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[ مسؤولون في البنتاغون: بغداد لجأت إلينا بعد فشل اإليرانيين في استعادة تكريت
ميليشيا الحشد الشعبي تتشظى حول تكريت بعد اختفاء سليماني

} بغــداد – غاب قاســـم ســـليماني قائـــد فيلق 
القدس عن معركـــة تكريت فدبت اخلالفات في 
صفوف ميليشـــيا احلشـــد الشـــعبي الشيعية 
املدعومـــة من إيران التي جلـــأت إلى التحالف 

الدولي حلثه على التدخل.
ولم يجد زعيم ميليشيا بدر هادي العامري 
تبريرا للمغادرة املفاجئة للجنرال ســـليماني 
جلبهة تكريت، غير القول" إنه قدم لنا نصائح 
طيبة وعـــاد الى بالده وســـيعود اذا اقتضت 

احلاجة اليه".
ويعتقد سياســـيون ونواب ســـنة بأن قائد 
فيلق القـــدس استشـــعر اخلطر علـــى حياته 
وخشـــي أن يعمد األميركيون الى اســـتهدافه 
أبلغـــوا رئيـــس احلكومة  شـــخصيا عندمـــا 

حيـــدر العبـــادي بأنهم ســـيهاجمون منصات 
الصواريـــخ اإليرانيـــة في جنـــوب تكريت إذا 

استخدمت في ضرب املدينة. 
وأكد قائد القوات األميركية في الشرق األوسط 
اجلنرال لويد اوســـنت خالل جلسة في مجلس 
الشـــيوخ أمـــس أن قوات احلشـــد الشـــعبي 
الشـــيعية العراقية انسحبت من الهجوم على 

مدينة تكريت شمال العراق.
وقال اوســـنت إن ”امليليشـــيات الشـــيعية 
انســـحبت من منطقة“ تكريت وان نحو اربعة 
االف عنصـــر مـــن القوات اخلاصة والشـــرطة 
العراقية يشـــاركون حاليا في العملية اجلارية 
الســـتعادة املدينة من تنظيم الدولة االسالمية 

والتي بدأت قبل ثالثة اسابيع.
بهـــا  ادلـــى  تصريحـــات  اوســـنت  واكـــد 
مســـؤولون بـــان الواليات املتحدة اشـــترطت 
لتنفيذ ضربات ضد تنظيم الدولة االســـالمية 
في تكريت ان تشـــرف حكومة العراق على كل 

القوات املشاركة في الهجوم.
وتشـــكل الضربـــات اجلويـــة التـــي بـــدأ 

التحالف الدولي توجيهها إلى عناصر داعش 
املتحصنني في مدينة تكريت ضربة سياســـية 
واستراتيجية إليران التي تلعب دورا موسعا 

في قيادة امليليشيات املشاركة في العملية.
والتدريـــب  باألســـلحة  إيـــران  وتدعـــم 
واملعدات العسكرية وتوفر غطاء مدفعيا كثيفا 
مليليشـــيات احلشـــد الشـــعبي التي فشلت في 

استعادة املدينة التي تسكنها أغلبية سنية.
ورغم تلقي امليليشيات، التي يصل عديدها 
إلـــى ما بني 20 و30 ألف مقاتـــل، مؤخرا دعما 
كبيرا بقوات قادرة على القتال داخل املدن، إال 
أن قـــرار وزير الدفاع العراقـــي خالد العبيدي 
باســـتئناف العمليـــات ال يضم علـــى ما يبدو 

امليليشيات الشيعية.
ويقدر مسؤولون أميركيون أن عدد عناصر 
امليليشـــيات يفوق عدد قوات اجليش العراقي 
املشاركة في العملية بنسبة تتراوح بني 1 و5.

وأعلن ناطق باســـم رئاسة أركان اجليوش 
الفرنسية أن فرنسا شنت مساء األربعاء للمرة 
األولى ضربة جوية في تكريت (شمال العراق).

وكانـــت الواليات املتحدة أعلنت عن شـــن 
غارات مع مقاتالت من قوات االئتالف الدولي 
ضد أهداف للتنظيم اجلهادي في تكريت بناء 

على طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال مســـؤولون أميركيون إن الصعوبات 
التـــي واجهـــت القوات املشـــاركة فـــي معركة 
تكريـــت تعكـــس ضعـــف الدعـــم اللوجســـتي 

والعسكري اإليراني للحكومة العراقية.
وأضافوا إن دوائر اســـتخباراتية أميركية 
تســـعى إلى اســـتغالل هذا الضعف الواضح 
في الدعم اإليراني إلحداث شـــرخ في العالقات 

املتداخلة بني بغداد وطهران.
وأكد أحد هؤالء املسؤولني، الذي يعمل عن 
قـــرب من امللف العراقي ”إيران أظهرت فشـــال 

ذريعا في حتقيق نتائج فعالة على األرض“.
إن  لـ“العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الطائرات األميركية وحدها استهدفت من ستة 
إلى عشرة أهداف لتنظيم الدولة اإلسالمية من 
بينها القصر الرئاســـي الذي حولـــه التنظيم 

املتشدد إلى مركز لقيادة عملياته.

وال يبـــدو أن األغلبيـــة اجلمهوريـــة فـــي 
الكونغـــرس األميركي تشـــعر بارتياح كبير ملا 
أســـمته االزدواجيـــة األميركيـــة للتعاطي مع 

ملفات املنطقة.
اجلمهوريـــان  الســـيناتوران  ووجـــه 
األميركيان، جـــون مكني ولينـــزي غراهام في 
بيـــان، انتقادا إلى السياســـة األميركية، وقاال 
إنه ”فيما ينفذ شـــركاؤنا العرب عملية جوية 
مـــن أجل وقف هجوم وكالء إيـــران في اليمن، 
تقـــوم الواليات املتحدة بغـــارة جوية من أجل 

دعم هجوم وكالء إيران في تكريت بالعراق“.
وكان البيـــان يتحدث عـــن عملية ”عاصفة 
احلزم“ التي تقودها اململكة العربية السعودية 
ضد ميليشيات احلوثي املدعومة من إيران في 

اليمن مبشاركة 10 دول أخرى.
وقـــال حيـــدر الـــوردي املتحـــدث باســـم 
ميليشـــيات بـــدر، إحدى ميليشـــيات احلشـــد 
الشعبي املشـــاركة في العملية والتي يقودها 
هادي العامري، ”السياسة وليست اجلغرافية 

هي السبب في توقف العملية“.

} عدن – أعربت مصـــادر عربية تتابع الوضع 
اليمنـــي بدقة عـــن اعتقادها أّن مـــن بني أبرز 
النتائج التي أســـفرت عنها العملية العسكرية 
التـــي نفذت فـــي اليمن كان منع ســـقوط عدن 
عاصمة اجلنوب في يد إيران حتى وإن سعت 
طهران إلى اســـتغاللها لتكريس انقســـام بني 
الشـــمال واجلنوب في حال استمر احلوثيون 
فـــي التصّرف بطريقـــة تؤّكـــد إصرارهم على 
فرض شروطهم على األطراف اليمنية األخرى 

مستخدمني لغة السالح الذي ميتلكونه.
وقالـــت املصـــادر إن مدينـــة عدن التـــي كانت 
تعتبـــر في املاضي مـــن أهّم املوانـــئ العاملية 
كانت على حافة السقوط أمام زحف احلوثيني 
(أنصـــار الله) عليها بدعم من قـــّوات ما زالت 

موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأوضحـــت أن بقـــاء عدن خارج ســـيطرة 
احلوثيني، يعني أّنه ال تزال هناك مدينة مهّمة 
يســـتطيع أن يقيـــم فيهـــا الرئيـــس االنتقالي 
عبدرّبه منصـــور هادي الذي ميّثل، على الرغم 
مـــن كّل االعتراضـــات على أدائـــه، فضال عن 
غيـــاب أي التفاف شـــعبي حوله، مـــا بقي من 

شرعية في اليمن.
وكشفت أن احلوثيني استطاعوا االلتفاف 
علـــى تعز، وهي مـــن أكبر املـــدن اليمنية، كما 
تعتبـــر عاصمة الوســـط الشـــافعي، ومتابعة 
زحفهـــم فـــي اجتـــاه عدن ممـــا أثـــار عالمات 

استفهام كثيرة.
وقالـــت إّن ذلك أثار أيضـــا مخاوف كبيرة 
فـــي الســـعودية والبلدان اخلليجيـــة األخرى 
التـــي كانت تعتقد أن تعز ســـتكون حاجزا في 
وجه تقّدم احلوثيـــني جنوبا. وزادت املخاوف 
بعدما احتل احلوثيون ميناء املخا على البحر 
األحمـــر وباتوا في طريقهم إلـــى مضيق باب 

املندب.
وأضافـــت أن عوامـــل عـــدة ســـاهمت في 
تشـــكيل التحالـــف العربـــي ـ اإلقليمـــي الذي 
نّفذ الضربات اجلوية التي اســـتهدفت مواقع 

لـ“انصار الله“ . 
ومـــن بني هـــذه العوامـــل اقتنـــاع اإلدارة 
األميركيـــة أخيـــرا بخطـــر احلوثيـــني علـــى 
االستقرار اإلقليمي وإصرار دول اخلليج على 
مواجهتهـــم بصفة كونهم مجـــّرد أداة إيرانية 

في املنطقة.
وأشار مســـؤول خليجي إلى أن واشنطن 
رضخـــت أخيـــرا أمـــام اإلصـــرار اخلليجـــي 
ووافقت على استخدام الطائرات األميركية في 
الضربات املوجهة إلى احلوثيني وعلى توفير 
الذخائر وقطع الغيار املطلوبة لهذه الطائرات.
وعـــزا رئيس مرصـــد الـــدول العربية في 
باريس انطوان بصبوص التحرك الســـعودي 
بأنه يهدف إلى ”منع حتويل اليمن بكامله إلى 

مستعمرة إيرانية ”.

واعتبر جون مكارثي رئيس معهد أستراليا 
للشـــؤون الدولية أنه ”وفـــي غياب األميركيني 
الذين تركوا الســـاحة بصفة مؤقتة سيحسب 
الســـعوديون أنه ليـــس أمامهم خيار ســـوى 
الدخول بقوة. وسنشهد إعادة رسم للمنطقة“.
وفي مواجهة الرد الســـعودي العســـكري 
املفاجـــئ، اســـتبعد احملللون أن تبـــادر إيران 
إلـــى رد مماثل في اليمن للدفاع عن احلوثيني، 
وعزوا ذلك إلى أن اإليرانيني يريدون أن يبرموا 
اتفاقا نوويا يتيح رفع العقوبات عنهم، ولذلك 
لـــن يتورطوا في نـــزاع مع الســـعودية ما قد 

يعيق املضي في االتفاق.
لكـــن القيـــادات اإليرانية ميكـــن أن حترك 
جماعـــات مواليـــة مذهبيـــا لهـــا فـــي املنطقة 
الشـــرقية (الســـعودية) أو فـــي البحريـــن، أو 
في مناطـــق أخرى الســـتهداف مصالح الدول 

املشاركة في ”عاصفة احلزم“.
واعتبر وزيـــر اخلارجيـــة اإليراني محمد 
جواد ظريف أن ”أي تدخل عسكري ضد وحدة 
أراضي اليمن وشـــعبها لن تكون له أي نتيجة 

سوى مزيد من القتلى وإراقة الدماء“.
وحّذر ظريف من أن هذا التدخل من شـــأنه 
أن يخدم اإلســـالميني املتطرفـــني، وهو ما قرأ 
فيـــه احملللون قبوال باألمـــر الواقع، خاصة أن 

هامش الرد العسكري محدود أمامها.
وستعمل إيران على عدم التورط في اليمن 
وفي مواجهة اإلصرار الســـعودي، ويرجح أن 
تســـعى للحفاظ على القبول اإلقليمي والدولي 
بســـيطرتها على العراق وسوريا ولبنان، وأن 
أي مغامرة جديدة ميكن أن تفقدها ما حققته.

يضاف إلى ذلك أنها تعودت أن تتحرك في 
املنطقة بحرية تامة، وكانت تتوقع أن تسيطر 
علـــى اليمن بيســـر، لكنها فوجئـــت ألول مرة 
بتحالف عربي قـــوي يقود حملة منظمة وذات 

جدوى وفي سرية تامة.
وأكـــد احملللـــون أن العمليـــة العســـكرية 
ستبقى ضمن خطة تتشـــكل لتطويق التهديد 
احلوثي وبـــأن الهدف منها ضـــرب إمكانيات 
امليليشـــيا الشـــيعية بغايـــة إضعافها وليس 

القضاء عليها.
ورجحـــوا أن تقـــف العمليات العســـكرية 
عنـــد حد الغارات املســـاندة لســـلطة الرئيس 
هادي، مع إمكانية أن تستنجد الدول املشاركة 
بعمليات برية محدودة إلجبار احلوثيني على 

القبول بشرعيته.
وقال مصدر ســـعودي مطلع على الشؤون 
الدفاعية إنه قد تكون هناك حاجة لهجوم بري 
الســـتعادة النظام في اليمن، مشيرا إلى أنه ال 
ميكن حتقيق أهداف إعادة احلكومة الشرعية 
في اليمن مبجرد السيطرة على املجال اجلوي 
للبالد وأنه رمبا تكون هناك حاجة لشن هجوم 

بري الستعادة النظام.

وكشـــف التحرك الســـعودي املدروس عن 
وجود قيادات سعودية شـــابة تنفذ سياسات 

امللك سلمان بن عبدالعزيز بحزم.
وكان وزير الدفاع األمير محمد بن ســـلمان 
حذر أحمد علي صالـــح، جنل الرئيس اليمني 
الســـابق، من التقدم إلى عدن في ظل ما يروج 
عن حتالـــف بينه وبني احلوثيـــني خاصة في 

معركة تعز.

وواكب ولي ولي العهد الســـعودي األمير 
محمد بن نايف بـــن عبدالعزيز، ووزير الدفاع 
األميـــر محمد مبقر قيـــادة العمليات تفاصيل 

الهجوم الذي استهدف مواقع احلوثيني.

alarab.co.uk

} تونــس – أعلنـــت تونـــس اخلميـــس أنهـــا 
فككت اجلزء األساسي من ”اخللية اإلرهابية“ 
املســـؤولة عن الهجـــوم على متحـــف باردو، 
لكن أربعة مشـــبوهني هم مغربيان وجزائري 

وتونسي ما زالوا في حالة فرار.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة التونســـي ناجم 
الغرســـلي في مؤمتر صحفي إنه ”مت توقيف 
23 شخصا من بينهم امراة كانوا ضمن خلية 
إرهابية“، مشيرا إلى تفكيك ”80 باملئة من هذه 
اخللية“ املتورطة في الهجوم على املتحف في 

18 من مارس اجلاري.
جميـــع  أن  نفســـه  املصـــدر  وأضـــاف 
األشـــخاص املعتقلـــني هم تونســـيون. وثمة 
مغربيان وجزائري وتونســـي فـــارون. وهذا 
األخير ماهر بن املولـــدي القايدي، متهم بأنه 
أمن األســـلحة االوتوماتيكية إلـــى القناصني 
اللذين قتال 21 شخصا، هم 20 سائحا أجنبيا 

وشرطي تونسي.
وأوضـــح الوزيـــر التونســـي أن ”العملية 
اإلرهابية تزعمها اإلرهابي ”لقمان أبو صخر“ 
وهـــو قائد جهادي جزائري اجلنســـية يعتبر 
أحد قـــادة مجموعة عقبة بـــن نافع اجلهادية 
التـــي تدور في فلك القاعدة ويالحقها اجليش 
منـــذ اكثر من ســـنتني في اجلبـــال احلدودية 

للجزائر.
أن  التونســـية  الداخليـــة  وزارة  وذكـــرت 
الهجـــوم علـــى متحـــف بـــاردو نفـــذه تنظيم 
القاعدة وليس تنظيم الدولة اإلســـالمية الذي 

تبنى االعتداء.
وقال املتحدث باســـم الـــوزارة محمد علي 
العروي ”من أجل القيام بالدعاية واإلشـــهار، 
أشـــاد (تنظيم) الدولة اإلسالمية بهذا العمل. 
لكـــن على األرض (جماعة) عقبة بن نافع التي 
تنتمـــي إلى تنظيـــم القاعدة في بـــالد املغرب 
اإلســـالمي هـــي التـــي نظمت هـــذه اجلرمية 

وارتكبتها“.
وأعلـــن تنظيم الدولة اإلســـالمية املنافس 
للقاعدة مســـؤوليته عن الهجوم. ولم تشـــكك 
القاعـــدة فـــي هـــذا التبنـــي األول ”للدولـــة 

اإلسالمية“ في تونس.
وتقول الســـلطات إن جماعة عقبة بن نافع 
مسؤولة عن عدد من الكمائن والهجمات على 
عسكريني وشـــرطيني أسفرت عن سقوط نحو 

ستني قتيال منذ نهاية 2012.
إن  التونســـي  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
املشـــبوهني الـ26 الذين أوقفوا ينقسمون إلى 
ثـــالث مجموعـــات ”األولى تشـــرف والثانية 

تخطط والثالثة تنفذ“.
وعـــرض وزيـــر الداخليـــة مقاطـــع فيديو 
لهجوم القوات اخلاصة التي قتلت املهاجمني. 
وقال إن ثمانية ســـياح قتلوا عند نزولهم من 
احلافلـــة أمام املتحف و12 آخرين قتلوا داخل 

املتحف.
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} طرابلــس - اقترحت منظمات حقوقية ليبية 
الرجـــوع إلى دســـتور 1951 (كتب من قبل جلنة 
الســـتني فـــي عهد ملـــك ليبيا الراحـــل إدريس 
السنوسي) وتعديله في غضون شهر، وجتميد 
عمليـــة الهيئة التأسيســـية لصياغة مشـــروع 

الدستور.
املدنـــي  املجتمـــع  مؤسســـات  وتوصلـــت 
ببرقـــة في ختام اجتماع لهـــا، أمس األول، إلى 
حتديـــد موعـــد اجتماعها املقبل يـــوم األربعاء 
املُقبـــل، التخاذ مواقف صريحة عن عمل الهيئة 
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وحتديد 

موقفها السياسي منها.
وأقيـــم اجتماع مؤسســـات املجتمع املدني 
في قاعة بيوت الشـــباب بشـــحات، وتطرق فيه 

املجتمعون إلى مناقّشـــة موقـــف األمم املتحدة 
مما يحدث في مدن برقة، وإعادة النظر في عمل 
الهيئة التأسيســـية لصياغة مشروع الدستور 

الليبي.
ويعتبر مراقبون أّن هيئة الســـتني أو جلنة 
صياغة الدســـتور الليبي، تخضع إلى ضغوط 
من قبل املتشّددين وذلك مبعّية املؤمتر الوطني 
العـــام املنتهية واليتـــه الـــّذي كان أّول من أقّر 
بوجوب العمل بالشريعة اإلسالمية في اإلعالن 
الدســـتورّي إلرضاء اجلماعات املتشددة نظرا 

إلى قّوة نفوذها وسطوتها.
وتصاعـــدت األزمة السياســـية فـــي ليبيا، 
عندما أقّر املؤمتر الوطنّي العام بأّن الشـــريعة 
اإلســـالمية هي املصدر الرئيسّي في التشريع، 

وّمت تضمني هذا القرار املثير للجدل في اإلعالن 
الدســـتورّي. واحتدم السجال بني الفرقاء حول 
الهويـــة والدســـتور والقوانني والتشـــريعات، 
بينمـــا حتـــاول امليليشـــيات املســـلحة بســـط 
سيطرتها ونفوذها على عدد من املدن متجاوزة 
القانـــون وهيبة الدولـــة. وتراجعت اخلطوات 
نحو الدميقراطية إلى الوراء في ليبيا باعتبار 
أّن الشـــريعة اإلســـالمية هي مصدر التشـــريع 
الوحيد، وأنه يقع باطال كل ما يخالف أحكامها.

هذا وحذرت القائمة بأعمال السفارة الليبية 
في واشـــنطن، وفاء بوقعيقيص، من أن جتاوز 
املســـار الدميقراطي في ليبيـــا، وعدم االعتداد 
باختيـــار الشـــعب الليبي ســـيؤدي إلى انهيار 
العملية الدميقراطية الوليدة في البالد، مؤكدة 

على ضرورة إيجاد حلول ملواجهة اإلرهاب عبر 
دعم املؤسسة العســـكرية، حتى تكون متزامنة 

مع املسار السياسي.
جاء ذلك خالل لقاء بوقعيقيص، أمس األول، 
عضو مجلس الشـــيوخ األميركي، الســـيناتور 

ليندسي غرام.

} تونــس - تثير عودة املقاتلني التونســـيني 
من بـــؤر التوتـــر، قلق الســـلطات الرســـمية 
التـــي حتـــاول التضييـــق علـــى اجلهاديـــني 
عبر إجـــراءات أمنيـــة يعتبرها املســـؤولون 
احلكوميون مشـــددة في حني يعتبرها خبراء 
أمنيـــون وعســـكريون غيـــر كافيـــة ملكافحة 

اإلرهاب واجتثاثه.
وتعيـــش الدول املغاربية على وقع أحداث 
متســـارعة جعلتهـــا تتجّند من أجـــل حماية 
حدودهـــا وأمنهـــا الداخلـــي، وذلك بســـبب 
تنامي نشاط اجلماعات اإلرهابية في املنطقة 
واســـتفادتها من االنفالت األمنـــي في ليبيا، 
إضافة إلـــى التحـــاق اآلالف من املتشـــددين 

املغاربة إلى بؤر التوتر.
فقـــد كشـــف تقرير أعـــده املركـــز املغربي 
للدراســـات اإلستراتيجية، في وقت سابق، أن 
عدد املقاتلني الذين ينحدرون من دول املغرب 
العربـــي (تونـــس، اجلزائـــر، ليبيـــا واملغرب 
وموريتانيـــا)، فـــي صفـــوف داعـــش وجبهة 
النصرة في سوريا يقدر بحوالي 8000 مقاتل.
وأكد التقرير أن من بني هؤالء يوجد 3000 
من جنسية تونســـية و2500 مقاتل من ليبيا، 
و1200 مقاتـــل من جنســـية مغربية، وحوالي 

1000 جزائري وعشرات املوريتانيني.
وتعـــد حـــدود ليبيـــا بـــؤرة توتـــر تغيب 
فيها الدولة والســـلطة وتستقطب كل أشكال 
التطرف، وهي ســـاحة مهّيـــأة للتدريب على 
اســـتعمال السالح املنتشـــر بكثافة في ليبيا، 
وســـبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة 
العســـكرية األميركية في أفريقيا أن كشف عن 
وجود معســـكرات تدريب في املناطق الواقعة 

شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية.

وشكلت ليبيا املالذ اآلمن لتنظيم ”أنصار 
الشريعة“ الفرع التونسي، لكي يدرب عناصره 
علـــى مختلف أنـــواع األســـلحة، إضافة إلى 
تهريب كميات كبيرة من األسلحة واملتفجرات 
عبر احلدود الليبية التونســـية املفتوحة، إلى 

مختلف احملافظات التونسية.
وأعاد الهجـــوم األخير على متحف باردو 
احلديث عن ملف عودة املقاتلني التونســـيني 
من سوريا أو العراق، وتدّعم ذلك بتصريحات 
وزيـــر الداخليـــة ناجم الغرســـلي، في مؤمتر 
صحفـــي أمس اخلميس، حيث قـــال إن خلية 
تابعـــة لتنظيـــم القاعـــدة فـــي بـــالد املغرب 
اإلسالمي مكونة من 23 شخصا هي املسؤولة 

عن الهجوم على متحف باردو.
وأضاف الغرسلي أن اخللية التي خططت 
للهجوم هـــي "كتيبة عقبة بن نافـــع" املوالية 
لداعـــش، مفيـــدا بأن قوات األمـــن متكنت من 
اعتقـــال 80 باملئة من أفراد هذه اخللية والتي 
كان من عناصرها اثنان من املغرب وجزائري 

واحد والثالثة هاربون.
وأكد أن من أعضـــاء اخللية التي خططت 
للهجوم على املتحف عنصرين كانا في سوريا 
وثالثة آخرين سافروا أيضا للقتال في ليبيا.
ومعلوم أن هنـــاك جهات إقليمية ومحلية 
املتشـــددين  جتنيـــد  وراء  تقـــف  تونســـية 
التونســـيني إلرسالهم إلى ســـوريا والعراق، 
وتشير تقارير إخبارية إلى أن تكتم احلكومة 
التونسية في عهد حكم النهضة اإلسالمية عن 
ملف جتنيد الشباب قد يكون مرتبطا بضلوع 
بعـــض القياديـــني فـــي احلكومة فـــي متويل 

وتسهيل إرسال املقالتني إلى بؤر التوتر.

وتعد املساجد التي سيطر عليها متشددون 
بعد أحداث 14 يناير أحد الوســـائط احملورية 
فـــي عملية جتنيد الشـــباب وحتريضهم على 
العنـــف والقتال باســـم الدين، وقـــررت خلية 
األزمة التابعة لرئاســـة احلكومة التونســـية، 
غلق املســـاجد التي بنيت بطريقـــة فوضوّية 
ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعّياتها 
القانونّيـــة، واســـترجاع كافة املســـاجد التي 
يسيطر عليها أئمة متشددون يبثون خطابات 

حتريضية تكفيرية.
وأكـــد مدير ديوان وزير الشـــؤون الدينية 

عبدالســـتار بدر في تصريـــح صحفي، أمس 
األول، أن 187 مســـجدا وجامعا مت بنائها بعد 
الثـــورة بطريقة فوضوية بعضهـــا مبني في 
مســـاحات خضراء والبعـــض اآلخر مت بناؤه 

على أرض الغير.
ويـــرى مراقبـــون أن هذه املســـاجد التي 
أنشـــئت خـــارج األطـــر القانونية قد تشـــكل 
تهديـــدا للمجتمـــع التونســـي خاصة في ظل 
غياب رقابة على اخلطب الدينية التي تبثها.

ويثيـــر اخلطاب التكفيـــري لبعض رجال 
الديـــن واألئّمة جدال واســـعا فـــي تونس، في 

ظل تزايد العمليات اإلرهابية ضد قوات األمن 
واجليش واملنشـــآت احليوية وغياب الرقابة 

على بعض املساجد.
ونشـــر حســـاب على موقع التويتر حتت 
اســـم ”أبـــو جهاد“ يتبـــع للتنظيـــم املتطرف 
داعـــش أن اجلمعـــة القـــادم سيشـــهد عملية 
إرهابيـــة تســـتهدف تونـــس ودعـــا صاحب 
للتجهز ملا  التدوينـــة ”اإلخـــوة واألخـــوات“ 
أســـماه ”غـــزوة يـــوم اجلمعـــة“. وجـــاء في 
التدوينة ”اإلخوة واألخـــوات جتهزوا لغزوة 

يوم اجلمعة بإذن الله“. 
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◄ قال نائب األمين العام لجامعة 
الدول العربية، أحمد بن حلي ”إن 

الجامعة تدعم الجهود المبذولة 
إلنجاح الحوار الليبي“، الفتا إلى أن 

األزمة الليبية في حاجة إلى طاولة 
حوار وطني بعيدة عن الجماعات 
المسلحة إلخراج البالد من النفق 

المظلم الذي يواجهها.

◄ فككت قوات الهندسة العسكرية 
ببنغازي، التابعة لرئاسة أركان 

الجيش الليبي، العشرات من األلغام 
التي زرعتها قوات ”مجلس شورى 
ثوار بنغازي“ في محور الصابري 

بالمدينة.

◄ قال لزهر العكرمي، المتحدث 
باسم المكتب السياسي لحزب نداء 
تونس، الذي يقود االئتالف الحاكم 

في تونس، إنه ال يعلم شيئا عما 
تتداوله الصحافة عن نية حافظ، 

نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، 
تأسيس حزب جديد.

◄ اتهمت لجنة الحوار المنعقد 
بالمغرب، الممثلة لمجلس النواب 

الليبي، ميليشيات ”فجر ليبيا“ 
بمداهمة بيوت المواطنين في 
منطقة صالح الدين بطرابلس 

وخطف أهلها ومن بينهم شقيقان 
لنائب بالبرلمان.

◄ زار سفراء دول االتحاد 
األوروبي، أمس الخميس، متحف 

باردو الوطني بتونس، مؤكدين 
دعمهم لتونس وشعبها في حربها 

ضد اإلرهاب.

◄ عّبر مبعوث األمم المتحدة إلى 
ليبيا، برناردينو ليون، ورئيس 
تحالف القوى الوطنية، محمود 

جبريل، عن تفاؤلهما بنجاح جوالت 
الحوار الوطني التي تستضيفها 

مدينة الصخيرات المغربية.

باختصار

} وزير اخلارجية الليبي محمد الدايري يشارك في اجتماع لوزراء اخلارجية العرب في شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء املصرية، أمس اخلميس، 
لبحث تطورات امللف الليبي واليمني.

االتحاد األوروبي يدعم اإلصالحات 

السياسية في املغرب

} بروكســل - أكـــد وزيـــر العـــدل والحريات 
المغربـــي مصطفـــى الرميـــد، ببروكســـل، أن 
االتحاد األوروبي يعتبـــر المغرب نموذجا في 

مجال اإلصالحات الديمقراطية بالمنطقة.
وقال الرميد، في تصريح له عقب مباحثاته 
مع الممثـــل الخاص لالتحاد األوروبي المكلف 
المبرينيديس،  ســـطافروس  اإلنســـان  بحقوق 
”عبـــر دعمه لإلصالحات التـــي أطلقها المغرب 
في مختلف المجاالت، يعكس االتحاد األوروبي 
التزامه إلى جانب المملكة ورغبته في أن تكون 

نموذجا في مجال اإلصالحات بالمنطقة“.
وأبرز أن االتحاد يخصص وسائل جوهرية 
لدعم اإلصالحات التي يقوم بها المغرب حاليا، 
مشيرا إلى أن مجموع المسؤولين األوروبيين 
الذيـــن تباحث معهم خالل زيارته لبروكســـيل 
(23-25 مـــارس) أعربـــوا لـــه ”عـــن ارتياحهم 
بخصـــوص ديناميـــة اإلصـــالح  وحماســـهم“ 
والتحديـــث التي تشـــهدها المملكـــة. وقال إن 
المغرب  يعتبـــرون  األوروبييـــن  المســـؤولين 
بلـــدا رائدا فـــي المنطقة بفضـــل اإلصالحات 
المؤسساتية وتلك المرتبطة بالنظام القضائي 

وحقوق اإلنسان.
وأضاف الوزير ”لقد أكدوا لنا الدعم الراسخ 
والثابت لالتحـــاد األوروبي لمســـاعدتنا على 
إنجاح اإلصالح الشامل والعميق لمؤسساتنا 
والنهوض بوضعية حقوق اإلنسان بالمغرب“.

هجوم باردو يعيد فتح ملف عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر
[ داعش يهدد بتنفيذ «غزوة» في تونس يوم الجمعة [ إجراءات أمنية مكثفة الجتثاث اإلرهاب

يعد ملف عودة املقاتلني التونسيني من بؤر التوتر أحد امللفات احملورية التي تعمل سلطات 
ــــــالد على اتخــــــاذ كل اإلجراءات الالزمة للتعامل معها، وقــــــد أثار الهجوم األخير على  الب
متحف باردو جدال واسعا حول هذا املوضوع باعتبار أن أحد أعضاء اخللية من املقاتلني 

العائدين من سوريا.

«مراجعة حماية الحدود مع ليبيا بدأت منذ تســـلمي رئاســـة الحكومة 
في ٦ فبراير املاضي، وبدء األحداث التي حصلت في منطقة الذهيبة 

على الحدود الجنوبية لتونس». 

احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونسية

«نعتقـــد أن الوقـــت مناســـب بالنســـبة للقـــادة اإلقليميـــني لتدارس 
وتشـــجيع الفرقـــاء فـــي ليبيـــا علـــى مواصلـــة املفاوضـــات إذا كانوا 

يعتقدون أنها مفيدة».

برناردينو ليون
املبعوث األممي لدى ليبيا

«االتحـــاد األوروبـــي يعتبـــر املغـــرب بلدا رائـــدا في املنطقـــة بفضل 
اإلصالحـــات املؤسســـاتية واملرتبطـــة بالنظـــام القضائـــي وحقوق 

اإلنسان».

مصطفى الرميد
وزير العدل واحلريات املغربي

منظمات حقوقية ليبية تطالب بإعادة النظر في عمل هيئة صياغة الدستور

 عودة املقاتلني من سوريا تؤرق السلطات التونسية

دعوات إلى إعادة العمل بدســـتور 

1951 الـــذي كتب في عهد الملك 

إدريس السنوســـي وتعديله بدل 

صياغة دستور جديد

◄

الســـلطات التونســـية تكثف من 

اإلجـــراءات األمنية تحســـبا لعودة 

التونسيين في صفوف  المقاتلين 

التنظيمات الجهادية بسوريا

◄

جهـــات إقليمية ومحلية تونســـية 

المتشـــددين  تجنيـــد  وراء  تقـــف 

التونســـيين إلرســـالهم إلى سوريا 

والعراق

◄
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} الريــاض - أطلـــق حتالـــف مـــن عـــدة دول 
تقودها الســـعودية فجر أمس عملية عسكرية 
حتت اسم ”عاصفة احلزم“ في اليمن استجابة 
لدعـــوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
بالتدخل عســـكريا حلماية اليمن وشـــعبه من 
متدد ميليشـــيات احلوثـــي املدعومة من إيران 

ومنعها من السيطرة على البالد.
وفيما لفت انتباه املراقبني ما اتســـمت به 
العملية من مفاجأة، ومـــن مبادرة وحزم، كما 
يوحي به اســـمها، وبـــدت على درجـــة عالية 
من التنســـيق نظرا لتعّدد األطراف املشـــاركة 
فيهـــا، فقد بـــدا بالتوازي مع ذلـــك أن جهودا 
سياســـية كبيرة وقفت خلفها واســـتطاعت أن 
تؤّمن لها غطاء عربيا واســـعا، وأن تضّم إلى 
صفها عـــدة دول، هي باألســـاس دول مجلس 
التعاون باســـتثناء ُعـمـــان، إضافة إلى األردن 
ومصر التي أعلنت أمس رسميا مشاركتها في 

عاصفة احلزم.
ومن منطقة املغـــرب العربي أعلنت اململكة 
املغربيـــة أمس بدورهـــا في بيـــان صادر عن 
خارجيتها وضـــع قواتها املنتشـــرة في دولة 
اإلمارات حتـــت تصرف التحالف من أجل دعم 

الشرعية في اليمن.
وأفـــادت وكالـــة األنباء املغربيـــة نقال عن 
البيـــان أن املغـــرب ”قرر تقدمي جميع أشـــكال 
الدعم واملســـاندة إلى التحالـــف من أجل دعم 
الشـــرعية فـــي اليمـــن، فـــي بعده السياســـي 

واملعلوماتي واللوجيستي والعسكري“.
ومـــن خـــارج الدائـــرة العربيـــة تشـــارك 
باكســـتان في العمليـــة، فيما عرضـــت تركيا 
أيضـــا اســـتعدادها للمشـــاركة. وجـــاء هـــذا 
التحـــرك العســـكري بعـــد تطـــورات ميدانية 

خطيـــرة شـــهدها اليمـــن، جعلت ميليشـــيات 
احلوثيني، وأنصار الرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالح، على مشـــارف مدينة عدن 
التي اتخذها الرئيس هادي مقرا له. وحصلت 
”العرب“ علـــى تفاصيل متعّلقـــة بالعملية من 
مصادر موثوقة كشـــفت أن هناك اســـتعدادات 
دفاعية ســـعودية في كافـــة املناطق احلدودية 
تؤّمنهـــا ثالثة ألوية احتياطية مشـــاة مدرعة، 
وأّن االستعدادات العسكرية السعودية تشمل 
جميع املناطق وليســـت مقتصرة على احلدود 
اجلنوبيـــة. كمـــا أن هنـــاك اســـتعدادا لقـــوة 

الصواريخ االستراتيجية السعودية.
وأكد األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، 
ولـــي ولي العهد  الســـعودي ووزير الداخلية، 
أمـــس علـــى ”أهمية تعزيـــز كافـــة اإلجراءات 
األمنيـــة على حدود اململكة وفي جميع املرافق 

العامة واملنشآت النفطية والصناعية“.
وجـــاء ذلك خـــالل اجتماع لقيـــادات قوى 
األمن الداخلي، ترأســـه األمير محمد بن نايف 
مبكتبـــه بوزارة الداخليـــة ووجه إياهم خالله 
بـ”التعامل بحزم مع كل من تســـول له نفســـه 

النيل من األمن وتنفيذ األنظمة بحقه“.
وقالـــت وكالة األنبـــاء الســـعودية إنه مت 
في االجتماع بحث واســـتعراض املســـتجدات 
األمنية في ضوء العمليات العسكرية التي تنفذ 
ضمـــن عملية ”عاصفة احلـــزم“، واالحتماالت 
ذات العالقـــة بهـــا، وحتديد التدابيـــر األمنية 

الالزمة ملواجهتها.
وأكـــد األمير محمـــد بن نايف فـــي نهاية 
االجتماع على ”أهميـــة تعزيز كافة اإلجراءات 
األمنيـــة على حدود اململكة وفي جميع املرافق 
والصناعيـــة،  النفطيـــة  واملنشـــآت  العامـــة 
والتعامـــل بحزم مع كل من تســـول له نفســـه 

النيل من األمن وتنفيذ األنظمة بحقه“ .
وتأتي توجيهات وزير الداخلية السعودية 
في إطار تأمني وحتصني اجلبهة الداخلية في 
الوقت الذي تشـــارك فيه القوات السعودية في 
عملية ”عاصفة احلـــزم“. ويبلغ عدد الطائرات 
املجّهزة للمشـــاركة في العملية ١٨٢ طائرة من 

ضمنها مروحيات أباتشـــي. وشرعت البحرية 
السعودية في إقامة منطقة حظر حول مضيق 

باب املندب مدعومة مبروحيات قتالية.
وبحسب معلومات اســـتخباراتية فإن من 
بـــني أهداف الضربات قصف منزل علي صالح 
وعبدامللـــك احلوثـــي ومواقع عســـكرية تابعة 

للحوثيني في محافظة صعدة بشمال البالد.
وبعيدا عن املسرح املباشر للعمليات، قالت 
مصادر إن البحرية الباكســـتانية واإلماراتية 
تولتـــا مهمـــة تأمـــني مضيق هرمـــز، ضد أي 
حتـــّرك إيراني محتمـــل ولضمان انســـيابية 
املالحـــة الدولية فيه. وبشـــأن مصير الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي املمثل للشرعية 
في اليمن، أكـــدت مصادر صدور توجيه ملكي 
ســـعودي صارم بتأمني سالمته واطالعه على 

كافة التحركات.
فجر أمس  وبدأت عمليـــة ”عاصفة احلزم“ 
بضربات جوية. وأعطى إشارة بدء هذه العملية 

العســـكرية العاهل الســـعودي امللك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز القائـــد األعلى لكافـــة القوات 
العســـكرية فى متام الســـاعة ١٢ من منتصف 
ليلة األربعاء-اخلميـــس. وأوكلت مهمة قيادة 
هـــذه العلمية لوزير الدفاع الســـعودى األمير 
محمد بن ســـلمان الذي وصـــل ليلة األربعاء-
اخلميـــس إلى مركز عمليـــات القوات اجلوية، 
في الوقت الذي أعلن فيه الســـفير الســـعودي 
بواشـــنطن عادل اجلبير عن بدء هذه العملية 
بالتزامـــن مع بيان خليجي يعلن االســـتجابة 
لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي بالتدخل 

العسكري في بالده.
وقصفـــت الطائرات مواقـــع احلوثيني في 
العاصمة صنعاء، حيث اكدت مصادر رســـمية 
ســـعودية تدميـــر معظـــم الدفاعـــات اجلوية 
احلوثيـــة. كمـــا أكـــدت أن األجـــواء اليمنيـــة 
أصبحت حتت سيطرة القوات السعودية التي 
متكنـــت من تدمير قاعدة الديلمي احلوثية، و٤ 

طائـــرات حوثية، وجميـــع بطاريات صواريخ 
ســـام. وتـــرددت أنبـــاء عـــن مقتـــل قيـــادات 
ميليشيات حوثية، منهم عبد اخلالق احلوثي، 
ويوســـف املدانـــي، وإصابـــة رئيـــس اللجنة 

الثورية للحوثيني محمد علي احلوثي.
وبحســـب مصادر متطابقة، فإن السعودية 
التي تقـــود هـــذه العملية العســـكرية، دفعت 
بنحـــو ١٠٠ طائـــرة مقاتلـــة و١٥٠ ألف جندي 
إلى هـــذه العملية العســـكرية، بينما ُتشـــارك 
فيها اإلمـــارات بـ٣٠ طائرة حربية، واألردن بـ٦ 
طائـــرات واملغرب بـ٦ طائرات والســـودان بــ٣ 
طائرات والبحرين بــــ١٥ طائرة والكويت بـ١٥ 
طائـــرة ومصر بعـــدد لم يحدد مـــن الطائرات 

والسفن احلربية. 
ويرى املراقبون أن عملية ”عاصفة احلزم“ 
ستحسم مسألة متدد جماعة احلوثي، وتقطع 
الطريـــق امام توســـع نفـــوذ إيران في شـــبه 

اجلزيرة العربية.

عاصفة الحزم تجتث االنقالب الحوثي في اليمن بغطاء عربي واسع

[ المغرب يضع قواته المنتشرة في اإلمارات تحت تصرف التحالف [ احتياطات تمتد إلى مضيق هرمز لتأمين المالحة فيه
ــــــة عاصفة احلــــــزم التي انطلقت بقيادة ســــــعودية إنقاذا لليمن مــــــن الهجمة احلوثية  عملي
اإليرانية الشرســــــة، اتســــــمت إضافة إلى توفرها على عامل املفاجأة والدقة في التخطيط 
والتنسيق، بغطاء عربي واسع يعكس اجلهود السياسية التي سبقتها ومهدت لها أرضية 

حتقيق أهدافها.

العملية العسكرية رفعت معنويات أنصار هادي وفجرت حماسهم

◄ تظاهر أمس اآلالف في محافظة 
تعز وسط اليمن تأييدا للضربات 
الجوية التي تحمل اسم ”عاصفة 

ورفعوا صور العاهل  الحزم“ 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

الذي تقود بالده العملية.

◄ قالت صحيفة لوس أنجليس تايمز 
إن الحوثيين نهبوا ملفات مخابرات 

يمنية بها معلومات عن عمليات 
مكافحة اإلرهاب، وذلك حين سيطروا 
على مكتب األمن القومي اليمني في 
صنعاء والذي يتعامل مع السي أي 
إي، وأن بعض الملفات وصلت إلى 

أيدي مستشارين إيرانيين.

◄ أفادت مصادر في قوات البيشمركة 
الكرديةأمس بأن تلك القوات تمكنت 
بمساندة قوات التحالف الدولي من 
إحباط هجمات شنها تنظيم داعش 

بشكل متكرر على مناطق متفرقة 
خارجة عن سيطرته بمدينة الموصل.

◄ استقبل العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيزأمس في الرياض 

الرئيس األميركي األسبق جيمي 
كارتر وبحث معه عددا من المواضيع 
في حضور ولي العهد األمير مقرن بن 

عبدالعزيز.

◄ أعلنت الميليشيا الشيعية 
المعروفة باسم“كتائب حزب الله في 
العراق“ أمس مساندتها للحوثيين 

إثر تعرض ميليشيتهم للقصف 
بطيران التحالف الداعم للشرعية في 

اليمن.

◄ دعا حزب المؤتمر الشعبي العام 
في اليمن، الذي يتزعمه الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح، إلى وقف 
األعمال العسكرية من جانب جماعة 

الحوثي، كما طالب بوقف العملية 
العسكرية التي تقودها السعودية ضد 

أهداف تابعة للحوثيين.

باختصار طي ملف «شريط الفتنة» في الكويت باعتذار صريح من أحمد الفهد
} الكويــت - تقدم الشـــيخ أحمد فهد األحمد 
اجلابر الصباح، نائب رئيس الوزراء الكويتي 
الســـابق والوزير السابق، باعتذار رسمي إلى 
أمير الكويـــت وولي عهده ورئيســـي الوزراء 
والســـلطة  الســـابقني  بالكويـــت  والبرملـــان 

القضائية.
وجـــاء االعتذار بعـــد أن كان الفهد قد فّجر 
قضّية عاشت الكويت على وقعها طيلة أشهر، 
وذلـــك حني أدلـــى أواخر ٢٠١٤ بشـــريط فيديو 
قال إّنه يتضمن أدّلة على انخراط شـــخصيات 
كبيـــرة في مؤامرة على نظـــام احلكم. وعرفت 

القضيـــة منـــذ ذلـــك احلـــني بقضية ”شـــريط 
الفتنة“. ولم تفض التحقيقات في القضية إلى 
شيء يذكر، فيما حتّول الشيخ الفهد من مّتِهـم 
إلى موضـــع اتهـــام. وأصدر وزيـــر الداخلية 
الشـــيخ محمد خالد احلمد الصباح، األربعاء، 

قرارا مبنع سفره.
وقـــال الصبـــاح، فـــي بيـــان مســـجل بثه 
تلفزيون الكويت الرســـمي أمس ”أتقدم ببالغ 
األســـف الشـــديد إلى أمير البالد وولي العهد 
وأســـرة الصباح الكرام والســـلطة القضائية 
وسمو الشـــيخ ناصر احملمد وعائلته الكرمية 

ورئيس مجلس األّمة األســـبق جاسم اخلرافي 
وعائلتـــه الكرمية على ما بدر مني من إســـاءة 
وجتريـــح بقصد أو عن غير قصـــد في الفترة 
املاضية نتيجة معلومات ومستندات وصلتني 
تتعلق مبصالح الوطـــن ظننت أنها صحيحة 

وذات مصداقية“.
وأضـــاف ”أّمـــا وقـــد تأكد لـــدى اجلهات 
القضائيـــة املختصة عدم صحتها وســـالمتها 
فإن الرجوع إلى احلق فضيلة، وإذ التمس من 
ســـموكم الكرمي العفو والصفـــح، أؤكد أن ذلك 
سيكون درسا لي ألستفيد منه واستلهم العبرة 

واملوعظة ممتثال ألوامر سمّوكم ومتعهدا بطي 
صفحة هذا املوضوع وعدم إثارته مرة أخرى“.
وقـــّررت النيابـــة العامة الكويتيـــة في ١٨ 
مارس اجلاري حفظ القضية املعروفة إعالميا 
باســـم ”بـــالغ الكويت“، وشـــعبيا بـ”شـــريط 
الفتنـــة“ الذي اتهـــم فيه أحمـــد الفهد األحمد 
الصبـــاح، كال من رئيســـي البرملان واحلكومة 
الســـابقني جاســـم اخلرافي، وناصـــر محمد 
األحمـــد الصباح بـ”التآمر لقلـــب نظام احلكم 
والتخابـــر مـــع دولة أجنبية وشـــبهة غســـل 

األموال واالعتداء على األموال العامة“.

الداخلية البحرينية تحذر من املساس بالوحدة الوطنية تأثرا بأحداث اليمن

} املنامــة - حّذرت وزارة الداخلية البحرينية 
أمـــس في بيان من أي محاولة داخلية لزعزعة 
اســـتقرار اململكة تأثرا باألحـــداث الدائرة في 
اليمن وعلـــى خلفية املشـــاركة البحرينية في 

عملية ”عاصفة احلزم“.
ويأتـــي هذا التحذير اســـتباقا ملا ميكن أن 
تلجـــأ إليه أطـــراف بحرينية شـــيعية وبعض 
املعروفة  السياســـية  والقـــوى  الشـــخصيات 
بتمترســـها الطائفـــي وبوالئهـــا إليـــران من 
محـــاوالت إلثـــارة اضطرابـــات في الشـــارع 
دعما مليليشـــيا احلوثي املســـتهدفة بالعملية 

العسكرية املذكورة.
وورد فـــي بيان الداخليـــة البحرينية الذي 
نشـــرته وكالة األنباء الرســـمية أّنه ”وفي ظل 
الظـــروف الدقيقة التي متر بهـــا املنطقة، وما 
اتخذته مملكة البحرين مع أشـــقائها من دول 
مجلس التعـــاون لدول اخلليـــج العربية حلل 
مشـــكلة تدخل في الشـــأن العربي وملســـاندة 
الشـــرعية حرصا على أمن اليمن واستقراره، 
فـــإن الوزارة حتّذر من أي محاولة الســـتغالل 
الوضع الراهن لشـــق صف الوحـــدة الوطنية 
وإشـــاعة الفتنة بني املواطنـــني واملقيمني، أو 
صدور أي تصريح أو موقف من البعض يكون 

مخالفا بأي شكل لتوجه اململكة“.
كما شـــّددت الـــوزارة على عزمهـــا اتخاذ 
”اإلجـــراءات الّالزمـــة حيـــال كل مـــا يهدد أمن 
وســـالمة املجتمع للخطر“، مؤكدة ”أن الوضع 

يتطلـــب اصطفافـــا وطنيـــا وجبهـــة داخلية 
متحدة وقوية حفاظا على األمن والنظام العام 

واالستقرار“.
وغير بعيد عن سياق احلرص على الوحدة 
الوطنيـــة ململكة البحرين، قـــال رئيس الوزراء 
البحريني األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
أمس لـــدى اســـتقباله عـــددا من كبـــار أفراد 
العائلة املالكة والوزراء واملســـؤولني باململكة، 
إن ”التطـــورات والتحديـــات جتعلنـــا أحوج 
ما نكـــون لدعم الوحدة الوطنيـــة وتعزيز قيم 
التآلـــف والتعايش داخل املجتمع البحريني“، 
مؤكدا ”أن شعب البحرين عصي على االجنرار 

خلف أي أمر ميس وحدته أو متاسكه“.
وأعلنـــت البحريـــن أمس بشـــكل رســـمي 
وذلك  مشـــاركتها في عملية ”عاصفـــة احلزم“ 
على لسان مصدر مســـؤول في القيادة العامة 
لقـــوة دفـــاع البحرين قـــال إّنه بنـــاء على أمر 
عاهل البـــالد امللك حمد بن عيســـى آل خليفة 
والذي جاء تلبية لدعوة عاهل اململكة العربية 
السعودية امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
والتي جاءت استجابة لطلب السلطة الشرعية 
في جمهورية اليمن ”شارك سرب مكون من ١٢ 
طائرة تابعة لســـالح اجلو امللكـــي البحريني 
بقوة دفاع البحرين في عمليات عاصفة احلزم 
ضمن قوات درع اجلزيرة املشـــتركة، وذلك في 
إطـــار اتفاقية الدفاع املشـــترك لـــدول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية“. 

وأضاف املصـــدر الـــذي أوردت تصريحه 
وكالـــة األنبـــاء البحرينية ”أن تلك املشـــاركة 
تأتي التزامـــا باجلهود اجلماعية حلفظ األمن 
القومـــي لدول مجلس التعـــاون لدول اخلليج 
العربية حيث أن بالد العرب تبقى للعرب، كما 
تعكس اخلطوة دعم مملكة البحرين، ووقوفها 
التام والثابت مع األشقاء“. وعلى غرار اليمن 
والعـــراق وســـوريا ولبنان، تعتبـــر البحرين، 

بلدا مستهدفا بشكل مباشر بالتدخل اإليراني 
في املنطقة. وســـبق أن ثبت وجـــود جماعات 
داخل اململكـــة مثل جماعة ١٤ فبراير، تنّســـق 
مع جماعات أخـــرى مرتبطة بإيران وتنشـــط 
فـــي بلـــدان عربية على غـــرار حـــزب الله في 
لبنان والعراق، إلثارة اضطرابات في اململكة، 
وتنفيذ عمليـــات إرهابية بدعم وإشـــراف من 

احلرس الثوري اإليراني.

البحرين كبلد يشــــــارك اليمن وقوعه بشكل مباشــــــر في دائرة االستهداف اإليراني يحث 
مواطنيه على رص الصفوف وتقوية جدار الوحدة الوطنية في وجه ما ميكن أن ينجم عن 

امللف اليمني امللتهب من تداعيات.

على بينة بما تحوكه إيران

«عاصفة الحزم هي الرد الحاســـم على الحوثيين الذين انقلبوا على 

الشرعية في اليمن، وهي رسالة واضحة لالحتالل اإليراني وخطط 

التوسع».

أحمد إبراهيم املال
رئيس مجلس النواب البحريني

«الحوثيون لم يتركوا للدول العربية خيارا إال توجيه هذه الضربات 

العســـكرية لهم. اختطفوا رئيس الدولة والحكومة وكانوا ينوون 

السيطرة على عدن بعد السيطرة على صنعاء».

فهد الشليمي
رئيس املنتدى اخلليجي لألمن والسالم بالكويت

«قبائـــل مأرب ترحب بضربات التحالف ضد معســـكرات الحوثيين 

وحلفائهـــم ممـــن قفـــزوا على شـــرعية الدولـــة وقوضـــوا العملية 

السياسية وانقلبوا على المبادرة الخليجية».

علي غريب
كبير مشائخ مأرب في اليمن

ــا  بــاســتــثــنــاء الـــعـــراق وســوري

ــة  دول أي  تعلن  لــم  ــر  والــجــزائ

عـــربـــيـــة رفـــضـــهـــا لــلــعــمــلــيــة 

العسكرية في اليمن

◄
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} القاهــرة - وافـــق وزراء اخلارجيـــة العرب 
فـــي اجتماعهم أمس، على تشـــكيل قوة عربية 
مشـــتركة ملواجهـــة التحديـــات األمنيـــة التي 

تواجه دول املنطقة.
يأتـــي ذلك بالتزامن مع اســـتمرار العملية 
العســـكرية التـــي تقودهـــا اململكـــة العربيـــة 
الســـعودية، منذ ليل األربعـــاء، ضد احلوثيني 

املدعومني من إيران في اليمن.
وأعلـــن التلفزيون املصـــري في نبأ عاجل، 
مســـاء اخلميـــس، أن وزراء اخلارجية العرب 
وافقوا على مشروع قرار بإنشاء قوة عسكرية 
عربية مشـــتركة، وجاء ذلك خـــالل اجتماعهم 
التحضيري بشـــرم الشـــيخ اســـتعدادا للقمة 

العربية املقرر انعقادها غدا السبت.

وأضـــاف التلفزيـــون املصـــري أن القـــوة 
تضطلـــع مبهـــام التدخـــل الســـريع ملواجهة 

حتديات أمن الدول األعضاء.
وكّلـــف األمني العام جلامعة الدول العربية 
نبيـــل العربـــي بالتنســـيق مع رئاســـة القمة 
«مصر» دعوة رؤســـاء أركان القوات املســـلحة 
العربية خالل شـــهر من صدور القرار لدراسة 
االقتـــراح وكافـــة اإلجـــراءات التنفيذية وآلية 
العمل واملوازنة املطلوبة إلنشاء القوة العربية 
املشـــتركة وتشـــكيلها، وعرض نتائج أعمالها 
فـــي أقـــرب وقت فـــي اجتماع خـــاص ملجلس 

الدفاع العربي املشترك 
وتواجـــه املنطقة العربيـــة حتديات كبرى 
في عـــدة دول عربية وفي مقدمتها اليمن الذي 

يشـــهد منذ أشـــهر انقالبا يقـــوده احلوثيون 
وتقف خلفه طهران، وهو ما حدا بالرياض مع 
حتالف من عدة دول إلى شـــن عملية عسكرية 
جويـــة أطلق عليهـــا «عاصفة احلـــزم» إلنهاء 

االنقالب احلوثي. 
وحظيـــت العمليـــة بدعـــم عربـــي ودولي 
الفت، الســـيما من الواليات املتحدة واجلامعة 
العربية التي أكد أمينها العام نبيل العربي من 
شـــرم الشيخ حيث تعقد القمة العربية السبت 
«التأييد التـــام» للعملية العســـكرية التي قال 
انهـــا «ضد أهداف محـــددة جلماعة احلوثيني 

االنقالبيني».
وكانـــت اململكة العربية الســـعودية أكدت 
في وقت سابق أن «أكثر من عشر دول» تشارك 

في العملية للدفاع عن شرعية الرئيس عبدربه 
منصور هادي في مواجهة تقدم املتمردين.

ومتكــــن احلوثييون خــــالل األيام املاضية 
من التمدد والســــيطرة على عدة مناطق هامة 
في اجلنوب واقتربوا مـــــن العاصمة املؤقتـة 

عدن.

} دمشــق - طالبت املعارضة السورية بتدخل 
عسكري إلســـقاط النظام السوري على شاكلة 
التدخـــل احلاصـــل في اليمـــن، الـــذي تقوده 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية حتـــت مســـمّى 

”عاصفة احلزم“ إلنهاء انقالب احلوثيني.
يأتي ذلك فيما يســـتبعد خبراء سياسيون 
وعســـكريون إقـــدام الدول العربيـــة على هذه 
اخلطوة بالنظر إلى االختالفات في املشـــهدين 

السوري واليمني.
وأعلن االئتالف الســـوري املعارض، أمس 
اخلميس، عن تأييده ودعمه للعملية العسكرية 
ضـــد احلوثيني في اليمن، داعيـــا إلى بناء ما 
أسماه بـ”التحالف الوثيق“ إلنهاء نظام األسد.

واعتبـــر فـــي بيـــان نشـــره علـــى موقعه 
اإللكترونـــي أن قـــرار إنهاء التمـــرد احلوثي 
”خطوة صائبة ورادعة، وُميهد لتشـــكيل جبهة 
تتصـــدى ملخططـــات النظـــام اإليرانـــي التي 

تستهدف املنطقة العربية برمتها“.
التي  ومثلـــت عمليـــة ”عاصفـــة احلـــزم“ 
تشـــارك فيهـــا عـــدة دول عربية لوقـــف متدد 
احلوثيـــني املدعومني مـــن طهران فـــي اليمن 
بارقة أمل للمعارضني السوريني الذي سارعوا 
لإلعراب عن تأييدهم لها على مواقع التواصل 
االجتماعـــي، مطالبني بضرورة أن يكون هناك 
دورا عسكريا عربيا في سوريا إلسقاط النظام 
وطي صفحة أربع ســـنوات من الصراع خلفت 

أكثر من 250 ألف قتيل.

