
} الريــاض - تتزامـــن زيـــارة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى الســـعودية مع األزمة 
اخلانقة التي تعيشـــها بـــالده بعد اإلجراءات 
الروســـية األخيـــرة، مـــا يوحي بأنـــه يحاول 
اللجوء إلـــى الرياض للتخلـــص من احلصار 
الروســـي الـــذي امتد علـــى أكثر مـــن واجهة، 

وأصبح يهدد بإرباك االقتصاد التركي.
وبعيد وصوله إلى مطار امللك خالد الدولي 
في الرياض، انتقل أردوغان إلى قصر اليمامة 
حيث كان في استقباله العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، بحسب ما أفادت وكالة 

األنباء السعودية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن امللك ســـلمان وأردوغان 
عقـــدا جلســـة مباحثـــات اســـتعرضا خاللها 
العالقـــات الثنائيـــة، باإلضافة إلـــى تطورات 

األحداث على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وســـيحاول أردوغان خـــالل الزيارة، التي 
تســـتمر إلى اليـــوم، إقنـــاع الســـعودية بأنه 
الشـــريك الســـني األساســـي فـــي التحالـــف 
اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الذي أعلن عنه ولّي 
ولّي العهد الســـعودي األمير محمد بن سلمان 
منذ أسبوعني رغم أن تركيا سبق أن استقبلت 
املبادرة السعودية ببرود واستبعدت أن تكون 
للتحالـــف اجلديـــد أّي صبغة عســـكرية، وأن 
يكتفـــي بالبعد األيديولوجـــي في املعركة ضد 
اإلرهاب، وفق ما جاء في تصريحات املتحدث 

باسم اخلارجية التركية طاجنو بيلغيج.
ويتوقع مراقبون أن يطلق الرئيس التركي 
وعـــودا خالل الزيارة بشـــأن اســـتعداد أنقرة 
للعـــب دور فعال في التحالـــف، على أن يكون 
ذلـــك مجـــرد تصريحـــات الســـترضاء اململكة 
واحلصـــول على دعم اقتصادي ودبلوماســـي 

منها في مواجهة العقوبات الروسية.
وسيكون املوقف التركي من استقرار مصر 
مقياس اختبار ســـعودي لتوجهـــات أردوغان 
املســـتقبلية وخصوصـــا من تنظيـــم اإلخوان 
املســـلمني الذي يحظى بدعم تركي، إذ ال ترغب 
الســـعودية بفتح جبهات ثانوية تشـــغلها عن 

املهمة التي تقوم بها في اليمن وسوريا.
وال يثق السعوديون بوعود أردوغان، فقد 
سبق له أن عرض تقدمي الدعم لعاصفة احلزم 
التي شـــنها التحالف العربي على احلوثيني، 
داعيا إيران إلى االنسحاب من اليمن، ومتهما 
إياها بالســـعي لوضع املنطقة حتت هيمنتها، 
لكنـــه زار طهـــران بعـــد مدة وحتـــدث عن حّل 
سياســـي لألزمة اليمنية ما أعطـــى االنطباع 
بأنه يقف إلى صف إيران وحلفائها في اليمن، 

ويريد حوارا يثبت مكاسبهم.
وقبـــل زيارته احلالية إلـــى الرياض، جدد 
أردوغـــان الهجوم علـــى إيران متهمـــا إياها 

بتنفيذ سياســـات طائفية في املنطقة وخاصة 
في سوريا، ومن الواضح أنه يحاول استثمار 
رغبة الســـعودية في تطويق الـــدور اإليراني 

ليقدم نفسه حليفا سنيا للمملكة.
وأشـــار املراقبون إلـــى أن الرئيس التركي 
قـــد ال يجد صـــدى ملطالبـــه لدى املســـؤولني 
السعوديني في ظل العالقة اجليدة بني اململكة 
وروســـيا، والتي عكســـتها زيـــارات متبادلة 
للمســـؤولني، وقنوات احلوار املستمرة حول 

احلل السياسي في سوريا.
لكن أردوغان ســـيحاول اســـتثمار البرود 
الذي قـــد تتركه عملية اغتيـــال زهران علوش 
بني الرياض وموســـكو، وما يتبدى من وجود 
خطة روسية إلضعاف املعارضة السورية التي 
شـــاركت في مؤمتـــر الرياض األخيـــر، بهدف 

دفعها إلى حوار غير مشروط مع نظام األسد.
واســـتبعد متابعـــون للزيـــارة أن ينجـــح 
الرئيـــس التركـــي فـــي احلصـــول علـــى دعم 
اقتصـــادي وفتـــح الســـوق الســـعودية أمام 
املنتجات التركية التي اســـتهدفتها العقوبات 
الّروســـية، خاصة أن سياسات أنقرة سبق أن 
أغضبـــت دول اخلليـــج  وتســـببت في تراجع 

إقبال السياح اخلليجيني على املدن التركية.
ويعـــود قطـــع اخلليجيـــني مـــع الســـوق 
التركيـــة إلـــى سياســـات أردوغـــان الداعمـــة 
جلماعة اإلخوان والتي تصّنف في السعودية 
واإلمـــارات كتنظيم إرهابـــي، فضال عن عدائه 
ملصـــر بعد ثـــورة 30 يونيو 2013، وال شـــك أن 
الرياض ستقيس أي انفتاح على األتراك مبدى 

التزامهم باستقرار  مصر.

} القاهرة  – تقترب أزمة ســـد النهضة شـــيئا 
فشيئا من احلل بعدما وّقعت مصر والسودان 
وأثيوبيا أمس على اتفاق من شـــأنه أن يؤدي 
إلى حل اخلالف بني الدول الثالث بشأن السد 
الـــذي تبنيه أثيوبيا على النيـــل األزرق، أكبر 

روافد نهر النيل.
وفي ختام مفاوضات استمرت ثالثة أيام، 
وّقعت الدول الثـــالث على وثيقة توافق بينها 

حول قضايا كان معظمها مغلقا.
وحـــددت الوثيقـــة اجلديدة التـــي وّقعها 
وزراء خارجيـــة مصـــر والســـودان وأثيوبيا 
آليـــات العمل خـــالل املرحلة املقبلة لتســـوية 

اخلالفات حول سد النهضة األثيوبي، ونّصت 
على االلتـــزام الكامل بوثيقة إعـــالن املبادئ، 
التـــي وّقـــع عليها رؤســـاء الـــدول الثالث في 

مارس املاضي باخلرطوم.
وتال وزيـــر خارجيـــة الســـودان إبراهيم 
غنـــدور نص االتفاق الذي يتضمن ســـت نقاط 
عقب التوقيع عليه قائال ”اتفقنا على الشركات 
التـــي ســـتجري الدراســـة وعلـــى اإلســـراع 

بالدراسة“.
واتفق غندور مع نظيريه املصري ســـامح 
شـــكري واألثيوبـــي تـــادروس أدناهـــوم على 
االحتـــكام إلى دراســـة فنيـــة ُكٍلّفت شـــركتان 
فرنسيتان لالستشـــارات الهندسية للقيام بها 
وهمـــا ”بـــي أر ال“ و“أرتيليـــا“، وفق ما أعلن 

الوزير السوداني للصحفيني عقب التوقيع.
وألول مرة حددت الوثيقة مدة زمنية لتنفيذ 
الدراســـات الفنية للســـد، تتراوح بني خمسة 
أشهر وعام، واختيار الشـــركتني الفرنسيتني 

عقب انسحاب املكتب االستشاري الهولندي.
وعّبر شـــكري عن سعادته مبا وصلت إليه 

االجتماعـــات التـــي شـــملت وزراء اخلارجية 
واملياه في الدول الثالث، وعقدت في اخلرطوم 

للمرة الثانية، خالل أقل من أسبوعني.
وشـــدد علـــى االلتـــزام الكامـــل باإلطـــار 
القانونـــي فيما يتعلـــق بســـد النهضة، وهو 
إعـــالن املبـــادئ، مؤكـــدا العمل علـــى تدقيق 
األهـــداف االســـتراتيجية، وبنـــاء درجات من 

التفاهم والثقة.
أن  وكشـــفت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيســـي سيعقد 
لقاء مع كل من الرئيس السوداني عمر البشير 
ورئيـــس الوزراء األثيوبي هيـــال ماريام، على 
هامـــش القمـــة األفريقيـــة واملقـــرر عقدها في 

أديس أبابا نهاية يناير املقبل.
وقال خالد وصيف املتحدث الرسمي باسم 
وزارة امليـــاه والرّي في مصـــر في تصريحات 
إنـــه مت االتفـــاق على عقد  خاصـــة لـ“العرب“ 
اجتمـــاع لوزراء الـــرّي في مصر والســـودان 
وأثيوبيا بعد أسبوعني من اآلن، وكذلك زيارة 
وفـــد اللجنـــة الفنية للدول الثـــالث إلى موقع 

الســـد في أثيوبيا األســـبوع املقبل، فضال عن 
عقـــد اجتماع لبحـــث املقترح املصري بشـــأن 
زيادة عدد بوابات السد إلى 4 فتحات بدال من 

اثنتني لزيادة تدفق املياه.
وأضـــاف أنه ”ســـتتم خـــالل االجتماعات 
املقبلة مناقشـــة آليـــات التعاقد مـــع املكتبني 
االستشـــاريني الفرنســـيني، بعد املوافقة على 
دخـــول املكتـــب الفرنســـي اجلديـــد (أرتيليا) 
لتنفيـــذ 30 في املئـــة من الدراســـات، في حني 
ســـيقوم مكتب (بـــي أر ال) بتنفيذ 70 في املئة 
من الدراســـات، على أن يقـــدم املكتبان عرضا 
فنيا مشـــتركا بعد تسعة أشهر فقط وليس 11 

شهرا كما كان مقررا في السابق“.
وتبني أثيوبيا ”سد النهضة ”على بعد 30 
كلم من حدودها الغربية مع الســـودان إلنتاج 
ســـتة آالف ميغاواط كهرباء وبســـعة تخزين 

تقدر بـ74 مليار متر مكعب.
وتتخوف كل من مصر والسودان أن يؤثر 
الســـد على حصتيهما من مياه النيل في حني 
ميثل النيـــل األزرق الـــذي ينبع مـــن أثيوبيا 

املصـــدر الرئيســـي لهمـــا. وتعتــــــرض مصر 
على سعة بحيــرة السد والسنــوات املقــــررة 

مللئها.
بالفعل في  وبدأ املكتب اجلديـــد ”أرتيليا“ 
إنشـــاء وتطوير أحـــواض جتميـــع املياه في 
بحيرة تانا ونهر البيليس بالتعاون مع وزارة 
امليـــاه األثيوبية، فضال عن أعمـــال مد الطاقة 
الكهربائية في مشروعات على نهر أومو جيبا 

”جيب 1 و2 و3“ بسعة 1870 كيلووات.
وصرح وصيف بأن هناك اقتراحا يتضمن 
تشـــكيل جلنة عليا برئاسة قادة الدول الثالث 
للنظـــر في قضايـــا أخـــرى تتعلـــق بالتنمية 
والعالقـــات االقتصاديـــة والشـــعبية، مبا في 
ذلـــك العالقـــات األمنية، وتنفيـــذ آليات متكن 
مـــن الوصول باحملادثـــات اجلارية إلى نتائج 

مرضية ملصر والسودان. 
وقال وصيف لـ“العرب“ إن ”ما ينشر حول 
معاناة الشـــعب املصري مـــن العطش وجفاف 
األراضـــي الزراعيـــة بســـبب ســـد النهضـــة، 

تضخيم لألمور“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - املغرب 3 دراهم - اجلزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 رياال - الكويت 150 فلسا - االمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - األردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

مصر والسودان وأثيوبيا تنزع مؤقتا فتيل الخالفات حول سد النهضة
[ تكليف شركتين فرنسيتين لتحديد المخاطر على السودان ومصر [ القاهرة تقترح زيادة فتحات السد إلى 4 بدال من اثنتين لزيادة تدفق المياه

أردوغان يلجأ للسعودية لفك الحصار الروسي

} بــريوت – كشـــف حـــزب الله أخيـــرا أوراقه 
بوضعه ”فيتو“ على انتخاب النائب ســـليمان 
فرجنية رئيســـا للجمهورية على الرغم من أّن 
األخير ينتمـــي إلى فريق الثامن من آذار الذي 
يتزعّمـــه احلـــزب، إضافـــة إلى أّنـــه ”صديق 
شخصي“ لرئيس النظام السوري بّشار األسد.
وخرج احلزب مبوقفـــه املعلن من فرجنية 
عندمـــا زار وفد يضـــّم مجموعة مـــن قيادييه 
البطريـــرك املاروني بشـــارة الراعـــي إلبالغه 
التمّسك بترشيح النائب املاروني ميشال عون 

للرئاسة.
ومعـــروف أن ال أمـــل مليشـــال عـــون فـــي 
الوصول إلى الرئاسة، لكّن التمّسك بترشيحه 
يعنـــي عمليـــا إبقـــاء املوقع شـــاغرا إلى ما ال 

نهاية، أقّله في املدى املنظور.
وقـــال سياســـيون لبنانيـــون إن متّســـك 
احلـــزب، املعـــروف بأّنـــه تابـــع كّليـــا إليران، 
بترشيح ميشال عون يعكس رغبة لدى طهران 
فـــي تغيير طبيعة النظام فـــي لبنان وذلك قبل 
الســـماح بانتخـــاب رئيـــس للجمهورية خلفا 
للعماد ميشال سليمان الذي انتهت واليته في 
اخلامس والعشـــرين من مايو 2014 حني غادر 

قصر الرئاسة في بعبدا.
ســـعد  الســـابق  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
احلريري الذي يعتبر الزعيم السّني األبرز في 
لبنان التقى ســـليمان فرجنية قبل نحو شـــهر 
في باريس واتفقا على ترشـــيح األخير لنفسه 

للرئاسة مؤكدا دعمه له.
وأثـــار ذلـــك اعتراضـــات لدى فئـــات عدة 
داخل فريق الرابع عشـــر مـــن آذار، خصوصا 
أن احلريـــري لم يأخـــذ موافقـــة حلفائه على 
هذا الترشـــيح. وبـــني الذين اعترضـــوا علنا 
على الترشيح وزير العدل أشرف ريفي (سّني 

من طرابلـــس) الذي أقام 
مع  العمق  فـــي  حلفا 

ســـمير  الدكتـــور 
رئيـــس  جعجـــع 
القـــّوات  حـــزب 

اللبنانية.

واســـتند ســـعد احلريـــري، في مـــا ميكن 
وصفه بـ“صفقة“ عقدها مع ســـليمان فرجنية، 
إلى دعـــم كّل من نبيـــه بّري (شـــيعي) رئيس 
مجلس النّواب والزعيم الدرزي وليــد جنبالط 
خليار اإلتيان بشـــخصية مارونيــة من الثامن 

من آذار.
واســـتهدف هذا الطرح، املدعوم أيضا من 
اململكـــة العربية الســـعودية، اختبـــار النّيات 
احلقيقية حلزب الله ومـــن خلفه إيران، جتاه 
النظام املعمول بـــه في لبنان، من جهة وإنقاذ 

مؤسسة رئاسة اجلمهورية من جهة أخرى.
ويقوم النظام املعمول به في لبنان حاليا، 
مبوجـــب اتفـــاق الطائف، علـــى املناصفة بني 
املسيحيني واملســـلمني، فيما يدعو حزب الله 
إلى مثالثة مسيحية ـ شيعية ـ سّنية، مستندا 
إلى التغييـــر الدميغرافي الذي طرأ على البلد 

في السنوات الثالثني األخيرة.
وفّسر سياســـي لبناني موقف احلزب من 
ترشيح ســـليمان فرجنية بأّنه يشـــير إلى أن 
إيـــران ال تزال تعتقـــد أن من املبّكـــر انتخاب 
رئيس للجمهورية اللبنانية وأن ورقة الرئاسة 
في لبنان ميكن أن تستخدمها في إطار العالقة 

التي أقامتها مع اإلدارة األميركية.
اإلدارة  أن  السياســـي  هـــذا  وأوضـــح 
األميركيـــة لعبت، عبر ســـفيرها الســـابق في 
لبنـــان ديفيد هيـــل والقائم باألعمـــال احلالي 
ريتشـــارد جونز، دورا أساســـيا في الترويج 
لسليمان فرجنية رئيسا للجمهورية ودعم هذا 
اخليار. لكّن إيران تصـــّر، إضافة إلى رغبتها 
فـــي تغيير طبيعـــة النظام اللبنانـــي، على أن 

تكون ممرا إجباريا للرئاسة اللبنانية.
وتعتبـــر طهـــران أّنـــه إذا كان األميركيون 
جّديني في ملء الفراغ الرئاســـي أو البحث في 
املســـتقبل السياســـي للبنان، ما عليهم سوى 
التعاطي املباشـــر معها في شـــأن هـــذا امللّف 
وذلـــك في ضوء حتّكمها باملفاصل األساســـية 
للبلد من منطلـــق أن القّوة الوحيـــدة القادرة 
على فرض إرادتها على األرض هي قوة سالح 

حزب الله التابع كلّيا لها. 
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محمد وديع

} القاهــرة - أكد مصدر دبلوماسي لـ“العرب“ 
أن مصـــر لن تقبل بأي نفـــوذ لتركيا في قطاع 
غزة املتاخم حلدودها الشـــرقية، وأن القاهرة 
بعثت برســـالة إلى إســـرائيل طلبت فيها عدم 
السماح بوجود أي سلطة لألتراك في القطاع.

وكانت تســـريبات إســـرائيلية قـــد ذكرت 
أن أنقـــرة طلبـــت من تل أبيب طريقا مباشـــرا 
إلـــى غزة بذريعة نقل املســـاعدات اإلنســـانية 
إلـــى القطـــاع، فيمـــا طالبتها األخيـــرة بطرد 
قـــادة حماس من تركيا، ومنع أنشـــطتها على 

أراضيها في إطار صفقة بني اجلانبني.

إلى  وأشـــار املصدر املصـــري لـ“العـــرب“ 
أن مسؤولني إســـرائيليني أكدوا للقاهرة عدم 
الســـماح لتركيا بالتأثير على مجريات األمور 

في غزة.
وكشـــف أحمـــد فـــؤاد أنـــور اخلبيـــر في 
الدراســـات العبرية، أن ما يربط بني إسرائيل 
وتركيـــا هـــو الضغط علـــى مصـــر، ومحاولة 

إرباكها سياسيا.
فاألولى تسعى إلحداث قطيعة بني القاهرة 
والقضية الفلسطينية، والثانية، تريد أن تكون 
قريبة من مصر لزيادة وتيرة املضايقات، وهي 
في ذلك تلقى دعما من دول أخرى تتحفظ على 

النهج املصري في بعض امللفات اإلقليمية.

وأردف فــــؤاد قائال: قد تكــــون تركيا تريد 
الضغط على مصر لفتح معبر رفح، لكن األهم 
بالنســــبة لها أن تكون راعية وحيدة للقضية 

الفلسطينية.
ال  الديبلوماســــي لـ“العرب“  وقال املصدر 
أحــــد من الفلســــطينيني يقبــــل أن تكون هناك 
مشاركة أجنبية إلدارة القطاع، سوى حماس، 

ألنها املستفيد الوحيد من اإلدارة املزعومة.
ولفــــت املصــــدر إلــــى إن هذا املطلــــب، إذا 
حتقق، يعنــــي وضع القطاع فــــي جيب تركيا 
سياســــيا، ويعــــزز انفصالــــه عــــن الســــلطة 

الفلسطينية.
وأضــــاف أن تركيا تســــعى لتقدمي منوذج 
آخــــر، يقتــــرب من النمــــوذج القطــــري، حيث 
تديــــر الدوحة القطــــاع من خالل مشــــاريعها 
االقتصاديــــة، ملمحا إلــــى أن اجلانبني (أنقرة 
والدوحــــة) يريدان تصدير القلــــق إلى مصر، 
والضغــــط عليها لفتح معبــــر رفح، بال ضابط 

أو رابط، ليتسلل منه اإلرهابيون.
وقال حازم أبوشنب عضو اللجنة املركزية 
حلركة فتح لـ“العرب“ إن ما طرحته الصحافة 
اإلسرائيلية من أخبار حول مشاركة تركية في 
إدارة قطاع غزة، خيار غير مقبول فلسطينيا.

ونــــوه إلى أن الدور الــــذي يلعبه أي طرف 
من أجــــل املصالح الفلســــطينية يجب أن مير 
عبر جامعــــة الدول العربية، وما يتعلق بفكرة 
إدارة جزء من األراضي الفلســــطينية أو حتى 

املشاركة فيها لن يقبل بها.
من جهته، قال اللواء طلعت موسى اخلبير 
األمني لـ“العرب“ إن إســــرائيل بحكم القانون 
الدولي (كجهــــة احتالل) مســــؤولة عن إدارة 

قطاع غزة أمام املجتمع الدولي.
وأوضح أن حتقيق املشروع التركي ميثل 
تهديدا كبيرا لألمن القومي املصري، وهو أمر 

ترفضه القاهرة ولن تصمت عليه.
وأشار ســــمير غطاس مدير مركز مقدسي 
للدراسات، أن هذا املشــــروع له جذور قدمية، 
حيــــث يعــــود ملا بعــــد احلــــرب اإلســــرائيلية 
علــــى غــــزة عــــام 2014 عندما عرضــــت تركيا 
املشــــاركة فــــي إدارة القطــــاع، ووصل رئيس 
الوزراء البريطاني الســــابق تونــــي بلير إلى 
مرحلــــة متقدمة فــــي مناقشــــته، وصرح خالد 
مشــــعل لإلعالم أنه على بعد أمتار من صفقة 

شاملة مع إســــرائيل، ثم نوهت قيادات تركية 
للمشاركة في إدارة غزة.

وأوضح غطاس لـ“العرب“ أن املشروع أثير 
فـــي مؤمتر باريـــس إلعمار غزة بعـــد احلرب، 
في حضـــور قطـــر وتركيا، واســـتبعدت مصر 
والسلطة الفلسطينية منه، وهو ما أحدث أزمة 
يومها بني الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

وفرنسا.
ويـــرى أن املوضوع ما زال مطروحا، حيث 
تســـتهدف أنقرة تثبيت حكـــم حماس في غزة، 
وفصلها نهائيا عن الضفة الغربية والســـلطة 
الفلسطينية، وإقامة إمارة إسالمية في القطاع 
واالســـتثمار في تلك املنطقة، ما يشكل تهديدا 

خطيرا ملصر، ويطوقها بإمارة إخوانية.
ولفـــت إلـــى أن ذلك يقضى علـــى أي فرص 
للمصاحلـــة الوطنيـــة الفلســـطينية، أو إعادة 

الوحدة بني الضفة والقطاع.
وفي تقدير غطاس املتخصص في الشؤون 
الفلسطينية واإلسرائيلية أن من أفشل املشروع 
من قبل ويتحفظ عليه اآلن هي إســـرائيل، التي 
ال تريـــد في حقيقة األمر وجودا تركيا في غزة، 
ســـواء مشـــرفا أو مشـــاركا في إدارة القطاع، 
فليـــس من مصلحة تل أبيب مشـــاركة أحد لها 
فـــي إدارة املعابـــر، بينمـــا تديرهـــا مبفردها، 

وحتاصر القطاع.
وفي نظر بعض املراقبني، تعتبر إســـرائيل 
الوجود التركي في غزة تهديدا ألمنها القومي، 
رغـــم كل اإلغراءات التي ميكن أن تقدمها أنقرة 
لتل أبيب، من إبرام صفقات خاصة مبنظومات 
أســـلحة حديثـــة إلى مكاســـب اقتصادية عدة، 
وميكن فقط أن تناور باملشـــروع مؤقتا ألهداف 
سياســـية، كما أنها تعلم جيدا طبيعة االرتباط 

التاريخي بني مصر والقطاع.
وقال علي جالل معوض اخلبير في الشؤون 
التركية لـ“العرب“ إن أنقرة مبســـاعدة الدوحة 
وبعض العواصم الغربية تســـتهدف املشاركة 
في إدارة القطاع، بعد أن أصبح شـــبه مستقل 
عن الســـلطة الفلســـطينية، وحتـــاول حتقيق 

املشروع في إطار تعظيم دورها اإلقليمي.
لكن فـــي املقابل، قال معـــوض إن الوجود 
التركـــي علـــى احلدود مـــع إســـرائيل ومصر، 
سوف يتســـبب في مواجهة محتملة بني أنقرة 

والقاهرة.

باسل العودات

}  يشـــهد الواقـــع امليداني الســـوري تغيرات 
متســـارعة، مع اقتراب العملية التفاوضية بني 
النظام واملعارضة التي حددت في أواخر يناير 

املقبل برعاية األمم املتحدة.
وال تبدو املتغيرات العسكرية التي تشهدها 
عدة مناطق سورية وخاصة في دمشق وريفها 
ومحافظتي درعا والقنيطرة، كما وسط سوريا، 

ببعيدة عن هذا احلدث السياسي.
ويكاد يجمـــع احملللون العســـكريون على 
أنها تصب في إطار ترتيبـــات ميدانية جديدة 
مبباركـــة دوليـــة متهيـــدا لالنطالقـــة الفعلية 

للعملية التفاوضية.
ويقول احملللـــون إن عمليـــة جتميد الدعم 
لقـــوات املعارضـــة فـــي جبهة اجلنـــوب مثال 
تصب بال شـــك فـــي هذا اإلطار حيـــث يراد أن 
تكـــون للنظام الكلمة الفصل فـــي هذه اجلبهة 
كمـــا فـــي العاصمة وريفهـــا فيمـــا يتم حصر 
القتال والفصائل اإلسالمية أساسا في املنطقة 

الشمالية والشرقية على احلدود مع تركيا.

وأّكـــد قيادي فـــي اجليش الســـوري احلر 
تراجـــع الدعم الذي تتلقاه املعارضة املســـلحة 
في جنوب ســـوريا من غرفـــة (املوك) للعمليات 
العسكرية التي تشرف عليها الواليات املتحدة.

وأشـــار املقـــّدم حســـان رّجو امللقـــب بأبي 
عبدالرحمـــن فـــي تصريحات لـ“العـــرب“  إلى 
تعّذر احلصول على مضـــادات جّوية موضحا 
”هنـــاك حظر شـــديد علـــى املضـــادات اجلوية 
احلرارية، وحتى املضادات اجلوية الصاروخية 
التي اغتنمناها من معســـكرات اجليش لم تكن 

صاحلة للعمـــل، كانت بحاجة إلى (شـــيفرات) 
خاصـــة ال منلكها، وفـــي كل عملياتنا لم نغتنم 
ســـوى صاروخـــني صاحلـــني اســـتخدمناهما 
فـــي معارك القنيطرة، وأســـقطنا بواحد طائرة 

حربية والثاني فشل بإصابة هدفه“.
وتوقـــع توقف الدعم بشـــكل كامـــل عندما 
تبـــدأ أولى خطوات احلل السياســـي، وشـــدد 
على أهمية تشكيل مجلس عسكري مشترك من 
املعارضة واجليش الســـوري ال يخضع لسلطة 

األسد، وقال إن هناك جهودًا إلجناح ذلك.
ولفت الضابط املنشـــق عـــن النظام إلى أن 
”شـــريان احليـــاة في جبهة اجلنـــوب كان غرفة 
(املوك) التي تديرها الواليات املتحدة بالشراكة 
مـــع دول أوروبيـــة وعربيـــة، وكان لهـــا الدور 
األساســـي في دعم املقاتلـــني وفصائل اجليش 
احلر خاصة في جنوب ســـوريا، وهناك اتفاق 
وتنســـيق كاملني بـــني مقاتلـــي اجليش احلر 

وغرفة العمليات، وكان دعمها كافيًا“.
وأوضـــح رجو الضابط املنشـــق عن اللواء 
104 فـــي احلـــرس اجلمهوري في ســـوريا، ”إن 
العمل باملنطقة اجلنوبية بات اآلن صعب للغاية 
ويخضع لتوازنات إقليمية حساسة، لكن كتائب 
احلر في ريف دمشـــق ودرعا والقنيطرة أثبتت 
قدرتها ووعيها، فهي ال تضع القتال هدفا بحد 
ذاته، بل تقوم مبا ُميكن وصفه عسكريا ’العمل 
السياسي العنيف‘ ردًا على عنف النظام املفرط 

والعشوائي“.
وأشـــار القائـــد العســـكري جلبهة الشـــام 
املوّحـــدة التابعة للجيـــش احلـــر ”ُنقاتل فقط 
إلجبار األسد على التفاوض أو إليصاله لقناعة 
بأنه لم يعـــد مقبوًال من الغالبيـــة العظمى من 
الســـوريني ويجب عليه ترك الســـلطة وتسهيل 
التحّول إلى نظـــام دميقراطي تعددي ال طائفي 
بعـــد أن حكم هو وأبوه خمســـة عقود بفســـاد 

وطائفية“.
وكانـــت جبهـــة اجلنوب قد شـــهدت أواخر 
العام املاضي وبداية هذه الســـنة التي شارفت 
على االنتهاء، جناحات عســـكرية ملفتة في ظل 

تراجع دراماتيكي للجيش السوري.
ومتكنت فصائل اجلبهـــة ومعظمها تنتمي 

للجيش احلر من السيطرة على عدة مناطق في 
ريف دمشـــق اجلنوبي كما سيطرت على معظم 
محافظـــة درعا احلدودية مـــع األردن، ولم يبق 

للنظام غير بعض اجليوب.
وقد تكهن العديد من املتابعني بأن ســـقوط 
النظـــام باجلنوب هـــي بداية نهايتـــه الفعلية، 
ولكن بقرار خارجي تراجعت العمليات، إلى حد 

اجلمود التام.
لتتحرك هذه اجلبهة في اليومني األخيرين 
ولكـــن بعملية معاكســـة، حيـــث حتول اجليش 
الســـوري من دائرة الدفاع إلى الهجوم ومتكن 
بغطاء جوي روســـي من اســـترجاع اللواء 82 
وبـــات قاب قوســـني من الســـيطرة علـــى بلدة 

الشيخ مسكني االستراتيجية.
وأكد املرصد السوري حلقوق اإلنسان أمس 
الثالثاء، اســـتعادة اجليش السوري السيطرة 
على اللواء القريب من بلدة الشيخ مسكني التي 
تســـيطر الفصائل املقاتلة على أجزاء منها في 
محافظة درعا في جنوب البالد، بعد اشتباكات 

عنيفة.
وقـــال مديـــر املرصـــد رامـــي عبدالرحمـــن 
”متكنـــت قـــوات النظام بدعم مـــن مقاتلي حزب 
اللـــه وضبـــاط إيرانيني الثالثاء من اســـتعادة 
الســـيطرة علـــى اللـــواء 82 والتقدم فـــي بلدة 
الشيخ مسكني في محافظة درعا بعد سيطرتها 

االثنني على اجلزء الشمالي في البلدة“.
وأضـــاف أن ”الســـيطرة علـــى اللـــواء 82 
تخول لقوات النظام السيطرة ناريا على احلي 

الشمالي الغربي من البلدة“.
وســـيطرت الفصائل قبل عام بشـــكل كامل 
على بلدة الشـــيخ مسكني واللواء 82، الذي كان 

يعد أبرز نقاط تواجد النظام في ريف درعا.
وتسعى قوات النظام وفق عبدالرحمن، منذ 
عام ”الســـتعادة الســـيطرة على البلدة الواقعة 
على تقاطـــع طرق، أبرزها طريق دمشـــق درعا 
القـــدمي وطريق اســـتراتيجية تربط بني بلدتي 
بصر احلرير ونوى، خزان املقاتلني في محافظة 

درعا“.
وأفاد املرصد عن اســـتمرار املعارك العنيفة 
الثالثاء بني قوات النظام واملســـلحني املوالني 
لها من جهة، والفصائل اإلسالمية واملقاتلة من 
جهة أخرى فـــي البلدة ومحيطها، بالتزامن مع 
قصف وغارات جوية علـــى البلدة ومناطق في 

محيطها.
التطور فـــي املشـــهد امليداني طـــال أيضا 
وســـط سوريا حيث متكنت الثالثاء وحدات من 

اجليش السوري من السيطرة على جبلي مهني 
الكبيـــر والصغير وبلدة مهني ومســـتودعاتها 
وقريتـــي احلـــدث وحواريـــن مبحافظة حمص 
بعد القضاء على آخر مقرات وجتمعات تنظيم 

داعش.
وأكـــد املرصـــد تقـــدم قـــوات النظـــام بعد 
اشـــتباكات عنيفة بني الطرفني تزامنت مع شن 
”طائرات حربية روســـية العشرات من الغارات 
علـــى مواقـــع للتنظيـــم في مهـــني ومحيطها“، 
مشيرا إلى خسائر بشرية في صفوف الطرفني 

من دون توفر حصيلة.
ويقول محللـــون إن التطورات العســـكرية 
املتســـارعة فـــي ســـوريا والتـــي تتزامـــن مع 
تسويات شـــملت أساسا ريفي دمشق وحمص، 

تؤكدا أن هناك غطاء دوليا لها.

ويعتبـــر هؤالء أنه حتى مقتـــل قائد جيش 
اإلســـالم زهران علوش في الغوطة الشـــرقية، 
لم يكـــن ببعيد عن هـــذه األجواء، ويســـتدلون 
علـــى ذلك بصمـــت معظم الـــدول املؤثـــرة في 
الصـــراع الســـوري عـــن العمليـــة، باســـتثناء 
بعض التصريحات التي ال ترقى إلى مســـتوى 

االنتقادات.

ترتيبات ميدانية في سوريا تمهيدا لعملية التفاوض بني النظام واملعارضة
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◄ أعلن الكولونيل األميركي ستيف 
وارين الناطق باسم االئتالف الدولي 

لمكافحة داعش أن الفرنسي شرف 
المؤذن، المقاتل في التنظيم والذي «له 

عالقة مباشرة» بالجهادي البلجيكي 
عبدالحميد أباعود المخطط المفترض 

العتداءات باريس، قتل في سوريا.

◄ قال وزير الشؤون القانونية 
ومجلس النواب المصري مجدي 

العجاتي إن جلسات المجلس الذي 
انتخب أواخر العام الحالي ستبدأ في 

الغالب في العاشر من يناير المقبل.

◄ قتل جندي وجرح أربعة آخرون 
خالل عملية دهم أماكن في منطقة دار 
الواسعة شرق لبنان لتوقيف عدد من 
المطلوبين في جريمة حصلت العام 

الماضي في منطقة بتدعي شرقا، 
وأوقف الجيش 8 مسلحين.

◄ شارك اآلالف من الطالب 
السودانيين في مظاهرة حاشدة 
تطالب بإسقاط النظام وذلك في 

منطقة الجنينة غربي دارفور، تخللتها 
مواجهات مع عناصر من األمن أدت 

إلى إصابات.

◄ قضت محكمة استئناف مصرية 
بالسجن سنة للباحث في الدين 

اإلسالمي إسالم البحيري إلدانته 
بازدراء اإلسالم في برنامجه 

التلفزيوني المثير للجدل لما يطرحه 
من تفسير لإلسالم أغضب األزهر 

واعتبره اساءة للتراث، حسب مسؤول 
قضائي ومحاميه.

◄ أوشكت السلطات التركية على 
االنتهاء من بناء جدار فاصل، بين 
التابعة لوالية  منطقة ”قارقاميش“ 

غازي عنتاب الجنوبية، ومدينة 
جرابلس السورية الخاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش.

باختصار

تتجه األوضاع امليدانية في ســــــوريا نحو املزيد من التصعيد في ظل ســــــعي محموم من 
النظام وحلفائه إلنهاء وجود الفصائل املســــــلحة خاصة من محيط دمشــــــق واحملافظات 
املتصلة بها مباشــــــرة، ويقول محللون أن ذلك مرتبط أميا ارتباط بعملية املفاوضات التي 

ستنطلق مع املعارضة في ٢٥ يناير بجنيف.

حتاول تركيا بشتى السبل تعزيز نفوذها في املنطقة العربية، ومن بني األوراق التي تعمل 
عليها امللف الفلسطيني وقطاع غزة أساسا الذي تسيطر عليه حليفتها حماس، وقد كثر 
فــــــي اآلونة األخيرة احلديث خاصة من اجلانب اإلســــــرائيلي أن أنقرة عادت لطرح ملف 
املشــــــاركة في إدارة القطاع، وهذا أمر تعتبره مصر خطــــــا أحمر، باعتباره ميس أمنها 

القومي.

ال يريدون أن «يتركونا» ياريس!

القاهرة تستنفر ملواجهة محاوالت وضع أنقرة يدها على غزة

الجنوب  لجبهة  الــحــيــاة  شــريــان 
تديرها  التي  (الموك)  غرفة  كان 
مع  بالشراكة  المتحدة  الــواليــات 

دول أوروبية وعربية

◄

حسان رجو:
أتوقع توقف الدعم بشكل كامل 
ــى  ــن الــجــنــوب عــنــدمــا تــبــدأ أول ع

خطوات الحل السياسي

◄

مبادرة الرئيس ســـعد الحريري بترشـــيح النائب سليمان فرنجية لرئاســـة الجمهورية ستعود 
بقوة إلى التداول بعد فترة األعياد، وذلك بعدما خرقت الجمود الحاصل في هذا امللف.

خضر حبيب
عضو بالبرملان اللبناني

تمرين العقبة 2015 يقدم رســـالة لكل من تســـول له نفســـه تهديد مصر أو األردن وال 
بد من تكثيف مثل هذه التدريبات بني الدول العربية لخدمة العمل العربي املشترك.
الفريق أول مشعل محمد الزبن
رئيس هيئة األركان املشتركة األردنية

سوريا

ّّ ّّ



} الكويت - كشـــف مصدر كويتي عن إرســـال 
الكويـــت قـــّوة برية ألول مـــرة للمشـــاركة في 
العمليـــة العســـكرية اجلارية ضـــّد االنقالبيني 
احلوثيـــني في اليمن وقوات الرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالح، بعـــد أن كان هـــذا البلد 
اخلليجـــي يكتفي باملشـــاركة ضمـــن التحالف 

العربي بتوجيه ضربات اجلوية للمتمّردين.
وتأتي اخلطوة الكويتية لتؤّكد أّن التحالف، 
ال يزال بعد أكثر من ٩ أشـــهر من تأسيســـه في 
شـــهر مارس املاضي يحظى بحماس املشاركني 
فيه وإصرارهم على تصويب الوضع في اليمن 
بإعادة الســـلطة إلى احلكومة الشرعية، وعلى 
وقف محاولـــة إيران التمـــّدد بجنوب اجلزيرة 

العربية عبر وكالئها احلوثيني.

العســـكري  اجلهـــد  مراقبـــون  ويصـــف 
-اخلليجي باألساس- في اليمن باإلستراتيجي 
واحليـــوي حلفظ توازنـــات املنطقـــة، وهو ما 
يفّســـر حجم التضحيات املادية والبشرية التي 
قّدمتهـــا تلك الدول خالل العملية، حيث ســـقط 
العديد من اجلنـــود والضباط اخلليجيني على 

األراضي اليمني.
وأعلنت مملكة البحريـــن أمس مقتل اثنني 
مـــن ضباطها ”جـــراء حادث وقع فـــي احلدود 
اجلنوبية للمملكة العربية السعودية“، بحسب 
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته 
وكالة األنباء البحرينية الرسمية وجاء فيه ”إن 
عســـكريني اثنني من ضباط قوة دفاع البحرين 
من املشـــاركني فـــي الواجب الوطنـــي املقدس 

ضمـــن صفوف قوات التحالـــف العربي بقيادة 
اململكة العربية الســـعودية الشقيقة استشهدا 

خالل حادث باحلدود اجلنوبية للسعودية“.
وكانـــت الدول الرئيســـية فـــي التحالف قد 
جنحت مؤّخرا في ضّم الســـودان الذي أرســـل 
حوالـــي ١٥٠٠ جنـــدي للمشـــاركة فـــي عمليات 

حترير اليمن.
كما تأتي اخلطوة الكويتية في وقت يسّجل 
فيه تقـــّدم كبير في العملية العســـكرية باجتاه 
استعادة قوى الشـــرعية السيطرة على مناطق 
البـــالد، بعد أن باتت قـــوات املقاومة واجليش 

الوطني على مشارف العاصمة صنعاء.
ووفـــق صحيفـــة القبس احملليـــة الكويتية 
التي نقلت خبر إرســـال القّوة البرية عن مصدر 
وصفته باملطلع، فإن مهمة تلك القوة تتمّثل في 
التصّدي للهجمات التي تشنها جماعة احلوثي 

اليمنية على األراضي السعودية.
وقالـــت الصحيفة ”قررت الكويت مشـــاركة 
القـــوات البريـــة ممثلة في كتيبـــة املدفعية في 

عمليات ضـــرب مواقع العـــدوان احلوثي على 
اململكة العربية السعودية“.

وذكـــرت أن مجلـــس الـــوزراء ”بـــارك فـــي 
اجتمـــاع عقده االثنني املشـــاركة في الدفاع عن 
أراضـــي اململكة باعتبار أن أمـــن اخلليج جزء 
ال يتجـــزأ من أمـــن كل دولة عضـــو في مجلس 

التعاون اخلليجي“.
وكّثـــف املتمّردون احلوثيـــون وقوات علي 
عبدالله صالح في اآلونة األخيرة من محاوالتهم 
استهداف األراضي السعودية بالقصف املدفعي 
والصاروخي، في نطاق ما يسميه االنقالبيون 
”اخليار اإلســـتراتيجي“، فيما يعتبره متابعون 
للشـــأن اليمني رّد فعل عصبـــي من هؤالء على 
الوضع امليدانـــي الصعب الذي يواجهونه بعد 
ســـيطرة القوى املوالية للشرعية واملدعومة من 
التحالـــف العربـــي على مناطق إســـتراتيجية، 
بعضهـــا قريب مـــن العاصمة صنعـــاء ويفتح 

الباب الستعادتها.
ونقـــل أمس عـــن عبدالله األشـــرف الناطق 
الرســـمي باســـم املقاومـــة الشـــعبية املوالية 
للرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصور هـــادي في 
محافظة اجلوف بشمال اليمن قوله إن عناصر 
املقاومـــة واجليـــش الوطنـــي تقدموا مســـافة 
١٧ كيلومتـــرا غربـــي احملافظة بعـــد معارك مع 

املسلحني احلوثيني.
وعلـــى الرغم مـــن مواصلـــة األمم املّتحدة 
جهودها إليجاد مخرج سلمي للنزاع في اليمن 
عبر رعايتها مباحثات بني املتمّردين واحلكومة 
الشـــرعية، فـــإن فشـــل احملادثـــات األخيرة في 
سويســـرا، رّجح رهـــان دول التحالف العربي 
على اخليار العســـكري إلنهـــاء االنقالب، وهو 
الرهـــان الذي متّكنت القوى الداعمة للشـــرعية 
من جتســـيده على األرض التي أصبحت حتت 
ســـيطرتها بنســـبة تفوق الســـبعني باملئة من 
املســـاحة اجلمليـــة لليمـــن، بحســـب تقديرات 
مصادر رســـمية مينية أّكدت أيضا أّن مســـافة 
تقّدر بـ٣٠ كيلومترا باتت تفصل اجليش الوطني 

واملقاومة اليمنية عن العاصمة صنعاء.

} الرمــادي (العــراق) - زار رئيـــس الـــوزراء 
مدينـــة  أمـــس  العبـــادي  حيـــدر  العراقـــي 
الرمـــادي في غرب العراق بعـــد يوم واحد من 
اإلعالن الرســـمي عـــن اســـتعادتها من تنظيم 

داعش.
ورغـــم حجـــم الدمـــار الكبير الـــذي حلق 
باملدينـــة بفعـــل املعـــارك التـــي دارت داخـــل 
أحيائهـــا، وقّدرتـــه مصـــادر رســـمية عراقية 
بثمانـــني باملئة مـــن بناهـــا التحتيـــة، إّال أن 
اســـتعادة املدينة اعتبرت إجنـــازا كبيرا على 
طريق إنهاء سيطرة تنظيم داعش على مناطق 
البـــالد، ومنعرجا مهما في احلـــرب، في وقت 
يتواتر فيـــه حديث املســـؤولني العراقيني عن 
قرب بـــدء عملية حترير مدينـــة املوصل مركز 
محافظة نينوى أهم معقل للتنظيم في العراق.
ورأى مراقبـــون أّن جزءا كبيرا من اإلجناز 
يحسب لواقعية رئيس الوزراء حيدر العبادي 
فـــي التعاطـــي مـــع قضيـــة حتريـــر الرمادي 

ومحافظة األنبار ككل.
وتتجلـــى الواقعية -بحســـب هـــؤالء- في 
إقـــدام العبادي على حتجيم دور امليليشـــيات 
الشـــيعية فـــي معركـــة الرمـــادي، متجـــاوزا 
الضغوط الهائلة من داخل العائلة السياســـية 

الشيعية التي ينتمي إليها.
وذهـــب البعض حـــّد القول إن اســـتبعاد 
امليليشـــيات مبا لقادتهـــا املدعومني من إيران 
من سطوة ونفوذ، مبثابة مقامرة سياسية من 
قبل العبادي ستســـبب لـــه متاعب في املرحلة 

القادمة.
ومحلّلـــني  عســـكريني  خبـــراء  وحســـب 
سياسيني، فإن مشـــاركة امليليشيات الشيعية، 

فـــي معركـــة الرمـــادي مركز محافظـــة األنبار 
ذات الغالبية الســـنية كان سيعّقد املعركة، في 
ظّل نفور ســـكان احملافظة مـــن دخول عناصر 
امليليشـــيات مناطقهم مخافـــة عمليات انتقام 
طائفـــي كتلـــك التي ســـبق أن مارســـتها تلك 
التشكيالت املسّلحة في مناطق أخرى شاركت 
في اســـتعادتها من تنظيـــم داعش، مثل جرف 
الصخر وتكريت وبيجـــي والعديد من مناطق 

محافظة ديالى.
ووصف النائـــب بالبرملـــان العراقي ظافر 
العانـــي معركة حترير الرمـــادي بـ“النظيفة“، 
و“اخلالية من التعقيدات الطائفية“، بفعل عدم 

مشاركة ميليشيات احلشد الشعبي فيها.
وفي مقابل ركن ميليشـــيات احلشـــد على 
هامـــش املعركة، حيث لم يســـجل لها حضور 
يذكر عدا في اخلطوط اخللفية البعيدة نسبيا 
عن مســـرح القتال، ّمت التعويل بشكل رئيسي 
على جهود القوات املسّلحة من جيش وشرطة، 
األمـــر الذي اعتبـــر خطوة جدية مـــن حكومة 
حيـــدر العبـــادي باجتـــاه اســـتعادة األجهزة 
الرســـمية للدولة زمام املبادرة من التنظيمات 

املسّلحة غير املنضبطة.
ويحسب حلكومة العبادي أيضا تشجيعها 
أنباء العشائر احمللية في محافظة األنبار على 
املشاركة في حترير مناطقهم ومسك األراضي 

احملّررة.
ونقلت شبكة سي أن أن اإلخبارية األميركية 
عن مارك هيرتلينغ، الضابط السابق، واحمللل 
السياســـي والعسكري قوله معّلقا على إشراك 
أبناء العشـــائر السنية في معركة األنبار ”اآلن 
مبـــا أننا نرى حكومة ذات أغلبية شـــيعية في 
بغداد تدعم أبناء احملافظة الســـنية، أعتقد أن 

هذا مؤشر جّيد عما سيحدث في املستقبل“.
وأعلن قائد مقاتلي عشـــائر األنبار اللواء 
طارق يوسف العسل أمس أن مقاتلي العشائر 
ميســـكون األرض في ثـــالث مناطـــق محررة 

شمال مدينة الرمادي.

وقال العســـل في حديث ملوقع الســـومرية 
اإلخباري، إن ”خمسة أفواج من مقاتلي عشائر 
األنبار متســـك مناطق البوفراج واجلرايشـــي 
القـــدمي“،  البوذيـــاب  وطريـــق  والزويـــة 
مشـــيرا إلى ”تواجد قـــوات اجليش معهم في 

تلك املناطق“.
وأضـــاف العســـل، أن ”مقاتلي العشـــائر 
يشـــاركون مـــع اجليـــش بعمليات عســـكرية 
وفعاليـــات  الرمـــادي،  جزيـــرة  الســـتعادة 
وعمليـــات نوعية في احملور الشـــمالي ملدينة 

الرمادي“.
ودارت معركـــة الرمادي بغطـــاء جّوي من 
التحالف الدولي بقيادة الواليات املّتحدة التي 
حرصت بشـــكل اســـتثنائي على إثبات فاعلية 
دورها في احلرب على داعش بالعراق، بعد أن 
الحت روسيا كمنافس محتمل لها في املنطقة.

ورغم أّن قوى سياسية شيعية مؤثرة على 
القرار العراقي دفعت باجتاه االستعانة بسالح 
اجلو الروســـي في توجيه ضربـــات لعناصر 
داعـــش في العـــراق، فإن حكومـــة العبادي لم 
تتســـّرع في اتخاذ مثل ذلك القـــرار، وفّضلت 
مواصلة االستفادة من جهود الواليات املتحدة 
األكثر دراية بتفاصيل امليدان العراقي، واألقدر 
على التنسيق مع قوات مسّلحة عراقية غالبية 

أسلحتها وخبراتها أميركية.
وتبدو حكومة العبادي من هذه الزاوية قد 
أحســـنت توظيف التنافس األميركي الروسي 
في حتقيق تقّدم في احلرب على تنظيم داعش.

وقال ستيف وارن املتحّدث باسم التحالف 
الدولي الـــذي تقوده الواليـــات املتحدة أمس 
في مؤمتـــر صحفي عقـــده في مقر الســـفارة 
األميركية ببغـــداد إّن التحالف نفذ ٣٦٠ ضربة 
جوية على مواقع مسلحي تنظيم داعش داخل 
مدينـــة الرمـــادي، منذ انطـــالق عملية حترير 
املدينة في يوليـــو املاضي، وحتى اإلعالن عن 
حتريرها مطلع هذا األسبوع. وأضاف أن هذه 
الضربـــات ”تســـببت مبقتل ألفـــي عنصر من 

التنظيم“.
وتابع ”لـــم تكن للقـــوات األميركية البرية 
أية مشـــاركة في حترير الرمادي، وإمنا كانت 
املعـــارك بقدرات القـــوات األمنيـــة العراقية“، 
لكنـــه أوضـــح أن بـــالده ”جهزت العـــراق بـ٥ 
الســـتهداف  للـــدروع  مضـــاد  صـــاروخ  آالف 

العربـــات املفخخة التابعة ملســـلحي داعش“. 
كما دربت قوات التحالف الدولي، خالل الفترة 
املذكـــورة، عددا مـــن ألوية اجليـــش العراقي، 
وقوات مكافحـــة اإلرهاب، والشـــرطة احمللية 

في الرمادي، ووفرت وحدات هندســـية إلبطال 
العبوات الناســـفة، وأمّدت اجليـــش العراقي 
بجسر عائم اســـتخدمته في عبور نهر الفرات 

باجتاه املدينة. 
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أخبار

◄  أعلنت احلكومة القطرية 
في بيان أن أمير قطر السابق 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
أصيب بكسر في الرجل بينما 

كان ميضي عطلة، ما يفسر 
إقامة جسر جوي مفاجئ من 

عدة طائرات كبيرة أقلت نهاية 
األسبوع املاضي أفرادا من 
العائلة احلاكمة إلى زوريخ 

بسويسرا، حيث نقل الشيخ حمد 
للعالج.

◄ ناقش وزير الشؤون اخلارجية 
الُعماني يوسف بن علوي في 

مسقط ”تطورات األوضاع على 
الساحة الليبية“ مع مبعوث 

أمني عام األمم املتحدة إلى ليبيا 
مارتن كوبلر الذي قام أمس 

بزيارة إلى سلطنة عمان.

◄ عّني الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي الزعيم القبلي 
نائف صالح القيسي محافظا 
للبيضاء التي تتصاعد فيها 

املعارك ضّد االنقالبيني احلوثيني 
نظرا ألهمية موقعها املنفتح على 
ثماني محافظات مينية من بينها 

محافظة العاصمة.

◄ وجهت محكمة أمن الدولة 
في أبوظبي االتهام لشخص 

إماراتي بالسعي لالنضمام إلى 
تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ 
تفجيرات في عدة أماكن أبرزها 
حلبة سباقات الفورموال واحد، 

وّمت إرجاء القضية إلى ١٨ يناير 
القادم.

◄ أمرت النيابة العامة الكويتية 
بحبس الشيخ عبدالله سالم 
األحمد في السجن املركزي، 
على خلفية شكوى تقّدم بها 

ضّده الديوان األميري بسبب 
بثه مقاطع فيديو تظهره بصدد 

احلديث موجها إساءات إلى 
األسرة احلاكمة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

واقعية العبادي تضع الحرب على داعش بالعراق في مسار جديد

[ تحييد الميليشيات مقامرة سياسية لن تمر دون تبعات [ ثمانون بالمئة نسبة البنى المدمرة في الرمادي

[ قوة برية كويتية تشارك ألول مرة ضمن التحالف
الجهـــد  مـــن  الهـــدف  حيويـــة 

العســـكري الخليجـــي في اليمن 

تفسر حجم التضحيات املادية 

والبشرية التي بذلت في الحرب

◄

التحالف العربي يحتفظ بحماسه لتصويب األوضاع في اليمن

الجيش فوت على امليليشيات وليمة تحرير الرمادي

صنعاء تقترب

مارك هيرتلينغ:

دعم حكومة بغداد ألبناء 

محافظة األنبار مؤشر جيد 

عما سيحدث في المستقبل

{هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشـــامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس 

متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خالله المدخرات، وتكثر فرص العمل}.

امللك سلمان بن عبدالعزيز
 عاهل اململكة العربية السعودية

{على الرغم من التطورات واألحداث التي تشـــهدها المنطقة، إال أن دولة اإلمارات استطاعت أن 

تحصد العديد من اإلنجازات على الصعيد االقتصادي والسياسي واالجتماعي}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

اســــــتبعاد امليليشيات الشــــــيعية من معركة حترير األنبار، وتشجيع العشائر احمللية على 
حترير أراضيها ومســــــك مناطقها احملّررة، وعدم التســــــّرع في إقحام روسيا في مواجهة 
داعش بالعراق، مظاهر لواقعية حكومة حيدر العبادي في التعاطي مع ملف احلرب، وهو 

تعاط سيكون له أثر إيجابي في املراحل القادمة من احلرب.

التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن ال يزال بعد أكثر من تسعة أشهر على تشكيله 
يحظى بحماس أعضائه الرئيسيني ملواصلة مهّمته في تصويب الوضع الشاّذ باليمن عبر 
إعادة الســــــلطة إلى احلكومة الشرعية ووقف محاولة التمدد اإليراني في جنوب اجلزيرة 

العربية.



} تونــس - فتحت اتهامات الطيب البكوش 
القيادي فـــي نداء تونس ووزيـــر الخارجية 
لمحســـن مرزوق األميـــن العام المســـتقيل 
للنـــداء بـ“تعّطيـــل اتفاقيـــات مع عـــدد من 
البلـــدان الغربية ”ملف“ عالقات سياســـيين 
وحقوقيين ورجال أعمال بعدد من السفارات 
األجنبية فـــي تونس فيمـــا أعلنت مجموعة 
الـ 31 المســـتقيلة من النداء أنها ســـتطالب 
البرلمـــان بمســـاءلة البكـــوش بشـــأن تلـــك 

االتهامات.
وكان البكوش قال خالل اجتماع المكتب 
التنفيـــذي لنـــداء تونس األحد 27 ديســـمبر 
الحالي إن مرزوق ”قـــام بتعطيل العديد من 
االتفاقيات الخارجية التي أبرمتها الوزارة“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الوقـــت لم يحـــن بعد ألن 
يتحدث في العلن عن مثل هذه المسائل وإلى 

أنه قد ُيكشف عن ذلك يوما ما“.
وقال البكوش إن مـــرزوق قام بـ“تعطيل 
اتفاقيـــات أبرمتهـــا الـــوزارة مـــع الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة وعـــدد مـــن البلـــدان 
األوروبيـــة“ األمر الذي ”حـــال دون تطبيقها 
وأضر بالبالد“، واصفا ما أقدم عليه مرزوق 

بـ“ األمر الخطير“.
غيـــر أن مرزوق علق في تدوينة نشـــرها 
االثنين على صفحته الرسمية على فايسبوك 
على اتهامات البكوش قائال ”يبدو أن قوائم 
الذين كلفوا بكيـــل االتهامات الباطلة لي في 
غيابي ما زالت ستطول، فالجبن من قواعده 

الغدر في الخفاء وباالختباء“.
وأضـــاف مرزوق ”أقـــول إن من وجه لي 
اتهامـــا دون دليل، وال يوجـــد أي دليل ألنها 
اتهامـــات باطلة، هو شـــخص، رجال كان أم 

أنثى، دون شرف بل ال يعرف للشرف معنى“.
وأثـــارت تلـــك االتهامات غضـــب العديد 
من قيـــادات النداء حتى أن مجموعة النواب 
الـ31 المســـتقيلة من كتلة النداء أعلنت أنها 
ستتقدم إلى البرلمان بمساءلة البكوش بعد 
أن رأت فيها ”تشـــويها وتخوينا ال يمســـان 
مرزوق فقط وإنما يشـــمالن عددا من قيادات 
حزب يتمســـك بســـيادة واســـتقاللية القرار 

الوطني“.
وقال النائب وليـــد جالد عضو مجموعة 
النـــواب الـ 31 في كتلة النـــداء إن االتهامات 
الموجهة ضد مـــرزوق تأتي ضمن ”حمالت 
تشـــويه وتخويـــن“ طالت عددا مـــن قيادات 

النداء ونوابه في البرلمان.
مـــن جهتها وصفـــت النائبـــة بالبرلمان 
التونســـي عن حـــزب نداء تونـــس صابرين 
االتهامات  قوبنطيني في تصريح لـ“العرب“ 
بالخطيـــرة، خاصة وأنها صـــادرة عن وزير 
يمســـك إحدى وزارات السيادة بحجم وزارة 

الخارجية،
وأكـــدت القوبنطيني أنه ســـيتم توجيه 
مســـاءلة شـــفوية لوزير الخارجية تحت قبة 
البرلمـــان على اعتبـــار أن المســـألة تتعلق 
بشـــأن وطنـــي ال حزبـــي وهـــو مـــن صميم 
العمل الرقابي لنواب الشـــعب على السلطة 

التنفيذية.
وأضافـــت القوبنطينـــي أنـــه كان أجدر 
للســـلطات  يتوجـــه  أن  الخارجيـــة  بوزيـــر 
التونســـية باألدلة التي تثبـــت اتهاماته إذا 
ثبتـــت دقتها للنظر فيها بعيـــدا عن تداولها 

في نطاق حزبي ضيق.
وقالـــت إن عـــددا مـــن نـــواب الشـــعب 
التونســـي من حزب نـــداء تونس يتعرضون 
لحمـــالت تخويـــن كبيـــرة بســـبب مواقفهم 
السياســـية وذلك على أعمدة صحف ومنابر 

إعالمية ممولة من طرف المال الفاسد.
ويتوقـــع سياســـيون أن تقـــود اتهامات 
البكـــوش لمرزوق بتعطيل اتفاقيات أبرمتها 
تونـــس مع الواليات المتحدة األميركية ومع 

عدد مـــن البلـــدان األوروبية إلـــى تداعيات 
سياســـية ”خطيـــرة“ فـــي وقـــت يقـــول فيه 
سياســـيون وتقاريـــر إعالميـــة محليـــة إن 
الســـلطات تعتـــزم فتـــح ملف خطير بشـــأن 
خفايا عالقات مريبة بين سياسيين ونشطاء 
حقوقيين ورجال أعمال بعدد من الســـفارات 

األجنبية بالبالد.
المحلية عن  ونقلت صحيفة ”الشـــروق“ 
مصادرهـــا أن ”العديـــد مـــن التقاريـــر التي 
هي اآلن بحوزة جهات رســـمية، تؤكد وجود 
عالقات مشـــبوهة بين عدد من السياســـيين 
ورجال األعمال ونشـــطاء بعدد من ســـفارات 

الدول األجنبية في تونس“.

