
} بغــداد  – يصر رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي علـــى اإلســـراع في انطـــالق معركة 
اســـتعادة مدينة املوصل من ســـيطرة تنظيم 
داعش، لكنه يخوض اليوم معركة أخرى أشبه 
مبخاض صعب حول طبيعة القوات املشـــاركة 

وقرب توقيت العملية املتعثرة.
ومجلـــس  الســـنية  العشـــائر  وتتمســـك 
محافظـــة نينـــوى باإلضافـــة إلى واشـــنطن، 
باستبعاد ميليشيات احلشد الشعبي الشيعية 
من معركة حترير ثاني أكبر مدينة في البالد.

ويضع هذا اخليـــار العبادي أمام مخاوفه 
من أن تقـــود قوات كردية العملية العســـكرية 

التي تفتقد أي ضمانات على جناحها.
اجليـــوش  أركان  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
األميركية اجلنـــرال جوزيف دنفـــورد االثنني 
إن معركة اســـتعادة املوصل قـــد بدأت مقدما، 
وإن ”القيـــادات العســـكرية فـــي وزارة الدفاع 
األميركيـــة، تدرس اخلطـــة العراقية، من أجل 

إبداء مالحظاتها عليها“.
وكشـــف دنفورد في مؤمتر صحافي عقده 
بحضـــور وزيـــر الدفـــاع أشـــتون كارتـــر، أن 
العراقيـــني وضعـــوا خطتهـــم و“قدموها إلى 
اجلنرال شـــون مكفرالند قائد عمليات العزمية 
الصلبة (عملية عســـكرية أطلقتها واشـــنطن 
ضمن التحالف الدولي ضد داعش في العراق 

وسوريا)“.
وشـــكك خبـــراء عســـكريون فـــي إمكانية 
البـــدء مبعركـــة املوصـــل دون أن يتـــم حترير 
األنبار بالكامل والســـيطرة عليها حتى ال تقع 
القوات العراقية بني كماشـــة التنظيم املتشدد 
الذي اتضح أنـــه يفضل حرب العصابات على 
املواجهة املباشـــرة بســـبب الضربات اجلوية 

التي ينفذها ضده التحالف الدولي.
ويقول باتريـــك مارتن الباحث املتخصص 
فـــي الشـــؤون العراقية فـــي معهد دراســـات 
احلرب بواشـــنطن إن ”حترير املوصل سيمثل 

صفعة قوية للمتشددين“.
وتأمـــل الواليـــات املتحـــدة في أن تســـهم 
استعادة املوصل في إثبات أن جنم اجلهاديني 
بدأ يأفل في العراق، وأن استراتيجية الرئيس 

باراك أوباما بدأت تؤتي ثمارها.
لكـــن معركـــة اســـتعادة الرمـــادي، مركـــز 
محافظـــة األنبـــار، العـــام املاضـــي أثبتت أن 

القوات العراقية مقبلة على مهمة شاقة.
وشـــاركت الفرقتـــان 73 و76 األفضـــل في 

اجليـــش العراقـــي فـــي اســـتعادة الرمـــادي. 
وعلى مدار خمسة أشـــهر أظهر تقدم اجليش 
بخطوات بطيئة رغـــم الدعم اجلوي األميركي 
القـــوات  وقـــدرة  العســـكرية  اإلمكانيـــات  أن 
احلكومية على استعادة مدينة بحجم املوصل 

من قبضة داعش ال تزال غير كافية.
واملوصـــل، التي كان يعيـــش فيها مليونا 
شـــخص قبل إحـــكام داعش ســـيطرته عليها، 

أكبر من مدينة الرمادي بخمسة أضعاف.
القـــوات  إن  عســـكريون  خبـــراء  ويقـــول 
احلكوميـــة قدمت فـــي معركة الرمـــادي، التي 
اســـتبعدت من خوضها ميليشـــيات احلشـــد 

الشعبي الطائفية، أفضل ما لديها.
وأصبح لعب قـــوات البيشـــمركة الكردية 
دورا محوريـــا في املعركة أمرا ال مفر منه، لكن 

دخول البيشمركة املعركة سيكلف الكثير.
وقالت كاثلني هيكس، املســـؤولة السابقة 
فـــي البنتاغون، والتـــي تعمـــل اآلن في مركز 
الدراسات االســـتراتيجية والدولية ”أعتقد أن 
التوقعات في واشـــنطن تشـــير إلى أن غالبية 
القوات ستكون كردية، لكن هذا سيضعنا أمام 

تبعات سياسية كبيرة“.
وليس سهال قبول العبادي بأن يكون الدور 
القيـــادي في املعركة لألكـــراد، ويصر أن تقود 
قواته، التي يسيطر عليها الشيعة وتفتقر إلى 

الكفاءة الكافية، مجريات املعركة.
وفـــي عـــام 2004 اســـتغرق 13 ألف جندي 
معظمهـــم مـــن األميركيـــني أكثر من شـــهرين 
لتحرير مدينة الفلوجة التي كان 3 آالف عنصر 

من تنظيم القاعدة يسيطرون عليها آنذاك.
وقتل أكثر مـــن 90 جنديا أميركيا وأصيب 
560 آخريـــن فـــي أعنـــف قتـــال شـــهده الغزو 

األميركي للعراق.
ويقول خبـــراء إن معركة املوصل قد تكون 
أســـوأ. ورغم تصريحات اللواء طالب الكناني 
رئيس وحدة مكافحة اإلرهـــاب العراقية التي 
أكـــد فيها أن العشـــائر الســـنية متـــد القوات 
مبعلومات مـــن داخل املوصـــل، ال تزال قوات 
التحالـــف غير قادرة علـــى حتديد عدد مقاتلي 

داعش وكمية األسلحة التي بحوزتهم.
ويقـــول مارتـــن ”عندمـــا دخلـــت القوات 
األميركيـــة لتنظيف الفلوجة اســـتغرقت وقتا 

طويال. املوصل أكبر بكثير من الفلوجة“.
الذيـــن  اجلنـــود  أن  ”لنتذكـــر  وأضـــاف 
سيقومون بهذه املهمة الصعبة ليسوا جنودا 

أميركيني“.
وقال محلل سياســـي عراقي، لم يشـــأ ذكر 
اســـمه، إنـــه من الضـــروري أال تكـــون معركة 
حترير املوصل طويلة، جتنبا لوقوع خســـائر 
بشـــرية وإحلاق أضـــرار باملدينـــة التاريخية 

واملكتظة سكانيا.

وتوقـــع أن تكـــون املعركة خاطفـــة، قائال 
إن ”هذا يتطلب وقوع أمرين: األول  لـ“العرب“ 
تهيئة ســـكان املوصل للمســـاهمة في حترير 
املدينة من الداخل والثاني يتمحور حول كسر 
معنويات مقاتلي داعش من خالل حرب نفسية 
تقنعهـــم بالهـــروب بدال من التعـــرض لعملية 

إبادة جماعية“.
وأكـــد أنه ”من غير توفر هذين الشـــرطني، 
اللذين هما قاعدة ألي عملية تشن من اخلارج، 
فإن هجوما عســـكريا شـــبيها بتلك الهجمات 
التي جرت غرب البالد ســـينتهي إلى الفشـــل، 

بل إنه ســـيكون مبثابة دعامة إضافية، يستند 
إليها داعش ويقوي وضعه شعبيا“.

واقترح مســـؤولون أميركيون على بغداد 
املشـــاركة في معركـــة املوصـــل مبروحياتهم 
وبوضـــع  أباتشـــي  طـــراز  مـــن  الهجوميـــة 
مستشارين عسكريني على مقربة أكثر من خط 

اجلبهة.
لكـــن احلكومة العراقية لـــم توافق خاصة 
حتت ضغط امليليشيات الشيعية التي ال تنظر 
بعني الرضا إلـــى تعزيز الوجود األميركي في 

العراق.

} تونــس – تستعد السلطات التونسية إلعادة 
متثال الرئيس األســـبق احلبيب بورقيبة إلى 
قلب العاصمة التونســـية، وفي الشارع الكبير 
الـــذي يحمل اســـمه، وذلك في خطـــوة إلعادة 
االعتبـــار له، واالســـتجابة لرغبة واســـعة في 
الشارع التونســـي لالحتماء بأفكاره املتحررة 

ملواجهة تشدد اإلسالميني.
وقـــال معـــز الســـيناوي، املتحدث باســـم 
الرئاســـة التونســـية إن متثال بورقيبة الذي 
يصفـــه التونســـيون بالزعيـــم ســـتتم إعادته 
يـــوم 20 مارس فـــي ذكرى االســـتقالل (1956)، 
وذلك بطلب مـــن الرئيس احلالي الباجي قائد 

السبسي الذي عمل مع بورقيبة.
وأضـــاف أن ”إعـــادة التمثال إلـــى مكانه 
هـــي خطوة لرد االعتبار إلـــى الزعيم احلبيب 

بورقيبة“.
وعـــاد احلديـــث بقـــوة عـــن بورقيبـــة في 
الســـنوات األخيـــرة، وكان عنصـــرا حاســـما 
في احلملـــة االنتخابيـــة حلزب نـــداء تونس 

وللرئيس السبسي في االنتخابات التشريعية 
والرئاسية 2014، حيث دعمت القوى الليبرالية 
واملدنية ويسار الوســـط نداء تونس ورئيسه 
للفوز باالنتخابات في مواجهة حركة النهضة 
اإلســـالمية التي ال تخفي عداءهـــا التاريخي 

لبورقيبة.
وقامـــت حركـــة االجتاه اإلســـالمي أواخر 
الســـبعينات وبدايـــة الثمانينـــات مـــن القرن 
املاضـــي (النهضـــة حاليا) علـــى خطاب معاد 
لبورقيبـــة يتهمه باســـتهداف الدين من خالل 
تبنيه ملجلة األحوال الشـــخصية ونقده ألفكار 
شـــيوخ جامع الزيتونة، لكـــن عداءها للزعيم 
الراحـــل بدأ يخفـــت في ظل رغبتهـــا في عدم 
التصادم مع القوى املدنية خاصة بعد حتالفها 

في احلكومة مع حزب نداء تونس.
وقال املؤرخ التونسي علية عميرة الصغير 
فـــي تصريح لـ“العرب“ إن إعادة متثال الزعيم 
بورقيبـــة إلى الشـــارع الرئيســـي بالعاصمة 
التونسية تأتي كتحقيق لوعد انتخابي قطعه 

الباجي قائد السبسي على نفسه لناخبيه.
واعتبر الصغير أن إعـــادة النصب تهدف 
إلـــى مجابهـــة التيـــار اإلســـالمي مبختلـــف 
تصنيفاته (النهضة، أنصار الشريعة) املعادي 
لدولة بورقيبـــة الذي وصف من اإلســـالميني 

باملارق عن الدين وألصقوا به تهما كثيرة.
وعـــزا تأجيل عمليـــة إعـــادة التمثال إلى 
مكانـــه الطبيعي أكثـــر من مرة إلـــى الصراع 
القائم في الســـلطة وضعف حزب نداء تونس 

بعد اخلالفات العميقة التي عصفت به.
وأكد الصغير أن الرئيس التونسي بصدد 
اســـتثمار تراجع حدة خطـــاب حركة النهضة 
شـــريكته في احلكـــم التي تخلت عـــن عدائها 

التاريخي مع أفكار بورقيبة.
وإلى وقت قريب كان قياديو حركة النهضة، 
ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي، يرفضون 
الترحم على بورقيبة بســـبب الصدام معه في 
1982 و1987، لكن نقطة اخلالف الرئيسية كانت 
معارضـــة احلركـــة ذات املرجعيـــة اإلخوانية 

خليار حترير املرأة، وحتديد النســـل، وإرساء 
تعليـــم عصـــري يخلـــو مـــن اآلراء املتشـــددة 
للشـــيوخ والفقهـــاء الذين تعتبرهـــم مرجعية 
لهـــا، فضال عن إتاحة حرية التدين واالحتفاظ 

ببيوت العبادة للمسيحيني واليهود.
ويجســـد التمثـــال الذي ســـيتم 
تركيـــزه بعـــد أقـــل من أســـبوعني 
بورقيبـــة الـــذي حكـــم تونس بني 
(1957 و1987) وهو ميتطي صهوة 
حصان، ويرمز إلـــى تاريخ عودته 
من فرنسا عام 1955 وسيره وسط 
اجلماهير إثر حصوله على وثيقة 

االستقالل الداخلي من فرنسا.
وكان التمثال يتوســـط الشارع 
الشـــهير احلبيـــب بورقيبة ويقع 
عبدالرحمن  املـــؤرخ  متثال  قبالة 
بـــن خلدون قبـــل أن تتـــم إزالته 
مع صعود الرئيس الســـابق زين 

العابدين بن علي إلى السلطة.

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 

التونسيون يحتمون ببورقيبة ملواجهة تشدد اإلسالميني

العبادي أمام معضلة االستعانة باألكراد في تحرير املوصل
[ القوات األميركية تدرس خطة عراقية مبكرة لتخليص نينوى من داعش

أزمة سياسية على مد بصر

مناورات مصرية فرنسية 

قرب سواحل ليبيا

} القاهرة – حتمل املناورات التي جتري خالل 
أيام في مياه البحر املتوسط بني مصر وفرنسا 
رسائل سياسية وعســـكرية تنذر بقرب تدخل 
محتمل في ليبيا التي جنح فيها تنظيم داعش 
في الســـيطرة على مناطـــق قريبة من احلدود 

املصرية.
وأعلنـــت هيئة أركان اجليوش الفرنســـية 
الثالثاء أن حاملة الطائرات شارل ديغول التي 
غادرت اخلليج في اجتاه املتوســـط، ستشارك 
”فـــي األيـــام املقبلة“ مبنـــاورات مشـــتركة مع 

اجليش املصري.
وقالـــت هيئـــة األركان إن حاملة الطائرات 
والسفن التي ترافقها (أربع فرقاطات وغواصة 
وسفينة إمداد وقيادة) ستشارك فور وصولها 
إلى املتوســـط في مناورات أطلق عليها اســـم 

”رمسيس 2016“ مع البحرية املصرية.
وأضافـــت أن هـــذه املناورات تهـــدف إلى 
”تبادل اخلبرات مـــع اجليش املصري في إطار 
تعاوننا املنتظم مع أحد شـــركائنا الرئيسيني 

في الشرق األوسط“.
لكن خبراء عســـكريني يؤكدون أن فرنســـا 
تريـــد أن تظهر كصاحبة دور مؤثر في احلملة 
على داعش، حفاظا علـــى مصاحلها في ليبيا 
بدرجة أولى وفي شمال أفريقيا بدرجة ثانية.

وكانـــت فرنســـا علـــى رأس الـــدول التي 
حتمســـت فـــي 2011 لإلطاحة بالقائـــد الليبي 
معمر القذافي، وشـــاركت فـــي حتالف أميركي 
عربي محدود ساعد على سقوطه. لكنها فشلت 
في اســـتثمار ذلك بعد أن سيطرت على املشهد 
جماعات ترتبط بـــدول إقليمية وحولت البالد 

إلى حالة من االقتتال املستمر.
ورغـــم أن باريس تخفي حماســـها لتدخل 
عســـكري حاليا في ليبيا، خوفـــا من تداعيات 
ســـلبية علـــى مصاحلها، لكنها تســـتعد بقوة 

للمشاركة حتت مظلة أوروبية أميركية.
وتأتي املناورات الفرنســـية املصرية بينما 
تثير ســـيطرة داعـــش على مناطق فـــي ليبيا 

املجاورة ملصر، قلقا متزايدا لدى الغربيني.
واعترفت فرنسا في نهاية 2015 بأنها قامت 
بعمليات اســـتخبارية فوق ليبيا بطائرات من 
حاملـــة الطائرات هذه عندما كانت في طريقها 

إلى شرق املتوسط في نوفمبر املاضي.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الفرنســـية في 26 
فبرايـــر أن حاملـــة الطائـــرات شـــارل ديغول 
غادرت اخلليج مع طائراتها الـ26 املشاركة في 
محاربة داعش، وســـلمت قيادة القوة البحرية 

للتحالف الدولي إلى الواليات املتحدة.
وعـــزا مراقبـــون ســـحب باريـــس حلاملة 
طائراتهـــا إلـــى تركيـــز األنظار علـــى التدخل 
الروســـي في سوريا لفرض واقع جديد يحمي 
مصاحلهـــا ويقوي حظوظ الرئيس الســـوري 
بشـــار األسد، ولم يســـتبعدوا أن تعود فرنسا 
بقوة لو بدأ تدخل دولي لضرب داعش شـــرط 

أن ال تصدم مبعارضة روسية أو أميركية.
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أوروبا تخشى إغراقها بالالجئني



شريين الديداموين

} القاهــرة – عـــادت قضية الشـــاب اإليطالي 
جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتوال بالقاهرة 
منـــذ نحو شـــهر، لتطفو على الســـطح مجددا 
مثيرة جدال واســـعا، بعد نشر معلومات تشير 

مباشرة إلى تورط جهاز األمن المصري.
وتفيـــد المعلومات، أن هشـــام عبدالحميد 
رئيس مصلحة الطب الشرعي، أكد أمام النيابة 
العامـــة فـــي القاهرة أن التشـــريح الذي أجري 
على جثـــة ريجيني، كشـــف أن الطالب تعرض 

لالستجواب لما يقرب من 7 أيام قبل قتله.
وتعـــد المعطيـــات ”أقوى قرائـــن“ في حال 
تـــم التأكد منها، علـــى أن ريجيني ُقتل على يد 

أجهزة األمن المصرية. لكن المستشـــار شعبان 
الشـــامي مســـاعد وزير العدل لشـــؤون الطب 

الشرعي، نفى صحة هذه المعلومات.
وقال الثالثاء، إن المعلومات ”عارية تماما 
من الصحة“، حيث ذكر أنه جرى نقلها من أوراق 
تتعلق بشهادة الدكتور هشام عبدالحميد أمام 
النيابة العامة في التحقيقات، رغم أنه ”لم يدل 

بشهادته أمام النيابة بهذا الشأن أصال“.
ورأى عبدالغفار شـــكر أميـــن عام المجلس 
القومـــي لحقـــوق اإلنســـان فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ أن المعلومات التي تم الترويج لها 
بهذا الشـــأن ال تقـــدم أدلة ملموســـة، إنما هي 
مجرد ”تخمينات ونســـب أقوال لمدير مصلحة 

الطب الشرعي“.

وطالبـــت دوائر حقوقية الحكومة المصرية 
بتكثيف اهتمامها وجهودها للكشف عن حقيقة 
تلك القضية واإلســـراع بالتوصل إلى الحقائق 

الكاملة بشأن ظروف مصرع روجيني.
يذكـــر أن هـــذه القضية وضعـــت العالقات 
المصرية اإليطاليـــة على المحك، في ظل تزايد 

االهتمام الرسمي والشعبي في روما.
وكانـــت ســـلطات األمن في مصر ســـمحت 
بمشاركة وفد إيطالي وإعالمه أوال بأول بنتائج 
التحقيقـــات، وهو مـــا اعتبر خطـــوة إيجابية 
لتقليل حدة الضغـــط والغضب اإليطالي تجاه 

مصر.
وأوضح الخبيـــر األمني خالد عكاشـــة أن 
الطب الشـــرعي مهمته فنية باألساس لتوضيح 

طريقـــة القتـــل ومعالمه، لكنه ليـــس من مهمته 
تحديـــد مالبســـات أو دوافع القتـــل أو تحديد 
الجنـــاة، ألن هذه مهمة جهـــات التحقيق التي 
تأخـــذ بتقريـــر الطـــب الشـــرعي للتوصل إلى 

الجناة لمعرفة أسباب وطريقة القتل.
وأشار لـ ”العرب“ إلى أن وجود آثار تعذيب 
مثل إطفاء السجائر على جسد القتيل اإليطالي 
ليس دليال كافيا على تورط الشرطة المصرية.

وكان ريجيني(28 عاما) اختفى في 25 يناير 
الماضـــي خـــالل الذكرى الســـنوية الخامســـة 
للثـــورة التـــي أطاحت بحكم الرئيس األســـبق 
حســـني مبارك. وعثر على جثتـــه في 3 فبراير 
ملقاة علـــى جانب الطريق الصحراوي المؤدي 

من القاهرة إلى اإلسكندرية.

} دمشــق – دعـــا وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرجي الفروف، الثالثاء، إلى إغالق الحدود 
السورية مع تركيا لقطع إمدادات ”اإلرهابيين“ 
التي تصلهم من الخارج بما في ذلك عبر قوافل 

المساعدات اإلنسانية.
يأتي ذلك في وقت تشـــهد فيه ســـوريا، منذ 
السبت، هدنة نجحت لحد اآلن في الصمود رغم 

اتهامات للنظام بخرقها في أكثر من جبهة.
وصرح الفروف أمام مجلس حقوق اإلنسان 
التابـــع لألمـــم المتحـــدة في جنيـــف ”بالطبع 
ال يوجـــد مـــكان لإلرهابييـــن أو المتطرفيـــن 
في اتفاقيـــات وقف إطالق النـــار أو في عملية 

التسوية السياسية“.
وأضاف في نص رسمي باإلنكليزية لخطابه 
”من المهـــم للغاية قطـــع إمـــدادات اإلرهابيين 
التـــي تأتي من الخـــارج. ولتحقيق هذا الهدف 
يجـــب إغـــالق الحـــدود الســـورية التركية ألن 
العصابات تتلقى األســـلحة عبـــر هذه الحدود 

وضمنها قوافل المساعدات اإلنسانية“.
وأكد على ضرورة ”إلحاق الهزيمة بتنظيم 
الدولة اإلســـالمية وجبهة النصرة والمنظمات 
المشـــابهة لهما، كشرط مســـبق لضمان حقوق 

الشعب السوري الذي عانى طويال“.
وجـــاءت تصريحـــات الفروف بعـــد أن قام 
موظفو اإلغاثة بإيصال مســـاعدات إلى سوريا 
للمـــرة األولى منذ التوصل إلـــى وقف األعمال 

العدائية قبل خمسة أيام.
وتالحـــق تركيا تهـــم بدعم تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية وقـــد تحدثت موســـكو منـــذ فترة 
صراحة، عن وجـــود أدلة كثيرة تدين أنقرة في 

هذه الناحية.
كمـــا تتهم تركيـــا بدعم وتمويـــل جماعات 
إســـالمية متطرفـــة أخـــرى من ضمنهـــا جبهة 

النصـــرة (فـــرع القاعـــدة فـــي ســـوريا) وجند 
األقصى اللذان لم يشملهما اتفاق وقف األعمال 

العدائية.
وقامت موسكو وواشنطن بصياغة االتفاق 
والـــذي تدعمه األمم المتحـــدة، ويرأس البلدان 

فريق دولي لتقييم مدى االلتزام بتنفيذه.
وصرحـــت أنقرة قبيل تنفيـــذ االتفاق بأنها 
غيـــر معنية بـــه، وقـــال رئيس وزرائهـــا أحمد 
داودأوغلـــو ”هـــذه الهدنـــة ليســـت ملزمة وال 
تعني ســـوى ســـوريا“. وأضاف ”عندما يتعلق 
األمـــر بأمن تركيا، ال نطلب أي إذن بل ســـنقوم 

بالالزم“.
واعتبـــر محللـــون أن الموقـــف التركي ينم 
عن رد فعـــل جراء محاوالت عزلهـــا عن الملف 
الســـوري، وهي التي لعبـــت على مدار الخمس 
ســـنوات الماضية دورا محوريا فـــي الصراع 
الســـوري، في مسعى لجعل نفسها رقما صعبا 

عند طرح أي تسوية لألزمة.
كمـــا أن أنقرة ال تريد لهذه الهدنة أن تنجح 
وتفـــرز وضعـــا مريحـــا أكثر لوحـــدات حماية 
الشـــعب الكـــردي، التي تقول إنهـــا فرع لحزب 

العمال الكردســـتاني في تركيـــا الذي له أجندة 
انفصالية.

وقـــال نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي ريابكوف، االثنين، إن تصرفات أنقرة 

بمثابة قنبلة موقوتة تحت طاولة الهدنة.
وأوضح ريابكوف ”األتراك لم يتراجعوا عن 
فكرة توجيه ضربات عبر الحدود، وفكرة إنشاء 
مناطق على طول الحدود التركية في األراضي 
السورية. وهنا يكمن الوضع الخطير، في حال 

نظرنا إلى تصرفات أنقرة المحتملة“.
وشـــدد ريابكوف على استمرار دعم األكراد 
علـــى الســـاحة الدوليـــة، الفتـــا إلـــى ضرورة 
إشـــراكهم في صياغة مســـتقبل ســـوريا، وهو 

الخط األحمر بالنسبة إلى تركيا.
وتشـــهد العالقـــات بيـــن موســـكو وأنقرة 
تدهـــورا كبيرا منذ إســـقاطها لطائـــرة حربية 
روســـية في نوفمبر الماضـــي. وتوعد الرئيس 
الروســـي فالديميـــر بوتيـــن بمعاقبـــة النظام 

التركي على هذه الخطوة.
ويـــرى متابعون أن تركيا غيـــر قادرة مهما 
فعلت، سواء لجهة استمرارها في دعم النصرة 

أو داعـــش أو في ضربها ألكراد ســـوريا، على 
تغيير المســـار الذي اتخذته األزمة الســـورية، 

والذي يتم حتى اآلن برعاية أميركية روسية.
وأعلـــن مكتـــب الموفـــد األممـــي الخـــاص 
لســـوريا ســـتيفان دي ميســـتورا، الثالثاء أن 
محادثات الســـالم الهادفة إلى إنهاء النزاع في 

سوريا ستستأنف في 9 مارس.
وقال المكتب في بيان إن ”محادثات السالم 
السورية ستســـتأنف بعد ظهر يوم التاسع من 
مـــارس“، مضيفا أن ”موعـــد 7 مارس 2016 كان 
مقررا في البداية الستئناف محادثات السالم“ 
إال أن التأجيـــل كان ضروريـــا ”إلتاحـــة الوقت 

الكافي لمعالجة مسائل لوجستية وعملية“.
وتشـــكل هـــذه المحادثات الفرصـــة األكثر 

جدية لحل الصراع السوري.
ووصف الرئيس السوري بشار األسد اتفاق 
وقف األعمـــال القتالية بأنه ”بصيص أمل“ في 

مقابلة بثتها قناة تلفزيونية ألمانية الثالثاء.
ونقلت شبكة (إيه.آر.دي) عن األسد قوله في 
مقتطفات من مقابلة مدتها 25 دقيقة تبث كاملة، 
األربعاء، ”سنقوم بدورنا إلنجاح األمر برمته“.

روسيا تتهم تركيا بمواصلة تزويد املقاتلني في سوريا باألسلحة
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[ دي ميستورا يؤجل محادثات السالم إلى 9 مارس
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◄ أعلنت اإلدارة األميركية أن 
مسؤولين في البنتاغون عقدوا 

اجتماعا عبر الفيديو مع مسؤولين 
في وزارة الدفاع الروسية تباحث 

خالله الطرفان حول سالمة العمليات 
العسكرية الجوية التي ينفذها البلدان 

في سوريا.

◄ التقت الممثلة الشخصية لألمين 
العام لألمم المتحدة في لبنان 

سيجريد كاج الثالثاء، برئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري وبحثت 

معه الوضع في لبنان والمنطقة.

◄ أفادت وسائل إعالم أردنية أن 
حادث تصادم مركبتين وقع على 

الطريق الصحراوي باتجاه جمرك 
العمري على الحدود مع السعودية، ما 
أسفر عن مقتل أربعة أشخاص (اثنان 
من قوات البادية األردنية وسعوديان).

◄ قتل فلسطيني وأصيب عشرة 
آخرون برصاص جنود وشرطيين 

إسرائيليين في مخيم قلنديا لالجئين 
قرب القدس بالضفة الغربية المحتلة، 

وفق مصادر طبية فلسطينية.

◄ قال رئيس الوزراء المصري 
شريف إسماعيل إن الحكومة ستقدم 
برنامجها السياسي إلى البرلمان في 

النصف الثاني من مارس.

◄ ذكرت مصادر وزارية لبنانية أّن 
جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء 
التي ستنعقد، الخميس، أسقط بند 
إحالة ملف الوزير السابق ميشال 

سماحة إلى المجلس العدلي.

◄ سلمت المخابرات المصرية، 
سودانيا يشتبه بعالقته بتنظيم 
الدولة اإلسالمية إلى السلطات 

السودانية.

باختصار

ال تلقي تركيا باال ملســــــاعي إجناح الهدنة 
في ســــــوريا خاصة وأن نهاياتها لن تكون 
لصاحلها سياسيا وأمنيا في عالقة بامللف 
الكردي، ووجهت موسكو ألنقرة اتهامات 
باســــــتمرار دعمها للجماعات املتطرفة في 
ــــــة اجلــــــارة مطالبة بضــــــرورة إغالق  الدول

احلدود بني البلدين.

جنود إسرائيليون وأميركيون يشاركون في تدريبات مشتركة ملحاكاة هجوم صاروخي على قاعدة في هاتزور، وسط إسرائيل

 صراع على الصالحيات بني 

الحكومة األردنية واألمة
} عامن – ازداد التوتر في الفترة األخيرة بين 
مجلس األمة بغرفتيه األعيـــان والنواب وبين 
الحكومة التي يقودها عبدالله النسور المتهم 

بالعمل على احتكار صالحيات التعيين.
واندلع الســـجال بيـــن الطرفين، عقب قرار 
المجلـــس العالي لتفســـير القوانيـــن ”حصر 
صالحيات رئيسي مجلســـي األعيان والنواب 

في األمور المالية فقط“.
وكان رئيـــس الحكومـــة قد طالـــب كتابيا 
المجلس العالي بإيضاح ما إذا كانت لرئيسي 
النـــواب واألعيان األحقية فـــي فرض تعيينات 

داخل مجلس األمة.
وعلـــى ضوء القـــرار الصادر عـــن مجلس 
تفســـير القوانيـــن فإنه ســـيقع إلغـــاء جميع 
التعيينـــات التـــي قـــام بهـــا رئيســـا النواب 

واألعيان.
ولـــوح رئيـــس مجلـــس النـــواب عاطـــف 
الطراونة بالذهاب إلى المحكمة الدســـتورية، 
وبالدعـــوة إلـــى جلســـة نيابيـــة للنظـــر فـــي 
المسألة، مســـتندا على التشـــريع الذي ينص 
للســـلطة  على االســـتقاللية المادية واإلدارية 

التشريعية.
وطالما كانت العالقة بين الحكومة ومجلس 
األمة بغرفتيه متوترة، في ظل اتهامات لرئيس 
الوزراء عبدالله النسور بالتعدي على السلطة 

التشريعية، عبر احتكار صالحياتها.

{حمايـــة لبنـــان ليســـت من اختصـــاص حـــزب أو طائفة، بل هـــي من اختصـــاص الدولة 

اللبنانية، وعلى الطبقة السياسية تحديد خياراتها}.
فارس سعيد
منسق األمانة العامة لقوى 14 آذار اللبنانية

{تطـــور العمليـــة الديمقراطيـــة واإلصالح ليـــس مرتبطا فقط بقانون االنتخاب وشـــكله، بـــل هو عملية 

تكاملية متواصلة ومتالزمة تستهدف كافة الجوانب الحياتية}.
فيصل الفايز
رئيس مجلس األعيان األردني

تضارب املعلومات يزيد مقتل ريجيني في مصر غموضا 

أصحاب البيت الجدد

سيرجي الفروف:

 يجب إغالق الحدود السورية 

التركية ألن العصابات 

تتلقى األسلحة عبرها

الطفيلي: الجيش اللبناني 

خاضع لحزب الله

} بريوت – طالب األمين العام السابق لحزب 
الله اللبناني الشـــيخ صبحي الطفيلي المملكة 
المعارضـــة  بـ“تســـليح  الســـعودية  العربيـــة 
السورية بدال من الجيش اللبناني“، معتبرا أن 

حزب الله يسيطر على الجيش في لبنان.
وألغت الريـــاض هبة الثالثـــة مليار دوالر 
المخصصة لتســـليح الجيش اللبناني، في ظل 
مخاوفهـــا من وقوع هذه األســـلحة بيد الحزب 

الذي بات المتحكم بمفاصل القرار في لبنان.
وهنـــاك مؤاخـــذات كبيـــرة علـــى الجيش 
اللبنانـــي خاصة لناحية تعاونه وتنســـيقه مع 
ميليشيا حزب الله في أكثر من محطة ومنطقة.
وانتقد الطفيلي تدخل حزب الله في سوريا، 
مشـــيرا إلى أن قيادات الحزب عندما قررت هذا 
األمر ”لم تستطع في البداية أن تقول للمقاتلين 
اذهبـــوا لنصـــرة األســـد، ألن عقولهـــم ترفض 
الفكرة، بل تذرعت بأن بعض القرى الشـــيعية، 
والمقامات تتعرض العتداء، ويجب حمايتها“.

وانخرط حـــزب الله في القتـــال إلى جانب 
النظام السوري منذ العام 2013 بطلب من إيران 
التي تعتبر ســـوريا إحدى مناطق نفوذها وأن 
تحريرهـــا ســـتعني ضربة قاســـمة لها وأيضا 
لحـــزب الله أحد أبـــرز أذرعها، وهـــي بالتالي 

تعتبر ”معركة سوريا مصيرية“.
وفي معرض رده على اتهام أمين عام حزب 
الله حســـن نصراللـــه معظم الدول ”الســـنية“ 
بـ“العمالة إلســـرائيل“، تساءل الطفيلي موجها 
حديثه لنصرالله ”أنت عميل لمن؟ من يقرر بقاء 
األسد وزواله، تقسيم سوريا، أنت أم الروسي؟ 

تقاتل في خدمة سياستك أم سياستهم؟“.
وفـــي مـــا يتعلـــق باســـتفادة حـــزب اللـــه 
بعـــد خمس ســـنوات مـــن تدخله فـــي الحرب 
الســـورية، قال ”بحســـب معلوماتـــي في بداية 
األزمـــة، خرجت القيادات بقناعـــة أنه ليس من 
صالحـــه التدخل كحزب لبنانـــي ألنهم يعلمون 
أنهم ســـيدخلون كانتحاريين“، مشـــيرا إلى أن 
”األوامـــر اإليرانية أتت بوجوب تدخل الحزب“، 
وأن التدخل المذكور ”ستكون له آثار كبيرة لن 

تنتهي بعشرات السنوات“.
واعتبـــر أن ”الفريـــق اللبنانـــي المناهض 
لحزب الله، يساعده في سياسته ويسهل له من 
حيث ال يدري، فالدولة بكافة أجهزتها تعتقل أي 
مشـــتبه بأنه يمكن أن يذهب إلى سوريا ليقاتل 
إلى جانب المعارضة، بينما جيش بأســـره (في 

إشارة إلى حزب الله) يتحرك إليها“.

تغيرت الرياض وال دعم

{لبنان اإليراني} لـ
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} بغــداد - قتـــل ضابـــط كبيـــر فـــي اجليش 
العراقي وخمســـة عسكريني آخرين في هجوم 
انتحـــاري نفـــذه أربعـــة انتحاريـــني بأحزمة 
ناســـفة اســـتهدف، االثنني، مقـــرا للجيش في 
محافظة األنبار بغرب العراق، حســـبما أفادت 

مصادر أمنية في اجليش والشرطة الثالثاء.
وقال اللـــواء علـــي إبراهيم دبعـــون قائد 
قوات ”عمليات اجلزيرة والبادية“ في محافظة 
األنبار ”قتل ســـتة عســـكريني بينهـــم العميد 
الركن علي عبود رئيس أركان عمليات اجلزيرة 
والبادية وضابط آخـــر برتبة مقدم في هجوم 
انتحاري نفذه أربعة انتحاريني استهدف مقرا 
الواقع إلى الشمال  للجيش قرب ســـد حديثة“ 
الغربـــي مـــن مدينـــة الرمـــادي (١٠٠ كلم غرب 

بغداد).
وأوضح أن ”االنتحاريني تسللوا في ساعة 
متأخرة من مســـاء االثنني، وقـــام ثالثة منهم 
بتفجير أنفسهم ضد قوات اجليش فيما متكن 
الرابع من تفجير نفســـه داخـــل غرفة العميد 
الركن علي عبود“. كما أدى الهجوم إلى إصابة 

سبعة جنود بجروح، وفقا للمصدر.
وفـــي بيان نشـــر، الثالثـــاء، على شـــبكة 
اإلنترنـــت، تبنـــى تنظيـــم الدولة اإلســـالمية 
الهجـــوم ولكنه لم يتحدث إال عـــن انتحاريني 

اثنني قال إنهما سوريان.
وأشـــار دبعون إلى أن ”الهجوم استهدف 
أحد مقرات القوات املســـؤولة عن حماية ســـد 
حديثـــة“، أحد أهم ســـدود املياه فـــي العراق 
ويقع في محافظة األنبار التي مازالت مناطق 
واســـعة منهـــا حتت ســـيطرة تنظيـــم الدولة 

اإلسالمية املتطرف.
وأكـــد ضابط بـــارز في قـــوات اجليش في 
األنبـــار حصيلـــة الضحايـــا وبينهـــم العميد 
الركن، مشـــيرا إلـــى أن ”االنتحاريني األربعة 
تسللوا مســـاء االثنني مســـتغلني ظالم الليل 

عبر طرق وعرة إلى داخل املقر“.
بدوره، أكد العقيد فـــاروق اجلغيفي مدير 
شـــرطة حديثة تفاصيـــل الهجـــوم وحصيلة 

الضحايا ورجـــح ”ارتداء االنتحاريني مالبس 
جنود لدى تسللهم إلى املقر“.

وصمدت حديثة (٢١٠ كلم غرب بغداد) أمام 
هجمات اجلهاديني رغم ســـقوط معظم أنحاء 

محافظة األنبار.
ومتكنت قوات عراقية مبســـاندة عشـــائر 
ســـنية مناهضة لتنظيم الدولة اإلسالمية من 
إحبـــاط هجوم كبير شـــنه اجلهاديـــون مطلع 
ينايـــر املاضي على مدينـــة حديثة القريبة من 
موقع السد وقتل خالله ٢٥ من أبناء العشائر.

وتأتي هـــذه التطورات بالتـــوازي مع بدء 
القوات العراقية بدعم من امليليشيات الشيعية 
وأبنـــاء العشـــائر عمليـــة واســـعة النطـــاق، 
الثالثاء، الستعادة مناطق في محافظة صالح 
الدين، شـــمال بغداد، من ســـيطرة اجلهاديني، 

وفقا لبيان رسمي.
وذكـــر بيـــان صادر عـــن قيـــادة العمليات 
املشـــتركة ”انطلقت عند السادســـة من صباح 
الثالثاء عمليات ’كبرى‘ لتطهير غرب ســـامراء 
مبشـــاركة اجليش، وجهـــاز مكافحة اإلرهاب، 
الشـــعبي،  واحلشـــد  االحتاديـــة،  والشـــرطة 
وبإسناد مدفعي، وجوي من قبل القوة اجلوية 

العراقية وطيران التحالف الدولي“.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن ”عملية 
لبيك يا رســـول اللـــه الثالثـــة انطلقت صباح 
الثالثـــاء لتحريـــر جزيرة غرب ســـامراء ومن 

ثالثة محاور بقيادة قائد عمليات سامراء“.
من جهتها أعلنت قيادة احلشـــد الشـــعبي 
في بيان مقتضب نشـــر علـــى مواقع التواصل 
االجتماعـــي عن انطالق عمليـــات ”اإلمام علي 
الهـــادي الكبرى لتحرير مناطـــق غرب صالح 

الدين“.
وتعتبر مناطق غرب ســـامراء من األماكن 
التي يستغلها تنظيم الدولة اإلسالمية للتحرك 
بني محافظات صالح الدين واألنبار ونينوى.

وتتميـــز مناطق جزيرة ســـامراء بطابعها 
الزراعـــي، واســـتغل تنظيـــم داعـــش طبيعة 
جغرافيتها من أجل التخفي والتسلل إلى عدة 
مناطق وإنشـــاء خطوط إمداد عبرها، وغالبا 
ما تعلن القـــوات األمنية اعتقـــال عناصر من 
التنظيـــم فيها، وتخـــوض اشـــتباكات عنيفة 

معهم.
وأوضـــح الضابـــط وهو برتبـــة عقيد أنه 
”ســـيتم اســـتخدام أســـلحة ثقيلة ومتوسطة 

مبســـاندة طيران اجليش وطيـــران التحالف 
الدولي“.

وأضاف ”سيشارك سبعة آالف عسكري من 
مختلف الصنوف في العملية مبساندة احلشد 

الشعبي وأبناء العشائر السنية“.
وتابـــع املصدر أن ”العملية ســـتنطلق من 
مدينـــة ســـامراء وحتـــى مناطق شـــمال غرب 
بيجي (٢٠٠ كلم شـــمال بغداد) لتحرير املناطق 
التي يســـيطر عليها داعش في غرب محافظة 

صالح الدين“.
وتشـــن قوات عراقية مبســـاندة التحالف 
الدولي بقيادة واشـــنطن عمليـــات في مناطق 
متفرقة في شـــمال وغـــرب البالد، الســـتعادة 
الســـيطرة علـــى مناطـــق تخضـــع لســـيطرة 
التنظيـــم املتطرف، ورغم ذلـــك، ال يزال تنظيم 
الدولة اإلســـالمية يســـيطر على مناطق مهمة 
بينهـــا املوصل ثاني مدن العراق، بعد هجومه 
الكاســـح في يونيو ٢٠١٤. وفي سياق متصل، 

التقـــى رئيـــس اجلمهوريـــة العراقيـــة فـــؤاد 
معصوم، الثالثاء، أمني عام حلف الناتو ينس 
سولتنبيرغ، وجدد األخير دعم احللف للعراق 

وتقدمي املساعدة العسكرية له.
وقالـــت رئاســـة اجلمهورية فـــي بيان إن 
”رئيـــس اجلمهورية فـــؤاد معصوم اســـتقبل 
أمني عام حلف شـــمال األطلسي (الناتو) ينس 

سولتنبيرغ والوفد املرافق له“.
وقـــدم معصوم، بحســـب البيان، ”شـــكره 
حللف الناتو ملواقفه املساندة للعراق في حربه 
ضـــد اإلرهاب“، معربا عن أمله في ”اســـتمرار 

الدعم الذي يقدمه احللف للعراق“.
من جهته، جدد ســـولتنبيرغ ”دعم احللف 
للعـــراق وتقـــدمي املســـاعدة العســـكرية لـــه، 
باإلضافـــة إلى املســـاهمة في تدريـــب القوات 

املسلحة العراقية“. 
وتواجـــه القـــوات العراقيـــة فـــي اآلونـــة 
األخيرة حتديات كبرى تتمثل في شن التنظيم 

املتطرف لهجمات خاطفة خلفت خسائر كبيرة 
في األرواح في العاصمة نفسها وعدد من املدن 

املجاورة.
وقـــال احمللل األمني جاســـم البهادلي ”إن 
الهجمات األخيرة تشـــير إلى أنه من الســـابق 
ألوانـــه القـــول إن تنظيـــم داعش يفقـــد زمام 

املبادرة في العراق“.
وقـــال ”يتعـــني علـــى القـــوات احلكومية 
أن تقـــوم بعمـــل أفضـــل فـــي صـــد الهجمات 
التـــي يشـــنها داعـــش. مـــا حصل ميكـــن أن 
يشـــكل انتكاســـة لقوات األمن“. غير أن قيادة 
العمليات املشتركة اعتبرت، االثنني، أن داعش 
لرفع معنويات  يحاول حتقيق ”نصر إعالمي“ 

عناصره بعد االنهيارات التي تعرض لها.

داعش يتبنى اغتيال قائد قوات البادية في األنبار وخمسة من معاونيه
[ عملية مشتركة الستعادة مناطق بسامراء تحت سيطرة الجهاديين [ الناتو يؤكد مواصلة دعمه لبغداد في مواجهة التطرف

صعود سلم املواجهة

◄ أصيب الشيخ السعودي، عائض 
القرني، الثالثاء، مع عدد من مرافقيه 
في عملية إطالق نار وذلك بعد إنهائه 
لمحاضرة ألقاها في مدينة زانبوانغا 

الفلبينية، وال تزال التحقيقات 
مستمرة لمعرفة هوية المعتدي.

◄ استقبل المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 

العام لقوة دفاع البحرين في القيادة 
العامة، وفد كلية القيادة واألركان 

البحرية الباكستانية برئاسة اللواء 
الركن محمد أمجد خان غازي، لبحث 

عدد من الموضوعات ذات االهتمام 
المشترك.

◄ بدأ الجيش األلماني، الثالثاء، 
تدريب 28 ضابطا كرديا بمدينة 
مونستر غرب ألمانيا في إطار 

مساهمة ألمانيا في محاربة تنظيم 
الدولة اإلسالمية اإلرهابي. ومن 

المنتظر أن يتولى هؤالء الضباط 
مهمة تدريب زمالئهم في العراق 

بعد انتهاء هذه الدورة التدريبية في 
ألمانيا والتي ستستمر أسبوعين.

◄ قدمت هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتي، الثالثاء، دفعة جديدة من 
السيارات لوزارة التربية والتعليم 

اليمنية في عدن، وذلك ضمن 
جهودها لتعزيز قدرات قطاع التعليم 
في اليمن ودعم مسيرته التي تعثرت 

بسبب األحداث الجارية هناك.

◄ أعلن عضو مجلس محافظة 
األنبار جاسم العسل، الثالثاء، 

العثور على مقبرة جماعية تضم 
رفات ثمانية من القوات العراقية 

شرق مدينة الرمادي، وأضاف ”أن 
عناصر داعش كانوا قد أعدموا 

المنتسبين خالل العمليات التي 
شهدتها المدينة“.

باختصار

3 األربعاء 2016/03/02 - السنة 38 العدد 10202

أخبار

ميزانية كويتية تعزيزية لشراء مقاتالت يوروفايتر
} الكويــت - وافـــق مجلـــس األمـــة الكويتي، 
علـــى ســـحب مبلـــغ 500 مليـــون دوالر، مـــن 
االحتياطي العـــام للدولـــة، كميزانية تعزيزية 
للدفاع تستخدم لســـداد دفعات شراء طائرات 
يوروفايتر تايفون، على أن يدرج المبلغ ضمن 

ميزانية وزارة الدفاع للسنوات القادمة.
وتسعى الكويت إلى تطوير قوتها الجوية 
على خلفية تزايـــد المخاوف األمنية المرتبطة 

بظهور تنظيم الدولة اإلسالمية في المنطقة.
وتنتج الطائرة يوروفايتر مجموعة شركات 
تضم بي.إيه.أي. سيستمز ومجموعة إيرباص 

وشركة فينميكانيكا اإليطالية.
واليوروفايتر مقاتلة متعددة األدوار، حيث 

يمكـــن أن تتحول بســـهولة من طائـــرة مقاتلة 
إلـــى قاذقة قنابل. ودخلـــت الخدمة في القوات 
الجويـــة لكل مـــن ألمانيا وأســـبانيا وإيطاليا 

وبريطانيا والسعودية.
وتتطلـــع الكويـــت ودول عربيـــة خليجية 
وشـــرق أوســـطية أخـــرى إلـــى امتـــالك عتاد 
عسكري جديد مزود بتكنولوجيا عالية لحماية 

نفسها من األخطار اإلقليمية المتزايدة.
والكويت عضو في التحالـــف الذي تقوده 
الواليات المتحدة والذي يقصف أهداف الدولة 
اإلسالمية في سوريا والعراق، كما تشارك في 
التحالـــف الذي تقوده الســـعودية فـــي اليمن.
وكان مجلس األمة وافق قبل أسابيع باإلجماع 

على قانون يســـمح للحكومة بســـحب عشـــرة 
مليـــارات دوالر من االحتياطي العـــام للدولة، 
كميزانية تعزيزية إضافية للتسليح تنفق على 

مدى عشر سنوات.
ووافق أيضا على السماح للحكومة بسحب 
مبلغ مماثل من االحتياطي العام للدولة، ضمن 

الميزانيات السنوية طبقا للحاجة.
وصرح وزير الدفاع الكويتي الشـــيخ خالد 
الجـــراح الصبـــاح حينها أنه ســـيتم ”شـــراء 
طائـــرات ودبابـــات وأنظمة دفـــاع جوي بهذه 
المبالغ“. وأبرمت الحكومة الكويتية عدة عقود 
تســـليح في العام الماضي كان أبرزها اإلعالن 
عن شـــراء 28 مقاتلة من نوع يوروفايتر بمبلغ 

يقـــارب التســـعة مليـــارات دوالر. كمـــا وقعت 
الكويت عقدا بقيمة 2.8 مليار دوالر لشـــراء 24 

هليكوبتر من نوع كاراكال.
وقال مراقبـــون إن هـــذه الصفقات تعكس 
رغبـــة الكويت فـــي أن تدخل غمـــار الصفقات 
الكبـــرى التـــي بـــادرت إليهـــا دول خليجيـــة 
وإقليميـــة، وأال تكون في مرحلـــة متأخرة في 

صفقات التسليح بالمقارنة مع جيرانها.
لكنهم أشـــاروا إلى أن الكويت تحتاج هذه 
الطائرات ليـــس للدخول في حروب بين الدول 
بـــل لضرب تجمعـــات إرهابيـــة أو مجموعات 
متطرفـــة يمكن أن تتســـلل على الحـــدود، وأن 
األمر على عالقة مباشرة بالحرب على داعش.

هجمات خاطفة لتنظيم الدولة اإلســــــالمية تســــــتهدف اجليش العراقي وامليلشيات الشيعية 
املســــــاندة له، تزامنا مع عملية واسعة تستعد لها القوات العراقية لتطهير سامراء واملناطق 

احمليطة بها من مقاتلي التنظيم املتشدد.

«الشــــعب اليمنــــي يدافع عن نفســــه بمســــاندة دول التحالف العربي، ولــــم يذهب للحرب 

ليستبيح املدن والقرى في حرب شاملة وغزو، كما فعل ويفعل الحوثي وصالح}.

عبدربه منصور
الرئيس اليمني

«إن اإلســـاءة إلى الســـعودية هي إســـاءة إلى الكويـــت، والحكومة جادة وحازمـــة في اتخاذ 

اإلجراءات القانونية لكل من يسيء إلى عالقاتنا}.

الشيخ صباح اخلالد الصباح
وزير اخلارجية الكويتي

دعوات إيرانية لوقف الحرب من أجل عرقلة تحرير صنعاء
} صنعــاء - دعـــا مســـاعد وزيـــر الخارجية 
اإليراني، حســـين أميـــر عبداللهيان إلى وقف 
الحـــرب فـــي اليمـــن، وإرســـال المســـاعدات 
اإلنســـانية، زاعما أن بالده تدعم فكرة الحوار 
الوطني الشامل في اليمن، وفقا لما نقله موقع 

يمن براس.
وقال عبداللهيان إن وقف الحرب وإرســـال 
المساعدات اإلنسانية إلى اليمن أمر ضروري. 
وأضـــاف ”الجمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانية 
تدعم فكرة الحوار الوطني الشامل في اليمن“.
ويقـــول مراقبون إن التصريحات اإليرانية 
األخيـــرة بضـــرورة وقـــف الحرب فـــي اليمن 
تهـــدف إلى قطع الطريق أمام الجيش الوطني 
الشـــعبي والمقاومة الشعبية مدعومة بطيران 

التحالف العربي لتحرير العاصمة صنعاء.
ويعني تحرير صنعـــاء و طرد االنقالبيين 
الحوثييـــن والمتحالفين معهم،  منها نهايـــة 
وبالتالـــي فشـــل أجنـــدات طهران فـــي اليمن 
التـــي تقف وراء الحوثييـــن وتدعهم بالمال و 

السالح.
اليمنـــي  الوطنـــي  الجيـــش  ويواصـــل 
والمقاومـــة الشـــعبية التقدم نحـــو العاصمة 
صنعاء بشكل متســـارع تحت غطاء جوي من 
قوات التحالف العربي في الوقت الذي يضيق 
فيـــه الخناق على الحوثيين والقوات الموالية 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتأتي الدعـــوات اإليرانية فـــي ظل تزايد 
خســـائر الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح المادية والبشرية في أكثر 

من منطقة.
وأكـــدت مصـــادر محلية يمنيـــة، الثالثاء، 
ســـقوط العشـــرات من القتلـــى والجرحى من 
الحوثييـــن فـــي قصـــف لمقاتـــالت التحالف 
العربي اســـتهدف تجمعا للحوثيين بمديرية 

الحيمة الداخلية غرب العاصمة صنعاء.
وقالـــت المصـــادر إن الغارات اســـتهدفت 
اجتماعا لقيادات حوثية في مدرسة الخميس 
بمنطقة بني يوسف بمديرية الحيمة الداخلية، 
أســـفرت عـــن ســـقوط العشـــرات مـــن القتلى 
والجرحى مـــن الحوثيين لم تعـــرف أعدادهم 

على الفور.
أخـــرى  غـــارات  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
اســـتهدفت مواقع ومخازن ســـالح للحوثيين 
والقوات العســـكرية الموالية للرئيس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالـــح بمديرية خوالن 
جنوب شـــرق العاصمة، كما استهدفت غارات 
أخرى جبل النهدين المطل على دار الرئاســـة 

جنوب صنعاء.
وذكرت المصادر، أن انفجارات عنيفة هزت 
تلك المناطق وشـــوهدت أعمدة الدخان ترتفع 
بكثافة من على المواقع المســـتهدفة. وتشـــن 
مقاتـــالت التحالف العربي بقيادة الســـعودية 

غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين 
وقوات صالـــح منذ عام، اســـتجابة لطلب من 
الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصور الســـتعادة 

الشرعية في البالد.
كما قتل 23 شخصا من مسلحي الحوثيين 
والقوات العســـكرية الموالية للرئيس اليمني 

الســـابق علي عبدالله صالح وجرح العشرات 
جراء قصف شـــنته مقاتالت التحالف العربي 

بمحافظة تعز مساء االثنين.
وفي محافظة البيضاء وســـط اليمن قتل 7 
من الحوثيين، مساء اإلثنين، إثر معارك عنيفة 

مع المقاومة الشعبية.