واملعـــارض  السياســـي  احمللـــل  وكتـــب 
الســـوري ماهر سليمان العيســـى في تدوينة 
على صفحته الشـــخصية على فيسبوك، أمس 
اخلميس، يقول ”ال قيمة ألي ضربة لذيل األفعى 
اإليرانية في اليمن مهما اتسعت وعظمت.. إال 

إذا قطع رأسها في العراق وسوريا“.
من جانبها قالت روال حيدر مذيعة سورية 
التابعـــة للمعارضة في  في قنـــاة ”أورينـــت“ 
تدوينة على صفحتها على فيســـبوك ”شـــيء 
جميـــل أن تشـــعر كمواطـــن عربـــي بعـــزوة 
أن إخوانـــك هّبـــوا لنجدتـــك بقـــوة ومن دون 
تســـويف.. اليمـــن الســـعيد عائـــد.. عقبالنا 

(وتقصد املعارضني السوريني)“.
أما ياسني كرم، وهو ناشط إعالمي سوري 
معارض فتساءل على فيسبوك ”طب ونحنا؟“، 
أي ماذا بشأن السوريني الذين يواجهون نظام 

األسد املدعوم إيرانيا.
وتعتبـــر إيـــران داعمـــا رئيســـيا للنظام 
مواجهـــة  فـــي  وعســـكريا  ماديـــا  الســـوري 
االنتفاضة التي اندلعـــت ضده منذ أكثر من 4 
ســـنوات وحتولت تدريجيا إلى صراع مسلح 

بني اجليش السوري واملعارضة.
هـــذا الدعـــم اإليراني لدمشـــق تعزز خالل 
األشـــهر األخيرة، وسط أنباء عن وجود املئات 
من العناصر من فيلق القدس اجلناح اخلارجي 
للحرس الثوري اإليراني في اجلنوب السوري 
خاصة املطل على األردن واجلوالن احملتل من 

قبل إسرائيل.
إلـــى جانب ذلك يشـــارك حزب اللـــه ذراع 
طهـــران في لبنـــان بشـــكل الفت فـــي احلرب 
الســـورية، فضال عن عدة ميليشـــيات شيعية 
متكونة من باكستانيني وأفغان وعدة جنسيات 

أخرى شكلتها إيران لدعم اجليش السوري.
هذا احلضور الكبير لطهران دفع في الفترة 
األخيرة االئتالف السوري املعارض إلى إعالن 
ســـوريا دولة محتلة من إيران، ولكن رغم ذلك 
يستبعد خبراء عســـكريون وسياسيون إقدام 
الدول العربية على القيام بتدخل مباشـــر في 
ســـوريا لعدة اعتبارات، أهمهـــا أن ما يحدث 
مـــن متـــدد ســـريع للحوثيني في اليمـــن، بات 

يشـــكل تهديدا مباشرا وخطيرا لألمن القومي 
اخلليجي والعربي، ويتطلب تدخال بحجم هذا 
اخلطـــر، أما في ســـوريا فالوضـــع يبدو أكثر 
تعقيدا في ظل انقســـام دولي وعدم حماســـة 

أميركية ملثل هذا التدخل في الظرف الراهن.
ويقـــول زكريـــا حســـني، املديـــر األســـبق 
ألكادميية ناصر للعلوم العســـكرية في مصر، 
إن ”اخلطـــر األكثر إحلاحـــا اآلن هو األوضاع 
فـــي اليمن والتي هي بالغـــة اخلطورة وتهدد 
اجلميع ال ســـيما األمـــن القومـــي اخلليجي، 
وبالتالي فإن التعامل العســـكري يطرح نفسه 
وبقـــوة فـــي اليمـــن بالدرجة األولـــى، وليس 

سوريا والتي تختلف األوضاع فيها“.
واعتبـــر اخلبيـــر العســـكري أن التدخـــل 
العسكري في اليمن يأتي في إطار تشكيل قوة 
عسكرية عربية ملواجهة اإلرهاب، الفتا إلى أن 
أي تدخل عســـكري مماثل في سوريا لن يكون 
في الوقت الراهن، بل سيســـتغرق وقتا طويال 

حلني طرحه، وليس تنفيذه فحسب“.
أما محمود خلف، مستشار أكادميية ناصر 
العســـكرية وقائد احلرس اجلمهوري األسبق 
فقال لألناضـــول، إن ”التدخل العســـكري في 
اليمـــن منوذج قابل للتنفيذ في أي أزمة عربية 
تهـــدد األمـــن القومي لكـــن هـــذا يتوقف على 
اكتمال شـــروط التدخل، وهو ما لم يحدث في 

سوريا“.
ولفـــت خلف إلـــى أن التدخل في ســـوريا 
ال ميكـــن أن يحدث دون غطـــاء دولي، مضيفا 
نحن نعرف موقف الواليات املتحدة من األزمة 
السورية، وكيف أنها تأخذ مسافة من التدخل 
العســـكري، فضال عن أن األزمة اليمنية تبدو 

أكثر إحلاحا“.
ولئن اســـتبعد اخلبراء تدخال عسكريا في 
ســـوريا على شـــاكلة اليمن، فـــإن ذلك ال ينفي 
وجـــود حـــراك دولي جديـــد لدعـــم املعارضة 
الســـورية، وســـط تأكيدات عن تزايد إمدادات 

األسلحة للمقاتلني.
وقـــد أكـــد خبـــراء عســـكريون أن الفتـــرة 
األخيـــرة شـــهدت إمـــدادات مكثفة لألســـلحة 
إلـــى مقاتلي املعارضة الســـورية في اجلنوب 
خاصة، ما مكنهم من حتقيق تقدم هام (سقوط 

بصرى الشام).
كما حققت املعارضة تقدما ملموسا أيضا 
فـــي ريف دمشـــق ترجم بالســـيطرة على مقام 
”الســـيدة ســـكينة“ الشـــيعي في داريا، والذي 

تتخذه عناصر من حزب الله أحد معاقلها.

هذا احلـــراك الدولي ترجـــم أيضا بإعالن 
وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون مشـــاركة 
بـــالده في برنامج ”تدريب وجتهيز“ املعارضة 
السورية، بإرسال 75 عنصرا ومدربا عسكريا.

وذكـــر بيـــان وزارة الدفـــاع أنَّ املشـــاركة 
البريطانية ستشـــمل عدة مجـــاالت، كالتدريب 
على اســـتخدام األســـلحة اخلفيفة، والتدريب 

التكتيكـــي للمشـــاة، وتطويـــر عمـــل الكوادر 
الطبية مهنيا. وأشار إلى أنَّ برنامج التدريب 
الذي يبدأ األســـبوع املقبل بإشـــراف الواليات 
املتحدة، سيشمل اآلالف من مقاتلي املعارضة.

وكانـــت الواليـــات املتحـــدة األميركية قد 
عقـــدت اتفاقا مـــع تركيا لتدريـــب عناصر من 
املعارضة السورية على امتداد ثالث سنوات.

املعارضة السورية تطالب بتوسيع {عاصفة الحزم} لإلطاحة باألسد
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[ خبراء يستبعدون تدخال عسكريا في سوريا [ المجموعة الدولية تتحرك مجددا لدعم مقاتلي المعارضة

رغم الحرب أطفال سوريا يصرون على  الذهاب إلى مقاعد الدراسة

«عاصفة الحزم» تطغى على اجتماعات وزراء الخارجية العرب في شرم الشيخ المصرية

احتقان متنام في لبنان إزاء 
ممارسات حزب الله

} بريوت - شـــهدت إحدى البلدات اللبنانية، 
أمس اخلميس، في محافظة البقاع احتجاجات 
من األهالي الذي قاموا بإغالق الطرق ردا على 

استفزازات عناصر من حزب الله.
وتعـــود احلادثة إلـــى مرور موكـــب أمني 
للحزب، بالتزامن مع مـــرور جنازة ألحد أبناء 
هذه البلـــدة، حيث لم تنتظـــر عناصره ابتعاد 
اجلنازة عن الطريق وسارعوا إلى إطالق النار 
فـــي الهواء بهدف تفريـــق اجلموع، األمر الذي 
أثار غصب األهالي ودفعهم إلى إغالق الطريق 

تنديدا مبمارسات عناصر احلزب.
وســـعدانيل هي قرية من قرى قضاء زحلة 
تبعـــد حوالي 45 كلـــم عن العاصمـــة بيروت، 
ومعروف عنها تأييدها للثورة الســـورية منذ 
2011، وهو ما يفســـر استمرار عناصر احلزب 

في استفزاز مواطنيها.
ولإلشـــارة فـــإن حالـــة االحتقـــان التـــي 
يواجههـــا حـــزب اللـــه ال تقتصـــر فقـــط على 
املناطق الرافضة له وإمنا يتجلى أثرها أيضا 
في حواضنه الشـــعبية، فقد شـــهد األســـبوع 
املاضي مسيرة احتجاجية لعدد من التجار في 
الضاحيـــة اجلنوبية ضاقـــوا ذرعا باحلواجز 
األمنيـــة التي يضعها احلزب والتي تســـببت 
في انحسار جتارتهم. وطالب هؤالء بضرورة 
تولي اجليش واألجهزة األمنية تأمني املدينة.

وزراء الخارجية العرب يوافقون على تشكيل قوة عسكرية مشتركة
◄ أعلنت منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية في تقريرها األخير، 
أن سوريا واصلت تدمير آخر 

منشآتها إلنتاج وتخزين األسلحة 
الكيميائية، ويفترض أن تستكمل 

ذلك خالل األشهر المقبلة.

◄ دعت وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربين األردنية مواطنيها إلى 
عدم السفر لليمن، بسبب األوضاع 
التي يمر بها هذا البلد في الوقت 

الراهن.

◄ انتقد االتحاد األوروبي في 
تقرير له تراجع احترام حقوق 
اإلنسان والحريات في األردن 

خالل عام 2014، داعيا إلى تجميد 
تنفيذ عقوبة اإلعدام وعدم محاكمة 

من يعبر سلميا عن رأيه بتهم 
تتعلق باإلرهاب.

◄ عقد رامي الحمد الله، رئيس 
حكومة الوفاق الفلسطينية، 
اجتماعا مع فصائل وقوى 

فلسطينية في قطاع غزة، لمناقشة 
ُسبل ”تطبيق المصالحة“، 
والبحث عن حلول لألزمات 

والقضايا العالقة.

◄ سيطرت جبهة النصرة 
وفصائل إسالمية على 17 حاجزا 

تابعا لقوات النظام في شمال 
غرب البالد فيما ارتفعت حصيلة 
االشتباكات إلى أكثر من 68 قتيال 

على األقل من الطرفين.

◄ قررت محكمة مصرية تأجيل 
محاكمة 40 من أعضاء جماعة 

اإلخوان متهمين بإحـراق 
محكمـتي قنا االبتدائية 

واالستئناف، وإحراق 15 سيارة 
حكومية إلى جلسة 28 أبريل 

المقبل.

باختصار

◄ إرسال 75 عنصرا ومدربا عسكريا

اســـتخدام  علـــى  المقاتليـــن  تدريـــب   ◄

األسلحة الخفيفة

◄ تدريب تكتيكي لقوات المشاة

◄  تطوير عمل الكوادر الطبية مهنيا

◄ برنامج التدريب ينطلق األسبوع المقبل 

بقيادة الواليات المتحدة في تركيا

دعم بريطانيا للمعارضة

«نحـــن نقف إلـــى جانب الرياض فـــي عمليتها، فأحـــداث اليمن 

تشـــكل تهديدا ألمنها القومي وأمن الخليج، وتشكل تهديدا 

لمصالح اللبنانيين الذين يعملون منذ عقود في هذه البالد».
وليد جنبالط
رئيس احلزب التقدمي االشتراكي

«إن تجـــاوز الظـــروف الراهنة يتطلب المزيد مـــن الوعي وإدراك 

كل المخططـــات المحيطة بالوطن، وأنا على ثقة بأن األردنيون 

سيفوتون ذلك بوحدتهم وتماسكهم».
فيصل الفايز
رئيس الوزارء األردني األسبق

«لدينا أدلة وإثباتات واضحة على دعم النظام الســـوداني للتمرد 

الذي يقوده رياك مشار وسنكشفها عند اللزوم، وهذا ال يمنع أن 

نجلس سويا لمناقشة ذلك وإيجاد الحلول المناسبة للقضية».
مايكل مكوي
وزير اإلعالم بدولة جنوب السودان

انعكست العملية العسكرية التي تقودها اململكة العربية السعودية ضد احلوثيني املدعومني 
من طهران في اليمن إيجابا على معنويات املعارضة السورية التي تعالت أصواتها مطالبة 
بتدخل عســــــكري إلسقاط النظام الســــــوري، رغم أن اخلبراء يستبعدون هذه اخلطوة في 

الظرف الراهن.

تكليـــف العربـــي بدعوة رؤســـاء 

أركان القوات املســـلحة العربية 

االقتراح  لدراســـة  خـــالل شـــهر 

وكافة اإلجراءات التنفيذية

◄



} موســكو - حذر وزير الخارجية البريطاني 
فيليب هامود من أن فشـــل التوصل إلى اتفاق 
بين القـــوى العظمى وإيران بشـــأن البرنامج 
النـــووي اإليراني قد يطلق ســـباق التســـلح 

النووي في الشرق األوسط.
وأشـــار هاموند في كلمـــة ألقاها في لندن 
نشـــرت الخميـــس، إلى أن عـــدم التوصل إلى 
اتفـــاق أفضل مـــن التوصل إلى اتفاق ســـيئ، 
ولكن يجب أيضا أن نكون واعين حول البديل، 

على حد تعبيره.
لكن المســـؤول البريطاني يبـــدو أنه غير 
راض عن ســـير المفاوضات النووية بشـــكلها 
الحالي حينما قال ”ال اتفاق، هذا يعني ال قيود 
على التخصيب ال قيود على البحث والتطوير 
وال مراقبـــة أو تحقق من قبل مســـتقلين. هذا 
يعني في المســـتقبل سباق تســـلح نووي في 

المنطقة“.
وتأتي تلك المخاوف من فشل التوصل إلى 
اتفاق مع طهران فيما اســـتأنف وفدا الواليات 
المتحـــدة وإيران مباحثاتهمـــا ”الماراثونية“ 
الهادفة إلى بعث رســـائل طمأنة إلى المجتمع 
الدولي بأن إيران ال تشـــكل تهديدا لالستقرار 

األمني العالمي.
ويقـــول مســـؤولون غربيـــون مقربون من 
المحادثات إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق 
مبدئـــي بين طهران والقوى العالمية الســـت، 
ليأتـــي ذلك متناغما مع تفـــاؤل رئيس الوكالة 
اإليرانيـــة للطاقـــة الذرية علـــي أكبر صالحي 

لوضع حد لهذه األزمة النووية.
وصـــرح صالحي على هامـــش المحادثات 
في لوزان بسويســـرا، قائال ”فـــي المجمل أنا 
متفائل، لكن هناك أحداث إقليمية ودولية“، في 
إشـــارة إلى الغارات الجوية بقيادة السعودية 

ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران 
في اليمن.

ويخضع وزير الخارجيـــة األميركي جون 
كيري ونظيـــره اإليراني محمـــد جواد ظريف 
اللذين باشـــرا جولة الحســـم النـــووي أمس، 
لضغـــوط كبـــرى النتزاع اتفـــاق أو على األقل 
تفاهم مبدئي يسمح لهما بمواجهة ”الصقور“ 
في واشـــنطن وطهران على حد ســـواء، مرورا 
بفرنسا وإسرائيل ودول الخليج التي تعارض 

جميعها أي تسوية.
ويخشـــى العديد من الخبراء منذ سنوات 
طويلـــة أن تدخل منطقة الشـــرق األوســـط في 
سباق تسلح نووي ال يمكن السيطرة عليه، إذا 
حصلت إيران على القدرة على إنتاج أســـلحة 
نووية تعزز ترسانتها العسكرية في وجه دول 

المنطقة.
ومـــن الناحية النظرية، يؤكـــد محللون أن 
العقوبات الدولية الشـــاملة المطبقة بصرامة 
ويتـــم التقيد بهـــا على مســـتوى العالم، ربما 
ســـاعدت على إضعاف برنامج إيران النووي، 
ولكـــن العقوبـــات المفروضة لم تلتـــزم بهذه 
المعايير حيث تســـعى طهران إلـــى إزالة تلك 

القيود والعقوبات.

ومـــن الســـابق ألوانـــه الحديث عن فشـــل 
المفاوضـــات النووية مع إيـــران، إذ أن الباب 
مفتوح على مصراعيه لكل الفرضيات بشـــأن 
ذلك، ما ســـيجعل حرب التأويالت على أشدها 

قبل الثالثاء القادم.
وباســـتثناء إســـرائيل التي لم تقر عالنية 
بترســـانتها النووية، فإنه لـــم تمتلك أي دولة 
في الشـــرق األوسط غير إيران برنامجا نوويا 
سواء كان سلميا أم غير ذلك حتى يوليو 2012، 
عندما كشـــفت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
البدء فـــي بناء مفاعـــل نووي مـــن المقرر أن 

ينتهي إنشاؤه عام 2017.
وطالمـــا هناك أي أســـلحة نوويـــة في أي 
مكان، فإنها محكوم عليها بأن يتم استخدامها 
يوما عن طريق الخطأ أو اإلرادة السياسية أو 
سوء التقدير من جانب جهات حكومية أو غير 
حكومية، ومثل هذا االســـتخدام ســـوف يكون 

كارثيا، وفق مراقبين.
ومن المفارقـــات العجيبـــة أن إيران التي 
تمتلـــك مفاعـــالت نوويـــة تخول لهـــا صناعة 
قنبلة ذرية، كانت أول دولة أثارت مسألة إقامة 
منطقة خالية من األســـلحة النووية في الشرق 

األوسط في 1974 بإشراف األمم المتحدة.

ويـــرى مراقبون أنـــه منذ ظهور الســـالح 
النـــووي للعلن عـــام 1945 عندما اســـتخدمته 
المتحـــدة ضد مدينتي هيروشـــيما  الواليات 
وناغازاكي وتبين أنه ســـالح فتاك مدمر يهدد 
البشرية برمتها وكل أشكال الحياة على كوكب 
األرض في حال نشـــوب حرب نووية، استفاق 

العالم على خطره غير المسبوق.
ولإلشارة فإن األمم المتحدة تّعرف معاهدة 
حظر االنتشـــار النووي المبرمة في عام 1970، 
علـــى أنها معاهدة دوليـــة تاريخية تهدف إلى 
منع انتشـــار األســـلحة النووية وتكنولوجيا 
األســـلحة النووية من أجل تعزيز التعاون في 
مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية، 
وتعزيـــز هـــدف تحقيق نزع الســـالح النووي 

الشامل والكامل ونزع السالح.
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} أنقــرة - اتهم النائب المســـتقيل من حزب 
العدالـــة والتنميـــة أرطغرل جونـــاي، الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان بالســـعي إلى 
إفساد عملية السالم المتعثرة مع حزب العمال 

الكردستاني.
والســـياحة التركي  وكشـــف وزير الثقافة 
األســـبق عن أن الخالفات التـــي تفجرت داخل 
الحـــزب الحاكم قبـــل فترة، تتمثـــل في صراع 

جناحين أحدهما مـــوال لرئيس الوزراء أحمد 
داود أوغلو واآلخر ألردوغان.

التركية عن جوناي  ونقلت وكالة ”جيهان“ 
قوله الخميس، إنه ”ينبغـــي عدم التركيز على 
الجـــدل بين أرينتـــش (نائب رئيـــس الوزراء) 
وجوكتشـــك (عمدة أنقرة)، ولكـــن النقطة التي 
يجب التركيز عليها هي تغيير أردوغان موقفه 

بشأن المسألة الكردية“.
ولفـــت إلى أن الرئيـــس التركي غير موقفه 
من عملية الســـالم عبر تضييـــق الخناق على 
كل مـــن حزب الشـــعوب الديمقراطيـــة الكردي 
الذي يتولـــى المفاوضات مع الحكومة، وزعيم 
المنظمة عبدالله أوجـــالن الذي يقضي عقوبة 
الســـجن مدى الحياة في جزيرة إيمرالي غرب 

إسطنبول، لشعوره بأن األمور بدأت تخرج عن 
نطاق سيطرته.

وينبع هـــذا الخالف الكبير حســـب بعض 
المحلليـــن من خطـــة الحكومة تشـــكيل لجنة 
مراقبـــة لإلشـــراف علـــى عملية إنهـــاء النزاع 
المستمر عقودا مع األكراد، األمر الذي على ما 

يبدو أنه أغضب الرئيس التركي.
وأصابـــت تصريحـــات أردوغـــان األخيرة 
المنتقـــدة للمفاوضات مع األكـــراد، على الرغم 
من أن المفاوضات انطلقت إبان فترة رئاســـته 
للوزراء وسط تشجيع منه شخصيا، المتابعين 

للشأن التركي بحالة من الدهشة والتخبط.
وتســـبب التغير المفاجئ لموقف الرئيس 
التركـــي حيـــال األزمـــة الكرديـــة ومعارضته 

للخطـــوات التي اتخذتها حكومـــة أحمد داود 
أوغلو، فـــي حدوث نوع مـــن المصادمات غير 

المسبوقة.
ويرجـــح مراقبـــون توجه أردوغـــان نحو 
صناعة تحالف مع المؤسســـة العســـكرية من 
أجل القضاء على هذه المشكالت، والسيما بعد 
أن أظهر بوضوح أنه ال يريد تحمل مســـؤولية 
المرحلـــة التي تم التوصل إليهـــا في القضية 

الكردية إلنهاء صراع ناهز ثالثة عقود.
الماضـــي، بيانا  وأصدر أوجالن الســـبت 
جديـــدا بمناســـبة رأس الســـنة الكردية ”عيد 
النيروز“ دعا فيه إلـــى إنهاء النزاع مع أنقرة، 
إال أنـــه لم يحدد جـــدوال زمنيـــا واضحا لنزع 

أسلحة حزب العمال الكردستاني.

ــــــووي القائم مــــــن جانب  ــــــر اخلطر الن يثي
إســــــرائيل واحملتمل من قبل إيران إذا لم 
ــــــى اتفاق مع القــــــوى العظمى،  تتوصل إل
مخاوف الغرب من ظهور منافســــــني جدد 
على ساحة الشرق األوسط النووية، وسط 
تفاؤل حذر من طهران بشــــــأن إبرام اتفاق 

يبدد شكوك املجتمع الدولي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مفاوضات لوزان تحدد مصير الشرق األوسط

سطوة أردوغان تعرقل عملية السالم مع األكراد

} موسكو - طالب الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين أمـــس الخميس، أجهـــزة األمن ببالده 
بالتصـــدي لمحـــاوالت مســـلحين تدربوا في 
صفوف تنظيم داعش المتطرف، للتســـلل إلى 

أراضي روسيا، وفقا لوكاالت األنباء.
وقال بوتين في كلمة ألقاها خالل اجتماع 
قيادة جهـــاز األمـــن الفيدرالـــي إن ”عددا من 
الـــروس ومن بلدان أخرى يقاتلون في عدد من 
النقاط الســـاخنة بالعالم، ومنهم من يقاتل في 
صفوف تنظيم الدولة اإلســـالمية في ســـوريا 

وفي دول أخرى أيضا“.
يأتي ذلك بعد أن أعربت موسكو عن قلقها 
مطلـــع الشـــهر الجـــاري، من توســـيع مناطق 
ســـيطرة مســـلحي داعش في ليبيـــا وتطوير 
صالت هذا التنظيـــم المتطرف مع اإلرهابيين 

في شمال القوقاز.
وألول مـــرة يحـــذر الرئيس الروســـي من 
احتمال اســـتخدام الحـــركات الجهادية هؤالء 
المقاتلين الحقا ضد روســـيا أو جيرانها، في 
خطـــوة يبدو أنها ســـتعاضد الجهود الدولية 
للقضـــاء على داعش بعـــد أن أفادت معلومات 

بأنه بات على مشارف الحدود الروسية.
فـــي  عضـــوا  ليســـت  روســـيا  أن  ورغـــم 
التحالف الدولي ضد التنظيم، غير أن موسكو 
وواشنطن تجمعهما مصالح استراتيجية في 
محاربـــة اإلرهاب، كما أنهـــا ترى في تطورات 
الوضع في الشـــرق األوســـط تأكيدا لوجاهة 

سياستها اتجاه الحركات الجهادية.
كمـــا دعـــا بوتيـــن إلـــى اتخاذ إجـــراءات 
إضافيـــة لقطـــع صـــالت اإلرهابييـــن الدولية 
ومصـــادر التمويل الخاصة بهـــم ومنعهم من 
دخول أراضي روســـيا أو في حـــال وجودهم 
في داخل البالد مـــن المغادرة والتنقل ما بين 

األقاليم الروسية.
ومن بين أبرز اإلجراءات التي من المتوقع 
أن تدخل حيز التنفيـــذ هي تكثيف اإلجراءات 
االحترازيـــة المضادة للنزعـــات اإلرهابية مع 
التركيز في هذا العمل على أوســـاط الشـــباب 

والمهاجرين والفئات المهمشة.
كمـــا أن إشـــراك المنظمـــات االجتماعيـــة 
والدينية ذات السمعة في هذا العمل ستكون من 
األولويات القصوى، فضال عن زيادة مســـتوى 
التنســـيق بيـــن مختلف فروع االســـتخبارات 
واألجهزة األمنية وتوســـيع استخدام مختلف 
األســـاليب والوســـائل في هذا المجال بما في 

ذلك أحدث التقنيات المعلوماتية.
ولموسكو مصلحة في محاربة داعش الذي 
وجـــه تهديدا مباشـــرا للرئيـــس بوتين ووعد 
بتحريـــر شـــمال القوقاز، حســـبما ما جاء في 

فيديو للتنظيم المتطرف نشر على اإلنترنت.

بوتني يقطع الطريق أمام 

تسلل داعش إلى روسيا
[ فشل التوصل إلى اتفاق مع إيران يطلق سباق التسلح النووي لدول المنطقة

املفاوضات النووية تدخل منعرجا حاسما يصعب التكهن بنتائجه

◄ كشف المدعي العام الفرنسي 
بريس روبان الخميس، عن أن 

مساعد الطيار تعمد على األرجح 
إسقاط الطائرة األلمانية، مستبعدا 

فرضية الهجوم اإلرهابي.

◄ هددت كوريا الشمالية أمس، 
بتعزيز الردع الدفاعي إذا نشرت 

الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية 
منظومة دفاع جوي صاروخي ذكي 

في شبه الجزيرة الكورية.

◄ حظرت السلطات األلمانية 
الخميس، جماعة ”التوحيد“ 

الجهادية المتشددة وقامت بعمليات 
تفتيش لمواقع ومصادرة أصولها، 
لمنع تجنيد المراهقين في تنظيم 

داعش.

◄ أعلنت وزارة الداخلية في 
داغستان الروسية أمس، عن إحباط 

أجهزتها األمنية عشرين مخططا 
إرهابيا العام الماضي.

◄ عبرت قافلة مساعدات روسية 
جديدة الخميس، إلى شرقي أوكرانيا 

بسبب الوضع اإلنساني الكارثي 
هناك بعد عام من الحرب الطاحنة 
بين كييف واالنفصاليين، في تحد 

لكييف.

◄ صنفت الواليات المتحدة مساء 
األربعاء، علي أصحاب كيبيكوف 
زعيم تنظيم ”إمارة القوقاز“ في 

روسيا ضمن قائمة اإلرهاب الدولي.

◄ طالب رئيس المنظمة الوطنية 
لتحرير األحواز أبوشريف األحوازي، 

جامعة  الدول العربية بضرورة 
االعتراف بأن منطقة األحواز 

أرض عربية احتلت من قبل النظام 
اإليراني.

باختصار

خبـــراء يخشـــون دخول الشـــرق 

األوســـط في سباق تسلح نووي 

ال يمكـــن الســـيطرة عليـــه، إذا 

انهارت املفاوضات مع إيران

◄

أخبار
«عدم وفاء فرنســـا بالتزاماتها الناتجة عن عقد تسليم سفينتي 

«ميسترال» لروسيا خطأ يشوه سمعة البالد، وعلى الحكومة أال 

تنفذ كل ما تمليه عليها الواليات املتحدة».

كلود غواسكني
برملاني فرنسي

«داعـــش وحلفاؤه يشـــكلون تهديدا فظيعا لدول غرب ووســـط 

آسيا، ورصدنا بالفعل تحركات لعناصر التنظيم في جنوب وغرب 

أفغانستان الختبار نقاط الضعف». 

أشرف عبدالغني
الرئيس األفغاني

«نتنياهو يدفع بإسرائيل كي تصبح مكروهة بصورة تفوق النظرة 

الســـلبية إلى تنظيم داعش، وخرق التوجه نحو حل الدولتني يعد 

خطأ فادحا سيؤدي إلى إضعافها». 

بارني فرانك
سيناتور أميركي سابق

فيليب هاموند:

ال اتفاق، يعني في 

المستقبل سباق تسلح 

نووي في الشرق األوسط

أرطغرل جوناي: 

ينبغي التركيز على الموقف 

المفاجئ ألردوغان من 

القضية الكردية

نيجيريا تنتخب رئيسها على وقع الحرب ضد بوكو حرام
} أبوجا - يتوجه الناخبون في نيجيريا القوة 
االقتصاديـــة األولى فـــي أفريقيا إلى صناديق 
االقتراع الســـبت الختيار رئيس جديد، وسط 
الحرب المســـتعرة التي يشهدها شمال البالد 

على مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة.
وقبـــل أيـــام قليلـــة علـــى موعـــد إجـــراء 
االنتخابـــات المثيرة للجدل فإن تنامي دعوات 
المؤيديـــن والمعارضين لتأجيـــل االنتخابات 
مرة أخرى، تثير قلـــق المجتمع الدولي جراء 
العجز الفادح للحكومة في كبح توســـع نطاق 

سيطرة المتطرفين.
ويبـــدو أن البـــالد ســـتعيش انتخابـــات 
مغايـــرة عن ســـابقاتها بين الرئيـــس الحالي 
جودالك جوناثان، وهو مسيحي من الجنوب، 
ومنافســـه األبرز المســـلم محمد بخاري الذي 
ينحدر من الشمال، في ظل تزايد المخاوف من 

إمكانية وقوع هجمات إرهابية.
محافظـــات اســـتراتيجية  وهنـــاك خمس 
هي الغـــوس وكانو وريفـــرز وكادونا وبورنو 
من شـــأنها أن ترجح كفـــة التصويت لصالح 
الرئيـــس المنتهيـــة واليتـــه مرشـــح الحـــزب 
الديمقراطي الشـــعبي أو خصمه من المؤتمر 

التقدمي الذي يقود تحالف المعارضة.
وفيمـــا يعـــول جونثـــان علـــى أصـــوات 
الناخبين رغم فشـــله الواضـــح في حربه على 

المتطرفيـــن، إال أن غريمـــه فـــي االنتخابـــات 
والـــذي حكم  بالجيـــش  المتقاعـــد  الجنـــرال 
نيجيريا لمـــدة عامين بقبضة مـــن حديد بعد 
توليه الســـلطة فـــي انقالب عســـكري أواخر 
1983، يدخـــل االنتخابات بورقـــة القضاء على 
بوكـــو حرام حيث يقول إنـــه أفضل من يعرف 

كيفية وقف اإلرهابيين.
وعادة ما تتســـم االنتخابات بالعنف، فقد 
لقي العديد من األشـــخاص حتفهم بالفعل في 
اشـــتباكات، فعقب انتخابـــات 2011 التي فاز 
فيها جوناثان على الحاكم العســـكري السابق 
بخـــاري قتل حوالي 800 شـــخص في شـــمال 

البالد ذي الغالبية المسلمة.
ويقـــول الجيـــش النيجيـــري إنـــه طـــرد 
المسلحين المتطرفين الذين كانوا يسيطرون 
على 130 بلـــدة في يناير الماضي منها ما عدا 
ثالث مناطق محلية، إال أن المخاوف ســـتظل 
قائمة عندمـــا يتوجه قرابـــة 69 مليون ناخب 

مسجل في نيجيريا إلى مراكز االقتراع.
وتوعـــد جونثـــان األســـبوع الماضي، في 
بالقضاء على  تصريحـــات للـ“بي بـــي ســـي“ 

بوكو حرام في غضون شهر واحد.
وتـــزداد المخاوف حســـب خبراء بشـــأن 
تعرض مخيمات النازحين في شـــمال شـــرق 
البالد النفجار عبوات ناســـفة وتسلل مقاتلين 

إســـالميين مع اقتراب موعد االنتخابات التي 
توعد زعيم الجماعة أبوبكر الشكوي في وقت 
ســـابق بإفســـادها. ولم يتضح أي شيء لحد 
اآلن ينبـــئ بهجمـــات من هذا القبيـــل من قبل 

التنظيم الذي أعلن والءه لداعش مطلع الشهر 
الجاري، نظرا لخوضه حرب كر وفر مع قوات 
أفريقية مشتركة اجتمعت من تشاد والنيجير 

والكاميرون لدعم القوات الحكومية ضده.

جوناثان وبخاري يخوضان سباقا محموما لبلوغ مقعد الرئاسة



د. حسـن مصدق*

} ثمـــة إدراك بالغ األهمية خلطـــورة الهجمة 
اإلرهابية األخيرة التي طالت متحف باردو في 
تونس من حيث أهدافهـــا وتوقيتها ومكانها، 
وهو ما يطرح ضرورة حتديد خارطة الشبكات 
”اجلهادية“ العنيفة الناشطة في املنطقة عموما 
والتحديـــات احملليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، 
باإلضافة إلى حصر أمناطهـــا وطرائق عملها 
وحتركاتها ومتويالتها واستراتيجياتها على 
املـــدى القصير واملتوســـط من أجل اســـتنباط 

احللول الكفيلة مبعاجلتها.
كذلك وجب الوقوف على الثابت واملتحول 
من هـــذه اجلماعـــات، مبا يحـــول دون حتّول 
املغـــرب العربي إلـــى خزان للعنـــف اجلهادي 
العابـــر للحـــدود وإلى بيئـــة عدم االســـتقرار 
باســـتغالل هـــذه التنظيمات لعناصـــر التوتر 
املوجـــودة وتبايـــن املواقـــف فـــي العديد من 
القضايـــا السياســـية املعلقة بـــني بلدانه، ثم 
مدى قدرة األنظمة السياســـية في املنطقة على 
التعـــاون للحيلولـــة دون تطور هـــذه الظاهرة 
ومتددها وخلق حاضنة اجتماعية وسياســـية 

لها في نقاط متركز يصعب القضاء عليها.
مؤشـــرات تطرح معها ســـؤالني محوريني 
مفادهما؛ ما هـــي املخاطر التـــي تتهدد بلدان 
املغـــرب العربي في ظـــل التشـــابكات املعقدة 
املوجـــودة بني التنظيمات اجلهادية في الوقت 
الراهن؟ ثم ماذا عن استراتيجية املواجهة؟

مرجعية فكرية واحدة

تشـــير العديد من األدلة إلى وجود ارتباط 
وتعـــاون قائمـــني بـــني التنظيمـــات اجلهادية 
الناشـــطة فـــي منطقـــة املغـــرب العربـــي منذ 
العملية اإلرهابية التي شـــهدتها عني أميناس 
اجلزائرية والتحديات الناجمة عن التنظيمات 
اجلهاديـــة الليبية املتزايـــدة منذ الهجوم على 
القنصلية األميركية في سبتمبر 2012،  ومتركز 

بعض الكتائب في جبل الشعانبي بتونس.
ارتباط يســـير وفـــق دوائر متشـــابكة غير 
مرتبطـــة تنظيميـــا ومركزيا فـــي الواقع، وقد 
تنامى خاصـــة في ظل ضعف الســـيطرة على 
احلـــدود وانتعاش شـــبكات تهريب الســـالح 
باجتـــاه دول ســـاحل الصحـــراء أو البلـــدان 
املغاربية، فضال عن بدء اختالط املكون احمللي 
بجنســـيات أخرى، يجعلها منصة اســـتقطاب 

جهادي عابر للحدود.
وبعـــد ظهـــور تنظيـــم ”القاعدة فـــي بالد 
املغرب اإلسالمي“ وتنظيمي ”أنصار الشريعة“ 
و“املرابطـــون“ وجماعـــة ”التوحيـــد“ وتنظيم 
”كتيبة شهداء أبو ســـليم“ و“اللواء البتار“ في 
مدن شـــرق ليبيا، بات من السهل اليوم معاينة 
ظهـــور تنظيمـــات تدين بالـــوالء إلـــى تنظيم 
”داعش“ كـ“كتيبـــة أبي جحمن الطائفي“ وتنظيم 
”عقبة بـــن نافع� وحركـــة ”التوحيد واجلهاد“، 
حيـــث ال يخفـــى أن العديد منهـــا أثبت القدرة 
علـــى التأقلـــم وتغيير أســـمائها واإلعالن عن 
انشقاقات تنظيمية، بعضها حقيقية وبعضها 
وهميـــة يدخـــل فـــي إطـــار التمويـــه لتفادي 

الضغوط األمنية.
وتشـــترك شـــبكات العنـــف اجلهاديـــة في 
املغـــرب العربـــي فـــي رفـــض مفهـــوم الدولة 
الوطنيـــة وتبني منوذج إقامـــة ”دولة اخلالفة 
سرا أو جهرا باعتبار أن املسارات  اإلسالمية“ 
السياسية القائمة هي مســـارات كفر وتغريب 

يجب مناهضتها بالقوة.
كما تدعـــو اجلماعات إلى إقامة الشـــريعة 
من منظورها اخلاص، باستعمال قوة السالح 
والعنـــف، متبّنيـــة اجلهـــاد كحجـــر زاوية في 
التصـــور النظري والتطبيقـــي لتغيير الواقع، 
مبـــا يجعلهـــا مرشـــحة لتبني أقصـــى حدود 

العنف. 

انتشار جهادي وشبكات معقدة

تعددت اجلماعات اجلهادية الناشـــطة في 
منطقة املغرب العربي وشـــمال أفريقيا عموما، 
وعملـــت على االنتشـــار فـــي بلـــدان املنطقة، 
مســـتغلة الظروف األمنية املضطربة في بعض 

تلك البلدان وتتوزع كاآلتي:
[ ليبيـــا: بـــرزت التنظيمـــات اإلســـالمية 
املسلحة على املشهد السياسي مستغلة ضعف 
املؤسسات األمنية الليبية وظهور امليليشيات 
التي اســـتغلت تراجع قدرات السلطات الليبية 
على ممارســـة وظائفهـــا األمنية والســـيادية، 
مما جعلها تلعـــب دورا محوريا في التفاعالت 
السياســـية الداخليـــة التي جتَلت فـــي بوادر 
انقســـام حاد حول املســـار السياســـي للثورة 
الليبيـــة. وقد ظهـــرت تنظيمات حينها شـــأن 
”أنصار الشـــريعة“ في يونيو 2013 الذي استقر 

في درنة واكتســـبت عناصره مهارة قتالية منذ 
تشـــكيل ”الكتائب الثورية“ في 17 فبراير 2011 
عندما كانت عناصـــر التنظيم جزءا من كتائب 
الشـــهداء التي بلغ عـــدد أعضائها حوالي 500 
مقاتل فـــي الشـــرق الليبي. وقـــد حاولت تلك 
التنظيمـــات جلب األضواء إليهـــا عبر قيامها 
بتدميـــر أضرحة ومزارات فـــي بنغازي بقيادة 
محمد الزهاوي الذي شارك في تأسيس الهيئة 

العليا حلماية ثورة 17 فبراير.
ويربـــط التنظيم عالقة وثيقة بتنظيم ”عمر 
املتواجد في درنة وبنغازي وأجدابيا  املختار“ 
والذي يضـــم حوالـــي 200 مقاتـــل. ولم يخف 
هذا التنظيم تعاونه مع ميليشـــيات مســـلحة 
مثـــل ”درع ليبيـــا“ التي اســـتقرت في بنغازي 
ومصراتـــة واخلمـــس وبني وليـــد وصبراتة، 
حيث تنتشـــر عناصرها في الشـــرق والوسط 
والغـــرب، ويبلغ عدد أعضائهـــا حوالي 12000 

مقاتل جلهم من مصراتة.
وميلك هـــذا التنظيم اتصـــاالت وثيقة مع 
تنظيـــم ”داعـــش“ و“جبهـــة النصـــرة“ بفضل 
تواجـــد جهاديني ليبيني في ســـوريا والعراق، 
فضال عـــن وجود أكثر مـــن 20 قياديا في لواء 
يدعـــى ”األمة اإلســـالمية“ كانـــوا يقاتلون في 
ســـوريا وعـــادوا إلى ليبيـــا، ّممـــا يهّيئ هذا 
التنظيـــم ليوّفر ســـندا لوجســـتيا لنظرائه في 
الشـــرق األوســـط وفي البلدان املجاورة، وهو 
ما من شـــأنه أن ُيعّمـــق أزمة عدم االســـتقرار 
فـــي بلدان املغـــرب العربي وهشاشـــة الوضع 
السياســـي الليبي وعدم وجود تعاون إقليمي 

ودولي حقيقي لتحجيمه.
اجلماعـــات  انتشـــار  يعـــود  تونـــس:   ]
اجلهادية في تونس إلى الـتأثير الذي مارســـه 
تنظيم القاعدة في املغرب اإلســـالمي في وقت 
ســـابق، وعودة الكثير من املقاتلني التونسيني 
من العراق وســـوريا الحقا. وفي ظل هشاشـــة 
الوضع االقتصادي واالجتماعي الذي تعيشـــه 
البـــالد، حاولت هـــذه التنظيمات فـــي البداية 
االســـتقرار بأحياء شـــعبية فقيـــرة لكي تكّون 
لها حاضنة شـــعبية تستند إليها وحتتمي بها 

من االختراقات واملالحقات األمنية، وتتركز 
اجلماعات اجلهادية التونسية في تنظيمني 
أساســـيني، هما ”أنصار الشريعة“ و“تنظيم 

القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي“.

ويعتمد تنظيم أنصار الشريعة على تكتيك 
يتمثـــل فـــي تكوين خاليـــا عنقوديـــة نائمة ال 
وجود الرتباط فيما بينها، ويصعب جدا تعّقب 

حتركاتهـــا حني تتـــوزع خارطتهـــا التنظيمية 
بالقرب من احلدود التي تربط تونس باجلزائر 
وليبيا، خاصة في جبل الشـــعانبي الذي ميثل 
نقطة متركز كتيبة عقبة بن نافع التي سبق لها 
أن استهدفت عناصر من اجليش التونسي، هذا 
فضال عن تركيزها على غابات محافظة جندوبة 
(أقصى الشـــمال الغربي) وجبل بوشـــبكة بني 
احلدود التونسية اجلزائرية، لتسهيل حتركات 
املقاتلني وسرعة وصول اإلمدادات. أّما تنظيم 
القاعدة في املغرب اإلســـالمي، فهو ينشط في 
مناطق متقطعة ويستهدف في تكتيكيه احلالي 
القيـــام بعمليات خاطفة ضد قوات من اجليش 
واألمن التونســـيني، خاصة في الوسط الغربي 
من جبال الشـــعانبي بقيادة اجلزائري ”لقمان 
أبـــو صخـــر“، وله امتـــداد واضـــح يصل إلى 

احلدود اجلزائرية – املغربية.
[ اجلزائـــر: حمل فرع تنظيـــم القاعدة في 
املغرب اإلســـالمي الناشـــط فـــي اجلزائر على 
عاتقه توسيع قاعدته بقيادة عبدامللك درودكال 
امللقـــب بـ“أبـــو مصعـــب عبدالـــودود“، حيث 
يتواجـــد أتباعه فـــي عدة محافظـــات أبرزها: 
غرداية، قسنطينة وتبســـة وجيجل وسكيكدة 
واملنيعة، ويتخذ من هذه املناطق نقطة انطالق 
في التمدد والتوســـع في املغرب العربي ودول 
الســـاحل، ولذلـــك أّســـس أربع مناطـــق يطلق 
عليهـــا ”إمـــارات“ تضـــم أكثـــر مـــن 12 كتيبة 

مسلحة وتتوزع على؛
 أوال، منطقة الصحراء التي تشـــمل جنوب 
اجلزائر، وينشـــط فيها تنظيم بقيادة موســـى 
أبو داود، أحد قياديي تنظيم اجلماعة السلفية 
للدعـــوة والقتـــال، وهو مـــن أبـــرز تنظيمات 

القاعدة وأشرسها وأكثرها خبرة قتالية، 
ثانيـــا، منطقـــة الغـــرب التي تظـــل األكثر 
تعتيمـــا وال يعرف هيكلها التنظيمي على وجه 
التحديد، ويتواجـــد بالقرب منها تنظيم يطلق 

بقيادة  عليه تنظيـــم ”حماة الدعوة الســـلفية“ 
محمد بن سليم امللقب بـ“سليم األفغاني“، وهو 

ينشط على احلدود اجلزائرية املغربية. 
ثالثا منطقة الشرق التي تضم سرايا قليلة 
العدد وهي في حالة إعادة هيكلة وهناك سرية 
كبيـــرة تطبع حتركاتهـــا، حيـــث تقتصر على 
تأمني التغلغل في الوســـط بعـــد نزوح كتائب 
اجلماعة السلفية للدعوة والقتال إلى اجلنوب.

 أمـــا رابعا، فمنطقـــة الوســـط التي تضم 
احملافظـــات  فـــي  األهـــوال“  ”جنـــد  معســـكر 
بقيادة مختار  الداخلية، وتنظيـــم ”املرابطون“ 
بلمختـــار الذي يضـــم كال من كتيبـــة امللثمني 

وحركة التوحيد واجلهاد.

استراتيجية المواجهة

والتنســـيق  التشـــابك  منطـــق  أصبـــح 
العنكبوتـــي جليـــا بـــني ســـائر التنظيمـــات 
اجلهاديـــة في اآلونـــة األخيرة، حيـــث لم يعد 
خافيـــا أن الرابطـــة اجلهاديـــة فـــي التفكيـــر 
واملمارسة أصبحت وظيفة تكوينية لدى أغلب 
هذه اجلماعـــات وهي مبثابة عقيدة مشـــتركة 
بينها، فيما أصبحت تنهج الترانزيت اجلهادي 
العابـــر للحـــدود واألوطـــان من خـــالل تنظيم 
انتقال املقاتلني من دولة إلى أخرى ســـواء من 
ليبيا إلى تونس ومن تونس إلى اجلزائر ومن 
اجلزائر إلى املغرب، أو بطريقة عكسية وصوال 
إلـــى ســـوريا والعراق. هذا فضـــال عن تهريب 
قطع الســـالح واملعدات في جميع االجتاهات. 
وقد أضحى من املعروف اليوم أّن هناك تعاونا 
وطيدا بني أنصار الشـــريعة في ليبيا وأنصار 
الشريعة في تونس وتنظيم املرابطون، كما أّن 
تدريب املقاتلني ينذر بأن هذه التنظيمات بدأت 
تعد العدة لتبني عمليات مشـــتركة مســـتقبال، 
ّمما يوحي بأن التنســـيق جار على قدم وساق 

جلعل أقطار املغرب العربي مسرحا للفوضى.
هـــذا التهديـــد املتنامـــي يفـــرض باملقابل 
علـــى دول املنطقـــة تعاونا كبيـــرا بينها للحد 
من اســـتفحال هذه الظاهرة بتشـــكيل تنسيق 
بديل يعمل على مالحقة العائدين من ســـوريا 
والعراق، وتبادل اخلبرات والتشاور في ميدان 
مكافحة اإلرهـــاب والتهريب وجتفيف مصادر 
التمويـــل والقضـــاء على التمركـــز اجلغرافي 
على احلدود، وضـــرب املفاصل التي تربط بني 
اجلهاديني فكريا وأمنيا، والذي يعد أساس أي 

استراتيجية ناجعة لصد الظاهرة.
هـــذا ويبقى احلل األمني وحـــده غير كاف 
لصد هذه األخطـــار احملدقة، ما لم يتم القضاء 
علـــى أورام التطـــرف العقدي والفكـــري الذي 
تبشـــر به اجلماعـــات من خـــالل حماية عقول 
الشـــباب من التدجـــني والشـــحن الديني. كما 
أن قـــوى املجتمـــع املدني مطالبة، بـــأن تلعب 
دور صمام األمان حلماية النســـيج االجتماعي 
والسياســـي من االختراق، ثم إّنه على حركات 
اإلســـالم السياســـي التـــي تّدعي أنهـــا تؤمن 
بالدميقراطية والتداول السلمي على السلطة، 
أن تقـــوم مبراجعـــة فكرية وسياســـية عميقة 
ترفـــض من خاللها صراحة ”تديني السياســـة 

وتسييس الدين“.
* باحث جامعي، 
مركز أنظمة الفكر املعاصر، جامعة السوربون

[ تهديدات المتشددين تخرج عن حيزها الضيق لتكتسب بعدا إقليميا  [ المعالجة الناجعة تمر عبر ضرب المفاصل فكريا وأمنيا
جهاديو المغرب العربي.. سعة االنتشار تنبئ بشمولية التهديد

أضحــــــت اخلارطة اجلهادية في منطقة املغرب العربي ُتنبئ بانتشــــــار واســــــع للجماعات 
املتشــــــددة التي أسهمت وحدة منطلقاتها الفكرية في زيادة درجة التنسيق والتشابك فيما 
بينها، ليخرج تهديدها من ثمة عن حّيزه الضيق ويتســــــم بالشــــــمولية أكثر، ّمما أضحى 
يستوجب صياغة استراتيجية شاملة قائمة باألساس على رفع درجة التنسيق بني البلدان 
ــــــى ضرب املفاصل الرابطة بني اجلهاديني فكريا وأمنيا، من أجل صد  املغاربية، تعمل عل

هذا الزحف اجلهادي املتنامي.
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في 
العمق

{التجربة املغربية في مجال محاربة التطرف العنيف تشـــكل مثاال 

ملهمـــا يحتذى به، ليس فقط من طرف بلدان الشـــرق األوســـط 

واملنطقة املغاربية وأفريقيا، بل من طرف العالم بأسره}.
بيتر فام
خبير أميركي في الشؤون األفريقية  

{الجهـــود التـــي بذلها املغرب في مجال مكافحـــة اإلرهاب والتطرف 

تجســـدت مـــن خـــالل نتائـــج ملموســـة، ال ســـيما بفضـــل ديناميـــة 

اإلصالحات على الصعيدين السوسيو اقتصادي والديني}.
بول هاميل
خبير مبجموعة أميركن سيكيوريتي بروجيكت

{التعـــاون بـــني املغرب ودولـــة اإلمـــارات العربية املتحدة فـــي مكافحة 

اإلرهـــاب، جاء ليعزز من مســـار التعـــاون األمني والعســـكري القائم منذ 

عقود بني البلدين}.
صالح الدين مزوار
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون املغربي

تمدد داعش في ليبيا من شأنه أن يعمق أزمة عدم االستقرار في بلدان المغرب العربي

الجماعـــات الجهادية قـــادرة على 

التأقلم وتغيير أسمائها واإلعالن 

عن انشـــقاقات بعضهـــا حقيقي 

وبعضها وهمي بغاية التمويه

◄

الرابطـــة الجهادية فـــي التفكير 

عقيـــدة  أضحـــت  والممارســـة 

مشـــتركة بيـــن أغلـــب الجماعات 

الجهادية 

◄

}  الربــاط - يعمـــل املغرب منذ ســـنوات من 
خـــالل عملياتـــه األمنيـــة االســـتباقية املركزة 
ضد اجلماعات املتطرفـــة، وعبر إعادة ”هيكلة 
احلقل الديني“ على تقوية مكانته كحلقة مهّمة 
في سلســـلة محاربة اإلرهـــاب الدولي، خاصة 
بعـــد عملية باردو في تونـــس التي غذت أكثر 

املخاوف باستهداف منطقة شمال أفريقيا.
للتحقيقـــات  الوطنـــي  املكتـــب  وكشـــف 
القضائيـــة، الذي تصفـــه الصحافـــة املغربية 
بأنـــه ”آف.بـــي.آي املغرب“، أن ”عـــدد اخلاليا 
اإلرهابيـــة املفككة منذ 2002 بلـــغ 132، فيما أن 
عـــدد املعتقلني في قضايا اإلرهـــاب بلغ 2720، 
إضافـــة إلـــى تســـجيل 267 محاولـــة إرهابية 
فاشـــلة“، ما بـــني محاولة مهاجمة بالســـالح 
ومحاولة اختطاف ومحاوالت اغتيال وتفجير.
ومت اإلعـــالن عـــن هـــذه األرقـــام اجلديدة 
االثنني 23 مارس، خـــالل مؤمتر صحفي مبقر 
املكتـــب، حيث مت تقدمي تفاصيـــل تفكيك خلية 
خالل الســـنوات  وصفت بـ“األكبر من نوعها“ 
املاضية، باعتبار أنها كانت تنشـــط في تســـع 
مدن مغربية بحوزتها أسلحة، كما أنها بايعت 

تنظيم ”الدولة اإلسالمية“.
وقالت الســـلطات إن التحقيـــق األولي مع 
أعضاء هذه اخللية كشف أنها كانت تستهدف 
شـــخصيات مغربيـــة إضافة إلى ”اســـتهداف 
عبر تسميمهم“، وهي فرقة  عناصر ’فرقة حذر‘ 
مكونة من أفراد اجليش والشـــرطة، نشـــرتها 
الســـلطات نهاية 2014 في األماكن احلساســـة 

حتسبا ألي عمليات إرهابية محتملة.

وأكـــد مصطفـــى اخللفـــي وزيـــر االتصال 
والناطق الرسمي باســـم احلكومة أن املغرب، 
”يعيش حالة يقظة دائمة“ حتسبا ألي عمليات 

وهو ما يعكسه نشر أعضاء ”فرقة حذر“.
وبفضل هـــذه اليقظة األمنية تبقى اململكة، 
حســـب طـــارق أثالثـــي، مدير املركـــز املغربي 
للدراســـات واألبحـــاث اإلســـتراتيجية، ”البلد 
األكثر اســـتقرارا في املنطقـــة“، كما أنه ”األقل 
تعّرضا للخطر مقارنة مع البلدان التي تقتسم 
والتي تعيـــش حالة من  حدودهـــا مع ليبيـــا“ 
الفوضى وصعودا لتنظيم ”الدولة اإلسالمية“.

وهـــذه اليقظـــة األمنية حســـبما أكد لوي 
كابريولي، نائب املدير العام السابق لـ“اإلدارة 
(املخابرات الداخلية  الفرنسية ملراقبة التراب“ 
الفرنســـية)، ليســـت وليدة اليـــوم، فهي تعود 
لســـنوات التســـعينات، حيث ”طورت األجهزة 
األمنية املغربية قدراتهـــا وخبراتها منذ 1990 

مع املقاتلني املغاربة في أفغانستان“.
املنـــار الســـليمي، مديـــر املركـــز املغاربي 
للدراسات األمنية وحتليل السياسات، أوضح 
بـــدوره أّن املغرب لديه ”قاعدة بيانات شـــاملة 
حول الظاهرة، يقتســـمها مـــع حلفائه وقد مت 
تطويرهـــا أكثر عبر التحقيقـــات مع العائدين 
املجموعـــات  وتوجهـــات  بروفايـــالت  لرســـم 

املقاتلة خصوصا مع داعش“.
وفّســـرت الصحافة فـــي املغرب وفرنســـا 
عودة العالقات املغربية الفرنسية إلى مجراها 
الطبيعـــي منتصـــف فبراير املاضـــي بعد عام 
مـــن التوتر، تســـببت فيها خطوات فرنســـية 

رأى فيها املغرب مّســـا بالتقاليد الدبلوماسية 
لدى  القائمة بـــني البلدين، بـ”الرغبـــة امللحة“ 
باريـــس في االســـتفادة مـــن اخلبـــرة األمنية 
املغربية وتقوية التعاون خاصة بعد استهداف 

الساخرة. صحيفة ”شارلي إيبدو“ 
وحســـب السليمي، فقد ســـبق للمخابرات 
الفرنســـية  نظيرتهـــا  ”زّودت  أن  املغربيـــة 
مبعلومات مهمة في هذا املجال، ”مثل التحذير 
اخلـــاص مـــن وجـــود محاولـــة لتفجيـــر مقر 

املخابرات الفرنسية في باريس�، كما أن جهاز 
األنتربـــول له مكتب رســـمي في مدينـــة الدار 

البيضاء، العاصمة االقتصادية للمغرب.
وإضافة إلى اإلجراءات والتنسيق األمنيني، 
أطلق املغرب سنة 2004 برنامجا وطنيا إلعادة 
هيكلة احلقل الدينـــي عقب تفجيرات 2003 في 
مدينة الـــدار البيضاء، وذلـــك بهدف ”حتقيق 
للمغاربة بإشـــراف مباشر من  األمن الروحي“ 

العاهل املغربي امللك محمد السادس.

فرنسا تعمل على االستفادة من تجربة المغرب في مجابهة اإلرهاب

المغرب في يقظة دائمة أمام تنامي المد اإلرهابي
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} الريــاض – ”إذا لـــم يتـــم التوصل إلى حل 
سياسي ألزمة اليمن، فإن دول املنطقة ستتخذ 
اإلجراءات الضرورية من أجل حماية مصاحلها 
بوجه العدوان“، تصريح أدلى به األمير سعود 
الفيصل، وزير اخلارجية السعودي، بداية هذا 
األسبوع، وسرعان ما حتّول من قول إلى فعل.

وجتّســـد هذا الفعـــل في عمليـــة ”عاصفة 
التي بـــدأت بالضربات اجلوية األولى  احلزم“ 
التـــي وجهتها الطائـــرات الســـعودية، ملعاقل 
احلوثيني، حسبما أعلن سفيرها في واشنطن 
عادل اجلبير، في الســـاعة 12 بتوقيت الرياض 
(21:00 مساء ليلة اخلميس بتوقيت غرينتش).