وتتطابـــق تلك التقارير مع جزء كبير من 
اتجاهات الرأي العام الذي يرى أن عددا من 
قيادات األحزاب والنشـــطاء ورجال األعمال 
باتـــت تربطهـــم عالقـــة مريبة مع عـــدد من 
ســـفراء بلدان أجنبية، مشددين على أن مثل 
تلك العالقات تســـتهدف اســـتقاللية القرار 
السياســـي للدولة مـــن خالل ”االســـتقواء“ 

بجهات أجنبية.
ويقول محللون سياســـيون إن االلتجاء 
إلـــى الســـفارات األجنبيـــة يؤشـــر على أن 
بعـــض السياســـيين باتـــوا يراهنـــون على 
الدعم الخارجي للتموقع في الحكم أكثر مما 
يراهنون على أدائهم وتأييد التونسيين لهم، 

مســـتفيدين من حرص بعـــض البلدان على 
حشر أنفها في الشـــأن التونسي ”وإدارته“ 
بنـــاء علـــى مصالحها اإلســـتراتيجية ال في 

تونس فقط وإنما في المنطقة بصفة عامة.
ويحـــذر المحللـــون من ”الـــزج“ بتونس 
في متاهـــات االرتهان ألي أجندة سياســـية 
خارجيـــة تنبنـــي علـــى سياســـة المحـــاور 
اإلقليمية والدولية، مشـــددين على أن تونس 
انتهجـــت دائمـــا دبلوماســـية متوازنة على 
الرغم من صغر حجمها تجاه البلدان العربية 
أو البلدان الغربية ما ســـاعدها على الحفاظ 
على ســـيادتها واســـتقاللية قرارهـــا تجاه 

مختلف القضايا العربية منها واألجنبية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكنت وحدة من الحرس 
الموريتاني من مصادرة كميات من 
السالح األبيض كانت بحوزة نزالء 

السجن المدني بأالك وذلك بعد فض 
االعتصام الذي أقامه نزالء السجن 

واستمر يومين.

◄ كشفت منظمات حقوقية أّن عدد 
التونسيين المفقودين في ليبيا يقارب 
20 تونسيا، فيما يصل عدد المعتقلين 

التونسيين في السجون الليبية 
إلى 150 شخصا، وطالبت السلطات 

التونسية بوضع هيكل في ليبيا بهدف 
إنهاء مأساة التونسيين في هذا البلد.

◄ أكدت مصادر أمنية أن اللجنة 
األمنية المكلفة بتأمين جنازة 

المناضل الجزائري حسين آيت أحمد، 
اتفقت على تجنيد خمسة آالف رجل 

من مختلف األجهزة األمنية المشتركة 
من بينهم ألفا جندي.

◄ طالب النائب البرلماني الموريتاني 
محمد يسلم ولد عبدالله الحكومة 

الموريتانية بتشكيل فريق للتحقيق 
في مالبسات اختفاء المرشح السابق 

للرئاسة رشيد مصطفى منذ العام 
.2010

◄ أعلن نائب رئيس حزب تكتل القوى 
الديمقراطية الموريتاني عبدالرحمن 

ولد أمين رسميا استقالته من الحزب، 
مع مجموعة أخرى بينها أعضاء في 

المكتب التنفيذي للحزب ورؤساء 
أقسام، وذلك بعد خالفات داخل الحزب 

المعارض.

◄ أعلن االتحاد العام للشغل (أكبر 
النقابات التونسية) الّدخول في 

إضراب إقليمي للقطاع الخاص في 
تونس الكبرى يوم 21 يناير المقبل 

في حال عدم استجابة منظمة األعراف 
لتمكين عمال القطاع من زيادة في 

األجور.

باختصار

العالقة بالسفارات األجنبية تثير خالفات حادة بين السياسيين في تونس
 [ الطيب البكوش تحت قبة البرلمان للمساءلة [ مراقبون: طرح االتهامات األخيرة أمام السلطات ال في اجتماعات حزبية
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} طرابلس-  أكد عضو المؤتمر الوطني العام 
المنتهيـــة واليته في ليبيـــا، عبدالقادر حويلي، 
”انعدام أي فرصة لنجاح حكومة فايز الســـراج 
المرتقبة، ألنها تمثل خروجا عن الحوار الليبي 
الليبـــي، وخرقا للســـيادة الوطنيـــة، بعد أن تم 
تعيين رئيســـها من قبل شـــخص أجنبي“. على 

حد تعبيره.
وكشـــف حويلي عن ”ضغـــوط يتعرض لها 
البرلمـــان للقبـــول بقـــرار مجلس األمـــن بدعم 
ومســـاندة حكومـــة التوافـــق“، لكّنـــه رأى أن 
البرلمان ”لن يســـتجيب لهذه الضغوط، توافقا 

مع إرادة الشعب الرافض ألي تدخل أجنبي“.
وفـــي ديســـمبر الجـــاري وقع أعضـــاء في 
البرلمانين المتنازعين في ليبيا وشـــخصيات 
سياســـية اتفاقـــا برعايـــة األمـــم المتحدة في 
الصخيرات المغربية يهدف إلى تشكيل حكومة 

وحدة وطنية، رغم معارضة رئيسي البرلمانين 
في ليبيا لخطوة التوقيع.

وينـــص االتفاق علـــى توحيد الســـلطتين 
المتنازعتيـــن في حكومة وحـــدة وطنية، تعمل 
إلـــى جانـــب مجلـــس رئاســـي وتقـــود مرحلة 
انتقاليـــة تمتد إلى عاميـــن وتنتهي بانتخابات 

تشريعية.
وأكـــد القيادي فـــي كتيبة الحركـــة التابعة 
لقـــوات فجـــر ليبيا، أبـــو مصطفـــى الزريدي، 
رفضهـــم ”لحكومـــة الســـراج التـــي هـــي أحد 
مخرجات مؤتمر الصخيـــرات، الذي يفتقد إلى 

الشرعية الشعبية“ بحسب قوله.
وأضـــاف الزريـــدي قائال ”إّن ما يشـــجعنا 
على رفض هذه الحكومة، هو الموقف الشـــعبي 
الرافـــض لهـــا“، على حد تعبيـــره، الفتا إلى أن 
”ثـــوار المنطقة الوســـطى والغربيـــة، أصدروا 

الخميس الماضي، قرارات رافضة لتشكيل هذه 
الحكومة التي ال تعبر عن تطلعات الشعب“.

صحفيـــة  تقاريـــر  تداولتـــه  مـــا  وحـــول 
وتصريحات للسياســـيين، من أن مجلس األمن 
ســـارع إلى دعوة دول العالم لمســـاندة حكومة 
الوفاق الوطني، مـــن أجل تهيئة األجواء لطلب 
التدخل األجنبي مســـتقبال، اســـتبعد القيادي 
بكتيبـــة الحركـــة احتماالت ”التدخـــل األجنبي 

دعما لحكومة السراج، أو لمحاربة اإلرهاب“.
ويـــرى مراقبـــون أن اتفاقيـــة الصخيـــرات 
ســـاهمت بشـــكل كبير فـــي تأجيـــج الخالفات 
في صفوف ميليشـــيا فجر ليبيـــا، كما خلخلت 

تماسك وانسجام فصائلها الميدانية.
وتتألف ميليشيا فجر ليبيا التي تم اإلعالن 
عن تأسيســـها خـــالل مايو 2014، مـــن تحالف 
مجموعـــة مـــن المســـلحين المحســـوبين على 

اإلخوان المسلمين و تيارات إسالمية األخرى.
وتنـــذر هذه التطورات التي بدأت تتســـارع 
على وقع اتفاقية الصخيرات، بأجواء ســـاخنة 

قد تنسف تماسك تلك الميليشيا.
ورأى مراقبـــون أن رفض ميليشـــيات فجر 
ليبيا التفاق الصخيرات قـــد يعجل باحتماالت 
تدخـــل أجنبـــي قد تطالـــب به حكومـــة الوفاق 
الوطني برئاسة فايز الســـراج، التي تمخضت 

عن اتفاق الصخيرات.
وكان مجلس األمن أصدر 23 ديسمبر، قرارا 
باإلجماع، يدعو دول العالم إلى مساندة حكومة 
الوفاق الوطنـــي، واعتبارها الممثل الشـــرعي 
واألوحـــد لليبيـــا، فيما ُيتوقع تشـــكيلها خالل 
30 يوما، من قبل المجلس الرئاســـي في ليبيا، 
الُمشـــّكل وفق نصوص اتفاق الصخيرات تحت 

إشراف أممي في 17 ديسمبر الحالي.

تعاظم مخاوف اإلخوان وفجر ليبيا من تدخل أجنبي لفرض حكومة السراج

تفاقمت مشــــــاكل حزب نداء تونس الفائز باالنتخابات البرملانية األخيرة، وآخر التطورات 
ــــــب البكوش لألمني العام للحزب  اتهامــــــات وجهها وزير اخلارجية والقيادي باحلزب الطي
املســــــتقيل بتعطيل اتفاقات مبرمة مــــــع أميركا وأوروبا ما أثار موجــــــة من االنتقادات في 

الوسط السياسي.

{الســـلطات الليبيـــة الجديـــدة قادرة علـــى مواجهة التحديـــات القادمة المقبلـــة، بدءا من 

تشكيل الحكومة، وبلورة مؤسسات الدولة على أسس من المصالحة الوطنية}.
ماتيو رينزي
رئيس الوزراء اإليطالي

{بالدنـــا تمر بلحظة فارقة من أجل تثبيت الفكر التنويري والتصدي لغول التطرف والتشـــدد 

الذي يسعى إلى زرع العنف واإلرهاب في كل مكان من تونس}.
يوسف الصديق 
باحث تونسي

اتفاق أمني بني موريتانا 

وأسبانيا ملكافحة اإلرهاب

 رفاق املناضل الجزائري حسني آيت أحمد يلقون النظرة األخيرة على جثمانه باملركز الجنائزي بلوزان السويسرية

} نواكشــوط - صادق البرلمان الموريتاني 
على مشـــروع قانون يتعلـــق باتفاقية تعاون 
في مجال األمـــن بين الحكومـــة الموريتانية 

واألسبانية.
وتســـمح االتفاقية الجديدة باتخاذ بعض 
التدابيـــر االســـتثنائية لمواجهـــة الجريمـــة 

وتبييض األموال ومحاربة اإلرهاب.
 وقال وزيـــر الداخلية الموريتاني أحمدو 
ولـــد عبداللـــه فـــي مداخلته أمـــام النواب إن 
موريتانيا ترتبط بتعاون وثيق مع أســـبانيا 
فـــي مكافحة الهجـــرة، وتأتي هـــذه االتفاقية 
لتعزيز ذلك التعاون وتطويره ليشمل محاربة 

المخدرات واإلرهاب.
وأضـــاف ولـــد عبداللـــه، أثنـــاء عرضـــه 
المشـــروع أمـــام البرلمان، أن الجهـــود التي 
تقوم بها موريتانيا في مجال محاربة الهجرة 
”دفعت األســـبان إلى الثقة بقدرات موريتانيا 

في مجال حماية الحدود“.
وأكد ولد عبدالله أن ســـنة 2014 لم تسجل 
أي حالـــة دخـــول لألجانـــب إلـــى أوروبا عن 
طريـــق موريتانيا، مشـــيرا إلى أن ما ســـماه 
النجـــاح الكبير جعل األوروبييـــن يثقون في 
قدرات موريتانيا ويســـعون معها إلى توسيع 
التعاون في المجـــاالت المتعلقة باألمن بغية 
التصـــدي للتحديـــات التـــي تواجههـــا دول 

المنطقة.



} بيشاور (باكســتان) – تضاربت تقارير بشأن 
عدد القتلى في التفجير االنتحاري الذي تبنته 
حركة طالبان، أمس الثالثاء، واستهدف مبنى 
حكوميا في بلدة ماردان شمال غرب باكستان.

ويعد الهجوم األحـــدث للتنظيم المتطرف، 
وتزامـــن مـــع الذكـــرى األولى لالعتـــداء الذي 
اســـتهدف مدرســـة تابعة للجيش الباكستاني 

وراح ضحيته حينها 150 شخصا.
وأفاد قائد شـــرطة المنطقة فيصل شهزاد 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية بـــأن انتحاريا 
يمتطـــي دراجـــة ناريـــة اقتحم مدخـــل الهيئة 
الوطنية إلدارة أوراق الهوية وفجر نفسه أمام 
البوابة، ما أدى إلى مقتل 21 شـــخصا وإصابة 
63 بجروح، بيد أن تقارير أشارت إلى أن القتلى 
أكثر، وبين ذلك تبقى المخابرات الباكســـتانية 

الخاسر األبرز في حربها ضد اإلرهاب.
ويقـــول خبـــراء إن هـــذا االعتـــداء يثبـــت 
أن طالبـــان باكســـتان ال تزال قادرة على شـــن 
هجمات كبرى رغم الهجوم العســـكري الواسع 

الجاري ضد معاقلها.

الناطـــق باســـم جماعة األحـــرار، الفصيل 
المتشـــدد في طالبان، توعد بمواصلة مهاجمة 
”المشـــاركة  الباكســـتانية  الدولة  مؤسســـات 
بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الحرب“.

وكان الفصيـــل قد تبنى هجوما ضد تجمع 
سياســـي أوقع 16 قتيال في أغسطس الماضي 
وآخـــر ضد كنيســـتين فـــي الهور فـــي مارس 

الماضي.
وغابت طالبان عن قائمـــة الـ61 للمنظمات 
اإلرهابية التي أحالتها الداخلية الباكســـتانية 
إلى مجلس األعيان األسبوع الماضي، ما طرح 

تساؤالت حول الجدوى من ذلك.
لكن المراقبين قالوا إن اتخاذ حكومة نواز 
شـــريف هذا اإلجـــراء يأتي تحقيقـــا للمصالح 
السياســـية في أفغانستان خصوصا مع اتفاق 
إســـالم آباد وكابول مؤخـــرا على عقد اجتماع 
مع بكين وواشنطن الســـتئناف عملية السالم 

المتعثرة بين الحكومة األفغانية والحركة.
ويواجه الجيش الباكســـتاني منذ أكثر من 
عقـــد مجموعات إســـالمية مســـلحة حيث قتل 

أكثـــر من 27 ألفا بين مدنييـــن وأمنيين، إال أن 
مســـتوى العنف تراجع ويمكـــن اعتبار العام 
الحالي األقل دموية منذ 2007 وهو العام الذي 

ظهرت فيه طالبان باكستان.

وعزا خبراء ذلك إلى العمليات العســـكرية 
ضـــد الجماعـــة خصوصـــا فـــي وزيرســـتان 
الشـــمالية وخيبـــر، وهمـــا معقـــال طالبان في 

المناطق القبلية المتمتعة بشبه حكم ذاتي .

} لندن – تتجه بريطانيا نحو تشديد القوانين 
المتعلقة بتمويل الجماعات اإلرهابية من خالل 
وقف اســـتخدام الجمعيـــات الخيرية كواجهة 
لجمع األمـــوال لهذه الجماعـــات، بالتزامن مع 
الدعـــوات إلى ســـد الثغرات في نظام غســـيل 

األموال.
وقـــال مراقبـــون إن الحكومة ســـيعترضها 
الكثير من العراقيل حتى خالل سن التشريعات 
فـــي مجلـــس العمـــوم في هـــذا الشـــأن بهدف 
محاصـــرة هذه الجمعيات التـــي تواجه خطرا 
متزايدا مـــن الجماعـــات المتطرفـــة، وخاصة 

تنظيم داعش، حيث يتسلل المتطرفون إليها.
أعمـــال  علـــى  المشـــرفة  الهيئـــة  وأبـــدت 
الجمعيات الخيرية فـــي بريطانيا قلقها من أن 
تتوخـــى هذه الجمعيات أســـاليب ملتوية قد ال 
تكـــون تحت طائلـــة القانون من أجـــل الدعاية 

لصالح تنظيمات متشددة.
الهيئة أشارت أيضا إلى أن تلك الجمعيات 
قد تســـتغل كمنصة للترويج لإلرهاب وإطالق 
حمـــالت التجنيـــد وتحويل األموال المكرســـة 

لألعمال الخيرية نحو تمويل اإلرهاب.
وقـــال وليـــام شـــوكروس، رئيـــس الهيئة 
إن ”اللجنـــة تتخـــذ نهجـــا قويـــا وعلـــى نحو 
تعـــد  التـــي  الخيريـــة  للجمعيـــات  متزايـــد 
للمؤامـــرات اإلرهابيـــة“، وأضاف أن  عرضـــة 
الهيئة ”تعمل بجد، جنبا إلى جنب مع الوكاالت 
األخرى، لمنع استغالل تلك الجمعيات الخيرية 

ومواجهة أي تهديدات إرهابية“.
قبـــل  البريطانيـــون  المحققـــون  وبـــدأ 
أســـبوعين في إجراء تحقيق موسع ضد ثالث 
من الجمعيات اإلســـالمية البريطانية النافذة، 
التي أشـــار تقريـــر جون جنكيز حول أنشـــطة 

اإلخوان في بريطانيا إلى أن لها عالقات ممتدة 
وغامضة مع داعش.

وكشـــف تقرير بريطاني قبل فترة أن أعدادا 
من الجمعيات الخيرية البريطانية قد خضعت 
لمراقبة ســـرية، بســـبب مخـــاوف حكومية من 

صالتها بجماعات إرهابية في سوريا.
خالصـــة  نشـــرت  قـــد  الحكومـــة  وكانـــت 
للمراجعة التي تمت بشـــأن جماعة اإلخوان في 
بريطانيا أعلنـــت فيها عن جملة من اإلجراءات 
ومنهـــا التأكـــد مـــن أن المنظمـــات الخيريـــة 
المرتبطـــة باإلخـــوان ال تســـتخدم فـــي تمويل 

الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط.
وتقول الحكومة إن عدة أشـــخاص مدانين 
بجرائـــم اإلرهاب جمعوا أمواال في العلن بزعم 
أنها ألغراض خيرية، لكن معظم هذه األموال لم 

تذهب إلى الجمعيات الخيرية أبدا.
البريطانية،  ووفقـــا لصحيفة ”التلغـــراف“ 
أشـــارت أحدث األرقـــام إلى أن الهيئة شـــهدت 
زيـــادة كبيـــرة في أعـــداد الحـــوادث الخطيرة 

وأعـــداد التقاريـــر حـــول الجمعيـــات التي تم 
استهدافها من قبل المتطرفين واإلرهابيين في 

العام الماضي.
وأظهـــرت أيضا أن عدد البالغات القانونية 
الرسمية بين الهيئة وأجهزة الشرطة تضاعف 
تعرضـــت  التـــي  الخيريـــة  الجمعيـــات  إزاء 

النتهاكات ما بين 2014 و2015.
كمـــا قام مســـؤولون مـــن الهيئـــة بحوالي 
80 زيـــارة تفتيشـــية للجمعيـــات الخيرية التي 
اعتبرت أنها يمكن أن تكون عرضة للنشـــاطات 
اإلرهابية والمتطرفة، إما ألنها تعمل في سوريا 
أو غيرها من المناطـــق المعرضة للخطر وإما 
بســـبب أنشـــطتها فـــي بريطانيا، مثـــل دعوة 
خطباء متشددين ضمن أنشطة تلك الجمعيات.

وتصدر اللجنة وثائق ومعلومات للشـــرطة 
وأجهـــزة األمن األخـــرى عندما تجـــد أي أدلة 
محتملة علـــى أن الجمعيات تلـــك متورطة في 
أعمال إرهابية، باإلضافة إلى أنها تكشـــف عن 

تلك المعلومات للهيئة ذاتها.

وبحســـب أحدث األرقام، فقد قدمت الهيئة 
حوالي 506 بالغات رســـمية في العام الماضي 
أدلـــت فيهـــا بمعلومـــات للشـــرطة وغيرها من 
األجهزة األمنية بســـبب المخاوف من األعمال 
اإلرهابيـــة والمتطرفـــة والتي مثلـــت نحو 22 

بالمئة من إجمالي البالغات في تلك الفترة.
اختطـــاف  الحـــاالت  تلـــك  بيـــن  ومـــن 
موظفيـــن وســـرقة بضائـــع من قبـــل جماعات 
إرهابيـــة. وشـــملت إحـــدى الحـــاالت اعتقـــال 
أحد العامليـــن في مجال اإلغاثـــة بتهم تتعلق 
تقاريـــر  حـــول  مزاعـــم  وثمانيـــة  باإلرهـــاب، 
وادعـــاءات بأن عددا مـــن الجمعيات عبرت عن 

دعمها لإلرهاب أو تبرير أسباب التطرف.
يذكـــر أن الهيئة طلبت في وقت ســـابق من 
الحكومـــة مزيدا مـــن التمويـــل والصالحيات 
لمعالجة االنتهاكات في هذا القطاع، وســـتمنح 
اللجنة ســـلطة اســـتبعاد أمنـــاء تعتبرهم غير 
مؤهلين وإغالق الجمعيات الخيرية عند ثبوت 

سوء اإلدارة.

تتعاظم اخلشية في بريطانيا من اجلمعيات 
اخليرية اإلســــــالمية، وال ســــــيما إلمكانية 
ارتباطهــــــا بتنظيمات إرهابية. وبينما تتخذ 
احلكومة إجراءات جديدة لتشديد املراقبة 
على كل ما له عالقة بالتطرف، تبقى مسألة 
الثغــــــرات القانونية عائقا أمام تطويق هذه 

الظاهرة املقلقة.
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ثغرات تعرقل جهود بريطانيا في مكافحة اإلرهاب

} بروكســل – شخصان يشتبه بأنهما يدبران 
لهجـــوم في بروكســـل عشـــية االحتفال برأس 
السنة الجديدة، اعتقلتهما الشرطة البلجيكية 
الثالثاء في مكانيـــن مختلفين من البالد التي 

تعيش حالة تأهب في أقصى درجاتها.
ويبدو أن عملية االعتقال تمت على خلفية 
اإلنذار الذي أطلقته الشرطة النمساوية نهاية 
األســـبوع الماضـــي حينمـــا قالـــت إن ”جهاز 
مخابـــرات صديـــق“ حـــذر عواصـــم أوروبية 
مـــن هجوم محتمل بإطالق نـــار أو تفجير في 

أوروبا قبل مطلع العام الجديد.
وخـــالل عمليـــات تفتيـــش فـــي العاصمة 
بروكســـل ولييـــج وضاحية محافظـــة أخرى 
حققت الشرطة مع ســـتة أشخاص، ثم أطلقت 
ســـراح أربعة منهم، فيما أبقي على اثنين في 

الحجز.
وعثرت الشـــرطة لدى المشـــتبه بهما على 
مالبس عسكرية ودعائم دعائية لتنظيم الدولة 
اإلســـالمية، ولـــم يتم العثور على أســـلحة أو 

متفجرات خالل عمليات الدهم.
عمليـــات التفتيش، بحســـب الشـــرطة، لم 
تكن مرتبطـــة بهجمات باريـــس التي حصلت 
الشـــهر الماضي، وذهب ضحيتها حوالي 130 

شخصا.
وقالـــت النيابـــة الفدراليـــة البلجيكية في 
بيـــان الثالثـــاء إن ”التحقيق ســـمح بكشـــف 
تهديدات جدية باعتداءات كانت ستســـتهدف 
مواقـــع رئيســـية ومعالم في بروكســـل خالل 

أعياد نهاية السنة“.
وفـــي هذه األجواء المتوتـــرة، رفعت هيئة 
تقييـــم التهديـــد اإلرهابي في بلجيكا مســـاء 
االثنيـــن مســـتوى التأهـــب إلدارات الشـــرطة 
والعســـكريين المتمركزين في بروكسل الذين 

يمكن أن يصبحوا أهدافا رمزية.
التـــي  البلجيكيـــة  العاصمـــة  ووضعـــت 
تضم مقري حلف شـــمال األطلســـي واالتحاد 
األوروبـــي في حالة تأهب مـــن الدرجة الثالثة 
منذ نهاية نوفمبر الماضي مثل بقية األراضي 
البلجيكيـــة، أي أقـــل بدرجة واحـــدة من حالة 

التأهب القصوى.
أجريت  وفي مقابلة مع صحيفة ”لوسوار“ 
قبل اإلعالن عن توقيف الشـــخصين، أكد وزير 
الداخلية جان جامبون أن البالد ســـتبقى في 
حالـــة التأهب من الدرجـــة الثالثة ”طالما كان 

ذلك ضروريا“.
منـــذ  اســـتنفار  حالـــة  بلجيـــكا  وتشـــهد 
اعتـــداءات باريس قبل شـــهر ونصف الشـــهر 
والتـــي كان عـــدد مـــن منفذيها من بروكســـل 
وأحدهم صالح عبدالسالم المشتبه الرئيسي 

في الهجمات.

بلجيكا تحبط مخططا 

إرهابيا ليلة رأس السنة
[ تحذيرات من توخي الجمعيات الخيرية أساليب ملتوية مستقبال أثناء نشاطها 

 أسلوب عصري للمراقبة

◄ تركيا أكدت الثالثاء أن الشائعات، 
عن دعمها لتشكيل كتيبتي تتار 
القرم ونعمان جيلي جيهان في 

والية هيسرون األوكرانية، عارية من 
الصحة.

◄ وزير الدفاع الكولومبي قال 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن تطهير 

كولومبيا من األلغام سيتطلب 
أكثر من 30 سنة في بلد هو بعد 

أفغانستان األكثر معاناة من األلغام 
المضادة لألفراد.

◄ صحيفة ”إيه بي سي“ األسبانية 
قالت أمس إن النية تتجه إلعادة 

االنتخابات البرلمانية بسبب وجود 
عقبات أمام حزب الشعب لتشكيل 

الحكومة.

◄4 مدانين بالتورط في أعمال 
تفجير وإرهاب أعدمتهم أمس 

السلطات الباكستانية، ليبلغ بذلك 
عدد الذين تم إعدامهم هذا العام أكثر 

من 300 شخص.

◄ الحكومة الصينية طالبت 
الشركات المملوكة للدولة بضرورة 

استيعاب الجنود المسرحين بسبب 
إصالحات في الجيش وللحفاظ على 

االستقرار االجتماعي.

◄ منظمة الصحة العالمية أعلنت 
الثالثاء أن غينيا باتت خالية من 
وباء إيبوال وذلك بعد عامين على 

تسجيل أول إصابة بالفيروس في 
غرب أفريقيا.

◄ استطالع حديث أظهر أن أغلب 
المواطنين األلمان يؤيدون االستعانة 
بالجيش األلماني في الداخل في حال 

التعرض لهجوم إرهابي.
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أخبار

وليام شوكروس:

نتخذ نهجا قويا تجاه 

الجمعيات المعرضة 

للمؤامرات اإلرهابية

نزع الجنسية يشعل الخالفات داخل الحزب الحاكم في فرنسا
} باريس – يشهد الحزب االشتراكى الفرنسي 
الحاكم خالفات ونزاعات غير مسبوقة بسبب 
مشروع قانون مثير للجدل لنزع الجنسية عن 

المدانين بالجرائم المتعلقة باإلرهاب.
وكشف موقع ”20 دقيقة“ الفرنسي الثالثاء 
أن الفجوة بين أجنحة الحزب تتســـع، نتيجة 
إجماع األعضاء على أن مشروع قانون سحب 
الجنسية من مزدوجيها المتورطين في أعمال 

إرهابية ال يصلح تطبيقه في فرنسا.
وأبدى أكثر من مئة فرد من أعضاء الحزب 
اعتراضهم على القانون، موضحين أنه سوف 
يتســـبب في خســـارة شـــعبية الحزب الحاكم 
والحكومـــة وتوســـيع الفجـــوة بيـــن الحزب 

والحكومة وبين ”الجمهورية الفرنسية“.
ال  إنـــه  للمشـــروع  المعارضـــون  ويقـــول 
يتماشـــى مـــن األســـاس مـــع قيم فرنســـا أو 
المبادئ التي تأسس الحزب عليها، واعتبروا 
أن هـــذا القانـــون، الـــذي أعلن عنـــه الرئيس 
فرنسوا هوالند ورئيس حكومته مانويل فالس 
األســـبوع الماضي، إنما هو اســـتخدام سلطة 
بطريقة خاطئة وهو مخالف لضوابط الحزب.

ويرى العديد من السياســـيين الفرنسيين 
أن مشروع اإلصالح الدستوري الذي سيجرى 
في الجمعية الوطنيـــة (البرلمان) اعتبارا من 
الثالث من فبراير من العام المقبل تســـبب في 

إثارة الجدل بشكل مبالغ فيه.

وأشـــاروا إلى أن المســـألة تتعلق بحماية 
البالد مـــن أي أعمال إرهابية في المســـتقبل، 
والقانـــون الذي يتوقع أن يدرج في الدســـتور 
لن يمس من حقوق المهاجرين ألن الدســـتور 
يكفلهـــا لهم، وهو يســـتهدف فقط مـــن تتأكد 

عالقته بالجماعات المتطرفة.
واعتبـــر المراقبـــون أن مســـألة إســـقاط 
الجنســـية تحولت إلى فخ سياســـي لهوالند، 
فالتمسك بالفكرة سيضمن له تصويت الغالبية 
من نـــواب اليميـــن وحتى اليميـــن المتطرف 
على مشـــروع تعديل الدســـتور لتشريع حالة 
الطوارئ التـــي تطبق حاليـــا بموجب قانون 

استثنائي.

ويمكن االحتجـــاج على ذلك أمام المجلس 
الدســـتوري، لكن هوالند، في المقابل، ســـيجر 
عليـــه نقمـــة أوســـع مـــن العائلة اليســـارية 
مـــن الخضـــر وجبهة اليســـار والشـــيوعيين 
أيضا، وليس االشـــتراكيين فقط، الذين أبدوا 

معارضتهم الشديدة إلسقاط الجنسية.
وكما هـــو معلـــوم فإن هـــذه اإلجـــراءات 
”الصارمة“ جـــاءت عقب الهجـــوم الذي نفذته 
مجموعـــة مـــن المرتبطين بداعـــش منتصف 
الشـــهر الماضـــي، وعقـــب الحادثـــة بيومين 
اتخذت الحكومة قرارا بســـحب الجنسية من 
6 فرنسيين ثبت تورطهم في اإلرهاب، وطردت 

34 آخرين.

.. كوابيس أفغانستان

باختصار

«بحلول نهاية العام، في املجتمع الدولي هناك شـــر موجود، سابقا كان برئاسة زعيم القاعدة 

أسامة بن الدن، واآلن عصابة الشياطني داعش، ونحن نقول عصابة ألنهم آلة قوية». 

رمضان قاديروف
الرئيس الشيشاني

«إيران دولة مؤثرة ومهمة جدا في التعاون اإلقليمي والدولي. إيران والهند كدولتني عظميني 

ومهمتني، عليهما التعاون لوقف العنف والتطرف، وإرساء االستقرار في املنطقة».

 ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

في حني تعاني باكستان من مشكل دحر مسلحي طالبان من غرب البالد، تواصل احلركة 
ــــــني الفينة واألخرى شــــــن هجمات مباغتة ضــــــد الدولة. لكن تبقــــــى العالقة بني الطرفني  ب
غامضة، بحسب املتابعني، خاصة مع إبقاء إسالم آباد، احلركة خارج قائمتها لإلرهاب.

باكستان تجني ثمار تقاعسها عن مواجهة طالبان



محمد الحمامصي

} قـــال الشـــيخ خالد بـــن خليفـــة آل خليفة، 
نائب رئيس مجلس األمناء والمدير التنفيذي 
لمركز عيســـى الثقافي بمملكـــة البحرين، في 
حـــوار على هامـــش مؤتمر "في نقض أســـس 
التطرف ومقوالته: مقاربـــات وتجارب"، الذي 
أقيم بالرباط بالتعاون بين مكتبة اإلسكندرية 
والرابطة المحمدية للعلمـــاء أن "الثوب الذي 
يلبسه اإلرهاب في البحرين هو إرهاب شيعي 
مكلـــف مـــن إيـــران"، إن ”الثوب الذي يلبســـه 
اإلرهاب في البحرين هو إرهاب شيعي مكلف 

من إيران“. 
وأكـــد، في حوار معه علـــى هامش مؤتمر ”في 
نقـــض أســـس التطـــرف ومقوالتـــه: مقاربات 
الـــذي أقيـــم بالربـــاط بالتعـــاون  وتجـــارب“ 
مـــع مكتبة اإلســـكندرية والرابطـــة المحمدية 
للعلمـــاء، أن اإلرهـــاب ال ديـــن لـــه وال مذهب، 
فلإلرهاب أدواة واحـــدة وأهداف واحدة، وإن 

لبس ثيابا مختلفة.
وأشـــار إلى أن هناك شـــكوكا كثيرة تدور 
حول عالقة إيران باإلرهاب الســـني ”يجب أال 
ننسى أن القاعدة مركزها األساسي مدينة ’قم‘ 
بإيران، رغم أن التنظيم ســـني، كما استطاعت 
طهران أن تمول الشيعة وتسلحهم في العراق 
فضال عـــن تمويلهـــا للقاعـــدة وجماعات من 
السنة المتطرفين، لكي يكون هناك صدام بين 
العرب والعـــرب، ومن ثم تصبح األرض فارغة 
ومهيأة للسيطرة اإليرانية على العراق، وهذا 

ما حدث بالفعل. 
وهنـــاك أدلة تؤكد عالقـــة القاعدة بإيران، 
إلى جانب الشكوك الرائجة اليوم حول وجود 
عالقة بيـــن إيران وتنظيم الدولة اإلســـالمية. 
فداعش ال يهاجم أي مصالح إيرانية سواء في 
العراق أو سوريا وال يهاجم الجيش السوري، 
بل يركز على تصفية السنة وتهجيرهم وإعادة 
تســـكينهم فـــي مناطـــق محـــددة، والهجرات 
المتدفقـــة غربيا وعربيا من العراق وســـوريا 
هي في الحقيقة هجرة ســـنية، فخالل األشهر 
األخيرة اتجه قرابة 300 ألف سني سوري إلى 

أوروبا وشكلوا مشكلة للغرب“.
وشـــدد الشـــيخ  خالد بن خليفة آل خليفة 
علـــى أن إيران لديها أجندتهـــا وأدواتها التي 
بينهـــا بعضا من ذوي النفـــوس الضعيفة من 
الشـــيعة العـــرب، وهم مّمن يتســـلمون فضال 

على المســـاعدات المالية، الدعم اللوجيستي 
بعمليـــات  للقيـــام  والتدريبـــي  والعســـكري 
إرهابية في البحرين، ما يعني أن اإلرهاب في 
البحرين شـــيعي بأياد إيرانيـــة. وفي العراق 
أيضا هناك اإلرهاب الشيعي بموازاة اإلرهاب 
الســـني، فهناك الحشد الشعبي الشيعي الذي 
تدعمه الحكومة العرقيـــة بتوجيهات إيرانية، 
وهذا أيضا يســـتهدف تهجير الســـنة وإعادة 
إيوائهـــم فـــي مناطـــق أخـــرى في العـــراق، 
ومـــن ثمة إنشـــاء مناطـــق خاضعـــة مذهبيا 

وعقائديا وفكريا إليران.

النفوذ اإليراني في العراق

آل  خليفـــة  بـــن  خالـــد  الشـــيخ   وقـــال 
العـــراق  تديـــر  اليـــوم  إيـــران  إن  خليفـــة 
كامـــل  وإن  وأمنيـــا،  وعســـكريا  سياســـيا 
قبضتهـــا،  تحـــت  واقعـــة  الرافديـــن  بـــالد 
ولـــوال ظهور بعـــض المقاومة الســـنية، وهي 
مقاومـــة غيـــر متطرفـــة، النتهى أمـــر العراق 
إليها. كما أن بزوغ تنظيم داعش جعل األوراق 
تختلـــط، حتـــى أصبـــح العالم اليـــوم يعتبر 
أن الســـنة هم المتطرفـــون واإلرهابيون دون 
غيرهم، فيما تم إخراج الشيعة من هذه الدائرة، 
والتعامل معهم على أن ال عالقة لهم باإلرهاب 
بل هم مســـتهدفون مثل باقي شـــعوب العالم، 
بتوجيـــه  لـــألوراق  خلـــط  هنـــاك  وبالتالـــي 
وإدارة إيرانية تحت قيادة الحكومة العراقية. 
وبالعودة إلى مواقـــف الحكومة العراقية 
ســـتجدها مواقـــف تابعـــة إليران ســـواء في 
سياســـتها الداخليـــة أو الخارجيـــة واألمنية 
بالفعـــل  العـــراق  فـــإن  وبالتالـــي  كذلـــك، 
يتحـــول تدريجيـــا إلـــى الســـيادة اإليرانية، 
وما يجـــري على الســـاحة هناك هـــو تطهير 

لبعـــض المناطق من الســـنة وإعادة تســـكين 
للشـــيعة، ومـــا يجري كذلـــك في ســـوريا من 
تســـكين لعناصـــر شـــيعية بعضهـــا إيراني 
وبعضها أفغاني وباكســـتاني وعناصر أخرى 

شيعية عراقية عربية.
وحول موقف دول التعاون الخليجي، رأى 
أن دول الخليـــج تركت في الســـنوات العشـــر 
الماضية ســـاحات كثيرة خالية بمنطق حسن 
النوايا، فاستطاعت إيران أن تستغلها ومنها 
العـــراق، فبعـــد ســـقوط نظام صدام حســـين 
واشـــتعال الحرب في العراق، لم يكن لدى دول 
الخليج نوايا للســـيطرة على العراق أو جعله 
منطقة نفوذ تابعة لها، وهذه النوايا الحســـنة 
اســـتغلتها إيران جيدا، عبر ســـد هذا الفراغ 
السياســـي الذي تركته دول الخليج والمنطقة 
العربيـــة ككل في العراق، وتغلغلت حتى ظنت 
أنهـــا ملكت األمر، لكن ”عاصفة الحزم“ أوقفت 
هـــذا الزحف اإليراني. فطهـــران اآلن في حالة 
صدمة، حيث لـــم تتوقع أن الـــدول الخليجية 
والعربية سوف تتحد لتتخذ مثل هذا الموقف 
التحالفي الموحد، بل إن هناك هوسا وتخوفا 
إيرانيا من أن يمتد هذا التحالف الموحد الذي 
أبدته دول التحالف العربي، بما في ذلك مصر 
والمغـــرب واألردن ودول الخليج، ليعمل على 

وقفها في سوريا والعراق.
وأوضح أن اإلعالن عن التحالف اإلسالمي 
هـــو إعالن عن مكافحة اإلرهـــاب بأياد عربية، 
ألنـــه واقع فـــي أراض عربية ومـــن قبل بعض 
المتطرفيـــن العـــرب، وبالتالـــي نحـــن أولـــى 
بمكافحـــة هذا الفكـــر المتطرف الـــذي تتبناه 
بعـــض الـــدول غيـــر العربية. فهـــذا التحالف 
سوف يؤكد أن اإلرهاب ليس منهج هذه الدول 
العربية واإلســـالمية وليس منهج اإلسالم بل 
هو منهج الدول التي لها أطماع توســـعية في 
المنطقـــة. ويرى الشـــيخ خالد بـــن خليفة أن 
الدول التي تخضع للســـيطرة اإليرانية ومنها 
ســـوريا والعراق وبعض الدول األخرى، تمثل 
دليال قاطعا علـــى أنها ال ترغب في حل قضية 

اإلرهاب بل تستغل اإلرهاب كأداة للسيطرة.

المكافحة الثقافية لإلرهاب

وطالب الشـــيخ خالد بـــن خليفة آل خليفة 
التطـــرف  بمكافحـــة  المعنيـــة  المؤسســـات 
واإلرهـــاب، على اختـــالف مكوناتهـــا، داعيا 
جهودهـــا  ومضافـــرة  االتحـــاد  إلـــى  إياهـــا 
والتكامـــل فـــي مـــا بينهـــا لمواجهـــة هـــذا 
الدينيـــة  المؤسســـات  إن  وقـــال  الخطـــر، 
اإلرهـــاب،  مكافحـــة  تســـتطيع  لـــن  وحدهـــا 
وكذلـــك المؤسســـات األمنيـــة والمؤسســـات 
الفكريـــة والثقافيـــة، لذا يجـــب أن تعمل كلها 
مشـــتركة على اجتثـــاث هذه اآلفـــة، وبالتالي 
يجـــب أن تكـــون هنـــاك جوانـــب مـــن هـــذا 
الفكـــري  الملتقـــى  خـــالل  فمثـــال  التكامـــل. 
الحضـــاري الـــذي نظمته الرابطـــة المحمدية 
للعلماء مـــع مكتبة اإلســـكندرية، كان ال بد أن 

يشـــارك فيه ممثلون عن المؤسســـات األمنية 
والمؤسسات الشـــبابية والجامعات وغيرها، 
الدينيـــة  المؤسســـات  تعمـــل  أن  يمكـــن  وال 
لوحدها وكذلك ال يمكن أن تعمل المؤسســـات 
الفكريـــة لوحدهـــا دون االســـتفادة مـــن رؤى 

وأفكار المؤسسات األخرى. 
ويجـــب أال نغفـــل عـــن دور المؤسســـات 
التكنولوجيـــة ذات األبعـــاد التقنية والعلمية 
لشـــبكات  الرئيســـية  األدوات  تضـــم  التـــي 
التواصـــل االجتماعي على اإلنترنت وتشـــكل 
محطة الســـتهداف الشـــباب، إضافـــة إلى أن 
الشـــباب يجـــب أن يكون ممثال فـــي المحافل 
الفكريـــة والدينيـــة التي تدور حـــول مكافحة 
التطـــرف، فهـــذه المؤتمرات مهمـــة جدا لكن 
ينقصها مداخالت ومشاركات الجهات األخرى 
المعنيـــة، فاإلرهاب يعني كل أطراف المجتمع 
بدءا من األسرة والمؤسسات األمنية والدينية 

والفكرية والجامعات وغيرها.
وقـــال الشـــيخ  خالد بن خليفـــة آل خليفة 
البحريـــن  فـــي  الثقافـــي  عيســـى  مركـــز  إن 
مـــع  علميـــة  شـــراكة  تكويـــن  إلـــى  يســـعى 
الرابطـــة المحمدية للعلماء فـــي الرباط وذلك 
بالنظـــر إلـــى تماثـــل األهداف خاصـــة خالل 
الســـنوات القادمـــة، فنحـــن في هـــذا المركز 
نركـــز على ظاهرة التطـــرف كما هو الحال في 
الرابطـــة ولهذا فنحن نكمـــل بعضنا البعض، 
حيـــث أن الرابطة تركز علـــى الناحية الفكرية 
لمكافحة اإلرهاب، فـــي حين يركز المركز على 
حماية الشـــباب من التطرف والعنف والوقوع 
فـــي قبضـــة منظمـــات إرهابية مثـــل داعش، 
وبالتالـــي هـــذا التكامـــل يجعل مـــن األهمية 
بمكان وجود شراكة بين هاتين المؤسستين، 
ومشـــاركتنا هنـــا فـــي الربـــاط هي مشـــاركة 

تكميلية لهذه الجوانب.
وأضـــاف أن المركـــز أقـــام الكثيـــر مـــن 
الفكـــر  لمكافحـــة  والنـــدوات  المحاضـــرات 
المتطرف واإلرهاب، وســـيكون عـــام 2016 في 
وتحت  البحرين عام ”شـــباب ضد التطـــرف“ 
هذا الشـــعار ســـوف نقيم فـــي النصف األول 
من العام ما ال يقل عـــن ثالثة مؤتمرات فضال 
عـــن النـــدوات، كمـــا ســـنطلق حلقـــات فكرية 
تحت عنـــوان ”عاصفة الفكـــر“ تناقش قضايا 
التطـــرف واإلرهاب من منظـــور دول التحالف 
العربـــي بمشـــاركة مفكرين واســـتراتيجيين 
متخصصيـــن فـــي مكافحة اإلرهـــاب من دول 
الخليـــج ومصر والمغـــرب واألردن، وبالتالي 
ســـيكون عـــام 2016 عامـــا حافـــال باالهتمام 
بالشـــباب لحمايته من آفـــات الفكر المتطرف 

واإلرهــــاب. وأوضح أن من بيــــن المؤتمرات 
المبرمجة ســــيكون هناك مؤتمر نوعي يشارك 
فيه شــــباب من 14 جامعة بحرينية، وسيكون 
هــــؤالء هم المنظمون والمتحدثــــون والرعاة، 
ولــــن يكــــون هنالك مفكــــرون أو فالســــفة بل 
ســــيكون أغلب الممثلين من فئة شــــباب وهم 
من سيتحدثون إلى غيرهم من الشباب. ونحن 
نعتقد أن هذا التفاهم والتواصل بين الشباب 
ســــيكون أنجع وأكثــــر تأثيرا، حيــــث الحظنا 
أنــــه في حــــال تقديم محاضرات مــــن مفكرين 
وفالســــفة إلــــى الشــــباب، فإنهــــم يعتبــــرون 
أنها أفــــكار ال تصيــــب عقولهــــم، على خالف 
محادثــــة الشــــاب المثقــــف والمســــتنير مــــع 
زميله الشــــاب بنفــــس العقليــــة والفكر، وبال 
شــــك ســــيكون التأثير أكبر وأكثــــر عمقا. وقد 
الحظنــــا ذلك فــــي األدوات التي يســــتخدمها 
تنظيم داعش في اســــتقطاب الشــــباب، حيث 
يوظف شــــبابا للعمل على شــــبكات التواصل 
االجتماعي بهــــدف الوصول إلــــى غيرهم من 
الشباب ومخاطبتهم وزرع أفكارهم المتطرفة.
ورأى الشــــيخ خالد بن خليفــــة آل خليفة 
أنــــه ال تزال هنــــاك ثغرات كثيــــرة في الحرب 
ضــــد اإلرهــــاب مــــن قبــــل المثقفيــــن، فالزلنا 
كمثقفين ومفكرين في خانة التنظير وابتعدنا 
السياســــية  العمليــــة  الحلــــول  عــــن  كثيــــرا 
المباشــــرة، لــــذا يجــــب علــــى المثقفيــــن بذل 
جهــــود أكبر فــــي التواصل مع المؤسســــات 
الدينية لكي يكتمل الدور ونســــتطيع التغلب 
علــــى األفــــكار المتطرفــــة، ألنك لن تســــتطيع 
أن تهــــزم التطرف  دون ســــالح فكــــري.  وكما 
هو واضــــح فإن التطــــرف اآلن أصبــــح يمتد 
إلــــى بيوتنا ويخاطــــب أبناءنا عبر وســــائل 
كثيرة منها التقنيــــات التكنولوجية الحديثة 
وبالتالــــي  االجتماعــــي،  التواصــــل  وأدوات 
وجب محاربتــــه فكريا أيضــــا بتقنيات عالية 
كما أنه  يجب تحصين الشــــباب واالســــتماع 
إلى آرائهــــم وأفكارهم وأن نهّيئ لهم األرضية 

الخصبة لالعتدال ألنهم هم المستهدفون.

[ طهران استغلت الفراغ العربي في بغداد بعد سقوط صدام حسين [ البحرين تعلن 2016 عام {الشباب ضد التطرف}
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: إيران تمول اإلرهاب الشيعي والسني في العراق

شــــــدد الشــــــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 
ــــــاء واملدير  ــــــس األمن ــــــس مجل ــــــب رئي نائ
ــــــذي ملركز عيســــــى الثقافي مبملكة  التنفي
ــــــى أن إيران هي املســــــؤولة  ــــــن، عل البحري
عن اإلرهاب الشــــــيعي والســــــني باملنطقة 
ــــــى غــــــرار العراق وســــــوريا.  ــــــة عل العربي
وأشــــــار، في حوار معه على هامش مؤمتر 
"في نقــــــض أســــــس التطــــــرف ومقوالته: 
ــــــم بالرباط، إلى  وجتــــــارب"، أقي مقاربات 
ــــــت من اســــــتغالل الفراغ الذي  أنها متكن
تركته الدول العربية في بالد الرافدين إثر 
سقوط صدام حسني كما يجب في اجتاه 
تعميق نفوذها في هذا والعمل على تغذية 
اإلرهاب بكافة أشكاله، داعيا إلى ضرورة 
تضافر جهود املؤسسات الفكرية والدينية 
واألمنية والتكنولوجية في ما بينها ملواجهة 

اإلرهاب والتغلب عليه. 

االتحاد لكسر اإلرهاب

األربعاء 2015/12/30 - السنة 38 العدد 610141

في 
العمق

دور  عــــن  ــل  ــف ــغ ن ال  أن  يـــجـــب 
املـــؤســـســـات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الرئيسية  األدوات  تضم  الــتــي 

لشبكات التواصل االجتماعي

◄

فـــي حـــال تقديم محاضـــرات من 
مفكرين وفالســـفة إلى الشباب، 
فإنهـــم يعتبـــرون أنهـــا أفـــكار ال 

تصيب عقولهم

◄

الراية عراقية والنفوذ إيراني

«نـــرى أن العـــراق أصبح يعتمد أكثر فأكثر على إيران وعلى امليليشـــيات التي تدربها 
طهران في قتال تنظيم الدولة اإلسالمية}.

كريستوفر ديكي
محرر دايلي بيست

«هـــؤالء اإلرهابيون (داعش) يمارســـون قســـوة ليـــس لها نظير، فهـــم يعدمون األســـرى ويفتكون 
باألطفال ويستعبدون ويغتصبون النساء ويجبرونهن على الزواج، كما هددوا أقلية دينية باإلبادة}.
باراك أوباما
الرئيس األميركي

k تنظيـــم داعـــش ال يهاجـــم أي مصالـــح إيرانية في 
العراق أو ســـوريا وال يهاجم الجيش السوري، بل يركز 
علـــى تصفية الســـنة وتهجيرهم وإعـــادة إيوائهم في 
مناطق محددة والهجـــرات المتدفقة غربيا وعربيا من 

العراق وسوريا هي في الحقيقة هجرة سنية

الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة



7 األربعاء 2015/12/30 - السنة 38 العدد 10141

  دول شمال أفريقيا تفرض حضورها في معادالت 2015

[ استحقاقات انتخابية في مصر والمغرب وإرهاب يعرقل تقدم تونس [ أزمات في الجزائر وحوارات معطلة في السودان وموريتانيا

في 
العمق

} القاهــرة - حفـــل عـــام 2015 بالعديـــد مـــن 
األحـــداث الســـاخنة في مصر، فيمـــا أبدى عدد 
من الخبراء سألتهم ”العرب“ تفاؤلهم باستقرار 
الوضع السياســـي الداخلي فـــي العام الجديد، 

مع بدء انعقاد جلسات البرلمان.
ومّثلـــت االنتخابـــات البرلمانيـــة إنجـــازا 
سياســـيا للدولـــة المصرية في ظـــل المعوقات 
القانونية المتعددة التي حالت دون إجرائها في 
السابق، حيث كانت المحكمة الدستورية قررت 
في يناير الماضي تأجيل االنتخابات بناء على 
الطعـــون المقدمة ضد قانـــون تنظيمها، ما دفع 
البعض للتشـــكيك في جدية الدولة الســـتكمال 
خارطة الطريق واتهامها بالرغبة في االستئثار 

بالسلطة.
انتهـــاء  عقـــب  تصاعـــد  الـــذي  الحديـــث 
االنتخابـــات حول شـــكل التحالفـــات المتوقعة 
داخـــل مجلس النـــواب الجديد، كان اســـتكماال 
ألحاديث مشابهة بدأت منذ شهور طويلة تعليقا 
على ”لعبة الكراســـي الموسيقية“ بين مكونات 
العملية السياســـية، ونشـــوء الحاجـــة لتكوين 
تحالفات سياسية لمواجهة هيمنة تيار اإلسالم 

السياسي على الشارع.
وأبرز نتائج السجاالت التي جرت تحت هذا 
العنوان كانت وأد أي إمكانية إلجراء تسوية مع 
تيار اإلسالم السياسي، وفي القلب منه جماعة 
اإلخـــوان بعد صدور بعض األصـــوات الداعية 

للمصالحة.
واعتبـــر هشـــام النجـــار، المتخصص في 
شؤون الحركات اإلسالمية أن السبب الرئيسي 
في تراجع الحديث عـــن المصالحة، هو جنوح 
اإلخوان لمحور “ تركيا – قطر“ رابطا مســـتقبل 
الحديث عن إجرائها بتطورات الوضع اإلقليمي 
خاصـــة الملـــف الســـوري وما يجـــري فيه من 

تحوالت وتداخالت بين القوى اإلقليمية.

وقابـــل النجاحـــات الجدليـــة فـــي قضايـــا 
مصـــر  إدارة  فـــي  ملحـــوظ  تقـــدم  الداخـــل، 
لعالقاتها الخارجية، حيث اســـتطاعت كســـب 
ثقـــة المؤسســـات الدولية في أكثر من مشـــهد 
أبرزهـــا حصول القاهرة علـــى عضوية مجلس 
األمن من خالل مقعد غير دائم عن قارة أفريقيا. 
وهذا األمر اعتبره عبدالمنعم المشـــاط، أستاذ 
العلوم السياســـية بجامعة القاهـــرة، من أبرز 
مشاهد 2015 ويعكس مدى ثقة اإلقليم في تمثيل 
الدولـــة له، مؤكدا، لـ“العـــرب“، أنه يمكن للدول 
غيـــر دائمـــة العضوية أن تكون مؤثرة، ســـواء 
من خـــالل االمتناع عن التصويت أو االعتراض 
أو الموافقـــة، كما تملك القـــدرة في التأثير على 
أغلبيـــة الثلثيـــن وعليهـــا مســـؤولية أخالقية 

لتمثيل مصالح هذا اإلقليم.
المواجهة مع اإلرهاب كانت العنوان األبرز 
للدولـــة المصرية في 2015، خاصة في ســـيناء 
التي ينشـــط فيهـــا تنظيم والية ســـيناء التابع 
لتنظيـــم داعش، وقـــد بلغت ذروتهـــا في يوليو 
الماضـــي بمحاولة عناصر التنظيم مهاجمة 15 
كمينـــا أمنيا مصريا في رفـــح تمهيدا إلعالنها 

والية تابعة لداعش.
واعترف مجدي البســـيوني، مســـاعد وزير 
الداخلية األســـبق، لـ“العرب“ أن عام 2015 شهد 
في بداياته نشـــاطا ملحوظا للتيارات المتطرفة 
مّكـــن الجماعـــات اإلرهابية مـــن تحقيق بعض 
الخســـائر فـــي صفـــوف المؤسســـات األمنية، 
بسبب الدعم المادي واللوجيستي الذي تتلقاه 

من دول إقليمية.
ولم تقتصر المواجهات بين الدولة واإلرهاب 
على سيناء، وإنما كانت هناك مواجهات أخرى 
على الحدود الغربية لمصر، حيث نشبت معارك 
ال تقل شراسة بعدما أقدم داعش على بث صور 
لعمال مصريين أقبـــاط يرتدون مالبس اإلعدام 
البرتقاليـــة موثوقي األيـــدي ويقتادهم ملثمون 
على شـــاطئ البحر في ليبيا قبل إعدامهم على 

الهواء مباشرة.
وتزامنت مع المواجهات المســـلحة سلسلة 
تفجيـــرات في عدة محافظـــات داخل مصر، كان 
أبرزهـــا وأخطرها حادث اغتيـــال النائب العام 
هشام بركات في شهر يونيو في تفجير استهدف 

موكبه في حي مصر الجديدة بالقاهرة.

