي ألف شـــخص في 
ديار بكر جنوب شـــرق تركيا، عّبر زعيم حزب 
العمـــال الكردســـتاني الـــذي ميضـــي عقوبة 
بالســـجن مدى احليـــاة، عن أمله فـــي تنظيم 

مؤمتر حلركته ”إلنهاء الكفاح املسلح“.
وقـــال أوجـــالن في الرســـالة التـــي تالها 
النائب الكردي ســـيري ســـريا أونـــدر ”علينا 
تلبيـــة نداء التاريخ وتنظيم مؤمتر لوضع حد 
للكفـــاح املســـلح الذي يخوضه حـــزب العمال 
الكردســـتاني منـــذ نحـــو أربعـــني عاما ضد 

اجلمهورية التركية“.
ويقول مراقبون إن األكراد يرون في جولة 
املفاوضات اجلديدة التي دعت إليها احلكومة، 

فرصة تاريخية إلنهاء النزاع.
وتســـعى احلكومة التركية بقيـــادة أحمد 
داود أوغلـــو إلى ضمان أصـــوات األكراد في 
االنتخابات التشريعية املقبلة والتي من املقرر 

أن جترى في شهر يوينو املقبل.
وبرز انقســـام غير مســـبوق بني أردوغان 
وحكومته بشـــأن عملية الســـالم الهادفة إلى 
إنهاء التمرد الذي يشنه املسلحون األكراد منذ 

سنوات.
وطلب مســـؤول بارز من أردوغان التوقف 
عن التدخل وإطالق التصريحات ”العاطفية“، 

إال أن الرئيـــس رد أنـــه ال يعتـــزم التوقف عن 
التدخل في السياسة.

ويتابـــع األكراد من بعيـــد اخلالفات داخل 
حـــزب العدالـــة والتنمية اإلســـالمي احلاكم، 
لكن ذلك ال مينعهم مـــن انتظار خطب أوجالن 

احملبوس في جزيرة منعزلة.
وال يبـــدو أوجـــالن بـــدوره متأثـــرا بتلك 
الوعود التي رمبا تكون سياســـية باألســـاس، 
حيـــث دأب أردوغان علـــى مخاطبة احملافظني 
واإلســـالميني الذين يرفضون أي تســـاهل مع 

األكراد.
وفي تصريحات نشرتها الصحف املوالية 
ألردوغـــان، قال الرئيـــس إن االتفاق الذي عقد 
بني احلكومة ونواب موالني لألكراد قبل ثالثة 
أســـابيع إلعالن دعوة إلى إلقاء الســـالح، كان 

”غير مناسب“.
ويعـــد هـــذا اخلـــالف األكبـــر منـــذ تولى 
أردوغـــان الرئاســـة فـــي أغســـطس ٢٠١٤ بعد 
توليـــه منصب رئيس الـــوزراء ألكثر من عقد، 
رغـــم أن احملللني الحظوا زيادة التوترات بينه 
وبني رئيس الوزراء الذي اختاره بنفسه أحمد 

داود أوغلو.
وقال نائـــب رئيس الـــوزراء بولنت أرينج 
إن ”تصريحـــات أردوغـــان مثـــل (ال يعجبني 
ذلك) و(أنا لست سعيدا بذلك) هي تصريحات 

عاطفية وهي آراؤه الشخصية“.
وأضاف أرينج، املتحدث الرســـمي باســـم 
احلكومة، أن ”عملية السالم جتريها احلكومة، 

وهي املسؤولة عن هذه القضية“.
واعتبـــرت تصريحاتـــه انتقـــادا شـــديدا 
ألردوغـــان، وذكر موقع ”تـــي ٢٤“ اإلخباري أن 
اخلالف بات يشـــكل أخطر أزمة داخلية خالل 
أكثر من ١٢ عاما من حكم حزب العدالة والتنمية 

اإلسالمي احملافظ.
ورد أردوغـــان بالقـــول فـــي وقـــت متأخر 
الســـبت ”أنا أتشاور مع شعبي في كل قضية. 

أنا الرئيس“.
إال أن أرينج حذر فـــي تصريحات جديدة، 
األحـــد، قائال ”نحـــن نحب رئيســـنا ونعترف 
بنقـــاط قوته، ونقدر اخلدمة التي قدمها. ولكن 
ينبغـــي أال ننســـى أن هناك حكومـــة في هذا 

البلد“.
وينبع اخلـــالف من خطـــة احلكومة نحو 
تشـــكيل جلنة مراقبة لإلشـــراف علـــى عملية 

إنهـــاء النـــزاع املســـتمر منذ عقـــود مع حزب 
العمال الكردستاني.

وأعرب الرئيس عن غضبه بســـبب الظهور 
العلني املشـــترك في قصر دوملاباهشي (مكتب 
رئيس الوزراء في إســـطنبول) فـــي ٢٨ فبراير 
لكل من نائـــب رئيس الوزراء ياجلني أكدوغان 

ونواب موالني لألكراد.
وال يبـــدو أن أردوغـــان يهتم كثيـــرا بدعم 

األكراد حلزبه في االنتخابات.
ويقـــول مراقبون إن أردوغان يفكر بطريقة 
تختلف عن مسار استراتيجية احلكومة التي 
تعتقد أن األكراد ســـيمنحون احلزب األكثرية 
البرملانيـــة التـــي متكنه من حســـم التعديالت 
الدســـتورية التي تضفي على منصب الرئيس 

صالحيات مطلقة.
لكن أردوغان يشكك على ما يبدو في نوايا 
األكـــراد الذيـــن لم يثـــق بهم من قبـــل مطلقا، 

ويقول في جلساته اخلاصة إن أوجالن يطمح 
إلى اكتســـاب شـــرعية كافية من قبل احلكومة 
للعب دور سياســـي سيكون له أثر سلبي على 

العدالة والتنمية في املستقبل.
ويخشـــى الرئيس التركي أن يتمكن حزب 
العمال الكردســـتاني، الذي يحظى بالشـــعبية 
األعلى بني صفوف األكراد، من حصد عدد كبير 
من مقاعد البرملان ومن ثم إحباط مشروع منح 

منصب الرئيـــس صالحيات مطلقـــة. وتعتبر 
هـــذه الصالحيات هدفـــا ال يحتمـــل التأخير 
بالنســـبة للرئيـــس التركي الـــذي يتطلع إلى 
حتويـــل منصب الرئيس ألول مـــرة في تاريخ 
تركيا احلديث إلى منصب مطلق الصالحيات.
والنظـــام الرئاســـي فـــي نظـــر أردوغـــان 
ســـيمكنه مـــن االحتفـــاظ مبنصبـــه ومـــن ثم 
بأغلبية برملانية مريحـــة حتى عام ٢٠٢٣ وهو 
مـــا تعتبره املعارضة اســـتيالء على الســـلطة 

بغطاء دستوري.
وال تشعر املعارضة بارتياح كاف حملاوالت 
احلكومـــة التوصل إلـــى اتفاق ســـالم نهائي 
مع األكراد الذين طاملـــا صوتت األغلبية منهم 

لصاحلها.
وتنتقـــد املعارضـــة هذه اخلطـــوات التي 
تراها غير عادلة ومتســـرعة، إال أن احلكومة ال 

تبدو مهتمة كثيرا بذلك.

أردوغان يتراجع عن وعوده ألوجالن

أوباما يشعر أنه ترك وحيدا في مواجهة إيران
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 أردوغان ال يبدو راضيا عن االتفاق مع أوجالن، لكن ما هي الورقة البديلة للتعاطي مع األكراد

[ الحكومة تبدو غير راضية عن تصريحات الرئيس [ داود أوغلو يثق في حزب العمال، والسلطان يعتبره ساذجا

[ الرئيس األميركي يلجأ إلى اإليرانيين في محاولة يائسة للضغط على المرشد األعلى

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

أردوغـــان يفكر بطريقـــة تختلف 

عن مســـار اســـتراتيجية الحكومة 

التي تعتقد أن األكراد سيمنحونها 

األغلبية

◄

خطاب أوباما قد يكون سببا في 

زيـــادة االحتقان غير املســـبوق 

في العالقة بني قطبي السياسة 

األميركية

◄

أوبامـــا: هذه أفضـــل فرصة منذ 

عقود سعيا لبناء عالقة مختلفة 

بني بلدينا

◄

االنقســـام حـــول مســـار عمليـــة 

الســـالم بني الرئيس والحكومة 

يهدد تماســـك الحـــزب الحاكم 

ألول مرة

◄

◄  بعد قتلها وسط تجمع كبير من 
األفغانيين، اتضح أن فرخندة التي 
اتهمها غوغاء بحرق القرآن الكريم 

كانت بريئة.
وفي حادثة مأساوية هزت أرجاء 

البالد، قتلت فرخندة وكان عمرها 
27 عاما الخميس الماضي عندما 

انهال عليها حشد غاضب بعد 
اتهامها بحرق نسخة من المصحف 
ثم أحرقت جثتها وألقيت في وادي 

كابول.
واكد وزير الداخلية األفغاني نور 
الحق علومي أن المرأة التي تعرضت 
للضرب حتى الموت في كابول بتهمة 

حرق المصحف كانت بريئة.
وقال الوزير ردا على أسئلة 

النواب "إن التهمة التي وجهت إلى 
فرخندة كانت خاطئة. كانت امرأة 

متدينة ولم تكن لها أي عالقة (بحرق 
المصحف) كانت بريئة. من المؤلم 

أننا لم نتمكن من حماية امرأة تقية، 
نأمل أال يتكرر هذا".

ولم يتدخل رجال الشرطة عندما 
تعرضت فرخندة للضرب، كما بينت 

األشرطة التي تم تداولها على 
االنترنت.

وأعلنت وزارة الداخلية األفغانية 
توقيف 13 شرطيا عن العمل بنيهم 

مسؤول شرطة الحي الذي وقعت 
فيه الحادثة، وحجز أكثر من عشرة 

أشخاص على عالقة بها.
في المقابل تظاهر نحو 200

شخص في كابول بالقرب من المكان 
الذي أحرقت فيه جثة فرخندة 

بمشاركة نساء وضعن أقنعة ورقية 
تمثل وجهها الدامي. 

وتوضح الحادثة عدم قدرة 
السلطات األفغانية بعد على إحكام 

السيطرة على البالد بشكل كامل بعد 
بدء انسحاب قوات التحالف الدولي 

من قواعدها هناك.
وفي 2012، آثار حرق المصحف 

في قاعدة باغرام االميركية أعمال 
عنف استمرت خمسة أيام.

فــــــي وقت باتت فيه احلكومة التركية على مشــــــارف التوقيع على اتفــــــاق حلل النزاع مع 
األكراد الذي اســــــتمر لعقود، يقف أردوغان كحجر عثرة في ســــــبيل حتقيق هذه اخلطوة 

التي يعول عليها املاليني من األكراد واألتراك إلرساء السالم في البالد.

باختصار

«الحكومـــة لن تقوم بـــأي خطوة إضافية على طريق الســـالم مع 

املتمرديـــن األكـــراد طاملـــا لم يلق حـــزب العمال الكردســـتاني 

السالح».
 رجب طيب أردوغان 
الرئيس التركي

«أنا واثق من أننا ســـننجح مهما حصل مـــن خالفات أو اختالف في 

وجهات النظر. ينبغي أن ندفن نهائيا الكراهية وثقافتها والعنف 

واألسلحة». 
أحمد داود أوغلو
 رئيس الوزراء التركي

«من املرجح أن تبرم القوى العاملية وإيران اتفاقا ســـيئا. رغم أننا 

ضد االتفاق بشكل عام، إال أنه إلى حني االنتهاء منه فإننا سنشير 

إلى الثغرات واملصاعب».
يوفال شتاينتز
 وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي

الرئيس األميركي يبحث عن مجد شخصي أو هو ال يدرك أبعاد سياساته املتسرعة



} صنعاء - مثل تبني تنظيم الدولة اإلسالمية 
لعمليـــة تفجيـــر مســـجدين يؤمهمـــا أنصار 
الحوثـــي باعتبار انتمائهم للشـــيعة الزيدية، 
تحوال نوعيا في الصـــراع داخل اليمن، حيث 
يشـــهد شـــدا وجذبا بين المكونـــات العقدية 
واالجتماعيـــة والسياســـية للبلد الذي وجدت 
فيه إيران موطئ قدم للتمدد في منطقة الخليج 
جنوبا بعد تمددها شماال في العراق وسوريا.
الخبـــراء والمحللون يرون أن تبني داعش 
لتفجير المسجدين الشـــيعيين يفتح الصراع 
في اليمن على مصراعيه بين السنة والشيعة، 
وبيـــن إيـــران والدول الســـنية فـــي المنطقة، 
ويحـــول الصـــراع إلى هرم ثالثـــي األبعاد ما 
بين الحوثييـــن والقاعدة وتنظيـــم الدولة ما 
سيســـاهم في ربط خاليا داعش ببعضها من 
العراق وســـوريا إلى شـــرق أفريقيـــا وغربها 
وشـــمالها، من حركة الشباب الصومالية التي 
ال زالـــت تراوح مكانها فـــي البيعة لداعش من 
عدمهـــا مـــرورا بليبيا وتونس وتيـــار أنصار 
الشـــريعة وملحقاته من الفصائـــل التي تدين 
بالـــوالء للبغدادي، وصوال إلى بوكو حرام في 

غرب القارة األفريقية.
جان بيار فيليو األســـتاذ بمدرسة باريس 
للشؤون الدولية يقول ”مع االعتداءات األخيرة 
ُيظهر تنظيم داعش قدرته على تنســـيق عملية 
توســـع كبيرة، أوال في ليبيا ثم تونس وأخيرا 
اليمـــن دون نســـيان مبايعة بوكـــو حرام في 

نيجيريا“.
كما يـــرى بعـــض المتابعيـــن للوضع في 
اليمـــن أن داعـــش يريد الحلول مـــكان تنظيم 
القاعـــدة ومحاولـــة اســـتقطاب عناصـــره في 
خطـــة لمواجهة التمدد اإليراني من خالل دعم 
طهران للحوثيين على حساب المكون السني 
كما تفعل في ســـوريا والعـــراق، حيث أن دعم 
طهران لنظام دمشق وتشكيلها لقوات الحشد 
الشعبي للوقوف بجانب التحالف الدولي ضد 
داعش ومســـاندة الحكومة العراقية الموالية 

لها، جعل التنظيم المتشـــدد يتدخل في اليمن 
من أجل تحويـــل دفة الصراع وتقليص ضغط 
التحالـــف الدولـــي على عناصره فـــي العراق 

وسوريا.
يبدو من خالل هذه النظـــرة التحليلية أن 
الفترة المقبلة يمكن أن تشـــهد تكوين حشـــد 
شـــعبي في اليمن مشابه لما يوجد في العراق 
يكـــون مدعومـــا من إيـــران بحجـــة التصدي 
لداعـــش، وهـــذه الحجـــة التي اتـــكأت عليها 

طهران للتدخل في العراق.
الحشـــد الشـــعبي اليمني قد يـــرى النور 
مستقبال في ظل الوالء الحوثي لوالية الفقيه، 
ما ســـيمكن طهران من التمدد فـــي الخاصرة 
الجنوبية لـــدول الخليج وخاصة الســـعودية 
لتكون المواجهة بالوكالة بين السنة والشيعة.
البـــالد تعيـــش منذ أشـــهر وضعـــا أمنيا 
منفلتا، نتيجة تغييب قـــوات الجيش واألمن، 
وسيطرة شبه كاملة على سالح الدولة من قبل 
ميليشـــيات الحوثي، المحسوبة على المذهب 
الشـــيعي، ومحاوالتها المستميتة مّد نفوذها 
بقوة السالح، نحو غرب ووسط وشرق اليمن، 

وحاليا نحو عدن كبرى مدن الجنوب.
الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصـــور هادي 
اعتبر االعتـــداءات االنتحارية التي شـــهدتها 
صنعاء تهدف لدفع اليمن إلى ”أتون الفوضى 
واالقتتال“. كما شـــدد هادي على أن ”التطرف 
الشـــيعي الـــذي تمثلـــه ميليشـــيات الحوثي 
المسلحة والتطرف السني الذي تمثله القاعدة 
كالهما وجهـــان لعملة واحدة ال يريدان الخير 

واالستقرار لليمن وأبنائه“.
الرئيـــس هـــادي علـــق علـــى دعـــم إيران 
للحوثيين في انقالبهم على الشرعية بقوله ”لن 
تثنينا تلك الممارسات المجنونة والالمسؤولة 
عن تحملنا المسؤولية حتى نوصل البالد إلى 
بر األمان وليرتفع علم الجمهورية اليمنية على 
جبل مران في صعدة بدال من العلم اإليراني“. 
وفي ما اعتبره البعض من المحللين ردا على 
كالم هادي واتهامـــه للحوثيين بالوالء إليران 
قال عبدالملك الحوثي، ”إن ما يســـمّى ’اللجنة 
الثورية‘، ال يستهدف المحافظات الجنوبية أو 
أبناؤها وإنما يســـتهدف القـــوى اإلجرامية“. 
وقـــال إن ما ســـماها ”قوى الشـــر واإلرهاب“،  
تمارس اإلجرام والقتل بحق الشـــعب اليمني 

وقد حان الوقت لوضـــع حد للقاعدة وداعش.
هـــذا الصـــراع بيـــن هـــادي والحوثيين أخذ 
منعرج الالعودة بالنسبة إلى الوضع المتأزم 
في اليمن، ولعل الدعـــوة إلى النفير العام من 
قبل الحوثييـــن ألنصارهم قد تكـــون البوابة 
التي تدخل منها طهران لمزيد دعم أنصار الله 
الموالية لها، من خالل إنشـــاء حشـــد شعبي 
يمني يكون أداة لوالية الفقيه للســـيطرة على 
البالد واحتوائها وبث الفرقـــة الطائفية بين 

مكوناتها.
الكاتب والباحث السياسي اليمني نجيب 
غالب يقول ”الحوثي قلـــب الطاولة الوطنية، 
ومـــا يقوم بـــه الرئيـــس هادي فيمـــا يخص 
إعادة بناء المؤسســـة العســـكرية باالستناد 
علـــى الجغرافيا ليس ســـوى انعكاس للوعي 
الـــذي فرضتـــه الجماعة الحوثيـــة التي تريد 
االســـتيالء على القوة العســـكرية واألمنية“. 
وأضاف غـــالب ”ال نســـتغرب أن كل محافظة 
ســـتطالب بتجنيد آالف من أبنائها، واألحزاب 
كذلـــك، ليغـــدو الجيـــش عصبيات بـــال هوية 
وطنية وبـــال عقائد موحدة“. إيـــران لها حلم 
قديم متجدد وهو السيطرة على باب المندب، 

المنفذ البحري المهـــم على البحر األحمر بما 
يمثله من اســـتراتيجية اقتصادية وعسكرية، 
والسبيل إلى ذلك وجدته طهران في الحوثيين 
لجعلهم ميلشـــياتها فـــي المنطقـــة، وقد عبر 
الرئيـــس اليمني عن هـــذا الـــوالء والتحالف 
بيـــن أنصار اللـــه ووالية الفقيـــه من خالل أن 
الحوثيين يعملون على نقل التجربة اإليرانية 

إلى اليمن.
دول الخليج العربـــي باعتبارها المتضرر 
األول مـــن التمـــدد اإليراني فـــي المنطقة عبر 
أذرعها المنتشـــرة في العراق وسوريا ولبنان 
والبحرين وأخيرا في اليمـــن عبر الحوثيين، 
اعتبرت أن ما يقع في اليمن من أعمال إرهابية 
تســـتهدف أمـــن البالد واســـتقرارها ومّســـا 
بالشرعية الدســـتورية وإثارة للفتنة الطائفية 
وتمزيقا للنســـيج االجتماعي للشعب اليمني 

ووحدته الوطنية.
عبداللطيـــف بن راشـــد الزيانـــي، األمين 
العام لمجلـــس التعاون الخليجـــي، دعا كافة 
القوى السياســـية ومكونات المجتمع اليمني 
إلى التمسك بالتوافق الوطني وتغليب العقل 
والحكمة، بعيدا عن اســـتخدام القوة، لتفويت 

الفرصـــة على كل من يحاول زعزعة أمن اليمن 
واســـتقراره وجـــره نحـــو الفتنـــة الطائفيـــة 

والصراع.
كل هذه المؤشـــرات، التي تـــرى أن اليمن 
مقـــدم على منعـــرج خطير من خالل انتشـــار 
عمليـــات اإلرهـــاب والقتـــل، تؤكـــد أن طهران 
هي الفاعل األســـاس على الساحة السياسية 
فـــي اليمن من خالل وكالئهـــا الحوثيين رغبة 
فـــي تفجير الصراعات الطائفيـــة في المنطقة 
ليتحول الصراع السياســـي على السلطة إلى 
حرب طائفية بين السنة والشيعة، خاصة بعد 
دخـــول داعش على خـــط المواجهة مع أنصار 
الله ومحاولته أخذ موقع تنظيم القاعدة بغية 

التوسع مقابل التمدد اإليراني في المنطقة.

} دبي - النـــص المكتوب على راية ”داعش“ 
هـــو الشـــعار األكبـــر والمركـــزي مـــن ناحية 
االعتقاد في اإلســـالم، وهو اإلقرار واالعتراف 
الســـياق  وأن  وفردانيتـــه،  اللـــه  بربوبيـــة 
الموّصـــل لهـــذا االعتقـــاد يكون عبـــر اإلقرار 
بالدين اإلسالمي متمثال في االعتراف برسالة 
النبي الكريم محمد (عليه الصالة والســـالم). 
هي استحضار للمطلق،  فـ“الراية الداعشـــية“ 
مطلق االعتقاد بوحدانية الله، ومطلق السياق 
التكويني له والمتمثل بالتجّسد الزمني األول 

له في اإلسالم كتجّسد للدين.
ينهـــض الفكـــر األصولي بشـــكل عام على 
أســـاس عمليتي: االرتداد والتصلب، فهو فكر 
إرجاعـــي نحو المركـــز، والعالقة مـــع المركز 
عالقـــة مع الجوهـــر الثابت فـــي هيمنته على 
الفضاء، فهو فكر يتســـم بالصالبة والممانعة 
واالرتداد، ويحذر من كل مســـاءلة جوهرانية، 

من شأنها أن تخلخل قواعد المركز.
وبالمقابـــل، فـــإن التقني يتســـم بصفتين 
نقيضتيـــن، همـــا: المرونـــة واالمتـــداد، هـــو 
حالة سائلة تتســـرب بهدوء، وتمأل التشققات 
في جســـد الوعـــي، فيصبح دماء ُتكســـب هذا 
الجســـد الحياة، وقد تتحـــول إلى حالة غازية 
يصعـــب القبض عليهـــا وموضعتها بالثبات، 
ألن الجوهـــر الذي يخصها صفتـــه االنفالت، 

والرحيل واالبتعاد.
كاســـم للمجلة  يبـــدو أن اختيـــار ”دابق“ 
جاء مشـــحونا، وكاســـتعارة لواقعة تاريخية 
التي انتصر  تتمثل فـــي معركة ”مرج دابـــق“ 
فيهـــا العثمانيون علـــى المماليك عـــام 1516، 
ليعيـــدوا إحياء الخالفة بعـــد أن قضى عليها 
الغـــزو المغولي عـــام 1258، وتحولت بعد ذلك 
إلى مجرد اســـتعارة اســـمية من دون مفاعيل 
ســـلطان وهيمنـــة. فالتســـمية تبـــدو كأنهـــا 
اســـتعارة مزدوجـــة: فمـــن ناحيـــة، إحياء ما 
انقطع مـــن فعاليـــة الخالفة العباســـية التي 

تميل إليها داعش، من جهة شـــرعية االنتساب 
للرســـول وقريـــش، ومن ناحية أخـــرى إحياء 
لقـــوة العثمانييـــن الذين توســـعوا كثيرا في 
البـــر األوروبي حتى وصلوا حدود فينا. وكأن 
التاريخ سيعيد صياغة نفسه على أساس هذه 

االستعارة على يد داعش.
وقد مثل الكالم المكتوب على لوحة غالف 
المجلة إشـــارة إلى عـــودة الخالفة على أيدي 
داعش فـــي المنطقـــة، بتقارير تؤكـــد ذلك في 
الشـــام والعراق التـــي كانت طريقا وســـبيال 
تمثل بتنـــاص تاريخـــي وديني مـــع الهجرة 
النبوية، فالهجرة الداعشية هي طريق الخالفة 
واالستخالف الذي وعد الله به، ليكون الناس 
على ملة إبراهيم عليه الســـالم، (ملة) الخالفة 

الجديدة.
وتبـــدو فعالية التناص الديني والتاريخي 
بأنه يمنح الوقائع المتناصة ســـلطة تأثيرية 
قوية تزخر بقيـــم ومعاٍن خالصة؛ توفر برهنة 
على مشروعية الفكرة المستجدة في االستلهام 
للماضـــي، ويشـــي بهمـــوم منتـــج التنـــاص 
(داعـــش) وغاياته، حيث يكـــون المتناص به 
مصدرا يكســـب المتناص إليـــه برهانا ودليال 
على كبرياء الفكرة لعودة األمة بعد انكسارها. 
وكل ذلك يشتغل بال وعي المتلقين المنفعلين، 

وفق تداعيات متحررة من النقد الواعي.
لـــم تكـــن تصاميم غـــالف مجلـــة ”دابق“ 
اعتباطيـــة، بل خضعت لتقنيـــات إنتاج قامت 
على أســـاس تعظيـــم الفكرة المنتقـــاة كفكرة 

مركزية أساسها التعظيم، ويمكن مالحظة ذلك 
بجالء في كل تصاميم أغلفة المجلة؛ فقد عّظم 
غالف العـــدد األول العبارة ”عـــودة الخالفة“ 
لتكون المشـــهد الـــذي يمكن قراءتـــه ورؤيته 
في الوقت ذاته على غـــالف العدد، وهو إبراز 

للفكرة على حساب الجغرافيا-الخارطة.
معّظمـــا  الثانـــي  العـــدد  غـــالف  وجـــاء 
لصورة الســـفينة التي تشـــق أمـــواج البحر 
لتعلـــن انتصارها عليها، وقد ســـاند التعظيم 
التصويري للســـفينة الذي جاء من أسفل إلى 
أعلـــى ليظهـــر كال مـــن ضخامتهـــا والحكاية 
المســـتقرة في المخيال الجمعي بوعي الناس 

من أن السفينة انتصرت على الطوفان.
وبالنظر إلى العدد الرابع، نرى أن الصورة 
التي تم اختيارها لكنيسة القديس بطرس في 
الفاتيـــكان، وهي صورة تبدو فيها (جرســـية) 
الكنيســـة منتصبة كأعلى شـــيء فـــي المكان، 
ليســـتفاد من هذا التعظيم حين يستبدل أعلى 
المعّظم -الصليب- براية داعش، وبذا تشترك 
كل منّبهات العظمة في الصورة إلنتاج تعظيم 
للنصر الذي سيغير وجه المكان. يضاف إليه 
وضع الراية الداعشـــية بحجـــم كبير وخفاق 

أعلى الجرســـية في كنيســـة القديس بطرس، 
وإزالـــة الصليـــب تعظيـــم للنصـــر والكبرياء 
المتحلـــم. وتبقى الكلمـــة الجامعـــة لكل ذلك 

”الجهاد“.
بنـــاء على مـــا تقدم مـــن قراءة لســـيمياء 
األعـــداد المذكـــورة مـــن مجلة داعـــش، يمكن 
الخلـــوص إلى أن التنظيـــم يجمع بين صالبة 
الفكرة المتمثلة في االعتقاد وســـيولة األداة، 
حيث تكون الثانية في خدمة األول، من دون أن 
تتحول الفكرة كاعتقاد إلى حالة من السيولة، 
بينما مثل نفاذها إلكترونيا حالة سيولية تنفذ 
من المسارب التي يتيحها عالم اإلنترنت. فقد 
وفر لها الفضاء اإللكتروني القدرة على تقديم 
نفســـها من خـــالل الخطابات والتســـجيالت 

والصور والمجالت والمنشورات.

خالصـــة من بحـــث جمـــال أبو الـــرَّب ’داعش 
ومنصاتهـــا اإلعالميـــة مـــن التأســـيس إلـــى 
التواصـــل‘، ضمـــن الكتاب 99 (مـــارس 2015) 
منصـــات الميديـــا الجدية والعنـــف المقدس“ 
للدراســـات  المســـبار  مركـــز  عـــن  الصـــادر 

والبحوث- دبي.
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مثلث العنف يضع اليمن على طريق الحرب األهلية

تمدد اإلرهاب نتيجة لتزاوج الفكر األصولي مع التقنية الحديثة

ــــــة ومحاولتها االنقالب على الشــــــرعية  ــــــد من املدن اليمني ــــــة على العدي الســــــيطرة احلوثي
مبساعدة إيرانية جعلت تنظيم داعش يدخل على خط الصراع في البلد املنهك اقتصاديا 
ــــــوع عقديا ما ينذر بتحول اليمن إلى بؤرة صراع بني التنظيمات اجلهادية املتطرفة،  واملتن

وهذا الصراع قد يعرض البلد إلى حرب أهلية يكون اليمنيون وقودها.

اســــــتلهام املاضي بالنســــــبة إلى احلركات اجلهادية ميكنها من سلطة تأثير تستمد منها 
مرجعيتها، فهذا الفكر األصولي فكر اســــــترجاعي ممانع وارتدادي. هذا املاضي حسب 
حركات مثل داعش ال يســــــاءل وال يقبل االختالف أو الّتأويل أو االجتهاد ما يجعل مسألة 

جتديد اخلطاب الديني من أولى أساسيات التصدي لهذا الفكر الرجعي.

 هل تصنع طهران حشدا شعبيا لصنعاء على غرار بغداد

[ صراع الحوثيين والقاعدة وداعش يثبت قدم إيران إقليميا [ تمدد طهران جنوب الخليج ينذر بمواجهة طائفية مدمرة

◄ نفى حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة، وجود أي أموال لتنظيم 

داعش في القطاع المصرفي 
اللبناني، كما أوضح ”أن مهمة 

مصرف لبنان هي إصدار التعاميم 
التي تؤمن منع دخول أموال غير 

شرعية إلى القطاع المصرفي“.

◄ قال بان كي مون األمين العام 
لألمم المتحدة في أحدث تقرير بشأن 

أفغانستان، إن مجموعة من قادة 
طالبان أعلنوا الوالء لتنظيم داعش 

ويسعون بشكل متزايد للحصول 
على تمويل وتعاون مع التنظيم.

◄ ذكرت تقارير أن الشرطة 
األندونيسية ألقت القبض على 

خمسة أشخاص بتهمة المساعدة 
في تجنيد وإرسال المسلمين إلى 
سوريا والعراق. وتقدر الحكومة 
األندونيسية أن 500 أندونيسي 

انضموا إلى تنظيم الدولة 
اإلسالمية.

◄ ذكرت صحيفة ”أو ستادو دي 
البرازيلية أن جل  ساو باولو“ 

مخاوف السلطات في البرازيل خالل 
دورة األلعاب األولمبية 2016 بريو 
دي جانيرو، تتركز حول الهجمات 

اإلرهابية التي قد يشنها تنظيم 
داعش. وبأن التنظيم المتشدد 

سيسعى لتجنيد بعض الشباب 
البرازيليين لالنضمام إلى ما يسمى 

مجموعة ”الذئاب المنفردة“.

◄ وجهت الحكومة األسترالية 
تحذيرات متزايدة إزاء خطر انتقال 
مواطنين إلى التطرف، حيث  قدرت 

عدد مواطنيها الذين يقاتلون بين 
صفوف الجهاديين بـ90 شخصا.