إسراع الخطى لتحرير صنعاء

آالف عسكري بمساندة 

الميليشيات الشيعية 

يستعدون للمشاركة 

في عملية سامراء
هجمات بغداد.. مؤشر على إنهاك 7

القوات العراقية
ص ٦



} واشــنطن - أفاد آشتون كارتر وزير الدفاع 
األميركي بأنه من املرجح أن تســــتمر بالده في 
تنفيذ ضربــــات جوية ضّد تنظيــــم داعش في 
ليبيــــا لـ“حماية نفســــها ومصاحلها من خطر 

التنظيم“، على حّد قوله.
وســــبق أن أكــــد بيتر كوك املتحدث باســــم 
البنتاغون أن الغارة في صبراتة على الساحل 
الشــــمالي لليبيا لــــن تكون الضربــــة األخيرة 
ضــــّد تنظيــــم الدولة في هذا البلــــد الغارق في 

الفوضى.
وشــــدد وزير الدفاع األميركــــي على أهمية 
تشــــكيل حكومة الوفاق، معتبرا أن ”تشــــكيل 
حكومــــة موحدة تعمل مــــن العاصمة طرابلس 
وحتصل على دعم جميع الفصائل الليبية هو 

مفتاح محاربة داعش“.
وأضــــاف قوله ”يهمنــــا أن نضع ليبيا مرة 
أخرى على الطريق الصحيح لتشــــكيل حكومة 
موحدة تســــتطيع حكم الدولــــة واحلفاظ على 
وحدتهــــا، ويهمنا أال تتحول ليبيــــا إلى دولة 
مضطربة ينعــــدم فيها القانــــون وتوفر أرضا 

خصبة لتنظيم الدولة اإلسالمية“.
وكانت ليبيا شهدت ضربة جوية أميركية، 
مؤخرا، اســــتهدفت معســــكرا تدريبيا لتنظيم 
داعــــش قــــرب صبراتة، وأســــفرت عــــن مقتل 
نحو خمسني مقاتال تونســــيا تابعا للتنظيم. 
واعتبــــرت احلكومــــة الليبية املؤقتة برئاســــة 
عبداللــــه الثني أن قصــــف الطائرات األميركية 
ملدينــــة صبراتــــة يعــــّد انتهاكا لســــيادة ليبيا 
خاصــــة وأنه لــــم يتم التنســــيق أو التشــــاور 
بخصوص تنفيذ غارات جوية ضد التنظيمات 

اجلهادية املتمركزة في ليبيا.
وســــّلطت الضربات اجلوية األميركية في 

ليبيا الضوء على اســــتراتيجية واشــــنطن في 
التعامــــل مع األزمــــات اإلقليميــــة، فمن جانب 
أكــــد باراك أوباما في مناســــبات عديدة رفضه 
التدخل العســــكري في ليبيا مشــــيدا مبا تقوم 
بــــه البعثة األممية من جهــــود لتوحيد الفرقاء 
وتشكيل حكومة وفاق ُتنهي األزمة السياسية، 
ومن جانــــب آخر تقوم أميــــركا بغارات جوية 
ضــــّد كل ما ميكن أن يهدد مصاحلها في ليبيا، 
فغــــارة صبراتة لم تكن األولى حيث ســــبقتها 
غارات أخرى اســــتهدفت بعض مواقع داعش 

في ليبيا.
ويعتبر مراقبون أن جهود القيادة األميركية 
إلحالل الســــالم واالســــتقرار في منطقة متوج 
باإلضطرابات ال ترقى إلى املســــتوى املطلوب 
باعتبار أنها تركّز على العمل العســــكري الذي 
ال يقتــــرن بجهود دبلوماســــية حلــــل القضايا 
السياســــية اجلوهريــــة والتي تعرقل مســــار 

التسوية.
ورفضــــت الواليــــات املتحدة تقــــدمي الدعم 
للجيــــش الليبــــي بقيــــادة خليفة حفتــــر رغم 

حتقيقــــه النتصارات عديدة على محاور القتال 
في بنغازي ودرنة وأجدابيا وقريبا في ســــرت 
وفق ما أكده حفتر في فيديو مت نشره في وقت 

سابق.
وتعالــــت األصوات املناديــــة بضرورة دعم 
اجليــــش الليبــــي في حربــــه ضــــّد التنظيمات 
اجلهادية ورفع حظر األســــلحة عن ليبيا، وهو 
ما لم تستجب له األمم املتحدة العتبارات عّدة 
أهمها أن قرارا مماثال سيكّثف حالة الفوضى 
وســــيحّول ليبيا إلى خّزان لألسلحة التي من 

املرجح أن يستفيد منها املتشددون.
ومــــن جانبــــه أفاد علــــي الزعتــــري، نائب 
املبعــــوث األممي الليبي، ورئيــــس بعثة األمم 
املتحدة للشــــؤون اإلنسانية بليبيا، بأن األزمة 
الليبية تتجه لألســــوأ وأن التدخل العســــكري 
سيفاقم الدمار قائال ”من البداهة أن أي تدخل 
عســــكري، أو اقتتال إذا طال املدنيني فستكون 
لــــه تبعات ســــلبية، املســــألة امللحــــة اآلن هي 

معاجلة سريعة لألزمة اإلنسانية في ليبيا“.
وأوضح الزعتري، في تصريحات صحفية، 

أن ”هنــــاك 435 ألفا أو يزيد من النازحني داخل 
ليبيــــا، و250 ألفــــا أو يزيــــد علــــى األغلب من 
املهاجريــــن أو الالجئــــني القادمــــني من البالد 
احمليطة بها، فضال عن أكثر من مليونني و400 
ألف محتاج إلى وضع غذائي وعناية صحية“.

وأضــــاف أنه ”من 650 إلى 850 ألف مواطن 
ليبــــي يحتاجون إلــــى خدمات ميــــاه وصرف 
صحي أفضل، وتقريبا 97 باملئة من احملتاجني 
إلى مساعدة إنسانية فيها، بحاجة إلى حماية 
مجتمعية كافية“، مؤكدا وجود ”أزمة إنسانية 

متفاقمة، السيما في بنغازي“.
ولفت إلى أنه ”تصله أســــبوعيا من جانب 
منظمــــات غير حكوميــــة ومن الهــــالل األحمر 
الليبي، طلبــــات للتدخل اإلنســــاني“، مضيفا 
”لألســــف الشــــديد، املوارد املالية املتاحة حتى 
اآلن قليلة، فكيف لنــــا أن نتصرف وقد وصلنا 
حتــــى اآلن 4 ماليــــني و400 ألــــف دوالر، بينما 
املطلوب حوالــــي 166 مليــــون دوالر، الطلبات 
تتعاظــــم والتمويل قليل، ممــــا يعني حتما أن 

هناك املزيد من املعاناة اإلنسانية في ليبيا“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال وزير الدفاع التونسي، 
الثالثاء، إن قوات ألمانية ستدرب 

الجيش الليبي في األراضي التونسية 
لمواجهة خطر تنظيم الدولة اإلسالمية 

المتنامي في ليبيا المجاورة.

◄ أعلنت األمم المتحدة أن الجولة 
التي يعتزم أمينها العام بان كي مون 
القيام بها األسبوع المقبل إلى شمال 

أفريقيا للبحث خصوصا في قضية 
الصحراء المغربية لن تشمل المغرب 

خالفا لما كان مقررا في برنامج 
الزيارة األصلي.

◄ أكد بيان صادر عن وزارة الطاقة 
الجزائرية أن المباحثات التي جرت 

في العاصمة الجزائر بين وزير الطاقة 
الجزائري صالح خبري ورئيس 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا 
أمانو تناولت التعاون بين الجزائر 

والوكالة في مجاالت استخدام الطاقة 
النووية ألغراض سلمية وكذا تدريب 

المدربين.

◄ قال رئيس الوزراء الفرنسي 
األسبق، آالن جوبيه، إنه من 

الضروري تشكيل حكومة وفاق 
وطني في ليبيا لتفادي ما وصفه 

بـ”الفوضى“.

◄ أكدت وزارة الداخلية التونسية، 
الثالثاء، أن قواتها الخاصة قتلت 

أربعة مسلحين إسالميين في بلدة في 
وسط البالد أثناء اشتباكات في وقت 

متأخر ليل االثنين.

◄ حذر األمني العام لألمم املتحدة، 
بان كي مون، الثالثاء، من غموض 

املستقبل السياسي في ليبيا، 
متهما العديد من القادة السياسيني 

والعسكريني بـ”عرقلة اجلهود املبذولة 
من أجل املضي بالبالد إلى املرحلة 

التالية من انتقالها الدميقراطي“.

باختصار

واشنطن: غارة صبراتة لن تكون األخيرة ضد داعش ليبيا
 [ نائب كوبلر يؤكد أن التدخل العسكري سيفاقم الدمار
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} تونــس – أّكدت قيادات مـــن النقابة الوطنية 
لقـــوات األمن الّداخلـــي بتونس أنه ”يشـــرفها 
املثول أمام القضاء في سبيل الّدفاع عن قضايا 
رجـــال األمن وكرامتهـــم،“ وذلك بعـــد أن قامت 
احلكومة مبقاضاة عدد من قياداتها، على خلفية 
ما اعتبرته ”اقتحام عناصر من األمن التونسي 
مقّر رئاسة احلكومة وترديد شعارات سياسية، 

والتلفظ بعبارات متس من هيبة الدولة“.
وقال الّناطق الّرســـمي باسم النقابة شكري 
حمادة، خـــالل مؤمتر صحافـــّي، إّن ”احلكومة 
تتهمنا بالتمـــرد والعصيان ونحن نقول لها إّن 
بالبالد قضاء مســـتقال لدينـــا الثقة فيه، ونحن 

مستعدون للوقوف أمامه“.
كما طالب حمادة احلكومة ”بتحسني الوضع 

املادي واالجتماعـــي لألمنيني وبضرورة حتمل 
مســـؤوليتها في ذلـــك، فضال عن مدنـــا بنتائج 
األبحاث في خصوص العمليات اإلرهابية الّتي 

راح ضحيتها عدد من العناصر األمنية“.
وقبـــل أيـــام تقدمـــت احلكومة التونســـية 
بشـــكوى إلـــى وكيـــل اجلمهوريـــة باحملكمـــة 
االبتدائيـــة (النائـــب العـــام)، ضـــد مســـؤولي 
النقابة، متهمة إياهم بالـ“املساس بهيبة الدولة 

ومؤسساتها“.
وتظاهر املئات من عناصر األمن التونســـي، 
احلكومـــة،  قصـــر  أمـــام  املاضـــي،  اخلميـــس 
الصيـــد،  احلبيـــب  الـــوزراء  رئيـــس  ملطالبـــة 
حتســـني  بخصـــوص  ملطالبهـــم  باالســـتجابة 
أوضاعهـــم االجتماعية، وزيادة رواتبهم. واتهم 

املتظاهـــرون احلكومة التونســـية بـ“املماطلة“ 
وعـــدم االســـتجابة ملطالبهـــم التـــي وصفوها 

بـ“الشرعية“.
واســـتنكر متابعـــون ما قامت بـــه النقابات 
األمنيـــة واعتبرته متردا علـــى الدولة، رافضني 
أن يتخذ األمنيـــون مطالبهم االجتماعية ذريعة 
لضرب هيبة الدولة في ظل التهديدات اإلرهابية 

املتصاعدة.
وأفـــاد النقابـــي األمنـــي بأن اخلـــالف مع 
احلكومة ”يكمن كذلـــك في مّدة التفاوض فنحن 
نطالب بـــأن يكون التفاوض على ســـنة واحدة 
وليس على 4 سنوات كما تريد احلكومة لندخل 
بعدهـــا فـــي مرحلة الســـلم االجتماعّيـــة كبقية 

النقابات“.

ويضيـــف الناطق باســـم النقابـــة ”األمني 
يعمـــل مبعدل 19 أو20 ســـاعة يوميـــا وواجب 
الدولـــة أن توفر لـــه وضعا اجتماعيـــا وماديا 

مقبوال“.
وتأسســـت الّنقابـــة الوطنية لقـــوات األمن 
الّداخلـــي في ينايـــر 2011 وتضـــم حاليا أكثر 
من 43 ألف منخرط، بحســـب الّناطق باســـمها. 
ويبلغ الراتب الشهري لعنصر األمن في تونس 
قرابة 560 دينارا (حوالي 280 دوالرا) شـــهريا. 
وخصصـــت تونس نحو 20 باملئة من موازنتها 
لسنة 2016، والبالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 
مليـــار دوالر)، لقطاعي الدفـــاع (وزارة الدفاع)، 
واألمـــن (وزارة الداخليـــة)، وفقا ملا أعلنه وزير 

املالية سليم شاكر في وقت سابق.

نقابة األمن الداخلي والحكومة التونسية: هل يحسم القضاء الخالف

أعطت الفوضى املستشرية في ليبيا تنظيم 
الدولة اإلسالمية مساحة للتوسع والتغّول 
وهــــــو ما دفع الواليات املتحدة إلى التدخل 
ــــــر القيام بغارات  ــــــة مصاحلها“ عب لـ“حماي
ــــــم في صبراتة والتي لن  جوية ضد التنظي
تكون األخيرة حســــــب تأكيدات رسمية من 

البنتاغون.

أخبار

تحويل مدافع العالم الى اإلتجاه الصحيح

{ ألمانيـــا والواليـــات المتحدة ستشـــاركان في تركيز نظام مراقبة على طول الحدود التونســـية 

األمر الذي سيمكننا من تأمينها من خطر اإلرهاب}.

فرحات احلرشاني
وزير الدفاع التونسي

{الشـــباب هم من يدافعـــون عن الديمقراطية في المغرب، ممـــا يفرض ضرورة تواجدهم 

في المؤسسات، الثالثون مقعدا المخصصة للشباب قليلة وال تحقق الهدف المطلوب}.

إلياس العماري
أمني عام حزب األصالة واملعاصرة في املغرب

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - أقـــدم وزيـــر العـــدل واحلريـــات 
مصطفـــى الرميد، على إعادة مشـــروع القانون 
اجلنائـــي إلـــى األمانـــة العامـــة للحكومة في 
صيغتـــه اجلديـــدة وذلـــك بعد تعديـــل عدد من 
فصولـــه، بعدمـــا تعالـــت أصـــوات معارضي 
املســـودة التـــي اعتبـــرت أن املســـودة حتمل 
تراجعـــات خطيرة علـــى املســـتوى احلقوقي، 

والتي أثارت جدال كبيرا في البالد.
وقال وزير العدل واحلريات مصطفى الرميد 
إنـــه ”مت وضع القوانـــني لدى األمانـــة العامة 
للحكومة ومت تقدمي تعديالت في املشروع، بعد 
أخـــذ آراء املهتمني مبجال العدالة، وبعد ضغط 

الزمن التشريعي“.
أن  صحفيـــة،  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
جديـــدة  مبقاربـــة  جـــاء  اجلنائـــي  ”القانـــون 
وتشـــاركية، ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار تنزيـــل 
مقتضيات الدستور وتقوية احلماية القانونية 

والقضائية لألفراد“.
من جهته قال أحمد الهايج رئيس اجلمعية 
املغربية حلقوق اإلنســـان لـ“العرب“، ”نحن لم 
نطلـــع بعد علـــى التعديالت اجلديـــدة، ولكننا 
نرحب بأي تعديـــل يكون في إطار إلغاء عقوبة 
اإلعـــدام،  وإلغـــاء كل الفصـــول التـــي تضرب 

احلريات الفردية“.
وأضاف الهايج ”نحن نريد مسودة تتوافق 
مـــع املقتضيات الدســـتورية، وحتتـــرم حقوق 
اإلنسان وتنســـجم مع االتفاقيات الدولية التي 
صـــادق عليها املغرب، وتتوافـــق مع توصيات 

هيئة اإلنصاف واملصاحلة“.
في نفس الســـياق، قالت جميلة الســـيوري 
عضو املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ورئيسة 
جمعية عدالة من أجل احلق في محاكمة عادلة، 
في تصريـــح لـ“العـــرب“، إن ”مراعاة احلريات 
العامة والفردية من مطالبنا األساســـية، ونحن 
ننتظر تعديالت جديدة تهـــم القانون اجلنائي 

تعتمد مقاربة حقوقية“.
هـــذا وكانـــت مســـودة القانـــون اجلنائي 
التـــي أعلنـــت عنهـــا وزارة العدل فـــي مارس 
2015، قـــد أثـــارت طوال األشـــهر املاضية جدال 
باملغرب، بســـبب مـــا اعتبرته بعـــض الهيئات 
القضائيـــة محاولة من وزير العـــدل للتضييق 
على احلريات. ومن املنتظر أن يتجدد السجال 
باملغـــرب مـــرة أخرى، حـــول التعديـــالت التي 
ستدخل على املســـودة لتنطلق اجلولة الثانية 
من نقاش مجتمعي يهم كل اجلوانب احلياتية 

للمواطن املغربي.

تعديالت جديدة على 

القانون الجنائي المغربي

 آشتون كارتر:

سنستمر في استهداف 

داعش بليبيا لحماية 

مصالحنا

} وزير الداخلية التونســـي الهادي مجدوب ونظيره األملاني توماس دي مايتســـيره يتفقدان، الثالثاء، معدات عســـكرية وفرتها أملانيا ملساعدة 
تونس في مراقبة حدودها في ظل تصاعد التهديدات اإلرهابية.

معارضو البوليساريو 

يطالبون بلقاء بان كي مون

} تنــدوف (الجزائــر) - طالبـــت حركة خط 
الشهيد املنشـــقة عن قيادة جبهة البوليساريو 
االنفصاليـــة األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون الذي من املقـــرر أن يزور مخيمات تندوف 
آخر األسبوع اجلاري، باالستماع إلى املنشقني 
”املتضررين من النزاع الصحراوي“، حســـب ما 

جاء في بيان رسمي للحركة.
وأكـــد املنضـــوون حتت لواء خط الشـــهيد 
في بيانهم أن ”قيادة البوليساريو مجرد أفراد 
متمسكني بالســـلطة يتاجرون مبعاناة األهالي 
في املخيمات، وكل يوم أو شـــهر أو ســـنة متر، 
من دون حل لهذا النزاع، يعد جرمية إنســـانية 
بحق النســـاء والكهول واألطفال الذين يعانون 

حتت اخليام منذ أكثر من أربعني سنة“.
ومعلـــوم أن حركـــة خـــط الشـــهيد بقيادة 
احملجوب السالك ترفض أطروحة البوليساريو 
االنفصالية وتعارض قراراتها وتطالب بتغيير 

قيادتها.
وتعيـــش جبهـــة البوليســـاريو علـــى وقع 
خالفـــات عميقة بـــني قيادييها بســـبب قرارات 
عبدالعزيز وتسييره للجبهة، حيث يطالب عدد 
منهم مبواصلة نفس السياســـة التي ينتهجها 
عبدالعزيـــز منذ الســـبعينات، في حني يشـــدد 
املعارضـــون لهذا النهج على ضـــرورة التغيير 
واالرتقاء بامللـــف الصحراوي إلى أبعاد أخرى 

قد تربك احلكومة اجلزائرية.



}  نريويب - بدأ المسؤولون في عدة مطارات 
أفريقيــــة برفع درجــــة التشــــديد األمني لقطع 
الطريــــق أمام اإلرهابيين بســــبب ما تردد من 
حــــول خطة تعدها حركة  معلومات ”خطيرة“ 
الشباب الصومالية للقيام بهجمات انتحارية 

بطريقة مختلفة.
وكشــــفت مذكرة ســــرية نشــــرتها صحيفة 
اإلندبندنت البريطانيــــة، الثالثاء، عن ابتكار 
حركة شباب المجاهدين الصومالية المتطرفة 
ألســــاليب جديدة لتنفيذ هجماتها في أفريقيا 

خالل الفترة المقبلة باستخدام الطائرات.
وتنــــوي الجماعــــة المرتبطــــة بالقاعــــدة 
وشهدت عدة انشــــقاقات في صفوفها تفجير 
عــــدد من الطائرات وهــــي رابضة على األرض 
على عكس ما هو معتاد في السابق بتفجيرها 

وهي تطير.

وتشير المذكرة االســــتخباراتية المسربة 
من ســــلطات مطار العاصمة الكينية نيروبي، 
إلــــى بدء الحركة فــــي تدريــــب 11 متطرفا في 
الصومــــال على القيــــام بعمليــــات انتحارية 
فــــي المطــــارات الدوليــــة في عدد مــــن الدول 

األفريقية.
وبينمــــا تتركــــز المطــــارات المســــتهدفة 
باألساس في كينيا المجاورة، تؤكد السلطات 
األمنيــــة الكينية صحة الوثيقة، مشــــيرة إلى 
أنهــــا تلقت تحذيرات بالفعــــل في هذا الصدد 

من الجماعة اإلرهابية المنشقة عن القاعدة.
وقــــد تم إرســــال الوثيقــــة المســــربة إلى 
جميــــع المطــــارات الموجــــودة فــــي كينيــــا، 
وُذكــــر فيها أن أفرادا مــــن الجماعة اإلرهابية 
ينوون تفجير أنفســــهم في المطار فور هبوط 
الطائــــرات، بهدف زيــــادة الخســــائر المادية 

والبشرية.
وتوقعــــت الوثيقة أن يتــــم تنفيذ عدد من 
هذه الهجمات اإلرهابية خالل مارس الجاري، 
كمــــا لفتت الوثيقة إلى اســــتهداف 5 مطارات 
مبدئيا، وهي مطار جومو كينياتا، وويلسون، 
إضافــــة إلى 3 مطــــارات ناحية الســــاحل من 
بينهــــا مطــــاري ”أم أو أي“ و“أم أي إيــــه“ في 

مومباسا.

ويقــــول خبراء فــــي الجماعــــات اإلرهابية 
إن هذه األســــلوب قد يفاجئ المســــؤولين في 
المطارات إن لم يحكموا السيطرة على الوضع 
وفي حال حــــدوث عمليات من هذا النوع، فقد 

تتسبب في حصول كوارث ال حصر لها.
وتخشى دول أفريقية تنشط على أراضيها 
جماعات متطرفة من استخدام هذا النمط من 
العمليات، إذ يؤكد مراقبون أن تأمين البعض 

من المطارات يبدو هشا نوعا ما.

ويعتبــــر تنظيــــم القاعــــدة أول الحــــركات 
المتشــــددة التي استخدمت الطائرات المدنية 
فــــي عملياتهــــا االنتحارية ولعــــل أحداث 11 
ســــبتمبر 2001 الشــــهيرة أبرز دليل على ذلك. 
كمــــا أن تنظيــــم الدولة األســــالمية المتطرف 
بــــدأ فــــي اعتماد هــــذه الطريقة، حيــــث تبنى 
تفجير طائرة روسية أواخر أكتوبر الماضي، 
فــــوق ســــيناء المصريــــة راح ضحيتهــــا 224 

شخصا.

}  كواالملبــور- نــــدد مكتــــب رئيــــس الــــوزراء 
الثالثــــاء،  عبدالــــرزاق،  نجيــــب  الماليــــزي 
باالتهامات التــــي طالته بأنــــه تقاضى مئات 
الماليين من الدوالرات بـ“مؤامرة تســــتهدف 

إرغامه على التنحي عن السلطة“.
وجــــاء ذلك بعدمــــا كشــــفت صحيفة وول 
األمــــوال  أن  األميركيــــة،  جورنــــال  ســــتريت 
المودعــــة فــــي الحســــابات البنكيــــة لرئيس 
الــــوزراء الماليــــزي تصــــل إلى مليــــار دوالر، 
أي أكثر مما أشــــارت إليه التحقيقات بشــــأن 

صندوق تنمية ماليزيا.
وقــــال مكتبه فــــي بيان ”إنهم يســــتمرون 
(الصحيفــــة) فــــي تكــــرار االدعــــاءات القديمة 

نفســــها مــــن دون تقديم أي دليل. يســــتمرون 
في االســــتناد إلى مصادر مجهولة قد ال تكون 
موجودة فعال ويستمرون في تجاهل الوقائع 

الرئيسية“.
ونقلت وكالــــة رويترز عن تحقيق خارجي 
أشــــار إلى أن أكثر من مليار دوالر أودعت بين 
عامــــي 2011 و2013 في حســــابات ربما تكون 
سرية، أي أكثر بكثير من المبلغ الذي ورد في 
الســــابق وهو 681 مليون دوالر، والذي تلقاه 
من الســــعودية، التي يزورها حاليا، في شكل 

هبة.
ويواجــــه عبدالرزاق، الذي يتولى رئاســــة 
الحكومة منــــذ 2009، وضعا حرجا منذ صيف 

العام الماضي في بلد يمر باستقرار سياسي 
واقتصــــادي الفت، لورود اســــمه فــــي قضية 
اختالس أموال واسعة تتعلق بصندوق تنمية 

ماليزيا السيادي.
وفــــي حين تقــــول الصحيفــــة إن محققين 
دوليين يعتقدون أن قسما كبيرا من المبلغ من 
أموال الصنــــدوق الحكومي، لكنهم لم يعلنوا 
مصدر األموال األخرى أو ماذا حدث لها، حيث 
نقلت رويترز عــــن الصندوق الماليزي، أنه لم 
يــــودع أي مبالغ في الحســــابات الشــــخصية 

لرئيس الوزراء.
وتحوم حول هذا السياســــي منذ سنوات 
الكثير من الشبهات حول حصوله على أموال 

من صفقات ســــالح مشــــبوهة تتعلق بشــــراء 
طوافات ومقاتالت سوخوي وغواصات.

وتطالب المعارضة منذ تفجرت الفضيحة 
باســــتقالته مــــن منصبه، لكنه ال يــــزال يتمتع 
بتأييــــد من كبار زعماء االئتــــالف الحاكم، بل 
حتى رئيس الوزراء الماليزي األسبق مهاتير 
محمد، الذي يعد من أشــــد منتقديه، يعتقد أنه 

من الصعب تنحيته من منصبه.
وهــــزت الفضيحــــة ثقة المســــتثمرين في 
ماليزيــــا، ثالث أكبر قوة اقتصادية في جنوب 
شــــرق آســــيا، كما هــــزت ثقــــة الماليزيين في 
االئتالف الحاكم الذي يقــــوده حزب المنظمة 

الوطنية المتحدة للماليو.

} واشــنطن- بعــــد أن أكد الســــفير األميركي 
الســــابق في العراق وســــوريا ريان كروكر أن 
أزمة الالجئين الحالية هي األخطر منذ انتهاء 
الحــــرب العالميــــة الثانية، اعتبــــر أن التدفق 
المحتمــــل للمالييــــن من النازحيــــن الجدد قد 

يشكل مشكلة حقيقة لم تكن في الحسبان.
وقــــال كروكــــر إن ”أزمــــة اللجوء ليســــت 
مشــــكلة للشرق األوســــط وال ألوروبا فحسب، 

وإنما مشكلة للعالم وللواليات المتحدة“.
وتقود ألمانيا جهودا مضنية منذ تفّجرت 
األزمة بشــــكل الفت قبل ســــنتين فــــي محاولة 
منها لجــــر حلفائها إلى اعتمــــاد خطة دولية 
تحد من مخاطر اســــتمرار هذا الوضع إلى ما 

ال نهاية.
وعّبر وزيــــر الخارجية األلمانــــي فرانك-
فالتر شــــتاينماير لوســــائل إعالم ألمانية عن 
صدمته حول ما آلــــت إليه األوضاع، وقال إن 
”اإلجراءات المنفردة لمواجهة أزمة الالجئين 
لــــن تؤدي إلى حــــل“، في حيــــن اعتبر نظيره 
األميركــــي جــــون كيــــري أن أزمــــة الالجئين 

عالمية.
وإلــــى جانب االنتقــــادات الموجهة إلدارة 
الرئيــــس األميركــــي باراك أوباما منذ أشــــهر 
لرفضها أي تدخل عســــكري واسع النطاق في 
سوريا، يبدو أن واشنطن أصبحت اآلن تحت 

ضغوط أكبر من أي وقت سابق.
ويقــــول مراقبــــون إن مــــرد ذلــــك الخوف 
يعود باألســــاس إلى عدم مسارعتها لمساعدة 
حلفائها األوروبيين وتركيــــا واألردن ولبنان 
الغارقين تحت تدفــــق المهاجرين والالجئين 

بسبب الصراع في سوريا.
لكن األخطر من ذلك أن هذا الدبلوماســــي 
الســــابق يعبر عن قلق مســــؤولين أميركيين 
تحدثوا في األســــابيع الماضيــــة في مجالس 
خاصــــة عــــن تهديد لـ“وجــــود“ أوروبــــا، كما 
أنه يخشــــى من أن يؤدي ”تدفــــق المهاجرين 

إلــــى تفــــكك االتحــــاد األوروبي بصفتــــه بنية 
سياسية“.

وحــــذر كروكر من أن الــــدول ”الواقعة في 
الخطــــوط األماميــــة، تركيــــا واألردن ولبنان، 
تواجه مخاطر بأن تتزعزع“ خصوصا بعد أن 
أصدر، في وقت سابق، العاهل األردني الملك 
عبداللــــه الثاني الذي تســــتقبل بــــالده مئات 
اآلالف من السوريين، تحذيرا في هذا الصدد.

الســــابق  األميركــــي  الســــفير  ويطالــــب 
الحكومة األميركية بتنظيم ”قمة عالمية حول 
المهاجريــــن“ في أســــرع وقت ممكــــن ألنه ”ال 
المنطقة (الشرق األوسط) وال أوروبا يمكنهما 

تجاوز“ هذه األزمة.
كما انتقــــد إدارة أوباما ”بعدم إبداء حس 
قيادة“، فــــي حين أن الواليــــات المتحدة فقط 

”يمكنها إحداث فرق“ في تسوية األزمة.
يأتي ذلك فيما أعربت المفوضية األوروبية 
عن قلقهــــا حيال الحوادث علــــى الحدود بين 
اليونان ومقدونيا، حيث استخدمت السلطات 
المقدونيــــة الغاز المســــيل للدمــــوع، االثنين، 

لمنع مئات المهاجرين من الدخول.
وبعد النمســــا التي كانت أول بلد يفرض 
نظــــام الحصص، قررت كرواتيا وســــلوفينيا 
من االتحــــاد األوروبي، إضافة إلــــى مقدونيا 
وصربيا، األســــبوع الماضــــي، الحد من عدد 
المهاجرين الذين يســــمح لهــــم بالدخول إلى 

أراضي هذه الدول.
وتدافــــع اإلدارة األميركيــــة، المتهمــــة من 
قبــــل معارضيهــــا بانتهاج سياســــة خارجية 
”انعزاليــــة“ حيــــال العالــــم العربــــي وأوروبا 
وعدم الرغبة فــــي التدخل في نزاعات إقليمية 
مســــلحة، بحــــدة عــــن تحركها الدبلوماســــي 

واإلنساني في سوريا.
وأقر وزير الخارجية األميركي جون كيري، 
االثنين، للمــــرة األولى بأن أزمــــة المهاجرين 
وليس فقط ”إقليميا“  تشــــكل ”تحديا عالميا“ 
للشرق األوسط وأوروبا. وقال إن ”هذه األزمة 
أصبحت تشــــكل اختبارا لنا جميعا وليســــت 

مشكلة طرف آخر“.
وفــــي مواجهــــة كونغــــرس يســــيطر عليه 
الجمهوريون، أشاد كيري الذي تولى بالتعاون 
مع روســــيا رعايــــة وقــــف إطالق نــــار ونقل 

مساعدات إلى سوريا، األسبوع الماضي، بأن 
واشنطن تظل ”أكبر جهة مانحة“ للمساعدات 
اإلنســــانية إلى سوريا مع تقديم ”أكثر من 5.1 

مليار دوالر“ خالل خمس سنوات.
وكان أوبامــــا قد تعهــــد الخريف الماضي 
بــــأن تســــتقبل بالده مئــــة ألف الجــــئ من كل 
الجنســــيات مع نهاية ســــبتمبر القادم بينهم 
عشرة آالف سوري. وبالنسبة إلى سنة 2016، 
تمكن 942 ســــوريا فقط من تجاوز اإلجراءات 
الالزمــــة لدخول األراضي األميركية، بحســــب 

األرقام الرسمية.
وقال أريك شــــوارتز، المســــؤول السابق 
في مجلس األمن القومــــي في البيت األبيض 
والمســــؤول الســــابق فــــي وزارة الخارجيــــة 
لسياسة الالجئين والهجرة، ”ال يمكن ممارسة 

قيادة إذا لم يكن الشخص قائدا“.

ووجهــــت منظمة هيومن رايتس فيرســــت 
األميركية االنتقادات نفســــها مؤكدة ضرورة 
”تولي الواليــــات المتحدة دور قيــــادة“، وذلك 
فــــي تقرير حــــول ”تدهور وضــــع المهاجرين 
الســــوريين“. ونــــددت معدة التقريــــر أليانور 
أيســــر بـ“الفشل في تســــوية أزمة المهاجرين 
التــــي تقــــوض المصالــــح القوميــــة للواليات 
المتحــــدة وتهدد اســــتقرار دول في الخطوط 

األمامية وتساهم في تفكك أوروبا“.
وطالبت الحكومة األميركية بتحديد هدف 
استقبال مئة ألف سوري في 2017، وهو تعهد 
يتطابــــق أكثر مــــع تقاليد القيــــادة األميركية 
ومصالــــح األمــــن القومــــي. وباإلضافــــة إلى 
ذلك، فإن شــــوارتز قال إن ”مثل هذه المبادرة 
ستشــــجع أيضا دوال أخرى علــــى بذل جهود 

أكبر“.

وفــــي خضم ذلــــك، أعلنــــت مفوضية األمم 
المتحدة لالجئين أن أكثر من 131 ألف مهاجر 
وصلوا إلى أوروبا عبر المتوســــط منذ مطلع 
يناير الماضي، أي مــــا يفوق العدد اإلجمالي 
للذين ســــجلوا فــــي النصف األول مــــن العام 

الماضي.
ومن المقرر عقد قمة طارئة في بروكســــل، 
اإلثنيــــن القادم، لبحــــث أزمــــة الالجئين بين 

االتحاد األوروبي وتركيا.

تواجه الواليات املتحدة ضغوطا كبيرة لقيادة تسوية دولية طارئة ألزمة الالجئني السوريني 
التي قد تؤدي، بحســــــب اخلبراء، إلى انهيار دول في الشرق األوسط واالحتاد األوروبي 

ترزح حتت هذا العبء غير املسبوق.

حذر خبراء من أن احلركات املتشددة في أفريقيا، وال سيما حركة الشباب، قد تعمل على 
تغيير منط عملياتها في املناطق التي تنشط فيها إن لم تتحرك الدول لوضع خطة محكمة 

للتصدي لذلك.

للمشاركة والتعقيب
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ضغوط على واشنطن لمنع انهيار أوروبا تحت عبء الالجئين
[ تبني إجراءات فردية لن يحل أزمة المهاجرين [ المخاوف تتصاعد من كارثة تفاقم النازحين السوريين

العبور مسألة وقت

املطارات.. خطة املتطرفني البديلة

◄ قالت صحيفة ”ليكو“ 
البلجيكية، الثالثاء، إن وحدات 

مكافحة اإلرهاب البلجيكية كانت 
على علم تام بتخطيط األخوين 

صالح عبدالسالم وإبراهيم 
عبدالسالم لتفجيرات باريس في 

نوفمبر الماضي.

◄ أعلنت االستخبارات الهولندية، 
الثالثاء، أنها تحقق في تقارير عن 

إعدام تنظيم الدولة اإلسالمية 8 
مواطنين هولنديين في سوريا بعد 

محاولتهم ترك صفوف التنظيم، 
الذي كانوا انضموا إليه.

◄ أفاد بيان صادر عن مكتب 
حاكم محافظة شرناق في جنوب 

شرق تركيا بأنه تم رفع الحظر 
المفروض على بلدة جيزرة بصورة 

جزئية، وسط استمرار العمليات 
العسكرية التركية ضد األكراد.

◄ دعا وزير الخارجية الروسى 
سيرجي الفروف، إلى عقد اتفاق 

دولى جديد للتصدي إلى استخدام 
داعش لألسلحة الكيميائية، مطالبا 
بإغالق الحدود بين سوريا وتركيا 
بهدف قطع التمويل عن الجماعات 

المتطرفة.

◄ احتجزت قوات خفر السواحل 
اليونانية قبالة سواحل جزيرة 
كريت، الثالثاء، سفينة محملة 

بست حاويات تحتوي على أسلحة 
قادمة من مدينة مرسين التركية، 

وهي سفينة شحن كانت ترفع علم 
دولة توغو.

◄ نشرت وزارة الخارجية 
األميركية دفعة من رسائل 

المرشحة الديمقراطية للرئاسة 
األميركية هيالري كلينتون في 

بريدها اإللكتروني الخاص بين 
2009 و2013، عندما كانت وزيرة 

للخارجية.
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أخبار

الشباب الصومالية تنتهج أسلوبا جديدا لتنفيذ هجماتها في أفريقيا

باختصارفضيحة فساد جديدة تضرب رئيس وزراء ماليزيا

«أخشى أن يظن ترامب وبوتني أنهما سيصبحان بعد ذلك سيدي العالم بعد أن أعرب املرشح 

األميركي تعاطفه مع الرئيس الروسي. آمل أن تفوز هيالري كلينتون بالرئاسة». 

إملار بروك  
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في البرملان األوروبي

«حصد التيار اإلصالحي ألغلب األصوات في االنتخابات التشـــريعية، يأتي نتيجة اعتراض الشـــعب 

اإليراني على أداء األصوليني، وهو تعبير عن رغبتهم في اإلصالح».

محمد رضا تابش
نائب إصالحي إيراني

فرانك-فالتر شتاينماير:

اإلجراءات المنفردة 

لمواجهة األزمة لن تؤدي 

إلى حل جذري للوضع

جون كيري:

أزمة المهاجرين تشكل 

تحديا عالميا وليس فقط 

للشرق األوسط وأوروبا

قدرة  في  يشككون  مراقبون 

تأمني  على  أفريقية  دول  عدة 

املطلوب  بالشكل  مطاراتها 

للتصدي لعمليات محتملة

◄



أمحد رشيد وسيف محيد

يقـــول بعض القادة العســـكريني  } بغــداد – 
ومســـؤول إقليمي إن الهجمات الدموية التي 
يشـــنها منذ شـــهور تنظيم الدولة اإلســـالمية 
علـــى العاصمـــة العراقية وحولهـــا قد تكون 
مؤشـــرا علـــى أن القـــوات العراقيـــة أنهكها 
انتشـــارها على مســـاحة كبيرة بعد ما حققته 
من انتصارات في اآلونة األخيرة واستردادها 

أراضي من التنظيم.
وكانت القـــوات العراقية املدعومة بغارات 
جويـــة تشـــنها طائرات حتالف دولـــي بقيادة 
أميركية قد اســـتعادت مدينة بيجي الشمالية 
في أكتوبر املاضي والرمادي الواقعة على بعد 
100 كيلومتـــر إلى الغرب مـــن بغداد في نهاية 
العام املاضـــي، لكن القادة العســـكريني قالوا 
إن تصميـــم احلكومة على التحرك الســـترداد 
مدينة املوصل معقل التنظيم في شمال البالد 
هذا العام حال دون تعزيز املكاسب العسكرية 
التي حتققت على املشارف الشمالية والشرقية 

ملدينة الرمادي.
وقـــال القادة إن ذلك ســـمح ملقاتلي الدولة 
اإلســـالمية بإعـــادة التجمع واالســـتمرار في 
إرسال األســـلحة من عمق ”دولة اخلالفة“ إلى 
الفلوجة والكرمة غربي بغداد مباشـــرة اللتني 
قال مســـؤولون أمنيون إن منفـــذي الهجمات 

التي وقعت يوم األحد انطلقوا منهما.

أمن العاصمة

أســـفر هجوم انتحاري مزدوج نفذه أربعة 
انتحاريـــني بأحزمـــة ناســـفة في حـــي مدينة 
الصدر في بغداد عن سقوط 78 قتيال. كما أعلن 
تنظيم الدولة اإلســـالمية أنه كان وراء هجوم 
وقع على مواقع للشرطة واجليش في ضاحية 
أبو غريب الغربية أســـفر عن مقتل 24 فردا من 
قـــوات األمن مـــن بينهم ضابطـــان كبيران في 
اجليش العراقي وخمســـة عســـكريني، وأتاح 
ملقاتلي التنظيم الســـيطرة على أكبر صومعة 

للحبوب في البالد معظم ساعات اليوم.
وقال مســـؤولون عراقيون ومتحدث باسم 
التحالـــف الذي تقـــوده الواليـــات املتحدة إن 
الهجمات على بغداد تهـــدف، في املقام األول، 
إلى رفع احلالـــة املعنوية ملقاتلي التنظيم بعد 
ما خسروه من أراض في الرمادي قبل شهرين.

لكـــن الهجمات أثارت تســـاؤالت عن األمن 
في العاصمة التي يعيـــش فيها أربعة ماليني 
نســـمة وقـــدرة احلكومة على خـــوض معركة 
املوصـــل هـــذا العـــام دون الســـماح للمناطق 
التـــي مت اســـتردادها بالوقـــوع فـــي أيـــدي 
التنظيـــم مرة أخـــرى. وتعد مدينـــة الفلوجة 
الواقعة على مســـافة 50 كيلومترا إلى الغرب 
والتي حتاصرها القوات العراقية منذ أشـــهر 
أقـــرب مواقع الدولة اإلســـالمية لبغداد. وقال 
مســـؤولون إن منفذي الهجمـــات التي وقعت 
األحـــد متكنوا من اختراق دفاعات اجليش في 

تلك املنطقة وفي محيط منطقة الكرمة.
وقال اثنـــان من ضباط اجليـــش العراقي 
يرابطان قرب الرمـــادي إن نقص القوات أدى 
إلـــى إبطـــاء تقدم اجليـــش بدرجـــة كبيرة في 
الضواحي الشمالية والشـــرقية للمدينة. وقد 
مت نشر معظم قوات مكافحة اإلرهاب اخلاصة 
التـــي كانت رأس احلربة في عملية اســـتعادة 
املدينـــة فـــي مواقـــع أخـــرى واســـتبدلت بها 

وحدات أقل كفاءة من اجليش والشرطة.
وقـــال ضابـــط برتبـــة عقيـــد مـــن الفرقة 
التاســـعة مســـتخدما اســـما شـــائعا لتنظيم 
الدولة اإلسالمية ”بعد االستيالء على الرمادي 
خفتـــت العمليات العســـكرية. وكان ذلك خطأ 
تكتيكيـــا ألنـــه أتـــاح ملقاتلي داعـــش الفرصة 
اللتقاط األنفـــاس وإعادة التجمـــع“. وأضاف 
”نحن بحاجـــة إلى املزيد من التعزيزات لســـد 
الفجوة التي تركتها قوات مكافحة اإلرهاب إذا 

كنا نريد احلفاظ على الزخم“.
كمـــا انتقـــد العقيد قرار احلكومة بحشـــد 
املئات من اجلنود هذا الشـــهر وإرســـالهم إلى 
مخمور وهي قاعدة تقع جنوبي املوصل. وقال 
”كل جنـــدي ضـــروري لتطهير جيـــوب داعش 
الباقيـــة من املناطـــق الريفية حـــول الرمادي. 

وهذا ما أسميه تخبط تكتيكات اجليش“.
وقال فاضل أبو رغيف احمللل األمني الذي 
يعمل في بغـــداد إن هجوما من جانب القوات 
العراقية اســـتمر تسعة أشـــهر في الكرمة ”لم 
يحقـــق أي نصـــر يســـتحق الذكر“ ما ســـمح 
ملقاتلي الدولة اإلســـالمية هناك بشـــن هجوم 

على أبو غريب.
وقال املتحدث العســـكري العراقي العميد 
يحيى رســـول إن العـــراق لديه مـــا يكفي من 
القـــوات للعمليـــات علـــى جبهـــات متعـــددة. 
وأضـــاف في حديث صحافـــي ”نحن لن نهمل 
شـــيئا. كل شـــيء مخطـــط لـــه. فهنـــاك قيادة 
العمليـــات املشـــتركة وجلنـــة للتخطيط تضم 
ضباطا كبارا على مســـتوى عـــال من الكفاءة 

ونحن نعمل على وضع اخلطط“.
ويقـــول فالـــح العيســـاوي نائـــب رئيس 
املجلس احمللي فـــي محافظة األنبار التي تقع 
فيهـــا مدينتا الرمادي والفلوجة إن هجوم أبو 
غريـــب يجب أن يكون إنذارا للحكومة ملراجعة 

تأمـــني العاصمة. وأضـــاف ”عندما يســـيطر 
مقاتلو داعش علـــى منطقة على بعد 15 دقيقة 
بالسيارة من بغداد فهذا يعني أن هناك أخطاء 

أمنية خطيرة حتتاج إلى معاجلتها“.
الدولـــة  تنظيـــم  هـــدد  شـــهرا   20 وقبـــل 
اإلســـالمية باجتياح بغداد خـــالل تقدمه عبر 
املناطق الشـــمالية والغربية مـــن العراق بعد 
عبور احلدود الســـورية لكن العاصمة شهدت 
هدوءا نسبيا منذ ذلك احلني. وقالت السلطات 
هذه األيـــام إنها تعيد تنظيم احلواجز األمنية 
وتســـد الثغرات في محيـــط بغداد في محاولة 

ملنع وقوع املزيد من هجمات املتشددين.
وفـــي هجـــوم أبو غريـــب قال مســـؤولون 
أمنيون إن املســـلحني تســـللوا إلى املدينة من 
الكرمة والفلوجة باســـتخدام سيارات رباعية 
الدفـــع حتـــى يســـتطيعوا اســـتخدام الطرق 
الترابية وتفادي اكتشـــافهم مـــن قبل القوات 
العراقية. وبحلول مســـاء األحد كانت القوات 
العراقية قد اســـتعادت الســـيطرة تقريبا على 
أبـــو غريب مبـــا في ذلـــك صومعـــة احلبوب 
ومقبرة حتصن بها مقاتلو الدولة اإلســـالمية 

لساعات.

خاليا نائمة

أشار العيساوي ومسؤول بوزارة التجارة 
إلـــى أن مـــن دوافـــع الهجـــوم رغبـــة الدولة 
اإلســـالمية في االســـتيالء على القمح املخزن 
فـــي الصومعة لتغذية الســـكان فـــي املناطق 
احملاصرة في الفلوجة والكرمة، لكنهما أضافا 
أن املقاتلـــني لـــم يتمكنـــوا من أخـــذ مؤن قبل 

فرارهم. وقال فاضـــل احملمداوي الضابط في 
اجليش برتبة مقدم إن اجليش واصل، االثنني، 
مطاردة املســـلحني في املناطـــق الريفية حول 
أبو غريب ويتحرى وجود خاليا نائمة يشتبه 

في مشاركتها في الهجمات.
الدولـــة  إن  االثنـــني،  شـــاهدان،  وقـــال 
اإلســـالمية عرضت جثث 12 جنديا عراقيا في 
شوارع الكرمة في الصندوق اخللفي لشاحنة 

”بيك أب“. 
وأظهـــرت صـــور تداولها أنصـــار الدولة 
اإلســـالمية عبـــر اإلنترنت عدة جثـــث بالزي 
بيضاء  العسكري في خلفية شاحنة ”بيك أب“ 
غطتها األوحال، باإلضافـــة إلى عربات همفي 
وشاحنات تابعة للجيش قيل إنه مت االستيالء 
عليهـــا في هجمات األحد، ولم يتم التحقق من 

صحة الصور أو رواية الشاهدين.
جارفـــر  كريســـتوفر  الكولونيـــل  وقـــال 
الضابـــط باجليش األميركي واملتحدث باســـم 
التحالـــف إن القادة احملليـــني كانوا على حق 
في مخاوفهم بشـــأن االحتفاظ باألراضي التي 
مت اســـتردادها في اآلونة األخيـــرة من تنظيم 
الدولة اإلســـالمية، لكنه أضـــاف أن التخطيط 

يأخذ مثل هذه املخاوف في االعتبار.
وتابع أن التحالـــف قام حتى اآلن بتدريب 
حوالي 2000 شـــرطي من األنبار حتى يكونوا 
القوة الرئيســـية في الرمادي. وقال جارفر إن 
التشكيل الذي هاجم أبو غريب لم يكن ”كبيرا 
بصفة خاصة“ ويظهر أن التحالف والعراقيني 
يحققـــون جناحـــا فـــي منـــع تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية من تنفيـــذ عمليات كبـــرى للتزود 

باملؤن واملناورة.

وقال ”ال ميكنك قط إحكام السيطرة بحيث 
ال ميكن لشـــخص مدرب تدريبا جيدا الدخول 
إلـــى منطقة واخلروج منهـــا“، لكنه أضاف أن 
اجليش العراقـــي ”يحافظ اآلن علـــى مواقعه 
وحتـــى إذا تراجـــع تكتيكيـــا كما شـــهدنا في 

بعض املرات فهو يعاود استرداد األرض“.
وقال جارفر إن حتديد أفضل السبل لتعبئة 
املوارد احملدودة والتقـــدم صوب املوصل أمر 

متروك للحكومة العراقية.
وعمومـــا فقد جنـــح التنظيم فـــي توجيه 
رســـالة قاســـية وواضحة ومبعطيـــات عملية 
لألجهزة األمنية والعسكرية العراقية، مفادها 
أنـــه قـــادر على كســـر احلزام األمنـــي احمليط 
بالعاصمة بغـــداد، وعلى مباغتة هذه األجهزة 
وإحراجها رغم إمكانياتها وحديثها املســـتمر 
عن جناعـــة احلماية التي مت إرســـاؤها حول 

محيط بغداد. 
ولعل هذه الرجة املباغتة ســـتكون مبثابة 
املنبـــه املوجه للقيادات في بغـــداد حتى تعي 
مـــدى خطـــورة الوضـــع األمنـــي فـــي البالد، 
وأن بغـــداد ليســـت اســـتثناء عـــن غيرها من 
احملافظـــات في ذلك، ومن ثمة علـــى القيادات 

مراجعة خططها.

[ هجوم أبو غريب يثير مخاوف على أمن العاصمة  [ تراجع العمليات العسكرية يمنح داعش الفرصة ليلتقط أنفاسه 
هجمات بغداد.. مؤشر على إنهاك القوات العراقية

القادة المحليـــون كانوا على حق 
فـــي مخاوفهم بشـــأن االحتفاظ 
باألراضي التي تم استردادها في 
اآلونة األخيرة من تنظيم الدولة

◄

مـــن دوافع الهجـــوم رغبة داعش 
في االســـتيالء على القمح المخزن 
فـــي الصومعة لتغذية الســـكان 

في المناطق المحاصرة 

◄

اســــــتطاع ما يســــــمى بتنظيم الدولة اإلســــــالمية أن يربك اجلميع هذه الفترة عندما متكن 
مــــــن التقدم في اجتاه احلزام األمني للعاصمة العراقية بغداد واختراقه اخلطوط األمامية 
للقوات العســــــكرية واألمنية العراقية، وسيطرته املؤقتة على عدة نقاط يفترض أنها محاطة 
برقابة أمنية مشــــــددة. ووضعت هذه العملية القوات األمنية العسكرية العراقية في موقف 
حرج، ألنها كذبت الدعاية التي تروجها بأنها تكبد هذا التنظيم اإلرهابي خســــــائر هامة، 
ومنحــــــت داعش الفرصــــــة ليبرهن أنه مازال يشــــــكل تهديدا حقيقيا حتى بالنســــــبة إلى 

العاصمة التي يتم تأمينها بصفة خاصة مقارنة بغيرها من احملافظات.
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في 
العمق

{على الرغم من تعرض المقدادية بين الحين واآلخر إلى تفجيرات وخروقات أمنية كبيرة، فلم نلمس 
أي دور من قبل األجهزة األمنية بوضع خطط كفيلة بحماية المواطنين}. 

رعد الدهلكي 
نائب عراقي

{بعد سلســـلة الهزائم واالنكســـارات التي تعرضـــت لها عصابة داعش المجرمة علـــى أيدي مقاتلينا 
األبطال، استهدفت هذه العصابة المدنيين العزل حين عجزت عن المواجهة}.

حيدر العبادي 
رئيس الوزراء العراقي

العراق وداعش.. لملمة ما تبقى من الدولتين

{كفاية} صمتا في أروقة اليسار على تهديدات الفاشية المتأسلمة
راكيل ميجل

} مدريد – ”تعد الفاشـــية املتأســـلمة ظاهرة 
شمولية أكثر خطورة في تاريخ اإلنسانية، إال 
أن العالم أجمع واليسار بصفة خاصة صمت 
عليهـــا، وتعامـــل معهـــا بالمبـــاالة، وبخوف 
أحيانـــا“، هكـــذا حـــذرت الكاتبة السياســـية 
والصحافية األسبانية بيالر راهوال (برشلونة 
1958) في كتابها ”كفايـــة“، الذي طرح مؤخرا 

في أسبانيا واألرجنتني بشكل متزامن.

تقـــول الكاتبة، في مقابلة مع وكالة األنباء 
األملانيـــة، إنه علـــى غرار كتـــاب ”اجلمهورية 
2011، الـــذي قامت  اإلســـالمية في أســـبانيا“ 
من خاللـــه بتحليل الوضع واملخاطر احملتملة 
بسبب تصاعد التطرف، يبعث ”كفاية“ برسالة 

حتذير من عواقب التراخي والصمت.
ورغـــم ذلـــك، تؤكـــد الكاتبـــة أن اإلســـالم 
ليس العـــدو، بل التطرف واألفـــكار املتعصبة 
للقرآن  املنســـوبة  والتشـــريعات  العدوانيـــة، 

املتبعة في العديد من دول العالم اإلسالمي.
وترى الكاتبة أن التعصب الديني من شأنه 
عرقلة أي حل لصراع الشـــرق األوسط، محذرة 
مـــن أن ”التطرف لن يســـمح بإحالل الســـالم 
بني الفلســـطينيني واإلســـرائيليني، ألن هدفه 
تدميـــر منوذج التعايش القائـــم“، محذرة ”لن 
يكون هناك سالم في العالم ما لم يتم التعامل 
بصورة حاسمة مع ظاهرة التطرف التي باتت 

تهدد العالم بأسره“.
وتؤكـــد راهـــوال أن اإلســـالم فـــي أميركا 
الالتينية يعاني أيضـــا من آثار تلك الظاهرة، 
بزيادة تفـــوق أوروبا أربع مرات. ”في البداية 
جنحت هـــذه التنظيمـــات في تأســـيس بنية 
لوجســـتية لتبييض األموال في إطار منظمات 
مســـلحة مثل حـــزب الله الـــذي تربطه صالت 
وثيقة باألنظمة البوليفارية اليســـارية، بينما 
جند أن مساجد منطقة جنوب القارة الالتينية 
أصبحـــت مخترقـــة كليا من قبل أبنـــاء التيار 

السلفي السني.
وتوّضح أن ”الوضع أســـوأ مما كان عليه 
قبـــل خمس ســـنوات. لقد ارتكبنـــا العديد من 
األخطاء، ســـقط الكثيـــر من الضحايـــا جراء 

التطـــرف، الـــذي اكتســـب املزيـــد مـــن القوة 
وتوافـــرت لديـــه األموال وبالتالـــي الكثير من 
وســـائل الغوايـــة، بينمـــا ال نـــزال غافلني في 

قيلولتنا“.
وتقـــول راهـــوال ”كان لدينـــا فـــي القـــرن 
الشـــمولية:  العشـــرين نوعـــان مـــن األنظمة 
النازي والســـتاليني. أما اآلن فلدينا الفاشية 
املتأســـلمة، سواء بســـبب األيديولوجيا التي 
ميـــول أنظمتهـــا الدكتاتورية أئمـــة أصحاب 
فكـــر رجعـــي يســـيطرون على عقـــول الناس، 
بدعـــوى احلث على اجلهاد، كما نرى بوضوح 
في ســـلوك تنظيمات متطرفة مثـــل داعش أو 

القاعدة“.
وتفسر راهوال هذا الصمت على أنه خيانة 
عظمـــى من جانب اليســـار للنضـــال من أجل 
احلريـــات، معتبرة أن هذا أمر شـــديد اإليالم، 
إذ ”مـــن املعروف تاريخيا أن اليســـار اضطلع 
بـــدور الدفاع عـــن احلريات، ولهـــذا كنا نعول 
عليه“، مشيرة إلى جتربتها كناشطة سياسية 
في حزب اليســـار اجلمهوري الكتالوني الذي 
يطالب حاليا باستقالل كتالونيا عن أسبانيا، 

ولكنها انسحبت منه بعد ذلك.
وتـــرى راهوال أن أحد أســـباب تراجع دور 
اليســـار يعود إلى مواقفه املعاديـــة للواليات 
املتحدة وإســـرائيل، بينمـــا يغض الطرف عن 
ممارسات التيارات اإلسالمية املتطرفة، حيث 
تقول ”يؤملني أال أرى مظاهرات حاشدة دفاعا 
عن حقوق املرأة السعودية، أو املدون احملكوم 
عليه باجللد أو الشـــاب احملكوم عليه باإلعدام 

ملطالبته بحقوقه“.
وتعتـــرف الكاتبـــة أن العديـــد مـــن كبـــار 

املفكريـــن احملســـوبني علـــى اليســـار، رفعوا 
أصواتهم، مثل الفيلســـوف الفرنســـي أندريه 
جلوكســـمان، الذي رحل عن عاملنا مؤخرا، أو 
الكاتبـــة اإليطاليـــة أوريانا فاالتشـــي، والتي 
بعـــد تاريخها في النضال ضد الفاشـــية متت 
شيطنتها من قبل اليســـار ذاته لتجرئها على 
مهاجمة اإلسالم والتعددية الثقافية، وهو ”ما 

يعد حتذيرا مما ينتظرنا في املستقبل“.
بالرغـــم مـــن ذلك ترفـــض راهـــوال نظرية 

صـــدام احلضـــارات، وفرضية 
والغرب،  اإلسالم  بني  الصراع 
فاالتشـــي،  بها  تنـــادي  التـــي 
وتستعيض عنها بفكرة الصدام 
في  والهمجية  احلضـــارة  بـــني 
إطـــار الدفـــاع عن القيـــم، حيث 
تقول ”ال أتفق مع اآلراء النخبوية 
القائلـــة بتفوق الغـــرب، ألن هناك 
الكثير من املســـلمني ممن يفقدون 
احلريـــات،  عـــن  دفاعـــا  حياتهـــم 
لدخولهم في مواجهات مع الفاشية 
املتأســـلمة“، فيمـــا تعتبـــر هـــؤالء 
املدافعني عن احلريات هما ”نلســـون 

مانديـــال وغاندي القرن الواحد والعشـــرين“، 
وتهـــدي إليهمـــا كتابها مع فاالتشـــي، ألنهما 
من وجهـــة نظرها ”هما بطـــالن، وهما أيضا 
مـــن الضحايا األساســـيني لظاهرة الفاشـــية 
املتأســـلمة، والذيـــن يتناســـاهم ويتجاهلهم 
الغـــرب الـــذي يعميـــه لهاثـــه وراء املنافـــع 

االقتصادية والبترودوالرية.
وتعتقـــد الكاتبـــة أن هذه اخليانـــة تذكر 
مبواقـــف اليســـار أثناء احلقبة الســـتالينية. 