سنة النجاحات املغربية

ســـنة  للمغـــرب  بالنســـبة   2015 شـــكلت 
التحديـــات واآلفـــاق علـــى كافة المســـتويات 
سياســـيا وأمنيا واجتماعيا، أحداث ســـتكون 

لبنة أساسية لما ستشهده السنة القادمة 2016. 
وقـــال خبراء لـ“العرب“ إن ســـنة 2015 يمكن أن 
نطلق عليها لقب عام االنتخابات، حيث شـــهد 
المغرب هذا العام إجراء أول انتخابات محلية 

وجهوية في ظل دستور 2011.
وقال رئيس المرصد المغربي للسياســـات 
العمومية، رضا الهمـــادي، لـ“العرب“، إن عهد 
فوضى االنتخابات انقضى بعدما بدأت مرحلة 
جديدة في السياسة بالمغرب، بدأ يتشكل فيها 

حد أدنى من المنطق في تصويت المواطنين.
وتوقـــع أســـتاذ العلـــوم السياســـية بكلية 
أن  بلقاضـــي،  ميلـــود  بالربـــاط،  الحقـــوق 
االنتخابات التشـــريعية ســـنة 2016 ســـتكرس 
نتائج االنتخابات الجماعية والجهوية. بدوره، 
أوضح عبدالرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم 
السياســـية بجامعة محمد الخامـــس بالرباط،  
لـ“العـــرب“، أن أحـــد الرهانات المؤسســـاتية 
المرتبطـــة باالنتخابـــات المحليـــة والجهوية 
تتمثل في تنزيل هندســـة ترابيـــة جديدة تنقل 
مزيدا من أدوات ممارســـة القرار والموارد من 

الدولة إلى المجالس الجماعية والجهوية.
علـــى صعيـــد السياســـة الخارجيـــة يرى 
الخبـــراء أن 2015 هـــو عام المغـــرب بأفريقيا، 
حيث عززت الرباط تواجدها المكثف من خالل 
عدة مرتكـــزات اقتصادية وسياســـية وتنموية 
ودينيـــة، ألجل تنميـــة البلـــدان األفريقية عبر 
توسيع برامج الشراكة االقتصادية والصناعية 

خصوصا مع دول غرب أفريقيا.
وقال محمد شـــهيد أســـتاذ الفكر اإلسالمي 
بجامعة الحســـن األول بوجـــدة، لـ“العرب“، إن 
تلك المرتكزات عّمقت بشكل كبير وغير مسبوق 
التواجد المغربي في أفريقيا ما أدهش الجميع، 
ولوحـــظ ذلك من خالل زيـــارة العاهل المغربي 
لدول من قبيل الســـنغال ومالي وساحل العاج 
والغابون وغينيا بيســـاو. واعتبـــر الكثير من 
المراقبين أن دفاع المغرب على مصالح القارة 
األفريقية قديم وســـيتم تعزيـــزه في العام 2016 

كونه من أولويات السياسة الخارجية للرباط.
الملف اآلخر الذي ميز السياســـة المغربية 
فـــي 2015، كان االمتيـــاز األمنـــي فـــي مقارعة 
اإلرهـــاب، حيث نجـــح المغرب فـــي ربح رهان 
تأميـــن حـــدوده وأمنـــه الداخلي مـــن الخطر 
اإلرهابـــي، واســـتطاعت األجهـــزة األمنيـــة أن 
تحقق التفوق في هذا المجال بشهادة مجموعة 

من الدول األوروبية وغيرها.
وقـــال الباحـــث المغربـــي فـــي الحـــركات 
اإلســـالمية، عبداإللـــه الســـطي، لـ“العرب“، إن 
المغرب انخـــرط منذ بداية األلفيـــة الثالثة في 
مكافحـــة اإلرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة عبر 
مجموعة من اآلليات التشريعية والمؤسساتية 
تكللـــت خـــالل ســـنة 2015، بتأســـيس المكتب 
المركـــزي لألبحـــاث القضائية التابـــع لإلدارة 
المركزيـــة لمراقبـــة التراب الوطنـــي المعروف 
المغـــرب. وأضاف  اختصـــارا بـ“إف بـــي أي“ 
أن السياســـة األمنيـــة التي اعتمدهـــا المغرب 
ســـاهمت في تحصينه من التهديدات اإلرهابية 
عبـــر توقيـــف العديد مـــن الخاليـــا المتطرفة 

خصوصـــا خالل العام 2015 والتي كانت تعتزم 
القيام بعمليات تخريبية.

وشـــدد عبدااللـــه الســـطي، فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، على أن المغرب خالل ســـنة 2015 
اســـتطاع أن يبرهـــن فـــي ظل حالة الهشاشـــة 
األمنيـــة التـــي تعرفهـــا معظم بلـــدان المنطقة 

العربية بأن له منظومة أمنية متطورة.

عام اإلرهاب في تونس

على خالف المغرب، الذي نجح في تحصين 
نفسه ضّد اإلرهاب، فشلت تونس، التي ال تزال 
تشهد تداعيات ثورة 14 يناير 2011، في مواجهة 
التهديـــدات اإلرهابية بل بالعكـــس كانت هذه 
الســـنة ســـنة ”اإلرهاب“ بامتياز، حيث شهدت 

البالد أكثر الهجمات دموية في تاريخها.
من بين هـــذه العمليات الهجـــوم اإلرهابي 
على متحف بـــاردو في 18 مـــارس 2015، خلف 
الهجـــوم 22 قتيال إضافة إلى المســـلحين و45 
جريحـــا وتـــم احتجـــاز حوالـــي 200 ســـائح، 
والهجوم المسّلح الذي استهدف فندق إمبريال 
مرحبا في المنطقة السياحية المشهورة مرسى 
القنطاوي في مدينة سوســـة في تونس، وخلف 
الهجوم حوالي 40 قتيال (من بينهم المســـلح) 

أغلبهم من السياح و38 جريحا.
وعلى المســـتوى السياسي، نجحت تونس 
فـــي أن تتصدر مؤشـــر الديمقراطية في الدول 
العربية، حســـب أحدث تصنيـــف للديمقراطية 
فـــي العالم، فيمـــا يقول التونســـيون إن حرية 
التعبير هي المكســـب الوحيد الذي خرجوا به 
من الثورة، أما المطالـــب االجتماعية فتحّولت 
إلى األســـوأ. وتوّدع تونس سنة 2015 على وقع 
أزمـــة داخلية تهز أكبر حزبين في البالد، حركة 
النهضة اإلســـالمية وحركة نـــداء تونس. وقد 

ألقـــت أزمة األحزاب بظاللها على الوضع العام 
في البالد.

خريف الجنراالت في الجزائر

الجـــارة الجزائريـــة لم تكن ســـنتها واعدة 
أيضـــا، فقـــد كانـــت ســـنة اقتصادية كبيســـة، 
شـــعبيا و“ســـنة  ووصفت بســـنة ”التقشـــف“ 
ترشـــيد النفقات“ رســـميا، وذلك بسبب تراجع 

أسعار النفط في السوق الدولية،.
وعلى المستوى السياســـي تواصل الجدل 
وصـــف  فيمـــا  والحكومـــة،  المعارضـــة  بيـــن 
خبراء هذه الســـنة بأنها ”خريـــف الجنراالت“، 
حيث تصدر قـــرار إحالة الفريـــق محمد مدين، 
المعروف بالجنـــرال توفيق، قائـــد المخابرات 
القوي إلى التقاعد في سبتمبر الماضي واجهة 
األحداث فـــي الجزائر ووصفته وســـائل إعالم 
محلية ومراقبون بـ“الزلزال السياســـي“، وذلك 
ضمن سلســـلة تغييرات غير مســـبوقة شهدتها 
المؤسسة العســـكري، بدأت عام 2013 وشهدت 
ذروتهـــا خالل عـــام 2015، ووصلت حد محاكمة 

جنراالت سابقين. 
وبينمـــا يقـــول موالـــون للحكومـــة إن هذه 
التغييرات جـــاءت لتعزيز أســـس دولة مدنية، 
تؤكد أحزاب وشخصيات معارضة أنها تعكس 
صراعا في هرم السلطة بين الرئاسة وجناح في 
المؤسسة العســـكرية كان يقوده الفريق محمد 

مدين المقال من قيادة المخابرات.

حوار ال يتقّدم في موريتانيا والســـودان

مـــع نهاية العـــام 2015 ال تبدو المؤشـــرات 
في موريتانيـــا واضحة نحو تقدم لحوار ينهي 
األزمة السياسية، في ظل جو سياسي مشحون. 

وقـــد مّثل موضـــوع الحـــوار بيـــن المعارضة 
والنظـــام  أبرز الملفات السياســـية خالل العام 
2015. وكان التعثـــر أبرز ســـمة تقترن بمســـار 
هذا الحوار، فلم تكد تظهر مؤشـــرات على قرب 

إطالقه حتى تأجل مرة اخرى
مـــع  وقفـــة  لـــه  كانـــت  الســـودان  بـــدوره 
االنتخابات الرئاسية، التي انتهت في 27 أبريل 
الماضي، بوالية رئاســـية جديـــدة للرئيس عمر 
حسن البشير. وبعد أن اطمئن على أنه سيبقى 
في كرسي الرئاسة لخمس سنوات أخرى، أعلن 
البشـــير عن اســـتعداده للجلوس علـــى طاولة 
الحوار الوطني. لكن الخبراء يشككون في نوايا 
الرئيس ويتوّقعون أن يشـــهد السودان أحداثا 

أكثر زخما في العام القادم.
 ورغـــم أن معظـــم األحـــداث غلبـــت عليها 
أن  إال  المتعـــددة،  والمصاعـــب  التحديـــات 
اســـتقراء البعض ألحداث العام الجديد يكشف 
عـــن توقعات بأن يكون أكثـــر توازنا في العديد 
من المجاالت، ســـواء السياسية أو األمنية، في 

منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط.

محمد بن امحمد  * إعداد: سعيد قدري – 
وكاالت العلوي – 

ــــــف اخلبراء العام 2015، الذي يشــــــارف على االنتهاء، ضمن األعــــــوام الفارقة، في  يصّن
ــــــث دخلت دول املنطقة، املغاربية  العالم عموما وفي منطقة شــــــمال أفريقيا خصوصا، حي
بالتحديد، منذ ســــــنة 2011، دائرة التأّثر والتأثير في ما يجري في الشرق األوسط، وفيما 
جنــــــح بعضها في أن يكون رقما صعبا، تلّهى البعض اآلخر في أزماته الداخلية وتصفية 
حســــــاباته، أما ليبيا فتبقى االستثناء األبرز في املنطقة، تليها تونس، التي ما زالت تسير 

بخطوات متعّثرة في طريق ثورتها، ويزيد من عرقلتها خطر اإلرهاب.

كل بلد بحال رئيسه ينطق

«املغرب خالل ســـنة 2015 اســـتطاع أن يبرهن في ظل حالة الهشاشة األمنية التي 

تعرفها معظم بلدان املنطقة العربية بأن له منظومة أمنية متطورة}.

عبد اإلله السطي
باحث مغربي في احلركات اإلسالمية

«حصـــول القاهرة على عضوية مجلس األمن من خالل مقعـــد غير دائم عن قارة أفريقيا 

يعتبر من أبرز مشاهد 2015 ويعكس مدى ثقة اإلقليم في تمثيل مصر له}.

عبد املنعم املشاط
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

مجدي البسيوني:

2015 شهد في 

بداياته نشاطا ملحوظا 

للتيارات المتطرفة

حصاد العالم في 2015

 [ 13 مـــارس: مجلـــس األمـــن يوافـــق 
باإلجمـــاع على قرار اســـتمرار حظر تصدير 

السالح إلى ليبيا.
 [ 12 مايـــو: رئيـــس الـــوزراء الليبـــي 
املعترف بـــه دوليا عبداللـــه الثني ينجو من 
محاولة اغتيـــال تعرض لهـــا موكبه مبدينة 

طبرق شرقي البالد.
[ 6 أغســـطس: األمم املتحدة تعلن جولة 

جديدة من محادثات السالم.
[ 18 أغســـطس: جامعة الـــدول العربية 
تدعـــو األمم املتحدة إلى رفع حظر التســـليح 
املفـــروض على اجليش الليبي كي يتمكن من 

مكافحة بتنظيم الدولة اإلسالمية.
[ 10 أكتوبـــر: البرملان الليبي املعترف به 
دوليا ميدد فترة عمله حتى يتمكن من تسليم 

السلطة إلى جهة منتخبة جديدة.
[ 20 أكتوبـــر: الواليـــات املتحدة وخمس 
دول أوروبيـــة تدعو الفصائـــل املتناحرة في 
ليبيـــا إلـــى قبول مقتـــرح مـــن األمم املتحدة 

بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
[ 27 أكتوبـــر: البرملان الليبي املعترف به 
دوليا يفشـــل في إقرار مقتـــرح لألمم املتحدة 
بتشـــكيل حكومة وحـــدة بعد رفـــض غالبية 

أعضائه للمقترح.
[ 13 ديســـمبر: املجتمـــع الدولي يطالب 
أطـــراف الصراع الليبي خـــالل محادثات في 
روما بوقـــف فوري إلطالق النـــار والبدء في 

محادثات سالم.
[ 16 ديســـمبر: رئيســـا البرملـــان الليبي 
املعتـــرف بـــه دوليـــا عقيلـــة صالـــح واآلخر 
املنتهيـــة واليته نوري أبوســـهمني يجتمعان 
ألول مره فـــي مالطا للتباحث حول تشـــكيل 
حكومة وفاق وطني حتت مظلة األمم املتحدة.

[ 17 ديســـمبر: ممثـــالن عـــن الســـلطة 
املعتـــرف بها دوليـــا واألخـــرى املوازية في 
ليبيا يوقعان في املغرب اتفاق سالم لتشكيل 
حكومة وفاق وطني حتت مظلة األمم املتحدة.

[ 23 ديسمبر: اعتمد مجلس األمن الدولي 
قرارا يؤيد االتفاق السياسي الليبي الذي مت 

التوصل إليه في الصخيرات.

أبرز أحداث ليبيا
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} تنتهي السنة 2015، تماما كما بدأت. 
تنتهي باإلرهاب بأبشع صوره المتمثل في 
عملية تبادل سكاني من منطلق مذهبي في 
سوريا. تنتهي السنة وسط خوف كبير من 

.2016
كانت نهاية 2015 بداية تاريخ جديد 
للمنطقة وفتحا لصفحة جديدة عنوانها 

التطهير المذهبي برعاية دولية.
ما شهدته السنة الماضية ينبئ بسنة 

حبلى باألحداث المرعبة، خصوصا في 
سوريا التي تحّولت ”ساحة“ اختبار 

وتجارب لكّل األسلحة، خصوصا بعدما 
بدأت إيران تمارس لعبة التطهير المذهبي، 

فيما يعتقد فالديمير بوتين أن هذا البلد 
صار الحقل األفضل لفعالية األسلحة 

الروسية وتنفيذ مناورات بالذخيرة الحّية 
تطلق على ناس حقيقيين.

من أعجبته 2015، سيغرم بـ2016 التي 
ستكّرس وجود مجموعة من الدول العربية 
الفاشلة في المنطقة ودولة واحدة ما يزال 

في اإلمكان إنقاذها. هذه الدولة الممكن 
إنقاذها هي لبنان.

سيكون مطلوبا إنقاذ لبنان في 2016، 
على الرغم من دخول المنطقة مرحلة جديدة 
هي مرحلة التطهير المذهبي العلني وعلى 

الرغم من أن الثمن الذي سيتوجب دفعه 
سيكون غاليا. ما نشهده حاليا في سوريا، 
في الزبداني وفي كفريا والفوعة تحديدا، 
تطّور في غاية الخطورة يعطي فكرة عّما 

ينتظر الشرق األوسط، كما يعطي فكرة عن 
وجود قوى خارجية تعمل على تفتيت دول 

اإلقليم، على رأسها سوريا. هناك تهجير 
لسّنة من مناطق محّددة تشّكل امتدادا 

لنفوذ ”حزب الله“ في لبنان وتهجير لشيعة 
في مناطق سورية معّينة معّرضة لمجازر، 

وهناك انتقال لـ“داعش“ من منطقة إلى 
أخرى بموافقة النظام، ممّثال بالقيمين 

عليه في موسكو وطهران طبعا، ورعايته. 
تكّشفت أخيرا لكّل من لديه أدنى شك في 

ذلك العالقة العضوية بين النظام السوري 
وإرهابه. و“داعش“ وكّل ما شابه ”داعش“ 
في كّل مكان حّل فيه ”الربيع العربي“، 

باستثناء المغرب واألردن.. ومصر إلى حّد 
ما، ظهرت دول فاشلة وهشاشة الكيانات 
القائمة. انكشف علنا الواقع الذي كانت 

تغطيه بالقّوة والقهر أنظمة معّينة سواء 
أكان ذلك في ليبيا أم سوريا أم تونس، التي 

ليست قصة نجاح كما يظّن بعضهم، وقبل 
ذلك في العراق حيث كانت بداية الزلزال. ال 
تزال ترددات الزلزال العراقي تتفاعل بقّوة 
منذ  الحملة العسكرية األميركية في آذار ـ 

مارس 2003 التي انتهت بإسقاط النظام.
يصعب حصر 2015 بحدث واحد. هناك 

مسلسل ال يزال في بدايته تخلله وصول 
الرعب إلى باريس. بدأت السنة باغتيال 

عدد من أفراد أسرة تحرير ”شارلي إيبدو“ 
في باريس وانتهت بمجزرة داعشية في 

قلب العاصمة الفرنسية.
لم يعد هناك من يستطيع إحصاء 

عدد حلقات المسلسل الذي شمل عمليات 
تطهير في العراق. كان التركيز فيها على 
السّنة العرب وشّنتها ميليشيات مذهبية 
مدعومة من إيران.. وتهجير مئات اآلالف 
من السوريين في اتجاهات مختلفة، من 

بينها أوروبا.

ما نشهده حاليا أكبر مأساة عالمية 
منذ الحرب العالمية الثانية، في ظّل إدارة 

أميركية اختارت دور المتفّرج عن سابق 
تصّور وتصميم.

تستمّر المأساة على خلفية توقيع 
االتفاق في شأن الملّف النووي اإليراني 
والتدخل العسكري الروسي في سوريا. 

يثير التدخل الروسي الكثير من األسئلة، 
خصوصا أن ال أفق له في المدى البعيد 

باستثناء إغالق األراضي السورية 
وموانئها في وجه الغاز اآلتي من الخليج.. 
واالنتهاء من الكيان السوري الذي عرفناه 

منذ منتصف األربعينات من القرن الماضي.
ماذا تريد روسيا في سوريا في وقت 

بات واضحا أن نظام بشار األسد صار في 
مزبلة التاريخ وأن إيران تعمل جاهدة من 

أجل وضع قسم من األراضي السورية تحت 
وصايتها، عبر ربطها بدويلة ”حزب الله“ 
في لبنان وذلك من منطلق مذهبي ليس إال؟

هل تجيب 2016 عن هذا السؤال في 
وقت استطاع رجب طيب أردوغان، على 

الرغم من أخطائه الكبيرة وخطاياه 
المرتبطة بفكره اإلخواني، استعادة الكثير 

من عافيته وطموحاته إثر فوز حزبه في 
االنتخابات التشريعية ثّم إسقاط سالح 
الجو التركي لقاذفة ”سوخوي“ روسية 

اخترقت أجواء بلده؟
ال تبّشر خاتمة 2015 بالخير. يبدو 

اآلتي أعظم، ال سّيما أّن هناك غيابا تاما 
للضوابط من أّي نوع كان وانفالتا إلى 

أبعد حدود للغرائز المذهبية. في أساس 
الغياب للضوابط إدارة أميركية قّررت 

اتخاذ دور المتفّرج على األحداث في الشرق 
األوسط من جهة والمشروع التوّسعي 

اإليراني من جهة أخرى، وهو مشروع يقوم 
أساسا على االستثمار في كّل ما هو مذهبي 
في الشرق األوسط وصوال إلى اليمن الذي 

يصعب أن تقوم له قيامة يوما.
هل يستطيع لبنان حماية نفسه 

وتحصينها في مواجهة الحريق الكبير 
الذي ينهش جسد المنطقة من جهة 

والرغبة األميركية في التمّتع بمشاهدة 
الشرق األوسط يتآكل من الداخل؟

بعيدا عن التفاؤل والتشاؤم، ال بّد 
من قول األشياء كما هي. لعّل أّول ما 

يمكن قوله إّن الطريقة التي تصّرف بها 
”حزب الله“ بعد اغتيال األسير السابق 

سمير القنطار في سوريا ال تبّشر بالخير، 
ال لشيء سوى ألّن ليس ما يشير إلى 

أّن الحزب، الذي تقف خلفه إيران، على 
استعداد لتعّلم شيء من دروس الماضي 

القريب. إّنه مستعد، من دون إعارة أي 
أهمية لمصالح لبنان، لمتابعة االنغماس 
في الوحول السورية والغرق فيها إلى ما 

ال نهاية. يفعل ذلك تحت ذرائع مضحكة 

مبكية من نوع ”المقاومة“ و“الممانعة“ 
فيما حليفه الروسي على تنسيق تام في 

كّل المجاالت مع إسرائيل. يشمل هذا 
التنسيق حتى إبقاء بشار األسد في دمشق 

كي يمكنه استكمال المهمة الموكولة إلى 
النظام األقلوي الذي أسس له والده منذ ما 
قبل العام 1970، تاريخ احتكاره للسلطة في 
سوريا وتجييرها كلها لشخصه ولطائفته 

بغطاء من سنة الريف.
في نهاية 2015، الح في األفق اللبناني 
بريق أمل. الح خيار انتخاب رئيس جديد 

للجمهورية في ظل فراغ مستمر منذ 
الخامس والعشرين من أّيار ـ مايو 2014.
في السنة 2016، سيظّل السؤال الذي 
سيطرح نفسه بقّوة هل فّوت لبنان تلك 
الفرصة؟ هل كانت هناك فرصة بالفعل؟

في كّل األحوال، كشف ما مّر به لبنان 
في نهاية 2015 أن الهدف اإليراني ليس 

تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية فحسب، 
بل تغيير النظام أيضا. تريد إيران بكل 

بساطة ضمانات بأّن لبنان سيبقى تحت 
وصايتها، بعدما فقدت وحدانية وصايتها 

على النظام السوري.
يأتي التغيير في التركيبة الديمغرافية 

لسوريا والذي يرمز إليه تهجير سّنة 
الزبداني منها، ليؤكد أن 2016 سنة كّل 

المخاطر على لبنان واللبنانيين. الزبداني 
ليست بعيدة عن لبنان وتهجير أهلها عبر 
بيروت وبإشراف دولي ال يدّل سوى على 
دخول األزمة السورية، ومعها المنطقة، 

مرحلة جديدة أشّد خطورة على مستقبلها 
من أي وقت.

* إعالمي لبناني

نهاية 2015.. بداية لتاريخ جديد للمنطقة

{سياسة طهران في سوريا ترتكز على التعامل مع هذا البلد بيد فيها حل سلمي يقوم على 

التهجير والتطهير المذهبي، ويد أخرى تحرك بها جمرة الحرب بشكل دائم»

ميشيل كيلو
كاتب وسياسي سوري

{التدخـــل اإلقليمـــي والخارجي فـــي التغيرات السياســـية العربيـــة، أدى إلى إشـــاعة الفوضى 

وتقويض االستقرار األمني وتقسيم الجغرافيا وفق الطائفة والديانة}.

أميريك شوبراد
أكادميي وخبير إستراتيجي فرنسي

ما شهدته السنة املاضية ينبئ 

بسنة حبلى باألحداث املرعبة، 

خصوصا في سوريا التي تحولت 

{ساحة} اختبار وتجارب لكل 

األسلحة

إبراهيم الزبيدي
} وأخيرا حتررت الرمادي، ولكن بعد خرابها 

على أيدي الداعشيني السود والداعشيني 
البيض، وذبح املئات من أبنائها، وضياع من 
بقي منهم في البراري والوهاد، وأصبح من 

حقنا أن نتساءل:
هل حتقق حترير الرمادي بعرق جبني 

حكومة حزب الدعوة وطائراتها، ولوجه الله 
تعالى، وإميانا من املجاهدين في ”التحالف 

هم  وميليشياتهم وفتاوى سفارة وليِّ الوطني“ 
الفقيه بأن فرحتهم وكرامتهم وسالمة شرفهم 

الرفيع ال تتحقق إال بتحرير الوطن، كل الوطن، 
سنيا كان أو شيعيا، عربيا أو كرديا، مسلما 

أو مسيحيا، من الدواعش السود والبيض 
على السواء، واستعادة السيادة الوطنية، 

والدفاع عن وحدة التراب الوطني، وتطهير كل 
شبر منه داست عليه قدم همجية، وطنية كانت 

أو أجنبية، وعبثت بأمن شعبه ومصيره؟
وهل أن حترير الرمادي كان من ضمن 
خطة شاملة إلصالح ما خربه الطائفيون 

املتخلفون احملليون، والغزاة القريبون منهم 
واألبعدون؟

والسؤال األهم، هل سيشمر حيدر العبادي 
عن ساعديه فيضع النقاط الساخنة على 

احلروف الباردة، ويشخص، بشجاعة ونزاهة 
ووطنية خالصة، كل الظروف والدوافع 

واألحزاب والشخصيات احلقيقية التي كانت 
وراء سقوط الرمادي؟

طبعا، ال يوجد عراقي شريف واحد، وطني 
حقيقي، غير طائفي، وغير عنصري، وغير 

حرامي، وال خائن وعميل، لم يفرح بتحرير 
الرمادي، كما فرح بتحرير مدن صالح الدين 

وديالى ونينوى، وكما سيفرح بعودة املوصل 
العزيزة إلى أهلها بالسالمة وحسن املآب.
ولكن األهم من حتريرها إحالة الذين 

تسببوا في قتل أهلها وتشريدهم وتدمير 
منازلهم وتخريب مدينتهم وتدميرها إلى 

قضاء عادل، كبيرهم قبل صغيرهم، وسّيدهم 
قبل خادمهم، لكي تبرد أحزان الرماديني، 

وَيشفى غليلهم، وُيرد إليهم بعض ما استبيح 
من كراماتهم.

فاملعروف أن نوري املالكي، بتصرفاته 
الصبيانية احلمقاء، وقراراته الطائفية 

اخلرقاء، وأفكاره الشيطانية السوداء، أعطى 
بعض رؤساء عشائر األنبار، وبعض رجال 

الدين فيها، وجتار السياسة من أبنائها طالب 
املناصب والرواتب واملكاسب، فرصة خلداع 

اجلماهير التي تعدى املالكي عليها، لكي 
يركبوا على ظهرها. ألم يهدد بعضهم بالزحف 

إلى العاصمة لدك حصون حكامها؟
وبني عنتريات نوري املالكي وميليشياته 
وهتافات رؤوس الفتنة في الرمادي، سلمت 
الفلوجة والرمادي على طبق من دم ودموع 

إلى الداعشيني بحجة جندة املظلومني 
املعتصمني األبرياء.

ولم ننَس بعد أن الفضائيات املناضلة 
التي يرتزق أصحابها من دول اخلليج 

بأكذوبة الدفاع عن السنة أطلقت على شراذم 
الداعشيني السود صفة ثوار العشائر، وهي 

تعلم قبل غيرها، وأكثر من غيرها، بأنهم 
قتلة وإرهابيون، وبأنهم ال يقلون إجراما 
وهمجية ودموية وتخلفا عن غيرهم من 

الداعشيني البيض الذين يذبحون ويغتصبون 

ويستبيحون مدن العراق اآلمنة األخرى باسم 
الدين والطائفة واإلمامة، وهم جميعا كاذبون.

املشكلة أن في الفلوجة والرمادي كان 
هناك ثوار حقيقيون وأصحاُب مبادئ شرفاء، 
يدافعون عن أهلهم بحق ويسعون إلى انتزاع 
ما هضم من حقوقهم العادلة املشروعة، ولكن 
الغلبة كانت هناك ملسلحني تكفيريني مخربني 

يتسّترون باحلراك الشعبي واملعتصمني، 
ويتاجرون مبظلومية السنة، متاما كما تاجر 

غيرهم مبظلومية الشيعة، من األمس وإلى 
اليوم.

إن هذه الزمرة من جتار احلروب الطائفية 
املفتعلة في معسكر السنة املتشددين وفي 
معسكر الشيعة املتطرفني، قامرت بأرواح 
شباب الفلوجة والرمادي ودفعت بهم إلى 

موٍت مجاني محقق.
وقد ثبت بالتجربة وبالوقائع املثبتة، 

وعلى امتداد السنوات املاضية، أن كثيرين 
ممن كانوا يتصدرون املعتصمني، ويزايدون 

على غيرهم في خطاباتهم وهتافاتهم ضد 
طائفية نوري املالكي، في العلن، كانوا وراء 
األبواب املغلقة الهثني يتسابقون على كسب 

عفوه ورضاه.
تراهم من اخلارج وطنيني أصحاَب مبادئ 

وكرم وخلق وشهامة، لكنهم من الداخل صغار، 
منافقون، انتهازيون، أنانيون، متهالكون على 

الوجاهة، خالون من أي انتماء ألي وطن أو 
رجولة أو آدمية، متخذون من دماء الرماديني 

والفلوجيني بضاعة يبيعونها ملن يدفع، وال 
يخافون وال يستحون.

واحلقيقة التي أثبتها التاريخ املعيش أن 

الكثرة الكاثرة من أهالي األنبار ومحافظات 
املناطق الغربية األخرى مساملون متشوقون 

ليوم اخلالص، ولعودة األمن واألمان والعيش 
اآلدمي الكرمي. يبغضون اإلرهاب واإلرهابيني، 

من أية ملة، ومن أية طائفة ودين.
فمبروك ألهل الرمادي خالصهم من 

الداعشيني السود، واألمل األكبر أن تتحرر 
املوصل، عما قريب، وأن تبدأ في العراق، 
إثر ذلك ودون انتظار وال تأخير، حروب 

التنظيف والتوحيد والتحديث وإعادة اإلعمار، 
واملواجهة واملصارحة واحملاسبة. وإال فلن 

تكتمل الفرحة إذا بقي العراق وطن العموالت 
والصفقات والشعارات واحملابس والعمائم، 

والفضائيات التي تقتل القتيل ومتشي في 
جنازته، عيني عينك، وال تستحي. 

* كاتب عراقي

تحررت الرمادي، فمتى يتحرر العراق

نوري املالكي، بتصرفاته 

الصبيانية، وأفكاره الشيطانية 

السوداء، أعطى بعض رؤساء 

عشائر األنبار، وبعض رجال الدين 

فيها، فرصة لخداع الجماهير

األهم من تحرير الرمادي إحالة 

الذين تسببوا في قتل أهلها 

وتشريدهم وتدمير منازلهم 

إلى قضاء عادل، كبيرهم قبل 

صغيرهم، وسيدهم قبل خادمهم

يثير التدخل الروسي الكثير من 

األسئلة، خصوصا أن ال أفق له 

في املدى البعيد باستثناء إغالق 

األراضي السورية في وجه الغاز 

اآلتي من الخليج

خيراهللا خيراهللا
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} اعتدت أن أعالج مسألة اإلرهاب انطالقا 
من مسؤوليتنا عنه كمجتمع وثقافة ودين 

ضمنا بالطبع؛ ذلك أن ممارسة النقد تبدأ من 
الذات باعتبار أن ما يحصل لنا هو نتيجة 

أفعالنا أو عدمها، سواء على مستوى األفراد 
أو المجتمعات ومهما كانت مساهمة الخارج. 

وهذا لمواجهة عادتنا في إرجاع ما يحصل 
لنا من أحداث سيئة أو جيدة إلى الحظ أو 

المؤامرة.
من هذا المنظار غالبا ما أهملت اإلشارة 

إلى دور الغرب ما يجعل البعض يغمز من 
قناة أمثالي ويتهمنا في أقل تقدير بممارسة 

جلد الذات إذا لم يتهمنا علنا بالعمالة 
لإلمبريالية وإلسرائيل. لهذا سأخصص هذا 
المقال للتشديد على دور الغرب وسياساته 

في ظهور اإلرهاب وتفاقمه عبر التغاضي عنه 
حينا وتشجيعه حينا واستخدامه لمصالحه 

في جميع األحيان. لكن مع التشديد على 
أن استنتاجي هذا ال يهدف إلى التخفيف 

من مسؤوليتنا الوطنية وال يلغي أن مفتاح 
الحل هو في أيدينا عندما نعرف الطريق إلى 

امتالكه.
من المتفق عليه أن اإلرهاب في صيغته 

المعاصرة بدأ مع القاعدة من أفغانستان إثر 
التدخل السوفييتي العسكري للقضاء على 

طالبان. هذه ”الحركة اإلسالمية“ التي تشكلت 
من تيارين إسالميين موجودين منذ بدايات 

القرن العشرين (الوهابية وأفكار قطب والبنا 
أي اإلخوان) حظيت بتشجيع من أميركا 

وحلفائها العرب لمواجهة اإللحاد السوفييتي؛ 
ولقد تزامن ذلك مع قيام الثورة اإليرانية.

منذ البداية إذن، قدمت مجتمعاتنا األرضية 
الخصبة أو الركيزة العقدية التي عرف الغرب 

بجناحيه كيف يستغلها. هذا دون أن نغفل 
دور الغرب االستعماري سابقا واإلمبريالي 
الحقا في القيام بكل ما يسمح له بالهيمنة 

على المنطقة ومواردها. من تفكيك السلطنة 
العثمانية لتقاسم مناطقها واستعمارها وزرع 

الدولة اإلسرائيلية المحتلة وصوال إلى دعم 
الدول الوطنية الناشئة وغض الطرف عن 

ممارساتها االستبدادية طالما أمنت مصالحه. 
فالديمقراطية وحقوق الفرد وحرية التعبير 

والحريات السياسية والحق في النمو والرفاه  
تتوقف عند أعتاب حدود الدول الغربية.
هذا باإلضافة إلى تقديم التسهيالت 
للحركات اإلسالمية السلفية واألصولية 

وقياداتها في الغرب وحماية نشاط أعضائها 

من الخميني وصوال إلى أحمد عطا معّد 
تفجيرات البرجين في 11 سبتمبر2001 إلى 

دعم رموز حركة اإلخوان المسلمين والسلسلة 
مستمرة تحت شعار حقوق اإلنسان التي 

ال تطال حماية المعارضة العلمانية أو 
الديمقراطية ألنظمة االستبداد في عقر دار 

الديمقراطيات؛ ما سمح ألنظمة االستبداد هذه 
باستخدام القوانين الغربية (لندن خاصة) 

ومنظومة اإلعالم الغربي التي تتسم بالشفافية 
لمالحقة المعارضين الذين يتجرؤون على 

فضح استبداد وفساد وإجرام أنظمة الحكم 
الفاشية. ولُتسأل المعارضات السورية 
والعراقية والليبية واإليرانية عن ذلك. 

وجميعنا ما زلنا نذكر عرض وزيرة خارجية 
فرنسا، التي اضطرت لالستقالة، لمساعدة 

نظام بن علي على قمع الثورة التونسية في 
نهاية 2010.

لكن دور الغرب ال يتوقف عند ذلك، فتحت 
ذريعة محاربة اإلرهاب القاعدي الذي اتهم به 
صدام حسين تم غزو العراق وتفكيك جيشه 

والعمل على تطييفه بمساعدة إيران كي يسلم 
إليها لقمة سائغة؛ فجميعنا يذكر أن الشعب 
العراقي انتخب إياد عالوي ولكن االحتالل 
األميركي بالتعاون مع إيران فرضا المالكي 

لفترتين متتاليتين فعمل على اضطهاد السنة 
برعاية إيرانية ما أجج الصراع المذهبي 

وذهب بالعراق نحو التفتت. وهذا ما أوجد 
القاعدة حقيقة وابنها داعش. وتحت شعار 
”االنسحاب وعدم التورط العسكري“ تفرج 

الرئيس األميركي على القمع الدموي للثورة 
السورية السلمية وحرب اإلبادة على الشعب 

السوري بمساعدة إيران وغض الطرف عن 
ممارساتها في اعتماد أسلوبها الذي أجهضت 
به الثورة الخضراء في 2009. ما عسكر الثورة 

وحولها إلى أرض خصبة لإلرهاب. فلم يولد 
داعش سوى في أغسطس 2014 الذي تم 

تسليحه وتمويله من بقايا جيش المالكي 
ومن مصارف الموصل والنفط وتجارته التي 
يشترك فيها الجميع… وتم تحويله إلى غول 

يتطلب القضاء عليه ”أكثر من 10 سنوات“ كما 
أعلن الرئيس أوباما منذ البداية!

ترك الشعب السوري تحت رحمة النظام 
والميليشيات األجنبية لمصيره وضربت 

بعرض الحائط مسألة حرية الشعوب 
وكرامتها وحقها في تقرير مصيرها. لقد 

انتخب الشعب السوري األسد ”رئيسا 
شرعيا إلى األبد“! المضحك المبكي أن إيران 

وروسيا وتحت شعار ”الشعب السوري فقط 
وتصريحات ظريف  هو من يقرر مصيره“ 

في الغارديان عن إعجاز مبادئه في ”احترام 
اإلرادة الحرة للشعب السوري وحقه في 
تقرير مصيره وإدارة شؤونه؛ معارضة 

التدخل الخارجي الذي يسعى إلى فرض 
رغبات أطراف خارجة على شعب حر!“، نجد 
أنهما تفاوضان باسمه وتقرران عنه من ِمَن 

السوريين يمثله. أما الباقون، فـ“إرهابيون“! 
وهذا يجري تحت أنظار، إذا لم نقل، برعاية 
أقوى دولة في العالم وحامية الديمقراطية.

هل من المستغرب أن تشعر الشعوب 
العربية بالذل والقهر وبالكرامة المهدورة 

من الداخل والخارج؟ وهل توالد أجيال من 
”اإلرهابيين“ الراغبين في االنتقام عجيبة؟

كل ذلك يشكل اإلنزيم المساعد والغطاء 
األمثل لتمرير مشاريع االستغالل والتقسيم 

والتفتت التي تصيب الدول العربية بمساهمة 
متفاوتة من دوله العظمى من خالل وصفة 

تأجيج الصراع المذهبي السحرية.
هذا الصراع \ الكنز الذي سبق أن أشارت 
إليه صحيفة لوموند منذ أواخر مارس 2006، 

بعد أن أرسلت موفدا إلى بغداد لدراسة 
جوانب الوضع العراقي، خاصة جانب 

احتماالت الحرب األهلية فخلص الوفد إلى ما 
يلي: ”اكتشفت أميركا في العراق (وبالتالي في 
باقي الشرق األوسط اإلسالمي) سالحا أخطر 

من أسلحة الدمار الشامل: الحرب المذهبية 
داخل اإلسالم، بين السّنة والشيعة“.

لن أتوسع في جميع المجاالت لهذه 
السياسات األمنية واالستخباراتية، سبق أن 

تمت اإلشارة إلى خالصة مفادها أن داعش 
جهاز مخابرات لديه دولة، وليس دولة لديها 
مخابرات. وذلك على غرار ما كان يقال من أن 
إسرائيل جيش لديه دولة، وليست دولة لديها 

جيش.
لقد استطاعت مدينة كردية صغيرة 

التغلب على فزاعة داعش ودحرها. بينما 
تعجز التحالفات الدولية واإلقليمية وأسلحة 

دمارها الشامل عن التغلب عليها منذ ما يقرب 
السنتين. هذا دون أن ننسى اإلشارة إلى أن 

قيادات داعش هي خريجة أقبية السجون 
العراقية التي كانت تحت رعاية أميركية أو 

أخرجت من سجون األسد أو مّرت بإيران أو 
بالغرب (انظر تصريحات عضو لجنة األمن 

القومي والسياسة الخارجية في مجلس 
النواب اإليراني، محمد رضا محسني ثاني 

مؤخرا).
وما الغاية من هذه السياسات؟ فتش عن 

االقتصاد.
فلننظر إلى ما حققه االتفاق النووي، الذي 
ساعدت سياسات الرئيس األميركي بمساعدة 

إيران على  تمرير الوقت لتطوير برنامجها، 
في الوقت الذي تركت األوضاع تتدهور من 

ليبيا إلى اليمن إلى سوريا. تحت غطاء 
انسحاب أميركا وسلمية رئيسها.

النتيجة لكل ذلك: فتح أسواق إيران الخام 
أمام الغرب المتهافت على هذه السوق، وبدل 
العمل على حماية الدول العربية الحليفة له 
والذي يعقد معها اتفاقات عسكرية وأمنية 

(على غرار ما يفعل مع إسرائيل) يبتزها 
لتصرف ملياراتها على شراء السالح، األقل 
فعالية مما يقدم مجانا إلسرائيل، للدفاع عن 
أمنها. ومع انخفاض أسعار البترول يصبح 
مصير هذه البلدان تحت التهديد، إذا لم نقل 
اإلفالس فعلى األقل، الصعوبات المالية؛ ما 
ينعكس سلبا على النمو ويزيد في مآزقها 

وتدهور أوضاع شعوبها.
تدمير سوريا والعراق سوف يؤدي إلى 
استنزاف مقدرات هاتين الدولتين لسنوات 
طويلة قادمة وسوف تحتاجان إلى الغرب 

إلعادة إعمارهما.
هذا الصراع يستنزف إيران والدول 
العربية وال يستفيد منه سوى إسرائيل 

والغرب اإلمبريالي الذي تتجه نحوه األبصار 
للمساعدة على حل هذا الصراع؟

فتأملوا! 
* كاتبة لبنانية

عن دور الغرب في إنتاج داعش

منى فياض

استطاعت مدينة كردية صغيرة 

التغلب على فزاعة داعش ودحرها 

بينما تعجز التحالفات الدولية 

واإلقليمية وأسلحة دمارها 

الشامل عن التغلب عليها منذ ما 

يقرب السنتني

تحت شعار {االنسحاب وعدم 

التورط العسكري} تفرج الرئيس 

األميركي على القمع الدموي للثورة 

السورية السلمية وحرب اإلبادة 

على الشعب السوري بمساعدة 

إيران

} لم يكن الزعيم الراحل حسين آيت أحمد 
حالة جزائرية فريدة من ناحية العمل 

السياسي بعد االستقالل، ولكنه بال شك كان 
ثائرا وطنيا مخلصا، حامال لرؤية واضحة 

تركزت في الدعوة إلى الديمقراطية، في وقت 
لم تكن فيه الجزائر على مستوى رفاقه على 

استعداد للدخول في أي تعددية، وذلك يعود، 
من خالل قراءتي  للتجربة الجزائرية إلى 

أمرين، ظال متحكمين في الواقع الجزائري 
إلى غاية إقرار التعددية في دستور 23 
فبراير 1989، على خلفية تحرك الشارع 

من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية في 
أكتوبر 1988، وقد استغلت تلك األحداث 
من طرف السلطة بقيادة جبهة التحرير 

الوطني ومن المعارضة الممنوعة والخفية، 
وبفضلها وصلت الجزائر إلى تعددية 

حزبية نرى نتائجها اليوم في الصراع بين 
مؤسسات الدولة.

األمر األول: أن الجزائر عاشت في عهود 
االستعمار الفرنسي تجربة قيام األحزاب، 

وعانت من مطالبها التي لم تتعد، بحكم 
متطلبات ذلك الزمان، اعتراف فرنسا بحقوق 

الجزائريين، ومن تلك األحزاب من كان 
يراهن على انتصار قوى اليسار في فرنسا 

ووصولها إلى الحكم، وحينها سيحصل 
الجزائريون على حقوقهم، وبناء على تلك 

الخلفية لم يكن الثوار المنتصرون على 
استعداد إلرساء ديمقراطية عبر أسسها 
الغربية، واختاروا ما أسسوا له وثائقيا 

وتطبيقيا ”الديمقراطية المسؤولة“ من 
وجهة نظرهم، والتي ظلت مبدأ وشعارا 

وتعريفا في صيغته الماضية والحاضرة، 
وهي ”الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

الشعبية“.
األمر الثاني: أن حزب جبهة التحرير 

الوطني، لم يكن في الزمن األول لالستقالل 
على استعداد ألن يفكك المكونات الحزبية 

للجبهة، ليس فقط ألنه الحزب المنتصر 
الوحيد، ولكن ألن االنضمام إليه في سنوات 

الثورة من األحزاب التي كانت موجودة 
في ذلك الوقت تّم من خالل حلَّها، صحيح 
أن الملتحقين به ظلوا حاملين لقناعاتهم 
األيديولوجية وحتى التنظيمية، ولكنهم 
ذابوا في بوتقة جبهة التحرير الوطني، 

وهناك منهم من بقي ينتظر الفرصة لطرح 
تصوراته، ومنهم بالطبع الزعيم حسين آيت 

أحمد، إضافة إلى ذلك فإن جبهة التحرير 

الوطني تحولت بعد االستقالل إلى دولة 
مدعومة من الجيش الوطني الشعبي، 

أي أنها تملك القوة التنظيمية، والرؤى 
السياسية والقوة العسكرية، واألكثر من هذا 
تأييد الشعب بعد انتصارها على المستعمر 

وتحرير البالد، وقد زاد التمسك بها بعد 
أزمة صيف 1963.

على النحو السابق، يمكن القول إن آيت 
أحمد لم يكن مرفوضا لشخصه من طرف 

رفاقه – إذا استثنينا من ذلك أحمد بن بلة 
حيث بدأ الخالف بينهما منذ اتهامه آليت 

أحمد بطرح المسألة البربرية – ولكنه رفض 
كان توجها ورؤية خاصة به ظل يدافع عنها 

طول حياته، وهي تكوين مجلس تأسيسي 
للدولة الجزائرية، ومن خالل رؤيته تمّنى أن 
يكون رئيسا للجزائر يوما، وحين ترشح في 
1999 كان أمله كبيرا، لكنه انسحب مع غيره 
من المترشحين حين اكتشف أن االنتخابات 
لن تكون في صالحه، انطالقا من أن الجيش 

يدعم عبدالعزيز بوتفليقة.
والواقع أن موقفه ذلك ـ الخاص بعدم 
التعاون مع الجيش ـ متجذر في تجربته 

التاريخية والنضالية منذ أن كان في 
السجن بعد اختطافه مع الزعماء الخمسة، 

فالمصادر التاريخية والشهود أيضا 
وأحاديث ثوار األمس قادة اليوم، تشير إلى 

أن قيادة الجيش عرضت عليه الحكم، كما 
عرضته على رفيقه محمد بوضياف، وأيضا 

على أحمد بن بلة، فقبل هذا األخير دعم 
الجيش والتعاون معه، وبذلك وصل إلى 

الحكم، في حين رفض آيت أحمد وبوضياف، 
ونهايتهما معروفة، وصول بوضياف إلى 

الحكم، وإن كانت مدة حكمه كانت قصيرة، 
أقل من 6 شهور وانتهى مقتوال، وتوفي آيت 

أحمد دون أن يصبح حاكما للجزائر.
يذهب البعض إلى أن آيت أحمد 

متمرد بطبعه، وهذا ال يتفق مع متطلبات 
العمل الديمقراطي، ولهذا فإن تصوراته 

الديمقراطية التي دعا إليها في وقت مبكر لم 
تكن مؤسسة من الناحية العملية، ويتجلى 
ذلك في مسارين حاسمين في حياته بالرغم 
مما يحمله من وعي ثقافي وتاريخ نضالي 

وبطولي، األول: يتمثل في عدم نسيانه 
لخصومه ـ كما ذهب إلى ذلك الكاتب ووزير 

اإلعالم األسبق محي الدين عميمور في 
أحد مقاالته ـ ومن خالل حالته تلك بدأت 
مسيرته بعد االستقالل بقيادته لتمرد في 

منطقة القبائل، تصفية للحساب القديم مع 
الرئيس أحمد بن بلة، وقد انتهى ذلك إلى 

القبض عليه وحكم عليه باإلعدام، وقد فر من 
السجن بعد ذلك، وواصل دراسته وحافظ 

على زعامته لجبهة القوى االشتراكية، أهم 
األحزاب المعارضة، التي حاولت عبر كل 
سنوات االستقالل الحفاظ على وجودها 
تحت األرض، وإن كانت لم تحقق نجاحا 

كبيرا في االنتشار عبر البالد، وهو ما تأكد 
في مرحلة التعددية.. المهم هنا أنه من أجل 

السلطة تمرد على بن بلة، وليس من أجل 
الديمقراطية، ولو نجح التمرد في منطقته 

ألدى ذلك إلى تقسيم الجزائر.
المسار الثاني، وهو مساهمته الفاعلة 

في إيقاف المسار االنتخابي عام 1992، وذلك 
عندما حصلت الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
على أصوات نصف الناخبين في الجولة 

األولى عام 1991، ومع أن حزبه حقق فوزا 
كبيرا بحصوله على المرتبة الثالثة إال أنه 

قاد مظاهرة حاشدة رافضة النتصار الجبهة 
اإلسالمية، تحت شعار ”ال لدولة أصولية وال 
لدولة بوليسية“، وكان نتيجتها قيام مجلس 
خماسي برئاسة محمد بوضياف، وهنا زاد 

عداؤه للجيش الذي لم يلجأ إليه واختار 
رفيقه بوضياف.

من خالل المسارين السابقين، وأيضا 
من خالل تجربته الطويلة في المعارضة، 

تبدو تصورات الزعيم الراحل حسين آيت 
أحمد للديمقراطية، ذات صبغة شخصية 

وهذا ال يعيبها، فالسياسة دائما هكذا، لكنه 
على مستوى الكفاح الوطني سيظل مرجع 

نور كلما حل الظالم في الجزائر، وهو أيضا 

مصدر تقدير وحب من جيل الثورة ومن 
األجيال الجديدة، وذلك في منظومة القيم هو 

األفضل واألبقى.
* كاتب وصحفي جزائري

حسين آيت أحمد.. األبقى في منظومة القيم

خالد عمر بن ققه

آيت أحمد متمرد بطبعه، ولهذا 

فإن تصوراته الديمقراطية التي 

دعا إليها في وقت مبكر لم تكن 

مؤسسة من الناحية العملية

تبدو تصورات الزعيم الراحل 

حسني آيت أحمد للديمقراطية 

ذات صبغة شخصية وهذا ال 

يعيبها فالسياسة دائما هكذا

{ليست حدود العلمنة والتنوير كفيلة بإخراج الدائرة العربية من مطبات التراث المظلمة فقط بل 

إن العلمنة والحداثة أداتان لحماية األوطان من الهيمنة الخارجية}.

جورج طرابيشي
مفكر وكاتب سوري

{الميزة التي كانت لدى المناضل حسين آيت أحمد أنه رجل معارض بطبيعته، حتى ولو وضع الحكم 

بين يديه لكان معترضا على ذلك فله فهم خاص للسياسة دائما}.

محي الدين عميمور
كاتب وسياسي جزائري



} طوكيــو - هبطت واردات آســـيا من النفط 
اإليرانـــي بأعلى وتيرة في تســـعة أشـــهر في 
شـــهر نوفمبـــر املاضي، حـــني قامـــت الهند 
وكوريـــا اجلنوبيـــة بخفـــض وارداتهما من 

اخلام اإليراني.
ويعزز ذلـــك ظاهرة عزوف أكبـــر الزبائن 
اآلســـيويني عن زيادة مشترياتهم منذ االتفاق 
التاريخي بشـــأن برنامج طهـــران النووي في 

منتصف يوليو املاضي.
وبلـــغ حجم واردات أكبر أربعة مشـــترين 
للنفط اإليراني وهـــم الصني والهند واليابان 

وكوريا اجلنوبية نحو 895 ألف برميل يوميا 
في الشـــهر املاضي، بانخفاض نســـبته 16.2 

باملئة عن الشهر نفسه من العام املاضي.
وســـجلت الواردات بذلك أكبر تراجع منذ 
فبرايـــر املاضي بحســـب ما تظهـــره بيانات 
حكومية وبيانات تتبع الناقالت، رغم ارتفاعها 

بنسبة 11.3 باملئة عن الشهر السابق.
تعهـــدت  النفـــط  أســـعار  هبـــوط  ورغـــم 
إيران بزيـــادة إنتاجها من اخلام واســـتعادة 
حصتها التصديرية بعـــد رفع العقوبات على 
الدولة العضو فـــي منظمة أوبك، الذي يتوقع 

املراقبون أن يحدث في بداية عام 2016.
وقال فاحت بيـــرول املدير التنفيذي لوكالة 
الطاقة الدولية هذا الشـــهر إن صادرات إيران 
مـــن اخلام قد تزيد بواقع نصف مليون برميل 
يوميـــا خالل ســـتة إلـــى 12 شـــهرا بعد رفع 

العقوبات.
ويتماشـــى التراجـــع إلـــى حـــد كبير مع 
بيانات التحميل في املوانئ اإليرانية اخلاصة 
بشهر الوصول. ومن املتوقع أن يتجاوز حجم 
الصـــادرات إلى آســـيا حاجز مليـــون برميل 

يوميا خالل ديسمبر اجلاري.
وقـــادت الهنـــد وكوريـــا اجلنوبية هبوط 
الـــواردات القادمة من إيـــران حيث انخفضت 
واردات الهنـــد فـــي نوفمبر بنحـــو 45 باملئة 
مبقارنة ســـنوية لتبلغ نحـــو 138 ألف برميل 
يوميا وهو أدنى مستوى منذ مارس املاضي.

كمـــا هبطت واردات كوريـــا اجلنوبية في 
ذلك الشـــهر بنحو 29 باملئة مبقارنة ســـنوية 
لتصل إلى نحـــو 97 ألف برميـــل يوميا وهو 

أدنى مستوى منذ يوليو املاضي.
وسارت اليابان عكس التيار حني ارتفعت 
وارداتها النفطية من إيران في نوفمبر بنحو 
3.1 باملئـــة مبقارنة ســـنوية لتصـــل إلى أكثر 
من 168 ألف برميل يوميا بحســـب ما أظهرته 

بيانات وزارة التجارة اليابانية.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أكدت مبادرة أبوظبي متعددة 
األوجه للطاقة المتجددة (مصدر) 

أنها استكملت التحضيرات 
النهائية لفعاليات أسبوع أبوظبي 

لالستدامة 2016 الذي يعقد خالل 
الفترة من 16 إلى 23 يناير المقبل.

◄ أعلنت السعودية عن فتح 
المطارات الخاصة في كل من 
مدينتي الرياض وجدة أمام 

الجمهور، التي تتيح للمواطنين 
والمقيمين االستفادة من خدمات 

المطارات الخاصة إضافة إلى 
المطارات العامة.

◄ أسست مجموعة من رجال 
األعمال السوريين في مدينة 

إسطنبول نقابة للمخابز من أجل 
تنظيم عملية بيع سلعة الخبز 

العربي لمعالجة الفوضى التي 
أدت إليها المنافسة في األسعار 

واألحجام.

◄ قالت مؤسسة ديلوجيك 
العالمية المتخصصة في مجال 

تزويد البيانات، إن أنشطة 
االستحواذات واالندماجات 

للشركات والمؤسسات، تجاوزت 
حاجز 5 تريليونات دوالر عالميا 

في عام 2015.

◄ أعلنت اليابان والواليات 
المتحدة والدول العشر األخرى 
المنضمة إلى اتفاقية ”الشراكة 

الهادفة  عبر المحيط الهادي“ 
إلى تحرير التجارة، أنها تعتزم 

التوقيع النهائي عليها في أوائل 
فبراير المقبل.

◄ كشفت تقارير إخبارية أن 
شركة توشيبا اليابانية لألجهزة 

الكهربائية واإللكترونية تعتزم 
السعي للحصول على قرض 

إضافي بقيمة 2.5 مليار دوالر لدفع 
التكاليف الضخمة إلعادة الهيكلة.

باختصار

} الريــاض - أخيـــرا أقدمت الســـعودية على 
البدء بزيادة أســـعار الوقود واملياه والكهرباء 
في إطار إصالحات تهـــدف للحد من الضغوط 
على املوازنة العامة وضمان كفاءة اســـتخدام 

الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط.
وتتســـم هـــذه اخلطـــوة باحلساســـية من 
الناحية السياسية إذ اعتادت البالد على إبقاء 
األسعار احمللية عند واحد من أدنى املستويات 
فـــي العالـــم في إطـــار اإلنفـــاق علـــى الرعاية 

االجتماعية.
وأكدت وزارة املالية يوم االثنني أنها تعتزم 
تعديل منظومة دعم املياه والكهرباء واملنتجات 

البترولية على مدى خمس سنوات.
وتهـــدف التعديـــالت إلى حتقيـــق الكفاءة 
في اســـتخدام الطاقة واحملافظـــة على املوارد 
الطبيعية ووقف الهدر واالستخدام غير الرشيد 
والتقليـــل من اآلثار الســـلبية علـــى املواطنني 
متوســـطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع 

األعمال.
وكانت أسعار الوقود واملياه والكهرباء في 
الســـعودية حتى يوم االثنني، مـــن بني األدنى 
في العالم بســـبب الدعم احلكومي الكبير، وال 
تزال حتى بعد التعديل عند مستويات متدنية 

باملستويات اإلقليمية والعاملية.
وقدرت مؤسســـة جدوى لالستثمار أن دعم 
أســـعار الطاقـــة كلف احلكومة نحـــو 61 مليار 
دوالر فـــي عـــام 2015 مبا يعـــادل 9.3 باملئة من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
وأضافـــت أن دعم البنزين يشـــكل أكبر بند 
للخســـارة بتكلفة قدرها 23 مليـــار دوالر وذلك 
ألنه ميثل نســـبة كبيرة من إجمالي الطلب على 

الطاقة في البالد.
وقررت احلكومة رفع أسعار الوقود واملياه 
والكهرباء والغـــاز، الذي يســـتخدم كلقيم في 

قطـــاع البتروكيماويات، في إطـــار إصالحات 
تهـــدف إلـــى تكيف املاليـــة العامـــة للدولة مع 

هبوط أسعار النفط.
وشـــمل تعديـــل األســـعار كافـــة نواحـــي 
الطاقـــة ســـواء البنزين والديـــزل أو املنتجات 
التي يســـتخدمها القطـــاع الصناعـــي ومنها 
الغاز واإليثان وامليثـــان والبروبان والبيوتان 

والنافتا والبترول اخلام وزيت الوقود.
وذكـــرت وكالة األنبـــاء الســـعودية أنه مت 
حتديـــد ســـعر البنزين (95 أوكتـــني) عند نحو 
0.24 دوالر للتـــر، مقارنـــة باألســـعار احلاليـــة 
البالغة نحو 0.16 دوالر، أي بزيادة نسبتها 50 
باملئة. كما رفعت أسعار أنواع البنزين األخرى 

ووقود الديزل والكيروسني بنسب مماثلة.
وجرى رفع سعر امليثان إلى 1.25 دوالر لكل 
مليـــون وحدة حرارية بريطانيـــة واإليثان إلى 
1.75 دوالر من 75 ســـنتا لكل منهما والذي كان 

واحدا من أدنى األسعار في العالم.
وبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود اعتبارا 
من أمـــس الثالثاء فيما ســـيطبق قـــرار زيادة 
أسعار الكهرباء واملياه في مطلع يناير املقبل.

امليـــاه  وزيـــر  احلصـــني  عبداللـــه  وقـــال 
والكهربـــاء في لقاء مـــع الصحفيني بعد إعالن 
املوازنـــة الســـعودية، إن التعريفـــة احلاليـــة 
املعمول بها في قطاعي املياه والكهرباء جعلت 
الســـعودية من الـــدول األكثر اســـتهالكا على 
مســـتوى الفرد، رغـــم ندرة مصادرهـــا املائية 
والصعوبـــة البالغة في حتلية امليـــاه ونقلها. 

واألمر ينطبق أيضا على استهالك الكهرباء.
وأضاف أن ”منظمة الصحة العاملية قدرت 
حجم االستهالك املريح والصحي للمياه للفرد 
الواحد بنحو 83 لترا يوميا.. لكن ما يستهلكه 
الفرد في الســـعودية يعادل 3 أضعاف ذلك عند 
نحـــو 250 لترا في اليوم.. وهذا االســـتهالك ال 

ميكن مجاراته“.
وقالت جدوى لالســـتثمار في تقريرها، إن 
املســـتهلك احمللي يدفـــع ما يعادل 3 ســـنتات 
مـــن  كيلوواط/ســـاعة  كل  مقابـــل  أميركيـــة 
الكهربـــاء، وهو مـــا يقل بنســـبة 60 باملئة عن 

األسعار العاملية.