فعالية التناص الديني والتاريخي 

مشـــروعية  علـــى  برهنـــة  توفـــر 

الفكرة املستجدة في استلهام 

املاضي

◄

الصراع السياســـي على السلطة 

فـــي اليمن قـــد يتحول إلـــى حرب 

طائفيـــة بـــني الســـنة والشـــيعة 

برعاية إيرانية

◄

باختصار

«األمة اإلســـالمية تواجه مخاطر وتحديات كبيـــرة تقوض وحدتها 

وتطمس هويتها، تتمثل فـــي التطرف الفكري األعمى، والتعصب 

املذهبي، والتخندق الطائفي».
إياد أمني مدني
األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي

«تنظيم الدولة اإلســـالمية من خـــالل هجماته الدموية في تونس 

واليمن، أراد أن يعـــوض عن عدم تمتعه بأي نفوذ ميداني حقيقي 

في هذين البلدين». 
توماس بييريه
باحث متخصص في اإلسالم املعاصر بجامعة إدنبرة

«العمـــل العســـكري وحـــده غيـــر كاف ملواجهة تنظيـــم داعش 

املتشـــدد، وعلينا تجفيف موارد هذا التنظيم اإلرهابي ومنعه من 

غسل أدمغة الشباب املسلمني». 
سلطان بولك
رئيس اجلمعية اإلسالمية باملجر

دولة الخالفة ال تعترف بالكيانات السياسية وتنوعها، فملة السواد والشر والكفر عندها واحدة

عبدربه منصور هادي:

علم اليمن سيرتفع على 

جبل مران في صعدة بدال 

من العلم اإليراني



إبراهيم حسو

} يبقى الشـــعر في ديوان ”ســـبع مرايا لسماء 
واحدة“، للشـــاعرة جميلة عبدالرضا بتجريده 
وخشـــونته ورعونتـــه هو الذي يســـود ويقود 

الجمال إلى مبتغاه.
تعتمـــد الشـــاعرة فـــي ديوانها هـــذا على 
القصيدة التوليديـــة، أي كل جملة توّلد جملة، 
كل مفـــردة لها رصيـــف أو ضفة مـــن مفردات. 
زخـــم عميق من الكلمات فـــي دفقات صورية ال 

حـــدود لها، كأنها في اشـــتباك لغـــوي ال نهاية 
له، وهنا ســـّر جمالية نـــص جميلة عبدالرضا، 
ســـّر يكمـــن فـــي هـــذا االنبعـــاث الوجـــودي 
للمفردات أو لحقيقتهـــا الوجودية، وربما هذا 
هو الشـــعر الحقيقـــي؛ المكوث فـــي الحقيقة، 
فـــي المعرفـــة المتدفقـــة التي توّحـــد المطلق 
والكلمـــة الالمتناهية، وتعيد ارتباط األشـــياء 
ببعضهـــا البعض على طريقة رامبو والشـــعر 
ماوراء الطبيعي، أيضا خلق الشـــعر وتحليقه 
في فضاءات ومســـاحات لغويـــة ال قاع لها وال 
حدود مرسومة. في نصوص جميلة عبدالرضا 

القصيـــرة التي حملت عناويـــن وجودية نعثر 
على صمـــت وبوح مخفييـــن في تلك 
صمت  الشاسعة،  اللغوية  المســـاحة 
ملموس بعيون مجـــّردة، وبوح يكاد 
يتآكل من األلم األنثوي. إحساســـان 
يخلقان بؤرا جماليـــة قلما نجدها 
في الشعرية النسوية العربية، األلم 
الذي يقابله ابتسامة ما، والصمت 
والعزلـــة،  بالخـــوف  المصفـــى 
الصمـــت المباغت الـــذي يلمس 
ويالعبهـــا  القصيـــدة  أطـــراف 

بطريقة جمالية محببة.
 نـــص جميلة رغم تشـــابكه 

والتناقضـــات التـــي يحويهـــا، إال أنـــه 
يشـــعرك بوجـــودك كإنســـان يريـــد أن يتغلغل 

في الكلمـــة ويعيش فيها كجزء من إحساســـه 
ودواخلـــه وجوارحـــه، نـــص قابل 
ألن يكـــون ذلك الخيط الذي يصبغ 
وكشـــفا،  لغـــزا  ويزيـــده  الشـــعر 
فيختـــرق القـــارئ ويمتحنـــه فـــي 
لحظات شعورية ال يمكنه أن يلتقط 
خاللها أنفاســـه ويعبر عّما يحســـه 
من فجوات تحـــدث تلقائيا في ذوقه 
الشـــعري، ففي هكذا النصوص تكون 

الكلمات كاألمكنة الفارغة.
فـــي النصـــوص الطويلـــة نرتطـــم 
بالموســـيقى، موســـيقى بوزن أو دون 
وزن، موســـيقى محمولـــة علـــى أكتاف 
الصور المبعثرة والمبثوثة في تشكيالت 

وأيقونات تلّونها الشاعرة بريشة الحب.
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ثقافة

كاتبة سعودية تستعير 

شفاه الورد لتعيش أحالمها

الفنانة جاكي كازاريان أمام لوحة «مشروع 1915»، بإلينوي في شيكاغو األميركية، بمناسبة الذكرى املئة لإلبادة الجماعية لألرمن على يد العثمانيني

للنشــــر  ”الكفــــاح  دار  عــــن   - الريــاض   {
والتوزيع“، صدر كتاب بعنوان ”شفاه الورد“، 
للكاتبــــة الســــعودية أحــــالم جميل، وشــــارك 
الكتــــاب في معرض الريــــاض الدولي للكتاب 

في دورته األخيرة هذه السنة.
والكتاب يضــــّم بين ثناياه عّدة مقطوعات 
نثريــــة جــــاءت فــــي مئــــة وخمس وســــبعين 
صفحة، بلغة شــــاعرية تحّلــــت بصور ومعان 
وأخيلة عكســــت روح أحــــالم جميل اإلبداعية 
وتجربتها الشــــعورية في الحيــــاة، وتعاملها 
مع اآلخرين بأسلوب فضفاض سلس ال غرابة 
فيــــه وال جزالة، من أجل شــــّد انتبــــاه القارئ 
وجعله يتعايش مع النص ويشارك في عملية 

إبداعه وخلقه من جديد.
وتقــــول جميل عــــن باكــــورة أعمالها ”هو 
بســــتاني اإلبداعــــي األول الذي ســــقيته جّل 
اهتمامي، وقطفت ثماره وشممت أريج أزهاره 
الفواحة من خالل كلماته البسيطة التي بحت 
بها، ومن خاللها عــــن تجربة أنثى عّبرت عن 
مكنوناتهــــا الذاتيــــة ومعاناتها بــــكل صدق 
وشــــفافية، وذلك واضح فــــي بعض العناوين 
كـ“بــــوح“ و“مناجاة“ و“ثرثــــرة“ و“مونولوج 
و“الحب  احتضــــار“  و“  و“ذهــــول“  النفــــس“ 
هــــو الدفء“ و“حس مؤرق“ و“حالة شــــعور“ 
و“جنــــون الهجــــر“ و“القصيــــدة التنهيــــدة“ 

و“شرود“ وغيرها.

صـــدر حديثا عن «الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة»، ضمن 

سلســـلة آفاق عربيـــة ديوان شـــعر بعنـــوان «تعدين أذن 

بقرة» للشاعر هاني جازم الصلوي.

صدر عن مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، كتاب للباحث 

عزام شـــعث بعنـــوان «تحديات التحول الديمقراطي في النظام السياســـي 

الفلسطيني»، يقع الكتاب في ٨٠ صفحة من القطع املتوسط. 

عن منشورات اتحاد كتاب املغرب، صدرت للقاص املغربي عبدالعالي 

بركات مجموعة قصصية بعنوان «شيء مربع وأجوف»، تقع املجموعة 

في ٧٥ صفحة من القطع املتوسط، وتضم ١٧ قصة قصيرة.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم إدارة الورش الفنية 
المحلية والدولية التابعة 

لقطاع الفنون التشكيلية بقصر 
الفنون بدار األوبرا، ورشتين 

في فنون الخط العربي، 
األولى بعنوان ”بالعربي كدا“ 

والثانية بعنوان ”الحروف 
هوية“، وذلك خالل الفترة من 

22 حتى 31 مارس الجاري.

◄ تشكل الدورة الثانية 
للمنتدى الدولي للموسيقى 
األفريقية والشرق أوسطية 
”موسيقى بدون تأشيرة“، 

التي تنتظم فعالياتها بالرباط 
من 11 إلى 14 نوفمبر القادم، 
فرصة أخرى اللتقاء مهنيي 

الصناعة الموسيقية بالمغرب 
ودول الجنوب، وفضاء 

لتسويق الفن الموسيقي 
األفريقي والشرق أوسطي.

◄ صدر حديثا عن ”دار أطلس 
للنشر“، ديوان بعنوان ”ترانيم 
للكاتب والباحث أحمد  ورقية“ 

سعيد.

◄ أطلق وكيل إمارة منطقة 
نجران السعودية عبدالله 

بن دليم القحطاني فعاليات 
مهرجان ”كلنا نحب التراث“ 

وذلك بمنتزه الملك فهد 
الوطني.

◄ كرم نادي مكة الثقافي 
األدبي، الشاعر الراحل حسين 
سرحان، خالل أمسية ثقافية، 

شهدت حضورا كبيرا من 
المثقفين واألدباء والشعراء.

◄ تنتظم فعاليات الصالون 
الدولي الجزائري للكتاب 

من 27 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 
القادم. 

باختصار

أسامء كوار
} اختتـــم أول أمس معـــرض الكتاب بباريس، 
الـــذي شـــهد مشـــاركة عربية خجولـــة، لم تكن 
فـــي مســـتوى الحـــدث، إذ اقتصـــر الحضـــور 
العربـــي الملحـــوظ علـــى الجزائـــر، ممثلة في 
وزارة الثقافة ودور النشـــر الخاصة، ومشاركة 
الســـعودية، ممثلـــة بوزارة  المملكـــة العربية 
التعليـــم العالي والملحقيـــة الثقافية بباريس، 
وهمـــا الجناحان اللذان اســـتقطبا زوارا كثرا، 
مع مشـــاركة محتشمة للبنان وعمان واإلمارات 
ومصر، ممثلة ببعض دور النشـــر الخاصة، مع 

غياب شبه تام لتونس والمغرب.

تهافت على املعرض

التهافـــت الكبير للقراء على معرض باريس 
الدولي للكتاب، جاء الكتشـــاف األدب البرازيلي 
وغيـــره، واالطـــالع علـــى صالون الرســـومات 
والكاريكاتير الذي نظـــم على هامش المعرض 
لمدة 4 أيام وعلى مساحة 300 متر مربع، حيث 
عرضت تصاميم أصلية مـــن ألبومات مبدعين 
ومؤلفيـــن لـــدور النشـــر. كمـــا شـــهدت أروقة 
الصالـــون الحدث من خالل عرض ”السلســـلة 
السوداء“، وهي المجموعة األسطورية للعمالق 
”غاليمـــار“، حيث رفـــع النقاب عن 70 ســـنة من 

األرشيف المتميز والمنفرد. 
وعلـــى ركـــح هـــذا الصالـــون المنظـــم في 
المعـــرض الدولي للكتـــاب تعاقـــب الكثير من 

المشـــاهير الذين عرضوا تجربتهم وناقشـــوا 
المســـائل المطروحـــة، إذ كان الحضور مميزا 
لكتـــاب أفالم الرعب، التي أصبحت تســـتهوي 
الكثير من الشـــباب، أمثال األميركية باتريسيا 
ماكدونالد، والفرنســـي ماكســـيم شتام وأيضا 

دومينيك مانوتيه وهيرفي لو كور.
لقـــد أدرك المنظمون منذ ســـنوات أن هناك 
طابعـــا خاصا يســـتقطب الشـــباب، والمتعلق 
بكتـــب الفن والطبخ، ولذلـــك عملوا على توفير 
مثـــل هذا النوع من الكتب في أجنحة الصالون 
وعرضهـــا في نســـخ أنيقة، وقد عرفـــت إقباال 

كبيرا لفئة الشباب رغم أسعارها المرتفعة.
وكعادتـــه، تنـــوع برنامج معـــرض باريس 
الدولـــي للكتـــاب فـــي هـــذه الطبعـــة، فتضمن 
منصـــات أدبيـــة، كانـــت ملتقـــى بين الشـــرق 
والغـــرب، في مزيـــج بين أدب الطفـــل الخيالي 

والعلمي وأدب الشباب واألدب العالمي. 
وُنظمت لقاءات ألدباء مـــع قرائهم، فحضر 
العالـــم العربـــي بمشـــرقه ومغربه بدور نشـــر 
معـــدودة على أصابع اليد، ولكـــن ذلك لم يمنع 
امتـــزاج الثقافـــات بيـــن الغرب والشـــرق في 
حضـــور مكثـــف ألدبـــاء وكتـــاب عـــرب، أمثال 
األعـــرج  وواســـيني  داود  كمـــال  الجزائـــري 
وأحالم مســـتغانمي، وكان الجنـــاح الجزائري 
محاطا بأجنحة تونـــس ولبنان وقطر وطهران 
واإلمارات ممثلة بالشـــارقة، والمملكة العربية 
السعودية ممثلة في الملحقية الثقافية بباريس 
التابعة لوزارة التعليـــم العالي. جناح المملكة 
العربيـــة الســـعودية القى إقباال جيـــدا للزوار، 
رغم أنـــه كان بمثابـــة تمثيل رســـمي أكثر من 
أن يكـــون تمثيال لعرض الكتـــاب وبيعه، حيث 
حظي الجناح السعودي بزيارة مانويل فالس، 
رئيس الحكومة الفرنســـية وجـــاك النغ، رئيس 
معهد العالم العربي، والعديد من الشـــخصيات 

األخرى.

وتعد هذه المشاركة الثالثة لوزارة التعليم 
العالي الســـعودية في معـــرض باريس الدولي 
للكتـــاب من خالل الملحقيـــة الثقافية بباريس. 
وقد صرح مســـؤول الملحقية الثقافية إبراهيم 
أن ”مشـــاركة المملكة في  البلـــوي لـ“العـــرب“ 
معرض باريس ومن خالل وزارة التعليم، تأتي 
في سياق تســـجيل الحضور الفاعل في ميدان 
النشـــر والمعرفة وتوطيد جسور التواصل مع 
الثقافـــات األخرى عبر التعريـــف بدور المملكة 
الفاعـــل مـــن خالل اإلنتـــاج الفكـــري والثقافي 

والعلمي المتنوع“.

بني الحضور واالمتناع

300 كاتـــب ومؤلف تعاقبـــوا على منصات 
توقيـــع مؤلفاتهـــم، فحضرت الروايـــة العربية 
بنســـخها األصلية أو المترجمة أمثال: شريف 

مجدالني، وواســـيني األعرج وأميـــن معلوف، 
وجورجيا مخلوف حـــول روايتها ”الغائبون“، 
الحائزة على جائزة ”ليوبولد سيدار سنغور“، 
إضافـــة إلى حضـــور مـــارك المبـــرون صالح 
ستيتيه وكذلك ليديه ســـالفيير، الحاصلة على 
جائزة غونكور 2014، وســـيلفيا تيسون ودافيد 
فونكينـــوس. كما وقع تنظيم موائد مســـتديرة 
بأجنحـــة دور النشـــر، حيـــث دارت نقاشـــات 
أدبيـــة وحضاريـــة وثقافيـــة وتاريخيـــة حول 
مســـائل متعـــددة، بحضـــور قامات مـــن األدب 
العربي والغربي المترجم للغات عدة، كباتريك 
موديانو فـــي دار غاليمار، وديدييه دوكوان من 
أكاديميـــة غونكـــور، وقد غاب هنـــري لورنس 
الـــذي كان مقررا أن يلقي محاضـــرة عن كتابه 
”إرنســـت رونان“، العلم والديـــن والجمهورية، 
عن منشـــورات أوديـــل جاكوب التـــي قاطعت 

المعرض.

العديد مـــن دور النشـــر، قاطعـــت معرض 
باريـــس مثل العديد مـــن الناشـــرين التابعين 
لمجموعـــة هاشـــيت ودار غراســـيه، فيارد أو 
كالمان- ليفـــي، والتـــاس ودار أوديل جاكوب. 
وقد صرح آرنو نوري، الرئيس التنفيذي لشركة 
هاشيت للكتاب عن غيابهم عن معرض باريس 
بــــ“أن دور النشـــر الكبيرة قررت هذه الســـنة 
االســـتثمار فـــي مواردها في معـــارض أخرى، 
وقـــررت عـــدم المشـــاركة في صالون فرســـاي 

بباريس“. 

معرض باريس الدولي للكتاب نجاح رغم غياب كبار الناشرين

على الرغم من أن عدة دور نشــــــر قاطعت معرض الكتاب بباريس لهذه الســــــنة 2015، إال 
أنه شــــــهد إقباال متميزا للزوار من كل الفئات، خاصة مع وجود البرازيل، كضيف شرف، 
ــــــا برازيليا، قادمني من مدينتي كراكوفيه ووركلو، اللتني أدرجتا  إلى جانب حضور48 كاتب
في برنامج محور املدن املســــــتضافة، إضافة إلى حضور 22 كاتبا بولونيا. ما منح الزوار 
فرصة الكتشاف التقاليد األدبية اجلديدة والتعرف على املؤلفني اجلدد، والسفر والسياحة 
واكتشــــــاف قصص ملغامرات أدبية متميزة. الدورة اخلامسة والثالثون من املعرض، التي 
احتضنتها أبواب فرساي الباريسية من 20 إلى 23 مارس اجلاري، استقطبت اهتمام أكثر 

من مائتي ألف زائر، وقرابة 1200 ناشر جاءوا من 50 بلدا.

مشاركة عربية محتشمة في معرض 

باريس عدا بعض دور النشر الخاصة، 

مع غياب شبه تام لتونس واملغرب

 ◄

والناشرين  النشر  دور  من  العديد 

من  الــدورة  قاطعوا هذه  املعروفني 

معرض باريس للكتاب

 ◄

[ الحضور العربي محتشم في المعرض الفرنسي [ نجاح جزئي لجناحي السعودية والجزائر في هذه الدورة

جانب من الحضور في ورشة الخط العربي في جناح السعودية في معرض باريس للكتاب

عن ”دار األلســــــن“، ببيروت، صدر ديوان بعنوان ”ســــــبع مرايا لســــــماء واحدة“، للشاعرة 
اللبنانية جميلة عبدالرضا. وهو منوذج آخر رمبا كان أكثر احتداما وتصلبا في طروحاته 

وجمالياته ودهشته على كل األصعدة.

جميلة عبدالرضا تنظر في سبع مرايا للشعر



عواد علي

} يتعـــرض األنكليـــزي بيتـــر أكرويـــد فـــي 
إلـــى االحتمال  كتابـــه ”شكســـبير الســـيرة“ 
الذي بحـــث فيه ســـتيفن جرينبـــالت، وبارك 
هونـــان، وآخـــرون، وهـــو أن شكســـبير ربما 
كان مســـيحيا كاثوليكيا، أســـوة بأهل مدينته 
ســـتراتفورد، يتوصل أكرويد في تأمالته إلى 
أنـــه، من المرجـــح جدا، لم يكن مؤمنـــا البّتة، 
وبقـــي متجـــّردا، على نحو متعمـــد، حتى في 
المســـائل الخاصة به، أو الســـرية. ويبدو أن 
اهتمامه األساسي، خارج اإلبداع، كان منصبا 
على إدامة موارده المالية. ويســـتنتج أكرويد 
من ذلـــك أن شكســـبير ربمـــا كان بخيال جدا 
إلى درجـــة أن جيرانه في ســـتراتفورد كانوا 
يتذمرون منه، ويعيبون عليه اّدخاره الشعير. 
ومـــن عالمات بخله أنـــه أورث في وصيته 10 
باونـــات فقط ألحد فقـــراء المدينة، على الرغم 

من كونه ثريا.
يفترض أكرويد أن أســـرة شكسبير ساللة 
قديمـــة من أصول نورمانديـــة، وأن أول ظهور 

لهـــذه الكنيـــة فـــي الســـجالت األنكليزية كان 
عام 1248 لشـــخص يحمل االســـم ذاته قدم من 
قرية كلوبتون، معرفا القارئ بأســـرته، ومبينا 
الظروف التي عاشـــها مع والديه، ويستعرض 
المراحل التي مـــّر بها منذ طفولته والمدارس 
التي التحق بها، والعروض المســـرحية التي 
نشأ عليها حين كانت الفرق المؤدية لها تزور 
ســـتراتفورد، وكذلـــك الدقـــة والصرامة التي 
خضعت لها مدارس ذلك العصر، إلدراك دورها 
فـــي تدريب المجتمع ذاتـــه، ودورها في حياة 
الشـــعر من خالل العلوم المختلفة التي كانت 
تقدمهـــا من خـــالل مضامين النحـــو واللغات 
إلى فن الخطابة والثقافة الشفوية، التي كانت 
لزامـــا على كل شـــخص أن تكون لـــه حيويته 
الخاصة به من حيث اإللقاء واللفظ، والحوار.
يؤكـــد أكرويد أن شكســـبير كائن جنســـي 
على نحو مفرط، فمسرحياته فيها من البذاءة 
أكثر مما في مســـرحيات معاصريـــه. ويقارن 
بين هذا اإلفراط الجنسي في التأليف، والشّح 
أو البخل في حياتـــه االجتماعية، مؤكدا على 
أن مثل هذه التناقضات تزخر بها شـــخصيته 

في صورة شـــاعر غامض. لكن أكرويد يتجنب 
اتخـــاذ ســـونيتات شكســـبير مرجعـــا يحيل 
إلى حياته الشـــخصية، منبهـــا القارئ إلى أن 
مؤلفي السونيتات غالبا ما عبروا عن حاالت، 
أو قدموا صورا ذات عالقة ضعيفة بتجاربهم 

الحياتية.
وعلى الرغم من أن شكسبير، حسب مؤلف 
السيرة، ربما لم يكن يرى أسرته الخاصة أكثر 
من مرة في الســـنة، خالل حياته العملية، فإن 

نصوصه المسرحية تدور حول األسرة 
أكثر من نصوص معاصريه.

يصـــف أكرويـــد شكســـبير بأنـــه 
كان ذا نزعـــة محافظة فـــي معتقداته 
السياسية، وبأنه الكاتب المسرحي 
الوحيد فـــي عصره الـــذي نجا من 
فشـــريعته  التفويضـــات،  مشـــكلة 
تكشـــف عـــن أنـــه اســـتمّد الرؤية 
متعـــددي  للدهمـــاء  المعتمـــة 
الـــرؤوس، كما أنـــه كان، بوصفه 
”الكاتب  مجـــددا  مبدعا  فنانـــا، 
المسرحي األنكليزي األول الذي 
جعـــل من الغناء جـــزءا ال يتجزأ 

من المسرحية. وهكذا فإنه يعّد خالق المسرح 
الموسيقي“.

ويضيف بأن شكسبير كان حكيما، وبارعا 
في تجســـيد االتجاه الشعبي، فلم يكن يقتبس 
مّما يقرأه إّال مـــا يحتاج إليه فقط. إن مخياله 
كان استيعابيا واسع األفق ما جعل فنه يفيد، 

علـــى نحو مؤكد، مـــن تجربته ممثال، وعضوا 
فـــي فرقة مســـرحية أمدتـــه بنمـــاذج الممثل 
االسترجاعية  والتغذية  الدرامية،  لشخصياته 
الدائـــرة في حواره. لقد منحـــه العمل المغلق 
مع محترفي المســـرح حدة ومضـــاء أكثر من 
الكتاب المســـرحيين الذين لم يكونوا ممثلين 

مثله، ويفتقرون إلى براعته المشهدية.
يقارن أكرويد شكســـبير مع ديكينز ويجد 
تقاطعـــات مثيـــرة للفضول بينهمـــا، فاالثنان 
حققا نجاحا كبيرا وكتبا دون انقطاع، 
ولـــم يحـــظ أي منهمـــا بتعليم 
جامعي، األمر الذي يوحي بنوع 
مـــن التناقـــض الظاهـــري، ذلك 
أن كبـــار الكتاب الذين أســـهموا 
فـــي اللغـــة األنكليزيـــة ينحدرون 
مـــن أوســـاط وبيئـــات متواضعة، 

ويفتقرون إلى التعليم العالي.
يعتبـــر بيتر أكرويد من أشـــهر 
فـــي  المعاصريـــن  الســـيرة  كّتـــاب 
بريطانيا، فقد ارتبط اسمه بسير أبرز 
األدبـــاء األنكليز ديكنز، وليم بليك، ت. 
س. إليوت، توماس مور، وشكســـبير. 
ومن أبرز رواياتـــه: أوراق أفالطون: النبوءة، 
شـــاترتون، الضوء األول، منـــزل الدكتور دي، 
أضـــواء لنـــدن، والخـــّراط. وهـــو يجمـــع في 
أســـلوبه الروائي بين تقنيات متعددة أكثرها 
أهمية النـــوع الذي يلغي الحـــدود بين كتابة 

السرد التخييلي وكتابة السيرة.
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ثقافة
عـــن دار مســـكيلياني للنشـــر والتوزيع صـــدرت مؤخرا طبعة 

جديدة من رواية إيزابيل اللينـــدي «الحب والظالل»، ترجمها 

صالح علماني.

اســـتضاف برنامج ثقافي أقيم في فندق هوليداي انترناشـــينوال في 

الشـــارقة الكاتب واملمثل والشـــاعر املغربي عبدالحـــق زروالي، وتم 

ذلك ضمن فعاليات أيام الشارقة املسرحية. 

بعد تعرضه مؤخرا إلى اســـتهداف من قبل مسلحني اثنني قتال نحو ٢٣ 

شخصا أغلبهم سياح أجانب، أعاد متحف باردو بتونس العاصمة أمس 

الثالثاء فتح أبوابه أمام الزوار بشكل طبيعي.

مخلص الصغير

} ربما لم يبرح الشـــاعر الفلســـطيني يوسف 
عبدالعزيـــز بعد بيته األول، وهو ال يزال طفال، 
لـــم يكبر، إذ توقف الزمـــن عنده منذ كان عمره 
أحـــد عشـــر عاما وكوكبـــا، عندما غـــادر بيته 
وأرضه فلســـطين مضطّرا نحـــو األردن، بعد 
اندالع حرب 67. وربما كان البيت، إلى أن صار 
الشـــاعر نفســـه مثل بيت متنقل يمشـــي على 
قدمين، وهو ينشـــد القصيـــدة التي لم يكتبها 
بعد، مثلما ينشـــد البالد التـــي لم تتوقف عن 

األلم.

بيت الشاعر

حين يحكي الشـــاعر الفلســـطيني يوسف 
عبدالعزيـــز عن قصيدته، وعن بيته الشـــعري، 
عـــن ســـيرته، وبيته  فهـــو يحكـــي لـ“العرب“ 
الفلســـطيني، كأنمـــا يولد من جديـــد في هذا 
الحوار، بينما يستعيد البدايات، هنالك حيث 
ولـــد على كتف القـــدس، في قريـــة تبعد عنها 
بعشـــرة كيلومتـــرات، على أن مـــا كان يجذب 
الطفل يوســـف في قريته ”تلـــك الربى الفائرة 
باألزهـــار والضباب والســـماء الزرقاء“. حيث 
ولد في بيت قديم يضّم معصرة زيتون كبيرة. 
”كان ذلـــك البيـــت بيتنا الخاص بعـــد هجرتنا 
مـــن قريتنا األولى بجوار مدينة اللد“. ويحكي 
الشـــاعر أنه كانت ثمة مجموعـــة من األفاعي 
الصديقـــة التي تقيم في ســـقف البيت، وهو ال 
يزال يذكر ”تلـــك األفعى األم التي كانت تتدلى 
من السقف وتقترب منا وترفع رأسها وتتأملنا 
فتخاطبها أمي: أيتهـــا المباركة، نحن جيران 
ونحبـــك، وعند ذلك كانـــت األفعى تلتف عائدة 

إلى التواري في السقف“.
 كان بيتا جميال، ”يشـــبه في الواقع جسد 
األم“ هكذا يصفه الشـــاعر، ثم بعد سنوات من 
الطفولة، ســـوف تنتقل أسرة يوسف إلى بيت 
حديث، ”ولكن بجيوب من الطين خاطتها أمي 
بجـــدران البيت مـــن الخارج. وقـــد كانت تلك 
الجيـــوب فائرة بأزهار الياســـمين“. غير أنه، 
وبعد ســـنتين فقط، ســـوف تشـــتعل حرب 67، 
ليرحل الشاعر رفقة أســـرته إلى عمان. ”وكما 
حـــدث مـــع ناجي العلـــي، العظيـــم، حيث إنه 
عندما خرج من الوطـــن اعتقد أن عمره توقف 
فرســـم حنظلة، كذلـــك ال زلت أكتـــب القصيدة 
األولـــى مثل طفل. ففي ســـنة 1967، كان عمري 
11 عامـــا. شـــعرت أن العمر توقـــف معي. وقد 
اشـــتغلت في الكتابة على البيوت التي عشت 
فيها، حتى أحسســـت أننـــي تحّولت إلى بيت 

يتجول على قدمين“.

 وقـــد كتب الشـــاعر لهذا البيـــت مجموعة 
من القصائد، منهـــا قصائد بعنوان ”بانوراما 
البيـــت“ ومنهـــا قصيـــدة بعنـــوان ”الزيارة“، 
علـــى أن هـــذا الحنين إلـــى البيـــت ومحاولة 
اســـتحضاره ربما يشـــكل في نظره ”نوعا من 
االســـتعادة الرمزية للوطن“. ويضيف أن ”ثمة 
بيتا آخر في رأســـي أيضا، وهو بيت األســـرة 
الـــذي هدمـــه الصهاينة فـــي قريتـــي البويرة 
بجوار اللد“. وتلك بيوت ال يزال الشـــاعر يقيم 
فيها إلى اليوم، مثلما يقيم في بيت الشعر، وال 

يكتبه بل يسكنه ويقيم فيه.
في قصيدة أخرى، يقدم يوسف عبدالعزيز 
نفسه للقارئ على أنه ”سائس شعر“، بينما هو 
ال يقوى على تعريف الشعر، وال يزعم ذلك. عن 
الشـــعر يحكي الشاعر هذه المرة، قائال ”إنني 
ألنظر إلى الشعر نظرتي إلى الحياة العظيمة، 
بمـــا فيهـــا مـــن جماليـــات ورؤى وأحـــالم“. 
وبهذا االعتبار، فالشـــعر عنده إنما هو ”وطن 
صغيـــر“، على حـــّد تعبيره وإحساســـه، ”إنه 
يشـــبه فلسطين“، يقول الشـــاعر ”أحس دائما 

بالتشابه بين القصيدة وفلسطين.
 فالقصيـــدة التي أحـــاول أن أقبض عليها 
بعيـــدة ونائيـــة وعصية مثل فلســـطين، التي 
يغيبها االحتالل الفلســـطيني“، على أن كتابة 
الشـــعر في النهايـــة هي ”عملية شـــاقة مثلها 
مثل الوصول إلى فلســـطين“. والخالصة عند 
يوســـف عبدالعزيـــز ”هي أنني أكتب الشـــعر 
وأعتنقـــه، بينمـــا القصائد التـــي أكتبها هي 
رأســـمالي الوحيد“. من هنا، فإن ”وجودي في 
الحياة مرتبط بشكل مباشـــر بالشعر، وبدون 
الشعر أتهّدم، وال يبقى هنالك مبرر لوجودي“. 
وحين يقـــول الشـــاعر إنه يتهّدم، ويســـتعير 
فعـــل الهدم، فهو يحيل مرة أخرى على البيت، 

والبيت الفلسطيني تحديدا.