”يبدو أن اليســـار لم يتعلم شيئا على اإلطالق 
طوال تاريخه، كما أن التاريخ ال يكرر نفســـه، 
مـــع أن التفاصيـــل والظـــروف قد تتشـــابه“. 
وتوضح ”هذه املرحلة الراهنة تتشابه بصورة 
مثيـــرة للقلق إلى حـــد كبير مع فتـــرة ما بني 
احلربني التي أدت إلى اندالع شـــرارة احلرب 

العاملية الثانية“.
”نحن أمام ظاهرة شمولية تسببت في مقتل 
املئات من اآلالف، ومع ذلك يتخذ منها املثقفون 
موقفا صامتـــا، يعبر عن خوف، بينما 
تســـلم أوروبا قيادها حلكام ميينيني 
قوميني، جـــاءوا على أنقاض األزمة 
اليقني  عـــدم  وحالة  االقتصاديـــة، 
بسبب صعود األفكار الشعبوية“، 
توضـــح راهوال دون أن تنســـى 
فشل املنظمات الدولية، الشبيه 
املاضي  القرن  ثالثينات  بفشل 
التي اشتهرت بظاهرة الكساد 

العظيم.
”من  إنـــه  الكاتبة  تقـــول 
املمكن أن نصف األمم املتحدة 
بأنهـــا منظمة لتبييض وجـــه األنظمة 
الدكتاتوريـــة، حيـــث متنح صوتهـــا ودعمها 

للكثير من األنظمة القمعية.
اخلـــيـــارات  كافـــة  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
األيديولوجية تخلت عن قضية املرأة“، معربة 
عن اســـتيائها ”من فكـــرة التعاطـــي بصورة 
طبيعية تثير االســـتهجان مع القمع اجلمعي 
الـــذي ميارس في جميع أنحـــاء العالم، مثلما 
يتـــم التســـامح مـــع االضطهـــاد واملالحقات 

األمنية وانتهاك حقوق اإلنسان“.

لــقــد ارتــكــبــنــا الـــعـــديـــد من 
من  الكثير  ســقــط  األخـــطـــاء، 
الذي  التطرف،  جــراء  الضحايا 
اكتسب املزيد من القوة، بينما 

ال نزال غافلني في قيلولتنا

]
بيالر راهوال
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} لنــدن –  لـــم تفاجئ القـــرارت التي أعلنتها 
اململكة العربية السعودية إزاء لبنان اللبنانيني 
فقط، بـــل نالت تلك الصدمة أيضـــا من الرأي 
العام الســـعودي، بعد أن اعتـــاد تقليديا على 
معاملة خاصة اعتمدتهـــا بالدهم في تعاملها 

مع لبنان كدولة وبلد وحكومة.
احلقيقة أن الســـعوديني طاملـــا نظروا إلى 
لبنـــان نظـــرة وّد وإعجـــاب، وطاملـــا اعتبروا 
تطوراتـــه السياســـية جـــزءا مـــن يومياتهم. 
وال عجب مـــن أن اإلعالم الســـعودي مبنابره 
الصحافيـــة، كما تلك الفنية والثقافية، قد أفرد 
دوما مســـاحة رحبـــة للبنان خبـــرا وحتليال 

ومتابعة لشؤونه في كافة القطاعات.
وقد ارتبط البلدان بعالقة تاريخية قدمية، 
ســـواء في اإلطار السياســـي املعروف والذي 
لم يتغير مهما تغيـــرت طبائع احلكم وطبيعة 
احلاكم في السعودية، أو في اإلطار السياحي 
واالقتصـــادي واالجتماعي، حيث حتّول لبنان 
إلى بلد آخر للســـعوديني يستثمرون فيه ماال 
ووجودا ومقصدا ســـياحيا لم تربكه إال قالقل 
البلـــد، والتي ال متنع الســـعودي من اإلصرار 

على العودة إليه حال انتهائها.
لكـــن النخب الســـعودية عّبـــرت منذ عهد 
الرئيـــس الراحـــل رفيق احلريـــري عن حتّفظ 
إزاء العالقـــة مع لبنان وحكرهـــا على البوابة 
احلريريـــة السياســـية. وقـــد تفاقـــم حتّفـــظ 
املتحّفظـــني وعـــال اعتراضهم إثر مـــا أحدثه 
اغتيـــال احلريـــري مـــن تدهـــور فـــي عالقات 
السعودية بســـوريا، وراحت بعض األصوات 
تنتقـــد السياســـات التي تؤدي إلى ”خســـارة 
صداقة بلد كبير كســـوريا من أجـــل عيون آل 

احلريري“.
ولئن كانـــت تلك األصوات تهمس بشـــكل 
علنـــي داخـــل أروقة اجلدل الســـعودي، إال أن 
الصحافة الســـعودية أفرجت عن كّم من الغمز 
واللمز واالنتقـــادات الصريحة ضد احلريرية 
على الرغم مما تعرضت لـــه منذ اغتيال رفيق 
احلريـــري، وعلـــى الرغم من الهيمنـــة النارية 
التي مارســـها ضدها حزب الله، ال ســـيما منذ 

أحداث ”7 أيار“ الشهيرة.
وقـــد طرح خروج الرئيس ســـعد احلريري 
مـــن لبنان بعد االنقالب على حكومته وانتقاله 
لالســـتقرار في العاصمة الســـعودية أســـئلة 
داخل اململكة حول جناعة السياسة السعودية 
في لبنان، وحول مســـؤولية اململكة في ما آلت 

إليه أحوال حليفها األول وتياره في لبنان.
والالفـــت أن االنتقـــادات الداخلية لم تكن 
تدفـــع احلكـــم الســـعودي بالـــرد الســـترجاع 
مصالح الريـــاض ونفوذها في لبنان، بقدر ما 
كانت تصّب جام غضبهـــا على احللفاء وعلى 
سوء أدائهم الذي يســـمح خلصوم السعودية 
بقيادة حزب اللـــه بالتمدد والتغّول والتطاول 

على السعودية ونظام احلكم فيها.
وعّبرت الصحافة السعودية، في األسابيع 
التـــي ســـبقت قـــرارات الريـــاض وقـــف هبة 
األربعـــة مليـــارات دوالر الســـعودية للجيش 
اللبناني والقوى األمنية، عن غضب ال ســـابق 
له ضد لبنان واللبنانيني بســـبب موقف وزير 
اخلارجية اللبناني جبران باســـيل من مسألة 
ما تعّرضت له الســـفارة السعودية في طهران 

وقنصليتها في مشهد.

وذهبـــت بعض األقـــالم إلى الدعـــوة إلى 
طرد اللبنانيـــني من اململكة وإلى اعتبار لبنان 
”مســـتعمرة إيرانيـــة“ والتعامل معـــه تعامل 
العدو، متسائلة عن أصوات اجلالية اللبنانية 
في الســـعودية من الهجمات والشـــتائم التي 

تنطلق من لبنان ضد اململكة. 
وإذا مـــا أثار ذلك ســـجاال بني الصحافيني 
الســـعوديني واللبنانيـــني دفاعـــا عـــن وجهة 
نظريهمـــا، فإن احلملة الصحافية الســـعودية 

ضد لبنان بدت أنها مطلوبة للرياض.
بدت هـــذه احلملة وكأنهـــا متهيد تبريري 
للقـــرارات الســـعودية، التي حظيت بســـرعة 
لبنـــان  أقلـــق  خليجـــي  بتضامـــن  قياســـية 
واللبنانيـــني، وعكـــس جديـــة فـــي املقاربـــة 
الســـعودية اجلديدة، ذلك أن تفاقمها قد يؤدي 
إلى انهيار حكومة بيروت إضافة إلى تأثيرات 
ذلك على النظام السياســـي اللبناني في غياب 

رئيس للجمهورية وغياب البرملان.

الواضح أن تغيرا كبيرا قد طرأ على اململكة 
العربية الســـعودية منذ تبوأ امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيز عرش البالد، وأن التغير في أسلوب 
احلكـــم بشـــكل عام قد انســـحب علـــى احلالة 

اللبنانية. 
في هـــذا الصدد يقـــول األكادميي والكاتب 
السعودي خليل بن عبدالله اخلليل لـ“العرب“: 
”لـــم يعد الشـــعب الســـعودي املتعّلـــم مرتاحا 
مـــن اإلنفاق علـــى بعض الدول بســـخاء، دون 
مردود إيجابي علـــى مصالح بالده. والواضح 
املجامـــالت والترضيات  للمختصـــني أن عهد 
انتهى من قبل القيادة الســـعودية، وحان زمن 

انتهاج سياسة جديدة. 
لذلـــك فـــإن اإلجـــراءات والقـــرارات  التي 
اتخذتها القيادة السعودية جتاه لبنان بسبب 
عـــداوة حزب الله للســـعودية وســـيطرته على 
اتخـــاذ القرارات األساســـية ومفاصـــل الدولة 
اللبنانية، أســـعدت الشـــعب السعودي وصفق 
لهـــا بوعي. وميكن للســـعودية وللســـعوديني 
االبتعـــاد عن لبنان إلـــى أن يقـــف اللبنانيون 
أمام توغالت وانتهاكات حزب الله في بالدهم، 
وســـيجد الشـــرفاء اللبنانيـــون مـــن إخوتهم 
السعوديني املواقف املشـــرفه كما وقفوا معهم 

في العقود املاضية“.

تأييد للقرار السعودي

ال يختلف موقف جمال أمني همام، الباحث 
في الشـــؤون اخلليجية، عما ســـبق، حيث قال 
لـ“العرب“ إن ”النخب السعودية تؤيد القرارات 
التـــي صدرت عن حكومة بالدها، تلك القرارات 
التي وجدت تأييدا خليجيا وعربيا وإسالميا، 
كـــرد فعل على مواقف حـــزب الله جتاه بلدهم، 
حيـــث أن هذه النخـــب ممتعضة مـــن مواقف 
وتصريحـــات حـــزب الله التي تهاجـــم اململكة 
وتتطاول علـــى قيادتها، بل تعتبر هذه النخب 
أن ممارسات حزب الله جتاه اململكة تدخل في 
الشـــأن الداخلي الســـعودي وتعبر عن انحياز 
كامـــل إليـــران، وهو املتحـــدث باســـم طهران 
وذراعها العســـكرية في املنطقـــة، وهناك أدلة 
موثقة لدى النخب السعودية تؤكد تبني حزب 
الله وأمينه العام مواقـــف عدائية ضد اململكة 

وقيادتها. 
وتـــرى هذه النخـــب أن اململكـــة وقفت إلى 
جانـــب لبنـــان فـــي كافـــة املراحـــل واألزمات، 
باملســـاعدات  اللبنانـــي  االقتصـــاد  ودعمـــت 
املباشـــرة والودائع ثم تســـليح اجليش وقوى 
األمـــن الداخلـــي، وكذلك الدعم خـــالل الهجوم 
اإلســـرائيلي علـــى لبنـــان، وأن اململكة قدمت 
للبنان منذ 2001، ما يزيد عن 28.25 مليار ريال“. 
ويـــرى فهد الطياش، أســـتاذ اإلعالم املشـــارك 
بجامعة امللك ســـعود في حديثه لـ“العرب“ أنه 
”ال يقصد باإلجراءات الســـعودية تعزيز مكانة 

جنـــاح طائفي علـــى اآلخـــر، فاململكة حترص 
علـــى مصالـــح لبنان البلـــد العربي الشـــقيق 
والعزيـــز على قلـــب الســـعودي وقيادته. لكن 
عندما يختطف فصيل طائفي املشهد اللبناني 
وتعجز املؤسســـة الكبـــرى املمثلة في اجليش 
وقـــوى األمن عن القيـــام بواجبها الوطني، إال 
حتت مظلة الطائفي املتســـلط بحجة املقاومة، 
عندها يصبح الدعم السعودي لتلك املؤسسات 
عـــدمي اجلدوى، وهو ميثل ســـهما قد يرتد في 
نحورنا مـــن طائفي يقوم علـــى مصالح إيران 

وليس لبنان. 

وفي اإلجمال ستدفع اإلجراءات السعودية 
كامل الطيف اللبنانـــي لتقييم موقفه املؤيد أو 
الرافض أو املندهش. عندها ســـتتحرك ألوان 
الطيف لترى املشهد كامال وليس اللون األصفر 
واأليدي امللوحة في الفضاء في ظاهرة صوتية 
أزعجـــت األمـــة ولم حترر حتى مزارع شـــبعا. 
فتحرك الطيـــف اللبناني هو املطلوب حتى لو 
كانـــت من بوابـــة ”إدارة الفوضـــى املتناثرة“. 
والعملية اجلراحية ال بد أن يتألم منها اجلسد 
اللبناني ليشـــفى. ولذا فال ضغوط أمنية أسوأ 

مما هو على أرض الواقع“.
مع ذلك فإن األســـئلة تدور حول األســـباب 
التـــي تقـــف وراء هـــذا ”احلقد“ الذي كشـــفت 
عنه الصحافة الســـعودية، ال سيما بعد صدور 
القـــرارات األخيرة، حتديـــدا الداعية إلى طرد 
كافـــة اللبنانيني مـــن كل دول اخلليج. صحيح 
أن تلك األقالم قليلـــة وال تعبر عن الرأي العام 
السعودي، لكن مجرد أن وجدت تلك األصوات 
صدى لها داخل اململكة فإن ذلك يعكس ظاهرة 

مقلقة بالنسبة للبنانيني على األقل.
لكن، الطيـــاش يعتبر ”أن املواقف املتطرفة 
ال تعبـــر عن رأي عام دقيق وال عن رأي العقالء 
وأهل احلل والعقد وسدة احلكم. وإمنا هي جزء 
من حالة غضب في املشهد اإلعالمي من مواقف 
تتكرر من شـــقيق تتوقع منـــه أن يحمي ظهرك 
أوعلـــى األقل يحترم نفســـه أمـــام املأل ويقول 
إنه ضـــد االعتداء على البعثات الدبلوماســـية 
والدبلوماســـيني. أما املوقف من اللبنانيني في 
اململكة واخلليج فال خوف عليهم فهم دوما في 
مأمن من زوابع السياســـة. ولكن من يعتقد أن 
مصلحـــة الولي الفقيـــة ووكالء الفتنة أهم من 
مصالح الـــدول التي تســـتضيفهم فهذا أمر ال 
يرتضيه عاقل وال تتحق به املصلحة الوطنية، 
وبالتالي فالعقوبات على قدر األخطاء. ولكن ال 
ميكن أن يؤخذ أي لبناني من زاوية طائفية أو 

غير ذلك ما عدا الزواية اإلجرامية والقانونية. 
وســـيظل اللبنانـــي أخـــا عزيزا فـــي بلده 
اململكة وفـــي دول اخلليج. بل وبالعكس فنحن 
ندين للكثير منهم مشـــاركتنا مسيرة النهضة 
والتنمية حتى أصبحـــت اململكة وطنهم الذي 

يرزقون فيه ويعيشون فيه بأمان لعقود“.
من جهته، وحول املقاالت التي تطالب بطرد 
اللبنانيني، يرى جمال همام أن ذلك ميثل حالة 
من رد الفعل والشـــعور الوطني ضد تصرفات 
حـــزب الله، حيث يعتقـــد الُكتاب في اململكة أن 
هذه التصرفات معادية، وال يجب أن تصدر من 
دولة عربيـــة مثل لبنان، كما أنها حتمل نكرانا 

للجميل. 
ويشـــير همـــام إلـــى أن الســـعودية ودول 
اخلليج تســـتضيف 500 ألـــف لبناني يحولون 
أكثر من 6 مليارات دوالر ســـنويا إلى بالدهم، 
فيمـــا تبلـــغ اســـتثمارات اللبنانيـــني في دول 
اخلليج أكثر من 50 مليار دوالر. وفي ما يخص 
حتميل السعودية وحلفائها وقوع لبنان في يد 
حزب الله، أوضح أن هذا كالم غير دقيق لكون 
حزب الله يســـيطر على لبنان فعال، فهو الذي 
يعطل انتخاب رئيس اجلمهورية، ويســـتخدم 
الثلـــث املعطل لتعطيل عمل احلكومة اللبنانية 
وكذلك تعطيل عمـــل البرملـــان اللبناني، وهذا 

واقع عملي في السياسة اللبنانية.

وجهات نظر

خليـــل اخلليـــل يخفـــف مـــن وطـــأة تلـــك 
املقـــاالت العدائية ضد لبنـــان ويبرئها من أي 
عالقـــة مبزاج احلكم، فهـــو يعتبر أن ”املجتمع 
الســـعودي حي ومثقف ويعيـــش هموم بالده 
وأمته وللكتاب الســـعوديني احلق في تسجيل 
آرائهـــم ومواقفهـــم، وللقيـــادة الســـعودية أن 
تختـــار وتقرر. وليـــس في اململكـــة أحزاب أو 
قوى تفـــرض على القيـــادة مواقـــف ال تراها. 
لذا، ردود أفعال الكتاب  الســـعوديني تعبر عن 
وجهـــات نظرهـــم، وملواجهة بعـــض الكتابات 
واملواقـــف العدائية والرعناء من بعض الكتاب 
واإلعالميـــني والسياســـيني اللبنانيـــني، مـــع 
وللحلفاء  واملعتدلـــني،  للمنصفـــني  االحتـــرام 
واألوفيـــاء  للمملكـــة وللعروبة وهـــم الغالبية 
فـــي لبنـــان. وفي ظني لـــن يتم طـــرد لبنانيني 
مـــن اململكة كما يتوقـــع، ألن ذلك ال يتوافق مع  
السياســـات الســـعودية تاريخيا، وال ينسجم 
مع حســـن العالقة التاريخية بني الشعبني، وال 
مع تداخـــل املصالح االقتصاديـــة بني القطاع 
الســـعودي اخلاص والقطاع اللبناني اخلاص 
مما ال عالقة له مباشـــرة باملواقف السياســـية 
حلزب الله أو املعادين للسعودية من املرتبطني 

بنظام بشار األسد والنظام اإليراني”. 
ويضيـــف اخلليـــل أنـــه ”لـــم يحـــدث طرد 
وترحيـــل من اململكـــة باجلملـــة ملواطني دولة 

أخرى سوى مرتني في تاريخ اململكه هما:  طرد 
اليمنيني على إثر حرب حترير الكويت عام 1990 
عندما انحازت احلكومـــة اليمنية آنذاك لنظام 
صدام حســـني، وحدث شـــغب وإخالل باألمن 
من بعـــض اليمنيني في الريـــاض، فتم ترحيل 
قرابة املليون ميني ألسباب أمنية، وكذلك حدث 
مثـــل ذلك مع املصريـــني العاملني فـــي اململكة 
بسبب صدامات سياسية مع القيادة الناصرية 
املصرية منتصف الستينات من القرن املاضي، 
ومت طـــرد الكثير من املصريني كذلك ألســـباب 
أمنية، وللحكومة السعودية حق اتخاذ ما تراه 

مطلوبا حلماية أمنها ومصاحلها“.
وحول األجواء السعودية الضمنية والتي 
قـــد تفصح عنها الصحافة مـــن خالل انتقادها 
حللفـــاء اململكـــة في لبنـــان، يرفـــض الطياش 
حتميـــل أصدقـــاء الســـعودية ”ســـقوط لبنان 
فـــي يد حزب الله“، ويقول ”الســـبب في نظري 
أن لبنـــان يـــدار بعقلية ’البـــازار‘ فكانت هناك 
أصـــوات قابلـــة للتخلي عن عروبـــة لبنان في 
ســـبيل أموال إيران. ولكن النكتة الكبيرة التي 
انطلـــت على اللبنانيني هـــي ’أكذوبة املقاومة‘ 
وغير ذلك من احلجج التي  و‘ســـالح املمانعة‘ 
سكت عنها الشارع اللبناني ولم يستشعر بها 
إال ملـــا أصبح هذا الســـالح يهـــدد أهل بيروت 
وطرابلـــس وغيرهمـــا. وأعتقـــد أن املصالـــح 
الضيقة للطوائف هي التي ســـاهمت في غياب 
التاجر الشـــمولي في بازار لبنـــان. فهذا البلد 
قائم على السياحة وقد أصيب في مقتل بسبب 
االنفـــالت األمنـــي. لبنان يحتاج إلـــى تاجر ال 
يعادي أحدا ويبيع ويشتري من اجلميع. فبلد 
الســـياحة مثل بلد الثورة بحاجـــة للجميع ال 

االصطفاف الطائفي الضيق“.
والالفت، ال شـــك، أن للســـجال الســـعودي 
حـــول لبنان أهّميـــة قد ال حتظى بها مســـائل 
أخرى متعلقة بالسياسة اخلارجية السعودية، 
ذلك أن لبنـــان حاضر لدى النخب الســـعودية 
في مجـــاالت السياســـة والثقافـــة والصحافة 
واإلعالم واالقتصاد واإلعالم، حيث أن العائلة 
السعودية معنية، بشـــكل أو بآخر، ومن خالل 
أحـــد أعضائهـــا أو أكثـــر، بطبيعـــة العالقـــة 
اجلديـــدة مع لبنان، مع تأكيد الفت على حرص 
الســـعوديني على أمن واســـتقرار ومســـتقبل 
لبنان، إذ يعبـــرون عن متني أن تأتي إجراءات 
بالدهم، على قســـاوتها، لصالـــح ذلك، معّولني 
علـــى قـــدرة اللبنانيني أنفســـهم علـــى إخراج 

بالدهم من براثن القبضة اإليرانية.

تغيرت الرياض وال دعم لـ{لبنان اإليراني} 
[ ماذا تقول النخب السعودية عن أزمة الرياض وبيروت  [ انتهى عهد المجامالت والترضيات واألصدقاء غير مسؤولين عن هيمنة طهران

منذ القرارات السعودية األخيرة إزاء لبنان 
لم يتوقف الســــــجال الســــــعودي الداخلي، 
ــــــي الداخلي، حــــــول نقاش  ــــــك اللبنان كذل
احلدث بصفته اســــــتثناء صادما لم يعهده 
البلدان، فكيف تفّســــــر النخب الســــــعودية 
احلدث، وما موقفها من تداعيات ذلك على 
مستقبل العالقات الرسمية والشعبية بني 

البلدين.

في 
العمق

{جيش احتياط} حزب الله

{الرياض اتخذت موقف مواجهة المشـــروع اإليرانـــي في المنطقة وأطلقت صرخة بأن لبنان أصبح 
رهينة بيد حزب الله. موقف السعودية تجاه لبنان استراتيجي أكثر مما هو تكتيكي}.

خالد زهرمان
عضو كتلة املستقبل في لبنان

{ما تمر به العالقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية اليوم أشبه بغيمة صيف عابرة، ماذا كنا 
نتوقع بعد هذا الكم من التحريض والشتائم بحق السعودية ورموزها من قبل بعض اللبنانيين}.

ميشال سليمان 
الرئيس اللبناني السابق

خليل بن عبدالله الخليل: 
الشعب السعودي لم يعد مرتاحا 

إلنفاق بالده على الدول دون 
مردود 

جمال أمين همام: 
المقاالت السعودية المعادية 

للبنان تعكس رد فعل وشعورا 
وطنيا

فهد الطياش: 
 لبنان يدار بعقلية {البازار}، 

وهناك أصوات تقبل التخلي عن 
عروبة لبنان في سبيل إيران
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} تقّدم اإلصالحيون نتيجة االنتخابات 
اإليرانية أم لم يتقّدموا، سيظّل المحك حجم 

التغيير في السياسة الخارجية اإليرانية التي 
يعّبر عنها مشروع توّسعي قائم، أّوال وأخيرا، 

على االستثمار في الغرائز المذهبية. سيظل 
اللبناني يسأل نفسه هل آن أوان االنتهاء من 

الظلم الالحق به نتيجة إصرار إيران على 
جعل بلده مستعمرة تابعة لها؟

ماذا ينفع المنطقة من فوز اإلصالحيين 
وبقاء السياسة اإليرانية على حالها، خصوصا 
أن هذه السياسة زادت عدائية، خصوصا تجاه 
المملكة العربية السعودية، منذ توقيع االتفاق 

في شأن الملف النووي اإليراني بين إيران 
ومجموعة الخمسة زائدا واحدا.

لن يعني فوز المرشحين اإلصالحيين 
في انتخابات مجلس الشورى أو مجلس 

الخبراء شيئا يذكر ما دامت إيران تتعاطى مع 
محيطها بالطريقة التي تتعاطى بها، أكان ذلك 

في سوريا أو العراق أو لبنان أو اليمن… أو 
البحرين.

ما أهّمية فوز اإلصالحيين عندما يبقى 
هناك تهديد إيراني للبحرين، المملكة اآلمنة 
التي تسعى إلى حل مشاكلها الداخلية بما 

يتناسب مع إمكاناتها المحدودة، خصوصا 
بعدما نضب فيها النفط باكرا؟

ما ينطبق على البحرين، ينطبق على 
العراق. فكل تصّرفات إيران في هذا البلد، 
الذي كان، إلى ما قبل قليل، أحد أهّم بلدان 
المنطقة وركيزة من ركائز النظام اإلقليمي 

والتوازن بين الحضارتْين الفارسية والعربية، 
تشير إلى رغبة واضحة في تحويل العراق 

مجّرد تابع وذلك من منطلق طائفي ومذهبي 
ال غير.

استغّلت إيران التهور الذي اتسمت به 
السياسة الخارجية إلدارة جورج بوش االبن 
كي تضع يدها على العراق. حصل ذلك عبر 
التسهيالت التي قّدمتها لألميركيين وعبر 

أحزاب دينية تابعة لها وعبر ميليشيات 

مذهبية اختارت أن تتدرب في أراضيها تمهيدا 
للمشاركة في الحملة العسكرية األميركية في 

العام 2003.
لم تكتف إيران بالتحالف مع ”الشيطان 

األكبر“ األميركي في الحرب على العراق، بل 
استغلت الحقا غياب أي استراتيجية شرق 

أوسطية لدى إدارة باراك أوباما لتشجيع 
االنفالت الكامل للغرائز المذهبية واالنتقام 

من السّنة العرب. كانت السياسة اإليرانية في 
العراق وراء إيجاد حاضنة لـ“داعش“ الذي 

يتغّذى من وجود ”الحشد الشعبي“ الذي 
يرمز إلى دور الميليشيات المذهبية في مجال 
الحلول مكان مؤسسات الدولة العراقية، بما 

في ذلك جيشها وقواتها األمنية.
ليس العراق وحده الذي يعاني من 

سياسة إيرانية مهتّمة بإثارة االضطرابات 
في كّل المنطقة والموّجهة ضد دول مجلس 

التعاون الخليجي في مقّدمها المملكة العربية 
السعودية. ماذا ينفع، على سبيل المثال، فوز 

اإلصالحيين بقيادة الرئيس حسن روحاني 
والرئيس السابق هاشمي رفسنجاني إذا 

كانت إيران مصّرة على إتباع سياسة الشاه 
الراحل الذي احتّل الجزر اإلماراتية الثالث في 

العام 1971؟ كيف يمكن إليران التبجح بأنها 
تدعو إلى االستقرار في المنطقة بينما ترفض 

حّتى فكرة التفاوض في شأن الجزر الثالث 
أبوموسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى؟ ما 
الفارق بين هذه السياسة اإليرانية والسياسة 
التي تتبعها إسرائيل عندما تسعى إلى فرض 

أمر واقع عن طريق االستيطان في الضفة 
الغربية وفي القدس الشرقية؟

يمكن أن نضع سوريا جانبا، كذلك اليمن 
الذي حاولت إيران السيطرة عليه بهدف 

تطويق السعودية والدول العربية في الخليج. 
ما ذنب لبنان كي يعاني كّل هذه المعاناة من 

السياسة اإليرانية؟
حّل السالح اإليراني مكان السالح 

الفلسطيني على نحو تدريجي منذ العام 1982. 

هناك سعي إيراني، منذ قيام ”حزب الله“ في 
تلك السنة، من أجل تغيير طبيعة المجتمع 

الشيعي في البلد. نجحت إيران في ذلك إلى 
حّد كبير وذلك عن طريق السالح غير الشرعي 

الذي يتحّكم بمصير لبنان واللبنانيين.
قضت إيران على المحاولة الجّدية 

الوحيدة الستعادة لبنان عافيته وذلك بعدما 
تبّين أن عناصر من ”حزب الله“ مّتهمة بتنفيذ 
عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. 
فوق ذلك كّله، يرفض الحزب تسليم عناصره 

المتهمة إلى القضاء الدولي. أظهرت كّل 
تصّرفات الحزب منذ لحظة وقوع الجريمة 

وما تالها من اغتياالت وتفجيرات أن ال هدف 
إليران سوى وضع اليد على لبنان كّله.

كانت البداية بملء الفراغ األمني الناجم 
عن االنسحاب العسكري السوري في العام 

2005… وصوال إلى منع انتخاب رئيس 
للجمهورية هذه األّيام. ال هدف واضحا إليران 

منذ سنوات طويلة سوى إفقار اللبنانيين 
وتيئيسهم، إضافة بالطبع إلى عزل لبنان 
عن محيطه العربي، فضال عن جعل وزير 

الخارجية فيه واسمه جبران باسيل موّظفا في 
الخارجية اإليرانية.

هل يتغّير شيء في إيران بعد االنتخابات؟ 
هذا هو المهّم بالنسبة إلى اإليرانيين أنفسهم 

الذين يتوقون إلى الخروج من تحت نير 
نظام متخّلف، وهذا هو المهّم أيضا بالنسبة 
إلى دول المنطقة، خصوصا الدول العربية، 
بمن فيها لبنان. في النهاية، هل إيران دولة 
طبيعية أم ال وذلك بغض النظر عما إذا كان 

اإلصالحيون أقوياء في مجلس الشورى وبات 
لهم صوت في مجلس الخبراء.

ال يختلف اثنان على أن إيران دولة ذات 
حضارة قديمة في غاية األهّمية في المنطقة. 

ولكن بين أن تكون الدولة مهّمة، وأن تلعب 
دور القّوة المهيمنة في اإلقليم فارق كبير. 
من المهّم أن تهتّم إيران بأمور اإليرانيين، 

الذين أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، وأن 
تكّف عن لعبة تخريب دول المنطقة مستخدمة 

مشروعها المذهبي وميليشياتها التي ال تمتلك 
أي قيم حضارية تليق بدولة حديثة من أّي 

نوع.
سيظّل لبنان أحد األماكن التي يمكن أن 

تظهر فيها إيران أن شيئا ما تغّير فيها، وأن 
لديها ما تصّدره غير التحريض على كّل ما هو 

عربي في المنطقة والمتاجرة بالفلسطينيين 
وقضّيتهم.

هل تنجح إيران في االمتحان اللبناني 
حّتى يصبح في اإلمكان القول إّنها تغّيرت، 
وأن نتائج االنتخابات األخيرة تعني شيئا، 
حّتى بالنسبة إلى اإليرانيين؟ هل بات لدى 

إيران ما تصّدره إلى لبنان غير السالح 
المذهبي الذي ال هدف له سوى قهر اللبنانيين 

وتدمير ما بقي من مؤسسات في الوطن 
الصغير؟

األهّم من ذلك كّله، ينتظر أهل المنطقة من 
إيران زوال الوهم الذي يتحّكم بالمسؤولين 

اإليرانيين… وهم القّوة اإلقليمية القادرة على 
ممارسة دور يتجاوز حدودها. ما هذه القّوة 

اإلقليمية التي تحتل الجزر اإلماراتية وترفض 
التفاوض في شأنها؟ ما هذه القوة اإلقليمية 

التي تمارس التطهير العرقي من منطلق 
مذهبي في العراق؟ ما هذه القّوة اإلقليمية 

التي ليس لديها ما تفعله في سوريا سوى دعم 
نظام أقّلوي مرفوض من األكثرية الساحقة 

من شعبه؟ ما هذه القّوة اإلقليمية التي ليس 
لديها ما تقّدمه للبنان سوى المزيد من الخراب 

والدمار والفقر من أجل القول إن النفوذ 
اإليراني تمّدد إلى شواطئ البحر المتوّسط…

كي يكون لالنتخابات اإليرانية معنى

{فـــوز اإلصالحيين في االنتخابات، لن يغير من السياســـات العدوانية للنظام اإليراني من 

حيث ممارسة القمع ضد الشعب اإليراني وتصدير التطرف لدول المنطقة والعالم}.

محمد علي احلسيني
األمني العام للمجلس اإلسالمي العربي في لبنان

{اإلصالحيون ال يعارضون طائفية النظام وهذا ما يثير ريبة الشعب اإليراني، وحتى لو وصل 

اإلصالحيون لسدة الحكم، فسيبقى النظام يلعب على وتر الصراع الشيعي السني}.

محمد زماني
املتحدث الرسمي باسم جبهة إيران الدميقراطية في اخلارج

} في نهاية عام 2007، تم تكليف أمراء 
المناطق برفع تقارير عن ظاهرة الغالء في 
السوق السعودية. ربما كانت تلك الفرصة 

األخيرة لتحديد األسباب الفعلية الرتفاع 
األسعار ووضع الحلول العملية لمعالجة 

األمر.
هل حان الوقت إلعادة هذه اإلجراءات 

اآلن، والقيام بدراسات ميدانية للتعرف 
على األسباب الحقيقية وراء ارتفاع عدد من 

السلع الرئيسية ومعالجة هذا األمر الذي 
أصبح يؤرق المواطن والمسؤول على حد 
سواء؟ ارتفاع السلع والمنتجات محليا ال 

يتوافق مع ما يحدث في األسواق العالمية 
التي تشهد انخفاضا ملموسا وخاصة المواد 

الغذائية.
هناك عدة أسباب رئيسية الرتفاع 

األسعار أذكر منها ارتفاع أسعار السلع في 
بلد المنشأ، وزيادة أجور الشحن، وتوسع 

اإلنفاق الحكومي، ومدى قدرة االقتصاد 
المحلي على استيعاب وتحمل المشاريع 

الجديدة، وانخفاض العرض وزيادة الطلب، 
واالحتكار المحلي، وارتباط سعر صرف 

الريال السعودي بالدوالر األميركي.
التضخم في السعودية أصبح مثار قلق 

كبير ألنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين. 
ليس سرا أن وتيرة االرتفاع في األسعار 
االستهالكية وفي مواد البناء وصلت في 

أغلبها إلى ضعف ما وصلت إليه خالل عام 
2006. ارتفاع األسعار المحلية والمستوردة 
بشكل غير مبرر ينتج عنه انخفاض الطلب 

في السوق المحلية.
كما أنه ليس سرا أن زيادة األسعار كانت 

متوقعة ولم نستعد لها أو نخطط لتفاديها 
أو حلها في الوقت المناسب. واهم من يعتقد 

أن األسعار ستتوقف عن االرتفاع بين يوم 
وليلة، بل ربما تزداد ارتفاعا مما سيؤدي إلى 

انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن.
ما هو التضخم؟ التضخم هو زيادة 

مستمرة في األسعار وهو مرتبط بالعرض 
والطلب. بمعنى آخر، أن يكون لدينا الكثير 

من المال لكنه ال يشتري إال القليل من السلع.
ما هو تشخيص الحالة في السعودية؟ 
هناك حديث يتداول هذه األيام عن احتمال 
تغيير جزئي في ربط الريال بالدوالر. لعلي 
أبسط األمر؛ قيمة الريال السعودي مربوطة 
بالدوالر، مما يعني أن قيمة الواردات التي 
تدفع بالدوالر يمكن أن تزيد أو تنقص تبعا 

لقّوة أو ضعف الدوالر. ولكن المفترض 
أنه إذا ارتفع الدوالر سيرتفع الريال أمام 

العمالت األجنبية األخرى، وبالتالي يجب أن 
ينعكس هذا إيجابا على أسعار السلع في 

السوق المحلية. المستغرب أن هذا لم يحدث 
واستمرت األسعار عند مستوياتها.

المستغرب أيضا أنه في الوقت الذي 

تراجعت فيه أسعار النفط خالل الفترة 
األخيرة بشكل كبير مما انعكس على تراجع 

أسعار السلع العالمية، إال أن السوق 
السعودية لم تتجاوب مع كل هذه المعطيات.
ال شك أن التكهنات بشأن التّضخم تفتقر 

إلى شفافية في المعلومات، بل ربما تزيد 
من حدة التضخم. إذا توقع الناس حدوث 
المزيد من التضخم، فإن ذلك سيؤدي إلى 

زيادة تلقائية في األسعار تحّسبا ألي ارتفاع 
محتمل لها. ربما على السوق السعودية أن 

تصل إلى حد الكفاءة التي تدار بها األسواق 
العالمية لنرى تغييرا إيجابيا في األسعار.
الوضع بالنسبة إلى التجار ليس أكثر 

جاذبية. من منظور المشاريع التجارية، 
يلتهم التضخم أرباح التجار خصوصًا إذا 
ظلت نسبة تلك األرباح ثابتة وال تزيد مع 

زيادة معدل التضخم. هذا األمر يستدعي من 
التجار التنازل عن قناعاتهم بآلية التسعير 

التي ال تتوافق مع المتغيرات وال تراعي 
متطلبات مراحل السوق المختلفة.

معالجة أزمة ارتفاع األسعار يمكن حلها 
بتفعيل مسارين متوازيين؛ األول تغيير 

السياسة المالية الحالية بفك ارتباط الريال 
بالدوالر، وهذا طبعا مستبعد. المسار الثاني 

استراتيجي ويشمل عدة خطوات وقائية 
وقانونية وإجرائية لعل برنامج التحول 

الوطني يعمل على مناقشتها.

السعودية: لماذا ارتفاع األسعار

أزمة ارتفاع األسعار يمكن حلها 

بتفعيل مسارين متوازيني؛ األول تغيير 

السياسة املالية الحالية بفك ارتباط 

الريال بالدوالر، وهذا مستبعد. الثاني 

استراتيجي ويشمل خطوات وقائية 

وقانونية وإجرائية لعل برنامج التحول 

الوطني يعمل على مناقشتها

لن يعني فوز املرشحني اإلصالحيني 

في انتخابات مجلس الشورى أو مجلس 

الخبراء شيئا يذكر ما دامت إيران 

تتعاطى مع محيطها بالطريقة التي 

تتعاطى بها، أكان ذلك في سوريا أو 

العراق أو لبنان أو اليمن… أو البحرين

خيراهللا خيراهللا
 إعالمي لبناني
اهللاهللا اهللاهللاخخ خخ

} شهدت بغداد في اجلمعة املاضي 
تظاهرات حاشدة قادها رجل الدين 

الشيعي الشاب مقتدى الصدر تنديدا 
بالفساد واملطالبة بأن يكون التغيير 

احلكومي املنشود بحجم ما تتعرض له 
البالد من أوضاع كارثية.

كان املشاركون في تلك التظاهرات في 
جلهم قد قدموا من مدينة الثورة، وهي 

مدينة مليونية متثل الضاحية األكبر من 
بني ضواحي بغداد، وتعتبر احلاضنة 
الشعبية للتيار السياسي الذي يقوده 

الصدر.
في السبت الذي تال تلك اجلمعة 

شهدت مدينة الثورة تفجيرين 
لسيارتني مفخختني، راح ضحية لهما 

أكثر من مئة وخمسني عراقيا، بني 
قتيل وجريح.

من البداهة طبعا أن يعلن تنظيم 
داعش عن مسؤوليته عن احلادث 

اإلجرامي. إن لم يعلن ذلك فإن وسائل 
اإلعالم الرسمية ستعلن بناء على 

تصريحات خبراء األمن العراقيني بأن 
احلادث يحمل بصمات التنظيم اإلرهابي.

بعيدا عن ذلك السخف ال بد من أن 
نتساءل ”َمن هي اجلهة التي ترغب في 

إحلاق األذى بالعراقيني الذين رفعوا 
أياديهم احتجاجا على الفساد؟“.

كان تنظيم داعش في الوقت نفسه 
ميارس مترينات في استعراض القوة 
على حدود بغداد. لقد انهارت قطعات 

من اجليش واحلشد الشعبي في منطقة 
أبوغريب التي ال تبعد عن مركز العاصمة 

سوى عشرين كيلومترا أمام زحف مقاتليه.
يكذب سياسيو العراق حني يدعون أن 
احلشد الشعبي قد حال دون سقوط بغداد 

بيد داعش. إيران من جهتها تكذب حني 
تزعم أنها حمت بغداد من السقوط. ذلك 
ألن التنظيم اإلرهابي لم يقم في السابق 
بأي نشاط ُتستشف من خالله رغبته في 
التقدم في اجتاه العاصمة العراقية التي 
ال أعتقد أنها تقع ضمن دائرة اهتماماته.

التزامن بني استيالء التنظيم 
اإلرهابي على جزء من ضاحية أبوغريب 
احملاذية لبغداد، وبني ما شهدته مدينة 

الثورة في بغداد من تفجيرات ُنسبت 
مسؤولية القيام بها إلى داعش يضعنا 
في منطقة استفهامية قد تساعدنا على 

فهم ما شهده العراق من جرائم وما يجري 
للعراقيني.

من باب أولى ميكن التفكير بأن 
اجلماعة اإلرهابية التي حتارب النظام 
السياسي القائم في بغداد ال ميكن أن 
تلحق األذى مبعارضي ذلك النظام. ما 

يعني أن اجلهة التي ضربت في أبوغريب 
ال ميكن أن تكون هي اجلهة نفسها التي 

ضربت في مدينة الثورة.
أما إذا كانت تلك اجلهة هي نفسها 

في املكانْني فإن ذلك يؤكد ضلوع النظام 
احلاكم في صناعة كذبة اسمها داعش. 

فتفسير ما جرى في أبوغريب وما 
شهدته مدينة الثورة ميكن العثور عليه 
في محاولة القفز على املطالب الشعبية 

مبحاكمة الفاسدين من خالل ادعاء 
التفرغ للحرب على اإلرهاب، الذي أثبتت 

الواقعتان أنه ال يزال قادرا على تهديد 
العاصمة والضرب في املناطق التي 

صارت نقية طائفيا.
ما أقصد الوصول إليه أن هدف 

إسكات األصوات املعارضة الستمرار 
الفاسدين من احلكم ال يدخل ضمن أجندة 

داعش.
وفق هذا املنطق ميكنني القول إن 

األحزاب احلاكمة هي اجلهة املستفيدة 
الوحيدة مما جرى ولم يكن تنظيم داعش 

سوى فزاعة جاهزة.
ما يؤيد استنتاجي أن مقتدى الصدر 

نفسه حني وصلته الرسالة رد عليها 
بتجديد دعوته إلى التظاهر يوم اجلمعة 
املفتوحة. وهو ما يعني أن احلرب التي 
سعى الطرفان (مقتدى بتياره من جهة، 

ومن جهة أخرى تكتل األحزاب الشيعية) 
إلى إرجاء موعد نشوبها قد بدأت فعال. 

وهي حرب ستكون مفتوحة على كل 
االحتماالت.

وبعكس ما يراه ناشطو املجتمع 
املدني في العراق فإنني أرى أن الصدر 

ال يسعى إلى انتحال صفة القائد 
اجلماهيري امللهم مبعجزاته اإلنقاذية، 
بقدر ما يحاول أن يسبق اجلميع إلى 

املنطقة التي يعتقد أنه من خالل الوصول 
إليها سيكون في منجى من تداعيات 

املرحلة املقبلة. وهي املرحلة التي ستشهد 
إعالن فشل النظام السياسي الذي أقامته 

أحزاب سياسية عراقية حتت مظلة احملتل 
األميركي.

ليس لدى الصدر ما يفعله للفقراء 
سوى أن يسليهم باألدعية.

من يصل أوال إلى الهاوية؟

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد 
السعودية

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} يعكس تصويت اللجنة القضائية بمجلس 
النواب األميركي مؤخرا على مشروع قرار 
باعتبار جماعة اإلخوان المسلمين تنظيما 

إرهابيا، مزاجا دوليا عاما مناوئا لهذه 
الجماعات والتنظيمات، كما يعكس ترسخ 

القناعة بأن جماعة اإلخوان المسلمين 
اإلرهابية هي أحد المنابع الرئيسية للفكر 
المتطرف، سواء من خالل منظريها الذين 

أسسوا البنية التحتية األيديولوجية 
لإلرهاب، من خالل كتابات سيد قطب وسعيد 

حوي وفتحي يكن ومصطفى السباعي 
ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي، وآخرين 
ممن يمكن وصفهم بقوة اإلمداد األيديولوجي 

من المنظرين غير المحسوبين تنظيميا 
على الجماعة مثل فهمي هويدي وغيره، 
أو من خالل تعاونها وتنسيقها السري 

المستمر مع تنظيمات اإلرهاب مثل ”القاعدة“ 
وفروعها المختلفة، والذي تجسد في جرائم 

تنظيم ”بيت المقدس“ في مصر الشقيقة، 
وهي جرائم بدأت منذ اإلطاحة بحكم جماعة 

اإلخوان المسلمين شعبيا في الثالثين من 
يونيو عام 2013.

الداللة األخطر في موقف اللجنة 
القضائية بمجلس النواب األميركي أنه صدر 

من جهة تشريعية عليا، وليس من سلطة 
تنفيذية، وبالتالي يكتسب التصويت فاعلية 

وحجية أقوى، بما يمثله من سلطة للمشرعين 
األميركيين حيال تغلغل الجماعة اإلرهابية 

في األوساط الغربية عموما، واألميركية منها 
على وجه التحديد؛ حيث يعد التصويت 

بمنزلة صفعة قوية للتنظيم الدولي للجماعة 
اإلرهابية، ومحاصرة حقيقية له في واحدة 
من الدول التي كانت عناصره تتحرك فيها 

بنشاط مكثف طيلة العقود والسنوات 
الماضية، بل إن عناصر التنظيم كانت تتردد 

بحرية الفتة على مقار الخارجية األميركية 
من أجل إيصال رسائل إقناع بتبني سياسات 

متشددة حيال مصر.
ورغم أن تصويت اللجنة القضائية 

بمجلس النواب األميركي ينتظر تصويتا 
نهائيا من المجلس، فإن التصويت، بحد 
ذاته، مؤشر قوي سيحسم مواقف الكثير 

من الدول األوروبية المترددة حيال الجماعة 
اإلرهابية، كما سيسهم في فرض حصار 

دولي جاد على تحركات عناصر الجماعة 
والحد من أنشطتها وتجفيف مصادر 

تمويلها، حيث يفترض أن يتبع تصنيف 
الجماعة رسميا في قائمة اإلرهاب األميركية، 

أن تحظر اإلدارة األميركية على األجانب 
ممن لهم عالقة بالجماعة دخول الواليات 

المتحدة، فضال عن تجريم التعامل معهم من 
جانب األميركيين والمقيمين داخل الواليات 

المتحدة؛ وخضوع الجماعة للمالحقة 
القضائية الفيدرالية وتجميد أصولها.

ورغم أن هناك جدال بين الخبراء 
والمتخصصين حول موقف اإلدارة األميركية 

الحالية حيال تصنيف جماعة اإلخوان 
المسلمين ضمن قائمة اإلرهاب، فإن تصويت 

اللجنة القضائية بمجلس النواب يوجه 
رسالة قوية إلدارة باراك أوباما بل واإلدارة 

األميركية المقبلة بعدم التهاون مع الجماعة 
اإلرهابية والتصدي لخطرها، عالوة على 

ضرورة إدراك مسألة مهمة تتعلق بالجانب 
التشريعي األميركي، باعتبار أن صدور 

قانون بشأن تصنيف اإلخوان المسلمين 
جماعة إرهابية من جانب الكونغرس 

بمجلسيه، فإن اإلدارة األميركية ستجد 
نفسها في موقف بالغ الدقة من حيث تطبيق 
معايير القانون األميركي الخاصة بتصنيف 

الجماعات اإلرهابية من عدمه.
وأيا كانت نتيجة التصويت النهائي 
لمجلس النواب األميركي بشأن الجماعة 

اإلرهابية، فإن المجال لم يعد مفتوحا في 
الواليات المتحدة أمام عناصر الجماعة كما 

كان في السابق، فقد سلط مشروع اللجنة 
القضائية الضوء على أمور عدة بعضها 

يتعلق بأنشطة اإلخوان وعالقاتهم المشبوهة 
باالعتداءات اإلرهابية في مناطق شتى 

من العالم، في حين يتعلق بعضها اآلخر 
بالعالقات التي تربط العناصر اإلخوانية مع 

بعض المسؤولين األميركيين.
وقناعتي الذاتية أن سياسات الواليات 
المتحدة – كقوة عظمى – ال تتخذ مواقف 
حادة في مثل هذه األمور، بل تترك الباب 
مواربا وتفتح مجاال ـ ولو ضئيال ـ للنفاذ 

إلى مناطق التنسيق المشترك والتعاون بين 
واشنطن واألطراف األخرى، بما فيها الدول 
والتنظيمات والجماعات التي توضع دائما 

في خانة العداء مع الجانب األميركي.
وهنا يبدو مشروع القانون المقترح 

بمنزلة اختبار مهم للدبلوماسية األميركية 
ألنه يطلب من وزير الخارجية األميركي 

إعداد تقرير في غضون 60 يوما يحدد فيه 
رأي الوزارة حيال تصنيف اإلخوان جماعة 

إرهابية وفقا للمعايير التي ينص عليها 
القانون األميركي في هذا الشأن، ويلزمه، 

أيضا، بتوضيح المبررات واألسانيد 
القانونية في حال رأت الوزارة أن الجماعة ال 

تنطبق عليها هذه المعايير.
والواضح من موقف وزارة الخارجية 

األميركية – حتى اآلن – أنها تتفق مع رأي 
اللجنة القضائية حيث قال وزير الخارجية 
األميركي جون كيري، في وقت سابق ضمن 

شهادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية 

بمجلس النواب، إن الواليات المتحدة على 
علم بتورط أعضاء من اإلخوان في القيام 

بأعمال عنف، كما أنكر كيري استضافة 
أعضاء من اإلخوان خالل زيارتهم إلى 

واشنطن العام الماضي، مشيرا إلى أنه لم 
يكن معلوما أن أحد أعضاء الوفد ينتمي إلى 

حزب تابع لإلخوان المسلمين، واألهم أنه 
أشار في شهادته إلى وجود بعض فروع هذه 

الجماعة تقوم بأعمال عنف، ما يؤشر في 
مجمله على موقف مماثل للخارجية األميركية 
في حال أقر الكونغرس األميركي، بمجلسْيه، 

توصية اللجنة القضائية بمجلس النواب.
ما يهمني أيضا في هذا الموضوع أن 
مشروع القانون األميركي المقترح يعمق 

جراح التنظيم الدولي للجماعة اإلرهابية، 
ويدفع باتجاه تفتت هذا الكيان التنظيمي 

بالغ الخطورة على األمن واالستقرار في 
العالم العربي واإلسالمي، بما يقوم به من 

مؤامرات وخطط لإلطاحة بأنظمة الحكم 
ومحاول تمكين الجماعة اإلرهابية من 
السلطة في إطار مشروع إخواني كبير 

للوصول إلى ما وصفه المرشد المؤسس 
للجماعة بـ“أستاذية العالم“، وهي الفكرة 
الموازية لفكرة ”الخالفة“ التي تنادي بها 

تنظيمات إرهابية أخرى، استنبطتها بالفعل 
من ”أدبيات اإلخوان المسلمين“ بعد أن 

قام اإلخوان بمحاولة االلتفاف على فكرة 
”الخالفة“ والمناورة سياسيا، بترويج 

فكرة حسن البنا القديمة الخاصة بأستاذية 
العالم، وهي صيغة أيديولوجية خبيثة لبناء 

دولة ثيوقراطية قائمة على األسس ذاتها 
التي ينادي بها البغدادي وأيمن الظواهري 

وغيرهما من زعماء تنظيمات اإلرهاب 
الدولية.

أدرك أن القضاء على فكر اإلخوان 
المسلمين الخبيث لن يتم في واشنطن وال 

لندن، ولكن في منابعه األصلية في دولنا 
العربية واإلسالمية، ولكني أثق أنها جهود 
متكاملة يصب بعضها في بعض ويتكامل 

بعضها مع البعض اآلخر، فاستئصال جذور 
عمل تنظيمي معقد استمر ما يقرب من 

تسع عقود لن يتحقق بين عشية وضحاها، 
بل يتطلب عمال دؤوبا وجهدا مضنيا على 

مستويات شتى بعضها يتعلق بتفكيك األطر 
القانونية والتنظيمية والبنى الهيكلية، 

وبعضها ينصب على البنى المعرفية 
والفكرية واأليديولوجية، وبعضها اآلخر 
يستهدف مراكز اإلمداد والتمويل المالي 

والتجنيد البشري، في حين يعمل بعضها 
اآلخر في إطارات جغرافية ويستهدف 

نشر هذه الجهود على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي ومحاصرة المشروع اإلخواني 

جغرافيا وسياسيا وفكريا. وبالتالي هي 
سالسل معقدة ومتعاقبة من الجهود، 

وتتطلب إيمانا راسخا بقيمة هذه الجهود 
من أجل تحقيق األمن واالستقرار على 

المدى البعيد، وليس فقط تحقيق انتصارات 
تكتيكية ناتجة عن ”جزر“ زمني ألنشطة 

الجماعة اإلرهابية ال يلبث أن يعقبه ”مد“ 
يحمل موجات نشاط عاتية أقوى مما سبق.
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آراء
} لن تنتهي التداعيات التي سببتها صدمة 

سحب المملكة العربية السعودية للهبة 
المقدمة للجيش اللبناني قريبا.

ال شك أن السعودية، طالما دعمت الدولة 
اللبنانية، سواء داخليا أو في المحافل 

الدولية، وساهمت في إنهاء الحرب األهلية 
الطويلة التي غرق فيها لبنان، وساعدت 

على إعادة إعماره في كل مرة تعرض فيها 
لالعتداءات اإلسرائيلية، وخصوصا بعد 

حرب 2006 األخيرة.
في المقابل كانت سياساتها التقليدية 

المعتدلة، خصوصا بعد اغتيال رفيق 
الحريري، تكبح أحيانا جماح بعض أطراف 

الفريق السيادي وتلزمه بتقديم تنازالت 
موجعة؛ األمر الذي ساهم في إضعافه 
وترهله بشكل فقد معه روح المبادرة 
والصمود، فأصبح عاجزا عن مواكبة 

السياسة السعودية الجديدة التي تبلورت 
مع العهد الجديد تجاه سياسات إيران 

العدوانية والمعتمدة على حزب الله الذي 
يستغل، صفتيه ”اللبنانية“ و“العربية“، 
من أجل القيام بما تعجز عنه إيران التي 

تريد أن تظهر كدولة منضوية في المنظومة 
الدولية. فيقوم باالعتداءات على عدة 

مستويات؛ السياسية واإلعالمية والمذهبية 
وحتى األمنية، غير عابئ بنتائجها على 

الوضع الداخلي ومورطا للحكومة.
يضاف إلى ذلك عجز مكونات 14 آذار 

عن مواكبة السياسة السعودية المستجدة 
للكف عن تقديم تنازالت سياسية من دون 

قعر تهدد وجود لبنان نفسه، والتي تشاركت 
مع خصمها في تبادل المصالح الخاصة 

والمحاصصات، التي يوظفها الفريق اآلخر 
لالستيالء على الدولة برفق وترٍو؛ بما 

يذكرنا بتجربة قتل الضفدعة بوضعها في 
مياه فاترة وإشعال نار هادئة تحتها تقتلها 

دون أن تحس.
لقد تحول لبنان إلى تابع ومنفذ 

للسياسة واألجندا اإليرانيتين؛ فالنأي 
بالنفس كان صيغة لعدم تعميق الخالف 

الداخلي تجاه األزمة السورية، وليس للنأي 
بالنفس عن العروبة لاللتحاق بإيران وخدمة 

مصالحها. كما أن الحفاظ على الوحدة 

الوطنية ال يتعارض مع العروبة كما يزعم 
وزير خارجيتنا، الذي نفى رئيس الحكومة 
تمثيله للسياسة اللبنانية! فهل وصل بنا 

األمر في لبنان إلى أن ننقسم بين عرب 
وفرس؟

الحكومة السابقة، التي كانت أقرب إلى 
حزب الله، كانت تعترض على ما كان يقوم 

به الوزير السابق، عدنان منصور، بينما 
تسكت هذه الحكومة عن تصرفات أكثر 

انحيازا وتطرفا في زمن حرج.
استعادت إيران مع الماللي الفورة 

الكبيرة التي سبق أن قامت بها منذ أكثر 
من ألفي عام ودامت 50 عاما. ولالستفادة 

من دروس الماضي، ولإلضاءة على 
الحاضر، سأورد مختصرا لحكايتنا مع بالد 

فارس بحسب المؤرخ البريطاني إي إتش 
غومبريتش.