بدت مالمـــح العملية العســـكرية ”عاصفة 
احلـــزم“، التـــي أعلنـــت عنهـــا دول اخلليـــج 
العربي، عدا سلطنة عمان، ضّد التمّرد احلوثي 
اســـتجابة لطلب احلكومة الشـــرعية. وحتمل 
فـــي طّياتها الكثير من الـــدالالت واألبعاد، ذات 
الصلة بالوضع في الداخل اليمني والتطّورات 

اإلقليمية والعربية والدولية.
هـــذه هي املـــرة األولـــى التي تأخـــذ فيها 
اململكة العربية السعودية زمام املبادرة وتقود 
حربا، حيث اكتفت في حـــرب اخلليج الثانية، 
بني العراق والكويـــت (17 يناير إلى 28 فبراير 
1991) باالنضمـــام إلى التحالـــف الدولي الذي 

قادته الواليات املتحدة األميركية.
أخذت  لكـــن، مع عمليـــة ”عاصفة احلـــزم“ 
الســـعودية زمام املبـــادرة، ووضعت نفســـها 
موضع قـــّوة، مبعزل عن اإلمـــالءات األميركية 
والغربية، وقادت عملية عســـكرية عربية يقول 
خبراء إنها حتما ستؤّثر في مجريات األحداث 

وصناعة القرارات االستراتيجية في املنطقة.
وكان تقريـــر ملركز أبحاث أميركي اســـتبق 
العملية بتحليل أّكـــد فيه أن مجريات األحداث 
فـــي اليمـــن ســـتصب فـــي صالح الســـعودية 
وحلفائها فـــي النهاية. لكن التحليل األميركي، 
الصـــادر عـــن مركـــز ”ســـتراتفور“، املعروف 
بقراءته االســـتخباراتية الدقيقة، ويطلق عليه 
لقب الـ“سي أي أي اخلاصة“، اعتبر أن النجاح 
الذي ســـتحققه الرياض سيكون على املستوى 
احلـــل السياســـي، وذهـــب إلى القـــول ”حتى 
لو كان لديها وســـائل للتدخـــل، فإنه ليس من 

الواضح متاما أن السعودية تريد فعال ذلك“.
وبعد يومني فقط، من نشر التقرير األميركي، 
ومع إصـــرار احلوثيني علـــى مالحقة الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي في محافظة عدن 

اجلنوبية، وما يحمله ذلك من اســـتفزاز حوثي 
وإيرانـــي، للريـــاض والدول العربيـــة الداعمة 
للشـــرعية اليمنية التي ميّثلها الرئيس هادي، 
شّنت السعودية، أول ضربة جوّية لكبح جماح 
احلوثيـــني، املدعومـــني مـــن الرئيـــس اليمني 
األســـبق، الذي جنا من مصير مشـــابه ملصير 
قادة عرب أسقطت أنظمتهم سنة 2011، بفضل 
املبادرة اخلليجية، التي وّفرت له هامشا كبيرا 
للتحرك وبقي حزبه يعمل ومشـــاركا كبيرا في 
احلكـــم، كما أن له تأثيرا كبيـــرا على القيادات 

في اجليش الوطني اليمني.

ساعة الحزم في سوريا واليمن

جـــاءت عمليـــة ”عاصفـــة احلـــزم“، التـــي 
أطلقتهـــا الســـعودية بالتحالف مـــع عدة دول 
ضد احلوثيني في اليمن لتفتح باب التساؤالت 
حول مـــا إذا كانت متثل بداية لعمليات مماثلة 

في سوريا وليبيا.
ورغم أنه من املبكر اتخاذ مثل تلك اخلطوة 
خاصة وأن العملية العســـكرية باليمن، ال تزال 
فـــي بدايتها، ولـــم يتضح جناحهـــا في تنفيذ 
هدفها املعلن بتثبيت شـــرعية الرئيس عبدربه 
منصور هادي، لكن جناحها رمبا يشـــجع على 
تكرار السيناريو نفســـه في دول عربية أخرى 
تعاني من القالقل وعلى رأسها ليبيا وسوريا.

ويشـــدد اخلبراء العرب والدوليون على أن 
الوضع فـــي اليمن هو ”األكثـــر إحلاحا“، بعد 
اســـتنفاد إمكانيـــة احلوار السياســـي، وكذلك 
خلطـــورة التهديـــدات التي تشـــكلها األوضاع 

هناك على أمن اخلليج. 
ويشـــير زكريـــا حســـني، املديـــر األســـبق 
ألكادمييـــة ناصر للعلـــوم العســـكرية مبصر، 
إن ”اخلطـــر األكثر إحلاحـــا اآلن هو األوضاع 
في اليمـــن والتي هي بالغـــة اخلطورة وتهدد 
اجلميـــع، الســـيما األمـــن القومـــي اخلليجي، 
وبالتالي فإن التعامل العسكري، مطروح بقوة 
مع اليمـــن بالدرجـــة األولى، وليـــس ليبيا أو 

سوريا، اللتني تختلف األوضاع بهما“.
على العكس مما سبق، يرى محمود خلف، 
مستشـــار أكادمييـــة ناصر العســـكرية وقائد 
احلـــرس اجلمهـــوري األســـبق، أن ”التدخـــل 
العسكري في اليمن منوذج قابل للتنفيذ في أي 
أزمة عربية تهدد األمن القومي لكن هذا يتوقف 
على اكتمال شـــروط التدخل، وهو ما لم يحدث 

في سوريا وليبيا“.
ويواجه العاهل السعودي امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، مع إطالقه عملية ”عاصفة احلزم“، 
التحدي األكبر منذ اســـتالمه ســـدة احلكم في 
يناير 2015. ويرى الكاتب واحمللل الســـعودي 
خالـــد باطرفي أنها ”املـــرة األولى التي يواجه 
فيها امللك ســـلمان كعاهل للمملكة حتديا بهذا 
احلجم ويضطر للرد عليه بالقوة العســـكرية“، 

مشـــيرا إلى أن التدخل في اليمن ”لم يقرر على 
عجل وسبقه تنسيق عربي“. وأضاف باطرفي 
”أتوقـــع أن تنال جميع اجلماعات اإلرهابية في 
اليمـــن نصيبها مـــن ’عاصفة احلـــزم‘، ولعلها 
فرصـــة مواتيـــة لتخليص اليمن مـــن اإلرهاب 
واإلرهابيـــني بضربة واحدة وإعادة اليمن إلى 

دوره البناء في املنطقة العربية“.

السعودية تتحرك

بعد امتـــداد النفوذ اإليرانـــي إلى العراق 
وســـوريا ولبنان ومحاوالت إثـــارة الفتنة في 
البحريـــن، بـــات احلوثيـــون املدعومـــون من 

طهـــران ميســـكون بزمـــام األمـــور في 
عاصمة اليمـــن الواقع في جنوب 

ومبتناولهم  الســـعودية،  غرب 
مضيق باب املندب. 

الســـعودية  ومتكنـــت 
من تشـــكيل حتالـــف عربي 
إسالمي قوي لدعم العملية 
التـــي تقودها فـــي اليمن، 
وقـــد اعتمـــدت بذلـــك على 

نفوذهـــا الكبيـــر  تســـتمده 
خصوصـــا مـــن كونهـــا أرض 

احلرمني الشـــريفني ومن ثرواتها 
الطائلة ومـــن كونها أكبر مصدر للنفط 

في العالم. وقد يساهم هذا التحالف في إعطاء 
دفع إلنشـــاء القـــوة العربيـــة املشـــتركة التي 
تبحثها اجلامعة العربية في قمة شرم الشيخ. 
وقـــال العقيـــد األميركـــي املتقاعـــد ريـــك 
فرانكونا إن حجم القوات الســـعودية املشاركة 
بالعمليـــة في اليمن يدل على حترك عســـكري 
واســـع وطويل، متوقعـــا أن تتمكـــن الرياض 
مـــن التعامل مع أخطـــاء احلوثيـــني وداعش 

والقاعدة.

ويشـــدد العقيد األميركي على أن الرياض 
ال ميكـــن أن تقبل متـــدد إيران علـــى حدودها 
الشـــمالية. بحدودها  يحـــدث  اجلنوبيـــة كما 

وتوقع أن يكون هذا التحالف يجرى اإلعداد له 
منذ فترة طويلة. وتابع: ”السعوديون يأخذون 
األمور على محمل اجلد وســـيتدخلون إلصالح 

األمور بجدية في اليمن ولديهم القدرة“.
ويتوّقع اخلبراء أن حتّرك إيران أذرعها في 
اليمن، لكنهم يؤكدون في نفس الوقت أن إيران 
قد تستنزف نفسها بتدخلها في اليمن، خاصة 
وأن بيئة الصراع وأطرافها تختلف عن العراق 
وسوريا. فاحلوثيون أنفسهم، ال ميكن االعتماد 
علـــى والئهـــم العقائدي، مثلما هـــو احلال مع 
قوات احلشـــد الشـــعبي فـــي العراق. 
عند  اخلبـــراء  يتوّقـــف  أيضـــا، 
الدور اجلوهـــري الذي يلعبه 
الرئيـــس اليمني األســـبق 
صالـــح،  عبداللـــه  علـــي 
مؤكديـــن أنه لـــوال دعمه 
متّكنـــت  ملـــا  للحوثيـــني 

اجلماعة من التقّدم.
بعض  توّقع  وبينمـــا 
اخلبراء بأن جتبر العملية 
التي  الضخمـــة  العســـكرية 
الســـعودية احلوثيني  تقودهـــا 
على تغيير مسارهم، نحو محافظات 
مينيـــة أخـــرى، وتصعيـــد تهديدهـــم للحدود 
الســـعودية، بتحريض من إيران، يشير حتليل 
مركز ”ستراتفور“ إلى أن احلوثيني محاصرون 
من كّل اجلهات؛ وحتى لو قررت جامعة أنصار 
اللـــه احلوثية تغيير املســـار، فإن الســـعودية 

جاهزة للدفاع عن نفسها.
مـــن اجلنـــوب تســـيطر الســـعودية علـــى 
حدودها جّيدا حيث لديها بالفعل ســـياج متني 

ومعدات مراقبة على طول احلدود. 

وقـــد حاولت ميليشـــيات احلوثي اختراق 
احلـــدود فـــي عـــام 2009، لكنها لـــم تتمكن من 
جتاوز اجلبال. وكان اجليش الســـعودي قادرا 
علـــى احتوائهم هنـــاك واســـتخدم الضربات 

اجلوية للقضاء عليهم.
اجلزء الشـــرقي من احلدود في حضرموت 
هو عبارة عن صحراء مفتوحة مع غطاء بسيط 
مينع مـــن التوغل داخل األراضي الســـعودية. 
باإلضافـــة إلـــى طائـــرات اســـتطالع ميكنهـــا 
اســـتهداف املركبات البرية من مسافات بعيدة، 
وســـيكون الوصول إلـــى أي مدينة ســـعودية 
أو حتـــى أحـــد الطـــرق يتطلـــب عبـــور مئات 

الكيلومترات من الصحراء.
ويبـــدو أن الغرب وفق التحليل، هو  املكان 
الوحيـــد الذي ميكن أن يكون ناجحا في عملية 
التوغل لوجود اجلبال والطرق والناس هناك، 
وهـــو يقع في منطقـــة متاخمة ملعقل احلوثيني 
في صعدة. مع ذلك، فإن اجليش السعودي لديه 
القدرة الكافية على نشـــر القـــوات التي يفوق 

عددها املقاتلني احلوثيني.
 رمبا يستمر القتال لبعض الوقت، ولكن في 
النهاية، ستمنع القيود اجلغرافية والسياسية 
طهران مـــن تقويض دور الريـــاض في اليمن؛ 
وســـيعجز احلوثيـــون علـــى الصمـــود وعلى 
اختـــراق املجال الســـعودي، ألن الســـعوديني 
ميلكون األســـلحة املدفعية واجلوية، وميلكون 
الدعـــم العربي الذي لن يســـمح إليـــران بضّم 
صنعاء إلى دمشق وبغداد، مثلما حصلوا على 
التأييد الغربي، الذي لن يســـمح بتهديد األمن 

املالحي الدولي في مضيق باب املندب.

السعودية تتدخل بحزم في اليمن
[ القوى اإلقليمية تواجه التحديات بعقيدة دفاعية جديدة  [ عدن لن تلحق ببغداد ودمشق وصنعاء لن تكون حامية إيرانية

التوترات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط جتعل دول املنطقة  تشعر بشكل ما، بعدم 
االســــــتقرار على املســــــتويني األمني والدفاعي. وإذا كانت الســــــعودية تسعى إلى تعزيز 
ــــــا، عليها أن تتخذ موقعها االســــــتراتيجي كالعب  ــــــة رائدة عربيا وإقليمي مكانتهــــــا، كدول
أساسي وقّوة مؤّثرة فيما يجري في محيطها العربي، وهو ما يتّم بالفعل في اليمن، حيث 
تقود الســــــعودية عملية ”عاصفة احلزم“ مبشــــــاركة عربية وتأييد دولي ملنع انهيار اليمن، 

وجعله حامية إيرانية على غرار دمشق وبغداد، وجزء من جنوب لبنان.

في 
العمق

{عاصفة الحزم تأتي اســـتمرارا لجهـــود دول مجلس التعاون لدول 

الخليـــج العربية، وفي مقدمتهـــا اململكة العربية الســـعودية في 

دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية}.
الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى السعودي

{العمليات تقتصر حتى اآلن على غارات جوية على عدة أهداف، لكن 

باقي القوات العســـكرية بحالة تعبئة والتحالف ســـيقوم بكل ما هو 

الزم}.
عادل اجلبير
 سفير السعودية لدى الواليات املتحدة 

{الضربات الجوية بقيادة الســـعودية تهدف بشكل أساسي إلى منع 

املتمردين الحوثيني من اســـتخدام املطـــارات والطائرات ملهاجمة 

عدن واألجزاء األخرى من اليمن}.
رياض ياسني
وزير اخلارجية اليمني

وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن سلمان في مركز عمليات القوات الجوية لقيادة عملية {عاصفة الحزم} 

مــأرب  محافظة  فــي  قبلي  زعــيــم 

الحزم} {عاصفة  ضربات  أن  يرى 

ضــــروريــــة الســتــئــصــال تــمــدد 

المتمردين الحوثيين في البالد

◄

ّ

السعودية تكشر عن أنيابها 

ص ٨

الســـعودية  العمليـــة:  فـــي  شـــاركت  دول   ]
واإلمارات والكويـــت والبحرين وقطر واألردن 

واملغرب والسودان.

[ دول أبدت االســـتعداد للمشـــاركة البرية في 
العملية: مصر وباكســـتان أبدتا استعدادهما 

للمشاركة بقوات برية. 

[ جهـــات تؤيـــد العمليـــة: فلســـطني ولبنان 
وفرنسا وبريطانيا الواليات املتحدة األميركية 

واالئتالف السوري املعارض.

[ تفاصيـــل مشـــاركة الـــدول فـــي العمليـــة 
العسكرية:

 - الســـعودية تشـــارك بأكثر مـــن  100 طائرة 
مقاتلة و150 ألف مقاتل ووحدات بحرية.

- اإلمـــارات 30 مقاتلـــة، الكويـــت 15 طائـــرة 
مقاتلـــة، البحريـــن 15 طائرة مقاتلـــة، قطر 10 
طائـــرات مقاتلـــة، األردن 6 طائـــرات مقاتلـــة، 
املغرب 6 طائرات مقاتلة، الســـودان 3 طائرات 

مقاتلة.

العملية العسكرية في اليمن

185
طائرة تشارك في {عاصفة 

الحزم}  التي تقودها السعودية 

ضد الحوثيني

األمير محمد بن سلمان يدير أول 

حرب تقودها السعودية

} تولـــى األميـــر محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز، وزير الدفاع السعودي، إدارة  
أول حـــرب تقودها بـــالده والتي حملت 
ضد احلوثيني  عنوان ”عاصفة احلـــزم“ 

في اليمن.
الســـعودية أن  وذكرت وكالة األنباء 
األمير محمد بن سلمان (35 عاما) أشرف 
علـــى الضربة اجلوية األولى على معاقل 
احلوثيني فـــي اليمن، حيـــث وصل إلى 
مركـــز عمليـــات القوات اجلويـــة لقيادة 

العملية، ملتابعة التطورات.
الســـعودي لقطات  وبـــث التلفزيون 
لألميـــر محمـــد بن ســـلمان مـــن داخل 
غرفة العمليات، كمـــا بثت لقطات أخرى 
الســـتقبال األمير محمد بـــن نايف، ولي 
ولي العهد، ووزير الداخلية، حيث اطلع 
من وزيـــر الدفاع علـــى تفاصيل اخلطط 
والعمليات العسكرية، وذلك قبل انطالق 
الطائـــرات الســـعودية مباشـــرة، وفـــق 

التلفزيون السعودي.
وذكـــرت الوكالة الســـعودية أن أهم 
ضربـــات  توجيـــه  مت  التـــي  األهـــداف 
جوية لها هي قاعدة الديلمي والشـــرطة 
والفرقة  الرئاســـي  والقصر  العســـكرية 
املدرعة األولـــى والقوات اخلاصة، قيادة 
قوات االحتياط في صنعاء، قاعدة العند 
في حلج جنوبي اليمن، مواقع عســـكرية 

في صعدة، مقعل احلوثيني.
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خيراهللا خيراهللا
} حالت العملية العسكرية التي باشرها 

اإلقليمي، دون  اخلليجي –  التحالف العربي – 
سقوط عدن. كان ذلك سيؤدي إلى حرمان ما 

بقي من الشرعية اليمنية من مدينة مهّمة 
تقيم فيها، خصوصا بعد استيالء احلوثيني، 
أي ”أنصار الله“ على صنعاء وبعد التفافهم 

على تعز، في طريقهم إلى العاصمة 
االقتصادية للبلد.

كان تفادي سقوط عدن، النتيجة املباشرة 
األولى للضربات اجلوية املتالحقة على 

أهداف عسكرية تابعة للحوثيني. األهّم من 
ذلك كله أن العملية العسكرية التي تشارك 
فيها طائرات سعودية وإماراتية وكويتية 

وقطرية وبحرينية ومغربية وأردنية 
وباكستانية، فضال عن طائرات من دول 

أخرى وقـوات بحـرية مصرية، أعـادت 
التوازن إلى الوضع الذي اختل في اليمن 

منذ دخول ”أنصار الله“ صنعاء وسيطرتهم 
عليها وعلى مؤسسات الدولة، مبا في ذلك 
كل الوزارات والبنك املركزي، سيطرة كاملة 
في الواحد والعشرين من أيلول ـ سبتمبر 

املاضي.
تبّني أن القوى العربية، على رأسها 

اململكة العربية السعودية، املهتّمة مباشرة 
باالستقرار في اليمن، ليست مستعدة للتفّرج 
إلى ما ال نهاية، على ما يجري في ذلك البلد 

املهّم من كّل النواحي. تبّني أن املجموعة 
العربية ال تأبه مبا ستفعله إيران التي قد 
تكتفي بجائزة ترضية أميركية تتمّثل في 

مشاركة طائرات ”الشيطان األكبر (سابقا)“ 
في عملية تدمير تكريت على أهلها، متهيدا 

الستعادتها من ”داعش“.
كان البيان الذي صدر، قبيل بدء العملية 

العسكرية، عن خمسة من األعضاء الستة 
في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في 

غاية األهّمية، خصوصا جلهة تشديده على 
احلوار بني اليمنيني، وعلى انعقاد مؤمتر 

يضّم كل األطراف املعنية باألزمة. فالهدف من 

العملية العسكرية يتمّثل في حتقيق هدف 
سياسي، وليس التصعيد من أجل التصعيد. 

الهدف هو احلوار بني اليمنيني في ظروف 
تسمح لهم باتخاذ قرارات في أجواء مريحة 

بعيدا عن السالح، تفضي إلى اخلروج 
بصيغة حتمي البلد من جهة، وحتمي األمن 
اخلليجي، الذي هو من أمن اليمن، من جهة 

أخرى.
من الواضح أن الدول العربية في 

اخلليج، باستثناء سلطنة ُعمان التي لديها 
ظروفها اخلاصة، لم تعد تتحمل ما يجري 

في اليمن منذ أشهر عّدة، خصوصا منذ 
بدا واضحا أّن النفوذ اإليراني يتمّدد في 

البلد في كّل االجتاهات. بلغ هذا النفوذ 
ذروته مع فتح مطار صنعاء أمام الطائرات 

اإليرانية، وحتـّول ميناء احلـديدة إلى ميناء 
إيراني على البحر األحمر، ومتابعة احلملة 

العسكرية لـ”أنصار الله“ في اجتاه باب 
املندب الذي يعتبر من بني أهّم املمرات املائية 

في العالم.
في الواقع، إّن املشكلة مع ”أنصار الله“ 

كانت تتلخص في رغبتهم في السيطرة على 
الدولة اليمنية وتوقيع اتفاقات باسمها، 

على الرغم من وجود رئيس يتمتع بشرعية 
ما هو عبدرّبه منصور هادي. اضطر هادي، 
مجبرا، في اليوم الذي سيطر فيه احلوثيون 

على صنعاء إلى رعاية توقيع ”اتفاق 
السلم والشراكة“ الذي نسف عمليا املبادرة 
اخلليجية من جذورها، علما أّن حتوّله من 

نائب للرئيس، في عهد علي عبدالله صالح، 
إلى رئيس انتقالي، كان بناء على هذه 

املبادرة. أكثر من ذلك، حضر جمال بنعمر، 
ممثل األمني العام لألمم املتحدة، توقيع 

”اتفاق السلم والشراكة“ الذي فرضه سالح 
احلوثيني الذين انتصروا في معركة ُعمران 

متهيدا لدخول صنعاء.
لم يكن ممكنا لدولة مثل السعودية البقاء 
مكتوفة أمام ما يجري في بلد يشكل خاصرة 

لها. حتّركت اململكة مع الدول األخرى في 
مجلس التعاون حلماية أمنها قبل أّي شيء 

آخر.
ما كشفته العملية العسكرية في اليمن 
أن هناك قيادة شابة في السعودية، تعمل 
بإشراف امللك سلمان بن عبدالعزيز، قادرة 

على اتخاذ قرارات كبيرة، عندما يتعّلق 
األمر بأمن اململكة. بكالم أوضح، هناك رفض 

سعودي للممارسات اإليرانية التي تصب 
في عملية تطويق للمملكة. هناك مجموعة 

من العرب الواعني تدرك ما على احملّك. هذه 
املجموعة كـانت وراء التـدخل في البحرين، 

ثم دعـم الثورة الشعبية املصرية التي 
أطاحت بحكم اإلخوان املسلمني ووضعت 
اللبنة األولى الستعادة التوازن اإلقليمي 

املختل.
يبقى أن السؤال الذي ال مفّر من طرحه، 

هل يقبل احلوثيون باملشاركة في مؤمتر 
للحوار الوطني يعقد في إحدى العواصم 
اخلليجية، قد تكون الرياض أو الدوحة، 

أو مسقط التي اتخذت موقفا محايدا حيال 
التدخل العسكري في اليمن؟ أم أن ”أنصار 
الله“ يعتبرون أن السالح الذي ميتلكونه، 

واألرض التي سيطروا عليها، يشّكالن سببا 
كافيا العتبار أنفسهم دولة قائمة بحّد ذاتها، 

دولة متتلك ما يكفي من السلطة لوضع 
رئيس اجلمهورية في اإلقامة اجلبرية، ثّم 

توجيه كّل انواع االنتقادات له ملجّرد أّنه قّرر 
الهرب من صنعاء إلى عدن؟

ال ميكن جتاهل احلوثيني كطرف ميني له 
أهمّيته. لكن ما ليس مقبوال أن يكون ”أنصار 
الدولة اليمنية بعد تذّرعهم بـ“الشرعية  الله“ 

الثورية“ إلصدار ”إعالن دستوري“ حّلوا 
مبوجبه مجلس النواب. واملجلس ميّثل ما 
بقي من شرعية مع الرئيس االنتقالي الذي 
يشّكل، كشخص، نقطة ضعف وليس نقطة 

قّوة، لوال الشرعية التي ميتلكها.
في كّل األحوال، لم يتوّقف ”أنصار الله“ 
عند حدود معّينة. باتوا ال يعرفون حجمهم 

بعدما استفادوا من االنقالب الذي نّفذه 
اإلخوان املسلمون على علي عبدالله صالح 

إثر خطفهم الثورة الشعبية التي حصلت في 
البلد. زادت شهيتهم، خصوصا بعدما بلغوا 
مشارف تعز، وبعدما سّهل لهم علي عبدالله 
صالح الوصول إلى قاعدة العند املهّمة غير 

البعيدة عن عدن. 
قد يكون ذلك خطأ كبيرا ارتكبه الرئيس 
السابق الذي استفّزه إلى حّد كبير، الهجوم 
على معسكر القوات اخلاصة (األمن املركزي 

سابقا) في عدن.
لم يدرك ”أنصار الله“ أّنه كان عليهم 

التوقف في مكان معّني وعند حدود معّينة. 
لم يدركوا ما هو حجمهم احلقيقي، وأّنهم لن 
يستطيعوا حكم اليمن، كّل اليمن، بأي شكل 

وأّن هناك اعتراضا حتى على سيطرتهم على 
قسم من الشمال. 

لم يدركوا خصوصا أّن السعودية لن 
تقبل بأن تطوقها إيران بهذه السهولة، 

انطالقا من اليمن. لم يدركوا أخيرا أن مصر 
ال متزح عندما يتعّلق األمر بأمن البحر 

األحمر.
تاريخيا، حلق ظلم مبناطق احلوثيني، 
خصوصا بصعدة. هذا الظلم عمره نصف 

قرن وأكثر. ولكن ليس هناك ما يبّرر، من أجل 
رفع الظلم، تسليم اليمن إليران، واحللول 

مكان الدولة اليمنية، مبا جعل اململكة 
العربية السعودية تكّشر عن أنيابها!

* إعالمي لبناني

السعودية تكشر عن أنيابها في اليمن

القوى العربية، على رأسها اململكة 

العربية السعودية، املهتمة 

مباشرة باالستقرار في اليمن، 

ليست مستعدة للتفرج إلى ما ال 

نهاية، على ما يجري في ذلك البلد 

املهم من كل النواحي

مقاربة ليون لن تحل املشكل 

الليبي بل ستساهم في تعقيده، 

وأكثر ما نخشاه أن تتحول القبائل 

الليبية إلى حاضنة لإلرهاب، وأن 

تدخل ليبيا حالة فوضى وحروب 

أهلية قد تستمر سنوات طواال

اد. صاد. صالح إبراهيم

} فيما تدل اإلحصاءات املتداولة في هذه 
املرحلة أن الواقع املعيشي واالقتصادي 

ميثل الشغل الشاغل والهم الداهم بالنسبة 
إلى غالبية ساحقة من اللبنانيني، غير أن 

استحقاقات عديدة، سياسية وأمنية ُيراد لها 
مرة أن تكون داهمة، وأخرى أن تكون مؤجلة، 
وثالثة أن تكون بال أجل. من يصنع للبنانيني 
استحقاقاتهم، ومن يحدد األولويات ثم يبّدل 

آجال هذه االستحقاقات أو يسقطها؟
في الوقت الذي احتل فيه لبنان املرتبة 
102 من بني الدول األكثر سعادة في العالم، 

أجرت شركة متخصصة في استطالعات الرأي 
والدراسات التسويقية، استطالعا في مختلف 
املناطق اللبنانية حول املواضيع التي تشغل 

بال اللبنانيني، جاءت أبرز نتائجه كالتالي:
ففي اإلجابة عن سؤال حول أهمية 
بعض األمور التي تواجههم، تبّني أن 

األوضاع االقتصادية واحلياتية حصلت 
على أعلى نسب من حيث األهمية مثل: 
الوضع االقتصادي (99 باملئة)، البطالة 

(99 باملئة)، الكهرباء (99 باملئة)، املياه (99 
باملئة)، مصاريف الدراسة (98 باملئة)، الوضع 

األمني (98 باملئة) واجلنود املخطوفون (98 
باملئة)، يليها االنتخابات النيابية (96 باملئة)، 

االنتخابات الرئاسية (94 باملئة).
غير أن ائتالف مافيات السلطة ال يرى كل 
هذا، ويستمر في الترويج الستحقاقات بعيدة 

عن هموم الناس، ويعمل على وضعها في 
وجوههم وكأنها قضايا مصيرية حاسمة.

سلسلة الرتب والرواتب التي مضى أكثر 
من ثالث سنوات على طرحها، والتي أقرتها 

حكومة جنيب ميقاتي قبل استقالتها، هي 
استحقاق معيشي يهم كل املواطنني، جرى 

االلتفاف عليها واستبعد إقرارها، بل إنها لن 
تقر أبدا بالصيغة املطلوبة.

قانون االنتخابات النيابية والذي مدد 
للمجلس النيابي في املرة األولى بسببه، لم 
ُيدرس، وقد مّدَد مجلس النواب ذاته لنفسه 

مرة أخرى ولم يتم التطرق إليه بعد.
مر على لبنان أكثر من ثالثمئة يوم في 
ظل شغور منصب رئاسة اجلمهورية. لقد 
كان انتخاب الرئيس استحقاقا داهما قبل 

عام من اآلن. جرى التسويف واملماطلة 
ليكون هذا االستحقاق مؤجال، ثم ثانويا، ثم 
اعتاد اجلميع على شغور هذا املنصب. يبدو 

أن الفرقاء املسيطرين، املتقاسمني للسلطة 
والنفوذ، مرتاحون لهذا الشغور، فباتوا 

يعززون فكرة بالد بال رئيس، ومؤسسات متدد 
لنفسها ومسؤولني ممدد لهم، ومراكز إدارية 

وأمنية يجتاحها الشغور.
في ظل هذا كله، تطلق األبواق االعالمية 

التابعة حلزب الله واألسد وإيران حملة 
إعالمية بصدد ”معركة الربيع“ أو معركة 

القلمون التي بّشر بها صاحب ”الوعد 
الصادق“ حسن نصرالله منذ أسابيع. 

فهذا يحدد موعد بدء القتال، وذاك يرسم 
السيناريوهات، وثالث ورابع يتوقع النتائج 
احلاسمة لهذه احلرب الداهمة للقضاء على 
”التكفيريني“ املتمترسني في القلمون والذين 

لوال تدخل حزب الله في سوريا لكانوا 
يحكمون اليوم جونية ويرفعون راياتهم 

السوداء فوق حريصا. حملة إعالمية تهّيئ 
اللبنانيني، تصنع لهم استحقاقا مصيريا، 

وتضرب لهم موعدا حاسما مع الربيع.
هذا الصراخ يأتي في ظل تراجع حاد 

لهيمنة الفكر الظالمي في لبنان وحتى في 
سوريا نفسها، وفي ظل تقهقر ما يسّمى 

بالدولة اإلسالمية وانكفاء أيديولوجيتها 
بشكل متسارع. فقد افتضح أمر تلك القوى 

وظهر عداؤها للثورة السورية وللجيش احلر، 
وتراجع بشكل واسع، ما كان يعتبر تأييدا لها 

في مناطق معّينة من لبنان، إلى درجة بات 
السلفيون أنفسهم يجهدون األنفس في التبرؤ 

منها ومن مشروعها. غير أن حزب الله، وَمن 
وراَءه، ال يبرر لهم وجود وال أليديولوجيتهم 
تسويغ إال أمثال داعش والنصرة، والنصرة 
التي حتاول التنّصل من القاعدة ال تناسبهم.

املواطنون يلهثون خلف لقمة العيش، 
يعانون تواطؤ قوى السلطة على معاشهم، 

ويتوسلون السيئ واألسوأ من أجل 
االستمرار، أو يتسابقون إلى أبواب السفارات 

توسال لتأشيرة هجرة، وقوى السلطة وفي 
مقدمها حزب الله وحلفاؤه يصنعون لهم 
استحقاقات ال ناقة لهم فيها وال جمل. كل 

هذا من أجل الزج بالشباب اللبناني كوقود 
في أتون الصراع من أجل مشروع الهيمنة 
اإليراني. وكما يتوسل حلفاء طهران فراغا 
في السلطة اليمنية إلى درجة قصف قصر 

املعاشيق بهدف التخلص من الرئيس اليمني، 
كذلك حزب الله يضع هذه العراقيل أمام 

انتخاب رئيس للبنان.

* كاتب لبناني

لبنان واالستحقاقات 

الداهمة والمؤجلة

عديد نصار

} عّني طارق متري مبعوثا لألمم املتحدة 
في ليبيا منذ بداية األزمة الليبية واستمر 

في مهمته بعد سقوط النظام وكانت مهمته 
الرئيسية تأسيس مناخ طائفي في بيئة غير 

طائفية، وإرساء نظام سياسى يقوم على 
احملاصصة وفق النموذج اللبناني والعراقي، 

رغم أن الشعب الليبي هو من أكثر الشعوب 
العربية انسجاما اجتماعيا ودينيا، حيث أن 
99 باملئة هم عرب أقحاح، ويتكون من قبائل 
تنتمي إلى أصول واحدة ومجملها قدم من 

اليمن في هجرات متتابعة، كما أنه مسلم في 
أغلبه، واألكثر من ذلك أنه كله سني مالكي 

باستثناء 1 باملئة من بقايا األتراك، و3 باملئة 
من التبو، و2 باملئة من األمازيغ، وهم في 

األصل ينحدرون من أصول عربية.
حاول طارق متري إحياء بقايا األقليات، 

وبّني للمجتمع الدولي أن ليبيا تواجه 
صراعات وتناقضات عرقية، ليغطي على 

احلقيقة الساطعة وهي رفض الشعب 
الليبي لإلرهابيني اإلسالميني، وحلفائهم من 
ميليشيات فجر ليبيا. وبعد فشله في فرض 

النموذج العراقي سيئ السمعة والنتائج، 
مت استبداله ببرناردينو ليون الذي بدأ عمله 

بعدم اعترافه بالبرملان املنتخب، وجتاهله 
لدور القبائل العربية، ومعاداته للجيش 

الليبي الشرعي الذي يقوده اجلنرال خليفة 

حفتر، وتودده مليليشيات فجر ليبيا التي 
دّمرت مطار طرابلس وأحرقت 19 طائرة 

مدنية، وهّجرت 300 ألف مواطن من منطقة 
ورشفانة بعد أن قامت في السنوات املاضية 

باجتياح بني وليد مرتني، وشّردت 40 ألف 
من تاورغاء.

كما أن ليون لم يخف دعمه للمؤمتر 
الوطني املنتهية واليته والذي يقوده نوري 
أبو سهمني. ليون الذي أدان هجوم اجليش 

الليبي على طرابلس، لم يقم بذات العمل 
أثناء اجتياح ورشفانة.

ليون اآلن يقوم باستنساخ النموذج 
العراقي ويقدم برنامجا يؤكد أن ليبيا حتت 
الوصاية الدولية، حيث ألغى البرملان وألغى 
اجليش الليبي ولم يتحدث عن جمع أسلحة 

امليليشيات، وهدد عبدالله الثني بسحب 
الشرعية منه، وطرح أجساما تشريعية 

وتنفيذية غير دميقراطية وليست خاضعة 
للنقاش متاما كما فرضت الواليات املتحدة 

رؤيتها بعد احتاللها للعراق.
أمر ليون بتشكيل مجلس حكم ومجلس 

رئاسة ومجلس للبلديات وحكومة، وحرم 
الليبيني حتى من اختيار إدارتهم احمللية 

ولهذا فإن الفلسطينيني الواقعني حتت 
االحتالل، يتمتعون مبزايا أكثر من الليبيني 

اليوم.

هذا السيناريو لن يحل املشكل الليبي 
بل سيساهم في تعقيده، وأكثر ما نخشاه 
أن القبائل الليبية ستتحول إلى حاضنة 
لإلرهاب، متاما كما حدث للمثلث السني 

في العـراق، وأن تدخل ليبيا حالة فوضى 
وحروب أهلية قد تستمر سنوات طواال، 

ألن ليون وافـق على بقـاء امليليشيات وعدم 
تسليم أسلحتها، ورمبا حتى على متويلها 

من خزينة الدولة الليبية املفلسة.

* كاتب ليبي

هل ينجح ليون في استنساخ النموذج العراقي في ليبيا

برنادينو ليون لم يخف 

دعمه للمؤتمر الوطني 

املنتهية واليته والذي 

يقوده نوري أبو سهمني

«فرنســـا تدين بحزم أعمال زعزعة اســـتقرار اليمـــن التي يقوم بها 

التمـــرد الحوثي، وتدعـــو الذين يدعمونـــه إلى االبتعـــاد عنه فورا 

والعودة إلى العملية السياسية».

رومان نادال
الناطق باسم وزارة اخلارجية الفرنسية

«األحداث األخيـــرة في اليمن أدت إلى تفاقـــم الوضع الهش أصال 

بشـــكل خطير فـــي البـــالد، وقد تكـــون لهـــا تداعيـــات إقليمية 

خطيرة، وأنا مقتنعة بأن العمل العسكري ليس حال».

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية االحتاد األوروبي 

«أطـــراف النزاع الليبي تفاعلت بإيجابية مع مقترحات الوثيقة التي 

قدمتهـــا بعثة األمم المتحدة، والتي تعد قاعدة بالنســـبة إلى هذه 

األطراف، ما يعني أنها مطالبة بالتجاوب معها».

برنادينو ليون
مبعوث األمم املتحدة للدعم في ليبيا

ّ
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} متردت تونس على ربيعها الذي كان 
يفترُض أن يشبه ربيع اآلخرين. من عتمة ما 
تعيشه املنطقة َعُظم الوميض التونسي حتى 

أنتج نورا ال نعرُف كيف جنا من ظالمية منهج 
ومنطق يسود املنطقة منذ سنني. رمبا جنتهد 

في تفسير اللحظة ”البوعزيزية“ التي وَلدت 
هذا التسونامي في كل املنطقة، ورمبا ننهمُك 
في فك طالسم الوصفة التي أخرجت تونس 

والتونسيني من أتون ما تشهده ليبيا واليمن 
وسوريا والعراق.. إلخ، إال أن االستثناء 

التونسي، الراهن خصوصا، يبقى عصيا على 
التعقلن في زمن اجلنون.

تنحدر فرادة تونس من حكاية االستقالل 
الذي، ومن خالل البورقيبية، أسس لنظام 

سياسي اجتماعي تقصد أال يشبه مزاج 
املنطقة. قدم احلبيب بورقيبة، منذ صيف 
1957، خلطة حترت جر البلد نحو حداثة 
املستعمر الراحل نفسه. في تلك اخللطة 
تناقض بنيوي ما بني مفهوم االستقالل 
ونزوعه إلى القطع مع املاضي، ومفهوم 

العصر املعترف بأن حقبَة االستعمار جزء 
من هوية تونس وجب الدفاع عن خصالها. 

وإذا ما كان التمرين مستحيال ال يستقيم مع 
فكرة الثورة والنضال على ما شاع في تلك 

الفترة، وإذا ما كانت جتارب املنطقة أفرجت 
عن دموية وتوتاليتارية وشعبوية سوقية، فإن 

النموذج التونسي عكس سياقا من خارج أي 
سياق، وأتى بلغة ولهجة تتحدران من عقالنية 

”ديكارتية“، متخلصتني من أي أيديولوجيا 
نافرة من مزاج التونسيني.

من اجلائز اإلقرار بأن كاريزما الزعيم 
احلبيب بورقيبة ألقت بظاللها على الوجهة 
التي راح البلد نحوها، لكن منطق األشياء 
يفرض التسليم بأن رجل االستقالل لم يكن 

ليفرض رؤاه على شعب آخر غير ما هو عليه 
في تونس، ذلك أن في الطينة التونسية، 

التي أنتجت بورقيبة نفسه، ما يجعلها بيئة 
حاضنة خلطاب الزعيم وفرادته.

في حلظة انفجار الشارع التونسي بحدث 
محمد البوعزيزي، يوم 17 ديسمبر 2010، بدا 
أن احلراك التونسي يشبه تونس. في جلبة 
الشارع ما يذّكر التونسيني بأحداث مماثلة 

شهدها البلُد بقيادة نقاباته ومعارضيه 
لتصحيح األداء البورقيبي نفسه (أشهرها 

ثورة اخلبز في يناير 1984). يعترف 
املراقُب للشأن التونسي بالتقدير الذي يكّنّه 

وخياراته  التونسيون لـ”املجاهد األكبر“ 
الداخلية واخلارجية التي لم تذهب مذهب ما 

شاع من ناصرية وبعثية ويسارية. يالحظ 

املراقب لتاريخ تونس أن الناس خرجوا على 
زعيمهم عدة مرات ألسباب تونسية تتعلق 

بالشأن التونسي، ولم يهتزوا ملزاج عربي بثته 
الناصرية غداة خطاب أريحا (مارس 1965).

في حلظة انفجار الشارع التونسي بحدث 
محمد البوعزيزي، بدا أن تونس تستوحي 

حراكها من نفسها وتاريخها وثقافتها 
وعاداتها. بدا خروج زين العابدين بن علي 
والتدابير السياسية والعسكرية واإلدارية 

التي اتخذت ملقاربة األزمة صادرة عن 
مؤسسات دستورية عريقة ال تربكها الزالزل. 

بدت الشخصيُة التونسية ناضجة عاقلة 
محّصنة من اإلصابة باحلمى التي انتشر 

وباؤها في ميادين الربيع القريبة والبعيدة.
اعترف العالم، كما اعترف التونسيون بأن 
إدارة عتيقة مخّصبة باخلبرة حمت تونس من 
األعراض اجلانبية اخلطيرة لثورة التونسيني. 
تذّوق التونسيون حضور الدولة وأدواتها في 

يوميات أزمتهم. بقيت البنى التحتية تعمُل 
ال تشوبها شائبة في عّز الفوران الشعبي 

املكتسح للشوارع. حتى فواتير اجلباية دأبت 
تصل إلى املواطنني، بحيث تصّرف اجلميع، 
مواالة ومعارضة، حتت سقف الدولة التي ال 

تغيب، وهو متاما عكس ما حصل في ميادين 
الصراع العربية األخرى.

منذ بورقيبة انتهاء بقائد السبسي 
حافظت تونس على العقالنية ديدنا للسلوك 

السياسي. لم متارس تونس علمانية 
أتاتوركية فّجة، لم تلتصق بخيارات غربية 

حداثوية متقدمة، ولم تركب موجات صوتية 
لتحرير فلسطني. هي هذه الوسطية التي تعّبر 

عن اعتدال غير مصطنع، وعن مقاربة ماهرة 
في إدارة شؤون التونسيني في تونس، كما 

إدارة شؤون تونس مع العالم.
ال ميكن مقارنة االستبداد التونسي مبا 
راج من استبداد في املنطقة العربية. ولئن 

أخذنا بعني االعتبار أن االستبداد هو ما ساد 
بلدان املنطقة مبناسبة استقاللها، فإن احلكم 
التونسي بطبعتْيه، بورقيبة وبن علي، حافظ 

على مستوى من الرعونة يكاد يكون نسبيا 
في بيئة ما مورس في بلدان كليبيا وسوريا 
والعراق. جتري تلك املقارنة وفق غياب ألي 

منوذج دميقراطي في العالم العربي، باستثناء 
لبنان ألسباب تتعلق بخصوصية البلد.

في مترِد تونس – االستقالل على املزاج 
العربي، ما يشبُه متردها احلالي على هذا 
املزاج. تأسس مشروُع بورقيبة على بناء 

الدولة عمادا للوطن، فلم يتخّيل التونسي 
نفسه دون هذه الدولة. وحني ثار التونسيون 

على بن علي وقبله على بورقيبة، فإنهم ثاروا 
على احلاكم ال على الدولة. تتمرد تونس اليوم 

من خالل هذه الدولة وشروطها، التي لم تعد 
في العصر الراهن، إال دستورية دميقراطية، 

خامتها عقد اجتماعي يخرج عن إجماع 
يتناسل من حوار جامع. هي وصفة ناجعة 
ذات فعالية مضمونة، تسري على سياقات 

تتجاوز بلد املنشأ تونس.
هذا ما يريُد اإلرهاب قتله في تونس. 
تعافت الدولة احلديثة من صراع مع آفة 
اإلسالم السياسي من حيث أنه املصدر 

الوحيد للحكم والتشريع. حتى حركة 
النهضة، مبا هي من صدى محلي لفكر 

اإلخوان املسلمني، ”َتَتْونست“ (رمبا تأثرا 
بالهزمية اإلخوانية املصرية)، مبعنى أنها 

استسلمت لشروط إنتاج السلطة في تونس 
بغّض النظر عما ُيوحى به من خارج احلدود. 
على أن اجلهادية التونسية، سواء من خالل 

األعداد القياسية التي تقاتل في اخلارج 
(2800 يقاتلون في سوريا، حسب الداخلية 
التونسية)، أو تلك الناشطة في الشعانبي 

على احلدود مع اجلزائر، وصوال إلى متددها 
نحو الداخل، على ما شهده حدث متحف 

باردو، فإنها، باتت أداة مسّخرة بقوة، لتدمير 
النموذج التونسي، من حيث أنه ترياق قابل 

لالنتشار ليشّكل أساسا ملعاجلة آفات املنطقة.
رمبا على التونسيني، دون غيرهم، كشف 
”اخللل“ داخل األجهزة األمنية، حسب تعبير 
الرئيس الباجي قائد السبسي، والذي أتاح 

تنفيذ املجزرة. رمبا على التونسيني، دون 
غيرهم، االهتداء إلى أجوبة تفّسر رواج 
التطرف الديني لدى شرائح من مجتمع 

البلد في عصر ما بعد بن علي. ورمبا 
على التونسيني، حكومة وأحزابا وتيارات 
ومنظمات مجتمع مدني، أن مييطوا اللثام 

عن آليات ترعرع أصولية دينية متطرفة في 
بلد تعلَمن فيه النظام السياسي والتربوي 

واالجتماعي منذ االستقالل. واضح أن املسألة 
ال تتعلق بأزمة اقتصادية أو عوز اجتماعي، 
ذلك أن التطرف لطاملا جّند في صفوفه أبناء 

العائالت امليسورة، كما األقل يسرا.
في موسِم منطق امليليشيات الذي يروُج 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، 
تبدو الدولة مالذا وحيدا ومنظومَة تعايش 

وحيدة وسقَف وحدة وحيدا. في موسم 
اخلطاب الديني واملذهبي املتمّثل في اإلسالم 

السياسي بكل طبعاته، ابتداء من املسماة 
”معتدلة“ وانتهاء باملسماة ”إرهابية“، تبدو 

الوسطية والعقالنية منهجا وفلسفة وعبقرية 

إلدارة التعّقد في مجتمعاتنا ومقاربة التنّوع 
في معتقداتنا. ومن ال يريد للدولة والعقالنية 

أن تسودا، ليعتاش من تقليعة الفوضى وعبث 
امليليشيات، فله ثأر كبير ضد تونس، ومن 

دفع باإلرهاب مؤخرا إلى أحضان العاصمة، 
يخطط حلرب تدميرية تطّبع احلال التونسي 

بحال البراكني في كل املنطقة.
لطاملا اعتبرت أدبيات التطرف أن 

الدميقراطية هي ”بدعة“ غربية ال تنطبق 
على بالد املسلمني. فاحلاكمية لله وليست 

للشعب، وبالتالي ليست للبرملان الذي أعلن 
بيان ”داعش“ أنه كان املستهدف في باردو. 

وفي انتماء اجلهادية إلى سلف ال ميّت بصلة 
لراهن، فإن تلك اجلماعات متقت حياة العصر، 

وتقتُل كل فرح متثله سياحة وسواح.
من أراد قتل السياح األجانب في متحف 
باردو، أراد أن يقتل إميان العالم باالسثناء 
التونسي، كما إميان التونسيني بتجربتهم 

الذاتية. تستهدُف العملية القذرة قلب 
املؤسسات الدستورية التونسية، كما ضرَب 
القطاع السياحي وما يعنيه ذلك لالقتصاد 

التونسي وعافية التونسيني (400 ألف يعملون 
في السياحة في تونس). وإذا ما كانت تونس 
عدوا للظالميني اجلدد، فإن احلرب طويلة، ال 

تنفصل عن تلك التي ُتخاض في كل الساحات 
ضد اإلرهاب.

يعتبُر االحتاد األوروبي أنه املستهدف 
األول من عملية باردو (القاعدة نفذت عام 2002 
تفجيرا انتحاريا في مدخل كنيس يهودي في 

جربة أودى بحياة 14 سائحا غالبيتهم من 
األملان). الهدف أوروبي في تونس، ومعظم 
الضحايا أوروبيون يسقطون في تونس. 

أوروبا مستهدفة من جديد، وهذه املرة 
مباشرة (بعد باريس وكوبنهاغن)، بحيث 

باتت أوروبا ذاهبة إلى تدبير نوعي يرّد عنها 
أيضا ما يقذُف به العبث في ليبيا (حيث تلقى 
منفذا هجوم باردو تدريباتهما) من أخطار ال 

يبعدها إال الفاصل املائي للبحر املتوسط.
قد متّثل عملية باردو فائَض قيٍح يخرج 
من ورٍم بات يهدُد كل منطقة شمال أفريقيا. 

وقد جتوز مراقبة التطورات املقبلة في ليبيا، 
كما تطور املوقف اجلزائري (املتحّفظ على أي 

تدخل خارجي)، كما حراك األوروبيني بشأن 
أمنهم، الستنتاج مآالت ما بعد اجلرمية. يبقى 
أن تونس متّثل للعالم، باملعنى اجليوسياسي، 

كما للتونسيني، باملعنى الوجودي، حالة 
استثناء وجبت صيانتها والدفاع عن فرادتها.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

تونس: االستثناء المقلق

«الهـــدف مـــن العمليـــة اإلرهابيـــة فـــي تونـــس ضـــرب المســـار 

الديمقراطـــي المتميـــز الذي انتهجتـــه تونس منـــذ 2011، لكن 

تونس تبقى رمزا لالستقرار والنجاح».

دونالد كابيروكا
رئيس البنك األفريقي للتنمية

«قررنا تنظيم مســـيرة كبرى شـــعبية يـــوم 29 آذار يحضرها ربما 

كل قـــادة الدول في العالـــم، وأريد توجيه نداء لكل التونســـيين 

للمشاركة في المسيرة للتعبير عن التضامن ضد اإلرهاب».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«خطـــاب الجماعـــات التكفيريـــة التـــي تقتل باســـم الدين، ليس 

لـــه انتمـــاء لإلســـالم، وإنما هـــو خروج عن اإلســـالم، ديـــن الرحمة 

والتسامح والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة».

الطيب الغزي
إمام وخطيب جامع عقبة بن نافع في القيروان

} دائما هناك شيء ظاهر ملموس وراسخ 
في الذاكرة، باملقابل هناك ما هو غاطس 

أو مطموس رمبا مت حذفه، وغالبا ما يكون 
مدانا من قبل َكَتَبة تاريخ السلطة القائمة، 

وهي سلطة منتصرة، ما يهمنا اجلزء األكبر 
من تاريخ املهزومني، وعلى األعم تراثنا 

يزخر بوجه األشياء، أما ظهرها فيقع في 
منطقة مظلمة، وكثيرًا ما يفاجئنا على أرض 

الواقع لنتبني مدى جهلنا وانغماسنا في 
التفسيرات اجلاهزة وبديهيات مسطحة، 

لن تؤدي إال إلى واقع ما نراه على األرض 
من عنف واستالب ألبسط اشتراطات حقوق 

اإلنسان.
اإلرهاب، مفردة من الظهر، امليليشيات 

أيضا من القفا املظلم، واملشروع الديني 
أو املذهبي يتم احتكاره بفضل االنتصار 
السياسي والهيمنة على مقدرات الدولة.

عطالة في تاريخ العقل الديني، وفائض 
شعور متزايد بتضخم نسب البطالة 

اإلنسانية، ومهما كانت األفعال وردودها 
فنحن أمام استعارات في االستخدام، على 

الرغم من تطور الفكر السياسي والدستوري 
ومفاهيم القانون الدولي، لكننا عايشنا فعال 
أمميا متثل باحلصار على دولة مثل العراق 
استمر 13 عاما، ضحيته املاليني من البشر، 

في مقدمتهم األطفـال والنساء، خاللها 
لم تكن تشغـل رأس العالم ونتاج تطوره 
املضيء قضايا حقوق اإلنسان، وللذاكرة 

كانت بغداد تودع اآلالف من أطفالها شهريا 
بسبب نقص الدواء والغذاء، حينها قالت 

مادلني أولبرايت وزيرة اخلارجية األميركية 
في ردها عن تلك اإلبادات جراء احلصار 

”إنها تستحق، ألنها ضحايا مستقبل 
البشرية ومستقبل العراق بعد اخلالص 

من الدكتاتورية“. علما أن أولبرايت كانت 
ترعى مشـاريع تتعلق بالتنميـة البشرية 
واإلنسانية وتدافع بشراسة عن حقوق 

احلياة.
احلصار ونتائجه، االحتالل ونتائجه، 
االعتقاالت العشوائية ونتائجها، فضائح 
أبو غريب ونتائجها، إذالل اآلخر، إقصاء 

اآلالف واملاليني من احلياة، تهميش جتمعات 
سكانية كاملة، السجون األميركية وزج 

الكثيرين فيها واختالطهم مع التنظيمات 
واأليديولوجيات املختلفة، كأنهم أرادوا 

تخريج االرهابيني بامتياز، ”قانون 4 إرهاب“ 

واملخبر السري، عدم وجود مصاحلة وطنية 
حقيقية، غياب املؤسسة العسكرية العراقية 

بقرار ومطـالب زعماء عراقيـني وموافقة 
برمير احلاكم العسكري، عدم النظر في 

مطـالب الناس املشروعة، تفاصيل كثيـرة 
متتد إلى الصراع األميركي السوفيتي، 

وبعدها األميركي الروسي، مع والدة املسخ 
املذهبي الذي هو صناعة الوجه املهمل 

واحملذوف من مصارحة الذات، ومنوه مع 
جتاهل الفقر والتنمية في العديد من دول 

عاملنا العربي واإلسالمي، وظهور املشاريع 
اإلمبراطورية القدمية وحلم عودتها في 

ظل غياب الرادع الدولي، ونشوء منظومات 
املخابرات احلامية لألنظمة التي تتعاطى 

بسلوكيات املنظمـات السرية، منهجية 
تفتيت ما بعد احلرب العاملية األولى، 

ثم نـزوع العالم إلى التكفير عـن محارق 
اليهود الهتلرية وتعويضهم بوطن ديني 
في فلسطني، وما نتج عن ذلك من صراع 

بقاء وهوية، حتى وصلنا إلى سقوط دول 
وتدميرها وحتطيم حلمها احلضاري، بسبب 

ربط بعض حكام العرب مصيرهم ومصير 
شعوبهم بقضية حترير فلسطني، حتى 

صارت فلسطني مزادا لبقاء احلاكم ودعمه 
من قبل دول املال، بعضهم ذهب ضحية 
إلميانه احلقيقي واآلخر وجدها طريقا 

وسلوكا إلدامة أكبر وأطول كذبة لشعارات 
املواجهة واملمانعة واملقاومة، وآخرها 

ارتباط القدس بالفيلق اإليراني، الذي يقدم 
قادته نصائحهم ومشورتهم في معارك 

حترير تكريت، والتي مت استبدالها بالعودة 
إلى مفردة احلصار سيئة الصيت.

اليوم، املعارك نخوضها بني العاطلني 
عن احلياة وارتباطهم بتراث املهزومني، 

وفي وقفة مع توقف التقدم نحو استرجاع 
تكريت من املسلحني واملتشددين وحتت 
كل التسميات، شعـرت أميركا أن القوات 
العراقية محرجة مببالغتها، ومع تشنج 

اإلعالم اإليراني واحلكومي العراقي 
والناطقني الرسميني باسم احلشود الشعبية، 

مت تطـويق تكريت وقطع اإلمدادات عنها، 
املدة الزمنية غير محددة، قد تستمر شهرا 

أو أكثر.
املقاربة حاضرة بني احتالل العراق بعد 

13 سنة من احلصار وحصار تكريت، إذا 
كان في تكريت مدنيون فاملصيبة صارخة 

في فرض احلصار، وإذا كانت خالية من 
املدنيني فحجة احلفاظ على املدينة ومبانيها 

غير مقنعة ألن القصف واستمراره ملدة 
طويلة إلضعاف الواقع العسكري سيكون 

نتيجة منطقية لتقليل اخلسائر، ومع 
الطلعات االستطالعية للطائرات األميركية 
وطلب احلكومـة العراقية الدعـم من طيران 

التحالف، فإن تدمير تكريت صار على جدول 
مباحثات النووي اإليراني مع إبقاء مأساة 
النازحني من أهلها وإطالة أمد معاناتهم، 

وبني تلغيم الطرق املؤدية إلى املدينة 
وتفخيخ املباني وزراعة العبوات تبدو 

تكريت برميال متفجرا.
وفي حالة إطالة احلصار والقصف 

سيكـون حال مقبوال لتـدني القدرات 
العسكرية للمهاجمني قليلي اخلبرة، الذين 

مت دفعهم إلى ساحات املعارك، إما باحلماسة 
املذهبية أو على طريقة التحفيز القبلية، وفي 

كل األحوال كان هذا الفشل من بني أسباب 
وضع العراق في الترتيب اخلامس عشر 

عربيا على جدول القدرات العسكرية القتالية 
ضمن دراسة تبنتها إحدى املؤسسات 

العاملية.
العراق ميضي متسارعا إلى تفتيت 
اجليش النظامي، والتباهي مبنجزات 

امليليشيات وجتيير االنتصارات لها، وإعداد 
املستقبل ألرضية قوى مسلحة تأثيرها 

سيكون أكبر من اجليش التقليدي في حماية 
الواقع السياسي، ما يزيد األمر سوءا 

احلديث عن األغلبية السكانية واألغلبية 
القومية واألغلبية املذهبية، وأخطرها إثارة 
الصراعات بعد مجزرة سبايكر وبشاعتها، 
حيث مت استخدامها كورقة ملنع التواصل 

بني العشائر، وتعرض بعضهم لالنتقام ألنهم 
مدوا أيديهم إلى عشائر اجلنوب، وأخيرا 

طفت على السطح الصراعات العشائرية، حد 
استخدام األسلحة الثقيلة بني أبناء العشائر 

املتجاورة عبر مئات السنني، وهو مؤشر 
على غياب القانون.