الكاميرا الشعرية

في ديوانه الشعري السابق ”قناع الوردة“ 
يخوض صاحبنا في سؤال الشعر، وهو يقترب 
من وضع الشـــاعر تجاه العالم. فالشاعر عنده 
يوجد ”في حالة ارتباك“ أمام األشـــياء، وأمام 
القصيدة نفســـها. عن ذلك، يقول إن ”ما أكتبه 
هو مجرد ظالل لقصائد نائية ومســـتحيلة. إن 
هذا الغموض الذي نحســـه كشـــعراء في حالة 
الكتابـــة، أو هـــذا االرتباك أمـــام القصيدة هو 
الذي يجعلنـــا نركض باســـتمرار وراء نجمة 
الشـــعر الغامضة“، بينما ”ال ســـقف للكتابة“ 
عنده، وال ثمة تعريف محّدد للشـــعر. ”أنا اآلن 
في عقدي الخامس، وال أعرف ما هو الشعر، وال 

ما هي المرأة“.
القصيدة عند يوســـف عبدالعزيز قصيدة 
مشـــهدية كمـــا يقـــول عنهـــا وعنـــه صديقـــه 
الفلسطيني الشاعر زهير أبوشايب. ويعترف 
الشـــاعر ”أكتب القصيدة المشهدية، وهي تلك 
القصيـــدة التي تتكئ على جماليات الســـينما 
والفـــن التشـــكيلي والمســـرح، باإلضافة إلى 
الســـرد“، هذه المرجعيات في اعتقاد الشـــاعر 

هي التي تستطيع أن ”تنقذ الشعر وتنقله إلى 
فضاء أرحب وأبعد مدى“. بينما هنالك مشاكل 

تعاني منها القصيدة الغنائية العربية. 
تلك القصيدة المسكونة، في نظره، بالبوح 
وهواجس الذات، حيث يمكن أن تطول أحيانا 
دون مبرر فني، ما ســـبب لها خلال في بنيتها، 

على حّد قوله ونظرته.
ومـــن خـــالل قصيدة المشـــهد يســـتطيع 
الشـــاعر أن يقبض جيدا علـــى القصيدة التي 
يرجوها، وأن ينقيها من الزوائد. ”لقد اهتديت 
إلـــى كتابة هـــذه القصيـــدة بعد الفتنـــة التي 
صادفتهـــا في الســـينما على وجـــه التحديد، 
وطبيعة اللقطة الســـينمائية، وبناء المشـــهد 
الســـينمائي، بانتقـــال الكاميـــرا مـــن مـــكان 
إلى آخـــر، فــيما هي تســـبـر أغوار المشـــهد 

المصـور“. 
أما أســـالف الشـــاعر فـــي هذه الشـــعرية 
البصريـــة، كمـــا يعّدهـــم، فمنهـــم ريتســـوس 
ونيرودا ولـــوركا، ومن العرب الشـــيخ جعفر 
ويوسف الصائغ، وخاصة درويش في دواوينه 
األخيرة. ”هؤالء كانوا أساتذتي في كتابة هذا 

النوع من الشعر“، بهذا يقّر الشاعر.
 يوســـف عبدالعزيـــز يحـــاول مـــن خالل 
القصيدة المشـــهدية أن ينتقي ما يراه مناسبا 
مـــن المشـــاهد، ”أحـــاول أن أقـــّدم مشـــاهدي 
يســـتمّد  والمبتكـــرة“.  الجديـــدة  الخاصـــة 

صاحبنـــا هذه الشـــعرية البصرية من شـــغفه 
بالســـينما وولعه باألفالم، وهـــو يتحّول مثل 
”كاميرامـــان“ يحمل على كتفـــه وقلبه ”كاميرا 
شعرية“، من أجل كتابة ”شعر سينمائي“، في 
مقابل وجود ”ســـينما شعرية أو شاعرية، مع 
تجارب اإلسباني كارلوس ساورا والمخرجين 
اإليطالييـــن بازولينـــي وفيللينـــي، والمخرج 

الروسي تاركوفسكي.
فهـــل يتحّول شـــاعر القصيدة المشـــهدية 
إلى كاتب سيناريو؟ ربما، يقول الشاعر، وهو 
يســـّر إلينا بأنه قد أنجز، قبل فترة، مجموعة 
من النصوص السردية التي اشتغل فيها على 

رسومات الفنان ناجي العلي. 
”وقد تشاورت مع أحد أصدقائي المخرجين 
لتنفيذ فيلم بعنوان «رأس حنظلة»، وهو عبارة 
عن قصة تستلهم روح رسومات ناجي العلي، 
أعالـــج من خاللها جانبا مـــن جوانب القيامة 

الفلسطينية المعاصرة“.

 [ شاعر أنقذ البيوت التي هدمها االحتالل بأن خبأها في قصائده

الشاعر يوسف عبدالعزيز: الشعر حلم يشبه فلسطين البعيدة

بيتر أكرويد وسيرة شكسبير

ال يكتب الشــــــاعر الفلســــــطيني يوسف عبدالعزيز بيتا من الشــــــعر، ولكنه يقيم فيه. في 
ــــــوان ”بانورما البيت“، يحلق بنا  ــــــه األخير ”ذئب األربعني“، وفي قصيدة طويلة بعن ديوان
الشاعر في سماء قريته األولى، لنطل معه على بيت طفولته. هذا البيت الذي هو مصدر 
الكائن، ومنبع الشــــــاعر، وفضاء األلفة واحلنني، بلغة باشــــــالر. ”رمبا كان هذا احلنني 
إلى البيت ومحاولة اســــــتحضاره يشكل نوعا من االستعادة الرمزية للوطن“، كما يقول 

التقت الشاعر وكان لنا معه هذا احلوار. الشاعر في حديثه إلينا. ”العرب“ 

عن دار جروس برس اللبنانية صدرت مؤخرا الطبعة العربية الثانية لكتاب ”شكســــــبير 
الســــــيرة“ ملؤلفه الشــــــاعر والروائي والناقد اإلنكليزي بيتر أكرويد وترجمها إلى العربية 
الســــــوري عــــــارف حديقة. وفي هذه الســــــيرة يخوض أكرويد تفاصيل شــــــتى عن حياة 
ــــــة، ورؤيته الفكرية والسياســــــية والدينية، ووضعــــــه االقتصادي،  شكســــــبير االجتماعي

وإنتاجاته الدرامية والشعرية، ومكانته اإلبداعية بني معاصريه.

شاعر يكتب القصيدة املشهدية 

التي تتكئ على جماليات الســـينما 

واملســـرح،  التشـــكيلي  والفـــن 

باإلضافة إلى السرد

 ◄

الشاعر دائما في حالة ارتباك أمام 

القصيدة وهـــذا ما يجعله يركض 

الشـــعر  نجمـــة  وراء  باســـتمرار 

الغامضة

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تعمل فانيسا بالوما المغربية 
اليهودية على تجميع وترتيب 
مئات التسجيالت في أرشيف 

صوتي فريد من نوعه في المغرب 
والعالم العربي بغرض صون 
الذاكرة وتعريف شباب اليوم 
بتاريخ مشترك جمع المغاربة 

باختالف انتماءاتهم وعقائدهم.

◄ سيعرف مهرجان ”صوت 
الموسيقي“، في نسخته الثانية 

مشاركة تسع جوقات مغربية 
وجوقتين أجنبيتين من أميركا 
والسنغال. وستبرمج فعاليات 

هذه الدورة في فضاءات ثقافية 
متنوعة بمدينة الدار البيضاء من 

8 إلى 12 أبريل القادم. 

◄ ينظم مختبر السرديات 
بمكتبة اإلسكندرية، بالتعاون مع 

لجنة القصة بالمجلس األعلى 
للثقافة مؤتمر ”مصر المبدعة: 

اإلسكندرية  الدورة األولى – 
والبحيرة“، وذلك يوم 31 مارس 

الجاري.

باختصار

سفر ولوعة

شرف الدين ماجدولين

سفر ول

فشرف ش

} في السبعينات من القرن الماضي دخلت 
إلــــى المغرب آالف النســــخ من فتــــاوى ابن 
تيميــــة في مجلدات أنيقة خضــــراء وزرقاء، 
تناهز خمســــة وأربعين مجلدا، مكتوب في 
الصفحة األولى مــــن كل مجلد منها العبارة 
التالية: ”يوزع مجانا“، كانت هدية تخطفتها 
األيــــدي في زمن كان الورق المجلد يدل على 
الســــفر النفيس، فقليلة كانــــت الكتب التي 
تباع بذلك النوع الفاخر من التسفير، أتذكر 
في هذا الســــياق ”موســــوعة معارف القرن 
العشرين“، و“لسان العرب“، الطويل طبعا، 

و“شرح ابن كثير“، و“األربعين النووية“.
 وبعــــد ذلك تطــــوع أفراد أنيقــــون لبيع 
سلســــالت كتب وروايــــات ومجالت مصرية 
في أســــفار مجلــــدة، تضم ثالثــــة أو أربعة 
إصــــدارات مجتمعة، علق بذهني شــــخص 
تاريخي في المغرب اســــمه ”مسعد صبحي 
األتربــــي“، مصــــري اختــــص فــــي تجليــــد 
إصــــدارات دار المعــــارف ودار الهــــالل، لم 
أغنم منهــــا اليوم بعد نهــــب مكتبات اآلباء 
واألجداد إال ســــفرين، أحدهمــــا يضم أربعة 
لطه  أعــــداد من مجلــــة ”الكاتب المصــــري“ 
حسين، واآلخر يضم ترجمة حافظ إبراهيم 
مع كتاب عن ”مصطفى  لرواية ”البؤســــاء“ 
كمال أتاتورك“، وكتاب عن ”الحرب العالمية 
الثانيــــة“ يحكي عن هجوم الجيش الياباني 
على ميناء ”بيــــرل هاربور“ األميركي، وكأن 
الكتــــاب يحكي عما يجــــري اآلن وهنا حين 
يقرن شخصيات البؤساء باالنقالب بالحرب 

الكونية.
 طبعــــا نعــــرف اآلن أن أغلــــب حــــركات 
اإلجــــرام الديني تســــتند فــــي عقيدتها لتلك 
الفتاوى، ذات التسفير النفيس التي وزعت 
مجانــــا، وباللونين األخضــــر واألزرق، بعد 
أن تولــــدت عنها شــــروح وحــــواش، ارتقت 
بالتزمــــت الفقهــــي للشــــيخ التعيــــس، مــــن 
الطهرانية المســــرفة، إلى الضغينة البلهاء، 
التــــي تنظر إلــــى المتعة بوصفهــــا خطيئة، 
والجمــــال بما هو نزغ شــــيطاني، والعيش 
باعتباره اســــتباقا للجزاء في الدار الدانية، 
وباتت معهــــا الفتاوى األصــــل خطابا لينا 

يستحق أن يسربل في األخضر واألزرق.  
 ليس هــــذا هو المقصــــود، ذلك أن أحد 
الموزعيــــن ممــــن أســــدلوا اللحيــــة وحفوا 
الشــــارب، كان يختار المؤسسات التعليمية 
لتوزيع ذخيرته، لتنبهه إلى ضعف شريحة 
كبيرة من المعلميــــن، أمام مظاهر الوجاهة 
العلميــــة، ووقــــوع أغلبهــــم تحــــت ســــطوة 
الخطاب الدينــــي، وكان أن جاء والدي ذات 
يوم بثالثة علب كرطونية صقيلة إلى البيت، 
وهــــو مبتهــــج، ســــألناه نحــــن الصغار عن 
فحواها فقال إنها موسوعة ثمينة في علوم 
الدين، لم يتجاوز ســــعرها خمسمئة درهم، 
وما أدراك ما خمسمئة درهم في السبعينات، 
وسرعان ما فتح بعض مجلداتها، على نحو 
عشــــوائي، وشــــرع فــــي تقليــــب مواجعها، 
لينفض يده منها في اليوم نفســــه، ويرفعها 
إلى ســــدرة المنتهى في مكتبته، حيث بقيت 
صفحاتها ســــليمة من غير سوء، لم يمد يده 
إليها أحد منا، ولم يطمع فيها غريب، وحين 
أعود إلى مكتبــــة الوالد اليوم، أجدها تدفئ 
الســــقف، مع حسرة متجددة من الحاج على 

الخمسمئة درهم.

* كاتب من المغرب

الشاعر الفلسطيني يوسف عبدالعزيز: ال أعرف ما هو الشعر، وال ما هي المرأة



طاهر علوان

} بروكســل - الفوتوغرافـــي يمتلـــك وظيفة 
إضافية من خالل غوصه في الحياة، ومالحقة 
تفاصيلهـــا وبلـــوغ درجـــات مـــن االكتناز في 
الموضوع والشـــكل، كما فـــي تفاصيل المكان 

والشخصيات.
هذه الخالصات المهمة ليســـت بعيدة عن 
ذلك النـــوع األكثر واقعية مـــن الفوتوغرافيا، 
ذلك النوع الذي يحافظ على الواقع مع أقل قدر 
مـــن التعديل، والذي تغيـــب عنه تلك التقنيات 
الحديثـــة التي توفرهـــا برامـــج الكومبيوتر 
وطرق معالجة الصور وتصحيحها وتعديلها.
ولعل هذا الســـجال حول صدقّية الصورة 
أو تعديلهـــا ليس جديـــدا في مجـــال الفنون 
خاصة،  والفوتوغرافيا  الســـينما  البصريـــة، 
وللمتابـــع أن يتذكـــر المنظـــر العالمي أندريه 
بازان الذي كان يوصي بأن تبقى صور الواقع 
ومالمحـــه كما هي، أو في أقل مســـتوى ممكن 

من التالعب والتغيير والتعديل.
تجـــارب  تتحـــرك  المســـارات  هـــذه  فـــي 
الفوتوغرافي العراقي المغترب كريم إبراهيم، 
وهـــو يواصـــل مشـــروعه البصري هـــذا منذ 
قرابـــة ربـــع قـــرن، والكاميرا ال تفارقـــه أينما 
حل، فقد ظـــل على الدوام وفيا لتجربته األكثر 
واقعية، مراقبة الحياة والشخصيات، مراقبة 
التفاصيل الدقيقة، التفاعل مع الضوء واللون 
والحركة، ولكن فـــي موازاة ذلك اهتم بالبحث 
في جماليات اإلنســـان والمكان، هذه الثنائية 

التي انشغل بها طويال.
وهـــا هو يحمل كاميراه صوب العراق عام 
2007 في حقبة عاصفة ومشـــتعلة، حيث بغداد 
والعراق كله تحت االحتالل، والعنف الطائفي 
مستشر، ومع ذلك كان إبراهيم هناك في عمق 
الحدث، تنّقل بين بغداد والمحافظات العراقية 
التي تمكـــن من الوصول إليهـــا، وهناك رافق 

اإلنسان والمكان في تجلياتهما المختلفة.
صـــّور إبراهيـــم قرويين وعابري ســـبيل، 
كما صـــّور أطفاال ورجال أمـــن، وصّور أيضا 
نســـاء وغـــاص في بيئـــة األهوار فـــي أقصى 

الجنـــوب، كما تنّقـــل في أرجاء بغـــداد. كانت 
صوره تحمل مزيجـــا ملفتا للنظر بين الرصد 
المباشـــر المجرد والتجســـيد الحـــي للواقع، 
وبيـــن ذلك الثراء الجمالي الذي تشـــي به تلك 
الصور الســـاكنة، وال ســـيما تلك الشخصيات 
في نظرتها المتســـائلة أمام العدسة، وقد كّرر 
ذلك مؤخرا في مشروع فوتوغرافي متكامل عن 

الحياة العراقية.
عـــاد كريـــم إبراهيـــم يومها مـــن العراق 
بحصيلـــة ثرية ووافـــرة، أقـــام معرضا كبيرا 
في أكاديمية أندرليخت للفنون في بروكســـل، 
وعّرف  وأصـــدر كتابا اســـمه ”العـــراق اآلن“ 
الجمهـــور البلجيكـــي على العـــراق ليقارنوا 
بينه وبين ما كانوا يسمعونه عبر الفضائيات 

وباقي وسائل اإلعالم.

مشـــروع كريم إبراهيم يعود لتتواشج فيه 
الذات اإلنسانية باألماكن، فها هو يقصد مدينة 
في ضواحي العاصمة بروكسل، ليرصد حياة 
مهاجرين من الجيل األول والثاني ممن أمضوا 
شـــبابهم في مناجم الفحم هنـــاك، منهم أتراك 
ومغاربة ومنهم من بلدان أوروبا الشرقية وهم 
في شيخوختهم، بعضهم اصطحبه إلى مناجم 
الفحم المهجورة، استرجعوا ذكريات وصورا 
مخزونـــة في الذاكـــرة، وهناك فـــي عمق ذلك 
المنجم أزيح الســـتار عن معرض فوتوغرافي 
رصـــد حياة تلـــك الشـــخصيات فـــي أماكنها 

الحقيقية.
ويوم انطلقت شـــرارات ما عـــرف بالربيع 
العربـــي، كان كريم إبراهيم مســـتعدا للســـفر 
إلـــى القاهرة وتونس لرصد فصول وتداعيات 
الثورتيـــن هنـــاك، وبالفعل حضـــرت كاميراه 
ورصدت حيـــاة تتغّير وشـــخصيات تتفاعل، 
كمـــا وثقت ما تكلمت به الجدران الموشـــومة 

بالشعارات الثورية.
رافق ثوارا وأناســـا عاديين وهم يهتفون 
للثـــورة، تنقل في ســـاحات الثـــورات وعايش 
الثوار في ليلهم ونهارهم، أنصت إلى قصصهم 

وراقبهـــم وهم في لحظـــات التصعيد، كما في 
أوقات الحـــزن على من فقدوهـــم من ضحايا. 
وســـيعود كريم إبراهيم أيضـــا ليحكم الصلة 
بيـــن األماكن والشـــخصيات وبين بروكســـل، 
ليقيـــم معرضـــا متخصصـــا آخر عّمـــا عرف 
بثورات الربيـــع العربي، اجتذب إليه جمهورا 
مهمـــا تفاعل مع تلك الصور التي نقلت الثورة 
وتفاصيل حياة الثـــوار إلى جمهور العاصمة 

بروكسل.
عـــن  إبراهيـــم  ينقطـــع  ال  أيضـــا  وهنـــا 
الشخصيات واألماكن التي تعّج بها بروكسل، 
فتجـــده يرصد أشـــخاصا وأماكن يـــرى فيهم 
أنهـــم جديرون بـــأن يظهروا في شـــكل صور 
يراهـــا اآلخرون، وهـــو في هـــذا ال يفرق بين 
مشردين أو باعة أو عابرين أو فنانين وشعراء 

أو غيرهم، فاألساس هو اإلنسان أينما كان.
يرصدهم هنا في أوروبا وفي بروكسل، كما 
رصدهم من قبل في بغـــداد وتونس والقاهرة 
وأوجـــد من خالل ذلك وشـــيجة جمالية فريدة 
بين أزمنة وأماكن وشخصيات تبدو متباعدة، 
لكنها متقاربة من خالل ذلك الفيض من الصور 

التي تجمع الوجود اإلنساني والمكان معا.

} دبــي  - تنظم مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويـــس الثقافيـــة معرضـــا ألّول مصـــورة 
في دولـــة اإلمارات العربية المتحدة شـــيخة 
الســـويدي الملقبة بــــ“أم المصورين“، وذلك 
مســـاء اليوم األربعاء 25 مـــارس الجاري في 
قاعة المعارض الكبرى بمؤسســـة سلطان بن 
علي العويس الثقافية في شارع الرقة بدبي.

وتعد شـــيخة جاســـم محمد مبارك، ذات 
الثمانيـــن عاما التـــي اســـتهواها التصوير 
الفوتوغرافي، وهي في الســـابعة عشـــرة من 
عمرها في الخمســـينات. أول امرأة إماراتية 
تحمـــل الكاميـــرا وتلتقـــط صورا فـــي حركة 
انعطافة فنية اجتماعية، كان لها أثرها البارز 

على بنات جيلها.
تحرص شـــيخة علـــى حضـــور فعاليات 
مختلـــف أنواعها،  الضوئـــي على  التصوير 
وقـــد زارت معرض ”بعيـــون إماراتية“، الذي 
نظمته مؤسســـة ســـلطان بن علـــي العويس 

الثقافية لمصورات إماراتيات منتصف العام 
2012، حيـــث أعربـــت عـــن فرحتها بانتشـــار 
حركة التصوير الفوتوغرافـــي في اإلمارات، 
مثلما أعربـــت عن إعجابها الشـــديد بأعمال 

المصورات المشاركات في ذلك المعرض.
وترعرعـــت  نشـــأت  الســـويدي  شـــيخة 
فـــي فريج المـــرر، بمنطقـــة ديـــرة بدبي، في 
األربعينات من القرن الماضي، ثم انتقلت مع 
عائلتها إلى دبي بينما كانت في ســـن مبكرة، 
وهـــو ما أتاح لشـــيخة تطويـــر رؤية بصرية 
متعددة األوجه، ومن ثم راحت تستشـــعر ذلك 
الشـــيء الدفين الذي نســـميه شـــغفا، فبدأت 
موهبتهـــا تظهر مـــن خالل تعلقهـــا بالصور 

والرسومات.
ودفعها شـــغف الصورة إلى استعارة آلة 
تصوير من الموظـــف الهندي الذي يعمل في 
مكتب كرمكنزي، حيـــث كانت توصل البرقية 
التي يترجمها محمد شـــريف وكيل الشـــيخ 

ســـعيد من العربيـــة إلى اللغـــة األنكليزية 
بعـــد الموافقـــة عليهـــا من قبل الشـــيخ 
سعيد رحمه الله. وفي خمسينات القرن 
الماضي انطلقت على متن قارب، باتجاه 

مومبـــاي الهندية، وراحـــت تلتقط الصور 
هنـــاك، قبل أن تعود بحصيلتها األولى منها، 
وللمتابـــع أن يتخيل كم هي جديرة بلقب ”أم 

المصورين“.
وصقلت شـــيخة الســـويدي موهبتها في 
الرســـم والتصوير الضوئي، فـــي زمن كانت 
خالله اإلمكانيات شـــحيحة، لكن إرادة الفرد 
كانـــت تعـــوض ذلك الشـــّح، إن لم نقـــل إنها 
كانت تشكل حافزا إضافيا على اإلبداع وعلى 
البحث عن وســـائل تسمح لإلنسان بالتعبير 
عن مكنونات نفســـه، وما تكتنز من جماليات 
الطبيعة والحياة، فقد قامت بتصوير العرس 
فـــي الفريـــج والحريجـــة الكبيـــرة فـــي دبي 

والمركب الذي احترق في خور دبي (دارا).
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منوعات
[ فوتوغرافي يرصد أعماق شخوصه من بروكسل إلى بغداد

العراقي كريم إبراهيم يوثق جماليات اإلنسان والمكان عبر العدسة

أم المصورين اإلماراتيين تستدعي الذاكرة في معرض فوتوغرافي

أطلق الفنان الســـوري مجد القاســـم فيديـــو كليب من 

إخراج حسام المهدي لدويتو أغنية «بتخدع» جمعه بابن 

بلده المطرب ياسر نجم.

فـــازت النجمـــة التركية توبا بويوكســـتون بجائزة أفضل 

أداء لعـــام 2014 عـــن دورهـــا فـــي مسلســـل «العشـــق 

األسود» من مؤسسة «ميديا أوسكار».

فاجأت الفنانة الســـعودية مروة محمـــد جمهورها بقرارها 

اعتـــزال التمثيل في حـــال أصبحت أما، حيـــث ترى محمد 

وجوب التفرغ التام لرعاية وليدها.

◄ أعلنت شركة ”سكرين 2000“ لإلنتاج 
الفني عن تعاقدها مع أبطال املسلسل 

الكوميدي الشهير ”راجل وست ستات“، 
للعودة في بطولة اجلزأين التاسع 
والعاشر من السلسلة التلفزيونية، 

واللذين ستقف الشركة على إنتاجهما. 
و“راجل وست ستات“ من بطولة النجم 

أشرف عبدالباقي ولقاء 
اخلميسي وانتصار 

ومها أبوعوف وإنعام 
اجلريتلي، ومن 

إخراج أسد فولد 
كار، ومن املقرر 
أن يشهد اجلزء 

التاسع والعاشر 
عودة النجم 

سامح حسني من 
جديد، بعدما 

تغّيب عن 
األجزاء الثالثة 

األخيرة. 

◄ وقع اختيار مجلس إدارة اجلمعية 
املصرية لكتاب ونقاد السينما على الناقد 

السينمائي األمير أباظة، ليتولى رئاسة 
مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول 
البحر املتوسط، في دورته الـ31  التي 

تقام من 3 إلى 9 سبتمبر 2015. كما قرر 
املجلس اختيار الناقدين السينمائيني 

قدري احلجار وأسامة عبدالفتاح، نائبني 
للرئيس، والناقد السينمائي محمد قناوي، 

مديرا عاما، والناقد محمد يوسف أمينا 
عاما، والناقدة السينمائية ميرفت عمر، 
مديرا فنيا، والكاتبة ناهد صالح مديرا 

للشؤون املالية.

◄ ستحيي النجمة اللبنانية إليسا حفال 
غنائيا ضخما يوم 2 يونيو القادم على 

مسرح النهضة، ضمن فعاليات الدورة الـ14 
من مهرجان موازين الغنائي الدولي، التي 

ستعقد في الفترة من 
29 مايو حتى 6 يونيو 

املقبل والذي يقام 
سنويا في مدينة 
الرباط باملغرب. 

ومن املقرر أن 
يرافق النجم وائل 
كفوري إليسا في 
مهرجان موازين، 

حيث يحيي 
كفوري حفل ختام 

املهرجان يوم 6 
يونيو.

◄ حددت الشركة املنتجة لفيلم ”كابنت 
مصر“ الذي يقوم ببطولته الفنان محمد 

عادل إمام، يوم 4 أبريل املقبل موعدا 
نهائيا لطرحه في دور العرض املصرية، 

بعد تأجيل عرضه لعدم االنتهاء من بعض 
عمليات الغرافيك اخلاصة بالعمل. والفيلم 
مأخوذ عن كتاب يحمل نفس االسم للكاتب 

عمر طاهر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي 
حول العب كرة قدم مغمور، يسعى إلى 

الشهرة واللعب لصالح أندية كبرى، مما 
يعرضه ملفاجآت كثيرة.

◄ يستعد املطرب الليبي أمين األعتر 
في السابع والعشرين من مارس اجلاري 

لتقدمي حفل اختتام فعاليات مهرجان 
”فبراير الكويت“ لهذا العام. ووعد أمين 

عبر صفحته على ”أنستغرام“ محبيه بأن 
ُيظهر في احلفل الكثير من 

املفاجآت، وسيقدم عددا من 
أشهر أغنياته، من أبرزها: 

”هلبا هلبا“ و“سألتك“ و“ما 
عندي قلب“، وغيرها. يذكر 

أن أمين األعتر كان 
الفائز في دورة 

2004 من برنامج 
اكتشاف املواهب 

الشهير 
”سوبر 

ستار“، في 
دورته الثانية.

◄ احتفل مركز سوق واقف للفنون 
اإليطالي  مع غاليري ”بورتا أتشيلوا“ 

بالفن العربي األصيل، من خالل تنظيمه 
مؤخرا معرضا ثنائيا بعنوان ”أصالة 

خيل“ للفنانتني القطرية جميلة آل شرمي 
والفلسطينية رميا املزين، حيث قدمت 

آل شرمي لوحاتها بأسلوب جتريدي 
فني معاصر، محتفلة باحلصان العربي 
املتجاوز لكل الصعوبات متفوقا عليها 
بفخر وجناح، أما املزين فأتت خيولها 
مقترنة باألصالة والنبل وجمال األنثى.
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مشروع فوتوغرافي تتواشج فيه الذات اإلنسانية باألماكن

في الفوتوغرافيا كمــــــا في احلياة، يبحث 
املصــــــور العراقي كرمي إبراهيم عن حلظة 
ــــــر جاذبية وأكثر جمــــــاال وأكثر داللة،  أكث
صلة مــــــا جتعل الصورة ترتبط مع احلياة 
بإيقاعها وجتلياتهــــــا اللونية املفقودة، تلك 
التي تالحقها العدســــــة باحثة عن أشــــــد 

حلظاتها إشراقا. 

العاصمة الجديدة والقاهرة القديمة

} من املعروف أن األصل في اللغة أن تتكلم 
الشعوب، ثم يعكف العلماء على دراسة 

كيف يتكلم الناس ويستخرجون من كالمهم 
القواعد التي يضعونها، ال أن تأتي فئة من 
اللغويني أو هواة البحث في اللغات، لكي 

يضعوا قواعد يفرضونها على الشعوب 
ويعلمونهم كيف يتكلمون.

وال يختلف األمر في ما يتعلق بإنشاء 
املدن، فاألصل في املدن، أن الشعوب، أي 
البشر، هم من يختارون األماكن بحسهم 
اخلاص وإدراكهم الواعي ألهمية املوقع 

اجلغرافي وقيمته، وكيف يتيح للناس 
ممارسة أعمالهم وإبداعاتهم الزراعية 

والتجارية والصناعية، سواء عن طريق النقل 
البحري والنهري، أو الصيد في البحار، أو 

الزراعة في األراضي التي ميكن تزويدها 

باملياه، وكذلك في املواقع التي تسهل 
حمايتها والدفاع عنها ضد الغزاة.

تعلمنا هذه األشياء من دراسة تاريخ 
نشأة كل املدن ”العظيمة“ في العالم، فقد كان 
األصل أن تستقر مجموعة من الصيادين أو 
الرعاة أو الباحثني عن املعادن في املناجم، 

في منطقة معينة تتمتع بوضع جغرافي 
يسهل ربطها بطرق املواصالت، ويتيح لها 

عالقة بغيرها من املدن، وقد تصبح بوابة إلى 
العالم كما كانت اإلسكندرية مثال.

ويأتي إثر هذا دور االستثمارات العمالقة 
القادرة على اإلنشاء والتعمير والتوسع 

واحملافظة على ما مت إنشاؤه فعال وتطويره، 
وهو ما يحدث في لندن وطوكيو وبرلني 

وأمستردام وغيرها.
ومدينة القاهرة لم تنشأ بقرار إداري، أو 

سياسي، بل بوعي بأهمية املكان من خالل 
التاريخ نفسه، فهي املوقع األصلي ملدينة 
الفسطاط الفرعونية. وموقع القاهرة عند 
التقاء فرعي نهر النيل ليس مصادفة، بل 

يجسد ”عبقرية الطبيعة“، متاما كما تلعب 
عبقرية الطبيعة، دورها الفذ في صنع ذلك 
النسق البديع عند التقاء نهر ”أورويا“ مع 

احمليط األطلسي، لكي تنشأ مدينة سان 
سباستيان في إقليم الباسك شمال غربي 

أسبانيا، كواحدة من أجمل مدن العالم.
صحيح أن القاهرة احلالية تعاني من 

انتشار األحياء العشوائية، التي تقول 
بعض الدراسات أنها حتتل 62 في املائة من 

مساحتها. وهو ما يستدعي وجود اإلرادة 
السياسية لتنفيذ خطة قد تستغرق عشر 

سنوات مثال، للتخلص من تلك العشوائيات 
الهائلة التي تفرز اإلرهاب والعنف والفوضى 
والتدهور، وذلك بخلق جتمعات سكانية بديلة 
ونقل سكان املناطق العشوائية إليها باإلقناع 

أو بفرض قوة القانون.
هكذا فرضت إرادة نابليون الثالث خلق 
”باريس“ اجلديدة التي نعرفها حاليا، بعد 

أن كانت قد أصبحت متتلئ باملمرات الضيقة 
املتخلفة التي تنتشر فيها اجلرمية، بالتعاون 

مع املهندس العبقري هاوسمان، فأصبحت 
مليئة باملساحات الواسعة والشوارع 

العريضة املمتدة واملزينة بالتماثيل 
والنوافير.