وترجـــح التقديـــرات احلكوميـــة أن يرتفع 
الطلب على الكهرباء بنسبة 25 باملئة بني عامي 

2015 و2020.
وأكد احلصـــني أن 87 باملئة مـــن الفواتير 
التي صدرت هذا العام عن الشـــركة السعودية 
للكهرباء لن تتأثر بزيادة أســـعار الكهرباء، ما 
يعني أن أصحاب الدخل املتوسط واحملدود لن 

يتأثروا بزيادة األسعار.
وقال الوزير ”في حال اســـتجابة املواطنني 
للتعريفـــة اجلديـــدة ميكن توفيـــر الكثير ليس 
فقط مـــن األصول القائمة ولكـــن في ما يتعلق 

بالتوسعات املستقبلية“.
وأضاف ”ليســـت لدينا تقديرات أولية لكن 
في حـــال الوصـــول مبعدالت االســـتهالك إلى 
املتوسط املعمول به في االحتاد األوروبي وهو 
معدل مرتفع، ســـيعني ذلك أنه ستتوافر لدينا 
ضعـــف الطاقة التـــي نحتاج إليهـــا، ما يعني 
أننا لن نحتاج للتوســـع في املستقبل كما نحن 

مضطرون اآلن.. سيكون هذا توفير كبير“.
وأكد رئيـــس مجلس إدارة شـــركة أرامكو 
خالـــد الفالـــح، أنه علـــى ثقة بـــأن الصناعات 
احملليـــة مبـــا فيهـــا قطـــاع البتروكيماويـــات 
ستتكيف مع الزيادة في أسعار الطاقة احمللية 

وستظل قادرة على املنافسة.
وهبطت شـــركات البتروكيماويات املدرجة 
في البورصة الســـعودية أمس بشكل حاد وقاد 
سهم سابك تراجعات البورصة بخسائر بلغت 

5.8 باملئة.
وقال الفالح إن ”تصحيح األســـعار خطوة 
فـــي الطريق الصحيـــح. وهي بالطبع ليســـت 
اخلطوة األخيرة، لكن ليـــس من املتوقع زيادة 

أخرى لألسعار قريبا“.
وأضـــاف ”ســـتكون هناك مراجعـــة دورية 
لألســـعار من جانـــب احلكومة للتأكـــد من أن 
التعديـــالت تتم فـــي الوقت املناســـب وعندما 
نشـــعر أن القطاعات ســـتتمكن من اســـتيعاب 
الزيادة املقبلـــة“. وأوضح أن ”كل املنتجات مت 
تعديلها بحكمـــة.. ألن اخليار كان إما أبقاؤها 

كمـــا هـــي أو رفعها دفعـــة واحدة ملســـتويات 
األســـعار العامليـــة. مـــا مت اختياره هـــو رفع 

األسعار ملستوى عام 2006“.
وأضاف أنهـــا ”خطوة جيدة إلى األمام من 
ناحية مقاربة األســـعار احمللية إلى األســـعار 

العاملية بعض الشيء، وإن لم نقترب منها بأي 
شـــكل من األشكال“. وأشـــار إلى أن ”ما ينفق 
على البنزين يظـــل قليل جدا مقارنة مبا ينفقه 
الفرد على فاتورة االتصاالت أو على الكثير من 

الكماليات“.

يقول محللون إن خفض دعم الوقود في السعودية هو أكبر اإلصالحات االقتصادية التي 
مت اتخاذها منذ 10 سنوات، وأن احلاجة إلى التأقلم مع الواقع اجلديد فرض عليها جترع 

هذا الدواء رغم حساسيته الكبيرة من الناحية السياسية.

ــــــار جهودها لزيادة  ســــــارت مبيعات النفط اإليراني ألكبر مشــــــتريها في آســــــيا عكس تي
املبيعات وزيادة حصتها في أســــــواق النفط العاملية، فســــــجلت انخفاضا كبيرا في شهر 

نوفمبر وتستعد لرفع العقوبات الدولية عليها في الشهر املقبل.

السعودية تتجرع دواء خفض دعم الوقود
[ خطوة ضرورية إلصالح االقتصاد رغم حساسيتها السياسية  [ زيادة كبيرة في األسعار لكنها تبقى بين األدنى عالميا

ال عودة إلى الوراء

{تركيـــا ال تزال شـــريكا تجاريا مهما لروســـيا وليســـت لدينا نية الفتعال مشـــكالت 

للشركات التركية والروسية ومواطني البلدين}.

أليكسي أوليوكاييف
وزير االقتصاد الروسي

{االقتصـــاد التركـــي قد يخســـر ما يصل إلـــى 9 مليـــارات دوالر ســـنويا إذا انقطعت 

العالقات االقتصادية تماما بني أنقرة وموسكو}.

محمد شيمشيك
نائب رئيس الوزراء التركي    

واردات آسيا من النفط اإليراني تسير عكس جهودها لزيادة الصادرات 

متسوقون في شارع أوكسفورد ستريت في لندن يتسابقون أمس القتناء البضائع في موسم التخفيضات، الذي بدأ بعد أعياد الميالد

الشركات األميركية

تهيمن على العالم

} فرانكفــورت (أملانيــا) - أظهـــرت دراســـة 
أملانية أن شركات من الواليات املتحدة عززت 
ســـيطرتها على بورصـــات العالم بشـــكل لم 

يسبق له مثيل من قبل.
وحســـب الدراســـة التـــي أعدتها شـــركة 
إي.واي االستشـــارية بالتعـــاون مع صحيفة 
هاندلزبـــالت األملانية التـــي أعلنت عن نتيجة 
الدراسة أمس، فإن أغلى 10 شركات في العالم 

أميركية، بحسب القيمة السوقية ألسهمها.
ومـــن بني هذه الشـــركات العمالقة شـــركة 
أبل لإللكترونيات وشركة ألفابيت التي متتلك 

شركة غوغل وشركة مايكروسوفت.
وال تظهر أي شـــركة غيـــر أميركية في قمة 
قائمـــة أكبر الشـــركات العاملية، وجـــاء البنك 
الصناعـــي والتجاري الصيني ”إي.ســـي.بي.
ســـي“ في أول مركز بعد الشـــركات األميركية 
واحتل املركز احلادي عشر بني أكبر الشركات 

العاملية.
ولم تظهر أكبر شـــركة أملانية إال في املركز 
الســـادس والستني بني أكبر وأغلى مئة شركة 
فـــي العالم، حيث احتلت شـــركة باير لألدوية 
ذلـــك املركز، بعـــد أن قدرت قيمتها الســـوقية 

نهاية العام اجلاري بنحو 98 مليار يورو.
ولـــم يجـــد عمـــالق الســـيارات األملانـــي 
فولكســـفاغن مكانا بـــني أكبر 100 شـــركة في 

العالم. 

عبد الله الحصين: 

أصحاب الدخل المتوسط 

والمحدود في السعودية لن 

يتأثروا بزيادة األسعار

فاتح بيرول: 

صادرات إيران قد تزيد 

بنصف مليون برميل خالل 

عام من رفع العقوبات

خالد الفالح: 

ليست الخطوة األخيرة، لكن 

ليس من المتوقع زيادة أخرى 

لألسعار قريبا



سالم سرحان

} لنــدن – تخشى أسواق املال العاملية من أن 
أكبــــر التداعيات اخلطيرة النخفاض أســــعار 
النفــــط العامليــــة ميكن أن حتدث خــــالل العام 
املقبل، وبوتيرة ميكن أن تشــــبه تســــاقط عدد 
كبير من أحجار الدومينو في سلسلة طويلة.

محور املخاوف أن تأثيرات بقاء األســــعار 
في مستوياتها احلالية، ورمبا انحدارها أكثر 
في معظم عام 2016، لــــن تقتصر على منتجي 
النفــــط والغاز وال على صناعة الطاقة بشــــكل 
عــــام، بل ميكــــن أن تؤدي إلى ارتبــــاك النظام 
املالــــي العاملــــي، وتبخــــر قيمــــة تريليونــــات 

الدوالرات من األوراق املالية.
فقد اختفى بالفعل أكثر من تريليون دوالر 
من القيمة الســــوقية ألسهم شركات النفط في 

مختلف أنحاء العالم.
ويواجــــه ما يقرب مــــن تريليونــــي دوالر 
من الســــندات والديون التي سوقتها شركات 
الطاقــــة والتعديــــن منذ عــــام 2010 موجة من 
خفض التصنيفات االئتمانية، في وقت تتزايد 

فيه حاالت التخلف عن السداد.
والكثيــــر من هــــذه الديون ســــندات خردة 
مرتفعة العائــــد ومرتفعة املخاطــــر أصدرتها 
شــــركات صغيــــرة تعمــــل فــــي مجــــال الغاز 

الصخري.
وهناك أيضا تأثيرات غير مباشرة لتراجع 
أسعار الطاقة، التي فجرت مخاوف من سقوط 
االقتصاد العاملي في دوامة انكماش األسعار، 
التي ميكن أن تؤدي إلــــى كارثة اقتصادية لم 

يسبق لها مثيل.
تلك املخاوف دفعت املصارف املركزية إلى 
إغراق األســــواق بالســــيولة من خالل برامج 
شــــراء الســــندات. وهناك اليوم على ســــبيل 
املثال ديــــون حكومية أوروبيــــة قيمتها نحو 
ترليوني يــــورو يقل عائدهــــا اآلن عن الصفر 

باملئة، وهي مهددة بالتآكل وفقدان قيمتها.
حجــــم التداعيــــات التــــي خلفهــــا انهيار 
أســــعار النفــــط، جعــــل البعــــض يبحــــث عن 
أسباب سياســــية ونظريات مؤامرة، ألن أكبر 
اخلاسرين كانوا في معســــكر واحد وأبرزهم 
على صعيــــد الــــوزن السياســــي الدولي هما 

روسيا وإيران.
لكــــن ذلك التحليل القاصر يتناســــى حجم 
األضرار التي تكبدها كبار منتجي النفط مثل 
الدول اخلليجية التي تراجعت عوائدها بأكثر 
مــــن 300 مليار دوالر ســــنويا عن املســــتويات 
التي سبقت تراجع األسعار منذ منتصف عام 

.2014
كما أن شــــركات النفط الغربية بشكل عام 
وشــــركات النفط الصخري األميركية خسرت 
اســــتثماراتها  مــــن  الــــدوالرات  تريليونــــات 

وأصولها وقيمة الســــندات التــــي أصدرتها، 
والتي ســــقطت في ســــوق اخلــــردة بعد زوال 

معظم قيمتها.
ويتناســــى مــــن يدفعهم عدم القــــدرة على 
تفســــير ما حدث إلى نظريــــات املؤامرة ذات 
الدوافــــع السياســــية، صعوبة جمــــع كل تلك 
األطــــراف املتضــــررة في مؤامــــرة واحدة، هم 

أكبر املتضررين منها.
األســــباب احلقيقية ملا حــــدث في صناعة 
النفــــط بســــيطة وواضحــــة، وهــــي أن دورة 
االســــتثمار النفطي طويلــــة، أي أنها ال جتني 
ثمارها إال بعد 4 سنوات على األقل، حتى بعد 

كل التطور التكنولوجي احلالي.
وقد تدفقت االستثمارات الكبيرة في فترة 
بقــــاء األســــعار مرتفعة فــــوق 100 دوالر لعدة 
ســــنوات من 2011 إلــــى منتصــــف 2014، إلى 
النفط الصخــــري واحلقول مرتفعــــة التكلفة، 
ألن اإلنتــــاج منها أصبح مجديــــا في ظل تلك 

األسعار املرتفعة.
وقد بنت تلك االســــتثمارات مراكز حتوط 
شــــبيهة بالتأمــــني عند أســــعار معينة. أي أن 
شــــركة معينة لكي جتمــــع التمويــــل في ذلك 
الوقت، فقد كان عليها ترتيب تأمني عند سعر 

معــــني مثــــل 70 دوالرا للبرميــــل 
ملدة عــــام أو عامــــني أو حتى 

3 أعــــوام. وحــــني تنخفض 
األســــعار عــــن ذلــــك تدفع 

شركات التأمني الفارق.
أجــــل  انتهــــى  وقــــد 
الكثير من مراكز التحوط 

وســــينتهي  (التأمــــني) 
معظم ما تبقــــى منها خالل 

العام احلالي. وسوف لن جتد 
شــــركات النفط الصخري ذات تكلفة 

اإلنتاج املرتفعة من يغامر بضخ اســــتثمارات 
جديدة بعد الذي حدث منذ يوليو 2014.

فــــي  الكبيــــر  التراجــــع  يفســــر  وهــــذا 
االســــتثمارات خالل عــــام 2015، والذي تقول 
وكالة الطاقة الدولية أنــــه يزيد عن 20 باملئة، 
والذي من مالمحه االنخفاض السريع في عدد 
منصات احلفــــر في الواليــــات املتحدة، وبدء 
تراجع اإلنتاج األميركي منذ سبتمبر املاضي.
بل إن كبار مسؤولي شركات النفط الكبرى 
حذروا من أن تراجع االســــتثمارات قد يؤدي 
إلى ارتفاع األســــعار إلى مستويات فلكية في 

السنوات املقبلة.
ويــــرى كالوديو دســــكالزي رئيــــس إيني 
اإليطاليــــة للطاقــــة إنه إذا اســــتمر انخفاض 
االســــتثمار ولم تستقر أســــواق النفط فرمبا 
ترتفع األســــعار إلــــى 200 دوالر للبرميل بعد 

عدة أعوام.
وتوقع أن تســــتمر األسعار عند مستويات 
منخفضــــة ملدة 12 إلى 18 شــــهرا ثــــم تبدأ في 
التعافــــي تدريجيــــا مع بــــدء هبــــوط اإلنتاج 

الصخري في الواليات املتحدة.
وأشــــار الرئيس التنفيذي لشــــركة توتال 
الفرنســــية باتريك بويان ”وجــــود انخفاض 
طبيعي في اإلنتاج بنســــبة 5 باملئة سنويا من 

احلقول القائمة حول العالم“.

وقـــال إن ”هـــذا يعنـــي أنه بحلـــول 2030 
ســـيختفي أكثـــر من نصـــف اإلنتـــاج العاملي 
احلالـــي من النفـــط… هناك حاجة الســـتثمار 
أموال ضخمة لضمان إنتـــاج جديد بنحو 50 

مليون برميل يوميا“.
واالنخفـــاض  االرتفـــاع  دورة  هـــي  تلـــك 
املســـتمرة منذ الســـبعينات وال ســـلطة ألحد 
عليها، وســـتبدأ األســـعار باالرتفاع في نهاية 
العام احلالي، إال إذا مكن التطور التكنولوجي 
شـــركات النفط الصخري مـــن خفض تكاليف 

اإلنتاج بشكل كبير جدا.
ويبدو أن دور أوبك في التأثير في أسواق 
النفـــط العاملية انتهى إلى غيـــر رجعة، إال إذا 
متكنت من اســـتحداث إطار جديد يضم جميع 
املنتجـــني الكبار فـــي العالم إلـــى عضويتها، 
من روسيا إلى املكســـيك والبرازيل، وهو أمر 

مستبعد إلى حد بعيد.
فحتى لـــو أقدمـــت الســـعودية مثال على 
خفض اإلنتـــاج مبليون برميل، فإن تأثير ذلك 
لن يتعدى أياما معدودة، وسيتسابق منتجون 
آخرون من داخل أوبك وخارجها إلى تعويض 

ذلك فورا لتعود األزمة إلى املربع األول.
مـــن الواضـــح أن عصـــر تدخـــل 
منظمة أوبك للتأثير على األسعار 
انتهى، وأن النفط أصبح ســـلعة 
مثـــل احلديد والنحاس بل ومثل 
أســـعار القمح والذرة اخلاضعة 

لقوانني العرض والطلب.
أما علـــى صعيد النظام املالي 
العاملـــي فإن املخاطـــر املترتبة على 
انخفاض أسعار النفط قد تصبح أكبر 
املخاطـــر التـــي تواجهه، وقد حتـــدث زالزل 

كبيرة يصعب التنبؤ بتداعياتها.
نوبات الفزع من انكماش األسعار الناجمة 
بشـــكل أساســـي عن تراجـــع أســـعار الطاقة 
وانعكاســـاتها، دفعـــت الكثير مـــن املصارف 
املركزية الكبرى إلى سياســـات تيســـير مالي 
غير مســـبوقة من خالل طباعـــة النقود وضخ 
السيولة في األسواق في محاولة ملنع انكماش 

التضخم.
ويبدو أن تأثير استمرار انخفاض أسعار 
النفط لفتـــرة طويلة على توقعـــات التضخم، 
مزعج بالقدر نفســـه للبنـــوك املركزية املقبلة 
علـــى تشـــديد السياســـة املالية مثـــل مجلس 
االحتياطي االحتادي، مثلما هو مزعج للبنوك 
املركزيـــة التـــي تواصل سياســـات التيســـير 
املالـــي املفرط مثل املركزي األوروبي واملركزي 

الياباني.
وتصل التداعيـــات واألضرار ذروة أخرى 
في الدول الناشـــئة واملصدرة للســـلع األولية 
من روســـيا إلى البرازيل وجنوب شرق آسيا، 
والتي انهارت عمالتها وشـــهدت في عام 2015 
أول موجـــة نزوح صافية لرؤوس األموال إلى 

اخلارج منذ عام 1988.
وفي ضـــوء حجم االنخفاض في أســـعار 
النفط من الصعب تفهم ســـبب التحوالت التي 

شهدتها األسواق.

ومتيــــل التوقعــــات حاليــــا إلــــى أن آمال 
ارتفــــاع أســــعار النفط خــــالل العــــام املقبل، 
تبخرت وسط مزيج ســــام من وفرة كبيرة في 
املعــــروض وتباطؤ حاد في الطلب في الصني 

والقوى االقتصادية الناشئة.
وسيمثل شبح التعايش مع أسعار النفط 
عنــــد مســــتوياتها احلاليــــة حتديا رئيســــيا 
للكثير من الشــــركات واالقتصادات املكشوفة 
بفعــــل عوامل ليس أقلها رفع أســــعار الفائدة 

األميركية قبل أسبوعني.
ويبــــدو أن معظم التوقعــــات ال تزال تغفل 
إمكانية انخفاض أســــعار النفط حتت حاجز 
30 دوالرا للبرميــــل رغــــم كثــــرة املخاطر التي 
تتــــراوح من صراعات الشــــرق األوســــط إلى 

صدمات السيولة في األسواق.
وقــــد تراجعت األســــعار فعال إلــــى أدنى 
مســــتوياتها منذ 11 عاما منذ انتهاء اجتماع 

أوبــــك بداية ديســــمبر اجلــــاري، دون 
خفض املعروض أو حتى اإلشارة 

إلى فرض قيود على اإلنتاج.
غولدمان  بنــــك  قــــذف  وقد 
ساكس قبل أسبوعني املخاطر 
األســــواق  بوجــــه  الصادمــــة 
حني قــــال إن اعتــــدال الطقس 
في الشــــتاء وتباطؤ النمو في 

واحتمــــال  الناشــــئة  األســــواق 
رفع العقوبــــات الدولية على ايران 

تشير إلى أن أسعار النفط قد تنهار إلى 
مستوى تكلفة اإلنتاج عند 20 دوالرا للبرميل.

وقد يؤدي ذلك إلى اســــتنزاف األســــواق 
العامليــــة مــــن خــــالل انخفــــاض احتياطيات 
البنــــوك املركزية والــــدول الكبــــرى املصدرة 

للطاقة.
وقد بــــدأ بالفعــــل نضوب االســــتثمارات 
اجلديــــدة في أســــواق األســــهم والســــندات 
والعقــــارات العامليــــة مــــن صناديــــق الثروة 
الســــيادية التــــي تغذيها أموال النفط وســــط 
تقارير عن قيام مؤسســــات حكومية بســــحب 

مليارات الدوالرات من تلك الصناديق.
ويبــــدو أن كــــرة الثلــــج التــــي دحرجهــــا 
انخفاض أســــعار النفط، وانعكاســــاتها على 
تراجع أســــعار السلع األساســــية، بدأت تدفع 
االقتصاد العاملي بشــــكل متسارع نحو دوامة 
انكمــــاش األســــعار، التــــي تــــؤدي حتما إلى 

انكماش النمو االقتصادي.
انكماش األسعار يسقط القطعة األولى من 
أحجار الدومينو. وكلما انخفضت األســــعار 
ضغط املنتجون على أســــعار املــــواد األولية 
واألجــــور، وتتكرر تلك السلســــلة فــــي حلقة 

مفرغة لتزداد احلفرة اتساعا يوما بعد يوم.
بــــوادر هذه األزمة كانت قليلة قبل انحدار 
أســــعار النفط، التــــي ضاعفت من املشــــكلة، 
ألنــــه أدى النخفــــاض معظم أســــعار الســــلع 

االستهالكية.
فاليابان مثال سقطت في انكماش األسعار 
منــــذ منتصــــف الثمانينات ولــــم تتمكن حتى 
اآلن من اخلروج منها رغم سياســــة التيسير 
املالي املفرط. فما بالك لو ســــقط 80 باملئة من 

االقتصاد العاملي في انكماش األسعار؟
وتؤكد البيانات الرسمية أن التضخم في 
بريطانيا ومنطقة اليــــورو واليابات تتذبذب 

قرب الصفر بني االنكماش واالرتفاع الضئيل 
رغم إغراق األســــواق بالســــيولة لتفادي تلك 

الكارثة.
اإلفــــالت من فخ انكماش األســــعار في بلد 
واحد يصعب أحيانا على جميع السياســــات 
املاليــــة املركزية. أما في حالة ســــقوط معظم 
الكتــــل االقتصادية الكبرى في تلــــك الهاوية، 
فــــإن السياســــات ســــتتضارب وتتقاطــــع في 

محاولة اجلميع لإلفالت من احلريق.
وستنشب حروب عمالت واسعة من خالل 
جلــــوء املصارف املركزية إلى وســــائل 
خلفــــض عمالتهــــا فــــي محاولــــة 

لإلفالت من الهاوية.
أســــعار  دفــــع انهيار  وإذا 
العاملــــي  االقتصــــاد  الطاقــــة 
إلى دوامة انكماش األســــعار، 
فــــإن ذلــــك ســــيؤدي لعــــزوف 
املخاطــــرة  عــــن  املســــتثمرن 
املالذات  في  لالدخــــار  والتحول 
اآلمنــــة، ممــــا يــــؤدي إلــــى تباطؤ 
النشــــاط االقتصادي العاملي وانخفاض 
أرباح الشركات وتسابقها لتعميق احلفرة من 

خالل خفض االنتاج واألسعار واألجور. 
جميع املؤشــــرات تؤكد أن زلزال انكماش 
األسعار وما ســــيتبعه من انكماش االقتصاد 

العاملي، أصبح حقيقة يصعب تفاديها.
إذا وقــــع هذا الســــيناريو الكارثــــي، فإنه 
ســــيفرض، بعــــد أن تعجز الدول عــــن الفكاك 
منه، إلى فرض سياسات مالية عاملية موحدة. 
وفي أقصى درجات التشاؤم، التي قد ال تبدو 
واقعيــــة،  قد تتصاعد دعوات لفرض ســــلطة 
مالية عامليــــة، ورمبا.. املطالبــــة بفرض عملة 
عامليــــة موحدة، ســــتتدافع الــــدول لالنضمام 

إليها كطوق جناة وحيد.
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ميكن ببساطة، اعتبار انهيار أسعار النفط، احلدث االقتصادي األبرز بال منازع في العام 
الراحل، وهو مرشح ملواصلة الهيمنة على العام املقبل، الذي سيشهد أبرز تداعياته على 

االقتصاد والنظام املالي العاملي.

انهيار أسعار النفط يهدد بتقويض االقتصاد العالمي
[ تريليونات الدوالرات من األوراق المالية ستفقد قيمتها [ انتهاء دور أوبك.. إال إذا ضمنت جميع كبار منتجي العالم

إنتاج بال جدوى

أصوات لتعديل البوصلة

بنك غولدمان ساكس: 
أسعار النفط قد تنهار إلى 
مستوى تكلفة اإلنتاج عند 

20 دوالرا للبرميل

باتريك بويان:
خفض االستثمارات سيؤدي 

إلى اختفاء نصف اإلنتاج 
العالمي بحلول 2030

كالوديو دسكالزي:
انخفاض االستثمار قد يرفع 

األسعار إلى 200 دوالر 
للبرميل خالل أعوام

اقتصاد
{الحكومـــة اإليرانيـــة تتوقـــع أن تصلها اســـتثمارات أجنبية كبيرة فـــي مرحلة ما بعد 

العقوبات وخلصة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات}.
عباس شاري مقدام

نائب وزير النفط اإليراني 

{قـــرار الســـعودية رفع أســـعار الوقود من شـــأنه أن يخفـــض عجز الموازنـــة في العام 
القادم، بنحو 5.33 مليار دوالر كحد أقصى}.

عبدالرحمن بن محمد الزومان 
مجموعة خبراء املخاطر في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

2015حصاد

برميل نفط برنت في لندن

خطر سقوط االقتصاد 
العاملي في دوامة انكماش 

األسعار يربك حسابات 
وسياسات املصارف 

املركزية الكبرى

النفط أصبح سلعة 
خاضعة للعرض 

والطلب مثل 
الحديد والنحاس 

والقمح والذرة



طهــران - فــــي أول زيــــارة لها في شــــهر  {
نوفمبر عام 1999 وصلت نانســــي ماثيوز إلى 
مطار طهران في الساعة الثالثة صباحا برفقة 
ســــوزان كوســــيس، وكانتا من ضمن الفريق 
الثاني مــــن األميركيين الذين يــــزورون إيران 

منذ أزمة الرهائن.
وكانت كوســــيس ضمن المجموعة األولى 
التــــي زارت إيران قبل بضعــــة أعوام، وكانت 
المرأتان تعمالن على إعــــادة المحادثات بين 

إيران وأميركا التي مرت بعقود من البرود.
ولــــم تفــــرض الســــلطات عليهمــــا ارتداء 
المالبــــس اإلســــالمية الطويلــــة للســــير فــــي 
شوارع طهران. وبدال من ذلك، ارتدتا معطفين 
حتى يتسنى لهما شــــراء المالبس المناسبة 

في الصباح.
وشــــاركت كوســــيك قبــــل بضعــــة أعوام 
فــــي رحلة مــــن تنظيــــم منظمة غيــــر حكومية 
تدعى“ســــورتش فور كامــــن غراوند“ (البحث 
عــــن أرضية مشــــتركة)، عندما قامــــت بتنظيم 

زيارة إلى مصارعين أميركيين.
وتخطط نانسي اآلن ألخذ ثلة من الفنانين 
اإليرانيين إلــــى الواليات المتحدة إلقامة أحد 
المعارض هناك. وكانت كوســــيك ونانسي من 

العامالت في السلك الدبلوماسي الثقافي.
وتميل نانســــي إلى مبدأ التبادل الثقافي 
الذي تعتقد أنه مفيد وقد يكون حجر األساس 
فــــي االتفاقــــات الدولية مثل االتفــــاق النووي 

اإليراني.
وأرسلت وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي 
مجموعة من اإليرانيين الســــتقبالهم بالهدايا 
المتمثلة في األوشحة في حال نسيت النساء 
أن تجلبها معهن، ثم توجهت نانسي إلى أحد 
الرجال ومدت يدها لتصافحه لكنه رفض، ألن 

الرجال ال يصافحون النساء في إيران.
واســــتندت نانســــي إلى مركــــز ميريديان 
الدولــــي، وهي منظمة غيــــر ربحية في مجال 
الدبلوماسية الثقافية في العاصمة واشنطن، 
وتتلقى دعمــــا حكوميا بما في ذلك تمويل من 
وزارة الخارجية الستقبال األجانب من رفيعي 
المســــتوى وتبادل الطــــالب أيضا. وقد صمم 
لــــه مقر رائع في العــــام 1920 من جانب البابا 
جون راســــل، الذي اشتهر باســــم جيفرسون 
ميموريال وتحيط به ثالثة أفدنة من الحدائق.
في أحــــد المعارض الســــابقة حيث تبنى 

مركــــز ميريديــــان معرضــــا ألعمال مــــن دول 
الخليــــج، كانت نانســــي ال تزال مستشــــارة. 
وأدركت حينهــــا أن الشــــعب األميركي يمكنه 
التعرف على الخليج مــــن خالل الفن، إذا كان 
باإلمــــكان أن يجــــوب المعــــرض جميع أنحاء 
الواليات المتحدة. وقد اتخذت نانســــي قرارا 
بإدخال األعمال الفنية من مختلف البلدان إلى 

العديد من المدن األميركية كلما تيّسر ذلك.
وعلى مدى عشرون سنة دأبت نانسي على 
تنظيــــم عروض ألعمــــال الفنانين من أكثر من 
اثني عشــــر بلدا من تلك التــــي تمتلك عالقات 
غير ودية مع الواليات المتحدة األميركية، بما 
في ذلك فيتنام والصين وإيران. باإلضافة إلى 
ذلــــك، فإنها تدعو إلى فتــــح وتنظيم الرحالت 
أثنــــاء  للفنانيــــن  والتعليميــــة  التاريخيــــة 

زياراتهم.
ومــــع مرور الوقت، نمت ســــمعة نانســــي 
وأصبحــــت معروفــــة بأنهــــا الشــــخص الذي 
جلب األعمــــال الفنية األجنبيــــة إلى الواليات 
المتحــــدة. وبــــدأ األميركيــــون في واشــــنطن 
ينظــــرون إليهــــا كمجرمــــة عندمــــا اعتمــــدت 
الحكومة على السياســــة الخارجية كوســــيلة 
بالنسبة إلى الواليات المتحدة إلقامة مشاريع 

في جميع أنحاء العالم.
وأقرت نانســــي بضرورة توفير المزيد من 
التمويالت حتى يتــــم إنفاقها على المعارض 
إلى جانب السعي للحصول على منح وتطوير 
شــــبكات لتشــــجيع الشــــركات الراعية. وكان 
من مؤيديها شــــركة إكســــون موبيل وشــــركة 
كوكاكوال. وقالت نانسي وهي حاليا في العقد 
الثامن من العمر ”يجب أن أكون مقنعة ألنني 

كنت ناجحة جدا“.
وأمام نانســــي طريق طويل لتسلكه، يبدأ 
بمعرفــــة كيفية شــــحن العمل من إيــــران إلى 
الواليات المتحدة، وإيجاد الشركات الراعية، 
والفنانيــــن اإليرانييــــن، وشــــريك مــــن داخل 
الواليات المتحدة للمســــاعدة في التنقل بين 
السياسة والســــاحة الفنية. وهذه التحديات 

هي معيار النجاح في عالم نانسي.
وتمكنت نانســــي بإصرارها المثالي على 
تحقيق مآربها، وبمساعدة من أحد المتاحف 
نجحت نانســــي في جلب 54 فنانا إيرانيا إلى 
معرضها، وهــــي تصر علــــى أن تحدياتها لم 

تخضع للرقابة.

وفي العــــام 2001، كان مــــن المقرر افتتاح 
المعرض قبل أســــبوع فــــي كوينــــز ليبراري 
بنيويورك، قرب برجي مركز التجارة العالمية 
في مانهاتن اللذين انهارا في هجمات للقاعدة 
في 11 ســــبتمبر 2001. ورغم دهشــــة نانســــي 
إلــــى أنه تــــم افتتاح المعرض علــــى أي حال، 
وتم اســــتقدام فنانين إيرانيين إلى العاصمة 

واشنطن ليلة االفتتاح.
وقالت نانســــي ”لقد كانوا مثاال لنجاحنا 
الكبيــــر وكانوا نجوما لنا. لقد جاء الناس في 
حشــــود ضخمة، ودونوا لنا من أكثر األشياء 
المدهشــــة في كتاب التعليقات“. أشــــياء مثل 
كيف أنهم لم يستطيعوا أن يصدقوا بأن هناك 
الكثير من الفن فــــي إيران، وكم كانت األعمال 
جميلــــة ورائعة وكــــم كان الفنانــــون ودودون 

ولطفاء“.
وتم نقــــل المعرض مــــا بين عامــــي 2001 
و2003 ليصــــل إلى تســــع مدن عبــــر الواليات 
المتحدة وحظــــي بتغطية إيجابيــــة بدءا من 
لوس أنجلــــس تايمز وصوال إلى أسوشــــيتد 

برس وإنترناشونال.

وفــــي العام 2002، أعلــــن الرئيس بوش أن 
إيران جزء من ”محور الشر“ إلى جانب كل من 
عراق صدام حســــين وكوريا الشمالية. وتذكر 
نانســــي أن الصحــــف في ذلك الوقت نشــــرت 
مقــــاالت حول المعرض بعنــــوان محور الحب 
في تحد واضح لسياسة الرئيس بوش االبن.

وحول مقيــــاس نجاح المعرض عندها من 
الناحية السياســــية، تقول نانسي ”حسنا، ال 
يمكنك قياســــه حقــــا من خالل نســــبة اإلقبال 
والتغطيــــة اإلعالميــــة، حيــــث ال أعتقــــد بأن 
لهــــا تأثير وأنــــا لم أعمل على ذلــــك طيلة تلك 

السنوات“.
وبالنســــبة إلى نانســــي يجــــب أن يعتقد 
الدبلوماســــيون الثقافيون في الوســــائل بدل 
الغايات، موضحــــة أنه منذ رحلتهــــا الثانية 
إلى إيران في العام 1999 أصبحت تعلم الكثير 
عن هذه البالد، حيث أنها شاهدت كيف غطت 
الثلــــوج الجبــــال العالية في شــــمال طهران، 
وكيف تم عرض شجرة عيد الميالد في مراكز 
التســــوق الصغيــــرة بجميع أنحــــاء المدينة، 

لتضيء كل شيء من حولها.

}إسطنبول - يرتبط السائحون والمستثمرون 
العرب بتركيا ويتـــرددون عليها كثيرا من أجل 
قضاء العطالت أو مزاولة أنشـــطة اقتصادية، 
وهـــو ما يعزز ســـوق العقـــارات التركي خالل 
العقد الماضي بشـــكل غير مســـبوق، لكن هذا 
النشـــاط لم يخل في أوقات كثيرة من استغالل 

األثرياء العرب.
وبعدمـــا صـــادق البرلمـــان التركـــي على 
تعديالت قانون ملكية األجانب عام 2012، أصبح 
النصيب  الخليجيين  والسائحين  للمستثمرين 
األكبر من العقارات التي يقبل األجانب بشـــكل 

عام على تملكها في تركيا.
وذكـــر تقريـــر صـــدر عـــن هيئـــة اإلحصاء 
التركيـــة، أن العراقييـــن جـــاؤوا فـــي مقدمـــة 
المشـــترين األجانـــب بعدد 495 وحدة ســـكنية 
وأعقبهم على التوالي السعوديون بـ226 عقارا، 
والكويتيون بـ193 عقارا، والروس بـ136 عقارا، 

ثم األفغان بـ98 عقارا.
ويفّضل معظم المســـتثمرين العرب شـــراء 
العقارات في إســـطنبول شـــمال غـــرب تركيا، 
وأنطاليا في الجنوب، وواليات بورصة ويالوفا 
شـــمال البالد وآيدن في الجنوب الغربي، حيث 
بيعـــت في أنطاليا منذ بداية 2013 وحتى اليوم 
13 ألفا و796 وحدة، فيما بيعت في إســـطنبول 

10 آالف وحدة.
وتعتبر منطقة شرق البحر األسود ومرمرة 
مـــن أكثر األماكن اســـتقطابا الســـياح العرب، 
بينما تظل منطقة البحر األبيض المتوسط من 
األماكـــن المفضلة لدى الســـياح الوافدين على 

تركيا من أوروبا.
ويحق لألجنبي أن يتمّلك العقار في تركيا، 
ســـواء كان الهـــدف من الشـــراء بناء مشـــروع 
ســـكني أو تجـــاري أو ســـياحي أو صناعي أو 
مســـكن أو مصنـــع أو محل تجـــاري من جميع 

أنـــواع العقار غيـــر المنقول، شـــرط أن ال يقع 
العقار داخل نطاق المناطق العســـكرية أو في 
المناطـــق الريفيـــة، كالقـــرى وأي أرض تابعة 

للحكومة التركية بشكل عام.
ويقـــول نظـــام الديـــن آشـــا، رئيـــس غرفة 
الحرفيين لسماســـرة العقارات في إسطنبول، 
”قبل حوالـــي 15 عاما كان األثرياء العرب يأتون 
إلـــى تركيا ويبحثون عن منزل على البســـفور، 
أمـــا اآلن فالوضـــع ليس كما كان في الســـابق، 
فمازال األثرياء يأتون وكذلك العرب من الطبقة 

الوسطى“.
وطبقا لقانـــون المعاملـــة بالمثل، الخاص 
بتملـــك األجانب للعقـــارات، يســـتثنى حاملو 
الجواز السوري من شـــراء العقارات في تركيا 
بســـبب الحرب األهليـــة الدائرة هنـــاك منذ ما 
يقرب من خمســـة أعوام. وال يحق للســـوريين 
حاليـــا تملك األراضي أو العقارات إال من خالل 
تأسيس شركة أو باسم شخص حامل لجنسية 

أخرى.
يذكـــر أن اختيار العـــرب ال يقتصر على ما 
يبـــدو فقط علـــى شـــواطئ البســـفور ومنطقة 
ســـاريير ومحيطها. فوفقا لمعلومات آشا فإن 
مناطـــق بيليـــك دوزو وفاتح وباشـــاك شـــهير 
وأســـينيورت فـــي إســـطنبول، احتلـــت خالل 
السنوات األخيرة مكانة بين المشترين العرب.

ويقول آشـــا إن بيـــع المنازل إلـــى العرب 
فـــي منطقة فاتح على وجـــه الخصوص تحول 
إلـــى قطاع مدهـــش. وقال في حـــوار مع وكالة 
”بلومبيرغ“ ”العرب يأتون إلى هنا ويشـــترون 
المنـــازل، ثـــم يجهزونها ويفرشـــونها باألثاث 
ويقضون فيها شـــهرا وفي ما بعد يســـلمونها 

لوكيل هنا“.
وعادة ما تطرح مشـــاريع اإلنشاء في تركيا 
بســـعرين مختلفيـــن، وغالبا ما تعـــرض على 

العرب مبالغ أعلى من األتراك.
وفـــي األعوام الماضية، تشـــكل فـــي تركيا 
تلقائيا قطاع الوكالء أو الوســـطاء دون تدخل 

مباشر من قبل السلطات.
ويؤسس الوســـطاء، الذين يتحدث أغلبهم 
باللغـــة العربية، شـــركات تحمل اســـم شـــركة 
ســـياحية ويطلبون مبلغ عشرة آالف دوالر على 
األقل في الشـــقة الواحدة. وتزداد هذه النسبة 

في المبيعـــات األكبر حجمها لتصل من 50 إلى 
100 ألف دوالر.

وتقـــول ســـارة داغيســـتانلي التـــي تعمل 
كمستشـــارة عقاريـــة ”ُينظر إلى المســـتثمرين 
العرب في قطاع اإلنشـــاء والعقارات على أنهم 

دجاجة ينبغي نتف ريشها“.
والمنشـــأ  لبنانيـــة األصل  وداغيســـتانلي 
وتعمل كمستشـــارة عقارية منذ عشـــر سنوات 
للمستثمرين من الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ومنســـقة تطوير األعمال في الدول العربية في 
الموقع اإللكترونـــي ”العقاري“ الذي يعمل منذ 

عامين كمنصة مبيعات.
وتستطيع داغيســـتانلي النظر إلى القطاع 
مـــن وجهـــة نظـــر العـــرب واألتراك بنـــاء على 
التوقعـــات. وقالت باســـتياء ”يجـــب أن ينتبه 
األتـــراك حتى ال يحس العرب أنهـــم يتعاملون 
معهـــم من أجـــل الحصول علـــى أموالهم فقط. 
فليـــس مـــن الطبيعـــي مضاعفة الســـعر لكون 
المشـــتري عربيا أو غنيا. األتـــراك عجزوا عن 

تحطيم هذا المفهوم بطريقة أو بأخرى“.
وزاد في الســـنوات األخيرة اهتمام العرب 
بشـــكل خـــاص بشـــراء العقـــارات فـــي مدينة 
إســـطنبول على وجـــه الخصـــوص. وتضيف 
داغيســـتانلي ”عندمـــا نســـأل عـــن ميزانيتهم 
التي خصصوها لعملية الشـــراء في تركيا، فإن 
أغلبهم يجيب بأن الميزانية مفتوحة. وهذا أمر 
مدهش وأغلـــب من يقولون هذا هـــم الليبيون 

والجزائريون والسعوديون والكويتيون“.
وفي بيروت يصل سعر منزل متوسط العمر 
إلى نصـــف مليون دوالر، لكن مازالت الســـوق 
العقارية اللبنانية خارج المنافســـة الستقطاب 

المشترين العرب مقارنة بالسوق التركية.
وال يقدم المشترون على دفع أثمان باهظة 
لشـــراء وحـــدات عقاريـــة فـــي دول ال تتمتـــع 
باالســـتقرار السياســـي أو مرشـــحة النـــدالع 
صراعـــات فيها. وبدال من ذلك يفضلون بنفس 
األسعار شراء منزل بالحي الذي يختارونه في 

مدينة إسطنبول التركية.
ووفقا لتقديرات العـــام 2015، فإن مبيعات 

العقارات التركية إلى األجانب حققت إسهاما 
كبيرا في االقتصاد التركي بلغ خمســـة مليار 
دوالر. وتســـيطر رؤوس األمـــوال الخليجيـــة 
علـــى 1.2 إلـــى 2 مليـــار دوالر مـــن حجم هذه 

اإلسهامات. 

وتقـــول داغيســـتانلي إن ”االســـتثمارات 
العربيـــة في تركيا حاليا ليســـت بالمســـتوى 
المنشـــود.. فقط هو الجـــزء الظاهر من الجبل 
الجليدي. وسيستمرون في التوافد على تركيا 

طوال مدة عدم استقرار الشرق األوسط“.

العرب يتهافتون على العقارات في تركيا معصوبي األعني

كيف مهد الفن الطريق أمام اتفاق الغرب مع إيران
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القوة الناعمة تتزاوج مع القوة الخشنة أحيانا

دعك من البلدان العربية املضطربة.. تركيا أرخص

[ هيمنة خليجية على مبيعات العقارات إلى األجانب [ صمت حكومي عن تعرض المستثمر العربي لشتى أنواع االستغالل 

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

لألجنبي الحق في تملك العقارات 
بتركيـــا، ســـواء كان الهـــدف من 
الشـــراء بناء مشـــروع ســـكني أو 

تجاري أو سياحي أو صناعي 

◄

منطقة البحر األبيض املتوسط 
لـــدى  املفضلـــة  األماكـــن  مـــن 
الســـياح الوافدين على تركيا من 

أوروبا

◄

◄ تستعد الطائفة المسيحية في إيران 
لالحتفال بالعام الجديد في مناطق 

تواجدها بمدينة طهران، بتزيين 
شوارع المدينة المحيطة بالكنائس.

◄ أوشكت السلطات التركية على 
االنتهاء من بناء جدار فاصل بين 

منطقة قارقاميش التابعة لوالية غازي 
عنتاب الجنوبية ومدينة جرابلس 

السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم 
داعش.

◄ سجلت إيران 112 حالة وفاة 
بفيروس أنفلونزا الخنازير منذ 
منتصف نوفمبر، كما توفي أول 

ممرض بعد إصابته بالمرض، بحسب 
ما أفاد اإلعالم اإليراني. وسجل العدد 

األكبر من الوفيات في جنوب شرق 
إيران بالقرب من الحدود مع باكستان، 

حيث تم تسجيل عدة إصابات في 
مناطق متفرقة.

◄ وصل إلى فانكوفر غرب كندا 
سبعة من أفراد عائلة الطفل السوري 
أيالن الكردي الذي أصبحت صورته، 
ميتا على شاطئ تركي، رمزا لمحنة 

الالجئين السوريين، وذلك بعدما 
منحت الحكومة الكندية هؤالء األفراد 

حق اللجوء.

◄ ألغيت مباراتان من الدرجة األولى 
في بطولة إيران لكرة القدم بسبب 

التلوث الجوي الذي يضرب طهران 
منذ أكثر من أسبوع، وذلك بناء على 

توجيه السلطات البلدية المكلفة 
بالشؤون البيئية. 

◄ ذكرت وسائل اإلعالم اإليرانية 
الرسمية أن أكثر من 12 ألف شخص 
ترشحوا لالنتخابات التشريعية في 

إيران المقررة في فبراير المقبل، 
وتشكل النساء 11 بالمئة من 

المرشحين مقابل 8 بالمئة خالل 
اقتراع 2012.

ــــــا، إذ احتل  ــــــون والعرب بشــــــكل كبير على قطــــــاع العقارات في تركي يســــــيطر اخلليجي
العراقيون والسعوديون الصدارة في مبيعات العقارات لألجانب التي وصلت إسهاماتها 
فــــــي االقتصــــــاد التركي عام ٢٠١٥ إلى ٥ مليار دوالر رغم االســــــتغالل واالنتهازية اللذين 

يتعرض لهما املستثمرون اخلليجيون من قبل الوسطاء األتراك.

باختصار

510 مليار دوالر، إسهام مبيعات العقارات إلى األجانب في االقتصاد التركي عام 2015، وفقا لتقارير. 
وتسيطر رؤوس األموال الخليجية على 1.2 إلى 2 مليار دوالر من حجم هذه اإلسهامات.

آالف وحدة سكنية تم شراؤها من قبل املستثمرين العرب في مدينة إسطنبول التركية، بدءا 
من العام 2013 على الرغم من االستغالل الفاحش للوسطاء العقاريني.

[ الغرب يتسلل بقواه الناعمة تدريجيا إلى المجتمع اإليراني



} مانيال –  وجدت جماعة إســـالمية متمردة 
فـــي الفلبين في مناســـبة االحتفـــال بأعياد 
الميـــالد فرصـــة لإلعـــالن عن نفســـها عبر 
هجـــوم إرهابي وقع في جنـــوب البالد راح 
ضحيتـــه تســـعة مدنييـــن في سلســـلة من 
مواكـــب  اســـتهدفت  المســـلحة  الهجمـــات 
االحتفـــاالت. وال يتوقـــف الحدث عند هجوم 
إرهابـــي نفذتـــه جماعة إســـالمية مســـلحة 
فـــي الفلبيـــن، بـــل إن طبيعـــة الجماعة في 
ذاتهـــا وخلفية القيـــام بهذا الهجـــوم وفي 
هـــذا التوقيت بالذات تعتبـــران نقطة وجب 

الوقوف عندها بدقة.
فقد استغلت حركة العدالة بانجسامورو 
أو ما يسمى بجماعة أنصار الخالفة النتائج 
السياســـية األخيـــرة التـــي وصلـــت إليها 
حكومـــة الفلبين مع جبهة مورو اإلســـالمية 

والمتمثلة أساســـا في هدنة وإيقاف إطالق 
النـــار بيـــن الجانبيـــن، لتعلـــن الحركة عن 
نفسها بخرق هذه الهدنة، وهو سلوك دأبت 
عليه جل الحركات األصولية المســـلحة عند 
وجودهـــا فـــي دائـــرة سياســـية وتنظيمية 
مغلقة تعيقها عن ممارسة إرهابها المسلح، 
ودائما ما تكون التبريرات في التمرد كامنة 
فـــي التصعيد الديني األقصـــى في الخطاب 
بدعـــوى تطبيـــق الشـــريعة، وهـــو ما حدث 
مع هـــذه الحركة في الفلبيـــن بعد مبايعتها 
لداعش وإعالنها األخير في مواصلة القتال 

”إلقامة دولة الخالفة“.
العدالـــة  حركـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
بانجسامورو تعد فرعا من تنظيم ما يسمى 
بالدولة اإلســـالمية التي تنشـــط أساسا في 

المجـــال الممتد بين العراق وســـوريا، وهو 
تأكيـــد جديد على أن داعـــش أصبح ظاهرة 
متجـــاوزة للفضاء الجغرافي العربي (ليبيا، 
العـــراق، ســـوريا…) للوصول إلـــى مجاالت 
بعيـــدة نســـبية فـــي جنوب وجنوب شـــرق 
آســـيا. وقد وجـــدت هذه الحركـــة في ظهور 
داعـــش غطـــاء لتتحـــرك فـــي ”مشـــروعية“ 
جديـــدة تمكنها من مواصلـــة القيام بأعمال 
وتواصـــل  دينـــي  غطـــاء  تحـــت  إرهابيـــة 
اســـتقطاب المســـلحين على قاعدة طائفية 
ودينية خاصة وأن الفلبين دولة تحوي أكثر 

من ديانة.
وتؤكـــد تقارير صحفية محلية أن الهدف 
األساســـي من انشـــقاق هـــذه الجماعة على 
جماعتهـــا األم جبهـــة مـــورو ومـــن بعدها 

بانجســـامورو األحـــرار هو تأســـيس دولة 
للخالفـــة على غرار داعش، وهي بذلك رديف 
آخـــر لجماعة أبو ســـياف الجهاديـــة التي 
تقاتـــل في الفلبين منذ انشـــقاقها عن جبهة 
مـــورو ســـنة 1991، وقد أسســـها عبدالرزاق 

أبوبكر جنجالني. 
ونشأت عالقة هذه الجماعة بالمجاهدين 
العـــرب عبر الطالب الدارســـين والعمال من 
المنتمين إلى الجماعة في الشـــرق األوسط، 
ثم كونوا عالقات مع المجاهدين العرب أثناء 
التدريب والقتـــال في أفغانســـتان، ويعتبر 
هـــذا الخـــط تاريخيـــا امتـــدادا للجماعات 
اإلســـالمية الجهادية التي تكونت في مصر 
في الســـبعينات والتي مثلـــت النواة األولى 

لتنظيم القاعدة.

 

} واشــنطن - تواصل وكالة رويترز الكشف 
عـــن وثائق هامـــة خاصـــة بتنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، عثرت عليها القـــوات األميركية 
الخاصـــة خـــالل غـــارة قامت بها فـــي مايو 
الماضي في ســـوريا. ومعظـــم الوثائق هي 
فتاوى تتناول أمورا مثل اغتصاب األسيرات 
وكيفية معاملة العبيد ومتى يجوز أن يسرق 

االبن أباه ليوفر تكاليف السفر للجهاد.
وكانت الوكالة قد نشـــرت يـــوم الجمعة 
الماضـــي وثيقة كشـــفت فتـــوى أصدرها ما 
يســـمى ديوان البحوث واإلفتـــاء في تنظيم 
الدولة اإلســـالمية تجيز اســـتئصال أعضاء 
بشرية من أسرى التنظيم لزرعها في أجساد 
أخرى، ممـــا أثار قلقا مـــن أن يكون التنظيم 
المتطرف منخرطا في أنشطة اتجار بأعضاء 
البشـــر، كمـــا نشـــرت الوكالة أيضـــا وثيقة 
تكشـــف النظام البيروقراطـــي الهرمي الذي 

يعتمده التنظيم في إدارة غنائم الحرب.
وتلقي وثيقة جديدة نشرتها رويترز، أول 
أمس الثالثاء، الضوء من جديد على الطريقة 
التي يحاول التنظيم من خاللها إعادة تفسير 
نصوص دينية لتبرير االســـتعباد الجنســـي 
للنساء في األراضي الخاضعة لسيطرته في 
العراق وســـوريا. وقد أصـــدر فقهاء تابعون 
لتنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية فتـــوى مفصلة 
للغاية عن أحـــكام جماع ”ملك اليمين“، وهن 
النســـاء الالتي يأســـرهن التنظيم المتشدد. 
ومـــن بين األحكام الدينيـــة في الفتوى أنه ال 
كما  يحل ألب وابنه مضاجعـــة نفس ”األمة“ 
ال يحل لمن يملك أما وابنتها أن يعاشـــرهما 
معـــا. وإذا كانـــت ”األمة“ ملـــك يمين رجلين 
فإنهـــا ال تحل لهما ألنها تعتبر جزءا من ملك 

مشترك.
واتهمت األمم المتحدة وجماعات معنية 
بحقـــوق اإلنســـان تنظيم الدولة اإلســـالمية 
بالخطـــف واالغتصاب الممنهـــج لآلالف من 
النســـاء والفتيـــات بـــدءا من ســـن 12 عاما 
وخاصـــة بنـــات األقلية اإليزيدية في شـــمال 
العراق. ويحصل المقاتلـــون على الكثيرات 

منهـــن كغنيمـــة أو يتم بيعهن كســـبايا. وال 
يحـــاول التنظيم إخفاء األمر بل على العكس 
يتفاخر به وقد أنشـــأ ديوانـــا إلدارة ”غنائم 

الحرب“.
وأجـــرت منظمة هيومـــن رايتس ووتش 
تقريرا في أبريل الماضي استند إلى مقابالت 
مع 20 امرأة فررن من التنظيم وقلن إن تنظيم 
الدولة اإلســـالمية يفصل الشابات والفتيات 
عـــن الرجال والفتيان والمســـنات. وجاء في 
التقرير أن ”مقاتلـــي التنظيم عملوا منهجيا 
على فصل الشـــابات والمراهقات عن أسرهن 
وعـــن بقيـــة األســـرى ونقلوهن مـــن موضع 
إلى آخـــر داخل العراق وســـوريا“. وأضاف 
أنهن أرغمـــن ”على الزواج أو تم بيعهن عدة 
مرات في بعـــض الحاالت أو وتـــم تقديمهن 
كهدايا“ وأنهن تعرضن لالغتصاب أو العنف 

الجنسي مرة تلو األخرى.
وتحمل الفتوى رقـــم 64 بتاريخ 29 يناير 
2015، وهي صادرة عن لجنة البحوث واإلفتاء 
فـــي تنظيم الدولة اإلســـالمية، ويقوم نّصها 
في ما يبدو، بتنظيم العالقات الجنسية بين 
مقاتلي التنظيم وسباياهم لتتوسع بذلك إلى 
أكثر من منشور كان قد أصدره تنظيم الدولة 
اإلســـالمية عام 2014 ويتناول كيفية معاملة 

السبايا.
وتبدأ الفتوى بطرح سؤال عما إذا كانت 
هنـــاك أي محاذير تتعلق بمســـألة الســـبايا 
ثم تشـــير إلـــى أن بعض ”اإلخـــوة“ ارتكبوا 
انتهـــاكات في مـــا يتعلق بمعاملة الســـبايا 
وأن ”الشـــريعة اإلســـالمية ال تبيـــح ذلـــك“. 

وتستعرض بعد ذلك 15 حالة وتستفيض في 
شـــرح بعضها. فعلى سبيل المثال تقول إنه 
”إذا كان مقاتـــل يملك أمة وكانت ابنتها بالغة 
ووطـــأ االبنة فإن األم ال تحـــل له“. وتضيف 
”إذا وطأ األم فإن االبنة تصبح محرمة عليه“.

واالســـتغالل الجنسي للســـبايا من قبل 
تنظيم الدولة اإلســـالمية موثـــق جّيدا، لكن 
كول بانزل، وهو خبير بارز في شؤون تنظيم 
الدولة اإلســـالمية بجامعة برينســـتون، قال 
إن الفتوى تتجاوز ما نشـــره المتشددون من 
قبل بشـــأن كيفية معاملة الســـبايا. وأضاف 
بانزل، الذي راجع الكثير من كتابات التنظيم 
المتشـــدد، ”تكشـــف الفتوى عما يشغل بال 
مـــن يملكون الســـبايا في الدولة اإلســـالمية 
بالفعل“. وأشار إلى أنه ”ليس كل ما تتطرق 
إليه الفتوى يشـــير إلى انتهـــاك ذي صلة. ال 
تعني بالضرورة أن أبا وابنا يعاشـــران فتاة 
واحـــدة. إنهـــا تنبيه لهم على األقـــل، لكنني 
أراهن على أن بعض هذه االنتهاكات ترتكب“.
وتقـــول الفتـــوى أيضا ”إنـــه يجب على 

من يملكون الســـبايا الرأفة بهن ومعاملتهن 
معاملـــة طيبة وعـــدم إهانتهـــن وال تكليفهن 
بأعمـــال ال يمكنهـــن تنفيذهـــا، كمـــا ال يجب 
عليهـــم بيعهـــن إلى شـــخص يعلمـــون أنه 

سيسيء معاملتهن“.
ويرّد على هذه المزاعم األستاذ عبدالفتاح 
العواري، عميد كلية أصول الدين في جامعة 
األزهـــر، قائـــال إن ”هذا التنظيـــم ال عالقة له 
باإلســـالم.. وجميـــع اآليـــات واألحاديث عن 
الرق تدعو إلـــى العتق، ال المتالك الســـبايا 
والعبيد، فعلى سبيل المثال التكفير عن ذنب 

يكون بالعتق“.
وأضـــاف ”اإلســـالم جاء بالعتـــق وليس 
بالـــرق، كان الـــرق علـــى الوضـــع الراهـــن 
عندما جاء اإلســـالم. اليهودية والمســـيحية 
واليونانية والرومانية والحضارة الفارسية 
كلها مارست الرق وسبي النساء في الحرب، 
لذا فـــإن اإلســـالم حد مـــن هذه الممارســـة 

البغيضة وعمل على إزالتها تدريجيا“.
وفـــي ســـبتمبر 2014 وجه أكثـــر من 120 

عالما من علماء المسلمين في أنحاء متفرقة 
من العالم رســـالة مفتوحة إلـــى زعيم تنظيم 
الدولة اإلســـالمية أبو بكر البغدادي وفّندوا 
فيها المســـّوغات الدينية التي تساق لتبرير 
الكثير من تصرفات التنظيم. وأشار العلماء 
في الخطـــاب إلـــى أن ”من أهداف اإلســـالم 
التـــي ال ينكرهـــا أحد مـــن العلمـــاء القضاء 
على الرق“، وأضافـــوا أن التنظيم عمل على 
”استئناف شيء تشّوف الشرع إلى الخالص 

منه ومحّرم باإلجماع“.
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إسالم سياسي
الفتوى أداة سحرية لدى داعش لتحويل الجرائم إلى أفعال مقدسة

الكمون وراء الدين لتنفيذ جرائم بشعة، هو ما طبع اجلماعات اجلهادية منذ بداية ظهورها 
وازدهارها في الســــــبعينات من القرن املاضي. وقد أوغلت هذه التنظيمات في نســــــختها 
األخيرة، أي تنظيم ما يســــــمى بالدولة اإلســــــالمية، في جرائمها البشــــــعة في االغتصاب 
واالجتار باألعضاء وعقوق الوالدين والسرقة، وكل ذلك يتم بأداة سحرية تسمى الفتوى، 
إذ يكفي أن يفتي أحد ”مشــــــايخ“ التنظيم بإباحة جرم معني حتى يصبح الفعل اإلجرامي 
ممارســــــة مقدسة ملا يسموه جهادا. ولعل كشــــــف وكالة األنباء رويترز األخيرة عن بعض 

هذه الفتاوى دليل على ذلك.