يكتب أنه حصل أمر غريب جدا، يصعب 
فهمه، بين سنتي 550 و500 قبل الميالد.

على سلسلة الجبال العليا التي تجري 
شمال منطقة بالد الرافدين، تعيش قبيلة 

برية جبلية منذ فترة طويلة. كانت لدى 
أفرادها ديانة غاية في الجمال: كانوا 

يعبدون الضوء والشمس وآمنوا بأنهما في 
حرب مستمرة مع قوى الشر المظلمة. هذا 

الشعب الجبلي هو الفرس.
على مدى المئات من السنوات كان 
يهيمن عليهم اآلشوريون، ومن بعدهم 

البابليون. في أحد األيام كانوا قد وصلوا 
إلى حد االكتفاء من هذه السيطرة. وكان 

حاكمهم سايروس ذا شجاعة وذكاء 
استثنائيين، وهو لم يعد مستعدا لتحمل 

الظلم الذي يتعرض له شعبه. قاد سايروس 
فرقة من خيالته جنوبا إلى سهل بابل. تطلع 
البابليون من علياء حصونهم وضحكوا على 

فرقة المقاتلين الصغيرة التي تجرأت على 
مهاجمة مدينتهم. غير أن هؤالء نجحوا في 

تحقيق هدفهم باستخدام الشجاعة والدهاء؛ 
(الصفة التي تبدو مالزمة لهم حتى اآلن). 

وعليه فقد أصبح سايروس سيد هذه المملكة 
العظيمة. كانت أول أوامره هي إطالق سراح 

كل الناس الذين أسرهم البابليون، وكان 
من بينهم اليهود، الذين عادوا إلى ديارهم 

في بيت المقدس وكان ذلك في العام 538 
ق م، (الذين حفظوا الود في عدة مناسبات 
قريبة رغم البروباغندا). لكن ملوك الفرس 
لم يقنعوا بالمملكة العظيمة التي حصلوا 

عليها؛ بل توجهوا الحتالل مصر، ونجحوا 
في المهمة. سقطت مصر وتم خلع الفرعون. 

أصبحت هذه القبيلة الفارسية القديمة سيدة 
كل العالم القديم تقريبا. لكنهم لم يكونوا قد 

سيطروا على بالد اإلغريق بعد، كانت تلك 
هي الخطوة القادمة.

حكم داريوش إمبراطورية الفرس 
الشاسعة، والتي امتدت من مصر إلى 

حدود الهند، إلى درجة لم يكن لشيء أن 
يحدث في أي مكان في العالم إال بأمر منه. 

عّبد داريوش الطرق حتى تنتقل أوامره 
بال تأخير إلى أقصى بقاع مملكته. وكان 

يتجسس حتى على أهم موظفيه ومزرياناته، 
عن طريق مخبرين معروفين بـ“عيون وآذان 

الملك“، (كما حالهم اآلن). وّجه هذا الملك 
أنظاره نحو آسيا الصغرى حيث مدن 

اإلغريق على سواحلها.
لم يعتد اإلغريق أن يكونوا جزءا من 

إمبراطورية عظيمة، لها حاكم يرسل أوامره 
يعلم الله من أي موقع في قلب آسيا، 

متوقعا الطاعة الفورية. كان العديد منهم 
تجارا أغنياء، معتادين على إدارة شؤونهم 

بأنفسهم واتخاذ قراراتهم الخاصة ولم تكن 
لديهم أي رغبة في أن يحكمهم ملك فارسي، 

ولم يكونوا ليدفعوا أي ضريبة. لذا ثاروا 
وطردوا الحكام الفرس… وقد كتب لهم 

االنتصار بعد صراع. والسبب أن السفن 
اإلغريقية كانت أكبر حجما وأسهل قيادة، 

واألهم من ذلك أنهم يحاربون بكل طاقاتهم 
من أجل حريتهم.

لم يتجرأ الفرس مجددا على الهجوم على 
اإلغريق. كما استطاع اإلسكندر هزيمتهم 

الساحقة في ما بعد. وللتذكير صمدت مدينة 
صور وقاومت هذا اإلسكندر نفسه لـ7 أشهر، 

بينما تهاوت المدن الفارسية أمامه. علنا 
نتعظ من التاريخ.

وفي عودة إلى غلبة الفرس، لم يكن 
الفرس أضعف أو أقل ذكاء من اإلغريق، 

بل العكس تمامًا. ولكن اإلغريق كانوا 

مختلفين. فبينما ربطت اإلمبراطوريات 
الشرقية العظيمة نفسها بقوة إلى تقاليدها 
وتعاليم أسالفها، اتجه اإلغريق، واألثينيون 

خصوصا، إلى ما هو عكس ذلك تماما. 
كل سنة تقريبا كانوا يأتون بجديد. كانت 
األشياء تتغير باستمرار، وضمن قيادتهم 

أيضا. هذا ما يفسر لماذا خالل المئة سنة 
التي لحقت الحروب الفارسية، ظهرت أفكار 

متجددة في عقول شعب أثينا الصغير 
هذا، أكثر من تلك التي مرت بعقول شعوب 

اإلمبراطوريات العظيمة في الشرق، من 
األفكار إلى الرسم والنحت والمعمار 
والمسرحيات والشعر واالختراعات 

والتجارب والنقاشات والجدل.
وانطالقا مما سبق نقول إن سياسة 

السعودية الجديدة، المتحررة من التقليد 
السياسي المعتاد، تجاه إيران العدائية ربما 
هي األنجع واألنسب لمواجهة فورة الغرور 

الفارسي المستعاد والذي لم يدم في التاريخ 
أكثر من 50 عاما. وستستعيد هذه البالد 

حريتها وعزتها ولو بعد حين وبعد الكثير 
من التضحيات.

في المقابل ال أظن أن الموقف السعودي 
الغاضب والذي يعاقب الجيش والشعب 

اللبناني أو العاملين في الخليج العربي هو 
الشكل األنسب للرد على إيران.

إن المواجهة من واجب اللبنانيين 
وممثليهم في الحكومة أو خارجها، ألن األمر 
ال يتعلق فقط بالهبة السعودية أو بالتضييق 

على لبنان اقتصاديا أو على العاملين في 
الخليج على أهمية كل ذلك. إنه يتعلق 
بالموقف المبدئي من كون لبنان عربيا 

بحسب الدستور اللبناني، وال يمكن ألي 
مكون في الحكومة التي تمثل لبنان الرسمي 

أن ينفي هذه الصفة األساسية عن لبنان 
واللبنانيين. إن أمن لبنان جزء من األمن 

القومي العربي.
إن تقوية مواقف حلفاء الداخل 

ومطالبتهم بالحزم ومساعدتهم على الصمود 
والضغط النتخاب رئيس بأي ثمن (األمر 
الذي ارتأى وزير خارجيتنا أنه استغالل 

رخيص لألزمة) أجدى وأنفع. عاقبوا الجزء 
وليس الكل.
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الموقف السعودي وعروبة لبنان أو حكايتنا مع بالد فارس

{الســـعودية لم تدعم طرفا سياســـيا بذاته، بل تتعاطى مـــع كل المكونات انطالقا من 

نظرتها الشمولية للبلد، السعودية تتعاطى مع لبنان كدولة وليس كأطراف ومذاهب}.

محمد احلّجار
عضو كتلة املستقبل اللبنانية

حصار دولي للجماعة اإلرهابية

{اعتمـــاد اللجنـــة القضائيـــة بمجلس النـــواب األميركي مشـــروع القانـــون بتصنيف جماعة 

اإلخوان منظمة إرهابية يعكس صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه التنظيم}.

أحمد أبوزيد
املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية املصرية

استئصال جذور عمل تنظيمي معقد 

استمر ما يقرب من تسعة عقود 

لن يتحقق بني عشية وضحاها، بل 

يتطلب عمال دؤوبا وجهدا مضنيا على 

مستويات شتى

تقوية مواقف حلفاء الداخل 

ومطالبتهم بالحزم ومساعدتهم على 

الصمود والضغط النتخاب رئيس بأي 

ثمن أجدى وأنفع. عاقبوا الجزء وليس 

الكل

منى فياض
كاتبة لبنانية

سالم الكتبي
باحث وكاتب في القضايا السياسية – 
اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة



} لنــدن - قـــال الرئيـــس اإليرانـــي حســـن 
روحاني، أمس، إن قطاع الســـيارات في بالده 
يجـــب خصخصتـــه بالكامـــل لتحقيـــق هدف 
احلكومـــة بالتحول إلى منافس عاملي، موجها 
رسالة قوية بشأن نواياه بفتح اقتصاد البالد 

على العالم اخلارجي.
وطالـــب منتجـــي الســـيارات فـــي إيـــران 
بالتعـــاون الوثيـــق مـــع الشـــركات األجنبية 
لتحســـني جـــودة اإلنتاج فـــي القطـــاع الذي 

تسيطر الدولة حاليا على نصفه تقريبا.
وقال روحاني أمام مؤمتر لشركات صناعة 
الســـيارات في طهران ”يجب خصخصة قطاع 
السيارات بالكامل وينبغي أن يكون قادرا على 

املنافسة“.
الضخمـــة  الســـيارات  صناعـــة  وتعـــد 
جذبـــا  األكثـــر  القطاعـــات  مـــن  واملتهالكـــة، 

للمســـتثمرين األجانـــب، الذيـــن توافدوا على 
طهـــران منذ رفع العقوبـــات الدولية في يناير 
في أعقاب االتفـــاق النووي بني إيران والقوى 

العاملية.
وأضـــاف روحانـــي ”ينبغـــي أن يرتقـــي 
منتجونا إلى املعايير العاملية، وسنتعاون مع 
الشركات األجنبية حتى يكون ملنتجينا وجود 

في األسواق العاملية“.
وكان اإليرانيـــون قد شـــنوا حملة ملقاطعة 
السيارات احمللية قبل أشهر من رفع العقوبات، 
وقـــال مراقبـــون إن الكثيـــر مـــن اإليرانيـــني 
يتطلعـــون لوصـــول الســـيارات األجنبية بعد 

عقود من احتكار الشركات احمللية للسوق.
وأثـــارت احلملـــة جدال واســـعا، وصدرت 
ردود فعل غاضبة من قبل بعض املســـؤولني، 
حيث قال وزير الصناعة والتجارة محمد رضا 

نعمت زاده ”إنها حملة معادية للثورة، وتضر 
باالقتصاد والصناعة الوطنيني“.

وأكد النشطاء أن السيارات محلية الصنع 
باهظـــة الثمن ورديئـــة التصنيـــع وال تراعي 
معاييـــر الســـالمة وتؤدي إلى مقتل عشـــرات 

آالف األشخاص سنويا.
وقـــال خبيـــر صناعة الســـيارات اإليراني 
ســـعيد ليـــالز، إن ســـوق الســـيارات يعكس 

”انهيار االقتصاد اإليراني“.
وتخضع سوق السيارات اإليرانية حلماية 
كبيـــرة من قبـــل الســـلطات، إذ تصل نســـبة 
الضرائب على الســـيارات املستوردة إلى 100 
في املئة. وفي العـــام املاضي دخلت 106 آالف 

مركبة أجنبية فقط إلى البالد.
وتعتبر صناعة الســـيارات القطاع الثاني 
فـــي االقتصاد اإليراني مـــن حيث احلجم بعد 

قطاع الطاقة، وتشـــكل ما يصل إلى 3 في املئة 
من الناجت احمللي اإلجمالي، ويعمل فيها أكثر 

من 12 في املئة من األيدي العاملة في البالد.
وتراجع إنتـــاج الســـيارات احمللية، الذي 
بلـــغ نحـــو 1.65 مليون ســـيارة في عـــام 2011 
لكنـــه تراجع إلى النصف تقريبا بعد تشـــديد 
العقوبـــات الدوليـــة. وتســـعى احلكومة إلى 
زيـــادة اإلنتاج إلـــى 1.6 مليون ســـيارة خالل 

العام احلالي.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
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◄ طورت شركة غولد آند غرين 
فودز الفنلندية، المتخصصة 
في تكنولوجيا الغذاء، طعاما 
بديال عن اللحوم أطلقت عليه 

اسم ”قطف الشوفان“ وهو منتج 
نباتي مصنوع من الشوفان 

والفول.

◄ أعلنت شركة ليغو الدنماركية 
لأللعاب أن صافي أرباحها قفز 

في العام الماضي بنسبة 31 
بالمئة بمقارنة سنوية لتصل 

إلى33 مليار دوالر، بسبب زيادة 
المبيعات في جميع األسواق 

الرئيسية .

◄ أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء 
األوروبي تراجع معدل العاطلين 
عن العمل في منطقة اليورو في 
شهر يناير الماضي إلى نحو 3 

بالمئة، وهو أقل مستوى له منذ 
أغسطس من عام 2011.

◄ تخطط القيادة الصينية 
لتسريح ما يصل إلى 6 ماليين 
موظف في الشركات الحكومية 

التي يطلق عليها ”الحية الميتة“ 
على مدى 3 أعوام للحد من 

التلوث وفائض الطاقة اإلنتاجية 
في القطاعات الصناعية.

◄ شهد عدد العاطلين عن العمل 
بين الالجئين في ألمانيا ارتفاعا 

كبيرا في فبراير الماضي، بعد 
تسجيل 103 آالف الجئ كعاطلين 

عن العمل، بارتفاع نسبته 68 
بالمئة بمقارنة سنوية.

◄ ذكرت تقارير أن 5 من مديري 
شركة غوغل في إيطاليا، 

يواجهون احتمال محاكمتهم 
بتهمة التهرب الضريبي، بشأن 

الممارسة المثيرة للجدل الخاصة 
بتحويل األرباح إلى إيرلندا 

منخفضة الضرائب.

باختصار

{الشـــراكة مع برنامج األمم المتحدة للتنمية تندرج في سياق رؤية العاهل المغربي على مستوى 
مكافحة الفقر وكفاءة الطاقة وتقديم الخدمات الصحية}.

امباركة بوعيدة
الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون

{النزوح الكبير لرؤوس األموال عن الصين يهدد االقتصاد العالمي… أتوقع نمو اقتصاد الصين 
بنسبة 6.3 بالمئة خالل العام الحالي}.

كريستني الغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

طهران تعتزم خصخصة قطاع السيارات اإليراني بالكامل

سيدات فلسطينيات يعملن أمس في مزرعة لتربية النحل مدعومة من االتحاد األوروبي في قرية دير بلوط قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية

نصر قضائي لشركة أبل
ضد السلطات األميركية

} نيويــورك - حكم قــــاض احتادي في مدينة 
نيويــــورك بأن احلكومــــة األميركية ال ميكنها 
إجبار شــــركة أبــــل على فك شــــفرة آيفون في 
قضيــــة مخدرات، ما ســــيدعم موقف الشــــركة 
في معركتهــــا القانونية مع وزارة العدل حول 

التشفير واخلصوصية.
وســــعت احلكومة إلى فك شــــفرة الهاتف 
فــــي قضية فــــي بروكلني حدثت فــــي أكتوبر، 
وذلــــك قبل أشــــهر من حكم أصــــدره قاض في 
كاليفورنيا طلب فيــــه من أبل اتخاذ إجراءات 
خاصة تتيــــح للحكومة الولــــوج إلى الهاتف 
الذي اســــتخدمه أحد املهاجمــــني في هجمات 

سان برناردينو.
وقال القاضــــي جيمس أورينســــتاين في 
بروكلني، إنه ال ميلك سلطة االختصاص ليأمر 
أبــــل بإبطال التشــــفير األمنــــي لهاتف آيفون 
الذي ضبط خالل حتقيق في قضية مخدرات. 
وأشــــار إلى أن  أبل معفــــاة بدرجة كبيرة من 
االمتثال ملثل تلك الطلبــــات مبوجب القوانني 

األميركية اخلاصة بالتنصت.
ومــــن املقــــرر أن ميثل محامي شــــركة أبل 
أمــــام جلنة فــــي الكونغرس ليبلغهــــا بأن فك 
شــــفرة هاتف آيفون ســــيعرض مئات املاليني 
من مســــتخدمي جهــــاز أبل خلطر املتســــللني 

ومجرمي اإلنترنت.

} لندن - أكد مسؤول في موانئ سلطنة عمان، 
أن تلـــك املوانئ تســـعى لزيادة حركة الشـــحن 
البحـــري والتجـــارة مع إيـــران، فـــي محاولة 
للتقدم على منافســـيها في هذا املجال بعد رفع 

العقوبات الدولية عن طهران.
وقد تســـتفيد مسقط من اخلالف بني إيران 
والسعودية وعدد من دول اخلليج األخرى، بعد 
أن قطعت الرياض عالقاتها مع طهران الشـــهر 
املاضي وخفض آخرون مثل اإلمارات مستوى 

العالقات.
وبدأت إيـــران باخلروج من عزلتها الدولية 
بعد رفع العقوبات الدولية في الشـــهر املاضي 
في إطار اتفاق نـــووي مع القوى العاملية، بعد 
ســـنوات طويلة مـــن قطع العالقـــات مع قطاع 
الشحن البحري وتعطل اإلمدادات املتجهة إلى 

إيران املعتمدة على الواردات.
وتســـعى عمان لتقوية الروابـــط التجارية 
مع إيـــران مينـــاء صحـــار العمانـــي القريب، 
بعد تراجع نشـــاط الشـــحن البحري بني إيران 
واإلمـــارات، الـــذي كان يصل إلـــى 1.5 مليون 
حاويـــة منطية قبل تشـــديد العقوبات في عام 

.2012
وأشارت تقارير لشـــركات التأمني البحري 
إلـــى منع الســـفن التـــي حتمل علـــم إيران من 

دخول موانئ السعودية والبحرين.
ورغـــم أن ســـلطنة عمـــان حافظـــت علـــى 
عالقاتها الدافئة مـــع طهران فإنها تواجه اآلن 
منافســـة عبر بحر العرب مـــن الهند، القتطاع 
حصة من النمو املتوقـــع للحركة التجارية مع 

إيران.
وقـــال أندريـــه تويـــت الرئيـــس التنفيذي 
للمينـــاء واملنطقة احلـــرة في صحـــار لوكالة 
رويتـــرز إن ”مـــا نحاول أن نفعلـــه هو أن نرى 

ما إذا كنا نســـتطيع احلصول على شريحة من 
الكعكة وحتويل أو خلـــق فرص أعمال جديدة 
للشـــركات بني عمان وإيران باستخدام صحار 

كقاعدة لذلك“.
وأقر بأن امليناء واملنطقة احلرة في صحار، 
أصغر من املرافئ القريبة، وقال إن األمر مازال 
فـــي بدايتـــه لكن هنـــاك مؤشـــرات أولية على 

إمكانية حتقيق ذلك الهدف.
وقال تويت إن صحار يســـتهدف املزيد من 
التجارة مع شـــركة الشـــحن البحري اإليرانية 

التي وصلت إحدى سفنها إلى امليناء مؤخرا.
وتابـــع ”جنـــري محادثـــات مـــع شـــركات 
إيرانية عديدة تتطلع الستثمارات محتملة في 
املنطقة احلرة في صحار، وهو مشروع مشترك 
مناصفة بني حكومة السلطنة وميناء روتردام 

الهولندي“.
وبلغ إجمالي عدد السفن التي دخلت ميناء 
صحار خالل العام املاضي نحو 2545 ســـفينة 
مســـجال زيـــادة نســـبتها 26 باملئة عـــن العام 

املاضي.
ومـــع معانـــاة أســـواق الشـــحن البحري 
واحلاويات العامليـــة من ركود طويل منذ 2008 
فإن إيران تشكل مجال منو محتمل ملرفأ عمان 

الدولي للحاويات في صحار. 
  وتنفرد مسقط مبوقف يختلف عن مواقف 
بقيـــة جيرانهـــا اخلليجيـــني، الذين شـــهدت 
عالقاتهم مع إيران توترا شـــديدا في األشـــهر 
األخيرة بســـبب دورها في أزمـــات املنطقة في 

اليمن وسوريا والعراق.
وأثار وزيـــر النفط العماني محمد بن حمد 
الرمحـــي جدال واســـعا في األســـبوع املاضي، 
حني طالب بإعفاء إيران من نظام احلصص في 

أوبك. ووصف مراقبـــون الوزير العماني بأنه 
”املتحدث الرسمي باسم إيران“.

وقال الرمحي، خالل كلمة ألقاها في مؤمتر 
للطاقة في هيوستون بوالية تكساس األميركية 
إن إيران قد تطلب إعفاءها من نظام احلصص 

في أوبك ألنها عانت من العقوبات الدولية.
ودافع وزير النفط في ســـلطنة عمان، البلد 
غيـــر العضـــو في منظمـــة أوبك، عن سياســـة 
إيران العضو في أوبك، والســـاعية إلى إعادة 
االندماج مرة أخرى ورفع حصتها في الســـوق 

بعد رفع العقوبات االقتصادية عنها.
ويخشـــى منتجو النفط من أن تؤدي زيادة 
إنتاج النفـــط اإليراني إلى عرقلة اتفاق مبدئي 
وافقت عليه السعودية وروسيا لتجميد إنتاج 

النفط عند مستويات يناير.

وتتطلع عمان إلى االســـتفادة من موقعها 
اجلغرافي وانفتاحها السياســـي على طهران 
لتحقيق مكاســـب اقتصادية من رفع العقوبات 

عن إيران.
وأجرى وزيـــر اخلارجية العماني يوســـف 
بن علوي محادثات مع الرئيس حســـن روحاني 
ونظرائـــه اإليرانيني خالل زيارة إلى طهران في 

األسبوع املاضي.
وقال بن علوي حينها إن الدولتني ”تتطلعان 
لتعزيـــز العالقـــات بينهمـــا وتوســـيع قاعـــدة 

االستثمار املشترك بينهما في قطاع الطاقة“.
ويعمـــل اجلانبان علـــى مد حقـــول الغاز 
في إيران إلى منطقـــة اخلليج عبر خط بحري 
أسفل مياه اخلليج إلى محطات استيراد الغاز 

املسال في سلطنة عمان.

ووقـــع اجلانبان في العـــام املاضي اتفاقا 
لتصديـــر 10 مليـــارات متـــر مكعب مـــن الغاز 
اإليراني إلى سلطنة عمان سنويا ملدة 25 عاما، 
ومت تقديـــر قيمة الصادرات خـــالل تلك الفترة 

بنحو 60 مليار دوالر.
وواجه املشـــروع عقبات كبيرة على رأسها 
عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول األســـعار 
بـــني اجلانبني، كمـــا تعرضت مســـقط حينها 
لضغوط أميركية، لكن تلك الضغوط زالت بعد 

رفع العقوبات.
وكان وزيـــر النفـــط العمانـــي، أحـــد أكبر 
املتحمســـني في عمـــان لتوســـيع التعاون مع 
إيـــران، قد أعـــرب عـــن تفاؤله بقـــرب انتهاء 
املشـــروع، إذ أعلـــن الشـــهر املاضـــي أن خط 

األنابيب قد يبدأ العمل بحلول عام 2019.

تؤكد املؤشرات أن سلطنة عمان تواصل اندفاعها لتعزيز عالقاتها االقتصادية مع إيران، 
ــــــت قد تطوعت للدفاع عن  رغــــــم توتر عالقــــــات جيرانها اخلليجيني مع طهران، بعد أن كان
حصة إيران في إنتاج منظمة أوبك من النفط في األســــــبوع املاضي، رغم أن عمان ليســــــت 

عضوا في منظمة أوبك.

سلطنة عمان تفتح موانئها لحركة الشحن مع إيران
[ محاوالت لتعزيز الروابط التجارية من خالل ميناء صحار [ مسقط تبتعد عن موقف الدول الخليجية من طهران

طريق مفتوح إليران

أندريه تويت:
ميناء صحار ومنطقتها 

الحرة يحاوالن الحصول على 
شريحة من الكعكة اإليرانية

وزير النفط العماني حمد الرمحي 
طالب بإعفاء إيران من نظام 

الحصص في أوبك، رغم أن بالده 
ليست عضوا في المنظمة

سعيد ليالز:
الواقع الحالي لصناعة 

السيارات في إيران يعكس 
مدى انهيار االقتصاد



محمـــد  الشـــيخ  أكـــد   - (اإلمــارات)  ديب   {
بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيـــس اإلمارات 
وحاكـــم دبي، أن بـــالده ماضية فـــي خططها 
االســـتراتيجية لتنويع اقتصادهـــا بعيدا عن 

االعتماد على النفط.
وشـــدد خالل إطالقه ملشـــروع ”مدينة دبي 
علـــى أن اإلمارات لديها رؤية  لتجارة اجلملة“ 
اقتصادية واضحة للمستقبل من خالل إيجاد 
قطاعـــات اقتصاديـــة جديدة وإعـــادة صياغة 

القطاعات احلالية على مستوى عاملي جديد.
ومن املخطط أن تقام املدينة على مســـاحة 
550 مليون قدم مربع، باســـتثمارات تبلغ نحو 
8.2 مليـــار دوالر لتصبـــح املدينـــة أكبر مدينة 
عاملية لتجارة اجلملة، بهدف االســـتحواذ على 
حصة في هذا القطاع الـــذي يبلغ حجمه نحو 

4.3 تريليون دوالر سنويا.
وتضم املدينة أســـواقا جلميـــع القطاعات 
ومســـتودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية 
وشـــركات تأمـــني وحلـــول تخزيـــن وخدمات 

مصرفية ووحدات سكنية وفندقية.
وتتضمـــن مخططات املدينة إقامة معارض 
دولية دائمة على مدار العام وربطها مع ميناء 
جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وتوفير دعم 
لوجســـتي لربط أربع قارات عاملية بشكل كامل 
مـــع املدينة اجلديـــدة والتي ســـتكون عاصمة 

العالم لتجارة اجلملة وســـتضم أهم 15 
ألف تاجر جملة دولي.

كمـــا مت اإلعـــالن عـــن إطالق 
ضمـــن  العامليـــة“  ”األســـواق 
مراكـــز  تضـــم  التـــي  املدينـــة 
كل  منتجـــات  متثـــل  جتاريـــة 
الـــدول مثل املنتجـــات الهندية 
والتركية  والتايلندية  واملاليزية 

واألســـترالية والصينية واألملانية 
ودول  املتحدة  والواليات  والسعودية 

أميركا اجلنوبية وغيرها.
وستعمل ”مدينة دبي لتجارة اجلملة“ على 
تغييـــر معايير جتارة اجلملـــة عامليا من خالل 
توفيـــر خدمات ذكية متكاملـــة وبنية تنظيمية 
متطورة ودعم لوجســـتي عبر شبكة هي األكبر 

عامليا. 
وســـتبدأ املدينـــة بقطاعات اســـتراتيجية 
وستكون مقســـمة لشوارع جتارية متخصصة 

مثل شـــوارع منتجـــات األغذية ومـــواد البناء 
واألثـــاث  واإللكترونيـــات  والكهربائيـــات 
واألخشـــاب  واملعـــدات  واآلليـــات  والديكـــور 

والسيارات وقطع الغيار والنسيج واملالبس.
وتتضمـــن املدينة أيضا إطالق أكبر منصة 
إلكترونية لتجارة اجلملة في املنطقة ســـتعمل 
على تعزيز قدرات اإلمارات في ســـوق التجارة 
اإللكترونية، التي بلغ حجمها في العام املاضي 
نحـــو 1.672 تريليـــون دوالر. ومـــن املتوقع أن 

تنمو سنويا بنسبة 21 باملئة.
وتشـــير التوقعات إلى أن ســـوق التجارة 
اإللكترونية في اإلمارات ســـينمو مبعدل يصل 
إلى ضعف معدل النمـــو العاملي، ليتضاعف 4 
مرات خالل الســـنوات الثـــالث القادمة ليصل 

إلى نحو 10 مليارات دوالر في العام 2018.
وقال الشـــيخ محمد بن راشد خالل إطالق 
مشروع املدينة اجلديدة إن ”اهتمامنا بالتجارة 
ليس وليد اليوم ألن التجارة هي أساس ازدهار 
اإلمـــارات ورافد حلاضرهـــا االقتصادي 

ومفتاح ملستقبلها التنموي“.
”اإلمـــارات  أن  وأضـــاف 
التحتيـــة  وبنيتهـــا  مبوقعهـــا 
وخدماتهـــا  والتنظيميـــة 
املؤسســـية هي املنطقـــة األكثر 
تأهيـــال لقيـــادة منـــو جديد في 
التجارة الدوليـــة البينية“. وأكد 
أن ”هدفنا كان وســـيبقى اقتصادا 
وطنيا مستداما. نحن لم نراهن سابقا 

على النفط ولن نرهن مستقبلنا له“.
ويهـــدف املشـــروع االســـتراتيجي اجلديد 
الذي سيستقبل اســـتثمارات كبيرة على مدى 
الـ10 ســـنوات القادمة ألن يكون عاصمة عاملية 
لتجارة اجلملة ويعمل على تعزيز دور اإلمارات 
ومكانتها كسوق محورية في التجارة العاملية.

ويعـــد قطـــاع جتـــارة اجلملـــة أحـــد أهم 
القطاعات االقتصادية ذات آفاق النمو الكبيرة 

واألهمية املتنامية، حيث يتوقع أن ينمو حجم 
التجارة على مســـتوى العالم بنسبة 12 باملئة 
خـــالل األعـــوام الثالثـــة القادمـــة ليبلغ حجم 
االســـتثمارات فيهـــا نحـــو 4.9 تريليون دوالر 

بحلول العام 2019.
وتختص مدينة دبي لتجارة اجلملة بتلبية 
كل احتياجات قطاع ســـوق اجلملـــة في مكان 
واحد وفق رؤية حديثـــة ومبتكرة، حيث تضم 
مجمعـــات متكاملة مطـــورة خصيصا لتجارة 
اجلملـــة إضافة إلـــى معارض دائمـــة للتجارة 

الدولية.
الدوليـــة  التجـــارة  معـــارض  وجتمـــع 
املســـتوردين باجلملة من دول املنطقة والعالم 
بالشـــركات املصنعـــة فـــي وجهـــات اإلنتـــاج 
الرئيسية في آسيا وأوروبا وأميركا وأفريقيا.

وســـتقوم املدينة بـــدور الوســـيط الدولي 
لتجارة اجلملة في سلســـلة االستيراد العاملية 

عبـــر توفير ملتقـــى للمنتجـــني واملوردين من 
مختلف الدول مبا يوفـــر عليهم عاملي الوقت 
واجلهـــد ومينحهـــم مجموعـــة واســـعة مـــن 

اخليارات واخلدمات الشاملة.
وقـــال رئيس مجموعة دبي القابضة محمد 
عبداللـــه القرقـــاوي، إن املدينـــة اجلديدة هي 
امتـــداد لسلســـلة من املـــدن التي متثـــل رؤية 
فريدة للشـــيخ محمد بن راشـــد في إطالق مدن 
متكاملـــة لتقدمي اخلدمـــات لقطاعات كاملة من 

مكان واحد.
وأشـــار إلى مـــدن دبـــي لإلنترنـــت ودبي 
لإلعالم وغيرها من املدن التي تضم اليوم أكثر 
من 5200 شركة وأكثر من 67 ألف متخصص في 

قطاعات املعرفة .
وأضاف أن مدينة دبي لتجارة اجلملة متثل 
مبادرة ضمن عدد من املشاريع التي نعمل على 
تطويرهـــا بهدف املســـاهمة فـــي حتقيق رؤية 

اإلمارات ما بعد النفط وتعزيز مسيرة التنمية 
املستدامة.

وأضاف أن ”املشروع يأتي تتويجا ملراحل 
مـــن الدراســـة الشـــاملة واملعمقـــة ألحـــد أهم 
القطاعـــات االقتصادية لتشـــكل إضافة نوعية 
للنشاط االقتصادي في دبي، وأننا على ثقة بأن 
الفترة القادمة ستظهر للعيان اآلثار اإليجابية 
للمدينـــة على واقع جتارة اجلملة في اإلمارات 

واملنطقة والعالم“.
وستعمل املدينة على تغيير معايير جتارة 
اجلملـــة عبر تقدميها خدمـــات ذكية ومتكاملة 
وتوفيـــر بنية متطورة، فضال عن التســـهيالت 
املتكاملـــة لقطـــاع جتـــارة اجلملـــة. ويتميـــز 
املشـــروع اجلديد باملوقع االســـتراتيجي الهام 
والقرب من أهم األســـواق العاملية، حيث ميكن 
التجار من الوصول بسهولة إلى أسواق تضم 

ثالثة أرباع سكان العالم.

} لندن - استبعد مسؤولون من منظمة أوبك 
أن تخفــــض املنظمة إنتاجها فــــي اجتماعها 
الــــدوري في يونيو، حتى وإن بقيت األســــعار 
عند مستويات متدنية للغاية، بسبب صعوبة 

تقدير وتيرة زيادة اإلنتاج اإليراني.
وكمــــا أن دوال فــــي أوبك مثل الســــعودية 
تريد أيضا اختبار مدى التزام روسيا بتجميد 
اإلنتــــاج قبــــل أن تتخــــذ أي خطــــوات جديدة 

تهدف إلى دعم األسعار.
وفنزويــــال  وقطــــر  الســــعودية  واتفقــــت 
وروســــيا على جتميد اإلنتاج عند مستويات 
يناير، بعد 20 شــــهرا من بدء تراجع األســــعار 

وبعد بلوغها أدنى مســــتوياتها منذ أكثر من 
12 عاما.

وقال مصدر من دولة شرق أوسطية عضو 
في أوبك، إن اخلفض رمبا يكون ممكنا بنهاية 
العــــام، عندمــــا يتضــــح بالفعل حجــــم زيادة 

اإلنتاج اإليراني ”لكن ليس في يونيو“.
ويشــــكل إنتاج يناير ذروة إنتاج روســــيا 
والســــعودية أكبر بلديــــن مصدرين للخام في 
العالم، لكن إيران ثالــــث أكبر منتج للنفط في 
أوبــــك، تظل مصــــدرا رئيســــيا للغموض، في 
ظــــل عزمها زيادة اإلنتاج بعــــد رفع العقوبات 

الغربية.
وأطلقت إيران بيانــــات متضاربة، وقالت 
إنها ستزيد إنتاجها مبا يصل إلى 1.5 مليون 
برميــــل يوميا على مــــدى العام القــــادم، لكن 
صادراتها في فبراير جاءت مخيبة لآلمال مع 
حذر املشترين األوروبيني من الزيادة الفورية 
للتجارة وســــط مشــــكالت تتعلق بالتعامالت 

الدوالرية والتأمني البحري.

وأكد مصـــدر مطلع في أوبك أنه ”ال يعرف 
أحد فـــي أوبك وضع احلقـــول اإليرانية. ولذا 
يريد الســـعوديون رؤية مـــا يحدث على أرض 

الواقع“.
وتروج ســـلطنة عمان وبعض املصادر في 
أوبك لفكرة استثناء إيران من جتميد اإلنتاج، 
كما حـــدث مع العـــراق في املاضـــي بعد رفع 
العقوبـــات، لكن إيران لـــم تطرح حتى اآلن أي 

شروط خاصة، بحسب مصادر في املنظمة.
وقال وزيـــر النفط اإليرانـــي بيجن زنغنة 
األســـبوع املاضـــي إن جتميـــد اإلنتـــاج مثير 
للســـخرية بينمـــا تقـــول مصـــادر إيرانية إن 
طهران مستعدة ملناقشـــة اتفاق بشأن اإلنتاج 
مبجرد أن يصل إنتاجها إلى مستويات ما قبل 

العقوبات.
وأبلغت إيران أوبـــك بالفعل بأنها ضخت 
نحو 3.4 مليون برميـــل يوميا في يناير، وهو 

أعلى كثيرا من تقديرات مراقبني في املنظمة.
وقالت مصادر في أوبك إن الصورة بشـــأن 

الصادرات اإليرانية لـــن تكون واضحة عندما 
تعقد أوبك اجتماعها التالي في يونيو. وتؤكد 
أنـــه ميكن فقط احلصـــول على أرقـــام جديرة 
بالثقة عن شهر أبريل. وتابعت املصادر أنه من 
الســـابق ألوانه القول في يونيو، ما إذا كانت 
مخزونات النفط العاملية القياسية قد بدأت في 

االنحسار.
ويخطط وزير الطاقة الروســـي ألكســـندر 
نوفاك للســـفر إلى إيران حليف موسكو خالل 
الشـــهر احلالـــي ملزيد مـــن احملادثات بشـــأن 
جتميد اإلنتاج الذي قال إنه قد ميتد ملدة عام.

وإذا التزمـــت روســـيا بتجميـــد اإلنتـــاج 
فســـيكون ذلك تغيرا رئيســـيا عن سياساتها 
الســـابقة. وكانت املرة الوحيـــدة التي وافقت 
فيها روســـيا على التعاون مـــع أوبك في 2001 
لكنها لـــم تلتزم أبـــدا بتعهدها بـــل زادت من 

صادراتها.
وشـــكل ذلك خيبة أمل كبيـــرة لوزير النفط 
الســـعودي علـــي النعيمي الـــذي كان مهندس 
صفقـــة 2001 وال يـــزال قلقا مـــن االتفاق على 
أي شـــيء رمبـــا ال تلتزم به روســـيا أو الدول 

األعضاء في أوبك.
وقال األسبوع املاضي إنهم حتى إن قالوا 
إنهم ســـيخفضون اإلنتـــاج فلـــن يفعلوا ذلك 
وليس هناك معنى لتضييع وقتنا في الســـعي 

وراء خفض اإلنتاج.
لكن املراقبـــني في أوبك يعتقدون أن اتفاق 
جتميـــد اإلنتـــاج يشـــير إلـــى تغير فـــي نبرة 
الســـعودية، مـــن وجهة نظر ترى أن الســـوق 
ستســـتعيد توازنها بنفســـها، إلى اعتقاد بأن 

ذلك رمبا يحتاج إلى دفعة.
وقـــال مندوب في أوبك طلب عدم الكشـــف 
عن هويته ”في نهاية املطاف.. ســـيكون هناك 

خفض في اإلنتاج“.
ويحث آخرون على العمل بوتيرة أســـرع، 
مثـــل وزير الطاقـــة القطري الســـابق عبدالله 
العطيـــة، الـــذي ال يزال يتحـــدث إلى املنتجني 
داخل أوبك وخارجها، والذي أكد احلاجة إلى 
خفض اإلنتاج قبل أن تصبح تخمة املعروض 

خارج نطاق السيطرة.

11 األربعاء 2016/03/02 - السنة 38 العدد 10202

ملراسلة احملرر
business@alarab.co.uk

◄ قدم الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي واالجتماعي 
قرضا لألردن بقيمة 100 مليون 
دوالر لدعم المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة. وسبق للصندوق أن 
قدم لألردن قرضا مماثال بقيمة 50 

مليون دوالر.

◄ كشفت وزارة النفط العراقية أن 
صادراتها النفطية في شهر فبراير 

الماضي، بلغت نحو 225 مليون 
برميل يوميا جميعها من حقول 
وسط وجنوبي البالد. وقالت إن 
إيراداتها بلغت 2.2 مليار دوالر.

◄ أكدت شركة بايونيرز 
لالستثمارات المالية أنها تسعى 

لطرح أسهم رؤية القابضة في 
بورصة مصر خالل النصف الثاني 
من العام الحالي، وأن قيمة الطرح 
تتراوح بين 255 و319 مليون دوالر.

◄ توقعت وكالة ستاندرد آند 
بورز للتصنيف االئتماني أن 

تواصل الواليات المتحدة والصين 
والبرازيل والهند دفع الديون 

الحكومية العالمية لالرتفاع رغم 
تراجع فاتورة االقتراض العالمي 

السنوية.

◄ قال رئيس الوزراء المصري 
شريف إسماعيل إن إيرادات 

السياحة تراجعت بنحو 3 مليار 
دوالر، وقال إن من أسقطوا الطائرة 
الروسية كانوا يهدفون إلى تدمير 

السياحة والعالقات مع روسيا.

◄ أطلقت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية للتوزيع (أدنوك) أمس 

المرحلة التجريبية لخدمة تعبئة 
الوقود الذكية الذاتية (أدنوك 

الذكية) في إمارة أبوظبي والتي 
تتواصل حتى مطلع شهر أكتوبر 

المقبل.

باختصار

اقتصاد
{تحرك منتجي النفط بات خطوة مهمة وعاجلة وقد تأخرت كثيرا.. أتوقع عودة األســـعار إلى 

مستوى يتراوح بين 80 و90 دوالرا للبرميل خالل 3 سنوات}.
كلوديو ديسكاليزي         
رئيس شركة إيني اإليطالية للطاقة

{يجـــب علـــى جميع منتجـــي النفط أن يجمدوا مســـتويات اإلنتـــاج إن لم يســـتطيعوا االتفاق على 
خفضها إلعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية}.

سهيل بن محمد املزروعي
وزير الطاقة اإلماراتي

محمد عبدالله القرقاوي:
مشروع المدينة يهدف إلى 
المساهمة في تحقيق رؤية 

اإلمارات ما بعد النفط

علي النعيمي:
حتى إن قالت روسيا إنها 
ستخفض إنتاج النفط، 

فإنها لن تفعل ذلك

بيجن زنغنة:
تجميد إنتاج إيران مثير 

للسخرية قبل بلوغ 
مستوى ما قبل العقوبات

أوبك تراقب روسيا وإيران لتحديد سياستها المستقبلية

دبي تطلق مشروع أكبر مدينة لتجارة الجملة في العالم
[ استثمارات بقيمة 8.2 مليار دوالر إلقامة مدينة دبي لتجارة الجملة [ محور عالمي يجمع التجار والمصنعين من أنحاء العالم

أطلقت دبي أمس مشروعا كبيرا إلقامة أكبر مدينة في العالم لتجارة اجلملة، بهدف تعزيز 
مكانة وحصة اإلمارات في هذا القطاع الذي يبلغ حجمه نحو 4.3 تريلون دوالر سنويا.

الشيخ محمد بن راشد: {اإلمارات ماضية في خططها االستراتيجية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط}

بانتظار خطط اإلنتاج اإليرانية

4.3
تريليون دوالر سنويا 

حجم قطاع تجارة 
الجملة في العالم



} لندن- ركزت العديد من األبحاث واستطالعات 
الـــرأي على العداء أو الكره الـــذي يكنه األتراك 
للواليات المتحدة األميركية ولألميركيين بصفة 
عامـــة، لكـــن في المقابـــل هناك ال نجـــد بحوثا 
بنفس الكـــم تتحدث عن نوعية المشـــاعر التي 

يكنها األميركيون لتركيا أو لألتراك.
ويبـــدو أن مشـــاعر العداء ألميـــركا من قبل 
األتـــراك بدت الفتـــة لالنتباه أكثـــر من أي وقت 
مضـــى، فهل هـــذا العداء المكشـــوف يرجع في 
أســـبابه العميقة إلى سياســـات واشنطن تجاه 
أنقـــرة تحديـــدا أم أنه يتعدى ذلـــك إلى منطقة 
الشـــرق األوسط ككل؟ وهل أن أسبابه أعمق من 
أن تكون نتاجا ألســـلمة المجتمع التركي أم أن 
هناك أسبابا أخرى تقف وراء تنامي هذا العداء 
في الســـنوات األخيـــرة لعل أبرزها سياســـات 
الحـــزب الحاكم وعالقات رجـــب طيب أردوغان 
الشخصية مع القادة األميركيين؟ وهل هناك ما 

يفند مقولة وجود هذا العداء أصال؟
أظهر اســـتطالعات للرأي صـــادر عن مركز 
بيو األميركي لألبحاث واســـتطالعات عام 2013

أن 73 بالمئـــة مـــن األتراك يكنون كرها شـــديدا 
للواليـــات المتحدة األميركيـــة مقابل 19 بالمئة 
فقط يحملون أفـــكارا إيجابية عن أميركا، وهي 
نســـبة مرتفعة مقارنة بغيرها مـــن الدول التي 
شملها االســـتطالع. وقد كشف استطالع سابق 
إبـــان انتخاب بـــاراك أوباما رئيســـا للواليات 
المتحـــدة األميركيـــة أنـــه رغم حدوث تحســـن 
متفاوت في مواقف العديد من الدول من أميركا، 
إال أن شـــعبيتها ســـجلت ارتفاعا ومثلت تركيا 
االســـتثناء في هذا االتجاه. ووفقـــا لمركز بيو 
وصلت نســـبة ”تصنيف األفضلية“ التي تتمتع 
بها الواليات المتحـــدة في تركيا إلى 52 بالمئة 
في العام -1999 2000، ثم ســـرعان ما انخفضت 
إلى نســـبة 30 بالمئة في العام 2002، ومرت إلى 
15 بالمئة في العام 2003، ثم 12 بالمئة في العام 

2008. وفـــي العام 2009، مع ظهور إدارة أوباما، 
ســـجلت زيادة طفيفة قدرت بــــ2 بالمئة أي أنها 

مرت من 12 إلى 14 بالمئة.
وبحســـب دراســـة لمعهد واشنطن لسياسة 
الشـــرق األدنى صـــدرت عام 2009، فإن مشـــاعر 
عـــداء األتـــراك للواليـــات المتحـــدة األميركية 
مســـتمرة، حيث أشـــار بعـــض المحللين على 
مدى الســـنوات الماضية، إلـــى أن إدارة جورج 
دبليو بوش التي لم تحظ بشعبية كبيرة، كانت 
وراء والدة هذه المســـتويات العالية من مشاعر 
العـــداء للواليات المتحدة فـــي تركيا. ومع ذلك 
فإن اإلشارة إلى ظاهرة كـ“مناَهضة البوشية“، 
تفتـــرض ضمنا بأن نظرة البلد الســـلبية تجاه 
الواليات المتحدة ســـوف تتغيـــر بمجيء إدارة 
جديدة، لكن استطالعات الرأي كشفت أنه حتى 
برحيل بوش عن القيادة السياسية ألميركا فإن 
مشاعر العداء استمرت داخل المجتمع التركي. 
واستنتجت دراسة المعهد أن العداء القائم في 
تركيا تجاه الواليات المتحدة ال يتعلق بإدارات 
أميركيـــة محددة بل إنه مـــن الممكن أن تصبح 
المشـــاعر المعادية للواليـــات المتحدة، مكونا 

داخليا من مكونات المجتمع التركي.
المتأمـــل في العالقـــات األميركيـــة التركية 
يـــدرك أن األزمـــة الســـورية واألكـــراد يعمقان 
الخـــالف بين البلديـــن، فلكل منهما حســـاباته 
ومصالحه السياسية في منطقة الشرق األوسط 
وأن إثـــارة مثل هذه الخالفات إلى جانب تبادل 
التصريحات العدائية بين قادة البلدين، سيفاقم 
بالضرورة مشاعر كره األتراك ألميركا خاصة أن 
الساسة يتخذون من هذه النقطة سالحا للتأكيد 
للشـــعب التركي على أن السياســـات األميركية 
تستهدف أمنه وتسعى إلى ضرب عالقاته بدول 
الجوار لتبســـط ســـيطرتها في ما بعد وبشكل 
غير مباشر على منطقة الشرق األوسط برمتها.

وبغـــض النظـــر عـــن تضـــارب المصالـــح 
والسياســـات الخارجية المعتمدة في البلدين، 
إال أن العالقـــات التركية األميركيـــة التي تبدو 
الدبلوماسي واألمني  بمظهر االتفاق والتعاون 
واالســـتخباراتي والتي تعود إلى أكثر من ستة 
عقود، لم تكـــن بمنأى عن االضطرابات ولم تكن 

يوما عالقات مبنية على االنسجام والتكامل.
ورغـــم مرور 60 عاما مـــن العالقات الثنائية 
أي منذ انضمام تركيا إلى حلف شمال األطلسي 

فـــي العـــام 1952 واســـتهل رســـميا بالتحالف 
بيـــن الدولتيـــن، إال أن الخالفـــات كانت طاغية 
على مســـار التوافقات بينهما. ففـــي عام 1964

وفي الوقـــت الذي كانت فيـــه العالقات التركية 
-اليونانية تتداعى بسبب قبرص، بعث الرئيس 
ليندون جونســـون رسالة شـــديدة اللهجة إلى 
رئيـــس الـــوزراء التركي عصمـــت إينونو يهدد 
فيهـــا بالتخلـــي عن تركيـــا إذا مـــا أقدمت على 
اســـتخدام القوة في الجزيرة القبرصية. وحين 
دخلت القوات العســـكرية التركيـــة إلى قبرص 
عـــام 1974 لحمايـــة القبارصة األتـــراك، فرضت 
واشـــنطن حظـــرا علـــى توريـــد األســـلحة إلى 
أنقرة ونتج عـــن ذلك جمود فـــي العالقات بين 
الدولتين حتى العام 1981، إال أن العالقة بينهما 
اســـتعادت عافيتها لكن تغير سياقات العالقات 
الدولية والسياســـات الخارجية لـــكال البلدين 
ساهم في استمرار اضطراب العالقات بينهما.

ومن الطبيعي أال تتحســـن صورة الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة لـــدى األتـــراك طالمـــا أن 
قادتهم وحكومتهـــم يتهمونها بالوقوف ضدهم 

سياســـيا وبأنها تدعم أعداءهـــم وبأنها تعتمد 
سياسات مناوئة ومنافقة تجاه أنقرة وشعبها. 
وهـــذا العـــداء السياســـي تجاه أميـــركا ارتفع 
منســـوبه خاصة بعد تولي الحزب اإلســـالمي 
(العدالـــة والتنمية) للحكم فـــي تركيا ألنه دفع 
باتجاه اســـتثماره من أجل كسب تأييد الشعب 
للسياســـات التركيـــة الخارجيـــة. حيـــث ركـــز 
العدالـــة والتنمية ممثال في رئيســـه الســـابق 
أردوغان على القـــول، تصريحا أو تلميحا، بأن 
أميركا هي من تكره الخير لألتراك تبعا لكرهها 
لإلســـالم والمسلمين إما بســـبب تنامي ظاهرة 
اإلســـالموفوبيا في الغرب أو بســـبب تمســـك 
الشعب التركي بهويته وبدينه أو للسببين معا.

وبالتالي فــــإن إثارة بعــــد الهوية والدين 
واالنتماء تســــتفز مشــــاعر األتراك وتجعلهم 
يميلــــون أكثــــر إلــــى كــــره األميركييــــن ألنهم 
العثماني  وبتاريخهــــم  بهويتهــــم  فخــــورون 
وبدينهــــم  وبثقافتهــــم  الكمالــــي  العلمانــــي 
اإلســــالمي، وبذلك فقد ترسخت نظرة األتراك 
لألميركيين على أنهم يشــــكلون تهديدا للدين 

اإلسالمي وأنهم يرغبون في إرسال الجيوش 
لغــــزو البلــــدان العربيــــة اإلســــالمية بهــــدف 

السيطرة عليها.
ويرى محللون سياسيون أن عداء األتراك 
للواليــــات المتحدة شــــعبا وحكومة تســــاهم 
توجهات السياســــات الخارجيــــة للبلدين في 
تغذيته عبر إثارة الحساسية المتعلقة بتمسك 
األتــــراك بهويتهــــم ودينهم من قبل الساســــة 
األتراك. إضافــــة إلى األبعــــاد التاريخية لعل 
أبرزها اتهــــام تركيا بالقيام بإبــــادة جماعية 

لألرمن في عهد اإلمبراطورية العثمانية. 

ملاذا ال يحب األتراك حليفهم األميركي

املسيحيون يخبئون كنائسهم داخل البيوت في إيران

األربعاء 2016/03/02 - السنة 38 العدد 1210202

تلخيص للعالقة بني قلعتي العلمانية في الغرب والشرق

[ ثقافة تركيا العثمانية - العلمانية أساس الحاجز بين الجانبين [ نظرة األتراك إلى األكراد واألرمن عمقت الشك تجاه واشنطن

 [ المسحيون يدركون أنهم سيكونون آخر طائفة يصل إليها قطار التغيير

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ نفذت السلطات اإليرانية أحكاما 
باإلعدام بحق 694 شخصا في 

النصف األول من عام 2015، بإحدى 
قرى إقليم سيستان وبلوشستان، 

بحسب ما أعلنت عنه منظمة العفو 
الدولية في بيان لها صدر السبت 

27 فبراير، ووجهت السلطات 
اإليرانية لرجال القرية الحدودية 

الباكستانية األفغانية تهمة االتجار 
بالمخدرات.

◄ قال نشطاء مدافعون عن حقوق 
اإلنسان إن األفغانيات المتهمات 

في ما يعرف بجرائم الشرف يجبرن 
أحيانا على الخضوع لكشوف 

عذرية جائرة ومشبوهة من قبل 
أطباء حكوميين. 

◄ حثت األمم المتحدة باكستان 

على معالجة وضع الالجئين 
األفغان على لسان مسؤول بارز 

في المنظمة قال إن على باكستان 
معالجة وضع أكثر من 2.5 مليون 

الجئ أفغاني يعيشون فيها وانتهت 
صالحية بطاقات التسجيل الخاصة 

بهم أو من بقوا دون تسجيل. 
وتقول المفوضية العليا لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين، إن 

باكستان تستضيف أكبر عدد من 
الالجئين الذين يقيمون لفترات 
طويلة في العالم وأغلبهم أفغان 

هربوا من الحرب على مدى ثالثة 
عقود.

◄ احتشد عشرات اآلالف من 
أنصار إسالمي أعدم شنقا الغتياله 

سياسيا إصالحيا في باكستان، 
لمناسبة تشييعه الثالثاء في 

إسالم أباد، حيث انتشرت الشرطة 
في المواقع الحساسة تخوفا من 

حصول اضطرابات وتجمع حوالي 
خمسين ألف شخص في حديقة 
”لياقت باغ“ في روالبندي حيث 

أقيمت صالة الميت.

أثارت العديد من الدراسات مسألة عداء املجتمع التركي للواليات املتحدة األميركية قياسا 
ــــــرة، وخلصت إلى أن هذا العــــــداء يتجاوز تطورات  بتصاعد وتيرته في الســــــنوات األخي
السياسة الدولية والعالقات الدبلوماسية بني البلدين إلى أسباب أكثر عمقا منها ما يرجع 

إلى طبيعة املجتمع التركي، ومنها ما ميكن تصنيفه ضمن األسباب التاريخية. 

باختصار

7390
باملئـــة مـــن األتراك يكنون الكره للواليـــات املتحدة األميركية مقابـــل 19 باملئة فقط يحملون 

أفكارا إيجابية عن أميركا، بحسب نتائج استطالع للرأي صادر عن مركز {بيو} األميركي لألبحاث 

واستطالعات للعام 2013.

ألف مسيحي إيراني يعيشون في إيران بحسب اإلحصائيات الرسمية، في حني تقدرهم املنظمة 

الخيرية الكاثوليكية {ميسيو} بأضعاف ذلك، وتقول املنظمة الحقوقية {األبواب املفتوحة}، 

إن عدد املسيحيني اإليرانيني يناهز 500 ألف شخص.

} طهــران - منذ توقيـــع االتفاق النووي الذي 
أبرمته إيران مع مجموعة الخمس زائد واحدا، 
انطلق النظام في التســـويق إليـــران الجديدة، 
وتخلـــى تبعـــا لذلـــك عن شـــعارات الشـــيطان 
األكبر وقوى االســـتكبار العالمي وغيرها، لكن 
باإلضافة إلى النتائج السياســـية واالقتصادية 
المباشـــرة، فإن األنظـــار تتجه أيضـــا إلى أثر 
االتفاق على المســـتوى االجتماعي في الداخل 
اإليراني، وخاصة استشراف طرق تعامل نظام 
الولي الفقيه مع المكون المسيحي في طهران.