إن تطوير العاصمة التاريخية للشعب 
املصري، وحتويلها إلى مدينة صاحلة 

للحياة، بل ولالستمتاع باحلياة، مثل أّي 
عاصمة أوروبية، أهم كثيرا من إنشاء عاصمة 

جديدة في الصحراء، خارج نطاق القاهرة 
التاريخية البديعة وتبني منط معماري 

أساسه ناطحات السحاب، يسكنها األثرياء 
والقادرون على دفع الثمن.

ال بأس من التوسع العمراني، وإنشاء 
املشاريع العمالقة التي تساهم في تقليص 
التكدس السكاني، ولكن التحّدي احلقيقي 
سيظل قائما في كيفية إنقاذ املدن القدمية 

التي جتمع بني عبقرية البشر وعبقرية املكان، 
من العشوائية والفوضى والتدهور واالنهيار 

واخلروج من التاريخ.
* كاتب وناقد سينمائي من مصر

أمير العمري

تتكل أن اللغة ف ل األ أن ف امل ن {

زين الغنائي الدولي، التي
رة من 

يونيو 
ام
ة

ئل 
ي
ن،

ام 

والقاهرة 
ية فريدة 
متباعدة، 
ن الصور 

ن معا.

كليزية
ـــيخ
قرن
جاه
لصور

”أنستغرام عبر صفحته على
ُيظهر في احلفل
املفاجآت، وسيقد
أشهر أغنياته، م
و“س ”هلبا هلبا“
عندي قلب“، وغ
أن أمي
الفائ
004
اك

د

من بطولة النجم ستات“ ت
اقي ولقاء 
نتصار

ف وإنعام 
ن

ولد 
رر
زء
شر

 من 

ة

كريم إبراهيم: 

ما بين بروكسل وبغداد 

امتدت رحلتي لتوثيق 

الحياة 



} برلــني - ساعدت تقنية الدفع الهجني بشكل 
كبيـــر على حتقيق معـــدالت فائقـــة االقتصاد 
في اســـتهالك الوقـــود، حيث ســـجلت بعض 
الســـيارات التـــي تعمل بهـــذا النظـــام معدل 
اســـتهالك يناهـــز اللترين لـــكل 100 كيلومتر، 
بينما سجلت أكثر السيارات االقتصادية التي 
تعمـــل مبحرك احتـــراق داخلي فقـــط معدالت 
تزيـــد مبقـــدار 1.5 لتر على معدالت اســـتهالك 
السيارات الهجني، بحســـب إحصائية لشركة 
”يوروتاكـــس“ عن أقل الســـيارات اســـتهالكا 

للوقود، وفق موقع أملانيا.
أقل  وسجلت سيارة فولفو ”جيارترونيك“ 
معدل اســـتهالك للوقود بـــني جميع املوديالت 
القياسية، حيث تشير نشرة املواصفات الفنية 
للســـيارة إلى اســـتهالكها 1.8 لتـــر من وقود 
الديـــزل لكل 100 كيلومتر وهو ما ينتج عنه 48 
غراما من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

كمـــا تصدرت كل من فولكـــس فاغن ”بولو 
وبيجو 308 ”ستارت اند ستوب  بلومونشـــن“ 
بلو اتش أي 120“ قائمة السيارات التي تعتمد 

علـــى محرك احتراق داخلي مبعدل اســـتهالك 
3.1 لتر (82 غرام/كلـــم من انبعاثات غاز ثاني 
أكســـيد الكربـــون)، ويليهما نحـــو 33 موديال 

قياسيا مبعدالت استهالك أقل من 3.5 لتر.
واحتلـــت ميتسوبيشـــي ”اوت الندر 2.0 “ 
املركز الثانـــي في الســـيارات الهجني مبعدل 
اســـتهالك 1.9 لتر/100 كلـــم (44 غرام/كلم من 
انبعاثـــات غاز ثاني أكســـيد الكربون)، بينما 
جاءت بي إم دبليو ”اي 8“ الرياضية في املركز 
الثالث مبعدل 2.1 لتر (49 غرام/ كلم) وتقاسمت 
كل مـــن تويوتـــا ”بريوس بالغ ان“ وفيســـكر 
”كارما“ املركز الثالث مبعدل 2.2 لتر (53 غرام/
كلم)، أما املركز الرابع فكان من نصيب بورشه 
”باناميـــرات اس أي هيبيرد“ مبعـــدل 3.1 لتر 
(71 غـــرام/ كلم) ومبعـــدل اســـتهالك 3.2 لتر 
وانبعاثـــات تتراوح من 83 إلـــى 85 غرام/كلم. 
أدرجت الشركة األملانية 7 موديالت أخرى، أال 
وهـــي: هيونداي ”أي 20  1.1 ســـي ار دي أي“ 
ورينو ”ستاب اند  وكيا ”ريو1 سي ار دي أي“ 
كليو انرج يدي ســـي 90 ســـتارت“ وأودي ”ا3 

1.6 تـــي دي أي التـــرا“ وفولكس فاغن ”غولف 
1.6 تي دي أي بلوم نشـــن“ وسكودا ”اوكتافيا 

1.6 تي دي أي غرين الين“.
وبزيـــادة طفيفة في االســـتهالك (3.2 لتر) 
ومعـــدالت االنبعـــاث (بـــني 85 و88 غرام/كلم) 
جاءت املوديالت التالية: سمارت ”فورتو سي 
وفورد ”ايكونيتيك فياستا 1.6  دي أي كوبيه“ 
تي دي سي أي ستارت ستوب“ وأوبل ”كورسا 
1.3 ســـي دي تي ت يدي بـــي اف ايكوفلكس“، 
املزودة بتقنية إيقاف/تشغيل احملرك، وأودي 
”آ 3 1.6 تـــي دي أي التـــرا“، الصالون، وبيجو 
308 ”ســـتارت اند ســـيو بلو ايتـــش دي أي“ 
120 ســـتوب وســـيات ”ليـــون 1.6 تـــي دي أي 
ايكوموتيـــف“ وفورد ”اس اند فيســـتا فان ت 

يدي سي أي اس“ وبيجو 3008 ”هايبرد 4“.
وفي نطاق معدل االســـتهالك 3.4 لتر/100 
كلـــم ومعدالت االنبعاث مـــن 87 إلى 90 غرام/

كلـــم جاءت  رينـــو ”توينغو دي ســـي أي 75“ 
وســـتروين ”ســـي 3 أيــــ ايتـــش دي أي 70“ 
وســـتروين ”دي اس 3 أيـايتش دي أي 70 اف 

وبيجو  وميني ”وان دي“  أي بي أي جي اس“ 
208 ”ســـتارت اند أيـايتش دي أي أي جي اس 
5 ستوب“ وســـيات ”ايبيز 1.2 تي دي أي سي 
ار ايكوموتيف“ وسكودا ”فابيا 1.2 تي دي أي 
دي بـــي اف“ وفولكس فاغن ”بولو 1.4 تي دي 
أي بلو اميوشـــن تكنولوجي“ وفورد ”فوكيس 
1.6 تي دي سي أي ايكو نيتيك“، املزودة بنظام 
إيقاف/تشـــغيل احملرك، وأخيرا فولفو ”في 40 
دي 2“، ولصعوبة مقارنة معدالت االســـتهالك 
الكهربائية  السيارات  االحصائيات  استبعدت 

والسيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

} ديرتويــت - كشـــفت شـــركة ”جيـــب“ عـــن 
تصميمهـــا املبتكر لســـيارة ”جيـــب رينيغيد“ 
والذي أطلقت عليه اسم ”هارد ستيل“، ويجمع 
بني األناقة والقدرة والتكنولوجيا، وذلك ضمن 
فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 

2015 الذي أقيم في سويسرا.
السيارة التي مت بناؤها استنادا إلى موديل 
”تريل هـــاوك“ اخلاص بالطـــرق الوعرة تعتبر 
محاولة جادة الستكشاف اإلمكانيات احملتملة 
لبنـــاء طراز جديد مبزايـــا وخيارات ال تعد وال 
حتصى مع إمكانية ابتكار إكسسوارات جديدة 

من ”موبار“ خاصة بجيب رينيغيد.
يتحقق اجلانب اجلمالي انطالقا من شـــكل 
الســـيارة اخلارجـــي، الذي مت طـــالؤه باللون 
املعدني املصقول، مـــرورا بإعادة نحت الهيكل 
بطريقـــة تتماهى مـــع جوهر الطـــراز وانتهاء 

بتعزيز كل ما ســـبق بلمسات من اللون األسود 
القـــامت في كل من شـــبكة الفتحـــات األمامية، 
فتحات غطاء احملرك، حماالت الســـقف، عتبات 
األلومينـــوم  وعجـــالت  املصـــدات  األبـــواب، 

السوداء. 
وفيمـــا يتعلق باملقصـــورة الداخلية يظهر 
اللـــون اخلارجي املميز جليـــا، إذ تتزين به كل 
من علبة الغيارات وفتحات التكييف ومكبرات 
الصـــوت، حيث تندمج كل هـــذه التفاصيل مع 
درزات باللـــون الفضي تغطي املقاعد، مســـاند 

الرأس واجلهة الداخلية من األبواب.
في اجلانب التقني، تتباهى ســـيارة جيب 
رينيغيـــد ”هـــارد ســـتيل“ بعجـــالت ضخمـــة 
مناسبة جلميع املسارات، نظام تعليق هوائي 
جديـــد وقـــدرات حقيقية على الطـــرق الوعرة.  
وتتميز السيارة باملقطورة التي ترتبط باجلزء 

اخللفي، والتي تتماهى مع شـــكل السيارة في 
تصميمها، إذ مت تزويد املقطورة بشاشة عرض 
كبيـــرة تعمل باللمس ترتبـــط مبكبرات صوت 
جتعل منها محطة حقيقة للترفيه بفضل توفر 

شـــبكة اإلنترنت الالسلكية فيها والتي مت 
تطويرها من قبل ”موبار“.

هـــذا  ويســـمح 
للـــركاب  الطـــراز 

بتصفح مواقعهم 
تهـــم  تطبيقا و
املفضلـــة وهـــم 

ن  ضو يخو
غمـــار الطـــرق 
الوعـــرة، بـــدءا 

والراديو،  باملوسيقى 
مرورا مبواقع التواصل 

األخبـــار  بتطبيقـــات  وانتهـــاء  االجتماعـــي 
وتفاصيل حركة املرور.
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ســـيارة جيب رينيغيـــد {هارد ســـتيل} تتباهى بعجـــالت ضخمة سيارات

مناســـبة لجميع المســـارات، نظام تعليق هوائـــي جديد وقدرات 

حقيقية على الطرق الوعرة.

{ايروموبيل} السلوفاكية متفائلة بمستقبل السيارات الطائرة 

التي من شـــأنها أن تغير من طبيعة الســـفر والتنقل والتخفيف 

من زحمة الطرقات داخل المدن.

ولفو {جيارترونيك} أقل معدل اســـتهالك للوقود بين جميع 

الموديالت القياســـية، حيث تســـتهلك الســـيارة 1.8 لتر من 

وقود الديزل لكل 100 كيلومتر.

سيارة طائرة ذاتية القيادة تالمس الواقع
[ «ايروموبيل} تحل مشاكل االزدحام المروري [ المركبة الطائرة لألثرياء فقط

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

سيارات تتنافس على االقتصاد في الوقود

«هارد ستايل} من فئة جيب رينيغيد

◄ جاكوار تكشف عن أول صورة 
رسمية لداخلية ”اكس اف 2016“. 

اجلديدة كليا  وتاتي ”اكس اف“ 
مصممة بشاشة أكبر وتطعيمات من 
اخلشب وعجلة قيادة ولوحة حتّكم 

جديدين في الكونسول الوسطي. 

◄ شركات السيارات األوروبية 
تصدر قرارا سيتم تطبيقه من 
شهر مارس 2018، يتمثل في 

تزويد السيارات التي تباع داخل 
”االحتاد األوروبي“ بتقنية االتصال 
التلقائي بخدمة الطوارئ والشرطة 

واإلسعافات األولية عند وقوع 
حوادث.  

◄ هيونداي تعلن عن تقدمي باقة 
تعديالت جلميع موديالتها إلضفاء 

طابع رياضي وملسة شخصية تعكس 
التفرد والتميز. وأوضحت الشركة 
أنها تقدم للسيارة الصغيرة  ”أي 

�10 خطوط زينة ومئزرا أماميا معدال 
وناشر هواء خلفيا وسبويلر سقف.  

◄ أوبل تقدم مجموعة من احملركات 
القوية لسيارتها الصغيرة كورسا. 
وأوضحت الشركة األملانية أن هذه 

املجموعة اجلديدة تضم محرك بنزين 
بقوة 110 كيلووات/150 حصان، 

والذي يعتمد عليه املوديل ”كورسا 
1.4 تيربو“ ثالثي وخماسي األبواب.

◄ فيات تعلن عن توسيع باقة 
محركاتها املتوافرة لسيارتها 

"دوكاتو" من خالل موديل يعمل 
بالغاز الطبيعي.  ويأتي موديل 

"ناتيرال باور" مزودًا مبحرك يعمل 
بالغاز الطبيعي سعة ثالث لترات 
وبقوة 100 كيلووات/136 حصانا.

باختصار

”ايروموبيـــل“  شـــركة  تعمـــل   - بــراغ   {
السلوفاكية الناشـــئة على تطوير أول سيارة 
طائرة ذاتية القيادة وتتســـع لشـــخصني، كما 
أنها تســـير فـــي الطرقات العامة وتتســـع في 
مواقف الســـيارات العادية عند طي أجنحتها. 
كما ميكنها اإلقالع والهبوط في مطار وسيتم 

طرحها في األسواق خالل العامني املقبلني.
ومـــع االرتفـــاع الكبيـــر لعدد الســـيارات 
املســـتعملة وازديـــاد اكتظـــاظ الطرقـــات فإن 
مبســـتقبل  متفائلـــة  الســـلوفاكية  الشـــركة 
الســـيارات الطائرة التي من شـــأنها أن تغير 
من طبيعة الســـفر والتنقـــل، وبإمكانها أيضا 
أن حتل بعض املشـــاكل القائمة مثل االزدحام 
في الطرقات وفي حركة النقل اجلوي، خاصة 

ملسافات قصيرة أقل من 600 كيلومتر.
وأشار املوقع إلى أن الشركة بدأت بالعمل 
علـــى تطوير النموذج األولـــي من هذه املركبة 
املتطـــورة التـــي يبـــدو أن األثريـــاء وحدهم 
ســـيكونون قادرين على اقتنائها في السنوات 
الالحقة لطرحها، الفتا إلى أن السيارة الذاتية 
القيادة قادرة على نشر جناحيها واإلقالع من 
مـــدرج يبلغ طوله 243 مترا وبالتالي ال حتتاج 

إلى الهبوط في املطارات التقليدية.
وقـــال املديـــر التنفيـــذي للشـــركة، يوراي 
فاكوليـــك،  إّن النمـــوذج اجلديد من الســـيارة 
ســـتصل أقصى ســـرعة له لــــ100 كيلومتر في 
الســـاعة، وتطير الســـيارة في إطار 430 ميال، 
وارتفـــاع يصل لــــ 9800 قـــدم لتفـــادي زيادة 
الضغط داخل السيارة مبا يؤثر على السائق.
وســـتكون مجّهزة بخاصيـــة الطيار اآللي 
ومظلـــة للطوارئ، الذين يعمـــالن تلقائّيا حال 
الســـيارة  للســـائق. وتعمل  حـــدوث مكـــروه 
بالوقود التقليدي وتســـتهلك 15 لتر بنزين في 

الساعة.
وتسعى الشركة من وراء هذا االبتكار إلى 
جعل جتربة التنقل مسلية وفعالة ومستدامة. 
ومـــع االزدياد املّطرد في عدد الســـيارات ومع 
ازدياد اكتظاظ املطارات، تغيرت طبيعة السفر 

والتنقل.
وقـــال املوقـــع إن الفكرة مـــن وراء تطوير 
الســـيارة الطائرة ذاتية القيـــادة هي التخلي 
عن ســـاعات االنتظار الطويلة فـــي املطارات، 
إذ ميكن بواســـطتها القيام برحلة ســـفر متتد 

ملسافة 500 ميل دون أي تدخل من السائق.

وطارد حلم الســـيارة الطائـــرة الكثيرين، 
وهناك أكثر من 80 براءة اختراع مســـجلة في 
مكتب براءات االختـــراع والعالمات التجارية 
بالواليـــات املتحدة األميركيـــة ألنواع مختلفة 
من السيارات الطائرة، بعض هذه االختراعات 
قامت بالطيران بالفعـــل، وقدم مخترعوها كل 
مـــا وصلوا إليـــه لتقريب هدفهـــم املتمثل في 

إنتاج ضخم للسيارة الطائرة.
وتوالت األفكار لتطوير السيارات الطائرة 
األولى، لكن لم يتمكن أحد من تطوير االختراع 
بشـــكل كامـــل لتطبيقه، إال أن تلـــك احملاوالت 
أثبتت أنه من املمكن عمل سيارة تطير، وألهم 
فريق جديد من هواة الســـيارة الطائرة للعمل 

مرة أخرى.
واســـتغالل التقـــدم فـــي املـــواد خفيفـــة 
الوزن، والتطور فـــي التقنية أصبح للطائرات 
حواســـيب تســـيطر عليها، وبات احللم قريبا 

جدا من أن يصبح حقيقة واقعة.
يذكر أن السيارة الطائرة ”ايرو موبيل3.0“ 
من إنتاج شـــركة ”ايروموبيل“ شـــقت طريقها 
في أول رحلة حقيقية من األرض إلى الســـماء 

ثم األرض، فهي أول ســـيارة فـــي العالم قادرة 
على الطيران ملسافات طويلة.

ورغـــم حماس الشـــركة الكبير للمشـــروع 
املثيـــر للجـــدل، إال أن األمـــر ال يخلـــو مـــن 
بعـــض الصعوبات أهمها وضع التشـــريعات 
والقوانني لترخيص هـــذا النوع من املركبات، 
باإلضافة إلى جتهيـــز البنى التحتية الالزمة، 
وهو ما يتطلب التنسيق مع السلطات احمللية 
لكل بلد علـــى حدة، باإلضافة إلـــى التحديات 
اخلاصة بتصنيع املركبة، وخاصة في العثور 
على مـــادة خفيفـــة الـــوزن مالئمـــة للطيران 
وصلبـــة مبا فيـــه الكفاية الجتيـــاز اختبارات 

بالســـيارات.  احلفاظ على الســـالمة اخلاص 
ويقول املدير التنفيذي جوراج فاكوليك ”علينا 
بطريقـــة ما أن نتعامل مـــع بيروقراطية تعود 
إلـــى 100 عام في اجلـــو والبر من أجل حتويل 

احللم إلى حقيقة“.
ويضيـــف أنـــه علـــى الرغـــم مـــن جميـــع 
التحديات، فإن السيارة الطائرة ذاتية القيادة 
ســـتصبح أمرا واقعـــا في املســـتقبل، ويختم 
كالمه بقول معروف ملؤسس شركة هنري فورد 
الذي قال عـــام 1940 ”احفظوا كلماتي، املركبة 
التي جتمع بـــني الطائرة والســـيارة آتية، قد 

تضحكون اآلن، لكنها ستأتي“.

 1940 عـــام  فـــورد  هنـــري  قـــال 

{احفظوا كلماتـــي، املركبة التي 

والســـيارة  الطائـــرة  بـــني  تجمـــع 

آتيـــة، قد تضحكـــون اآلن، لكنها 

ستأتي}

_

لطاملا كانت فكرة الســــــيارة الطائرة فكرة 
خيالية ال نراها ســــــوى فــــــي أفالم اخليال 
العلمي أو فــــــي الصور املتحركة أو ألعاب 
ــــــو. ولم نظن في يوم مــــــن األيام أن  الفيدي
هذه الفكرة املســــــتقبلية قد تصبح حقيقة 

في وقت قريب.

 «بولو بلوم ونشـــن} وبيجو 308 

«ســـتارت اند ستوب بلو اتش أي 

120} تتصدران قائمة االقتصاد 

في الوقود
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اخللفي، والتي تتماهى مع شـــكل السيارة في 
تصميمها، إذ مت تزويد املقطورة بشاشة عرض 
كبيـــرة تعمل باللمس ترتبـــط مبكبرات صوت 
جتعل منها محطة حقيقة للترفيه بفضل توفر 
مت شـــبكة اإلنترنت الالسلكية فيها والتي

تطويرها من قبل ”موبار“.
هـــذا  ويســـمح 
للـــركاب الطـــراز 
بتصفح مواقعهم
تهـــم  تطبيقا و
املفضلـــة وهـــم
ن ضو يخو

غمـــار الطـــرق 
الوعـــرة، بـــدءا 

والراديو،  باملوسيقى 
مرورا مبواقع التواصل 

األخبـــار  بتطبيقـــات  وانتهـــاء  االجتماعـــي 
وتفاصيل حركة املرور.
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ميديا

 منظمات عربية أميركية ترفض إسكات صوت {العراق الحر}
} واشــنطن – أصـــدرت املجموعـــة املشـــرقية 
بيانـــا صحفيـــا، اتهمت فيـــه اللوبـــي املوالي 
إليـــران، ولوبـــي اإلخوان املســـلمني بالتالعب 
ببيروقراطية الواليـــات املتحدة إلغالق ”إذاعة 
العراق احلر“، التي تبـــث إلى املنطقة العربية 
من براغ، باعتبارها واحدة من محطات متعددة 

إلذاعة أوروبا احلرة.
وطالبـــت املجموعـــة، وهـــي احتـــاد يضم 
أكبـــر احتـــادات املنظمـــات غييـــر احلكومية 
العربية واملشـــرقية من املسيحيني واليزيديني 
املعتدلة،  األميركيـــة  اإلســـالمية  واجلماعـــات 
املعارضة  بعدم إغـــالق إذاعة ”العراق احلـــر“ 
لسياسات النظام اإليراني في املنطقة العربية.
وكانـــت شـــبكة اإلعالم األميركيـــة ”بي بي 
اتخذت قـــرارا يقضي بإغـــالق اإلذاعة،  جـــي“ 

وذلك بضغط من اللوبـــي اإليراني في أميركا، 
بسبب معارضتها لسياسات طهران التوسعية 
في املنطقة العربية، حسب مصادر من اإلذاعة.

وتغطـــي إذاعـــة ”العـــراق احلـــر“ مختلف 
النشـــاطات العراقيـــة والعربيـــة واإلقليميـــة، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق باألقليـــات الدينيـــة 
والعرقيـــة فـــي الشـــرق األوســـط والشـــعوب 
واألقليات غيير الفارسية املضطهدة في إيران، 
كما اشـــتهرت بتغطيـــة نشـــاطات الكونغرس 
األميركي، فضال عن نشاطات اجلالية العراقية 
وبعض اجلاليات العربية في الواليات املتحدة.

وحمـــل البيان توقيع كل من وليام يوماران 
رئيـــس االحتاد اآلشـــوري القومـــي األميركي، 
وديفيـــد ويليـــام الزار رئيـــس مجلـــس إدارة 
 ،(AMO) منظمة بـــالد ما بني النهرين األميركية

ورميا تـــوزون رئيس الشـــؤون اخلارجية في 
االحتاد الســـرياني األوروبي، ولؤي ميخائيل 
رئيس العالقات اخلارجية في املجلس الشعبي 
الكلداني الســـرياني اآلشوري، وعادل اجلندي 

رئيس جلنة التضامن القبطية الدولية.
كما ضـــم توقيـــع كل من جـــون حجار عن 
جلنـــة امللكيني الكاثوليك، وطـــوم حرب األمني 

العام للمجموعة املشرقية  MECHRIC  ورئيس 
االحتاد املاروني األميركي، وميرزا إســـماعيل، 
رئيـــس املنظمـــة اليزيدية الدوليـــة، والدكتور 
زهدي جاسر رئيس املنتدى اإلسالمي األميركي 

للدميقراطية.
ورفضت جميع هـــذه املنظمات القرار الذي 
اتخـــذه مجلـــس البث فـــي الواليـــات املتحدة 
في  (BBG) لوقـــف عمل إذاعة ”العـــراق احلر“ 
بـــراغ ودمجها فـــي ”راديو ســـوا“، ومقره في 

واشنطن. 
وحـــث البيـــان الكونغـــرس األميركي الذي 
ميول اإلذاعـــة على رفض القرار واتخاذ جميع 
التدابير املناســـبة حلمايـــة اإلذاعة من الوقوع 
فـــي أيدي جماعات الضغـــط املوالية إليران أو 

لإلخوان املسلمني في واشنطن.

اتهمت  املشـــرقية  املجموعة 

اللوبـــي املوالي إليـــران، ولوبي 

اإلخـــوان املســـلمني بالضغط 

إلغالق إذاعة {العراق الحر}

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن وزير البترول والثروة املعدنية 
السعودي علي النعيمي عن طرح 

فكرة إنشاء جمعية تخصصية لإلعالم 
البترولي تضم اإلعالميني اخلليجيني 
والعرب املختصني في شؤون الطاقة.

◄ أفادت نقابة الصحفيني في اليمن 
بأن مقاتلني من احلوثيني اعتدوا 
بالضرب على ما ال يقل عن عشرة 

صحفيني ومصورين بينما كانوا يغطون 
املظاهرات في الفترة من ٢٥ يناير إلى 
٢٥ فبراير، كما احتجزوا سبعة منهم 

تعسفيا ألسباب متباينة.

◄ حددت منظمات دولية صحفية، 

٧ حتديات تواجهها حرية الصحافة 
والتعبير في أسبانيا عام ٢٠١٥، وكان 

أبرزها حضور املؤمترات العامة  
احلرة الصحفية دون أسئلة، وتهديد 

باستقاللية الصحف العامة واحملطات 
التليفزيونية.

◄ اختتم املركز الفلسطيني للتنمية 
واحلريات اإلعالمية ”مدى“، دورة 

تدريبية للصحفيني في قطاع غزة، حول 
الدفاع عن حرية الرأي والتعبير من 

خالل بيئة قانونية سليمة وذلك بتمويل 
من االحتاد األوروبي.

◄ صّرح اإلعالمي معتز الدمردادش بأنه 

سيلجأ إلى القضاء في مواجهة قناة 
”احلياة“ التي أصدرت بيانا صحفيا 

أكدت فيه إخفاق برنامجه ”مصر 
اجلديدة“ في حتقيق نسبة املشاهدة 

املطلوبة، وتقاضيه مبلغ ١١ مليون جنيه 
سنويا.

◄ كرم مركز اإلعالميات العربيات، في 
حفل أقيم باملركز الثقافي في عّمان ١٠ 

إعالميات أردنيات مبناسبة الذكرى 
اخلامسة ليوم اإلعالمية العربية الذي 

يصادف الثاني والعشرين من مارس من 
كل عام.

باختصار

{المـــرأة اإلعالميـــة فـــي األردن أثبتـــت جدارتها، ومـــع كل ذلك 

ينقصهـــا أن تكون صانعة القرار فـــي زمن التمكين الديمقراطي 

للمرأة}.

ميساء املصري
إعالمية أردنية

{دور مواقع التواصل االجتماعي متنام وينســـجم مع ســـمات الشباب 

المتعطـشين إلى المعلومة الســـريعة بعيدا عن التعقيدات والملل، 

هذا اإلعالم أصبح حاضرا بقوة}.

خالد ضرار
أستاذ مساعد في قسم اإلعالم بكلية اإلمارات للتكنولوجيا

{قدرتنا على المحافظة على القواعد المهنية هي رهاننا الوحيد. 

وتقديم وجهات النظـــر المختلفة دون أي تحيز يمكن أن يحمي 

هذه المهنة من الشوائب}.

ليليان داوود
إعالمية لبنانية

} اإلعالم  مصطلح نعرفه جميعا ويطلق على 
أي وسيلة أو تقنية مهمتها نشر األخبار ونقل 

املعلومات، أي أنها ُتعلم عن أمر  ما يرغب 
املتلقي في أن يعرفه، وبالرغم من أن أكثر 

وسائل اإلعالم صارت تقدم الترفيه أيضا، إال 
أن وظيفة اإلعالم األساسية تنطلق من اسمه: 

إعالم
وعملية اإلعالم باعتبارها نقال للمعلومات 

ميكن أن تأخذ أمناطا وأشكاال وأساليب 
عديدة متتد من األفالم الوثائقية وبرامج 
املسابقات إلى املقابالت والتقارير والنقل 

املباشر لألحداث واملؤمترات وندوات احلوار 
وبرامج املجالت والرياضة، والتحقيقات 

وحتى األفالم الروائية ممكن أن حتتوي على 
عناصر معرفية معلوماتية، فتحتوى بالتالي 

على عناصر إعالمية.
ولكن تبقى في مقدمة النشاط اإلعالمي 
األخبار ومشتقاتها ومقترباتها، فتكاثرت، 

عربيا وعامليا، الفضائيات  املتخصصة 
باألخبار، جتذب جماهير واسعة من 

املشاهدين، ووصل األمر عند البعض إلى 
حد اإلدمان على احملطات اإلخبارية التي 

صارت تؤثر على  توجهات الرأي العام 
وسياسات احلكومات وقد تؤجج من النزاعت 

والصراعات السياسية.
 وقد قاد هذا االهتمام  باألخبار وتأثيرها 
على مختلف نواحي األنشطة اإلنسانية إلى 
ارتفاع حدة التنافس بني القنوات اإلخبارية 
اخلالصة لكسب املشاهدين ومترير رسالتها 

السياسية والفكرية، وسمعنا بفضائيات 
إخبارية متتعت مبيزانيات  ضخمة لم تتمتع 

بها فضائيات عامة متنوعة البرامج، وهذه 
امليزانيات الكبيرة (والرعاية العليا) مكنت 

تلك اإلخباريات من كسب املهارات واحملترفني 
املتمكنني من صناعة األخبار وأساليب 
إعدادها وإخراجها، وتشمل لغة اخلبر 

وطريقة صياغته وحتريره وقوالبه والشكل 
الذي يصل به إلى املتلقي. … وساعدهم في 

ذلك تطور التكنولوجيا وتعدد الوسائل 
(املولتي ميديا) اللذان رافقا ثورة االتصال 

واملعلوماتية.. فصارت األخبار، التي هي أهم 
مكونات اإلعالم في عاملنا املعاصر، علما وفنا 

وصناعة.
بل إن صناعة األخبار، واحتياجاتها 
بصفتها إنتاجا وحتريرا وبثا وصياغة، 

أثرت على تطوير التكنولوجيا املستعملة 
بل وأدت إلى اختراعات جديدة في مجاالت 

اإلنتاج واملونتاج والغرافيك والبث وحتسني 
مستوى الصورة وعمليات جمع األخبار 

وتخزينها وأرشفتها  وتبادلها وإعدادها 
وتوصيلها من مصادرها. ودخلت على 

وسائل حتقيق كل هذه األمور حتسينات بل 
وحتى اختراعات وابتكارات جديدة، لوال 
حاجة األخبار إليها ملا متت بهذه السرعة 

والتفوق، كما أن سخاء اإلنفاق على إنتاج 
البرامج اإلخبارية املتنوعة، ساعد الشركات 
املصنعة للمعدات على تطوير أدوات اإلنتاج 
التقنية وتوفير املعدات التي حتقق املطلوب 

بسهولة وسرعة وإتقان، وسأورد أمثلة 
قليلة، لنأخذ إمكانيات االستوديو االفتراضي 

غيير احملدودة Virtual studio  التي وفرت 
ملنتجي األخبار آفاقا واسعة من اإلبهار 

والتنوع والفرجة، قابلة للتحقيق في أصغر 
االستوديوهات وبأقل التكاليف، إضافة إلى 

االمكانيات غيير احملدودة التي وفرتها أنظمة 
احلاسوب، ووسائل االتصال، واألقمار. وحتى 

أجهزة الهاتف احملمول أصبحت من وسائط 
إنتاج األخبار والتغطية امليدانية.  وفي 

مجال آالت التصوير فإن احتياجات األخبار 
وضرورة سرعة إنتاجها، أرغمت املصنعني 
على تطوير كاميرات عالية الكفاءة ولكنها 

صغييرة احلجم  سهلة االستعمال مضمونة 
النتائج من حيث الصوت والصورة، قابلة 

للبث منها مباشرة إلى األقمار أو احلاسوب 
أو اليوتيوب أو غييرها، وفوق كل هذا كلفتها 

مناسبة!