من املنطقي أن تصــــــل أوصال تنظيم ما 
ــــــى أماكن  يســــــمى بالدولة اإلســــــالمية إل
بعيدة فــــــي العالم عبر تســــــرب عناصره 
والقيام بعمليات إرهابية فيها، على غرار 
األحداث في أميركا وفرنســــــا وبريطانيا 
وغيرها، لكــــــن أن يتم اإلعالن عن مبايعة 
”اخلليفة“ البغــــــدادي من الفلبني فذلك أمر 
يســــــتحق الوقــــــوف عنده، فهــــــو من جهة 
إعالن عن قوة ســــــطوة خطــــــاب اخلالفة 
الذي تتبناه داعــــــش، وأيضا مّثل فرصة 
سياســــــية لتناور من خاللهــــــا اجلماعات 

األصولية املسلحة.

أوهام في مزبلة التاريخ

[ رويترز تكشف فتاوى إلباحة االغتصاب والسرقة [ األزهر يؤكد أن أفعال داعش ال تمت لإلسالم بصلة

من أهداف اإلسالم التي ال ينكرها 

أحد من العلماء القضاء على الرق 

والعبودية وهذا التنظيم يمارس 

عكس ذلك

◄

يحاول تنظيم داعش إنشاء وثائق 

تتـــم مـــن خاللها إعـــادة تفســـير 

نصوص دينية لتبرير االســـتعباد 

الجنسي والقتل والسرقة

◄

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال ديفيد تافوري مستشار 
شؤون السياسات الخارجية 

السابق في حملة الرئيس األميركي 
باراك أوباما إن تنظيم الدولة 

اإلسالمية أو ما يعرف إعالميا 
بداعش يجهز لهجمة إرهابية 

مركزة وذكية جدا.

◄ توفي في اليمن ناصر البحري 
الملقب بأبوجندل الحارس 

الشخصي السابق لزعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن الدن، في 

مستشفى بمحافظة حضرموت بعد 
صراع مع مرض السرطان.

◄ قالت تقارير صحفية عراقية 
إن القائد العسكري لتنظيم الدولة 

اإلسالمية في العراق أبوعمر 
الشيشاني قد تم اعتقاله بعد عملية 
اإلنزال الجوي التي نفذتها القوات 

األميركية والكردية جنوب كركوك.

◄ اعتقلت السلطات األردنية منظر 
التيار السلفي الجهادي أبومحمد 
الطحاوي وقال محامي الجماعات 

اإلسالمية في األردن موسى 
العبدالالت إن األجهزة األمنية 

اعتقلت الطحاوي من منزله في 
مدينة إربد وال يعلم مكان وسبب 

احتجازه.

◄دعا مهند المصري وهو قيادي 
في حركة أحرار الشام اإلسالمية 
المسلحة إلى وحدة كل الفصائل 

اإلسالمية المقاتلة من أجل محاربة 
النظام السوري، وذلك بعد قتل 

قائد الحركة زهران علوش األسبوع 
الماضي.

باختصار

تعد  بانجسامورو  العدالة  حركة 

الدولة  يسمى  مــا  لتنظيم  فرعا 

سنة  بايعته  أن  بعد  اإلســالمــيــة 

2014

◄

{األصولية اإلســـالمية لن تقوى على عالج الفوضى ألنها جـــزء منها، والخوف كل الخوف من 

تراجع الفكرة العربية أمام المد اإلسالمي المدعوم من الخارج}.
هشام شرابي
كاتب ومفكر فلسطيني

{نظرية اإلرهاب العالمي التي تتبناها التنظيمات اإلســـالمية بطبيعتها تفسر وصول هذا 

التنظيم إلى مناطق بعيدة في آسيا وأفريقيا، مثلما هو الحال في نيجيريا والفلبين}.

لوران فابيوس
وزير اخلارجية الفرنسي

يسيرون نحو جنوب شرق آسيا

ظهور دام لتنظيم داعش في الفلبين
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فقدت الســـاحة الفنية المغربية برحيل الفنان محمد بوزوبع أحد 

أهم رجاالت فن الملحون الكبار بالمغرب، باعتبار مساهماته في 

إثراء هذا اللون الفني األصيل وضمان استمراريته.

صـــدرت للروائي والقاص محمد الهجابي، في نحو مئة صفحة من 

القطع المتوســـط، وعن دار النشـــر ديهيا بالمغـــرب، مجموعة 

قصصية جديدة بعنوان {نواس».

[ مثقفون يدافعون عن القضايا اإلنسانية وآخرون ينتظرون المكاسب [ المشهد الثقافي جزر تتباعد مستويات حضورها

عام ثقافي مغربي: محاوالت جدية بعيدا عن طموح المغاربة

شادي زريبي

} عرف المغرب العديد من التتويجات ســـنة 
2015، وهي ثمرة مجهودات لثلة من المبدعين، 
فقـــد تميز افتتـــاح المعرض الدولـــي للكتاب 
بالـــدار البيضـــاء (12/ 22 فبراير 2015) بحفل 
توزيع جوائز المغرب للكتاب، وقد فاز بجائزة 
العلوم اإلنســـانية عبداإلله بلقزيـــز عن كتابه 
”نقـــد التـــراث“، وبجائزة العلـــوم االجتماعية 
محمد حركات عـــن كتابه ”مفارقات الحكامات 
فـــي البلـــدان العربيـــة“، وبجائـــزة العلـــوم 
االجتماعيـــة حســـن طارق عن كتابـــه ”الربيع 
العربـــي والدســـتورانية.. قراءة فـــي تجارب 

تونس والمغرب ومصر“.
أمـــا جائزة الدراســـات األدبيـــة واللغوية 
والفنيـــة فتحصـــل عليهـــا رشـــيد اليحياوي 
عن كتابـــه ”التبالغ والتبالغيـــة.. نحو نظرية 
تواصليـــة فـــي التـــراث“. وجائـــزة الترجمة 
ذهبـــت إلى عبدالنـــور الخراقي عـــن نقله من 
اإلنكليزيـــة لكتـــاب ”روح الديمقراطية“ لالري 
دايموند. وفاز بجائزة السرديات محمد برادة 
عن روايتـــه ”بعيدا من الضوضـــاء قريبا من 
الطويلة  القائمة  المرشـــحة ضمن  الســـكات“ 
لجائـــزة البوكـــر. وقد آلـــت جائـــزة األركانة 
العالمّيـــة للشـــعر للعـــام 2015، فـــي دورتهـــا 

العاشرة، إلى الشاعر األلماني فولكر براون.

معارض وتظاهرات ثقافية

من أبـــرز األحـــداث الثقافية فـــي المغرب 
لســـنة 2015 انعقاد الدورة الحادية والعشرين 
للمعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتـــاب بالـــدار 
البيضـــاء ما بيـــن 12 و22 فبراير 2015، والتي 
ســـجلت هذا العام حضور 46 دولة ومشـــاركة 
أكثـــر مـــن 700 عارض مـــن دور نشـــر محلية 
وعربيـــة ودولية. المعرض يندرج في ســـياق 
أجنـــدة حافلـــة لدعـــم الصناعـــات الثقافيـــة 
واإلبداعيـــة مـــن خالل إنشـــاء نقـــاط القراءة 
والخزانـــات العموميـــة فـــي المـــدن والقرى 

وبلورة صيغ جديدة لدعم اإلبداع والنشر.

تخليـــدا لليـــوم العالمـــي للغـــة العربيـــة 
الذي يصادف يوم 18 ديســـمبر من كل ســـنة، 
نظـــم معهـــد الدراســـات واألبحـــاث للتعريب 
تحـــت رعاية جامعة محمـــد الخامس بالرباط 
وبشـــراكة مـــع وزارة الثقافة ودعم من مجلس 
الجاليـــة المغربية بالخـــارج، ومجلس مدينة 
الربـــاط، ومقاطعـــة أكـــدال الريـــاض، الدورة 
الثانيـــة لمعـــرض الكتـــاب العربـــي وذلك من 
14 إلـــى 19 ديســـمبر، تحـــت شـــعار ”الكتاب 
المغربي، نافذة على العلم والتســـامح“، وهي 
مناســـبة لالحتفـــاء باللغـــة العربيـــة، ومعها 
اللغة األمازيغية ومختلف التعبيرات اللغوية 
والثقافيـــة المغربية األخرى، وذلك بمشـــاركة 
أزيد من خمســـين عارضا يمثلون دور النشـــر 
المغربيـــة والعربية والمؤسســـات الجامعية 
ومؤسسات النشر الرسمية ومنظمات إقليمية 

ودولية.
المغربيـــة،  الثقافـــة  وزارة  نظمـــت  كمـــا 
بتنســـيق مع الجمعية المغربية لفنون الخط 
معرضا جماعيا وطنيـــا تحت عنوان ”نغمات 
لوحـــات خطيـــة كالســـيكية حروفية  القلـــم“ 
ومنحوتة، والذي افتتـــح برواق الدمناتي في 
الرباط يوم 18 ديســـمبر، والذي سبقه معرض 
جماعي لجمعية الفكر التشـــكيلي ”تصاديات: 
ألوان وكلمات“، حيث انطلق منذ 15 ديسمبر، 

برواق باب الكبير في الرباط.
مـــن جهتهـــا نظمـــت المديريـــة الجهوية 
للثقافة بمكناس، بتعاون مع المعهد الفرنسي، 
الملتقـــى األول للموســـيقيين، وذلك يومي 17 
و18 ديســـمبر، وهي تظاهـــرة تحتفي باآلالت 
الموســـيقية في تعددهـــا وتنوعهـــا وثرائها 
كواســـطة للتواصل واالســـتمتاع، توحد بين 
األجناس والشعوب والمجتمعات، وقد احتفت 
الدورة األولى بآلة القانون إذ شارك العديد من 
العازفين على هذه اآللـــة في تقديم مقطوعات 
موســـيقية فرديـــة وجماعية مـــن الريبرتوار 
المحلي والعالمي، إضافة إلى تنظيم ماســـتر 
كالس، بتأطيـــر مـــن العـــازف المتميز موالي 

إدريس الوزاني الشاهدي.
ونظمت المديريـــة الجهوية للثقافة بجهة 
طنجـــة – تطـــوان، بدعـــم من مديريـــة الكتاب 
والخزانات والمحفوظات، وبشراكة مع اتحاد 

كتاب المغرب فرع تطوان، وبالتعاون مع والية 
تطوان والجماعة الحضريـــة لتطوان، الدورة 
الثامنة عشرة لعيد الكتاب، في محور ”الكتاب 
وآفـــاق التلقـــي“. وجـــاءت هـــذه الـــدورة في 
سياق الحرص على اســـتمرارية عيد الكتاب، 
والحفاظ عليه كذاكرة رمزية وثقافية تاريخية 
تتميـــز بهـــا مدينة تطـــوان. وشـــارك في هذه 
التـظاهـــرة الثقافية 29 عارضا من دور نشـــر 
وطنية، ومكتبات محلية ومؤسســـات جامعية 
إلى جانب مؤسسات ثقافية مغربية وأجنبية.

ونظمـــت المديرية الجهوية لوزارة الثقافة 
بجهـــة الدار البيضاء الكبرى الـــدورة الثانية 
لمعرض الدار البيضاء لكتاب الطفل والناشئة 
في الفترة ما بين 8 و13 ديسمبر 2015 بالقاعة 
المغطـــاة بجـــوار دار الشـــباب بوشـــنتوف، 
مقاطعة مرس الســـلطان في الـــدار البيضاء. 
وعرفـــت هذه الـــدورة مشـــاركة أزيـــد من 16 

عارضا.
كما شهدت مدينة أصيلة المغربية فعاليات 
مهرجان جامعة المعتمد ابن عباد الصيفي في 
دورته الثامنة والعشـــرين، والتي تعد من أبرز 
األنشـــطة التي يشهدها موسم أصيلة الثقافي 
لهذا العام، والذي يســـتقطب عـــددا كبيرا من 
السياسيين والمفكرين والفنانين من مختلف 
قـــارات العالم. وهذا التقليد دأبت عليه أصيلة 
منـــذ ما يزيد عن خمســـة وثالثين عاما، وبات 
موعـــدا صيفيـــا ثابتا وجـــزءا ال يتجـــزأ من 

الحراك الثقافي والفني في المغرب.
وعرفت المدينة الزرقاء شفشاون احتضان 
فعاليـــات النســـخة السادســـة لمهرجان ربيع 
شفشاون 2015، وذلك من 21 مارس  وإلى غاية 
20 من شهر أبريل الماضي. كما نظمت المدينة 
ذاتهـــا الـــدورة الرابعـــة لمهرجان شفشـــاون 
الدولـــي لفيلم الطفولة والشـــباب التي أقيمت 
فعالياته في الفترة من 09 وحتى 13 ســـبتمبر 

.2015

رحيل شهرزاد السرد املغربي

من أبرز أحداث ســـنة 2015 رحيل الباحثة 
والكاتبـــة فاطمة المرنيســـي عن ســـن تناهز 
الخامسة والســـبعين. وقد بصمت المرنيسي 

الساحة الثقافية المغربية والعربية والدولية 
بمـــا راكمتـــه مـــن أبحـــاث ودراســـات عميقة 
وجريئـــة، ترجمـــت إلـــى العديد مـــن اللغات، 
رّكزت فيها على طابوهـــات اجتماعية وفّككت 
علـــى امتـــداد إصداراتهـــا البنيـــات الذهنية 
المنتجـــة للتأويـــالت والخرافـــات والعوائق 
اإلبســـتمولوجية. كما شـــهد المغـــرب رحيل 
العديد من األســـماء المبدعة على غرار الكاتب 
والمؤرخ محمد العربي المســـاري الذي توفي 
فـــي 25 يوليـــو، بالرباط عن عمـــر يناهز الـ79 
عامـــا، والكاتب والناقد الســـينمائي مصطفى 
المســـناوي، ومؤلفة أول نص يـــؤرخ لظهور 
”الروايـــة النســـائية“ فـــي المغـــرب األديبـــة 
والصحفيـــة المغربية الرائـــدة، أمينة اللوه، 
عن سن تناهز الـ90 سنة، باإلضافة إلى الناقد 
األدبـــي محمـــد المعادي عن ســـن تناهز الـ55 

عاما.

 غيث اإلصدارات

شـــهد عام 2015، بالمغرب، إصدار العديد 
مـــن الكتب فـــي مختلف المجـــاالت واألنواع، 
للعديـــد مـــن المبدعيـــن المغاربـــة، نذكر من 
بينهـــا كتـــاب ”المتحف والمتحفيـــة: بدايات 
وامتدادات ثقافية“، للباحث والشاعر رضوان 
خديـــد. كمـــا صدر للكاتبـــة المغربيـــة فاطمة 
الزهراء المرابط كتاب بعنـــوان ”مبدعون في 
ضيافة المقهى“. وصدر للكاتب محمد اشويكة 
كتاب ”الصورة الســـينمائية: مستويات الفهم 
للشاعرة  والتأويل“. وديوان ”أشياء تراودها“ 
مليكة العاصمـــي. كما صدرت للقاص والناقد 
المغربـــي محمـــد زهيـــر مجموعـــة قصصية 

جديدة موسومة بـ”شغف اسمه الغيم“.
وأصدر عبده حقي روايـــة جديدة بعنوان 
”أســـاطير الحالميـــن“. كمـــا صـــدرت للقاص 
والناقـــد محمـــد إدارغة، مجموعـــة قصصية 
جديدة، موســـومة بـ”رحلة الصيف والشتاء“. 
وصدر كتاب نقدي بعنـــوان ”قطاف: مقاربات 
نقدية في الســـرد المغربي“. كما صدر للكاتبة 
والباحثـــة شميســـة غربـــي كتـــاب جديد عن 
المنجـــز الســـردي لشـــعيب حليفـــي بعنوان 

”الذات والوعي بالتاريخ“.

صدر بالمغرب كذلـــك كتاب جديد للروائي 
الطويـــل  عبدالســـالم  والمترجـــم  والباحـــث 
بعنـــوان ”اختطاف الغابة“. مـــن جهته أصدر 
الشـــاعر مصطفى الشـــليح كتابا بعنوان ”في 
مقاربة السياســـة الثقافيـــة بالمغرب – حجب 
جائزة الشـــعر“. كما صدر للشـــاعر المغربي 
المهدي أخريف ديوان بعنوان ”محض قناع“. 
وصـــدر أيضا ديـــوان ”عيـــن نحـــات أعمى“ 
للشـــاعر محمـــد العنـــاز. كما صـــدرت رواية 
بعنـــوان ”طقـــوس العبث“، للكاتـــب المغربي  

عبد الرحمن بهير.
الكاتب لحسن المحمدي البوعزاوي أصدر 
كتابا بعنـــوان ”األذكار الواقية فـــي الوظيفة 
البوعزاويـــة“. وصدر ديوان شـــعري بعنوان 
”مواكـــب العشـــق“ للشـــاعر محمـــد نوحـــي. 
الكاتب أبوالخير الناصري أصدر كتابا جديدا 
بعنوان ”وردة في جدار“. كما صدر للباحثين 
محمد أخريف ومحمد العربي العســـري كتاب 

بعنوان ”القصر الكبير: صور تحكي“.
ديوان جديـــد صدر في العـــام 2015 أيضا 
للشـــاعر المغربي إبراهيم عبدالله بورشاشن 
بعنـــوان ”إبحار فـــي عيون الحوريـــات“. كما 
أصـــدر عبداللـــه زروال، مجموعته القصصية 
الرابعـــة، التي عنونهـــا بـ”لعبة المشـــانق“. 
باإلضافة إلى كتاب بعنـــوان ”معالم الرباط“، 
وهو من تأليـــف الباحثة لمياء بلشـــهب. كما 
صـــدرت للقـــاص المغربـــي عبدالعالي بركات 
مجموعـــة قصصيـــة بعنـــوان ”شـــيء مربـــع 
وأجوف“. من جهته أصدر القاص عبدالسالم 
الجبـــاري مجموعـــة قصصية تحمـــل عنوان 
”وداعـــا شـــوبنهور“. كذلك الشـــاعر المغربي 
مراد القـــادري أصدر ديوانا شـــعريا بعنوان 
مـــن  العديـــد  إلـــى  باإلضافـــة  ”طرامـــواي“. 

اإلصدارات األخرى.

شهدت الساحة الثقافية املغربية في العام 
2015، طفرة من اإلنتاجات األدبية شــــــملت 
كل مجــــــاالت الكتابة، كمــــــا عرفت العديد 
ــــــى الصعيدين احمللي  من التتويجــــــات عل
ــــــروز العديد  والعربي، هــــــذا إضافة إلى ب
من األســــــماء الشــــــابة التي بدأت تشــــــق 
طريقها نحو مســــــيرة إبداعية الفتة للنظر. 
ولكن رغم كل هــــــذا الزخم اإلبداعي تبقى 
تطلعات املثقفني أكبر مما هو موجود على 
أرض الواقع، وهذا يعود باألساس إلى ما 
يعيشه املغرب اليوم من استقرار سياسي 
ــــــى املجال  ــــــا عل ــــــر إيجابي واقتصــــــادي أّث
ــــــدول العربية  الثقافــــــي، على عكس جل ال
ــــــورات الربيع العربي.  ــــــي هزتها رياح ث الت
سنة 2015 متيزت أيضا برحيل العديد من 
ــــــة املغربية التي تركت أثرا  القامات الثقافي
واضحا خالل مسيرتها اإلبداعية، وعرف 
ــــــم العديد من  خاللها املغــــــرب أيضا تنظي
ــــــات التي القت جناحا  املعارض واملهرجان
كبيرا. "العــــــرب" في حصادهــــــا الثقافي، 
اليوم، تتقّصى آراء بعض الكّتاب واملبدعني 
املغاربة حول املشهد الثقافي وانتظاراتهم 

خالل العام املقبل.

مـــازال الحلم في املغـــرب يتمثل 

في انطـــالق موســـم ثقافي الئق 

مطلع كل سنة وهذا لن يتأتى إال 

بوجود سياسة ثقافية متينة
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المجتمع يعطي ظهره لإلنتاج الثقافي

حصاد األدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

مراد الخطيبي

} ال أعتقـــد أن هنـــاك شـــيئا مهمـــا تغّير في 
المشـــهد الثقافي المغربي ســـنة 2015. مازلنا 
في المغرب نحلم بانطالق موســـم ثقافي الئق 
مطلـــع كل ســـنة كما هو معمول به في ســـائر 
الـــدول المتقدمة. وهذا لن يتأتـــى إال بوجود 
سياســـة ثقافيـــة مبنيـــة على أســـس متينة، 
يتـــم إعدادهـــا بطريقـــة محكمة، وفـــق آليات 
وإستراتيجيات علمية صحيحة. وهذا يتطلب 
بطبيعة الحـــال وجود إرادة سياســـية قوّية، 
هل السياســـيون اآلن يدركـــون حقيقة أهمية 

الثقافة؟
المغرب جغرافيـــا ووجدانيا لم يكن بعيدا 
عن األحداث السياسية وثورات الربيع العربي 
وبالتالـــي فمن األكيد أن يكون هناك تفاعل. ما 
لمسته شخصيا هو الجرأة التي اكتسبت من 

قبل المثقفين على مستوى الكتابة، وأصبحوا 
بشـــتى مشـــاربهم الفكرية واإلبداعية والفنية 
يطرحون مواضيع متعـــددة كانوا يخوضون 
فيها بشكل محدود جدا. هذه األحداث خلخلت 
وافرزت وعيـــا جديدا ينـــادي بأهمية الحرية 
وأّدت إلـــى مطالبة المثقفين بنبذ كل أشـــكال 
التســـلط واالســـتبداد فـــي الحكـــم ومحاربة 
الفساد والمفســـدين وتوسيع مجال الحريات 
وتعميـــق مجال الديمقراطية لكي ال تبقى هذه 
األخيـــرة واجهـــة تخفي العديد مـــن األعطاب 
والسياســـية. إن  واالقتصاديـــة  المجتمعيـــة 
واجهـــة الكتابـــة جســـدت هي األخـــرى هذا 
التحول وهذه الدينامية على األقل إبان ظهور 
ما يســـّمى بالربيـــع العربي الذي كان يشـــكل 
حلما للمغاربة، هم أيضا، في سبيل غد أفضل 

ينسيهم الخيبات التي مضت.
ال شـــك أن دور المثقف مغيب بشـــكل كبير 

فـــي التوجهات الرئيســـية للبالد ويســـتعمل 
فـــي غالـــب األحيـــان كديكور ليـــس إال، وجب 
أيضـــا التفريق فـــي هذا اإلطار بيـــن صنفين 
مـــن المثقفيـــن، مثقف وشـــبه مثقـــف بتعبير 
المفكـــر واألديـــب عبدالكبيـــر الخطيبي، بين 
مثقف يدافع عن القضايا اإلنســـانية والكونية 
وبيـــن مثقف انتهازي يســـعى إلى التقرب من 
الحكم من أجل االستفادة الشخصية ومن أجل 
مصلحته الفردية فقـــط، وبين هذين الصنفين 

بون شاسع.
أمـــا أبـــرز األحداث فـــي المغرب، حســـب 
رأيـــي فتتمثـــل فـــي رحيـــل رمـــز مـــن رموز 
الثقافـــة المغربيـــة يصعب إيجـــاد خلف لها 
في الوقـــت الراهن وأقصـــد الكاتبة والباحثة 
فاطمة المرنيســـي عالمة االجتماع الغنية عن 

التعريف.
ميزانيـــة وزارة الثقافـــة مـــن بين أضعف 

الميزانيـــات. ونعلـــم حقيقـــة أن اإلمكانيـــات 
الماليـــة مهمة من أجـــل دعم العمـــل الثقافي 
واألنشـــطة الثقافية بكل مكوناتها وأصنافها. 
حاليا تقوم وزارة الثقافة بدعم بعض البرامج 
الثقافيـــة المختلفة ودعم الكتـــاب ولكن تبقى 
مجهوداتها غير مستجيبة لتطلعات المثقفين 
الذيـــن يحلمـــون بظروف أحســـن لالشـــتغال 
واإلبـــداع والخلـــق. يحلمـــون بأن تتـــاح لهم 
فـــرص أكبر لتطويـــر مهاراتهـــم كّل في مجال 
اختصاصـــه مـــن أجل غـــد أفضل ومـــن أجل 
مستقبل تكون فيه الثقافة هي أساس التنمية 
ويكون فيه المثقفون هم حاملو مشعل التوهج 

والرقي للبلد.
إن اإلبـــداع عمومـــا ال يمكـــن أن تصنعـــه 
الجوائز ولكن في اآلن نفســـه فالجوائز يمكن 
أن تؤثـــر إيجابيا في مســـار الكاتب وتحفزه 
على االرتقاء بمستواه وتكون بمثابة تعويض 

له عـــن جهده المضني وعن المال الذي صرفه 
مثال في طبـــع مؤلفه خاصة أن أغلبية الكتاب 
ينشـــرون من مالهم الخاص. ولكـــن الجوائز 
ينبغـــي أن تكـــون ذات مصداقيـــة بمعنـــى ال 
تحكمهـــا أســـاليب الزبونيـــة والمحســـوبية 
أو االعتبار السياســـي. كمـــا أن أعضاء لجان 
هـــذه الجوائز يجب أن يتـــم اختيارهم بعناية 

شديدة.
أتمنـــى أن أوفق في تنفيـــذ البرامج التي 
سطرتها ســـلفا والمتمثلة في إصدار روايتي 
األولـــى وإصدار كتابي حـــول المفكر واألديب 
عبدالكبيـــر الخطيبـــي، باإلضافـــة إلى بعض 
الترجمـــات. كمـــا أتمنـــى أن تعطـــى للمثقف 
مكانتـــه الحقيقيـــة فالثقافـــة هـــي المحـــرك 

األساسي لكل تطّور مجتمعي حقيقي.

* كاتب وناقد من المغرب

الجوائز ال تصنع اإلبداع
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عن منشـــورات {رونـــق املغرب» وبدعـــم مـــن وزارة الثقافة، صدر 

للكاتبـــة املغربيـــة فاطمة الزهراء املرابط كتـــاب حوارات بعنوان 

{مبدعون في ضيافة املقهى».

عن دار {العني للنشر والتوزيع» بالقاهرة، صدرت للروائي والقاص 

املغربي إســـماعيل غزالي رواية بعنوان {النهـــر يعض على ذيله»، 

تقع في ٦٠٠ صفحة من القطع املتوسط.

[ غزارة في اإلنتاج وحرية في التعبير [ وزارة الثقافة المغربية في واد والمبدعون في واد آخر

الشباب يضخون دماء جديدة في شرايين الثقافة المغربية

الثقافة مغيبة في برامج األحزاب السياسية

} األنشـــطة الثقافية في المغـــرب هي ذاتها: 
الملتقيات الشعرية والســـردية والفنية تعيد 
تكرار حضورها بآليات االشتغال نفسها دون 
محاولة االنفتـــاح على أفق آخر لالشـــتغال، 
حتى أن األســـماء ذاتها تعيد تكرار تجربتها 
ممارســـة وتنظيرا. غياب التفاعل هو السمة 
الســـائدة فـــي المشـــهد الثقافـــي المغربي. 
أضـــف إلى ذلك أن مكونات المشـــهد الثقافي 
تشـــتغل بمنأى عن بعضهـــا البعض، بمثابة 
جزر تتباعد مســـتويات حضورها. إن الفعل 
الثقافي كلٌّ متكامل، وحين يغيب التنســـيق، 
وينتفي هذا التكامل، تكون النتائج باهتة وال 
أثر لها ُيذكر، بل وال امتداد لها في المجتمع.

ثورات الربيع العربي لم تتبلور من خالل 
الفعل الثقافـــي، بمعنى أنه وفي غياب تحقق 
الشـــرط الثقافـــي يصعب أن تتحقـــق غايات 
ثـــورات الربيع العربي، وفـــي المقابل ما دام 
هذا الشـــرط ُمغّيبا، فإن الســـاحة الثقافية ال 
تحقـــق أّية مكاســـب على إثر هـــذه الثورات، 
إال إذا مـــا اســـتثنينا الوعي الفـــردي، وليس 
الجماعـــي، ببعـــض القضايـــا التـــي تحرك 

الشارع العربي.
الفعـــل الثقافـــي فـــي المغـــرب ُمغّيب في 
برامج األحزاب السياسية، ومنه غدا العزوف 
عن الممارســـة السياسية ميســـما لتوجهات 
أغلب المثقفين في المغرب، وأضحى تحقيق 
البعـــد الجمالـــي هـــو الغايـــة التي يســـعى 
الفنانون واألدباء إلـــى بلورتها في أعمالهم، 
بعيدا عن ضوضاء الشارع العام وانشغاالته.

هنـــاك بعـــض محـــاوالت تنّبهـــت لغياب 
التنســـيق بين مكونـــات الفعـــل الثقافي من 
جهـــة، والمؤسســـات السياســـية والتربوية 
والثقافيـــة من جهة ثانية، منها مبادرة اتحاد 
كتاب المغرب فـــي تنظيمه للمناظرة الوطنية 
حـــول الثقافة المغربية التـــي ُنظمت بطنجة، 
وأشـــركت في فعالياتها مشارب مختلفة، لكن 
التفاعـــل كان محـــدودا، وتوصياتها لم ُتعمم 
ولـــم تبلغ مداها بعُد. أضـــف إليها ما جاء به 
المجلـــس األعلى للتربية والتكوين في رؤيته 

اإلســـتراتيجية، حين جعل مـــن التفتح الفني 
واألدبـــي أولوية من أولويـــات اإلصالح، في 
محاولة لتقليص الهـــوة بين المكّون الثقافي 
والمؤسســـات التعليمة، لكـــن التنزيل يعرف 
تعثـــرات بفعل إكراهـــات تنظيمية ذات طابع 
إداري، وغياب رؤية واضحة آلليات االشتغال 
فـــي المجـــال الثقافي لدى المســـؤولين على 

المشاريع المقترحة.
أطلقت وزارة الثقافة المغربية العديد من 
المشاريع، قبل سنة 2015، منها مبادرة الكتاب 
األول وسلســـلة إبـــداع، وكالهما أســـهم في 
تنشيط حركة النشـــر واإلصدارات بالمغرب، 
كمـــا أن إحداث العديد مـــن دور الثقافة بمدن 
مغربية قد أســـهم في تفعيـــل حركة اللقاءات 
الثقافية، أضف إلى ذلك سياسة التناوب بين 
أقاليم الجهات في تنظيم المعارض الجهوية 
للكتاب، لكـــن الفاعلية تبقى محدودة، بالنظر 
إلى قصورها عن استقطاب المواطن المغربي 
لالنخـــراط في الفعل الثقافي الجاد والهادف. 
أعتقد أن اإلشـــكاالت التي تعاني منها وزارة 
الثقافـــة المغربيـــة تكمن باألســـاس في عدم 
تجديـــد آليـــات االشـــتغال على مشـــاريعها 
الثقافيـــة، وعـــدم نهـــج المقاربة التشـــاركية 

بشكل فّعال وفاعل.
الجوائـــز األدبية صيغة من صيغ كســـب 
االعتراف في المغرب، بالنظر إلى ُندرة فرص 
إعالن الُكّتاب عن مشاريعهم اإلبداعية؛ جائزة 
القناة الثانية M2 أبرزت العديد من األســـماء 
مـــن حّيز القوة إلى حيز الوجود، وكذا جائزة 
اتحاد كتاب المغرب لألدباء الشباب، وجائزة 
محمد وديع األسفي، وغيرها. لكن العديد من 
األســـئلة ُتطرح حـــول شـــفافية نتائج بعض 
الجوائز، كما هو حال جائزة المغرب للكتاب 
التـــي عرفـــت أطوارها وإعـــالن َحجبها هذه 
الســـنة جدال حادا ونقاشـــا محتدما، حتى أن 
االتهامات التي تّم تبادلها ُتســـيء لمشـــهدنا 

الثقافي، لألسف.
أنتظـــر أن توضع األســـماء الحقيقية في 
أماكنها الجديرة بها، وأرجو أن تغدو الثقافة 
وأشـــكال اإلبداع جميعها فـــي مركز االهتمام 

لحياة الناس.

* شاعر وباحث من المغرب

حصاد األدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

عبدالعزيز بلفقير

} يعرف المشـــهد المغربـــي تراكما كبيرا من 
خـــالل اإلنتاجـــات األدبية والفكريـــة. غير أن 
هنـــاك صعوبـــات تواجه الكاتـــب، خاصة في 
مـــا يتعلق بجانب النشـــر، إذ هناك صعوبات 
جمـــة في نشـــر الكتب الجديـــدة، خاصة كتب 
المبدعين الشباب الجدد أو ما نسميه بالجيل 
الجديـــد. لذا فالمشـــهد الثقافـــي المغربي لن 
يعرف التطـــور المنشـــود دون االهتمام بهذا 

الجيل الجديد.
والحقيقة أن األحداث السياســـية وثورات 
الربيع العربي أثرت على الساحة الثقافية في 
المغرب، إذ نجد إنتاجات أدبية تشـــير بشكل 
أو بآخر إلى هذا الحراك والتغيرات. الشـــيء 
الـــذي أّدى إلى غزارة في اإلنتـــاج، ناهيك عن 
الحرية فـــي التعبير والكتابـــة. كما أن بعض 

الكتـــاب وجدوا فـــي هذه التحـــّوالت األخيرة 
مادة دسمة للكتابة.

مـــن جهته يســـاهم المثقـــف المغربي في 
التوجهات الرئيســـية للبالد، بشـــكل مباشـــر 
أو غيـــر مباشـــر. فلكتابات المثقـــف المغربي 
أثر كبير على الحياة السياســـية. لكن أو لنقل 
-ومن وجهـــة نظـــري الخاصـــة- إن المثقف 
المغربي ال يزال يبحث عن لســـانه وعن حرية 
أكبر للمشـــاركة في السياسات الكبرى للبالد. 
صحيح أن المغـــرب يهتم بكتابـــه ويدعمهم، 
إال أن الجهـــود ال بد من تضافرها وشـــحذها 

لتحقيق الغايات الكبرى واألسمى.
ويبقـــى معـــرض الكتاب بالـــدار البيضاء 
هو الحـــدث األبرز، باإلضافة إلـــى المعارض 

الجهوية، والمسابقات والجوائز.
أمـــا وزارة الثقافـــة المغربيـــة فهي تقوم 
بواجبها، لكن في الظـــروف الحالية، يتوّجب 

عليها توحيـــد الجهود والمســـاهمة أكثر في 
نشـــر الكتاب، خصوصا دعم الكّتاب الشـــباب 
ونشر إبداعاتهم، وتكثيف المسابقات األدبية 

والفكرية.
للجوائـــز األدبيـــة، اليوم، قيمـــة تحفيزية 
كبيـــرة وهامة تســـهم في الرفع من مســـتوى 
الجـــودة في اإلبداع، وكذلك اكتشـــاف مواهب 
جديدة قادرة على حمل مشعل المشهد الثقافي 

بالمغرب.
انتظاراتي في العام الجديد على المستوى 
الثقافي هو دعم المبدعين الشـــباب، واإلكثار 
من المســـابقات األدبية. فال تقدم وال تطّور من 
دون تشجيع الُكتاب والِكتاب. فبالكتاب وحده 
وبالتشجيع على القراءة أيضا نحقق األهداف 

العليا ونحقق اآلمال والغايات الكبرى.

* كاتب وقاص من المغرب

زهير قاسيمي

} المغرب عرف تطورا ثقافيا ملحوظا ســـنة 
2015، فلقـــد رحل عنا العديد من الكتاب الكبار 
خالل هذه الســـنة، وظهر العديـــد من الكتاب 
الشـــباب علـــى الســـاحة الثقافية علـــى مدار 
الســـنة، هؤالء أصدروا كتبـــا قيمة في جميع 
المجاالت: الشعر، أدب الرحلة، النقد، الرواية، 
أدب الطفـــل وغيرهـــا من المجـــاالت. ومع كل 
هذا مـــازال اإلبداع المغربـــي يحتاج إلى دعم 
وتحفيز أكثـــر، فهنـــاك العديد مـــن الميادين 
األخرى كمجال الغناء، فرغم رداءة األداء، فهذا 
المجال يعرف اهتماما أكثر من مجال التأليف 

والكتابة والثقافة.
المغرب ما زال يســـير على الوتيرة نفسها 
فـــي مجـــال اإلبـــداع، ألن الثقافـــة بالمغرب ال 
تنتظر الربيـــع العربي بـــل تنتظر إصالحات 
أكثر أهمية مثل التشجيع على القراءة وتقديم 
الدعم المادي الكافي للكتاب ودور النشر، وهذا 
المشـــكل لن يتّم حله في ســـنة أو ســـنتين أو 
ثالث. من الممكن أن أقول إن المغرب اســـتفاد 

من االضطرابات السياســـية بهـــذه الدول في 
مجال االســـتثمارات األجنبية، وأصبح وجهة 
اقتصادية هامة، أما مجال اإلبداع الثقافي فال 

يزال تحت الظل.
ففـــي أي دولة مـــن الدول ســـواء المغرب 
أو غيـــره، المثقـــف لـــه دور كبيـــر ليس فقط 
كمســـاهم في السياســـة، بل كشـــريك أساسي 
في بنـــاء المسلســـل السياســـي للدولة، فهو 
يعتبر المستشـــار، والكاتب والمؤرخ، والناقد 

والمقترح للحلول.
وفـــي نظري أبـــرز األحـــداث الثقافية هي 
المناظـــرة الوطنية حـــول الثقافـــة المغربية 
بطنجـــة والتي تم فيهـــا إحياء اتحـــاد كتاب 
المغـــرب العربي، ومن بيـــن األحداث الثقافية 
أيضا التوقيع على القانون األساســـي التحاد 
الكتاب المغاربيين، كما عرفت الساحة األدبية 
هـــذه الســـنة صـــدور موســـوعة ضخمة عن 
الشعر والشعراء في العالم العربي من تأليف 
الشـــاعرة فاطمـــة بوهراكة وهـــذا يبعث على 
االرتياح لما يقدم من إبداعات رائعة كل سنة.

الجوائـــز األدبية مهمة فهـــي تجلب النقاد 

لالهتمام باألعمـــال الفائزة، كمـــا أن الجائزة 
تجلب أيضا القراء وهذا يخدم مصلحة الكاتب 
لكسب شهرة ودعم معنوي أكثر، لكن رغم ذلك 
فالجائزة ال تعني بالضرورة أن الكاتب متميز، 
فلربما الفائـــز يكون قد حصل علـــى الجائزة 

لظروف معينة.
بالنســـبة إلّي وباعتباري كاتب أدب أطفال 
أرجـــو أن يدعـــم هـــذا المجال، ألنـــه مهمش 
نوعـــا ما بالمغرب، فهناك قلة من دور النشـــر 
المهتمة بهـــذا المجال، كمـــا أن أغلب الكتاب 
والرسامين المهتمين بمجال الطفل معروفون 
خـــارج المغرب، وليـــس داخله، وبالمناســـبة 
أشـــكر اتحاد كتـــاب المغـــرب ووزارة الثقافة 
التـــي أدرجت مجـــال الطفل ضمن المســـابقة 
الســـنوية لجائزة األدباء الشباب، كما أتمنى 
أن تصدر وزارة الثقافة مجلة خاصة باألطفال. 
فـــإن اســـتطعنا تربية طفل على حـــّب القراءة 
ســـنبني مجتمعـــا مثقفا واعيا يحب الســـالم 

وينبذ العنف.

* قاص من المغرب

كريم بالد

} إن الثقافـــة مكـــّون من مكّونـــات الحضارة 
التي نعيشـــها اآلن، ينبغـــي أن تكون الدعامة 
األســـاس التي يمكن أن يقـــوم عليها أّي بناء، 
أّي صـــرح؛ إذ ال صرح من دون ثقافة، هذا أمر 
ال أعتقد أن أحدا سوف يختلف معي فيه. لكن 
لـــكل وجهة هو ُمَوّليها، وأنا أســـتبق الثقافة. 
إذا كنـــا نعتقد بـــأن مهرجانا ثقافيـــا هنا أو 
هنـــاك، يمّر وال نعتبره نشـــاطا ثقافيا ناجحا 
وذا وزن إال إذا حضـــره فـــالن وعـــالن، فنحن 
نســـيء إلى الثقافـــة، وهي تحتمل إســـاءتنا 
ألنها في األصل أمنا التي لم تلدنا، وُربَّ أّم لم 
تلدك. متى كانـــت الثقافة بالوجوه، ومتى كنا 
عون المعرفـــة والعلم واإلبداع  نحـــن الذين يدَّ
والفكر وغيرها فارغين، مجوفين إال من تمهير 
الخطـــاب الثقافـــي، وتســـييس المهرجانات، 

والملتقيات، والمسابقات.
المثقف المغربي والعربي ليس في حاجة 
إلـــى الربيـــع المغربي وال العربـــي لكي يبدع 
أو يخرج إلـــى الوجود نصوصـــا تظهر فيها 
تجليـــات الثورة، إن المثقف يعيش الثورة في 
داخلـــه، وال يحتاج إلى ما يبرزها، إنه مصاب 
بمّس ثوري، يلهبه في كل حين، وعلى كل حال، 
أضيف إلى ذلك أننا نعيش الربيع العربي في 
كل عام، ويأتي بعد مدة من الجفاف، حتى وإن 
طالت، فكل شـــاعر وكل قاص وكل روائي وكل 
مسرحي وكل مبدع في أي مجال من المجاالت 

هو ربيع نفسه العربي.
إننا لســـنا بعُد على اســـتعداد لنســـتقبل 
الربيـــع العربـــي الديمقراطي، لذلـــك انطفأت 
جذوتـــه قبل أن تتوقـــد. كان بمثابة زوبعة في 
ه دفعة  فنجـــان؛ فم كبيـــرة اســـتطاعت أن َتُعبَّ

واحدة فال يبقى له غير خرائط من أثر.
وبالرغم من كل ذلك، فهناك اهتمام بالشأن 
الثقافي فـــي المغرب من حيث عـــدة جوانب، 
أهمها في اعتقادي هذه الصحوة، فثمة اندفاع 
محكـــوم إلى تنظيم الملتقيـــات والمهرجانات 
والمســـابقات الثقافية هنا وهناك، وفي شتى 

مجاالت اإلبداع األدبي، ال نملك غير أن نثمنه، 
ونتمنـــى له مزيـــدا من التألـــق، حتى تتحول 
قاعاتنـــا الثقافية إلى مركبـــات رياضية يِضجُّ 
بها الجمهور المثقف الواعي بالعلم والمعرفة 

الراقيين. 
مـــن جانب آخـــر هنـــاك اهتمام مـــن قبل 
الجمهور المغربي بـــكل فئاته خاصة األطفال 
والشباب اليافع الذي استطاع أن يتكون على 
نمط فريد فـــي المدارس المغربيـــة والكليات 
والمعاهد العليا. وأنا أشهد -بوصفي أستاذا 
ممارســـا للتربية والتعليم في مؤسسة ثانوية 
تأهيلية- بأن فـــي تالمذتنا مبدعين حقيقيين 
يضاهـــون أكبـــر الكتاب فـــي مجـــال اإلبداع 
القصصي والشعري خاصة. وليست التجارب 
التـــي التفتت إلى هذه الفئة منا ببعيدة، يكفي 
أن أمثـــل بتجربة رائدة لنـــادي اإلبداع األدبي 
والمســـرحي بثانوية ابن ســـليمان الروداني 
بمدينـــة تارودانـــت الـــذي أصـــدر مجموعـــة 
قصصيـــة تلمذيـــة خالصة بعنـــوان ”أصوات 
الفراشـــات“، والذي يشـــرف عليه بكل اقتدار 

ومحبة القاص والروائي محمد كروم.
إن هنـــاك اهتمامـــا بالشـــأن الثقافـــي في 
المغـــرب بـــكل ما يمـــّت بصلـــة إلـــى الثقافة 
وبناتهـــا، يكفي أن أســـتدّل على ذلك بنســـبة 
حضور الملتقيات والمهرجانات واألمســـيات 
الثقافيـــة. وهذا االهتمـــام موجود لدى أصغر 
جمعيـــة ثقافية تنتمي إلـــى المجتمع المدني، 
إلى أكبر هيئة سياســـية وهي وزارة الثقافة، 
صحيـــح أن هنـــاك بعـــض الشـــّح فـــي دعـــم 
المشـــاريع الثقافية التي يتقدم بها الشـــباب 
المبدع، ولكن ذلك ال ينقص من قيمة المجهود 
الـــذي تبذله بوصفها مؤسســـة راعية للثقافة 
في المغرب. فهي تشـــجع المثقف المغربي في 
شـــتى المجاالت اإلبداعيـــة، خصوصا وأنها 
تنظم سنويا جائزة المغرب للكتاب وهي أثمن 

جائزة على الصعيد الوطني. 
باإلضافة إلى نشر األعمال الكاملة لبعض 
المبدعيـــن المغاربـــة المرموقيـــن مثل خناثة 
بنونة، والميلودي شـــغموم، ومحمد عز الدين 
التازي، ومحمد زفزاف وغيرهم كثير. ونشـــير 
في هـــذا الصدد إلى أن جائزة المغرب للكتاب 
في صنف الســـرديات والمحكيات لهذه السنة 
عـــادت إلـــى الروائـــي المتألق محمـــد برادة 
عن روايتـــه ”بعيدا من الضوضـــاء قريبا من 
الســـكات“ التي وصلت قبل هـــذا إلى القائمة 
الطويلة لجائزة البوكر العربية لنفس السنة. 

هذه فيض من غيض، ونأمل بوصفنا مبدعين 
على هامـــش الحياة أن يتّم تشـــجيع منتجنا 
األدبي ليصل إلى القارئ المغربي حيثما كان، 

وإلى الناقد على وجه الخصوص.
بخصوص ســـؤال الجوائـــز األدبية، فإني 
أفضـــل عـــدم اإلجابة عنـــه، ألنه فـــي الحقيقة 
موضوع َأثير لدى مثقفينا اليوم، ال شغل لمن 
فاتتـــه جائـــزة من أي نوع كانـــت، إال أن يرفع 
عقيرته منـــددا بقرار الهيئة المشـــرفة عليها. 
بيد أني أحب أن أشـــير إلـــى أن الجوائز اآلن 
غـــدت تبحث عن الرواية كجنـــس أدبي متألق 
في عالم األجناس األدبية لتتحقق بذلك نبوءة 
الروائي الراحل هذه الســـنة حنا مينة، بحيث 
إنـــه اعتبرها ديـــوان العرب، ومســـتقبل كافة 

األجناس األدبية.
أعتقـــد أن أبـــرز األحـــداث الثقافيـــة التي 
عرفتها هذه الســـنة متعـــددة، غير أني أفضل 
الحديث عن ثالثـــة فقط هي: المعرض الدولي 
للكتاب بالدار البيضاء الذي تم تنظيمه خالل 

شهر فبراير الماضي فهو غني عن كل تعريف.
وأمـــا ملتقـــى تارودانت الوطنـــي للقصة 
القصيرة الذي تنظمه ســـنويا جمعية مبدعي 
ابن سليمان الروداني مع نادي اإلبداع األدبي 
والمســـرحي بالثانويـــة نفســـها خالل شـــهر 
مـــارس المنصـــرم، فهو من أنجـــح الملتقيات 
التي تهتم بهـــذا الجنس األدبي، ومعه صنوه 
األحدث سنا ملتقى القصة القصيرة جدا على 
الصعيـــد الوطني، إلى جانـــب ما قدمه ملتقى 
أبركان للسرد كذلك، الذي عرف نجاحا وطنيا 

الفتا في االهتمام نفسه.
وأما المعرض الوطني للكتاب المستعمل 
فهو مبادرة تســـتحق التشـــجيع، بل التقليد، 
فقـــد دأبـــت الجمعيـــة البيضاويـــة للكتبيين 
بتعاون مـــع وزارة الثقافة على تنظيمه خالل 
شهر أبريل من كل سنة، ولقد وصل هذه السنة 
إلـــى دورته الثامنة، التي نظمت تحت شـــعار 
ـــط  ”الكتـــاب مرآة اإلنســـان والمجتمع“، ونشَّ
برنامـــج هـــذه الدورة نـــادي القلـــم المغربي، 

ومختبر الســـرديات بكلية اآلداب ابن امسيك، 
وجمعية األعمال االجتماعيـــة والثقافية درب 
الســـلطان، ونـــادي الكتـــاب وشـــبكة القراءة 
بالمغـــرب، والجمعيـــة المغربيـــة لمســـاندة 
األســـرة، ورابطة قدماء تالميذ الدار البيضاء، 
وطلبة ماستر السرد األدبي الحديث واألشكال 
الثقافيـــة. وتـــرأس اللجنة الثقافيـــة الروائي 
الدكتور شـــعيب حليفي منســـقا عامـــا. امتّد 
المعـــرض على مدى واحد وعشـــرين يوما من 

العاشر من شهر أبريل إلى الثالثين منه.
ختاما على المســـتوى الثقافـــي ال ننتظر 
شـــيئا جديدا، بل نِعـــد الناشـــئة الثقافية أن 
تنتظـــر المثقفين القادمين مـــن الهامش، لكي 
ينيروا مرة أخرى دروب الحياة، بما يمتلكونه 
من موهبة وعطاء، في مجالي العلم والمعرفة 
الذيـــن هما ســـبيل التحـــرر والرقـــي العقلي 

والوعي باإلنسان كإنسان يصل إلى كماله.

* روائي وقاص من المغرب

المثقف المغربي مازال يبحث عن حرية أكبر

اإلبداع المغربي يحتاج إلى دعم وتحفيز

ربيع المثقف المغربي العربي

املثقـــف املغربـــي والعربي ليس 

فـــي حاجة إلى الربيـــع املغربي وال 

العربـــي لكـــي يبدع أو يخـــرج إلى 

الوجود نصوصا إبداعية

 ◄

انتزاع الثقة

عبداهللا بن ناجي
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شيرين الديداموني

حـــول آراء  } في اســـتطالع أجرتـــه ”العرب“ 
عدد مـــن النقاد عن املسلســـالت املصرية التي 
تصـــدرت قائمة األفضـــل في ســـنة 2015 التي 
أوشـــكت على االنتهاء، من حيـــث قدرتها على 
كســـر التابوهات ومعاجلة قضايـــا جادة، كان 
هناك ما يشـــبه التوافق على ثالثة مسلســـالت 
و”حارة  و”طريقـــي“  هي: ”حتـــت الســـيطرة“ 

اليهود“.
وقـــد رصدنـــا أن األفضـــل مـــن وجهة نظر 
النقاد لم يكن هو نفسه من وجهة نظر املشاهد 
في نتائـــج التصويت على األعمـــال الدرامية، 
التي قامت بها العديـــد من املواقع اإللكترونية 
والفنية، ورمبا يأتي ذلك ليؤكد على أن املعايير 
التقليدية للحكم على األعمال الدرامية أصبحت 
عرضة للتغيير، أو أن زحام املسلسالت لم يعد 
يتيح الفرصة للجمهور ملشاهدتها جميعا، ومن 

ثم اخلروج بأحكام دقيقة عن كل منها.
الناقد طارق الشناوي اعتبر في تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن درامـــا 2015 أفضـــل ممـــا كانت 
عليـــه في املاضـــي، حيث متيـــزت بإبداع الفت 

ومخرجني أضافوا لها شكال جديدا.
وقال إن أفضل مسلسل من وجهة نظره هو 
”حتت الســـيطرة“، حيث قدم دراما متميزة عبر 
تناول موضوع اإلدمان بجرأة، جعلت املشاهد 
يشعر أنه أخطأ في حق كثير من املدمنني عندما 
ابتعد عنهم، ولم يعترف بحقوقهم في احلياة.

وجنح املسلسل في جذب اجلمهور ملتابعة 
حلقاته، كما أوضحت الناقدة خيرية البشالوي 
والناقـــد خالد ثـــروت، ما يتميز بـــه من حبكة 

درامية حلكايات واقعية.
وما أعطى ”حتت السيطرة“ كل هذا التأييد 
من جانـــب النقاد، هـــو أن موضـــوع اإلدمان، 
وحـــاالت املدمنني ضمن أكبر الكليشـــيهات في 
الدراما العربية، مبعنى أنها مناذج متشـــابهة 
جدا، ومنذ الثمانينات لم تخرج عن هذا النمط، 
باســـتثناء فيلـــم ”املدمن“، للراحـــل أحمد زكي 

واملخرج يوسف فرنسيس عام 1983.
ولم يتـــم تناول حـــاالت اإلدمان بـــأي قدر 
مـــن القرب واخلصوصيـــة، حتى عرض ”حتت 
الســـيطرة“، فألقى الضوء علـــى قضية املدمن 
املتعافـــي فـــي مجتمعاتنا العربيـــة، وكيف أن 
الناس في الواقع ال تتسامح مع املدمن أبدا وال 

تعترف باملتعافي.
الكاتبـــة مرمي نعـــوم متكنت مـــن توصيل 
املدمنـــني  أن  مضمونهـــا  للمشـــاهد،  رســـالة 
أشـــخاص مجروحون، لديهم مشاكل، لكنهم لم 
يستطيعوا الســـيطرة على مشاعرهم وجتاوز 
مشـــاكلهم بعقالنيـــة فلجأوا إلى مشـــكلة أكبر 
اعتقدوا أنها وســـيلة للنســـيان فغيرت مسار 

حياتهم لألسوأ.

صوت الحرية

الناقـــدة املصرية ماجـــدة خيرالله اختارت 
ليكون األفضل، خاصة من  مسلســـل ”طريقي“ 
حيث الثـــراء الدرامي الذي قدم من خالل املزج 
بني الفنان الســـوري باســـل خيـــاط واملطربة 

املصرية شيرين عبد الوهاب.
واعتبرت في كالمها لـ”العرب“ أن ”طريقي“ 
من أفضل املسلسالت على مستوى السيناريو 
واألغانـــي  والتصويـــر  والديكـــور  واحلـــوار 
واإلخـــراج فـــي الســـنوات اخلمـــس األخيرة، 
فاألداء التمثيلي للفنانة شيرين وصفته باملميز 
والوقور، حيث اعتمدت على ردود فعل تلقائية، 
بال ضجيج لتجســـد بصدق رحلة صعود فتاة 

طموحة تتجاوز الصراعات احمليطة بها.
املسلســـل جنح في اخلروج إلى الشاشات 
العربيـــة بروح مصريـــة خالصـــة، بالرغم أنه 
محاكاة للمسلسل الكولومبي ”صوت احلرية“ 
الذي يســـرد ســـيرة حياة الفنانـــة الكولومبية 
الشـــهيرة هيلنســـيا فرغـــاس، باإلضافـــة إلى 
أنـــه قدم عالم الفـــن بواقعية وبـــكل ما فيه من 

”شللية“.

املؤلف مجدي صابر يرى أن هذا العام شهد 
أعماال كثيرة جيدة ستظل عالقة بذهن املشاهد، 
فباإلضافـــة إلى مسلســـلي ”حتت الســـيطرة“ 
و”طريقي“ كان هناك مسلســـل ”حارة اليهود“، 
الذي حقق جناحا كبيرا، برغم ما أثير حوله من 
لغط منذ بداية بثه، لكنه سرعان ما تغير الرأي 

العام جتاهه.
ســـر اهتمام املشـــاهدين املتزايـــد بأحداث 
املسلســـل ودفاع البعض عن مضمونه فســـره 
باحتراق دول وأســـر عربية  صابـــر لـ”العرب“ 
كثيرة بنار التطـــرف واإلرهاب واإلدمان، وعدم 

قبول أو فهم الرأي اآلخر.

وأشـــاد صابر بتخلص الدراما من األلفاظ 
السيئة، وعدم اعتمادها على النجم الواحد، بل 
كان هناك اجتاه عـــام لتقدمي بطوالت جماعّية، 
حتـــى أن أصحاب األدوار الثانوية كانوا أيضا 
أبطاال وحصلوا على مساحات تتيح لهم إظهار 

مدى إتقانهم لعملهم.
نقاد كثيرون أكدوا أن عام 2015 هو األجنح 
فـــي دراما املسلســـالت، منهـــم الناقـــد محمد 
حبوشـــة الـــذي قال لـ”العـــرب“ إن هـــذا العام 

ملـــا األفضل على مســـتوى  واألداء،  اإلنتـــاج 

تضمنه من أعمال ناقشت مشاكل تعكس الواقع 
املعيش إلى جانب تقدمي حلول لها.

واملسلسالت اجليدة من وجهة نظره كانت 
”حـــارة اليهود“ الذي قال أنه رقـــم واحد لكونه 
مسلســـال متكامال على مســـتوى الســـيناريو 

واحلوار واألداء التمثيلي واالنبهار.
ودافع الكاتب عن أحداثه بقوله: إن التاريخ 
يكتـــب األحداث كما وقعت، لكـــن الدراما تكتب 

األحداث كما ينبغي أن تقع.
وأضاف حبوشـــة مسلســـل ”ولـــي العهد“ 
بطولـــة حمـــادة هـــالل، إلى قائمـــة األفضل ملا 
قدمه مـــن تكريس ملفهوم األســـرة، عالوة على 
الكوميديا الهادفة في مسلســـلي ”لهفة“ بطولة 
دنيا ســـمير غـــامن، و”أســـتاذ ورئيس قســـم“ 

بطولة عادل إمام.
للدراســـات واألبحاث في  مركز ”بصيـــرة“ 
مصـــر، أجرى اســـتطالعا للرأي حـــول أهم ما 
شـــاهده املصريـــون من مسلســـالت، وأظهرت 
نتائجـــه أن األعمال األعلى مشـــاهدة اختلفت 
عمـــا اختاره كبار النقاد، حيث احتل مسلســـل 
”حق ميت“ بطولة حســـن الرداد وإميي ســـمير 
غامن املركز األول، تاله ”حالة عشق“ بطولة مي 
عزالدين، ثم ”موالنا العاشق“، بطولة مصطفى 

شعبان.
وفي استطالع ألحد املواقع اإللكترونية جاء 
بطولة يوسف الشريف  مسلسل ”لعبة إبليس“ 
في املركز األول، ثم ”حتت السيطرة“، أما املركز 
الثالث فكان ملسلســـل ”العهد“ بطولة سوســـن 
بدر وآسر ياسني. وفاز ”العراب: نادي الشرق“ 

بجائـــزة أفضـــل مسلســـل درامـــي 
املسلسل  جانب  إلى  سوري 

األكثر  الشـــهير  السوري 
احلارة  ”بـــاب  شـــعبية 
في اســـتفتاء مجلة   “7
ومــوقـــع  ”ســـيــدتي“ 
”ســـيدتي نت“ لتميزه 
بنص مكتـوب بحرفية 
دراميـة عاليـة، رسمت 
بدقة  فيه  شـــخصياته 

ســـهلت حتولها إلـــى حلم ودم على الشاشـــة. 
االختـــالف بـــني النقـــاد واملشـــاهدين، أكد أن 
االختيـــار قد يكـــون خاضعا ملزاجية املشـــاهد 
وعاطفته، وتاريخ ســـابق لـــه مع هذا العمل أو 
هـــذا االســـم، والدليل على ذلك أنـــه في الوقت 
الذي تشـــدد فيـــه النقاد على مسلســـل ”يا أنا 
يـــا إنتي“ لفيفي عبده وســـمية اخلشـــاب، فاز 
بجائزة أفضل مسلســـل كوميـــدي مصري في 

استفتاء ”سيدتي“.