الدولة الدينية واملذهبية في العراق تريد 
أن تقنعنا بأننا مجموعة قبائل متناحرة، 

وأن احلل لن يأتي إال بخبرة قادة فيلق 
”القدس“ لبالد فارس مبساعدة طيران 

”الشيطان“ األميركي.
دائما نستمع إلى من يقول لنا: نحن 

نحارب من أجل املستقبل، واملستقبل دائما 

يحمل لنا املزيد من املقابر اجلماعية، 
للمحذوفني من قبل َكَتَبة تراث السلطة.

* كاتب عراقي

رسائل متأخرة من زمن الحصار

أدبيات التطرف لطالما اعتبرت 

الديمقراطية «بدعة» ال تنطبق 

على بالد المسلمين. فالحاكمية 

لله وليست للشعب، بالتالي 

ليست للبرلمان الذي أعلن بيان 

«داعش» أنه المستهدف في باردو

الدولة الدينية واملذهبية في 

العراق تريد أن تقنعنا بأننا 

مجموعة قبائل متناحرة، وأن 

الحل لن يأتي إال بخبرة قادة فيلق 

«القدس» لبالد فارس بمساعدة 

طيران «الشيطان» األميركي
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233اقتصاد 2030
مليار دوالر كلفة مشروع مفاعل الطاقة النووي التركي أكويو 

الذي تعتزم روســـيا إنشاءه، في والية مرسني على ساحل البحر 

األبيض املتوسط.

مليون دوالر قيمة غرامة مالية فرضتها وزارة العدل األميركية 

على شـــركة شـــلومبرغر أويـــل املصنعة ملعدات آبـــار النفط 

النتهاكها العقوبات على إيران والسودان.

 مليـــون برميل من البترول تخزنها إيران على منت أســـطولها 

من ناقالت النفط العمالقة، مع استمرار القيود على مبيعاتها 

النفطية بسبب العقوبات الغربية  املفروضة عليها.

◄ قالت وزارة الكهرباء العراقية، 
إنها تحتاج إلى نحو 1.1 مليار 

دوالر إلصالح البنى التحتية لقطاع 
الكهرباء الذي تضرر تبسبب المعارك 

مع تنظيم داعش اإلرهابي في عدد 
من المحافظات.

◄ تركت منطقة اليورو الباب 
مفتوحا أمام الحكومة اليونانية 

للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار 
دوالر لدعم نظامها المصرفي بشرط 

تقديمها خطة إلجراء إصالحات 
اقتصادية وجدوال زمنيا لتنفيذها.

◄ استبعد وزير خارجية التفيا 
إيدغارز رينكفيتشز أن يتوصل 

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
بنهاية العام الحالي، إلى اتفاقية 

التجارة الحرة التي يجري التفاوض 
بشأنها، في ظل استمرار الخالفات 

بينهما.

◄ توقعت وزارة االقتصاد والتجارة 
القطرية، أن يرتفع الناتج المحلي 

اإلجمالي غير النفطي لقطر بنسبة 12 
بالمئة في عام 2016، بمقارنة سنوية 

ليصل إلى 204 مليار دوالر.

◄ نفت وزارة الطاقة والموارد 
الطبيعية التركية احتمال تأخر إنجاز 
مفاعل الطاقة النووي األول في تركيا 

إلى العام 2022، مؤكدة أنه سيتم 
افتتاحه في موعده المحدد عام 2019.

◄ قالت مؤسسة البترول الكويتية 
أمس، إنها اتخذت إجراءات 

وخطوات أمنية احترازية لحماية 
القطاع النفطي، موضحة أن تعزيز 
اإلجراءات األمنية يأتي على خلفية 

تطورات الوضع في اليمن.

◄ وّقع الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية اتفاقية قرض مع 
بنك كوبا الخارجي بقيمة 25.5 مليون 

دوالر لإلسهام في تمويل مشروع 
إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب 

والصرف الصحي في هافانا.

باختصار

} طوكيــو –  أثـــارت العملية العســـكرية التي 
بدأتهـــا الســـعودية وحلفاؤهـــا ضد ميليشـــيا 
الحوثي الشيعية في اليمن، المخاوف من تعطل 

إمدادات النفط من منطقة الشرق األوسط.
وتخشـــى الـــدول المســـتوردة للنفط من أن 
تتوسع دائرة الحرب في المنطقة، ما يهدد أمن 
شـــحنات النفط عبر ممر مضيق بـــاب المندب 
المالحـــي وهو بوابة الطاقـــة الحيوية ألوروبا 
وآســـيا والواليات المتحدة، لكن المســـتوردين 
اآلســـيويين قالوا إنهم ال يشـــعرون بالقلق من 

حدوث تعطل لإلمدادات.
وصعـــدت العقود اآلجلة لخـــام برنت أمس، 
إلـــى 58.62 دوالر للبرميل بزيـــادة بلغت نحو 4 
بالمئة عن آخر تســـوية، وكانـــت قد وصلت في 
وقت ســـابق إلـــى مســـتوى 59.7 دوالر للبرميل 

بزيادة بلغت حوالي 6 بالمئة.
ويمكـــن أن يـــؤدي إغـــالق مضيـــق بـــاب 
المنـــدب الذي يربط البحـــر األحمر بخليج عدن 
وبحر العـــرب، إلى منع  الناقـــالت من الخليج 

مـــن الوصول إلى قناة الســـويس وخط أنابيب 
ســـوميد ويحولها لإلبحار حول قـــارة أفريقيا 
للوصول إلى المحيط الهندي، ما يزيد من وقت 

الرحلة والتكاليف لطول المسافة بكثير.
وتخشـــى مصـــر التي تشـــارك فـــي عملية 
”عاصفة الحزم“ أيضا من تضرر مصالحها، في 
حـــال أغلق مضيق باب المنـــدب، وقالت، إنه ال 
يمكنهـــا أن تقف مكتوفة األيـــدي وهي ترى أن 

مصالحها عرضة للخطر.
وتقلـــل مصادر في قطاع النفط، من مخاوف 
توقـــف اإلمدادات لفتـــرة قصيرة، مشـــيرة إلى 
أن هنـــاك تخمة في معروض الخام باألســـواق 
العالميـــة لتعويـــض أي تراجع فـــي صادرات 
اليمن لمشـــترين مثل الصين طالما لم يتســـبب 

الصراع بتعطيل أكبر لإلمدادات.
ويصّدر اليمن من قطاع ”المســـيلة“ النفطي 
الذي يحتل المركز األول بين القطاعات النفطية 
اليمنيـــة، ما بين 1.4 و1.5 مليون برميل من نفط 

خام المسيلة شهريا تشتري الصين معظمه.

وقـــال مصدر فـــي قطاع النفـــط بالصين إن 
كمية واردات النفـــط اليمني إلى الصين تعتبر 
صغيرة نسبيا ويمكن استبدالها بسهولة بخام 

من غرب أفريقيا.
وبلغت واردات النفط الصينية من اليمن في 
أول شـــهرين من العام الحالي، نحو 4.5 مليون 
برميل بارتفاع بنحو 315 بالمئة مقارنة سنوية.
وأغلق قطاع الشـــحن في اليمن كل الموانئ 
الرئيســـية، بعد ما شنت الســـعودية وحلفاؤها 
العسكرية على ميليشيا  عملية ”عاصفة الحزم“ 
الحوثـــي التـــي توصـــف بأنهـــا ذراع إيـــران 

العســـكرية فـــي المنطقة والتي اســـتولت على 
الحكم بقّوة السالح.

 وقال مصدر في قطاع الشـــحن ”أغلقت كل 
الموانـــئ الرئيســـية التي تضم عـــدن والمكال 

والمخاء والحديدة، بسبب تفاقم الصراع�.
ويواجـــه اليمن أزمة ماليـــة خانقة، تفاقمت 
بعد سيطرة الحوثيين على الحكم بقوة السالح، 
خاصة بعد أن أوقفت دول الخليج مســـاعداتها 
التي تعد شـــريانا ماليا مهم لالقتصاد اليمني، 
كمـــا تســـببت االضطرابات األمنيـــة في تضرر 
القطـــاع النفطـــي، وفي فرار عدد من الشـــركات 

النفطية األجنبية المشغلة لعدد من الحقول.
وكان البنك المركزي اليمني ذكر في بيانات 
صـــدرت الشـــهر الماضـــي، أن عائـــدات النفط 
انخفضـــت في العام الماضي بنحو مليار دوالر 
بســـبب تدهور أســـعار النفط العالمية وأعمال 
التخريـــب التـــي طالـــت األنابيـــب، مضيفا أن 
العائدات تراجعت مـــن 2.6 مليار دوالر في إلى  

1.6 مليار دوالر في عام 2014.

} باريــس – قالت متحدثة باســـم شركة توتال 
النفطية الفرنسية، إن الشركة اتخذت إجراءات 
أمنية قصوى في مواقعها باليمن حتســـبا ألي 
طارئ، في ظـــل االضطرابات األمنية، والعملية 
العسكرية التي تقودها السعودية ضد ميليشيا 

احلوثي.
وأضافـــت أن العمليـــات في محطة شـــركة 
الغاز الطبيعي املسال في اليمن تسير كاملعتاد، 
لكن متابعـــني لتطورات األوضـــاع توقعوا أن 
تؤثـــر التطـــورات األخيرة على عمل شـــركات 

النفط التي تشغل القطاعات النفطية اليمنية.
وأضافوا أنه إذا استقرت األوضاع وأمكن 
للرئيس عبدربه منصور هادي املدعوم خليجيا 
ودوليـــا، اســـتعادة احلكـــم، فـــإن القطاعـــات 
النفطية ســـتعود إلى مستوى إنتاجها السابق  
مع عودة الشركات األجنبية التي غادرت اليمن 

بعد استيالء احلوثيني على السلطة.
وقالت شـــركة النفط الفرنسية، إن مواقعها 
في اليمن لم تتأثر بالعمليات العسكرية، وتقع 
محطة الغاز املســـال التي تديرها توتال وتبلغ 
طاقتها حوالي 6.7 مليون طن ســـنويا على بعد 

نحو 400 كيلومتر إلى الشرق من عدن.
وفي ينايـــر املاضـــي، رفعت توتـــال حالة 
القوة القاهرة التي استمرت أسبوعني وأعقبت 

تدهور األوضاع األمنية بعد انهيار احلكومة.

توتال الفرنسية تؤمن 

مواقعها في اليمن

} متعامل في بورصة الكويت يتابع التعامالت أمس بعد أن انخفض املؤشر الرئيسي بنحو 2.4 باملئة رغم ارتفاع أسعار النفط بعد التدخل العسكري 
السعودي في اليمن.

{عاصفة الحزم} ترفع أسعار النفط وتثير المخاوف من تعطل اإلمدادات

املالحي  املندب  بــاب  مضيق 

الطاقة  إلمدادات  بوابة  يعتبر 

الــحــيــويــة نــحــو أوروبــــا وآســيــا 

والواليات املتحدة

◄

} دبــي - توقـــع محللـــون أن تتمكن أســـواق 
واقتصادات دول الخليج من التأقلم مع تطورات 
الوضع فـــي اليمن وأن تتجاوز هـــذه المرحلة 
دون تأثير كبير، بناء على شـــواهد سابقة حين 
دخلت العام الماضي جماعات متطرفة العراق.

وأثارت الهجمات الجوية السعودية على مواقع 
للحوثييـــن في اليمن أمس مخاوف من توســـع 
الصراع في المنطقة الغنية بالنفط، ما قد يؤثر 

على مستوى اإلنتاج والصادرات النفطية.
وتراجعت أســـواق األســـهم أمس في دول 
مجلـــس التعاون الخليجي الــــ 6 مع انخفاض 
المؤشر الرئيســـي للسوق السعودية بنسبة 1 

بالمئة بعد هبوطه أول أمس بنسبة 5 بالمئة.
لكن مؤشـــرات أخرى في الســـوق لم تتأثر 
بشـــكل يذكر، فقد شهدت الســـندات الخليجية 
تحركات محدودة للغاية، بينما ارتفعت تكاليف 
التأمين على الديون التي تستخدم للتحوط من 
العجز عن سداد الديون السيادية بشكل طفيف.

وعـــزا الكثير مـــن المحلليـــن الهبوط الذي 
شهدته البورصة الســـعودية وأسواق األسهم 
الخليجيـــة األخرى هذا األســـبوع إلى مبيعات 
لجني األرباح والقلق بشـــأن نتائج الشـــركات 
للربـــع األول من العـــام أكثر مـــن كونه نتيجة 

لمخاوف جيوسياسية.
وقال شاكيل ســـاروار رئيس إدارة األصول 
لـــدى شـــركة األوراق المالية واالســـتثمار في 
البحرين ”إذا اســـتمر الوضع على ما هو عليه 
ولم يتســـع نطاقه فإن األسواق ستستقر وربما 

تتعافى“.
وأشار توماس بايرن نائب رئيس مجموعة 
المخاطـــر الســـيادية لـــدى موديز إنفســـتورز 
ســـيرفيس لوكالـــة رويترز، إلى أنـــه بناء على 
ما نراه يتكشـــف حاليـــا، فإنه إذا تـــم احتواء 

الصراع في اليمـــن فلن نغير تقييمنا للمخاطر 
الجيوسياسية التي تتهدد دول مجلس التعاون 

الخليجي“.
وقال مديـــرو صناديق ومحللـــون، إن ذلك 
يرجـــع إلى أن دول مجلـــس التعاون الخليجي 
أظهرت في األعـــوام القليلـــة الماضية قدرتها 
علـــى حمايـــة اقتصاداتهـــا مـــن التهديـــدات 
الجيوسياســـية مثل االضطرابـــات في العراق 

وانتفاضات الربيع العربي في 2011.
وقال ســـيرغي ديرجاتشـــيف مدير محافظ 
ديون األسواق الناشئة لدى يونيون إنفستمنت 
برايفتفوندس فـــي ألمانيا والتـــي تدير ديون 
أســـواق ناشـــئة بقيمة 11 مليـــار دوالر، إنه ال 
يتوقـــع أن يؤدي الصراع فـــي اليمن إلى إعادة 
تقييم واســـعة النطاق لالســـتثمارات في دول 

مجلس التعاون الخليجي.

وأضـــاف ”ســـيكون تأثيـــر ذلك علـــى دول 
الخليـــج الرئيســـية مثل قطر ودولـــة اإلمارات 
ضئيـــال من حيـــث محافظها للديـــون“ مضيفا 
أن أي عمليـــات بيـــع للســـندات مـــن جانـــب 
المســـتثمرين األجانب ستعوضها المؤسسات 
المحلية بعمليات شراء عند مستويات أرخص.
وقال سليم خوخار الذي يدير أصوال بقيمة 
ثالثـــة مليـــارات دوالر كمدير لألســـهم في بنك 
أبوظبي الوطني، إن الصراع في اليمن يشـــكل 
قلقـــا سياســـيا لكنه لن يؤثر بشـــكل كبير على 

اقتصادات المنطقة.
وتابع ”ال أعتقد أن ذلك سيشكل عائقا أمام 
اآلفـــاق االقتصادية بشـــكل عام لـــدول مجلس 
التعاون الخليجي. الضعف في ســـوق األسهم 
ســـيكون قصير األمد ومـــن المنتظـــر أن تبدأ 

السوق في االستقرار والتعافي“.

ويرى المحللون أن انكشـــاف دول مجلس 
التعـــاون الخليجي علـــى اليمن مـــن الناحية 
االقتصادية، يكاد يكون معدوما وربما أقل من 
العـــراق، حيث تمارس بعض شـــركات الطاقة 
واالتصاالت الخليجية عمليـــات كبيرة تأثرت 

على مدى الستة أشهر السابقة.
وأضافوا أن نتائج العملية العسكرية التي 
تقودها الســـعودية ضّد ميليشيا الحوثي في 
اليمن ربما تأتـــي خالفا للمخاوف والتوقعات 
بتأثيرها السلبي على اقتصادات دول الخليج.

وقالوا إن اقتصادات الخليج ربما تستفيد 
بالفعل مـــن الصراع فـــي اليمـــن إذا دفع ذلك 
أســـعار النفط إلـــى الصعـــود وزادت إيرادات 

الصادرات.
وقال عبدالقادر حســـين الذي يدير أصوال 
بنحو 1.2 مليار دوالر بوصفه الرئيس التنفيذي 
للمشـــرق كابيتال وهي وحدة االستثمار لبنك 
المشـــرق بدبي، إن المخاطـــر التي تتهدد دول 
مجلـــس التعاون الخليجي تتمثـــل في امتداد 

الصراع خارج حدود اليمن.
وتابـــع ”أعتقـــد أن احتماالت حـــدوث ذلك 
ضعيفـــة للغايـــة، لكـــن إذا تحقـــق مثـــل هذا 

السيناريو فسيكون تأثيره كبيرا جدا“.
وأبـــدى ديرجاتشـــيف قلقـــه مـــن الـــدور 
المحتمـــل للعاملين اليمنيين في الســـعودية 
والذيـــن يقدر عددهـــم بنحو مليـــون عامل أو 
أكثر. ومن بين المخاطـــر األخرى اإلرهاب في 
المنطقـــة ونزوح الالجئين بأعـــداد كبيرة عبر 

الحدود.
وال توجد أي داللة واضحة على حدوث أي 
من تلـــك المخاطر، لكن دول مجلـــس التعاون 

الخليجي قاومت تهديدات مماثلة ألعوام.
ويخشـــى مســـتثمرون خليجيـــون من أن 
تضعف الحرب ثقة المســـتثمرين الدوليين في 
منطقـــة الخليج بأكملها، وتبدو هذه المخاوف 
منطقيـــة، لكن شـــواهد ســـابقة تشـــير إلى أن 
التأثير الجيوسياسي على اقتصادات الخليج 

محدودة.

شاكيل ساروار:

إذا لم يتسع نطاق الصراع، 

فإن األسواق ستستقر وربما 

تتعافى

سليم خوخار:

الصراع في اليمن يشكل 

قلقا سياسيا وتأثيراته 

االقتصادية محدودة

عبد القادر حسين:

إمتداد الصراع خارج حدود 

اليمن قد يشكل تهديدا 

لدول الخليج

ــــــى أن التأثيرات احملتملة للتطورات في اليمن، بعد العملية  أجمع محللون اقتصاديون عل
العســــــكرية التي تقودها الســــــعودية ضد ميليشــــــيا احلوثيني لن يكون لها أثر كبير على 
أسواق واقتصادات دول اخلليج، وأنها قادرة على جتاوز هذه املرحلة، لكنهم حذروا من 

تأثيرات اقتصادية سلبية جّدا، إذا اتسع نطاق الصراع وطال أمده.

دول الخليج قادرة على مقاومة التداعيات االقتصادية لحرب اليمن
  [ توقعات بحدوث تأثيرات اقتصادية محدودة [ الخليجيون تمكنوا في السابق من حماية اقتصاداتهم من التهديدات الجيوسياسية

االحتياطات املالية الكبيرة  تسمح  بامتصاص الصدمات لفترة طويلة
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◄ دعا اتحاد غرف دول مجلس 
التعاون الخليجي واالتحاد 

األوروبي، إلى عقد اتفاقات مشتركة 
لرفع معدل التبادل التجاري وتعزيزه 

بين أصحاب األعمال الخليجيين 
ونظرائهم في 27 دولة أوروبية.

◄ أظهرت بيانات فرنسية رسمية 
أن االقتصاد الفرنسي ثاني أكبر 

اقتصاد بمنطقة اليورو، حقق نموا 
بنحو 0.1 بالمئة في الربع األخير من 
2014 وهو ما يتماشى مع التقديرات 

األولية وتوقعات المحللين.

◄ أعلن صندوق النقد الدولي أمس 
تأجيل مراجعته القادمة لبرنامجه 

إلقراض اليمن البالغ قيمته 553 
مليون دوالر في ظل الشكوك التي 
تحيط بالوضع السياسي واألمني 

في البالد.

◄ عززت الكويت التدابير األمنية 
حول المنشآت النفطية واإلجراءات 

االحترازية، في أعقاب إعالنها 
المشاركة في االئتالف العسكري 

الذي تقوده السعودية لضرب 
المتمردين الحوثيين في اليمن.

◄ أظهرت بيانات مؤسسة النقد 
العربي السعودي أن الرياض 

بدأت السحب من احتياطياتها من 
النقد األجنبي للمرة األولى منذ 

2009 لتغطية عجز قياسي متوقع 
في الميزانية بسبب تراجع أسعار 

النفط.

◄ أعلنت المفوضية األوروبية أنها 
ستقاضي ألمانيا أمام محكمة العدل 
األوروبية إلعطائها الضوء األخضر 

إلقامة محطة للطاقة تعمل بالفحم 
تهدد األسماك المهاجرة في نهر 

قريب من المحطة.

باختصار

تراجع االيرادات النفطية أدخل العراق في أزمة مالية حادة

} بغداد - كشفت احلكومة العراقية أنها تعتزم 
بيع كميات من احتياطاتها النفطية بنظام الدفع 
املسبق، وهذه هي املّرة األولى التي  يلجأ فيها 
العراق إلى احتياطاته النفطية ضمن إجراءات 

تدبير أموال بشكل طارئ.
وقـــال وزيـــر املاليـــة العراقـــي هوشـــيار 
زيباري، إن احلكومة تخطط ملبيعات نفطية من 
االحتياطات، كما ستبدأ إصالحات اقتصادية 
بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية 

الكبرى.
وقال زيباري لوكالة رويتزر، إنه لم تتحدد 
بعد تفاصيل كميات وقيمة هذه املبيعات التي 
تعرف في صناعـــة النفط بالتمويل املســـبق، 
لكـــن العـــراق يحتـــاج إلـــى ســـيولة لتمويل 
حملته العســـكرية ضد تنظيم داعش اإلرهابي 
ولتعويض خســـائر عائداته مـــن النفط التي 
تراجعت بفعل االضطرابات األمنية وانخفاض 

سعر البترول في األسواق العاملية.
تعتـــزم  بغـــداد  أن  زيبـــاري  وأضـــاف 
أيضـــا تغيير الطريقـــة التي تديـــر بها عقود 
االستكشـــاف واإلنتاج مع شركات نفطية مثل 
رويال داتش شل وبي بي واكسون، وستعرف 

العقود املعدلة باسم عقود تقاسم العائدات.
وبهـــذا التحـــول ســـينتقل العـــراق للمرة 
األولى إلى اعتماد عقود تقاســـم اإلنتاج التي 
يتم مبوجبها تقســـيم العائدات بنسبة مئوية 
من عقـــود اخلدمات التـــي حتصل مبقتضاها 

شركات النفط على رسم محدد.
وكان الوزيـــر العراقـــي أعلـــن أنـــه يعتزم 
اتخـــاذ إجـــراءات كثيـــرة، مـــن بينهـــا فرض 
ضرائـــب علـــى واردات الســـيارات وبطاقات 
الهواتف احملمولة وتوفيـــر ملياري دوالر عن 
طريق تقليص مكافآت موظفي احلكومة الذين 
يتقاضون رواتب كبيرة وجمع 1.8 مليار دوالر 
باستخدام حقوق السحب اخلاصة للعراق من 

صندوق النقد الدولي.
وإذا مكنـــت هذه اخلطـــوات احلكومة من 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا وزاد إنتـــاج النفط أكثر 

ســـتكون املالية العامـــة للدولة في حال أفضل 
بكثير خالل سنوات قليلة.

وكانت عقـــود اخلدمـــات العراقية أبرمت 
حينما كانت أســـعار النفـــط مرتفعة، لكن بعد 
انخفاض األســـعار منذ يونيو املاضي عند 50 
دوالرا للبرميل، أصبحت بغداد تدفع للشركات 
أكثر مما لو كانت تعمل بعقود تقاسم اإلنتاج.
ومثل هـــذه التعاقدات محظورة في العديد 
مـــن البلـــدان املنتجـــة للنفـــط ألن الوطنيـــني 
يعتبرونها تخليا عن ثروة ســـيادية لشـــركات 
أجنبيـــة، لكـــن وزيـــر املالية العراقـــي قال إن 
العـــراق ينبغي له أن ينتهـــز الفرصة من أجل 

اإلصالح.
وقـــال ”مـــن األفضـــل لنـــا اآلن أن نعتمد 
تعاقدات تقاســـم اإلنتاج، ونحن نتفاوض مع 
كل شركات النفط الدولية. احلكومة االحتادية 
بـــدأت تدرك من خـــالل الظـــروف الواقعية أن 

تقاسم العائدات هو األفضل“.
وحصـــل هوشـــيار زيبـــاري الـــذي تولى 
منصبه فـــي حكومة حيدر العبادي في أكتوبر 
املاضي، علـــى موافقة البرملان علـــى ميزانية 
وطنية وإبرام اتفاق مع إقليم كردستان بشأن 

عائدات النفط بعد سنوات من اخلالفات.
وقال زيباري ”ال ميكن بناء القطاع اخلاص 

وجلب االســـتثمار األجنبي مع انتهاج قوانني 
اشتراكية تسلطية قدمية“.

وفي وقت ســـابق من هذا الشهر اجلاري، 
قال زيبـــاري أيضا إن العراق يـــدرس إصدار 
سندات بقيمة خمسة مليارات دوالر من خالل 
مصرفي ســـيتي بنك ودويتشـــه بنك ملساعدته 

في تغطية العجز في امليزانية.
وأشـــار إلى أن احلكومـــة العراقية حتتاج 
3 مليـــارات دوالر شـــهريا لتلبيـــة احتياجات 

السكان البالغ عددهم 32 مليون نسمة.
ويبلـــغ احتياطي النفط العراقـــي الثابت، 
حسب تقارير سابقة، حوالي 112 مليار برميل، 
مما يجعله ثاني أكبـــر خزان نفطي في العالم 
بعد الســـعودية، بينما يتوقع خبـــراء الطاقة 
أن يفوق االحتياطـــي العراقي نظيره في دول 
اخلليج إذا اســـتقرت األوضاع وبدأ في إكمال 
البحث والتنقيب في املناطق التي لم يجر فيها 

مسح جيولوجي كامل.
وكان البرملـــان العراقي أقر في نهاية يناير 
املاضـــي، املوازنة العامة بقيمـــة 105 مليارات 
دوالر علـــى أســـاس 56 دوالرا للبرميل وبعجز 

متوقع بنحو 22 مليار دوالر.
وأكد وزير النفط العراقي عادل عبداملهدي، 
أن العمليـــة اإلنتاجية تعانـــي نواقص عديدة 

وأن املوازنـــة تعانـــي مـــن ضغـــوط بســـبب 
انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن النفط اليوم 
هو أســـاس املعركة ضد اإلرهاب وهو جزء من 
توفيـــر االســـتعدادات مـــن األمـــوال والوقود 
للمعركة، مشـــددا على أهمية اســـتمرار إدامة 

إنتاج النفط.
ويجني العراق حاليـــا نحو 50 مليار دوالر 
ســـنويا من صادراته النفطية. وإذا اســـتقرت 
أســـعار النفط فإن منو اإلنتاج بنسبة 50 باملئة 
فقط ســـيدر إيرادات إضافية تقرب من 25 مليار 
دوالر مبا يكفي لسد العجز في املوازنة بالكامل.

وكانـــت احلكومـــة العراقيـــة أعلنـــت أنها 
ســـتتخذ حزمة إجراءات تقشـــف للضغط على 
النفقات العامة، مشـــيرة إلى أن مواجهة األزمة 
املاليـــة حتتاج إلى إجراءات قد تكون قاســـية، 
لكنهـــا أبقت على منظومـــة الدعم حتى ال تفتح 

جبهة توترات اجتماعية جديدة. 
وكان العراق أنه ســـيصدر ســـندات خزينة 
بقيمة 12 مليار دوالر، لدفع جانب من مستحقات 
متراكمة لشـــركات النفط األجنبيـــة العاملة في 
البالد، والتي من املتوقع أن تصل إلى 27 مليار 

دوالر بنهاية العام اجلاري.
وذكر وزارة النفط العراقية في وقت سابق، 
أنـــه مت االتفاق علـــى إطالق ســـندات اخلزينة 
خالل اجتماع مشترك بني وزارة النفط ووزارة 

املالية والبنك املركزي العراقي.
ويواجـــه العراق أزمـــة اقتصادية اضطرته 
إلـــى تقليـــص حجـــم املوازنـــة املاليـــة والبدء 
بسياســـة التقشـــف نتيجة انخفاض أســـعار 
النفط، فيما أعلنت وزارة املالية الشهر املاضي 
أنهـــا ســـتزيد الضرائب على بعـــض اخلدمات 

املقدمة.
وســـيطرة  األمنية  االضطرابـــات  وألقـــت 
تنظيـــم داعـــش املتطرف على حقـــول نفط في 
كركـــوك، بظاللهـــا علـــى االقتصـــاد العراقي 
املتعثـــر، إضافة إلى تراجع اإليرادات النفطية 
بسبب انخفاض األسعار، وأدخلت العراق في 

أزمة مالية حاّدة.

األزمة المالية تدفع العراق إلى البيع من احتياطاته النفطية ومراجعة عقود اإلنتاج

اقتصاد
سوق الكويت 

4.373.13

0.03%

سوق مسقطسوق قطر

11.410.76

0.81%

6.112.91

2.58%

سوق السعودية

6.222.46

2.42%

سوق البحرين

1.444.51

0.71%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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8.903.49

0.40%

3.407.25

0.80%

عادل عبدالمهدي:

الموازنة تعاني حاليا 

العديد من الضغوط بسبب 

انخفاض أسعار النفط

هوشيار زيباري:

من األفضل لنا اآلن أن نعتمد 

تعاقدات تقاسم إنتاج 

النفط

صابر بليدي

} الجزائــر – عـــّززت بيانـــات البنـــك المركزي 
الجزائري التي أظهرت تراجعا في االحتياطات 
النقدية وتسجيل أول عجز في الميزان التجاري 
منذ سنوات، توقعات سابقة بأن الجزائر مقبلة 

على سنوات عجاف.
وقـــال محمـــد لكصاســـي محافـــظ البنـــك 
المركزي الجزائري ”إن استمرار تراجع أسعار 
النفط، بـــدأ يؤثر على قـــدرة المالية الجزائرية 
على مقاومة الصدمات الخارجية، بالتوازي مع 
وتراجع اإليرادات  االرتفاع القياسي للواردات“ 
النفطية، ما يشكل خطرا على ميزان المدفوعات 

الخارجية وعلى االقتصاد الجزائري.
وأشــــار إلى أن هذه القــــدرة على مقاومة 
الصدمات قد تتآكل بسرعة، إذا بقيت أسعار 
البتــــرول عنــــد مســــتويات منخفضــــة لمدة 

طويلة.
وأضـــاف أن احتياطات الجزائـــر من النقد 
األجنبي تراجعت بنحو 8 مليار دوالر في الربع 
الثالث من العام الماضـــي، مع تراجع إيرادات 

الدولة من صادرات النفط.
وقال لكصاسي ”االحتياطات انخفضت إلى 
185.2 مليار دوالر في نهاية ســـبتمبر الماضي، 
متراجعـــة مـــن 193.2 مليـــار دوالر فـــي نهاية 

النصف األول من نفس العام“.
لكّنـــه أكّد أيضا أن الجزائـــر تملك ما يكفي 
من المـــوارد المالية للتكيف مع هبوط أســـعار 
النفط أهم رافد مالي تعتمد عليه الدولة لتمويل 

مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
واعتبر أن ”مســـتوى االحتياطات من النقد 
األجنبـــي مالئـــم، يســـمح للجزائـــر بمواجهة 
الديـــن  وصـــول  مـــع  الخارجيـــة“  الصدمـــات 

الخارجي للبالد حاليا إلى 3.6 مليار دوالر وهو 
أدنى مستوى له منذ سنوات.

ورّدد محافـــظ البنك المركزي الجزائري، ما 
سبق وأن أعلنته الحكومة من أن الجزائر قادرة 
على التكيف مع تقلبات أســـعار النفط، غير أن 
ما هو معلن يتناقض حســـب األرقام مع الواقع 

المالي واالقتصادي.
ولم يخف لكصاسي مخاوفه من أن استمرار 
تراجع أسعار النفط قد يؤثر على قدرة الجزائر 
على امتصاص صدمات األســـعار وارتداداتها 
علـــى موازنـــة الدولـــة والمشـــاريع التنمويـــة 

واالجتماعية.
وكان خبـــراء جزائريـــون حـــّذروا مـــن أن 
الجزائرالتـــي ما تزال تعتمد على 97 بالمئة من 
إيراداتهـــا النفطيـــة لتمويـــل الموازنة وتغذية 
الواردات، قد تقع في أزمـــات اقتصادية خانقة 

ستكون لها تداعيات اجتماعية خطيرة.
وســـجل الميزان التجاري عجزا قّدر بنحو 
341 مليـــون دوالر خـــالل الشـــهرين األولين من 
العـــام الحالي، مقابل فائض بـ 1.71 مليار دوالر 

خالل نفس الفترة من العام الماضي.
 وهـــذه أول مّرة منـــذ أكثر من 15 عاما التي 
تســـجل فيها الجزائر البلـــد العضو في منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عجزا في ميزانها 

التجاري الذي تأثر بتراجع أسعار النفط.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الجزائري، 
تراجـــع صـــادرات الجزائر في ينايـــر وفبراير 
الماضييـــن من 10.8 مليـــار دوالر الى 7.7 مليار 
دوالر فـــي نفس الفترة من العـــام الماضي، أي 
بتراجـــع بلغ أكثـــر من 3 مليـــار دوالر أو بنحو 

28.6 بالمئة.
وبلغـــت صـــادرات الطاقـــة التـــي تمثل 94 
بالمائـــة من إجمالـــي الصادرات خـــالل يناير 
وفبرايـــر الماضييـــن حوالي 7.2 مليـــار دوالر، 
مقابـــل 10.3 مليار دوالر خـــالل نفس الفترة من 
العام الماضي، متراجعة بنحو 3.1 مليار دوالر 

أو ما نسبته 30.3 بالمئة.
وأظهرت بيانات المركزي الجزائري أن قيمة 
إجمالـــي صادرات الجزائر فـــي العام الماضي، 

بلغـــت نحو 60 مليـــار دوالر، فيما قـــّدرت قيمة 
الواردات بـ 59.4 مليار دوالر، لتســـجل أضعف 

فائض تجاري منذ عام 1998.
الحكومـــة من  لكصاســـي،  وحـــذر محمـــد 
استمرارها في اعتماد سياسات اقتصادية غير 
مجدية، مشيرا إلى أن سياسة دعم المحروقات 
والمواد االســـتهالكية الغذائية باتت تستنزف 

ميزانية البالد.
ودفعـــت أزمة تراجـــع اإليـــرادات النفطية، 
الحكومـــة الجزائريـــة إلى إقرار خطة تقشـــف 
لمواجهة األزمة الماليـــة، كما أّجلت تنفيذ عدد 

من المشاريع.
لكن خبـــراء جزائريين قالـــوا ”إن الحكومة 
تســـير بمنطـــق شـــد الحـــزام وأن الحديث عن 

مواصلة اإلنفاق على البرامج االجتماعية ودعم 
المـــواد االســـتهالكية مجرد شـــراء للوقت قبل 

الصدمة المنتظرة“.
وكان رئيس الـــوزراء الجزائري عبدالمالك 
ســـالل أعلـــن فـــي ينايـــر الماضـــي، أن األزمة 
االقتصاديـــة أصبحـــت علـــى األبـــواب. وقـــال 
”الجزائر تعيش في أزمة بســـبب انخفاض سعر 

البترول“.
واعتبـــر اقتصاديون جزائريـــون وقتها أن 
تصريحات سالل ربما تكون تمهيدا لرسم مسار 
محفـــوف بالمخاطر، قد يشـــمل تقييـــد اإلنفاق 
العـــام المرتفع، ومراجعـــة منظومة الدعم التي 

أقّرها النظام الحتواء التوترات االجتماعية.
وتكمـــن الخطورة فـــي أن إيـــرادات الدولة 

تعتمد بنســـبة 97 بالمئة على إيرادات صادرات 
الطاقـــة لتمويـــل الدعـــم الحكومـــي لألســـعار 
واإلسكان الشعبي والقروض الرخيصة، لتهدئة 

الغضب الشعبي وشراء السلم االجتماعي.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
بوتفليقـــة أقّر بدوره بأن تراجع أســـعار النفط، 

ينذر بأزمة اقتصادية قاسية.

محمد لكصاسي:

احتياطات النقد الحالية 

تسمح بمواجهة الصدمات 

الخارجية على المدى القصير

عبدالمالك سالل:

الجزائر تعيش في أزمة 

بسبب انخفاض سعر 

البترول باألسواق العالمية

حّذر البنك املركزي اجلزائري من أن اجلزائر مقبلة على أزمة مالية حادة، مع اســــــتمرار 
تراجع أســــــعار النفط املورد املالي األساســــــي للدولة، ما ينذر بانهيار االقتصاد، في ظل 

غياب مصادر دخل أخرى.

المركزي الجزائري يحذر من أن االقتصاد دخل دائرة الخطر
[ تراجع إيرادات النفط يدفع االقتصاد الجزائري إلى حافة الهاوية  [ قيمة فاتورة الواردات تصل إلى 60 مليار دوالر

استمرار تراجع أسعار النفط املورد األساسي للموازنة، يربك وضع الجزائر املالي 



محمد وديع

} القاهــرة - وصـــل إلـــى القاهـــرة قبـــل 
أيـــام وفد من عـــرب األحـــواز، بقيادة صالح 
األحـــوازي نائب رئيـــس المنظمـــة الوطنية 
لتحريـــر األحواز (حـــزم)، وأمين عام الجبهة 
الديمقراطيـــة األحوازيـــة، للمطالبـــة بمقعد 

يمثلهم في الجامعة العربية.
وتقـــّدم الوفد بطلب رســـمي لألمين العام 
للجامعـــة العربيـــة بهـــذا الخصـــوص، كما 

أوصل طلبا مماثـــال للرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، بصفتـــه 

الجديـــدة  للـــدورة  رئيســـا 
للجامعة.

وقال صالح، المعروف 
بـ ”أبوشريف األحوازي“، 
لــــ ”العـــرب“ إن المنظمة 
التي يمثلهـــا مقرها كندا، 

ولها مكاتـــب في عدة دول، 
وأعلـــن عـــن تأسســـيها في 

مصر عام 2010، ولديها ممثلون 
فـــي أوروبـــا وأميـــركا الشـــمالية 

وبعض الدول العربية والعواصم العالمية.
ونـــوه األحـــوازي إلـــى أن الهـــدف مـــن 
إنشـــاء المنظمة الدفاع عن القضية الوطنية 
التحـــرر  حـــركات  كل  وجمـــع  األحوازيـــة، 
األحوازيـــة تحـــت مظلـــة واحـــدة، لكســـب 
شـــرعية دولية وإقليميـــة وبالتحديد عربية، 
للوصول لتحرير إقليم األحواز عبر الوسائل 

القانونية.
وشدد األحوازي، في حواره مع ”العرب“، 
بالقاهـــرة أن االســـم التاريخـــي لإلقليم هو 
األحـــواز، وليـــس األهواز كما تدعـــي إيران، 
التـــي تمّكنت عبر وســـائل غير مشـــروعة أن 
تـــروج لهذه الكلمـــة (األهواز) كـــي تبعد عن 
المعنى الحقيقي لإلقليم. واعتمدت سياســـة 
تدميـــر التاريخ األحوازي منـــذ فترة طويلة، 

وتعمدت تغيير االســـم، ألن له داللة قوية على 
الهوية العربية، وتبنت االسم الثاني وروجت 
له عبر مترجمين وكتاب في مجاالت مختلفة.

سياســـة  اتبعـــت  طهـــران  أن  وأضـــاف 
والقـــرى  المـــدن  أســـماء  لمحـــو  ممنهجـــة 
األحوازيـــة، حتى المواليد تم فرض أســـماء 
معينـــة بعيدة تمامـــا عن األســـماء العربية، 
وعندمـــا يراجع األحوازي أي ســـفارة إليران 
في الخارج يجد أن هناك قائمة لألسماء، على 

المواطنين األحواز أن يختاروا منها فقط.
وهـــذا اإلجـــراء الهـــدف منـــه توحيد ما 
يسمى بجغرافية إيران، وفرض هوية 
معينة على المكونات األخرى، غير 
الفارســـية بعد االحتالل الذي تم 
لألراضـــي األحوازيـــة منذ عام 
التطهير  سياســـة  وبـــدء   1925
العرقي، وكانت هذه السياســـة 
تســـتلزم تغيير الهوية العربية 

لألحواز.
اإليرانية  الســـلطات  وتمارس 
تعتيمـــا كبيرا على مـــا يجري داخل 
األراضـــي اإلرانية الممتدة على مســـاحة 
1648 ألـــف كـــم². وقد جعلتها هذه السياســـة 
مـــن بين أكثـــر دول العالم تجاهـــال لألقليات 
وقمعا لحريات الفئات غير الفارســـية، حيث 
تســـّلط عليهم يـــد الحرس الثـــوري الطولى 
أينما وجدوا من شـــمال البالد، حيث الحدود 
اإليرانيـــة مع تركمانســـتان وأذربيجان، إلى 
الغرب المضطرب مع العراق وتركيا، فالشرق 

حيث تطل على أفغانستان وباكستان.
وأوضـــح الناشـــط األحـــوازي أن إيران 
عملت علـــى محو الهوية العربيـــة ظنا منها 
أن هـــذه الممارســـات تمكنها من محو وجود 
الشـــعب العربي األحوازي، لكنهـــا بالتأكيد 
فشـــلت وستفشـــل في المســـتقبل،  طالما أن 

هناك دوال عربية تساند العرب األحواز.
وانتقـــد صـــالح األحـــوازي لقـــاء بعض 
اإليرانية،  بالمعارضـــة  العربيـــة  الحكومات 
مثـــل مريم رجـــوي، ممثل منظمـــة مجاهدي 
خلق، وفتح األبواب أمامها، مقابل عدم اللقاء 
مـــع المعارضة العربيـــة، الممثلة في الجبهة 
الديمقراطية الشـــعبية األحوازية، مضيفا لو 
تم اســـتقبال قيادات الجبهة من قبل أي دولة 
عربية بشكل رسمي وعلني كممثلين للمنظمة 
الحتفـــل شـــعبنا وقام بمظاهـــرات في أماكن 

متعددة تأييدا لهذه الدول.
حول دالالت زيارة وفد من األحواز للقاهرة 
في هذا التوقيت، قال صالح األحوازي: جئنا 
لتســـليم عدة رســـائل لألمين العام للجامعة 
العربية والرئيس السيسي، للمطالبة بمقعد 
فـــي الجامعـــة العربية، كما ســـلمنا رســـائل 
لمكاتب شـــيخ األزهـــر ودار اإلفتاء المصرية 
ونقابـــة األشـــراف ونقابـــة الصحفيين تؤكد 

على تمسك شعب األحواز بعروبته.

كما التقى الوفد عـــددا من قيادات األحزاب 
المصرية، مثل حـــزب التجمع ورموز من التيار 
الناصـــري وحـــزب الجبهة الشـــعبية، وعقدوا 
لقاءات مع شخصيات مختلفة، لعرض قضيتهم 

على القوى السياسية المؤثرة في مصر.
وتوقف األحوازي عند الممارسات الفاشية 
منذ سيطرة إيران على األحواز واتباع سياسة 
تهجيـــر العرب إلـــى المـــدن الفارســـية وإلى 
خارج اإلقليـــم ومصادرة األراضـــي والتغيير 
الديموغرافي لمئات اآلالف من الشـــعب ونهب 

ثروات السكان األصليين.
وفي تقديره نهبت إيران منذ عام 1925 النفط 
األحوازي والكثير من الثروات الطبيعية، وكان 
اإلقليم أول منطقة عربية تم اكتشاف النفط فيه 
عام 1908، وتصديره باالتفاق مع البريطانيين 
عام 1911. وقال ”حتى هذه اللحظة إيران تنهب 
وتســـرق دون أي مبرر شرعي لثروات الشعب 

األحوازي“.

وسرد جانبا من المعاناة التي تعرض (وال 
يـــزال) لها أبناء األحواز على يـــد إيران قائال: 
الســـلطات اإليرانيـــة تمنع التحـــدث بالعربية 
وتغلق المدارس وترفض أن تكون هناك مكتبة 
عربية واحدة في األحـــواز كله، وكانت أوقفت 
دخـــول أي صحف تأتـــي من الـــدول العربية، 
واعتبـــرت كل تنظيـــم أحـــوازي ممنـــوع مـــن 
العمل فـــي األراضي العربية المحتلة، وغالبية 
بمحاربة  ومتهمـــون  مطـــاردون  األحوازييـــن 

الدولة.

وشـــدد على أن عودة الحق تعني الســـالم 
للعالـــم العربـــي، حيـــث أنهـــم أصحـــاب حق 
تاريخي ودماؤهم ســـقطت على أرض األحواز 
لعدة قـــرون، ومنذ فتـــرة طويلة وهـــم جزء ال 
يتجـــزأ من الوطـــن العربي، ومجموع ســـكان 
اإلقليم نحو 12 مليون نســـمة، والمساحة تبلغ 
375 ألـــف كم مربع، ولهم حق قانوني في إقامة 

دولتهم.
وقال أبوشـــريف األحـــوازي إنهـــم دفعوا 
وهيئـــات دولية  المتحـــدة  بمطالبهـــم لألمـــم 
مختلفـــة، ولهـــم وفـــود فـــي جنيـــف حضروا 
اجتماعـــات مجلس حقـــوق اإلنســـان الدولي، 
وجاء وفد منهم للقاهرة للحصول على موافقة 
لتمثيـــل األحـــواز في القمـــة العربيـــة، وكلها 
محاوالت لعـــرض القضيـــة األحوازية وفضح 
التصرفات القمعية، التي تمارس ضد الشـــعب 
العربي األحوازي، الفتـــا إلى أن هناك تواصال 
مع االتحـــاد األوروبي والعديد مـــن برلمانات 
الـــدول األوروبيـــة، وهناك توســـع في شـــرح 

القضية.
وطالب صـــالح األحوازي الدول العربية أن 
تقوم بواجبها القومي وتدعم هذه القضية، من 
منطلق أنها جزء من األمن القومي العربي، ألن 
احتالل األحواز شـــجع إيران على التوسع في 
لبنان والعراق واليمن وسوريا، إضافة لسعيها 
إلى تهديـــد المالحة فـــي البحـــر األحمر، عبر 
رغبتها في السيطرة على مضيق باب المندب.

وطالب أميـــن عـــام الجبهـــة الديمقراطية 
األحوازيـــة الـــدول العربيـــة بموقـــف موحـــد 
ومشـــترك تجاه قضية عرب األحواز، إلفشـــال 

المشروع اإليراني في المنطقة.
وانتقد صالح األحوازي عدم وجود مشروع 
عربـــي يقـــاوم ويتصـــدى للتوســـع اإليرانـــي 
يعرفـــون  األحوازييـــن  أن  مؤكـــدا  الواضـــح، 
ســـلطات االحتـــالل اإليراني أكثر مـــن غيرهم، 
ويعلمون جيـــدا حقدهم على العـــرب، والنهج 
الذي يمارســـونه تجاه كثير من الدول العربية، 
من أجل تنفيذ مشروعهم الوهمي المتخفي في 

زي طائفي ومذهبي.
وأكـــد أبوشـــريف األحـــوازي أنهـــم علـــى 
اســـتعداد للتطوع واالنضمام للقـــوة العربية 
المشـــتركة المنتظرة، والمســـاهمة في أي قوة 
للدفاع عن الوطن العربي، مشددا على ضرورة 
نقـــل المعركة من العواصـــم العربية إلى داخل 
طهران وعلى مشـــارف أبوابها، بدال من دمشق 

وصنعاء وبغداد وبيروت.
وكانـــت قضية األحواز أدرجـــت في جدول 
أعمال مؤتمر القمـــة العربية األول المنعقد في 
القاهـــرة في عام 1964. ومن بين القرارات التي 
خرجت بها القّمة إدراج قضية الشعب األحوازي 
العربي فـــي المناهج المدرســـية العربية وفي 
برامـــج اإلعـــالم. وذلك لتســـليط الضـــوء على 
االضطهـــاد الـــذي يتعـــّرض له العرب – ســـّنة 
وشيعة - في هذه المنطقة، حيث يمنعون منعا 
باّتا من التحّدث باللغة العربية أو التعامل بها 
في المدارس والمؤسســـات، واللغة الفارسية 

هي اللغة الرسمية المتداولة.
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لقاء
أزمة عرب األحواز تطل برأسها ملناكفة االستفزاز اإليراني

[ صالح األحوازي لـ {العرب}: نطالب بمقعد في جامعة الدول العربية [ إفشال المشروع اإليراني في المنطقة يبدأ بتحرير األحواز

إيران تتبع سياسة تدمير التاريخ األحوازي منذ فترة طويلة، وتعمدت تغيير اسم األحواز ألن 

له داللة قوية على الهوية العربية.

احتالل األحواز شجع إيران على التوسع في لبنان والعراق واليمن وسوريا، إضافة لسعيها إلى 

تهديد املالحة في البحر األحمر عبر السيطرة على مضيق باب املندب.

في ظل التوســــــع اإليراني في املنطقة العربية، بدأت قضية األحواز تطل برأســــــها من جديد 
ملناكفة طهران، والتأكيد على أن طريقتها في العبث بأمن بعض الدول العربية والتدخل في 
شــــــؤونها عن طريق إذكاء وتوظيف البعد الطائفي، ميكــــــن أن تعاني منها إيران في الفترة 

املقبلة، إذا جرى متديد خطوط سياسية مباشرة مع الشعب األحوازي.

نهر كارون، أهم روافد مجرى دجلة التي قامت إيران بتغيير مساراتها من األحواز إلى اصفهان

لنقل  إستراتيجية  أهمية  هناك 

دمشق  مــن  إيـــران  مــع  املعركة 

ــغــداد وصــنــعــاء إلى  ــروت وب ــي وب

مشارف طهران

◄

صالح األحوازي: 

جئنـــا إلى القاهـــرة للمطالبة بمقعد 

يمثلنا في الجامعة العربية، وسلمنا 

رسائل لجهات مصرية كثيرة

Y

اس الكعبي عبّ

} أكد المستشار العسكري األعلى لخامنئي 
والقائد الســـابق للحرس الثـــوري اإليراني 
اللـــواء يحيـــى صفـــوي، أّن األحـــواز تحتل 
المرتبة الثانية بعد طهران من حيث الحيوية 
واألهميـــة االســـتراتيجية، معلنـــا عن تلقي 
انفصاليـــي األحواز الدعم من ســـبعة عشـــر 
جهازا اســـتخباريا عربيا وأجنبيا، على حد 

قوله.
وغرابة التصريـــح تكمن في تخوف قادة 
الفرس من إثارة قضايا الشعوب المحتلة من 
قبل ”الدولة الفارسية“، فحين نشرت جريدة 
”الوطن“ الســـعودية رسالة وجهتها المنظمة 
الوطنية لتحرير األحواز (حزم) والتي طالبت 
فيهـــا بغطاء عربي لدعم القـــدرات النضالية 
لشـــعب األحـــواز كما طالبـــت مجلس تعاون 
الخليـــج العربـــي بمشـــاركة األحوازيين في 
أي مشـــروع عربي لدرء المخاطـــر األجنبية 
الفارســـية، رد اإلعالم اإليراني الرسمي بقوة 
علـــى الصحيفـــة، متهما إياهـــا بالتدخل في 
الشـــأن الداخلـــي اإليراني ونشـــر الفتن في 

األحواز.
وأنتهـــج اإلعـــالم اإليرانـــي نفـــس الرد 
الســـعودية  العنيف تجاه جريدة ”الشـــرق“ 
بعد نشـــرها حوارا أجرتـــه اإلعالمية منيرة 
المشـــيخص مـــع عايد الشـــمري الخبير في 
الشـــأن األحوازي واإليراني، إذ بلغ اســـتياء 
اإلعـــالم اإليرانـــي إلـــى حد وصـــف الخبير 

بـ“الشيطان“.
وإشارة صفوي إلى أهمية األحواز، نابعة 
من إدراكه لتنامي الخطر المتأتي من تصاعد 
دور القضيـــة األحوازيـــة وإدراك أهميتهـــا 

اإلستراتيجية في أي مشروع عربي من شأنه 
الحد من المشـــروع التوســـعي اإليراني في 

الوطن العربي.
وفي تحول يعـــد األول واألكبر من نوعه، 
أصبحت القضيـــة األحوازية تحتل الصدارة 
في اإلعالم السعودي، إضافة إلى تناولها من 
قبل اإلعالم المصري واإلعالم العربي بشكل 
عـــام. وال شـــك أن الحراك اإلعالمـــي العربي 
يرافقـــه حراك سياســـي أحـــوازي، ففي ظل 
تشديد األجواء األمنية وارتفاع وتيرة القمع 
المنتهجـــة والممنهجـــة من قبل الســـلطات 
األحوازييـــن  النشـــطاء  لكافـــة  اإليرانيـــة 
ومطاردتهـــم، اضطـــر الكثير منهـــم لمغادرة 
الوطـــن والتوجه إلى المهجـــر. وتنامى دور 
القـــوى الوطنيـــة األحوازيـــة فـــي المنفـــى، 
وتمكنـــت من إيصال صوت الشـــعب العربي 
األحـــوازي إلـــى العالم. إذ حشـــدت الجالية 
األحوازية فـــي المنفى تظاهـــرة كبيرة أمام 
منظمة العفو الدولية بلندن الثالثاء الموافق 
لــــ17 مارس 2015، وفي ذات اليوم واصل وفد 
المركز األحوازي لحقوق اإلنسان نشاطه في 
مجلس حقوق اإلنســـان التابـــع لهيئة األمم 
المتحدة في دورته الـ28، والتقى الوفد رئيس 
المجلـــس والمقرر األممـــي الخاص بحقوق 

اإلنسان في إيران، أحمد شهيد.
وفي آخر تقرير لهما، أدان كل من منظمة 
العفـــو الدوليـــة ومجلـــس حقوق اإلنســـان 
التابع لهيئة األمـــم المتحدة انتهاكات إيران 
الصارخة ضد النشـــطاء واســـتنكرا ارتفاع 
والمحاكم الصورية، بينما  اإلعدامات  وتيرة 
طالـــب مجلـــس حقـــوق اإلنســـان الحكومة 
اإليرانيـــة بالكف عن قمع شـــعب األحواز في 

العديد من تقاريره. 

هذا الحـــراك جعل صفوي يعترف بالقلق 
الشـــديد إزاء احتمال انتقال المعارك الدامية 
في العراق وســـوريا إلى األحـــواز، على حد 
قولـــه، كما عبر عن ارتباك الوضع األمني في 
األحواز، مؤكدا خشـــيته من تسييس قضايا 

الشعوب غير الفارسية ضد إيران.
وكثيـــرا ما ظلـــت معضلة الشـــعوب غير 
الفارســـية تقلـــق وتـــؤرق طهران، إذ يشـــّن 
جيـــش العدل البلوشـــي هجماتـــه المتكررة 
ضد عناصر مـــن الحرس الثوري في اإلقليم. 
الفـــرص  األحوازيـــة  المقاومـــة  وتتحيـــن 
الستهداف أنابيب النفط والغاز في األحواز.

ويبـــدو أن اضطهـــاد إيـــران الممنهـــج 
للشعوب غير الفارسية الخاضعة الحتاللها، 

دفع بالقوى الوطنية الممثلة لهذه الشـــعوب 
بالتحالف فيما بينها، وهو تحالف قد يساهم 
فـــي رفع رصيـــد قضايا هذه الشـــعوب على 

الصعيدين العربي والدولي.
وقـــد ال نســـتغرب مـــن اعتـــراف صفوي 
بأهمية األحواز لـ“الدولة الفارسية“، خاصة 
أن اقتصـــاد األخيـــرة يعتمـــد علـــى ثروات 
األحـــواز من نفط وغـــاز بنســـبة 92 بالمئة، 
وهو األمر الذي يؤكده طالب المذخور، نائب 
رئيـــس اللجنة التنفيذيـــة للمنظمة الوطنية 
لتحرير األحواز بقوله: حتى وإن كانت أرض 
طهران تتبع ”الدولة الفارسية“، إال أن كل ما 
هو فـــوق األرض يعود لألحـــواز، كونه ُبِنَي 

بثروات األحواز أصال.