وفي هـــذا اإلطار من بحـــث مفاعيل االتفاق 
النـــووي وتفّحـــص جديد الحديث عـــن ”إيران 
وضـــع  مســـتقبل  تبّيـــن  وأيضـــا  الجديـــدة“، 
المســـيحيين في إيران، وغيرهم من المكونات 
الدينيـــة والعرقية، كان لقـــاء الرئيس اإليراني 
حسن روحاني مع البابا فرنسيس يوم 26 يناير 
(آخر  الماضـــي، مهما بوصفه لقـــاء ”تاريخيا“ 
زيـــارة لرئيس إيراني للفاتيكان تعود إلى العام 
1999) ال ألبعاده السياسية المنتظرة بل الختبار 
نوايا القيادة اإليرانية في تقديم ما يثبت أنها ال 

تقصي المكونات المقيمة بين ظهرانيها.
وتطـــرق اللقاء بيـــن البابـــا وروحاني إلى 
العالقات بين الكرسي الرسولي وإيران، ووضع 
الكنيسة المسيحية في البالد، ونشاط الكرسي 
الرسولي لصالح تعزيز كرامة اإلنسان والحرية 
الدينية. والرهان البابـــوي على تغير إيران قد 
ال يبدو وجيهـــا، ويكفي للتيقن من ذلك التعرف 
على وضع األقلية المسيحية في الدولة الدينية 

األكثر انغالقا في المنطقة.

تشير اإلحصائيات الرســـمية اإليرانية إلى 
أن عدد المسيحيين ال يتجاوز 90 ألف شخص. 
فـــي حين تذهب المنظمـــة الخيرية الكاثوليكية 
(ميســـيو) إلـــى تقديرهم بأضعـــاف ذلك. وترى 
أن  المنظمـــة الحقوقيـــة ”األبـــواب المفتوحة“ 
عـــدد المســـيحيين اإليرانيين يناهـــز 500 ألف 
شخص، يتوزعون بين الطوائف البروتستانتية 
واألرمنية، واآلشورية، والكلدانية. أما الكنيسة 
الكاثوليكية، فتعتبر أن المنتمين إلى الكنيســـة 
الرومانية الكاثوليكية فقط يبلغ عددهم 15 ألف 
مؤمن. ويبدو أن تفاوت األرقام الخاصة بأعداد 
المســـيحيين قد يشـــير إلى اختـــالف في طرق 
ومناهج اإلحصائيـــات، إال أن األرقام المختلفة 
تشـــي أيضا بوجود نية رسمية في التقليل من 
عددهم (بين 90 ألف مســـيحي حسب المصادر 

الرسمية و500 ألف حسب مصادر حقوقية).
اإليرانية مؤخرا  وتداولـــت ”البروباغنـــدا“ 
ســـيبوه  المطـــران  تصريـــح  كبيـــر  وبشـــكل 
سركيســـيان رئيـــس أســـاقفة طهـــران لألرمن 
األرثوذكس، (صدر في 14 فبراير بعد أيام قليلة 
من زيارة روحاني للفاتيكان) والذي قال فيه إنه 
”راعي أبرشـــية طهران منذ 17 عاما ولم نشـــعر 
يوما بـــأّي اضطهاد أو تمييـــز بحقنا، فاألرمن 
والمســـيحيون يمارســـون طقوســـهم الدينّيـــة 
بـــكّل حّريـــة ويرفعـــون القداديـــس ويحتفلون 
بأعيادهـــم وال يتعاطى أحد معهم أو يتعّرضون 
ألّي تضييق، الكنائـــس موجودة وترتفع عليها 
الصلبان مثل كنائس لبنان وهي مضيئة وتشّع 
باألنـــوار“. وهـــذا التصريـــح قد يبـــدو صادقا 
باعتبـــاره صادرا عن ممثل للمكون المســـيحي 
في إيـــران، إال أن مقارعته بواقع المســـيحيين 

على األرض، تفقده كل داللة ومصداقية.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  روده،  ماركـــوس 
اإليرانيـــة لدى منظمـــة ”األبـــواب المفتوحة“، 
وصـــف في حديـــث أدلى به لتلفزيون دوتشـــي 
ويلـــه األلماني وضـــع المســـيحيين اإليرانيين 

وضـــع  أن  وأضـــاف  جـــدا“.  بـ“المأســـاوي 
المســـلمين الذين اعتنقوا المســـيحية ”أســـوأ 
بكثير“، بســـبب تعرضهم ”لمتابعة شديدة“ من 
قبل السلطات اإليرانية، حيث يتم الزج بالكثير 
منهم في الســـجون، ويتعرضـــون للتعذيب أو 

لإلعدام ألسباب واهية.
وبالنسبة إلى الطوائف المسيحية األرمنية 
واآلشورية، قال ماركوس إنها تمارس شعائرها 
وصلواتها تحت مراقبة الشـــرطة والمخابرات. 
وفضـــال عـــن ذلـــك تمنـــع الســـلطات أداء تلك 
الشـــعائر باللغـــة الفارســـية، وهـــذا يدخل في 
إطار منع الســـلطات اإليرانية لتداول كل أنواع 
الكتب المسيحية باللغة الفارسية تفاديا ومنعا 
للتبشـــير. وهـــذه الممارســـات الرســـمية (غير 
المعلنة) تؤدي، بحســـب ماركـــوس، ”إلى خنق 
الكنائـــس التقليدية“ وإلى إجبار المســـيحيين 
على التـــواري عـــن األنظـــار أو ”االجتماع في 
كنائس منزلية صغيرة داخل البيوت والمنازل“.

وروى ماركوس روده قصة أحد المسيحيين 
اإليرانييـــن مـــن طهـــران، حيث قـــال ”تم جذب 
الرجل في الشارع إلى داخل سيارة أجرة، وقيل 
لـــه يجب عليـــك اآلن أن تتخلى عن المســـيحية 
وتعود إلى اإلســـالم أو تمـــوت. وضع مختطفو 

الرجل مسدســـا علـــى جبهته وضغطـــوا على 
الزناد. لكن المســـدس لم يكن بداخله رصاص. 
وبعد عملية ’اإلعدام الوهمية في وضح النهار‘، 
ُزج به في أحد الســـجون فـــي طهران، وتعرض 
للتعذيـــب. وفـــي األخير دفع أقاربـــه الكثير من 
المـــال فدية من أجـــل إطالق ســـراحه. وحاليا 
يعيـــش الرجل في ألمانيا لكن الخوف ال يفارقه 

من المخابرات اإليرانية“.
واعتبـــر ماتياس فوغـــت، الباحث في علوم 
اإلسالم ومستشـــار شؤون الشرق األوسط لدى 
منظمة التبشـــير الكاثوليكي (ميسيو)، أن حالة 
المســـلمين الذيـــن اعتنقوا المســـيحية حرجة 
جدا. فبســـبب التهديد بالسجن أو تنفيذ عقوبة 
اإلعدام، ُيمنع المسلمون من اعتناق المسيحية. 
وبحســـب التصور اإليراني فحتى المســـلمون 
اإليرانيـــون الذين اعتنقوا المســـيحية يظلون 
مســـلمين. كما ال ُيسمح في إيران ألي مسلم بأن 

يدخل إلى كنيسة مسيحية.
وضـــع المســـيحيين هـــو عّينة مـــن وضع 
حقوق اإلنســـان في إيران. وهو وضع وبقدر ما 
أثاره من انشغال لدى غالبية المهتمين باألبعاد 
الحقوقيـــة في العالم، إال أنه يمثل دليال على أن 

الرهان على تغير إيران هو رهان خاسر.

لم تنفع شموع األمل

الوضع الذي أصبح يعيشــــــه أتباع الديانة املســــــيحية في املنطقة العربية اإلسالمية، إثر 
صعود التنظيمات املتشــــــددة، أثار أسئلة عميقة عن مســــــتقبل هذا املكون األصيل. وهي 
أسئلة تتخذ املزيد من الوجاهة باالطالع على وضعهم في إيران، خاصة بعد رفع العقوبات 
الغربية التي رافقها أمل لدى البعض بتحســــــن أوضاع حقوق اإلنسان وتغير التعامل مع 

األقليات، وهي انتظارات تظل محل شك لدى العارفني بجوهر النظام اإليراني.

إثارة بعد الهوية واالنتماء تستفز 

األتـــراك وتجعلهـــم يميلـــون إلى 

كره األميركييـــن، ألنهم فخورون 

بتاريخهم العثماني الكمالي

◄

العداء السياســـي تجـــاه الواليات 

ارتفع منســـوبه خاصة  المتحـــدة 

بعد تولي حـــزب العدالة والتنمية 

للحكم في تركيا

◄

ماركوس روده:

الطوائف المسيحية 

تمارس شعائرها تحت 

مراقبة الشرطة



} إســالم آباد - وصل التشـــدد اإلســـالمي في 
باكســـتان إلـــى درجة تمكن فيهـــا من اختراق 
القطـــاع الذي يمثل الدولـــة والقوانين بكل ما 
لكلمـــة الدولة مـــن معنى. فقد تـــم تنفيذ حكم 
اإلعدام على ضابط الشرطة الذي كلف بحماية 
محافـــظ واليـــة البنجاب شـــرقي باكســـتان، 
اإلثنيـــن، بعـــد أن اغتـــال الضابـــط المحافظ 
ســـلمان تاســـير بأكثر من ثالثين رصاصة في 
جسده، فقط ألنه سمع من أحد قيادات جماعة 
الحركة الســـنية المتشـــددة أن سلمان تاسير 

يقوم بالتجديف وذلك سنة 2011.
وحكم على الضابـــط ممتاز قدري باإلعدام 
الرتكابـــه جريمة قتل مع ســـبق اإلصرار، لكن 
المســـألة لم تتوقـــف عند الحكـــم أو التنفيذ، 
بل إن الجريمـــة بتفاصيلها ونتائجها تعكس 
مدى خطورة تغلغل الفكر اإلسالمي في جهاز 
الدولة الباكســـتانية التي تعد دولة إســـالمية 
بدورها وفي غير حاجة إلى حركات إســـالمية 
تقـــوم مقام قوانينهـــا. وقد اتخـــذت األجهزة 
األمنية في العاصمة إســـالم آباد وفي محيط 
الســـجن المركزي إجراءاتها األمنية المشددة 
خوفـــا من حدوث أعمال عنـــف مع متظاهرين 
إســـالميين من المنتمين إلـــى جماعة الحركة 
الســـنية المعروفـــة بتطرفهـــا وردود أفعالها 

العنيفة.
الباكســـتانية  وكتبـــت صحيفـــة ”نيـــوز“ 
الصادرة باللغـــة اإلنكليزية أن هذه ”الجريمة 
تثبـــت أن المتطرفيـــن ال يحتاجـــون إلـــى أن 
ينضمـــوا إلـــى حركـــة طالبـــان مـــع اللحـــى 
والعمامات، فهم موجودون في كل مكان وبكل 
المظاهـــر“، وهو األمر الذي يؤكـــد أن الواقع 

الشـــعبي والسياســـي فـــي باكســـتان يعاني 
من نمـــو الحركات المتطرفة فـــي الزوايا غير 
المكشوفة للدولة مثل المدارس غير المرخصة 
والجبال التي تتدرب فيهـــا مجموعات كبيرة 
من أتبـــاع تنظيـــم القاعـــدة وحركـــة طالبان 

بشقيها الباكستاني واألفغاني.
وأضافـــت الصحيفة أنه إذا كان مؤســـس 
باكســـتان محمـــد علـــي جنـــاح مـــن أنصار 
العلمانيـــة، فقـــد انزلقت البـــالد تدريجيا إلى 
األسلمة في العقود األخيرة، يشجعها على ذلك 
خصوصـــا الدعم الذي قدمتـــه بعض الحروب 
في المنطقة كمناســـبة لتجميع الجهاديين في 
أفغانستان، مثل الحرب مع السوفييت والغزو 

األميركي.
وبعد ســـقوط طالبان في أفغانستان باتت 
المناطـــق القبلية الباكســـتانية في الشـــمال 
الغربي الواقعة على الحدود بين البلدين ملجأ 
للمتمردين اإلسالميين وحلفائهم من القاعدة. 
ويعد ذلك أهم األســـباب التي حولت باكستان 
إلى حديقة خلفية للجهاديين والفكر اإلسالمي 
المتشـــدد الـــذي وصل إلـــى اختـــراق أجهزة 
متعددة مـــن الدولة أهمها جهـــاز المخابرات 
الباكســـتاني الذي يعتبر قويـــا، وهو الجهاز 
المســـؤول عـــن القيـــام بفتح الحـــوارات مع 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة كالقاعـــدة وطالبـــان، 
وأيضا مؤسسة الجيش التي تتهم بين الوقت 
واآلخر بدعـــم الجماعات اإلرهابية في الجبال 

لحسابات إقليمية خاصة.
وأدان ســـروات إعجاز قدري رئيس جماعة 
الحركة الســـنية المتشددة إعدام ممتاز قدري، 
وقـــال في بيان ”إعـــدام قدري يوم أســـود في 
تاريـــخ باكســـتان“، األمر الـــذي يعكس مدى 
الترابط بين الجماعات اإلســـالمية المتشددة 

وعناصر نافذة في الشرطة الباكستانية.
وقـــد كانـــت الحركة الســـنية المتشـــددة 
المحـــرض األول علـــى قتل المحافظ ســـلمان 
تاسير ألنها ترى أنه قد ارتكب جريمة تجديف 
(التجديـــف هـــو انتقـــاد اإلســـالم أو انتقـــاد 

شخصيات مقدســـة فيه كالرسول محمد، وفي 
الغالـــب فإنهـــا جريمة مـــن الصعـــب إثباتها 
ألنها مرتبطة بإيمان األفراد الداخلي والبحث 

التفصيلي في القصد من قول النقد).
وقـــال ظفرالله خان مدير مركز الدراســـات 
المســـتقلة للتربيـــة المدنية إنه ”لـــم يعد في 
اإلمـــكان إجراء نقاش عقالني في باكســـتان“، 
جاء ذلك في معرض تحليله للواقع المتشـــدد 
الذي وصل إليه المجتمع الباكســـتاني نتيجة 
انتشـــار الفكر المتطرف، قائال إن نسبة محو 
األمية بالكاد تصل إلى 50 بالمئة للذكور وأقل 
من 10 بالمئة للبنات في بعض مناطق الشمال 
الغربـــي. ويدفـــع انعـــدام التعليـــم المجاني 
األطفال الفقراء إلـــى آالف المدارس القرآنية، 

حيث يعتنقـــون الخطاب المتطرف. وقال خان 
إن ”الفيـــروس قد أصـــاب بعـــدواه المجتمع 
كله، فال النظام التعليمي وال رجال السياســـة 

قادرون على تأمين عالج شاف“.
وكان ســـالم تيســـير العضـــو فـــي حزب 
الشعب الباكســـتاني الحاكم، وهو أحد رجال 
السياســـة الباكســـتانيين، أعلن تأييده إجراء 
تعديل للقانون الذي يجرم اإلســـاءة إلى الدين 
اإلسالمي التي قد تصل عقوبتها إلى اإلعدام. 
لكـــن بعدمـــا نظمت دوائـــر دينيـــة تظاهرات 
وإضرابا عاما تكلل بالنجاح أواخر ديســـمبر 
الماضـــي أعلـــن حزب الشـــعب الباكســـتاني 
المعـــروف بتقاليـــده العلمانيـــة أن إجراء أي 

تعديل ليس مطروحا.

وقد دعت صحيفة ”جانغ“ واسعة االنتشار 
باللغـــة األورديـــة األســـبوع الماضـــي علـــى 
صفحتها األولى قراءها إلى عدم ذرف الدموع 
على اغتيال تاســـير، األمر الذي يكشـــف مدى 

الدعاية المتطرفة لإلسالميين في البالد.
شـــبكة  مســـتخدمي  مـــن  اآلالف  وأعـــرب 
الفيســـبوك االجتماعية عن ســـرورهم الغتيال 
ســـلمان تاســـير، وهو الحادث الذي يرمز في 
نظر محللين إلى أن التيار اإلسالمي المتطرف 
قد امتد حتـــى إلى الطبقات المثقفة في البالد 
وهي التي تســـتخدم اإلنترنت. وقال الناشـــط 
الليبرالـــي والمحامـــي فـــي المحكمـــة العليا 
أنيـــس جيالي إن هذا االغتيـــال ”ضربة قوية 

للقوى الديمقراطية في باكستان“.

هوازن خداج

} شـــغلت المرأة عبر التاريـــخ مكانة متغيرة 
ومعقـــدة، ولعبـــت أدوارا مختلفـــة فـــي القوة 
والتأثير في الســـلم والحـــرب والنزاعات التي 
تتطلـــب تســـخير كافة اإلمكانيـــات، كالحروب 
الرومانيـــة والفارســـية، أو الحـــروب الدينية 
والفتوحـــات التوســـعية، ومنهـــا الفتوحـــات 
اإلســـالمية التي برزت فيها العديد من أسماء 
النساء الالتي خضن غمار الحرب، وإن اقتصر 
وجودهن على الدعم المعنوي والقيام بأعمال 
تتناســـب مـــع طبيعـــة تكوينهن الجســـماني 
والنفسي، إال أنها سّلطت الضوء على إمكانية 

توظيف الطاقات النسائية في الحروب، والتي 
جرى اعتمادها الحقا.

رغم التناقض بشـــأن النســـاء وتوظيفهن 
داخـــل الجماعات اإلســـالمية المتطرفة، إال أن 
حركة اإلخوان المسلمين في العام 1932 أنشأت 
أول فرقة لألخوات المســـلمات ترأســـها حسن 
البنا لتطوير دور النســـاء في الجانب الّدعوي 
واالجتماعي والسياسي، وتم في 1944 تأسيس 
أول لجنة تنفيذية لألخوات المسلمات تنوعت 
فيها أدوار األخوات تبعـــا لمتطلبات المرحلة 

وحاجة الجماعة.
وظلت قضية مشـــاركة المرأة في العمليات 
القتالية محل خالف لـــدى ”القاعدة وطالبان“ 

إلـــى العام 2003، حيث بـــدأت مالمح التوظيف 
النســـائي تتضح صورهـــا في الجهـــاد الذي 
اتخذ الطابع الّدعوي لنشر السلفية في العالم، 
والطابـــع القتالي لمكافحـــة الحضور الغربي 

بكافة تجلياته في العالم اإلسالمي.
ومع تأســـيس الدولة اإلســـالمية التي تعد 
األكثر وحشية واستخداما ألساليب غير سوية 
فـــي إعداد أعضائها والتعامـــل مع خصومها، 
تمت مأسســـة الجهاد داخـــل منظومة الدولة، 
وتحـــول العدو إلى كل من يعادي بقاء الخالفة 
وتأسيســـها، وتحـــول الجهـــاد النســـائي من 
ممارســـة دينيـــة تطوعّية إلـــى عملية توظيف 
رســـمّي تقوم بها أجهزة الّتنظيم في المناطق 

التي تحتلها.
وبعـــد أن أدركـــت التنظيمـــات الجهاديـــة 
الحديثة القيمة والبعد االستراتيجي لتوظيف 
النســـاء، دخلت مشاركة النســـاء حيزا مختلفا 

في مرحلة الجهاد تجلى في نقاط عدة.

أوال تقلـــص القاعدة الشـــرعية بـــأن جهاد 
المـــرأة في منزلها، وتناقصـــت القيود الدينية 

المفروضة على المرأة. 
وثانيا تجاوز النســـاء لـــألدوار المعهودة 
مجتمعيـــا، والقبـــول بتولـــي المـــرأة قيـــادة 
العمليـــات اإلرهابية، وتأســـيس ألوية قتالية 
نســـوية (الخنســـاء وأم الريـــان فـــي الرقـــة 

السورية). 
وثالثا تشـــجيع النســـاء علـــى الجهاد في 
سوريا والعراق، وزّجهن في مستنقعات العنف 
للدفاع عن اإلســـالم وتوظيفهن فـــي العمليات 
االنتحارية باعتبارها أقصر الطرق إلى الجنة، 
وذلك لســـهولة تعبئة الشـــعور األنثوي بالثأر 
لمظلوميات مختلفة، ورابعا أن وجود العنصر 
النســـائي فـــي قضيـــة دفاعية يشـــكل هامش 
اســـتقطاب أوســـع للشـــباب وذلـــك العتبارات 
مجتمعية وأخالقية، وألن العنف النسائي لديه 
جاذبيـــة أكبر في مخيلـــة العامة تم إبرازه عبر 
منظومة إعالمية جبارة روجت للعنف األنثوي.
أما أســـباب مشـــاركة النســـاء فـــي القتال 
داخل منظومة العنف التي تؤسس لمجتمعات 
بطريركيـــة مغلقة تتنكر لقيـــم العصر وحقوق 
النســـاء، ال يمكـــن ردها لفتـــوى دينية أيا تكن 
صدقيتها، إنما تكشـــف أوال عـــن نمو التطرف 
النســـائي، وهو مـــا يبرر نفير النســـاء لتلبية 
تحـــت  الجنســـية،  الجهادييـــن  احتياجـــات 
مســـمى جهاد النـــكاح، (وهو أمر شـــائع منذ 
الحربيـــن العالميتين األولى والثانية إذ يؤتى 
بالمومســـات إلى المقاتلين لرفع معنوياتهم) 
واعتبـــاره الـــدور الجهادي المنـــوط بإناث ال 
تناسبهن ســـاحات القتال، رغم أن إشاعة هذا 
الجهاد ســـاهمت في اســـتقطاب الشـــباب، إال 
أنها أظهرت خلل النظرة للمرأة وتحويلها إلى 
ســـلعة، وأظهرت خلل الخطـــاب األيديولوجي 
الجهادي في اســـتقطاب المؤمنيـــن، فتحويل 
المـــرأة إلى مكافـــأة يحّول المقاتـــل الجهادي 
إلى شـــبه مرتزق يبحث فـــي حربه عن متنفس 
دنيوي لممارسة المحظور االجتماعي والّديني 

واألخالقي بشكل شرعي.
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هيمنة املتشددين على باكستان: براءة القاتل وتجريم الضحية

املرأة في الفكر الجهادي تعري بشاعة الجماعات اإلرهابية

ميكن أن يكون الفكر اإلســــــالمي السياســــــي غطــــــاء لتحدي الدولة والوقــــــوف أمام نفاذ 
قوانينها، خاصة عندما يكون متبوعا بقوة جماهيرية مغلوبة على أمرها صدقت ما تروجه 
اجلماعات اإلسالمية املتشددة من خطاب زائف يقوم على اختزال كل الدين في اجلماعة 
ــــــم اجلماعة. وهذا ما حدث فعال في باكســــــتان عندمــــــا مت تنفيذ حكم اإلعدام في  أو زعي
حارس شرطة متشدد قام بقتل محافظ إحدى الواليات العتقاده أنه قام بجرمية جتديف.

ــــــف الرمزي الذي تقوم به اجلماعات اإلســــــالمية املتطرفة ال يتوقف فقط عند اخلطاب  العن
املشــــــحون بالتوتر واحلقد على اإلنســــــان أو عند تصوير التوحش والتلذذ بالقتل، بل إن 

العنف األشد يكمن في دفع املرأة إلى املمارسات الدنيئة التي يحبذها اإلرهابيون.

شعبية واسعة للمجرمين!

[ االحتجاج على إعدام قاتل يضع اإلسالميني فوق القانون [ ظروف داخلية وإقليمية أنعشت نمو الحركات املتطرفة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال وزير الهجرة الهولندي 
إن السلطات الهولندية حددت 

هوية نحو 30 شخصا من 
المشتبه في ارتكابهم جرائم 

حرب ثلثهم من السوريين وهم 
أساسا من تنظيم ما يسمى 

بالدولة اإلسالمية دخلوا إلى 
أوروبا على أنهم الجئين.

◄ صرحت هيئة المطارات في 
كينيا بأن المطارات الكينية 

ليست معرضة ألي تهديد وشيك 
وذلك لتهدئة الرأي العام بعد أن 

تضمن تسريب لمذكرة داخلية 
خططا لمسلحي حركة الشباب 
اإلسالمية لمهاجمة المطارات.

◄ مثل أول محارب قديم بسالح 
الجو األميركي للمحاكمة في 
نيويورك، االثنين الماضي، 

بتهمة محاولة االنضمام إلى 
تنظيم الدولة اإلسالمية في 

أول قضية ضد أميركيين 
مرتبطة بالتنظيم المتشدد تصل 

للمحكمة األميركية بناء على 
تقارير من السي آي آي.

◄ قال رئيس األركان 
الباكستاني الجنرال رحيل 

شريف إن الجيش عازم على 
القضاء على جميع اإلرهابيين 

في مخابئهم في كل زاوية 
وركن بالدولة، وذلك بعد 

هجوم إلسالميين متشددين في 
وزيرستان شمال باكستان.

◄ مثل اإلسالمي المالي 
المتشدد أحمد الفقي المهدي 
المنتمي لتنظيم القاعدة أمام 

محكمة الجنايات الدولية بتهمة 
تدمير آثار مصنفة كتراث 

إنساني من قبل اليونسكو 
باسم اإلسالم في مدينة تمبكتو 

القديمة.

باختصار

ألن العنف النسائي لديه جاذبية 
إبرازه  العامة تم  أكبر في مخيلة 
روجــت  إعــالمــيــة  منظومة  عــبــر 

للعنف األنثوي

◄

باكستان  في  اإلسالمي  التشدد 
إلى درجة تمكن فيها من  وصل 
الحساسة  القطاعات  اخــتــراق 

للدولة

◄

سيفان مسلطان على رقبة المرأة بموافقتها

{لن نســـمح بالتمرد أو اختراق أجهزة الدولة مهما كلف األمر، وكل القوانني ستطبق ودون 
تراجع، فاإلرهاب ال يجب أن يتســـلل إلى الدولة بأي شـــكل من األشـــكال}.

شودري نثار علي خان 
وزير الداخلية الباكستاني

{التنظيمات اإلرهابية تستعمل النظريات ذاتها التي وضعتها التنظيرات اإلسالمية  في 
التعامل مع املرأة، فهي لديهم ليست سوى شيء يستعملونه إلشباع الغريزة}.

بشرى باحلاج حميدة
نائبة في البرملان التونسي إسالم سياسي

ّ
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◄ أعلنت دائرة الثقافة واإلعالم 
في الشارقة نتائج الدورة التاسعة 
عشرة من جائزة الشارقة لإلبداع 

العربي (اإلصدار األول) (٢٠١٥ – 
٢٠١٦). والتي تضم الشعر والقصة 

القصيرة والرواية والنقد وأدب 
الطفل واملسرح.

◄ أعلن نادي القلم املغربي 
واجلمعية البيضاوية للكتبيني 

وبتنسيق مع مؤسسة محمد 
الزرقطوني للثقافة واألبحاث 

استعداده لتلقي اقتراحات في 
مجاالت التعبير األدبي والفني. 

◄ سيقدم العرض األول ملونودراما 

”السجينة“ يوم ٢٨ مارس باملسرح 
اجلهوي عبدالقادر علولة بوهران. 

◄ تنطلق مسابقة ”بس كفاية“ 
لألطفال في مجاالت الرسم والقصة 
القصيرة والتصوير الفوتوغرافي 
ضمن املسابقة الوطنية التوعوية 

ملناهضة العنف ضد األطفال، 
بالكـويت في الفترة من ١٨ وحتى 

٢٠ أبريل املقبل. 

◄ صدرت حديثا عن دار 

الساقي اللبنانية، روايـة بعنوان 
”سعوديون مبتعثون“ من تأليف 

الكاتب السعودي عوده احلويطي.

◄ استذكـر مثقفـون وفنانون 
وكتاب أردنيون مسيرة الشاعر 

األردني الراحل عبدالله منصور، 
وذلك في حفل تأبني مبقر رابطة 

الكتاب األردنيني مبشاركة رئيس 
الرابطة زياد أبولنب، والباحث طه 

الهباهبة.

باختصار

الفيلسوف الدمشقي.. وصفة ضد التخلف

} صدرت قبل أيام في دمشق ترجمة عربية 
لكتاب ”حياة إيزيدور“، للفيلسوف الدمشقي 

دماسكيوس الذي عاش في أواخر القرن 
اخلامس امليالدي، وأوائل القرن السادس. 
وهو كتاب في غاية األهمية لفيلسوف 
عاش في زمن تعرض فيه أتباع الفلسفة 

الضطهاد غير مسبوق على أيده متعصبي 
ذلك الزمن من مسيحيني بيزنطيني، رأوا 
في كل مخالف لهم مجرما ال بّد من قتله، 

واعتبروا التفكير خصما طبيعيا لهم. وال 
شك في أن شعوب أوروبا والشرق األوسط 
والعالم دفعت ثمنا باهظا، نتيجة االنغالق 

الفكري الذي سمي في الغرب باسم العصور 
الوسطى. 

شهادة الفيلسوف الدمشقي واحدة من 
أهم الشهادات على تلك احلقبة، حيث يروي 

في كتابه الذي تعرض للطمس واالجتزاء، 
قصص فالسفة وعلماء رياضيات وأطباء 

تعرضوا الضطهاد عنيف، وصل إلى السحل 
واحلرق، بسبب عدم اتباعهم للعقيدة 

الرسمية التي تبناها اإلمبراطور. وتعّد 
قصة عاملة الرياضيات اإلسكندرية الشهيرة 
هيباتيا، أشهر هذه القصص، حيث ألهمت 

الكثير من الكتاب بوضع نصوص أدبية 
جتسد مأساتها، كما أنتجت هوليوود قبل 

سنوات فيلما قارب حياتها ومأساتها، 
بعنوان ”أغورا“. ورمبا، قلة من الباحثني 

تعلم أن الفيلسوف دماسكيوس هو أول من 

سرد قصة هيباتيا في كتابه، فلواله ملا علم 
أحد عن هيباتيا، وملا كتب آالن نادو روايته 

”عبدة الصفر“ وملا خرجت رواية عزازيل 
ليوسف زيدان إلى النور. ومما يحسب 

لهذا الكتاب أيضا أنه أضاء على مجموعة 
كبيرة من املفكرين والفالسفة واخلطباء 
واألطباء العرب والسوريني، الذين كانوا 
يكتبون باليونانية، لكونها لغة احلضارة 

التي كانت سائدة في ذلك الزمن، متاما كما 
حدث مع مفكرين وأطباء وشعراء غير عرب 

تبنوا الثقافة العربية اإلسالمية، وكتبوا بها 
مؤلفاتهم في العصر العباسي الطويل.

لقد مت تدمير التراث احلضاري املخالف 
للعقائد البيزنطية، خالل احلقبة املظلمة 

تلك بدعوى أنها تنشر عقائد فاسدة، وكان 
من نتيجة ذلك تخلف أوروبا ودخولها في 

عصور ظالم متعاقبة، ولكن هذه املؤلفات 
التي اعتبرت في بيزنطة وروما هرطقية، 

أعادت احلضارة العربية اإلسالمية إحياءها، 
واستفادت منها وبنت عليها، فكان ذلك سببا 

من أسباب تقّدم العرب واملسلمني وسيطرة 
ثقافتهم على العالم قرونا عدة، مقابل تراجع 

أوروبا وتخلفها. 
ولعل الدرس األهم الذي يلقننا إّياه 
الفيلسوف الدمشقي في كتابه، ضرورة 

احترام اآلخر وحريته في التعبير عن فكره، 
مهما كان هذا الفكر مخالفا، وعدم وضع 

ضوابط ولوائح تفتيش وقوائم محظورات 
على حرية الفكر، مهما كانت الذريعة، فحني 

تستولي فكرة امتالك احلقيقة كاملة على 
فرد أو مجموعة، تكون الكارثة قد وقعت، 

واألسوأ قد حدث.

عن دار ســــليكي إخوان، بطنجة صدر كتاب بعنوان {أســــئلة التأويل وبناء املعنى}، 

وهــــو مجموعة دراســــات يالمس فــــي كل منهــــا الناقــــد الســــينمائي املغربي محمد 

البوعيادي، إشكالية مستقلة في السينما املغربية.

شارك مؤخرا حبيب الصايغ األمني العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، ونبيل 

العربـــي األمني العـــام لجامعة الدول العربيـــة، وإيرينا بوكوفا املديـــر العام ملنظمة 

{األلكسو} بالعاصمة التونسية. اليونسكو، في تدشني املقر الجديد لـ

مبروكة علي

} املتابـــع للروائية الكويتية بثينة العيســـى 
ال ميكـــن أن يفوته ضمن مشـــروعها الروائي 
حرصها على مالمســـة بواطن اإلنسان ورصد 
دروب تيهه املتعددة، وال ميكن أن يفوته أيضا 
مراقبتهـــا النتقاله الســـريع وتتبـــع خطواته 
للنبـــش في ما ال يـــرى عادة. روايـــة ”خرائط 
التيـــه“، الصـــادرة مؤخرا عن الـــدار العربية 
للعلوم ناشرون سارت ضمن هذا اخلط لتنقلنا 
من تيه إلى آخـــر على امتداد صفحاتها (٤١٠) 

تاركة األبواب مفتوحة.
هـــي رحلة حج  روايـــة ”خرائـــط التيـــه“ 
تتحّول إلى مسلسل من القلق والرعب والسير 
في دروب التوحش، فيصل وســـمية الزوجان 
الكويتيان لم يكونا يعرفان وهما في بيت الله 
أن يضيعا إثر ضياع ابنهما الوحيد ليشـــهدا 

كل أنواع الرعب.
بثينة العيســـى قسمت الرواية إلى فصول 
قصيـــرة، بـــدت وكأنهـــا فالشـــات مكثفة ألن 
املشـــاهد ال حتتمل املزيد مـــن التفاصيل، بدت 
أيضا لغة احلوار مشذبة وذكية كثيرا، وحتمل 
فـــي طياتها أضعاف ما تصّرح به، وال ســـيما 
حـــوارات ســـمية وزوجهـــا، وســـعود وأخيه 

وجرجس وروبيا.
الرواية على طولها وعلى ما تبثه من وجع 
فقـــدان الولد، ومن ألم في طّيات اختفاء الطفل 
مشـــاري وتعّرضه لـــألذى، إال أنها حتمل قدرا 
هائال من التشويق الغريب، فأنت ال متل منها 

وال تريد لها أن تنتهي فعال.

تناقضات اإلنسان

الكاتبـــة اســـتطاعت أن تأخـــذ القارئ في 
رحلـــة الســـؤال والبحث عن إجابـــات ممكنة، 

متعمقـــة بني احلقيقـــة والوهم (يقني ســـمية 
وشـــك فيصل) من خـــالل تيه االبن مشـــاري، 
إنها تأخذنا بعيـــدا في احلكاية لتربط خيوط 
التيه املتعـــددة والكثيرة، تدخل بنا في عوالم 
املنســـيني (الطفلة الهندية مرمي التي ال ميكن 
ألهلهـــا فديتها، الفقراء الذين يقطعون طرقات 
الصحراء ألجل حلم يسمى احلياة وُيعاد بهم 
إليها جثثا، املخيمات التي تعج بفاقدي السند 
ومجهولي النســـب وو…) ومن خالل قصة تيه 
مشـــاري تقتحم عوالـــم التوحش اإلنســـاني 
لتقودنـــا إلـــى الوجه اآلخر للمدينـــة، في مكة 
وفي موســـم احلـــج ومع األصـــوات املتعالية 

وهي تدعو الله.
ثمة شيطان يحفر ليبني أسواره احلمراء 
والســـوداء، هكذا تقودنا بثينة العيسى لنجد 
أنفسنا وجها لوجه مع اجلرمية (خطف، قتل، 

اغتصاب وتشويه للروح واجلسد).
الكاتبة اعتمدت التوازن شكال ومضمونا، 
من خالل اقتحامها عوالم اجلرمية والتوحش 
أفردت مساحة واســـعة لتسرد القهر واجلوع 

والال وجود الذي يحّول أطفاال 
إلى مجرمـــني عدميي الرحمة، 
فمن خالل شخصيتي جرجس 
وروبيا تصف الكاتبة املعاناة 
التي يعيشها العالم املنسي، 
بثينـــة تضـــع يدهـــا علـــى 
اجلرمية بوجهها احلقيقي؛ 
جرميتنا بتناســـينا اآلخر 
هذا  وجرمية  الضعيـــف، 
توّســـل  الذي  الضعيـــف 
قوته اخلاصة املتوحشة.
ثمـــة ســـؤال ضمني 
بثينـــة  خرائـــط  فـــي 
منـــا  مـــن  العيســـى؛ 
نحن  احلقيقي؟  املجرم 

العالـــم، أو العالم املنســـي 
املقهـــور؟ ســـؤال يجـــد إجاباته املتعـــددة في 
تيه ســـمية وفيصل، وحتى في رســـالة سعود 
للضابط املصـــري مصطفى في نهاية الرواية، 
لنجـــد أن لـــكل منا تيهـــا خاصا بـــه وأن كال 

العاملني مرتبطان ومتشابكان.
تعـــري  التـــي  مرآتـــك  التيـــه“  ”خرائـــط 

تناقضاتنا، فيصل وســـمية داخل كل منا بكل 
هذا التأرجح بني اليقني والشك، واإلميان والال 
إميان، ”الصالة ذريعة من ميلك الوقت والقلب“ 
بني السؤال واجلواب، جرجس وعصابته من 
خاطفـــي األطفال وســـؤالنا: مـــاذا لو وجدت 
نفســـك وحيدا وجائعـــا وبال مـــأوى في هذا 
العالـــم؟ ماذا لو خطفـــت وأجبرت على العمل 

كخطف األطفال؟
بثينـــة من خـــالل وصفها الدقيـــق لعوالم 
روبيـــا وهي تســـتذكر كيف انتهـــى بها األمر 
إلى عصابة خلطف األطفال متتحن إنسانيتنا 
وتســـألها، تضعها أمام املـــرآة وتقول لنا ها 
نحن بصمتنا وعهرنا وكذبنا ”نبيع كل شيء، 
وال مال لدينا لنشـــتري أنفسنا، ماذا لو كانت 

قيمة اإلنسان ميتا أعلى منها حّيا؟“.

منطقة وعرة

ثمة مجهودات  في رواية ”خرائط التيـــه“ 
كبـــرى يتلمســـها القـــارئ خصوصـــا علـــى 
مســـتوى البحث فـــي األمكنـــة (الكويت، مكة، 
جيران، عسير، سيناء)، الكاتبة استطاعت من 
خالل الوصـــف أن جتعلها متثل 
تصبح  حتـــى  القارئ  حلـــواس 
قابلـــة للشـــم والنظـــر واللمس، 
أيضا اشـــتغالها على نفســـيات 
املتعددة،  وأبعادهـــا  الشـــخوص 
املختلفـــة،  ســـلوكياتهم  وكذلـــك 
غاصت عميقا ونبشـــت في دواخل 
خـــالل  مـــن  وانفعاالتـــه  اإلنســـان 

مالمسة وعيه وال وعيه.
المســـت الكاتبة منطقة حساسة 
ووعـــرة وهو مـــا يدل على شـــجاعة 
بثينة العيســـى تفكيـــرا وكتابة، هذا 
نالحظه ســـواء مـــن خـــالل املواضيع 
املرصودة فـــي هذا املنجز، أو من خالل 
رســـمها للشـــخوص، وحتى بكســـرها 
اللغـــة الشـــعرية والدخول إلى لغـــة من بـاب 
قبــــح الواقع، لتعيد تشـــكيلها وفــــق وعيهـا 

وثقـافتها.
فـــي احلقيقـــة إن احليرة تنتابـــك بعد أن 
تنتهي من الرواية، هل بثينة العيسى من قادت 
الشخوص واحلكاية، أم أنها رسمت مالمحها 

ورسمت لها مكانها الطبيعي، وأحدثت حفرا، 
ومن ثّم أطلقتهـــا لتتركها ملصيرها الناجت عن 
أفعالهـــا؟ هل تعاقب املجـــرم أم جتعله يعاقب 

نفسه، وجتعلنا نكتشف داخلنا؟
إننا بطريقة مـــا كلنا مجرمون ومتورطون 
فـــي هـــذا العالـــم القبيـــح، لذا حرصـــت على 
أن جتعلنـــا نراجع أنفســـنا ونراقـــب ذواتنا 
وعالقاتنـــا باآلخريـــن، ولعـــل التوطئـــة التي 
أدرجتها بثينة العيســـى في البداية ليست من 
باب الصدفة بل هي أمر صادق ومدروس ”هذه 
الرواية هي من وحي اخليال، وأي تشـــابه أو 
تطابق بينها وبني الواقع، فهو من قبيل سوء 

احلظ، ليس لكاتبتها وحسب، بل للعالم كله“.
”خرائط التيـــه“ جتعلك تطـــرح الكثير من 
األســـئلة، تلمس تيهـــك الذاتي، كمـــا تتلمس 
دروب التيـــه الكثيـــرة في الرواية، قد حتســـم 
القول بأنها رواية مؤملة وقاســـية وقبيحة من 
حيث هي تعريـة للمســـكـوت عنــــه (تفـاصيل 
القتـــل  جرائـــم  مشـــاري،  الطفـــل  اغتصـــاب 
واالختطـــاف، املتاجرة باإلنســـان…)، ذلـك إن 
نظـــرت إليها كالســـيكيا وبقـــراءة غير نقدية، 
ولكـــن مع روايـــة كـ”خرائط التيه“ مبســـتوى 
طرحها ملواضيع متعددة وجريئة نشعر مبتعة 

الكتابة احلقيقية.

بثينة العيسى تقتحم في «خرائط التيه» عوالم التوحش اإلنساني

عديدة هي أشــــــكال التعبير عن القلق الوجودي الذي يصيب اإلنســــــان، فيحّوله إلى كائن 
ــــــاع، التي ال تنفّك تتســــــع كلما أحس  ــــــه باحــــــث عن حقيقة قد تنتشــــــله من بؤرة الضي تائ
بتناقضات هذا العالم املتغّير. هذه األشكال التعبيرية نرصدها أحيانا في بعض األعمال 
األدبية التي تعّبر عن حكايا واقعية أو متخيلة، تهدف كلها إلى اخلوض في عوالم مسكوت 
عنها، عوالم مســــــكونة بهاجس البحث عن أحالم أخرى قد تقاوم كوابيس يعيشها الفرد 
في الواقع، الذي ال يســــــتطيع الهرب منه، أو قد تقف حاجزا أمام تنامي الشعور باملأساة 

والرعب واأللم والقهر.

عوالـــم  بنـــا  تدخـــل  قصـــص 

املنسيني واملخيمات التي تعج 

بمن يقطعـــون الصحـــراء ألجل 

حلم يسمى الحياة

 ◄

الكاتبـــة في روايتها اســـتطاعت 

أن تأخذ القارئ في رحلة الســـؤال 

ممكنـــة،  إجابـــات  عـــن  والبحـــث 

متعمقة بني الحقيقة والوهم

 ◄

اإلنسان في عالم مخيف (لوحة لدارين أحمد)

[ رحلة حج تتحول إلى مسلسل من القلق والرعب [ ماذا لو كانت قيمة اإلنسان ميتا أعلى منها حيا

} رام اللــه – يســــرد الكاتــــب الفلســـطينـي 
محمود شـــقير في كتابه ”رام الله التي هناك“ 
شـــيئا من ســـيرة املـــكان، وإذا كانـــت القدس 
مدينتـــه األولـــى، فـــإّن رام اللـــه هـــي مدينته 
الّثانية، وهذا يعني أّن معرفته برام الله تأتي 
بعد معرفته للقدس، وال غرابة في ذلك، فقد ولد 
الكاتـــب وعاش في جبل املكّبر إحدى ضواحي 
القـــدس، الكتاب صادر عـــن جمعية الزيزفونة 

لتنمية ثقافة الّطفل.
ال يفوت الكاتب في ســـيرة املدينة هذه أن 
يتحدث عن مســـاجد رام الله وكنائســـها مبا 
يضفي انســـجاما على حياة الناس، مسلمني 
ومســـيحيني. ثم يتطـــّرق إلى مظاهـــر النزعة 
املدنيـــة التي ســـادت املدينة في خمســـينات 
وستينات القرن العشرين، رغم صغرها إذا ما 
قورنـــت مبدن أخرى، ومن ثّم يتحدث عن نزعة 
الترييـــف التي أخذت تطغـــى على املدينة منذ 
ثمانينات القرن العشـــرين وحتى اآلن، شأنها 

في ذلك شأن مدن فلسطينية وعربية عديدة.
يقول محمود شقير ”رام الله والقدس هما 
بالنسبة لي صنوان، فيهما عشت سنوات غير 

قليلـــة، في القـــدس تعّلمت القـــراءة والكتابة، 
وفـــي رام اللـــه وأختها البيرة عّلمـــت القراءة 
والكتابة، في القدس ابتدأت كتابة األدب، وفي 
رام الله واصلت مشـــوار الكتابة، في رام الله 
ابتدأت مســـيرتي في العمل السياســـي، وفي 
القـــدس واصلت املســـيرة، واحتملت ما ترتب 

عليها من تبعات“.
ومبا أّن شـــقير وّجه كتابه بالّدرجة األولى 
إلى جيل الفتيات والفتيان، فإّنه يرسم أمامهم 
شـــيئا من ماضي املدينـــة والبعض من قراها، 
التـــي لم يعايشـــوها، بحكم العمـــر، فما كتبه 
بعـــض منه يعود إلى أكثر من خمســـني عاما، 
متامـــا مثلما عاد بنا كاتبنا إلى مرحلة عمرّية 
عاشها وعايشها، وابتدأت به عندما كان فتى، 
يعمـــل مع الراحل والده الـــذي كان مراقبا في 
األشـــغال العاّمة، ونام علـــى األرض في خيمة 
الورشـــة، حيـــث كانت تخـــرج إليهـــم بعض 
العقـــارب، ثم كيف اشـــتغل مدّرســـا في قرية 
خربثـــا بعد إنهائه املرحلـــة الّثانوّية ”املترك“ 
عـــام ١٩٥٩. ثـــّم انتقل بعد ذلك إلـــى العمل في 

مدارس مدينة البيرة الّثانوية.

تعّرف املؤلف في تلـــك املرحلة على العمل 
السياســـي الســـري، وشـــارك فيه، وعاش ما 
ترتب عليـــه مواصلته للعمل السياســـي بعد 

اعتقلـــه  حيـــث   ،١٩٦٧ يونيـــو  حـــرب 
احملتلون مّرتـــني، وأبعدوه في أبريل 
١٩٧٥ إلى لبنان، حيث عمل محّررا في 
مجّلة ”قضايا الّســـلم واالشتراكّية“ 
التي كانت تصدر في براغ، كما عمل 

مدّرسا في األردن.
ويعـــود بنا الكاتـــب إلى أولى 
محاضراتـــه في دار املعلمات برام 
الله عـــام ١٩٦٥، حيث أّلف قصته 
األولى، ونشـــر قصصه في مجلة 
التي أّسســـها  ”األفـــق اجلديد“ 
أمني  الراحل  حتريرهـــا  ورأس 
شـــّنار، والتي كانت تصدر في 
مدينـــة القدس خـــالل الّنصف 
القـــرن  ســـّتينات  مـــن  األّول 

املاضي. ثم يعّرج علـــى توقيع روايته الّثانية 
”مديـــح لنســـاء العائلة“ عـــام ٢٠١٥، وما أداره 
من لقـــاءات ومحاضرات في مراكـــز مختلفة، 

كما يستذكر بعض لقاءاته مع صديقه الشاعر 
الكبيـــر الراحل محمـــود درويـــش، الذي كان 
حينذاك يرأس حترير مجّلـــة ”الكرمل“، وكان 
هـــو أحـــد محّرريها، وقد حظـــي بنيل جائزة 
رفيعة حتمل اسم صديقه 

درويش.
ولـــم يغـــب عـــن بـــال 
كاتبنـــا أن يذكـــر بعـــض 
التي  الّثقافّية  املؤّسســـات 
كان يرتادهـــا ويشـــارك في 
خليـــل  كمركـــز  فعالّياتهـــا، 
الّســـكاكيني، ومكتبـــة بلدّية 
رام اللـــه، ومؤّسســـة تامـــر، 
درويـــش.  محمـــود  ومركـــز 
متاما مثلما مّر على مشـــاركته 
القـــادة  بعـــض  جنـــازات  فـــي 
مثـــل محمـــود درويش وبشـــير 
الّنجاب.  وســـليمان  البرغوثـــي 
ويعّرج الكاتب على معاناة الشعب 
الفلسطيني على حواجز االحتالل التي تفصل 

رام الله عن القدس.

{رام الله التي هناك} ذاكرة إنسان وسيرة مكان

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات
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◄ أعلنت وزارة الثقافة األردنية عن 
انطالق الدورة الثانية جلوائزها 

اخلاصة باإلبداع لعام ٢٠١٦، وبدء 
استقبال طلبات الترشح حتى نهاية 

شهر مايو املقبل.

◄ مت اكتشاف مقبرة جديدة تعود 

إلى عصر الدولة الوسطى مبنطقة 
اللشت املصرية األثرية، وذلك ضمن 

أعمال البعثة املصرية األميركية 
املشتركة العاملة باملنطقة.

◄ أقام مساء الثالثاء املاضي مركز 
عبدالرحمن كانو الثقافي، بالعاصمة 
البحرينية املنامة، أمسية احتفائية 

للفنان القدير ارحمة الذوادي تكرميا 
ملسيرته احلافلة باإلجنازات.

◄ بدأت مكتبة اإلسكندرية 
استعدادات مكثفة ملعرضها الدولي 

للكتـاب الـذي سيفتتح يـوم ٢١ 
مـارس وسيشهد معرض هذا العام 
احتفاء خاصا مبناسبة مرور ٤٠٠ 

سنة على وفاة األديب العاملي 
شكسبير.

باختصار

قراء وزوار

} في لحظة ما قد يحس الكاتب بأن إنتاجه 
المنجـــز عبـــر الصحـــف والمجـــالت، ليس 
بكاف، وال يفي بالمـــرام، ويحتاج األمر إلى 
كتاب ليســـتوفي القول في صدد ســـؤال أو 
قضية أو انشـــغال فكري، وهـــذا التطّلب ال 
ينطبق على النقاد والمفكرين والباحثين في 
العلوم السياسية واالجتماعية فحسب، ممن 
يجدون في الصحافة سياقا مثاليا لتخفيف 
وموازنتهـــا  والتجريـــد،  التأمـــل  جرعـــات 
بحسب أهواء المتلقين السائدين ومنازعهم 
إلـــى التيســـير فـــي النظـــر واالختصار في 
القول، لكنه الزمة تدرك من طبائع الروائيين 
والشـــعراء وباقـــي المبدعين ممـــن يكتبون 
للصحافة، فللكتاب فضائل شتى ليس أقلها 
امتـــداد أفق الكتابة واإلنشـــاء دونما رقيب 
يحصـــي عدد الكلمات واألســـطر، فضال عن 
تحوله الدائم إلى ذخيرة شـــخصية، تضمن 
البقاء لألثـــر بعد ان يّمحي لصاحبه الخبر، 
عـــدا قدرته علـــى االنتشـــار عبـــر األصقاع  

واللغات واألزمنة المتباعدة.
ومطابـــع  ورق  الكتـــاب  أن  بمـــا  لكـــن 
ومصممون وراقنون وناشـــرون وموزعون، 
أي صناعة كاملة، برأسمال جبان وشره في 
آن، فقـــد  باتت صناعته تشـــترط مواعيد، ال 
مكان فيها ألهـــواء الكّتـــاب، عبرها تتحقق 
دائرة االســـتهالك، ويجنى فائـــض القيمة، 
بمعنييه المالي والرمزي… ولعل أشـــهر تلك 
المواعيد تلـــك التي تتصـــل بإعالن جوائز 
األدب والفكـــر، والدخول الثقافي، ومعارض 
الكتـــب، لهذا يمكـــن أن يكـــون الكاتب غير 
عقالنـــي فـــي كل شـــيء، إال إزاء مواعيـــد 
الطباعة والنشـــر، حتى ال تتحول إصداراته 
إلى مواليد ميتة، ُتعّل الجســـد وُتنهك المال 

والخاطر.
تبدو كل هـــذه المقدمات موضوعية، وال 
غبـــار عليها، في ســـياق الثقافـــة العالمية، 
التي ترســـخت فيها تقاليد القراءة، بيد أنها 
تتحول فـــي حاضر الثقافـــة العربية اليوم، 
إلى افتراضات محفوفة بالشكوك، وال سيما 
بعد أن تآكلت مساحة المجتمعات المستقرة 
حيث يمكـــن أن تزدهر صناعـــة الكتاب وما 
يتصـــل بها مـــن مواعيـــد؛ هـــذا فضال عن  
هيمنـــة قارئ عربي كســـول وبخيل ال يعّول 
عليـــه، في قيام هذه الصناعة دونما دعم من 

الدول واألنظمة.
 هـــذا المتلقي الخامـــل، عزيزي القارئ، 
هـــو الذي حـــول معـــارض الكتـــب العربية 
-فـــي أغلبها- إلى فضـــاءات للنزهة يتجول 
الزائـــر بيـــن أروقتها للترويح عـــن النفس، 
والتقاط الصور مع األسرة واألطفال، وشرب 
القهوة والشاي، واالستفسار عن كتب الفقه 
”الاليـــت“، في ســـوق تحـــول بالتدريج إلى 
ما يشـــبه موســـم رمضان بالنسبة لألعمال 
الدرامية التي تتصارع على مشـــاهد هارب، 
حيث مئات مـــن العناوين المرصوفة تنتظر 
قارئـــا، يتكون فـــي غالبه األعم مـــن الكّتاب 
أنفســـهم، يتبادلـــون األدوار عند كل منصة 
توقيع، باســـتثناءات قليلة تتصل بأســـماء 
لمعتهـــا الجوائز؛ بينمـــا القاعدة العريضة 
روضتهـــا الفضائيـــات، وحولتهـــا إلى كتل 
بشـــرية عاجزة عن القـــراءة والخيال، وهي 
التـــي شـــكلت -علـــى الـــدوام- ما أســـماه 
الوائد  أشـــقاؤنا المصريون ”حزب الكنبة“ 

لالنتفاضات.

زكي الصدير

} بدأت الروائية السعودية فاطمة عبداحلميد 
النشـــر في موقع القصة العربية الذي يشرف 
عليه القاص جبير املليجان، ثم أصدرت ســـنة 
٢٠١٠ عـــن نادي الشـــرقية األدبـــي مجموعتها 
القصصيـــة األولـــى ”كطائرة ورقيـــة“، ثم في 
٢٠١٣ تقّدمـــت لقارئهـــا عن دار طـــوى برواية 
”حافة الفضة“. ومؤخرا صـــدرت لها رواية ”َة 
النســـوة“ عن دار أثر. وتعمل حاليا على فكرة 
يائســـة -حســـب تعبيرها- تأتي إليها وتظن 
أنها أملها الوحيد، وبالتالي، فهي تصّدق هذا 
وجتتهد لتثبت للفكرة ولنفســـها قبل اآلخرين 
أنها تســـتحقها، لذا تترك بابها مفتوحا على 

كل االحتماالت.

لسان املرآة

يقول الشاعر فادي سعد ”بعد أن أنتهي من 
كتابة أي نص، ولو كان قصيرا، أقرأه بصوت 
عـــال أمام املرآة. أحب أن أتأكد أن صديقي في 
املرآة راٍض عن النص“. وهكذا يشـــعر القارئ 
لفاطمـــة عبداحلميد، فلم تعد املرايا بعد رواية 
”َة النســـوة“ تلك املادة الالمعة املصقولة التي 
تعكســـنا فيزيائيا دون تدخل منا، بل إنها تلك 
العني الالمرئية الراصدة حلكاياتنا ولهمومنا 
وانشـــغاالتنا مـــن زاويتها التـــي ال ميكن أن 
نراهـــا. إننا نتحول في عواملهـــا الروائية إلى 
ذلك املرئي غير املرئي، وإلى الالمرئي املشاهد، 
متذكرين مقوالت فلســـفية كثيرة تناولت املرآة 
كحالة وجوديـــة ميكن التعاطي معها كما فعل 
ميرلوبونتي حني حـــّدد ارتباطاته مع الصور 

التي يجد نفسه فيها بني اآلخرين.
حتدثنـــا فاطمة عبداحلميد عـــن املرآة في 
”َة النســـوة“: حني نتحدث عن املـــرآة نتحدث 
عن األنا الداخلي احلميم عند املرأة، فعالقتنا 
نحن النســـاء باملرآة هي من جعلتها حاضرة 
كراويـــة ثانية فـــي محل ”ســـدرة“، حقائبنا ال 
تخلو منهـــا، وإن خلت اســـتعنا بهواتفنا أو 
باملرآة األمامية واجلانبية في الســـيارة، ليس 
هوســـا بنا، بقـــدر ما هي عالقـــة فطرية. نحن 
نحبها فحســـب، وبرأيي ال عالقة لهذا بقوة أو 
ضعـــف الثقة كما يحاول البعض أن مينطقها، 
وفي الرواية ظهرت فـــي مكانها الطبيعي. لذا 

فـــكل مـــا هنالك أننـــي وضعت للمرآة لســـانا 
ساخطا، وقلبا يعشق اجلمال.