دراما مريضة

اآلراء حول مسلســـالت 2015 لـــم تكن كلها 
إيجابيـــة، حيث ذكر بعض النقاد لـ”العرب“ أن 
مسلســـالت هذا العام تعتبـــر صفعة على وجه 
املشـــاهد، الذي افتقد وجـــود أعمال فنية تلتف 
حولها األســـرة كالعادة، وفقد ”احلدوتة“ التي 

كانت جتمعه بأسرة املسلسل حتى النهاية.
ووصـــل بالبعض إلى درجـــة االعتقاد بأن 
مـــا حدث هـــذا العـــام، كان مؤامـــرة على الفن 
بجعل اإلنســـان العربي يلهو مـــع الفن الهابط 
مبـــا يحويه من ســـلبيات، لكن املشـــكلة األكبر 
من وجهة نظرهم أن مســـاوئ املجتمع املصري 
في العشوائيات والفيالت والشوارع واملالهي 
والعمـــل وغرف النوم ظهرت هذا العام على كل 

بيت عربي.
وقد شـــابتها لقطـــات غير الئقـــة، يجب أن 
ملـــا حتتويه من  يكتـــب عليهـــا ”للكبار فقـــط“ 
ألفاظ خادشة للحياء العام، وتعمل على إفساد 
الذوق وتشـــجع على العنف اللفظي واجلسدي 
وتعاطـــي الكحوليـــات واملخـــدرات إلى جانب 
التدخـــني املفـــرط، لتكون النتيجة رســـم لوحة 
فوضويـــة ملنظومة أهدرت فرصة عن املشـــاهد 

للنهوض بفكره وحسه الثقافي.
الناقد الفني أحمد يوســـف، قال لـ”العرب“ 
إن الكتابة والســـيناريو كانت احللقة األضعف 
فـــي مسلســـالت عـــام 2015، فغالبيـــة األعمال 
الدرامية اتســـمت بعدم النضج وعدم الترابط 
والغمـــوض، وبعضهـــا عالج عـــدة خيوط غير 
مترابطة، وهو نوع مـــن الهروب عند الكاتب، 
فكأنه يعمل أكثر من مسلســـل في مسلســـل 

واحد.
وأوضح أنها كانت حتاكي األفالم 
البوليســـية التـــي تصـــل إلى حد 
إلى  البعض  فاجتـــه  التخريـــف، 
تقليـــد األفـــالم األميركيـــة، مثل 
وكان  اليهود“،  ”حارة  مسلســـل 
االســـتخفاف  مـــن  نـــوع  هنـــاك 
واالســـتهزاء فـــي الكوميديا مثل 
مسلســـل ”أســـتاذ ورئيس قســـم“، 
الكوميديـــة  املسلســـالت  واتســـمت 
بشـــكل عام باملبالغـــة والتصنع، على 
عكـــس الكوميديـــا احلقيقيـــة اجلميلة 
واجلمـــل  املواقـــف  مـــن  تنبـــع  التـــي 

احلوارية وتتضمن مفارقات كوميدية.
وأرجع يوسف ضعف الدراما وغياب 
تأثيرها إلـــى ضعف كتاب الســـيناريو 
الذين مارســـوا الكتابـــة بطريقة الهواة 
وعـــدم االحتـــراف، ومعظمهم لـــم يقرأ 
التاريخ جيدا، إضافة إلى دخول العديد 
من املمثلني املجال الفني باحملســـوبية، 
وهـــو مـــا أضعـــف الدرامـــا بشـــكل عام 

وأضعف تأثيرها في املشاهد.

الواقـــع الدرامي ملسلســـالت 2015 وصفها 
السيناريســـت كرم النجـــار لـ”العرب“ مبريض 
يعاني من أمراض مســـتعصية، ما فرض نوعا 
من األزمات أنهكت عملية اإلنتاج بشـــكل كامل، 
خاصة أن هناك معضالت تســـمم املناخ العام، 
وتبعـــد متاما عـــن املواصفات القياســـية لدى 

الكاتب واملخرج واملمثل.
وأرجـــع النجار ضعف املنتـــج الدرامي في 
ثوبه اجلديـــد إلى خضوع العمليـــة اإلنتاجية 
لإلعالن والتحكم من جانب النجم في آن واحد، 
بحيث حلـــق الصناعة الكثير من املخاطر، فمن 
لديه القدرة على التحكم في اإلعالنات يكســـب 

رهان السباق.

خيـال الكاتب

الروائي يوســـف القعيد حتفظ على اختفاء 
الســـيناريو املأخوذ عن نص روائي مصري أو 
عربي أو عاملـــي مترجم، في وقت تعيش خالله 
مصـــر والوطـــن العربـــي، ورمبا العالـــم حالة 
من االنفجـــار الروائي لم حتـــدث منذ أن عرف 
املصريون فن الرواية في أواخر القرن التاســـع 

عشر وأوائل القرن العشرين.
وفسر القعيد عدم وجود مسلسل مأخوذ عن 
رواية، بأن املنتج واملخرج وكاتب الســـيناريو 
واحلـــوار واملمثلني ليس لديهـــم وقت للقراءة، 

وليس عندهم من يقرأون لهم.
أمـــا السيناريســـت محفـــوظ عبدالرحمـــن 
فيـــرى أن األعمـــال الدرامية باألســـاس حتمل 
رســـالة مهمة جتاه املجتمـــع والناس، لهذا من 
الضـــروري أن تكـــون من صنع خيـــال الكاتب 
بالدرجـــة األولـــى، باعتباره الضلـــع األكبر في 
الفعل الدرامي برمتـــه، لذلك عليه أن يتجه إلى 

املواضيع اإلنسانية األكثر رواجا اآلن.
وقـــال إنها األقـــدر على التعبيـــر احلقيقي 
عن مشـــاكل املجتمعات العربية، إذا كانت على 
مستوى عال من اإلبداع اجلاد، وليس كما تقّدم 
اآلن في حالة من الســـوء والترّدي على حساب 

املوضوعات التاريخية والكوميدية الراقية.
وأشـــار عبـــد الرحمـــن لـ”العـــرب“ إلى أن 
املشـــكلة الرئيســـية تكمن في اإلســـفاف الذي 
جـــرف الدراما املصرية نحو هوة ســـحيقة من 
االبتـــذال أصبحـــت تســـيء إلى صـــورة مصر 
وشـــعبها، وفشلت في حتقيق رسالة الفن الذي 
ال يضـــّر بالنـــاس، وحتولـــت إلى مصـــدر ربح 

وكأنها سلعة.
ويؤيد ذلك الرأي السيناريست عبدالرحيم 
كمال، الـــذي أرجع ضعف الدرامـــا في التأثير 
على املشاهد إلى سيطرة القطاع اخلاص عليها 
والذي حتكمه اعتبارات املكســـب واخلســـارة، 
بغض النظر عن الكتابة واملضمون والرســـالة 
التي تبثها. ولذلك شـــدد كمـــال على أهمية أن 
يكـــون للدولـــة املصرية فـــي املرحلـــة القادمة، 
دور فـــي دعم الدراما، مثل دعـــم إنتاج األعمال 

التاريخية.

[ {تحت السيطرة» و{طريقي» و{حارة اليهود» األفضل لدى النقاد [ المشاهدون يختارون مسلسل {يا أنا يا إنتي» لفيفي وسمية

النقاد والمشاهدون يختلفون حول أفضل المسلسالت المصرية في 2015

أبرز ســــــمة في مسلســــــالت العــــــام الذي 
نوشــــــك على توديعه أنها جتاوزت مرحلة 
ــــــا السياســــــة، التي  ــــــز على قضاي التركي
ــــــدالع ثورات الربيع  انخرطت فيها منذ ان
ــــــي، لتتناول مجموعة مــــــن القضايا  العرب
ــــــة. كما توســــــعت  ــــــة والتاريخي االجتماعي
ــــــرة للجنســــــيات، التي  املسلســــــالت العاب
يشارك فيها جنوم من دول عربية مختلفة، 
بناء على طلب شــــــركات التوزيع العربية، 
فشهدت املسلســــــالت املصرية مثال أكبر 

حضور ملمثلني عرب في الفترة األخيرة.

عام 2015 األفضل على مستوى 

اإلنتـــاج واألداء، ملـــا تضمنه من 

أعمال ناقشت مشاكل تعكس 

الواقع املعيش

 ◄

زحام املسلســـالت لم يعد يتيح 

ملشـــاهدتها  للجمهور  الفرصة 

جميعا، ومـــن ثم الخروج بأحكام 

دقيقة عن كل منها

 ◄

مســـاوئ المجتمـــع المصري في 

العشوائيات والشوارع والمالهي 

والعمل وغرف النوم ظهرت هذا 

العام على كل بيت عربي

 ◄

إن التاريـــخ يكتـــب األحداث كمـــا وقعت، لكـــن الدراما تكتب 

األحداث كما ينبغي أن تقع، وهو ما حصل في {حارة اليهود».

محمد حبوشة
ناقد وكاتب مصري

{تحت السيطرة».. عابر للجنسيات

األصل والصورة
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إن هـــذا العام العـــرب قال لـ حبوشـــة الـــذي
ملـــا األفضل على مســـتوى  واألداء،  اإلنتـــاج 

العراب: نادي الشرق بدر وآسر ياسني. وفاز 
بجائـــزة أفضـــل مسلســـل درامـــييي

املسلسل  جانب  إلى  سوري 
األكثر  الشـــهير  السوري
احلارة ”بـــاب  شـــعبية 
في اســـتفتاء مجلة “7
ومــوقـــع  ”ســـيــدتي“
لتميزه ل“ ”ســـيدتي نت
بنص مكتـوب بحرفية
دراميـة عاليـة، رسمت
بدقة فيه  شـــخصياته 

ألفاظ خادشة ل
الذوق وتشـــج
وتعاطـــي الكح
التدخـــني املفــ
فوضويـــة ملنظ
للنهوض بفكره
الناقد الفني
إن الكتابة والس
فـــي مسلســـال
الدرامية اتســـ
والغمـــوض، و
مترابطة، وهو
فكأنه يعمل
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حصاد األدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

من الغريب فـــي 2015 تجاهل المسلســـالت لألعمال الروائية 

في وقت يشهد فيه الوطن العربي حالة من االنفجار الروائي.

يوسف القعيد
روائي وقاص مصري
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ثقافة
{غـــدا نلتقي» للمخـــرج رامي حنا أثار اهتمام النقاد واملشـــاهدين 

على حد سواء، وقد تم تصويره بلبنان، وشارك فيه رشيد عساف 

ومكسيم خليل وعبداملنعم عمايري وكاريس بشار.

{بانتظار الياســـمني» للمخرج سمير حســـني قدم دراما اجتماعية 

إنســـانية معاصـــرة، تناولت فـــي جوانـــب عديدة حـــال املهجرين 

السوريني الفارين من الحرب، وشارك فيه غسان مسعود.

باسل العودات

} مازالت التحديات تحيط بالدراما السورية، 
وهـــي ال تنحصر في االصطفافات، بل تشـــمل 
أيضا تغيير أماكن التصوير واالعتماد بشـــكل 
كبير جدا على التصوير خارج ســـوريا، فضال 
عـــن وقوف بعض شـــركات اإلنتـــاج موقفا من 
الفنانين المختلفين سياســـيا وإغالق األبواب 
في وجوههم، ما يدفـــع بعض الفنانين للقبول 
بأي مســـتوى مـــن األعمـــال من أجـــل العائد 

المادي.
غالبيـــة الدراما الســـورية لم تكـــن في عام 
2015 مـــرآة للواقع الســـوري، فبعضها القليل 
المـــس الهمـــوم األساســـية من عنـــف وحرب 
وهجرة ولجوء، فيما قّدم الكثير من المواضيع 
المختلفـــة البعيـــدة عن هـــذا الواقـــع كدراما 
البيئة الشامية ودراما المغامرات والكوميديا 
وقصـــص الحب وغيرها، فـــي محاولة للتأكيد 
علـــى أنهـــا مازالت قـــادرة علـــى العيش رغم 
الظروف الصعبة، وبطبيعة الحال جاء بعضها 
بمستوى جيد أنجز بعناية وحرفية، وبعضها 

دون المستوى بكثير.

سوري لبناني

أبـــرز ما مميز الدراما الســـورية هذا العام 
تداخل الســـوري مع اللبنانـــي، وكثرة األعمال 
المشـــتركة بين البلدين الجارين، وهو ما كان 
نادرا أن يحدث، علـــى الرغم من قرب اللهجات 
والبيئـــة وطبيعة المشـــاكل الحياتية والمزاج 
العـــام فـــي البلدين، وربما يعود هـــذا التحول 
ألســـباب إنتاجيـــة وأمنيـــة أكثـــر مـــن كونه 
إستراتيجية ثقافية تقاربية، ولم ُتفلح الدراما 
اللبنانية في احتالل مكان نظيرتها الســـورية، 
فاســـتمر نجاح األولى معتمدا بشكل كبير على 
وجود ممثلين سوريين فيها، وهم األكثر شهرة 
وخبـــرة وقدرة علـــى إقناع المشـــاهد العربي 
الذي يميل لوجودهـــم إن أراد متابعة األعمال 

الدرامية اللبنانية.
مع ضيـــق رقعة التصويـــر، انتقل تصوير 
غالبيـــة األعمـــال الدرامية الســـورية إلى دول 
عربية أخـــرى وخاصة لبنـــان ودولة اإلمارات 

ومصر، فيما ُصّور بعضها داخل سوريا، وهي 
أساســـا تلك التي ال تحتاج إلى بيئة خارجية، 
خاصـــة خـــارج المـــدن أو في مواقـــع محددة 

خارجة عن مواطن االستقرار.
أنتجت الدراما السورية هذا العام أكثر من 
أربعين مسلســـال تلفزيونيا، شملت كل أنواع 
الدرامـــا (الكوميدية، االجتماعيـــة، التاريخية، 
الكوميديـــة وأعمـــال البيئـــة…) بعضها حاكى 
الواقع كمسلسل ”غدا نلتقي“ الذي عاين األزمة 
عن قرب وتمحور حولهـــا، وبعضها كرر نفس 
البيئة الشـــامية كـ“باب الحـــارة 7“، أو حاول 
إخـــراج المشـــاهد بعيدا عن واقعـــه من خالل 

الكوميديا كـ“بقعة ضوء“ في أجزاء مكررة.
تجـــاوزت بعـــض المسلســـالت الخطـــوط 
االجتماعية واألخالقيـــة الحمراء وغاصت في 
عوالـــم غريبـــة نســـبيا ال ُتمّثل قيـــم المجتمع 
السوري ومبادئه، كعوالم المخدرات والدعارة 
والخيانـــات، وارتفاع منســـوب جـــرأة بعض 
”عنايـــة  ”عتـــاب“،  كمسلســـالت  الممثـــالت، 
و“صرخة الروح“، فيما أّكد أصحاب  مشـــددة“ 
األعمال على أن هذه المواضيع باتت جزءا من 
الواقع الذي أفرزته األزمة التي تســـتغل حاجة 

الالجئين.
اســـتقت بعض األعمال حبكتها السياسية 
واالجتماعية مـــن األجندة السياســـية للنظام 
الســـوري وليس من الواقع السوري الحقيقي، 
و“األخوة“،  كـ“صرخة روح“، ”عناية مشـــددة“ 
فالحكومـــة الســـورية مازالـــت تمتلـــك أذرعا 
إنتاجيـــة أو مشـــرفة على اإلنتاج قـــادرة على 

التحكم في الموضوع والممثل.
حالة االستســـهال التي كانت صفة مالزمة 
لبعض أعمـــال الدراما الســـورية قبـــل األزمة 
اســـتمرت هذا العـــام، وكانت محـــركا لبعض 
األعمـــال، كمسلســـالت ”دنيـــا 2“، ”صايعيـــن 
ضايعين“، ”سيت كاز“ و”بكرة أحلى“ وغيرها.
ربمـــا في محاولتهـــا لالبتعاد عـــن الواقع 
المأســـاوي، حاولت بعض األعمـــال الدرامية 
تقديم مسلسلين مقتبسين عن التحفة العالمية 
”العـــّراب“ لماريـــو بوزو وفرانســـيس كوبوال، 
األول ”العّراب“ للمخرج المثنى صبح، والثاني 

”نادي الشرق“ للمخرج حاتم علي.
يعـــد مسلســـل ”العـــراب: نادي الشـــرق“ 
للمخرج حاتم علـــي، من أبرز األعمال الدرامية 
السورية المقدمة في 2015، وهو عودة للتعاون 
بيـــن جمـــال ســـليمان وباســـل خيـــاط وآمال 
بوشوشة وباسم ياخور ومنى واصف، وصّور 
خارجيا فـــي لبنان لتشـــابه طبيعتها بطبيعة 
ســـوريا، وداخليا فـــي دبي، وهـــو مأخوذ عن 
روايـــة ”العـــراب“ التي كتبهـــا الروائي ماريو 

بوزو، والتي حّولها المخرج فرانسيس كوبوال 
لفيلم سينمائي في ثالثية عالمية شهيرة.

”عنايـــة مشـــددة“ للمخرج أحمـــد إبراهيم 
أحمـــد، هـــو أيضا تجربـــة مهمة، وهـــو دراما 
اجتماعية معاصرة، رصد يوميات السوري في 
كل يوم جديد بحسب األحداث في ظل التحّوالت 

االجتماعية واالقتصادية الحاّدة والدامية.

كوميديا ودراما

مـــن أبـــرز األعمـــال التـــي تناولـــت األزمة 
الســـورية المعاصرة، بغـــض النظر عن وجهة 
نظـــر صانعهـــا، كان مسلســـل ”شـــهر زمان“ 
الذي يتناول تجـــار األزمة التي رافقت الحرب، 
الجمعيـــات الخيريـــة وآالم  والتالعـــب عبـــر 
النـــزوح، وشـــارك فيه عبـــاس النـــوري، ديمة 

قندلفت، سمر سامي وغيرهم.
”غدا نلتقي“ للمخرج رامي حنا، أثار بدوره 
اهتمام النقاد والمشـــاهدين على حّد ســـواء، 
وقد تـــّم تصويره بلبنان، ويحكي عن مجموعة 
من الالجئين الســـوريين الذين يعيشـــون في 
مدرســـة بإحـــدى المناطق اللبنانيـــة هربا من 
جحيم الحرب بعد أن خســـرت كل شيء تملكه، 
وأصبحت تتمسك بالقليل الذي تتوهم أنها ما 
زالت تملكه، وشارك فيه رشيد عساف، مكسيم 

خليل، عبدالمنعم عمايري وكاريس بشار.
وهـــو ما انســـحب أيضـــا علـــى ”بانتظار 
الياســـمين“ للمخرج سمير حسين، وهو دراما 
اجتماعيـــة إنســـانية معاصـــرة، تناولـــت في 

حكايات عديدة حال المهّجرين الســـوريين في 
شتاء قارس ُيقيمون بحديقة نزحوا إليها هربا 
من مناطق الحرب، وشارك فيه بالتمثيل غّسان 
مسعود، صباح الجزائري، أيمن رضا وسالف 

فواخرجي وغيرهم.
أمـــا أعمـــال البيئـــة الشـــامية واألعمـــال 
التاريخيـــة فقـــد تعـــددت وتنوعـــت، وحـــاول 
صانعوهـــا حشـــو إســـقاطات معاصـــرة لتلك 
األحـــداث التي جرت قبـــل عقود، مـــن أبرزها 
للمخرج بسام المال  مسلســـل ”باب الحارة 7“ 
الـــذي تابع فيـــه طريقـــة التراجع التي ســـار 
عليها المسلســـل بدءا من جزئـــه الرابع، ولقي 
انتقادات كثيفة على القصـــة والحبكة واألداء 
وتوظيف األحـــداث لصالح النظام الســـوري، 
ومن المشـــاركين فيه عباس النويري وصباح 
الجزائـــري، أيمن زيـــدان، مصطفـــى الخاني، 

ميالد يوسف وغيرهم.
ولم يشذ مسلسل ”بنت الشهبندر“ للمخرج 
ســـيف الدين ســـبيعي أيضا عن ســـلفه ”باب 
الحارة 7“، وتدور أحداثه في لبنان مطلع القرن 
العشرين مع بدء تفكك اإلمبراطورية العثمانية 
وظهور الحركات والنشاطات الوطنية، وشارك 
فيه قصي خولي، ســـالفة معمار، قيس الشيخ 

نجيب وآخرون.
”حرائر“ أيضا وهو عمـــل تاريخي معاصر 
على مســـتويين، توثيقي وافتراضي، ويســـلط 
الضوء على نساء رائدات في المجتمع السوري 
فـــي القـــرن العشـــرين، وذلك بمشـــاركة نادين 
ســـالمة، أيمن زيـــدان، رفيق ســـبيعي وصباح 

الجزائري وغيرهم. وفي مجال الكوميديا، نجد 
للمخـــرج المعتصم  مسلســـل ”أهلين جارتي“ 
باللـــه مارتيني وهو كوميديـــا خفيفة ومقالب 
ومكائد يومية تنفذهـــا ريم عبدالعزيز وتوالي 

هارون.
و”بقعة ضوء 11“ الذي يســـتمر في تكريس 
الكوميديـــا لنقـــد الظواهر االجتماعية بشـــكل 
خفيـــف عبـــر لوحات قصيـــرة منفصلـــة، وقد 
شاركت فيه مجموعة كبيرة من الممثلين كأيمن 
رضا، عبدالمنعم عمايري، ميســـون أبوأسعد، 

محمد حداقي وغيرهم.
ال شـــك أن االرتبـــاك االقتصـــادي وخروج 
غالبيـــة رأس المـــال اإلنتاجـــي مـــن ســـوريا، 
والتوتـــر األمنـــي والحـــرب الُمدّمـــرة، وعـــدم 
اســـتقرار غالبية المناطق الســـورية المناسبة 
للتصوير، وتراجع شركات التوزيع والتسويق 
واإلعـــالن، واالصطفافات السياســـية، وبحث 
العديد من الممثلين عن أي فرصة عمل لضرورة 
االستمرار، استمر بالتأثير على مجمل الدراما 
الســـورية هذا العام، وتســـبب بتغّير طبيعتها 

ونوعيتها ومستواها أحيانا.

[ ارتباك اقتصادي يؤثر على االنتاج والجودة [ عنف الحرب والبحث عن فرصة عمل يربكان اإلنتاج
الدراما السورية في 2015: عاكسة للواقع وأخرى بعيدة عن مالمسته

{صرخة الروح» مسلسل جريء عن سوريا الجريحة

فرضت احلرب التي متر بها ســــــوريا منذ ما يقرب من خمس ســــــنوات تغييرات في مسار 
الدراما الســــــورية التي كانت تنطلق قبل األزمة بسرعة ملنافسة الدراما املصرية ومزاحمتها 
على مركز الصدارة في سوق اإلنتاج التلفزي الذي تتهافت عليه القنوات الفضائية، وخالفا 
لألعوام الثالثة املاضية، جنح الكثير من احملاوالت في إيقاف االســــــتقطاب الفني ومجاراته 
لالستقطاب السياسي، وبادر الكثير من الفنانني املختلفني سياسيا إلخراج هذه الدراما من 
سياقها الصدامي، وتشارك جلهم في دراما بعيدة عن املواقف أو بعيدة عن املوضوع، على 
الرغم من أن غالبية املتلقني السوريني مازالت تتخذ موقفا من األعمال التي ُيقّدمها الطرف 

اآلخر املختلف في موقفه من األزمة.

حصاد األدب والفكر والفن
٢٠١٥

صابر بن عامر

} ”أوالد مفيـــدة“ و”حكايات تونســـية“ (قناة 
و”بنت أمها“  الحوار التونســـي)، ”الريســـك“ 
الجزء الثاني (قناة حنبعل)، ”ناعورة الهواء“ 
الجزء الثاني (الوطنية1)، ”نسيبتي العزيزة“ 
الجزء الخامس (قناة نســـمة)، ”سكول“ الجزء 
الثانـــي (قنـــاة المتوســـط)، ”بوليـــس حالـــة 
عاديـــة“ و”لومبيلونس (ســـيارة اإلســـعاف)“ 
و”ليلة الشـــك“ (قناة التاســـعة)، مجموعة من 
بثتها  التـــي  و”الســـيتكومات“  المسلســـالت 
القنوات التونســـية الوطنيـــة والخاصة وقد 
تنافســـت بها في سباق محموم وغير مسبوق 
خالل موسم ذروة المشـــاهدة التلفزيونية في 

رمضان 2015.
”العرب“ اســـتطلعت رأي بعض اإلعالميين 

التونســـيين حول أهم المسلسالت التونسية 
التـــي بقيت فـــي البال فـــي 2015، وأفضل دور 
رجالـــي وبالمثـــل أفضـــل دور نســـائي، فكان 
هناك شـــبه إجماع على أن أفضل مسلسل هو 
”أوالد مفيدة“ وهو من إخراج ســـامي الفهري، 
والـــذي بثته قناة الحوار التونســـي الخاصة 
في النصـــف األول من رمضان 2015، معتبرين 
أن الفكـــرة علـــى بســـاطتها شـــّدت الجمهور، 
والمتمثلة فـــي أم خانت زوجهـــا مع صديقه، 
منذ أكثر من عشرين سنة خلت، إلى أن تفّرقت 
بهم السبل، وقد أنجبت ثالثة أبناء، ولد واحد 
منهم إثر عالقة عاطفية خارج إطار الزواج، من 
حبيبها الذي عاد مـــن المهجر باحثا عن ابنه 
في ثالثتهم، األمر الذي جعل عنصر التشويق 

يصل أقصاه مع تعّمد األم المواربة.
تقول المقدمة التونســـية بقناة ”الفجيرة“ 
اإلماراتية إلهام الصغير أن ”أوالد مفيدة“ قدم 
التطرف والعنف بشـــكل مختلف وسلس، مما 
جعل المسلسل يشـــّد انتباه النقاد والجمهور 
على حّد ســـواء، وهو ما شـــاطرتها فيه الرأي 
المذيعة التونسية فاطمة سويد بـ“راديو ماد“ 
التونســـي، وأيضا الصحفي التونسي محمد 
صالح الربعاوي (جريدة الصباح التونســـية) 

كان  مفيـــدة“  ”أوالد  مسلســـل  قـــال:  الـــذي 
أفضل عمل درامي تونســـي ســـنة 2015، ليس 
لمواضيعـــه المطروحـــة التـــي اعتبرها أغلب 
النقاد صادمة للجمهور التونسي مثل قضايا 
اإلنجـــاب خـــارج إطـــار الـــزواج والمخدرات 
وانهيار العالقات األســـرية، وإنما للسيناريو 

المحبك وقيمة نجومه الذين شّدوا المشاهد.
وفـــي الجانـــب اآلخـــر اعتبـــرت كل مـــن 
اإلعالمية التونســـية بوكالة األنبـــاء القطرية 
إيمـــان الجابري، واإلعالمية التونســـية نوال 
الســـكنداجي أن مسلســـل ”ليلة الشك“ إخراج 
مجدي الســـميري الذي بث على القناة الوليدة 
التاسعة كان بدوره من أهم مسلسالت رمضان 
2015، علـــى اعتبار طرحه قضايـــا الصراعات 
بين مصالح المـــال والنفوذ والشـــك وغيرها 
من المواضيع المســـكوت عنها، حيث تناولها 

بإخراج سينمائي أكثر منه تلفزيونيا.
واختـــارت الممثلة واإلعالمية التونســـية 
المقيمة بمصر هدى بن عمر مسلسل ”حكايات 
إخراج ندى حفيظ المازني، والذي  تونســـية“ 
بثتـــه قنـــاة الحـــوار التونســـي الخاصة في 
النصف الثاني مـــن رمضان الماضي، كأفضل 
عمـــل تونســـي، مؤكـــدة أنه عمـــل واقعي قدم 
نوعية خاصة من الشريحة التونسية والعربية 
إجمـــاال، حيث عّرى الواقع األرســـتقراطي في 
تونـــس وفـــي البلـــدان العربيـــة، وأجمع عدد 
مـــن اإلعالميين التونســـيين كإيمان الجابري 
ومحمد صالح الربعاوي على أن الجزء الثاني 
من مسلســـل ”ناعـــورة الهواء“ إخـــراج مديح 
بلعيـــد والذي بثته الوطنية1 في ثالثين حلقة، 

ورغم طرحـــه مواضيع كانت إلـــى حّد األمس 
القريب من المحظورات، مثل اإلرهاب، الفساد 
السياســـي والتوظيف اإلعالمـــي وغيرها، إّال 
أن جزءه الثانـــي كان ضعيفـــا مقارنة بجزئه 
األول الــــذي طـرح قضـيـــة االتجـار باألعضـاء 

البشرية.
كان هناك شـــبه  وفي مجال ”الســـيتكوم“ 
إجماع على أن سلســـلة ”بوليس حالة عادية“ 
إخـــراج مجـــدي الســـميري والذي بثتـــه قناة 
التاســـعة أيضا، كان من أطرف ”سيتكومات“ 
رمضان الماضي إخراجا وطرحا، حيث أكدت 
الصحفية التونســـية نادية الشـــاهد بجريدة 
”البريس“ الناطقة بالفرنســـية أن اإلخراج كان 
جديدا ومبتكرا ومبهـــرا، وهو ما أكدته أيضا 
إلهام الصغير التي ثمنت النص والســـيناريو 
واإلخـــراج وأثنت علـــى قدرة الفريـــق العامل 
تونســـة فكرة  علـــى  الهزلـــي  بالـ“ســـيتكوم“ 

أجنبية باألساس.
وعن أفضل ممثل تفّرقت آراء مستجوبينا 
بين كل من نجيب بلقاضي عن دوره في مسلسل 
”ليلة الشـــك“ الذي بدا في المرتبة األولى، يليه 
لطفي العبدلي عن دوره في ســـيتكوم ”بوليس 
حالـــة عادية“، ثم عاطف بن حســـين عن دوره 
في مسلسل ”الريسك“، وهذا األخير يقول عنه 
اإلعالمي التونســـي بقناة الحوار التونســـي 
الخاصة هادي زعيم: في مسلســـل ”الريســـك“ 
تمكن المخرج نصر الدين السهيلي من إخراج 
عاطف من دور ”شوكو“ الذي تلّبس به منذ قام 
بأدائه في مسلســـل ”مكتـــوب“، عاطف موهبة 

تونسية استثنائية بكل المقاييس.

وفـــي خصوص أفضل ممثلـــة لدراما 2015 
فهناك إجمـــاع على أن وحيـــدة الدريدي التي 
مفيـــدة“  ”أوالد  فـــي  مفيـــدة  شـــخصية  أّدت 
كانـــت مفاجـــأة العـــام الدرامـــي الموســـمي 
التونســـي، مبدية قدرة خارقة علـــى التجديد 
والظهور بشـــكـل مختلف أعادهـا إلى الساحة 

والنجومية.
وتأتي في المرتبة الثانية سهير بن عمارة 
فـــي دوريها بمسلســـلي ”حكايات تونســـية“ 
و”ليلة الشك“، تليها النجمة العربية درة زروق 
وأيضا زهيرة بن  عن دورها في ”ليلة الشـــك“ 
بجزأيه  عمار عن دورها فـــي ”ناعورة الهواء“ 

1 و2.
ختاما لقد أتى الموسم الدرامي الرمضاني 
لهـــذا العـــام في تونس اســـتثنائيا ومبشـــرا 
ببداية صناعة درامية تونســـية، ربما تتجاوز 
مع تراكم التجارب وتعـــدد القنوات، محليتها 
الضيقة، لـــو تنتهج سياســـة البـــث الدرامي 
المتواصـــل على مدار عام كامـــل، ال كما جرت 
عليه العادة في كل موسم، حيث تشهد تنافسا 
محمومـــا علـــى اســـتقطاب ذروة المشـــاهدة 
الرمضانية وما تتيحه من عائدات اإلشهار، ثم 

بعد ذلك الفراغ.

[ {أوالد مفيدة» أفضل عمل درامي ووحيدة الدريدي نجمة رمضان [ تنافس محموم على ذروة المشاهدة الموسمية ثم الفراغ الدرامي
طفرة غير مسبوقة في الدراما التونسية كما ونوعا في 2015

عرفت الدراما الرمضانية التونســــــية املوســــــمية في 2015 طفرة إنتاجية غير مسبوقة كما 
ونوعا، يعود فيها الفضل لتعّدد القنوات التلفزيونية احلكومية واخلاصة على حّد ســــــواء، 
ــــــورة 14 يناير 2011،  نتيجــــــة االنفتاح اإلعالمي الذي عّم تونس بشــــــكل تســــــونامي إثر ث
"العرب" اســــــتطلعت رأي بعض اإلعالميني التونســــــيني حول أفضل املسلسالت وأفضل 

ممثل وممثلة في 2015.

الحكومة السورية ال تزال تمتلك 

أذرعـــا إنتاجيـــة أو مشـــرفة على 

اإلنتاج، قـــادرة علـــى التحكم في 

املوضوع واملمثل

 ◄

التحديـــات ال تزال تحيط بالدراما 

الســـورية، وهـــي ال تنحصـــر فـــي 

أيضا  بل تشـــمل  االصطفافات، 

تغيير أماكن التصوير

 ◄

هادي زعيم:

في مسلسل {الريسك» 

تمكن عاطف بن حسين من 

الخروج من دور {شوكو»

نوال سكنداجي: 

{ليلة الشك» طرح قضايا 

الصراعات بين مصالح المال 

والنفوذ والشك وغير ذلك



عامر املأمون

} برلــني –  ســـجلت صحيفة ”أبواب“ دخول 
الصحافـــة العربية إلى أملانيـــا، كأول مطبوعة 

موجهة للناطقني باللغة العربية.
والصحفـــي  الكاتـــب  الصحيفـــة  أســـس 
الســـوري رامـــي العاشـــق مبســـاعدة عدد من 
السوريني واألملان، وهي صحيفة شهرية تغطي 
األخبار السياسية واالجتماعية والثقافية، كما 
تهدف لتقدمي حملة واســـعة لالجئ عن األحداث 
واألخبار التي تهمه على مدار الشهر، باإلضافة 
إلى األنشـــطة والفعاليات املرتبطة  بالالجئني 
الســـوريني في أملانيا، وحتـــوي دليال موجها 
لالجئني اجلدد في ما يخص حياتهم اجلديدة، 
والدوائر التي عليهم مراجعتها وخصوصا ما 
يتعلق بالدراســـة والســـكن والعمل، وأساليب 
التواصل مـــع هـــذه الدوائر واالســـتفادة من 
اخلدمات التـــي تقدمها، إلى جانـــب االهتمام 

بقصص جنـــاح بعـــض الالجئني فـــي أملانيا 
وغيرها واإلجنازات التي حققوها.

وصرح رئيس التحرير رامي العاشـــق أن 
الصحيفـــة املطبوعـــة  كانت خيـــارا لصعوبة 
توافـــر اإلنترنت جلميع الالجئـــني، ومحاولة 

التي  اإلشـــاعات  بعـــض  لـــرد 
تنتشـــر بني أوســـاط الالجئني 
القوانـــني  بخصـــوص 
فـــي  القانونيـــة  واإلجـــراءات 
البالد التي تؤثر على حياتهم.

وأضـــاف أن أبـــواب قائمة 
علـــى جهود كّتـــاب وصحفيني 
سوريني مقيمني في أملانيا منذ 
الصحيفة  فـــي  ويعملون  مدة، 
تكاليف  أمـــا  حاليـــا،  مجانـــًا 
الطباعـــة فيتـــم تغطيتها عبر 
اإلعالنات التـــي غطت تكاليف 

طباعة 45 ألف نسخة.

و كتب العاشـــق فـــي االفتتاحية موضحا 
سياســـة الصحفيـــة وكادرها: جـــاءت أبواب 
لتفتح أبوابا جديـــدة للناطقني باللغة العربية 
في أملانيا، آمل أن نســـتطيع ذلك. الفكرة كانت 
تـــدور في بـــال الكثيريـــن بالتأكيـــد، وجاءت 

الفرصة اآلن لنباشر بإنتاج إعالمنا ومنابرنا، 
إذ أنـــه وألول مـــرة فـــي أملانيا ســـتكون هناك 
صحيفـــة عربّيـــة تصدر مـــن أملانيـــا، ويكتب 
فيها صحفيون، كّتاب، وناشـــطون، مهاجرون 
والجئون، كما ســـيكتب فيها األملانيون باللغة 

العربّية أيضا.
صـــورة  األول  العـــدد  غـــالف  ويظهـــر 
للمستشـــارة األملانيـــة أجنيـــال ميـــركل حتت 
عنـــوان ”ميـــركل: الهـــدف هو حـــل الصراع 
الســـوري بدون األسد“، كما حتوي الصحيفة 
إجنـــازات  عـــن  مختلفـــة  ومقـــاالت  أخبـــارا 

السوريني في أملانيا والعالم.
تعتبر جتربة أبـــواب فريدة من نوعها في 
أوروبا، وتشابه التجارب التي شهدتها بعض 
املناطـــق احملررة أو تركيا مثال، حيث ظهرت 
صحـــف ومجـــالت بوصفها إعالمـــا بديال 
إلعالم النظام وذلـــك لتغطية أحداث الثورة 

السورية.

} نيويــورك – تتكـــرر إحصـــاءات المنظمات 
الدوليـــة حول عـــدد الصحفييـــن الذين قتلوا 
فـــي العالم، بصورة دورية، لكنها لم تســـتطع 
التوصـــل إلـــى رقـــم حقيقي في ظـــل صعوبة 
األوضـــاع وعدم إمكانيـــة الحصول على أنباء 
مؤكدة من مناطق الصراع، ال ســـيما الشـــرق 
األوســـط الذي يتصدر طيلـــة األعوام األخيرة 
المرتبة األولى في الفتـــك بالصحفيين، ورغم 
ذلـــك تخلـــص التقاريـــر إلـــى تدهـــور وضع 
الصحفيين وتزايد خطـــورة عملهم في العالم 

بصورة عامة.
وبحســـب تقرير لجنة حمايـــة الصحفيين 
أمـــس، لقـــي 69 صحفيـــا حتفهم فـــي جميع 
أنحاء العالم بينما كانـــوا يقومون بواجهبم، 
بمـــن فيهم الصحفيـــون الذين قتلـــوا انتقاما 
منهـــم على عملهـــم والصحفيـــون الذين لقوا 
حتفهم من جراء األعمـــال القتالية أو النيران 

المتقاطعة أو أثناء قيامهم بمهمات خطرة.
وتمثـــل هـــذه الحصيلة، والتـــي تتضمن 
الصحفييـــن الذين قتلوا ما بين أول يناير إلى 
23 ديســـمبر 2015، زيـــادة عمـــا بلغته في عام 
2014 إذ شهد العام الماضي مقتل 61 صحفيًا. 
وتجـــري اللجنـــة تحقيقـــات بشـــأن مقتل 26 
صحفيا آخرين على األقل خالل العام، لتحديد 

ما إذا كانت وفاتهم مرتبطة بعملهم.
وعلى العكـــس من العـــام الماضي، كانت 
حـــاالت القتل موزعة بيـــن البلـــدان. فقد قتل 
خمســـة صحفيين على األقل في كل من العراق 
الســـودان  وجنوب  وبنغالديـــش  والبرازيـــل 
واليمن، علما أن العـــدد في العراق غير مؤكد 
نظـــرا لألنبـــاء التي حصلت عليهـــا ”العرب“ 
طيلة عام، استنادا لشـــهادات أهالي المناطق 
التي تســـيطر عليها داعـــش تحدثت عن مقتل 

عدد أكبر من الصحفيين.

وقـــد نفذت لجنة حمايـــة الصحفيين بعثة 
بحثيـــة إلى العـــراق في هذا العـــام للتحقيق 
في التقاريـــر التي تفيد بأن مـــا يصل إلى 35 
صحفيا من الموصل هم إما مفقودون أو قتلى 
أو محتجزون لدى تنظيم داعش. ولكن بسبب 
القبضـــة المحكمـــة التـــي يفرضهـــا التنظيم 
المســـلح على المعلومات بشـــأن المدينة، لم 
تتمكـــن اللجنة من تأكيد ســـوى حاالت قليلة. 
وقـــد تلقـــت تقارير من جميع أنحـــاء المنطقة 
تشير إلى مقتل العشـــرات من الصحفيين، إال 
أنها لم تتمكن من التأكد بصفة مستقلة ما إذا 
كان األشـــخاص المشـــار إليهم هم صحفيون 
بالفعـــل، وإذا كانوا صحفيين، مـــا إذا كانوا 
قتلوا بسبب عملهم الصحفي. ويمكن الحصول 
على معلومات حول عدد من هؤالء الصحفيين 
ضمن قائمـــة الصحفييـــن ”المفقودين“ التي 

أعدتها لجنة حماية الصحفيين.
وتجـــاوزت حـــاالت قتـــل الصحفييـــن في 
ســـوريا خـــالل األعـــوام 2012 و2013 و2014، 
جميع الحـــاالت األخرى فـــي العالم. ويعكس 
التراجع في عدد الصحفيين القتلى في سوريا 
-والذي بلغ 13 صحفيـــا في عام -2015 بصفة 
جزئية تناقص عدد الصحفيين الذين يعملون 
هنـــاك، وذلك بعد أن قـــررت منظمات إخبارية 
دولية عديدة عدم إرسال موظفين إلى سوريا، 
بينمـــا لجأ الصحفيون المحليـــون إلى الفرار 

إلى المنافي.
بيـــد أن العـــدد األقـــل مـــن حـــاالت القتل 
المؤكدة في ســـوريا يعكس أيضـــا الصعوبة 
المتزايدة في البحث بشأن الحاالت هناك وفي 
مناطـــق أخرى تمزقها النزاعـــات، بما في ذلك 

ليبيا واليمن والعراق.
أما األشخاص الذين ظلوا يمارسون العمل 
الصحفي في البلدان التـــي تمزقها النزاعات، 
فغالبا ما يكونون مرتبطين بجماعات مشاركة 
فـــي النـــزاع، مما يزيـــد من تعقيد المســـاعي 
الدوليـــة في تحديد األســـباب التـــي أدت إلى 

مقتلهم.
وأعلـــن تنظيـــم القاعـــدة فـــي الجزيـــرة 
العربية مســـؤوليته عن المذبحـــة التي أودت 
بحياة ثمانية صحفيين من المجلة الســـاخرة 

”شـــارلي إيبـــدو“ في باريس فـــي يناير. وقام 
تنظيم الدولة اإلســـالمية فـــي أكتوبر باغتيال 
صحفَييـــن ســـورَيين، وهمـــا فـــارس حمادي 
وإبراهيم عبدالقادر، اللذان كانا يعيشـــان في 
المنفى في تركيا. وكان إبراهيم عبدالقادر من 
أوائـــل أعضاء مجموعة ”الرقة ُتذبح بصمت“ 
وهي مجموعة ســـورية مؤلفة مـــن صحفيين 
مواطنيـــن، وكانت لجنة حماية الصحفيين قد 
كرمتها في عام 2015 بمنحها الجائزة العالمية 
لحرية الصحافة. كما قتل الصحفي الســـوري 
ناجي الجـــرف في تركيا على يـــد داعش بعد 

إنجاز التقرير.
حدثـــت هذه الجرائم في الوقت الذي كانت 
فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم تسجن 
110 صحفييـــن على األقل على خلفية اتهامات 
بمناهضـــة الدولة (من مجمـــوع 199 صحفيا 

ســـجينا في جميع أنحاء العالم)، حسبما ذكر 
آخر إحصـــاء ســـنوي للصحفيين الســـجناء 
والـــذي تعده لجنـــة حمايـــة الصحفيين، مما 
ُيظهـــر كيف تجد الصحافة نفســـها عالقة بين 
اإلرهابيين من جهة وبين السلطات التي تزعم 

بأنها تكافح اإلرهاب من جهة ثانية.
وكان أكثر من ثلثي الصحفيين القتلى في 
جميع أنحاء العالم في عام 2015 قد اسُتهدفوا 
باالغتيـــال انتقامـــا منهم علـــى عملهم، وهذه 
النســـبة تنسجم مع المعدل التاريخي إال أنها 
تفـــوق النســـبة التي ســـجلتها لجنـــة حماية 
الصحفيين خالل السنوات الخمس الماضية.

وجرى حوالي ثلث جرائم قتل الصحفيين 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم على يـــد جماعات 
إجرامية، ومســـؤولين حكوميين، أو مواطنين 

محليين.

وبرزت من أبحاث لجنة حماية الصحفيين 
أن وظيفـــة مراســـل صحفـــي لوســـائل البث 
اإلخبـــاري كانت الوظيفـــة الصحفية األخطر، 
حيـــث بلغ عدد القتلى بين ممتهنيها 25 قتيال. 
وبلـــغ عدد الضحايا ممن يعملون في وســـائل 
إعالم إلكترونية تسعة وعشرين ضحية. وكان 
الموضـــوع الـــذي كان يغطيـــه أكبـــر عدد من 
الضحايا هو السياســـة، يليه الحرب وحقوق 

اإلنسان.
ودخل جنوب الســـودان، آخـــر بلد حصل 
على اســـتقالله فـــي العالم، للمـــرة األولى في 
قاعـــدة البيانـــات التـــي تعدهـــا اللجنة حول 
الصحفيين القتلى إثر قيام مسلحين مجهولين 
بنصب كمين لموكب سيارات رسمية في والية 
غـــرب بحر الغزال، مما أدى إلى مقتل خمســـة 

صحفيين كانوا يرافقون الموكب. 
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[ عدد الضحايا غير دقيق وال يعكس الواقع [ تناول الشأن السياسي وحقوق اإلنسان وراء اغتيال الصحفيين

الصحافة عالقة بين اإلرهابيين وسلطات تدعي مكافحة اإلرهاب

الصحفي هو الخبر

ــــــني الذين قتلوا حــــــول العالم بســــــبب املهنة ال ميكن  ــــــة ألعداد الصحفي األرقــــــام احلقيقي
حصرها، لكن البارز واملؤكد أن احلصيلة في ارتفاع مســــــتمر، وأن اجلماعات اإلرهابية 

وفي مقدمتها داعش مسؤولة عن أكثرية اجلرائم.

األشخاص الذين ظلوا يمارسون 

العمل الصحفي في البلدان التي 

تمزقها النزاعات غالبا مرتبطون 

بجماعات مشاركة في النزاع

◄

{أبواب} أول صحيفة بأقالم عربية في ألمانيا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تنطلق على شاشة قناة دبي 
اإلماراتية، يوم اإلثنني املقبل، أولى 
حلقات البرنامج الشعري ”البيت“ 

الذي يعد األكبر خليجيا من حيث حجم 
جوائزه. وقال منظمون للبرنامج إن 
البيت يعد مهرجانا شعريا ”يحتفي 

باملوروث التراثي، ويتيح الفرصة 
للمشاركني والشعراء إلبراز مواهبهم 

وإبداعاتهم في الشعر النبطي“.

◄ دان وزير اإلعالم اليمني محمد 
عبداملجيد قباطي ما تقوم به ميليشيا 
احلوثي وصالح االنقالبية من إيقاف 

ملرتبات ومستحقات الصحفيني 
واإلعالميني في املؤسسات احلكومية 

مثل وكالة األنباء اليمنية سبأ 
واملؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون.

◄أعلن االحتاد اخلليجي لإلعالم 
الرياضي عن تخصيص جوائز سنوية 

متنح للمتميزين من الشخصيات 
واملؤسسات اإلعالمية بدول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية األعضاء، 
 ومتنح للقنوات والبرامج التلفزيونية 

واإلذاعية والصحف اليومية أو 
األسبوعية أو الشهرية واملالحق 

الرياضية والشبابية.

◄ أصدرت محكمة في أذربيجان حكما 
بالسجن ست سنوات على صحفي بارز 
بعد إدانته بالتجسس حلساب عدوتها 

أرمينيا، في قضية انتقدتها جماعات 
حقوقية وقالت إنها ”مسيسة“، وأثار 
اعتقال الصحفي رؤوف ميركاديروف 

احلائز على  جوائز، العام املاضي 
إدانات واسعة من الغرب.

◄ مت إيقاف برنامج اإلعالمي املصري 
توفيق عكاشة، على فضائية الفراعني 

بناء على قرار ”هيئة االستثمار 
واملناطق احلرة“. وقال مصدر بشركة 

”نايل سات“، إن إدارة القمر أوقفت 
البرنامج ألنها ملتزمة بتنفيذ قرارات 

املنطقة اإلعالمية احلرة.

باختصار

} عندما يجلس اإلنسان أمام الكمبيوتر 
ويبحر في الشبكة العنكبوتية، سيجد نفسه 

في عالم بال حدود من المعلومات والصور 
واألصوات التي يستطيع أن يسترجع منها 

ما يشاء في دقائق محدودة بل وفي ثوان 
قليلة، وصارت اإلنترنت بمواقعها البحثية 

العديدة عالما للسياحة المعرفية يمكن 
للمرء أن يتجول فيها بال حدود وال قيود، 

ويستطيع المرء أن يسأل عما في ذهنه من 
تساؤالت وقضايا يريد أن يعرف تفاصيلها 

أو أسرارها، ليأتيه الجواب في ثوان، وأكثر 
حتى مما كان يريد معرفته.

أصبح موقع البحث الشهير ”غوغل“ من 
أهم مصادر المعرفة ومرجعا ال استغناء عنه، 
بل إن كلمة غوغل تحولت إلى اسم وفعل في 
جميع اللغات، فصار المرء إذا واجه كلمة أو 
اسما أو مصطلحا يجهله أو ال يعرف عنه إال 

القليل، يقال له (غوغل لها)! يعني كلمة غوغل 
أصبحت فعال يتم تصريفه مثل بقية األفعال 

في اللغة: يغوغل ..غوَغَل .. غوغلنا .. نغوغل 
.. وفعل أمر: غوغْل

بل إن محركات البحث المتنوعة على 
اإلنترنت حولت المكتبات في بيوت الكثير 
من الناس إلى مجرد ديكور ورفوف جميلة 
تتراصف عليها الكتب الملونة التي لم نعد 

نرجع إليها إال نادرا بالرغم من أهميتها 
وقيمتها الفكرية.

أمامي اآلن رفوف عديدة عليها العشرات 
من الكتب الجميلة ذات الموضوعات 

المتنوعة، وهي كتب اشتريتها طوال سنوات 
بناء على رغبة أو حاجة أو نصيحة، لم أعد 

أتناولها كما كنت أفعل في الماضي، فقد 
عوضتني عنها اإلنترنت، كما سهلت علي 

عملية البحث، مجرد طبع كلمة على الشاشة 
ليتدفق علي سيل من المعلومات والمصادر 

وحتى الصور واألصوات واللوحات 
والخرائط.

أنا أقضي اآلن على األقل أربع ساعات 
يوميا أتجول في اإلنترنت أبحث أحيانا عن 

قصد معلوم أو أتجول عشوائيا، فتقودني 
الكلمة الواحدة إلى كلمات وأبواب ومجاالت 

وفروع لها بدايات بال نهاية.
كما أن التطور اإللكتروني المذهل جعل 
من أجهزة الهاتف في جيوبنا كمبيوترات 

ذكية نتصفح من خاللها مواقع البحث 
والتحري، وكأننا نحمل معنا أينما توجهنا 
مكتبات متكاملة سهلة التصفح والمراجعة.

 منذ أيام كنا في مقهى، ودار الحديث 
في جمعنا، عن المتنبي وأردنا أن نتذكر 
القصيدة المنسوبة إليه في ذم أم ضبة 

والتي يقال إنها كانت سببا في قتله على يد 
فاتك األسدي الذي أزعجه ذم المتنبي ألخته 
أم ضبة بقوله ”ما أنصف القوم ضبة وأمه 

الطرطبة“.
وببساطة مألوفة فتحت الهاتف على 

 MUTANABI صفحة غوغل وكتبت كلمة
فظهرت أمامي سلسلة من الموضوعات 

تتناول المتنبي من جوانب مختلفة، مبوبة 
بشكل يسهل الرجوع إليها والبحث بين 
صفحاتها، فباإلضافة إلى حياته وشعره 

والدراسات عنه وشرح اليازجي لقصائده 

هنالك فهارس وإحصاءات مبتكرة ومفيدة 
مثال أن المتنبي ذكر كلمة السيف في شعره 

160 مرة والقلب 159 مرة والموت 80 مرة، 
بينما ذكر كلمة الحياة 47 مرة فقط والهوى 

60 مرة، ولم ترد كلمة الحب في شعر المتنبي 
سوى 32 مرة!

ومن المعلومات الطريفة تلك المتعلقة 
ببحور الشعر حيث يظهر أن أكثر ما نظم 

المتنبي على بحر الطويل، فقد نظم 55 
قصيدة تقع في 1268 بيتا وأقل ما نظم في 

بحر الرمل والمديد مجرد بيتين أو ثالثة في 
كل منهما، أما من حيث القوافي فأكثر ما جاء 

منها على حرف الالم (48 قصيدة في 1192 
بيتا) ثم حرف الميم (40 قصيدة في 960 بيتا) 

منها بيت الشعر المكتوب على مدخل قبره 
في دير العاقول بالقرب من النعمانية:

أنا الذي نظر األعمى إلي أدبي   وأسمعت 
كلماتي من به صمم

وهكذا قادتنا اإلنترنت من على شاشة 
الهاتف الصغيرة إلى تفاصيل عن المتنبي 

ما كان بإمكاننا إحصاء بعضها لوال سهولة 
الوصول إليها عبر صفحة غوغل وأخواتها.

   املتنبي والكمبيوتر

فيصل الياسري

«ترهيـــب مجمل املراســـلني األجانب فـــي الصني عبر القول لهـــم إنهم في حال نشـــروا معلومات تزعج 

السلطات فإنهم يعرضون أنفسهم للطرد، سيدفع باتجاه الرقابة الذاتية والحد من نقل الحقائق}.

كريستوف دولوار
األمني العام ملنظمة مراسلون بال حدود

«من الالفت للنظر التطور املزعج في وسائل اإلعالم التي يقدمها بوتني في جميع أنحاء شرق أوروبا 

ووسطها وفي الشرق األوسط وأميركا الالتينية، من خالل قنوات روسيا اليوم}.

إدوارد رويس
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس النواب األميركي

قريب.. بعيد

التي  ـاعات 
ط الالجئني 
القوانـــني 
فـــي  ونيـــة 
ى حياتهم.
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} هامبــورغ (ألمانيــا) - يجتمـــع حوالـــي ١٢ 
ألـــف قرصـــان إلكتروني في مدينـــة هامبورغ 
األملانية للتباحث حول العالم الرقمي والشبكة 

العنكبوتية. 
وانتقد مؤمتر نـــادي ”فوضى الكمبيوتر“ 
لنشـــطاء اإلنترنت تزايد حاالت حجب املواقع 

اإللكترونية على الشبكة العنكبوتية.
 وقـــال وايـــل ســـكوت، املتخصـــص فـــي 
واشـــنطن  بجامعـــة  اإللكترونيـــة  الشـــبكات 
مبدينة ســـياتل األميركية، على هامش مؤمتر 
قراصنـــة اإلنترنت يـــوم االثنني ٢٨ ديســـمبر 
٢٠١٥ فـــي هامبـــورغ ”إن دوافع هـــذا احلجب 
ومبرراتـــه متعددة وهي تتـــراوح بني التذرع 
بحماية الشـــباب وحتقيق حظر ألعاب القمار 

اإللكترونية وأسباب سياسية“.
وأشار ســـكوت إلى تزايد التوجه في دول 
غربية أيضا إلنشـــاء أنظمة ترشـــيح وحجب 

ملواقع إلكترونية محددة.
املواقـــع  مـــن  املزيـــد  حجـــب  ”إن  وقـــال 
اإللكترونية من شـــأنه أن يتســـبب في أضرار 

جسيمة غير مباشرة“.
 كما أوضح مشاركون في املؤمتر أن هناك 
تزايـــدا في الضغـــوط على أصحـــاب املواقع 
اإللكترونيـــة فـــي بريطانيـــا لترشـــيح ما يتم 
تقدميـــه على هذه املواقـــع وأن ذلك يطال أكثر 

من ٢١ ألف موقع.
ويعكـــف عدد من النشـــطاء حســـب قولهم 
علـــى تطوير برامـــج لرصد املواقـــع التي يتم 
التضييق عليها واملواقع التي يتم حجبها من 

قبل السلطات في دول مختلفة.
ويســـعى النشـــطاء مـــن خالل ”مشـــروع 
البوابـــة“ إلتاحة مواقع إلكترونية بعينها عبر 
التي تســـمح  العديـــد من اخلوادم ”ســـيرفر“ 

ملتصفح هذه املواقع بأن يظل مجهوال.
ويشـــارك في التجمع نحو ١٢ ألف قرصان 
وناشـــط فـــي الشـــبكات اإللكترونيـــة، ودورة 
املؤمتـــر املنعقـــد هـــذه الســـنة هـــي الثانية 

والثالثون، ويستغرق أربعة أيام.
 وقال ديرك إنغاينغ املتحدث باسم املؤمتر 
أثناء افتتاحه يوم األحد ”إن غوغل نيوز  تقرر 
مـــا هي أهمية األخبار ويوتيوب تقرر ما الذي 
يناسبك وأبل تقرر أي تطبيق سيتوفر في سلة 

التطبيقات اخلاصة بها“.
 فيما انتقد لينوس نوميان املتحدث باسم 
نـــادي فوضـــى الكمبيوتر املنظمـــة للمؤمتر، 
وكارينـــا هاوبت العاملة في مجال احلواســـب 
استمرار توجه املجتمع الرقمي وفقا لتعليمات 
أنظمة تشـــغيل وشـــبكات مغلقة وقاال ”دعونا 

نخترق احلواجز معا“.
اجلدير بالذكر أن نادي فوضى الكمبيوتر، 
الـــذي أســـس في برلـــني عـــام ١٩٨١ ولكن يقع 
مقـــره في هامبورغ من وقتها، يعد أكبر رابطة 
للقراصنة اإللكترونيني فـــي الدول األوروبية، 
ويصف نفسه بأنه ”مجتمع متحكم في أشكال 

احلياة“.