الهويات القلقة مكمن ضعف إيران

األحواز متنفس إيران
} القضية األحوازية، باتت اليوم تشــــّكل 
تهديــــدا كبيــــرا إليــــران، باعتبارها قنبلة 
موقوتة، ســــيؤّدي انفجارهــــا إلى فقدان 
طهران منجم ذهب ال يقــــّدر بثمن. فإقليم 
األحــــواز يحده مــــن الغرب العــــراق ومن 
الجنوب الخليــــج العربي وبحر عمان من 
الشرق ومن الشــــمال إيران بحدود جبال 

زاغروس.
خــــام  بمــــواد  األرض  هــــذه  تزخــــر 
وبالميــــاه، وتتميز بموقــــع جغرافي يزيد 
من صعوبة القضية وتعقيدها. فاألحواز 
تشّكل من الناحية االســــتراتيجية مفتاح 
الضعــــف والقــــوة بالنســــبة إلــــى إيران، 
وهي في نفس الوقت تشّكل بالنسبة إلى 
العراق والخليج العربي السّد المنيع في 

وجه األطماع اإليرانية.
عــــن االختــــالف الجغرافــــي الطبيعي 
بين األحواز وفارس يقول الرّحالة السير 
أرنولد ويلســــن في كتابــــه ”جنوب غرب 
فــــارس”: إن األحــــواز تختلف عــــن إيران 
اختالف ألمانيا عن أسبانيا، إذ أن إيران 
عبــــارة عن هضبة تحيط بهــــا حافات من 
وتفصلها  الضخمــــة  الجبلية  السالســــل 
عــــن الخارج مــــن جميع جهاتهــــا تقريبا 
وال ســــيما الجهة المحاذية لألحواز التي 
تتكون من عــــدد من السالســــل المتصلة 
شــــاهقة االرتفاع والتي ليس فيها ممرات 
ســــهلة االجتياز بل تتخللها وديان ضيقة 

تنحدر بشدة نحو سفوحها.
فــــي ذات الســــياق يوّضــــح الرحالــــة 
كريســــتين نيبور، الــــذي زار األحواز في 
عــــام 1772: أن العرب هــــم الذين يمتلكون 
جميع الســــواحل البحرية للقسم الشرقي 
مــــن الخليــــج العربي ويســــتحيل تحديد 
الوقــــت الذي أنشــــأ فيه العــــرب موطنهم 

على الساحل.
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 مليون عربي أحوازي يعانون 

من العزلة ويمنعون من 

األسماء العربية واالحتفال 

باألعياد واملناسبات

الجالية األحوازية في المنفى تكثف من تظاهراتها إليصال صوت قضيتها 
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} القاهــرة - أثارت تصريحـــات اللواء تامر 
الشـــهاوي، المســـؤول الســـابق بالمخابرات 
الحربيـــة المصرية، عن ســـعي اإلخـــوان في 
عهد محمد مرسي لتشكيل جهاز حرس ثوري 
إخواني، جدال بين خبراء سياسيين مصريين، 
حيـــث يرون أنها ُتعّد دليال على رغبة اإلخوان 
وقتهـــا فـــي الهيمنـــة علـــى مفاصـــل الدولة، 
وتحويـــل أجهزة الدولة تابعة لخدمة اإلخوان 
من خالل إنشـــاء قوات أمنية وعسكرية بديلة 
وموازية لألجهزة التقليديـــة، ويؤكد الخبراء 
أن جماعـــة اإلخـــوان تمتلـــك كتائب ُمســـلحة 
ســـرية، وتعَمل مع جهات أجنبية بشكل سري 
لتدريـــب عناصرها على اســـتخدام الســـالح، 

ونشر الفوضى والُعنف بشكل احترافي.
وكان اللواء الشـــهاوي قـــد ذكر أن الجهاز 
أجَهض ُمحاوالت جماعة اإلخوان المســـلمين 
خـــالل فتـــرة ُحكم الرئيـــس المعـــزول محمد 
مرسي، تشكيل كيانات عسكرية موازية لوزارة 
الداخليـــة على غرار الحرس الثوري اإليراني. 
وأضاف الشـــهاوي أن مرســـي تمّسك بدخول 
200 ألف سائح إيراني بحجة تنشيط السياحة 
وتوفيـــر مـــوارد اقتصادية للدولـــة، وكان من 
بين الســـياح عناصر من الحرس الثوري، لكن 
األجهزة األمنية وقفـــت حائط صد ضد تنفيذ 
ُمخططـــات اإلخوان وإيران على أرض الواقع، 
ورفضت بشكل قاطع دخول السياحة اإليرانية 
لمصـــر ُمجددا، لمنع تســـلل أّي عناصر تابعة 

للحرس الثوري.
وأكـــد الشـــهاوي أن المخابـــرات الحربية 
رصدت تواُصال وتحركات مريبة بين اإلخوان 

والقائـــم باألعمـــال اإليرانية فـــي مصر، حيث 
طلبـــت منه الُســـلطات وقتها االلتـــزام بدوره 

الدبلوماسي.
وفي هذا الشـــأن، يقول محمد قدري سعيد 
مدير وحدة الشـــؤون العسكرية بمركز األهرام 
إن  واالســـتراتيجية:  السياســـية  للدراســـات 
إيـــران لديهـــا خطط طويلة األجـــل ضد الدول 
العربيـــة ومصر بشـــكل خاص، ألنهـــا القوى 
اإلقليمية التي تقف عائقا أمام التمدد اإليراني 
في المنطقة، ولذلك ســـَعت طهران الســـتغالل 
صعـــود اإلخوان إلـــى الحكم من أجـــل تكرار 
نمـــوذج الحرس الثـــوري اإليراني مع جماعة 
اإلخوان المسلمين، ويؤكد سعيد، أن اإلخوان 
كان هدفها استنساخ التجربة وتشكيل حرس 

ثوري إخواني.
ويرى أن التصريحات التي كشفها مسؤول 
المخابـــرات الحربيـــة تعكس مغـــزى الُعنف 
الحاصل فـــي البالد، ومدى ارتبـــاط اإلخوان 
بأجهزة فوضوية في منطقة الشـــرق األوسط، 
باإلضافـــة إلى أنها تحمل رســـالة بأن أجهزة 
الدولـــة تراقـــب وتتابع عن كثب مـــا يدور من 
تحـــركات ُمريبة مـــن جانب تيارات اإلســـالم 
السياســـي، ويشـــير إلى أن إيـــران واإلخوان 
لديهما عزم على نشـــر الفوضى والُعنف خالل 
فتـــرة ُحكم الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، ال 
ســـيما من ناحية الحدود الشـــرقية والغربية، 
من خـــالل تدريـــب مجموعة إســـالمية مقرها 
ليبيا معروفة باسم ”الجيش المصري الحر“، 
والذي يتشّكل من الجهاديين المصريين الذين 
ذهبوا للقتال في ســـوريا خـــالل ُحكم الرئيس 
المعـــزول محمـــد مرســـي، ومن المتشـــّددين 
وميليشـــيات اإلخوان المصرييـــن الذين فّروا 
مـــن مصر إلى ليبيا بعد اإلطاحة بمرســـي من 

الُسلطة.
من جانبه، يرى محمد سلمان طايع أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرئيس 
المعزول مرســـي احتضن إيـــران منذ وصوله 
إلى الُســـلطة، ولـــم يترّدد في دعـــوة الرئيس 
اإليراني السابق أحمدي نجاد لزيارة القاهرة 

منذ تخفيـــض العالقـــات الدبلوماســـية بين 
البلدين في عام 1980. 

وتابـــع ســـلمان: جماعة اإلخـــوان تتالقى 
مصالحها حاليا مع طهـــران، من خالل تنفيذ 
عمليات إرهابية عنفية لزعزعة استقرار مصر 

من جانب حدود ليبيا والسودان. 
وأضاف، رغم أن الشرق األوسط ُيعاني من 
حرب طائفية بين الفصائل الُسنية والشيعية، 
تحالـــف  بتشـــكيل  قَضـــت  المصلحـــة  لكـــن 
غير ُمقـــدس بين إيـــران الشـــيعية واإلخوان 
المســـلمين الُســـنة لمحاربة عدوهم المشترك 
(السيســـي)، خاصـــة أن طهـــران كانت تحلم 
باســـتمرار اإلخوان في الحكم كجزء من خطة 

زعزعة الشرق األوسط بأسلمته.
وفي ســـياق ُمتصل، يؤكد عبدالرحيم علي 
مديـــر المركـــز العربي للبحوث والدراســـات، 
أن اإلخـــوان لـــم يكـــن هدفها تشـــكيل حرس 
ثـــوري فقط، بل كانت تطَمح في إنشـــاء جهاز 

مخابرات مواٍز، وجيش إسالمي تابع ألفكارها 
وأيديولوجيتهـــا، وهو مـــا كان يعني تضاُربا 
في مؤسســـات الدولة ووقوع البالد في دائرة 
الحرب األهليـــة، وتابع: كان الهدف هو تفكيك 
أجهزة الدولـــة الطبيعية تدريجيا وســـيطرة 
الجماعة على مفاصل البالد، وترسيخ أقدامها 

في الحكم لتكرار نموذج الثورة اإليرانية.
ويوضح عبدالرحيم أن الجماعة بعد ثورة 
يناير قاَمت بتشكيل ما ُيسمى بـ“قوات الردع“، 
وكانـــت تّدعـــي أن هدفهـــا هو الدفـــاع وليس 
الُعنف، كمـــا أكد أن هذه الفرقـــة وراء الُعنف 
والفوضى التي تعيشـــها الدولة منذ اإلطاحة 
بمرسي، ال ســـيما أن الجماعة لديها اتصاالت 
بالعديد من أجهزة االســـتخبارات في العالم، 
وهناك مصالح خفية من وراء هذا الدعم الذي 

يرمي إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.
ويشـــير عبدالرحيـــم علـــي إلـــى أن ثورة 
الثالثيـــن من يونيو أنقذت مصـــر من جماعة 

اإلخوان المســـلمين التي كانت تســـَعى لقيام 
تحالف عســـكري مـــع إيران إلنشـــاء الحرس 
وتزويدهـــم  شـــبابها  وتدريـــب  اإلخوانـــي 
باألســـلحة. ولو اســـتمر اإلخوان فـــي الحكم 
حاليا، في الوقت الذي استولى فيه الحوثيون 
الموالون إليران على مقاليد الحكم في اليمن، 
ألصبـــح البحر األحمـــر مرتعا أمـــام البحرية 
اإليرانية، ولفرضت طهران إرادتها وسيطرتها 
علـــى المنطقـــة العربية، بعـــد نجاحها في مد 
ذراعها ونفوذها إلى العراق وسوريا ولبنان.

} دواال (الكاميــرون) - مـــع تواتـــر عمليات 
تجنيد الشـــباب المســـلمين من قبل مجموعة 
بوكـــو حـــرام، اجتاحـــت العائالت المســـلمة 
المقيمة بحي نيو تاون الواقع على مقربة من 
مطار دواال، والذي يعد ثاني أحياء المسلمين 
فـــي المدينـــة وأكثرها فقـــرا، المخـــاوف من 
اســـتقطاب  قدرة المتمردين النيجيريين على 
أبنائهـــم. مخاوفهـــم هذه تدفعهـــم إلى وضع 
آمالهـــم فـــي مـــا يمكـــن أن تتيحـــه المدارس 
القرآنيـــة من تعليم يفّتح عقـــول أبنائهم على 
تعاليم الدين اإلســـالمي الحاثة على الســـالم 

والمحّرمة للقتل.
تعنـــي بلغة قبائل  وبمـــا أّن كلمة ”بوكو“ 
”الهوسا“ المنتشرة شمال نيجيريا ”التعليم“، 
فقد ارتـــأى معلمو المـــدارس القرآنية بدواال، 
العاصمـــة االقتصاديـــة للكاميـــرون، تعليـــم 
األطفـــال القيـــم الســـامية للدين اإلســـالمي، 
باعتبـــاره ”بوكو حالل“ أي تعليم حالل يهدف 
إلـــى الوقاية من انخراط شـــباب المســـلمين 
المســـّلحة،  ضمـــن مجموعـــة ”بوكو حـــرام“ 
رافعين شـــعار ”هم يقولون بوكو حرام ونحن 

نقول بوكو حالل“.
الشيخ ساربو معلم بمدرسة قرآنية وإمام، 
وهو أيضا منّسق مساجد مدينة دواال، يقول، 
إّنه يعّلـــم طّالبه الـ“بوكو حـــالل“، مضيفا أّن 
”بوكـــو حرام تتصّدى للتعليـــم الغربي، ونحن 
نقـــول بوكو حالل ألننـــا نؤّيـــد التعليم الذي 
يتسق وتعاليم اإلســـالم السمحة، وألّن النبي 
محمد (ص) قال ما مفاده أن أطلبوا العلم ولو 

كان في الصين“.
وبحديثه عن المدارس القرآنية، قال الشيخ 
ســـاربو إّنه ”ال يمكن لشـــخص تلقـــى تعليما 
جيدا وكما ينبغي في مثل هذه المؤسســـات، 
أن يكون ســـيئا في مختلف مراحـــل حياته“، 
الفتا إلى أّن هذه المدارس ”تعّلم األطفال سبل 

التمّكـــن من القـــرآن الذي يحّث علـــى احترام 
الكبـــار ويحظر القتـــل.. إنها تعّلـــم االحترام، 
وســـواء كنت كبير الســـّن أو صغيرا، يتوّجب 

علّي احترامك“
ولتجّنـــب تجنيد األطفال مـــن قبل جماعة 
بوكو حرام المســـّلحة، يعمل معّلمو المدارس 
القرآنيـــة بـــدواال علـــى تعليـــم الناشـــئة قيم 
التعايش الجماعي، وأهمية الســـالم والتعليم 
على وجه الخصوص، تماما كما نّص على ذلك 

القرآن الكريم.
الحاج إبراهيم تشـــيدو، مؤّســـس مجّمع 
مدرسي إســـالمي خاص، يقول إن بوكو حرام 
تجّند الشباب القادم من األحياء الفقيرة، ولكن 
ليست الفقيرة إلى المال فحسب، وإّنما أيضا 
تلك التي تعاني من الفقر الروحي والتعليمي، 
ألّنه لو تلقى هؤالء األطفال التعليم المناسب، 
فلـــن يلهثـــوا وراء 10 آالف فرنـــك أفريقي (16 
دوالرا)، خصوصا أّن مبلغا مماثال ال يضاهي 

شيئا مقارنة بالحياة اإلنسانية.
ويؤكـــد إبراهيم أن التصـــدي لبوكو حرام 
”يبدأ مـــن المدارس القرآنيـــة، ألّن التعليم هو 

األساس“.
وأضـــاف صاحب المجمع التعليمي األكثر 
ارتيـــادا في المدينة الســـاحلية ”لـــو قال لي 
معلمي ووالداي، منذ سنوات طفولتي األولى، 
إنه ال ينبغي أن نقتل الناس مقابل المال، ولو 

كان مليارا، فلن أفعل ذلك أبدا“.

الكثيـــر من اآلباء اســـتوعبوا، من جهتهم، 
الخطـــر الذي يتهـــّدد أبناءهـــم، والكثير منهم 
أدرك أّن عليـــه التحّرك ســـريعا للحيلولة دون 
انضمـــام أبنائـــه إلى بوكـــو حـــرام، ومحمد 
ســـاليف أحدهم. فهذا األب لسبعة عشر طفال، 
فهم ما يتعّين عليه فعله، إذ يقول ”لدّي تسعة 
أوالد من الذكور، ومنذ ســـنة تقريبا أقوم أيام 
الســـبت بتنظيم حلقات، يقع فيها النقاش بين 
مجموعـــة من الرجـــال، وأتناول مـــن خاللها 
مواضيـــع مـــن قبيل أهميـــة احتـــرام الخالق 
والقرآن، بل قمت بتســـجيلهم (أبناءه) جميعا 

في إحدى المدارس القرآنية“.
لكن، ورغم المســـاعي الحثيثـــة المبذولة 
من قبل أكثر من طرف بهدف احتواء الشباب، 
إال أن عـــددا كبيرا من هؤالء، وخصوصا أبناء 
أحياء نيو بيل (أكبر حّي للمسلمين في دواال)، 
ونيـــو تاون المطار، يعدون مـــن أكبر مرتكبي 

الجريمة.
الشـــيخ ســـاربو عاد ليؤكد أنـــه ”بإمكان 
بوكـــو حرام اســـتثمار جنوح هؤالء الشـــباب 
نحو الجريمـــة، وذلك عبر تجنيدهم، ومن هذا 
المنطلق، ينبغي توعيتهم وتعليمهم، وهذا ما 
أقوم به كّل يوم، خالل إقامة الصالة، أو عندما 

نجتمـــع ضمن الحلقات التعليمية مع شـــباب 
األحياء“.

موقـــف يلتقـــي فيه مـــع الحـــاج إبراهيم 
تشيدو الذي قال ”ينبغي إعادة فرض األخالق 
داخـــل العائالت وفـــي المـــدارس، والتصّدي 
لبوكو حـــرام يبدأ من العائلـــة أيضا، قبل أن 
يتدّعـــم عبر الدروس“، مشـــيرا إلى أّن الحل ال 
يكمن في تنظيم المسيرات التي تجوب المدن 
الكاميرونيـــة ألّن ذلك شـــبيه بالفلكلور، وإّنما 

ينبغي تعليم أطفالنا“.
بوكـــو حرام من خـــالل دعواتها التكفيرية 
الخاطئـــة  مفاهيمهـــا  تطبيـــق  ومحاوالتهـــا 
للدين جعلت نواقيس الخطـــر تدق في القارة 
األفريقيـــة مـــن حيث بـــث الفوضـــى والعنف 
باعتماد جيـــش مكون من شـــباب لم يجد من 
يوجهه نحـــو طريق الحـــق والفضيلة ويبّين 
له صحيـــح تعاليم الدين، لذلـــك فالتعليم هو 
الطريق الحامـــي لهذه الفئة التي وقعت تحت 
تأثير مقوالت الجهاد والخالفة المؤولة خارج 
ســـياقها الدينـــي والتاريخي، والتـــي اتكأت 
عليها تنظيمات اإلســـالم السياســـي لحشـــد 
أنصار لها ما جعل الشـــباب وقود حربها في 

تمكين أفكارها المتطرفة.
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للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

سقوط اإلخوان أجهض استنساخ الحرس الثوري اإليراني في مصر

املدارس القرآنية سد منيع أمام تجنيد بوكو حرام لشباب أفريقيا

الصالت التي تربط والية الفقيه اإليرانية بجماعة اإلخوان املسلمني قدمية ومتأصلة نظرا 
ــــــة األيديولوجية التي جتمعهما. ورغــــــم التباين املذهبي بينهما إال أن مصاحلهما  للمرجعي
هي التي جتعلهمــــــا يتجاوزان اختالفاتهما املذهبية من حيث محاولتهما الســــــيطرة على 
املنطقة العربية، وهذا جتلى في رغبة إيران بأن تكون اجلماعة ذراعا لها في غرب اخلليج 
العربي من خالل مساعدتها على إنشاء جيشها اخلاص كصورة طبق األصل من احلرس 
الثوري اإليراني، وهذا ما كشــــــفته أجهزة االســــــتخبارات مؤخرا من حيث التنسيق الذي 

كان للجماعة مع طهران خالل حكم مرسي في مصر.

بوكو حرام النيجيرية التي بايعت تنظيم داعش وقائده البغدادي وكانت سببا في انتشار 
العمليات اإلرهابية في غرب القارة األفريقية ووسطها، جعلت مسلمي هذه الدول يسعون 
ــــــة فضاء لتبيان حقيقة  لوقــــــف عمليات جتنيدها للشــــــباب من خالل جعل املدارس القرآني
الدين اإلســــــالمي ومبادئه الداعية للتسامح والســــــالم، ولتكون الدروس الدينية واملناهج 

التعليمية املتنوعة حالال ال حراما كما يدعي إبراهيم شيكاو وأتباعه.

 إيران تسعى الستنساخ حرسها الثوري لتسيطر على املنطقة العربية

[ القوى اإلقليمية تقف عائقا أمام تمدد والية الفقيه [ إيران حلمت بأسلمة الشرق األوسط عبر تجنيد الجماعة

◄ أعلنت إدارة مكافحة اإلرهاب 
في إيطاليا عن تفكيك خلية من 

المتطرفين اإلسالميين، وأنه تم 
توقيف 3 أشخاص من بينهم شاب 

إيطالي من أصل مغاربي، يرجح 
أنه حرر الوثيقة الدعائية لتنظيم 

داعش باللغة اإليطالية مؤلفة من 64 
صفحة، والتي تم نشرها على شبكة 

اإلنترنت مؤخرا.

◄ دعا الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي التونسيين إلى 

التعبير عن قوة تونس وعزيمتها 
على مكافحة اإلرهاب من خالل 

مشاركتهم في المسيرة التي تنظم 
بعد غد األحد.

◄ ذكر مسؤول في إسالم أباد أن 
الشرطة الباكستانية شرعت في 
اتخاذ إجراءات قضائية لتوجيه 
اتهامات باإلرهاب بعد مزاعم عن 

قيام مجموعة من المسيحيين 
الغاضبين بضرب اثنين من 

المسلمين حتى الموت، فيما يبدو 
أنه انتقام لهجمات شنتها حركة 

طالبان على كنائس.

◄ أوضح رئيس البرلمان التركي 
جميل جيجك أن سياسات الواليات 
المتحدة الضبابية والمتناقضة في 
إطار مكافحة داعش، تفتح الطريق 

أمام زيادة التمدد الشيعي في 
المنطقة وتزيد من نفوذه وتسّهل 
عمله وعمل الدول التي تقف خلفه.

◄ قال الرئيس األفغاني أشرف 
عبدالغني ألعضاء الكونغرس 

األميركي، إن تنظيم الدولة 
اإلسالمية وحلفاءه يشكلون ”تهديدا 

فظيعا“ لدول غرب ووسط آسيا.

التصدي لبوكو حرام ينطلق من 

املـــدارس القرآنيـــة ألن التعليم 

األفـــكار  لصـــد  األســـاس  هـــو 

املتطرفة

◄

خالل حكم مرسي، حاولت الجماعة 

تشكيل كيانات عسكرية موازية 

لـــوزارة الداخلية على غرار الحرس 

الثوري اإليراني

◄

األوســـط  الشـــرق  معانـــاة  رغـــم 

مـــن حـــرب طائفيـــة بني الســـنة 

والشـــيعة، إال أن مهمة بث العنف 

والفوضى تجمع إيران باإلخوان

◄

باختصار

«إن املؤتمـــر الوطنـــي العـــام املنتهيـــة واليته قدم كافة أشـــكال 

الدعم املالي والسياســـي للجماعات اإلرهابية، للتغلغل والسيطرة 

على مدن سرت ودرنة وبنغازي وصبراتة».
أحمد عبداحلكيم حمزة
مقرر اللجنة الوطنية الليبية حلقوق اإلنسان 

«تونـــس عازمـــة على خوض معركـــة دون هوادة ضـــد اإلرهابيني، 

فهم أعداء الدين وأعداء دولة القانون واملؤسسات وأعداء الحياة 

والحرية، وسينهزمون طال الزمان أو قصر». 
فرحات احلرشاني
وزير الدفاع التونسي

«مواجهـــة اإلرهـــاب األســـود تحتم علـــى الـــدول العربيـــة العمل 

على تحقيـــق األهداف االقتصاديـــة والتنمويـــة، فالفقر والجهل 

والبطالة تشكل تربة خصبة يترعرع فيها اإلرهاب والتطرف». 
منير فخري عبدالنور
وزير التجارة والصناعة املصري

وعي مسلمي أفريقيا بأهمية التعليم سينقذ الشباب من الوقوع فريسة لدعوات بوكو حرام
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ثقافة

كتاب عن داعش والصراع 

على الجهادية العالمية

فنانون يشاركون الصيني ليو بولني والفنان املفاهيمي الفرنسي ألكسيس ريرو أداء مشهديا في باريس

ــان - كيف تحول شـــخص مغمور يدعى  } عمّ
أحمد فضيـــل الخاليلة (أبومصعب الزرقاوي) 
إلى مؤســـس أكبـــر تنظيم إســـالمي مســـلح 
يســـيطر على 45 بالمئة من العراق و35 بالمئة 
من ســـوريا؟ هذا اللغز وحالـــة الغموض التي 
تحيـــط بتنظيم الدولة وأســـئلة أخرى يحاول 
الباحثـــان األردنيـــان فـــي شـــؤون الجماعات 
اإلســـالمية حســـن أبوهنية ومحمـــد أبورمان 
اإلجابـــة عليها ضمـــن كتاب مشـــترك بعنوان 
”تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية: األزمة الســـنية 

والصراع على الجهادية العالمية“.
يتنـــاول الباحثان مســـار تطـــور ”تنظيم 
والمراحل والتحوالت التي  الدولة اإلسالمية“ 
والمســـاحات المشـــتركة والخالفات  مر بها، 
الحقيقيـــة والمفترضـــة بينـــه وبيـــن تنظيم 
القاعـــدة المركزية واألســـباب التـــي أدت إلى 

انشطار تنظيم القاعدة.
تنظيـــم صعد بشـــكل متســـارع ممـــا دفع 
بمســـؤول عراقـــي إلـــى تبرير ســـقوط مدينة 
الموصل خالل ســـاعات بالقول ”إننا نتعرض 
لغـــزو خارجـــي“. ويجيب الكتـــاب على جملة 
من األســـئلة أبرزها: ما هي المعالم الرئيســـة 
أليديولوجيـــا هـــذا التنظيـــم؟ وكيف نفّســـر 
صعوده السريع وتحقيقه انتصارات عسكرية 
ســـريعة في كل مـــن العراق وســـوريا قبل أن 
يتشّكل التحالف الدولي واإلقليمي لمواجهته؟ 

منح اتحاد كتاب جينيف جائزة الشعر، هذه السنة، للشاعر األردني 

محمـــد أبوالـــرب، وذلك خـــالل االحتفال الذي أقامه بمناســـبة يوم 

الشعر العاملي.

اســـتضافت دائرة املكتبة الوطنية األردنية الشـــاعرة الفلسطينية إيمان 

مصـــاروة، للحديث عن ديوانها الشـــعري العاشـــر ”ســـالف“، بحضور عدد 

كبير من املهتمني. 

يعـــرض الفوتوغرافي املغربي عادل أزماط، إلى غاية الثالثني من 

أبريل املقبل بمركز الدراسات األسبانية املغربية بمدينة مالقة 

في جنوب أسبانيا، جديد ما التقطته عدسته.

} أبوظبي - عشرون شاعرا أطلقوا األربعاء 25 
مارس الجاري أقمارا في ســـماء الشعر العربي 
الفصيـــح فـــي انطالق الموســـم الســـادس من 
مسابقة أمير الشعراء، بعد شوق ولهفة وترقب 
من قبل الجماهير المنتظرة بعد انتهاء الموسم 
الخامس. الشعراء يتنافسون على إبداع الكلمة 
وجمـــال الحـــروف، بين فـــرح التأهل وأســـف 

الخروج من المنافسة.
توقعت لجنة التحكيم لهذا العام المؤلفة من 
النّقاد صالح فضل، وعلي بن تميم، وعبدالملك 
مرتاض، أن تكون المنافســـة لهذه الدورة قوية 
ومليئـــة بالمفاجآت. ومع انطالق فعاليات هذه 
الـــدورة كان جمهور الشـــعر فـــي مختلف بقاع 

األرض، علـــى موعـــد مع ليلة شـــعرية أضاءت 
سماء العاصمة أبوظبي، وقد بثت هذه الحلقة 
على قناة بينونـــة الفضائية اإلماراتية، إضافة 
إلى التلفزيون الســـعودي القناة األولى، وقناة 

المحور الفضائية المصرية.

الحلقة األولى

بداية تعرف الجمهور على شعراء الموسم 
الســـادس والـــكل يترقـــب من ســـيكون الفائز، 
ومن ســـيتمكن من ارتداء خاتـــم اإلمارة وبردة 
الشعر، والفوز بمبلغ مليون درهم إماراتي، بعد 
انقضاء األســـابيع العشـــرة، وفي هذا الموسم 
وزعت اللجنة الشعراء والشـــاعرات الـ20 على 
حلقـــات المرحلـــة التمهيديـــة من المســـابقة، 
وذلـــك ضمن معايير راعـــت المزج بين مختلف 
المدارس الشـــعرية التـــي ينتمـــون إليها، مع 
مراعـــاة التمثيل اإلقليمـــي العـــادل، ومراعاة 
الحضور النسائي العادل أيضا خالل الحلقات.
وقـــد تأهلـــت إلـــى مرحلـــة الـ20 األســـماء 
التاليـــة: ســـنية مـــدوري مـــن تونـــس، ناصر 
الكلبانـــي من ســـلطنة عمان، شـــاكر الغزي من 
العراق، نفين عزيز طينة من فلســـطين، مناهل 
فتحـــي مـــن الســـودان، نذيـــر الصميدعي من 

العراق، ضياء الكيالني من مصر، خالد حســـن 
بشير من السودان، حيدر جواد من السعودية، 
مفرح الشـــقيقي من الســـعودية، ياسين حزكر 
من المغرب، عبداللـــه أبوبكر من األردن، محمد 
ولد أدوم مـــن موريتانيا، شـــعل الصارمي من 
ســـلطنة عمان، مصعـــب بيروتية من ســـوريا، 
أســـامة غاوجي من األردن، حسن الصميلي من 
الســـعودية، لؤي أحمد من األردن، عصام علي 
خليفـــة من مصر، محمـــد عبدالمنعم الحناطي 

من مصر.
الحلقـــة المباشـــرة األولـــى مـــن البرنامج 
األضخم في عالم الشـــعر الفصيح كانت مليئة 
بأصوات شعرية متميزة، 4 أصوات أتت لتنير 
ســـماء العاصمـــة أبوظبي بالشـــعر، وقد نالت 
قصائد الشـــعراء األربعة ”حيـــدر العبدالله من 
الســـعودية، ضيـــاء الكيالني مـــن مصر، لؤي 
أحمـــد من األردن، نذير الصميدعي من العراق“ 
إعجـــاب اللجنة، علـــى الرغم مـــن إبداء بعض 
المالحظـــات، إّال أن لؤي أحمد من األردن تفوق 
على من معه في الحلقة، حيث اســـتطاع كسب 
نقاط لجنة التحكيم التي منحته 48 بالمئة، في 
حين حصل الشـــاعر العراقي نذير الصميدعي 
علـــى 44 بالمئـــة، والشـــاعر الســـعودي حيدر 
العبدالله على 43 بالمئة، ثم الشـــاعر المصري 

ضياء الكيالني 40 بالمئة.
نذيـــر  الثالثـــة  الشـــعراء  ويبقـــى  هـــذا 
الصميدعـــي وحيدر العبدالله وضياء الكيالني 
بانتظار نتيجـــة تصويت الجمهـــور التي يتم 
إعالن الفائزين بها في حلقة األســـبوع المقبل، 
فيما أعطى جمهور مسرح شاطئ الراحة صوته 

للشاعر ضياء الكيالني بدرجة 37 بالمئة.
أّما انطالقة األمسية فكانت بأوبريت غنائي 
بعنوان ”تشـــبه األوطـــان دوما أهلهـــا“، جمع 
المطرب اإلماراتي حســـين الجســـمي ”السفير 
فوق العـــادة للنوايا الحســـنة“، والســـعودي 
عبادي الجوهر، وتدور فكرة األوبريت عن تميز 
العالقات الســـعودية اإلماراتية، وقوة الروابط 
بينهما على المستويات الشـــعبية والرسمية، 
وللتعبير عن مدى تقدير الدولتين لعمق روابط 
الصداقة والتعاون بينهما، وقام بكتابة كلمات 

األوبريت الشـــاعر اإلماراتي كريم معتوق، أمير 
شـــعراء الموســـم األول، والشـــاعر السعودي 
جاسم الصحّيح، الذي حاز على المركز الثالث 
في الموســـم ذاته، وقال الناقد علي بن تميم إّن 
هذه األوبريت هي تحية محبة وتقدير من أمير 
الشـــعراء إلى العاصمة أبوظبـــي، والتي تنقل 
هذه التحية إلى الســـعودية، مستشـــهدا بقول 
الشـــاعر ”فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته 

أبصرتنا“.
وكان ضيفـــا الحلقة الشـــاعر الكويتي بدر 
بندر العتيبي نجم شـــاعر المليون، والشـــاعر 
العمانـــي هشـــام الصقـــري، أحد نجـــوم أمير 
الشـــعراء، حيث قدم كل منهمـــا قصيدة جارى 
فيهـــا زميلـــه، فقـــدم العتيبي قصيـــدة نبطية 
في حيـــن رد الصقري عليه بقصيدة من شـــعر 
الفصحى، وقد القت فقرة المجاراة بين الشـــعر 
النبطي والشعر الفصيح إعجابا كبيرا من قبل 
الجمهـــور المتواجد، حيث أنهـــا أرضت كافة 
األذواق، وأكدت على أّن لغة الشعر هي الباقية 
على مـــّر الزمـــان، وخاصـــة تلك التـــي تنادي 

بالحب والسالم.

املعايير واألحكام

على مـــدى 5 حلقـــات تمهيديـــة متلفزة تّم 
توزيع المتسابقين والمتسابقات الـ20، بحيث 
تضـــم كل حلقـــة 4 منهم، وذلك مـــن إجمالي 10 
حلقـــات تشـــتمل كافـــة مراحل المســـابقة، مع 
مراعاة إعطـــاء اآللية الجديـــدة لتوزيع الوقت 
المخصـــص لكل حلقـــة من حلقـــات البرنامج، 
وقتـــا أطول للشـــاعر، وفي هـــذه الحلقات الـ5 
تمنـــح اللجنـــة درجة لكل متســـابق مـــن الـ50 
بالمئة، والشاعر الذي يحصل على أعلى درجة 
يتأهـــل مباشـــرة، وللجمهور المشـــاهد أحقية 
التصويـــت بـ50 بالمئة من خاللهـــا يتم تأهيل 
شـــاعر من أصل الشـــعراء الـ3 المتبقين في كل 
أمســـية، وفي الحلقة التاليـــة يتأهل اثنان من 
الشـــعراء الحاصلين على أعلى نسبة تصويت 

من المشاهدين إلى المرحلة التالية.
وتتكـــون المرحلـــة الثانيـــة مـــن 3 حلقات 

يتنافس خاللها في كل أمسية 5 شعراء، وتكون 
نســـبة اللجنة في هذه المرحلـــة 50 بالمئة، مع 
تأهيل شـــاعر واحد مباشـــر للمرحلة الالحقة، 
أما نســـبة تصويت المشاهدين فهي 50 بالمئة، 
ويتنافـــس بقيـــة الشـــعراء الـ4 علـــى تصويت 
المشاهدين طوال أيام األسبوع للحصول على 
فرصـــة التأهل، وفي الحلقة التـــي تليها وبعد 
إعالن النســـبة النهائية يتأهـــل الحاصل على 
أعلى نســـبة تصويت من المشـــاهدين مضافة 
إلى درجة لجنة التحكيم، وفي المرحلة الثالثة 
قبل النهائية يتنافس الشـــعراء الـ6، وســـتقدم 
اللجنة الدرجات بنســـبة 60 بالمئة، تقسم إلى 
30 بالمئـــة تعطى في تلك الحلقـــة، و30 بالمئة 
فـــي الحلقة النهائية، كما ســـيجري للشـــعراء 
تصويت مع نهاية األمســـية ولمدة أسبوع من 
قبل المشاهدين الذين يملكون نسبة 40 بالمئة.
في بدايـــة الحلقة النهائية يغادر الشـــاعر 
الحاصل على أقل نسبة تصويت، ونسبة الـ30 
بالمئـــة من اللجنة، لتنحصر المنافســـة بين 5 
شـــعراء يواصلون التحدي، وتعطي اللجنة في 
تلـــك الحلقة الـ30 بالمئـــة المتبقية، وفي نهاية 
الحلقـــة يتّم جمـــع درجات اللجنـــة مع درجات 
التصويت، ومن ثـــّم إعالن النتائـــج النهائية، 
وبالتالـــي تحديـــد المراكـــز مـــن األول وحتى 
الخامـــس، وتتويج الفائز بلقب أمير الشـــعراء 

للموسم السادس.
أنهى الشـــعراء مهمتهم في الحلقة األولى، 
كمـــا قرأ الفنان باســـم ياخور مقدم المســـابقة 
في هذا الموســـم أيضا بعض رسائل التويتر، 
وستشـــهد الحلقـــة الثانيـــة تنافس الشـــعراء 
”ياســـين حزكر، ناصـــر الكلبانـــي، نفين عزيز 

طينه، عصام علي خليفة“.

الموسم السادس من أمير الشعراء لمن يكون خاتم اإلمارة

رحلة البحث عن أمير الشــــــعراء في املوسم السادس انطلقت أول أمس األربعاء 25 مارس 
ــــــة، بتنظيم من جلنة إدارة  2015، من على مســــــرح شــــــاطئ الراحة في العاصمة اإلماراتي
املهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. 8 أعوام مرت على انطالقة الشــــــرارة 
األولى للبرنامج، وها هو املوســــــم الســــــادس ينطلق مبشــــــاركة 20 شاعرا من 12 دولة هي 
”مصر، العراق، تونس، ســــــوريا، اليمن، عمان، الســــــودان، موريتانيا، األردن، الســــــعودية، 

فلسطني واملغرب“.

الشعراء أكدت على  أمير  مسابقة 

الباقية على مر  أن لغة الشعر هي 

تنادي  التي  تلك  وخاصة  الزمان، 

بالحب والسالم

 ◄

تمهيدية  حــلــقــات   5 مـــدى  عــلــى 

املتسابقني  تــوزيــع  تــم  متلفزة 

بحيث  العشرين،  واملتسابقات 

تضم كل حلقة أربعة منهم

 ◄

[ لؤي أحمد من األردن أول المتأهلين للمرحلة التالية [ افتتاح مزج بين أنماط الشعر المختلفة والموسيقى

توجيهات نقدية هامة أدلى بها أعضاء لجنة التحكيم للشعراءالحلقة األولى من مسابقة أمير الشعراء لبت كل أذواق محبي الشعر والفن والقت نجاحا الفتا 

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقيم مكتبة ”أي جي 
بوك ستور“، في القاهرة، 

حفل توقيع ومناقشة 
ديواني الشاعرة والصحفية 

والء سمير، األول بعنوان 
”القصاص“، والثاني بعنوان 

”على الشارع، وذلك مساء 
يوم غد السبت 28 مارس 

الجاري.

◄ تنظم جمعية النادي 
السينمائي بسيدي قاسم 

المغربية، في الفترة من 14 
إلى 18 مايو المقبل، الدورة 

الـ11 من مسابقة محمد 
مزيان ألفالم الهواة. 

◄ صدر حديثا عن ”الهيئة 
العامة لقصور الثقافة“، 

كتاب بعنوان ”التراث 
للكاتب فرحان  والتاريخ“ 

صالح.

◄ يفتتح النحات آدم حنين، 
مساء غد السبت 28 مارس 

الجاري، معرضا للفنان 
محمد رضوان، بعنوان 
”عالم“ في غاليري كريم 

فرنسيس بالقاهرة، ويستمر 
حتى 30 أبريل المقبل.  

◄ أطلق الشاعر الفلسطيني 
حسام أبوغّنام، ديوانه 
الجديد ”حاصرت كّلي“ 

في متحف محمود درويش 
بمدينة رام الله، الديوان 

يتضمن 46 نصا وجاء في 
149 صفحة. 

◄ يستضيف ”غاليري 
المشربية“، بالقاهرة، يوم 
األحد 29 مارس الجاري، 

معرضا للفنان محمد عبدالله 
بعنوان ”حياة موازية“. 

باختصار
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ثقافة
عن دار «الفارابي للنشر»، ببيروت، صدرت رواية بعنوان 

«صخب»، للكاتب والروائي الفلسطيني قاسم توفيق، 
الكتاب من القطع املتوسط.

فاز كتاب يوســـف العانـــي فنان الشـــعب»،  للباحث العراقي 

حمـــدي التكمجي، بالجائزة األولى ملســـابقة العنقاء الذهبية 

الدولية لعام ٢٠١٥ في دورتها الثانية.

أطلق مركز الســـلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بسلطنة عمان، 

الدورة الرابعة من جائزة الســـلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون 

واآلداب.

زكي الصدير

} فـــي المجموعة الشـــعرية ”مـــن العتمة إلى 
للشـــاعر الســـعودي علي عاشـــور،  الجيـــاع“ 
نواجه ســـؤاال واضحا عن الظـــل الذي يخيف 
الشـــاعر ويقلقه، فيحاول من جهته أن يرصده، 
وأن يتحـــاور معه، لكنـــه يعجز عن ذلك، فيميط 
للقصيـــدة فضاءهـــا المفتوح مخففـــا من وقع 
األلـــم علـــى روحه. يقـــول عاشـــور لـ“العرب“: 
ربمـــا أحاول اإليضاح قليال -هنـــا- بالقول إن 
الظـــّل هو الرمز المطلق لآلخـــر، مهما كان هذا 
اآلخر: الخوف، الحاســـة، العدم، الذات، الذوات 
المتعددة، الشـــخص نفســـه، الشـــعر، العبث، 

الرؤية، السؤال، الله، وربما الالأدري.
ويحدثنا عاشور عن تجربته األخيرة قائال 
”هي مســـيرة الصراعات والجـــدل والمتاهات 
الداخلية وتعددية الـــذوات وحواراتها وكثافة 
المجهـــول وتناقضاتي الشـــخصية. التقنيات 
اســـتخدمتها فـــي المجموعة  والعناصر التي 
هدفهـــا الوصول إلى الالمتحـــدث فيه أو عنه، 
والالمنطلق منه على كونه نقطة أو شـــرارة أو 

لمحة سؤال وتحّول“.

الومضة والسردي

علي عاشـــور يســـتمر في صناعة مناخاته 
الشـــعرية في صورة متجددة. فبعد أن كان في 
”عيـــن في إصبع“ يتكئ خـــالل صناعة قصيدته 
علـــى تقنيـــة الومضـــة المكثفـــة يتحـــّول في 
مجموعته الجديدة للنص الشـــعري الســـردي 
الطويـــل. المجموعـــة تقّدم نفســـها للمشـــهد 
بصـــورة مختلفة عن ســـابقتها. يقول عاشـــور 
لـ“العـــرب“: عيـــن في إصبـــع كانـــت الصراخ 
األول، كانـــت تلك المرحلة بما يشـــغلها تترتب 
على صدمات وحنق وغضـــب، وهذه العناصر 

ال يمكـــن التعامـــل معها إال بجعلهـــا ومضات 
وشذرات تحتمل الصوت المكبوت في داخلها. 
اآلن، اختلفت التجربة، ورؤيتي للشعر والنص 
تبّدلـــت من حالته إلى حـــاالت متعددة، أحببت 
ابتكار كتابة جديدة كي ال أكرر نفسي، وألعطي 

الكلمات مساحة قابلة لالتساع بشكل أكبر.
قّســـم عاشور مجموعته إلى ثالث إطالالت، 
باألســـئلة  مســـكونة  إطاللـــة  األولـــى  كانـــت 
الفلســـفية التي تقاســـمها مع رفيقـــه العجوز 
وظاللهما وســـراماغو، بينما اختار للثانية أن 
تكون مهداة لزوجته فاطمة، وكانت الثالثة من 

نصيب الشاعرين السعوديين محمد الضامن 
وأحمد القطان. 

وعن ذلك يقول عاشور ”األقسام الثالثة 
فـــي المجموعة هي مســـيرات ثالث لم يكن 
أحدها يتســـع الحتمال اآلخر رغم الترابط 
القـــوي في مـــا بينهـــا، غيـــر أن للكتابة 
-بالنســـبة إلّي- خصوصيـــة الموضوع 
واللغة، فالقسم األول ال يحتمل وجود ثقل 
األنثى الحبيبـــة، لكون األنثى -فاطمة- 
مسيرة تحتاج إلى خصوصية كما هي 
التحوالت في القسم األول التي تحتاج 

إلى خصوصية قائمة بذاتها. 
أرى أن الكتابـــة تحتاج إلى العبور 

الالمعقول في معقولـــه“. ويضيف ”ربما تكون 
الجملة األخيرة فلســـفية ولكن هكذا أســـتطيع 
الشـــرح، فمناخ القارئ هو بالتعامل مع النص 
القائـــم في حـــّد ذاتـــه بعيدا عـــن التصنيف“.
علي عاشـــور يتخطى بحســـه الثوري اليومّي 

المباشر ليوغل بأسئلته في التفاصيل العميقة 
لحركة األشياء االعتيادية، وال سيما بعد الربيع 
العربـــي. ويعتقـــد أن جميـــع من يريـــد تحديد 
الشـــعر في مكان، أو تحديد الكتابة في مناطق 
معينة هو واهم. يقول متسائال ”لماذا ال ننتقل 

بالشعر إلى تلك األماكن؟
 لماذا ال نجعل المناطق البعيدة ملموســـة 
ليمكننا التعامل معها والتعاطي مع تفاصيلها 
التـــي قـــد تكـــون متخيلة فـــي البدايـــة؟ لماذا 
-أيضا- ال نخترع أماكـــن جديدة عبر الكتابة؟ 
حسب وجهة نظري إن من أسباب تكرار الكثير 
من التجارب نفســـها وندرة وجود 
القفزات الشـــعرية هو عدم 
أخـــذ الكتابة إلـــى المناطق 
المخيفة  ربمـــا  أو  البعيدة، 

إن صح التعبير“.
وضمن هـــذه الداللة على 
المضاميـــن يواجه القارئ في 
الجـــزء الثالث مـــن المجموعة 
الموســـومة بـ“الثقيـــل الثقيل“ 
النـــص ممســـرحا علـــى هيئـــة 
حوار ثالثي متواصل بين أبطال 
افتراضييـــن. األمـــر الـــذي يدفع 
القارئ إلى التســـاؤل عن إمكانية 
تحويل العمل إلى مسرحية ذات مشاهد نصية 
متتابعة. يجيب عاشـــور قائال: في هذا السؤال 
ضربت تقنيـــة النص ”من العتمـــة إلى جياع“ 
محاولة إعطاء الشعر العميق، والسرد الخاص 
والمســـرح الصوري الصوتـــي بعدا واحدا في 

الكتابـــة، وربمـــا بعدا واحدا فـــي التكثيف من 
الكتابة، ال أدري إن نجحت في ذلك بشـــكل تام، 
أم ال. غيـــر أني وصلت إلى مكان ال بأس به في 

النص.

موت آباء الثمانينات

علـــي عاشـــور -المولود في قرية ســـنابس 
بشرق الســـعودية عام -1989 يؤمن أن تجارب 
الثمانينات والتسعينات الشعرية أخذت حقها 
من النشـــر والحضـــور والكتابة، لكنـــه يراها 
مرحلـــة مهمـــة من مراحـــل المشـــهد المحلي، 
ويجـــب علـــى المتابع أن يمّر عليهـــا، وال يقف 
عندها، يقول ”تجربة الثمانينات في السعودية 
مهمة جـــدا لكونهـــا نقلت فكرهـــا إلى ضفاف 
جمهورها التي تريده، وإن جاء بعضه متأخرا، 
فقد كان التعاطي الفكري والشـــعري للمختلف 
أكثـــر بروزا ربما مـــن اآلن، وأعتقـــد أن الفترة 
التاريخيـــة تلك مهمة بـــكل تحوالتها غير أنها 
مرحلـــة، والمراحل تتتابع“. ويضيف عاشـــور 
”ال يجـــوز لنـــا تنحيتهـــم ألن وجـــود كل وجـــه 
ضروري، غير أنه على جيل الثمانينات وأيضا 
التســـعينات أن يتعامل مـــع التجارب الحديثة 
اليوم بحس شـــعري، ال كما األمس الثمانيني. 
لألســـف أرى أن كثيـــرا من ذاك الجيـــل مازال 
يعيش على أن تلك الفترة هي الذروة والمرحلة 
الذهبية وهذا وهـــم، كما أن الكثير من األجيال 
الجديدة يبحـــث عن مظلة أبوية من ذاك الجيل 
أو يعطيهم هالة فوق شعرية وهذا وهم آخر“. 

وجيهة عبدالرحمن

} ديوان“هكذا أرصد غفلة الحكاية“، للشـــاعر 
صالح جانكو، يقع فـــي 130 صفحة من القطع 
المتوسط، الصفحات مكتوبة بالكامل ومليئة، 
وفق أقســـام محددة حســـب نوعيـــة القصائد 

ومبتغاها وفكرتها.
جاء على ظهر الغالف قول الشاعر ”أرصد 
النهايات، وأعشقها/ حين أفتقد البداية، ألكتب 
ســـفرا/ لرحلة هيأت لها جواز سفر/ ال يحمل 
اســـمي/ ألقـــّدم أوراق اعتمـــادي/ إلـــى غربة 

مازالت تسكنني/ وأبحث لها عن وطن“.
األقســـام هـــي مجموعة عناويـــن عريضة، 
تحتـــوي فـــي متنهـــا عناويـــن أخـــرى كثيرة 
ومتنوعـــة، لكنها تصـــّب في مصـــّب العنوان 

الرئيسي.
إال أن قســـم المراصد يأخـــذ الحيز األكبر 
مـــن الكتاب، إذ يبدأ الشـــاعر ديوانه بقصائده 
قصيـــدة  كل  فيبـــدأ  بالمراصـــد،  المعنونـــة 
بكلمـــة ”أرصـــد“، حتـــى يتبّدى لنـــا من خالل 
تتبع مراصـــده، أنه يرصد وجدانـــه وهزائمه 
وانكســـاراته وأبواب الحيـــاة، يرصد البيارق 
ويرصـــد الموت والليل والريـــح، حتى ينتهي 

بباب أخير سماه ”النهايات“.
ثم ينتقل الشاعر صالح جانكو إلى فسحة 
األلم التي اســـتوطنها نتيجـــة خوضه معارك 
الحيـــاة، واندماجه الكلّي فيهـــا حاصال منها 

علـــى الكثيـــر من الخبـــرة، التـــي وضعته في 
مصاف الفالسفة وحكمتهم، يتحدث في قصائد 
هذا الباب من الديوان عن الراحلين، العناوين 
كلها تحيلنا إلى الدهشـــة، إذ أننا نكتشف في 
ما بعد أفكارا مطروحة في المتن ال تتطابق مع 
العنوان البسيط ”اغتصاب“، ”يا راحال إلينا“، 

”في انتظار المساء“، ”الحقيقة في ضاللها“.

هذه العناوين غاية في السردية والبساطة 
ولكنها ال تعّبر عما حمله المتن من إدهاش.

الشـــاعر ال يتوقف عن إدهاشنا، ففي الباب 
الثالـــث يكمل ما بـــدأ به، من عنصر الدهشـــة 
والتســـاؤالت المهّمة جدا، تساؤالت ذات صلة 
وثيقـــة بذاته والذوات األخـــرى، التي يتماهى 
معها في معادالت كيميائية جّلها غير متكافئة، 
رّبما هذا  فيبـــدأ كل القصائـــد بكلمة ”غفلـــة“ 
األســـلوب هو نمطه الخاص به، والذي يرغب 
فـــي أن يعـــرف مـــن خاللـــه، علـــى أن محمود 
درويـــش كان في بعـــض قصائده ســـّباقا إلى 
ذلك، فقـــد كان يعنون قصيدته بجملة يبدأ بها 

القصيدة ”انتظرها- هكذا“.
المالحـــظ مـــن خـــالل العناويـــن أن هناك 
أيضا فاصال غير مرئي بين العنوان الرئيسي 

والعناويـــن المنضويـــة تحتـــه، حيث تشـــكل 
جسرا بين القارئ وبين القصيدة التي تأخذه 

منه.
ثـــم تأتي قصيـــدة ”غفوتهـــا“، التي يعتقد 
القـــارئ من نمط كتابتها فـــي الفهرس، أن لها 
مكانـــة خاصة عند الشـــاعر، ولكنها التملك ما 
يميزهـــا كأســـلوب ونمط قصيدة عـــن غيرها 
بصـــورة منطقيـــة ”إن كنت تحيا مـــن أجلك/ 
كن كمـــا كنت ثوبـــا تمزقه شـــظايا/ النزوات 
والمواعـــظ/ اقـــرأ مـــا شـــئت من الرســـاالت 
السماوية واألرضية/ لتكتب شعرا دون ظالل“.
المالحـــظ أن هذه القصيـــدة ال تختلف عن 
باقـــي القصائد التابعة لها وفق هذه العناوين 
”وتر“ و“انتظـــار“ و“غيـــاب“ و“ نمل الحنين“ 
و“أباريق  و“يوم الحساب“  و“قطاف الحرائق“ 

الضوء“ و“مرفأ للختام“.
كل تلك القصائد تّتحد في الفكرة المشتركة 
بين قصيدة وأخرى، والتي يعّبر عنها الشاعر 
ولكن بمفـــردة مختلفة،  وهي فكـــرة ”الغياب“ 
حتـــى لتبدو كأّنها ســـيرة ذاتية تـــروي حدثا 

مباغتا لروح الشاعر.
ثم يختم الشاعر ديوانه ”هكذا أرصد غفلة 
الحكاية“ بباب أخير ســـماه ”رهانات اليقين“، 
العنوان فـــي حّد ذاته يبدو رهانـــا، إذن فعلى 
مـــاذا كان يراهـــن الشـــاعر؟ وهو يضـــّم تحت 
لواء هـــذا الباب القصائد ”فراغ“ و“جســـدي“ 
و“جغرافيا التاريخ“ لنكتشـــف أن هذه قصيدة 
األخيـــرة هـــي رهانه، لكنه رهـــان على األمكنة 

بتاريخها وتداعياته.
”هكذا أرصد غفلة الحكاية“ ديوان شـــعري، 
لشاعر برع في التالعب بالمفردات ومرادفاتها 
وتشظّياتها اللونية، وبرع في استحضار الذات 
اإلنســـانية الالمنتمية، إلى ســـاحة االختبار، 
ليشـــعر القارئ أنه أمام أنشـــودة من أناشـــيد 

الحياة والموت.

 [ الفترة الذهبية وهم الثمانينات، والشعر بحث في الالمعقول

الشاعر علي عاشور: البحث عن أب شعري ضرب من الوهم 

صالح جانكو يستحضر الذات اإلنسانية التائهة إلى ساحة االختبار

ــــــع" التي  ــــــه "عني في إصب بعــــــد مجموعت
صدرت عــــــام 2013، والقت اهتماما ملفتا 
يقّدم الشــــــاعر الســــــعودي الشــــــاب علي 
عاشــــــور مجموعته الثانية "من العتمة إلى 
اجلياع" عــــــن دار مســــــعى بالتعاون مع 
ــــــدى اليراع األدبي الســــــعودي. تقول  منت
عن جتربته الناقــــــدة ”تقوم نصوص علي 
عاشور على ثيمتني/ محورين أساسيني 
يصوغان حركات املجموعة هما «السؤال 
ــــــى  ــــــح النصــــــوص عل ــــــة». إذ تنفت والرؤي
ــــــذي يعيد  ــــــى فعل الرؤية ال الســــــؤال وعل
التفاعل مع األشــــــياء احمليطــــــة ويضعها 

أمام قلق السؤال“.

”كســــــهم أخرس أطلقه صياد/ على طريدة غافلة/ أمضي مسرعا/ إلى حتفي وحتفها“، 
بهذه احلقيقة اجللّية، يبدأ الشاعر والباحث الكردي السوري صالح جانكو ديوانه األول، 
املوســــــوم بـ“هكذا أرصد غفلة احلكاية“، وهو باكورة أعماله، الذي تأّخر أكثر من عقدين 
ونصف من الزمن، ليقوم بتلك املغامرة كما يصفها الشاعر، على أن كتابة الشعر مغامرة 
أدبية وفكرية، ومن ثم فاملغامرة األكبر بالنســــــبة إليه هي اإلصدارات التي ستخرج عن 

سيطرة الكاتب وتعديالته الدائمة.

شـــاعر يخـــط مســـيرة الصراعات 

الداخليـــة  واملتاهـــات  والجـــدل 

وحواراتهـــا  الـــذوات  وتعدديـــة 

وكثافة املجهول والتناقضات

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدرت هيئة البيئة في 
أبوظبي، كتيبًا إرشاديًا للمعلومات 

واألنشطة التعليمية في مجال 
المياه في الوطن العربي، بمناسبة 

يوم المياه العالمي.

◄ أطلق المجلس اإلماراتي لكتب 
اليافعين مبادرة جديدة تحت 

شعار ”تحدي القراءة“، لتحفيز 
رواد مواقع التواصل االجتماعي، 

على المنافسة في مجال قراءة 
القصص.

◄ تصدر الحكومة الصينية أكثر 
رسائل الكاتب الروسي، أنطون 
تشيخوف، شهرة إحياء لذكرى 

ميالده الـ 155، ومن بين هذه 
الرسائل رسائل تشيخوف إلى كل 

من ليف تولستوي ومكسيم غوركي 
وإيفان بونين وغيرهم.

◄ تقيم مكتبة اإلسكندرية يوم 
السبت 28 مارس، ندوة لمناقشة 
كتاب ”المسيري وثقافة المكان“، 

لمؤلفه الباحث كامل رحومة.