هذه التطورات التقنية أدت إلى ظهور 
أمناط جديدة من أساليب حترير األخبار 

وكتابتها وتغييرت النظرة إلى اخلبر تعريفا 
ومفهوما وأصبحت عملية إعداده صناعة 

متقنة جتاوزت الوصف االعتيادي لألحداث 
اجلارية.  وحتى مفهوم مكاتب األخبار 

وعمل املراسلني ومهماتهم تغييرت. فمضى 
عهد املكتب املجهز وحل محله فريق الرجل 

الواحد one man show/ الذي يقوم بكل 
املهمات بكاميرته وجهاز حاسوبه، من بيته 

وفي زاوية من مقهى، أو حتى من السيارة أو 
القطار، ويستطيع أن يبث مادته مباشرة إلى 

محطته !!
قبل فترة افتتحت الـ ”سي إن إن“ عددا من 

املراكز اجلديدة لتزويدها باألخبار في بعض 
املدن األميركية، وقد اختلفت هذه املراكز عن 

مكاتب املراسلني التقليدية، لقد صممت ”سي 
إن إن“، عملها وفق التسهيالت التكونولوجية 

احلديثة إلنتاج األخبار: إعالمي واحد مع 
كاميرا صغييرة عالية الكفاءة وحاسوب، بال 
مكتب، ينجز املراسل شغله وحده، يصور في 

مكان احلدث، يجري املقابالت الضرورية، 
يجلس في منزله أو في مقهى أو زاوية في 
فندق، ينقل املادة املصورة من كاميرته إلى 

احلاسوب، ويقوم مبونتاج التقرير، ثم يبثه 
إلى محطته بواسطة  اإلنترنت أو من خالل 

موقع على األقمار لديه رمز الدخول عليه!

مهمة اإلعالم إعالم

فيصل الياسري

قريب.. بعيد

} لنــدن - تراجع جيرميي كالركســـون مقدم 
الشهير، عن التصريحات   برنامج ”توب غيير“ 
التي أدلى بها األســـبوع املاضـــي وانتقد فيها 
رؤساء هيئة اإلذاعة البريطانية ”بي بي سي“، 
وقال إنها كانـــت مجرد مزحة. في الوقت الذي 
مازال مصير برنامجه مجهوال. ويجري حتقيق 
إليقـــاف املذيع، البالغ من العمـــر 54 عاما، عن 
العمـــل عقب وقوع مشـــاجرة بينـــه وبني أحد 
معدي برنامج الســـيارات الشـــهير في العاشر 

من الشهر اجلاري.
وانتقد كالركســـون رؤســـاء هيئـــة اإلذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“ خالل حفل خيري في 
لندن يوم اخلميس املاضي باستخدام عبارات 
مليئـــة باللغط. لكنـــه قال في مقـــال بصحيفة 
”صنداي تاميز� إن تعليقاتـــه ”كانت كلها على 

سبيل الدعابة“. 
كان  وأضـــاف أن ”اختياره لهـــذه األلفاظ“ 
لزيادة سعر ما كان يعرضه في املزاد اخليري، 
وهـــو عبارة عن لفـــة مبضمـــار برنامج ”توب 

غيير“ الختبار السيارات.
وتابـــع كالركســـون ”من خالل االســـتعانة 
بأســـلوب موجـــز وإثـــارة حالـــة مـــن اجلدل 
واســـتخدام القليل من الكلمـــات اخلارجة عن 
اللياقـــة، فقـــد أوجدت حالـــة من اإلثـــارة بني 
املوجوديـــن في الغرفة، وجمعـــت جائزة املزاد 

التي عرضتها 100 ألف جنيه إسترليني“.
وجرى تداول تصريحات كالركسون، التي 
أدلى بها في حفل ”راوندهاوس� اخليري، على 
نطاق أوســـع يـــوم اجلمعة بعد بث تســـجيل 
مصـــور للحفل علـــى شـــبكة اإلنترنت. وخالل 
حديثه للحاضرين، أشـــار كالركســـون إلى أنه 
يتوقع ”إقالته“ من جانب ”بي بي ســـي، وطرح 
للمـــزاد ما وصفه بأنه ”آخـــر لفة“ في مضمار 

السباق.

يذكـــر أن الصحفـــي البريطانـــي ”تونـــي 
بارسونز� كان قد وصف شخصية  كالركسون 
بأنه  بطل األخطاء السياسية، حيث أشار إلى 
العديد من املواقف املســـتفزة التي قام بها في 
دول مختلفة مع األشخاص واألماكن، إذ سبق 
أن وصـــف العاملـــني مبصانع شـــركة ”بي إم 
دبليـــو“ بالنازيني، وأيضا لم يفلت من لســـانه 
العاملون مبصانع ”هيونداي“، كما ســـبق أن 
أطلـــق تصريحـــات معاديـــة لألميركيني، منها 
قولبتهم في شكل أشخاص بدناء ومملني، وفي 
مقال صحفي ذكر أن معظم األميركيني ليســـت 
لديهم القـــدرة على التفكير، كمـــا أنه دائما ما 

يعبر عن كراهيته للسيارات الصغييرة.
وكانـــت مصـــادر مقربة من املذيـــع، والذي 
ُيزعم أنه ضرب أوســـني تيمـــون، أكدت أنه من 
املرجـــح أن يتخذ إجراءات ضد القناة بســـبب 
”الفصل التعســـفي“، حســـب وصفه، إذا لم تتم 
إعادته إلى البرنامج. وأوضح كالركســـون أن 
”بي بي ســـي“ أطلقـــت ”حملة تشـــويه“ ضده، 

وأضاف: لن ندعها تفلت من أيدينا.
يأتي هذا وســـط أنباء عن أن هيئة اإلذاعة 
البريطانيـــة تبـــدأ في تصويـــر برنامج جديد، 
والذي سيســـافر فيه املتنافســـون إلى اخلارج 

للمشاركة في حتدي القيادة.
أنه  وأكد مصدر لصحيفة ”صنداي ميرور“ 
ليس هناك شـــك في أنه إذا ّمتت إقالة جيرمي 
لـــن تكون هـــذه النهاية بل ســـيكون هناك دور 
للمحامـــني. ومت تأجيل 4 عـــروض من برنامج 
”تـــوب غيير“، الذي كان من املقـــرر أن يعقد في 

النرويج.
لكن مصدرا رفيعا في ”بي بي ســـي“، أملح 
إلـــى أن كالركســـون ميكنه العـــودة إلى ”توب 

غيير“ إذا واجه عيوبه اخلاصة.
وأضاف املصدر، الذي طلب عدم الكشف عن 
اســـمه أن ”جيرميي يريد البقاء في البرنامج، 
وهنـــاك طريقة واحدة جتعلـــه يفعل هذا وهي 
أن يواجه أشـــكال القصور اخلاصـــة به، وأن 
كالركســـون لديه قدر كبير من الدعم الشـــعبي 
وبالطبع ال ينبغي جتاهـــل هذا، ولكنه يحتاج 

إلى الراحة وأن يحاسب نفسه“.
وأوضح مسؤول تنفيذي في ”بي بي سي“ 

أيضا أن كالركســـون يحتاج إلى إعادة تأهيل، 
ومنذ ذلك احلني، رفضت املؤسسة وكالركسون 

التعليق علنا عن هذه القضية.
ولـــم ينكر كالركســـون أنه صـــرخ في وجه 
املنتج ولكـــن ما تداول حول أنـــه وجه لكمات 
لزميله يبقى غيير مؤكد، وســـُيقدم تقرير بشأن 
املشـــاجرة إلى توني هول مدير ”بي بي سي“، 

الذي سينظر في األدلة.
ورفـــض املتحـــدث باســـم ”بي بي ســـي“، 
التعليـــق على فكرة أن كالركســـون رمبا يعود 
إلى املؤسســـة. وأوضح أنه لن يقدم أي تعليق 
بشـــأن هذه املسألة حتى يتم اتخاذ قرار بشأن 

هذه القضية.
ووجه كالركسون الشكر ألنصاره، اجلمعة 
املاضية، عبر تغريدة على موقع تويتر، وكتب: 
شـــكرا جزيال جدا جلميع من طالبوا بإعادتي 
إلى العمل، وإنني متأثر جدا، وسنعلم جميعا 

األسبوع املقبل ما سيحدث. 

وكتـــب فـــي صحيفـــة ”ذا صن“، الســـبت 
املاضي، مقـــاال جاء فيه أن االحتجاج ال يجدي 

أي نفع مطلقا.
وكان جمهـــور كالركســـون قد قـــاد  دبابة 
في  ووجه مدفعها نحو مقر قناة ”بي بي سي“ 
لندن للمطالبة بعودته، وســـلمت الدبابة للقناة 
عريضة فيها قرابة مليون توقيع تطالب بعودة 

كالركسون إلى الشاشة.
والتف حـــول الدبابـــة الكثير مـــن العامة 
وجمهور املذيع أمام مقر القناة، مستغربني من 
مشـــهد الدبابة املوجهة مدفعها نحو مقر قناة 

”بي بي سي“.
وذكـــرت وكاالت األنبـــاء العاملية أن توقف 
برنامـــج كالركســـون أدى إلـــى انخفاض عدد 
مشـــاهدي القنـــاة بحوالـــي 4 ماليني وســـط 
توقعـــات بخســـارة ماديـــة كبيـــرة نظـــرا إلى 
عائـــدات البرنامج التي تصـــل إلى أكثر من 70 

مليون دوالر سنويا.

يذكـــر أن كالركســـون بدأ يجني شـــعبيته 
حلسه الفكاهي وآرائه املثيرة للجدل في معظم 
األوقات. وفي 2002 مت جتديد شـــكل البرنامج 
كليا وعاد في صورته التي نعرفها اآلن بثالثة 
مقدمني وســـائق ســـباقات ســـري الشخصية، 
ليضيف ملســـة غموض على البرنامج. وبدأت 
مشـــاهدات البرنامج آنذاك حتـــى وصلت عام 
2013 لتجنـــي الرقـــم القياســـي في موســـوعة 
لبرنامـــج  مشـــاهدين  عـــدد  ألكثـــر  غينيـــس 
تليفزيوني بعد تسجيله ملتابعات أكثر من 350 

مليون مشاهد حول العالم.

[ مليون توقيع للمطالبة بعودة كالركسون إلى الشاشة  [ انخفاض عدد مشاهدي بي بي سي وسط خسائر مالية
جيرمي كالركسون يتوقع نهاية الدوران في مضمار توب غيير

أربعة عروض من البرنامج تم تأجيلها بعد إيقاف كالركسون

ماتزال أصداء إيقاف املذيع البريطاني جيرميي كالركسون مقدم برنامج توب غيير، تأخذ 
حيزا كبيرا من املتابعة واالهتمام من قبل جمهوره الواسع الذي شن غضبه على قناة بي 

بي سي، ونظم حملة مطالبة بإعادة  كالركسون.

جمهور كالركســـون قـــاد  دبابة 

ووجـــه مدفعهـــا نحو مقـــر قناة 

{بي بي سي} في لندن للمطالبة 

بعودته

◄

مصدر رفيـــع في {بي بي ســـي}، 

أملح إلى أن كالركســـون يمكنه 

العودة إلى {توب غيير} إذا واجه 

عيوبه الخاصة

◄



} واشــنطن - لـــم تفلـــح محـــاوالت املغردين 
العـــرب في دفـــع وزيـــر اخلارجيـــة األميركي 
جـــون كيري إلى اإلعتذار علـــى خلفية تغريدة 
للخارجيـــة األميركيـــة بالعربية علـــى تويتر 

وصفت اخلليج العربي بـ”الفارسي“.
ونشـــر احلســـاب الرســـمي علـــى تويتر 
تغريدة على لســـان الوزيـــر األميركي اجلمعة 
املاضيـــة، نصها: ”كيري: من دواعي ســـروري 
مشـــاركة الرئيس أوباما بتهنئة كل من يحتفل 
بعيد النوروز في العالم من آسيا والقوقاز إلى 

اخلليج الفارسي والواليات املتحدة“.
اإلعـــالم  وســـائل  مســـتخدمو  واتهـــم 
االجتماعـــي كيـــري باالنحياز إليـــران معللني 
ذلك بعالقة النســـب التـــي تربطه بإيران حيث 
مـــن املعروف أن ابنته ”فانيســـا“ متزوجة من 

الطبيب اإليراني بهروز براين ناهد.
هـــذا  اســـتخدام  أن  مغـــردون  واعتبـــر 
املصطلح ”أمر مســـتفز، ويدعو إلى التســـاؤل 

واالستغراب“.
وجاءت تغريدة اخلارجيـــة األميركية بعد 
أيام قليلة من شـــطب إيـــران و”حزب الله“ من 
قائمـــة اإلرهاب األميركيـــة. ورد أحد املغردين 
”هل ســـتقولون زلة لســـان؟! ال أتصور أنكم ال 

تدركون حساسية التسمية..؟“. 
وقال آخر ”اســـمه اخلليـــج العربي وليس 

هناك شيء اسمه اخلليج الفارسي“.
وغـــرد السياســـي البحرينـــي عبدالله آل 
خليفـــة، ”قلنـــا لكـــم منذ ســـنوات مـــا تبون، 
صرنـــا خونـــة، هذي أميـــركا تهـــدي اخلليج 
إليران، علنـــي اخلليج الفارســـي، اللعب على 
املكشـــوف أصبح!“. وســـخر املغرد السعودي 
فهد القحطاني : ”اخلليج الفارســـي باعتراف 
اخلارجية األميركية بهذا االســـم، بكرة بنالقي 
اســـتبيان غوغـــل (أتريده خليجا فارســـيا أم 

عربيا؟“.
 وعلـــق ناشـــط ”ليســـت وحدهـــا وزارة 
اخلارجيـــة، بل حتـــى الرئيـــس األميركي في 
خطابـــه لألمـــة اإليرانية قـــال أكثر مـــن مرة 
اخلليج الفارسي! العالم يحترم القوي.. ليست 

هناك عداوة دائمة بل مصالح دائمة“.
يشـــار إلـــى أن تســـمية اخلليـــج العربي 
تتســـبب في عدة أزمات  بـ”اخلليج الفارسي“ 
دبلوماسية.  واجتهت احلكومة السعودية إلى 
مخاطبة اجلهات اخلارجية وإبالغها بضرورة 
تغييـــر خطاباتهـــا ومراســـالتها التي حتمل 
مســـمى ”اخلليج الفارســـي“، وذلـــك باعتماد 
املســـمى الصحيـــح للمنطقـــة فـــي اخلرائط 

املعتمدة التي حتمل اسم ”اخلليج العربي“.
وســـبق أن نفـــت شـــركة غوغـــل، عالقتها 
مبا تردد عن تغيير اســـم اخلليج العربي إلى 
الفارســـي على موقع اخلرائـــط اخلاص بها.
وكانت مواقـــع أذاعت أخبـــارا حول تصويت 
إلكترونـــي يجـــري لتحويـــل مســـمى اخلليج 
العربي إلى اخلليج الفارســـي وتصدر االســـم 

الثاني االستفتاء.

} طرابلــس – قررت الســـفيرة األميركية لدى 
ليبيـــا ديبـــورا جونـــز وقـــف التواصـــل عبر 
حســـابها على موقـــع تويتـــر بعدمـــا أثارت 
تغريدات لها حول غـــارة جوية وقعت االثنني 
في منطقة خاضعة لســـيطرة ميليشيات ”فجر 

ليبيا“ قرب طرابلس ردودا ”مبتذلة“.
وقالـــت جونز في تغريدة ”خلصت إلى أنه 
مـــن األفضل وضع حد جلهـــود التواصل عبر 
تويتـــر كون هذا األمر يصرف النظر عن هدفنا 
في حتقيق الســـالم واالســـتقرار فـــي ليبيا“. 
وبررت قرارها هـــذا بالقول إنها تعرضت إلى 
”هجمات شـــخصية ومبتذلـــة“ طالت عائلتها، 

ومصدرها ”ميليشيات تويتر“.
وكتبت في آخر تغريداتها ”مع السالمة“.

وكانت الســـفيرة األميركيـــة أدانت صباح 
االثنـــني غـــارة للقـــوات املواليـــة للحكومـــة 
والبرملان املعترف بهما دوليا واللذين يتخذان 
مـــن مدينتي طبرق والبيضاء في شـــرق ليبيا 
مقرا لهما، اســـتهدفت موقعا في ترهونة على 

بعد نحو ٨٠ كلم جنوب شرق طرابلس.
وقالـــت القوات املواليـــة للحكومة الليبية 
إن الغارة اســـتهدفت مخزنا للســـالح، غير أن 
مصدرا أمنيا في طرابلس التي تسيطر عليها 
حكومة مناوئة تســـاندها مجموعات مسلحة 
حتمل اســـم ”فجـــر ليبيا“، ذكـــر أنها أصابت 

مخيما لالجئني قتل فيه ثمانية مدنيني.
وقالت مصـــادر صحفية إن الغارة أصابت 

منطقة ترابية مفتوحة.
وكتبـــت جونـــز ”إنهـــا أخبار ســـيئة من 
ترهونـــة حيث قتل ثمانية الجئـــني أبرياء في 
غارات. العنف ليس في صالح أحد“. وانهالت 

الردود املنددة بهذه التغريدة فور نشرها.
 وكتـــب أحـــد املغرديـــن ”ال بـــد مـــن أنك 
مجنونـــة“، بينمـــا قال لهـــا مغرد ثـــان ”أنت 
تكذبني“، فيما شـــن آخرون هجمات شخصية 
عليها واســـتخدموا عبارات مبتذلة، وطالبها 
البعـــض اآلخـــر باالعتـــذار عـــن ”املعلومات 

اخلاطئة“.
 وردت جونز على هؤالء قبيل أن تعلن عن 
قرارها وقف التواصل عبر حســـابها، وكتبت 

”خالفوني آرائي، لكن افعلوا ذلك بكرامة“.  

وقال الناطق باســـم رئاسة األركان العامة 
للجيـــش التابـــع للبرملـــان، أحمد املســـماري، 
االثنني، إن رئاسة األركان ”تستهجن وتستنكر 
ما صدر عن الســـفيرة األميركية في ليبيا على 
متهما ”فجر  حســـابها اخلاص على تويتـــر“ 
ليبيـــا“ بارتـــكاب ”مذبحـــة“ فـــي ترهونة في 
حق عائلة العقيد احلبشـــي ومطالبا السفيرة 

باالعتذار.
وقال مغردون إن ”اخلارجية األميركية هي 
مـــن أمرت ديبـــورا بإغالق احلســـاب نظرا ملا 
شهده احلساب مؤخرا من جتاذبات سياسية 

بينها وبني نشطاء ليبيني“.
وقال الناشط الليبي نعمان بن عثمان على 
تويتـــر ”اإلدارة األميركية تتـــورط في تضليل 
الرأي العـــام الدولي عن طريق ســـفيرتها في 
ليبيـــا بخصوص مجزرة عائلة #احلبشـــي في 

#ترهونة !!“.
يذكـــر أن الســـفيرة تســـلمت مهامهـــا في 
طرابلس في يونيو ٢٠١٣ خلفا لكريس ستيفنز 
الـــذي قتل يوم ١١ ســـبتمبر ٢٠١٢ بهجوم على 
القنصلية األميركية في بنغازي شرقي البالد، 
واتهمـــت فيه جماعـــة أنصار الشـــريعة التي 
ُتتهم أيضا بالوقـــوف وراء هجمات عدة على 
مصالح غربية. وتشهد ليبيا منذ أشهر صراعا 

على الســـلطة تسبب في نزاع مسلح وانقسام 
البالد بني حكومتني وبرملانني. وعلى الشبكات 
االجتماعيـــة، يتهم ليببـــون الواليات املتحدة 
األميركية بالتعامل مع امللـــف الليبي بطريقة 
غامضـــة. وتكتفي الواليات املتحـــدة بالتنديد 
والشـــجب ألعمـــال العنـــف املتصاعـــدة دون 
التحـــرك على املســـتوى الدولـــي لوقف نزيف 
الدم ومساعدة احلكومة على اجتثاث اإلرهاب 

واحلّد من الفوضى.
ومبوازاة ذلك، عاد ناشـــطون ليبيون إلى 

التغريد في هاشتاغ #ديبورا اتركي ليبيا.
والهاشـــتاغ األكثـــر تداوال فـــي ليبيا على 
موقعـــي تويتر وفيســـبوك، حيـــث طالب فيه 
املغـــردون بطرد الســـفيرة األميركيـــة ديبورا 
جونـــز مـــن ليبيا، بدعـــوى ”اســـتمرارها في 
دعـــم اإلرهـــاب والفوضـــى في ليبيـــا بحجة 

الدميقراطية واحلرية املزيفة“.
وكتب مغـــرد ”ديبـــورا قالـــت: يجب منح 
الثـــوار دورا مهما فـــي إدارة شـــؤون البالد، 
مـــاذا منحت أميركا متظاهـــري #ميزوري غير 
العنف!؟“. وأضاف في تغريدة أخرى ”ديبورا 
قالت: ال جتوز املطالبة بتجريد الثوار الليبيني 
(امليليشـــيات) من سالحهم. هل تسمح بوجود 

ميليشيات موازية جليشها في بلدها؟“. 

كما اعتبر ناشـــطون تصريحات السفيرة 
األميركية بخصوص اعتـــراف بالدها بجميع 
األطـــراف الليبيـــة، في إشـــارة إلـــى تصنيف 
وتنظيم  مجلس النواب الليبـــي ”لفجر ليبيا“ 
”أنصار الشـــريعة“ كجماعات إرهابية وهو ما 
يدعم حســـب رأيهم وقوف ديبورا وبالدها مع 

هذه اجلماعات املارقة.
وكتـــب مغـــرد ”اتركـــي ليبيـــا وشـــأنها.. 
مســـاواتك بني اجليش الوطنـــي والعصابات 
املارقة ودورك املشـــبوه في نشر الفوضى في 

ليبيا بات مكشوفا للجميع“.
وأضافت مغـــردة ”نريد دولـــة دميقراطية 
وليســـت دولة ثورية ومصطلح الثوار انتهى 
ومـــن يريـــد احلكـــم فالصندوق موجـــود فال 

تبرري وجودهم“.
وعلقت مغردة أخرى ”ديبورا اتركي ليبيا 
وخذي معك أتباعك من شياطني الدم“. غير أن 
بعضهم ســـخر من الدعوة إلى طرد الســـفيرة 
األميركيـــة. وفـــي هـــذا الســـياق كتـــب مغرد 
”يضحكنـــي من يقول نطالب بتغيير الســـفيرة 
وكأن القرارات التي تتخذها شخصية وليست 
سياســـة دولة ستســـتمر حتى ولـــو غيروها 
وأرسلوا سفيرا غيرها“. وكتب مغرد “ األجدى 
طلب تغيير السياسات األميركية ال أدواتها“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@salahalzamil
قيل لنا إننـــا نحارب اإلرهابيني؛ 
لكنـــي كنـــت آنـــذاك اإلرهابـــي.. 
احتاللنا!!!  هو  الفعلي  واإلرهاب 
مايك برسنر (جندي أميركي عائد 

من العراق).
******

@aabodehman
الواليـــات املتحدة: من حق إيران 
أن تستولي على الشرق األوسط 
وما تشـــاء مـــن آســـيا واوروبا 
تصنـــع  أال  شـــريطة  وأفريقيـــا 
ســـالحًا نوويـــًا. عـــاش الدهـــاء 

الفارسي.
******

@Ayadjamaladdin
كل البشـــر فـــي النـــار.. اليهود 
البوذيـــون  املســـلمون  املســـيح 
الصابئـــة املجـــوس الـــكل بـــال 
اســـتثناء إال فرقة واحدة فقط من 

فرق املسلمني جنة حصرية!!
******

@SermedAlwan
منارة ســـنجار بناها قطب الدين 
محمـــد بن عمـــاد الديـــن الزنكي 
االتابكي مئذنـــة ألكبر جامع في 
ســـنجار ٥٨٩ هــــ فجرتها داعش 

١٤٣٦ هـ.
******

@linaali38 
ممـــن يقدمون مصالح ايران على 
مصالح مواطنيهم، هنيئا إليران 
بهم النها تستمد قوتها من قذارة 

مواليها.

@LASTWISDOM1  
ــا  ـــول هـــــي نــفــســهـــ ــــ ـــب اســـطـــن
القسطنطينيــة عـاصمــة "بيزنطـــة" 
و"ايران" هي دولة "فارس" و العرب 
اجلاهلية  في  كانوا  كما  العرب  هم 

بني فكي "فارس" و"بيزنطة".
******

@MousaAlomar  
السكن في الشـــمال السوري حتت 
القصـــف أفضـــل مـــن الســـكن في 
لبنـــان الذي أذلهم وجوعهم وتاجر 

بنسائهم واغتصب أطفالهم.
******

@RevolutionSyria  
قّدمت األم السورية من التضحيات 
ما تســـتحق به جائزة األم املعجزة 
إلـــى أمهات ســـوريا: نقبـــل اجلنة 

التي حتت أقدامكن.
******

@3anzehWalo6aret  
عندما يقتل أحدهم إنســـانا بريئا.. 
لم يستأذن منك ولم تشاركه الفعل.. 
ملاذا تشاركه بحماقة عبر التبرير؟.. 

ال جتعل دم أي بريء باسمك.
******

@wassilaoulmi 
علمتني الثورة أن الشـــعوب تقهر 
وال تزول.. امـــا الطغاة يقهرون ثم 

يزولون!
******

@syria7ra  
حاصروه قطعوا عنه الدعم حاولوا 
تشـــويهه لكنـــه ثبت علـــى أهداف 

الشعب اجليش احلر ميثلني.

@AzzamAlDakhil
االبتعاث مصدر مهم لنقل العلوم 
ســـوف  لذا  املتميزة؛  والتجـــارب 
يســـتمر مع العمل علـــى تطويره 
لضمان االســـتفادة القصوى منه 

مبا ينسجم مع أهدافه.
******

@Saudianalyst
مـــن حّقي أن أختلـــف أو أخاصم 
مع إيران، أو أي دولة، سياســـيا، 
لكـــن من اجلهل أن أعادي طائفيا. 

أحذروا الطائفية واملسوقني لها.
******

@HsnFrhanALmalki
ســـعودية وال  رحمة الله ليســـت 
ايرانيـــة وال عراقيـــة الخ ليســـت 
سنية وال شيعية رحمة الله ليست 
لها جنســـية وال مذهـــب هي لله؛ 

ويعلم من يستحقها من عباده.
******

@alfaisalrgad
ناقصات  أؤمن مبقولة: (النســـاء 
عقـــل ودين) حني أشـــاهد نســـاء 
وطني وهـــن يحاربـــن كل صوت 

حـر ينادي بحقوقهن!
******

@agrni 
يفتـــرض أال يفتـــي أي شـــيخ في 
موضوع رسوم األراضي البيضاء 
قبـــل أن يقـــدم كشـــفا مبمتلكاته 
العقارية، منعا لتعارض املصالح 

ودرءا لألشياء!
******

@Dr__Badi
ــارضــني  ــع تــاريــخــيــا، أكـــثـــر امل
ــرات: رجـــــال الـــديـــن،  ــي ــي ــغ ــت ــل ل
اجــتــمــاعــيــا. الــطــبــقــات املــتــرفــة، 
سياسيا واقتصاديا. واذا احتدوا 

نتجت أسوأ املجتمعات!

@SafeChildUAE
مركز حماية الطفل بدولة اإلمارات 

العربية

@BATISTAIA
االخوانـــي وجدي غنيـــم قال أيام 
مبـــارك: الغالبـــة يشـــترون أرجل 
الفراخ يا راجل مفتري ثم قال أيام 
مرســـي: مصر ستخرب وستفلس 

ومرسي مش هيمشي يا كفرة.
******

@JaberAl3atharat
القانون ال يعترف بنا حتى نقدم له 
بطاقتنا الشـــخصية، لكنه يصدق 
شهادتنا شفاهة إذا أقسمنا فقط، 
وال أحـــد يرى مجافاة للمنطق بني 

هذا وذاك! #تهاومي.
******

@salmaeldaly
تعرفـــون ان الرجـــل املصـــري ملا 
يتـــزوج اجنبية يســـتطيع منحها 
ال  املصريـــة  والســـت  اجلنســـية 
األجنبي  زوجهـــا  منح  تســـتطيع 

اجلنسية؟ متييز ضد املرأة.
******

@DelusionNajaa
س: ملاذا قتلت فرج فودة السلفي: 
ألنـــه كافر، س: وكيـــف عرفت انه 
كافـــر هل قـــرأت كتبـــه أو مقاالته 
الســـلفي: ال لـــم أقـــرأ، س: كيف؟ 
الســـلفي: ألنني ال أعـــرف القراءة 

أو الكتابة.

@asyooty_el
برملان مصر القادم لو مثل أحزاب 
مصر جميعا بالعدل فانه ســـيظل 
غير ممثل للمصريني الن األحزاب 

ال متثل اال مجموعات متهافتة.

@Dr_Altayer  
الفيصل  ســـعود  االمير  تعبيرات 
ومصطلحاته واضحة جتاه ايران 
ونظـــام االســـد، واعتقـــد ان قرار 
انتـــزاع اليمن من قبضة ايران قد 

اتخذ.
******

@ghurab77  
الشعب اليمني يحتاج إلى تعبئة 
عامة ولكن ليس ألسلحة وحروب 
محتاج يعبي بطنه، محتاج يعبي 
قلبـــه محتاج يعبي عقله ومحتاج 
يعبي خـــزان بيته مـــاء ومحتاج 
يعبي شـــنطة ابنـــه دفاتر واقالم 
مش محتـــاج يولعوا لـــه حروب 

محتاج يولعوا له الكهرباء.
******

@helajarraya  
مـــن  ســـنوات   ٨ "روان"  الطفلـــة 
#اليمـــن يتم تزويجها من أربعيني 
لتتوفـــى ليلة الزفـــاف إثر نزيف 

حاد. ال لزواج القاصرات 
******

@AljamalSalma  
واملخلوع  #احلوثيـــني  أن  واضح 
علـــي عبداللـــه صالح يســـابقون 
الزمن للسيطرة على أكبر قدر من 
املدن واحملافظات اليمنية قبل أي 

حوار وتسوية.
 ******

@Dhahi_Khalfan  
اليمن قابع حتت ســـطوة إيران . 
الالعب  بـــدور  يقومون  والعمالء 

املغرر به.