} أنقــرة – عم تهكم بالغ الشبكات االجتماعية 
بعد الكشـــف عما وصف بـ“املســـرحية سيئة 
اإلخـــراج مـــن بطولة ســـوبر أردوغـــان“ بعد 
الكشـــف عن متثيليـــة إنقاذ الرئيـــس التركي، 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، ملواطن تركـــي حاول 
االنتحـــار اجلمعـــة املاضية، من أعلى جســـر 

البسفور.
ولم تســـتوعب تركيا املشهد بأكمله، بداية 
من تواجـــد املواطن التركي فـــي نفس توقيت 
مـــرور موكب الرئيس، ومرورا بســـرعة إقناع 
مرافقـــي أردوغـــان الرجل بالتوجـــه للرئيس 
بالســـيارة، ووصـــوال إلـــى تواجـــد عـــدد من 

الكاميرات االحترافية صدفة مبوقع احلادث.
ولـــم تقتصر املفارقات التـــي رافقت عملية 
اإلنقـــاذ علـــى تواجـــد الرئيـــس والكاميرات 
واملنتحر في املوقع نفســـه وسرعة اإلقناع، بل 
تعدتهـــا إلى المباالة أردوغـــان الذي لم يكلف 

نفسه النزول من السيارة.
وفـــي حني أظهـــرت اللقطـــات أن أردوغان 
والتحدث  اكتفى مبصافحة ”مشروع املنتحر“ 
إليـــه وهـــو مســـتمر في الـــكالم عبـــر هاتفه 
اجلوال، لم ينس هذا الرجل رغم يأســـه تقبيل 

يد الرئيس التركي.
وقال مســـؤول إن الرئيس وعد مبســـاعدة 
الرجل الذي يعاني من اكتئاب بســـبب مشاكل 
عائلية. وتســـاءل مغردون ”هل كان ذلك صدفة 

أم موعدا؟“
ورغم التشكيك دافع الكثيرون عن الرواية 
الرســـمية خاصة حرمي الســـلطان فـــي العالم 
العربي الذيـــن كالوا عبارات الثناء والشـــكر 
”للخليفـــة“ ناشـــرين صوره على حســـاباتهم 

االجتماعية.
وحـــرص اإلعالم التركي على تقدمي الرجل 
في صورة املضطرب الذي يعاني مشـــاكل مع 
زوجته ومـــن االكتئاب، مع اإليحـــاء بأصوله 

الكردية.
الســـيناريو لم يصمد كثيرا خاصة بعد أن 
جنح مغـــردون أتراك في الوصـــول إلى هوية 

املنتحـــر املزعـــوم. وأكد مغـــردون أن املنتحر 
املزعـــوم ليـــس كرديـــا وال مكتئبـــا وال يعاني 
من أي مشـــاكل، وإمنا هو مســـؤول في إحدى 
اجلمعيـــات التابعة حلزب العدالـــة والتنمية 
”اجلمعية العثمانية“، ناشرين صورا له خلف 

مكتب فخم.
وسخر مغردون ”أردوغان خليفة #حرمي_
السلطان أصبح أضحوكة إثر فيلم #اجلسر_
واملنتحر“، بعـــد أن غزت رســـوم الكاريكاتير 
الساخرة الشبكات االجتماعية وكانت أبرزها 
صورة لرســـام الكاريكاتير البرازيلي كارلوس 

الطوف. 
وقالوا في تغريـــدات على موقع التواصل 
االجتماعـــي تويتر نقال عن شـــهود عيان ”إن 
الرجـــل نـــزل من ســـيارة جاءت بـــه إلى مكان 

تصوير الفيديو، مع أشخاص آخرين“.
وتهكم مغردون ”يا إلهي كدنا نحصل على 

سوبر أردوغان تركي على غرار سوبر مان“.
وعلق املغـــرد التركـــي املعـــارض، هايقو 
بغداد، قائال ”ال أســـتطيع أن أقول كم هو رجل 
رحيم، فـــكل يوم يقتـــل فيه أطفـــال برصاص 
الدولـــة، يذهب هـــو وينقذ حياة شـــخص، ال 

تؤاخدوني“. 

التركيـــة  ”جمهورييـــت“  صحيفـــة  أمـــا 
املعارضـــة فعنونت صفحتها الرئيســـية ليوم 
الســـبت، بصورة للمنتحـــر والرئيس التركي، 
وكتبـــت عبـــارة ”رأى أردوغـــان وتراجـــع عن 
املـــوت“. ووصـــف موقـــع ”ديـــكان“ التركـــي 
املعارض ما حدث، بالفيلم السينمائي صراحة، 

حتت مانشيت ”كالفيلم، مع أردوغان“.
وكتب مغرد ”فيلم ممجوج كاألفالم التركية، 
املمثلـــون واملخرجـــون وكاتبـــو الســـيناريو 
وأصحاب الفكرة فاشـــلون وكشـــفوا أنفسهم، 

حتى موزعو الفيلم هم قنوات العار“.
واعتبر آخـــرون أن ”الفيلم لتلميع صورة 
أردوغـــان بعـــد كل الفضائـــح في مـــا يخص 

سوريا والتقارب من جديد مع إسرائيل“. 
وســـخر مغـــرد ”سلســـلة من مســـرحيات 
اإلخوان املسلمني ال تنتهي، ومن يتمعن جيدا 
في هذه احلادثة يســـتنتج الكثير والكثير من 
العبـــر … اآلالف مـــن الالجئني علـــى احلدود 
ال أحـــد يعبأ بهم وواحد يقبـــل على االنتحار 
يحضر له أكبـــر رموز الدولة إلنقاذه، واإلعالم 
يلعـــب لعبتـــه ونحن نرفـــع أقوامـــا لنضعهم 
فـــي غير مكانهم بســـبب لقطـــة أو لقطتني في 

مسرحية اسمها خالف تعرف“.

وقال آخر ”ينقذ شـــابا ويقتـــل اآلالف من 
األكـــراد الذين يحلمـــون باحلريـــة بعيدا عن 
العثماجنيـــة“ وقـــال مغـــردون إن ”الدكتاتور 

أصبح ناعما“.
وســـخر مغردون ”ميكـــن ألردوغـــان اآلن 
عـــرض مســـرحيته بـــدل مســـرحية ماكبـــث 

لشكسبير التي منعها“.
يذكر أن السلطات التركية قد منعت عرض 
لويليام شكســـبير، هذا  مســـرحية ”ماكبـــث“ 
العام بعد انتقادات لها بأنها حتمل إســـقاطا 
على احلكـــم احلالي وحتديـــدا الرئيس رجب 

طيب أردوغان. 
وتـــروي املســـرحية قصـــة ماكبـــث امللك 
اإلســـكتلندي الذي يقتل امللك ثم يقتل صديقه 
ليحقـــق أمنيـــة زوجتـــه ونبوءة الســـاحرات 

الثالث بأن يصبح ملكا. 
ويقول منتقدون إن ملك أردوغان يتشـــابه 
في أنه حصـــل عليه عن  مع طريقـــة ”ماكبث“ 
طريق إلغاء املعارضـــة، كما أنه قائم على قتل 
البعض ومطـــاردة اآلخرين الذين كانوا حلفاء 
األمس، متســـائلني ”ما الذي يخشاه أردوغان: 
كشـــف حقيقته الطامعة أم أنه يخشى النهاية 

التي انتهى إليها ماكبث بطمعه؟“.

@alarabonline
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@88_alqahtani  
يـــا صديقـــي.. عندما ترســـل لي 
مقارنة أســـعار البنزيـــن في دول 
اخلليج فضًال أرسل معها مقارنة 

الرواتب الشهرية.
******

@abuabdelelah  
فـــي الواقع: الفقير هـــو من يدفع 

فاتورة ترف الغني!
******

@Abdulkhaleq_UAE  
ســـتكون ٢٠١٦ والسنوات القادمة 
عجاف للســـعودية ودّول اخلليج 
لكـــن هذه الـــدول مرت بســـنوات 
آمنـــة  وظلـــت  عديـــدة  صعبـــة 
ومستقرة وخرجت قوية وسيتكرر 

االمر اآلن.
******

@abs_rt  
حـــرب وعجز بامليزانيـــة وال يزال 
اعتقد  وينكت  مبتســـما  الشـــعب 
حتى لـــو قنبلة نووية انفجرت لن 

نتراجع عن مبادئنا.
******

@allahim
اعتقـــد أن الوقـــت مناســـب اآلن 
للســـماح للمرأة بقيادة الســـيارة 
بعـــد ارتفاع اســـعار الوقود ألنها 
هـــي مـــن ســـيدفع الفـــرق وليس 
السائق االجنبي #دعوها_تقود

******
@sulaimanalsulta  
لـــو كنا نســـتثمر فـــي العقول، ملا 

كانت لدينا هاته العقول!

@jewelmeryam  
من أضـــاع وطنا باســـم الدين فال 

وطن له وال دين...!!
******

@2004Noor  
احلكومة هي اجلذر الفاســـد الذي 
ســـمح لداعش أن ينمو في العراق، 
إن لـــم يتم اقتالع هـــذا اجلذر فلن 
ينتـــج ســـوى رؤوس الشـــياطني، 

ويخرج ما هو ألعن من داعش.
******

@hailahabdulah20  
في بغـــداد؛ شـــارع املتنبـــي وطن 
محطـــم ولكـــن العقول تقـــرأ.. فال 

خوف عليه سينهض بالتأكيد!
******

@ALI_ALKANAAN22  
النصر في الرمادي حتقق بسواعد 
العراقيـــني حترير الرمادي شـــيء 

يسعد جميع العراقيني.
******

@sajakarim  
من ال يزال يدافع عن الدواعش فهو 
إما مســـتفيد منها وإمـــا بعيد عما 
يجري علـــى أرض الواقع. ال يوجد 
شـــخص بنصـــف عقل حتـــى يجد 

ة. فيهم خيرًا للُسَنّ
******

@hu_dally  
اهل الفلوجة قتلهم احلصار جوعا 
وأمراضـــا مـــع القصـــف املجـــرم 
هنـــاك  أقربائـــي  للـــه  والشـــكوى 
يشكون منذ عام ويزايد علينا سذٌج 

وأنصاف متعلمني أين دليلك؟!

@nbenotman  
على عكس األمم األخرى، تاريخنا 
هو حاضرنا ألن واقعنا عبارة عن 
فـــراغ ولذلك حتـــول تاريخنا إلى 
شـــيء مقدس ال يجوز مناقشـــته 

بكل ما فيه من تناقضات!
******

@youssef13129082  
الهبات  علـــى  نعيـــش  أصبحنـــا 
املتحـــدة  األمم  مـــن  والصدقـــات 
وحتى تشاد.. هل بعد هذا الهوان 

هوان؟
******

@obgi  
الصخيرات هو مشـــروع  اتفـــاق 
إلنهاء أزمة صراع على الســـلطة 
وليس مشروع بناء دولة وتنمية. 

******
@W_Saifalnasr  
تتجاذبـــه  جديـــد  مســـؤول  كل 
املصالـــح احمليطـــة بـــه كل يريد 
حتقيق أكبر قدر من املصالح إنها 
البطانة بنوعيها وهي #السياسة 

بكل جتلياتها! 
******

@LibyanBentBladi  
عارض هذا االتفاق السياســـي أو 
ذاك، ليكـــن ألســـباب موضوعية.. 
إمـــا أنك تضـــع خطوطـــا حمراء 
وتســـاوم لفرض بني آدم أيا كان 
فهـــذا ميثل عـــودة للمربـــع االول 

#ليبيا.
******

@omartobgi  
مت حذف مســـمى ميليشيات ومت 
استبداله بــتشكيالت. قد يتساءل 
البعض ملاذا: اجلواب: لتشجيعها 
على االنخــــراط في خارطة طريق 

السالم في ليبيا.

@Sherihan
شيريهان

فنانة استعراضية مصرية

@hebab2
فليقـــل أحدكم للمـــؤرخ اليوناني 
هيـــرودوت صاحـــب مقولة مصر 
هبة النيل إن إثيوبيا خطفت هبة.

******
@Youssefalhosiny  
ان فـــرض القيـــود واحلجـــر على 
األفكار واملراجعـــات، بينما ندعي 
رفضنا لهـــا والدعوة لنزع القيود 
واملطالبـــة باحلريـــات فهو موقف 

يحمل ازدواجية في املعايير.
******

@3abrhman  
القضية ليســـت #اسالم_بحيري 
نحـــن فـــي دولـــة دينيـــة بنـــص 
النخبـــة  لـــه  هللـــت  دســـتوري 
والشـــعب نحـــن في دولة ترســـخ 
للجهل والظلم واالستبداد ال مكان 

حلقوق وال حريات.
******

@khaledmontaser  
معنـــى جتديـــد اخلطـــاب الديني 
فـــي مصر أن ينام اســـالم بحيري 
على البرش وينام محمد حســـان 
فـــي القصر ويقـــف بحيري خلف 
قضبان السجن ويقف حسان على 

منبر اجلامع!
******

@LASTWISDOM1  
في كل قرية شخص يتداول الناس 
أخباره ونـــوادره دون أن يأخذوه 
على محمل اجلـــد أو مينحوه أي 
قدر من االحترام.. وهو ما يطلقون 

عليه #عبيط_القرية.

 @kjto 
وزارة الداخلية تذكر أن التدخني 
ممنــــوع على االعــــوان احلاملني 
للــــزي الرســــمي اثنــــاء العمــــل. 

بصراحة هو منظر غير الئق.
******

@kima9olt89 
عائلة البوعزيزي أصبحت الجئة 

في كندا. العباد كفرت بالثورة.
******

@djiloppo 
"املجيــــدة"  التونســــية  الثــــورة 
عملهــــا البوعزيــــزي ولــــم يكــــن 
يعرف وأجنحها بن علي ولم يكن 

يقصد.
******

@ByLasKo  
"عند مــــا وجدت نفســــي حبيس 
قرطاج، كنــــت أنتظر الليل ألخرج 
فــــي جولــــة طويلة كانت تشــــّكل 
كابوسا لألمن الرئاسي." "حبيس 

قرطاج" هذا رئيس سابق.
******

@bbounenni  
كلمــــا تقترب أي ســــلطة من ملف 
جبايــــة أطبــــاء اخلــــاص تنطلق 
ندوات ســــخيفة من قبيل"حمالت 
ضد األطباء" و"التهديد اجلبائي".

******
@chelbi
خيبة األمــــل أن الهايكا لم تطلب 
من املؤسسات اإلعالمية مدونات 
سلوك وال حترير. طلبت "تصورا" 
مليثاق حتريري. أي تصور هذا؟ 

العراق
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”املنتحر وجســــــر البوســــــفور“ أم ”ســــــوبر 
عنوانان اقترحهما مســــــتخدمو  أردوغان“ 
ــــــة فــــــي تركيا لنفس  الشــــــبكات االجتماعي
الفيلم من بطولة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان لترشــــــيحه لنيل جائزة األوسكار 

كأفضل فيلم كوميدي لعام ٢٠١٥.

@asseraaalsham  
الطغـــاة  يخشـــاه  مـــا  أكثـــر 
واملســـتبدون هـــو اإلعـــالم لذلك 
الكثيـــر من اجلماعـــات اجلهادية 
علـــى  الطغيـــان  متـــارس  التـــي 
الفصائـــل الصغيرة ال يردعها إال 

تويتر واإلعالم.
******

@aliamansour  
هـــل شـــاهد نبيل العربـــي زميله 
ســـتيفان دميســـتورا كيـــف رعى 
تهجيـــر الســـوريني مـــن أرضهم 
لصالح امليليشيات اإليرانية؟

******
  @RamadanSyria  
ألجـــل  #ناجي_اجلـــرف  عمـــل 
وســـالُحه  وثورة،  وطنا  ســـوريا 
قلم وصورة. ســـجنه الســـفاح ثم 
أصابه، ثم جاء القتلة ليســـكتوه 

برصاص غدرهم! 
******

@Om_3odai  
أكبـــر تنازل هـــو أن تتأقلم بعد ٥ 
سنوات وحلتى اللحظة. لم أتأقلم 
مع الـــدم والقصف ولن أتأقلم مع 

املوت!!
******

@eyad1949  
تعتبـــر  #األميركيـــة  اخلارجيـــة 
لســـوريا  واألمن"  الســـالم  "جلب 
مـــن منجزاتها عـــام ٢٠١٥. ما كنا 
نعرف ان سليماني لقبه "السالم" 

وبوتني "األمن"!!

قراصنة العالم يدعون إلى {سوبر أردوغان} مسرحية سيئة اإلخراج على جسر البوسفور
خرق حواجز الفضاء الرقمي

االستعانة بمخرج مبتدئ

مغردون يؤكدون أن الفيلم أعد 
لتلميع صـــورة أردوغان بعد كل 
الفضائـــح فـــي ما يخص ســـوريا 
والتقارب من جديد مع إسرائيل

◄

[ الرئيس التركي حديث الشبكات االجتماعية بعد كشف تمثيليته

تعمل شركة فيسبوك على إتاحة خدمة اإلنترنت للفقراء مجانا، عبر برنامج Free Basics وInternet.org، في نحو ٣٥ دولة. 
ورغم أن المبادرة تلقى دعما إال أن هناك من يرى فيها تقييدا لإلنترنت، ال سيما وأن فيسبوك هي التي تتحكم تماما في ما يطلع 

عليه المستخدم والخدمات التي توفرها له.



} عمــان  - يومـــان فقـــط ويغادرنا عـــام 2015 
بـــكل ما فيه من أحداث وقصص ومواقف، فيما 
ينتظر البعض العام المقبل بأمل وشوق وترقب 
لعله يمســـح دمعة ويضمد جرحا ويجبر كسرا 
وينصر حقا ويجمع شـــتات عائلة ويعم الخير 
والســـالم بلـــدان العالم. هي أمنيات يســـردها 
األردنيون لوكالة األنبـــاء األردنية (بترا)، وهم 
يتوقـــون إلـــى التغييـــر، ومحو الخـــوف الذي 
ســـيطر عليهم العـــام الماضي بفعـــل اإلرهاب 

والظروف القاسية التي عاشتها المنطقة.
يأمـــل األردنيون أن يديم اللـــه عليهم نعمة 
االســـتقرار واألمـــن، ويعيـــش أبنـــاء المملكة 
األردنية الهاشـــمية مع إخوانهـــم العرب بأمن 
وســـالم، ويعـــود الالجئـــون الســـوريون إلى 
ديارهم وقـــد توقف الرصاص ووضعت الحرب 

أوزارها.
رشـــا اليعقوب تتعـــدد أمنياتهـــا في عالم 
يشـــوبه الصراع وغياب العدالـــة وحكم القوي 
على الضعيف كأننا في شريعة الغاب، إذ تقول 
”أمنياتي أن تحقن دماء المســـلمين في كل بقعة 
من بقـــاع األرض وأن يعود كل الجئ إلى بالده 
وأن يعـــم الســـالم واألمن واألمان. هـــذه أمور 
أصبحت حلم كل مشـــرد وطفـــل وعاجز وكهل، 

رغم أنها حق من حقوقهم المكتسبة التي ال بد 
لهم من العيش تحت مظلتها“.

وتأمـــل اليعقوب أن يرســـم العـــام الجديد 
البســـمة علـــى كل حزيـــن وغائـــب عـــن أهلـــه 
ووطنـــه، وأن يـــرزق كل محـــروم مـــن األوالد 
بالذرية الصالحة، وأن يهدي شـــباب األمة لما 
فيـــه الخير واإليمـــان والصـــالح، وأن يرتقوا 
بأنفســـهم ويعتـــزوا بدينهـــم الحنيف وســـنة 
النبـــي الكريم في التقرب أكثـــر وأكثر بعبادته 
وطاعتـــه واالمتثال ألوامره والســـير على نهج 
نبيه الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وأتم 

التسليم.
وتضيـــف اليعقـــوب ”وإن كانـــت أمنياتي 
كثيـــرة إال أن أكثر ما يشـــغلني أن يبقى بلدنا 
الغالي ســـالما غانما محصنا مـــن أي مكروه، 
فالوطن يعنـــي لي الكثير، فهـــو بيتي ومالذي 

وحياتي“.
وتنظـــر نـــور المحارمة إلى العـــام الجديد 
بتفـــاؤل وبهجـــة، إذ طـــال انتظـــاره لتحقيق 
أهداف ترنو إليها على مضض. فجل اهتمامها 
التفـــوق األكاديمي وهي على مقاعد الدراســـة، 
وتحقيق أمنيات لم تسعفها السنوات الماضية 
ترجمتها علـــى أرض الواقـــع، وأن تبقى دوما 
محاطة بمحبة الناس، وأن يبقى كل من تعزهم 

دوما بخير ال يصيبهم أذى أو مكروه.
وتتمنى المحارمة أن يتغير الوضع الراهن 
نحـــو األفضل، فهي قد ســـئمت من تزايد أعداد 
العاطليـــن عـــن العمل، مـــا يدفـــع البعض إلى 
القيام بســـلوكيات منحرفة تقـــوده إلى الهالك. 
أما غالء األســـعار، فهي ال تعتبره مشـــكلة، إذا 
ما توفر دخل جيد أســـوة بالعديـــد من الدول، 
وارتقـــى النـــاس بثقافتهم المجتمعيـــة، التي 
تعتبر األداة الحقيقية في التعبير عن اإلنســـان 

المســـؤول بهويته وثقافته وإنتاجيته. وتقول 
أنوار الشوابكة ”نستقبل الـ365 يوما بابتسامة 
ممزوجـــة  وجوهنـــا  علـــى  نرســـمها  صمـــاء 
بالخـــوف، ليس تشـــاؤما بل أحاول أن أشـــعر 
بالبهجة، إذ ال أجد ما هو مميز في االستيقاظ، 
ال أرى مـــا هـــو المميز في األيـــام المقبلة التي 
ستطرق لعجوز ال ترى إال ذاتها“، مطالبة ”بأي 
يحمل تفاؤال. وتضيف، ”ال أرى اختالفًا  شيء“ 
اليوم في وجوه المتسولين ذاتهم على إشارات 
المـــرور، ال أدري ما هو المميز اليوم في مالمح 
الالجئين الذين لطالما رأيتهم في المخيمات أو 

على أطراف الطرقات“.
وترجو الشـــوابكة أن يأتـــي التاريخ الذي 
ســـتكون أكبر مشـــاكل األطفال المتسولين هي 
واجبهم المدرسي، وأن تستغل طاقات الشباب 
فـــي ما هو مفيـــد. ”أرجو أن يأتـــي اليوم وأنا 
أفتـــح المذياع على قول المذيع ’اليوم… عاد كل 
الجئ الى وطنه‘، أرجو أن أكون اليوم في حافلة 
’القدس-عمان-بغـــداد‘ ألشـــعر ببهجة التاريخ 
الجديـــد أخط آخر كلماتي فـــي روايتي األولى 

’كان نحن ولم يكن الزمان'“.
ويتمنـــى عبداللـــه كامـــل المحاديـــن حياة 
طيبـــة هانئة ألهلـــه وأصدقائـــه وأحبائه، وأن 
يعم االســـتقرار واألمن والســـالم في المنطقة، 
وأن يحفـــظ الله بـــالده وأن يديـــم عليها نعمة 
األمن واألمان واالســـتقرار وأن يرزق أهلها من 
الثمرات وسائر بالد المسلمين ويرزق القيادة 
الحكيمة لمـــا فيه الخير والصـــواب والبطانة 

الصالحة.
وبعد غياب عن األهل دام ما يزيد عن الثالث 
ســـنوات يتمنى خالد الحمصـــي أن يصل إلى 
أهله في دبي، إذ أن السفر إلى هناك يحول دون 
الرجوع إلى األردن مصدر رزقه ولقمة عيشه، ما 
يجعلـــه في حيرة من أمره، فهو بين ناري رؤية 
األهـــل واألحباب والبقاء في مهنته ما يزيد من 

جرح األلم من هذا الفراق.
يقول نصر باســـم إن األمنيات كثيرة ال تعد 
وال تحصـــى، وبقي عدد منها يراوح مكانه، وال 

ســـبيل لتحقيقها طالما لم تتوفـــر اإلمكانيات 
الالزمة وشـــحذ القوى والهمم لتتجســـد على 
أرض الواقـــع، ”نحـــن بحاجة إلـــى المزيد من 
التمكيـــن الشـــبابي وتعزيـــز دوره الفاعل في 
المجتمع واالنخراط بشكل إيجابي ليلقي ثمار 

نتائجه بما يحقق التنمية المستدامة“.
ويضيف، ”نحن نعيش ضمن إقليم ملتهب، 

تعصف به المشـــاكل والحـــروب واألزمات، أما 
آن اآلوان ألن تهـــدأ هذه العواصف وأن يعيش 
النـــاس فـــي ود وســـالم وأن تـــدب الحياة في 
شـــريان تلك الدول التي اســـتنزفت مصادرها 
ومات الكثير من أبنائها وأن يشـــفى كل مريض 
ويجتمع شتات كل أسرة، ونسأل الله تعالى أن 

يحمي وطننا من أي مكروه“.

} دمشــق - منـــذ أن دمرت الحـــرب منزل أبو 
زيـــاد ودفعته إلى الفرار مـــن قريته القريبة من 
دمشق، تحولت الشاحنة الصغيرة التي يملكها 
رب العائلة الستيني إلى مسكنه ومصدر رزقه.

ويقول أبو زيـــاد (62 عاما) وهو يتكئ على 
سيارته ويعرض أمامه أنواعا عدة من السجائر 
للبيـــع في ســـاحة المرجة في وســـط دمشـــق 
”ســـيارتي هذه كزوجتي، أحّدثهـــا نهارا وألجأ 
إليهـــا ليال، لكنها باتت اليـــوم عجوزا ال تقوى 
على الحركة“، مضيفا ”أملك هذه الســـيارة منذ 

العام 1978، كبرنا سويا وهرمنا معا“.
وأبـــو زياد هـــو أب لتســـعة أوالد بعضهم 
متزوج، وهو واحد من ماليين السوريين الذين 
اضطرتهـــم الحـــرب التي تشـــهدها البالد منذ 
مـــارس 2011 إلى النزوح من مناطقهم وترك كل 

شيء خلفهم بحثا عن األمان.
خســـر منزله في بلدة سبينة جنوب دمشق 
مطلع العام 2012، ما دفعه وأسرته إلى االنتقال 
إلى دمشـــق، قبل أن تتوفى زوجته الحقا ويقتل 

أحد أبنائه جراء إصابته بقذيفة هاون.
ويتابـــع الرجل الذي يرتدي ســـترة جلدية 
ويلف رأسه وعنقه بوشاح صوف رمادي اللون 
”ال أســـتطيع العـــودة إلـــى منزلي ألنه أمســـى 
ضمن منطقة عمليات عســـكرية، وال أســـتطيع 
اســـتئجار بيت آخر بســـبب ارتفـــاع اإليجار، 
وال أقدر حتـــى على تأمين أجـــرة المواصالت 

للذهاب إلى أوالدي والنوم عندهم“.

ويتوزع أوالده بين بلدتي جرمانا والكسوة 
في ضواحي دمشـــق حيث يقطنـــون في منازل 

ضيقة بالكاد تتسع لهم وألوالدهم.
ويقول ”حيـــن يكون العمل جيـــدا ويتوفر 
لدي مبلـــغ إضافي مـــن المال، اســـتأجر غرفة 
داخـــل فنـــدق بســـيط، بالمشـــاركة مـــع ثالثة 
أشـــخاص آخريـــن كي أرتـــاح قليـــال، أو أزور 

أوالدي وأقاربي“.
ويعمـــل أبـــو زياد منـــذ ثالثيـــن عاما على 
شـــاحنته البيك آب، وكان يســـتخدمها في نقل 
البـــرادات داخـــل دمشـــق. ولكن بعدمـــا كثرت 
األعطـــال فيهـــا ولـــم يعد لديـــه المـــال الكافي 
إلصالحهـــا، قـــرر ركنها فـــي ســـاحة المرجة 

والمبيت فيها ليال.
في  البـــاردة  األيـــام  في 
الشـــتاء، يلجـــأ إلـــى حرق 

علـــب كرتـــون يجمعها 
في صندوق شـــاحنته 
أما  للتدفئة،  الخلفـــي 
في الصيف فينتقل مع 
شاحنته الصغيرة إلى 
جـــوار جدار أو مبنى 

يقيه حّر الشمس.
استيقاظه  وعند 
يـــوم،  كل  صبـــاح 
يعـــرض أبـــو زياد 
صنـــدوق  علـــى 

خشبي مجموعة من علب السجائر المخصصة 
للبيع، مصدر رزقه الوحيد.

وأسفرت الحرب السورية عن دمار وخراب 
هائلين جراء العمليات العســـكرية المســـتمرة 
منـــذ نحـــو خمســـة أعـــوام. ويقـــول الباحث 
االقتصادي عمار يوســـف ”ســـجل حتى نهاية 
العام 2015 ما يزيد عن 2.3 مليون مســـكن مدّمر 
في ســـوريا وغير قابـــل لالســـتثمار العقاري، 
وكانت هذه المنازل تأوي حوالي سبعة ماليين 

شخص نزحوا إلى مناطق أخرى“.
ويضيف يوســـف الذي يعد دراسة سنوية 
حول نسبة الدمار جراء النزاع، ”أكثر المناطق 
التـــي توجد فيهـــا منازل متضـــررة هي ريف 
دمشق إذ كانت تضم قرى مسحت من الخارطة، 
تليها مدينة حمص التي سجل فيها دمار أكثر 
من 800 ألف مبنى بينها شقق ومدارس ودور 

عبادة حتى نهاية العام 2015“.
ويوضـــح أن ”كلفـــة إعـــادة إعمـــار 

المســـاكن المتضـــررة والبنـــى التحتية حتى 
نهايـــة العـــام 2015 تبلـــغ حوالــــي 250 مليـار 

دوالر“.
وبحســـب تقرير صادر في مايـــو 2014 عن 
المركز السوري لبحوث السياسات، وهو مركز 
غيـــر حكومي تســـتند إليه األمـــم المتحدة في 
إصدار تقاريرها، أصبح ثالثة أرباع السوريين 
من الفقراء، وأكثر من نصف الســـكان يعيشون 

في فقر شديد.
ويقدر يوســـف حاجة ســـوريا إلـــى ”ثالثة 
لمواجهـــة  عاجـــل“  بشـــكل  مســـكن  مالييـــن 
أزمـــة الســـكن، على ضـــوء ”ارتفاع عدد 
داخـــل  يقطنـــون  الذيـــن  األشـــخاص 
خمســـة  بمعـــدل  الواحـــد  المســـكن 
الحرب،  انـــدالع  قبـــل  أشـــخاص 
وصوال إلى عشرين في الوقت 

الراهن“.
يوســـف  ويوضـــح 
األساســـي  ”المعيـــار  أن 
لســـعر العقـــار أو بدل 
اســـتئجاره هو نســـبة 
األمان في المنطقة التي 
يوجد فيها“، الفتا إلى 
اإليجـــار  ”بـــدل  أن 
من  أكثـــر  تضاعـــف 
عشـــر مـــرات منـــذ 
بدء الحرب في ظل 
على  الطلب  ارتفاع 
جـــراء  المســـاكن 
نـــزوح المئـــات من 
اآلالف مـــن المناطق 

غير اآلمنة“.

على طرف آخر من العاصمة، تعيش المئات 
مـــن العائالت فـــي منازل وأبنية قيد اإلنشـــاء، 
تفتقد إلى األبواب والنوافذ. ويتطلب الوصول 

إليها سلك طرق ترابية.
وتقيـــم أم وليـــد (52 عامـــا) مـــع أوالدهـــا 
الخمسة وعائالتهم داخل أحد هذه المنازل في 
حـــي دف الصخر في جرمانـــا بعد نزوحهم من 

بلدة الذيابية جنوب دمشق.
وتقول ”كانت لكل ولد شقة كاملة، أما اليوم 
فنســـكن جميعنا في شـــقة واحـــدة لنؤمن بدل 

اإليجار الشهري“.
وتتذمـــر أم وليد التي يلهو أحفادها حولها 
من حال المســـكن، ”يدخل البرد مع الحشـــرات 
والقوارض، ال مياه وال كهرباء وال تدفئة وليس 
لدينا إال ســـقف وجدران غيـــر مطلية، ومع ذلك 

كله اإليجار عبء ثقيل“.
وتتابـــع بتنهد ”أحلم بالعـــودة إلى منزلي 
يومـــا مـــا، لن أنـــام مرتاحة إال على وســـادتي 
القديمة“. وتضيـــف ”مللت من العراء والتنقل، 
هذا ليس منزال ُيعاش فيه، هذا أشبه بالخراب“.
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تحقيق
سوريون مشردون في عاصمتهم

[ أبو زياد يكيف نفسه للعيش داخل شاحنة [ أم وليد تدفع إيجارا باهظا للسكن مع القوارض

القهوة فقدت مذاقها لم يعد أحد يخشى السقوط من الشرفة

احتفاالت يشوبها القلق

يعاني الالجئون الســــــوريون داخل األراضي السورية من حر الصيف وقر الشتاء، ففي 
العاصمة دمشق ال يجد هؤالء مسكنا الئقا وال مورد رزق يحفظ لهم كرامتهم حتى أصبح 

ثلث الشعب السوري في دائرة الفقر واخلصاصة حتت ويالت احلرب.

تتراوح أمنيات األردنيني خالل السنة القادمة بني أحالم يتمنون حتقيقها لتحسني حياتهم 
وأخرى تتعلق بالســــــالم وعودة االستقرار للدول املجاورة وللعرب الذين شردتهم احلرب 

وهجرتهم من بيوتهم إلى املخيمات واملالجئ.

األردنيون يستقبلون العام الجديد بأمنيات االستقرار واألمان

أبو زياد يلجأ في الشتاء، إلى حرق علب 

كرتون يجمعها في صندوق شاحنته 

الخلفي للتدفئة، وفي الصيف يتنقل 

مع شاحنته إلى جوار جدار يقيه حر 

الشمس

أردنيون: يطل علينا عام ٢٠١٦ وفي 

جعبته الكثير، نتمنى أن تكون سنة 

أفراح وخير وسعادة وخاتمة أحزان 

للجميع

خبير: سوريا بحاجة إلى ثالثة ماليني مسكن ملواجهة أزمة السكن، على ضوء {ارتفاع عدد األشخاص الذين يقطنون 

داخل املسكن الواحد بمعدل خمسة أشخاص قبل اندالع الحرب، وصوال إلى عشرين في الوقت الراهن}.

األردنيون يأملون دوام نعمة االســـتقرار واألمن، ويعيش أبناء اململكة مع إخوانهم العرب بأمن وســـالم، 

ويعود الالجئون السوريون إلى ديارهم، وينعم األطفال املشردون بنصيبهم من الدراسة.

ز ي ون ي ي ق
سع لهم وألوالدهم.

ــن يكون العمل جيـــدا ويتوفر
في مـــن المال، اســـتأجر غرفة
بســـيط، بالمشـــاركة مـــع ثالثة
أرتـــاح قليـــال، أو أزور يـــن كي

.“
ـو زياد منـــذ ثالثيـــن عاما على
 آب، وكان يســـتخدمها في نقل
ــل دمشـــق. ولكن بعدمـــا كثرت
 ولـــم يعد لديـــه المـــال الكافي
ـرر ركنها فـــي ســـاحة المرجة

يال.
في  البـــاردة 
 إلـــى حرق 

يجمعها 
ــاحنته 
أما  ئة، 
تقل مع 
رة إلى 
 مبنى 

س.
قاظه
ــوم، 
زياد
وق

ر ن يون ن يزي م
في ســـوريا وغير قابـــل لالســـتثمار العقاري، 
وكانت هذه المنازل تأوي حوالي سبعة ماليين 

شخص نزحوا إلى مناطق أخرى“.
ويضيف يوســـف الذي يعد دراسة سنوية 
”أكثر المناطق  حول نسبة الدمار جراء النزاع،
التـــي توجد فيهـــا منازل متضـــررة هي ريف 
دمشق إذ كانت تضم قرى مسحت من الخارطة، 
تليها مدينة حمص التي سجل فيها دمار أكثر 
ومدارس ودور بينها شقق من 800 ألف مبنى

عبادة حتى نهاية العام 2015“.
”كلفـــة إعـــادة إعمـــار ويوضـــح أن

وريين ع رب بح رير ر إ
من الفقراء، وأكثر من نصف الســـكان يعيشون

في فقر شديد.
”ثالثة ويقدر يوســـف حاجة ســـوريا إلـــى
لمواجهـــة عاجـــل“ بشـــكل  مســـكن  مالييـــن 
أزمـــة الســـكن، على ضـــوء ”ارتفاع عدد
داخـــل يقطنـــون  الذيـــن  األشـــخاص 
خمســـة بمعـــدل  الواحـــد  المســـكن 
الحرب انـــدالع  قبـــل  أشـــخاص 
وصوال إلى عشرين في الوقت

الراهن“.
يوســـف ويوضـــح 
األساســـي ”المعيـــار  أن 
لســـعر العقـــار أو بدل
اســـتئجاره هو نســـبة
األمان في المنطقة التي
يوجد فيها“، الفتا إلى
اإليجـــار ”بـــدل  أن 
من أكثـــر  تضاعـــف 
عشـــر مـــرات منـــذ
بدء الحرب في ظل
على الطلب  ارتفاع
جـــراء المســـاكن 
نـــزوح المئـــات من
اآلالف مـــن المناطق

غير اآلمنة“.



} القاهــرة - توصلت دراســـة حديثة إلى أن 
قدرة الرجل على إنجاب طفل وسيم ُتعّد إشارة 
فطريـــة على أن لديه جينات جيدة، مما يجعله 
يظهر أكثر وســـامة في أعين النســـاء مقارنة 
بمن أنجـــب طفًال أقـــل وســـامة. وأظهرت أن 
الرجال الذين ينجبون أطفاًال يتسمون بحسن 
المظهر، تنجذب إليهم النساء وتعتبرهن أكثر 

وسامة.
شملت الدراسة التي أجرتها جامعة ترنافا 
في ســـلوفاكيا، حوالي ألف رجـــل وامرأة، في 
الفتـــرة العمريـــة مـــن 25 عامًا إلـــى 40 عامًا، 
وخلصت إلى أن الرجال الذين ينجبون أطفاًال 
يتســـمون بالوســـامة وبالصحـــة الجيدة، هم 
محل إعجاب واهتمام لدى النســـاء، ويكونون 
أكثر وسامة وجاذبية في نظرهم للزواج بنسبة 
70 بالمئة، وبإضافـــة مميزات أخرى كالنجاح 
في العمل وتحّمل المسؤولية ارتفعت النسبة 

إلى 85 بالمئة.
وفي إطار الدراســـة، عرض الباحثون أمام 
مئتـــي امرأة صـــورًا لرجال إلـــى جانب صور 
أطفـــال في الرابعة أو الخامســـة مـــن العمر، 
وصفـــوا بأنهم أبناء هـــؤالء الرجال رغم أنهم 
ليسوا فعليًا أبناءهم، حتى تتم مالحظة ردود 
أفعال النســـاء وميولهن، وتأثير درجة وسامة 

األطفال على قبول المرأة للرجل.
ووجد الباحثـــون أن صـــور الرجال التي 
عرضـــت إلـــى جانب أطفـــال اتســـم مظهرهم 
بالجاذبيـــة، جعلـــت المشـــاركات يصنفونهم 
بأنهـــم أكثـــر وســـامة وجاذبية، فـــي المقابل 
نظـــرت النســـاء إلـــى الرجـــال الذيـــن ظهرت 
صورهـــم إلى جانب أطفال أقـــل جاذبية، على 

أنهم أقل وسامة وقبوًال لديهن.
وأوضـــح الباحثون أنه من منظور تطّوري 
يظهر تفضيـــل المرأة لخصائـــص معّينة في 

الرجل لها تأثيرها على األطفال، ألنها ترى أن 
تلك الخصائص تثبت أن لديه القدرة على نقل 
جينات جيدة ألطفاله تســـاعدهم على النجاح 
أو مقاومـــة األمراض وفوائـــد حياتية أخرى 

تلعب الجينات دورًا مهمًا فيها.
واســـتكملت الدراســـة بإضافة مواصفات 
أخرى للرجال، بأنهم يتمّتعون بروح التعاون 
ومشـــاركة المرأة في كل شيء، وخاصة تحّمل 
المســـؤوليات المتعّددة، وأنه يمكن االعتماد 
عليهـــم، وهو مـــا جعل ميل المـــرأة تجاه هذا 

النوع من الرجال يزداد بشكل ملحوظ.
وفســـر الباحثون قدرة الرجال على تحّمل 
المســـؤولية في الدراســـة بأنها فهم لمشاعر 
المرأة، وبإعطائها دورهـــا في العالقة، ودعم 
رغباتهـــا وطموحاتهـــا والمشـــاركة فـــي حل 
المشاكل ورعاية األبناء، هذا بجانب االهتمام 
بالمـــرأة وخاصة في النواحي العاطفية، وهو 
عند إقرانـــه بالرجال الذيـــن يظهرون بجانب 
أبناء وســـيمين فـــي الصور، ارتفعت نســـبة 
القبول لدى جميع المشـــاركات في الدراســـة 

تقريبًا.
وأشـــار الباحثون إلـــى أن هـــذه النتائج 
ال تنطبـــق فقط على اآلبـــاء المنفصلين الذين 
يبحثون عن شـــريكة حياة جديـــدة، بل أيضًا 
علـــى الذيـــن ال يزالون في حياتهـــم الزوجية، 
فالمـــرأة قد تحكم على مدى وســـامة وجاذبية 
زوجهـــا وفقـــًا لمدى وســـامة وصحـــة وذكاء 

الطفل الذي تنجبه منه.
وفي هذا الســـياق أوضح حســـين الكامل، 
أســـتاذ علم النفس بجامعة حلوان في مصر، 
أن حالـــة األبناء ســـواء من حيـــث المظهر أو 
الصحة، إحد المؤشرات التي تعتمدها المرأة 
لتقييم جـــودة الرجل، وقدراتـــه الجينية على 
إنجـــاب أطفال جيدين، فالمـــرأة عند تقييمها 
للرجل مـــن أجل الزوج، فهي تنظـــر إليه على 
أنه بيت وأمان وأبناء ومســـتقبل، موضحًا أن 
وسامة األطفال تقّدم معلومات إضافية للمرأة 
حول الجودة الجينية للرجل، وحال أبنائه في 

المستقبل.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة حنان زين، 
من مركـــز الســـعادة لالستشـــارات الزوجية، 

إلـــى أن المـــرأة تحب الرجل الـــذي يحترمها 
ويقـــّدر دورها، ويكـــون على جانـــب عاٍل من 
الرومانسية، ويهتم بالمرأة عاطفيًا وروحيًا، 
حتـــى عندما ال تكـــون بحاجة لهـــذا االهتمام 
أو حتـــى دون أن تطلبه، بحيـــث يمأل المنزل 
بالحب والمبادرات الجميلة الشـــاعرية، وهذا 
ما يجعل المـــرأة تفّضل الرجل الواضح الذي 
يقـــّدم لها حبًا حقيقيًا وأمانًا وطمأنينة، الفتة 
إلى أن تفضيل النساء للرجال الذين ينجبون 
أطفاًال جيديـــن من ناحية المظهـــر يعود إلى 
انشـــغال واهتمـــام المـــرأة بحـــال أبنائهـــا، 

ورغبتها في أن تراهم في أفضل صورة.
وتضيـــف الدكتورة حنان أنـــه إلى جانب 
المواصفـــات الجينيـــة والمؤشـــرات األخرى 

التـــي تعتمدها المـــرأة لتقييم الرجل، 
فـــإن الرجـــل المفّضـــل بالنســـبة 

إلى المـــرأة هو الـــذي يعطيها 
قدرهـــا من االهتمـــام والتقدير 

والحب، وال يأخذ حب المـــرأة وحياتها كأمر 
مفـــروغ منه، بل يعمل دائمًا على أن يشـــعرها 
بحبـــه وبتقديره لهـــا وألهميـــة وجودها في 
حياتـــه، ومـــا تمّثله لـــه من قيمـــة، كما يجب 
أن يكـــون قادرًا علـــى التواصل مـــع زوجته، 
وأن  المـــرأة  إلـــى  يســـتمع  أن  ويســـتطيع 
يتفّهـــم همومها دون أن يشـــعرها بالســـخف 
والســـطحية، ويجعلهـــا تشـــعر بأنهـــا أهـــم 
شـــخص بالنسبة إليه، وأن يكون هذا الشعور 

في جميع المراحل الزوجية.
يذكر أن دراســـة سابقة توصلت إلى أن 19 
بالمئـــة من النســـاء يفضلن االرتبـــاط برجال 
ال يتمتعون بأي نســـبة من  الوســـامة وأن 30 
بالمئة منهن غير مهتمات بشكل الرجل إطالقا، 
ومن جانبها أكدت دراســـة أسبانية بأن 
الرجل غير الوســـيم غالبا ما يكون 
أبا مثاليا وحنونا ألبنائه وأكثر 
لكنه  ومعطاء  لزوجته  إخالصا 

غير مغر لنساء أخريات.
عربية  دراســـة  وكشـــفت 
شـــملت أكثر مـــن 2000 فتاة 
الوســـامة  شـــرط  تراجـــع 
فـــي الـــزوج بيـــن الفتيـــات 
العربيات، حيث اشترطت 50 
بالمئة منهـــن أن يكون العريس 
مثقفـــا وخلوقـــا ومتدينا، 
واختـــارت 10 بالمئة 

فقط الزوج الوســـيم وخفيف الظـــل، بينما لم 
تفضل سوى 8 بالمئة منهن زوجا ثريا، وتمنت 
18 بالمئة أزواجـــا يبادلوهن الحب حتى وإن 
كانـــوا فقراء، واختـــارت 6 بالمئة من الفتيات 
شرط  التقارب في السن والتكافؤ االجتماعي 
فهما أقرب الضمانات لحياة زوجية  مستقرة.
مـــن جهة أخرى توّصلت دراســـة أشـــرف 
عليها عـــدد من الباحثين في جامعة أســـتون 
البريطانيـــة، إلـــى أن اختيار شـــريك الحياة 
المســـتقبلي يتغّير مـــع الوقـــت، وطبيعة كل 
مرحلـــة عمرية، إذ أن النظرة للمظهر والجمال 
الخارجـــي، يمكن أن تتغّير بشـــكل جذري بعد 
معرفة الشـــخصية والتعامل المباشـــر معها، 
األمر الـــذي يعطي فرصة كبيرة لألشـــخاص 
الذين ال تنطبق عليهم معايير الجمال الشكلي، 
ليتفوقـــوا علـــى نظرائهـــم أصحـــاب المظهر 

الجذاب.
وأوضحـــت جانيـــت كادي، أســـتاذ علـــم 
النفس بجامعة أســـتون وإحدى المشـــاركات 
فـــي الدراســـة، أن النظرة إلى شـــريك الحياة 
المحتمـــل تتغّير مـــع مرور الوقت وبحســـب 
المرحلة العمرية، مشـــيرة إلـــى أنه مع مرور 
الوقت يمكن أن تتغّير نظرة اإلنسان للشخص 
الذي يتعامل معه. فالشخص الجذاب قد يفقد 
جماله ومظهره، وصاحـــب الطلة المتواضعة 
قد يصبح أكثر األشـــخاص جاذبيـــة وجماًال، 

وهو أمر يرجع ألسباب نفسية تؤّثر فيه.
كما أشـــارت دراســـة ألمانية ُأجريت على 
مجموعـــة مـــن األزواج والزوجـــات حديثـــي 
الـــزواج، والذيـــن امتـــّد زواجهـــم لســـنوات 
طويلة، إلى أن األزواج الذين ارتبطوا بعد 
التعارف مباشرة، كانوا غالبًا على نفس 
الدرجة من الجاذبية. أما بالنســـبة إلى 
األشخاص الذين طالت فترة تعارفهم 
أو ارتبطوا بعالقة صداقة تحّولت 
إلى حب، فكان هناك فرق واضح 
فـــي درجـــة جاذبيتهما، حيث 
الشـــخصية  الصفات  كانت 

هي المؤثر في االرتباط.

}  باريــس – كشفت دراســــة فرنسية حديثة أن 
األشخاص الذين يكدحون في وظائف تتطلب 
جهــــدا بدنيا قــــد يكونون أكثــــر عرضة لآلالم 
واألوجاع بعد التقاعد مما يحد من أنشطتهم 
اليوميــــة وتصيبهــــم بالخمــــول في ســــنوات 

خريف العمر.
وخلصت الدراســــة إلــــى أن الرجال الذين 
يعملــــون في وظائــــف مجهدة يكونــــون أكثر 
عرضــــة بنســــبة 70 بالمئة لإلصابــــة ببعض 
األعراض التي تقيد أنشــــطتهم اليومية أثناء 
فتــــرة التقاعــــد مقارنة بمــــن لــــم يعملوا في 

وظائف تتطلب جهدا جسديا.
وقال فريق البحث في دورية (اوكيوبيشنال 
اند انفايرومنتال ميديسين) إن النساء الالتي 
يقمن بعمــــل مجهــــد أكثر عرضة بنســــبة 60 
بالمئة لإلصابة بآالم تحد من حركتهن ما بعد 

التقاعد.

وقال كبير الباحثين في الدراســــة الدكتور 
ألكســــيس ديســــكاثا مــــن المعهد الفرنســــي 
للصحة واألبحاث الطبية في جامعة فيرساي 
ســــان كوينتين عبــــر البريــــد اإللكتروني ”إن 
ظــــروف العمــــل الصعبــــة خاصــــة التعرض 
للمواد البيوكيميائيــــة أثناء العمل لها عالقة 
بــــآالم وآثار ســــلبية أخــــرى بعــــد التقاعد“. 
وتابع ”الوقاية من متاعب كبر الســــن تبدأ من 

تحسين ظروف العمل“.
ولتقييم إلى أي مدى يمكن للعمل المجهد 
بدنيــــا التأثير في الحياة بعــــد التقاعد راجع 
ديســــكاثا وزمــــالؤه بيانات بــــدأ جمعها عام 
1989 وتناولــــت 15 ألــــف موظف في شــــركات 

الغاز والكهرباء الوطنية. 
ومــــع نهاية الدراســــة توصــــل الباحثون 
إلــــى أن 12 بالمئــــة فقط من الرجــــال الذين لم 
يتعرضوا ألي متاعب بدنية في 1989 أصيبوا 

بأعراض جســــدية تحد من الحركة فيما بلغت 
النسبة 13 بالمئة بين النساء. 

وذكرت الدراســــة أن العمال األقوى الذين 
يتمتعون بصحة أفضل قد ال يتأثرون بالعمل 
المجهــــد مثلما يحــــدث ألقرانهــــم المصابين 
بأمــــراض مزمنــــة ومشــــاكل صحيــــة أخرى 
وبالتالــــي فإنهم يواجهــــون مصاعب أقل في 

حياة ما بعد التقاعد.
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◄ كشفت دراسة علمية حديثة 
بأن األشخاص الذين يعانون من 

التعاسة والمزاج السيئ أكثر عرضة 
لإلصابة بالموت المبكر. وتوصلت 
إلى أن سوء الحالة الصحية سبب 

معروف للتعاسة والحزن، لكن 
غالًبا ما يكون نمط الحياة والمزاج 
السيئ والبؤس عوامل قادرة على 

زيادة خطر الوفاة المبكرة.

◄ في إطار جهود دعم حركة ذوي 
االحتياجات الخاصة في دولة 
اإلمارات، دشنت اإلدارة العامة 
لإلقامة وشؤون األجانب بدبي 
عددا من المبادرات التي تهدف 

إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة 
صديقة لذوي االحتياجات الخاصة 

بحلول عام 2020.

◄أفادت دراسة طبية قام بها عدد 
من الباحثين المختصين في جامعة 

اليدن ونشرت في موقع ”مجلة 
الصحة البريطانية“ بمناسبة 

االحتفال بعيد الميالد، بأن مشاهدة 
أفالم الرعب تؤدي فعليا إلى الموت.

◄ اعتبارا من مطلع العام الجديد 
سيحصل جميع اآلباء في السويد 

على شهر ثالث مدفوع األجر ضمن 
إجازة األبوة في مسعى لتشجيعهم 

على تولي نصيب أكبر في رعاية 
األطفال. وبموجب هذا النظام، 

ستكون لألب فرصة الحصول على 
إجازة لمدة ثالثة أشهر مدفوعة 
األجر ولكن بنسبة أقل من األجر 

الكامل.

◄قررت السلطات اإليطالية فرض 
غرامة قدرها 300 يورو للمدخنين 

الذين يلقون أعقاب السجائر 
على األرض في إطار حزمة من 
التشريعات الجديدة تهدف إلى 

التخفيف من حدة التلوث الذي يعم 
كبرى المدن اإليطالية.

باختصار

[ قدرة الرجل على انجاب طفل وسيم اشارة فطرية على جيناته الجيدة [ كل إمرأة تبحث عن خصائص محددة في الرجل
تتمنى الكثير من النســــــاء إجناب أطفال يتميزون بحسن املظهر والصحة اجليدة، وهو ما 
يجعلهــــــن يبحثن عن الرجال الذين ميلكون جينات تؤهلهــــــم إلجناب أطفال يتمتعون بقدر 

كبير من الوسامة واجلاذبية.

جمال

ماكياج احتفاالت 
العام الجديد 

  هل تسهم وسامة الرجل في استقرار العالقة الزوجية

حـــذر مختصـــون مـــن اإلفـــراط في تنـــاول جـــوزة الطيـــب، ألنهـــا تحتوي علـــى مادتي 
”ميريستيســـني“ و“إيليميســـني“، اللتني قد ُتحدثان حالة من الهلوسة لدى بعض 

األشخاص في حال تناولهما بكميات كبيرة.

 أكدت الدراســـات أن ملصقات الشـــخصيات الكرتونية في غرف األطفال غير مناسبة، 
ألنهـــا كثيـــرة األلوان وتشـــوش النظـــر كما أنهـــا غير حقيقيـــة، وال يمكـــن للطفل أن 

يضاهيها بشـــخصيات واقعية يراها في الواقع، لذا فهي تحد من تفكيره.

فـــي  يعملـــون  الذيـــن  الرجـــال 
وظائـــف مجهدة يكونـــون أكثر 
عرضـــة لإلصابة بأعـــراض تقيد 

أنشطتهم أثناء فترة التقاعد

◄

النظـــرة إلـــى المظهـــر والجمال 
الخارجي، يمكن أن تتغّير بشكل 
جـــذري بعـــد معرفة الشـــخصية 

والتعامل المباشر معها

◄

} قال خبير التجميل بوريس إنتروب إن 
الماكياج الرقيق يعد مناسبًا لالحتفاالت 
مـــع األصدقـــاء والزمـــالء، موضحًا أن 
الماكياج الرقيق يتســـم بمظهر طبيعي 
يشـــع نضارة وحيوية مـــن خالل إخفاء 

االحمرار والهاالت السوداء.
وتعد الدرجات الشفافة، التي تحاكي 
لون البشـــرة، أو درجات البني مناسبة 
لظـــالل الجفـــون. ويمنح أحمر الشـــفاه 
ذو اللون الوردي الفاتح الشـــفاه مظهرًا 
طبيعيًا مفعمًا بالرقة واألنوثة. وإلطاللة 
متأللئة يمكن نثـــر القليل من الجزيئات 

الالمعة على الشفاه والوجنات
كما يعد المكياج الرومانسي مناسبًا 
لالحتفـــاالت مـــع الـــزوج أو الحبيـــب. 
وأوضح إنتـــروب أن هذا المكياج يمتاز 
بخطوط انتقالية انســـيابية وناعمة مع 

تسليط الضوء على العيون.
األلمانية  المظهر  مستشـــارة  وقالت 
بريغيـــت غروتس إن المكيـــاج الصارخ 
الســـنة  رأس  لحفـــالت  مناســـبًا  يعـــد 
الصاخبـــة، مشـــيرة إلـــى أن كل امـــرأة 
يمكنهـــا مواءمـــة هـــذا الماكيـــاج مـــع 

أسلوبها من أجل إبراز مفاتن وجهها.
وتســـلط هذه اإلطاللـــة الضوء على 

العيون والشفاه.

األعمال المجهدة تظهر آثارها بعد التقاعد

 

} الكل يعلم أنني قوية.. بل لقد أطلَق علّي 
الكثيرون صفة المرأة الخارقة.. فلماذا 

أتداعى؟.. ما الذي جعلني أصل إلى هذا 
الدرك من الهشاشة؟.. وهل هو درب وعٌر ال 

بّد منه ألنهض وأنا أقوى حتى من نفسي؟.. 
أحّس أنني سأجن أو أموت إذا استسلمُت 

أكثر..
هل ألنك كنت عندي كل الناس؟.. هل 
ألنني تماديت فعشقُت أكثر مما ينبغي 

وصّدقت وانتميت أكثر مما ينبغي؟.. كنت 
أراك الزوج والحبيب والصديق والصديقة 
واألخ واألخت واألب واألم.. بل لقد تماديت 

في ولهي حتى بّت أحس أنك الوطن!
وها هي التفاصيل تشهر عجزي ما 

أن أفتح عينّي منذ أول الفجر حتى آخر 
الليل من دونك.. الفطور، األوالد، المدارس، 
الفواتير النقود، العمل… إيقاع حياتي بكل 
ثوانيه كان مجزءًا على اثنين… وها أنني 

أحاول توحيد نفسي ألعود واحدة مكتملة.. 
فأواجه عالمًا ال يقبل القسمة إال على واحد!
يطاردني اليوُم بسوِط دقائقه.. ومشاعُر 

افتقادك تجلدني.. وتبًا لليلي الذي يبقى 
يطول وأنا أحاول أن أقنعه وأعّلل له غدرك 
بي واستحلفه أال يسيء فهمك او أن يخطئ 

بحقك.
أتذّكُر حين قلُت لك أنني كنت أثق بك 
وبنفسي وبحبنا حّد أنه لم يخطر ببالي 

يومًا أنك يمكن أن تخون.. أتذكر قولك 
”ولكنني إنسان!“.. إنسان؟.. وماذا عني 

أنا؟.. كيف لم أرد عليك بأنني إنسانة أيضًا 
وما يحدث أكبر مني؟!.. كيف لم أرّد بأنك 
إنسان فعًال بينما كنت أنا نصف إنسانة 
ألنني صّدقتك وآمنت بك فإذا بك شخص 

آخر تمامًا؟!..
”أنت قوية.. أنت بطلة.. أنت خارقة“.. 