باختصار

الجماليات والحضارة

أزراج عمر

و ي ج

} منـــذ اســـتقالل الجزائر إلـــى يومنا هذا 
والقبح يسيطر فيها على البيئة المعمارية، 
والسياســـية، واإلداريـــة، وعلـــى كثيـــر من 
أنمـــاط التعبير، وقد صـــار يفرز اآلن صورا 
بشـــعة على مســـتوى العالقات اإلنســـانية 
التي تسقط يوميا في التشّيؤ، والعنف بكل 

تجلياته المادية والرمزية.
في هذا الســـياق انتبه المفكر الجزائري 
مالك بن نبي مبكرا إلى هذه المشكلة الخطيرة 
في المجتمع الجزائري بشـــكل خاص ودعا 
إلى إيالء مكانة خاصة للذوق الجمالي الذي 
يعتبـــره متصال اتصـــاال عضويـــا بالوازع 
األخالقي، وبالممارســـة العملية في مجاالت 
اإلنتـــاج المـــادي، والتربوي، والسياســـي، 
وفي هذا الخصوص كتب قائال «لســـنا هنا 
نهتم باألخالق من الزاوية الفلســـفية، ولكن 
مـــن الناحية االجتماعيـــة، وليس المقصود 
هنا تشريح مبادئ خلقية، بل أن نحدد ”قوة 
لألفـــراد في مجتمع  الضرورية  التماســـك“ 

يريد تكوين وحدة تاريخية».
وفي الحقيقة فإن التوجيه الجمالي الذي 
يدعـــو إليه بن نبـــي ركن جوهـــري للثقافة، 
وللدولة، ولبناء الوحدة النفســـية وعناصر 
الهوية المشتركة ”وال شك أن للجمال أهمية 
اجتماعيـــة هامة، إذا ما عددناه المنبع الذي 
تنبع منـــه األفكار، وتصدر عنه، وبواســـطة 
تلك األفـــكار، أعمـــال الفرد فـــي المجتمع�. 
وأكثـــر من ذلك فإن ”اإلطـــار الحضاري بكل 
محتوياتـــه متصـــل بتذوق الجمـــال، بل إن 
الجمـــال هـــو اإلطار الـــذي تتكـــون فيه أية 
حضـــارة، فينبغي أن نالحظه في نفوســـنا، 
وأن تتمثل في شـــوارعنا وبيوتنا ومقاهينا 
مسحة الجمال نفسها، التي يرسمها مخرج 
روايـــة في منظر ســـينمائي أو مســـرحي“، 
وهكذا فإن انحطاط الدولة وقيم المجتمع له 
عالقة قوية بانحطـــاط الجماليات بأبعادها 

الفنية والروحية والمادية.
رغـــم إلحاح بن نبي علـــى مركزية ودور 
البعد الجمالي الراقي في تحديث وأنســـنة 
المجتمع، فإنه ال يملك نظرية مؤسســـة على 
إجـــراءات واضحة المعالم، وذلك في صورة 
مشـــروع متكامل كما فعل هيجل مثال، ضمن 
الســـياق الثقافي والحضاري الغربي، وذلك 
في موســـوعته عـــن علم الجمـــال. فبن نبي 
يدعـــو إلى الجمـــال حقا وهذا مهـــم، ولكنه 
ال يقـــدم نظريـــة تســـندها إجـــراءات عملية 
ونمـــاذج متطـــورة وذات خصوصيـــة فـــي 
والنحت،  والموســـيقى،  المعمـــار،  حقـــول 
والفنـــون التشـــكيلية األخـــرى، وأخالقيات 
الحكم والسياســـة، والصناعـــات التقليدية، 
والعلميـــة، وفي مجـــال تصميـــم الحدائق 

والزي اليومي، إلخ..
 ثـــم فهـــو ال يحدثنـــا عن الكيفيـــة التي 
يؤســـس بها جمال الشـــعر، والموســـيقى، 
والمعمـــار لألخالق اليوميـــة، ولألخالقيات 
السياسية على سبيل المثال، ثم فإن الجمال 
عنده غير مؤسس على إبراز عناصر التعبير 
الجمالـــي المتحضـــر في مختلـــف عناصر 
الثقافـــة الجزائريـــة، بمـــا في ذلـــك بنيات 
المشـــاعر الشـــعبية، فضال عن كونه يسبق 
الفكر على العمـــل، علما أن الفكرة الجمالية 
تتزامـــن مـــع ممارســـة التشـــكيل الجمالي 
لها، في لحظات تجســـيدها أثنـــاء ميالدها 

الحقيقي.
* كاتب جزائري مقيم في لندن

علي عاشور يستمر في صناعة مناخاته الشعرية بصورة متجددة

صالح جانكو يرصد وجدانه وهزائمه وانكساراته وأبواب الحياة



} تكســاس (الواليــات املتحــدة) - قال املخرج 
الســـينمائي بـــول داليـــو الـــذي يعانـــي مـــن 
االضطـــراب الوجداني ثنائي القطب، إنه صنع 
فيلـــم ”مانيا دايز“ ألنـــه أراد أن يرى رواد دور 
العـــرض الســـينمائي العالـــَم من خـــالل أعني 

املصابني بأمراض عقلية.
والفيلم من بطولة كيتي هوملز ولوك كيربي 
وقـــد عـــرض ألول مـــرة األســـبوع املاضي في 
مهرجان ساوث وســـت السينمائي في أوسنت، 
ويتناول قصة رجـــل وامرأة يعانيان من هوس 

اكتئابي.
وقـــال داليو لقـــد كانت هناك جهـــود نبيلة 
لتقـــدمي املـــرض العقلي فـــي أفالم مـــن صنع 
أشخاص ليسوا على صلة مباشرة باملوضوع، 
وأكـــد أنـــه أراد روايـــة القصة مـــن منظور من 

يعيشون مع املرض.
 واالضطـــراب الوجداني ثنائي القطب، هو 
أحـــد األمراض النفســـية التي تتميـــز بتناوب 
فتـــرات من الكآبة مع فترات مـــن االبتهاج غير 
الطبيعي التي تختلف عن الشـــعور باالبتهاج 
الطبيعي، كونها تؤدي بالشخص للقيام بأعمال 

طائشة وغير مسؤولة في بعض األحيان.
وقال ديالو أثنـــاء عرض الفيلم في عاصمة 
تكســـاس مؤخرا ”إذا استطعت أن تعرف كيف 
يكون الشـــعور باملرض، أعتقد أنك ستنظر إلى 

املصابني به بشكل مختلف“.
ويـــروي الفيلـــم قصـــة ”كارال“ التي تؤدي 
الـــذي يؤدي  دورهـــا كيتـــي هوملـــز و“ماركو“ 
دوره كيربـــي، وهما ينزلقان إلى املرض العقلي 
فيتّم نقلهما إلى مستشـــفى لألمراض النفسية، 
وينجـــذب االثنـــان جتـــاه بعضهمـــا البعض، 

وبينما تتوطد عالقتهما يشتد عليهما املرض.
وخـــالل صعـــود وهبـــوط العالقة بســـبب 
املرض العقلي يتشـــارك االثنان املرح واحلنان 
والتصرفـــات الغريبة، التي مـــن بينها النزول 

بسيارة صغيرة في نهر جتري مياهه بسرعة.
ويتســـاءل االثنان عما إذا كانا سيخسران 
حـــاوال  إذا  مشـــاعرهما،  واتقـــاد  نفســـهيما 
الســـيطرة علـــى مرضهمـــا العقلي مـــن خالل 

العالج النفسي وتناول الدواء. 

16
تصـــدرت املمثلـــة الســـويدية الراحلـــة إنغريـــد بيرغمـــان 

«بوســـتر» مهرجان كان الســـينمائي الدولي الـ68، في لفتة 
تكريمية لتاريخها ومسيرتها الفنية الطويلة.

تواصل النجمة األســـترالية مارغوت روبـــي، تصوير فيلمها 

الســـينمائي الجديد «طرزان»، والـــذي من املقرر طرحه في 

دور العرض األميركية في يناير 2016.

يلعـــب النجم الهنـــدي أكشـــاي كومار في فيلمـــه الحركي 

«عودة جبار» دور رجل يشـــن حربا ضد الفساد، وسيعرض 
الفيلم في بداية شهر مايو القادم.
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سارة حممد

الزمـــة“  ملـــوش  فيلـــم ”يـــوم  القاهــرة -   {
للمخرج أحمـــد اجلنيدي ينـــدرج حتت قائمة 
أفـــالم ”الفانتازيـــا“، وتدور أحداثـــه في يوم 
على عروســـته  واحد لزفاف العريس ”يحيى“ 
”مها“، وخالله حتـــدث مواقف غير متوقعة من 
”بوســـي“ التي تطارد هنيدي أو يحيى، فكلما 
حاول التخلص منها تظهر في حياته وتهدده 
من جديد، إلى أن تفوز به في نهاية األحداث.

العريـــس يحيى يحـــاول مقاومـــة أحداث 
عرسه املشؤومة مبساعدة ابن خالته ”سامح“ 
أو الوجـــه الشـــاب محمد ممـــدوح، ورغم ذلك 
فاألخيـــر يعرضـــه ملشـــاكل مـــع بوســـي دون 
قصد، حيث يفصـــح لها عن زواجه من أخرى، 
وتســـتدرجه في احلديث تليفونيا حتى تعرف 

منه مكان حفل الزفاف.
داخل قاعة العرس اخلاصة بيحيى ومها، 
وضـــع املؤلف عمـــر طاهر عددا من املشـــاهد 
الساخرة، تأتي في مجملها سخرية من الواقع 
املصري احلالي، ومن أبرزها ”رقصة البطريق“ 
التي أصبحت هي الســـمة الرئيسية في كثير 
مـــن األفراح املصريـــة اآلن، لكـــن اجلديد هنا 
هو ارتداء هنيدي نفســـه ملالبس ”البطريق“، 
وهناك أيضا مشاهد أخرى للفنان بيومي فؤاد 
”املتر شـــفيع“، أضافت قدرا كبيرا من البهجة، 
منها عندمـــا قام بالرقص على أغنية ”بشـــرة 

للفنان حسني اجلسمي. خير“ 
هنـــاك بعض األعمال التـــي قدمت من قبل 
فكـــرة املطـــاردة في يـــوم الزفـــاف مبعاجلات 
مختلفة، أبرزها فيلم ”من نظرة عني“ ملنى زكي 
وعمرو واكـــد، حيث كان هـــذا األخير مقتنعا 
بأنها شـــريكة حياته التي وجدها، خصوصا 
أنه كـــون صورة لها فـــي خياله، باســـتخدام 

”الفوتوشـــوب“، ملجـــّرد رؤيتـــه لها فـــي يوم 
زفافهـــا، وهو ما يتشـــابه نســـبيا مـــع واقعة 
بوســـي التي جتســـد دورها الفنانة روبي مع 
يحيى الذي أحبته بجنون ملجّرد أنه أرشـــدها 

لعنوان شارع أثناء سيره.
الفيلمان تشابها أيضا في فكرة ”العروس“ 
التـــي تتزوج دون حب، أو مـــا يعرف بـ“زواج 
الصالونـــات“، وفـــي نهاية األحـــداث ينتصر 
اخليـــال أو اجلنون على الواقـــع، فكما تزّوج 
عمـــرو واكد من منى زكي فـــي فيلم ”من نظرة 
عـــني“، فازت بوســـي بيحيى بعـــد أن عرضت 
حياتها للخطـــر أكثر من مـــرة، كان من بينها 
ســـقوطها مـــن أعلى طابـــق بالفنـــدق، عندما 
دفعها يحيى في محاولـــة للتخلص منها قبل 

أن تراها عروسه.
ال شـــك أن محمـــد هنيـــدي يتمتـــع بحب 
جمهوره، لكنه أصبح يقف في منطقة شـــديدة 
اخلطر، حينما يســـتخدم نبرة صوتية معينة 
على سبيل املثال في معظم أعماله منذ ظهوره 
في مسلسل ”البخيل وأنا“، وكأن هذا الصوت 
أصبح موهبتـــه الوحيدة، كمـــا تفتقر أفالمه 
إلى الفكرة املناســـبة التي تتالءم مع موهبته 

وتضيف لرصيده الفني.
أمـــا الكاتب عمر طاهر فيعـــرف عنه دائما 
اخليال الفانتازي املبهر، فعندما قّدم فيلم ”طير 
أنـــت“ فاجأنا بأفكاره غير املتوقعة، التي مزج 
فيها بني املاضي واحلاضر، والشرق والغرب، 
لكنـــه لم يحقق هذه املعادلـــة في ”يوم مالوش 
الزمـــة“، فالفكـــرة متواضعة ال حتمـــل اإلبهار 
املتوقع منه. كما أنه كان من املمكن أن يستثمر 
قليال لصالح البطلة ريهام حجاج، أو مها كما 
في األحداث، لكونها العروس التي تتقارب مع 
تركيبة كثير مـــن الفتيات اآلن، من حيث فكرة 
الـــزواج من أجـــل الفرح، وما به مـــن مباهج، 

كالرقص بطريقة معينـــة، واالهتمام باملظاهر 
اخلارجية، لكن ليس هـــذا مهما، فالفيلم يبدو 

وكأنه صنع أصال لصالح هنيدي.
فيلـــم ”يوم مالوش الزمة“ من إخراج أحمد 
اجلنيدي، يزيـــد في كفة أســـهم بيومي فؤاد، 
ومحمـــد ممـــدوح اللذين متيزا فـــي دوريهما. 
أما روبـــي فلعلها جتربة مغايرة ورمبا مؤثرة 

في مشـــوارها الفنـــي، حيث خاضـــت جتربة 
الكوميديا للمرة األولى في مشـــوارها الفني، 
بالرغم مـــن أن موهبتهـــا ازدادت وهجا، بعد 
جتربتها بفيلم ”احلرامي والعبيط“ ومسلسلي 
”دون ذكر أســـماء“، و“سجن النســـا“، وهو ما 
يؤكد وجود مخزون كان من املمكن اســـتثماره 

بشكل أعمق في العمل.

«مانيا دايز» فيلم يرى 
العالم بعيون مرضاه

رامي عبدالرازق

تأليـــف  موضـــوع   – (اليونــان)  ســالونيك   {
الوثائقـــي بالنســـبة إلـــى املخرج النمســـاوي 
األصـــل هيربرت ســـوبير، واقعـــي غير مؤلف، 
ولكـــن التأليـــف املقصـــود هو تأليف الشـــكل، 
أو مبعنـــى أدق البحث عن الشـــكل القادر على 
إحـــداث التأثير املطلوب في نفس املتلقي، على 
أن يكون نفس التأثير الـــذي أحدثه الواقع في 

نفسية املخرج حني قرر تصويره.
وسوبير نفسه يعد محسوبا على املخرجني 
أصحاب السياقات التقليدية باملقارنة لتيارات 
التســـجيليني، األكثـــر حداثـــة وشـــبابا منـــه 
مـــع كامـــل التقدير الـــذي تناله أفالمـــه، ولكن 
املخرجني الذين يقررون خـــوض هذه املغامرة 
ال يخافـــون أن يحترقوا بنـــار التقييم النوعي، 
بـــل يتجاوزونه لصالح أن تكون للمتلقي حرية 
التأويـــل والتأثر بالبناء الفيلمـــي، كلما زادت 

حدة املغامرة وعنفوانها.

لسع النار

لو أن هناك جائزة متنح ألحسن إسهام فني 
في التصوير أو املونتاج لذهبت عن استحقاق 
للفيلم الهولندي ”هؤالء الذين يشـــعرون بلسع 
للمخرج الشاب مورغان كنيبي، واملبني  النار“ 
علـــى جملة مـــن ”جحيـــم دانتي“ عن مشـــاهد 
التعذيـــب التـــي يتعـــرض لهـــا أهل النـــار في 
الدرك األســـفل من اجلحيم، حيـــث يبدأ الفيلم 
مبشـــهد متثيلي عـــن مجموعة مـــن املهاجرين 
غير الشرعيني في قارب يتعرض لعاصفة، على 
إثرهـــا ميوت أحد الرجـــال العالقني بني البحر 

والشاطئ، وتصعد روحه إلى السماء.
واملشهد مصور من زاوية عني طائر، لتحلق 
تلـــك الروح التي نســـمع صوتهـــا فقط دون أن 
نراها طـــوال زمن الفيلم، متنقلـــة ما بني فئات 
املهاجريـــن الشـــرعيني وغيـــر الشـــرعيني إلى 
أوروبـــا، فاضحة احللـــم الوهمي بأن الوصول 
إلى شـــاطئ الشـــمال هـــو بوابة الدخـــول إلى 

اجلنة.
تتحرك الكاميرا في حركة شـــبحية محاولة 
أن حتاكـــي حركـــة روح هائمة ما بـــني األماكن 
والبشـــر، وفي ســـياق مونتاجي أقـــرب للقطة 

الواحـــدة طـــوال الفيلـــم، باســـتخدام مناطق 
اإلظالم والســـواد بني الغرف أو الشـــوارع أو 
البيئات املكانية الضيقة والكئيبة التي يعيش 

فيها الالجئون.
 وكذلـــك عبـــر بنـــاء درامـــي محكـــم تنتقل 
الكاميرا-الـــروح مـــن فئة إلى أخـــرى، وكأنها 
تتجول بني غرف اجلحيم، لتشاهد من سبقوها 
إلـــى هناك، وهم ميرون بشـــتى ألـــوان العذاب 
النفســـي والبدنـــي؛ ما بـــني أعمـــال دونية، أو 
إدمـــان مخدرات، أو انتظـــار حقير أمام مكاتب 
توزيـــع األطعمـــة واإلعانـــات، دون أن يكـــون 
هنـــاك فرق بني من هـــو قادم من أفغانســـتان، 
وبني الالجئ الســـوري، أو املتســـلل األفريقي، 
أو احلالـــم املغربـــي الذي حني صدمـــه الواقع 
األوروبـــي، يلجأ إلـــى تعاطي املخـــدرات على 

اعتبار أنها وسيلته الوحيدة للشعور باجلنة.
هذا الشـــكل املغامر الذي يبدو استلهاما ملا 
سبق وشاهدناه في أفالم روائية مثل اإليطالي 
”عكسي“ لغاســـبر نواه، واألميركي ”بيردمان“ 
لغونزاليس إيناريتو، الشـــك أفرز حالة شعرية 

ووجودية شديدة القوة والتأثير.
وهـــي جتربة بصريـــة تبدو غير مســـبوقة 
تسجيليا على مستوى التصوير بكاميرا طائرة 
ال تســـتقر أمام شخص أو داخل مكان، وبإيقاع 
زمني متالحق وطويل كأنه وحدة زمنية واحدة 
يختلـــط فيها الليـــل بالنهار والضـــوء بالظل، 
فالـــروح الهائمـــة ال تنـــام وال تســـتريح خالل 
جولتها عبر أروقة اجلحيم ومشاهدة األحباب 

وهم يرسفون في أغالل العذاب. 

ملكة الصمت

كيـــف ميكن التعبيـــر عن الواقـــع الروحي 
لفتـــاة غجرية في العاشـــرة مـــن عمرها تعاني 
مـــن صمم كامل، لكنها تعشـــق الرقص الهندي 

وحتفـــظ الكثير من اإليقاعات التي لم تســـتمع 
إليها يوما سوى عبر عينيها فقط.

تقـــرر املخرجة أجنيشـــكا زويفكا أن تخرج 
ما فـــي رأس هذه امللكـــة الغجريـــة الصغيرة، 
وجتســـده لنـــا ولها في شـــكل لوحـــات هندية 
راقصـــة تشـــارك فيهـــا كل شـــخصيات الفيلم 
تقريبـــا، مـــن مجموعة األطفال أبنـــاء الهامش 
الغجـــري الـــذي تقطنه أســـرهم خـــارج إحدى 
األحياء في وارســـو ببولندا، مرورا باجلمهور 
العادي الذي يسير هنا وهناك في امليدان الذي 
تذهب دينيسيا (وهو اســـم ملكتنا الصغيرة)، 
كي تتســـول بعـــض املال مـــن أجل ســـد رمق 

أسرتها.
ال أحد يدري كيف أقنعت املخرجة اجلمهور 
العادي باملشـــاركة، ولكن فـــي بعض اللوحات، 
ثمة رقص احترافي واضح من شباب يرقصون 
خلف الغجرية الصغيرة في ملعب لكرة السلة، 
قريب من حي الغجر الذي تريد البلدية أن تنقله 
عنوة خـــارج املدينة على اعتبار أنهم ليســـوا 
مواطنـــني. هنا يخرج الفيلـــم من عباءة القصة 
امليلودراميـــة املتأثرة بثيمـــات األفالم الهندية 
التي تعشـــقها بطلتنا ذات العشرة أعوام، إلى 
الواقـــع الضنني مبســـاحة أرض وحياة تســـع 

اجلميع.
تبني املخرجة فيلمها بذات البناء التقليدي 
لألفالم الهندية، أي حادثة وأغنية تعلق عليها، 

ولكنه يبدو بناء مغامرا في إطار فيلم تسجيلي 
يشـــتبك مـــع واقع كئيب لبشـــر ال أحـــد يطيق 

وجودهم ولو على مسافة منه.
ال أحـــد يعنيـــه أن تكـــون تلـــك الصغيـــرة 
مســـكونة باإليقـــاع أو أن حواســـها الروحية 
تعمـــل بكفاءة أكثر من أطفال كثيرين أســـوياء 
وأصحـــاء، بـــل إنهـــا تغامر بخوض مســـابقة 
للرقـــص بني أصحاء، وترقـــص بالفعل دون أن 
تستمع إلى املوســـيقى، وحني تخرج املنافسة 
فـــي التصفيـــات األولى تقف حائـــرة في لقطة 
تراجيدية شـــفافة، ال تدري هل مت تصعيدها أم 

أنها خرجت من البداية.

قبو سيدل

جدلـــي وصـــادم كعادتـــه هذا النمســـاوي 
و“تصدير واســـتيراد“  صاحب ”ثالثية اجلنة“ 
و“موديلـــز“. إنـــه إلريـــش ســـيدل، فهـــو العن 
احلدود، واملؤلف الوثائقي الشهير الذي يبحث 
عن شـــخصيات واقعيـــة، ثم يضعهـــا في أطر 
خاصة، تبـــدأ من كادرات واســـعة ثابتة كأنها 
بورتريه أو صورة في ألبوم، وصوال إلى تعرية 
عـــورات املجتمع بتعرية عورات الشـــخصيات 
ذاتهـــا، وتصويرهـــا وهـــي متـــارس طبيعتها 
اإلنســـانية بال ســـواتر اجتماعيـــة أو وجاهة 

إنسانية.

هكـــذا نراها في أحدث أفالمـــه ”في القبو“ 
ر أقبية  الذي بحث فيه طويال عن أشخاص تعبِّ
منازلهم عن طباعهم الشـــخصية، وعن املجتمع 

وعن احلضارة التي أفرزتهم.
رمبا لم تكن مصادفـــة أن يعرض املهرجان 
فيلم ”املخرج أثناء العمل“ لألملاني قنســـطنتني 
وولف الـــذي أجرى فيـــه حـــوارات مطولة مع 
سيدل أثناء عمله على فيلم ”في القبو“، ليجيب 
علـــى الكثيـــر من األســـئلة حول الشـــكل الذي 
يختاره سيدل ألفالمه، هذا الشكل اجلريء الذي 
يتضمـــن ترتيب الواقع كما يراه هو وليس كما 
يبدو في احلقيقة، تاركا لنفسه حرية حتريك كل 
شيء بداية من األثاث والديكورات، وصوال إلى 
شخصيات الفيلم التي هي شخصيات واقعية، 

لكنها تتحول إلى مناذج متثيلية في أفالمه.
ومثـــال ذلك تلـــك املرأة الســـادية وخادمها 
املطيع أو الرجل الذي يعـــود من عمله ليرتدي 
زي النازية ويجتمـــع هو وأصدقاؤه في القبو، 
ليرفعوا أيديهـــم بالتحية لصور هتلر وغوبلز، 
أو الداعـــر املعاق الذي تتلذذ النســـاء بالذهاب 
إلـــى قبـــوه، كي يركـــب فوقهم كأنهـــم أحصنة 
أســـطورية ضخمة بجســـده الضئيل املشـــوه، 
وبعـــد قليل ميـــوت البحث عن مفهوم للشـــكل، 
ويصبـــح املضمـــون واحلقيقـــة عاريـــني أمام 
املتلقـــي، وهذا كل ما يالمـــس الوجدان ويقرع 

الذهن.

قد يكون تفكير النجم محمد هنيدي في حتويل ســــــيناريو ”يوم مالوش الزمة“ من مسلسل 
إلى فيلم ســــــينمائي، هو املســــــار الصحيح واألمثل لطبيعة أحداثه، والذي كان من املمكن 
أن ينطفئ معها وهجه تلفزيونيا، مثلما حدث في مسلســــــله ”رمضان مبروك أبو العلمني“، 
الذي قّدمه بعد جناح فيلمه الذي حمل االســــــم نفســــــه، خاصة أن فكرة الفيلم اجلديد ال 

تستدعي التمطيط والتطويل.

[ مخرجون ال يخافون االحتراق بنار التقييم النوعي [ ثالثة أفالم مغامرة تنتصر لرؤى تسجيلية مغايرة
مهرجان سالونيك الدولي يطرح أشكال التأليف في الفيلم الوثائقي 

«ملكة الصمت» فيلم يذيب السم الميلودرامي لقصة فتاة غجرية صماء

أحداث تتسارع في يوم واحد لزفاف مجنون

في لقائه املفتوح الذي عقد ضمن تكرميه خالل فعاليات الدورة الســــــابعة عشرة ملهرجان 
ســــــالونيك لألفالم التســــــجيلية باليونان مــــــن 13 إلى 22 مارس اجلــــــاري، حتدث املخرج 
النمســــــاوي األصــــــل هيربرت ســــــوبير صاحب الثالثية التســــــجيلية الشــــــهيرة ”يوميات 
كينشاسا، وكابوس داروين، وجئنا كأصدقاء“، عن مصطلح تأليف الوثائقي الذي يعتبره 

األقرب إلى رؤيته وأفكاره في التعاطي مع الشكل اخلاص بأفالمه. 

«فـــي القبو» فيلم يقدم أشـــخاصا 
تعبـــر أقبية منازلهـــم عن طباعهم 

الشـــخصية، وعـــن املجتمـــع وعن 

الحضارة التي أفرزتهم

◄

سينما

«يوم مالوش الزمة» فانتازيا افتقدت اإلبهار ولم تخل من االبتسامة



رضاب نهار

} أبوظبي - برنامج ”بوليفارد أبوظبي“ الذي 
يعرض على قناة أبوظبي األولى يقدمه كل من 
اإلعالمي عبدالله الغامدي، اإلعالمية أسمهان 
النقبي، اإلعالمية فاطمـــة الهندي، واإلعالمي 

إبراهيم الخميري.
إماراتية،  جنســـياتهم  اإلعالميين  وجميع 
لذا يمكن للمتابع أن يرى اندماجهم مع الحدث 
الحاصـــل، متطرقيـــن إليه بصـــورة تمزج ما 
بين النمط اإلخباري البحـــت المهتم بإيصال 
المعلومة، وبيـــن الحوار الدرامي فيما بينهم، 
والـــذي يحاولـــون مـــن خاللـــه االقتـــراب من 
المتلقـــي وجعله يعيش تفاصيـــل الموضوع 
المطـــروح كما لو أنـــه جزء منـــه، وهو هدف 

”بوليفارد أبوظبي“ بالدرجة األولى.
أيضـــا فإن هـــذا الطـــرح المتميـــز بروح 
الشباب من حيث األفكار والقضايا واالهتمام 
بما يحدث علـــى أرض الواقع داخل المجتمع 
المحلي المنفتح في األساس على الحضارات 
والثقافات األخرى، يترجم التوجه الحاصل في 
قنـــاة أبوظبي األولى وباقـــي قنوات مجموعة 
أبوظبي لإلعالم، نحو مجتمع يقوده الشـــباب 
إلى مستقبل أفضل، يبرز الدور األصيل لدولة 
اإلمارات ويعـــزز هويتها الوطنية، كما يعكس 

المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في كل 
الميادين والمجاالت.

وبشـــكل خاص، فإن ”بوليفـــارد أبوظبي“ 
يأخذ مشـــاهديه في رحلة أسبوعية ليعايشوا 
كل مـــا يشـــاهدونه فـــي حياتهـــم اليومية من 
ثقافة وســـينما وأزيـــاء وغيرها عبر شاشـــة 

التلفزيون. وليدخلوا عوالم متعددة ومختلفة 
من المفردات والتفاصيل المعيشـــة بوجوهها 
المتنوعـــة والموجودة، بســـبب هـــذا المزيج 
الحاصـــل داخل دولة اإلمارات من تفاعل مثمر 

وإيجابي بين الجنسيات واألعراق.
وتتقاطع مواضيع البرنامج مع االهتمامات 
المختلفة للشـــرائح االجتماعية الموجودة في 
اإلمـــارات. فمن الفـــن وأخبار المشـــاهير إلى 
التكنولوجيـــا وصوال إلـــى المعلومات العامة 
والتثقيفيـــة حـــول األســـرة وتربيـــة األطفال، 

وهموم العمل والمنزل وغيرها.

ليأتي البرنامج في شـــكل مجلة أسبوعية 
يطالـــع المتابـــع صفحاتهـــا عبـــر الصـــوت 
والصورة، وبطريقة تفاعلية ترصد ما يحتاج 
إلـــى معرفتـــه، أو من خالل متابعته للتســـلية 
والترفيه وللثقافة بشـــكل عام بغض النظر عن 

مرجعياتها أو محتوياتها.
وعلى سبيل المثال، تناولت الحلقة الثانية 
عبر الحوار واســـتحضار النماذج، العديد من 
المواضيع ذات الصبغـــة االجتماعية العامة، 
منها التطرق إلى ثيمة الجمال كفلســـفة تؤثر 
علـــى كيفيـــة تعامـــل اآلخرين مـــع الجميالت 
باالســـتناد إلـــى المعلومات العلميـــة الدقيقة 
وبعض التجارب، وأضاءت على زواج النجوم 
بين العمل والحب ومـــا يتبعهما من مصلحة 

تصب في الشهرة أوال وأخيرا.
وفتحـــت الجدال فـــي فقـــرة ”رادار“ حول 
الدرامـــا  صناعـــة  فـــي  الحاليـــة  الضـــرورة 
التاريخية التي انتشـــرت مؤخـــرا في البلدان 
العربية، سواء في المسلسالت التلفزيونية أو 

في السينما.
ولمزيد من الشـــمولية في استهداف فئات 
المجتمـــع المحلـــي والعربـــي، تقـــدم الحلقة 
الثانية مثلما ســـيتم فـــي الحلقـــات القادمة، 
فقـــرة خاصة بفنـــون الطهي بوصفهـــا ثقافة 
تفتح المجـــال أمام المشـــاهد للتعـــرف على 
حضـــارات الشـــعوب األخرى واالطـــالع على 
عادات مواطنيها ونمط معيشـــتهم. باإلضافة 
إلى فقرات تســـتضيف الفنانين والمشـــاهير 
وتواكـــب آخر صيحات الموضـــة واألزياء في 

عالم األناقة.

بـــدأ الفنـــان املصـــري أحمد فلوكـــس مؤخرا تصوير املشـــاهد منوعات

األولى من مسلســـله الجديـــد «الدخول في املمنـــوع»، وهو من 

تأليف محمد الباسوسي.

شـــرعت النجمـــة املصرية دنيا ســـمير غانم مؤخـــرا في تصوير 

مسلســـلها الجديـــد «لهفـــة» مع املخـــرج معتز التونـــي، والذي 

سيعرض في السباق الرمضاني القادم.

أطلقت النجمة السورية أصالة نصري أغنيات ألبومها الجديد 

«٦٠ دقيقة حياة»، على الحساب الرسمي لها بموقع األغنيات 
العاملي «ساوند كالود».

◄ انضم الفنان املصري أحمد راتب 
مؤخرا إلى فريق العمل مبسلسل ”فتنة 

زمانها“ وهو من اإلنتاج العربي املشترك، 
والذي بدأ تصويره مبشاركة نخبة 

من جنوم الوطن العربي في العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي. ويقدم راتب في 

املسلسل شخصية رجل متزوج يزور 
أبوظبي وينزل في منتجع جتاري تقع 

فيه فصول العمل كلها، ويدعي أنه منتج 
يبحث عن فنانات للمشاركة في أعماله 

الفنية، قبل أن يتم كشف حتّيله. و“فتنة 
زمانها“ مسلسل 

عربي مشترك يجمع 
فنانني سوريني 

ولبنانيني ومصريني 
وخليجيني.

◄ يكرم مهرجان تطوان الدولي للسينما 
املتوسطية الذي تنطلق فعالياته غدا 

السبت 28 مارس اجلاري وتتواصل إلى 
غاية الرابع من أبريل القادم، الفنانة 

املغربية ثريا جبران، باإلضافة إلى النجم 
املصري أحمد عز واملخرج اإليطالي 

الراحل فرانسيسكو روسي، الذي يعّد من 
أعالم السينما اإليطالية والعاملية، وقد 

فارق احلياة هذا العام عن عمر يناهز 92 
عاما، كما يستحضر مهرجان 

تطوان من خالل فقرة ”في 
الذاكرة“ روح الفنانة 

السينمائية فاتن حمامة، 
واملمثل املغربي 

الراحل محمد 
بسطاوي، 

واملمثل 
املصري 
الراحل 

خالد صالح.

◄ قدم األخوان األردنيان محمد وجهاد 
العامري في معرضهما التشكيلي الذي 

افتتح مؤخرا بغاليري ”فن آ بورتيه“ مبول 
اإلمارات في دبي، متثيال بصريا لقصائد 

الشاعر الراحل محمود درويش، إذ اشتغل 
محمد العامري على ديوان ”أثر الفراشة“ 

بكل محموالته الشعرية ليعيد إنتاجها 
تشكيليا على سطح اللوحة، فيما عمل 
جهاد العامري على قصيدة ”أحد عشر 

كوكبا“ ليفتح بذلك دالالت بصرية جديدة 
قوامها العالقة بني النص الشعري، والعمل 

الفني، واملكان األندلسي.

◄ تنتظر الفنانة املصرية لقاء اخلميسي 
عرض مسلسلها اجلديد ”ألوان الطيف“ 

الذي سيبدأ عرضه غدا السبت 28 مارس 
اجلاري، بعد أن أمتت مؤخرا 

تصوير مشاهدها األخيرة 
فيه. ويعتمد العمل على 

البطولة اجلماعية، حيث 
يشارك في العمل كل من 
عبير صبري وأميرة 

فتحي وفريال يوسف 
وأحمد وفيق وغادة 

شريف، وهو من 
إخراج عبدالعزيز 

حشاد. 

◄ تشارك 120 فتاة موهوبة حاليا في 
معرض ”مبدعات الفن التشكيلي“ الذي 

يقام في صالة نادي الفنون مبحافظة 
القطيف السعودية. وأشارت املشرفة 

على املعرض التشكيلية ذكريات الزوري 
إلى أن املشاركات في املعرض يتمثلن في 

أربع مجموعات موزعة حسب املراحل 
العمرية، الفتة إلى مشاركة عدد من طالبات 

املتوسط والثانوي واجلامعي واملعلمات 
أو املوظفات. هذا واحتوى املعرض على 

أكثر من 140 عمال فنيا من مدارس تشكيلية 
مختلفة. 

◄ يستضيف املكتب الثقافي للشيخة 
منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم حاليا 
معرضا فنيا يسلط الضوء على الفنانات 

اإلماراتيات من جيل الشباب. ويستمر 
املعرض إلى غاية 4 أبريل املقبل في مجمع 
”بوكس بارك“ على شارع الوصل في دبي. 

ويضم املعرض الذي يقام على مدى أكثر من 
أسبوع ضمن برنامج الشيخة منال للتبادل 
الثقافي، أعمال عشر فنانات إماراتيات من 

طالبات الفنون الالتي شاركن مؤخرا في 
الزيارة التي نظمها املكتب الثقافي إلى 
هونغ كونغ حلضور معرض ”آرت بازل“.

األشكال تالعب أطفال البحرين في عرض مسرحي

«بوليفارد أبوظبي» مجلة إماراتية منوعة تعرض على الشاشة

} المنامة - تنطلق خالل األيام القليلة القادمة 
بالبحرين عروض لمسرحية األطفال ”األشكال 
تلعـــب معي“، وهي من تأليـــف وإخراج أحمد 
بالتعاون مع  جاسم وإنتاج مســـرح ”البيادر“ 

”جمعية السنابل لرعاية األيتام“.
والمســـرحية تختلـــف في طابعهـــا العام 
عن المســـرحيات السابقة لمســـرح ”البيادر“ 
ســـواء تلك التـــي أنتجت للكبـــار أو للصغار، 
حيث تســـتخدم تقنية مسرح الطاولة البسيط 
والممتـــع، وهـــي تســـتهدف باألســـاس الفئة 

العمرية من سنتين إلى 8 سنوات.

ويؤكد مؤلف ومخرج العمل أحمد جاســـم 
بأن األطفال ما دون سن المدرسة ظلموا كثيرا 
في المســـرح، فهم أكثر وأهـــم فئة تحتاج إلى 
التوعية والتعليم ونحـــت المفاهيم التربوية 
والقيم الجمالية لديهم، وهذه فرصة كبيرة كي 

يستوعب األطفال معنى المسرح واإلبداع.
ويضيـــف أحمد جاســـم ”إن المســـرحية 
تتحدث عن دمية فقدت قبعتها بفعل العصفور 
المشاغب الذي رمى بها فوق الشجرة العالية، 
فاضطرت الدمية إلى أن تســـتعين باألشـــكال 
تســـاعدها  مضحكـــة  أدوات  منهـــا  لتكـــّون 

للوصول إلـــى القبعة، ولذا ســـيتعلم األطفال 
كيف تتشكل األشـــكال على هيئة أجسام لبني 

آدم وللحيوانات والسيارات وهكذا“.
ويشارك في تحريك الدمى كل من الفنانين 

محمد صقـــر وعبدالرحمن بوبدر، أما تصنيع 
الدمـــى فهي من إعداد شـــيماء قمبر والديكور 

لسيد جابر.
منذ تأسيسه في  ويسعى مسرح ”البيادر“ 
مايو 2005 إلى تقديم لون جديد مغاير ألسلوب 
مســـرحيات الكبار أو الصغار على حّد سواء، 
حيـــث تعتمد العروض المقدمة على أســـلوب 
فنـــي يهـــدف إلى تحقيـــق المتعـــة البصرية 
مضمون  وقناعة،بمســـاندة  كمنهج  واإلبهار 
نصـــي يحمل رســـالة إنســـانية وطنية بلون 

الفكاهة المرحة والدراما المتصاعدة.

ميموزا العراوي

} بيروت - الفنانة التشـــكيلة الســـورية ليلى 
نصير من مواليد الالذقية ســـنة 1941، تخرجت 
من كلية الفنون الجميلة في القاهرة، لتمّر بعد 
ذلك بسلســـلة من التجارب واالختبارات الفنية 
الواقعية والتعبيريـــة، والتعبيرية-التجريدية، 
والســـوريالية، إلى جانب الطباعة، وصوال إلى 
التجريدية، حتى الدمج ما بين التشـــخيصية-

التشـــكيلية والتجريديـــة في لوحات تســـتقي 
جمالياتها ومواضيعها من أســـاطير المنطقة 
من ناحية، ومن حاالت اإلنســـان المنغمس في 

متاعبه وانشغاالته النفسية من ناحية أخرى.
لوحاتهـــا المعروضـــة فـــي صالـــة ”مارك 
تظهر للزائر استعمال الفنانة لمختلف  هاشم“ 
المواد من أقالم الرصـــاص، واأللوان الزيتية، 
والباســـتيل، والغـــواش واألكريليـــك. كل تلك 
التجـــارب تنتج نصـــا فنيا موحدا قـــادرا على 

اإلشارة إليها دون غيرها من الفنانين.
اشتهرت الفنانة من خالل لوحاتها الفنية، 
غير أن اهتمامها األســـبق بفـــن النحت كان له 
بالغ األثر في مســـارها الفنّي الالحق، من حيث 
ضخامـــة األشـــكال التـــي برعت في تشـــكيلها 
ونحت مالمحها، أو من حيـــث قدرتها الكبيرة 
علـــى جعل ســـطح اللوحة الناعم يبـــدو وكأنه 
مخطـــط بتعاريج تحيـــل إلى ضربـــات إزميل 

متمكن.
سطح لوحة الفنانة محّير، فهو ناعم ولكنه 
مشـــغول بطريقـــة يبدو فيهـــا وكأنـــه مجتاح 
”بخربشـــات“ أثرية، ولطخات ملونة متفتتة لها 
ملمس الرمل، وخشـــونة التراب والحصى، ما 

أضاف بعدا أسطوريا مضاعفا على أعمالها.
لوحاتها تفشي سّر عشقها للنحت، والزهد 
اللوني في لوحاتها يشـــير إلى ذلك أيضا. ربما 
لو أكملت الفنانة مســـارها فـــي النحت عوضا 

عن الرســـم، لكانت أعمالها ستبلغ مستوى قّل 
نظيره في عالمنا العربي.

بـــدأت ليلـــى نصيـــر بالعـــرض فـــي فترة 
الســـتينات من القرن الفائت، وسجلت حضورا 
بـــارزا علـــى الســـاحة الفنية منذ ذلـــك الحين، 
ونالت جوائـــز فنية قّيمة دعمت من دون شـــك 

مسيرتها الفنية.
الالفـــت أنه غالبا ما كان يشـــار ويرّكز على 
حضـــور المرأة فـــي أعمالها، وذلـــك حتى قبل 
تكريـــس هذا الحضور فـــي لوحاتها منذ بداية 
الثمانينـــات من القـــرن الفائت. نـــادرا ما كان 
الدخول إلى أعمالها يتم من مدخل آخر غير ما 
يسمى ”بالفن النسوي“، وهذا أمر فيه إجحاف 
في حق عملها وعمل سائر الفنانات العربيات.

من هنا تجدر اإلشـــارة إلـــى أنه ليس هناك 
ما يسمى بالفن النسوي فعليا، إّال إذا افترضنا 
أن المـــرأة هي من كوكب آخـــر، وال تنتمي إلى 

جنس اإلنسانية.
لســـنا هنا أمام أعمال ”نســـوية“ بل أعمال 
”إنســـانية“، حتى لو كانـــت الفنانة من اللواتي 
ثرن على المجتمـــع العربي-التقليدي، ودخلن 

إلى عالم الرجال من الباب العريض.
يذكـــر أن الفنانة في بدايـــة حياتها الفنية 
كانـــت تدخـــل إلى مقاهـــي الالذقيـــة التي كان 
يحتكرهـــا الرجال. تجلس معهم وتقوم برســـم 
المـــارة بســـرعة كبيـــرة. وثمة مقهـــى يحتفظ 
بكرســـي لها هنـــاك اعتادت الجلـــوس فيه منذ 

أكثر من 30 عاما.
المرأة فـــي لوحتها المعروضـــة في صالة 
”مارك هاشم“ ال تتبجح باإلشـــارة إلى أنوثتها 
أو أمومتهـــا، (أغلـــب النســـاء فـــي اللوحـــات 
حوامل)، بقدر إشـــارتها إلى الحالة اإلنسانية 
المترديـــة التي تعبـــر عنها. حالـــة الحمل في 
اللوحات مشغولة بشـــكل يجسد معنى العبء، 
واالستســـالم إلى حمل ال يتوقع منه أن يفضي 

إلى والدة.
عملت الفنانة من خالل الترميز واستخدام 
األضداد على تحويل الحلم إلى نوع من توجس 
إنســـاني يخفـــي وراءه خفر الحلم بمســـتقبل 
أفضـــل. ويســـلط المعرض المقام فـــي بيروت 
الضوء على هـــذه المرحلة الفنية بالذات حيث 
االنصهار بين األســـاطير وواقع اإلنسان. يشار 

إلـــى أن غالبية المعروضات الفنية أنجزت قبل 
عشـــر ســـنوات وأكثر، أي إلى مـــا قبل انطالق 

الثورة السورية بكثير.
ومـــع ذلـــك تبـــدو هـــذه األعمـــال نوعا من 
التأريـــخ الفني لمرحلة إنســـانية صعبة، عاش 
فيها اإلنســـان العربي بشـــكل عام واإلنســـان 
الســـوري بشـــكل خاص، تحت حكم االستبداد 
وضيق العيش، خاصة فـــي المناطق الزراعية 

بعيدا عن ضوضاء العاصمة.
قـــد يحلو للكثير مـــن الزائريـــن النظر إلى 
تلـــك اللوحات على أنها تـــؤرخ لما قبل الثورة 
السورية، حين كان األلم والضغط النفسي هما 
سيدا الموقف. أكثر ما يعبر عن ذلك في لوحات 
ليلى نصير، هي العيون التي تعود إلى نســـاء 
حجريات يملكن عيونا أشـــبه ببحيرات تغص 

بدموع متجمدة ال تسيل.
لعل هـــذه القـــراءة ألعمال الفنانـــة، والتي 
يصعـــب تجنبهـــا، تؤكـــد علـــى أن أعمالهـــا 
معاصـــرة، إذ يشـــترك المشـــاهد فـــي صنعها 

واستنباط معانيها الخفية.
إدخال  ليس خفيـــا على أحـــد أن ”حيلـــة“ 
األســـاطير، أو اســـتلهامها في األعمـــال التي 
تتحـــدث عـــن اإلنســـان المعذب، هـــو نوع من 
االمتنـــاع عـــن تســـمية األشـــياء بأســـمائها، 

أو وضـــع اإلصبـــع مباشـــرة على موقـــع األلم 
ومصدره، خاصـــة أننا في زمن استشـــهد فيه 
اللـــون الرمادي ليتـــرك األســـود واألبيض في 

مواجهة مفتوحة ومصيرية.
ربما لذلك أيضا تبدو األســـاطير في أعمال 
الفنانة عاجزة تماما عن ســـرقة الضوء، بعيدا 
عن الجرح الثاقب الذي يخترق أجســـادا صلبة 

عايشت األلم واستبطنته كليا.
تقـــول ليلى نصيـــر في إحـــدى المقابالت: 
عشت في الريف السوري، وبسبب عمل والدي 
نلت فرصة االنتقال بين األرياف بكل فضاءاته، 
وأقمنـــا فـــي ”راجو“ البلـــد الذي يغلـــب عليه 
القحط، والمدرســـة التي تبعد مسافات طويلة 
عـــن منزلنا، ما جعلني أمشـــي علـــى الرغم من 
الثلج والبرد، وألتقط في مشواري صور األطفال 
الجياع والفقراء، وهذا ما أعطاني تأمال خاصا 
لهـــذا القطاع الكبير من حولي، كمحاولة لتفهم 
الواقع الذي نعيش فيـــه، والبحث عن الجوهر 

وراء تلك الوجوه والحوادث.
ال عجـــب فـــي أن تطلـــق ليلـــى نصير على 
ذاتها لقب ”فنانة التجربة“، ألن معاينتها لأللم 
اإلنســـاني ســـبقت تجربتها الفنيـــة، وكان لها 
الفضل في بلورتها ورفدها بكل تلك الشـــفافية 

الخاصة التي تتمتع بها.

[ معرض بيروتي لرسامة األسطورة المعبرة عن سيرة ألم يقرأ كل الوجوه
ليلى نصير فنانة تجريبية ترسم لوحاتها بخربشات أثرية

حالـــة الحمـــل فـــي لوحـــات نصير 

مشـــغولة بشـــكل يجســـد معنى 

العبء، واالستســـالم إلى حمل ال 

يتوقع منه أن يفضي إلى والدة

 ◄

لوحات ليلى نصير تنتصر للمرأة بعيدا عن النسوية

البرنامج يؤكد الدور األصيل لدولة اإلمارات ويعزز هويتها الوطنية

فتنة  قبل أن يتم كشف حتيله. و
مسلسل  “
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يني.
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أحمد جاسم: 

المسرحية فرصة كي 

يستوعب أطفال ما دون سن 

المدرسة معنى المسرح

تستضيف صالة ”مارك هاشم“ في بيروت حاليا معرضا استعاديا للفنانة السورية ليلى 
نصير، التي تعتبر واحدة من أهم رواد الفن التشكيلي السوري.

ــــــر وعيا، بدأت قناة أبوظبي  ضمــــــن إطاللتهــــــا اجلديدة التي انطلقت من أجل جمهور أكث
األولى بعرض برنامج ”بوليفارد أبوظبي“ في مارس احلالي، سعيا منها ملواكبة تفاصيل 

احلياة اليومية بالشكل الذي يعكس الثقافة احمللية لدولة اإلمارات. 
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ميديا

 اإلعالم التونسي أخطأ البوصلة في التعامل مع عملية باردو اإلرهابية

الحكومة الجزائرية تفرض خطوطا حمراء على عمل الصحفيين

} تونــس – اجتاحـــت األوســـاط اإلعالمية في 
تونـــس حالة مـــن االســـتياء بســـبب التغطية 
الصحفيـــة للعمليـــة اإلرهابيـــة األخيـــرة التي 
اســـتهدفت متحف باردو في العاصمة تونس، 
ورصـــدت الهيئـــة العليـــا املســـتقلة لالتصال 
الســـمعي والبصري ”الهايكا“، إخالالت مهنية 
في تناول وســـائل اإلعالم السمعية والبصرية 
الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية حلادثة 

الهجوم يوم 18 مارس اجلاري.
واعتبـــرت الهيئة أن بعض وســـائل اإلعالم 
سعت إلى الســـبق الصحفي عبر النقل املباشر 
لألحـــداث، وهو ما من شـــأنه أن يهدد ســـالمة 
األشخاص ويضر بحسن سير العملية األمنية.

وأوضحت أن بعض وسائل اإلعالم سقطت 
فـــي الترويـــج لإلشـــاعة وتقـــدمي أخبـــار غير 
صحيحة على أســـاس أنها معلومـــات مؤكدة، 

وهو ما من شـــأنه أن ميـــس مبصداقية اإلعالم 
وباملصلحـــة العامـــة. كمـــا أن بعض وســـائل 
اإلعالم ســـعت إلـــى البحث عـــن املعلومة عبر 
محاورة شـــهود عيان واالكتفـــاء غالبا مبصدر 
وحيـــد، وهـــو ما اعتبرتـــه متنافيا مـــع قواعد 
املهنة التي تســـتوجب تعدد املصادر والتدقيق 

في مدى صحة املعلومة.
ورأت الهيئـــة أن بث الشـــهادات التي يدلي 
بهـــا أصحابها حتـــت تأثير الصدمـــة، يندرج 
ضمن موجـــة التهافت على الســـبق اإلخباري 
بينمـــا تفتـــرض احلرفيـــة احلذر فـــي التعامل 
مع هذا النمط من الشـــهادات وتفادي بثها في 

املباشر.
مـــن جهة أخـــرى، قالـــت الهيئـــة إن بعض 
اإلعالميـــني اتخذوا مواقف متيزت بالتشـــنج، 
في حني وجـــب التحلي باملهنية وضبط النفس 

والتعامـــل بعقالنية ومســـؤولية مـــع مثل هذه 
القضايا وجتنب بث خطابات العنف والكراهية.

والحظـــت أنـــه كان مـــن الواجـــب وضـــع 
العالمات الدالة على بث مشاهد صادمة حلماية 
األطفال والفئات الهشـــة والتقليص من مشاهد 
العنف واالقتصار على ما هو ضروري، لضمان 
حق املواطن فـــي املعلومة. ولفتـــت إلى وجود 
تضـــارب فـــي تصريحـــات املصادر الرســـمية، 
مؤكدة ضرورة وجود سياســـة اتصال حكومي 

واضحة.
التعبيـــر  حريـــة  أن  ”الهايـــكا“  وأكـــدت 
والصحافة تشـــكل أحـــد الثوابت فـــي محاربة 
اإلرهـــاب، منبهـــة إلـــى عـــدم الوقـــوع في فخ 
االســـتراتيجية االتصاليـــة لإلرهابيني الهادفة 
إلـــى خوض حـــرب دعائيـــة ونفســـية وترويع 

وإحباط املواطنني.

ودعـــت إلى تســـهيل مهمـــة اإلعالميني في 
الوصول إلى املعلومة وتأمني سالمتهم، مطالبة 
مختلف الوزارات وفي مقدمتها رئاسة احلكومة 
باعتماد سياسة اتصالية متكن وسائل االتصال 
الســـمعي والبصري من االضطـــالع وعلى قدم 
املســـاواة، مبهامها في إنارة الـــرأي العام في 
الداخل واخلارج واملســـاهمة في تأمني سالمة 

املواطنني.

} اجلزائــر – انتقـــدت ”منظمة مراســـلون بال 
حدود“ رســـالة الرئيس اجلزائـــري عبدالعزيز 
بوتفليقة مبناســـبة عيد النصر يوم 19 مارس 
اجلاري، وذكـــرت أن ”تصريحات رئيس الدولة 
فيهـــا حتامل علـــى الصحافة، وهـــذه احملاولة 
اجلديدة لتخويف وســـائل اإلعالم القريبة من 
املعارضة، تصنف في خانـــة ”املناخ الصعب“ 
الذي متارس فيه الصحافة، منذ إعادة انتخاب 

بوتفليقة في أبريل 2014“.
ونوهت املنظمـــة إلى مقاطع في الرســـالة 
جـــاء فيهـــا ”إننـــي أرى جموعـــا مـــن أدعياء 
السياسة، تدعمهم صحافة ال تهمها أخالقيات 
املهنة، تعمد، صباح مســـاء، إلـــى بث اخلوف 
واإلحباط في نفوس أبناء هذا الشعب وبناته، 
وإلى هدم ثقتهم في احلاضر والـمســـتقبل. إال 
أن أراجيفهـــم لـم تـنطل، ولن تـنطلي، على هذا 

الشعب“.
وعلقت املنظمة على هـــذا املقطع، في بيان 
قائلـــة ”هـــذا التصريح الـــذي ورد حصريا في 
النسخة الفرنسية من خطاب الرئيس، والذي مت 
إعادة تصحيحه بواسطة برقية حكومية، فترك 
املجـــال للتفكير بأن النص لـــم يحرره الرئيس 
بنفســـه، ولكن أضيفت (عبـــارة الصحافة) من 

طرف أشخاص قريبني من مصدر القرار“.
صحفـــي  بكاتـــب  املنظمـــة  واســـتدلت 
(عبدالـــرزاق مراد)، قالت إنـــه ”في يونيو 2014 
كتب على أعمدة يومية جزائرية صادرة باللغة 

الفرنسية، عن مخطط إلزعاج ومضايقة وسائل 
اإلعالم على أعلى مستوى من مصدر القرار“.

وصرحت مديـــرة البرامج في ”مراســـلون 
بال حـــدود“، لوســـي موريـــون، بأن ”رســـالة 
الرئيـــس بوتفليقة تثير مخاوف بشـــأن تقوية 
الضغوط الســـتهداف الصحفيـــني، والتي من 
شـــأنها اإلضرار بالوضعية التي ميارس فيها 

الصحفيون مهامهم“.
وذكرت املنظمة أن الرســـالة تناقض خطاب 
بوتفليقـــة مبناســـبة اليـــوم العاملـــي حلريـــة 
الصحافـــة 3 مايـــو 2014، حيـــث ”التزم رئيس 
الدولة بالســـهر على حماية وضمان ممارســـة 
حريـــة التعبير والتفكيـــر، بعيدا عن أي ضغط 
أو وصايـــة أو مضايقات، ولوحظ بشـــدة بأنه 
منذ العهـــدة الرابعـــة لعبدالعزيـــز بوتفليقة، 
كثرت وتعـــددت الصعوبـــات التـــي يواجهها 

الصحفيون“.
وأرفقـــت املنظمة بيانهـــا الصحفي بوقائع 
تكشـــف هذه الصعوبات، مشـــيرة إلى أنه في 
نوفمبـــر 2014 نـــددت ”مراســـلون بـــال حدود“ 
باحلبـــس التعســـفي للصحفي  عبدالســـميع 
عبداحلـــي ألكثر من 19 شـــهرا، حيث لم يحدد 
تاريـــخ لبدء محاكمته. وفـــي فبراير 2015 حكم 
غيابيا بثالث ســـنوات حبســـا نافـــذا وغرامة 
ماليـــة بــــ200 ألف دينـــار، عن تهمة اإلســـاءة 
إلى الرســـول، ضد الصحفي الســـابق ليومية 
”اجلمهوريـــة“ محمـــد شـــرقي، وفـــي مـــارس 

اجلاري، سحبت بطاقة اعتماد مراسل صحيفة 
أجنبية بوعالم غمراســـة، في اجلزائر من دون 

سبب واضح“.
وأردفـــت، وفي رد فعله على ســـحب بطاقة 
االعتمـــاد من املراســـل صرح وزيـــر االتصال، 
حميد ڤريـــن، بخصوص هـــذا املوضوع، بأن 
وسائل اإلعالم األجنبية ملزمة باحترام ”قواعد 

اللعبة“، دون أن يوضح قصده من هذا الكالم.
وأفادت املنظمة بأن وســـائل اإلعالم أيضا 

عليها مواجهة ضغوطات القطاع اخلاص.
يذكر أن اجلزائر صنفت في اخلانة احلمراء 
ضمن ترتيب ”مراسلون بال حدود“ لسنة 2015، 
حيـــث احتلت املرتبـــة 119 دوليا مـــن بني 180 

دولة.
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◄ انطلق االجتماع اخلامس للجنة 
اإلعالم اإللكتروني بدول مجلس 
التعاون اخلليجي، في الدوحة، 

ويهدف إلى إطالق قانون موحد يعزز 
دور اإلعالم اجلديد، ويضمن تبادل 
التجارب واخلبرات بني هذه الدول.

◄ أعلنت املفوضية العليا املستقلة 
حلقوق اإلنسان في العراق، أن عام 
٢٠١٤ شهد مقتل ١٢ صحفيا، قضى 
معظمهم على يد تنظيم ”داعش“. 

وقالت أثمار الشطري، عضو املفوضية، 
إن ”املفوضية رصدت ٦٦ حالة اعتداء 

على الصحفيني لعام ٢٠١٤“.

◄ هددت وزارة اإلعالم في صنعاء، 

التي يفرض احلوثيون سيطرتهم 
عليها، وسائل اإلعالم كافة بأنها 

ستتخذ اإلجراءات القانونية الرادعة 
والصارمة، والتي قد تصل إلى حد 

اإلغالق ألي وسيلة إعالمية تعمل على 
إثارة الفنت والقالقل.

◄ طالبت قوى معارضة في الداخل 

السوري بإطالق سراح معتقلي ”املركز 
السوري لإلعالم وحرية التعبير“، مازن 

درويش وزميليه حسني غرير وهاني 
الزيتاني، الذين مت تأجيل محاكمتهم 
للمرة الثامنة بتهمة الترويج لألعمال 

اإلرهابية.

◄ زعم مقدم البرامج التلفزيونّية، 
رودنر فيجيروا، أنه أقيل من منصبه 

بعد أن عرض صورا لفنان متخصص 
في مستحضرات التجميل كان يقوم 

بتحويل مظهره اخلارجي حتى يشبه 
زوجة الرئيس األميركي، ميشيل 

أوباما.

◄ حذر الصحفي األسترالي بيتر 

جريست، الذي كان محتجزا في 
مصر، من ”مكارثية عاملية“ تتخذ فيها 
احلكومات من مكافحة اإلرهاب ذريعة 

لإلفالت دون عقاب على مهاجمة حقوق 
اإلنسان وحريات الصحافة.

باختصار

{البـــد من تكاتف اإلعالميين وعدم التوقـــف عند المناداة بإلغاء 

المـــواد المقيـــدة للحرية، ألن اســـتمرار هذا يتناقـــض مع توقيع 

مصر على كل المواثيق العالمية في حقوق اإلنسان وحريته}.

عواطف عبدالرحمن
أستاذة بقسم الصحافة في جامعة القاهرة

{اإلعـــالم األجنبي بصرف النظر عن آرائـــه أو انتماءاته أو توجهاته، ال 

يمكـــن اإلنكار بأن لديه حرفية عالية نظرا ألنه منخرط منذ القدم في 

أنظمة ديمقراطية}.

صالح الدريدي
أستاذ إعالم تونسي

{الصحافة المســـتقلة فقدت غطاء الحماية الـــذي كانت توفره 

المنظمـــات الدوليـــة التـــي تراجـــع حضورهـــا فـــي العـــراق بعد 

االنسحاب األميركي نهاية العام 2011}.