وتضيف: ال أتفق مع فكرة أن صوت املرآة 
مبثابـــة الراوي العليم، إذ أنها لم تكن منصفة 
مـــع ”أزهار“ أو ”غالية“ أو حتى مع الزائرات، 
ولم تفهم بعض العبارات التراثية التي تتردد 
في حوارات البنـــات، وكانت تطلق حتليالتها 
مقارنة بعالم املرايـــا الذي أتت منه، باإلضافة 
إلى كونها ترانا نحن البشر فئة أقل من معشر 
املرايا، لذا أراها شخصية مستقلة في العمل.

وتـــرى عبداحلميد أن بطلتهـــا أزهار بنت 
غارقة في االعتيادية، حتى وإن بدت كشخصية 
مأزومة عاطفيا، خاملة تعيش في املاضي، ألن 
املاضي بالنســـبة إليهـــا مبـــرر وواضح، أما 
احلاضـــر فال يزال فـــوق طاقـــة تكّيفها. تقول 
ضيفتنا: هذا النوع من الشـــخصيات الهشـــة 
قد يتعثر في مشـــكلة بســـيطة ويراها معضلة 

كبيرة، ثـــّم يبدأ بالدوران حولها، عاجزا 
عن حلها، لســـبب بسيط وهو أن أدوات 
حل مشـــاكله قدمية وصدئـــة،  لذا فكل 
جديـــد ميـــّر بأزهـــار، تتوقـــف عنده، 
تدونه في دفترها لتتواصل من خالل 
كتابته مع أبيها امليـــت الذي حتاول 
أن جتد لـــه منفذا للحياة، ولتمّر هي 
من خاللـــه، ولو من خـــالل انتصار 
صغيـــر كتذكيـــر أفراد أســـرتها به 
كلما واتتهـــا الفرصة، أو بالكتابة 
لـــه فـــي دفترهـــا، واختـــالق هذا 
النـــوع من احلوار املســـتمر معه. 
كل هـــذه حيل لدى هـــذا النوع من 

الشخصيات التي تستمد قوتها من املاضي.
تقـــول الروائيـــة: أنـــا متهمـــة مـــن قبـــل 
صديقاتي، صاحبات النظـــرة املتمركزة حول 
األنثـــى ممن نطلـــق عليهن عامة النســـويات، 
مبمارســـة الروحانية مع الرجل في ما أكتب. 
لكن أنا أراهما ثنائية إنســـانية مشـــتركة، وال 
أميـــل لعزلهما، لصالـــح أحدهما عـــن اآلخر. 
وحســـب ظني أن أســـوأ ما قد يقال دفاعا عن 

وجود املرأة هو التغلغـــل في إنكار الرجل. ال 
أميل ألن أصور الرجل سيئا إال من خالل عمل 
ســـيء قام به، وليس ســـيئا فقط لكونه رجال، 
فتأتي معه صفات مجانية، كالقسوة واجلالفة 
والعنـــف واالســـتبداد. فبعـــض الرجال أحن 
وألطف من النســـاء في تعاملهم، كما جاء في 
تاء النســـوة، والعمل لم ميجد أحدهما (املرأة 
– الرجل) على حســـاب اآلخـــر، حتى وإن كانت 

رواية غارقة في تفاصيل األنثى.

املرأة والرواية

ال يشـــغل فاطمة عبداحلميـــد ملف حقوق 
املـــرأة، فهي ال تكتـــب واملرأة أمامهـــا، لكنها 
منشـــغلة بها مبعنى آخر، فهي تتســـرب إلى 
كتاباتها تلقائيـــا. تقول: تهمني فكرة أن تعي 
املـــرأة ذاتها وبالتالي حقوقهـــا مع ما يتالءم 
مع رؤاها هي عـــن حياتها. ال أن آتي 
أنا من بيتـــي وأفرض عليها 
رؤيتـــي حلياتهـــا، إذ كيـــف 
واالختيار  الفكر  حلرية  أروج 
ثـــم أفـــرض عليهـــا رؤيتـــي، 
وأعـــود وأقـــول أمـــرا قلته من 
قبل، أنا ال أرى املـــرأة مقموعة 
مقهـــورة، بينمـــا الرجل يجلس 
في تلة عالية يقشـــر ثمار احلرية 
وينعم بها، ثّم يرمي املرأة ببقايا 
البذور. هو ال يختلف عنها إال في 
الدرجة، وما ميســـها من نقص في 
حقوقها، ميسه متاما، وإن لم يلحظ 

ما ينقصه من حرية، فذلك ال يعني أنه حّر.
وفي سؤال عن مدى احلرية التي مارستها 
فـــي التعبيـــر عـــن نفســـها وعن قلقهـــا وعن 
أسئلتها في الرواية جتيب عبداحلميد: برأيي 
إن الرواية ليســـت فـــن التعبير عن أســـئلتي 
وقلقـــي ونفســـي، بقدر ما يجـــب أن تكون فن 
التعبير عن اإلنسان كما لو كنت عرفته متاما، 
ومخولـــة للحديـــث عنه بتجرد منـــي، فأنا لن 

أغش فن الرواية والقارئ بقصة واقعية متاما 
تتضمن أفكاري وآمالي الشـــخصية وأسئلتي 
كفاطمة، ولو فعلت هذا يوما سأسميها سيرة 

ذاتية وليس رواية.
توقفنـــا مع فاطمة عبداحلميـــد على واقع 
الرواية الســـعودية، وحول استشـــرافها لها، 
وعن مـــدى قدرتها على تشـــكيل فارق حقيقي 
يســـتطيع أن يغير واقعنا. تقول عبد احلميد: 
أظننـــي ال أزال فـــي أول الطريـــق وفـــي قلب 
العاصفـــة، ولســـت مخولـــة للحكـــم بعد على 
واقع الرواية الســـعودية، لكن برأيي وما يثير 
اإلعجاب حقا، هو الشـــغف املتزايد بالقراءة، 
هذا القارئ املتمرس بعد فترة وجيزة سيحمل 
مصباحـــه بنفســـه، مســـتعينا بحدســـه وهو 
يبحـــث على أرفـــف املكتبـــات، ودور معارض 
الكتاب املتزايدة، لينتقي ما يراه يســـتحق أن 

يدخل معه إلى بيته وعقله.
منذ مطلـــع الثمانينات وتيار الصحوة في 
الســـعودية يشكل ارتدادا للحداثة ومعطياتها 
على مستوى الفنون وحقوق املرأة والفلسفة، 
وتذهـــب ضيفتنـــا إلى أنه ال ميكن أن تســـمي 
تيـــارا ينتمي إلى املوت ويحارب احلياة بتيار 
صحـــوة. تقول: ســـنوات التغييب انتهت، فلم 
تعـــد العقول خاملة، فالطفـــل ال يخيفه وحش 
حتت الســـرير بينما الوحش يظهر على رأس 
الساعة في األخبار، وبات يعرفه جيدا. لذا من 
متكـــن في ما مضى لن يتمكن مرة أخرى، ألننا 
رأينـــا أثر مخرجاته علينا وعلى العالم أجمع، 
اليـــوم املرأة متواجدة وحتى الكتب احملظورة 

بإمكانك حتميلها في غضون دقائق.

منذ عقود واملجتمعــــــات العربية تدفع جل 
ــــــر املرأة، وإن  تياراتهــــــا الفكرية إلى حتري
جنح البعض من هذه التيارات في أن تكون 
ــــــل من مظاهر  له نتائج فــــــي الواقع بالقلي
التحــــــرر اجلزئية التي نالتهــــــا املرأة، فإن 
هــــــذه التوجهات الفكرية وخاصة ما ميكن 
تسميته بالنسوية اجته أغلب عناصره إلى 
ــــــة املرأة في نقيض الرجل، ما  اعتبار حري
ســــــاهم في إرباك املسار التحرري للمرأة 
مــــــن قبل املرأة نفســــــها. ”العرب“ كان لها 
ــــــة الســــــعودية فاطمة  حــــــوار مــــــع الروائي
عبداحلميد حول واقــــــع املرأة التي تكتبها 

ورواياتها األخيرة.

الرجـــل والمـــرأة يمثـــالن ثنائية 

إنســـانية مشـــتركة، وال يمكن 

عزلهمـــا، أو تمجيد أحدهما على 

حساب اآلخر
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ثقافة
فاطمة عبدالحميد الكاتبة التي جعلت للمرآة لسانا

[ أسوأ ما قد يقال دفاعا عن وجود المرأة هو التطرف في إنكار الرجل

جدلية الذات واآلخر

نظم فرع رابطة الكتاب في الزرقاء األردنية، أمســـية قصصية للكاتب األردني جمعة 

شـــنب، وقـــد أدار األمســـية الناقد أحمـــد الغماز، بحضـــور محمود أبوعـــواد وجمع من 

املهتمني واملثقفني.

صرح سعد املحارب مدير معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته في 

التاسع من مارس الجاري، أنه من بني 1300 طلب من قبل دور النشر تم فقط قبول 

500 طلب، مؤكدا أن السبب في ذلك يعود إلى ضيق مساحة املعرض.

عبدالغني فوزي

} يحتـــوي الكتـــاب النقدي األخير ”شـــعرية 
اللغة والرؤيا في الشـــعر املغربـــي املعاصر“ 
للباحث احملجوب عرفاوي، على قراءات جادة 
وهادئة في مناذج من الشعر املغربي املعاصر. 
وقد صدر الكتاب مؤخرا ضمن منشورات فرع 

احتاد كتاب املغرب بالفقيه بن صالح.
ويتنـــاول عرفاوي بالبحـــث كال من ديوان 
”الفروسية“ للشـــاعر أحمد املجاطي، وجتربة 
الشاعر عبدالله راجع، وديوان ”شرفة يتيمة“ 
للشـــاعر صـــالح بوســـريف، وكذلـــك ”عاريا 
أحضنك أيها الطني“ للشاعر محمد بوجبيري، 
إضافة إلى ”شـــاهدة األحبة“ للشـــاعر إدريس 
علوش، وديوان ”قاب كأسني“ للشاعر فتح الله 
بوعـــزة، إضافة إلى ”قصائد فـــي ألياف املاء“ 
للشـــاعرة جناة الزباير، فضال عن ديوان ”آت 
شظايا من رسائلهم“ للشاعر عبدالغني فوزي.

أما ما يتعلق بالعتبات، فقد نحت عرفاوي 
لكتابه عنوانا مشـــحونا من الداخل ”شـــعرية 
اللغة والرؤيا“، باعتباره قد اختار االشـــتغال 
على اللغـــة حتديدا كمعبر للخصائص الفنية، 

بـــل أكثر من ذلـــك، فهـــو حمال لرؤيـــا الذات 
والعالم.

ويســـعى الباحـــث مـــن خـــالل مبحثه في 
مفهـــوم ”شـــعرية اللغة“ إلى تلمـــس مجموع 
الشـــروط الفنيـــة التـــي جتعـــل اللغـــة تتخذ 
استعماال شعريا. وبعد هذه العتبة الدالة على 
عمق وامتداد الداخل أو املســـكن، جند الكاتب 
يطـــرح أقواال موازية انطالقا من اإلهداء الذي 
يحتفي بالكتابة واحلياة أساســـا، كما يحتفي 
بتجـــارب شـــعرية يتقاطع معها فـــي احلياة 
املنشـــودة بني االختالالت واملـــآزق التاريخية 
التي تضع الفرد واألمة في املفترق. هذا فضال 
عن اســـتحضاره ألقوال مثبتة قبل البدء البن 
عربي والعماد األصفهاني وأبي حنيفة، أقوال 
تعترف بجدل املعرفة ونســـبيتها، وأنها دائما 

مفتوحة على اإلضافة والتحصيل.
هكذا جند أنفسنا أمام كتاب نقدي مهندس، 
يحـــدد موضوعه فـــي مقدمة تطـــرح األرضية 
والتصور املنهجي. فقد ورد في مقدمة الكتاب 
”وقد ارتـــأت هذه القـــراءات أّال تكون أســـيرة 
منهـــج واحد من منطلـــق أن أي منهج بقدر ما 
يضيء جانبا في النص اإلبداعي، فإن جوانب 

أخـــرى تظل معتمـــة. لهذا آثرنـــا التعامل مع 
املنهـــج التذوقي واملنهج البنيـــوي التكويني 
ونظريـــة التلقـــي، مركزيـــن علـــى االنتقاالت 
املوضعية من بنية النص الشعري إلى البنية 
األدبيـــة والثقافيـــة املؤطرة لرؤيا الشـــاعر“،  
انتهـــاء بخالصة تؤكد على بعض األفكار، من 
قبيل أن هذه التجارب الشعرية واجهت الواقع 

املترّدي شعريا، إذ ورد في اخلامتة 
”لدينا جتارب شعرية مغربية مهمة 
جدا تســـمح لنا بالقـــول إن األزمة 
ال تتعلـــق باإلبـــداع، بـــل ترتبط 
أساســـا بالقراءة، التـــي تتحمل 
فيها املســـؤولية األسر وسياسة 
الدولة الال ثقافية واملؤسســـات 
الثقافيـــة والتربويـــة واإلعالم 
خطابنا  على  ويلـــزم  الثقافي. 
النقـــدي أن يلتفـــت إلى هذه 
التجـــارب وجتـــارب أخـــرى 
لغويـــة  بشـــعرية  حتبـــل 

ورؤياوية“.
اختار الباحث مقاربة كل ديوان أو جتربة 
مـــن زاوية موازية للعمل الشـــعري، فقد بحث 
عن املضمرات في فروســـية املجاطـــي املاثلة 
في رموز تســـتنهض الوضع بكيفية شـــعرية 
احتماليـــة. فـــي حـــني توقـــف الباحـــث عند 
تعـــّدد املرجعيات في شـــعرية عبدالله راجع، 

مرجعيات متعددة األصوات واألفكار في جدل 
خالق مع املتخيل.

 أما في ”شـــرفة يتيمة“ فقد حاول الباحث 
استقصاء شعرية اليتم، وفي ديوان بوجبيري 
”عاريـــا أحضنـــك أيها الطـــني“ قـــارب الناقد 
تيمة الطني في كل تشـــكالته التي اغتنت بها 
النصـــوص، كما قـــارب في ”شـــاهدة األحبة“ 
سؤال املوت. أما في ”قصائد في 
ألياف املـــاء“، فكان املـــاء بوحا 
ذاتيا. وفي ديوان ”قاب كأســـني“ 
تتبـــع الناقد متظهرات الدهشـــة، 
فيما تناول في ديوان ”آت شظايا 

من رسائلهم“ ثيمة االحتراق.
احملصلة أن الكتاب ســـعى إلى 
إبـــراز خصوصيـــة كل شـــاعر فـــي 
اســـتعمال اللغة والصور واملتخيل، 

واشتغاله على ثيمات معينة.
     يعـــرض احملجوب عرفاوي في 
هـــذه املقاربة من القـــراءات بعضا من 
انشـــغاله النقدي في الشعر الذي غالبا 
ما يكـــون ضد الســـلطة. وهو يرتـــاد أراضي 
الشـــعر املغربي فـــي بعض مناذجـــه املنيرة. 
وتتبـــّدى، من خـــالل حفـــره، الصلـــة القوية 
بالنص، في إنصات هـــادئ وعميق ملا يعتمل 
بني طبقاته، دون تقوقـــع على مفهوم أو عمى 

نظري موجه دون بصر وال بصيرة.

كتاب نقدي يغامر في قراءة جماليات الشعر المغربي المعاصر

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

ــــــات وممكنات النص  ــــــه النظرية، وأن ينتقل من بني رمبــــــا آن للنقــــــد أن يتخلى عن صرامت
اإلبداعــــــي إلى االمتدادات الفكرية واالجتماعية، فيتعدد بذلك النص اإلبداعي في قراءات 

غير متصلبة، ساعية إلى خلق تلك املصاحبة بني النص اإلبداعي والنقدي.
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} دربـــت نفســـي منذ أن كنت صبيـــا يافعا، 
على مشـــاهدة كل أنـــواع األفالم، وباألخص، 
األفـــالم التي يقال إنهـــا صعبة، أي تلك التي 
تتداخـــل فيها الشـــخصيات واألحـــداث، وال 
تســـير الدراما فيها ســـيرا تقليديا منطقيا، 
بـــل تحتوي علـــى الكثيـــر مـــن المنعرجات 

والمنعطفات، بل والشطحات الفنية أيضا.
وال أبالغ إذا ما قلت إنني شـــاهدت اآلالف 
(وليـــس المئات) مـــن األفالم مـــن كل بلدان 
وثقافـــات األرض، وكتبـــت عـــن الكثيـــر من 

السينمائيين الذين يشطحون بخيالهم.
شاهدت أيضا -عبر أكثر من ثالثين عاما- 
عـــددا كبيرا من أفـــالم الســـينمائيين الذين 
يغرقون في التجريب في الشكل السينمائي، 
والتالعب بلغـــة الســـينما، ومحاولة ابتكار 
أشكال وأســـاليب جديدة، يدهشـــوننا كثيرا 

بما يقدمونه ويملكون تطويره.
كما قرأت كثيرا عن أعمال هؤالء وما تثيره 
من جدل بين المفكريـــن والنقاد والباحثين، 
وربما يكون على رأس هؤالء جميعا المخرج 
الفرنسي- السويســـري األكثر إثارة للجدل، 
جـــون لوك غودار، الذي يمكـــن اعتباره بحق 
”نبـــي التجريبييـــن“ في الســـينما، وأول من 
امتلك جرأة هدم السينما القديمة التقليدية، 
وطرح وال يزال، أشكاال وطرقا جديدة للسرد 
والتعبير يجدها كثيرون صعبة أو مستغلقة 
على الفهم أحيانا، لكني أجدها أفالما ممتعة، 
تمتلك القدرة على توليد المتعة من العالقات 
بيـــن اللقطات وطريقـــة غـــودار الجدلية في 

تضفير أجواء أفالمه.
لـــم يكتـــف غـــودار باســـتخدام الكاميرا 
الســـينمائية التقليديـــة، بل اســـتخدم أيضا 
كاميرا الفيديـــو الرقميـــة الحديثة وطوعها 
البتكاراته، كما استخدم تقنية األبعاد الثالثية 
”3 دي“ وظل يمزج الخيال بالواقع، والسينما 
بالفنون األخرى: الموســـيقى واألوبرا والفن 
التشـــكيلي والرقص والمسرح، ويقتبس من 
الفلســـفة، ويطرح مواضيع وثيمات فلسفية 
وذهنية، تتساءل حول مصير عالمنا، وتوجه 

نقدا شديدا للمركزية الثقافية األوروبية.
ورغم شـــطحات غودار ورفضـــه العنيف 
والعنيد لســـينما التســـلية ورواية القصص 
المؤثرة ذات المغزى األخالقي واالجتماعي، 
إّال أن ألفالمـــه كما أشـــرت، جمالها الخاص، 
وهو يعـــرف ماذا يفعل، وعّمـــا يتكلم، ولديه 

أيضا مزاج ساخر محبب.
أمـــا مـــا دعانـــي إلـــى التطرق إلـــى هذا 
المغربي  الموضوع، فهو فيلـــم ”جّوع كلبك“ 
للمخرج هشام العسري الذي شاهدته مؤخرا 
بمهرجـــان برليـــن الســـينمائي، فالمشـــكلة 
أن المـــرء يجلس بعد أن تســـّلح بكل خبرته 
البصريـــة والســـينمائية عبر العشـــرات من 
الســـنين، لكـــي يحـــاول فقـــط أن يتمكن من 
متابعة ما يجري على الشاشة وفهم منطلقاته 
ودوافعه، واإلحاطة بالعالقات بين شخوصه، 

ولكن بال جدوى.
ويبدو األمـــر وكأن مخـــرج الفيلم (الذي 
يكتب أفالمه بنفسه)، هو الوحيد الذي يفهم 
شـــيئا من وســـط هذا الخليط المنفر الذي ال 
عالقـــة له كما يقال بســـينما ما بعد الحداثة، 
بـــل األحـــرى أن يقال إنـــه نموذج لســـينما 
العبث بالكاميرا بدعوى الهجاء السياســـي، 
وليس كل من أمسك بالكاميرا ليهجو يصبح 
ســـينمائيا، وشـــخصيا لم أســـتوعب أيضا 
الذي نال إعجاب  فيلمه األسبق ”هم الكالب“ 
الكثيرين، من بينهـــم من أقدرهم كثيرا، ربما 

ألسباب تتعلق برسالته السياسية.
باستثناء اللقطة األولى التي تمتّد لدقائق 
عّدة المرأة بائسة من المشردين في الشوارع 
تســـخر من الحكومة وتشـــكو الفقر والجوع 
وإهمال الدولة لها وألمثالها، فال يوجد شيء 
يمكـــن هضمه أو اســـتيعابه أو االســـتمتاع 
به في هـــذا الفيلم، فشـــخصياته تكرر اللغو 
والحـــركات ثقيلـــة الوطأة، والمخـــرج يبدو 
وكأنـــه يلهو بالكاميرا، وكأن اللهو بالكاميرا 
المتحركة فـــي حّد ذاته يمكن أن يصنع عمال 

سينمائيا ذا مغزى.
ال يكفي أن يقال لنا إن الفيلم يســـخر من 
شـــخصية وزير الداخلية المغربي األســـبق 
إدريس البصري، الذي عاث فسادا في البالد 
خـــالل ما يعـــرف بـ”ســـنوات الرصاص“ في 
المغرب. فإذا كان جمهور السينما في العالم 
ال يعرف شـــيئا عن البصري، وال عن سنوات 

الرصاص، فماذا سيمكنه أن يفهم؟
ال شـــك أخيـــرا أن هناك فرقـــا كبيرا بين 
التجريـــب من أجل التعميـــق، والتخريف من 

أجل التهريج.

التجريب والتخريف

ميسون شقري

} أحيا املوســـيقار العراقي نصير شمه حفال 
فنيـــا ضخما فـــي اخلامـــس والعشـــرين من 
شـــهر فبراير املاضي حتت عنـــوان ”قارات“، 
اســـتضاف فيـــه أهـــم عازفي العالم مبســـرح 
األوملبيـــا الشـــهير فـــي العاصمة الفرنســـية 
باريس الذي فتح أبوابه مجددا الستقبال أكبر 
احلفالت العاملية بعـــد أحداث باريس الدامية 

في نوفمبر 2015.
شمه استضاف في حفله مجموعة من كبار 
العازفـــني على مســـتوى العالم وهـــم كل من: 
يـــدي لوكود على الكمان، الـــذي يعّد جنما من 
جنوم اجلاز بفرنسا، ومن الباراغواي فيكتور 
أســـبينوال على الهـــارب، الذي اشـــتهر كثيرا 
مبهاراته خاصـــة في أميـــركا الالتينية، ومن 
تونس أمني بوحافة على البيانو الذي ســـطع 

جنمه منذ سنوات كملحن ملوسيقى أفالم.
ومـــن الواليـــات املتحدة إيـــرا كوملان على 
الكونتربـــاص، الـــذي رافق املشـــاهير أمثال 
توني وليامس، ومن البرازيل جورج باســـيرا 
على اإليقاع، وهو جنم اإليقاع األول بالبرازيل 
واحلائز على وسام اإليقاع في مهرجان اجلاز 
العاملـــي بباكو، ومـــن تركيا ســـيركان كاقري 
علـــى الكالرينـــات، وهـــو جنم من جنـــوم آلة 

الكالرينات،.
أتـــى اســـتجابة لرســـالة بابا  و”قـــارات“ 
الفاتيـــكان الـــذي طلـــب أن تكون 2016 ســـنة 
الســـالم، حيث يقول من خاللها نصير شـــمه 
وزمـــالؤه املوســـيقيون ”إننـــا نحـــن صنـــاع 
الســـالم، يجب أن نقف معا لتلبية نداء البابا 
الذي يتماشى مع نداء األزهر ومبادئ السالم 

الكوني لكل الديانات“.
وفي حديث للكلمة مع املوســـيقى وللجرح 
مـــع املوســـيقى كان لـ“العرب“ مع املوســـيقار 
العراقـــي نصير شـــمه، حوار حتـــدث فيه عن 
حفلـــه الذي أقيم في اخلامس والعشـــرين من 
شهر فبراير املاضي، عمل نصير في مشروعه 

على املوسيقى والشعر والفن التشكيلي.
بداية عند سؤال شمه عن رأيه؛ إن استطاع 
فعال أن يقيم التوازن في مشـــروعه الذي عمل 
عليه حول املوسيقى والشعر والفن التشكيلي، 
أجاب الفنان العراقي: املوسيقى هي الفن الذي 
يتسع لكل الفنون، وهي رابط لها جميعا، لكن 
الصعـــب هو إعادة إنتاج أّي عمل شـــعري أو 
فني تشـــكيلي من جديد بشكل موسيقي، إذ أن 
هذا يتطلب القدرة على إعادة اخللق من جديد 

للنـــص أو اللوحـــة، وفي نفـــس الوقت، يجب 
تقدميها بنفس الـــروح احلقيقية، في احلقيقة 
هـــذا يعتمـــد علـــى ثقافـــة املوســـيقي، وعلى 
صدقه الكامـــل مع ذاته وكيفيـــة تلقيه للنص 
أو اللوحـــة، وبالتالي إعـــادة إنتاجها بتمكنه 
أيضا من أدواته املوســـيقية، فاملوسيقى تعيد 
كتابة الفنـــون األخرى، وقـــد حاولت ومازلت 
أتبنى هذا املشـــروع، وأمتنـــى أن أغنيه بقدر 

ما أغناني.

تأثر بالعمالقة

تأثـــر العراقي نصيـــر شـــمه بالعديد من 
األســـماء في مســـيرته الفنية، وفـــي معرض 
إجابته عن تعريف ســـريع باألسماء التي تأثر 
بها، وما متثله له، وطبيعة تأثيرها في جتربته 
اإلبداعيـــة، بدأ بابن عربي قائال: أعتقد أن ابن 
عربـــي هو قائـــد لتطلعاتي وألحـــالم يقظتي، 
لقد تعلمت منه أشـــياء لـــم تقدر كل احلياة أن 
تعلمني إياها، هـــذا الرجل أعطى بعدا جديدا 
للعالقة باخلالق وباإلنســـان وللعالقة باحلب، 
لقد كان أهـــم ما مّيز ابن عربـــي هو ”التخلي 
والتحلـــي“، فقد تخّلى عن كل شـــامل، وحتّلى 
بعالقته الروحية، لقد كان كونيا، لم يكن حكرا 
علـــى دين أو طائفة، هـــو وموالنا جالل الدين 
الرومي واحلـــالج، لقد أعطوا بعدا إنســـانيا 
يتجاوز الديـــن بحّد ذاته، فقـــد جتاوزوه إلى 
فكر آخر، جتاوزوه إلى فكر بعيد جدا، إلى فكر 
منفتح مع اآلخر، هـــذه الصورة التي عليه أن 

يعود إليها اإلنسان اآلن.
وأشـــار شمه: لقد أثر الصوفيون كثيرا في 
موســـيقاي وخصوصا النفري واحلالج فهما 
األقرب إلـــى روحي، وقـــد عملت لهمـــا ليالي 
كاملة، وهـــي ثمانية أحلان مـــن نصوصهما، 

قدمناهـــا على مدى اثنتي عشـــرة ســـنة، كان 
آخرهـــا في افتتاح قســـنطينة عاصمة للثقافة 
العربيـــة 2015، وكانت ليلة فيهـــا من كل هذه 
األسماء، نقل لروح نصوصهم إلى املوسيقى.

أما بخصوص الشـــاعر أمل دنقل، فأوضح 
شـــمه: أمل شـــاعر خارج عن بوصلة الشـــعر، 
هو ضوء براق قدم شـــيئا مختلفا المعا ورحل 
بسرعة، وأعتقد أنه إلى اليوم لم يستطع أحد 
أن يســـّد فـــراغ أمل دنقل في مصـــر، ألنه ترك 
ملســـة ضوء، وألنه كان شـــاعرا متمردا أيضا 
فيه جانب صوفي، وقـــد قدمت له عملني هما: 

”املقهى“ و”وينزل املطر“.
كما حتدث شـــمه عن الشـــاعر بدر شـــاكر 
الســـياب، قال: الســـياب شـــكل انعطافة رمبا 
هـــي حتصـــل كل قـــرن، انعطافة لـــم حتصل 
بعـــده بنفس القوة إّال في ثـــورة قصيدة النثر 
احلديثة، أنا أعتقد أن السياب واملتنبي شكال 
منعطفا مختلفـــا كل في زمنه، لذا جمعتها في 

قطعة واحدة قدمتها سنة 1994.
ويضيف: السياب جعلني أحّس أني دائما 
بحاجة إلى أدوات ثقافية جديدة كي أستطيع 
أن أدخـــل عوالم النصـــوص العميقة، وهو ما 
دفعنـــي ألن أقرأ كثيرا، وما جعلني أدخل عالم 
محمود درويـــش وأن أصل روحيـــا إلى روح 
نصوصـــه ودهشـــتها، كي أســـتطيع أن أعيد 

إنتاج هذه الدهشة موسيقيا.

جرح العالم

عند سؤال املوسيقار العراقي نصير شمه 
عن رأيه في جرح العالم سوريا، أجاب: اجلرح 
الســـوري هو جرح ذاكرة اإلنســـانية، الوجع 
السوري يؤلم قلبي مبجرد احلديث عنه، وهو 
اآلن صداع العالم، وقلت منذ البداية إن اقتالع 

دكتاتوريـــة البعث في ســـوريا، لـــن يكون إّال 
بســـنوات من الدم ألننا عرفنـــا صدام، وعرفنا 

فكر البعث.
وبالسؤال حول إمكانية تأليف عمل اسمه 
حدث في حمص مثلما ألف حدث في العامرية، 
قال نصير: الكثير من الســـوريني يكتب لي عن 
حـــوادث موجعة حتـــى الصميم، وأنـــا أتابع 
يوميـــا احلدث الســـوري والوجـــع بتفاصيله 
اليومية، كنت أمتنى أال أكتب أي شيء مجددا 
عن الوجع، لكن الوجع هو الذي يعود ويفرض 
نفســـه، وال يتـــرك لنا مجاال للفـــرح، وال أدري 
عن أي مجزرة ســـأتكلم، لكن املواضيع تفرض 
نفســـها علينـــا، وال جنـــد أنفســـنا إّال ونحن 
نكتبها، وأعتقد أني سأكتب من بعد عن الكثير 
من األماكـــن واملجازر، مثلمـــا كتبت حدث في 

العامرية، ورمبا تكون بشكل أكثر وجعا.
وحول إمكانيـــة أن يقدم نصير شـــمه في 
يوم ما موســـيقى حتمل ما قاله البحر للغرقى 
من الالجئني السوريني، وما قالوه هم له، قال: 
أكثر شـــيء يشـــغلني اآلن، صورة ذلك الطفل 
الســـوري على الشـــواطئ التركيـــة، جعلتني 
أبكي لســـاعات، وأثـــارت بداخلي موســـيقى 
قهر مرعب، هذه الصـــورة ال متثل الطفل إنها 
متثل املســـتقبل الذي غرق، وانكفأ على وجهه 
في ســـوريا، إن هذه الصورة التي أخذت بعدا 
كونيـــا، والتـــي أنا واثـــق من أنهـــا يجب أن 
حترك العالم، ذكرتني بقطعة موسيقية كتبتها 
اســـمها ”رحيـــل القمـــر“، وهي تعنـــي رحيل 
الضوء الذي في الـــروح، وعندما قّدمتها كنت 
معرضا لدخول الســـجن في العراق، ألني كنت 

أتكلم عن ضياع كل أفق في مستقبلنا.
ويختم نصير شـــمه: اآلن فعال صورة هذا 
الطفل والغرقى حتدث في روحي زلزاال هائال، 

وأعتقد أنها ستكون مشروعي القادم.

[ العود العراقي يعزف السالم بباريس [ فنان ينقل بفنه معاناة الشعوب العربية
نصير شمه يشفي جروحه بموسيقاه في عاصمة النور

الموســـيقى فـــن يتســـع لـــكل 

الفنـــون، ولكـــن مـــن الصعـــب 

إعادة إنتاج أي عمل شـــعري أو 

تشكيلي من جديد موسيقيا

 ◄

ــــــني العود قصــــــة حب منذ  ــــــدأت بينه وب ب
ســــــن يفاعته، فتمرست أنامله على مداعبة 
األوتار مثلما تداعب الفراشة األزهار، قرأ 
الشــــــعر والفن التشكيلي، وجعل املقامات 
املوسيقية مؤشــــــرا لقراءة احلب والبشر، 
ــــــر“، إنه  أســــــماه البعــــــض ”زرياب الصغي

املوسيقار العاملي العراقي نصير شمه.

العود ديدن نصير للحياة

أبوظبي تستعد إلطالق مهرجان أم اإلمارات

} أبوظبي - تســـتعد إمـــارة أبوظبي إلطالق 
”مهرجـــان أم اإلمـــارات“، فـــي دورتـــه األولى 
والتي ســـتقام على امتـــداد الكورنيش، خالل 

الفترة من 24 مارس وحتى 2 أبريل املقبل.
ويســـلط املهرجان الضوء علـــى رؤية ”أم 
اإلمـــارات“ رئيســـة االحتـــاد النســـائي العام 
فاطمة بنت مبارك، والرئيس األعلى ملؤسســـة 
التنمية األســـرية، والتي تشغل أيضا منصب 
رئيســـة املجلـــس األعلى لألمومـــة والطفولة، 
وهي رؤية ترتكز على ترسيخ الترابط األسري 
والعطاء الال محدود من أجل توطيد متاسكها 
وأصالتهـــا املســـتمدة مـــن املاضـــي العريق، 
وتعزيز ثقافة التنوع احلضاري والتسامح في 

املجتمع اإلماراتي.
وسيضم املهرجان مجموعة من الفعاليات 
التـــي تقام في الهواء الطلق في خمس مناطق 

رئيســـية، باإلضافة إلى جناح ”أم اإلمارات“، 
حيـــث مت تصميـــم املناطـــق لتشـــمل مختلف 
األنشـــطة املمتعـــة واملتنوعة ضمـــن مختلف 
مرافـــق املهرجان، بهدف توفير أجواء تفاعلية 
متميـــزة للضيـــوف والـــزوار مـــن العائـــالت 
واألفراد، ويولـــي املهرجان من خالل فعالياته 
اهتماما كبيرا بتجســـيد دور األم والتماســـك 
األســـري، وأهميـــة فـــي احملافظة علـــى القيم 

والعادات األصيلة في املجتمع.
وتتمتع كل منطقة من املناطق التي سيقام 
فيها املهرجان بصفة خاصة متيزها عن غيرها 
مـــن املناطق، والتي حتمل فـــي طياتها مغزى 
إنســـانيا يقدم الداللة احلقيقيـــة على معاني 
العطـــاء والرعايـــة التي توليهـــا األم للعائلة، 
فيتجسد اهتمام األم بصحة عائلتها، مبنطقة 
”األنشطة“، أما تسليط الضوء على املسؤولية 
املجتمعيـــة جتاه البيئة، فســـيكون في منطقة 

”احلفاظ على البيئة“. 
وتكون في املقابل منطقة ”الفنون“ مساحة 
للتعبيـــر واالبتكار، وجتمع منطقة ”الســـوق“ 
بـــني العراقـــة واحلداثـــة من خـــالل مجموعة 
من املتاجـــر احمللية والعامليـــة، باإلضافة إلى 
منطقة ”مطاعم الشاطئ“ والتي تقدم مجموعة 

متنوعـــة من املأكوالت احملليـــة والعاملية التي 
تالئم جميع األذواق.

وقـــال رئيـــس هيئـــة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة محمـــد خليفـــة املبـــارك: إن تنظيم 
مهرجان أم اإلمارات يأتي في نســـخته األولى 
هذا العام تقديرا ملسيرة العطاء التي قدمتها أم 
اإلمارات الشـــيخة فاطمة بنت مبارك، ودورها 
احملوري في تعزيز التسامح وترسيخ التنوع 

الثقافي بني كافة أفراد املجتمع اإلماراتي.
وأضـــاف املبـــارك: يعتبر هـــذا املهرجان 

رســـالة حضاريـــة وثقافية فريدة مـــن نوعها 
ملا حتملـــه في طياتهـــا، من مفهـــوم املجتمع 
املتماســـك، تدعمه فـــي ذلك عاداتـــه وتقاليده 
األصيلة، وهو ما نعبر عنه في تنوع األنشـــطة 

والفعاليات التي يحتضنها املهرجان.
مجموعة  ويتضمن مهرجان ”أم اإلمارات“ 
من الفقرات والفعاليـــات الفنية والثقافية في 
لوحة جتسد التنوع اإلنساني واالنفتاح الذي 
مييـــز دولة اإلمارات العربيـــة املتحدة، والتي 

ترحب بثقافة اآلخر وقيم احملبة واإلنسانية.

ينطلق ”مهرجان أم اإلمارات“ بإمارة أبوظبي، في دورته األولى والتي ستقام على امتداد 
الكورنيش، بتنظيم من هيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة، وذلك خالل الفترة من 24 مارس 
وحتى 2 أبريل املقبل، ويأتي املهرجان في رســــــالة عرفان وامتنان لـ“أم اإلمارات“ رئيســــــة 
االحتاد النســــــائي العام فاطمة بنت مبارك، التي تدعو إلى ترســــــيخ الترابط األسري من 

أجل توطيد التماسك وتعزيز ثقافة التنوع احلضاري والتسامح في املجتمع اإلماراتي.

كورنيش أبوظبي يجمع الجميع

يخـــوض الفنان الســـوري باســـل الخيـــاط تجربة دراميـــة جديدة من خالل مسلســـل 

«امليـــزان»، والـــذي يعتبـــر ثالـــث أدوار البطولـــة املطلقـــة فـــي الدرامـــا املصرية، 

واملسلســـل من تمثيل روبي ومحمد فراج، ومن إخراج أحمد خالد موســـى.

انطلـــق تصويـــر مسلســـل «جريمة شـــغف» مؤخرا في بيـــروت، وهو من إخـــراج وليد 

ناصيف، وبطولة نخبة من أهم نجوم الدراما السورية واللبنانية واملصرية، من بينهم 

نجالء بدر، أمل عرفة، قصي خولي وغيرهم.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

محمد خليفة المبارك:

المهرجان رسالة حضارية 

لما فيها من تضمين 

للمجتمع المتماسك

غودار لم يكتف باستخدام الكاميرا 

السينمائية التقليدية، بل استخدم 

أيضا كاميرا الفيديو الرقمية الحديثة 

وطوعها البتكاراته



} برلــني - أشـــارت الهيئـــة األملانيـــة ملراقبة 
اجلـــودة إلـــى أن الكشـــافات املعروفة باســـم 
التقـــدم  بفضـــل  ســـاعدت  قـــد  ”ماتركـــس“، 
التكنولوجي على القيادة أثناء تشغيل الضوء 
العالي دون إبهار مستخدمي الطريق اآلخرين.

وأوضحـــت الهيئـــة األملانية أن كشـــافات 
وبشـــكل  دقيـــق  بضبـــط  تتمتـــع  ماتركـــس 
أوتوماتيكـــي للضوء العالي، حيث ال يتســـبب 
في أي مضايقات للســـيارات القادمة باالجتاه 

املعاكس.
وتعتمد هذه الكشافات على نظام معقد من 
كاميـــرا أمامية ونحو 25 وحـــدة من الدايودات 
املضيئة ميكن التحكم فيها بشكل فردي. وميكن 
لهذا النظـــام التعرف على املركبات األخرى في 
جزء مـــن الثانية ليضيء املجال الضروري بني 

الســـيارات فقط. وأشارت هيئة مراقبة اجلودة 
إلى أن مســـار الســـير يظهر ساطعا ومتساوي 
اإلضـــاءة في أي وقت، في حني تقوم كشـــافات 
ماتركـــس بالتوزيـــع املثالـــي لشـــعاع الضوء 
اخلارج من وحـــدات الدايودات بشـــكل فردي، 
ألنه مبجرد كشـــف الكاميرا األمامية عن ضوء 
مقابل، فإن التحكم الذكي يقوم بإطفاء وحدات 
مفردة من دايودات كشـــاف ”ليـــد“، لعدم إبهار 

السيارات القادمة في االجتاه املعاكس.
وبنفس هذه الســـرعة يقوم نظـــام التحكم 
بإعـــادة إضـــاءة الدايـــودات مبجـــرد جتـــاوز 
الســـيارة القادمة في االجتاه املعاكس، ليكتمل 
الضوء العالي للســـيارة مرة أخرى. وبســـبب 
هـــذه التقنيات العالية، فإن كشـــافات ماتركس 
ال تتوفر في الغالب إال في الســـيارات الفاخرة 

ذات التكلفة الباهظة. وتتيح املصابيح املزودة 
اجلديدة مســـتوى  بتقنيـــة ”ماتركـــس أوليد“ 
استثنائيا جديدا في جتانس اإلضاءة، وتفتتح 

مزيدا من فرص االبتكار في التصميم.
وميكن اإلشـــارة إلـــى عدد آخر مـــن فوائد 
مصابيح ماتركس، من بينها إمكانية تقسيمها 
إلى أجزاء صغيرة لتتيح التحكم مبســـتويات 
سطوعها املختلفة، فضال عن إمكانية احلصول 
على وحدات مصابيح عضوية شفافة أو بألوان 
مختلفـــة. وهـــذا يتيـــح ســـيناريوهات إضاءة 

جديدة مع أوقات تبديل في غاية السرعة.
وتســـتعرض األســـطح الفرعيـــة املضـــاءة 
حدودا غاية في الدقة مع بعضها البعض. وهذا 
ما مييـــز تقنية املصابيـــح العضوية في أودي 
ويرتقـــي بها إلـــى تكنولوجيـــا ماتركس أوليد 

التي تتكامـــل مع تقنيـــات ماتركس وماتركس 
الليزرية للمصابيح األمامية.

وطور باحثون من جامعة ”كارنيغي ميلون“ 
بالواليات املتحدة فـــي 2015 نظام إضاءة ذكيا 
ومبرمجـــا للتحكـــم فـــي األنـــوار العالية التي 
تطلقها مصابيح السيارات، وبالتالي حل أكبر 

معضلة تزعج السائقني ليال.
ويعتمد النظام على تقسيم الضوء اخلارج 
من مصباح الســـيارة إلى مليون حزمة أشـــعة 
ضئيلـــة، ميكن التحكم في ســـطوعها بحســـب 
احلاجـــة. ويعمـــل النظـــام مـــن خـــالل كاميرا 
تستكشـــف الســـيارات املقابلة علـــى الطريق، 
فيقـــوم اجلهاز عنـــد اقتراب الســـيارة بإغالق 
األضواء العالية تلقائيا، بحيث ال يحتاج سائق 
السيارة إلى تبديل األنوار يدويا من حني آلخر.

} ســان دييغو - أعلنت شـــركة مرسيدس عن 
طرح ســـيارتها ”أي إل“ اجلديدة في األسواق 
العامليـــة بدءا من منتصف أبريـــل القادم، كما 
أعلنـــت الشـــركة أنها ستكشـــف النقـــاب عن 
الكوبيه خالل  موديل رياضي من الفئة ”سي“ 

فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.
وأوضحـــت الشـــركة األملانيـــة أن املوديل 
اجلديد من الســـيارة الرودستر الفاخرة ميتاز 
مبقدمة جديدة مع شـــبكة مبرد ملفتة لألنظار، 
وكذلك قبة القوة على غطاء احملرك، باإلضافة 
إلى كشـــافات الدايود ضمـــن باقة التجهيزات 

القياسية.
وأضافت شـــركة مرسيدس أنه لم تطرأ أي 
تغييرات على احملركات مبوديالت ”أي أم جي 
أس أل 63“ وكذلـــك ”أس أل 65“، والتي تعتمد 
على ســـواعد محرك بثماني اســـطوانات و12 
أســـطوانة، وبقوة 430 كيلووات/585 حصانا 

أو 463 كيلووات/630 حصانا.
مبحـــرك  أل 500“  ”أس  املوديـــل  ويزخـــر 
ثماني األســـطوانات بسعة 4.7 لتر وبقوة 335 

كيلووات/455 حصانا.
وبينمـــا تعتمد موديالت ”أي أم جي“ على 

ناقل حركة أوتوماتيكي ســـباعي الســـرعات، 
تأتـــي موديـــالت ”أس أل 400“ و“أس أل 500“ 
مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، 
وهو ما يســـاعد على خفض معدل اســـتهالك 
الوقود، حيث أشـــارت الشركة األملانية إلى أن 

معدل االستهالك املعياري للوقود يتراوح بني 
7.7 و11.9 لتـــر/100 كلـــم، وهو مـــا يعادل 175 
إلـــى 279 غم/كلـــم من انبعاثات ثاني أكســـيد 

الكربون.
ومن جانب آخر أعلنت شـــركة مرســـيدس 

أنها ستكشـــف النقاب عن موديل رياضي من 
الفئة ”ســـي“ الكوبيه خـــالل فعاليات معرض 

جنيف الدولي للسيارات.
وأوضح قســـم املوديـــالت الرياضية ”أي 
أم جي“ بالشـــركة األملانية أن املوديل ”سي 43 
اجلديد يـــزأر بداخله محرك تربو  أي أم جي“ 
سداســـي األسطوانات ســـعة 3 لتر وبقوة 270 
كيلـــووات/367 حصانا، مع عزم دوران أقصى 

520 نيوتن متر.
وتتضافر جهود هذا احملرك مع ناقل حركة 
أوتوماتيكي مكون من تســـع سرعات، ويعمل 

بنظام الدفع الرباعي بشكل قياسي.
وأشارت الشـــركة التابعة ملجموعة داميلر 
األملانيـــة إلى أن ســـيارتها الكوبيه الرياضية 
تتســـارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/ساعة 
في غضـــون 4.7 ثانية فقـــط، بينما مت حتديد 
ســـرعتها القصوى إلكترونيا عنـــد 250 كلم/

ساعة.
ومن املقرر أن تطرح مرســـيدس الســـيارة 
الكوبيه ”ســـي 43 أي أم جي“ الرياضية خالل 
شـــهر يونيو القـــادم، إال أنها لم تكشـــف عن 

سعرها حتى اآلن.
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سيارات

كشافات ماتركس تساعد على التخفيف من الحوادث

مرسيدس تستقبل الربيع بموديالت جديدة

◄ ماكالرين تعلن أنها ستقدم أولى 
سياراتها املجهزة بصندوق أمتعة 

خالل فعاليات معرض جنيف الدولي 
للسيارات في الفترة من 3 إلى 13 

مارس، موضحة أن املوديل ”جي تي 
570“ اجلديد يشتمل على حيز أمتعة 
مكسو باجللد خلف مقعدي السيارة 

بسعة تبلغ 350 لترا.

◄ كيا تعتزم كشف النقاب عن 
املوديل الهجني من أيقونتها 

”أوبتيما“، التي تنتمي إلى موديالت 
الصالون من الفئة املتوسطة، وذلك 

خالل مشاركتها ضمن فعاليات 
معرض جنيف الدولي للسيارات، 

موضحة أن املوديل الهجني يتضافر 
لدفعه محرك سعة 2.0 لتر بقوة 115 

كيلووات/156 حصانا، مع محرك 
كهربائي بقوة 50 كيلووات/68 

حصانا.

◄ رينو تعلن عن املوديل الكومبي 
من أيقونتها ”ميغان“، وذلك خالل 

مشاركتها في فعاليات معرض 
جنيف الدولي للسيارات. ولم تفصح 

الشركة الفرنسية عن أي بيانات 
تفصيلية للموديل الذي يحمل اسم 

”غراندتور“ أو سعة حمولته، ولكنها 
وعدت بأنه يتمتع بأكبر مقصورة 

داخلية في فئته.

◄ أودي تستعد إلطالق سيارتها 
الهجينة ”كيو 7 إي ترون 3.0 تي 

دي إي كواترو“ في األسواق خالل 
الصيف القادم. وتعتمد السيارة التي 

تنتمي إلى فئة املوديالت الرياضية 
متعددة األغراض على سواعد محرك 

ديزل تربو سعة 3 لترات، مكون من 
ست أسطوانات وبقوة 258 حصانا.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.ukالكوبيه للطقس الجميل

مديرو الشركات العاملية للسيارات يحضرون معرض جنيف ملواجهة ضغوط هيئات الرقابة حول الحد من ظاهرة 

التلوث، بعد فضيحة غش االنبعاثات الكربونية في فولكس فاغن.

مصابيح {ماتركس} تعتمد على نظام معقد من كاميرا أمامية ونحو ٢٥ وحدة من الدايودات املضيئة، يمكن 

التحكم فيها بشكل فردي.

ترقب لمفاجآت مثيرة في معرض جنيف الدولي للسيارات
[ أينما ذهبت فولكس فاغن لن تتخلص من مالحقة فضيحة االنبعاثات [ الصين وكرواتيا بسيارات كهربائية خارقة

} جنيــف  - تنطلق اخلميس فعاليات معرض 
جنيف الدولي للســـيارات في دورته الـ86، وهو 
أحـــد أشـــهر معـــارض الســـيارات العاملية في 
مشـــاركة فعالة لكبرى الشـــركات التي تتبارى 
حول تقدمي أحدث ما لديها من طرازات ومناذج 
اختبارية تسجل ظهورها ألول مرة عامليا داخل 

قاعات املعرض.
وســـيتم طرح أكثـــر من 50 موديـــال جديدا 
منها سيارات فاخرة ســـتحبس أنفاس عشاق 
املوديـــالت الفخمة، وذلك ضمن مشـــاركة قوية 

لكبرى الشركات.
ويحضـــر مديـــرو الشـــركات العامليـــة هذا 
املعرض وسط ارتفاع الطلب في العديد من دول 
أوروبـــا وانتعاش أرباح الشـــركات األوروبية 
خالل العـــام املاضي، لكنهـــم يواجهون أيضا 
تزايـــد الضغـــوط من هيئات الرقابـــة للحد من 
التلوث بعد فضيحة غش االنبعاثات الكربونية 
التي ارتكبتهـــا فولكس فاغـــن األملانية والتي 
كشـــفتها هيئات الرقابة األميركية في سبتمبر 

املاضي.
ويقـــول فيرديناند دودينهوفر، رئيس مركز 
”كار أوتوموتيف“ لبحوث أســـواق السيارات، 
إن االنبعاثات الكربونية الكثيفة ســـتحلق على 

معرض جنيف احلالي ال 
ســـيما أن أكثر من 50 

باملئـــة من ســـيارات فولكس فاغـــن التي تعمل 
بالسوالر، انكشـــفت فضيحة تزويدها بسوفت 
ويـــر إلخفاء معدالت تلك االنبعاثات التي كانت 

تباع في أوروبا.
ورغـــم أن كبرى الشـــركات األملانية مثل بي 
أم دبليو ومرســـيدس وأودي التابعة لفولكس 
فاغـــن، متثل أكبر شـــركات منتجة للســـيارات 
الفاخـــرة فـــي العالـــم، فـــإن ترتيـــب مبيعات 
موديالتهـــا الفاخـــرة الكهربائيـــة والهجينـــة 
يأتي متأخرا في مســـتوى 12 
و14 و22 علـــى الترتيب، 
املقدمة  شركات  وراء 

تويوتـــا وهوندا ولكزس ونيســـان، وإْن كانت 
هذه الشـــركات لن تعـــرض موديـــالت جديدة 
فـــي املعرض احلالـــي، لكن الشـــركات األملانية 
مرســـيدس وبورش وأودي ســـتقدم موديالت 
مبتكرة تعمل ببطاريـــات كهربائية نقية متاما 
لســـياراتها الفاخرة التي ستظهر في األسواق 

بحلول العام 2019.
 وحتتاج شـــركات الســـيارات الفاخرة إلى 
اســـتثمارات ضخمـــة البتـــكار التكنولوجيـــا 
الالزمـــة ملواجهـــة القواعد املتشـــددة بشـــأن 
تقليص العوادم، في وقت تشبعت فيه األسواق 

األوروبية وبدأ الطلب العاملي في التراجع.
وتشـــعر الشـــركات بتضـــاؤل األمـــل فـــي 
حتقيق أرباح كبيرة، وســـط ارتفـــاع التكاليف 
الهيكليـــة وزيـــادة عـــدد الشـــركات التي تنتج 
سيارات كهربائية وهجينة تنعدم فيها العوادم 
الكربونية التي تلوث الهواء. وسيشهد معرض 
هذا العام طرح ســـيارات صغيرة وعملية ذات 
تصميم جذاب، وســـيارات هجينة وســـيارات 
دفـــع رباعـــي تعمـــل بالكهربـــاء. وكـــي تزداد 
األمـــور إثارة ستكشـــف أودي أثنـــاء املعرض 
، في حني  هـــذا العام عـــن طرازهـــا ”كيـــو 2“ 
يأمل كثيرون أن تذهل مازيراتي بطراز ســـيارة 
ليفانتـــي الرياضية رباعيـــة الدفع احلاضرين 
في املعرض. كما ســـتقوم رينو بطرح ســـينيك 

اجلديدة وستكشـــف فولفو عن طراز ”في 90“ ، 
وقد دأب معرض جنيف طوال سنوات انعقاده 
على إذهال متابعيـــه بالكثير من املفاجآت، لذا 

فهذا لن يكون بالتأكيد كل شيء.
ويســـجل املعرض حضور دول تدخل عالم 
السيارات مثل الصني وكرواتيا وذلك من خالل 
ســـيارات خارقة. فقد أعلنت شـــركة  ”تكرولز“  
الصينية عن إطالقها لنمـــوذج جديد حملركات 
السيارات الكهربائية، والذي ستقدمه للجمهور 
من خالل منوذج سيارة كهربائية خارقة جدية.
ومن امليزات التي ستحملها السيارة، أكدت 

الشـــركة أن محركها سيكون بقوة 1030 
حصانا، وستبلغ املسافة التي 

ميكـــن أن تقطعها 

قبل احلاجة إلى إعادة شـــحنها ألفي كيلومتر 
كاملـــة، وهو رقـــم يعتبر خياليـــا باملقارنة مع 
مدى السيارات الكهربائية املتواجدة حاليا في 

األسواق.
وأعلنت شركة رمياك الكرواتية عن تقدميها 
للنســـخة النهائية من منوذج سيارتها اخلارقة 
”كونســـبت وان“ بعد أن اســـتمرت في تطويره 

ملدة 5 سنوات متواصلة.
مـــن  النمـــوذج  هـــذا  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
الســـيارات الكهربائيـــة اخلارقـــة مـــزود بــــ 4 
محركات بقـــوة كلية تبلغ 1088 حصانا، ومعها 
تســـتطيع الســـيارة التحرك بثبات بسرعة 100 
كم/ساعة تقريبا (96 كم/ســـاعة) في 2.8 ثانية 
فقط، بينما تتخطى سرعتها القصوى أكثر من 

305 كم/ساعة.
وتســـتمد محـــركات الســـيارة طاقتها من 
بطاريـــة بقـــدرة 92 كيلـــوواط، مـــزودة بنظام 
تبريـــد مائي للمحافظة على درجة حرارتها من 

البطارية  هذه  وتســـتطيع  االرتفاع، 
توفيـــر طاقـــة كهربائيـــة تكفي 
كيلومتـــر   600 مســـافة  لقطـــع 
تقريبـــا (598.6 كيلومتـــر) قبـــل 
أن حتتاج إلعادة شـــحنها مرة 

أخرى.

يعتبر معــــــرض جنيف الدولي للســــــيارات 
فرصة حقيقــــــة لتقييم الســــــيارات ومعرفة 
إمكاناتها احلقيقية التخاذ قرارات الشراء 
الصحيحــــــة، وهــــــو أيضا فرصة مناســــــبة 
جلميع شــــــركات الســــــيارات لتقدمي أحدث 
الطــــــرازات لديها لذلك يحظى بأهمية عاملية 
ــــــر منصة هامــــــة لإلعالن  ــــــرة، إذ يعتب كبي
عــــــن أفخم الســــــيارات وأهمها من مختلف 

العالمات والبلدان.