هذا ما كنَت ترّدده لي دائمًا وكنُت أضحك 
وأتغنج قائلة بأنني قوية ألنك معي وقوية 

بك ومن أجلك.. ولم يخطر ببالي أنك يمكن أن 
تغادرني بكامل عّدتك وعتادك ألجد نفسي 

فجأة أقف وحيدة ضعيفة في مهّب صدمتي 
وضياعي!

ولم تكن صدمتي أن تهجرني ألخرى 
وأن تكون رجًال مثل كل الرجال.. لكنها 

صدمة أن أجد بأنك فجأة لست أنت الذي 
أعرف.. فكيف صدقتك؟.. كيف لم يخطر 

ببالي أن كلمات حبك لن تكون صالحة إال 

لبعض الوقت حتى تمّل مثل كل الرجال 
وتستعيض عني بأخرى تـُسمعها ما كنت 

تخّدرني به طوال الوقت؟.. كيف زّوجتك 
روحي واعتنقتك ولم ينتبني ولو في كابوس 
أنك ستمضي؟.. هل ضقَت ذرعًا بامرأة كانت 

تراك إلها؟..
صدقني أيها الليل.. أنا لم أكن يومًا 

تابعة لرجل.. ولكن ما حيلتي إذا لم أكن أرى 
هذا الكيان اآلدمي على أنه رجل وحسب؟!.. 

وكان علّي أن أدواي كل جرح على حدة.. 
وأن أشفى من جرح الزوج والحبيب 

والصديق واألب واألخ.. وأيضًا.. جرح 
الوطن!

وإذ كنت قد أغدقت عليه كل الصفات 
ووجدته كل الناس فهذا خطئي أنا.. مثلما 

هو خطـّاء مثلي.. وإذ ال يمكن ألحد أن 
يكون ال أحد بال وجود اآلخر.. فقد آمنت في 
النهاية بأنني كيان واحد متكامل ولن أقف 

عند هذا المنعطف وأتداعى.. لقد حفظت 
الدرس ولو متأخرة ”حذار أن تصّدقي وأن 

تجعلي اآلخر يصّدق بأنه كل الناس!“
أنا قوية وحدي.. بل أقوى منك.. وقد 
آن أوان شفائي من وجودك وأنا بكامل 

وجودي.. ولن تكون حياتي موقوفة على 
رجل.. أنا أقوى منك ألنني إمرأة!..

ريم قيس كبة

ّ ل أطلَق لق ل ة ق أنن ل ل ال {

مثل كل الرجال

أسرة
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◄ أكد نادي نيم أوملبيك، أحد أندية 
الدرجة الثانية الفرنسية، انتقال 
الالعب املغربي عادل هرماش من 

فريق نيم إلى نظيره الظفرة اإلماراتي 
بعد موسم واحد لهرماش في الليغ ٢.

◄ أعلنت اللجنة املنظمة لدورة 
األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة 

املقررة في مدينتي جاكرتا وباملبانغ 
اإلندونيسيتني عام ٢٠١٨ عن الشعار 

والتعويذة في حفل حضره نائب 
رئيس اجلمهورية يوسف كاال.

◄ سيحل املهاجم الكاميروني 

كريستيان بوغا باملغرب، من أجل 
مفاوضة إدارة الوداد البيضاوي، 
للوصول إلى اتفاق لالستفادة من 

خدمات هذا املهاجم.

◄ وجه أحمد سعيد، نائب رئيس 
النادي األهلي املصري، الدعوة إلى 
أعضاء مجلسه لعقد اجتماع طارئ 
ملجلس اإلدارة بعد اجتماع املكتب 

التنفيذي اليوم ملناقشة أزمة صدور 
حكم قضائي بحل املجلس.

◄ نال جنم الكرة التونسية في 
الستينات نورالدين بن يحمد (يعرف 
باسم ديوة) شرف تكرمي نادي ليموج 
الفرنسي والذي احترف في صفوفه ٦ 
مواسم من عام ١٩٦٤ وحتى عام ١٩٧٠، 

وذلك بعد تكرميه من قبل جمعية 
قدامى العبي الترجي التونسي.

◄ فرضت جلنة االنضباط التابعة 
لدوري احملترفني اجلزائري لكرة 

القدم، عقوبات مالية بقيمة ألف يورو 
على كل من ناديي وفاق سطيف 
ومولودية اجلزائر مع إنذارهما، 
بسبب جتاوزات اجلماهير خالل 

املباراة التي تعادال فيها سلبيا 
السبت.

الشباب السعودي يتمسك بغوتيريز
[ مغاالة سامي الجابر تحول دون مواصلة المفاوضات مع النادي

} بوينس آيرس - عاشت ”فورموال1“ في 2015 
عاما جديدا من السيطرة الرتيبة التي أصبحت 
اللتني ميتـــاز بهما  تهـــدد ”اإلثـــارة واملتعـــة“ 
السباق الذي ميلك حقوقه التجارية احلصرية 

البريطاني بيرني إيكليستون. 
ودفع الشعور باإلحباط من املشاكل املتكررة 
حملركات فريق ماكالرين للســـيارات، الســـائق 
األسباني فيرناندو ألونسو إلى اجللوس خالل 
ســـباق اجلائزة الكبـــرى البرازيلـــي على أحد 
املقاعد على جنبات حلبة ســـاو باولو مغمض 
العينني مستمتعا بحرارة الشمس الدافئة التي 

تتميز بها الوالية البرازيلية. 
ووجـــدت كاميرات التلفزيـــون ضالتها في 
الســـائق األسباني مع وصول ســـباق اجلائزة 
ملرحلة احلسم قبل السباق  الكبرى ”فورموال1“ 
البرازيلـــي بثالثـــة أســـابيع وبعـــد أن خلـــت 
البطولة من أي مظاهر لإلثارة والشـــغف سوى 

صورة ألونسو املثيرة للجدل. 
وبســـط فريق مرســـيدس، بطل العالم، مرة 
أخرى ســـيطرته على الســـباق األشهر في عالم 
رياضـــة احملـــركات وعـــاد لويـــس هاميلتون 
ملنصـــات التتويج من جديد، وهـــو األمر الذي 

يأتي على النقيض متاما مما واجهه األسباني 
ألونســـو الذي عاش أسوأ كوابيسه مع عودته 
إلى فريق ”ماكالرين- هوندا“. وأحكم هاميلتون 
قبضته على السباق من البداية وحتى النهاية 
وتـــوج باللقب في أواخـــر أكتوبر املاضي على 
حلبة أوســـتني بوالية تكســـاس األميركية قبل 

ثالث جوالت من انتهاء املوسم.
وفاز الســـائق البريطاني بـ10 من أصل 19 
سباقا هي مجموع ســـباقات املوسم، كما حقق 
برفقـــة زميلـــه األملانـــي نيكو روزبيـــرج املركز 
الثاني لفريقه 12 مرة، وهو ما يعد رقما قياسيا 

في ”فورموال1“. 
وحصـــد فريـــق مرســـيدس 703 نقاط خالل 
2015، وهـــو ما يعد الرقم األفضل الذي ســـجله 
الفريق طوال موسم واحد. وكانت االنتصارات 
األملانـــي  الســـائق  حققهـــا  التـــي  املتقطعـــة 
سيباستيان فيتيل، الذي فاز بسباقني في عامه 
األول الرائـــع مع فريق فيـــراري اإليطالي، هي 
التي أضافت قليال مـــن احلماس واإلثارة على 
البطولة التي كانت نســـخة مكررة من سابقتها 
عام 2014، بعد أن حل هاميلتون في املركز األول 
وروزبيرغ ثانيا واقتنص مرسيدس املركز األول 

في ترتيب الصانعني. وســـلب الصراع األبدي 
الذي جمع بني الثنائـــي هاميلتون وروزبيرغ، 
توتو  الذي أوشـــك على اإلجهاز علـــى ”صبر“ 
ولف مدير مرسيدس، اهتمام وأنظار املتابعني 

لـ ”فورموال1“. 
وألقـــى الصـــراع املريـــر بـــني الســـائقني 
بظاللـــه علـــى جميع ما وقع مـــن أحداث خالل 
املوســـم املنصرم مثل املشـــاكل املاليـــة للفرق 
املشـــاركة واجلدال املتواصل حول التعديالت 
املفتـــرض إدخالها على املنافســـات، باإلضافة 
إلى اخلبـــر املفجع لوفاة الســـائق الفرنســـي 
جولـــي بيانكي بعـــد أن قضى أشـــهرا طويلة 
فـــي غيبوبة كاملـــة. يضاف إلى ذلـــك، الوضع 
املتردي لفريق ماكالرين الذي يجمع الســـائقني 
فيرناندو ألونســـو وجينســـون بوتون، والذي 
دأب على حتطيم أرقامه القياســـية ”الســـلبية“ 
مع كل سباق من سباقات املوسم املاضي. وبدأ 
أللونســـو حتديدا مع احلادث  العام ”الكارثي“ 
الذي تعرض له خـــالل التجارب التي جرت في 

برشلونة أواخر فبراير املاضي.
ومن ناحية أخرى، يعكـــف االحتاد الدولي 
للســـيارات على العمل على االنتهاء من رســـم 
معالم اإلصالحات اجلديدة في املستقبل، التي 
تتضمن االســـتعانة مبحـــركات بديلـــة تتميز 
بتكلفتهـــا االقتصادية البســـيطة والتي تهدف 

أيضا إلى تقليل الفوارق بني الفرق. 
ورغم ذلك، فمن املنتظر أال يشـــهد عام 2016 
تغييـــرات رياضية واســـعة تتعدى املنافســـة 
الثنائية بـــني هاميلتون وروزبيرغ والنجاحات 
املتوقعـــة لفريق فيـــراري وعودة شـــركة رينو 
للســـباق بفريق يحمل اســـمها بعد أن شاركت 
حتت اســـم لوتس في املاضي وانطالق ســـباق 
اجلائـــزة الكبرى فـــي أذربيجان للمـــرة األولى 

مبدينة باكو.  البقاء على القمة أصعب

رياضة

هاميلتون يتأهب لمزيد من االحتكار في 2016 باختصار

} الرياض - دحض عضو مجلس إدارة نادي 
الشباب الســـعودي عدنان الطريف وجود أي 
نية إلقالة األوروغويانـــي ألفارو غوتيريز من 
منصب املدير الفني للفريـــق األول لكرة القدم 
فـــي الفتـــرة املقبلة، مؤكـــدا تدعيـــم صفوف 
الفريق بالعبـــني محترفني بهدف تلبية طموح 

اجلماهير. 
وقـــال الطريـــف ”فريق الشـــباب ســـيقيم 
معســـكرا ملدة ثمانية أيام خالل فترة التوقف 
احلالية، وســـيخوض خالله مباراتني وديتني، 
وســـوف يكـــون مفيـــدا للفريـــق ملا هـــو قادم 
بالدور الثاني من املوســـم اجلاري“. وأضاف 
”الشباب سيتعاقد مع العبني محترفني جيدين 
وعلى قدر طموح جميع الشـــبابيني في الفترة 

الشتوية“. 
واختتـــم  تصريحاته قائـــال ”ال توجد أي 
نية إلقالة مدرب الفريق الكروي األوروغوياني 
ألفـــارو غوتيريز فـــي الفترة املقبلة، وســـوف 
يقود الفريق في مباراتنـــا ضد الهالل بالدور 
قبـــل النهائـــي للـــكأس، وعقب فتـــرة التوقف 
والعودة إلى املنافســـات احمللية ســـيكون لكل 

حادث حديث“. 
وقال أحـــد أعضاء النادي ”عـــرض علينا 
أحد أعضاء الشـــرف املهتمـــني بالنادي فكرة 
التعاقد مع املدرب الســـعودي ســـامي اجلابر 
بعـــد تدهـــور نتائـــج الفريـــق بالـــدوري لكن 
املفاوضات توقفت بســـبب مغـــاالة اجلابر في 
الشـــروط املالية وبعض االشتراطات اخلاصة 
بالالعبـــني األجانب واألمور تتجـــه إلى إنهاء 
ذلك االجتاه متاما السيما وأن اإلدارة تدرك أن 
ظروف الفريـــق واإلصابات تقف وراء النتائج 
وليـــس املدرب لكـــن فكرة التغييـــر مت طرحها 
إلحداث تغيير نفســـي وذهنـــي ميكن أن يعدل 

األمور“.
وحول مســـتقبل الفريق هذا املوســـم، قال 
األخيـــر ”نأمل أن ننهي أولى صفقات الشـــتاء 
بالتعاقد مع املهاجم اجلزائري محمد بن يطو 

(27 عامـــا) الـــذي يقود هجوم وفاق ســـطيف 
اجلزائري بشكل رسمي وســـنعيد رسم األداء 
اإلداري وســـيكون هناك تقييـــم كامل للوضع 
خالل فترة التوقف احلالية وبالتأكيد سيتغير 
أداء الفريـــق نحـــو األفضل“. ويحتـــل الفريق 
املركز السادس بالدوري بعد أن لعب 13 مباراة 
هي حصيلة القسم األول جمع خاللها 18 نقطة 
من خمســـة انتصارات وثالثة تعادالت مقابل 
خمس هزائم، ويتســـاوى مع اخلليج صاحب 
املركز الســـابع بالنقاط وكذلك النصر صاحب 

املركز الثامن. 
ومـــن جانب آخـــر لم تكن مرحلـــة الذهاب 
من منافســـات الـــدور األول من الـــدوري لتمر 
دون العديـــد مـــن األزمات التـــي وجد االحتاد 
الســـعودي لكرة القدم صعوبة في مواجهتها، 
لكـــن أربـــع أزمات كانـــت األكثر تعقيـــدا. فقد 
بعد 90  أثيرت أزمـــة ”نقاط الفتـــح واخلليج“ 
دقيقة فقط من انطالق منافســـات املوسم، حني 
تقدم اخلليج باحتجاج لـــدى جلنة االنضباط 
ضد مشـــاركة الالعب علي آل بليهي مع الفتح 
في مباراة الفريقـــني في اجلولة األولى والتي 

انتهت بفوز الفتح 2 – 0. 
وجـــاء احتجـــاج اخلليـــج بســـبب عـــدم 
قانونيـــة مشـــاركة الالعب املدرج فـــي الئحة 

فريق النهضة، لتقرر جلنـــة االنضباط اعتبار 
الفتح خاسرا 0 – 3، لكن الفتح لم يقف مكتوف 
األيدي حيث تقدم باســـتئناف مت قبوله لتعود 
إليـــه نقاط املبـــاراة مرة أخرى بقـــرار نهائي. 
كذلـــك واجه فريـــق جنران ظروفا اســـتثنائية 
صعبـــة منـــذ بدايـــة املوســـم بعـــد أن اضطر 
ملغادرة ملعبه بســـبب األوضـــاع على احلدود 
الســـعودية اليمنية ليختار مقر إقامته بجدة، 
إال أن االحتاد السعودي لكرة القدم حدد ملعب 
الشرائع مبكة املكرمة إلقامة مباريات الفريق، 
ليجـــد الفريق نفســـه مضطـــرا لإلقامة بجدة 
واالنتقال إلى مكة خلـــوض مبارياته، ما كلفه 
ماديا. وأمـــام الظروف املاديـــة الصعبة التي 
يواجهها جنران، هدد النادي باالنســـحاب من 
الدوري مطالبـــا رعاية الشـــباب بالتدخل من 
أجـــل حل أزمة الفريق، وهـــو ما حتقق أخيرا 
بتوجيـــه دعم مادي للفريق بلـــغ مليوني ريال 
ســـعودي باإلضافة إلى إقامـــة مبارياته على 
امللعب الرديف مبدينة امللك عبدالله الرياضية 

بجدة.
وجاءت األزمة الثالثة، عندما اهتز الشارع 
الرياضي الســـعودي بشـــدة بعد قـــرار جلنة 
املنشطات بإيقاف النجم محمد نور قائد فريق 
االحتـــاد بتهمة تناولـــه مادة محظـــورة. هذا 

القرار واجـــه عاصفة غضب شـــديدة من قبل 
اجلماهير ونادي االحتاد، وأمام هذه العاصفة 
تأجلت جلسة االستماع املقررة لالعب لتوقيع 

العقوبة النهائية، أكثر من مرة. 
ووفقا للوائح فـــإن العقوبة املنتظرة بحق 
الالعب قد تصل إلـــى اإليقاف عامني في حالة 
إدانته ، وهو ما يعني انتهاء مسيرته الكروية، 
وال تـــزال القضية قائمة حتـــى اآلن وال يتوقع 
غلـــق هذا امللف قبـــل مارس املقبـــل. أما أزمة 
التحكيـــم فقد أثيرت منذ بداية املوســـم حيث 
واجه احلـــكام عاصفة من االنتقـــاد والهجوم 
ســـواء من اجلماهيـــر واألندية أو مـــن النقاد 
وصلت إلى حد إصدار األندية بيانات شـــديدة 

اللهجة احتجاجا على احلكام. 
وشـــهدت العديـــد مـــن مباريـــات مرحلـــة 
الذهاب بالدوري الســـعودي قرارات حتكيمية 
أثارت جدال واســـعا بـــني اجلماهير واخلبراء 
ووضعـــت جلنة احلـــكام في مـــأزق، وهو ما 
دفـــع اخلبيـــر اإلنكليزي هـــوارد ويـــب مدير 
دائرة التحكيم باالحتاد الســـعودي لكرة القدم 
إلى زيارة العديد مـــن األندية ملطالبتها مبنح 
الثقة للحكم السعودي وشرح جهوده وجهود 
القائمـــني على جلنة احلكام مـــن أجل االرتقاء 

مبستوى احلكم.

ــــــة صعبة في  ميــــــر فريق الشــــــباب مبرحل
منافسات الدوري السعودي، وهو ما جعله 
ــــــة للخروج  يفكــــــر بجدية فــــــي حلول مجدي
بالفريق إلى بر األمان واحلفاظ على مكانته 
بني الكبار، فهل ســــــيكون تعويض املدرب 

هو احلل األنسب في الفترة القادمة؟

القادم أفضل

من املنتظر أال يشهد عام 2016 

تغييرات رياضية واسعة تتعدى 

املنافسة الثنائية بني العمالقني 

هاميلتون وروزبيرغ

◄

متفرقات

◄ أصبح كوري أبرز النجوم في مسابقة 
الدوري األميركي لكرة السلة وحصد لقبها 
ألول مرة مع فريق غولدن ستيت وريورز، 

كما فاز بلقب أفضل العب في املوسم 
املاضي. ويعد عام 2015 عالمة فارقة في 
مسيرة كوري الذي أصبح في عامه الـ27 

أبرز النجوم احملبوبني في ”إن بي إيه“ 
معتمدا على موهبته وشخصيته الكارزمية 

وتأثيره الفريد على احمليطني به. وشكل 
كوري برفقة زميله كالي ثومبسون ثنائيا 
متناغما للغاية. وأشاد 

الالعب السابق 
تشارليز باركيلي 

بقدرات كوري قائال 
”لقد كان 

العبا كبيرا.. 
الفارق اآلن 

يكمن في 
أنه يساعد 

زمالئه على 
اللعب بشكل 

أفضل“.

◄ أعلن منظمو بطولة أستراليا املفتوحة، 
أولى بطوالت غراند سالم األربع الكبرى 
للموسم املقبل 2016، انسحاب الفرنسي 

ريشار غاسكيه املصنف التاسع على 
العالم، بسبب معاناته من مشكالت في 
الظهر. وذكرت اللجنة املنظمة ”يؤسفنا 

اإلعالن عن انسحاب ريشار 
غاسكيه من أستراليا 

املفتوحة بسبب إصابة في 
الظهر.. نتمنى له الشفاء 

العاجل“. وقد تعرض 
غاسكيه لإلصابة خالل 

مشاركته في سلسلة 
مباريات بالقارة 

اآلسيوية مؤخرا،  
وستنطلق 

منافسات أستراليا 
املفتوحة في 

مدينة ملبورن 
في 18 يناير 

املقبل.

اإلدارة تـــدرك أن ظروف الفريق 

النتائـــج  وراء  تقـــف  واإلصابـــات 

وليس املدرب لكن فكرة التغيير 

تم طرحها إلحداث تغيير نفسي

◄

«سياســـة دونيس وأســـلوبه فـــي اتباع التناوب فـــي قائمة الفريق يســـاعداننا كثيرا 

كالعبني في الهالل في جميع مسابقات كرة القدم التي نخوضها}.

فيصل درويش 
العب فريق الهالل السعودي

«مشـــروع وفاق ســـطيف هو الذي شـــجعني على االنضمـــام إليه، الســـيما أن أبناء عني 

الفوارة سيكونون مقبلني على عدة جبهات من بينها دوري أبطال أفريقيا}.

حسني حروش
 العب وفاق سطيف اجلزائري اجلديد

قمة مرتقبة بين سان 

جرمان وإنتر بالدوحة

تين كات يخلف براغا 

في الجزيرة اإلماراتي

القطريـــة  العاصمـــة  تعيـــش   - الدوحــة   {
الدوحـــة على وقع قمـــة كروية جديـــدة تأتي 
ضمـــن سلســـلة املباريـــات الوديـــة العامليـــة 
وجتمـــع باريس ســـان جرمان الفرنســـي مع 
إنتـــر ميالن اإليطالي على ملعب نادي الســـد. 
املبـــاراة هي الودية الثانية للفريق الفرنســـي 
بالدوحـــة، حيث واجه ريال مدريد األســـباني 
في 2014 وخســـر بهـــدف، بينما تعـــد الزيارة 
األولى للفريـــق اإليطالي. واســـتضافت قطر، 
التي تســـتعد لتنظيـــم نهائيـــات كأس العالم 
عـــام 2022، العديد من املباريات الودية أبرزها 
البرازيل مـــع األرجنتني وإنكلترا، وأســـبانيا 
مع األوروغـــواي، ومصر مع البرازيل، وبايرن 

ميونيخ مع األهلي املصري.
ورغـــم أن املبـــاراة وديـــة، فإنهـــا حتظى 
باهتمـــام كبيـــر علـــى املســـتويني الرســـمي 
واجلماهيـــري فـــي قطر، حيث أعلـــن االحتاد 
القطـــري لكرة القـــدم نفاد التذاكـــر املطروحة 
للمباراة والتـــي تقام على ملعب الســـد الذي 
يتســـع لنحو 12 ألـــف متفـــرج. وأعلن األمني 
العـــام لالحتاد القطـــري منصـــور األنصاري 
أن اســـتضافة املباراة ”تؤكد علـــى إبراز قطر 
كوجهة رياضيـــة عاملية، وعلـــى أنها عاصمة 
الرياضـــة في العالـــم“. ووصل باريس ســـان 
جرمان إلـــى الدوحة األحـــد املاضي وانخرط 
مباشـــرة في التدريبـــات على فترتـــني يوميا 
وســـيغادر مباشـــرة بعد املبـــاراة، ثم حلق به 
إنتر ميالن اإلثنني وســـيواصل معسكره حتى 

الثاني من يناير املقبل. 
وقال لوران بالن مدرب ســـان جرمان ”لقد 
قمنا بتغييرات ضئيلة فقط على الفريق، لكننا 
نود أن ينســـجم الالعبون اجلدد أكثر واملضي 
قدما في التحســـن والتطـــور اللذين بدأناهما 

منذ أربعة أعوام مضت“.

} ديب - عينت إدارة فريق اجلزيرة اإلماراتي 
الهولنـــدي هينـــك تـــني كات مدربا لـــه كبديل 
للبرازيلي أبل براغا الذي أقيل من منصبه في 
وقت سابق. وأكد اجلزيرة عبر موقعه الرسمي 
التعاقد مع تني كات، تاركا ذكر تفاصيل العقد 

ومدته إلى مؤمتر صحافي سيعقده قريبا. 
وستكون مهمة تني كات (61 عاما) حتسني 
موقع اجلزيرة في الـــدوري حيث يحتل حاليا 
املركز العاشـــر برصيد 14 نقطـــة، إضافة إلى 
قيادتـــه إلى دور املجموعـــات في دوري أبطال 
آســـيا حني يســـتضيف الســـد القطـــري في 9 

فبراير املقبل ضمن الدور التمهيدي. 
وســـبق لتـــني كات أن درب األهلـــي فـــي 
اإلمارات عـــام 2009، كما قاد أم صالل القطري 
عام 2010، وعمل مدربا مساعدا ملواطنه فرانك 
ريكارد في برشـــلونة األســـباني (2006-2003) 
ودرب أياكـــس أمســـتردام الهولنـــدي (2007-

2008) في أبرز محطاته التدريبية.

متناغما للغاية
الالعب الس
تشارليز با
بقدرات كور
”لقد
الع
الفا
يكم
أنه
زمال
اللعب

أفضل“.

ى ع ي
ب معاناته من مشكالت في

رت اللجنة املنظمة ”يؤسفنا 
انسحاب ريشار

 أستراليا 
سبب إصابة في 
نى له الشفاء
قد تعرض
صابة خالل

ي سلسلة 
قارة 
ؤخرا،

ستراليا 
ي

رن 



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

أوزيل.. عالمة فارقة

في أرسنال

[ فان غال: لن أترك معقل الشياطين الحمر

} لنــدن - كال مدرب أرســـنال أرســـني فينغر 
املديـــح لصانع ألعابه مســـعود أوزيل معتبرا 
إياه أفضل العب في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
هذا املوســـم بعد الـــدور الكبير الـــذي قام به 
لقيادة فريقـــه الى الفوز علـــى بورمنوث 0-2 
ومســـاهمته في احتالل املركز األول. وســـاهم 
أوزيل بتمريرة حاسمة وسجل هدفا وقدم أداء 
رفيع املســـتوى نال عليـــه عالمة 9 على 10 من 

مختلف النقاد احملليني. 
ورفـــع أوزيـــل رصيـــده مـــن التمريـــرات 
احلامســـة إلـــى 16 هـــذا املوســـم ليقترب من 
الرقم القياسي املطلق املسجل باسم أسطورة 
أخرى من أرســـنال هو الفرنسي تييري هنري 
(20 متريرة) باإلضافة إلى تســـجيله 5 أهداف. 
كما سجل رقما قياسيا في مباراة واحدة ضد 
بورمنـــوث حيث خلق 9 فـــرص لزمالئه أيضا 
وهي أعلى نســـبة تسجل هذا املوسم. وعندما 
ســـئل فينغر عما إذا كان أوزيـــل أفضل العب 
في الدوري اإلنكليزي هذا املوســـم قال ”يكفي 
النظر إلى األرقـــام واالحصائيات والتمريرات 
احلاسمة التي قام بها وهي تتكلم عن نفسها“.
ولم يتـــردد املدرب الفرنســـي في تشـــبيه 
أوزيل مبايسترو خط وســـط أرسنال السابق 
”كان  بقولـــه  برغكامـــب  دنيـــس  الهولنـــدي 
برغكامب يســـجل عـــددا كبيرا مـــن األهداف، 
وأوزيل بدأ بدوره بتسجيل األهداف وبالتالي 
ميكن تشـــبيهه ببرغكامب“. وكانت االنتقادات 
قـــد انهالت على أوزيل املوســـم املاضي حيث 
اعتبر النقاد بأن مســـتواه غير مســـتقر وأنه 
يكون غائبـــا متاما في بعـــض املباريات. لكن 
فينغـــر بقـــي مؤمنـــا بقـــدرات صانـــع ألعابه 
ورشـــحه لنيل لقب العب العام في إنكلترا في 
املســـتقبل وقال ”إنه بيضة القبان في فريقنا. 
ال أدري مـــا إذا كان قد قـــدم أفضل أداء له في 
مواجهة بورمنوث، فأنا شاهدت مباريات تألق 
فيها بشكل كبير في السابق. املهم هو أن يثبت 
أوزيل بأنه ليس العبا مهاريا فقط بل أن يعمل 

من أجل مصلحة الفريق“.
وقال أليكس أوكســـليد تشـــامبرلني العب 
وسط أرســـنال إن الفريق ســـيتعرض لبعض 
”املشـــكالت“ في طريقـــه لنيـــل أول ألقابه في 
البطولـــة منذ عـــام 2004 إال أنه أشـــار إلى أن 
تشـــكيلة الفريق قوية مبا يكفي للخروج ساملة 

من هذه املواقف. 

وأضـــاف ”نحن في موقف قـــوي اآلن. هذا 
هو املركـــز الذي كنا نود أن نكـــون فيه“. وقد 
كانت هناك بعض املشـــكالت في الطريق وأنا 
واثـــق مـــن أننا ســـنواجه البعـــض اآلخر إال 
أننـــا بحاجة للتعويل علـــى النصف األول من 
املوسم لنبدأ العام اجلديد بإيجابية وبطريقة 

صحيحة“. 
وتابع ”يجـــب أن تبني علـــى حالة الزخم 
التـــي متر بها. األمر يتعلـــق بتحقيق النتائج 
الصحيحة…أكبر قدر مـــن النتائج اجليدة من 

اآلن فصاعدا“. 
الفـــوز  بوســـعنا  أن  ”نـــدرك  واســـتطرد 
باملباريـــات. قال لنـــا املـــدرب إن الفريق الذي 
خســـر أمـــام ســـاوثهامبتون لـــم يختلف عن 
الفريـــق الـــذي فاز علـــى الضيف مانشســـتر 

سيتي“. 
ويأمل أوكسليد تشامبرلني في تعافي كافة 
زمالئه املصابني مبا ســـيدعم صفوف الفريق. 
وقال ”يحدوني األمل في عودة بعض الالعبني 

املصابني قريبا وهذا سيدعمنا ثانية“.
مـــن جانـــب آخـــر كانـــت وســـائل اإلعالم 
البريطانيـــة حتضر نفســـها إلعـــالن قادم من 
”أولدترافورد“ يكشـــف فيه املـــدرب الهولندي 
لويـــس فان غـــال عـــن انتهـــاء مشـــواره مع 
مانشســـتر يونايتـــد، لكـــن األداء الـــذي قدمه 
األخيـــر أمـــام تشيلســـي حامل اللقـــب ورغم 
التعادل الســـلبي كان كافيا جلعل مدربه يقول 

وبثقة ”لن أستقيل“. 
فبعـــد أن اعترف الســـبت بأنـــه غير واثق 
بشـــأن مســـتقبله عقب الهزميـــة الثالثة التي 
مني بها يونايتد في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
على يد مضيفه ستوك سيتي (0-2)، خرج فان 
غـــال من لقاء تشيلســـي بأكثر ثقـــة وقال ”هل 
سأستقيل؟ على العكس. عندما يقدم الالعبون 
مســـتوى من هذا النوع مع الكثير من الضغط 
(على الفريـــق اخلصم) ليس هناك أي ســـبب 
يدفعني لالســـتقالة. رمبا وسائل اإلعالم تريد 

مني ذلك (االستقالة) لكني لن أستقيل“. 
وقدم مانشســـتر يونايتـــد أفضل عروضه 
لهذا املوسم لكنه عجز عن الوصول إلى شباك 
ضيفـــه وغرميه تشيلســـي ما ســـيبقي مصير 
مدربـــه الهولنـــدي في مهـــب الريـــح لكن مع 
شـــيء من بريق األمل رغم أن فريق ”الشياطني 
احلمر“ لم يعرف طعم الفوز للمرحلة السادسة 
على التوالي. ”أشكر الالعبني على األداء الذي 
قدموه. إنه يعطي املشجعني الكثير من األمل“، 
هذا ما قاله فان غال الذي دخل فريقه إلى هذه 
املواجهة علـــى خلفية ثالث هزائم متتالية في 
الدوري إلى جانب هزميته أمام فولفســـبورغ 

عازف الليل يغرد خارج السرباألملاني في دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد يظفر بخدمات كرانفيترمانشيني ينفي رغبة إنتر في أسماء جديدة

برشلونة يبحث عن الهروب في قمة الدوري األسباني
} مدريد - تعود العبو الدوري األسباني على 
االستمتاع بعطلة األعياد فيما ينشط نظراؤهم 
في الـــدوري اإلنكليـــزي املمتـــاز ويضاعفون 
جهودهم مـــن أجل اخلروج مـــن عطلة امليالد 
ومـــا يتبعهـــا مـــن مباريـــات متالحقـــة بأقل 
أضرار ممكنة، لكن في 2015 أصبح ألســـبانيا 
”بوكســـينغ داي“ خاص بها وذلك للمرة األولى 

منذ 1990. 
فـــي 2015، كانت طريق برشـــلونة وجنمه 
األرجنتيني ليونيل ميســـي مفروشة باأللقاب، 
إذ رفـــع النـــادي الكاتالوني خالل هـــذا العام 
خمس كؤوس هـــي الدوري والـــكأس ودوري 
أبطـــال أوروبا والـــكأس الســـوبر األوروبية 
وكأس العالـــم لألنديـــة ولم تفلت منه ســـوى 
الكأس السوبر األسبانية. ”كان عاما مذهال“، 
هذا كان تلخيص ميسي ملشوار فريقه في 2015 
واملرجح أن يتوج األرجنتيني بجائزة االحتاد 
الدولـــي ”فيفا“ والكـــرة الذهبية ألفضل العب 
في العالم للمرة اخلامســـة في مســـيرته وذلك 
فـــي احلفل الذي ســـيقام فـــي 11 يناير املقبل. 
ومـــن أجل اختتام العام بأفضل طريقة ممكنة، 
ســـيكون ميسي أمام فرصة االحتفال مبباراته 
الـ500 بقميص برشـــلونة في جميع املسابقات 

عندمـــا يتواجه األخير مع ضيفه ريال بيتيس 
في املرحلة التاسعة عشرة من الدوري احمللي 
الـــذي يتصدره فريـــق املدرب لويـــس أنريكي 
بفـــارق األهداف فقط عـــن أتلتيكو مدريد لكنه 
ميلك مباراة مؤجلة ضد ســـبورتينغ خيخون 

سيخوضها في فبراير املقبل. 
وســـتكون مبـــاراة اليوم فـــي ”كامب نو“ 
خطـــوة إضافيـــة بالنســـبة إلى ميســـي الذي 
ســـجل 424 هدفـــا فـــي 499 مبـــاراة، من أجل 
االقتراب أكثـــر من الرقم القياســـي ألكبر عدد 
مـــن املباريات بقميص برشـــلونة واملســـجل 
باســـم تشـــافي هرنانديز (767). كما تكتســـي 
املباراة أهمية مضاعفة لبرشلونة، ألن النادي 
الكاتالوني أمام فرصة حتطيم الرقم القياسي 
لعدد األهداف املسجلة خالل عام إذ سجل 176 
هدفـــا ما جعله على بعد هدفني من إجناز ريال 

مدريد في 2014 (178).
بألقابـــه  مغتبطـــا  برشـــلونة  كان  وإذا 
اخلمسة في 2015، فإن ريال مدريد يودع العام 
دون أي لقب كما أنه خرج من دائرة املنافســـة 
في مسابقة الكأس احمللية بعد تثبيت إقصائه 
نتيجـــة إشـــراكه العبـــا موقوفا ضـــد قادش 
(درجـــة ثالثـــة). ويحتل النـــادي امللكي حاليا 

املركـــز الثالث فـــي ترتيب الـــدوري وقد جنح 
في تقليص الفارق الذي يفصله عن برشـــلونة 
وجـــاره اللدود أتلتيكـــو مدريد إلـــى نقطتني 
بعد تعثر األول وســـقوط الثانـــي في املرحلة 
الســـابقة التي شهدت فوزا كاسحا لريال على 
رايو فايكانو 10-2، إال أن ذلك لم يجنب مدربه 
رافائيـــل بينيتيز صافرات االســـتهجان وذلك 
وســـط احلديث عـــن احتمال اســـتبداله بنجم 

الفريق السابق الفرنسي زين الدين زيدان. 
ريـــال  أمـــام  اليـــوم  مبـــاراة  وســـتكون 
سوســـييداد مصيرية لبينيتيـــز ألن أي تعثر 
فيها ســـيجعله ميضي رأس الســـنة دون عمل 
فـــي ظل الضغط الذي ميارســـه اجلمهور على 
إدارة النـــادي من أجـــل التخلص مـــن مدرب 

فالنسيا وليفربول اإلنكليزي سابقا.
أما بالنســـبة إلى أتلتيكو مدريد الذي فرط 
في املرحلة السابقة في فرصة التصدر وحيدا 
بعد أن مني علـــى يد ملقة بهزميته األولى في 
املراحـــل العشـــر األخيرة (0-1)، فإنه ســـيبدأ 
سلســـلة مواجهاتـــه املتتالية مع جـــاره رايو 
فايكانو الذي يحتل املركز الثامن عشر، والذي 
سيحل عليه ضيفا اليوم. وستشهد ليلة رأس 
الســـنة مباراة واحدة جتمع فياريال بفالنسيا 

اللذين ســـيدخالن التاريخ ألنهـــا املرة األولى 
التـــي تقام فيها مباراة في الدوري األســـباني 

في اليوم األخير من العام.

} ميــالن (إيطاليــا) - فند روبرتو مانشـــيني 
املدير الفنـــي لفريق إنتر ميـــالن اإليطالي ما 
تردد حـــول رغبة النـــادي في إبـــرام صفقات 
خـــالل فترة االنتقـــاالت الشـــتوية معتبرا أنه 
ســـعيد بالرصيـــد البشـــري املتوفـــر لديه في 

الوقت الراهن. 
وقـــال مانشـــيني ”أعـــرف جيـــدا اهتمام 
الصحفيـــني خـــالل هـــذه الفتـــرة بالصفقات 
املتوقعـــة في امليركاتو ولكن من جانبي ال أرى 
أن فريقـــي في حاجـــة إلى أســـماء جديدة في 
الوقت احلالي وال أســـعى إلى التعاقد مع أي 

العب.. أنا ســـعيد بالعناصر التي تعمل معي 
ومقتنع مبـــا تقدمه من مســـتويات وقد يكون 
تفكيرنـــا في بعـــض الصفقات في املســـتقبل 
وليـــس اآلن“. وعـــن وضـــع إنتـــر ميـــالن في 
الـــدوري اإليطالي وقدرته علـــى حتقيق اللقب 
في نهايـــة املوســـم ورأيه في ضـــرورة عودة 
الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، قال مانشيني 
”أظـــن أننا حتســـنا كثيرا في املوســـم احلالي 
مقارنة باملوسم املاضي وهدفنا األساسي هذا 
املوســـم هو ضمان املشـــاركة في دوري أبطال 

أوروبا العام املقبل.

} مدريــد - أكدت إدارة نـــادي أتلتيكو مدريد 
األسباني لكرة القدم وصول ماتياس كرانفيتر 
إلى العاصمة األسبانية لالنضمام إلى صفوف 
الفريـــق. ووقع كرانفيتـــر (22 عاما) عقدا ملدة 
أربعة أعوام مع أتلتيكو مدريد الذي يتردد أنه 
دفـــع ثمانية ماليني يـــورو (8،8 ماليني دوالر) 
لريفر بليـــت مقابل احلصـــول على العب خط 

الوسط األرجنتيني. 
وشـــارك كرانفيتر مع ريفر بليت في كأس 
العالـــم لألنديـــة التي أقيمت في وقت ســـابق 
من ديســـمبر اجلاري، والتي شـــهدت خسارة 

ريفر بليت أمام برشـــلونة األســـباني -0 3 في 
النهائي.

وســـيحل كرانفيتر مكان الالعب املخضرم 
تياغـــو فـــي صفـــوف أتلتيكو بســـبب إصابة 
األخيـــر. وذكـــرت تقارير إعالميـــة أن أتلتيكو 
اقتـــرب أيضا مـــن التعاقد مع العب الوســـط 
األرجنتيني أوغوســـتو فيرنانديـــز (29 عاما) 
من ســـيلتا فيغـــو. ويتســـاوى أتلتيكو مدريد 
مع برشـــلونة في عدد النقاط بصدارة الدوري 
األســـباني، لكـــن برشـــلونة يتفـــوق بفـــارق 

األهداف.

يعلو كعب النجم األملاني مســــــعود أوزيل من مباراة إلى أخرى، سيما في الفترة األخيرة 
ليصبح نقطة الضوء في كتيبة املدفعجية التي يرتكز عليها املدرب أرســــــني فينغر من أجل 

االعتالء بالفريق إلى أعلى املراتب.

◄ أشار األرجنتيني سيرجيو أغويرو 
مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي 

إلى أن مواطنه ليونيل ميسي سعيد 
بوجوده في برشلونة األسباني، 

وسيكون من الصعب على السيتيزينز 
التعاقد معه في الصيف.

◄ قال ريمي غارد مدرب أستون فيال 
اإلنكليزي إنه قلق للغاية بسبب وضع 

فريقه في البطولة، ويحتل أستون 
فيال المركز األخير بجدول الترتيب 
عقب ال19 مباراة مبتعدا بفارق 11 

نقطة عن منطقة األمان.

◄ قال األسباني إستيبان غرانيرو 
العب ريال سوسييداد الحالي، 

وريال مدريد السابق، إن طرح اسم 
البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 
الفني السابق لتشيلسي من أجل 
تدريب النادي الملكي مجددا أمر 

طبيعي.

◄ أوضح داني بليند مدرب المنتخب 
الهولندي أن تعيين لويس فان غال 
كمدير تقني للمنتخب سيكون قرارا 

مثاليا. وكان بليند أحد أعضاء الفريق 
الفني لفان غال مدرب هولندا في كأس 

العالم 2014.

◄ سيستخدم يوفنتوس المهاجم 

سيموني زازا إلغراء موناكو 
بالتخلي عن جواو موتينيو. ويبحث 

البيانكونيري عن تعزيز صفوفه، 
ويعتبر الدولي البرتغالي أبرز 

الخيارات إلى جانب إلكاي غوندوغان 
وإيفر بانيغا.

باختصار

رياضة
23 األربعاء 2015/12/30 - السنة 38 العدد 10141

أوكسليد تشامبرلين:

نحن في موقف قوي. هذا 

هو المركز الذي كنا نود 

أن نكون فيه

«نمر بوقت صعب إال أننا سنتماسك وسنخوض معا معركة قوية. إنها نتيجة محبطة 

في ظل تفوقنا خالل اللقاء إال أن هذه هي كرة القدم».

 واين روني 
قائد فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي

«أنا راض على املستوى الذي قدمته مع موناكو منذ ارتدائي ألوان هذا النادي. أريد أن 

أستعيد مستواي العالي، وأن أكون أحسن العب في العالم في مركزي».

فابيو كوينتراو 
مدافع نادي موناكو الفرنسي

ريال سوسييدادريال مدريد

ريال بيتيسبرشلونة

ملقةليفانتي

اتلتيك بلباوسلتا فيغو

رايو فايكانو

ايبار

اتلتيكو مدريد

سبورتينغ خيخون

خيتافي

فياريال

ديبورتيفو 
ال كورونيا

فالنسيا

اسبانيولاشبيلية

غرناطةالس بالماس
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} دهوك (العــراق) - يعاني العراقيون الذين 
تمـــزق الحرب بالدهم من عدم االســـتقرار منذ 
الغـــزو الـــذي قادتـــه الواليات المتحـــدة على 
بالدهم فـــي العام 2003. وفـــي اآلونة األخيرة 
ينفذ متشددو تنظيم الدولة اإلسالمية -الذين 
اجتاحوا ثلث العراق في يونيو 2014 وأعلنوا 
”الخالفـــة“- أعمـــال قتل جماعـــي ويفرضون 

نموذجا متطرفا للدين اإلسالمي.
وهو ما جعل بعـــض العراقيين في مدينة 
دهوك يســـجلون في صفوف رياضـــة اليوغا 

لعلها تحقق لهم بعض الراحة.
ويتولى متطوعـــون في الرابطـــة الدولية 
للقيم اإلنســـانية -المرتبطة مباشرة بالزعيم 
الروحي الهندي ســـري ســـري رافي شانكار- 
تدريس فصول تلك الرياضة (اليوغا). وتشمل 
الدورة دروســـا فـــي اليوغـــا والتنفس وإدارة 

التوتر والتأمل الموجه.
وقالـــت رئيســـة الرابطـــة الدوليـــة للقيم 
اإلنسانية مواهب الشيباني، إن هذه الدروس 
ساعدت أناســـا على التعامل مع فقد أفراد من 
عائالتهم والبعد عن بيوتهم. وأضافت أن ”هذه 
التمارين مهمة جدا ألنها تســـاعد األفراد على 
التخلص من األزمات والكدمات التي عاشوها 
خاصة اإليزيديين واآلخريـــن أيضا من الذين 
فقـــدوا بيوتهم وفقدوا أهاليهم وفقدوا بناتهم 
وأوالدهم. فهـــم يحتاجون أيضا إلى فســـحة 
تعيدهـــم إلـــى الطبيعـــة، كما يحتاجـــون إلى 
التواصل مرة أخرى مع اآلخرين في سالم لكي 

يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع�.
وقال متطوع هندي من نيودلهي، يعمل مع 
الرابطة الدولية للقيم اإلنسانية ويدعى طارق 
خان، إن البرنامج يعّلم الناس كيف يتخلصون 
من التوتر وبالتالي يســـهم في جعل المجتمع 

مسالما أكثر.

وأضـــاف خـــان ”عندما يصبـــح العقل بال 
ضغوط. يصبح الجســـم بال أمراض. بالتالي 
عندمـــا يتحـــرر العقل مـــن الضغـــوط يتحرر 
الجســـد من المرض. وتلقائيا يخلو المجتمع 
من العنف. هذا ما نقوم به في الرابطة الدولية 
للقيم اإلنسانية. وهذا ما نفعله لندرب الشباب 
علـــى إخالء عقولهـــم من الضغـــوط وبالتالي 
إخالء أجسامهم من المرض وإخالء المجتمع 

من العنف“.
وفر كل أفـــراد األقلية اإليزيدية في العراق 
تقريبا وعددهم نحو نصف مليون نســـمة من 

منطقتي سنجار وسهل نينوى ويقيمون حاليا 
في مخيمات بالمنطقة الكردية بينها دهوك.

ويـــرى إيزيـــدي مـــن مخيم شـــاريا يدعى 
رائد قاســـم خلف، أن فصول اليوغا ســـاعدته 
في التركيز على حاضـــره بدال من التفكير في 

معاناته الماضية.
وأضاف ”الـــدرس كان يبعدني عن الهموم 
خاصة. لقد استفدنا من ممارسة هذه الرياضة 
التأّملية التي تجعلنا نفكر بالمستقبل وننسى 

الماضي األليم كي نواصل العيش بسالم“.
وتقـــول جماعات حقوقيـــة، إن المئات من 

النســـاء والفتيات اإليزيديات تعرضن لألسر 
واالغتصاب والتعذيـــب وُأرغمن على الدخول 
في اإلســـالم والزواج من أتبـــاع تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
وقالـــت إيزيديـــة تعيش في مخيم شـــاريا 
تدعـــى جنـــان خيـــري، إن ممارســـة اليوغـــا 
ســـاعدتها وإيزيديات أخريات على اســـتعادة 

الثقة بأنفسهن.
يذكر أنه تم منح شهادات لمن أتموا دورة 
اليوغا التي اســـتمرت لثالثة أيام في احتفال 

أقيم بدهوك.
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} ســـاعات قليلـــة ونـــودع عامـــا عصيبا، 
لنســـتقبل عامـــا نرجـــو أن يكـــون حبيبا، 
فال نـــرى فيه ما رأينا في ســـلفه من تغّول 

اإلرهاب واتساع دائرة الدمار والخراب.
فالعام 2015 لن يترك حســـرة في قلوب 
موّدعيه، ولن يحتاج إلى براعة شانئيه، إذ 
يكفيه ما كان فيه، للتأكيد على أنه كان عاما 
بال قلب، لذلك نجد أنفســـنا نستقبل العام 
الجديد 2016، وعلى ألســـنتنا وفي عقولنا 
ذلك الســـؤال القديم الجديد: عاٌم بأي حال 
جئت يا عاُم بما مضى أم بأمر فيه أحالُم؟

ويتسع األمل فينا على أساس أن العام 
الجديد ال يمكن أن يكون أســـوأ من سابقه، 
خصوصـــا من حيـــث الجرائم الداعشـــية 
والتدخـــالت  الميليشـــياوية  واألطمـــاع 
الخارجية وســـفك دماء األبرياء على أيدي 
الجماعـــات اإلرهابيـــة، كما أن مـــا رأيناه 
من عذابات الالجئين ومأســـاة المهجرين، 
وصـــورة الطفـــل أيـــالن التـــي لـــم تفارق 
األذهـــان، يجعلنا نســـتقبل العـــام الجديد 
بكثيـــر مـــن الرغبة فـــي المـــرح، ولو عبر 
االتجـــاه إلـــى الصين، واالحتفـــال بعامها 
الجديـــد، والذي ســـيكون عام القـــرد، بعد 

وداع عام العنزة.
وقـــرد 2016 هـــو القرد النـــاري والذي 
يقال إنه نشـــيط جدا وزعيـــم ومبتكر. كما 
أنه صادُق ومعّبر وواثق من نفســـه ومعتز 
بعواطِفه ومهتـــم بالجنس اآلخِر جدا. كما 
أن عنصـــر النـــار يعطيه حيويـــَة عظيمَة، 
ورغبة في الســـيطرة، مـــع امتالكه الخيال 

الخصب واألفكار الجديدة الرائعة.
والقرد الناري عنـــد الصينيين مخترع 
لكنه ليس حـــذرا دائما، ولديـــه دافع قوي 
وثابت ألن يكـــون على قمة مجال احترافه، 
وهو يقبل على المنافسه ويتمسك بروحها 
حتـــى النهاية حتـــى يقـــال إن إبداعه ُولد 
معه، وهـــو محظوظ فـــي المغامرات، قادر 
على تقييم المخاطر بشكل صحيح، لكن كل 
هذا ال ينفي عنه أنه عنيف وعاشق للنفوذ، 
يحب أن يتســـع مجال سيطرته إلى ما هو 
أعلى وأبعد، ال يخفي أحيانا أنه يشـــك في 

كل من حوله، بل ويعتقد أنهم يخدعونه.
ذاتها  األميركية  المتحـــدة  والواليـــات 
ولـــدت فـــي العـــام 1776 تحـــت تأثير برج 
القرد النـــاري، وهي بذلك تحمل الكثير من 

صفاته.
وأن يكـــون العـــام القـــادم عـــام القرد 
الصيني، فذلك يعني أننا قد نجد مســـاحة 
للبهجـــة بعـــد أن تعبنا من نطيـــح الماعز 

وصياحها في العام اآليل لالنتهاء.
أما 2016 بالتقويم الغربي فكما أشـــرت 
ســـلفا لن يكون أســـوأ من ســـابقه، وإنما 
ســـيكون مثقال بنتائج ما زرعناه في العام 
2011 وســـّمدناه في 2012 وبدأنا في حصاد 

ثماره في 2014 ثم 2015. 

في حضرة القرد الناري

صباح العرب

الحبيب األسود

اليوغا تخفف الضغوط عن العراقيين وتعيد لهم األمل في الحياة
ــــــون يقيمون في  يجــــــرب نازحــــــون عراقي
مدينة دهوك شمال البالد ممارسة اليوغا 
كوسيلة جديدة للتعامل مع الضغوط التي 
ــــــوا منها في الســــــنوات األخيرة جراء  عان
ــــــرزح حتت  احلــــــرب والفوضــــــى اللتني ت

وطأتهما البالد.

نفس عميق الستعادة الثقة بالنفس

} غرونوبل (فرنســا) - قام لصوص ســـرقوا 
طـــرودا كانت في مســـتودع فـــي منطقة األلب 
الفرنســـية بإعادة عدة رزم موجهـــة منها إلى 
الشـــرطة عشـــية عيد الميالد، مرفقة بتمنيات 
أعياد ســـعيدة لقوى األمن، بحســـب ما كشف 

مصدر قضائي.
وعثـــر علـــى الـــرزم التـــي كانـــت تحتوي 
خصوصـــا على قطـــع مالبـــس لعناصر األمن 
صباح الرابع والعشـــرين من ديسمبر، أي بعد 

يومين من ســـرقتها، أمـــام مقر لقـــوى األمن، 
بحســـب ما كشـــفت النيابـــة العامة فـــي فيين 
(وسط شرق فرنسا)، مؤكدة بالتالي معلومات 

نشرتها صحيفة "لو دوفينيه ليبيريه".
بوريـــت  ماتيـــو  العـــام  المدعـــي  وقـــال 
"ســـررنا بالـــرزم التـــي عثرنـــا عليهـــا مرفقة 
بتمنيات طيبة. وهذه الخطوة تدل على السحر 
الذي يتمتع به عيد الميالد حتى بالنســـبة إلى 

المجرمين".

واســـتعاد اللصوص في رســـالتهم تعابير 
استخدمتها النيابة العامة في البيان المنشور 
بعد الســـرقة وكتبوا "نحن آسفون، إنه بالفعل 
موســـم عطاء. وما من أعمال عنف أو أسلحة. 

أعيادا سعيدة للجميع".
وأشـــار المدعـــي العام إلـــى أن اللصوص 
الذيـــن كانـــوا ملثمين ويرتدون قفـــازات وقت 
الحادثة لم يعيدوا المســـروقات األخرى، وهي 

منتجات فاخرة.

} لنــدن – تعرض في لندن ونيويورك نســـخة 
طبق األصل عـــن قوس أثري فـــي مدينة تدمر 
التاريخية في ســـوريا التي اســـتهدفها تنظيم 
الدولة اإلســـالمية المتطرف، بحســـب ما أعلن 

معهد علم اآلثار الرقمي.
وشـــيدت هذه النســـخة من القوس بفضل 
طابعـــة باألبعـــاد الثالثة وهـــو بحجم القوس 
األصلي لمعبد بل، وستعرض في أبريل المقبل 
في ســـاحة ترافلغـــار بلنـــدن وســـاحة تايمز 

سكوير في نيويورك، على ما أوضح المعهد.
وكان خبراء في األمـــم المتحدة أكدوا قبل 
أشـــهر أن الهيكل الرئيسي من المعبد الذي تم 
يرجع بنـــاؤه إلى ما قبل ألفي ســـنة وعدد من 

األعمدة المجاورة له، دّمرت بالمتفجرات.
وجـــاء ذلك بعـــد ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية الذي اســـتفاد من النزاع السوري 
للظهور وبســـط نفـــوذه على المدينـــة األثرية 
الواقعة على مسافة 205 كيلومترات من دمشق 

في الحادي والعشرين من مايو.
وإضافـــة إلـــى معبـــد بـــل، دمـــر التنظيم 

المتشدد قوس النصر الشهير في تدمر ومعبد 
بعـــل شـــمين، وهمـــا مـــن الكنـــوز األثرية في 
المدينة التاريخية المدرجة على قائمة منظمة 

اليونسكو للتراث العالمي.
ويأتي عـــرض النســـخة المطابقة للقوس 
في إطار األنشـــطة المخصصة للتراث العالمي 
وســـتعرض نســـخ أصغر منه أيضا، بحســـب 
ما قالت أليكسي كارينوفســـكا، المسؤولة في 
معهد علم اآلثار الرقمي. وأضافت ”ســـتوضع 
نســـخ من القوس في مدارس ومتاحف وأماكن 

عامة شهيرة في مختلف أنحاء العالم“.
ورأى روجيه ميشال، المسؤول في المعهد، 
أن هذه المبادرة هي بمثابة ”دعوة إلى التحرك 
لجـــذب األنظـــار إلـــى ما يجـــري في ســـوريا 
والعـــراق وليبيا“، والقول لمـــن يدمرون اآلثار 

”إن دمرتم شيئا سنعيد بناءه“.
جدير باإلشـــارة إلى أن مدينـــة تدمر كانت 
تجذب قرابة 150 ألف سائح سنويا قبل اندالع 
النزاع الســـوري فـــي العـــام 2011 الذي أودى 

بحياة ما ال يقل عن 250 ألف قتيل.

} برلين  – لئن كان بروز البطن عالمة طبيعية 
علـــى حمل المرأة، فإنه غالبا ما يقال إن اآلباء 
الذيـــن ينتظرون وليدا تظهر لديهم أيضا بطن 
منتفخة تبـــدو مثل ”بطـــن المـــرأة الحامل“. 
ويقـــول طبيب توليد ألمانـــي إن هذه الظاهرة 

محتملة جدا.
ويقـــول يان-بيتر زيدنتوبـــف الطبيب في 
قســـم التوليد بمستشفى شـــاريته ببرلين، إن 
دهـــون المعـــدة الزائدة ”يمكـــن أن تكون أكثر 
من مجـــرد زيادة الـــوزن، وهي حالة تســـمى 
بمتالزمة نفاس البعل وتعرف أيضا بـ“الحمل 
التعاطفي“ لكنها ليســـت حالـــة طبية معترف 
بها. وأضاف زيدنتوبف، مستشـــهدا بدراسة 
بولنديـــة شـــملت 143 مـــن اآلبـــاء ينتظـــرون 
أطفاال، أن بعض الرجال األصحاء الذين تكون 

شـــريكاتهم حوامـــل يمرون أحيانـــا بأعراض 
شـــبيهة بالحمـــل مثل ”زيـــادة الـــوزن وتغير 

الشهية وشكاوى من أوجاع في البطن“.
وخلصت الدراســـة إلـــى أن 72 بالمئة من 
الرجال يمرون على األقل بعارض واحد شبيه 

بالحمل خالل حمل شريكاتهم.
ونّوه زيدنتوبف إلى أنه ”ال يمكن تفســـير 
هـــذا فقـــط بتغّير ســـلوك المـــرأة“. وقـــال إن 
الرجـــال المتعاطفين للغاية بـــدا أنهم مرهفو 
الحس على نحو خـــاص وأنه ”يمكن مالحظة 

التغيرات الهرمونية“ لدى بعض منهم.
وأشـــار إلى ما قال إنه ســـبب نفسي قوي 
لمتالزمـــة نفاس البعـــل، وهي ترقـــب األبوة 
الوشـــيكة والتغيرات في حياتهم التي سوف 

تستتبعها.

الرجال أيضا يمرون بأعراض الحمل

لصوص يعيدون مسروقات مع أمنيات بعيد سعيد

عرض نسخة طبق األصل لقوس معبد بل

بتدمر في لندن ونيويورك

زينة عيد الميالد تنير شارع سانت دومينيك بالقرب من برج إيفل 

في العاصمة الفرنسية باريس
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