سوريا

السفيرة األميركية في ليبيا تغلق حسابها 
على تويتر وسط ردود فعل غاضبة بسبب 
ــــــرأي العام"، في ما  تغريداتها "املضللة لل

عده مغردون تعليمات أميركية.

@dalaaalmoufti  
اآلخضر في يده والياسمني على 
أذنه واالتكال على الله في قلبه.. 
كيف سينتصر اإلرهاب على هذا؟ 

حّيا على احلياة يا تونس.
******

@RAFRAFI_MED  
منتقـــدو داعش كثيـــرون، وكثير 

منهم يخفي سّكينا في جيبه.
******

@zermdo
االرهاب  املســـاجد..  فـــي  اخلطر 
يولد ويترعـــرع وينمو هناك. ما 
الفائدة مـــن مواصلة االنكار؟ هل 
رأيت ارهابيا تكـــون خارج هاته 

االماكن؟
******

@karouch
عن  بالدفاع  مطالبـــون  االوليـــاء 
مســـتقبل ابنائهم. كفـــى ابتزازا 

كفى تطرفا كفى ارهابا.
******

@khatir
الذين يطالبون النهضة مبراجعة 
فكريـــة عميقـــة هم فـــي احلقيقة 

يطالبونها باالنتحار.
******

@hajj_n
اتضح االن ان الثورة لم تقم على 
بـــن علي بـــل قامت علـــى الدولة 
التونســـية. كان الهدف وال يزال 
حتويـــل وجهـــة الدولـــة وتغيير 

مالمحها وطبيعتها.

الخليج عربي وليس معركة تويترية في ليبيا تنتهي بانسحاب السفيرة األميركية

فارسيا سيد كيري

مغردون يرجحون أن الخارجية األميركية هي من أمرت ديبورا بإغالق الحساب نظرا لما شهده من تجاذبات سياسية

ناشـــطون عادوا إلـــى التغريد 

فـــي هاشـــتاغ {ديبـــورا اتركي 

ليبيـــا} الـــذي يعتبـــر  األكثـــر 

تداوال في ليبيا

◄

[ هل أصبحت تغريدات السياسيين أداة لسبر الرأي العام

طبقـــا لصورة تم تســـريبها، يبدو أن أحدث منتجات شـــركة فيســـبوك التي على وشـــك الصـــدور قريبا، هو تطبيـــق يتعامل مع هوية 

الُمتصـــل علـــى الهاتف الخلوي. وال يوجد الكثير من المعلومات المتاحة عن هذه الميزة الجديدة إال ما تشـــرحه الصورة نفســـها، والتي 

توضح أن التطبيق سيظهر معلومات عن المتصلين بالهاتف، عالوة على االسم والرقم، وستمنع االتصاالت من األرقام المجهولة.
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درج صبيـــة الورنيش على التجول في شـــوارع العاصمة الســـودانية الخرطوم كل تحقيق

صباح متسلحني بأدوات مسح األحذية بحثا عن زبائن يلمعون لهم أحذيتهم مقابل 

القليل من املال إلعالة أسرهم.

يجابـــه العاملون فـــي املهن الهامشـــية والباعـــة الجائلون في أســـواق الخرطوم 

سلســـلة من املضايقات وحمالت املصادرة التي تنفذها الســـلطات السودانية 

في محاولة للتصدي إلى تشويه املظهر الحضاري للمدينة.

يلتجـــئ الصبية إلى العمل في املهن الهامشـــية بســـبب الفقر والنزاعات 

التي يشـــهدها عدد من الواليات الســـودانية، حيث تواجه الحكومة أزمة 

اقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان في ٢٠١١.

نبيل سليم

} متســـوال بعينيـــه يتنقـــل الصبـــي أحمـــد 
إســـماعيل بين أحذية المارة والجالسين أمام 
متاجرهـــم في شـــوارع العاصمة الســـودانية 
الخرطوم، وهو يـــردد عبارة ”ورنش، ورنش“ 
عارضـــا خدماتـــه فـــي تلميع األحذيـــة مقابل 
القليل من المال لكي ينفقه على أسرته الفقيرة 

حتى ال يضطر إلى التسول.
يتعين على إسماعيل (12 عاما) االستيقاظ 
باكرا كل صباح، ليتجه إلى الســـوق الرئيسي 
بالخرطـــوم للعمـــل، متأبطـــا حقيبـــة مهترئة 
بداخلها أدوات مســـح األحذيـــة (دهان بألوان 
مختلفة وجـــرس تقليدي)، ويقول إســـماعيل 
”بعد وفـــاة والدي تركت الدراســـة واضطررت 

للعمل وإعالة إخواني الصغار ووالدتي“.
ويتجول ”صبـــي الورنيش“ هكذا يطلقون 
عليـــه في الســـودان، فـــي برندات األســـواق 
(أزقتهـــا) والمقاهي يوميـــا، وعندما يخلع له 
أي شـــخص حذاءه لتلميعه يخرج من حقيبته 
حـــذاء لينتعله العميـــل إلى حيـــن الفراغ من 
تلميـــع حذائـــه، ويفتـــرش إســـماعيل األرض 
واضعـــا قطعة بالية من القمـــاش على رجليه 
ويبدأ في عمليـــة التلميع، مقابل جنيهين (23 

سنتا/ أقل من ربع دوالر).
ويضيف إســـماعيل ”أتجول في مساحات 
واســـعة حتى أحصل على أكبر قدر من المال. 
لدي عدد من الزبائن، وأجني من عملي نحو 50 
جنيها في اليوم (ما يعادل 6 دوالرات أميركية) 

أصرفها على أسرتي“. 
وتابـــع ”لـــدي عمـــالء ثابتون فـــي بعض 
المؤسســـات أتردد عليهم بعضهم يمنحوني 
أتعابـــي نقدا وآخرون في نهاية الشـــهر عقب 
صرف رواتبهم، كما أتردد على بعض أصحاب 

المحال التجارية في متاجرهم“. 
ويقول إســـماعيل إن ”الزبائـــن يتعاملون 
معـــي باحتـــرام ويعطفـــون علـــّي، وبعضهم 
يمنحنـــي أكثـــر مـــن حقـــي. كمـــا درج بعض 
الموظفين في المؤسسات على منحي الهدايا 
واألمـوال في المنــاسبات واألعيــاد خــاصة“. 
وإســـماعيل هـــو واحد مـــن بيـــن المئات من 

األطفال الســـودانيين الذين حرموا 
مـــن التعليم ولجـــأوا إلى 

مهـــن  فـــي  العمـــل 
لتوفيـــر  هامشـــية 

بعض المال.

ودرج صبيـــة الورنيش علـــى التجول في 
الشوارع، بينما يجلس الكبار منهم في أماكن 
ثابتـــة في ”الشـــوارع، محطـــات المواصالت 
والمصالح  والشـــركات  المؤسســـات  وأمـــام 
الحكومية“ لتلبية رغبة من يود تلميع حذائه.

ويقول آدم، الذي كان يجلس في ركن قصي 
بالقـــرب مـــن محطـــة المواصالت الرئيســـية 
بالخرطوم ”أعمل في مســـح األحذية منذ نحو 
12 عامـــا، وبحمد اللـــه تزوجت منه وأعول به 
أســـرتي“، ويضيف ”لدي 5 أطفال، اثنان منهم 
فـــي المدارس. أنـــا حرمت من الدراســـة لذلك 
حريـــص علـــى تعليم أبنائي حتـــى يكون لهم 

شأن في المستقبل“.
وحـــول بداياته مع مهنة ”الورنيش“ يقول 
آدم البالـــغ من العمر 31 عامـــا ”عندما نزحت 
أســـرتي من إقليـــم دارفـــور المضطرب غربي 
البالد في العام 2003، إلى الخرطوم، عملت في 
متجر صغير وفرت منه بعض المال، اشتريت 

به معدات مسح األحذية، واخترت مكانا جيدا 
لممارسة عملي“.

ويضيـــف ”احترم مهنتـــي وأبذل مجهودا 
جبـــارا لتلميع األحذية وإرضـــاء عمالئي، وال 

أتشدد معهم في المقابل“.
بينمـــا تدخـــل إبراهيم الـــذي كان يجلس 
بجـــواره، قائـــال ”فقـــر أســـرتي أجبرني على 
العمل في مهنة الورنيش، فأنا عشـــت في حي 
طرفـــي بمدينة الدمازين عاصمـــة والية النيل 
األزرق (جنوب)، ودرســـت في مدرسة حكومية 
ســـبعة أعـــوام، لكن تركـــت مقاعد الدراســـة، 
ونزحت إلـــى الخرطوم بحثا عن العمل، ألنفق 

على عائلتي الفقيرة“.
ويضيـــف إبراهيم ”أرســـل لوالدتي المال 
شهريا لكي تشـــتري ألشقائي الصغار الطعام 
الـــذي يمكنهـــم من العيـــش“، وأشـــار إلى أن 
أســـرته ”تســـكن في منزل بدائي أنشأته أمي 
بمســـاعدة أهل الحي من العشـــب والخشب“، 
وتابـــع ”عندمـــا تهطـــل األمطـــار فـــي فصل 
الخريف نحتمي بأكياس من البالستيك حتى 

ال يتساقط المطر على أجسادنا“.
ويضيـــف إبراهيـــم ”العمـــل فـــي المهـــن 
الهامشـــية هو ســـبيلنا نحن معشـــر الفقراء 
الذيـــن حرمنا مـــن التعليم. أنـــا حريص على 
الكســـب الحالل وتعليم أشقائي لكي يعيشوا 

في سالم وحتى ال يواجهوا نفس مصيري“.
لكن إبراهيم وزمالءه يشتكون من مضايقة 
ســـلطات البلدية لهم، وأضـــاف ”أنا وزمالئي 
نعانـــي من حمالت المطاردة اليومية ونركض 
لمســـافات طويلة تجنبا لمصادرة الســـلطات 
ألدوات عملنا. ليس لدينا مهنة أخرى لكســـب 

العيش. نسعى لكسب رزق حالل“.
ويجابـــه العاملون في المهن الهامشـــية 
والباعة الجائلون، بأسواق الخرطوم سلسلة 
مـــن المضايقـــات وحمالت المصـــادرة التي  
تنفذهـــا الســـلطات المحلية، وعـــادة ما يتم 
إعادة المعـــدات التي تمـــت مصادرتها بعد 
دفـــع مبلغ مالـــي للســـلطات المحلية، وعزت 
الســـلطات حمـــالت المطـــاردة، ألن أصحاب 
المهن الهامشية يعملون على تشويه المظهر 

الحضاري للمدينة.
مـــن جهتـــه يقـــول الخبيـــر االجتماعـــي 
عبدالرحيم بـــالل، إن لجوء الصبية للعمل في 
المهن الهامشـــية سببه الفقر والنزاعات التي 
يشـــهدها عدد من واليات البالد، ومضيفا أنه 
”على السلطات المحلية، تخصيص أماكن لهم 
بدال مـــن مكافحتهم. هؤالء جيدون ويناضلون 
مـــن أجـــل كســـب رزق حـــالل. إذا طاردتهـــم 

السلطات سيضطرون للسرقة والتسول“.
وتواجـــه الحكومـــة الســـودانية أزمـــة 
اقتصاديـــة طاحنة منذ انفصال جنوب 
السودان في 2011 والذي استحوذ 
على نحـــو 75 بالمئة من إنتاج 
النفـــط الـــذي يعـــد المصـــدر 
حيث  البالد،  في  الرئيســـي 
فقد السودان 46 بالمئة من 
إيـــرادات الخزينة العامة 
و80 بالمئـــة من عائدات 
النقد األجنبي، تفاقمها 
العســـكرية  الكلفـــة 
الباهظة، حيث يحارب 
الجيـــش تحالفا يضم 
في  متمردة  حركات   4
8 محافظات من أصل 
18 محافظة سودانية.

 صبي سوداني يجلس في شارع الجمهورية بالخرطوم يلمع حذاء زبون

يجوب املئات من األطفال السودانيني يوميا شوارع العاصمة اخلرطوم بعد أن حرموا من 
التعليم فقرروا إعالة عائالتهم باللجوء إلى العمل في مهن هامشية لتوفير بعض املال.

ي
عليـــه في الســـودان، فـــي برندات األســـواق
(أزقتهـــا) والمقاهي يوميـــا، وعندما يخلع له
شـــخص حذاءه لتلميعه يخرج من حقيبته أي
حـــذاء لينتعله العميـــل إلى حيـــن الفراغ من
تلميـــع حذائـــه، ويفتـــرش إســـماعيل األرض
واضعـــا قطعة بالية من القمـــاش على رجليه
ويبدأ في عمليـــة التلميع، مقابل جنيهين (23

دوالر). سنتا/ أقل من ربع
ويضيف إســـماعيل ”أتجول في مساحات
واســـعة حتى أحصل على أكبر قدر من المال.
50 0لدي عدد من الزبائن، وأجني من عملي نحو
اليوم (ما يعادل 6 دوالرات أميركية) 6جنيها في

أصرفها على أسرتي“.
بعض ”لـــدي عمـــالء ثابتون فـــي وتابـــع
المؤسســـات أتردد عليهم بعضهم يمنحوني
نقدا وآخرون في نهاية الشـــهر عقب أتعابـــي
صرف رواتبهم، كما أتردد على بعض أصحاب

المحال التجارية في متاجرهم“.
ويقول إســـماعيل إن ”الزبائـــن يتعاملون
باحتـــرام ويعطفـــون علـــّي، وبعضهم معـــي
يمنحنـــي أكثـــر مـــن حقـــي. كمـــا درج بعض
الهدايا المؤسسات على منحي الموظفين في
واألمـوال في المنــاسبات واألعيــاد خــاصة“.
وإســـماعيل هـــو واحد مـــن بيـــن المئات من

األطفال الســـودانيين الذين حرموا
ولجـــأوا إلى مـــن التعليم
مهـــن فـــي  العمـــل 

لتوفيـــر  هامشـــية 
بعض المال.

ي ي
صغير وفرت منه بعض المال، اشتريت  ”العمـــل فـــي المهـــن متجر ”ويضيـــف إبراهيـــم

الهامشـــية هو ســـبيلنا نحن معشـــر الفقراء 
الذيـــن حرمنا مـــن التعليم. أنـــا حريص على 
الكســـب الحالل وتعليم أشقائي لكي يعيشوا 

في سالم وحتى ال يواجهوا نفس مصيري“.
وزمالءه يشتكون من مضايقة  لكن إبراهيم
ســـلطات البلدية لهم، وأضـــاف ”أنا وزمالئي 
نعانـــي من حمالت المطاردة اليومية ونركض 
للمســـافات طويلة تجنبا لمصادرة الســـلطات 
ألألدوات عملنا. ليس لدينا مهنة أخرى لكســـب

العيش. نسعى لكسب رزق حالل“.
المهن الهامشـــية  ويجابـــه العاملون في
سلسلة  والباعة الجائلون، بأسواق الخرطوم
مـــن المضايقـــات وحمالت المصـــادرة التي  
تنفذهـــا الســـلطات المحلية، وعـــادة ما يتم
تمـــت مصادرتها بعد  إعادة المعـــدات التي
دفـــع مبلغ مالـــي للســـلطات المحلية، وعزت 
الســـلطات حمـــالت المطـــاردة، ألن أصحاب
المهن الهامشية يعملون على تشويه المظهر

للمدينة. الحضاري
مـــن جهتـــه يقـــول الخبيـــر االجتماعـــي 
عبدالرحيم بـــالل، إن لجوء الصبية للعمل في
المهن الهامشـــية سببه الفقر والنزاعات التي 
يشـــهدها عدد من واليات البالد، ومضيفا أنه 
”على السلطات المحلية، تخصيص أماكن لهم
بدال مـــن مكافحتهم. هؤالء جيدون ويناضلون 
مـــن أجـــل كســـب رزق حـــالل. إذا طاردتهـــم

السلطات سيضطرون للسرقة والتسول“.
وتواجـــه الحكومـــة الســـودانية أزمـــة 
اقتصاديـــة طاحنة منذ انفصال جنوب
2011 والذي استحوذ  السودان في
بالمئة من إنتاج 75 على نحـــو
النفـــط الـــذي يعـــد المصـــدر 
حيث  البالد،  في  الرئيســـي
46 بالمئة من  6فقد السودان
إيـــرادات الخزينة العامة 
0و80 بالمئـــة من عائدات 
النقد األجنبي، تفاقمها 
العســـكرية  الكلفـــة 
الباهظة، حيث يحارب
الجيـــش تحالفا يضم
في متمردة  حركات   4
محافظات من أصل  8
18 محافظة سودانية.

يجلس ملمعو األحذية الكبار في أماكن ثابتة مثل محطات املواصالت وأمام املؤسسات فيما يتجول الصغار في الشوارع  بحثا عن زبائن

صبية في السودان يختارون تلميع األحذية بدل التسول



نهى الصراف

} هل وصل األمر بالناس إلى حد عجزوا معه 
عن االحتفـــاظ بخصوصيات حياتهم العائلية 
والشـــخصية من دون أن يشـــاركوا تفاصيلها 

الدقيقة مع الغرباء؟
قبـــل ســـنوات أطلعـــت ســـيدة أميركيـــة 
مجموعة كبيرة من معارفها ومن الغرباء أيضا 
عبر تغريدة سريعة على صفحتها في ”تويتر“ 
بأنهـــا تتعرض لإلجهاض منـــذ لحظات أثناء 
اجتماع عمـــل وبأنها ســـتغادر حاال متوجهة 
إلى المستشفى، فيما لم يجد زوج آخر أفضل 
من موقـــع تواصل اجتماعي لمشـــاركة صور 
والدة زوجته لطفلهما األول، بالتفصيل الممل 
معّبـــرا عن شـــجاعة منقطعة النظيـــر لتوثيق 
هـــذه اللحظـــات التاريخيـــة ومواصلة عملية 

التصوير حتى النهاية دون خوف.
تأتي هذه الهفوات في قائمة أغرب األخبار 
التي تبادلها مشـــتركون فـــي مواقع التواصل 
االجتماعي مثـــل تويتر وفيســـبوك وغيرهما 
من صفحات األثير اإللكتروني التي حلت -في 
واألصدقـــاء واألحبة،  تقديرهم- محـــل األهل 
لمشـــاركتهم معلومات مع غربـــاء ال ينبغي أن 

يدسوا أنوفهم في دقائقها.
وأكد متخصصون في علم النفس التربوي 
علـــى أن هذه الصور ستســـبب إحراجا كبيرا 
لألطفـــال وتضـــع خصوصيتهم علـــى المحك 
بعد أن يتجاوزوا مرحلة الطفولة، ويواجهون 
بصورهـــم الشـــخصية وهـــم فـــي وضعيات 

محرجة، في متناول الغرباء. 
األمـــور  أوليـــاء  آلراء  اســـتطالع  وفـــي 
والمربين من اآلباء واألمهات، خاصة األمهات 
الالتي يختبرن تجربـــة األمومة للمرة األولى، 
توصـــل متخصصـــون في مستشـــفى جامعة 

ميتشـــغان األميركيـــة إلى أن أكثـــر من نصف 
األمهـــات وثلـــث عدد اآلبـــاء المشـــاركين في 
االســـتطالع يســـتخدمون مواقـــع التواصـــل 
االجتماعي لمناقشة مشاكل أطفالهم الصحية 
وقضايا األمومة واألبـــوة والتربية مع غرباء 
علـــى أقصى تقدير، في حيـــن اعترف أكثر من 
75 بالمئـــة من المشـــاركين بلجوئهم إلى هذه 
المواقع االجتماعية كي ال يشـــعروا بالوحدة 
وطلبا لمشـــاركة اآلخريـــن همومهم حتى وإن 

كانوا ال يمتون لهم بأي صلة.
وتـــرى الدكتـــورة ســـارة كالرك، المديـــر 
المســـاعد فـــي مستشـــفى جامعة ميتشـــغان 
والمشـــرفة علـــى البحـــث، أن توثيـــق حيـــاة 
األطفال الشـــخصية من قبل اآلباء على مواقع 
التواصل االجتماعي أصبـــح كما يبدو قاعدة 
اجتماعية ثابتة لذلك وجب التنبيه إلى فوائد 

ومساوئ هذه التجربة. 
كمـــا أن مـــن المبالغـــة فـــي األمـــر هو ما 
يســـتدعي اهتمامنا بصورة خاصة، فالمواقع 
االجتماعيـــة تمثـــل متنفســـا رائعـــا لبعـــض 
اآلباء واألمهات وهم يواجهون أســـئلة كثيرة 
تتعلـــق بطريقة العناية بطفل للمرة األولى في 
حياتهـــم، خاصـــة مع غياب البديـــل الطبيعي 
من األقارب الذين قد يبتعدون بمســـافة زمنية 
ومكانيـــة تمنعهم عن إســـداء النصح بصورة 
مباشـــرة، إال أن المبالغـــة في مشـــاركة صور 
ومعلومـــات تخـــص الطفل مع غربـــاء، أمر ال 
يسلم من محاذير كثيرة أغلبها يصب في قالب 

الخصوصية والسالمة. 
وعلـــى الرغم مـــن أن أكثر مـــن 60 بالمئة 
من اآلباء المشـــاركين في االستطالع اعترفوا 
بوعيهـــم وقلقهـــم فيمـــا يخـــص المعلومات 
الدقيقة الخاصة بصغارهم والتي قد تتعرض 
لالنتهاك من قبل الغرباء، إال أن 70 بالمئة منهم 
أكدوا على اعتمادهم الكلي على هذه الوسيلة 
لمشاركة المعلومات المفيدة ونشدان النصح 

من خالل االستفادة من تجارب اآلخرين.
 إال أن وســـائل اإلعالم كشـــفت في اآلونة 
األخيرة عـــن العديد من الحوادث المؤســـفة، 
حيث تعرضت بعض صور األطفال التي تمت 
مشـــاركتها على موقـــع أو أكثر على الشـــبكة 

العنكبوتيـــة مـــن قبـــل األهـــل إلـــى التحوير 
والســـرقة من قبل غرباء واســـتخدمت بطرق 
مســـيئة أو مـــا يطلـــق عليـــه بلغـــة اإلنترنت 

”عمليات خطف رقمية“.
فـــي حيـــن أصبحت بعض صـــور األطفال 
هدفـــا للســـخرية واالســـتغالل الجنســـي من 
قبـــل ذوي النفوس الضعيفة، ومـــن بين أكثر 
الحاالت شـــهرة في هذا النطاق صور األطفال 
التي تداولتها إحـــدى المجاميع الذين أطروا 
مجموعـــة منهـــا في ســـياق ســـاخر وأطلقوا 

عليهم لقب ”أكثر تعبيرات الّرضع قبحا“.
وأفـــادت دراســـة حديثـــة بـــأن مشـــاركة 
يومياتـــك وخصوصياتـــك بكثرة فـــي مواقع 
التواصل االجتماعي يفقدك مزيد من األصدقاء 

الذين ضاقوا ذرعا بذلك.   

وأشـــار أكثر من 46 بالمئة من المشاركين 
في االستطالع الذي نظمه موقع ”ماي فويجر 
كـــود“ البريطاني، إلى أنهـــم حذفوا من قائمة 
أصدقائهـــم هـــؤالء (المزعجين) بســـبب كثرة 
مشـــاركاتهم وتوثيقهم كل صغيرة وكبيرة من 
حياتهم علـــى مرأى من الجميـــع، مع ضخهم 
لمعلومات كثيرة وغيـــر مفيدة أغلب األحيان، 
فيما أكد ثلث المشاركين أنهم حظروا صفحات 
أصدقائهـــم الذين يملئـــون صفحاتهم بصور 
كثيرة تسبب اإلزعاج لهم، أثناء تصفحهم آخر 

األخبار في هذه المواقع.
إال أن أغلـــب مواقـــع التواصل االجتماعي 
تتحصـــل علـــى تقنيات تســـهل للمشـــتركين 
التعامـــل مع حـــاالت من هذا النـــوع من دون 
الحاجة إلى ”حظر“ األصدقاء المزعجين، حيث 

أكد أكثر من نصف المشاركين في االستطالع 
على أنهم يلجأون إلى استخدام خيار ”إخفاء“ 
الصديق المزعـــج، ويعد خيـــارا مثاليا يتيح 
للمســـتخدم التخلص من كمية الفوضى التي 
تحدثها نشاطات بعض األصدقاء االجتماعية 
المبالغ فيها من دون علم هؤالء وبذلك يتجنب 

اإلحراج.

} لندن  - كشـــفت منظمات إغاثة أن النســـاء 
والفتيـــات األفغانيـــات الالتي تشـــردن جراء 
العنف، ويعشن في مخيمات بالمدن الرئيسية 
أكثـــر عرضـــة إلســـاءة المعاملـــة علـــى أيدي 
أفراد عائالتهـــن من الذكور الذيـــن يعاملنهن 
كسجينات ويبعنهن ”مثل الحيوانات“ للزواج.
وأكد تقرير لمجلـــس الالجئين النرويجي 
ومكتب االتصال وهي منظمة سالم يقع مقرها 
في أفغانستان، أن ”السيدات والفتيات الالتي 
يعشن في مستوطنات مؤقتة يواجهن الجوع 
والصدمـــات النفســـية ويحرمن مـــن التعليم 
والرعايـــة الصحية، فبينمـــا يعاني النازحون 
أكثـــر من غيرهم فإن النســـاء والفتيات يمثلن 

الشـــريحة األكثر تضـــررا“. وذكـــرت أكثر من 
نصف السيدات والفتيات الالئي أجرى معهن 
المجلـــس مقابـــالت، أن ”أفـــراد عائالتهن لم 
يســـمحوا لهن بزيارة أصدقاء أو أفراد آخرين 
مـــن عائالتهـــن“، فيما أكـــدت أخريـــات أنهن 
يخشـــين من لجوء أزواجهن إلى القســـوة أو 

إدمان آبائهن للمخدرات.
وقالت ســـيدة تعيـــش في مخيـــم بكابول 
لمجلس الالجئين النرويجي: ”حقوقنا أهملت 
نباع فـــي الغالـــب ألرامـــل وعميـــان وعجزة 
ومســـنين وال نملـــك الحق في رفـــض الزواج 
منهم“، وتابعت ”نفتقد العالم الخارجي كثيرا 

ونشعر وكأننا سجينات هنا“. 

وتشـــهد أفغانســـتان أعمال عنف يشـــنها 
أعضاء حركة طالبان وغيرهم من المتشددين، 
ويلجـــأ عدد متنـــام من النازحيـــن إلى المدن، 
حيـــث يقيمـــون في مســـاكن متداعيـــة داخل 

مستوطنات كبيرة غير قانونية.
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◄  يتعرض عمالق املوضة ”دولشي 
أند غابانا“ إلى العديد من املشكالت 

بسبب أحدث مجموعة مت إطالقها 
والتي شملت سماعات رأس مرصعة 

بالذهب، وهذا بعد أن قامت فنانة 
كولومبية برفع قضية تتهم فيها 

دولتشي آند غابانا بسرقة فكرة لوحة 
لها شهيرة.

◄  أصدرت مجموعة بريد اإلمارات 
بطاقة تهنئة بريدية مبناسبة يوم 
األم، في إطار حرصها على تأكيد 
أهمية دور األم وتكرميا وتقديرا 

لها في يومها وذلك إميانا مبكانتها 
العظيمة وتعزيزا لدورها التربوي في 

بناء األسرة واملجتمع.

◄  قالت غادة والي وزيرة التضامن 
االجتماعي في مصر إن العنف 
ضد األطفال ال يتمثل في القتل 

واالغتصاب فقط، بل يتمثل أيضا في 
الزواج املبكر وختان اإلناث والعنف 

ضد األطفال مبؤسسات الرعاية.

◄  كشف مسح ميداني أن نسبة 
األشخاص من ذوي اإلعاقة في األردن 

تبلغ نحو 13 باملئة، 43 باملئة منهم 
ذكورا و57 باملئة إناثا.

◄ توصلت دراسة أملانية إلى أن نوم 
القيلولة يعّزز قدرات الدماغ بشكل 
كبير، حيث تبني أن احلصول على 

45 إلى 60 دقيقة من النوم خالل 
النهار يزيد قدرات التعّلم والذاكرة 5 

أضعاف.

◄ أظهر استطالع للرأي أن املزيد 
من الفلبينيني أصبحوا يؤيدون اآلن 

تشريع الطالق حيث مازالت تعد 
الدولة الوحيدة في العالم- باستثناء 

الفاتيكان سيتي- التي ال تسمح 
بالطالق.

باختصار

[ توثيق حياة األطفال على المأل قاعدة اجتماعية ثابتة [ استخدام خيار «إخفاء} تقنية فاعلة للتخلص من المزعجين
حذر باحثون من مغبة مشــــــاركة الصور العائلية بكثرة وخاصة األطفال والرضع من قبل 
األهــــــل على مواقع التواصل االجتماعي مع بعض املعلومات اخلاصة بنموهم ومشــــــاكل 

التربية وغيرها، بقصد نشدان نصيحة اآلخرين الذين يواجهون جتارب يومية مماثلة.

جمال

حليب األمهات وسيلة 

فريدة للعناية بالبشرة

المبالغة في مشاركة صور ومعلومات تخص الطفل مع غرباء أمر ال يسلم من محاذير كثيرة

باحثون يحذرون من مغبة مشاركة صور األطفال على مواقع اإلنترنت

 أثبتت التجارب أن البابونج يعد عالجا متكامال للعناية بالبشرة من 

خالل خصائصه املضادة لألكســـدة، إذ يعمل شـــاي البابونج على 

تبييض البشرة وإكسابها توهجا طبيعيا وصحيا.

أكـــد املختصون على أن بذور الكتان املمزوجة بالزبادي تســـاعد 

علـــى تنظيم حركـــة املعدة وتخليص الجســـم من الســـموم مما 

يجعل عملية خسارة الوزن تحدث بصورة أسرع.

يعتبـــر الحليب مثاليـــا ملعالجة الشـــعر الجاف كونـــه يحتوي على 

البروتينات التي تغذي الشعر من جذوره، لذلك ينصح بفرك فروة 

الرأس بالقليل منه وتركه ملدة 10 دقائق قبل غسله.

وســـائل اإلعـــالم كشـــفت عـــن 

تعرض بعض صور األطفال إلى 

واستخدمت  والســـرقة  التحوير 

بطرق مسيئة

◄

الالتـــي  والفتيـــات  الســـيدات 

يعشن في مستوطنات مؤقتة 

الجـــوع والصدمـــات  يواجهـــن 

النفسية ويحرمن من التعليم

◄

أكد متخصصون على أن مشاركة 

الصور الخاصة ستســـبب إحراجا 

لألطفـــال وتضـــع خصوصيتهم 

على المحك

◄

} يقـــدم مركـــز ”ريفـــر نـــورث ســـبا“ 
للتجميل في والية كاليفورنيا األميركية 
وســـيلة فريدة للعناية ببشـــرة الوجه، 
تتمثـــل في اســـتخدام حليـــب األمهات 
المرضعـــات بعـــد إضافته إلـــى الطين 

األبيض للحصول على أفضل النتائج.
ويوضـــع الحليـــب بعـــد خلطه مع 
الطين األبيض على الوجه بشـــكل قناع 
ويتـــرك ليجف، ومن المفترض أن يمنح 
هذا العـــالج الجديد وجه المرأة نعومة 

مماثلة لنعومة بشرة األطفال.
وتذكـــرت شـــما باتل التـــي ابتكرت 
هذا األســـلوب الجديد أنها اســـتوحته 
من بعض األمهات اللواتي اســـتخدمن 

حليبهن لعالج األمراض الجلدية.
وقالـــت باتـــل ”هنـــاك العديـــد من 
المدونات على شـــبكة اإلنترنت تتحدث 
عن فائدة اســـتخدام حليب المرضعات 
لعـــالج مشـــاكل البشـــرة، وأنـــا أرغب 
دوما في الخروج عن األنماط التقليدية 
والبحـــث عـــن وســـائل عالج ســـريعة 

وفعالة“.
مؤسسة  فيديتوفا  إيلينا  وأشـــارت 
رابطة ممارســـي العناية بالبشـــرة إلى 
أن هذه الفكـــرة جديرة باالهتمام، حيث 
أن حليـــب األم يعمل علـــى تحفيز نظام 
مناعـــة الطفل ويمتلـــك خواصا مضادة 
للبكتيريا، وبالتالـــي فربما لديه القدرة 
على عالج العديد من األمراض الجلدية.