  التقاط الصورة المصغرة.. في انتظار األصل الكبير

سيارة صينية بقوة ١٠٣٠ حصانا 

وتبلغ املسافة التي يمكن أن 

تقطعها قبل الحاجة إلى إعادة 

شحنها، ألفي كيلومتر كاملة

ى ق ي ي بو ب إ
معرض جنيف احلالي ال

ســـيما أن أكثر من 50

جي و ي ب ي و
2يأتي متأخرا في مســـتوى 12
2 و22 علـــى الترتيب، 4و14
املقدمة شركات  وراء 
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فهذا لن يكون بالتأكيد كل شيء.
ويســـجل املعرض حضور دول تدخل عالم 
السيارات مثل الصني وكرواتيا وذلك من خالل 
”تكرولز“   ســـيارات خارقة. فقد أعلنت شـــركة 
الصينية عن إطالقها لنمـــوذج جديد حملركات 
السيارات الكهربائية، والذي ستقدمه للجمهور 
من خالل منوذج سيارة كهربائية خارقة جدية.
ستحملها السيارة، أكدت  ومن امليزات التي

1030 0الشـــركة أن محركها سيكون بقوة
حصانا، وستبلغ املسافة التي

ميكـــن أن تقطعها 

البطارية هذه  االرتفاع، وتســـتطيع 
توفيـــر طاقـــة كهربائيـــة تكفي 
كيلومتـــر  600 مســـافة لقطـــع 

تقريبـــا (598.6 كيلومتـــر) قبـــل 
أن حتتاج إلعادة شـــحنها مرة

أخرى.



} برلــني – بدأت القناة األملانية دويتشـــه فيله 
عربية في تقـــدمي خدمة خاصة هي“DW عربية 
القناة الثانية“. وهي عبارة عن قناة تلفزيونية 
موجهة بشـــكل خاص إلى الالجئني من الشرق 

األوسط في أملانيا ودول أوروبية أخرى.
وتبـــدأ اهتمامهـــا بخدمـــة الالجئـــني في 
أملانيا وغرب أوروبا، من خالل برنامج األطفال 
مـــرورا بحلقات  األملانـــي الناجح ”مـــع الفأر“ 
خاصة من البرنامج احلواري ”شـــباب توك“، 
إضافة إلى وثائقيات منتقاة تساعد في إدماج 

الوافدين اجلدد.
ومت إعداد برامج القناة اجلديدة، خصيصا 
من أجل املجموعة املســـتهدفة مـــن الالجئني. 
وســـتبث القنـــاة اجلديـــدة برامـــج موجودة 
 “DW عربية مثل ”مســـائية DW أصال على قناة
وبرنامج ”شباب توك“ وبرنامج ”يوروماكس“، 

باإلضافة إلى برامـــج لألطفال باللغة العربية، 
مبا فـــي ذلك حلقات مـــن برنامج ”مـــع الفأر“ 
باألملانيـــة والـــذي يحظى بشـــعبية كبيرة في 

أملانيا والقى جناحا كبيرا عامليا.
وقالت القنـــاة على موقعها الرســـمي، إنه 
في وقـــت الحق ســـيتم إدراج عـــروض أخرى 
لالجئـــني، مـــن بينهـــا مسلســـالت تلفزيونية 
أملانية، وكذلك دورات لتعليم اللغة األملانية، من 

إنتاج دويتشه فيله.
وصرح ناصر شروف رئيس القسم العربي 
في القنـــاة ”هدفنا في املقـــام األول هو توفير 
مساعدة للوافدين اجلدد إلى أملانيا خالل شق 

طريقهم في بيئة غير مألوفة بالنسبة إليهم“.
وأضاف شـــروف ”في الكثير من احلاالت، 
األول  املصـــدر  هـــي  فيلـــه  دويتشـــه  تعتبـــر 
للمعلومـــات بالنســـبة إلى األشـــخاص الذين 

يبحثون عـــن احلماية في أملانيا“. وســـبق أن 
دعا  احلزب املســـيحي االجتماعي احلاكم في 
والية بافاريا األملانية لتأسيس قناة تلفزيونية 
متخصصة فـــي اندماج الالجئـــني وتعريفهم 
بقيم الثقافة األملانية. وردت شـــبكتا التلفزيون 
األملانيتان األولى والثانية -شـــبه الرسميتني- 
بالكشـــف عن عروضهما للقيام بهذا الدور منذ 
ســـبتمبر املاضي، وتقدميه لالجئـــني بلغاتهم 

األم وفي مقدمتها اللغة العربية.
وقالت إيلكا شـــتاينهاوزن املتحدثة باســـم 
شبكة "أي آر دي" إن شبكتها ترى أن العروض 
اإلعالميـــة املقدمـــة عبر اإلنترنـــت "هي األكثر 
جناحا في الوصول إلى شـــرائح واســـعة من 
الالجئـــني، باعتبـــار أن الهواتـــف الذكية تعد 
الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها معظمهم 

كمصدر إعالمي".

فاطمة الزهراء كريم اهللا

تضامـــن عشـــرات الصحافيـــني  } الربــاط – 
املغربيـــني مـــع نقيـــب الصحافيـــني عبدالله 
البقالي، وقاموا بوقفة احتجاجية أمام احملكمة 
االبتدائية مبدينة الربـــاط، التي انطلقت فيها 
جلسات محاكمته أمس، على خلفية شكوى من 
طرف وزير الداخليـــة املغربي، محمد حصاد، 
بعـــد تصريـــح للبقالي يتهم فيـــه االنتخابات 

األخيرة بالفساد.
وشـــارك في الوقفـــة حميد شـــباط األمني 
العام حلزب الســـتقالل (معارض) وأعضاء من 

حزبه، وسياسيون آخرون، وحقوقيون.
وتأتـــي محاكمـــة البقالـــي فـــي الوقـــت الذي 
يبذل فيـــه املغرب جهودا حثيثـــة للمضي في 
إصـــالح قطـــاع الصحافة واإلعـــالم، وتطوير 
الصحافـــة اإللكترونيـــة، وجمـــع النصـــوص 
املتعلقة بالصحافة والنشـــر، فـــي إطار قانون 
واحـــد يتضمن حرية الـــرأي والتعبير واحلق 
في الولوج إلى املعلومة، على أســـاس احلرية 
واملســـؤولية، في نطاق االلتـــزام مبقتضيات 

الدستور اجلديد للبالد.
وبعـــد مصادقـــة احلكومـــة على مشـــروع 
قانـــون الصحافـــة املغربـــي، اعتبـــر العديـــد 
مـــن اإلعالميـــني والصحافيـــني أنـــه محطـــة 
أولـــى في مســـار اإلصالح الشـــامل والعميق 
لقوانني الصحافة والنشـــر في املغرب، بينما 
جـــادل آخـــرون أن القانـــون يشـــوبه بعـــض 
النواقص وغير كاف لضبـــط منظومة اإلعالم 

املتكاملة.
وفـــي هذا الصـــدد قـــال عبداللـــه البقالي 
رئيـــس النقابـــة الوطنية للصحافـــة املغربية 
ومديـــر نشـــر جريـــدة ”العلم“ في حـــوار مع 

”العرب“، إن مدونة النشـــر فيها ثالثة قوانني، 
قانـــون املجلـــس الوطني للصحافـــة، وقانون 
النظام األساسي للصحافيني املهنيني، وقانون 
الصحافة والنشـــر، وهـــذه القوانني تضمنت 
أمورا إيجابية منها تأسيس املجلس الوطني 
للصحافـــة، وإلغاء العقوبة الســـالبة للحرية، 
والتنصيص علـــى كرامة الصحافيني، واحلق 

في احلصول على املعلومة.
لكـــن البقالـــي أشـــار إلـــى نقـــاط أخرى، 
اعتبرهـــا ســـلبية، تتمثـــل في إحالـــة  قانون 
العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة 
إلـــى القانـــون اجلنائي، وعدم حتديد ســـقف 
الغرامات املالية بحيث تترك للقاضي السلطة 
التقديرية، وهنا قد تصل األمور إلى مستويات 
يعجز فيها الصحافي عن األداء، وبالتالي يجد 

نفسه أمام اإلكراه البدني.
كما أثار مشـــروع قانون الصحافة والنشر 
جدال واســـعا باملغرب، بني صفـــوف املهنيني 
من جهـــة ووزارة اإلشـــراف من جهـــة ثانية. 
حيث اعتبر وزيـــر االتصال مصطفى اخللفي، 
أن القانـــون اجلديد يتســـم باالنفتاح، كما أنه 
يستفيد من جتارب بلدان قطعت أشواطا مهمة 
في حرية الصحافة واإلعالم، من خالل ضمان 
حـــق احلصول على املعلومة، واالرتقاء بحرية 
التعبير، في حني يعتبر معارضو املشـــروع أن 
القانون تطبعه الكثير مـــن التجاوزات تعرقل 
حريـــة الصحافة وتســـيء للدميقراطية كاملنع 
من مزاولة املهنة ملدة عشـــر ســـنوات وسحب 

البطاقة املهنية لصحافي.
ويرى البقالي فـــي تصريحاته لـ“العرب“، 
أنـــه ”ال يوجد في القانون مـــا يعطي للقاضي 
مشروعية النطق بعقوبة توقيف الصحافي عن 
الكتابـــة ملدة 10 ســـنوات، وما حدث في إحدى 
القضايـــا كان اجتهادا من القاضي حينما عاد 
إلى الفصل اجلنائـــي واحلرمان من املهنة في 
فصل القانون اجلنائـــي، ونحن نعتبر أن هذا 
االجتهاد القضائي هو اجتهاد خاطئ، اقترف 
فيه القاضي سابقة في تاريخ القضاء املغربي. 
وبطبيعة احلال هذا يســـيء إلى الدميقراطية 

وحريـــة التعبيـــر“. ونبـــه اإلعالمـــي املغربي 
بخصوص مشاريع القوانني املتعلقة باإلعالم 
اإللكترونـــي، إلـــى أنه ”ســـيكون هنـــاك حتد 
كبير في مـــا يتعلق باإلعـــالم اإللكتروني ألنه 
إعالم متمرد، ال يعتـــرف بالقوانني واخلطوط 
احلمراء، وبالتالي ال ميكن ألي إجراء حكومي 

أو أي إجراء قانوني أن يحد من اندفاعيته“.
وكانـــت العديـــد من املنظمـــات الدولية قد 
انتقـــدت احلريـــات الصحافيـــة فـــي املغرب، 
وشكك وزير االتصال اخللفي في مدى شفافية 
تقاريرهـــا، معتبـــرا أنهـــا تعتمد علـــى رؤية 

قاصرة ولها خلفيات سياسية.
ويقول البقالي في هذا الشـــأن، ”إن تقارير 
املنظمـــات الدوليـــة حول حريـــة الصحافة لو 
أخـــذت بعـــني االعتبـــار اجلانب السياســـي 
واحلقوقـــي الحتل املغرب مراتـــب متقدمة في 
تصنيفاتهـــا بحيـــث أن اململكـــة اليوم قطعت 

أشـــواطا مهمـــة مختلفة عما كانـــت عليه، من 
خـــالل حريـــة التعبيـــر والتعددية فـــي األداء 
اإلعالمي، كما أنه ليس هناك قتل أو اختطاف 
للصحافيـــني، ولكن هذه التقاريـــر نظرت إلى 
املشـــهد اإلعالمي برمته، انطالقا من املقاوالت 
اإلعالميـــة، والقوانني املنظمة ملهنة الصحافة، 
وقوانـــني أخـــرى غائبـــة من قبيـــل احلق في 
احلصـــول علـــى املعلومة، واألوضـــاع املادية 
واملهنيـــة للصحافيني، وطبيعة تســـيير حرية 
الصحافة داخـــل املجتمع وبنية املؤسســـات 
اإلعالمية ونحن نعرف أن اجلانب االقتصادي 
فـــي املغرب اليـــزال يعرف ضعفـــا مقارنة مع 

بعض الدول العربية“.
الوطنيـــة  النقابـــة  رئيـــس  واســـتعرض 
للصحافـــة املغربية، في حديثـــه مع ”العرب“، 
الصحافـــة املطبوعة  التحديـــات التي تهـــدد 
باملغـــرب، املتمثلة فـــي تأخر شـــبكة التوزيع 

بحيـــث أن أكثر مـــن 60 في املئة مـــن املناطق 
البعيـــدة باملغـــرب ال تصلها اجلرائـــد إال بعد 
فـــوات تاريخهـــا، وانعدام املطابـــع اجلهوية، 
وضعف محدودية بنيـــة املطابع، بحيث هناك 
مطابع تطبـــع أكثر من أربع صحف في اليوم، 
وعوامل أخـــرى مرتبطة بغالء الورق وضعف 
تكويـــن املوارد البشـــرية، وتراجـــع معامالت 
الصحف بنسبة 25 في املئة سنة 2015 والعدد 
مرشـــح للتراجـــع فـــي ســـنة 2016، إذا ظلـــت 

احلكومة تعتبر نفسها غير معنية باألمر.
وحـــول اجلدل الدائـــر عن جـــدوى وزارة 
االتصـــال أو اإلعـــالم، وتأثيرهـــا علـــى حرية 
الصحافة، اعتبر البقالي أن املسألة هي قضية 
شـــكلية وليســـت جوهرية، وال تستحق كل ما 
يثار حولهـــا، وأن القضية املهمة والتي يجب 
التطـــرق إليها هـــي طرح تســـاؤل ”هل توجد 

حرية الصحافة أم ال؟“.
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ميديا

المشهد بحاجة إلى رؤية متكاملة

إعالم  للوافدين الجدد

ــــــات التي تواجه قطاع اإلعالم والصحافة  يتحــــــدث نقيب الصحافيني املغربيني عن التحدي
في املغرب ويعتبر أن مدونة الصحافة والنشــــــر حتوي نقاطا إيجابية عديدة، لكن تشوبها 
قوانني ســــــلبية، خاصة البنود التي تســــــمح للقضاة باالجتهاد فــــــي القضايا التي تخص 
ــــــى أن انتقادات املنظمــــــات الدولية للحرية  ــــــة، والتي ال بد من مراجعتها، وأشــــــار إل املهن
الصحافية في البالد ال تعتمد على رؤية املشهد املتكامل وتتناوله من جوانب خاصة بهذه 

املنظمات فقط.

«دويتشه فيله} تطلق قناة جديدة إلدماج الالجئني في أملانيا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أشارت تقديرات أولية إلى أن 
عدد مشاهدي حفل األوسكار لعام 
2016 عبر شاشات التلفزيون ليلة 

األحد تراجع في ما يبدو إلى أدنى 
مستوى في سبع سنوات وسط جدل 
بشأن التنوع في هوليوود. وأظهرت 

بيانات نيلسن ألكبر 56 مدينة 
أميركية أن عدد مشاهدي احلفل 
الذي أذاعته شبكة ”إيه.بي.سي“ 
تراجع ستة باملئة مقارنة بالعام 

املاضي.

◄ أغلقت قناة يوتيوب التابعة 
للتليفزيون الرسمي الذي تديره 
الدولة في فيتنام، بعد أن أوقفت 

بثها شركة يوتيوب األميركية 
العمالقة مالكة موقع مشاركة مقاطع 

الفيديو بسبب انتهاكها حلقوق 
امللكية الفكرية. واعترفت احملطة 

الفيتنامية ”في.تي.في“ بأنها خرقت 
قواعد حقوق امللكية الفكرية اخلاصة 

بيوتيوب.

◄ صرح وزير الدفاع األميركي 
أشتون كارتر بأن األميركيني 

يستخدمون أسلحة معلوماتية في 
حربهم ضد تنظيم داعش، وقال 

كارتر في مؤمتر صحافي عقده في 
البنتاغون ”إننا نستخدم أسلحة 

معلوماتية إلضعاف قدرة التنظيم 
على العمل واالتصال في ساحة 

املعركة االفتراضية“.

◄ منعت اليونان الصحافيني 
اعتبارا من االثنني زيارة مخيمات 

الالجئني ومراكز تسجيلهم والقيام 
بأي أعمال تصوير في هذه املخيمات 
واملراكز، وذلك حسبما أعلنت وزارة 
الداخلية اليونانية. وأوضحت أنها 
اتخذت هذه اخلطوة بالتنسيق مع 
مديري هذه املراكز وأن هذا احلظر 

يسري إلى أجل غير مسمى.

باختصار

[ اإلعالم اإللكتروني متمرد ال يمكن تقييده [ عبدالله البقالي: ترك عقاب الصحافيين التجاهات القاضي غير مقبول
نقيب الصحافيني املغاربة: قطعنا أشواطا في حرية التعبير والتعددية

«يتعرض الصحافيون في أماكن التغطية املتوترة العتداءات متكررة ويشكل منع التغطية وحجبها 

أسلوب متكرر، وتعرض بعض الصحافيني العتداءات تشكل تعذيبا ومعاملة مهينة وال إنسانية». 

نضال منصور 
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيني في األردن

«األسلوب التقليدي في التعليم لدينا خلق مجتمعا يصدق املعلومة الجاهزة دون تحقيق، هناك 

العديد من األزمات التي أثيرت في مجال التعليم نتيجة التسرع في نشر أخبار غير دقيقة».

أشرف الشيحي
وزير التعليم العالي املصري

عبدالله البقالي:

ال يوجد قانون يعطي للقاضي 

مشروعية منع الصحافي من 

الكتابة 10 سنوات

} وافقت بسرعة على طلب مدير أحد المراكز 
اإلعالمية الخاصة، أن أستقبل عددا من طلبة 
دورة تدريبية مدفوعة الثمن تنظم  للراغبين 

في تعلم إحدى المهن اإلعالمية، تستغرق 
أربعة أسابيع تتضمن دروسا نظرية يلقيها 
محترفون ترافقها ممارسات عملية تطبيقية.
وقد زارني عشرة من أولئك المتمرنين، 

من الجنسين، يرغبون في االطالع على 
بعض ممارساتي اإلعالمية وتجاربي التي قد 

تنفعهم في ما هم مقدمون عليه. وقد تحول 
لقاؤنا إلى سؤال وجواب بيننا، وكنت أنا 
أسأل أكثر ألعرف من هم؟ وماذا يدرسون؟ 
وكيف؟ ولماذا التحقوا بهذه الدورة التي 

تكلفهم نصف مدخولهم الشهري؟ وهل 
يريدون تطوير مهاراتهم اإلعالمية للعمل في 

مجال اإلعالم؟
وقد أدهشني أن أكتشف أنهم أصال 

ليسوا إعالميين، فجميعهم يعملون في مهن 
خاصة بعيدة كل البعد عن اإلعالم، فأحدهم 

محلل كيمياوي في مختبر طبي، واثنتان 

مساعدتان في مستوصف خاص وواحدة 
صيدالنية، وأحدهم حرفي يصنع الستائر 

المنزلية وأكد لي أن دخله جيد جدا، وواحدة 
مدرسة لغة إنكليزية، وأخرى سكرتيرة في 
شركة خاصة نشطة، وآخر يعمل في شركة 

سفريات يملك حصة فيها، وهكذا.
وأردت أن أعرف منهم دوافعهم لاللتحاق 

بدورة متخصصة بالمهن اإلعالمية مقابل 
أجور غير قليلة؟ فكان جوابهم شبه موحد: 
اإلعالم حلو .. نحب اإلعالم …  لدينا شيء 

نريد أن نقوله … نريد الشهرة … يعجبني أن 
أكون محررة …. أريد أن أكون مقدم برامج …. 

أنا شكلي حلو وماما قالت أصلح مذيعة …  
وأخرى قالت: في الحقيقة أنا أريد أن أكون 

ممثلة ولكن أهلي لم يوافقوا فقررت أن أصير 
مذيعة … !

بعدها عرضوا علّي بعض ما أنجزوه 
في دورتهم من تطبيقات عملية ـ ليس فقط 
نصوص األخبار وتقارير ومقاالت مكتوبة 

على الورق، وإنما أيضا مقاطع مرئية، على 
شكل استطالعات في الشارع  أو مقابالت مع 

مواطنين أمام الكاميرا وفي الطريق العام، 
وينبغي أن أعترف بأن بعض تلك المقابالت 

والحوارات ”التدريبية“ أمام الكاميرات كانت 

موفقة إلى حد كبير مقارنة مع بعض ما نراه 
على شاشات فضائيات تلفزيونية ترفدنا 

بأشباه المحترفات اللواتي ال يملكن حضورا 
وال لباقة، وال لغة، وال مخارج ألفاظ، وال 

ثقافة، وال حسن إدارة للحوار وال حتى في 
اختيار المواضيع!

تلك اإلعالميات الهاويات اللواتي تحت 
التدريب حرصن على اختيار موضوعات من 
واقعهن المعيش، فإحداهن أجرت استطالع 

رأي حول جدية العقاقير البديلة، والثانية 
استطلعت إشكالية عقبة السكن أمام زواج 

الشباب ـ فكان حوارهن ناضجا وحثيثا 
للوصول إلى مقولة مفيدة ـ وكان تعاملهن 
مع الكاميرا والميكرفون والضيوف مقنعا 

وواعيا، حتى أنني عرضت عليهن العمل في 
إحدى الفضائيات!

وقد فاجأني رفضهن واكتشفت أن هذه 
المجموعة ال تبحث عن فرصة عمل في أي 

مؤسسة إعالمية بعد إنهاء الدورة التدريبية 
في خصائص العمل اإلعالمي … فما الهدف 

إذن من االنخراط في دورة إعالمية؟
علمت من الفتيات أنهن أقارب وصديقات 

يعشن في منطقة واحدة ويعملن في أماكن 
متقاربة، ويعشقن العمل اإلعالمي، فهو 

جذاب وممتع حسب رأيهن، ولكن لديهن 
مهن ووظائف مقبولة ومحترمة ال يرغبن في 
التخلي عنها، فابتكرن نشاطا إعالميا يشبع 
رغبتهن وهوايتهن، وهو أن يقنعن أصحاب 

الشركات والمراكز التجارية أو الصحية 
التي يعملن بها بإنشاء ”ملحقيات  إعالمية“ 

لإلرشاد والترويج والمعلومات دون أجور 
إضافية على مرتباتهن.

 وتطور طموحهن إلى تأسيس 
مشروعهن اإلعالمي الخاص، وهو إطالق  
موقع إعالمي على اإلنترنت، قناة إعالمية 

إلكترونية، تنطلق من أحد بيوتهن، يحررن 
أخبارها ومواضيعها وينشرن عليها الصور 
والمعلومات والشؤون االجتماعية والصحية 

المفيدة والطرائف والنصائح المنزلية 
والتربوية، ويقدمن االستشارة لمن يرغب، 
وينشرن حتى مقابالت وفقرات بالصورة 

والصوت! 
وقد أسعدهن النجاح المتنامي الذي 
حققه الموقع اإللكتروني  بعد أن انضم 

إليهن بعض الشباب. ولزيادة التأهيل قررن 
االنضمام إلى دورة تدريبية إعالمية متقدمة، 
بالرغم من أنهن ال يعتبرن أنفسهن محترفات 

وإنما إعالميات ”بمزاج“.

العمل اإلعالمي بمزاج

فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} لوس أنجلس - قررت شـــركة ســـناب شات 
االستعانة مبدير شبكة اإلعالنات في فيسبوك 
ســـريرام كريشـــنان،  ليســـاعدها في حتقيق 
الدخل املالئم مـــن قاعدة مســـتخدميها التي 

تشهد تناميا ملحوظا.
وكان كريشـــنان يعمـــل في فيســـبوك منذ 
ثـــالث ســـنوات عندما ســـاعد الشـــركة على 
تأســـيس الشـــبكة اإلعالنيـــة اخلاصـــة بها 
”أوديونس نيتوورك“، وأتاح في العام التالي 
للمعلنني عرض إعالنات صورية وفيديوهات 

داخل التطبيق اخلاص بفيسبوك.
واليوم ينتقل كريشـــنان إلى سناب شات 
ليعمل مع فريق اإليرادات، وسيكون املسؤول 
عـــن حتقيق األرباح والدخل لســـناب شـــات، 
وعلـــى الرغم من أن الشـــركة لـــم تصرح على 
وجه الدقة باملنصب الوظيفي الذي سيشـــغله 
كريشـــنان، إال أنـــه مـــن املرجح أنه ســـيكون 

مرتبطا باإلعالنات نظرا خلبرته الواسعة. 
وال تسمح ســـناب شـــات للمعلنني، حتى 
اآلن، بوضـــع إعالناتهم مباشـــرة عبر واجهة 
برمجية بـــل تطلب أن يتم األمـــر عن طريقها 
حصرا. لكـــن يبدو أن املديـــر التنفيذي مهتم 
بإنهاء العملية وهو ما حصل مع إنســـتغرام 

وشبكات اجتماعية أخرى سابقا.
وتعاونت ســـناب شات مع شركة األبحاث 
”نيلســـن“  لتقوم بقياس احلمـــالت اإلعالنية 
بحيث تقدم للمعلنني أرقاما جيدة عن نتائجها 
وانتشارها لتكون سناب شات وجهتهم إلنفاق 

ميزانيات التسويق املتاحة لديهم.
يذكـــر أن ســـناب شـــات حاولـــت حتقيق 
الدخل بطرق جديدة غيـــر اإلعالنات عبر بيع 
العدســـات لكـــن يبدو أنها لم حتقـــق النتائج 

املرجوة منها وأوقفتها بعد فترة قصيرة.
وقد استغلت الشـــركة حفل توزيع جوائز 
األوســـكار قبل يومني وأتاحت متابعة الاليف 
ســـتوري اخلاص به عن طريـــق الويب وهذه 
أول مـــرة ميكن الوصول إلى محتوى ســـناب 

شات من خارج التطبيق.
وال توجد تفاصيل من ســـناب شات حول 
هذه امليـــزة بعـــد، وكيف ميكن اســـتخدامها 
مســـتقبال، ولم يعرف إن كانت ســـتطبقها مع 
األحـــداث والفعاليـــات الهامة على مســـتوى 
العالم، أم ســـتتيحها دائما وكل يوم وجلميع 

املستخدمني.
ويقول املتابعون إنه من املؤكد أن متابعة 
الاليف ستوري والسنابات عبر الويب أسهل 
بكثير مـــن احلاجة إلى اســـتخدام التطبيق. 
وهناك صفحة خاصة على موقع سناب شات 
لعرض القصـــص احليـــة Live Stories ميكن 
من خاللها مشـــاهدة مجموعة من الســـنابات 

والتنقل في ما بينها.
وتأتي هذه اخلطوة في دعم منصة الويب 
بعد شهر من إطالق روابط امللفات الشخصية 
التي تتيح للمســـتخدمني الدخـــول إلى امللف 

الشخصي.

} الريــاض – أثار إعــــالن لدورة في أكادميية 
ســــعودية للتدريــــب واالستشــــارات بعنوان 
”هــــل املــــرأة إنســــان؟“ للمستشــــار األســــري 
فهــــد األحمدي جدال واســــعا لدى رواد مواقع 
التواصــــل االجتماعي وردود فعــــل غاضبة، 
واعتبره البعض إساءة علنية للمرأة. وتداول 
الناشــــطون صورة إلعــــالن األكادميية، وغزا 
موقــــع تويتر هاشــــتاغ ”هل املرأة إنســــان؟“ 
رفضا لعنوان الدورة واعتبروه إهانة للمرأة 
وعدم احترام لها، فيما سخر آخرون من طرح 

هذا السؤال ومن صاحب الدورة.
وقال أحد الناشــــطني ”املرأة وفاء سابق.. 
حملــــك مشــــقة وإخــــالص متتابــــع بعنايــــة 
وتضحيــــة مثلى دائمة، وبعــــد كل هذا من ذا 

الذي ينكرها؟“.
وقالــــت متابعة ”املرأة هي أســــاس وجود 
الرجل وهي زينة احلياة ســــواء كانت أما أو 
أختــــا أو زوجة أو حبيبة.. من يقول غير ذلك 

لديه نقص عقلي“.
وعبرت مغردة عن اســــتغرابها من الطرح 
قائلة ”إذا كانــــت غير ذلك فمن أجنبك أنت؟…

هل املرأة إنسان؟ هاشتاغ غريب عجيب… لوال 
املرأة ملا ولدت يا صاحب الهاشتاغ“.

وأضافت روعة أوجيه ”هل املرأة إنسان؟… 
إذا ســــألتها علنا على األرجح أّنها ستتحّول 
إلى وحش لتلّقنك اإلجابة. وإذا سألت نفسك 

سّرا، فعلى األرجح أنت الوحش!“.
وأعــــرب العديد مــــن املتابعــــني وخاصة 
الرجال عن تقديرهم للمرأة، وقال أحدهم ”هي 
أســــمى، بل هي اإلنسانية ُبُرمتها ”ليس عِيبا 
أن يتعلم الرُجل من قلب األنثى شــــيئا يجعله 

أكثر إنسانية وّرقة“.
وقال عبدالكرمي احلربي  “أم تدخلك اجلنة 
وبنت حتجبك عــــن النار وزوجة تكمل نصف 

دينك ويأتيك من يقول: هل املرأة إنسان؟“.
وغرد ناشط ”هل املرأة إنسان؟ هذه ليست 
إنســــانا ميشــــي على األرض هــــذه (مالك).. 

يعيش في هيئة إنسان“.
وســــخر آخر ”هل املرأة إنســــان؟ ال يوجد 
إنســــان في العالم يتحمل مــــا تتحمله املرأة؛ 
املرأة مالك وإنسان و(بات مان) في آن واحد“.
وقال متابع ”هل املرأة إنسان؟ يفخر بهـا 
الرجــــال طيلـة حياتهم، املرأة هي القلب الذي 

ينبض داخل اإلنسان“.

وأدت االنتقادات التــــي طالت األكادميية 
الســــعودية التي يعمل فيها مقدم الدورة فهد 
األحمدي، إلى إلغاء الــــدورة التي كان مقررا 

أن تلتئم الثالثاء.
وطال الهجــــوم على مواقع 

التواصــــل االجتماعي مقدم 
الــــدورة، فجــــاء في إحدى 
التغريــــدات ”املرأة كانت 
أمك فــــي برها جنة، وإن 
كانت زوجتك اإلحســــان 
إليها مــــروءة، وإن كانت 
أختك احترامك لها دليل 
رجولة، وابنتك أنت حبها 

األول“.
وقــــال علي شــــعيب ”هل 

املــــرأة إنســــان أم مــــالك؟ فكم 
من امــــرأة أجنبت وربــــت وقدمت 

أبطاال، نعيش أعزاء أحرارا بفضلهن“.
وهاجــــم أحد املتابعني من املغرب العربي 
صاحب الــــدورة قائال إن ”املــــرأة تلد نصف 
املجتمــــع وتربــــي النصف اآلخــــر، ولكن من 
ســــؤالك أســــتنتج أنك من فصيلة أخرى غير 

اإلنس، فكيف تستطيع أن تقدر املرأة؟“.

وغرد ناشط ”من يحضر هذه الدورة أجزم 
بوجود مشكلة كبيرة في نخاعه الصغير!“.

وقال مغرد من مصــــر ”ما من رجل عظيم 
فــــي احليــــاة إال وكانت والدتــــه أكثر 
عظمة منــــه، ألن عظمة الرجل من 
عظمة املرأة وعظمة املرأة من 

عظمة نفسها“.
وســــخرت ســــارة مــــن 
الكويــــت ”يا رب ال تبلينا، 
املرأة هي اإلنسانية ولكن 

هل كل الذكور رجال؟“.
كما تتابعت التعليقات 
فيســــبوك  موقــــع  علــــى 
مســــتنكرة عنــــوان الــــدورة، 
معتبرة أنــــه ال يليق مهما كان 
مضمونهــــا، واســــترجع بعضهــــم 
قصة قدميــــة قالوا فيها، إن هذا الســــؤال 
حيــــر األوروبيني طويال، فقــــد اجتمعوا عام 
٥٨٦م، لبحــــث هــــذا األمر: هل املرأة إنســــان؟ 
وانتهوا بعد املناقشــــات إلى أن املرأة إنسان 
خلــــق خلدمة الرجل، وبعــــد ثالثني عاما فقط 
جاء اإلســــالم ليعلن للعالم أجمع  أن ”النساء 
شــــقائق الرجــــال“، وليعلن أن ”من ســــعادة 

ابــــن آدم املــــرأة الصاحلــــة“، وليقــــول ”رفقا 
بالقوارير“. 

وقالــــت األكادمييــــة الســــعودية إنهــــا لن 
تســــمح بأي تطاول على املرأة املسلمة ال من 
قريب وال من بعيد مهما كان اســــم الشــــخص 
الــــذي ســــيحاضر خــــالل الــــدورة فــــي قاعة 
األكادمييــــة، منوهة أن قرار إلغــــاء الدورة ال 

يتعلق مبضمونها بأي حال من األحوال.
وأعربت األكادميية عن استغرابها الكبير 
من الضجــــة التي أحيطت بهذه الدورة، الفتة 
إلــــى أن دورات أخــــرى اســــتخدم فيهــــا هذا 
العنــــوان ولم تلق أي احتجــــاج أو اعتراض 

على املسألة.
وأوضــــح مدير األكادميية فــــي بيان على 
موقع فيســــبوك، قائال إن إعالن الدورة يأتي 
وال  االنتبــــاه  جلــــذب  اســــتفهامية  بصيغــــة 
يعني االتهــــام، مضيفا أنه تلقــــى العديد من 
االتصاالت الهاتفيــــة وبعضها كان من بلدان 

عربية لالستفسار عن هذا املضمون.
جدير بالذكر أن اإلعالمي السعودي أحمد 
الشــــقيري كان قــــد قــــدم حلقة مــــن برنامجه 
”خواطــــر“ بنفس العنوان في عــــام ٢٠١١، لكن 

مثل هذه الضجة لم تثر ضده.
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@alarabonline
حاول مستشار أسري سعودي استقطاب 
ــــــة باتخاذ عنوان  جمهــــــور لدورته التدريبي
ــــــر ”هل املرأة إنســــــان؟“، فأثار غضب  مثي
الناشطني على مواقع التواصل االجتماعي 
حيث هاجموه بشــــــدة، مما أدى إلى إلغاء 
ــــــدورة وإحــــــراج األكادميية الســــــعودية  ال

راعية احلدث.

سناب شات تستعين {هل المرأة إنسان} عنوان مثير انقلب إلى انتفاضة 
بموظفي فيسبوك

المرأة إنسان أم مالك

[ األكاديمية السعودية تلغي دورة تدريبية بعد غضب المغردين من عنوانها

أطلقـــت غوغـــل منتج  كيدل{Kiddle} الذي يحـــوي محرك بحث جديدا مخصصا لألطفال، تتم فيه {فلترة} النتائـــج ليقدم للطفل المواقع اآلمنة 
والمكتوبة بلغة مبســـطة تتناســـب مع تلك المرحلة العمرية. وكيدل ليس منتجا رســـميا لـغوغل، بل هو مجرد محرك بحث تســـتخدمه الشـــركة 

{غوغل}، وإنما بخلفية أشبه بعالم الفضاء. لتقديم نتائج آمنة لألطفال. ومحرك البحث الجديد، ال يشبه الصفحة المعتادة لـ

} القاهرة – اهتم رواد موقع تويتر بهاشتاغ 
جديد الثالثاء، يحمل عنوان #التصلب املتعدد، 
وذلـــك بعـــد حملة أطلقهـــا موقـــع ”التحرير“ 

للتوعية باملرض.
والتصلب املتعدد هو مرض عصبي يشتهر 
باســـم MS، وهو التهاب ينتج عن تلف الغشاء 
العـــازل في الدماغ واحلبل الشـــوكي، ويعطل 
هـــذا التلف قدرة أجزاء مـــن اجلهاز العصبي 
على العمـــل، وبالتالي فقدان اجلســـم إلحدى 
وظائفه، مثل القدرة على الرؤية أو احلركة أو 
الـــكالم أو غيره، وفقـــا للمنطقة التي يصيبها 

التلف.
وتفاعـــل الناشـــطون مـــع حملـــة التوعية 
مؤكدين على أهميـــة التعريف بهذه احلاالت، 

وقالت مغردة:

وغردت ناشطة:

واســـتعرض آخرون أعراض املرض، فقال 
ناشط:

وقالت أخرى:

ونوه أحدهم:

وغرد آخر من واقع جتربته الشخصية:

وقالت مغردة: 

 واســـتعرض املوقـــع أعـــراض اإلصابـــة 
باملرض؛ منها الشعور بالتنميل أو الوخز في 
أماكن معينة باجلســـم مع ضعـــف العضالت 
وصعوبـــة احلركـــة، واضطـــراب فـــي الكالم 
ومشـــاكل فـــي الرؤيـــة واإلعيـــاء والدوخـــة 
والدوار؛ إضافة إلى مشـــاكل في األمعاء، كما 

أنه قد يؤدي إلى االكتئاب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
توتير طبيب لمرضى التصلب anmarshaban Heeeekm BassamJaara

shadounalhanan Iseeu_R TARIQALYASI

iRafla Big_Brozer

jerrymahers

salmaeldaly

waelabbas

WALLADAH

الشرطي الفاسد كيري يدعو نظام 
األسد للكف عن السرقة! نظام سرق 

قوت يومنا ونفطنا ٤٠ سنة وبدعم من 
املجتمع الدولي.

تضحي األم بعشرين عاما لتجعل 
من ابنها رجال، ثم تأتي امرأة أخرى 
وجتعل منه أحمق في عشرين دقيقة.

كيري يناشد بشار األسد عدم عرقلة 
وصول املساعدات رغم وجود قرار 

أممي يسمح بإدخالها دون احلصول 
على موافقته.. التواطؤ األميركي.

الغرب لديهم شخصية خيالية اسمها 
”املستذئب“ وهو إنسان يتحول إلى 
ذئب عند اكتمال القمر. العرب لدينا 

”املستكلب“ شخص تعرفه فجأة 
يتحول إلى كلب.

الترنح مع هذه األحداث خيار 
والسقوط اختيار لذلك كن مترنحا.

#عضو شورى يهاجم اإلعالميني، 
الرحيلي يريد اإلعالم على هوله 

ومزاجه، فما فائدة اإلعالم إذا صار 
موجها ويخدم فئة معينة؟

طب هي راحت تغطي األوسكار.. مني 
هايغطي علينا احنا بعد الفضيحة دي؟

سلمى الدالي 
مذيعة مصرية

مصافحة من ال تعرفه في اليابان َتَعّد 
على حيزه الشخصي لذلك رفض رئيس 

البرملان املصافحة وانحنى طبقا للتقاليد 
اليابانية.

عذرا جمهور حزب الله ولكن فلسطني 
ليست لكم ولن ترحب بكم ولن 

تستقبلكم على أرضها الطاهرة فهي 
عربية مسلمة سنية ولن تكون يوما 

فارسية.

مراسلة اليوم السابع احملظوظة 
اتصرف عليها أكوام علشان يودوها 

هوليوود وواضح أنه مش بسبب 
كفاءتها.. قس على كده كل حاجة في 

البلد خصوصا اجلامعات.

املراقب لكبار العبي ”التشّيع السياسي“ 
في الكويت وعلى مدى عقود يجد أن 
لديهم مرونة كبيرة في التحرك وقد 

يلجأون للكمون إن لزم األمر.

تتتابعوا

 @Rababoush
مرض #التصلب املتعدد، بدأ يصيب أناسا 
كثيرين مؤخرا، ولألســــــف التشخيص في 

الدول العربية صعب.

م

 @Zeinobia
طبقــــــا ألرقام وزارة الصحــــــة املصرية في 
ــــــف مصــــــاب بـ#التصلب  ٢٠١٤ فــــــي ٥٠ أل

املتعدد، معظمهم من الشباب.

ط

 @fatima zhrani
ــــــام ببرنامج ضخــــــم للتعريف  يجــــــب القي
مبرض #التصلب املتعدد، فهو يصيب فئة 
الشــــــباب… من الذكور واإلناث، املوضوع 

وطني ويستحق االهتمام.

ي

 @Ahmed Hafez
أحــــــد األعــــــراض املشــــــهورة جــــــدا هــــــو 
االكتئاب!..املرض نفســــــه يسبب االكتئاب 
ــــــة أيضا من أعراضهــــــا االكتئاب  واألدوي

#التصلب املتعدد.

أ

@Almanea_Faisal
ــــــي أن أنبه مرضــــــى #التصلب  مــــــن واجب
املتعــــــدد، ال تأخذ املعلومــــــات من اإلنترنت 
ــــــى مصدرها لكــــــي ال تقع  دون الرجوعإل

ضحية جتارة الوهم“.

م

 @umfrfr
#تفاؤل_مصــــــاب #التصلب_املتعدد …
حكاية…  ذكر نفســــــك دائما باملهمات التي 
أجنزتها؛ فهذا يعزز ثقتك بذاتك وقدراتها.

#

@haifa
ــــــى ونحــــــن ننتظــــــر ؟! مــــــرض  ــــــى مت  إل
ــــــى االن لم يصنف  #التصلب_املتعــــــدد إل

كمرض مستقل هل هم عاجزون ؟!

األكاديمية السعودية 
للتدريب واالستشارات 

أشارت إلى أن إعالن 
الدورة يأتي بصيغة 

استفهامية لجذب االنتباه 
وال يعني االتهام



} حلب (ســوريا) - يعاني سكان مدينة حلب 
في شمال سوريا منذ أسابيع من شح حاد في 
المياه، فيبحثون عنها فــــي آبار غير صالحة 

للشرب أو يدفعون ثمنها غاليا.
ويقــــول أبونضال (60 عاما)، أحد ســــكان 
حــــي المغايــــر فــــي شــــرق حلــــب الخاضعة 
لســــيطرة الفصائــــل المقاتلة ”بــــات الوضع 
العام في المدينة جيدا خالل الهدنة، كل شيء 

متوفر لدينا إال… المياه“.
ويضيــــف وهــــو جالس على كرســــي أمام 

منزلــــه يحتســــي كوبــــا 
”اضطر  الشاي،  من 

للذهــــاب مــــن حي 
إلى آخر بحثا عن 
اآلبــــار التي تكون 
الملوحــــة  نســــبة 

في مياههــــا أقل(…)، 
فالمياه المعقمة التركية 

غالية الثمن ومعظم السكان ال 
يستطيعون شراءها“.

وتضــــررت أنابيــــب المياه 
والمولــــدات الكهربائيــــة التي 

تســــتخدم فــــي ضخ المــــاء إلى 
المعارك  بسبب  السكنية  األحياء 

العنيفــــة التي شــــهدتها حلب منذ 
صيف 2012.

بعدما  ســـوءا  الــوضــع  وازداد 
دمرت غارة روسية في نهاية نوفمبر 
تحت  رئيسية  مــيــاه  ضــخ  محطة 

سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية شرق 
1.4مليون  حوالي  حــرم  ما  المدينة، 

المياه،  من  المنطقة  سكان  من  نسمة 
للطفولة  المتحدة  ــم  األم منظمة  وفــق 

(يونيسف).
وتوجد محطة ضخ أخرى في حي سليمان 

الحلبي يصعب تشــــغيلها جــــراء النقص في 
الكهرباء والمحروقات.

ويقول سكان المدينة إنهم، للمرة األولى، 
يعانون من أزمة انقطاع المياه بهذا الشــــكل 
منذ اندالع النزاع قبل خمس سنوات. ولتأمين 
حاجاتهــــم، يبحثون عن آبــــار وخزانات توفر 
لهــــم المياه الضرورية لالســــتخدام المنزلي، 

ويلجأون إلى تعقيمها. 
وتجوب ســــيارات محملــــة بخزانات مياه 
غير صالحة للشــــرب يتم ســــحبها مــــن آبار 
جوفية، شوارع المدينة، وتتنقل من حارة إلى 
أخرى لتغذي المنازل بكميات قليلة ال تكفيها.
وتقــــول جانة مرجة (21 عاما) المقيمة في 
حي السريان ”الذي يسير في شوارع 
حلب يرى سيارات ســــوزوكي تحمل 

خزانات وتتنقل بين الحارات“.
”بــــات  وتضيــــف   
في  كاألمراء  الموزعــــون 
الجميــــع  ألن  حلــــب 
إليهــــم“.  بحاجــــة 
األحياء  وتعانــــي 
الواقعة  الغربيــــة 
ســــيطرة  تحــــت 
قوات النظام بشــــكل 
أكبر من أزمة شــــح 
نتيجــــة  الميــــاه 
الســــكانية  الكثافــــة 
بحســــب المرصد  فيها، 

السوري لحقوق اإلنسان. 
وتروي جانة أن هناك ”مشهدا 
عبارة  وهو  حلب  في  جدا  شائعا 
أطفاال  السكان،  من  صفوف  عن 
ينتظرون  ــــاال،  ورج ونــســاءا 
مياه  على  للحصول  دورهـــم 
مهنة  عن  وتتحدث  الشرب“. 

بعض  يقوم  إذ  االنتظار،  ”مهنة  هي  جديدة 
األشخاص بحجز دور مقابل مبلغ معين“.

وتحولت المعاناة جــــراء هذا النقص في 
الميــــاه إلى دعابة بين األهالــــي. وتقول جانة 
”الشكوى األكثر شــــيوعا في حلب هي شعري 

مزّيت“، نتيجة عدم توفر المياه لالستحمام.
وفي بستان القصر، أحد األحياء الشرقية، 
يجاهــــد أبوعامــــر (38 عامــــا) لتأميــــن المياه 

لعائلته المؤلفة من ثالثة أطفال.
ويــــروي ”أؤمــــن المياه لمنزلــــي عبر أحد 
الخزانات القريبة منا والتي تعبأ عادة بمياه 
أحد اآلبار القريبــــة“، موضحا أن هذه المياه 

”غير صالحة للشرب“.
وتستهلك عائلة أبوعامر حاليا ربع الكمية 
التي كانت تســــتهلكها ”قبل أن تنقطع المياه 
بشــــكل كامل منذ قرابــــة الشــــهرين“. ويقول 
”أحيانــــا كانت تنقطع عنهم شــــهرا كامال، أما 
هــــذه المرة فتعد األطول منذ بدأت الحرب في 

حلب“.
ويقــــول أبوعامر إن ”عائلتــــه تتبع حاليا 
سياسة تقشفية في استهالك الماء، حتى أننا 
باعدنا بين فترات االســــتحمام“. أما بالنسبة 
إلــــى ميــــاه الشــــرب، فيبدو الوضــــع أصعب، 
فإمــــا أنه يلتجئ إلى تعقيم مياه الخزانات أو 
شراء زجاجات مصنعة في تركيا على رغم أن 

سعرها تضاعف مؤخرا.
ويقول أبوعامر ”ســــابقا كنت أشــــتري 12 
قنينــــة مياه مقابل 450 ليرة ســــورية، أما اآلن 
فقد وصل ســــعرها إلى 900 ليرة سورية“، أي 

حوالي أربعة دوالرات.
وتوضــــح روان ضامــــن (22 عامــــا)، وهي 
طالبة جامعيــــة في حي الموغامبو في الجهة 
الغربية، أن كلفة ألــــف ليتر مياه غير صالحة 

للشرب بلغت 1350 ليرة سورية.
ويلجأ البعــــض، وفق ضامن، إلى شــــراء 
زجاجات المياه، وآخرون يقومون بغلي مياه 
اآلبار ثــــم تبريدها لشــــربها أو يضعون فيها 
أقراص تعقيم. ويعاني الكثيرون من مشــــاكل 

صحية نتيجة شرب مياه اآلبار.
ويتنهد أبومحمــــد (43 عاما) الذي يضطر 
وعائلتــــه المؤلفة من ســــتة أطفال إلى شــــرب 
مياه اآلبار قائال ”شــــرب تلك المياه سبب لي 
وألحد أطفالي التســــمم، وأصبنــــا بالتهابات 
معوية وإسهال وقيء“، بحسب قوله. ويضاف 
إلى ذلك عدم وجود آبار أو خزانات قريبة من 
منزلــــه، فيضطــــر إلــــى قطع مســــافات طويلة 

للحصــــول على المــــاء. وفي محاولــــة إليجاد 
حلول، أنشــــأ ناشــــطون صفحات على مواقع 
التواصل االجتماعي وتطبيقات على الهواتف 
الخلوية لتبادل المعلومات حول أماكن اآلبار.
ويوضــــح فــــادي نصرالله، وهــــو مهندس 
معلوماتية، أن ”الناس يتابعون صفحات على 
فيســــبوك مخصصة لالطالع على وضع مياه 
الشرب، ومثل هذه األخبار تنتشر بسرعة عبر 

الواتساب واإلنترنت بشكل عام“.
ويســــتخدم الســــكان أيضــــا تطبيقا على 
الهواتــــف الخلويــــة طورته اللجنــــة الدولية 
للصليــــب األحمر لتحديد مكان أقرب بئر مياه 

إلى مكان وجودهم.
ويقول علي (29 عاما) ”قبل الحرب لم أكن 
أبالي بكمية المياه التي أستهلكها، أما اليوم 
فأصبح الماء مثل الذهــــب، وكأنه ماء مقدس 

من زمزم“.

} أربيل (العراق) - الشتاء قارس على الفقراء 
في العراق، وخاصة أولئك العجائز واألطفال 
واألرامـــل من النازحين الذيـــن ال يملكون من 
المالبـــس واألغطية مـــا يجعلهم يشـــعرون 

بالدفء ويحتمون من لسعات البرد.
في وســـط أربيل يتنقل األطفال والنســـاء 
وبعض الرجال بين أكـــوام المالبس بجانب 
مقر إحـــدى المنظمـــات الخيريـــة التي كتب 
على جدارها ”الجدار السخي“، وهي مبادرة 
لتشـــجيع النـــاس علـــى التبـــرع بالمالبس 
للمحتاجيـــن، مبـــادرة مفتوحة أمـــام الناس 
للتبـــرع بـــكل أصنـــاف المالبـــس التـــي ال 

يحتاجونها من أجل آخرين يعانون من ليالي 
الشتاء الباردة.

مئـــات اآلالف مـــن النازحيـــن فـــي أربيل 
وحدها مـــن مختلف مناطق العراق يتوزعون 
في داخـــل المدينـــة وخارجها فـــي األقضية 
والنواحـــي التابعـــة للمحافظـــة، يســـكنون 
محـــالت غيـــر مؤهلـــة للســـكن، مـــع وجود 
العشـــرات مـــن العوائل األخرى ممن تســـكن 
بيوتا غير مكتملة، بســـبب عدم توفر السكن 
وارتفـــاع بـــدل اإليجـــار، وفي فصل الشـــتاء 
يعاني العديد منهم اإلهمال وعدم توفر أبسط 

مقومات الحياة.
بعـــض الـــدور غيـــر المكتملـــة وبعـــض 
المحالت األخرى، تتواجد فيها كالب تســـكن 
مع العوائل النازحـــة، بل تحدث بعضهم عن 
وجـــود خنازير برية، إضافة إلى الذئاب التي 

يسمع عواؤها من بعيد.
صعوبـــة العيـــش وعـــدم توفـــر األموال 
الالزمة لدفع اإليجـــارات ومجابهة متطلبات 
الحيـــاة البســـيطة، عوامل دفعتهـــم للعيش 
متحديـــن ظروف الحياة الصعبـــة داخل تلك 

المناطق غير الصالحة للسكن.
 ويحتـــاج أغلبهم إلى وقفة إنســـانية في 

فصل تكثر فيه األمطـــار والثلوج، األمر الذي 
يتسبب في انتشار العديد من األمراض التي 
يمكن مقاومتها بمالبس متينة وغذاء ساخن، 

خاصة في صفوف األطفال والعجائز.
مبادرة الجدار الســـخي بدأت تجد رواجا 
عنـــد بعض القلـــوب الرحيمة من ميســـوري 
الحال وحتى الذين ال يملكون مداخيل عالية، 
فبـــدأوا بجمـــع مالبســـهم القديمـــة التي لم 
يعودوا في حاجة إليها وقاموا بإيصالها إلى 
المشـــرفين على المبادرة هناك، حيث يختار 

العديـــد من األطفال والنســـاء 
مالبس تناسب مقاساتهم.

ــت الــمــبــادرة  وقـــد أدخــل
ــوب  ــل ـــرحـــة عـــلـــى ق ـــف ال
الــمــحــتــاجــيــن، وخــاصــة 

ــن األطـــفـــال الــذيــن  م
قــصــدوا الــمــكــان 
النفس  يــمــنــون 
ـــجـــدوا  بــــــأن ي
ــم،  ــه ــم ــالئ مــــا ي

بمالبس  ورجـــعـــوا 
بالنسبة  قــيــمــة  ذات 
إليهم، في انتظار العودة 
قد  انتظار  ديارهم،  إلى 
ظل  في  لسنوات  يطول 
عدم استقرار األوضاع. 
الوضـــع  وتدهـــور 
اإلنســـاني للنازحيـــن 
كردســـتان  إقليم  في 
حتى اضطر البعض 
منهـــم إلـــى اللجوء 

لمكبـــات النفايـــات ليجمعـــوا قطـــع الحديد 
والنحـــاس والبالســـتيك والكرتـــون وكل ما 
يمكـــن تدويـــره، بهـــدف بيعها لكســـب لقمة 
العيش في ظل غياب فرص العمل، لكنها لقمة 

ال تفي بالغرض وغير مضمونة.
وينتظر المشـــرفون على مبـــادرة الجدار 
السخي أن تتوسع مبادرتهم لتصل إلى ذوي 
القلوب الرحيمة في الدول المجاورة، 
تتطـــور  أن  يتوقعـــون  كمـــا 
الحملة بعد أن تجد الدعم من 
الذين  العراقيين  المهاجرين 
القانونية  باإلقامة  يتمتعون 
الغربيـــة، فهؤالء  الـــدول  في 
بإمكانهـــم جمع المالبس من 
كما  اإلنسانية،  الجمعيات 
يمكنهـــم شـــراء المالبس 
المستعملة وإرسالها إلى 
المشـــرفين على الحمالت 
مبادرة  ســـواء  اإلنسانية، 
الجـــدار الســـخي أو غيرها 
مـــن الحمـــالت التـــي بدأت 
التواصل  مواقع  على  تنتشر 

االجتماعي.
وتنتشـــر حكايـــات 
العراقيين  بيـــن  كثيرة 
إنســـانية  مبادرات  عن 
بهـــا  يقـــوم  كثيـــرة 
العراقيون  المغتربـــون 
الخارج،  فـــي  المقيمـــون 
المســـاعدات  إرســـال  خـــالل  مـــن 
المادية أو العينية الفردية أو الجماعية 

إلـــى الجمعيات الخيريـــة العراقيـــة أو إلى 
أقاربهـــم لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين 
والنازحين في العراق تعبيرا عن مشـــاركتهم 
أهلهـــم معاناتهم التي عمقهـــا مقاتلو تنظيم 
الدولة اإلســـالمية والسياســـيون العراقيون 
الذين ال هّم لهم ســـوى مناصبهم التي تؤمن 

لهم بحبوحة العيش.
يذكر أن األمم المتحدة كانت قد أعلنت في 
وقت سابق عن ارتفاع نسب وأعداد النازحين 
إلى أكثر من مليون و800 ألف مواطن، تركزوا 
الشـــمالية  المناطـــق  داخـــل  بالخصـــوص 
فـــي أربيل ودهـــوك، في حيـــن يعاني اآلالف 
منهـــم صعوبة العيش وقلة المـــوارد المالية 

والظروف االقتصادية ومشاكل السكن.
ورغم المعانـــاة التي ألمت بالنازحين في 
أربيـــل من جور الدواعش، فهم مع هذا الحال 
يأملـــون في أن يعودوا إلى أرضهم ومنازلهم 

بعد القضاء على الجماعات اإلرهابية.
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تحقيق

ــــــا مع فصل الشــــــتاء وهطول األمطار بغزارة على شــــــمال العراق، يعيش الالجئون  تزامن
العراقيون والســــــوريون في أربيل واملناطق املجاورة في إقليم كردســــــتان العراق معاناة 
مضاعفة في ظل نقص دعم املنظمات اإلنســــــانية واملبادرات الدولية، لكن هذه الصعوبات 
لم تثن العراقيني عن التضامن في ما بينهم من خالل حمالت عديدة جلمع املســــــاعدات، 

منها مبادرة ”اجلدار السخي“ جلمع املالبس التي تأتي تزامنا مع الفصل البارد.

يبدو أن املعاناة قدر ســــــكان مدينة حلب، فرغــــــم الهدنة أصبحت العائالت احللبية مهددة 
بالعطــــــش بعد تضرر أنابيب املياه واملولدات الكهربائية التي تســــــتخدم في ضخ املاء، ما 

اضطرهم إلى اللجوء إلى اآلبار رغم مضارها.

هدنة هشة والناس عطشى في حلب

مهنة جديدة في حلب هي {مهنة 

االنتظار} للحصول على املاء، إذ 

يقوم بعض األشخاص بحجز دور 

مقابل مبلغ معني

العديد من األطفال والنساء يختارون 

مالبس تناسب مقاساتهم من 

{الجدار السخي}، املبادرة أدخلت 

الفرحة على قلوب املحتاجني

اضطر بعض النازحني إلى اللجوء 

ملكبات النفايات ليجمعوا قطع 

الحديد والنحاس والبالستيك 

والكرتون ليقتاتوا من بيعها مقابل 

مالليم قليلة

{الجدار الســـخي} مبادرة مفتوحة لتشجيع الناس على جمع املالبس من الذين ال يحتاجونها من 

أجل آخرين يعانون من ليالي الشتاء الباردة.