زياد العجيلي
رئيس مرصد احلريات الصحافية العراقي

} ديب – اختتم منتدى اإلعالم الرقمي 2015، في 
دبي أعماله، مســـتعرضا أهم القضايا الرقمية 
امللحـــة، وأجمع املشـــاركون  على أن وســـائل 
اإلعـــالم التقليديـــة عليها التكامـــل مع الواقع 
اجلديد وبذل املزيـــد من االبتكار والتطور بدال 

من االكتفاء باالنتظار السلبي.
وأوضحوا أن القطاع آخذ بالنمو بتسارع 
ملفت، فيما ال تزال حصته من سوق اإلعالن ال 
تتجاوز 500 مليون دوالر من إجمالي 3.5 مليار 
دوالر في املنطقة تنفق ســـنويا على اإلعالنات 
التقليدية، الفتني إلى أنه ال يزال ينمو مبعدالت 

سريعة تصل إلى 25 باملئة سنويا.
وأكد اخلبـــراء على ضـــرورة االلتفات إلى 
التحديات التي تواجهها الشركات والعالمات 
التجاريـــة واملســـتهلكني فـــي هـــذا القطـــاع، 
ومواجهـــة كافـــة العقبـــات من أجـــل اخلروج 
بأفضـــل صـــورة عصريـــة تتماشـــى والتطور 
التكنولوجـــي املتســـارع، حيـــث بـــات إيجاد 
قوانني جلميع األطراف مسألة ملحة وضرورية 

الميكن جتاهلها.
وفي هـــذا اإلطـــار، قـــال فـــارس أبوحمد، 
رئيس ”إنترون ريســـونانس الشـــرق األوسط 
ورئيس مجلـــس اإلدارة والرئيس  احملـــدودة“ 
العاملي للجمعية الدوليـــة لإلعالن، أن صناعة 
اإلعالم واإلعالن الرقميني فـــي املنطقة تتطور 
بتسارع يجعل من الصعب التكهن مبخرجاتها 

النهائية.
وأشـــار إلـــى أن اإلنفـــاق الرقمـــي علـــى 
اإلعالنات لن يشكل تهديدا مباشرا كما يتوقع 
البعض على قطاع اإلعالم التقليدي، متوقعا أن 
تبقى العالقة بني الطرفني تكاملية ال تنافسية.

هذا فيما دعا الصحف اإلماراتية ووسائل 
اإلعـــالم األخرى إلى التركيز في املرحلة املقبلة 

علـــى مناطـــق جديدة فـــي القطـــاع واالبتكار 
للحفاظ على مكانتها ومواكبة التطور احلاصل 
فـــي القطـــاع الرقمي، الفتا إلـــى أن زمن غياب 
املنافســـة ولى بـــال رجعة وأن البقاء ســـيكون 

لألكثر قدرة على االبتكار والتطور.
وأشار إلى أن تأثر سوق اإلعالن التقليدي 
أو الرقمي بأزمة منطقة اليورو وتراجع أسعار 
صرفـــه أمـــام العمـــالت الرئيســـية، وتبعات 
تراجع أســـعار النفط، جميعها تشكل حتديات 
للشـــركات األوروبيـــة العاملة فـــي املنطقة، إّال 
أن هذا األمر ال يعني أن تتوقف الشـــركات عن 
اإلعالن والتســـويق ملنتجاتها، وكل ما يحدث 
اآلن هو أمر مؤقت، وليس له تأثير مباشر على 

السوق إجماال.
وانطلقـــت فعاليـــات الـــدورة الرابعـــة من 
املنتدى التي أقيمت حتت شعار ”التكنولوجيا 
الرقمية: تضع املستقبل بني يديك“ مبشاركة ما 
يزيد على 500 شخص من األطراف ذات الصلة 
مـــن مختلف أنحاء العالم، وتضم مجموعة من 
كبـــار املفكرين الذيـــن أثروا جلســـات املنتدى 
بتقـــدمي التحليل املعمق حول املشـــهد الرقمي 
املتحرك بســـرعة فـــي هذه املنطقـــة، وتناولوا 
القضايـــا الرقمية امللحة إلى جانب مســـتقبل 
التجزئـــة والتجـــارة اإللكترونيـــة والعالمـــة 
التجاريـــة في العالـــم الرقمـــي واجليل األول 
لغموض الهوية وتنامي الدردشة القائمة على 
مقاطع الفيديو والصـــور، حيث مت اختيار كل 
واحـــد مـــن احملاضرين على ضوء مـــا ميتلكه 
مـــن خبرة عالية في تخصصاتهـــم في القطاع 

الرقمي.
وأشـــارت جنال مزبودي املديـــر التنفيذي 
واملؤســـس ملنتـــدى اإلعـــالم الرقمي وشـــركة 
”ســـبوت أون“ خلدمات اإلعـــالم اجلهة املنظمة 
للحدث الســـنوي إلى أنه بات ينظـــر إلى هذا 
احلدث كمنتـــدى يجمع األطـــراف ذات الصلة 
بالتســـويق، لالســـتفادة من املنصـــة الرقمية 
الديناميكيـــة والتعـــرف إلى الطرق املناســـبة 
للتغلب على العقبات واالســـتفادة من الفرص 

املتاحة.

وأضافت ”أنه ال ميكن أن نتصور التطورات 
التي حتققت خالل األربع سنوات املاضية فقط 
على الســـاحة الرقمية وطـــرق العمل اجلديدة 
التـــي مت تبنيهـــا بفضل تقـــدم التكنولوجيا“. 
ونوهـــت إلـــى أن برنامـــج اجلوائـــز الرقمية 
للشرق األوسط وشـــمال أفريقيا صمم لتعزيز 

التميز في مختلف جوانب هذه الصناعة.
واشـــتملت قائمة املتحدثني الرئيسيني في 
اليـــوم األول مـــن املنتدى، على كل من نســـيم 
من كندا  جافيد رئيس ”آي بي ســـي نيمبانك“ 
وإيغور بوكر وهو متحدث ومؤلف مرموق في 
مجـــال التكنولوجيا واالجتاهـــات من هولندا، 
باإلضافة إلـــى فارس أبوحمـــد حيث انضمت 
هذه املجموعة من الشخصيات الثالث املعتبرة 
إلى كوكبة من كبار املتحدثني الذين يعدون من 

كبار قادة الفكر في مجاالتهم.
وقـــال إيغور بوكـــر ”إن دبـــي متثل وجهة 
عظيمة ال وجود للمســـتحيل فيها، لذا أشـــعر 

باحلماسة باالنضمام إلى قائمة املتحدثني في 
النسخة الرابعة من منتدى اإلعالم الرقمي في 
دبي الذي يجمع بني اإلعالميني من األســـواق 
سريعة النمو في اإلمارات وفي أسواق الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا“.
وتواصلت فـــي اليوم الثاني مـــن املنتدى 
فعاليـــات إلقاء الكلمـــات إلى جانـــب تضمنه 
برنامجا يحمل عنوان ”حفز االنتشار الرقمي“، 
وشهد تنافسا من جانب الوكاالت لتقدمي عرض 
مدته 10 دقائق أمام جلنة التحكيم وســـتحصل 

الوكالة الفائزة على جائزة كبيرة.
ويذكر أن املنتدى متكن بفضل منوه السريع 
من اكتســـاب مكانة قوية على أجندة األحداث 
املهمة التي تســـتقطب نخبة من املتخصصني 
من مختلف أنحاء املنطقة وخارجها، إذ تشهد 
املنطقة تطورا متسارعا، ومن املتوقع أن يصل 
عدد األجهـــزة املتصلة باإلنترنـــت بحلول عام 

2020 نحو 50 مليار جهاز.

وتظهر األرقام أن عدد مســـتخدمي شـــبكة 
اإلنترنـــت فـــي الســـعودية بلـــغ 12.8 مليـــون 
مســـتخدم العام املاضـــي، وفي اإلمـــارات 6.2 
مليـــون، أما مســـتخدمي الهواتـــف الذكية في 
الســـعودية فبلغـــت نســـبتهم 79 باملئـــة وفي 

اإلمارات 91 باملئة وفي الكويت 86 باملئة.
وتضم قائمة الرعاة ملنتدى اإلعالم الرقمي 
2015 كال مـــن ”ديجيتـــال ميديا سيرفيســـيز“ 
و”ياهو“ و“يونيفرســـال ميديا“ و“سي سي إم 
كونتيننتـــال مالتيميديـــا“ و”إنتليجنت ميديا 

سيرفيسيز“.

[ منتدى اإلعالم الرقمي منصة ديناميكية لالستفادة من الفرص المتاحة [ زمن غياب المنافسة ولى بال رجعة
اإلعالم التقليدي في رهان مع المستقبل لمواجهة التحديات الرقمية

نجال مزبودي نوهت إلى أن برنامج الجوائز الرقمية صمم لتعزيز التميز في مختلف جوانب هذه الصناعة

الصحافة الجزائرية تمارس عملها في مناخ صعب منذ بداية العهدة الرابعة

يشــــــهد قطاع اإلعالم الرقمي منوا متســــــارعا في املنطقة العربية، ويفرض على الشركات 
واملؤسسات املتخصصة حتديات كبيرة لتتمكن من املنافسة في السوق الرقمية، ألن البقاء 

سيكون لألكثر قدرة على االبتكار والتطور.

فارس أبو حمد:

اإلنفاق الرقمي على اإلعالنات 

لن يشكل تهديدا مباشرا 

لإلعالم التقليدي

 

إيغور بوكر

أشعر بالحماسة باالنضمام 

إلى قائمة المتحدثين في 

منتدى اإلعالم الرقمي

فـــي  ســـقطت  إعـــالم  وســـائل 

الترويج لإلشـــاعة وتقديم أخبار 

غير صحيحـــة على أســـاس أنها 

معلومات مؤكدة

◄



} الرقــة (ســوريا) – ضجـــت وســـائل اإلعالم 
االســـتراتيجية  باخلطـــة  األنبـــاء  ووكاالت 
اجلديـــدة لتنظيـــم الدولة اإلســـالمية #داعش 

املعروفة باسم ”السمكة في الصحراء“.
وتلقـــف الصحفيـــون اخلبـــر والصـــورة 
صانعـــني منهمـــا خبـــرا صحفيا نقلتـــه أهم 
الصحف والقنـــوات العربية بناء على صورة 
واســـم مصممهـــا، ليتنب فيما بعـــد أن من قام 
بتصميـــم الصورة مغـــردة مناصـــرة لتنظيم 
الدولة اإلســـالمية، #داعش تكتـــب على موقع 

تويتر باسم ”السمكة في الصحراء“.
وجمعت ”الســـمكة في الصحراء” أســـماء 
”الواليات” التي أعلن تنظيم داعش أنها ضمن 
دولتـــه. وكتب مغرد ســـاخر ”هـــذه هي قصة 
الســـمكة في الصحراء احلقيقيـــة وليس كما 
يروج في اإلعـالم الـــذي أصبح يتحدث بجهل 

وينقل دون متحيص“.
وجاء فـــي اخلبـــر الـــذي تناقلـــه اإلعالم 
أســـماء  العربي ”اســـتعرض تنظيم ”داعش“ 
والياتـــه، مذيال الصورة بعبارة ”الســـمكة في 
الصحـــراء“، وهو مـــا يعد املـــرة األولى التي 
يكشف فيها عن هذا الشعار أو االستراتيجية.

التـــي  الــــ”٢٤“  ”الواليـــات“  بـــني  ومـــن 
اســـتعرضها التنظيم، ١٦ في سوريا والعراق، 
فيما العدد الباقي حمل أسماء اليمن واجلزائر 
وســـيناء (في مصر) وبرقة وفـــزان وطرابلس 
(في ليبيـــا) وبالد احلرمني (في الســـعودية)، 
إضافة إلى خراســـان (مناطق غرب العراق من 

ضمنها إيران).
وقالـــت بعـــض مواقـــع األعـــالم ”تشـــير 
”الســـمكة فـــي الصحـــراء‘ إلى اســـتراتيجية 
عســـكرية جديدة لـ”داعش“، تتبع أسلوب نوع 
من أنـــواع الزواحف وحركته، يدعى ’ســـمكة 

الرمال أو الصحراء“، أو السحلية“.
وســـخر مغردون من ”عملية الســـمكة في 
الصحـــراء“، وأكـــد بعضهم أنهـــا ”عبارة عن 

حتشيش صحفي من ذنبها حتى رأسها“.
وكانت ســـخرية أنصـــار التنظيم واضحة 
علـــى املواقع االجتماعية، حيـــث كتب مناصر 
لـ”داعش“ على تويتر ”الســـمكة في الصحراء 
تصميم إلحدى األخوات ظنه إعالم الطواغيت 

”خطة استراتيجية‘ ما أغباهم“.
وقـــال مغـــردون عرب إن علـــى الصحفيني 
أن يتحـــروا املهنية. وكتب مغرد ”ســـمكة في 
الصحراء…. تفكيـــر احملللني العرب مثل الذي 

يفكر بأن السمك يعيش في الصحراء“.
وقـــال مغـــرد ”كان الزم يســـموها عمليـــة 
احلمار في أعماق البحار أو البغال في أعالي 
اجلبـــال“.  وكتـــب آخـــر ”تغييـــر اخلطة بعد 
انكشـــافها، من الـ#الســـمكة_في_الصحراء 
إلـــى #الضب_في_األنهار“، متســـائال ”هل 
عرفنا كيف يتلقف إعالمهم أي شـــيء ليسيء 

للدولة؟ متى تتحرك العقول؟“.
وكتـــب مغرد ”قلنـــا ال أحد يســـّرب خطط 

الدولة”.

} الريــاض – تصـــدر هاشـــتاغ جديـــد، أطلق 
تضامنـــا مـــع العمليـــة العســـكرية ”عاصفة 
احلزم“، التي وجهتها الطائرات الســـعودية، 
ألهداف تابعة جلماعة ”أنصار الله“ (احلوثي)، 
التـــي تتبنى املذهـــب الزيدي الشـــيعي، عدد 
املشـــاركات على تويتر على مســـتوى العالم، 

أمس اخلميس، حسب إحصائيات للموقع.
بعيـــدا، إذ  الثانـــي  يذهـــب املركـــز  ولـــم 
باللغـــة اإلنكليزية. كما  حمل اســـم ”اليمـــن“ 
انتشـــرت هاشـــتاغات مـــن قبيـــل #احلرب_

و#معركة_ردع_احلوثي،  على_احلوثيـــني 
و#ردع_احلوثي بكثافة كبيرة.

وعّبـــر الناشـــطون عـــن ســـعادتهم وعـــن 
التفافهم حول القيادة الســـعودية بعد إعالنها 
احلرب علـــى احلوثيني، حيـــث غصت مواقع 
التواصـــل بأشـــعار املديـــح املوجهـــة للملك 

السعودي سلمان بن عبدالعزيز.
ونشر ناشطون صورة لوزير الدفاع األمير 
محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز وزير الدفاع 
الســـعودي أثناء إجرائه اتصـــاال هاتفيا، قيل 

إنها من متابعته ملعركة ”عاصفة احلزم“.
وفي مشاركة له على هاشتاغ ”#عاصفة_

احلزم“، رأى مهنا احلبيل، وهو كاتب ومحلل 
سياســـي ســـعودي، أن حرب ”عاصفة احلزم“ 
”أتت في توقيت إجماع شعبي متوتر ومتحفز 
ملواجهة الزحـــف اإليراني وفـــي توقيت تقدم 
صفقات التقاطع الغربي معها“. ووافقه القول 
فيصل محمد املرزوقي، وهـــو إعالمي قطري، 
حيـــث أثنـــى على العمليـــة العســـكرية، التي 
تشـــارك فيها بـــالده، قائال ”عاصفـــة احلزم“ 
تعيد للمملكة حزمها جتاه كل من يعبث بأمنها 
وأمن اخلليج العربي برمته، وعلى كل األطراف 

اإلقليمية إعادة حساباتها!“.
فيمـــا رأى املفكـــر العراقـــي، محمد عياش 
”نقطة حتول  الكبيســـي، في ”عاصفة احلزم“ 
مفصلية في تاريخ األمة، منذ سنني لم جتتمع 
األمـــة من أقصاها إلـــى أقصاها كما اجتمعت 

اليـــوم ولينصـــرّن اللـــه من ينصـــره“. ويرى 
خبـــراء عســـكريون أن حتـــرك دول اخلليـــج، 
وفي مقدمتها الســـعودية، لم يأت فقط بغرض 
االســـتجابة لطلب ”احلكومة الشـــرعية“ التي 
ميثلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، 
ولكنه جاء حلماية أمـــن اخلليج، الذي تهدده 
مخاوف الدعم اإليراني (الشـــيعي) للحوثيني 
في اليمن (اجلـــارة اجلنوبية للمملكة العربية 

السعودية).
وتعتبر عواصم غربية وعربية، والســـيما 
خليجيـــة فـــي مقدمتهـــا الريـــاض، ســـيطرة 
احلوثيـــني بقوة الســـالح على عـــدة مدن في 
اليمن، على رأسها العاصمة صنعاء، ”انقالبا“ 
على الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي غادر 
صنعـــاء، إلى عدن في احلادي والعشـــرين من 
الشـــهر املاضي، حيـــث ميارس ســـلطاته من 

املدينة اجلنوبية، بدعم دولي وخليجي.
ويتهم مســـؤولون مينيون طهـــران بدعم 
احلوثيـــني باملال والســـالح، ضمن صراع بني 
إيران والســـعودية، على النفـــوذ في عدة دول 
باملنطقة، بينها لبنان وســـوريا والعراق. وهو 
مـــا تنفيه طهـــران. وأثنى الكاتب السياســـي 
اجلزائـــري، أنور مالك، علـــى تويتر، على دور 

الســـعودية فـــي العملية العســـكرية بقوله إن 
”الســـعودية تضطلع بـــدور كبير فـــي الراهن 
الصعب وعلى اجلميع تأييدها لقطع عنق املد 

اإليراني العنصري الطائفي“.
وتشـــارك فـــي عمليـــة ”عاصفـــة احلزم“، 
خمس دول خليجية، هي السعودية، البحرين، 
قطـــر، الكويت، واإلمارات، إلـــى جانب املغرب 
والسودان واألردن، فيما أبدت مصر وباكستان 

استعدادهما للمشاركة.
وكتب عبدالله املديفـــر على تويتر ”عندما 
كنـــت صغيرا كانـــت أهازيـــج خليجنا واحد“ 
تتردد على مســـامعي. اآلن أدركت حقيقة هذه 
الكلمة“. وكتب الناشط األحوازي محمد  مجيد 
 ”بعـــض التحاليل التي تطرح بقـــوة اآلن بني 
األوساط اإليرانية تقول بأن #عاصفة_احلزم 
تعتبـــر ضربـــة اســـتباقية للتوافـــق النووي 

اإليراني مع مجموعة ٥+١“.
وكتب الصحفي اإلماراتي علي بن متيم ”ال 
رفاه بال أمن وال أمن بال عدل وال عدل بال حزم“ 
فشـــكرا #عاصفة_احلزم وشـــكرا ملن حزموا 

أمرهم وعصفوا عصفهم. 
وقال الناقد الســـعودي عبداللـــه الغذامي 
”عاصفـــة احلـــزم (ال بد مـــن صنعـــا وإن طال 

الســـفر) ســـدد الله حزمكم ورفع مجدكم، مجد 
األمـــة، كل األمـــة”.  وأكـــدت مغـــردة ”عاصفة 
احلزم بداية االستيقاظ العربي بالفعل وليس 
رد الفعـــل“. وتابعـــت ”مصـــر وعـــدت ووفت، 

مسافة السكة،  معا ضد اإلرهاب“. 
من جانـــب آخر، حذر مغـــردون من حتول 
احلـــرب إلـــى حـــرب طائفيـــة، وكتـــب مغرد 
”#عاصفة_احلزم  ليســـت حربا ضد الشيعة، 
هـــذا قرار سياســـي وليس دينيـــا.. أمتنى أال 

يستغل لتصفية حسابات مع الشيعة“.
وكتب معلق ”مشـــكلة اخلليج ليســـت مع 
الشـــيعة، فهم مواطنـــون كٌل فـــي دولته، لكن 
مشـــكلته مع إيران. رحم اللـــه (هاني فحص) 

عندما قال الشيعة ال تعني إيران“. 
وكتـــب عبداخلالـــق عبداللـــه ”ال أحد يود 
احلرب لكن #عاصفة_احلزم محقة وتستحق 
التأييـــد. احلوثيـــون انقلبوا على الشـــرعية 
وإيـــران تود ابتـــالع اليمـــن، وأصبحت مدن 

سعودية في مرمى صواريخهم“. 
 وفي نفس الســـياق، كتب مغرد ”لو التزم 
احلوثيون بقواعد اللعبة السياسية ملا أجبروا 
الســـعودية وحلفاءها على هذه احلرب ولكنه 

اجلهل واالرتهان ألطماع ”مرقص األفاعي“.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسليبيا

تابعوا

@Ayadjamaladdin 
االحتقـــان الطائفـــي في الشـــرق 
االوســـط.. لن ينفـــس إال بحرب 

مدمرة بني السنة والشيعة.
******

@Sabah_Nahi 
لعله جيل يخرج من الرماد يقوم 
ما حدث، جيل قـــد ال نعرفه لكنه 
ينمو ويترعرع في رحم املأســـاة 
كل  بوجـــوه  يبصـــق  وســـوف 

اخلونة الغزاة الفاسدين.
******

@testme999 
املذهب الشـــيعي مذهب سياسي 
توسعي؛ شـــيعة العرب مغيبون 
ال يعون بأنهم بالنســـبة للفارس 
مجرد مطيـــة لتحقيـــق أهدافهم 

الحتالل الدول العربية.
******

@Havana_H
فكم يطول الليل يـــا ليل العراق؟ 
متى يعود املتعبون من الشتات؟ 
متى أرى أغصان دجلة يســـتظل 
بفيئها العشاق؟ هل يوم مير بال 

رصاص؟
******

@Dr_3edan 
العالم مجبر على نقل الصراعات 
والطائفيـــة  العربيـــة  العربيـــة 
واإلرهـــاب من العـــراق إلى دولة 
جديـــدة.. إن العـــراق بـــات على 
بعد شهور إلنهاء تواجد اإلرهاب 
اإلرهابيـــني،  تدفـــق  وتوقـــف 

وتوجههم ألرضيتهم اجلديدة.

@omawii3b
يخبرك  عندمـــا  املواطن..  عزيـــزي 
حاكمك انـــه يحارب داعـــش النها 
مخترقـــة مـــن الغرب والشـــرق ثم 
يتحالف مع الغرب والشرق ضدها 

فهذا يعني انه يستحمرك وشكرا.
******

@RevolutionSyria
من خرج وقـــاوم وخاطـــر بحياته 
كـــي يصرخ بأعلـــى صوته حرية ال 
ميكن أن يستســـلم أبدا، مهما طال 

املشوار.
******

@roree_sy
تعلمت في صغـــري أن بالد العرب 
أوطاني وكل العرب إخواني فيالها 

من كذبة هزت كل أركاني.
******

@eyad1949
سوريا رأس مخطط إيران التوسعي 
لســـببني: - منها تفصـــل الكتلتان 
 - والتركيـــة  العربيـــة  الســـنيتان 
عبرها يفاوض على تقاســـم النفوذ 

اإلقليمي مع إسرائيل.
******

@3anzehWalo6aret
مـــاذا جنى الشـــبيحة مـــن إيران؟  
كيف إلنســـان يعيش في أرضه أن 
يتحول إلى مرتزق لدولة أخرى؟

******
@BassamJaara
٥٠ صاروخـــا مضـــادا للطائـــرات 
يحيد طيران بشـــار ويشـــل قواته 
وينهي القصة فهل يفعلها العرب؟

@Benguzzi
أيدوه ال تعبدوه! #اجليش الليبي.

******
@KalifaHaftar
املنتخب  النواب  شـــرعية مجلس 
واملنبثقـــة عنه احلكومـــة املؤقتة 
مســـتمدة مـــن الشـــعب الليبـــي 
باعتراف املجتمع الدولي .#نقطة.

******
@loayomran
وهنـــاك مـــن األســـود اجلريحة.. 
مـــن يأبى ترك امليـــدان واملعركة.. 
تعلموا منـــه الغيرة على الوطن.. 

البد من ليبيا وان طال النضال.
******

@Ben_Mussa
من يقتل شـــخصا ثم يقطع جثته 
شـــخص معتـــوه مختـــل ال مكان 
له بني البشـــر.. الصـــورة مرعبة 
جدا.. لعنة الله عليه وعلى كل من 

يناصره أو يوافقه أو يبرر له.
******

@loayomran
اجلديـــد.. دجال  من ليبيـــا يأتي 
بالكـــم  ورودا  "مفـــت"..  بدرجـــة 
واحد يقولي حلومهم مســـمومة!! 
افكارهم ونواياهم هي املسمومة!!

 ******
@amroabdelhamid
هي  للســـعودية  بالنســـبة  اليمن 
ليبيا بالنســـبة ملصر. من حقك أن 

متنع وصول احلريق إلى بيتك.
******

@libya2p0
جوهر املشـــكلة في غياب اجلهاز 
كل  علـــى  املســـيطر  التنفيـــذي 
ليبيا، جهاز يخدم الشعب وليس 
وأهواءها  املتصارعـــة  األطـــراف 

السياسية.

@KingSalman
سلمان بن عبدالعزيز

ملك السعودية

@ziad_alrhbani
"مجنـــون وأحمق" مـــن يضع قطر 
بينهما  ويقـــارن  مصـــر  بجانـــب 
مصر = القوة العسكرية والدولية 
قطـــر=  والتاريخيـــة  واالقليميـــة 
القنوات الرياضية ال أكثر وال أقل.

******
@nabilelhalfawy
إعـــالن املبـــادئ كأنه الدســـتور. 
واالتفاقيـــات التفصيليـــة التالية 
وكأنها القوانـــني. يتوالها فنيون 
متخصصون وليس الرؤســـاء. ال 

تتسرع بتقييم ما لم يوضع بعد.
******

@essam_ye
بنت ماتـــت حتى يعيـــش مئات.. 
وجـــدت قنبلـــة أمـــام مدرســـتها 

فأخدتها إلى البيت لتلعب بها..
******

@shimaa_faried
انتهاء حفر قناة السويس اجلديدة 
بالكامل يوم ٢٠١٥/٤/٦ الوهم الذي 

قالوا عنه كلها ايام ويتحقق.
******

@monznomad
أال ينوي أحد فـــي البلد أن يوقف 
مهـــازل وزارة األثار؟ رئيس قطاع 

املتاحف حبس في رشوة؟
******

@heshammokbel
الرئيس السيســـي هو اول رئيس 
منـــذ  باثيوبيـــا  يبيـــت  مصـــري 
عهـــد الرئيس الراحـــل جمال عبد 

الناصر منتهى الشجاعة.

@abohonood89
حالة الفـــرح التي جتتـــاح أغلب 
#عاصفة_احلـــزم  بعـــد  العـــرب 
تعطيك مؤشـــرا علـــى حجم الغل 
الـــذي فـــي قلوبنا على سياســـة 

إيران وأذنابها في املنطقة.
******

@ahmedadel755
هـــل يحتاج احلوثيون ١٠٠ طائرة 
مقاتلـــة و١٥٠ الـــف مقاتل!! تكفي 
اربع طائرات ولكن هذا ما يعرف 
بقوة الردع - اوعي يغرك جسمك.

******
@LASTWISDOM1
بجواز سفر تركي وحفنة دوالرات 
من نوبل.. بيع وطن توكل كرمان.

******
@muhydinlazikani
ان اكلت ايران اخلازوق وســـكتت 
انهـــارت ثقـــة احللفاء بهـــا وان 
ردت تورطـــت في ما ال تريده فهي 

تفضل حتريك عمالئها فقط.
******

@eyad1949
أفهـــم حتفـــظ دول "محتلـــة" مثل 
العراق ولبنـــان عن تبني مواقف 
شجاعة ضد إيران وأتباعها في... 

املؤلم موقف #اجلزائر!
******

@nehadismail
#املخلوع_احملروق غدر بشـــعبه 
وبوطنـــه فقـــط من أجل كرســـي 
احلكـــم. علي عبداللـــه صالح الى 

مزابل التاريخ قريبا.

سوريا

"ال أحد يود احلرب لكن #عاصفة_احلزم 
محقة وتستحق التأييد. احلوثيون انقلبوا 
ــــــود ابتالع اليمن  على الشــــــرعية وإيران ت
والدول العربية"، هكــــــذا عبر مغردون عن 
رأيهم في العملية العســــــكرية التي تقودها 
الســــــعودية، محذرين من حتول األمر إلى 

حرب طائفية.

@MouridBarghouti  
أنا تونســـي. تونس ما تبقى لنا. 
انتصـــري يا تونـــس #تونس_

ما_تبّقى_لنا #تونس.
******

@m1zed 
فـــي تونس اعالميـــون يبيضون  
االرهاب في سباق من اجل نسب 
املشاهدة. لكن هناك من يفعل ذلك 

بغباء مفرط.
******

@moezrdf
مشـــكل تونس في األمن وخاليا 
االســـتعالمات التـــي "تضرب في 
النوم" في هذه الفترة احلساسة.

******
@MhamedKrichen 
عندهم: التهـــرب الضريبي يفتح 
أمامـــك أبـــواب الســـجن. عندنا: 
التهـــرب الضريبـــي يفتح أبواب 

مزيد من الثروة.
******

@The_Lumber  
خميس قسيلة كان يدخل لداعش 
بعـــد جمعة جتد داعشـ  املســـار 
التصحيحـــي/ داعـــش ـ املجلس 
الوطنـــي/ داعش ـ مســـتقلون / 
داعـــش ـ موازي/ داعـــش ـ هيئة 

تأسيسية.
******

@Tber 
اإلعالم التونســـي: يا متحرر من 

برة، آش حالك من داخل؟

من السمكة في الصحراء استفتاء تويتري يعاضد حرب العرب ضد االحتالل اإليراني

إلى الضب في األنهار

الناشطون العرب عبروا عن سعادتهم وعن التفافهم حول القيادة السعودية بعد إعالنها الحرب على الحوثيين

مغـــردون يحذرون مـــن تحول 

الحـــرب إلى تصفية حســـابات 

طائفية على الهاشـــتاغ األول 

على تويتر

◄

[ هاشتاغ عاصفة الحزم يجتاح الفضاء االفتراضي

أطلقت إنســـتغرام تطبيقا جديدا للهواتف الذكية، يحمل اســـم «اليآوت Layout}، ويتيح للمســـتخدمين دمج صورهم، وتعديلها. 

ويضـــم التطبيـــق الجديـــد أدوات لدمج الصور المختارة في الصورة الرئيســـية، إضافة إلى أدوات للتعديل علـــى قياس الصور وطريقة 

ظهورها. وطرحت الشركة تطبيق «اليآوت} على أجهزة «آبل} الذكية، على أن تتوفر نسخة منه على «أندرويد} قريبا.
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هاجر غالبية اليهود الذين كانوا يسكنون في األندلس إلى عدة مناطق على حوض تحقيق

املتوســـط، مع بدايات القرن الـ١٦، وذلك بعد رفضهم اعتناق الديانة املسيحية، 

كما هو الحال مع كثير من املسلمني.

يعتبـــر الكنيـــس اليهودي من آثـــار مدينة صيـــدا، وكان محط بحـــث في أوقات 

ســـابقة للعديد مـــن الباحثني واملؤرخني، وال يـــزال اليوم يشـــهد على حقبة من 

التعايش املشترك بني األديان السماوية في لبنان.

تســـكن الكنيس اليهودي فـــي مدينة صيدا اللبنانية، عائلة ســـورية من 

محافظـــة حماة منذ العـــام ١٩٩١، بعد أن وجده أفرادها مهجورا تنتشـــر 

فيه الجرذان والنفايات.

حمزة تكين

} ال تزال الملكية الرســـمية للكنيس اليهودي 
فـــي مدينة صيـــدا اللبنانية، والـــذي بني في 
العهـــد العثمانـــي عام 1850، مســـجلة باســـم 
الطائفـــة اليهوديـــة التـــي ســـكن أفرادها في 
”حارة اليهود“ بمدينـــة صيدا القديمة، قبل أن 

تغادر آخر عائلة يهودية المدينة عام 1982.
وعلى زائر الكنيـــس المرور بأزقة المدينة 
القديمـــة، مارا بحـــارة اليهود التـــي ما زالت 
تعرف بهذا االسم، حتى في دوائر ومؤسسات 
الدولـــة اللبنانية، ليصل بعـــد دقائق معدودة 

إلى الباب الرئيسي للكنيس.
خلف الباب، عائلة ســـورية مـــن محافظة 
حماة، تســـكن الكنيـــس ”بدون أي مشـــاكل“ 
منذ العام 1991، فوق رؤوســـها هياكل حديدية 
على شـــكل ”نجمة داوود السداسية“، يتآكلها 

الصدأ، أسوة بجدران الكنيس المهترئة.
مصلــــى الكنيــــس الــــذي حولتــــه العائلة 
الســــورية التي يقودهــــا جهــــاد المحمد (49 
عامــــا) إلى مــــكان مخصــــص للتلفــــاز تعلوه 
بعض الرسوم باللونين األحمر والذهبي، في 
حين أن الكتابات العبرية التي كانت موجودة 
أيضــــا محيــــت بالدهــــان ولـــــم تعــــد ظـاهرة 

لـلعيـان.
المحمــــد، األب لـــــ6 من األبنــــاء والبنات 
وزوجته ووالدته، يســــكنون الكنيس بعد أن 
قاموا بتنظيفه وترتيبه قبل 24 عاما، دون أن 

يتعرض لهم أحد أو يطالبهم بإخالئه.

المحمد أوضح، أنه جاء من سوريا وسكن 
الكنيـــس اليهودي في صيدا عام 1991، بعد أن 
وجده مهجورا تنتشر فيه الجرذان والـنفايات.
وقـــال إنه يتعايش مع هـــذا الكنيس ”كما 
لـــو أننـــي أتعايش مـــع أفخم قصـــر، في ظل 
راحة نفســـية“، مؤكدا أنه ال يواجه أي مشاكل 

قانونية أو دينية أو نفسية.
ولفـــت المحمـــد إلى أنـــه قـــد يتخلى عن 
الكنيـــس يوما ما في حال طلب منه ذلك، ”فهو 
ليس ملك أبي“ على حد قوله، مشـــيرا إلى أنه 
يســـتقبل كثيرا من الوفود والصحفيين الذين 

يزورون الكنيس.
وأشار إلى عدة وفود يهودية وحاخامات، 
الماضيـــة  األعـــوام  خـــالل  الكنيـــس  زاروا 
”وبعضهـــم أقـــام صلواته هنا“، الفتـــا إلى أن 
بعض هـــؤالء أبدوا امتنانا لـــه على اهتمامه 

بالمكان ومحافظته عليه.
مـــع  مشـــكلة  ”ال  أنـــه  المحمـــد  واعتبـــر 
العالـــم  فـــي  اليهوديـــة  الكنائـــس  وجـــود 
العربـــي، فاليهوديـــة ديانة ســـماوية ال يمكن 
إنكارها“، مشـــددا على التمييز بين اليهودية 
والصهيونيـــة ”التـــي مـــا هي إال عبـــارة عن 

احتالل وقتل وتدمير بغطاء عالمي“.
الكنيـــس يعتبـــر من آثـــار مدينـــة صيدا، 
وكان محط بحث في أوقات ســـابقة للعديد من 
الباحثين والمؤرخين، وال يزال اليوم يشـــهد 
على حقبة من التعايش المشـــترك بين األديان 
السماوية في هذه المدينة اللبنانية المشهورة 

بتسامحها وعيشها المشرك.

طـــالل المجـــذوب، مـــؤرخ مدينـــة صيدا، 
وأحد الباحثين فـــي التراث والتاريخ، أوضح 
أن الكنيـــس في صيدا بنـــي حوالي عام 1850 
ليؤدي اليهود في المدينة صلواتهم، مشـــيرا 
إلـــى أنه بني فـــي حـــارة اليهود فــــي العهد 

العثـماني.
ولفـــت المجـــذوب إلـــى أن اليهـــود الذين 
ســـكنوا فـــي مدينـــة صيـــدا، أتـــوا إليها مع 
اســـترجاع األســـبان لألندلس وإجبار الناس 

على اعتناق الديانة المسيحية.
وأشـــار المجذوب إلـــى أن غالبية اليهود 
الذيـــن كانوا يســـكنون في األندلـــس، رفضوا 
اعتناق الديانة المســـيحية، كما هو الحال مع 
كثير من المسلمين، فهاجروا إلى عدة مناطق 
على حوض المتوســـط، ومنهـــا مدينة صيدا، 

وذلك بدايات القرن الـ16.
ولفـــت إلى أن عـــدد اليهود الذين ســـكنوا 
حارة اليهود في مدينة صيدا، وصل إلى أكثر 
من 900 شـــخص عام 1909، مشيرا إلى أن عدد 
ســـكان صيدا كلهـــم كان آنـــذاك قرابة 15 ألف 

نسمة.
وأشـــار المجـــذوب إلى أن اليهـــود عملوا 
بمختلف األشـــغال في مدينة صيدا، الفتا إلى 
أن أهــم وأشهـر خياط في المدينة كان يهوديا.
وأضاف أنه مع إعالن قيام إســـرائيل عام 
1948 هاجـــر القســـم األكبر من يهـــود صيدا، 
الفتا إلى أنه مع احتالل الجيش اإلســـرائيلي 
لمدينة صيدا ”لم يدخـــل عناصر الجيش إلى 
الكنيس، ألنه موجود في مدينة صيدا القديمة 
ذات الطرقـــات الضيقة، األمر الذي كان يخيف 
اإلســـرائيليين مـــن عمليات ضدهـــم في هذه 

األزقة“.
وحسب قوله، فإن آخر العائالت اليهودية 
المهاجـــرة، هـــي آل ليفي، وقد غـــادرت مدينة 

صيدا عام 1982.

اتخذت العائلة السورية من الكنيس اليهودي في صيدا مسكنا لها منذ سنة ١٩٩١

الكنيس اليهودي في صيدا قسم ملطبخ وقاعة جلوس وغرفة نوم

ال تزال مدينة صيدا ”القدمية“ في جنوب لبنان حتافظ على الكنيس اليهودي الوحيد فيها، 
والذي حتول منذ حوالي ربع قرن إلى منزل لعائلة سورية، تعتبر نفسها اليوم مبثابة القيم 
على هذا الكنيس التاريخي، الشــــــاهد على اليهود الذين كانوا يتعايشون جنبا إلى جنب 

مع املسلمني واملسيحيني في صيدا.

 تستقبل العائلة السورية الصحفيني والسياح يوميا عند زيارة الكنيس

عائلة سورية تحتضن كنيسا يهوديا في لبنان منذ ربع قرن



حنان إبراهيم

} منـــذ بداية العام الدراســـي الحالي (-2014
2015)، تتابـــع الوقائـــع، التي تزعج الشـــارع 
المصـــري، وتدفع إلـــى حالة غضـــب وغليان 
واســـعة بصفوف المصريين، لـــم تفلح معها 
التعديالت الحكومية األخيـــرة، التي أطاحت 

بالوزير السابق.
ومـــن بيـــن الوقائـــع التي شـــهدها العام 
الدراســـي الحالـــي تلـــك المتعلقـــة بســـقوط 
ضحايا مـــن تالميذ المدارس جـــراء اإلهمال 
مثـــل واقعـــة وفـــاة طفل إثـــر ســـقوط بوابة 
المدرسة الحديدة فوقه ووفاة آخر عقب تهشم 
زجاج نافذة المدرســـة على رأســـه وســـقوط 
آخـــر عقب انهيـــار ”نخلة“ بإحـــدى المدارس 
عليـــه، فضال عن واقعـــة وفاة تلميـــذ بعد أن 
صعقه محول كهربائـــي بغرفة عالية الضغط، 
وإلى ذلك مـــن أحداث اإلهمـــال، التي تتزامن 
ووقائـــع عديـــدة للعنـــف المدرســـي، أبرزها 
واقعة تعرض لها طفل يدعى إســـالم شريف، 
بالصف الخامس االبتدائي، داخل مستشـــفى 

قصر العينـــي، نتيجة إصابته بنزيف حاد في 
المخ، بعـــد تعدي معلم عليـــه بالضرب، أثناء 
اليوم الدراسي، ما أدى إلى سقوطه وإصابته 

بنزيف حاد.
كما تعـــرض بعض التالميـــذ إلى عنف لم 
يفـــض إلـــى الموت، مثـــل قيام مـــدرس بقص 
شـــعر تلميذته لعدم ارتدائها الحجاب، فضال 
عـــن قيام آخر بالتعـــدي بالضرب المبرح على 
تلميذ، نظـــرا لحمل عائلته لقب ”السيســـي“، 
وهو لقب الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح 
السيسي، وغير ذلك من عشرات الوقائع، التي 
تدفع بتخوفات واســـعة داخل األسر المصرية 
علـــى مصير أبنائهم جراء تزايد أعمال العنف 
واإلهمـــال بالمدارس، وســـقوط أطفال ما بين 

قتلى ومصابين إزاء ذلك المشهد.
وبحســـب إحصائيات رســـمية صادرة عن 
المجلس القومي لألمومة والطفولة، فإن نحو 
50 بالمئـــة من العنف الذي يتعرض له األطفال 
يتعرضـــون له داخل المـــدارس، التي تتصدر 
أماكـــن أعمـــال العنف واالنتهـــاكات، وإضافة 
إلى وقائـــع العنف، فإن هنـــاك وقائع تحرش 
واغتصاب، تعرضت لها الكثير من التلميذات 
داخل مدارسهن، أبرزها واقعة اغتصاب طفلة 
بالصـــف األول االبتدائـــي بمنطقـــة الخانكة 
بالعاصمة المصرية ”القاهرة“، باإلضافة إلى 

العديد من الوقائع في هذا الشأن.
ووفـــق إحصائيات رســـمية أيضـــا، فإنه 
خـــالل فترة تصل إلى نحو 4 أشـــهر، هي عمر 
الفصل الدراسي األول المنصرم، تعرض نحو 
60 طفال النتهاكات وعنف بالمدارس المصرية، 
وفق ما أذاعه المســـؤول عن خط نجدة الطفل 
بالمجلـــس القومي لألمومـــة والطفولة أحمد 

حنفي.
ومؤخـــرا، كشـــفت األمين العـــام للمجلس 
القومـــي للطفولـــة واألمومـــة الدكتـــورة عزة 
العشـــماوي، أن خط نجدة الطفل المجاني، قد 
رصد أن نســـبة البالغات عن العنف المدرسي 

كانت في المرحلة االبتدائية بنسبة 67 بالمئة 
من إجمالي بالغات العنف المدرســـي الواردة 
علـــى الخـــط، وتأتـــي المرحلـــة اإلعدادية في 
المرتبة الثانية بنســـبة 24 بالمئة، ثم التعليم 
الثانوي بنســـبة 7 بالمئـــة وأخيرا في رياض 
األطفال بنسبة 3 بالمئة من إجمالي البالغات.
الخاصـــة  المطالـــب  تتصاعـــد  وبينمـــا 
بضرورة حل هـــذه األزمة التي تتعلق بصورة 
مباشـــرة بحياة األطفال وتثير لغطا واســـعا 
ومخـــاوف جمة داخـــل األســـر المصرية، فإن 
هنـــاك أوجه أخـــرى للعنـــف التي تشـــهدها 
مدارس مصر، حيث الصراع السياسي ووجود 
نســـبة كبيرة من المعلمين والمسؤولين كذلك 
بوزارة التربية والتعليـــم رافضين للتطورات 
السياســـية التي تشهدها مصر منذ 30 يونيو 
2013، وهم فئة يثيـــرون جدال داخل المدارس، 

وليـــس أدل على ذلك من واقعـــة تعدي مدرس 
على تلميذ لحمله لقب ”السيسي“.

وبحســـب إحصائية غير رســـمية، أعلنت 
عنها الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، 
فـــإن نســـبة تواجـــد عناصر اإلخـــوان، الذين 
يتســـببون في جدل واســـع داخل مؤسســـات 
الحكومـــة، ترتفع بصـــورة كبيرة فـــي وزارة 
التربيـــة والتعليـــم لتصـــل إلى نحـــو 13 ألف 

عنصر.
بينمــــا حّمــــل االئتالف المصــــري لحقوق 
الطفل كال من وزارة التربية والتعليم واإلعالم 
مســــؤولية انتشــــار العنف في المدارس ضد 
األطفــــال والطــــالب، مشــــددا علــــى ضــــرورة 
تفعيــــل لوائح قانون الطفــــل عبر وجود لجنة 
حماية لــــه داخل كل المدارس والمؤسســــات 
التربوية والتعليميــــة والرياضية التي يوجد 

بها تجمعــــات ألطفال، مشــــيرا فــــي بيان له، 
إلى أن كل تقاريــــر العنف ضد األطفال ترصد 
بوضوح أن المدرســــة تتصــــدر األماكن التي 
تشــــهد انتهاكات ضد األطفال، باإلضافة إلى 
الشــــارع وأقسام الشــــرطة، ومع ذلك لم يحرك 
أحد ســــاكنا، معتبرا المنظومة بكاملها داخل 
وزارة التربية والتعليم ”ال تشجع على حماية 

حقوق الطفل“.                                

} رومــا - أعلـــن باحثـــون أنهـــم نجحوا في 
اســـتنباط 30 صنفا جديدا مـــن الفول المقاوم 
الرتفاع درجات الحـــرارة والمخصص لتوفير 
المادة البروتينية لشـــعوب العالم الفقيرة في 

ظل ظروف التغير المناخي.
وقـــال العلماء إن الفول، الذي يوصف بأنه 
”لحم الفقـــراء“، مصدر أساســـي للغذاء ألكثر 
من 400 مليون نســـمة فـــي دول العالم النامي، 
لكن المســـاحات الصالحة لزراعته قد تتراجع 
بنســـبة 50 بالمئـــة بحلول عام 2050 بســـبب 
ارتفـــاع درجة حرارة األرض، مـــا يهدد أرواح 

مئات الماليين.
وقـــال ســـتيف بيب، وهو باحـــث كبير في 
إنتـــاج الفول، ”صغـــار المزارعين في شـــتى 

أرجاء العالم يعيشـــون علـــى الحافة حتى في 
أحسن الظروف“.

وأضاف ”تغير المناخ ســـيدفع بالكثيرين 
إلـــى الجـــوع أو أن يعترفـــوا بالهزيمـــة ثـــم 
يتجهون لبيع أراضيهـــم والعيش في مناطق 

عشوائية بالحضر إال إذا تلقوا دعما“.
والكثير مـــن األصناف المســـتنبطة التي 
أنتجـــت خصيصا لمقاومة الجفـــاف وارتفاع 
درجات الحرارة جعلت المســـتهلك يســـتغني 
عن األصنـــاف التقليدية األقل شـــعبية ويقبل 

على السالالت الحديثة.
وقـــال بيب إنـــه تـــم اســـتنباط األصناف 
الجديـــدة مـــن خالل التـــزاوج التقليـــدي بين 
األصنـــاف المختلفـــة، بـــدال من اللجـــوء إلى 

تقنيـــات الهندســـة الوراثية المثيـــرة للجدل 
والتي يجري خاللها نقـــل صفات اصطناعية 

إلى الصنف الجديد.
وأضاف أنـــه تم التوصل لهـــذه األصناف 
بعـــد أن فحص العلمـــاء آالف الســـالالت من 
الفول المخزنـــة في ”بنوك الجينـــات“. وكان 
الباحثون يبحثون بالفعل عن أصناف يمكنها 
النمـــو في التربة المجهـــدة عندما وجدوا في 
طريقهـــم الجينات التي تقـــاوم ظروف ارتفاع 

الحرارة.
وقـــال البيـــان نقال عـــن مجموعـــة بحثية 
تؤيد االكتشافات الحديثة إن بعض األصناف 
الجديدة تتميـــز بارتفاع محتواها من الحديد 

لزيادة القيمة الغذائية للنبات.
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◄  تنظم هيئة آل مكتوم اخليرية 
”ملتقى نحن معكم“ الثالث لذوي 

االحتياجات اخلاصة، يتضمن عروضا 
ترفيهية لألطفال وأركانا للمأكوالت 
الشعبية واحلرف اليدوية وعرضا 

ملنتجات األسر املنتجة.

◄  طالبت الدكتورة جيهان يسري 
عميدة كلية اإلعالم بجامعة القاهرة 
بأن يكون  2015  عاما للمرأة والفتاة 

املصرية بهدف توجيه الوعي 
بقضاياهما املهمة على أجندة 

اهتمامات العمل الوطني في مصر من 
أجل العمل على تغيير أوضاعهما.

◄  اختتمت جلنة األمم املتحدة 
املعنية بوضع املرأة دورتها السنوية 

الـ59 مع اتفاق الدول األعضاء فيها 
على اتخاذ خطوات لتعزيز جهود 

اللجنة في دعم املساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة.

◄  جاء في قرار مفوضية األمم 
املتحدة حول وضع املرأة لعام 2015 

أن ”االحتالل اإلسرائيلي ال يزال عقبة 
رئيسية أمام املرأة الفلسطينية في ما 
يتعلق بتقدمها وإمكانية االعتماد على 
ذاتها لتتكامل مع تنمية مجتمعاتها“.

◄ احتفل العالم باليوم الدولي 
إلحياء ذكرى ضحايا وجتارة الرقيق 

عبر احمليط األطلسي 2015، حتت 
شعار ”النساء والرق“، حيث يشيد 

موضوع هذا العام بالكثير من النساء 
املسترقات الالتي حتّملن مشاق ال 

تطاق.

◄ تدرس السلطات التعليمية في 
جواتنغ، أغنى األقاليم في جنوب 

أفريقيا، إتاحة موانع احلمل 
لتلميذات املدارس كإحدى وسائل 

مكافحة ارتفاع نسب احلمل بينهن.

باختصار

[ المدارس تتصدر أماكن االنتهاكات ضد األطفال [  األسر المصرية باتت تخشى على أبنائها من المدرسة 
تزايدت خالل اآلونة األخيرة وقائع تعرض العديد من أطفال المدارس بمصر إلى الكثير 
ــــــذ ما بين قتلى  مــــــن االنتهــــــاكات الخطيرة، وصلت في بعض األحيان إلى ســــــقوط تالمي
ومصابين، وهي وقائع متنوعة بين عنف المعلمين والصراع السياسي، الذي دفع ضريبته 
ــــــواز مع أحداث أخرى متعلقة باإلهمال في  بعــــــض التالميذ، ممن ال ذنب لهم، في خط مت
المدارس، سواء كان بسبب عدم توافر البيئة المناسبة للتعليم وبنية المدارس نفسها، أو 

عدم تأمين التالميذ بشكل كاف يضمن أمنهم وسالمتهم.

جمال

ماذا تعرفين 
عن {جل الحواجب}

منظومة وزارة التربية والتعليم ال تشجع على حماية حقوق الطفل

العنف المدرسي والصراع السياسي يهددان حياة تالميذ مصر

حـــذر خبراء التغذية من أن األشـــخاص الذيـــن يواجهون الحميات 

النباتية املحضة لديهم مشـــكلة في عنصر الحديد بأجســـامهم، 

ألنه يتم امتصاص الجزء األكبر منه عن طريق األطعمة الحيوانية.

أكد الخبراء أن مصروف الجيب يســـهم في تنمية مهارات التعامل 

مع النقود لدى األطفـــال، حيث يتعلمون من خالله كيفية تقدير 

قيمة األشياء وتقسيم النقود وتوزيعها.

أعلنت دراسة عن اكتشـــاف حمض أميني في النباتات الورقية قد 

يساعد على معالجة مدمني التدخني. وأكدت أن استخدامه أظهر 

نتائج تبعث على األمل والتفاؤل في عالج مجموعة من 34 مدمنا.

لحقـــوق  المصـــري  االئتـــالف 

التربيـــة  وزارة  حمـــل  الطفـــل 

والتعليـــم واإلعالم مســـؤولية 

انتشار العنف في المدارس

◄

ّ

} قالـــت مجلة ”فرويندين“ األلمانية إن 
جـــل الحواجب يعد من مســـتحضرات 
التجميل العمليـــة، حيث أنه يعمل على 
تحديد الحواجب على نحو طبيعي، ما 
يجعله أفضل مـــن قلمها، الذي يمنحها 

مظهرا غير طبيعي.
وأوضحت المجلة المعنية بشـــؤون 
الجمـــال والموضـــة أن جـــل الحواجب 
يتم وضعـــه على الشـــعيرات وبالتالي 
يتم الحصول علـــى مظهر مفعم بالرقة. 
ويعمـــل الجل علـــى تثبيـــت الحواجب 

وتهذيب الشعيرات الشعثاء.
وإلـــى جانب الجل الشـــفاف، يوجد 
جـــل ملون، والـــذي يعمل علـــى تحديد 
الحواجـــب وإبرازهـــا على نحـــو أكبر. 
وعند اســـتعمال النـــوع الملون تنصح 
”فرويندين“ باختيـــار درجة أغمق قليال 
من لـــون الشـــعر، كي ال يبـــدو المظهر 

متكلفا.
ويأتـــي جـــل الحواجب فـــي أنبوب 
نحيـــف مثـــل الماســـكارا، ويتم وضعه 
تصميـــم  ويلعـــب  فرشـــاة.  بواســـطة 
الفرشـــاة دورا مهمـــا فـــي الحصـــول 
علـــى نتيجة جيدة، لـــذا تنصح المجلة 
األلمانية باختيار فرشـــاة ذات شعيرات 
غير قريبة من بعضها بشدة، كي يتسنى 

للمرأة وضع الجل بدقة.
وعـــن كيفية وضعـــه، أوضحت هذه 
المجلة أنه ينبغي وضع كمية قليلة من 
الجل على الحاجب، ألنه في حال وضع 
طبقة كثيفة منه، فقد تلتصق شـــعيرات 

الحاجب ببعضها البعض.

استنباط أصناف جديدة من الفول لفقراء العالم

} إذا كان مصباح توماس أديسون قد أنار 
دروب حياتكم، فالجانب اآلخر من األرض 

يسكنه مليارات البشر يخشون شبح الظالم 
مع سدول كل ليل.

كما أن عددا مماثال من البشر تتوفر 
لديهم الكهرباء، ولكن بطريقة القطرة قطرة، 

فيما يستخدم ما يقارب 2.6 مليار نسمة 
المصادر الحيوية وفضالت الحيوانات 

والفحم من أجل الطبخ والتدفئة.
ربما ال تعرفون الكثير عن حياة هؤالء، 

ألنكم تعيشون وسط األضواء المتأللئة 
وتنعمون بكل وسائل التكنولوجيات 

المرفهة، ولكن أطفال العراق وفلسطين 
وسوريا واليمن يعرفون ويعيشون يوميا 

محنا بالجملة تجعل أبسط ضروريات 
الحياة عندهم من األمنيات.

وبينهم الكثيرون ممن يحلمون بالقطع 
مع عصر الظلمات عن طريق نور العلم، إال 
أن أضواء الشموع ومصابيح الكيروسين 
الخافتة والمكلفة والسامة تجعل أحالمهم 

تذهب أدراج الريح.
ولألسف ليسوا وحدهم محرومين من 

اختراع أديسون، فحوالي 1.5 مليار شخص 
في أفريقيا وآسيا يتشاركون معهم الحرمان 

نفسه، والذي يمثل السبب في تقويض 
المجاالت التنموية ببلدانهم، ولو توفر لكان 

ساعدهم على تحسين الصحة وأتاح لهم 
فرص التعليم الجيد، ومكنهم من تطوير 

االقتصاد وأخرجهم من حلقة الفقر المفرغة.
من جرب أن يعيش وسط األضواء 

الخافتة! ليس كما في أعياد الميالد 
والحفالت، األكيد أنكم لمجرد انقطاع التيار 
الكهربائي لساعة أو ساعتين ستتضايقون 

وتستاؤون، وتتوتر أعصابكم ألنكم لن 
تتحملوا الظالم ألكثر من برهة من الزمن، 
فما بالكم بحال هؤالء الذين رفيق دربهم 

اللدود مصباح الكيروسين الذي يلتهم 
نصف مداخيلهم ويؤدي بحياة 1.5 مليون 

شخص منهم سنويا.
هل تعلمون أن حوالي 780 مليون امرأة 
وطفل يتنشقون أدخنة تعادل تدخين أربع 
علب سجائر يوميا وتصدر 20 ضعفا من 

الكربون األسود، وهذه السموم تؤدي إلى 
إصابة 60 بالمئة بسرطانات الرئة وأمراض 

في الجهاز التنفسي والتهابات بالعين 

وإعتام بالعدسة، فيما يعاني أكثر من 2.5 
مليون شخص في الهند من حروق بليغة 

بسبب مصابيح الكيروسين.
ويبدو أن هذا الظرف لن يكون آنيا 
وعصر الظلمات والمعاناة سيمتد إلى 

عام  2030 ليستنزف مزيدا من األرواح، فقد 
أعلنت وكالة الطاقة العالمية أن نحو مليار 

شخص سيظّلون بدون كهرباء حتى ذلك 
التاريخ أو ربما إلى أجل غير مسمى، فيما 

تبقى التعلة الواهية والمعتادة لتفسير 
أسباب الحرمان من النور الكهربائي هي 

النمو السكاني المتسارع لتلك البلدان.
والحقيقة أنه لو تبرع أثرياء العالم 

بربع ثرواتهم التي يكدسونها في البنوك 
ألنقذوا أرواح هؤالء األبرياء وأخرجوهم من 
ظروف البؤس والفقر المدقع، وحققوا أيضا 

فوائد كبيرة للمناخ، وساهموا في حماية 
المحاصيل الزراعية التي تتلف انبعاثات 

الكربون األسود منها حوالي 30 مليون طن 
سنويا.

قد ينظر الكثيرون لخطوة تعويض 
مصابيح الكيروسين بمصباح أديسون عل 

أنها بسيطة وغير هامة، ولكنها بالنسبة 
لهؤالء حلم كبير يتوقون إليه مع بداية كل 

يوم جديد، فمن يحققه لهم؟

يمينة حمدي

لماذا ال يضيء مصباح أديسون عتمتهم

نسبة البالغات عن العنف المدرسي  

في المرحلة االبتدائية كانت 67 

بالمئة من إجمالي بالغات العنف

◄

الدكتورة عزة العشماوي:  

أسرة
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◄ ينتظر مسؤولو الرجاء 
البيضاوي ضمان ناديهم العبور 
حملطة الدور الثاني من مسابقة 

أبطال أفريقيا، حلسم صفقة املهاجم 
اجلزائري عبداملالك زياية العب 

وفاق سطيف للحلول مكان حمزة 
بورزوق املوسم املقبل.

◄ يلتقي املنتخب اإلماراتي 
األوملبي لكرة القدم اليوم اجلمعة، 

ضيفه املنتخب السيرالنكي، في 
افتتاح مشواره بالتصفيات املؤهلة 

إلى نهائيات كأس آسيا حتت ٢٣ 
سنة.