أفغانيات يحتجزن في مخيمات كالسجناء 

} حين أتصل وال تتصل.. حين أبوح 
وال تبوح.. حين أقول كل شيء وال تقل 

شيئا.. حين أصدقك وتخدعني.. وأصدقك 
وتكّذبـني.. حين أخلص لك راهبة بتوال 

وتخونني.. فثمة بالتأكيد عالمة ”نهاية“!..
هذا ما يحدث في نهايات بعض قصص 

الحب.. التي قد تكون مأساوية أحيانا.. وقد 
تخلق أعداء حقيقيين.. وأحيانا، وهو أمر 
طبيعي ويحدث أيضا، تنتهي قصة الحب 
بصداقة.. بعد أن نكون قد تخطينا الزمن 
الصعب في كسر التّوحد والتعّود لنبدأ 

بمرحلة ”تطبيع“ العالقة!
وبما أننا ال نختار ذوينا لكننا نختار 
أحبتنا.. فإن الصداقة غالبا هي األحلى 

واألكثر صمودا من بين العالقات اإلنسانية 
التي تحتمل كل شيء..

ولكن.. حينما تراوغ صديقك وتدعي 
عكس ما تضمر.. ويصـّدقـك إذ أنت تشك 

فيه.. حينما يستمع إليك وال تسمعه.. 
حينما يتفقّدك ويسأل عنك وأنت ال تفعل.. 
حينما يهتّم بك وأنت ال تبدي له اهتماما.. 
حينما يقلقه أمرك وال يعنيك أمره.. حينما 

يعاملك ببساطة وتعامله بتعقيد.. حينما 
يتصل بك وال ترد وإذا بادرت باالتصال 

بعدئذ تتذرع وتكذب.. حين تفتعل مشكلة 
وتزعل منه ألتفه سبب.. حينما تتعّمد لومه 
وتقريعه بينما يسعى الحتمالك وتشجيعك 
ومساندتك.. حينما تتعمد فجأة أن تخفي 

عنه تفاصيل عادية وتعامله كأنه غريب عنك 
فحياتك تخّصك وحدك.. وإذ يعاتبك بمحبة 
ترد بجفاء كأنك تقول له ”هذا ليس شأنك“.. 

فثمة أيضا عالمة ”نهاية“!..
عامل تـعامل.. والعتب على قدر المحبة.. 

وطالما أنك ألغيت من قاموسك كلمة 
”محبة“ بقصد أو بغير قصد.. فالعتب 
مرفوع.. وجذر الصداقة هو الصدق.. 

والصديق هو من أصدقـك وصـّدقـك وصادق 
عليك.. وما دمت تكذب وتخفي وتشك فأنت 

لم تعد صديقا..
ربما تكون قد قررت االنسحاب من دائرة 

”المحبة“ التي وضعك فيها.. أو أن تضع 
بينك وبينه مسافة تجعل من اقترابكما أمرا 

يحتمل الجدل.. لتغّير شكل العالقة من منزلة 
األصدقاء إلى درجة المعارف.. أو أنك قّررت 
لحاجة ما في نفسك.. أو  إلغاءها ”بتهذيب“ 

أنك بطريقة ما قررت أن تخلق عدوا.. أو أنك 
جعلت منه عدوا فعال دون أن تدري.. وأيا ما 

كان األمر.. فقد خسرت صديقك!..

نشر الكاتب األميركي ديل كارنيكي 
(1888-1955)، الذي كان يعمل مدربا لتطوير 

المهارات والقدرات الشخصية، كتابه 
”كيف تكسب األصدقاء وتؤثر في الناس“.. 

ليكون واحدا من أكثر الكتب مبيعا في 
العالم.. وهو يلخـّص بنقاط موجزة كيف 

تكسب أصدقاءك بالمودة واالحترام وحسن 
االستماع والتشجيع وإظهار التعاطف 

والمشاركة في الفرح والحزن.. إلخ.
فهل وضع كارنيكي نصب عينيه وهو 

يكتب كتابه أن ثمة بشرا يحبون خلق 
األعداء دون أن يعلموا؟.. وهل خطر بباله 

بأن ثمة من سيقرأ كتابه ويعمد إلى 
تطبيق كل ما هو عكسه.. ليخلق المزيد من 

األعداء؟!..
يعّرف علماء النفس ”العدوانية 

االجتماعية“ بأنها ”سلوك سلبي ينتهجه 
غالبا شخص ال يحب المواجهة وقد تعرض 
في طفولته للقهر والكبت“.. فهل كلنا كذلك 
ولو بدرجات؟.. نخلق أعداءنا دون أن نعي 
ونخسر المزيد من األصدقاء؟.. وهل يعمد 
بعضنا إلى خلق أعداء بقصدية ومع سبق 

اإلصرار؟.. ماذا لو حاولنا أن نكون أكثر 
مرونة لنطبق مقولة ”ألف صديق وال عدو 

واحد“؟..
صباحكم صدق وصداقات حقيقية.

ريم قيس كبة

{

كيف تخلق األعداء وتؤذي من حولك

أسرة
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◄ شعر املدرب البرتغالي جوزيه 
روماو بنوع من االرتياح بعد 

استعادة صانع ألعاب فريق الرجاء 
البيضاوي صالح الدين عقال، كثيرا 

من مؤهالته واستجابته للعالج 
بشكل سريع بعد فترة طويلة.

◄ واصل نادي الوداد البيضاوي، 
متصدر ترتيب الدوري املغربي، 

سياسة تعاقداته املبكرة، إذ تعاقد 
مع مدافع سنغالي يدعى مامادو 

نيانغ على أن يكمل املوسم احلالي 
مع رديف الوداد.

◄ اعتذر االحتاد املصري عن 
قدوم املنتخب األوملبي إلى تونس 

ملواجهة نسور قرطاج وديا كما 
كان مبرمجا من قبل في ٣٠ مارس 

احلالي، وهو ما جعل اإلدارة الفنية 
لالحتاد التونسي تبحث عن منافس 

آخر لهذا املوعد.

◄ قدم نواف العابد العب فريق 
الهالل السعودي اعتذاراته عن عدم 
سفره مع الفريق إلى إيران ملواجهة 
فريق فوالذ خوزستان اإليراني في 

اجلولة الثالثة من بطولة دوري 
أبطال آسيا التي أقيمت الثالثاء 

املاضي.

◄ عاقبت جلنة االنضباط، بالدوري 
اجلزائري املمتاز، فريقي وفاق 

سطيف ومولودية اجلزائر بخوض 
مباراة واحدة دون جمهور على 

خلفية أحداث الشغب التي جرت 
بني اجلماهير في املباراة التي 

جمعتهما في اجلولة الـ٢٣.

◄ أعلن نادي األنصار اللبناني عن 
تعاقده مع املدرب املصري املعروف 
فاروق جعفر لإلشراف على فريقه 

األول بعد إقالة املدرب الصربي 
زوران بيسيتش.

الزاكي: هدفي األساسي تأسيس منتخب قادر على رفع التحدي
[ مدرب األسود متفائل بإمكانية تأهل المغرب لكأس العالم 2018

} ســيول - أكد االحتاد الدولي للسباحة أنه 
أوقف الســـباح الكوري اجلنوبـــي تاي هوان 
بـــارك احلاصل علـــى 4 ميداليـــات أوملبية 18 

شهرا لثبوت تناوله املنشاطات. 
وأوضح االحتاد الدولـــي أن فترة اإليقاف 
تبدأ من 3 ســـبتمبر 2014 وتنتهي في 2 مارس 

2016، وســـيغيب بـــارك بالتالـــي عـــن بطولة 
العالم املقبلة التي ســـتقام مـــن 17 يوليو إلى 
2 أغسطس في مدينة كازان الروسية. وخضع 
بارك بطل أوملبياد بكني 2008 في ســـباق 400 م 
حرة لفحص الكشف عن املنشطات في سبتمبر 
2014 قبـــل انطـــالق األلعـــاب اآلســـيوية التي 

اســـتضافتها كوريا اجلنوبية وشـــارك فيها، 
وأظهرت النتيجة تناوله مادة التستوستيرون 
احملظورة. ومثل السباح أمام االحتاد الدولي 
في لوزان وأكد أنـــه أخذ حقنة في يناير 2014 
بناء على طلـــب أحد املستشـــفيات في كوريا 
اجلنوبية، ولـــم يكن يعلم أنهـــا حتتوي على 
مواد ممنوعة. وهو الســـباح اآلسيوي الثاني 
الذي يتم إيقافه بعد النجم الصيني يانغ سون 
احلاصل على ذهبيتني أوملبيتني والذي أوقف 
في نوفمبر املاضي 3 أشهر لثبوت تناوله مادة 

ترميتازيدين. 
وبـــدأ بارك (25 عاما) الســـباحة في ســـن 
اخلامســـة، وهو الرياضي األكثر حصوال على 
امليداليات في كوريا اجلنوبية، فباإلضافة إلى 
ذهبية 400 م، حصل في أوملبيادي بكني ولندن 
(2012) علـــى 3 فضيات وعلى ذهبية الســـباق 

نفسه في بطولة العالم عامي 2007 و2011.
وســـيبدأ ســـريان اإليقاف مـــن الثالث من 
ســـبتمبر 2014 وحتى الثانـــي من مارس 2016 
وهو موعد يضع عالمات استفهام كبيرة حول 
مشاركة بارك في دورة األلعاب األوملبية 2016. 
وقال االحتاد الدولـــي إن جميع النتائج التي 
حققهـــا بارك اعتبـــارا من تاريخ بدء ســـريان 
اإليقاف ستلغى وسيتم سحب جميع اجلوائز 

املالية. 
وأصبـــح بارك الـــذي اشـــتهر بلقب ”فتى 
مبثابـــة بطـــل قومـــي فـــي كوريا  البحريـــة“ 
اجلنوبية حني أحرز ذهبية ســـباق الســـباحة 
احلرة ملســـافة 400 متر في دورة بكني األوملبية 

 .2008
كشف مسؤول في اللجنة األوملبية الكورية 
اجلنوبيـــة أمس الثالثاء أن الســـباح الكوري 
اجلنوبـــي قد يغيب أيضا عن أوملبياد ريو دي 

جانيرو 2016. 
وتقـــام األلعاب األوملبية فـــي صيف 2016. 
لكن مســـؤوال في اللجنـــة األوملبيـــة الكورية 
اجلنوبية أوضح أن بارك قد ال يشـــارك أيضا 
فـــي األلعـــاب األوملبية بســـبب قانـــون جديد 
يستبعد أي رياضي موقوف بسبب املنشطات 
من متثيل كوريا اجلنوبية ملدة ثالث سنوات. 
وقال املســـؤول الذي رفض الكشـــف عن 
اســـمه ”إذا طبـــق القانون كما هـــو فإن بارك 
لن يتمكن من املشـــاركة فـــي األلعاب األوملبية 
العام املقبل. وأقـــرت اللجنة األوملبية الكورية 

اجلنوبية هذا القانون في يوليو املاضي. االتحاد الدولي للسباحة يوقف هوان بارك 18 شهرا

رياضة

خطر الغياب عن أولمبياد 2016 يهدد السباح بارك

«منتخب العراق في حاجة إلى كل كفاءة تســـاعده على تحقيق حلم 

الجماهير الرياضية العراقية بالوصول للمرة الثانية لنهائيات كأس 

العالم بعد العام 1986 في املكسيك».

علي جبار 
عضو االحتاد العراقي لكرة القدم

«لم يكن من السهل الخروج من أزمة النتائج، لقد تطلب منا ذلك 

عمـــال كبيرا، ال بد أن أوجـــه التحية لالعبني ألنهم أبانـــوا احترافية 

ونضجا كبيرين».

يوسف فرتوت 
مدرب أوملبيك أسفي املغربي

«اخترنـــا املدرب التونســـي عمار الســـويح ألنه يعـــرف طريقة لعب 

النـــادي وهو علـــى دراية كاملة بأجـــواء الدوري الســـعودي وكذلك 

بسبب ضيق الوقت». 

منصور الرسيني 
نائب رئيس الرائد السعودي

متفرقات

باختصار

} الرباط - أعـــرب بادو الزاكي مدرب املغرب 
لكرة القدم عن تفاؤله بقدرة ”أســـود األطلس“ 
على التأهـــل لنهائيـــات كأس العالم 2018 في 
روســـيا، مشـــيرا إلى أن املباراة الودية التي 
ســـيخوضها الفريـــق مطلع األســـبوع املقبل 
أمام أوروغواي تدخل في إطار االســـتعدادات 
خلوض التصفيات. وقال الزاكي، أفضل العب 
فـــي أفريقيا عام 1986، في مؤمتر صحفي أقيم 
على ملعب أكادير الكبير في مســـتهل املعسكر 
اإلعـــدادي للمنتخب ”في انتظـــار أن تنصفنا 
محكمة التحكيم الرياضية في لوزان وتعيدنا 
للمشـــاركة بكأس األمم األفريقيـــة عامي 2017 

و2019“.
وفي انتظار صـــدور قرار محكمة التحكيم 
الرياضية بشـــأن تعليق مشـــاركة املغرب في 
منافســـات الكأس األفريقية خالل دورتي 2017 
و2019، الذي اعتبر أنه ”أضر باملدرب الوطني 
كما بالالعبني الذين حرموا من التطور واللعب 
والعطاء“، مشـــددا على ”ضرورة التعامل في 
غضـــون ذلك مع الواقع، أي ضمان التأهل إلى 

مونديال 2018 بروسيا“. 
وخلص إلى أن ”أحسن رد اعتبار للمنتخب 
الوطنـــي هـــو ضمان تأهلـــه فـــي إقصائيات 
املونديـــال القـــادم بفضـــل االســـتثمار األمثل 
لتاريخ املغرب الكروي ولسمعته الدولية، إلى 
جانب مـــا ميتلكه من قدرات بشـــرية و مادية 

ولوجيستيكية“. 
وكان االحتـــاد األفريقـــي للعبـــة قـــد قرر 
في مطلـــع فبراير املاضي حرمـــان املغرب من 
خوض النســـختني املقبلتني لـــكأس األمم في 
إطار عقوبة النســـحابه من تنظيم نسخة 2015 

بسبب مخاوف من تفشي فيروس اإليبوال. 
ونقلـــت البطولة إلـــى غينيا االســـتوائية 
وانتهت بتتويج ســـاحل العاج باللقب الشهر 

املاضي. 
وانتقـــل اخلـــالف إلـــى محكمـــة التحكيم 
الرياضيـــة للفصـــل في شـــكوى املغـــرب من 

العقوبات املوقعة عليه. 

وأضاف الزاكي ”ســـنركز علـــى تصفيات 
كأس العالـــم بروســـيا 2018 والتـــي تنطلـــق 

بالنسبة إلينا في أكتوبر املقبل“. 
وتابع ”يســـير املنتخـــب املغربي في خط 
تصاعـــدي وميكننـــي القول إننا منلـــك فريقا 
جيـــدا هـــو األحســـن إن لـــم يكـــن مثـــل أبرز 
منتخبات القارة وليـــس أقلها، طموحنا كبير 

في الصعود لنهائيات 2018“.
وتأهل املغرب أربع مـــرات لنهائيات كأس 
العالم وكان أول منتخب أفريقي يتجاوز الدور 
األول في املكســـيك 1986، لكنه فشل في التأهل 

للنهائيات منذ فرنسا 1998. 
وتابـــع املدرب الذي ســـبق أن قـــاد املغرب 
 2004 عـــام  بتونـــس  األمم  كأس  لنهائـــي 
”أوروغواي منتخب قوي ميتاز بفنيات عالية، 
لقد تســـبب في عدة صعوبات ملنتخبات عاملية 
وبالتالـــي فإن اســـتفادتنا ســـتكون كبيرة من 

أجل تصحيح األخطاء“. 
واســـتطرد الزاكي قائال ”نسعى إلى تقدمي 
أفضـــل أداء ممكن خـــالل اللقـــاء ملواصلة ما 

نقدمـــه منذ شـــهر نوفمبر املاضـــي“. ويلتقي 
منتخب املغرب الســـبت املقبل مع أوروغواي 
وديا ضمن استعدادات املنتخبني ملشاركاتهما 
املقبلـــة. وصـــرح قائـــال إن أســـود األطلـــس 

سيلعبون مباراة كبيرة أمام أوروغواي. 
وأوضـــح أن األمر يتعلق بنـــوع املباريات 
”التـــي ســـتجعلنا نســـتخلص الكثيـــر مـــن 
االستنتاجات والعبر، ال سيما بعد كل ما بذلنا 
من جهود“، معتبـــرا أن مباراة من هذه النوع 

كفيلة بالكشف عن الكثير من الدروس. 
وأكد أنه باستثناء الالعبني مروان الشماخ 
ومانويل داكوستا الذين يغيبان عن التشكيلة 
احلالية بســـبب اإلصابة، يبقـــى اختيار بقية 
الالعبـــني الرســـميني الــــ25 مـــن ”اختيارات 

الناخب وحده“.
مضيفـــا أن عـــددا آخر مـــن الالعبني ممن 
أدرجـــت أســـماؤهم ضمـــن قاعـــدة بيانـــات 
ســـيتم اســـتدعاؤهم في وقت الحق بناء على 
جاهزيتهـــم. ودافـــع الزاكـــي عـــن اختياراته 
بالقول ”أملك قاعدة اختيار واسعة، كل مرحلة 

تضـــع إطار املرحلـــة التي تليهـــا، علما أنني 
أفضل دائما دعوة الالعب اجلاهز“. 

وأشـــار إلى أن ضم احلســـني خرجة رغم 
تقدمـــه فـــي العمر يرجـــع ”إلـــى أن تألقه مع 

سوشو الفرنسي، منحته شارة القيادة“. 
وخرجة هـــو الالعب الوحيـــد املتبقي من 
تشـــكيلة بـــادو التي بلغت نهائـــي كأس األمم 
األفريقية عـــام 2004 وأعلـــن الزاكي عن ضمه 
األسبوع املاضي ضمن تشكيلة تشمل 25 العبا 

بينهم 20 العبا في أندية خارج  البالد. 
وأوضح أن هدفه األساسي تكوين منتخب 
قادر على رفـــع التحدي بعد سلســـلة الهزائم 
التي تعرض لها في الســـابق، والتي شـــكلت 
خيبة أمل للجماهير املغربية التي كانت تتطلع 

لرؤية أسود األطلس في أحسن حاالتهم. 
وأرجع مـــدرب املنتخـــب املغربي توجيهه 
الدعوة لبعـــض الالعبني اجلدد حلمل قميص 
املنتخـــب الوطنـــي، مـــن أجل الوقـــوف على 
إمكانيتهم عن قرب وإعدادهم لالســـتحقاقات 

التي تنتظر ”أسود األطلس“ مستقبال.

قال بادو الزاكي مدرب منتخب املغرب إنه 
يريد إعادة البســــــمة إلى وجوه اجلماهير 
املغربية بعد سلســــــلة النتائج السلبية التي 
حققهــــــا املنتخب فــــــي الســــــنوات الثالث 

األخيرة.

 المدرب بادو الزاكي يؤكد جاهزية المغرب لالستحقاقات القادمة

◄ أشاد شوقي غريب املدرب السابق 
ملنتخب مصر باملدرب اجلديد للفريق 

األرجنتيني هيكتور كوبر خالل 
لقائهما مبعسكر املنتخب. وقال 

غريب ”كوبر شخص جدير 
باالحترام.. ويتمتع بخبرة 
كبيرة ستصب في صالح 
الكرة املصرية“. ووصف 

االحتاد الزيارة بأنها 
”رائعة وتدل على احترافية 

عالية وإخالص من غريب 
وصدق في حرصه على 

مصلحة املنتخب املصري“.  
وخالل الزيارة أعرب مدرب 
مصر السابق عن استعداده 

لتقدمي كل ما يطلبه كوبر 
من معلومات إلى جانب 

التقرير اخلتامي الذي قدمه 
لالحتاد عند انتهاء مهمته 

مع الفريق.

◄ منح اجلهاز الفني لفريق الشباب 
السعودي لكرة القدم بقيادة البرتغالي 
جاميي باتشيكو راحة سلبية لالعبي 
الفريق ملدة أربعة أيام على أن يعود 

الفريق للتدريبات بداية من يوم اجلمعة 
املقبل. وكان الفريق خسر أمام ضيفه 

الهالل 0-1 خالل املباراة التي جمعتهما 
في منافسات املرحلة الـ20 من الدوري 

السعودي املمتاز. وأجرى أول أمس 
االثنني عبدامللك اخليبيري 

العب الفريق عمليه 
جراحية في يده مما أدى 
إلى استبعاده من قائمة 

املنتخب السعودي 
الذي يواجه 

املنتخب األردني 
يوم 30 مارس 

اجلاري.

◄ تعرض الدولي اجلزائري كارل 
مجاني، مدافع طرابزون سبور التركي، 
إلصابة مع فريقه أجبرته على مغادرة 
امللعب اضطراريا. ولم يوضح النادي 

التركي طبيعة وال حجم خطورة إصابة 
الالعب اجلزائري. وستحرمه اإلصابة من 

خوض معسكر محاربي الصحراء الذي 
يبدأ االثنني بالدوحة وتتخلله مباراتني 

وديتني أمام منتخبي قطر 
وعمان يومي اخلميس 
واالثنني على التوالي. 
وتعيد إصابة مجاني 
األحدث في مسلسل 

إصابات الدوليني 
اجلزائريني 
الذين كان 

آخرهم يانيس 
طافر العب 

نادي سان غال 
السويسري.

ملنتخب مصر باملدرب ا
األرجنتيني هي
لقائهما مبعس
”كوبر غريب
باالحترام
كبيرة س
الكرة امل
االحتاد
”رائعة و
عالية وإخ
وصدق ف
مصلحة
وخالل الز
مصر السا
لتقدمي كل
من معلوم
التقرير اخل
لالحتاد ع
مع الف

خبي قطر
خلميس 
والي. 
جاني 
سل
ني

االثنني عبدامللك اخل
العب الفريق عملي
جراحية في يده
إلى استبعاده م
املنتخب السعو
الذي يواج

املنتخب 
يوم 30 م
اجلاري

ـــأهـــل أربــــــع مــــرات  املــــغــــرب ت

لنهائيات كأس العالم وكان أول 

الــدور  يتجاوز  أفريقي  منتخب 

األول في املكسيك 1986

◄

◄ لم حتقق محركات هوندا السرعة 
املتوقعة مع عودتها لسباقات فورموال1 

في سيارات مكالرين، لكن الصانع 
الياباني واثق من النجاح في بطولة 

العالم للدراجات النارية حني يبدأ سعي 
البطل األسباني مارك ماركيز إلى نيل 

اللقب للموسم الثالث على التوالي 
انطالقا بسباق قطر يوم األحد املقبل. 

فمرة أخرى سيكون 
املتسابق البالغ من العمر 

22 عاما أبرز املرشحني 
الـ4 للقب في قائمة 

تضم مواطنيه خورخي 
لورينزو وداني بيدروسا، 

باإلضافة إلى 
األسطورة 
اإليطالي 
فالنتينو 

روسي.

◄ ينتقل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
املصنف أول إلى دورة ميامي األميركية 

املختلطة، ثاني دورات األلف نقطة 
للماسترز في كرة املضرب، التي تنطلق 
اليوم األربعاء ساعيا إلى لقبه اخلامس 

فيها، في الوقت الذي يبحث فيه األسباني 
رافائيل نادال الثاني عن فك النحس 

بعد خسارته النهائي أربع مرات. ومير 
الصربي بأفضل حاالته ويبدو مسيطرا 

متاما على صدارة التصنيف العاملي 
احملترفني واأللقاب املهمة لالعبني 

هذا املوسم، فتوج 
في بطولة أستراليا 
املفتوحة في يناير 

على حساب البريطاني 
أندي موراي، ثم احتفظ 
بلقب دورة إنديان 

ويلز أولى 
دورات املاسترز 

بتغلبه على 
السويسري 

روجيه فيدرر. 
وكان خسر 

الشهر املاضي 
نهائي دورة دبي 

أمام فيدرر.

سيكون
بالغ من العمر 
رز املرشحني
ي قائمة

نيه خورخي
اني بيدروسا، 

لى 
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} فيينــا - جدد االحتـــاد األوروبي لكرة القدم 
الثقة في الفرنســـي ميشـــال بالتينـــي وأعاد 
انتخابه رئيســـا له لوالية ثالثة بالتزكية أمس 
الثالثاء في فيينا. وكانت االنتخابات شـــكلية 
علـــى اعتبار أن النجـــم الســـابق ليوفنتوس 
اإليطالـــي (59 عامـــا) حظي باإلجمـــاع داخل 
االحتـــاد األوروبـــي، وكان املرشـــح الوحيـــد 

للمنصب. 
وقـــام األعضاء الـ54 لالحتـــاد القاري على 
غرار عـــام 2011 مبنح صاحـــب الكرة الذهبية 
ثـــالث مرات التزكية فـــي املقعد األول لالحتاد 
األوروبـــي. وقال بالتينـــي إن النجاحات التي 
حققها خـــالل األعـــوام الثمانيـــة املاضية لم 
تكن مســـؤوليته وحده، وإمنـــا نتيجة تكاتف 
اجلميع، ومن ثم فإن إعادة انتخابه يعد شرف 

كبير بالنسبة إليه. 
وأضاف أنه خـــالل الواليتني الســـابقتني 
انتهج نظاما دميقراطيا واســـتطاع حتســـني 
ســـبل التعاون مع االحتـــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا). وأشـــار إلـــى التحديات التـــي تواجه 
”يويفا“ مثل مكافحة تناول املنشطات والعنف 
والعنصريـــة والتالعـــب بالنتائـــج املباريات 

وأيضا التدخل السياسي في اللعبة.
وحول بطولة األمم األوروبية (يورو 2020) 
التي ســـتقام في 13 مدينة أوروبية في سابقة 
لـــم حتدث من قبل، قال بالتينـــي إن ”البطولة 
ســـتكون اســـتثنائية وشـــيقة“. ”نريد احتادا 
دوليا يتمتع بالقوة واالحتـــرام“، هذا ما قاله 
بالتيني الذي سيشـــغل منصـــب نائب رئيس 
فيفـــا ألربعة أعـــوام إضافية نتيجـــة انتخابه 
مجـــددا رئيســـا لالحتـــاد القـــاري، مضيفـــا 
بحضور رئيس فيفا السويسري جوزف بالتر 
”نحن نحـــب فيفا كثيرا. كرة القـــدم األوروبية 
بأكملها حتـــب فيفا. وألننا نحبـــه ونحترمه، 
فلهذا السبب بالذات نريده أن يكون مثاليا“. 

ودون أن يســـمي أحـــدا، تابـــع ”ال تعيروا 
اهتمامـــا ملا يقال، يحـــاول البعض أن يضعنا 
(االحتـــاد األوروبـــي) فـــي مواجهـــة اآلخرين 
(االحتـــاد الدولي)، أن يعتمد مبدأ فرق تســـد. 
بعضهـــم يحـــاول عـــزل أوروبـــا املتعجرفـــة 
حســـب رأيهم. وواصـــل بالتيني  واألنانيـــة“ 
الذي عدل عن فكرة منافســـة بالتر على رئاسة 
االحتاد الدولي ألن عمله في االحتاد القاري لم 
ينته حســـب ما أكد سابقا ”نعم، نحن (كاحتاد 
أوروبـــي) محظوظـــون، نعـــم، نحـــن نرتكب 
األخطاء ولسنا بالضرورة أفضل من اآلخرين، 
لكن يجـــب أن تعلموا أننا مســـتعدون للعمل 
معكـــم يـــدا بيد من أجـــل مصلحة كـــرة القدم 
العامليـــة، من أجل مصلحة االحتـــادات الـ209 

األعضاء ومن أجل مصلحة فيفا“.
وحذر ميشـــال بالتيني من تنامي التطرف 
”الغادر“ في أوروبا مـــا يفرض مخاطر جديدة 
من حصول أعمال شغب في مالعب كرة القدم. 
ورأى بالتيني الذي يتحضر النتخابه رئيســـا 

لالحتاد األوروبي لواليـــة ثالثة على التوالي، 
بـــأن على احلكومـــات العمل مـــن أجل جتنب 
العودة إلـــى األيام املظلمة لكـــرة القدم عندما 
”كان املشـــاغبون واملتطرفون بكافـــة أنواعهم 
متحكمـــني في األمور“ فـــي العديد من مالعب 

القارة األوروبية. 
وكان بالتيني من جنـــوم فريق يوفنتوس 
الذي فقد 39 مشجعا خالل مأساة ملعب هايسل 
في مباراة عاصفة مع ليفربول في نهائي كأس 
أبطال أوروبا 1985، ما دفع باالحتاد األوروبي 
إلى منع األندية اإلنكليزية من املشاركة القارية 
حتى موســـم 1990-1991، فيمـــا منع ”احلمر“ 
من املشـــاركة القارية لـ3 مواســـم إضافية قبل 
تقليص الفترة ملوسم أضافي واحد. باملناسبة 
هناك دول مثـــل إنكلترا تنظر بعني الريبة إلى 
بالتينـــي وال تريده رئيســـا لالحتـــاد. وطالب 
إجـــراءات أكثـــر صرامة  بالتينـــي باعتمـــاد 
بحث املشجعني املشـــاغبني املعروفني من قبل 

السلطات.
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األمير علي بن الحسين يصعد هجومه على سجل بالتر المثير للجدل
[ فان براغ: ال يمكننا االستمرار مع هذا الرجل المسؤول عن الفيفا [ فيغو: إذا أعيد انتخاب بالتر فذلك يعني ضياع 4 سنوات

} فيينــا - اعتبر رئيـــس االحتاد األردني لكرة 
القدم األمير علي بن احلســـني أنه يتعني على 
االحتـــاد الدولي للعبة أن يتخلـــى عن "قيادته 

االستبدادية". 
وقـــال األمير علي أحد املرشـــحني األربعة 
لرئاســـة الفيفا وأحـــد نواب رئيـــس االحتاد 
الدولي، فـــي خطاب له خـــالل مؤمتر االحتاد 
األوروبـــي فـــي فيينا "نعيش حلظة حاســـمة، 
داخل وخارج االحتاد الدولي، وهناك أصوات 
ضـــد الطريقة التـــي يتـــم بواســـطتها إدارة 
الفيفا، هناك مشـــاكل متجـــذرة بعمق، ويجب 
علينـــا التعامـــل معهـــا كأســـرة واحـــدة. في 
العالم بأســـره، هناك إرادة للتغيير، ويجب أن 
يكون الفيفا في املســـتوى ويتخلى عن قيادته 
االســـتبدادية". وختم "صـــورة االحتاد الدولي 
تراجعت، تخيلوا احتادا دوليا شـــابا ومرمما 

ومرتبطا بحب كرة القدم".
ومنح االحتاد األوروبي الفرصة للمرشحني 
األربعة لالنتخابات الرئاسية للفيفا باحلديث 
فـــي مؤمتره املنعقـــد بالعاصمة النمســـاوية. 
وحده بالتر رفض بحجة أنه رئيس الفيفا منذ 
17 عامـــا، فيما وافق الثالثـــة اآلخرون األمير 
علـــي واملهاجـــم الدولـــي البرتغالي الســـابق 
لويس فيغو ورئيس االحتاد الهولندي ميكايل 

فان براغ.
وجـــدد فان بـــراغ مـــرة أخرى اســـتنكاره 
مـــن الشـــائعات التـــي تلطـــخ صـــورة الفيفا 
"احملسوبية، والفساد، وغيرها...". وقال "نحن 
بحاجة إلى تغيير القيادة، وعلى جيلنا القيام 
بذلك"، مضيفا "ال ميكننا أن نســـتمر مع نفس 
الرجل املســـؤول عن الوضع احلالـــي للفيفا. 
ليس لدي طموح البقاء رئيســـا للفيفا ملدة 20 

عاما، ولكن أربعة أعوام فقط".
مـــن جهتـــه، كرر فيغـــو تأكيـــده أن الفيفا 
ســـيرتكب خطأ بتركيزه في عملـــه على "رجل 
واحـــد، الرئيـــس". ودعـــا إلى زيادة مشـــاركة 
االحتادات األعضاء في الفيفا في عملية اتخاذ 
القرار. وتقام االنتخابات الرئاســـية للفيفا في 
29 مايو املقبل في زيوريخ. ويسعى بالتر (79 

عاما) إلى والية خامسة.
واعتبـــر فيغـــو (42 عامـــا) احلاصل على 
جائـــزة الكرة الذهبيـــة عام 2000 أنـــه "إذا لم 

يتغير شـــيء وأعيد انتخاب بالتر فذلك يعني 
ضياع 4 ســـنوات" في ما يبدو ردا على رفض 
بالتر (79) الـــذي يقود الفيفا منذ 17 عاما، أي 

مواجهة علنية مع املرشحني اآلخرين. 
بالتـــر رئيس الفيفـــا منذ عـــام 1998 وقام 
بأشياء إيجابية كثيرة، لكن عندما تسري بقوة 
شائعات حول الفساد تشوه صورة الفيفا فهو 

املسؤول". 
وأضاف "عودة األشخاص الذين التقيتهم 
خـــالل حملتـــي، إيجابيـــة. هل حقـــا يريدون 
التغييـــر أم اســـتمرار الوضـــع علـــى ما هو 
عليـــه؟ إذا كانوا يقولون أنهم يريدون التغيير 
مجاملـــة لي، فهـــذه مشـــكلتهم. أحيانا، هناك 
خـــوف من التغييـــر، لكن يجب إقنـــاع الناس 
بأنه ســـيكون نحـــو األفضل". وقـــال فان براغ 

من جانبه "أفضـــل وأنقى طريقة لطرح أفكاره 
هو النقـــاش. لقد أصبت بخيبـــة جراء رفض 
بالتـــر هذا األمر"، فيما ذهـــب فيغو إلى القول 
"البعض يرى أن بالتر سيخســـر في النقاش، 
قـــد يكونوا علـــى حق، أما أنا فال أخشـــى أي 
نقاش". وباستثناء املرشح الثالث األمير علي 

بن احلسني، تكررت كلمة "التغيير" على لسان 
املنافسني اآلخرين لبالتر. وشدد فان براغ (67 
عاما) "لن أترشـــح لرئاسة الفيفا سوى لوالية 
واحدة" في إشـــارة إلى أن بالتر مرشح لوالية 
خامســـة. وأضاف "في الفيفـــا، ال يتم احلديث 
أبدا عن تقليص التكلفة. أنا أقترح القيام بذلك. 
يجـــب أيضا وجود دميقراطية أكثر. برنامجي 
ميكـــن تنفيذه في 4 أعوام وأنـــا على األقل لن 
يكون لدي الهاجس إلعادة انتخابي بعد عامني 

ألنني لن أترشح سوى لوالية واحدة". 
وتابـــع "أمـــوال االحتـــاد الدولـــي تعـــود 
لالحتـــادات املنضوية حتـــت لوائه، ويجب أن 
يكـــون لدى األعضاء فكرة واضحة حول كيفية 
تصرف الفيفا بها وليس كما هي احلال اآلن".

ويريد فيغو "إشراك االحتادات بشكل أكبر 

في املشاورات والنصح وزيادة سلطة املكافحة 
في الفيفا خصوصا الرقابة على الرئيس". 

واقتـــرح أيضا "توســـيع كأس العالم التي 
هي مســـتقبل املنظمـــة" (فيفا)، وزيـــادة عدد 
املنتخبـــات مـــن 32 إلى 40 بعـــد أن اقترح في 
وقت سابق رفع العدد إلى 48 "ألن ذلك ستكون 
له فوائد جمة بالنسبة إلى املنتخبات التي لم 
تســـتطع التأهل، وهذا ســـيزيد من العائدات 

واالستثمارات". 
واعتبر فان بـــراغ "من العقالنية في حلظة 
ما أن جنلس ونـــرى التوازنات، فإما أن نبقى 
كما هي احلال اآلن وأما أن ينسحب مرشح أو 
اثنـــان لصالح الثالث. لقـــد بدأنا احلملة التي 
ستستمر حتى موعد االنتخابات" في 29 مايو 

في زيوريخ.

األمير علي بن الحسين يدعو إلى ضرورة تغيير سياسة الفيفا

سيميوني يستمر مع 

أتلتيكو مدريد حتى 2020
االتحاد األوروبي لكرة القدم يجدد ثقته في بالتيني

} فيينــا - جـــدد املـــدرب األرجنتينـــي دييغو 
ســـيميوني والءه ألتلتيكـــو مدريد األســـباني 
ومـــدد عقده مع الفريق حتـــى عام 2020. وكان 
ســـيميوني يرتبط مع ”كولتشونيروس“ حتى 
2017 بعقد تتم مراجعته كل سنة، لكنه سيبقى 
مـــع فريق العاصمة بحكـــم عقده اجلديد حتى 
2020، ليسكت إشـــاعات انتقاله إلى مانشستر 
ســـيتي اإلنكليـــزي أو باريـــس ســـان جرمان 

الفرنسي. 
وحقـــق ســـيميوني جناحـــات باهـــرة مع 
أتلتيكـــو، فأحـــرز لقبـــي الـــدوري األوروبـــي 
والكأس الســـوبر األوروبية فـــي 2012 وكأس 
أســـبانبا 2013 والـــدوري األســـباني 2014 ثم 
وصافـــة دوري أبطال أوروبا العـــام املاضي، 
فنجح العب الوســـط السابق برفعه إلى القمة 
في ظل تواجد العمالقني احملليني ريال مدريد 

وبرشلونة.
ووصل سيميوني (44 عاما و106 مباريات 
دولية) إلى أتلتيكو في 23 ديســـمبر 2011 بدال 
من غريغوريو مانسانو بعد خسارته الفادحة 
في منافسة الكأس أمام الباسيتي من الدرجة 
الثالثـــة. ويحتل أتلتيكو راهنـــا املركز الرابع 
فـــي الـــدوري وراء برشـــلونة وريـــال مدريد 
وفالنســـيا، لكن وصيف البطل القاري بلغ ربع 
نهائي املســـابقة األولـــى ملواجهة ريال مجددا 
بعدما خسر أمامه بصعوبة في نهائي املوسم 

املاضي. 
ورغـــم خســـارة احلـــارس البلجيكي تيبو 
كورتـــوا واملهاجـــم الدولـــي دييغـــو كوســـتا 
واملدافـــع البرازيلـــي فيليبـــي لويـــس أمـــام 
جنح  تشيلســـي اإلنكليزي، إال أن الـ“تشولو“ 
في نقل شـــهيته لأللقاب إلى العبيه، بعد تألقه 
كالعب مع أتلتيكـــو (1994-1997 و2005-2003) 
وإنتـــر ميـــالن (1997-1999) والتســـيو رومـــا 

(1999-2003) اإليطاليني.
وشـــملت صفقـــة األرجنتينـــي بنـــد فض 
االتفاق في حالة موافقـــة الطرفني، مع مبلغ 6 
ماليني جنيه إســـترليني كتعويضات للنادي، 
علمـــا أن قيمة املبلغ ســـترتفع مـــع كل بطولة 
يفوز بها ســـيميوني. وقدم الروخي بالنكوس 
تأكيدات للمدرب احملنك بشراء العبني وتدعيم 
الفريق، حتى يستطيع املدرب النجاح كاملوسم 

املاضي، عندما فاز بلقب الدوري األسباني.

وجه املرشحون لرئاســــــة االحتاد الدولي 
لكــــــرة القــــــدم (فيفا) ســــــهام نقدهم بوجه 
الرئيس احلالي السويسري جوزيف بالتر 
ــــــذي يرفض  املرشــــــح لوالية خامســــــة، وال
فكــــــرة أي نقاش عام أو مناظرة تلفزيونية، 
خصوصا األمير علي بن حسني والدولي 
ــــــس فيغو ورئيس  البرتغالي الســــــابق لوي

االحتاد الهولندي ميكايل فان براغ.

◄ قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم 
(يويفا)، في اجتماع لجنته التنفيذية 
في العاصمة النمساوية فيينا، منح 

مزايا مالية أكبر للفرق المشاركة 
في بطولتي دوري األبطال والدوري 

األوروبي.

 ◄ أقر االتحاد اإلنكليزي لكرة 
القدم إلغاء البطاقة الحمراء التي 

أشهرها أحد الحكام خطأ في وجه 
أحد العبي فريق ويست بروميتش 

خالل المباراة التي جمعته بمنافسه 
مانشستر سيتي يوم السبت 

الماضي.

◄ استدعى مدرب منتخب إنكلترا 
روي هودجسون العب وسط فريق 

توتنهام راين مايسون ألول مرة 
للحلول محل العب ليفربول آدم 

الالنا المصاب ضمن التشكيلة التي 
ستواجه ليتوانيا، ثم إيطاليا.

◄ أصبح نادي مانشستر يونايتد 
أقرب من أي وقت مضى إلى 

التعاقد مع ماتس هاملز قلب دفاع 
بروسيا دورتموند. وقد أعطت إدارة 

مانشستر يونايتد المدرب لويس فان 
غال الضوء األخضر لحسم الصفقة.

◄ أفاد المدير الرياضي لنادي باير 
ليفركوزن األلماني رودي فولر، أن 
على أندية الدوري اإلنكليزي دفع 

أعلى سعر من أجل الظفر بخدمات 
مغربي المولد ألماني الجنسية كريم 

بلعربي.

◄ عين نادي تشسكا صوفيا، الذي 
سبق له التتويج بدوري بلغاريا، 31 
مرة جالين إيفانوف مدربا مؤقتا له. 

ويتولى إيفانوف (39 عاما) تدريب 
تشسكا صوفيا خلفا لستويكو 

مالدينوف.

باختصار

باستثناء املرشـــح الثالث األمير 

علي بن الحســـني، تكررت كلمة 

"التغيير" على لســـان منافســـي 

بالتر اآلخرين

◄

بالتيني أشار إلى التحديات التي 

مكافحة  مثل  «يويفا»  تواجه 

ــاول املــنــشــطــات والــعــنــف  ــن ت

والعنصرية والتالعب بالنتائج

◄

«احتالل املركز الثاني أو الثالث ســـيكون أمـــرا جيدا، نأمل في أن 

يتعثر تشيلســـي، الفـــوز ببطولة كأس االتحـــاد اإلنكليزي ضمن 

أولوياتنا».

أوليفيه جيرو 
العب فريق أرسنال

«ريمـــي ربما يســـتحق أكثر مما أعطـــي له هذا املوســـم، املدرب 

يمكن أن يشـــعر بأنه مدين بشـــيء ما إلى الالعب، وهذا هو الوضع 

بيني وبني ريمي، أعتقد أنني مدين له». 

  جوزيه مورينيو 
مدرب تشيلسي

«جئت إلى برشـــلونة من أجل تسجيل األهداف، أنا استخدم ليونيل 

ميســـي ونيمـــار مـــن أجل فك طالســـم دفاعـــات الخصـــوم وإحراز 

األهداف باستمرار». 

  لويس سواريز 
مهاجم نادي برشلونة

بالتيني يعد بمواصلة العمل من أجل النهوض بكرة القدم األوروبية
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} بغداد –  تخرجت الناشـــطة الحقوقية رقية 
فوزية (عبد علي)، البالغة من العمر 22 ســـنة، 
من كلية الحقوق وصار لها مكانها في ســـوق 
الجمعـــة بشـــارع المتنبي لتكـــون أول امرأة 
عراقية تبيـــع الكتب في الشـــارع الذي ارتبط 

اسمه باألدب والثقافة منذ القدم.
وقالت رقيـــة ”منذ كنت صغيرة كنت دائما 
أحلم بأن يكون لدي مكتبان، واحد لبيع الكتب 
صباحـــا والثاني مكتـــب محاماة الســـتقبال 
الزبائن عصرا. وكنت أتوقع أنني سأحقق هذا 

الحلم يوما ما“.
وأضافـــت رقية أن تحقيـــق حلمها لم يكن 
أمرا ســـهال، فقـــد واجهت معارضـــة قوية من 

أسرتها، لكنها أصرت على المضي قدما.
وتقف رقية بين صفوف الكتب في شـــارع 

المتنبي بثقة كبيرة وحماس شـــديد وال تبالي 
كثيرا بدهشـــة البعض من وجود امرأة تزاول 

عمال ال يزال مقصورا على الرجال.
وقالت المحامية الشابة ”أنا لم أر مضايقة 
مـــن قبل المقبليـــن على شـــارع المتنبي، لكن 
المارة والزبائن لطالما أراهم مندهشـــين، فهم 
لم يتوقعوا رؤية فتاة تبيع الكتب في الشارع، 

غير أن أغلبهم كان يشجعني“.
وتشـــهد جنبـــات شـــارع المتنبـــي زيادة 
كبيرة في النشـــاط أيـــام الجمعة، حيث يمتلئ 
بباعة الكتب وهواة القراءة في سوق مفتوحة 
للقصص وكتب الفلســـفة والتاريـــخ والعلوم 

ومختلف فروع المعرفة األخرى.
ورغم شجاعة رقية في اقتحام مجال جديد 
يحتكره الرجـــال فالتزال بعض العراقيات في 

ســـوق الجمعة للكتب بشارع المتنبي يفضلن 
التعامل مع رقية ألنها امرأة.

وتحظى رقية بتقدير أصحاب دور النشـــر 
وطباعة الكتب بشارع المتنبي وثنائهم، وعلى 
رأسهم بالل ستار مدير دار سطور للنشر التي 

تبيع الفتاة مطبوعاتها في الشارع.
وقال ســـتار ”هي تقرأ، وهـــي قارئة جيدة 
أيضـــا، وأحبت هذه المهنة. اقترحت علينا أن 
تعمل بالدار وأنا بصراحة رحبت بالموضوع. 

هي شجاعة وسط هذا الشارع�.
ويحـــرص محمـــد عبـــاس زوج رقية على 
مصاحبتهـــا إلـــى ســـوق الكتـــب في شـــارع 

المتبني أسبوعيا.
وقال عباس ”أنا عراقي. أنا أقرأ، وهي تقرأ 
الكتاب بنهم. أعجبت بها. صرنا صديقين، ثم 
تزوجنـــا ومهرها كان 500 كتـــاب بألف كتاب. 
أول مرة التقينا فيهـــا وتحدثنا كانت هنا في 

شارع المتنبي أيضا عن طريق الصدفة“.

وذكـــر ســـتار محســـن علي صاحـــب دار 
ســـطور للنشـــر أن الدار حرصت منذ اللحظة 
األولى على دعم رقية ومســـاندتها رغم بعض 
التعليقات من ضعاف النفوس على اعتبار أن 
وجود امرأة يساهم في عملية البيع وتوسيع 

اإلقبال على الكتاب، على حد تعبيره.
وتراجعـــت ســـوق الكتب في العـــراق إلى 
حد بعيد فـــي ذروة أعمال العنف الطائفية في 
عامي 2006 و2007، لكنهـــا عادت إلى االزدهار 

اآلن على نحو لم يسبق له مثيل.
وكان شـــارع المتنبـــي الذي يحمل اســـم 
الشـــاعر العباسي الكبير الذي عاش في القرن 
العاشـــر الميالدي مركزا للمكتبات والمطابع 
في بغـــداد وكانت مقاهيه، علـــى غرار ”مقهى 
الشـــابندر“، مراكز لإلشـــعاع الثقافي يتالقى 
فيهـــا المثقفون. وعادت أيـــام الجمعة موعدا 
أســـبوعيا لباعة الكتب لاللتقـــاء بزبائنهم في 

شارع المتنبي.

محامية عراقية تتحدى التقاليد ببيع الكتب في شارع المتنبي
ظل بيع الكتب بشــــــارع املتنبي فــــــي بغداد حلما يراود العراقية رقية فوزية في ســــــنوات 

عمرها األولى إلى أن جنحت أخيرا في حتقيقه.

صباح العرب

الفقـــر،  ســـببه  اإلرهـــاب  إن  قالـــوا   {
فوجدنا أن أثريـــاء انضموا إلى كتائبه، 
وميســـورين حاربوا في صفوفه، ورجال 
أعمـــال كبـــارا يدعمونـــه، ودوال غنيـــة 

تعرضت لشروره، وفقراء ينبذونه.
وقالـــوا إن اإلرهـــاب ســـببه الجهل، 
فرأينـــا أطبـــاء ومهندســـين وأســـاتذة 
ومـــدراء  وفنييـــن  وخبـــراء  جامعييـــن 
ومحامين ومفكرين وإعالميين ومحللين 
يســـاندونه  وعســـكريين  سياســـيين 
ويدافعون عنه ويبشرون بزمنه ودولته، 
ويركبون المخاطر في ســـبيل االلتحاق 
بجماعاته المقاتلة من جبل الشـــعانبي 
إلى درنة، ومن ســـيناء إلـــى الرقة، ومن 
الموصل إلـــى كندهار، ومـــن اليمن إلى 

الصومال إلى مضارب بوكو حرام.
وقالـــوا إن االســـتبداد هو الســـبب 
الحقيقـــي لإلرهـــاب، فكّذبهـــم الواقـــع، 
وظهـــرت تقاريـــر إعالميـــة تتحدث عن  
مئـــات الشـــبان والبنـــات ممـــن تركوا 
ديمقراطيـــة الغـــرب وحرياتـــه وحقوق 
بالدواعـــش  ليلتحقـــوا  فيـــه  اإلنســـان 
وليشاركوا في مهرجانات الذبح والحرق 
ورأينـــا  بـــل  الجماعيـــة،  والتصفيـــات 
اإلرهاب يضرب في عواصم الديمقراطية 
من نيويورك إلى باريس، ومن لندن إلى 
مدريد، ومن بروكســـيل إلى أوســـلو إلى 
كوبنهاغن،  وخرج المتشـــددون في دول 
ما ســـمي بالربيع العربـــي ليعلنوا أنهم 
ضد الديمقراطيـــة واالنتخابات والدولة 
المدنية واألحزاب ألن جميعها رجس من 
عمل الشـــيطان، وأال هّم لهم إال استعادة 
زمن الخالفة، مسترســـلين فـــي التذكير 
بعدل العمريـــن وصالحهما، متجاوزين 
عن 180 خليفة آخرين، وعن تاريخ طويل 
مـــن الدماء والجهل والســـواد والتكفير 

واالغتياالت والخيانات.
وقالوا إن اإلرهاب أساســـه التفاوت 
بين المناطق والجهات في البلد الواحد، 
فرأينا أبنـــاء المناطق المحرومة وأبناء 
المناطـــق المحظوظـــة يجتمعـــون معا 
تحت راية العقاب، حيث ال فرق بين هذا 
وذاك إال بمدى الـــوالء والبراء، واإليغال 

في تكفير المجتمع.
وقالـــوا إن اإلرهـــاب مرتبـــط بـــدول 
اعتمـــدت أنظمة االســـتقالل فيهـــا فكرا 
علمانيا، فوجدنا أال فرق بين دول مدنية 
وأخـــرى دينية فـــي تفريـــخ التكفيريين 
واإلرهابييـــن، حيـــث لإلرهـــاب نظامـــه 
المختلـــف والمغايـــر والمتمـــرد علـــى 
جميـــع األنظمـــة األخـــرى ســـواء كانت

 تطّبـــق الشـــريعة أو تعتمـــد القوانين 
الوضعية.

إن اإلرهـــاب ليـــس وليـــد الفقـــر أو 
الجهل أواالستبداد أو التفاوت الجهوي 
والمناطقـــي أو األنظمـــة العلمانية كما 
يقـــال، وإنمـــا له دوافع أخـــرى مازلنا ال 
نمتلـــك الجرأة علـــى طرحهـــا للنقاش، 
وعندمـــا تكون لنا جرأة النقاش والطرح 
ســـنكون قـــد وضعنا القـــدم األولى على 

درب اإلصالح.
 ولكن بأي ثمن؟ ذلك هو السؤال.

دوافع غير مطروحة للنقاش

الالحبيب األسود

عرض لوحة بريشة هتلر 

للبيع في مزاد

حبس مدرس مصري قص شعر تلميذة

باحثون يحصلون على معادن ثمينة من مياه 

الصرف الصحي

30 ألف يورو أللمانية اخترعت تقنية لتحديد جنس الدواجن

} لــوس أنجلس – تعرض لوحة رسمها أدولف 
هتلـــر للبيع في مزاد علنـــي في لوس أنجلس 
خـــالل األســـبوع الحالـــي على ما أفـــادت به 
دار مـــزادات فـــي كاليفورنيا، غـــرب الواليات 

المتحدة.
ولوحـــة ”األكواريل“ هـــذه التي تمثل باقة 
من الزهر البرتقالي واألحمر والزهري في إناء 
خزفي أزرق، رســـمها أدولف هتلر العام 1912 

عندما كان في العشرينات من العمر.
وبدأت المزايـــدات التي تديرها دار ”نايت 
د. ســـاندرز“ عبـــر اإلنترنت من ســـعر 30 ألف 

دوالر.
وحاول هتلر في شـــبابه أن يشـــق طريقه 
كرســـام بانتقالـــه للعيش في فيينـــا. وقد باع 
تاجـــر أعمـــال فنية يهـــودي، آمـــن بموهبته، 
لوحـــات عدة له إلـــى زبائن يهـــود أثرياء في 

العام 1911. 
هتلـــر  صـــادر  الســـلطة  توليـــه  وبعـــد 
القاعة الفنيـــة التي يملكها التاجر ســـامويل 
مورغنشـــترن ورحلـــه إلى غيتـــو ووتش في 
بولندا حيث توفـــي العام 1943، على ما ذكرت 

دار المزادات.

قررت النيابـــة العامة المصرية  } القاهــرة – 
حبـــس مدرس فـــي مدرســـة ابتدائيـــة أربعة 
أيام على ذمـــة التحقيقات بعـــد ضرب طالبة 
وقص خصلة من شـــعرها ألنها لم تكن ترتدي 

الحجاب، حسب ما قال مسؤول قضائي.
وكان المـــدرس الـــذي يعمل في مدرســـة 
ابتدائية فـــي محافظة الفيـــوم، على بعد 100 
كيلومتر جنـــوب القاهرة، أحيـــل إلى النيابة 
بعد وقفه عن العمل لضربه تلميذة في الصف 
الخامس االبتدائـــي وقيامه بقص خصلة من 

شـــعرها ألنها ال ترتدي الحجاب رغم أن غطاء 
الرأس ليس إلزاميا فـــي المدارس المصرية، 

حسب المصدر نفسه.
وكان تلميـــذ في الثانية عشـــرة من عمره 
ضرب حتى الموت من قبل مدرس في القاهرة 

الشهر الماضي.
وينتشـــر العقاب الجســـدي في المدارس 
المصريـــة، حيـــث أدى إهمال الســـلطات إلى 
مقتـــل تلميذيـــن أيضـــا بســـبب ســـوء حالة 

المباني المدرسية.

}  نيويــورك – انطلـــق باحثون مـــن الواليات 
المتحـــدة في البحـــث عن الكنز فـــي محطات 
تنقية مياه الصـــرف الصحي، حيث يعتقدون 
أنه يمكن أن تكون هناك معادن ثمينة في هذه 

المياه تقدر بالماليين.
ويحـــاول مشـــروع بحثـــي جديـــد معرفة 
جـــدوى ما يقوم به الباحثـــون ومدى إمكانية 
االســـتثمار في البحث وســـط ميـــاه الصرف 
الصحـــي للحصول علـــى معـــادن ثمينة مثل 

الذهب والفضة وغيرهما.
ونشـــرت واليـــة أريزونا، في شـــهر يناير 
الماضـــي، بالفعـــل دراســـة تضمنـــت نتائج 
مذهلـــة، حيث تبيـــن من خـــالل العينات التي 
حللهـــا الباحثـــون أن كل طن من هـــذه المياه 
التـــي حصلوا عليها من محطـــات تنقية مياه 
الصـــرف الصحي تحتوي علـــى معادن ثمينة 
مثـــل الذهب والفضـــة والنحـــاس بقيمة 280 

دوالرا تقريبا.
فـــإذا تم حســـاب مـــا تحتوي عليـــه مياه 
الصـــرف الصحي لمدينـــة مليونية الســـكان 
فـــإن ذلك يعني أن ميـــاه المدينة تحتوي على 

معـــادن بقيمة نحو 13 مليـــون دوالر. وتعتزم 
مجموعة من الباحثين بالتعاون مع أســـتاذة 
علم طبقات األرض، كاثلين ســـميث من مدينة 
ليكهـــود بواليـــة كولـــورادو، االســـتمرار في 
البحث عن حقيقة هذا األمر ”فهناك معادن في 
كل مكان“، حســـبما أوضحت سميث، مضيفة 
”هذه المعادن موجودة في المنتجات الخاصة 
بالشـــعر ومواد الغســـيل، بل وفي الجزيئات 
النانونيـــة في الجوارب التي من شـــأنها منع 
الروائـــح الكريهة“، وبهـــذه الطريقة يمكن أن 

تصل المعادن إلى مياه الصرف الصحي.
ويركـــز الباحثون على الجوانـــب البيئية 
أيضا، حيث يســـتخدم الجـــزء األكبر من مياه 
الصـــرف الناتجـــة عـــن محطات تنقيـــة مياه 
الصـــرف الصحي في صناعة األســـمدة، وهذا 
ســـبب يكفي وحـــده لفصل المعـــادن عن هذه 
األســـمدة. كما أن الباحثين يســـعون بشـــكل 
مركز للعثور على معادن بعينها، مثل البالتين 
والفاناديوم، التي تستخدم على سبيل المثال 
فـــي صناعة أجهزة الهواتـــف الذكية وأجهزة 

الحواسيب.

} اليبتســج (ألمانيــا) - توصلت باحثة بيطرية 
ألمانية إلى تقنية علمية جديدة لتحديد جنس 
أجنـــة الدواجن، وهو ما ســـيغني عـــن اعدام 
الفـــراخ الذكور بمجرد فقســـها مـــن البيض، 
وحصلت بفضـــل هذا االكتشـــاف على جائزة 
بقيمة 30 ألف يورو في مجال حماية الحيوان.
وتوصلـــت ماريا-اليزابيـــث كراوتفالـــد-
يونجهانس وهي طبيبة بيطرية من اليبتسج 

إلى طريقة لتحديـــد نوع أجنة الدواجن بينما 
ال تزال في البيض.

ونظرا ألن مـــزارع الدواجن تعـــدم الفراخ 
الذكـــور ألنهـــا ال تضـــع بيضـــا وألن لحومها 
ليســـت شهية، فإن االكتشـــاف العلمي الجديد 
سيضع نهاية للمعاناة غير الضرورية للفراخ، 
وســـوف يكون التخلـــص من الفـــراخ الذكور 

أثناء وجودها في البيض أقل ضررا.

وتوضح الدراسات ان األجنة ال تشعر بأي 
ألم في هذه المرحلة من النمو. وتعتبر قضية 
اعـــدام الفراخ الذكـــور من القضايـــا المثيرة 
للجدل في ألمانيا، حيث يحتدم الجدال بشـــأن 

حقوق الحيوان.
ولذلك قررت جامعة لودفيج ماكسيميليان 
بميونيخ منح جائـــزة "فيليكس فانكل" نصف 

السنوية لحماية الحيوان للباحثة ماريا.

بعد الثديين أنجلينا تستأصل المبيضين
جولـــي  أنجلينـــا  – أعلنـــت  نيويــورك   {
أنها خضعـــت لعملية اســـتئصال وقائية 
للمبيضين وقناتي فالوب خشية إصابتها 

بالسرطان.
وجاء إعالن الممثلة في رسالة مفتوحة 
نشـــرتها صحيفة ”نيويـــورك تايمز� بعد 
ســـنتين على عمليـــة اســـتئصال الثديين 
بســـبب احتمـــال إصابتهـــا العالـــي جدا 
بالسرطان لوجود خلل في إحدى جيناتها.
وأوضحت أنجلينـــا، البالغة من العمر 
39 ســـنة، أنهـــا تحضرت منذ فتـــرة لهذه 
العملية، وقد لجأت إلى الجراحة، حســـب 
نصائح األطباء، بســـبب التاريخ المرضي 
في عائلتها، حيث أدى السرطان إلى وفاة 

والدتها وجدتها وخالتها.
وأضافـــت ”الحقيقة هي أننـــي ال أزال 
عرضة لإلصابة بالسرطان. وسوف أبحث 
عن طـــرق طبيعية لتقوية جهـــاز مناعتي، 
وبسبب مشـــاعر األثنى لدي فإن خياراتي 
تنحصر فـــي االهتمـــام بوضعي الصحي 
وعائلتي حتى ال يقول أطفالي فيما بعد أن 

أمي ماتت بسرطان المبيض“.
وخضعت جولي المتزوجـــة من النجم 
براد بيت للجراحة في األســـبوع الماضي 
بعد أن أبلغها األطباء أن إمكانية إصابتها 
بسرطان المبيض تبلغ 50 في المئة بسبب 

عامل وراثي.
وسافر الممثل براد بيت من فرنسا إلى 
الواليات المتحدة ليكون إلى جانب زوجته 

بعدما أبلغته بنتيجة الفحص الطبي.
وقالـــت جولـــي ”الجميل فـــي مثل هذه 
اللحظـــات من الحياة هـــو وضوح الرؤية 
بشكل كبير. تدرك ما الذي تعيش من أجله 
ومـــا هو مهم فعال. الموقـــف يثير صراعا 

داخليا وشعورا بالسالم“.
ومضت فـــي القول ”ليس فـــي اإلمكان 
اإلصابـــة  احتمـــاالت  كل  مـــن  التخلـــص 
بالمـــرض، وفـــي الواقـــع ال أزال معرضة 

لإلصابة بالسرطان“.
وكانت جولي قررت عام 2013 استئصال 
ثدييها بعد أن اكتشـــفت أنهـــا تعاني من 
طفـــرة جينية تزيـــد بصورة كبيـــرة جدا 
مـــن احتمال إصابتها بســـرطان المبيض 
وســـرطان الثدي اللذين توفيت بهما أمها 

عام 2007.
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