◄ قدم رئيس جلنة االستئناف 
التابعة لالحتاد التونسي لكرة 

القدم محمد احلبيب اجلربي 
استقالته من منصبه بسبب 

االنتقادات التي وجهها له رئيس 
االحتاد التونسي وديع اجلريئ.

◄ أرسل االحتاد املصري لكرة 
القدم، خطابا رسميا ملختلف 

األندية املشاركة في مسابقة الدوري 
احمللي إلشعارها بضوابط وشروط 
املباريات وحتديد املسؤوليات قبل 

استئناف املسابقة يوم ٣٠ مارس.

◄ أعلن عمر الغامدي العب نادي 
الشباب السعودي بشكل رسمي عن 
نيته اعتزال كرة القدم نهاية املوسم 
احلالي. وسيفارق املالعب في نهاية 

املوسم احلالي حيث بلغ من العمر 
٣٦ عاما.

◄ حصد قائد فريق العربي 
الكويتي، فهد الفرحان جائزة 
الشهر، والتي متنح من إدارة 

ومحبي النادي العربي ألفضل 
الالعبني في كل شهر، حسب اختيار 

جلنة تقوم برصد الالعبني وتقييم 
األداء ملنح اجلائزة املالية.

األهلي والعين يتربصان بكأس السوبر اإلماراتية
[ المباراة فرصة للفريقين لنيل اللقب الثالث ولتأكيد ريادتهما في المسابقة

} الدوحة - أكدت أحالم املانع رئيســـة جلنة 
رياضـــة املرأة القطرية في تصريحات إعالمية 
أن جلنـــة رياضة املـــرأة في قطـــر تتطلع إلى 
إعداد بطلة أوملبية تقف على منصات التتويج 
مســـتقبال، وأبرزت أن الهدف موجود بال شك 
وهناك خطة أيضا في سبيل حتقيق ذلك، لكنها 
دعت إلى عدم التسرع واالستعجال خاصة أن 
املـــرأة القطرية لم تدخل مجـــال الرياضة منذ 
زمن.. واملشـــاركة في األوملبياد تتطلب إعدادا 
طويل األمد معلنة أنها تستبشر خيرا بوجود 
بطلة الرماية بهيـــة احلمد وبطلة الطاولة آية 
مجدي وبطلة اجلمباز شـــادن وهدان، مؤكدة 
تواجدهن في أوملبياد ريو دي جينيرو املقبل. 
وتطرقت املانـــع إلى كرة القدم النســـائية 
فأكدت أن العمل بدأ منذ عام 2009 بشكل جدي 
على استقطاب محبي كرة القدم من السيدات، 

كما تضاعف العمل بعد فوز قطر باســـتضافة 
مونديـــال 2022 ملا لذلك من أهمية للكشـــف عن 
تغيير مفهوم النســـاء بالنسبة إلى كرة القدم، 
وقالـــت ”نالحـــظ إقبـــاال كبيرا وشـــغفا على 
ممارســـة كرة القدم وهذا ما يبشـــر مبستقبل 
مبهر خاصـــة إننا بدأنا تأطيـــر العمل ضمن 
املؤسســـات من خـــالل توفير الدعـــم واحلث 

على املشـــاركة“. وأشـــارت املانع إلـــى أهمية 
دور األندية في توســـيع قاعدة املشـــاركة عند 
النساء وهذا ما بدأ يتبلور بالفعل، حيث بدأت 
االحتـــادات املعنية تطلـــق الدوريات اخلاصة 

بكرة القدم وكرة اليد وغيرها.
تتبـــوأ رياضة املـــرأة في دولة قطر ســـلم 
التـــي  والرؤيـــة  اإلســـتراتيجية  األولويـــات 
وضعتهـــا البالد لتوســـيع قاعدة املشـــاركات 
في الرياضة عمومـــا بهدف تطابق الرؤى بني 
مـــا تقوم به من اســـتضافة األحـــداث الكبيرة 
وتشـــييد املنشـــآت العمالقـــة وبـــني تنميـــة 
الطاقات البشـــرية التي تعد الرياضة أحد أهم 

عناصرها. 
ووضعـــت جلنة رياضـــة املـــرأة القطرية 
سلســـلة مـــن األهـــداف للنهـــوض بالرياضة 
النســـائية واالرتقاء مبستوى األداء من خالل 
تعزيـــز مشـــاركة املرأة القطرية في األنشــــطة 
الرياضيــــة وخلـــق الوعـــي الرياضـــي لـــدى 
اجلميع بأهمية ممارسة املرأة للرياضة ومدى 
مســـاهمة الرياضة في تنميـــة وإثراء قدراتها 
اإلنتاجيـــة فضال عـــن تعزيز مشـــاركة املرأة 
القطريـــة في الندوات واملؤمتــــرات الرياضية 
الداخليـــة واخلارجية  املســـتويات  على كافة 
وفتح قنوات اتصال مع الهيئات واملؤسسات 
الرياضية احملليـــة واخلارجية لتطوير العمل 

الرياضي النسائي على املستوى احمللي. 
خطـــة  وضـــع  مت  ”إنـــه  املانـــع  وتقـــول 
إستراتيجية من عام 2008 ولغاية عام 2012 ثم 
مت استكمالها بخطة مكملة لتأسيس قاعدة من 

املمارسات للرياضة الفتة. 
وتناولـــت املانـــع موقـــع رياضـــة املـــرأة 
القطرية على املســـتوى اخلليجي فقالت ”قطر 
اتخـــذت مســـلكا واضحا بدعـــم الرياضة من 
خالل التواجـــد في عضوية اللجنة التنظيمية 
في مجلس التعاون اخلليجي التي تأسســـت 
عـــام 2007 وترأســـها الشـــيخة نعيمة األحمد 
الصبـــاح، حيث أصبـــح هناك هيئـــة أو جهة 
تنســـق األمور حتت مظلة األمانة العامة لدول 
املجلـــس التعاون وفـــي إطار ميثـــاق العمل 
املشـــترك، فبدأ العمل وأصبـــح هناك لوائح 
وقوانـــني يتبعهـــا اجلميع، كمـــا مت تنظيم 
العديد من الفعاليات األنشطة وهذا ما وّحد 
اجلهود في ســـبيل تأســـيس رياضة نسائية 

على املستوى اخلليجي“. بطلة الجمباز شادن وهدان تحمل راية قطر في أولمبياد 2016

القطرية  املـــرأة  ريــاضــة  لجنة 

األهــداف  مــن  سلسلة  وضعت 

النسائية  بالرياضة  للنهوض 

واالرتقاء بمستوى األداء

◄

رياضة

أحالم المانع: إعداد بطلة أولمبية يحتاج إلى وقت طويل

«محمـــد عبدالشـــافي يقدم مســـتويات جيـــدة للغاية منـــذ قدومه 

وأثبـــت بالفعـــل أنه صفقـــة رائعة ورابحـــة للنادي األهلـــي وآمل أن 

يواصل بنفس املستوى في قادم املباريات».

محمد عبداجلواد
 العب النادي األهلي السعودي السابق

«ال زلـــت ملتزما بكل الوعود وال أفكر في مغادرة النادي القنيطري 

إال إذا طلـــب منـــي مجلـــس اإلدارة الرحيـــل، لذلـــك رفضت رفضا 

قاطعا التوقيع على انفصال بالتراضي».

هشام اإلدريسي 
مدرب النادي القنيطري املغربي

«جميع العبي منتخب أســـود الرافدين وبقيـــادة املدرب أكرم أحمد 

ســـلمان وطاقـــم املســـاعدين ال يوجد لديهم هدف ســـوى كيفية 

قطع بطاقة الذهاب إلى مونديال روسيا». 

محمد حميد 
حارس مرمى املنتخب العراقي

متفرقات

باختصار

} دبــي - يصطـــدم فريق األهلي بطل الدوري 
بنظيره العني حامل لقب مسابقة الكأس اليوم 
اجلمعة ضمن منافســـات النســـخة الســـابعة 
من كأس الســـوبر لكرة القدم التي تأتي وسط 
ظروف متناقضة مير بهـــا الفريقان. وكان من 
املفتـــرض أن تقـــام املباراة في بداية املوســـم 
فـــي 12 ســـبتمبر املاضي، لكن ارتبـــاط العني 
مبواجهة الهالل الســـعودي في نصف نهائي 
دوري أبطـــال آســـيا مما أجل اللقـــاء إلى هذا 

املوعد. 
وســـتكون املبـــاراة فرصـــة للفريقني لنيل 
اللقب الثالث ولتأكيد ريادتهما للكأس السوبر 
التي انطلقت بحلتها اجلديدة عام 2008، حيث 
فـــاز األهلي والعني بلقبني لـــكل منهما، مقابل 
لقب لإلمارات (2010) والوحدة (2011). وأحرز 
األهلي النســـخة األخيرة للكأس عـــام (2013) 
بفوزه على العني نفســـه بركالت الترجيح 2-3 
بعـــد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 0-0. لكن 
وضع األهلي يختلف كليا هذا املوســـم بعدما 
اقترب من فقدان لقبه بطال للدوري مع احتالله 
املركز الســـادس برصيد 30 نقطـــة وبفارق 16 
نقطة عن العـــني املتصدر. كمـــا يحتل األهلي 
املركـــز الرابـــع األخير في املجموعـــة الرابعة 

لدوري أبطال آسيا برصيد نقطتني.
ويريد األهلـــي الفوز باللقـــب اليوم للمرة 
الثالثـــة فـــي تاريخه بعد عامـــي 2008 و2013، 
إلنقاذ موســـمه الســـيئ ونيل جرعـــة معنوية 
يبـــدو في أمس احلاجة إليهـــا. أما العني بطل 
نســـختي 2009 و2012 فيختلـــف وضعه كليا، 
حيث يقدم بداية موسم استثنائية مع صدارته 
للدوري وللمجموعـــة الثانية في دوري أبطال 

آسيا برصيد 5 نقاط. 
وتعطي املنافسة املســـتجدة بني الفريقني 
في الســـنتني األخيرتني املبـــاراة نكهة خاصة 
وإثـــارة منتظـــرة، في ظـــل وجـــود الروماني 
أوالريـــو كوزمـــني في الدفـــة الفنيـــة لألهلي. 
واكتسبت املباريات األخيرة للطرفني حدة غير 

مسبوقة في تاريخ مواجهاتهما السابقة وذلك 
بعد قرار كوزمني في املوســـم املاضي الرحيل 
عن العني بشـــكل مفاجـــئ لتدريب األهلي، وما 
تبـــع ذلك مـــن دعـــوى قانونية طالـــت املدرب 

الروماني من ناديه السابق.
فنيا يبدو العني أكثر جاهزية رغم الغيابات 
املنتظرة في التشـــكيلة التي يقودها الكرواتي 
زالتكو داليتش. ويفتقد العني خدمات جناحه 
السلوفاكي ميروسالف ستوتش الذي التحق 
مبنتخب بالده املدعو للعب مع لوكســـمبورغ 

ضمن تصفيات كأس األمم األوروبية 2016. 
كمـــا أن الغانـــي الدولي أســـامواه جيان 
عـــاد مؤخرا إلـــى التدريبات بســـبب معاناته 
مـــن اإلصابة التي أبعدته عـــن مباراة اجلولة 
املاضيـــة في الدوري أمـــام اإلمارات، لذلك فإن 
الدفع به أساســـيا من قبل املـــدرب داليتش ال 

زال محل شك. 
وميتلك العـــني الكثير من األوراق الرابحة 
التي بإمكانها أن ترجح كفته بوجود الفرنسي 
كيمبو إيكوكو والكـــوري اجلنوبي لي ميونغ 
وصانـــع ألعابه عمـــر عبدالرحمن، إضافة إلى 
الدوليني حارس املرمى خالد عيســـى ومحمد 

أحمـــد ومحمـــد عبدالرحمن ومهنـــد العنزي 
وإسماعيل أحمد. 

وتنطلـــق قوة األهلي من وجود التشـــيلي 
لويس خيمينيز واملغربي أســـامة الســـعيدي 
والكـــوري اجلنوبي كيونغ والبرازيلي ريبيرو 
إيفرتـــون، إضافة إلى امتالكـــه ألبرز الالعبني 
احملليني من بينهم 8 دوليني هم حارس املرمى 
ماجد ناصر وأحمد خليل وإسماعيل احلمادي 
وعبدالعزيز صنقور وعبدالعزيز هيكل وماجد 

حسن ووليد عباس وحبيب الفردان.
وأكد قلب دفـــاع املنتخب اإلماراتي ونادي 
العني، مهند سالم العنزي، على أن كأس سوبر 
اخلليـــج العربي ســـيكون عيناويـــا، مبينا أن 
هناك عدة أسباب ترجح كفة العني على نظيره 

األهلي في الوقت احلالي. 
وقال ”هنـــاك العديـــد من األســـباب التي 
ترجح كفة العني في الســـوبر، ومن بينها أنه 
يتصـــدر دوري اخلليج العربـــي، كما يتصدر 
مجموعته فـــي دوري األبطال، وعلى الرغم من 
الغيابـــات املتعددة في صفوفه، إال أنه كســـب 
الرهان من خالل دكة البدالء املميزة، ومستوى 

الالعبني في الفريق“. 

مـــن جانبه قال الفلســـطيني مـــن األصول 
التشـــيلية لويـــس خيمينيز العب خط وســـط 
فريق النـــادي األهلي أن الفوز بكأس ســـوبر 
اخلليج العربي، سيعطي األهلي دفعة معنوية 
قويـــة حلصـــد األلقـــاب املتبقية في املوســـم 
الرياضـــي احلالـــي. وأكـــد خيمينيـــز، أنه ال 
زالت لدى فريقـــه الفرصة للفوز بـ3 ألقاب هذا 
املوســـم، وهي كأس الســـوبر والكأس ودوري 
األبطـــال اآلســـيوي، وأن بداية املوســـم كانت 
ســـيئة بالنســـبة إلى األهلي، وقـــال ”في حال 
فزنا في الســـوبر، فـــإن ذلك ســـيعطينا دفعة 
معنوية قوية لتحقيق لقب كأس رئيس الدولة، 

وحتقيق نتائج إيجابية في دوري األبطال“. 
وأســـندت جلنة احلكام باحتـــاد اإلمارات 
للكرة، للحكم الدولي يعقوب قاســـم احلمادي 
مهمـــة إدارة مباراة ســـوبر اخلليـــج العربي. 
ويتولـــى ياســـني املنصـــوري مهـــام احلكـــم 

اإلضافي األول ومحمـــد عبيد خادم إضافي 
ثان والدولي جاسم عبدالله آل علي مساعدا 
أوال والدولي زايد داود ســـليمان مســـاعد 
ثان وحمد علي يوســـف حكما رابعا وعمر 

سليمان العضب مقيما للحكام.

سيكون مســــــاء اليوم ملعب محمد بن زايد 
في العاصمــــــة أبوظبي مســــــرحا ملواجهة 
كأس سوبر اخلليج العربي اإلماراتي لكرة 
ــــــي جتمع بني العمالقني األهلي  القدم، والت

والعني.

قمة نارية مرتقبة بين األهلي والعين

◄ فجر رئيس نادي الرجاء البيضاوي 
محمد بودريقة مفاجأة من العيار الثقيل 

متثلت في إعالنه قرارا غير متوقع 
بانسحابه من تركيبة املكتب التنفيذي 

الحتاد الكرة املغربي، عقب خسارة ناديه 
في الدوري أمام حسنية أكادير. وأرجع 

بودريقة قرار االستقالة للظلم التحكيمي 
الكبير الذي طال فريقه في اجلوالت 
األخيرة. والتزم بودريقة 

بتنظيف النادي والقيام 
بثورة في صفوفه 

مع الدعوة لعمومية 
استثنائية يونيو املقبل 
قال إنها ستشهد اتخاذ 

قرارات كبيرة وغير 
مسبوقة لها تأثير 

على مستقبل 
الفريق.

◄ حلق تورونتو رابتورز بركب الفرق 
املتأهلة إلى مباريات البالي أوف ضمن 

الدوري األميركي للمحترفني 
في كرة السلة على الرغم من 
خسارته أمام شيكاغو بول. 
وكان شيكاغو انتزع بطاقة 
التأهل إلى البالي أوف 
للموسم السابع على 
التوالي بفوزه على 
تشارلوت. وسجل 

جيمي باتلر الذي 
كان يخوض ثاني 
مباراة له أساسيا 
بعد غيابه عن 11 

مباراة لفريقه بسبب 
اإلصابة، 23 نقطة 
لشيكاغو وأضاف 

األسباني بو غاسول 18.

◄ يعتبر البرازيلي روجيريو كوتينهو 
احملترف في صفوف فريق الشباب من 
أمهر الالعبني املتواجدين في الدوري 

السعودي للمحترفني في املوسم احلالي. 
وخاض الالعب صاحب القميص رقم 
10 مع الشباب 13 مباراة في الدوري 

السعودي، أكمل منها 4 لقاءات واستبدل 
في 9 ليلعب 1061 دقيقة في البطولة. 

ومتكن كوتينهو من تسجيل 5 أهداف في 
مرمى هجر والشعلة وجنران 

وثنائية في الفيصلي. 
واستطاع كوتينهو 

تسجيل 3 أهداف بالقدم 
اليمني وهدفني بالقدم 

اليسرى، وسجل 
هدفا من ضربة 

حرة وصنع 
الالعب 4 أهداف 
لزمالئه وحصل 

على بطاقة 
صفراء واحدة 

كانت في لقاء الفتح.

جل ي ري ل ي بير
بود األخيرة. والتزم
بتنظيف النادي
بثورة في صف
مع الدعوة لع
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على
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من  السابعة  النسخة  منافسات 

هذا  القدم  لكرة  السوبر  كأس 

املــوســم تــأتــي وســـط ظــروف 

متناقضة يمر بها الفريقان

◄

◄ تدربت سيرينا وليامز يوم األربعاء 
للمرة األولى منذ تعرضها إلصابة 

أجبرتها على االنسحاب من بطولة إنديان 
ويلز املفتوحة للتنس، لكنها رغم ذلك لم 

تقلل من سقف توقعاتها قبل بدء املشاركة 
في بطولة ميامي. ولكونها املصنفة 
األولى جتنبت سيرينا خوض الدور 

األول من بطولة ميامي املفتوحة وينتظر 
أن تلعب في الدور الثاني مباشرة ضد 

الرومانية مونيكا 
نيكوليسكو اليوم 

اجلمعة وتقول 
املصنفة األولى 
إنها ستتعامل 

مع بعض األلم. 
وقالت سيرينا 

”تدربت بتسديد 
بعض الكرات. أعني 
أني بخير. أعرف أنه 

سيكون علي التعامل مع 
بعض األلم. أعتقد أني 
سأكون مطالبة بقبول 

ذلك“.

◄ يخوض سائقا فريق مرسيدس 
جائزة ماليزيا الكبرى، املرحلة الثانية 
من بطولة العالم للفورموال1، وهما في 

صدارة املرشحني إلحراز اللقب بعد 
هيمنتهما على سباق أستراليا االفتتاحي. 

وحقق البريطاني لويس هاميلتون 
املركز األول في ملبورن متقدما على 

زميله األملاني نيكو روزبرغ، وذلك بعد 
تصدرهما التجارب احلرة والرسمية 
وسيطرتهما على السباق 
من بدايته حتى نهايته. 

وتتركز األنظار على فريقي 
ريد بول ريسينغ وماكالرين 
هوندا بعد الصعوبات 
التي واجهتهما في 

أستراليا. ولدى ريد 
بول حل األسترالي 

دانيال ريكياردو 
سادسا بفارق لفة 
عن الفائز وخرج 
الروسي دانيال 

كفيات لعطب فني.
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} لنــدن - تأكد غياب حارس ســـاوثهامبتون 
اإلنكليزي الدولي فريزر فورســـتر حتى نهاية 
املوسم احلالي بعد خضوعه جلراحة في ركبته 
اليسرى حسب ما ذكرت إدارة النادي. وتعرض 

فورســـتر (27 عاما) لإلصابة بعـــد اصطدامه 
بســـام فوكس خالل خسارة فريقه ضد بيرنلي 
السبت املاضي وأظهرت الصور الشعاعية أنه 
تعـــرض لضرر فـــي الوتر الرضفي. وســـيحل 

احلـــارس املخضرم كيلفن ديفيـــس (38 عاما) 
بدال عنه. وانضم فورســـتر إلى ساوثهامبتون 
من سلتيك االســـكتلندي في أغسطس املاضي 
مقابل 10 ماليني جنيه إسترليني (13.6 مليون 
يورو) وساعده باحلفاظ على نظافة شباكه 14 

مرة هذا املوسم.
ويشـــعر ليـــس ريد مديـــر كرة القـــدم في 
ســـاوثهامبتون أن ناديـــه ســـيمتلك املزيد من 
الدوافع بعـــد تعرض فريزر فورســـتر حارس 
مرمى منتخب إنكلترا إلصابة وغيابه عن باقي 

مباريات املوسم للدوري اإلنكليزي املمتاز. 
ومتثل إصابة فورستر ضربة كبيرة لفريقه 
صاحب املركز الســـادس الذميا زال يتمســـك 
بفرصة املنافسة على إنهاء املسابقة في املربع 
الذهبـــي من أجل املشـــاركة فـــي دوري أبطال 

أوروبا في املوسم املقبل. 
ودخل مرمى ساوثهامبتون 21 هدفا طوال 
مباريات املوســـم وهو أقل عدد أهداف من بني 
فـــرق املربع الذهبي في إنكلترا ويعود الفضل 
فـــي اجلزء األكبـــر من ذلك للحارس فورســـتر 
الذي يبلغ طوله 2.01 متر. وشـــارك ديفيز (38 
عامـــا) بدال منه أمـــام بيرنلي فـــي أول ظهور 

للحارس املخضرم منذ أكثر من عام واحد.
وقـــال ريـــد مدير كـــرة القدم عن حارســـه 
املخضرم ”لن يشـــعر أي شـــخص بحزن أكبر 
من كيلفـــن ديفيز الذي ظهر بشـــكل رائع بعد 

مشاركته في ظروف صعبة كبديل لفريزر“. 
وأضـــاف ”ال يوجـــد أفضل منه يســـتطيع 
شـــغل هذا املركز بســـبب خبراته وقدراته. أنا 

متأكد أن الفريق سيشعر بتحفيز أكبر“. 
وأعلـــن ســـاوثهامبتون أن اجلهاز الطبي 
بالنـــادي يثق في قدرة فورســـتر على التعافي 
بشـــكل تام. لكن في الواقع حتتاج أحيانا مثل 
هـــذه اإلصابات إلى عـــام واحد قبـــل العودة 

للمالعب. 
ولن يتمكن ســـاوثهامبتون من اســـتعادة 
جهود حارسه األول الســـابق أرتور بوروتش 
في ظـــل انتقال احلارس البولنـــدي إلى جاره 
بورمنوث متصدر دوري الدرجة الثانية. وقبل 
8 جـــوالت علـــى نهاية الـــدوري املمتاز يتأخر 
ساوثهامبتون بفارق ست نقاط عن مانشستر 
يونايتـــد صاحب املركز الرابـــع و14 نقطة عن 

تشيلسي املتصدر.
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إنكلترا تتطلع إلى فوز خامس يمهد لها طريق التأهل إلى أمم أوروبا
[ مواجهة صعبة ألسبانيا عندما تستقبل أوكرانيا [ ألمانيا تبحث عن نقطة انطالق جديدة

} نيقوســيا - يســـتضيف املنتخب اإلنكليزي 
نظيـــره الليتوانـــي اليـــوم ضمن منافســـات 
املجموعة اخلامســـة التـــي يتصدرها منتخب 
األســـود الثالثة برصيد 12 نقطة مقابل ســـت 
نقاط لكل من سويســـرا وسلوفينيا وليتوانيا 
وأربـــع نقاط الســـتونيا ونقطة واحدة لســـان 

مارينو. 
وتســـتأنف التصفيـــات نشـــاطها بعدمـــا 
توقفـــت ألكثـــر من ثالثة شـــهور، حيـــث تقام 
خالل األيام الثالثة املقبلة 26 مباراة. وشـــاب 
اســـتعدادات املدرب روي هودجسون للمباراة 
إصابـــات متعـــددة لالعبيه فســـيغيب مهاجم 
ليفربول دانيال ســـتاريدج وزميلـــه آدم الالنا 
والظهيـــر دانـــي روز. ولم يرغب هودجســـون 
والفريق الطبي في املخاطرة بالدفع بستاريدج 

الذي غاب عن املالعب عدة أشهر. 

وقد تشـــهد املباراة املشاركة األولى لهاري 
كني مهاجـــم توتنهام مع املنتخـــب اإلنكليزي 
الذي يســـعى إلى حتقيق الفوز اخلامس على 
التوالي وتعزيـــز تصدره للمجموعة، علما أنه 
ســـيخوض املواجهة األولى لـــه أمام ليتوانيا 

على مستوى املنتخب األول. 
وســـجل كني (21 عامـــا) 29 هدفا لتوتنهام 
في مختلف البطوالت هذا املوسم، كما يقتسم 
مع األســـباني دييغو كوستا مهاجم تشيلسي 
اإلنكليزي صدارة الـــدوري اإلنكليزي برصيد 
19 هدفـــا لـــكل منهما بعـــد األهـــداف الثالثة 
(هاتريـــك) التي ســـجلها كني ليقـــود توتنهام 
إلى الفوز 4-3 على ليســـتر سيتي يوم السبت 
املاضي. وفي املجموعة ذاتها، يلتقي املنتخب 
الســـلوفيني مـــع ســـان مارينو ويســـتضيف 

املنتخب السويسري نظيره اإلستوني.
ويســـتضيف املنتخـــب األســـباني نظيره 
األوكراني مبدينة أشـــبيلية ضمن منافســـات 
املجموعة الثالثة، علما أن الفريقني يقتســـمان 
املركز الثاني في املجموعة برصيد تسع نقاط 
لكل منهما وبفارق ثـــالث نقاط خلف املنتخب 

السلوفاكي املتصدر والذي يستضيف منتخب 
لوكســـمبورغ (نقطة واحدة) في مباراة أخرى 

اليوم في املجموعة نفسها. 
ويفتقد املاتادور األسباني جهود مهاجمه 
دييغـــو كوســـتا جنـــم تشيلســـي اإلنكليـــزي 
لإلصابـــة، ولكن فيســـنتي دل بوســـكي املدير 
الفني للمنتخب األسباني استدعى املهاجمني 
الشـــابني ألفارو موراتـــا وخوامني إلى قائمة 

الفريق لهذه املباراة. 
مجموعـــة  بوســـكي ”ســـتكون  وقـــال دل 
متكافئـــة املســـتوى واملنافســـة فيهـــا صعبة 
للغاية. ولـــذا، يجب أن نتغلـــب على املنتخب 
األوكرانـــي.. هدفنا، كما هو دائمـــا، أن ننهي 
التصفيات ونحن في الصـــدارة. ولهذا، علينا 

الفوز في هذه املباراة“. 
وفـــي إطـــار املجموعـــة نفســـها، يلتقـــي 
أيضا املنتخب املقدوني (ثـــالث نقاط) نظيره 

اليبالروسي (نقطة واحدة).
كما تقام غدا ثالث مباريات ضمن منافسات 
املجموعة الســـابعة بالتصفيـــات، حيث يحل 
املنتخب النمساوي متصدر املجموعة برصيد 
10 نقـــاط ضيفـــا علـــى ليشتنشـــتاين (أربـــع 
نقاط) ويحل املنتخب الســـويدي (ســـت نقاط) 
ضيفا علـــى مولدوفا (نقطة واحدة) واملنتخب 
الروســـي (خمس نقاط) ضيفا على مونتنجرو 

(خمس نقاط). 
ويســـتضيف املنتخـــب الكرواتـــي نظيره 
النرويجي ضمن منافســـات املجموعة الثامنة 
غـــدا الســـبت فيما يحـــل املنتخـــب اإليطالي 
اآلزوري ضيفـــا على نظيره البلغاري في إطار 

املجموعة نفسها. 
ويتصـــدر املنتخـــب الكرواتـــي املجموعة 
برصيد 10 نقـــاط وبفارق األهـــداف فقط أمام 
اآلزوري وتليهمـــا منتخبات النرويج (تســـع 
نقـــاط) وبلغاريا (أربع نقـــاط) ومالطة (نقطة 
واحـــدة) وأذربيجان (بال رصيد)، حيث يلتقي 
األخيـــران علـــى ملعب أذربيجان فـــي املباراة 

األخرى باملجموعة.

وجوه جديدة

اســـتدعى أنطونيـــو كونتي املديـــر الفني 
لـــآلزوري 3 وجـــوه جديدة إلـــى قائمة الفريق 
لهـــذه املباراة، حيث يبحـــث عن جتديد الدماء 
من خالل اســـتدعاء إيدر (املولـــود بالبرازيل) 
مهاجم ســـامبدوريا وفرانكو فاسكيز (املولود 

باألرجنتني) جنم باليرمو. 

كما يأمل العب الوسط ميركو فالديفيوري 
فـــي خوض املباراة األولـــى له مع اآلزوري في 
ظل غياب املخضرم أندريا بيرلو صانع ألعاب 
يوفنتـــوس لإلصابـــة، إضافة لعدم اســـتدعاء 
دانييلي دي روسي. وقال كونتي ”غياب بيرلو 
ودي روســـي قد يكون مشكلة وقد يكون فرصة 
ألن العبـــني مثل ماركو فيراتي ســـتكون لديهم 
الفرصة إلظهـــار قدرتهم على ضبط إيقاع خط 

الوسط“.
وتشهد املجموعة األولى مواجهة قوية غدا 
الســـبت بني املنتخبني الهولندي والتركي في 
أمســـتردام فيما يستضيف املنتخب التشيكي 
نظيره الالتفي ويســـعى املنتخب األيســـلندي 
مفاجأة هـــذه املجموعة إلى مواصلة انطالقته 
اجليـــدة في التصفيات عندما يحل ضيفا على 

كازاخستان. 
ويتصـــدر املنتخـــب التشـــيكي املجموعة 
برصيد 12 نقطة مقابل تســـع نقاط أليســـلندا 
وســـت نقـــاط لهولنـــدا وأربـــع نقـــاط لتركيا 
ونقطتني لالتفيا ونقطة واحدة لكازاخســـتان. 
ويعاني املنتخب الهولندي، الذي خسر اثنتني 
مـــن املباريات األربـــع التي خاضهـــا في هذه 
املجموعة حتى اآلن، من غياب جنميه الكبيرين 

آريني روبـــن وروبن فـــان بيرســـي لإلصابة. 
وفـــي إطار املجموعة نفســـها، يلتقي املنتخب 
البلجيكـــي (خمس نقـــاط) نظيـــره القبرصي 
(ست نقاط) ويحل املنتخب البوسني (نقطتان) 

ضيفا على أندورا (بال رصيد).

ضيف ثقيل

يحـــل املنتخب األملاني ضيفـــا على نظيره 
اجلورجـــي في تبليســـي يـــوم األحـــد املقبل 
ضمـــن منافســـات املجموعـــة الرابعـــة التي 
يتصدرهـــا املنتخب البولندي برصيد 10 نقاط 
بفارق ثـــالث نقاط أمام كل من أيرلندا وأملانيا 
وأســـكتلندا فيمـــا يحتل املنتخـــب اجلورجي 
املركـــز اخلامـــس برصيد ثالث نقـــاط ويتذيل 
منتخـــب جبل طارق املجموعـــة بال رصيد من 
النقـــاط. ولـــم تكن بداية مســـيرة املانشـــافت 
جيدة فـــي التصفيات احلالية بعد فوز الفريق 
باملونديال البرازيلي مما يدفعه إلى البحث عن 
نقطة انطالق جديدة وقوية في التصفيات من 
خـــالل املواجهة أمام جورجيـــا. وقال يواخيم 
لـــوف املديـــر الفنـــي للمنتخب األملانـــي ”أهم 
شـــيء اآلن هو الفوز في املباراتـــني املقبلتني 

أمـــام جورجيا يـــوم األحد وأمـــام جبل طارق 
في صيف هذا العام.. وبعدها سيزداد الوضع 
سخونة في اخلريف من خالل مباريات الفريق 
أمام مضيفيه األيرلندي واالســـكتلندي وأمام 

ضيفه البولندي. أثق في تأهلنا للنهائيات“. 
ويحل املنتخب البولندي ضيفا على نظيره 
األيرلنـــدي فـــي دبلـــن ويســـتضيف املنتخب 
االســـكتلندي منتخب جبل طـــارق في اختبار 

سهل بنفس املجموعة.
وفـــي باقي املباريـــات يوم األحـــد، يلتقي 
املنتخب الروماني متصدر املجموعة السادسة 
برصيـــد 10 نقـــاط منتخب جزر فـــارو (ثالث 
نقاط) وتلعب أيرلندا الشـــمالية (تســـع نقاط) 
مع فنلندا (أربع نقاط) واملجر (سبع نقاط) مع 

اليونان (نقطة واحدة). 
البرتغالـــي  املنتخـــب  يســـتضيف  كمـــا 
نظيـــره الصربي في املجموعة التاســـعة التي 
تشـــهد مباراة أخرى بني املنتخبـــني األلباني 
واألرمينـــي. ويســـتطيع املنتخـــب البرتغالي 
(ست نقاط) انتزاع صدارة املجموعة إذا حقق 
الفوز على نظيره الصربي (نقطة واحدة) نظرا 
لغيـــاب املنتخب الدمناركـــي املتصدر برصيد 

سبع نقاط عن مباريات هذه اجلولة.

رجال المدرب هودجسون يرفعون درجة تأهبهم لحسم العبور مبكرا

إبراهيموفيتش: مازال 

أمامي وقت قبل االعتزال

 دي بروين يعتزم 

الرحيل عن فولفسبورغ

اإلصابة تنهي موسم فورستر وتضع ثاوسهامبتون في مأزق

} ستوكهومل - أوضح النجم السويدي زالتان 
إبراهيموفيتـــش أنـــه ال زال أمامه وقت طويل 
حتـــى يعتزل كرة القدم. وقال األخير ”لقد قلت 
دائمـــا أنني سأســـتمر في اللعـــب طاملا كنت 
األفضل.. عندما تكون هناك منافسة حينها لن 

يكون االستمرار في اللعب له معنى“. 
وأعـــرب عن رغبتـــه في املشـــاركة ببطولة 
الـــكأس األوروبيـــة بفرنســـا ”التواجـــد فـــي 
البطولة األوروبية سيمثل كل شيء.. ال يوجد 
أهم من أن متثل بـــالدك في إحدى البطوالت.. 
اجلميع سيكون هناك.. الالعبون سيستمتعون 
بهذا.. من الصعب وصف هذا الشعور.. أمتنى 
أن نتأهل“. وحتتل الســـويد املركز الثاني بعد 
النمســـا في املجموعة السابعة في التصفيات 
األوروبيـــة بعد أن حققت فـــوزا واحد وثالثة 

تعادالت.

} برلني - ال يســـتبعد كيفن دي بروين، العب 
فولفســـبورغ األملاني، فكرة رحيله عن الفولفي 
في الصيف املقبل أو التأكيد على اســـتمراره، 
إذ أشار إلى أن كل احللول واردة وبقوة، ولكنه 

حتى اآلن لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن. 
بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ومانشستر 
ســـيتي وباريس سان جرمان هي األندية التي 
ترغـــب فـــي احلصول علـــى خدمـــات الدولي 
البلجيكي، الذي تتخطى قيمته الســـوقية في 
الفترة احلالية 60 مليـــون يورو بعدما أصبح 

األكثر صناعة لألهداف في القارة األوروبية.
وقال دي برويـــن ”إذا ما أتى فريق كبير فجأة 
ووافـــق فولفســـبورغ علـــى األمر، فســـيحدث 
الرحيل. لن أقول أنني ســـأرحل عن هنا قريبا 
أو أنني ســـأبقى هنا إلى األبد، هذا ســـيكون 

غباء مني“. 
وأكـــد صاحب الــــ23 عامـــا من قبـــل على أن 
طموحـــه هـــو اللعـــب لفريـــق كبير مـــن أجل 
املنافســـة علـــى كل األلقـــاب، طموحـــه الكبير 
جعله يؤكد أن مسابقة البوندسليغا لم حتسم 
بعـــد لبايرن ميونخ رغم فـــارق الـ10 نقاط بني 

البافاري وفولفسبورغ.

ــــــة لبطولة كأس األمم األوروبية القادمــــــة (يورو 2016) إلى  تصــــــل رحلة التصفيات املؤهل
منتصف الطريق من خالل مباريات اجلولة اخلامســــــة مــــــن التصفيات والتي تقام خالل 
األيام الثالثة املقبلة (من اجلمعة إلى األحد)، حيث تســــــعى الفرق املشــــــاركة إلى حتسني 

ترتيبها باملجموعات التسع.

◄ اعتبر الدولي اإلنكليزي، جو 
هارت حارس مرمى مانشستر 

سيتي، أن زميله في الفريق سيرجيو 
أغويرو أفضل من مواطنه ليونيل 
ميسي مهاجم برشلونة، متصدر 

ترتيب الدوري األسباني.

◄ نفى ثيو والكوت جناح أرسنال 
إدعاءات مدربه آرسن فينغر ببدء 

مفاوضات تجديد عقده مع الجانرز. 
وينتهي عقده في يونيو 2016، ورغم 
عدم مشاركته في أكثر من 13 مباراة، 

فإن رغبة النادي في تجديد عقده 
واضحة.

◄ قرر الدولي الويلزي غاريث 
بيل جناح ريال مدريد، مقاومة كل 

العروض الضخمة والبقاء مع فريقه، 
على الرغم من االنتقادات الواسعة 
التي يتعرض لها منذ بدء الموسم 

الحالي بسبب تراجع مستواه.

◄ كشف الالعب األرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو أن اللعب ضمن 

صفوف برشلونة األسباني ليس 
باألمر السهل على اإلطالق نظرا 

للضغط الذي يتعرض له الالعبون 
المطالبون دائما بتحقيق اإلنجازات.

◄ يستعد مسؤلو فولفسبورغ 
األلماني لتقديم عرض قيمته 20 
مليون يورو إلى نادي تشيلسي 
اإلنكليزي للحصول على خدمات 

الالعب المصري محمد صالح 
المعار حاليا من النادي اإلنكليزي 

إلى فيورنتينا اإليطالي.

◄ يرى األسطورة البرازيلية بيليه 
أن مواطنه نيمار دا سيلفا مهاجم 
برشلونة، لن يكون الملك الجديد 

للكرة البرازيلية ولن يستطيع 
تحقيق أو مضاهاة إنجازاته.

باختصار

النرويـــج  تســـتضيف  كرواتيـــا 

املجموعـــة  منافســـات  ضمـــن 

الثامنة فيما يحل منتخب إيطاليا 

ضيفا على نظيره البلغاري

◄

«هـــذا القرار ليس ضد الريـــال.. أرغب في البحث عـــن حافز جديد 

في مســـيرتي واالســـتمرار في التطور. لم أحدد حتى اآلن وجهتي 

القادمة، وال يوجد اتفاق مع أحد».

سامي خضيرة
 العب فريق ريال مدريد األسباني

«كنـــت فـــي حاجة إلى بعض الوقـــت ألتمكن من التأقلـــم هنا، لقد 

قدمت أفضل ما لدي وأنا ســـعيد بذلك، اللعب على الجهة اليمنى 

يمنحك فرصة أكبر لتسجيل األهداف وصناعتها». 

  سوسو فرنانديز
 العب خط نادي ميالن اإليطالي اجلديد

«تعلمت الكثير من األشياء من كريستيانو رونالدو، كل يوم كنت 

معه متابعا أدق التفاصيل ورأيت كيف يتدرب، وكيف يلعب. لقد 

ساعدني ذلك كثيرا». 

  ريكاردو كاكا 
العب أورالندو سيتي األميركي

موسم فوستر ينتهي قبل األوان
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مـــرة أخرى لـــم تفـــوت المطربة  } تونــس – 
اللبنانية ماجدة الرومي الفرصة للوقوف إلى 
جانب التونســـيين في محنتهم، حيث وصلت 
إلـــى تونس األربعاء في زيـــارة تضامنية بعد 
العملية اإلرهابية التي شـــهدها متحف باردو 

بالعاصمة التونسية األسبوع الماضي.
وأكدت الرومي في تصريحات لإلعالميين، 
الســـياحة  بوزيـــرة  جمعهـــا  لقـــاء  خـــالل 
والصناعـــات التقليديـــة التونســـية، ســـلوى 
اللومـــي الرقيق، بمقر الـــوزارة في العاصمة 
تونـــس، أنهـــا ”لن تدخـــر أي جهـــد بصفتها 
سفيرة للنوايا الحسنة لدى األمم المتحدة في 

سبيل مساندة تونس“.
وتوقعت أن ”تونس ستخرج منتصرة على 

اإلرهاب بفضل وعي شعبها وثقافته“.
وتناول لقاء الرومي مع وزيرة الســـياحة 

التونســـية الهجـــوم المســـلح األخيـــر الذي 
استهدف متحف باردو بتونس، وراح ضحيته 
23 شخصا منهم 20 سائحا أجنبيا، كما تطرق 
إلى ضرورة وقـــوف الفنـــان العربي في وجه 

ظاهرة اإلرهاب.
وحلت الرومـــي بالعاصمة تونس للتعبير 
عن مساندتها لتونس وشعبها في محاربتهما 
لإلرهـــاب، حيث زارت متحف باردو الذي أعيد 
افتتاحه رســـميا أمـــام اإلعالميين والحضور 
األربعـــاء، علـــى أن تتـــم إعـــادة افتتاحه أمام 
العموم، يوم األحد القادم، تزامنا مع المسيرة 

التي ستحتضنها تونس ضد اإلرهاب.
كما تحادثت الرومي مع رئيس الجمهورية 
الباجـــي قائد السبســـي صبـــاح أمس بقصر 
قرطـــاج، حيـــث أفادت بـــأن زيارتهـــا لتونس 
تندرج في إطار التعبيـــر عن تضامنها مع كل 

التونســـيين فـــي مواجهة اإلرهـــاب، كما أنها 
بمثابـــة ”رســـالة إلـــى كل النـــاس وكل العالم 
العربـــي للتأكيد على وقوفها مع الشـــرفاء في 
تونـــس الكرامـــة وتونس الحق ومع ســـيادة 
تونس بشـــعبها وقيادتها“، وفقا لبالغ رئاسة 

الجمهورية التونسية.
وســـبق للرومي أن عبرت عن مســـاندتها 
للتونســـيين بعد اغتيال السياســـي شـــكري 
بلعيـــد، حيث قالـــت خالل زيارتهـــا لضريحه 

وقتها ”تونس كالنسر جناحه حر طليق“.
يذكـــر أن الفنـــان اللبنانـــي راغـــب عالمة 
ومواطنته الفنانـــة مايا دياب، أعربا بدورهما 
عن تضامنهما مع تونس بعد العملية اإلرهابية 
في متحـــف باردو، حيث صـــادف الهجوم مع 
وجود النجمين اللبنانييـــن في تونس إلقامة 
حفل في العاصمة التونســـية، وقد أصرا على 
عدم إلغائه والغنـــاء تحديا لإلرهاب وإصرارا 
منهمـــا على التأكيد أن تونس تبقى رغم األلم، 

بلد الحياة والفن واألمل.

ماجدة الرومي في تونس تضامنا مع شعبها ضد اإلرهاب
وصلت ســــــفيرة النوايا احلســــــنة لدى األمم املتحدة، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى 
تونس صباح األربعاء، حيث أعلنت تضامنها الكامل مع الشعب التونسي ضد اإلرهاب.

صباح العرب

} ســـأل أبـــو جعفـــر المنصـــور أحـــد 
معارضيـــه يوما: ما لكـــم ال تحمدون الله 
وقـــد رفع عنكـــم الطاعون بعـــد أن توّلينا 
الحكم عليكم؟ فقال الرجل: حاشـــا لله أن 

يجمعكم علينا أنتم والطاعون.
وبعد مشـــروع ”األرنـــب“ الجاد، الذي 
تفّتـــق عنـــه ذهـــن بعـــض المعارضيـــن 
الســـوريين من أهل المدن، والذي يقضي 
بشراء أرانب تركّية ونشرها في األراضي 
السورية، كي تحفر الجحور تحت األرض 
وتسكنها، ليصطادها الجياع المحاَصرون 
من أهل األرياف ويأكلوا منها، يأتي اليوم 
مشـــروع ”الثعلـــب“، ويكاد األمر يشـــبه 
الخيال العلمي، لوال أنه حقيقي، فآخر ما 
أنتجه ذهن أبناء المدنّية، بعد تدمير درعا 
وحلب وحمص وحماة ودير الزور والرقة 
والمساحات الشاسعة من األرياف وتنفيذ 
أكبر تهجير في التاريخ الثني عشر مليون 
ســـوري، يطرح مؤخرا بعض المسافرين 
إلـــى أميركا عن طريق شـــركات العالقات 
العامة، مشـــروعا يناشـــد واشنطن فرض 
حماية دولية على العاصمة دمشـــق، بمن 
فيها، أي الســـلطة الحالية وحواشـــيها، 
وذلك حرصا على قيمة المدينة التاريخية، 
باالتفـــاق الســـري مـــع أصحـــاب رؤوس 
األمـــوال الذيـــن تمكنـــوا من االســـتمرار 
بتحالفهم مع الســـلطات المتعاقبة، ليأتي 
المشـــروع المقترح اليوم وينص على أن 
يضرب التحالف الدولـــي أي قوات تتقّدم 
نحو المدينـــة لتحريرها، أما الثعلب هنا، 
فـــدوره يأتي فـــي تتمة المقتـــرح، بحيث 
يقوم المعارضون بالتسلل من تحت سور 
المدينة المحمّية، وممارســـة معارضتهم 
لألســـد ســـلميا ورومانســـيا وبمنتهـــى 

النعومة واألمان.
على أن مدن الشـــرق ال تشـــبه سواها 
مـــن مـــدن العالـــم، فمدينـــة مثـــل بغداد 
بناهـــا العراقيون بأيديهـــم، يعرفون متى 
تغفـــو وتســـتيقظ، ومدينة مثـــل القاهرة 
بناها المصريون مرارا حتى اســـتعملوا 
أحجار الهرم لتشـــييد عمـــارات أوروبية 
فـــي وســـطها، وكـــذا بيـــروت والرياض 
والدار البيضـــاء وتونـــس، كلها تختلف 
عـــن مدينـــة موروثة مثل دمشـــق، ال يكاد 
يظهر فيها أثٌر صنعه المنســـوبون إليها 
اليوم، الذين تشّكلوا من مهاجرين جاؤوا 
من أصقـــاع األرض، جمعتهم فيها ذهنية 
فريـــدة، ولم يجمعهـــم عـــرق أو قبيلة أو 
حزٌب أو ثقافة مشـــتركة، فبرعوا في البيع 
والشـــراء، لتصبح الحياة عندهم سلسلة 
مـــن الصفقـــات العائليـــة والمجتمعيـــة 
والثقافية والسياسية بالطبع، حتى ظهر 
فيهم ”التشـــاطر“ و“الحربقة“ و“البندقة“ 
وغيرها من فنون اللـــف والدوران، بينما 
المدينـــة  إلـــى  يقدمـــون  الريفيـــون  كان 
ليكتشـــفوها مثل مستشرقين مسحورين، 
وبعضهم أراد االســـتيالء عليها، فســـّهل 
لـــه حذق أهلها األمـــر، والبعض من أبناء 
الريـــف، ممن لـــم يتمكنوا مـــن فهم جمال 
المدينة وألقها، انتقمـــوا منها ومن روح 

المدنّية معا، حين حكموها عنوة.
ولكن مـــن الـــذي جلب لنـــا كل هؤالء 
الريفييـــن الذيـــن حكمونـــا، مـــن أمثـــال 
والســـادات  األســـد  وحافظ  عبدالناصـــر 
ومبارك وعلي عبداللـــه صالح واآلخرين؟ 
ألم يكـــن أبناء المـــدن مـــن المثقفين من 
أصحاب تلك المشـــاريع السياســـية التي 
قامـــت على فكرتي األرنـــب والثعلب معا؟ 
فوقفوا على مســـافة مـــن الحدث، ودفعوا 
بأبنـــاء الريـــف إلـــى المحرقة، ألـــم يكن 
مؤسسو األحزاب والحركات التي حكمت 
الشـــرق هم أبناء المدن وحدهم؟ هل خرج 
ريفٌي يوما ما مشـــّمرًا ”كالبّيته“ مبّشـــرا 
الناس بالوحدة والحرية واالشتراكية؟ أو 

باألممية الحمراء؟
مـــاذا نفعـــل في الشـــرق؟ وقـــد جمع 
علينا الله عظيُم الشـــان، في هذا الزمان، 
االســـتبداد والطغيان، وطاعون البناديق 
مـــن الدّكنجّية والخطباء الســـابقين على 

منابر السلطان. 

األرنب والثعلب والطاعون

إبراهيم الجبين

ح ب

إب

جولة خاصة للمشردين في الفاتيكان
} فاتيــكان – فـــي أحـــدث لفتة إنســـانية من 
البابا فرنسيس جتاه املشردين في روما سمح 
الفاتيكان لألشخاص املشـــردين بالتجول في 

متاحفه وكنيسة سيستني.
وقام نحو 150 مشردا يترددون على منطقة 
الفاتيكان، حيث أقام البابا فرنســـيس منشآت 

لهم لالستحمام، باجلولة أمس اخلميس.
ودخـــل املشـــردون الفاتيكان عبـــر مدخل 
مخصص عادة لألســـاقفة واملوظفني وساروا 
عبر نزل الضيافة، حيث يعيش فرنســـيس، ثم 

حصلوا على مشـــاهدة مميزة للباحة اخللفية 
ألبرشية القديس بطرس وحدائق الفاتيكان.

وأغلقـــت املتاحـــف التي يزورهـــا نحو 6 
ماليني شـــخص ســـنويا مقابل 16 يورو على 
األقـــل للفرد، مبكـــرا، حتى يتمكن املشـــردون 
مـــن احلصول على معاملة مميزة في كنيســـة 
سيســـتني بلوحاتها اجلدارية الشهيرة ملايكل 
أجنلـــو. وجعل فرنســـيس، الذي عـــرف بلقب 
”قســـيس األحياء الفقيرة“، االهتمام بالفقراء 

من أولوياته بعد توليه منصب البابوية.

أحمر الشفاه يؤثر

على القدرات العقلية

مطالبة بمعاقبة التمييز

ضد البدناء مثل العنصرية

} لنــدن – طالـــب خبراء بريطانيـــون بأن يتم 
التعامل مع الســـخرية من األشخاص البدناء 
بشكل جدي، مثلما يتم التعامل مع العنصرية 

أو التمييز على أساس اجلنس.
وقالـــت خبيـــرة البدانة الدكتورة ســـارة 
جاكســـون ”يتعني على القانون أن يحمي ضد 
التمييز على أســـاس الوزن على نفس النحو 
الذي يحظر فيه التمييز بني األشـــخاص بناء 

على السن أو اجلنس أو العرق“.
وذكـــرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن الدكتورة 
جاكســـون أدلت بهذا التصريح بعدما أجرت 
دراستني بشأن التأثيرات اجلسدية والنفسية 
للتمييز ضد األشـــخاص. وكشـــفت دراستها 
أن هؤالء الذين يدفعهم البعض إلى الشـــعور 
باخلجـــل من أحجامهـــم يعانـــون مزيدا من 
أعراض االكتئـــاب. ومن بني أمثلـــة التمييز 
ضد األشخاص البدناء، التعامل معهم بقلة 
احتـــرام وإطالق النكات عليهـــم وتلقيهم 

خدمات أقل في املطاعم واملستشفيات.

فيلم يقنع بوسنية بمقابلة 

ثمرة جريمة اغتصابها

} سراييفو – قال مخرج سينمائي أمس 
إن امـــرأة بوســـنية وافقـــت على 
مقابلة ابنهـــا الذي أجنبته نتيجة 
جرمية اغتصـــاب في زمن احلرب 
بعد أن قرأت عن فيلم صور حول 
االبـــن الذي يبلغ مـــن العمر 22 

عاما ويبحث اآلن عن والديه.
وقال املخرج شمس الدين 
جيجتـــش إن املـــرأة، وهـــي 
بوســـنية مســـلمة تعيش في 
الواليات املتحـــدة، اتصلت به 
بعد أن قرأت مقاال صحفيا نشـــر 
الثالثـــاء، عـــن العـــرض األول لفيلم 
جيجتش في البوســـنة. وقال جيجتش ”كانت 
هـــذه مفاجأة لـــي. اتصلت بي مـــن الواليات 
املتحـــدة وقالـــت إنهـــا مســـتعدة ملقابلة ألن 
ووافقت على أن أقوم بتصوير اللقاء بينهما“.
واغتصبت أم ألن موهيتش مرارا على يد 
جندي من صرب البوســـنة في وقت مبكر من 

احلرب (1992-1995) وأجنبت طفال هجرته. 
ويتصـــدى الفيلم لوصمة العـــار التي ما 
زالت تطارد البوســـنيني الذيـــن ولدوا نتيجة 
االغتصاب في زمن احلرب، وهي جرمية حرب 
يعتقـــد أن ما يصل إلـــى 30000 امرأة تعرضن 

لها أثناء حرب البوسنة.

} بوسطن – كشـــفت دراسة أميركية أن تراكم 
الرصاص في الدم يسبب تراجعا في القدرات 
الدماغيـــة، خصوصا في الذاكرة والقدرة على 
الفهم واالســـتيعاب، وخاصة عند من جتاوزن 

55 عاما من العمر.
وأكدت الدراسة التي ُأجريت على منتجات 
أحمر الشـــفاة من أكبر الشـــركات العاملية أن 
نســـبة 55 باملئة من أحمر الشفاة حتتوي على 
مادة الرصاص في أعلى مســـتوياتها الضارة 

وهو 3.22 جزء في املليون.
وأجريت الدراســـة على مســـتحضرات 22 
شـــركة كبرى مصنعة، وتبني أن مستحضرات 

12 شركة حتتوي على الرصاص.
ر املدير الطبي لبرنامج منع تســـمم  وحـــذَّ
الرصاص في بوسطن، الدكتور شون بالفري، 
من أن التعـــرض للرصاص ولو مبســـتويات 
منخفضة يشّكل مخاطر صحية كبيرة، وميكن 
أن يؤثر في الصحة العقلية، ومن ثم ميكنه أن 
يضر مبعدل ذكاء اإلنسان وقدرته على التعلم.

} نيويــورك -  أطلقـــت الفنانـــة المغربية 
كوثر نهاد رســـميا أواخر األسبوع الماضي 
أغنيتهـــا الجديـــدة ”دي جـــاي“ على موقع 
يوتوب، وهي من كلمات وألحان الفنان عمر 
ســـعد، فيما التوزيع الموسيقي ألكرم راش، 
أما إنتاج العمل فهو خاص، على غرار باقي 

أعمالها السابقة.
وذكرت كوثـــر نهاد المقيمـــة بالواليات 
المتحـــدة األميركية، أنهـــا تتوقع أن تحقق 
أغنيتها الجديدة ”دي جاي“ نســـب استماع 
مهمـــة وانتشـــارا جماهيريـــا كبيـــرا على 
مستوى اليوتوب، موضحة أن فريق العمل 
بذل مجهـــودا كبيـــرا فيها رغبـــة في خلق 
التميـــز واالختالف في ما يتعلـــق باختيار 
الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي، على 
باقي األعمال الغنائية التي قدمتها ســـابقا، 
إضافة إلـــى طموحها لتشـــكل إضافة على 

مستوى الساحة الغنائية.
ويبلـــغ رصيد نهـــاد الغنائي 10 أغنيات 
و3 كليبـــات، وتضمـــن ألبومهـــا ”أنت اللي 
الصادر ســـنة 2012 ست أغاني، من  بغيت“ 
بينهـــا أغنيـــة ثنائية جمعتها بعمر ســـعد 

وهي ”هدرو فيك“.
وتعمل كوثر نهـــاد حاليا إطارا في أحد 
الفنادق الكبرى في الواليات المتحدة ضمن 
تخصـــص التســـويق والتواصـــل بعـــد أن 
اســـتكملت دراســـتها الجامعية هناك سنة 

.2013
يشـــار إلى أن نهاد ترشـــحت للمشاركة 
ضمـــن برنامجي اكتشـــاف المواهب الفنية 
والخليجـــي  اللبنانـــي ”ســـتار أكاديمـــي“ 
”ألبـــوم“، قبل بدايتها الفنيـــة، لكنها، ورغم 
قبولها من قبل اللجنة المشـــرفة عليهما، لم 
تســـجل مشاركة في أحدهما لتزامن ذلك مع 

فترة دراستها في الواليات المتحدة. 

كوثر نهاد تطلق رسميا 

«دي جاي»

} عــــرض أزيــــاء لألطفال خالل أســــبوع الموضة فــــي الصين الذي يقام حتــــى 31 من مارس في 
العاصمة بكين.

وذكـــرت صحيفة ”دي
جاكســـون أدلت بهذا ال
دراستني بشأن التأثيرات
للتمييز ضد األشـــخاص
أن هؤالء الذين يدفعهم
باخلجـــل من أحجامهــ
أعراض االكتئـــاب. ومن
ضد األشخاص البدنا
وإطالق الن احتـــرام
خدمات أقل في املط

فيلم يقنع بو

ثمرة جريمة

قال م – سراييفو {{{{{{{{{{{{{{{{{{
إن امـــرأة بو
مقابلة ابنهـــ
جرمية اغتص
بعد أن قرأت
االبـــن الذ
عاما ويب
وقال
جيجتـــ
بوســـني
الواليات
بعد أن قرأت
الثالثـــاء، عـــن
جيجتش في البوســـنة.
هـــذه مفاجأة لـــي. اتص
إنهـــا املتحـــدة وقالـــت
ووافقت على أن أقوم بتص
ألن مو واغتصبت أم
جندي من صرب البوسـ
احلرب (1992-1995) وأجن
ويتصـــدى الفيلم لو
زالت تطارد البوســـنيني
االغتصاب في زمن احلر
يعتقـــد أن ما يصل إلـــى
لها أثناء حرب البوسنة

تســـجل مشاركة في أحدهما لتزامن ذلك مع 
فترة دراستها في الواليات المتحدة.
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