يعاني ســـكان مدينة حلب في شـــمال سوريا منذ أسابيع من شـــح حاد في املياه، فيبحثون عنها في آبار غير 

صالحة للشرب أو يدفعون ثمنها غاليا.

الجدار السخي يقي النازحني برد الشتاء في أربيل
[ مبادرة تزرع البسمة على وجوه األطفال [ القليل يكفي فقراء ينتظرون العودة البعيدة

ماء بسعر الذهب

تضامن العراقيني ال ينتهي دفء املحبة

م ي ي م ع
جة إليها وقاموا بإيصالها إلى 
ى المبادرة هناك، حيث يختار 

طفال والنســـاء
مقاساتهم.
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راءها“.
أنابيــــب المياه 
لكهربائيــــة التي 

ي ضخ المــــاء إلى 
المعارك بسبب  ية 

 شــــهدتها حلب منذ 

بعدما  ســـوءا  وضــع 
سية في نهاية نوفمبر 
تحت رئيسية  مــيــاه 
 الدولة اإلسالمية شرق

1.4مليون  حوالي  حــرم 
المياه، من  المنطقة  كان 
للطفولة المتحدة  ــم  األم

طة ضخ أخرى في حي سليمان 

م ي رب ير
المدينة، وتتنق جوفية، شوارع
أخرى لتغذي المنازل بكميات
وتقــــول جانة مرجة (21 عا
”الذي يس حي السريان
حلب يرى سيارات س
خزانات وتتنقل بين
وتض  
الموزعــــو
حلــــب
بحا
وتع
الغ
تحـــ
قوات
أكبر
الميــ
الكثاف
فيها، بح
السوري لحقوق اإلن
وتروي جانة أن
ح في  جدا  شائعا 
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هنى الرصاف

} بعض السيدات الالتي يغادرن المستشفى 
بعــــد والدة طفلهــــن يعانيــــن مشــــاعر غريبة 
ومتناقضــــة وإحساســــا بالوحــــدة والحــــزن 
واليأس يصل أحيانا حــــد البكاء دون توقف 
أو فقدان القــــدرة على البكاء، وقد يتطور هذا 
الوضع بعد أيــــام قليلة إلى القلق واالنفصال 

عن الواقع.
تفقــــد األم التــــي أنجبت حديثا الشــــعور 
بالمتعة والســــعادة، واألهم مــــن ذلك ال تدرك 
الطــــرق المثلــــى للتعامل مع طفلها. ويفســــر 
أطباء النفــــس هذه المشــــاعر بأنها ”اكتئاب 

مــــا بعد الوالدة“، حيث تعاني بعض 
األمهات من تأثير صدمة الوالدة 

وتغيير نمــــط الحياة والعناية 
بالطفــــل والرضاعــــة وغيرها 
مــــن المســــؤوليات الجديدة 
التــــي تقــــع على  والغريبــــة 
عاتقها، مع ما يصاحبها من 
تغييــــر في عمــــل الهرمونات 

خالل فترة الحمل.
اكتئاب ما بعد الوالدة حالة 

شائعة، ونعلم أن هناك ما بين 10 
و15 امــــرأة من كل مئــــة امرأة يضعن 

طفال ويصبن بهذه الحالة. ويمكن أن يفوق 
العدد الحقيقي هذا الرقــــم بكثير، ألن العديد 
من النساء ال يقمن بطلب المساعدة والتحدث 

مع اآلخرين بما يشعرن به.
”كأننــــي أقف في قعر بئر عميــــق..  وأنظر 
إلى الضوء في الخارج، حيث الناس يعيشون 
حياتهــــم اليومية وينعمون بالســــعادة.. وأنا 
مــــا زلت فــــي مكاني أعجز عن تســــلق الجدار 
وال يمكننــــي الخــــروج… هنــــاك.. دائما يقبع 
هذا الجدار غيــــر المرئــــي.. وكأن ثقل العالم 
كله يقبع على صدري ويكتم أنفاســــي.. كيف 
أخرج من هذه الظلمة؟“. هذه بعض المشاعر 

المتناقضــــة التــــي وصفتها امــــرأة أميركية 
مصابة باكتئــــاب ما بعد الوالدة، حيث يعتقد 
أغلبهــــن بــــأن األمور ال تســــير على مــــا يرام 
وأن هنــــاك خطأ مــــا في عالقتهــــن بأطفالهن 
وبعالقاتهن االجتماعية عموما. وكتبت سيدة 
أخرى تقول لطبيبها ”استيقظت بعد ستة أيام 
من الوالدة ولدي هذا الشــــعور الفظيع بالفزع 
واالنزعاج من شيء ال أدرك كنهه، وكأن شيئا 
رهيبا على وشك الحدوث“.  البعض اآلخر من 
األمهات يصبن بأعراض جســــدية إضافة إلى 
األعراض النفســــية، ومنها الشــــعور بالتعب 
واإلجهاد السريع، الغثيان، مشاكل في الهضم 
وآالم مبرحــــة في جميع أجزاء الجســــد ليس 

لها أي عارض صحي محدد.
لكــــن األمر المحــــزن حقا، أن 
األم المصابــــة بهذا النوع من 
االكتئاب قــــد يمكنها متابعة 
القيــــام بالواجبات المنزلية 
بشــــكل ما لكنها فــــي أغلب 
األحيــــان تعجز عــــن تقديم 
لطفلهــــا  الالزمــــة  الرعايــــة 
حديــــث الوالدة، ما يشــــعرها 
بذنــــب مضاعــــف لعــــدم قيامها 
بواجبهــــا األمومي على أكمل وجه، 
في حيــــن أن بعضهن يبالغن فــــي العناية 
بالصغيــــر ويقدمــــن لــــه كل الحــــب والحنان 
إال أن شــــعورا بعدم اكتمــــال هذا الفعل وعدم 
اإلحســــاس بجدواه هو ما يتســــبب في تفاقم 

أزماتهن النفسية.
وترى كارين كليمان، وهي مؤسســــة مركز 
اإلجهــــاد النفســــي الخاص باكتئــــاب ما بعد 
الوالدة في واليــــة فيالديلفيا األميركية، أنه ال 
يتحتم على األم التي تعاني من هذه األعراض 
تبرير ما تمر به من مشاعر ونكوص أو تقديم 
تفســــيرات لآلخرين عن تصرفاتها التي تبدو 
وكأنها غيــــر طبيعية، فقد يكفيهــــا ما تعانيه 
وتكابده من آالم نفســــية وجســــدية لكن األمر 

فــــي الواقع غير ذلــــك، فالنــــاس المتواجدون 
في المحيط االجتماعــــي يمثلون عامل ضغط 
مســــتمر على األم حتــــى إذا كان تدخلهم هذا 

بصورة غير مباشرة أو غير مقصودة. 
كبار السن مثال  يتدخلون في طريقة تربية 
الطفــــل والعناية به وغيرها مــــن التفصيالت 
الصغيرة التي تســــبب توترا لألم المستجدة، 
حتــــى للتــــي لــــم تعــــان مــــن هــــذا العارض 
النفســــي، في حين تتفاقم األزمة عندما تكون 
األم مصابــــة باالكتئــــاب فعــــال، فيصبــــح أي 
قــــول أو تدخــــل بمثابة اتهام أو تســــاؤل غير 
مشــــروع ومزعــــج يؤجــــج أحزانهــــا وآالمها 

النفســــية. وتضــــع كليمــــان فــــي العديــــد من 
مقاالتها ومؤلفاتها وبرامجها التلفزيونية في 
هــــذا المجال، مجموعة مــــن الحلول المريحة 
التي من شــــأنها أن تنتشــــل األم من قوقعتها 
المظلمــــة وذلك من خالل البــــوح والتحرر من 
الخــــوف، فالتحــــدث إلى المقربيــــن ممن تثق 
بهم أو للمعالج النفســــي يمكنه أن يساعدها 
علــــى تحســــين مزاجها والعنايــــة بطفلها، إذ 
أن نوبــــات االكتئاب هذه إن لــــم يتم التصدي 
لها في الوقت المناســــب فقد تؤدي إلى دورة 
طويلــــة من المــــرض يحدث فيه تكــــرار منظم 
لألعــــراض ذاتهــــا، فالعالج المبكــــر ضروري 

وحاسم في هذه المرحلة بالذات. 
من ناحية أخرى، تتسبب أعراض االكتئاب 
غير المعالج في مضاعفــــات صحية خطيرة، 
كمــــا أنها تؤثر بصورة مباشــــرة في تشــــويه 
العالقات األســــرية واالجتماعيــــة عموما، في 
حيــــن قــــد تلجأ بعض الســــيدات إلــــى تناول 
الكحــــول والعقاقير المهدئــــة األمر الذي يزيد 
من سوء حالتها ويقلص فرصتها لالستجابة 
للعــــالج، واألهم من كل ذلك أن اكتئاب ما بعد 
الوالدة قــــد يدمر العالقة بين األم وطفلها منذ 
البداية ليبقى هذا الشــــعور بالذنب مصاحبا 

لها طيلة سنوات الطفل األولى.

سوسن ماهر

}  يرى عدد من أطباء النفس أن الثقة بالنفس 
هي اللبنة األولى لنمو صحي وتنشئة سليمة 
لألطفال، ال سيما وأن من يفتقدها منهم يكون 
أكثر ميال لإلصابة بأمراض نفسية، كاالكتئاب 
والقلق واالضطرابات الغذائية، إلى جانب عدم 

مشاركة أقرانه اللعب واألنشطة المدرسية.
وأجمعوا على أن األم باســـتطاعتها إنقاذ 
ابنها من هذا الخلل النفســـي بمتابعة حركاته 
وســـكناته بكل حـــرص ودقة، حيـــث بإمكانها 
مالحظـــة أن ابنهـــا كثيـــر التردد، غيـــر قادر 
علـــى المبادرة في اللعب وقيـــادة المجموعة، 
تابع لآلخرين، أو يميـــل إلى االنطواء رافضا 
االختـــالط باآلخريـــن، أو مـــن هـــم فـــي نفس 

مرحلتـــه العمرية. وأوضح أطبـــاء النفس أن 
معاملة األهل القاســـية للطفل قـــد تدفعه إلى 
النزواء وعدم االختالط باألشقاء أو األصدقاء، 
علما وأن اتباع القســـوة معه في حالة ارتكابه 
خطـــأ يفقـــده الثقـــة بنفســـه، لذلـــك نصحوا 
بمحاولة احتواء أفـــكار الطفل وآرائه لتعزيز 
قدراتـــه، وحثه على إقامة حـــوار مع الوالدين 
ومـــع اآلخريـــن، والتعبير عن نفســـه وأفكاره 

لزيادة ثقته بنفسه.
ويقـــول د. حســـان المصري، استشـــاري 
أمراض نفســـية، في هـــذا الصـــدد ”إن هناك 
مؤشـــرات دالة على فقدان ثقة الطفل بنفســـه، 
تتصدرها الســـلبية واالنزواء اللذان يظهران 
خالل تعامالته مـــع األهل واألصدقاء، حيث ال 
يستطيع اتخاذ مواقف حاسمة تجاه اآلخرين 

أو التعبير عن ذاته عبر طرح أفكاره، كما أنه ال 
يمكنه الدفاع عن نفسه إذا ألصقت به اتهامات 

معينة“.
ويشـــير إلى أن أهم المؤشرات الدالة على 
فقدان الطفل لثقته بنفســـه هي التقليد األعمى 
لتصرفـــات اآلخرين وطـــرق حياتهم وكالمهم، 
ويصبـــح الطفل بذلـــك تابعا منقـــادا ال يملك 
مالمح واضحة لشخصيته، يرضى بما يعرض 
عليه مـــن والديه، وغير قـــادر على االعتراض 
على ما ال يعجبه، كما أنه يستمع كثيرا ألقوال 
من حوله ويقوم بتنفيذها مباشرة دون تفكير.

ويوضح المصري أن مالزمة الخجل للطفل 
من مؤشرات فقدانه لثقته بنفسه، ويظهر ذلك 
مـــن خالل رفضـــه الدائم للقـــاء اآلخرين أثناء 

زيارتهم لألهل أو اللعب مع أصدقائه.
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◄ أثبتت دراسة بريطانية حديثة 
أن اإلنسان بإمكانه أن يتغاضى عن 
الرائحة الكريهة لعرق أصدقائه في 
سبيل أن يبقى برفقتهم، وهذه ميزة 

بشكل ال إرادي لألصدقاء دون غيرهم 
من الغرباء.

◄ حذر خبراء الصحة العالمية 
من وجود مادة كيميائية في 

جميع المنتجات المطاطية بدءا 
من مصاصات ورضاعات األطفال 

والقفازات المطاطية والواقيات 
الذكرية وصوال إلى نظارات السباحة، 

قد تسبب اإلصابة بمرض السرطان.

◄ كشفت دراسة أميركية أن الكثيرين 
يعيشون أجواء وأحاسيس عدة 

أثناء القراءة، ورغم أن فكرة ”سماع 
أصوات“ قد تكون غير مقبولة 

اجتماعيا، إال أن أكثر من 80 بالمئة 
من األشخاص الخاضعين للدراسة 

أكدوا أنهم يسمعون أصواتا داخلية 
أثناء القراءة.

◄ أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن 
الشباب ينظرون إلى هواتفهم الذكية 

بمعدل مرة كل 4 دقائق، بمعدل 253 
مرة يوميا، ويمضون 24 بالمئة من 
أوقاتهم في تصفح موقعي فيسبوك 

وتويتر.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن استهالك الشيكوالتة بانتظام 
يعمل على تحسين كفاءة وظائف 

المخ، ويحمي من التدهور اإلدراكي 
الطبيعي الذي يصيب اإلنسان عند 

التقدم في السن.

◄ أوضحت أخصائية نفسية أنه 
كلما زادت نشاطات الطفل، زادت 

خبراته قياسا على عمره، وزاد 
ذكاؤه وتواصله مع العالم الخارجي، 

وتنوعت اهتماماته في أكثر من 
مجال.

أثبتت الدراســــــات أن ما يعادل 80 باملئة من الســــــيدات يكــــــّن عرضة لإلصابة مبا يعرف 
ــــــاب ما بعد الوالدة“، وتصاب معظمهن بحزن شــــــديد، وذلك الضطراب الهرمونات  بـ“اكتئ
ــــــدى املرأة بعد الوالدة، فهناك ســــــيدات يصل األمر بهن إلى كــــــره الطفل املولود حديثا،  ل

وأحيانا إلى رفض الواقع وكل ما يحيط بهن.

جمال

عصير الليمون يخلص 
بشرتك من النمش

أفـــاد خبـــراء التجميل أن زيت اللوز يزيـــل بفعالية مكياج العيون، وال يتـــرك بقايا زيتية على 
البشرة، باإلضافة إلى أنه يزيل كل األوساخ والشوائب األخرى من الوجه.

 يساعد زيت الياسمني على التخلص من آثار الشيخوخة والترهالت الدهنية التي تظهر على الجسم 
بعد خسارة الوزن، باإلضافة إلى أنه يزيل الندوب وحب الشباب.

بالبشــــرة  العنايــــة  خبــــراء  قــــدم   {
والتجميل جملة من العالجات المنزلية 
التي بإمكانها أن تســــاهم في التخلص 
من النمش بأقــــل تكاليف ممكنة وبعيدا 
الضارة،  الكيميائية  المستحضرات  عن 
ونصحــــوا المرأة باختيار مــــا يالئمها 

ويناسب بشرتها.
وأكــــد الخبراء أن اســــتخدام عصير 
الليمون يعد أفضل هــــذه العالجات، إذ 
يحتوي الليمون على خصائص تساعد 
على تفتيح البشرة والتخلص من البقع 
الداكنة، ولالســــتفادة منه إلزالة النمش 
ما على المرأة إال وضع عصير الليمون 
على البشرة واألماكن المحاطة بالنمش 
وتركها من عشــــر دقائق إلى ربع ساعة، 
ثــــم شــــطفها بالماء الفاتــــر. وللحصول 
على نتيجة أســــرع على المرأة تكرر هذا 

العالج مرتين يومّيا.
وأضاف خبراء التجميل أنه بإمكان 
المرأة مزج الســــكر مع عصير الليمون 
وفــــرك البشــــرة بهمــــا، ولكــــن بلطــــف 
شــــديد وبحــــركات دائرية، ثم شــــفطها 
بالمــــاء الفاتر، مــــع تكرار ذلــــك مرتين 

أسبوعّيا.

انطواء الطفل يكشف لألم فقدانه للثقة بالنفس 

أسرة
[ العالج المبكر حاسم في المرحلة األولى من االكتئاب [ الناس يمثلون في المحيط االجتماعي عامل ضغط لألم المستجدة

حتمية «اكتئاب ما بعد الوالدة} تواجه األم عقب اإلنجاب

} أستفيُق.. أفرُك عيون النهار بأصابع 
نعاسي.. وأفتح عينّي ألستقبل السماء.. 

ُارّحب بشمٍس استلمْت مفاتيحها فجرًا من 
ليٍل ال بد وأنه ضّم عاشقين.. تتمطى أذرعي 

وتتثاءُب أعضاء انتظاري.. أمضي ألغسل 
وجهي من بقايا الحلم كي ُاصافح دقائقي.. 

أفتح باب قلبي فيتدفق متالمعًا شالُل يومي 
الجديد..

جسدي يشع ترقبًا.. ”ما الذي يخبئه 
اليوم لي من مسرات؟“.. أقاسم العصافير 

فطورًا من أغاريد.. وأستبدل مالبس 
األمس بأخرى تليق.. ستبقى تبهرني 
الحياة بمباهجها مادامت ابتسامتي 
بخير.. هكذا أحّدث مرآتي وأنا أخّط 

كحلي فأرسم بالمسك لحظاتي القادمات.. 
ال أنسى أن أوقد شمعات من رحلوا.. 

وأنا أستحضر وجودهم اليومي معي.. 
وأوشوشهم بما يدور ببال توقعي..

أصغي إليقاع خطوي الواثق.. أحتضن 
الشوارع واألمكنة وأحتفي بكل برعم جديد 
تفتـّح إبان نومي وكل وردة تتغنج بأنوثة 

ألوانها.. أرفع هامتي فأرى روحي وقد 
ارتفعت لتعلو فوق المباني الشاهقات.. 

فيبتسم قلبي..

عن شمس الصباح أبحث.. لماذا 
اختبأت خلف تلك الغيوم العبوسة 

ما.. قلُت  بسرعة؟..“قاَل السماُء كئيبة  وتجهَّ
ابتسم، يكفي التجّهُم في السما“.. أمتثل 

لتحريض إيليا أبو ماضي.. وأقارع تجّهم 
السماء ببسمتي.. فأستشعُر بمجّسـات 

توقي حنان الطبيعة وهي ترسل ذبذبات 
أمومتها وتداعب حواسي بعبق هوائها 

الحاني..
أتحّسس فراشاتها وهي تتطاير حولي.. 

فتطّوق حزني الذي يحاول أن يتسلق 
رأسي ليحيلني إلى وطن غاب وأحبة رحلوا 

وأصدقاء خانوا وأشياء حبيبات ضاعْت 
وُسرقت مني.. أستنفر مالئكتي فأجدهم 

يحيطونني متقافزين وهم يرافقون خطوي 
صوب نسيان جميل..

أتعثـر بمقهى قديم ضّم أصابعنا 
ذات حب ونحن نتقاسم قهوتنا ونضحك 
هائَمين.. فأقول شكرًا ألنني أثثُت األمكنة 

بذكرياٍت لن تغيب.. أدرك فجأة بأنك لم تعْد 
هنا وأنا لسُت حزينة!.. وبأنك بعيد وأنا 

بألف خير.. وبأنك لست معي وأنا أتراقص 
وأحّب وأحيا كما أريد.. أضحك من ضعفي 

الذي كان حين لم أكن أرى الكون إال فيك 
وبك وبين يديك!.. ها أنني أزهو بكامل 

قوتي دون أن تكون أنت السبب!..
”لو دمُت لغيره ما وصلُت إليه!“ هكذا 

حّدثتني صديقتي ذات السبعين ربيعًا 

وخريفًا حين رَوْت لي باستمتاع قصتها 
مع معشوقها الجديد!.. فالحب بخير إذًا 

والحياة بخير طالما أن ابتساماتنا بخير.. 
وأنا أنا.. إن كنَت أنَت هنا أو لم تكن!..

أحيي زمالئي.. صخب العمل يشهر 
مللي ويشغل رأسي بتفاصيله.. أراوغه 

بفنجان قهوة أرتشف رحيقها مثل نحلة 
ترتشف قبلتها من شفاه ورد بري.. وأراوغ 

الوقت فيمّر سراعًا ليفاجئني وقد انتهى 
يوم العمل.. أترك على المكتب ما شاكس 

راحتي.. وأشاكس افتخاري وأنا أذكره 
بمنجزاتي الصغيرة التي أضعها في 

حقيبتي وأمضي بها ألحيا بقية يومي..
جوعي يجعلني أغّض البال عّما تفاقم 

في تفاصيل جسدي.. أحّدُث استمتاعي بلذة 
طعامي أننا نحيا مرة واحدة.. وأِعد معدتي 
بالتقشف الحقًا.. ُاطمئنها ”في صباح الغد 

سأسير خطوات أكثر وأسرع ألحرق ما 
ألقمتـُه جوعي اليوم من سعرات“.. أرتاح 

لفكرتي وأسرع أللبي لقاًء مع أصدقائي 
لحضور مهرجان األلوان..

وحين أعود لبيتي.. أستلقي في حضن 
أول الليل وبين يدي رواية تحكي تفاصيل 

يوم ال يشبهني.. فأستسلم لحلمي وقد 
تمازجت بين ثناياه الحروف واللوحات 

والموسيقى واألحبة وهم يرسمون 
بفرشاتهم صورًا دافئة جميلة ليوم خضل 

جديد..

أتعثـر بمقهى قديم
ريم قيس كبة

ا أ ا الن ُك أأف ُق تف أأ {{

باختصار

ثمن اإلنجاب.. من عناء جسدي إلى عناء نفسي

ما بني 10 و15 من كل 
مئة امرأة يضعن طفال 
يصنب بحالة اكتئاب 

ما بعد الوالدة
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تين كات يبحث عن استعادة الثقة في أبطال آسيا
[ الجيش القطري واألهلي السعودي ينشدان الفوز الثاني

} الجزائــر - شـــد الدولـــي اجلزائري رياض 
محرز اهتمـــام العديد من األنديـــة األوروبية، 
بعد املســـتوى الرائع الذي ظهر به مع ليستر 
ســـيتي هذا املوسم. وســـجل محرز مع فريقه 
ليســـتر متصدر الـــدوري اإلنكليـــزي 14 هدفا 
وصنـــع 10 أهداف أخـــرى للفريـــق، وقاد مع 

فاردي فريقه إلى صدارة الدوري حتى اآلن.
وسيســـعى نادي أرســـنال اإلنكليزي بقوة 
لضم الدولي اجلزائـــري الصيف املقبل، حيث 
يســـتعد املدفجية ملنافسة برشـــلونة. وانتقل 
محرز إلى صفوف ليســـتر سيتي صيف العام 
2014 مببلـــغ زهيد، وميلك عقدا مع فريقه حتى 
2019. وكان نادي برشـــلونة أحد أبرز املهتمني 
برياض محرز في الصيف املقبل، باإلضافة إلى 
اهتمـــام العديد من األندية األخرى بضمه مثل 

ريال مدريد األسباني وأندية أخرى إنكليزية.
وارتقى محرز إلى مرتبة العمالقة في بلده 
األم اجلزائر، حيث أصبح من الصعب أن جتد 
قميصـــا يحمل اســـمه في املتاجـــر الرياضية 
احمللية، ذلـــك بعدما فرض نفســـه ضمن أبرز 
جنوم الدوري اإلنكليزي املمتاز لهذا املوســـم 
مع فريقه ليســـتر ســـيتي الذي ما زال يفاجئ 

اجلميع بتربعه على الصدارة. 
وأصبح اســـم محـــرز (25 عامـــا) من أبرز 
األســـماء املرشـــحة لنيل جائـــزة أفضل العب 
فـــي الـــدوري املمتـــاز، كمـــا أضحـــى العـــب 
لوهافر الفرنسي الســـابق معشوق اجلماهير 
اجلزائرية التي بدأ الكثير منها يشجع ليستر 

سيتي أيضا.
وقبل محرز، كان ليســـتر فريقا مجهوال في 
اجلزائر، حيث يعتبر ليفربـــول الفريق األكثر 
شـــعبية، لكنه بات اآلن الفريق األكثر شـــعبية 
في البالد ويشـــجعه أكثر من 5 ماليني شخص 
فيما أصبح اجلمهور يتابع الدوري اإلنكليزي 
املمتاز أكثر من دوري الدرجة األولى احمللي. 

وأصبحـــت متابعة مباريات ليســـتر حدثا 
هامـــا فـــي اجلزائـــر يجتمـــع حولـــه الناس 
ويتناقشـــون بشـــأنه. وفي بلد حتظى فيه كرة 
القـــدم مبكانة كبيـــرة، أضحى محـــرز معبود 
اجلماهيـــر اجلزائرية. ولم تكن األمور ســـهلة 
فـــي اجلزائر على العب لوهافر الســـابق الذي 
لفـــت أنظـــار مـــدرب اجلزائر الســـابق وحيد 
خليلودزيتـــش قبل نهائيات مونديال البرازيل 
2014 وقـــرر االســـتعانة به. لكن بعد خســـارة 
املبـــاراة األولـــى أمـــام بلجيـــكا، بـــات محرز 
خارج التشـــكيلة ولم يلعـــب بعدها في أي من 
املباريـــات األخرى التي خاضها منتخب بالده 
في النهائيـــات التي وصلت فيها اجلزائر إلى 
الدور الثانـــي قبل أن تنحني أمام أملانيا التي 
توجت الحقا باللقـــب. ”كانت هناك مزاعم بأن 
محـــرز دفـــع لي من أجـــل أن أصطحبـــه معنا 
إلى كأس العالم“، هـــذا ما قاله مؤخرا املدرب 
الســـابق خليلودزيتـــش. ولكـــن الوضع تغّير 
كثيـــرا ألن املســـتوى الرائع الـــذي يقدمه هذا 
الالعـــب في الدوري املمتـــاز جعله من الركائز 

األساسية للمدرب احلالي الفرنسي كريستيان 
غوركوف. 

كما يقدر اجلزائريون كثيرا تواضع محرز 
الذي يزور غالبا مسقط رأسه في بني سنوس 
بالقرب من احلدود مع املغرب. ”أنا أحب بلدي، 
أحب شعب بلدي وأردد هذا األمر دائما عندما 
أحل هنا“، هذا ما قاله محرز في املرة األخيرة 

التي جاء فيها إلى بالده في يونيو املاضي. 
ودفن والد محرز في مسقط رأسه عام 2006 
حني كان جنم ليســـتر في اخلامسة عشرة من 
عمره، وهي فترة صنفها الالعب كنقطة حتول 
في حياته ومســـيرته على حد ســـواء، وتطرق 
محرز إلى هذه املسألة قائال ”وفاة والدي كانت 
على األرجح نقطة بداية كل شـــيء. ال أعلم إذا 
بدأت أخذ األمور على محمل اجلد بشكل أكبر 
منذ ذلك الوقت، لكن بعـــد وفاته، بدأت األمور 
تتحـــول“. وإذا متكـــن محرز مـــن تقدمي نفس 
املســـتوى الذي يظهر به في الدوري اإلنكليزي 
املمتاز مع منتخب بالده، فإن الوجهة الوحيدة 

ألسهم هذا الالعب ستكون صعودا.

أريد المزيد

رياضة

أرسنال مصمم على الفوز بخدمات الجزائري رياض محرز باختصار

} نيقوســيا - يتطلـــع كل من العني واجلزيرة 
اإلماراتيـــني إلى التعويض بعد خســـارتيهما 
في اجلولة األولـــى، والهالل إلى حتقيق فوزه 
األول، واجليـــش القطري واألهلي الســـعودي 
إلـــى إضافة ثـــالث نقاط جديـــدة لرصيدهما، 
األربعاء، في اجلولـــة الثانية من دوري أبطال 
آسيا لكرة القدم. ويلتقي اجلزيرة مع تراكتور 
ســـازي اإليرانـــي، والهـــالل مـــع باختاكـــور 
األوزبكـــي في املجموعة األولـــى واجليش مع 
العني، في حني يحل األهلي الســـعودي ضيفا 

على ناساف األوزبكي في املجموعة الثانية. 
وفـــي املجموعة األولى، ســـيكون اجلزيرة 
أمام مهمة اســـتعادة الثقة وتعويض خسارته 
أمـــام تراكتور ســـازي عندما يســـتضيفه في 

أبوظبي. 
وتعرض اجلزيرة خلسارة قاسية برباعية 
نظيفة في تبريـــز األربعاء املاضي في اجلولة 
األولـــى، وهـــي نتيجة عكســـت حالـــة الفريق 
اإلماراتـــي الـــذي ميـــر حاليا مبرحلـــة تبديل 
أدت إلـــى معاناته في الـــدوري احمللي، حيث 
يحتـــل املركز الثامـــن وال يبتعـــد عن صاحب 
املركز الثالث عشر قبل األخير املهدد بالهبوط 
سوى بست نقاط. ولكن رغم اخلسارة الكبيرة 
أمام تراكتور ســـازي التـــي وصفها الهولندي 
هينك تني كات مـــدرب اجلزيرة باحملبطة، فإن 
أصحاب األرض ميلكـــون كل التصميم إلعادة 
االعتبـــار، وال ســـيما بعـــد اجلرعـــة املعنوية 
التي تلقوهـــا األحد املاضـــي بتخطي الظفرة 
1-0 والتأهـــل إلى ربع نهائي مســـابقة الكأس 

احمللية. 
وقال تني كات بعد الفوز على الظفرة ”إننا 
مطالبون بتقدمي أفضل مـــا لدينا األربعاء في 
مواجهة تراكتور سازي بالرغم من الصعوبات 
البدنيـــة التـــي يعانـــي منها الالعبـــون. منر 
بفتـــرة جيدة علـــى مســـتوى النتائج وبغض 
النظـــر عن اخلســـارة األخيرة خـــارج ملعبنا 
في تبريز، فاجلزيرة فـــاز مؤخرا في مباريات 

قوية وحقق نتائج مميزة أمام فرق جيدة مثل 
الشباب وبني ياس والسد القطري في امللحق 

اآلسيوي“.
وتابع ”أكثر ما سيعاني منه اجلزيرة أمام 
تراكتـــور هو اجلانب البدنـــي الذي يصب في 
صالح الفريق اإليراني، ودوري األبطال بطولة 
مختلفة متاما عن الدوري اإلماراتي، فهو ميتاز 
بإيقاع أســـرع وأداء بدني أقوى، وســـنواجه 
األربعـــاء فريقا ميتاز العبـــوه بالقوة البدنية 
الكبيرة واالنضباط التكتيكـــي املميز، ويجب 
أن نكون في حالة بدنية مثالية حتى نستطيع 
أن جناريهم في امللعب نسبة للمجهود الهائل 

الذي بذله الالعبون أمام الظفرة“.
وبـــدوره يتطلـــع تراكتـــور ســـازي إلـــى 
حتقيق فـــوزه الثاني على التوالي قبل خوض 
املواجهات األصعب في املجموعة أمام الهالل 
الســـعودي وباختاكور األوزبكي. وفي املباراة 
الثانية، يســـتقبل الهالل منافســـه باختاكور 
بحثا عـــن الفوز الـــذي ضاع منه فـــي مباراة 
الذهاب، حيـــث تقدم عليه 2-1 حتـــى الدقيقة 
قبـــل األخيرة قبـــل أن يدرك أصحـــاب األرض 

التعادل. وكان الهالل توج قبل نحو أسبوعني 
بلقب الكأس على حســـاب األهلي، ويطمح إلى 

الذهاب بعيدا في البطولة اآلسيوية. 
ويأمل اجليـــش في حتقيق فـــوزه الثاني 
على حســـاب العني للتقدم خطـــوة مهمة نحو 
حجز بطاقـــة التأهـــل إلى دور الــــ16. وحقق 
اجليـــش فـــوزا مهما على منافســـه القوي في 
اجلولة األولـــى باإلمارات وعـــاد بثالث نقاط 
ثمينـــة. ومن املتوقـــع أن تكون املبـــاراة قوية 

ومثيرة خاصة أن اجليش يريد تأكيد فوزه. 
وتبـــدو الظـــروف مهيـــأة أمـــام اجليـــش 
لتكـــرار فوزه رغم اســـتمرار غياب قلب الدفاع 
البرازيلي لوكاس منديز والعب االرتكاز محمد 
مثنانـــي لإلصابـــة، ويعول املدرب الفرنســـي 
صبري ملوشـــي كثيرا على املهاجمني املغربي 
عبدالرزاق حمد اللـــه والبرازيلي رومارينيو. 
وارتفعت معنويـــات العبي اجليش بعد الفوز 
على الوكـــرة والعـــودة إلى وصافـــة الدوري 

القطري. 
ويفتقد العني خدمـــات جناحه الكولومبي 
دانيلـــو إســـبريا بعدما تعـــرض إلصابة قوية 

قبل نحو أسبوعني، وسيكون عمر عبدالرحمن 
يعتمـــد  التـــي  الفنيـــة  األوراق  مقدمـــة  فـــي 
عليهـــا املـــدرب الكرواتي زالتكـــو داليتش مع 
شـــقيقه محمد عبدالرحمن وإبراهيما دياكيه 
والدوليني، حارس املرمى خالد عيسى ومحمد 
فوزي ومحمد أحمد ومهند العنزي وإسماعيل 
أحمد والثنائي البرازيلي دوغالس داينفريس 
وفيليبـــي باســـتوس والكـــوري اجلنوبي لي 
ميونـــغ. وفي املبـــاراة الثانية، يحـــل األهلي 
الســـعودي ضيفـــا علـــى ناســـاف األوزبكـــي 
ســـاعيا إلى جتديد الفوز عليـــه بعد أن تغلب 

عليـــه فـــي اجلولة األولـــى 1-2. 
ويتطلع غوانغجو إيفرغراندي 
الصيني حامل اللقب بإشراف 
مدربـــه البرازيلي لويز فيليبي 

ســـكوالري إلى انطالقـــة جديدة 
فـــي دوري األبطال بعد ســـقوطه 
في فـــخ التعادل علـــى أرضه أمام 

بوهانغ ســـتيلرز الكوري اجلنوبي 
في اجلولـــة األولى، ويحـــل غوانغجو ضيفا 

على سيدني األسترالي.

ــــــة الثانية مــــــن دوري أبطال  تكتمل اجلول
آسيا لكرة القدم، األربعاء، بإجراء لقاءات 
حماسية وقوية تســــــعى من خاللها بعض 
الفــــــرق إلى البحث عــــــن الفوز الثاني على 
غرار اجليش القطري واألهلي السعودي، 
فيما تبحث البقية عن التعويض مثل العني 

واجلزيرة اإلماراتيني. 

المنفذ الوحيد من هنا  

متفرقات

◄ عاد ليبرون جيمس من جديد إلى 
املالعب وسجل 33 نقطة كما تألق 

زميله تريستان تومبسون في الثواني 
األخيرة ليقودا كليفالند كافاليرز إلى 

الفوز على إنديانا بيسرز 96-100 
ضمن منافسات دوري كرة السلة 

األميركي. وكان تايرون 
لوي املدير الفني لكافاليرز 

قد أراح ليبرون جيمس 
خالل املباراة املاضية التي 

انتهت بهزمية الفريق 
أمام مضيفه واشنطن 

ويزاردز 99-113، لكنه 
عاد من جديد ليقود 

الفريق إلى الفوز.

◄ كشف االحتاد السويدي أللعاب 
القوى عن تنّشط بطلة العالم السابقة 
في سباق 1500 م السويدية، اإلثيوبية 
األصل، إبيبا أريغاوي. وجاء الكشف 

عن تنشط أريغاوي، البالغة من العمر 25 
عاما والفائزة بذهبية بطولة العالم لعام 

2013 في الهواء الطلق و2014 داخل قاعة، 
استنادا إلى فحص أجراه االحتاد الدولي 

أللعاب القوى. وأكد االحتاد السويدي 
للعبة على لسان 

أمينه العام ستيفان 
أولسون أنه سيفتح 

حتقيقا كامال في 
هذه القضية، مؤكدا 

قوله ”نرفض أي 
نوع من الغش، 

التنشط.. ال 
نتسامح معه، هذا 

أمر غير مقبول 
على 

اإلطالق“.

◄ أكد احتاد الكرة اجلزائري أن 
السويسري أندريه بيار شورمان املدير 

الفني للمنتخب األوملبي (حتت 23 
عاما) ومساعده عبداحلفيظ تاسفاوت، 

سيحضران قرعة مسابقة كرة القدم 
بأوملبياد ريو دي جانيرو املقررة يوم 14 
أبريل مبلعب ماراكانا. وتأهلت اجلزائر 

لألوملبياد ألول مرة منذ دورة موسكو عام 
1980، بعدما حلت وصيفة وراء نيجيريا 
في بطولة أمم أفريقيا التي جرت نهاية 

العام املاضي 
بالسنغال. وبني 

االحتاد أن املنتخب 
سيسافر يوم 20 

مارس إلى 
سيول ملواجهة 

مضيفه 
منتخب كوريا 
اجلنوبية وديا 

يومي 25 و28 
من ذات الشهر.

غوانغجـــو الصينـــي حامـــل اللقـــب 

لويـــز  البرازيلـــي  مدربـــه  بإشـــراف 

إلـــى  يتطلـــع  ســـكوالري  فيليبـــي 

انطالقة جديدة في دوري األبطال

◄

اســـم النجم رياض محرز (25 عاما) 

أصبـــح من أبرز األســـماء املرشـــحة 

لنيل جائزة أفضل العب في الدوري 

اإلنكليزي املمتاز

◄

«أمـــام هاجـــس النتائج اإليجابية التي نســـعى إلـــى تحقيقها، نريد أيضا الحفـــاظ على هوية 

الرجاء باللعب الجميل والعروض التي يتمناها جمهورنا}.

رشيد الطاوسي
املدير الفني للرجاء البيضاوي املغربي

«االتحـــاد الحالـــي ال يتدخل مطلقا فـــي عمل املدير الفنـــي ملنتخب أســـود الرافدين يحيى 

علوان، بعكس الكالم الذي يثار هنا وهناك وفي بعض أروقة اإلعالم املحلي}.

طارق أحمد
عضو االحتاد العراقي لكرة القدم ورئيس جلنة احلكام

مهمة صعبة لألهلي 

والزمالك محليا

} القاهرة - تســـتأنف عجلة الدوري املصري 
دورانهـــا بلقـــاءات املرحلـــة العشـــرين بعـــد 
فترة توقف قصيرة بســـبب معســـكر املنتخب 
األول وخوضـــه ملبـــاراة ودية أمـــام املنتخب 
البوركيني، اســـتعدادا ملواجهتي نيجيريا في 
25 و29 مـــارس. وتنتظر األهلـــي املتصدر (41 
نقطة) مهمة صعبة أمام بتروجيت الســـادس 
(30 نقطـــة) األربعاء، حيث يســـعى األول إلى 
اســـتعادة نغمة االنتصارات بعد التعثر في 3 
مباريات متتالية بالتعادل أمام طالئع اجليش 

وغزل احمللة واملصري البورسعيدي. 
وتصطدم رغبـــة األهلي بطموح بتروجيت 
الســـادس الطامح إلـــى مواصلـــة انتفاضته 
بقيـــادة مديـــره الفني طلعت يوســـف الذي لم 
يذق طعم اخلســـارة منذ توليـــه اإلدارة الفنية 

للفريق.
وازدادت دوافع العبـــي األهلي في املباراة 
املقبلـــة بخالف املباريات املاضية لرغبتهم في 
حتقيق مطلب املديـــر الفني املؤقت عبدالعزيز 
عبدالشـــافي ”زيـــزو“ بحصـــد نقـــاط املباراة 
الثالث وتســـليم املهمة للمديـــر الفني اجلديد 
الهولنـــدي مارتـــن يول، وبذلك يكـــون األهلي 
متربعا على قمـــة اجلدول بفارق 3 نقاط. ومن 
املنتظر أن تشـــعل متابعـــة الهولندي للمباراة 
مـــن ملعـــب اجليش فـــي برج العـــرب حماس 
الالعبني من أجل تقدمي أوراق اعتمادهم لديه 
خصوصا أنه ســـيتولى القيادة الفنية للفريق 
بدايـــة من مبـــاراة مصر املقاصة فـــي املرحلة 

احلادية والعشرين املقررة السبت.
وعلى ملعب الســـالم، يحل الزمالك الثاني 
وحامـــل اللقـــب (38 نقطة) في ثوبـــه اجلديد 
حتت قيـــادة االســـكتلندي أليكـــس ماكليش، 
ضيفا على اإلنتاج احلربي السابع (28 نقطة) 
في اختبار صعب لقـــوة الفريق املنافس وفي 
ظل ســـعي أصحـــاب األرض إلى االســـتمرار 
في الزحـــف نحو املربع الذهبي بعد سلســـلة 
من النتائج الرائعة. ويدخـــل الزمالك املباراة 
في ظروف جيدة للغاية بســـبب القيادة الفنية 
اجلديدة والتي ستحقق استقرارا فنيا للفريق 
ودوافع جديدة لالعبني بتقدمي أفضل ما لديهم 

للحصول على ثقة املدير الفني اجلديد.

ــاف األوزبكـــي 
ـه بعد أن تغلب 
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◄ أغلق باب الترشح لخوض 
انتخابات مجلس اإلدارة الجديد 
التحاد الكرة اإلماراتي االثنين، 

على ترشيح يوسف السركال رئيس 
االتحاد الحالي ومروان بن غليطة 
رئيس مجلس إدارة نادي النصر، 

للتنافس على مقعد رئاسة االتحاد.

◄ سجل المهاجم المغربي يوسف 

العربي 35 هدفا مع غرناطة خالل 
أربعة مواسم في الليغا، ليتخطى 

رقم بورتا الذي كان قد سجل 34 هدفا 
بقميص الفريق، وهو الرقم الذي ظل 

محافظا عليه حتى 1975.

◄ أقالت إدارة نادي الجيش الملكي 
المغربي، بشكل مفاجئ عزيز الصمدي 

مساعد المدرب البرتغالي جوزي 
روماو، المدير الفني للفريق، وعوضته 

بالعب الفريق السابق عبدالمالك 
العزيز. 

◄ شن أحمد حسام ”ميدو“، المدير 

الفني السابق للزمالك المصري، 
هجوما حادا على المستشار مرتضى 

منصور رئيس النادي، مؤكدا أنه 
أهالوي وسعى إلى تدمير الزمالك 

طوال السنوات الماضية.

◄ فرضت لجنة االنضباط التابعة 
لرابطة دوري المحترفين الجزائري 

عقوبة اإليقاف مباراة واحدة وغرامة 
مالية بقيمة 300 يورو بحق بوعالم 
شارف مدرب نادي اتحاد الحراش 

على خلفية طرده في مباراة فريقه مع 
مضيفه مولودية الجزائر.

◄ يواجه المنتخب الجزائري 
للناشئين (تحت 17 عاما) المنتخبين 
المصري والتونسي وديا، استعدادا 

لمالقاة ليبيا في الدور األول من 
التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

كلوب وبيليغريني وجها لوجه في صراع جديد بالدوري اإلنكليزي
[ توتنهام يأمل في مواصلة السير بخطى ثابتة [ فينغر يتحدث عن مبالغة في انتقاد أرسنال

} لنــدن - يتجـــدد الصـــراع بـــني ليفربـــول 
ومانشســـتر ســـيتي بعد أيام قليلة من حسم 
األخير املواجهة بينهما في نهائي كأس رابطة 
األندية اإلنكليزيـــة احملترفة بركالت الترجيح 
3-1، عندمـــا يتواجهان علـــى ملعب إنفيلد في 
املرحلة الثامنة والعشـــرين من بطولة إنكلترا 

لكرة القدم األربعاء.
وليفربـــول  ســـيتي  مانشســـتر  وخـــاض 
مباراة ماراثونية اســـتمرت أكثر من ساعتني 
وبدا التعب واضحا علـــى الالعبني. وال بديل 
ملانشستر ســـيتي عن الفوز إذا ما أراد البقاء 
في دائرة املنافســـة على اللقب خصوصا بعد 
خســـارته مباراتيه األخيرتني على أرضه أمام 
ليســـتر ســـيتي املتصدر 1-3 ثم أمام توتنهام 

صاحب املركز الثاني 1-2 خارج قواعده.
وال يزال ســـيتي يحارب على جبهة دوري 
أبطال أوروبا أيضا، حيث وضع قدما في ربع 
النهائـــي بعد فوزه ذهابا علـــى دينامو كييف 
األوكرانـــي 3-1 خـــارج ملعبه. أمـــا ليفربول، 
فكان مدربه األملاني يورغن كلوب ميني النفس 
بإحـــراز أول لقـــب له فـــي موســـمه األول مع 
النادي الشمالي العريق، لكن ركالت الترجيح 
لم تبتســـم له ويبقى له الـــدوري األوروبي، إذ 
يواجـــه امتحانـــا صعبا فـــي مواجهة غرميه 

اللدود مانشستر يونايتد في ثمن النهائي.
ويأمل توتنهام الذي يســـير بدوره بخطى 
ثابتـــة نحـــو لقبـــه األول مـــن الســـتينات في 
اخلروج فائزا من الديربي الذي يجمعه بوست 
هام يونايتد، قبل أن يخوض ديربي آخر أكثر 
شراسة مع جاره في شمال لندن أرسنال نهاية 

األسبوع احلالي.
وشـــق توتنهام طريقه نحو املراكز األولى 
مـــن دون ضجـــة وجنـــح مدربـــه األرجنتيني 
الشـــاب ماوريتســـيو بوشـــيتينو في تشكيل 
مجموعـــة متجانســـة بقيادة هـــداف الدوري 
املوسم املاضي هاري كني وضعت الفريق على 
مشـــارف اللقب. ويقول بوشيتينو ”الالعبون 
ســـعداء والبســـمة تعلو وجوههم وهذا األمر 

يســـاعد خصوصا أننا اجتزنا مرحلة صعبة 
جدا مـــن املباريات املتتاليـــة“. وأضاف ”إنها 
أوقـــات مثيرة لنا لكننا فـــي حاجة إلى إراحة 

بعض الالعبني ألنهم متعبون جراء ضغط 
املباريات“.

لقاء رفع المعنويات

يســـتضيف أرســـنال ســـوانزي 
سيتي أحد فرق الوسط، وسيحاول 

مدرب أرسنال الفرنسي أرسني فينغر 
رفـــع معنويـــات العبيه بعد اخلســـارة 

الثقيلـــة التي تعـــرض لهـــا فريقه أمام 
مانشســـتر يونايتـــد الذي أشـــرك أربعة 

العبـــني ال يتخطون العشـــرين بينهم جنم 
املباراة ماركوس راشـــفورد صاحب ثنائية 

في املباراة. وصنف فينغر االنتقادات 
التـــي وجهت إلـــى فريقه بعد 

تعرض حظوظه باملنافســـة 
علـــى لقب الـــدوري املمتاز 
لضربـــة قاســـية بـ“املبالغ 
جدا“.  و“عاطفيـــة  بهـــا“ 

وأصبح أرسنال متخلفا 
ســـيتي  ليســـتر  عـــن 
 5 بفـــارق  املتصـــدر 

نقاط بعد اخلسارة 
أمـــام يونايتد، ما 
يصعب من مهمة 
ته  د ســـتعا ا
الغائب  اللقب 
خزائنـــه  عـــن 

منذ 2004.
ترحم  ولم 

اإلعالم  وسائل 
النـــادي اللندنـــي 

بعد هـــذه اخلســـارة، وقد 
الســـابق  املدرب  وصـــف 
لليفربـــول األســـكتلندي 
غـــرامي ســـونيس، الذي 
يعمـــل حاليـــا كمحلـــل 
الـــدوري،  ملباريـــات 
الفريـــق بـ“الضعيـــف 
ودون نكهة“، فيما قال 
السابق  أرسنال  العب 
بول مورسون إن على 

فينغر االستقالة إذ لم يفز ”املدفعجية“ باللقب 
هذا املوسم.

وعلق فينغـــر على هذه االنتقـــادات قائال 
”أنـــا ال أتفاجـــأ أبـــدا باالنتقـــادات. إنها جزء 
مما تقوم به وســـائل اإلعالم فـــي يومنا هذا. 
جزء من وجهة النظر مبالغ به بعض الشـــيء 
وعاطفـــي لكن يجـــب أن نتعامل مـــع ذلك وال 
أتذمـــر منـــه“. وواصـــل ”ال أريـــد الـــرد على 
االنتقادات الفردية. الناس عاطفيون 
بعض الشـــيء ويجـــب أن نضع 
األمور في نصابهـــا من خالل 
املزيد من التحليل احليادي“، 
مضيفا ”هـــذا النادي محترم 

في كافة أنحاء العالـــم رغم ما يقوله البعض. 
يحق للكل أبداء رأيهم وأنا أستمتع بواقع أن 
الناس مهتمون مبستقبلي. أشكرهم على ذلك. 
لكن في حياتي، طاملا أوليت اهتماما بنفســـي 

ومستقبلي“.
ويخوض أرسنال موقعة مصيرية في عطلة 
نهايـــة األســـبوع احلالي ضد جـــاره اللندني 

توتنهـــام الذي يحتل املركز 
أرســـنال  ويريد  الثانـــي، 

اســـتغالل مبـــاراة 
ســـوانزي سيتي، 

من  األربعـــاء، 
أجل التحضير 

ملـــا ميكن أن يكون لقاء حاســـما فـــي الصراع 
على اللقب. وقـــال فينغر في هذا الصدد ”هذا 
ما نريـــد القيام بـــه. نريد حتويل الســـلبيات 
إلـــى إيجابيـــات محيطة بنا وحتقيـــق املزيد 
من التعاضـــد. ال يجب أن نبالغ. نحن ال نلعب 
مـــن أجل جتنب الهبوط. نحـــن نلعب من أجل 
الصـــراع علـــى اللقب ولهذا الســـبب يجب أن 

نضع االنتقادات في املكان املناسب“.

ضربة موجعة

قال املدرب أرســـني فينغر إن العب الوسط 
أليكس أوكسليد تشامبرلني سيغيب ملدة تصل 
إلى ثمانية أســـابيع بسبب إصابة في الركبة، 
لكنـــه ســـيكون جاهزا للمشـــاركة فـــي بطولة 
أوروبا لكرة القدم 2016 وبقية موســـم الدوري 
اإلنكليـــزي املمتـــاز لعـــدم حاجتـــه للخضوع 

جلراحة. 
ويعانـــي الالعـــب الدولـــي اإلنكليزي من 
إصابة غيـــر محددة بعـــد اصطدامه بخافيير 
ماســـكيرانو العب برشـــلونة خالل خســـارة 
أرسنال 2-0 في دوري أبطال أوروبا األسبوع 

املاضي.
وقـــال فينغـــر ”ســـيغيب عـــن املالعب من 
ســـتة إلى ثمانية أســـابيع لكنه ليس بحاجة 
جلراحـــة. كنـــا نخشـــى ذلك بعد رؤية أشـــعة 
الرنني املغناطيسي لكن في النهاية هذه أخبار 

إيجابية“. 
وبعودتـــه فـــي منتصف أبريل ســـيحصل 
تشـــامبرلني على وقت كاف الســـتعادة لياقته 
قبل انطـــالق بطولة أوروبا التي ســـتقام في 
الفترة من العاشـــر من يونيو إلى العاشر من 
يوليـــو حيث ســـتلعب إنكلترا فـــي املجموعة 

الثانية بجانب روسيا وويلز وسلوفاكيا.
وغـــاب الالعب البالغ مـــن العمر 22 عاما 
عن اخلســـارة 3-2 أمام مانشستر يونايتد 
فـــي أولد ترافورد، األحـــد، وهي نتيجة 
بخمس  اللندنـــي  الفريـــق  أبعـــدت 
نقـــاط خلف ليســـتر ســـيتي 
املتصدر قبـــل 11 مباراة 
املوســـم.  نهاية  على 
وفـــي املباريـــات 
يلتقي  األخرى، 
فيال  أســـتون 
مـــع إيفرتون، 
وبورمنوث مع 
 ، ن ثمبتو و ســـا
ونوريتش ســـيتي مع تشلسي، وسندرالند مع 
كيســـتال باالس، وستوك سيتي مع نيوكاسل، 

ومانشستر يونايتد مع واتفورد. 

إنفانتينو: من الضروري تنظيم أفضل مونديالين في روسيا وقطر
} زوريــخ - أكـــد الرئيـــس اجلديـــد لالحتاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا) السويســـري جاني 
إنفانتينو أنه بات مـــن الضروري اآلن تنظيم 
أفضل نســـختني لكأس العالم في التاريخ في 

روسيا 2018 وقطر 2022. 
وقـــال إنفانتينـــو ”في ما يتعلق بروســـيا 
وقطر، فقـــد مت اتخاذ القرارات من قبل اللجنة 
التنفيذيـــة عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ أثيرت 
الكثير من الشـــائعات واالتهامات والضجة“.  
لكنه أضاف ”أمـــا اآلن، فمن الضروري تنظيم 
أفضل نســـختني من كأس العالـــم في التاريخ  
في روســـيا 2018 وفي قطر عام 2022“. وحتقق 
الســـلطات القضائية السويســـرية في ظروف 
منح روســـيا وقطر حق اســـتضافة مونديالي 
2018 و2022 وســـط ادعـــاءات بوجود عمليات 

رشوة.
مـــن ناحية أخـــرى دعا البحريني الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم رئيس االحتاد اآلسياوي 
لكرة القـــدم إلى الوحدة إلعـــادة بناء االحتاد 
الدولـــي، مجـــددا التزامه التام بدعم مســـيرة 
اإلصالحـــات في الفيفا والعمـــل بكل قوة على 
ترســـيخ قيم الشـــفافية والنزاهة في املنظمة 

الدولية. 
وقال الشيخ سلمان في رسالة وجهها إلى 
الرئيـــس اجلديد للفيفا وإلـــى أعضاء اللجنة 

التنفيذية ورؤساء وأعضاء اللجان التنفيذية 
فـــي االحتـــادات القارية ورؤســـاء االحتادات 
الوطنيـــة بعد تبنـــي اإلصالحـــات وانتخاب 
رئيـــس جديد ”ّإننـــي أدعم رئيـــس الفيفا في 
مهمتـــه الراميـــة لتطبيـــق اإلصالحـــات فـــي 

االحتاد الدولي“. 
وأكد ”أن هذه اإلصالحات متثل فقط بداية 
رحلة طويلة من العمل الشـــاق واملثمر والذي 
يســـتدعي تضافر كل اجلهود من أجل ترجمة 
تلـــك اإلصالحات إلـــى واقع ملمـــوس يكرس 
الشفافية والنزاهة في االحتاد الدولي، وكذلك 

االحتادات الوطنية األعضاء“.
وتابـــع ”املرحلـــة املقبلة تســـتدعي وجود 
تغييـــر حقيقي فـــي االحتاد الدولـــي من أجل 
اســـتعادة ثقـــة واحترام عشـــاق اللعبة، نحن 
نحمـــل مســـؤولية جماعيـــة لضمـــان حتقيق 
اإلصالحـــات بأســـرع وقت ممكن، كـــي نتمكن 
من حماية صورة الفيفا وتفعيل إسهاماته في 
رسم مالمح املستقبل املشرق للكرة العاملية“. 

واعتمـــدت اجلمعيـــة العموميـــة لالحتاد 
الدولـــي اإلصالحـــات قبل عمليـــة التصويت 
النتخاب رئيس جديد والتي أســـفرت عن فوز 
إنفانتينو على الشـــيخ ســـلمان فـــي اجلولة 
الثانيـــة بواقع 115 صوتـــا مقابل 88. وأضاف 
رئيس االحتاد اآلســـياوي ”أنـــا واثق من أنه 

ومن خالل العمل عن قرب وبالتشاور املشترك، 
فإننـــا ســـنكون قادرين على حتقيـــق األفضل 
للفيفـــا وإعادة الوحـــدة املطلوبـــة، لقد أكدت 

بالفعل لرئيس االحتاد الدولي أنني ســـأدعمه 
مـــن أجل حتقيق هذا الهـــدف، وأنا واثق أنكم 

ستنضمون إلي في هذه املهمة“.

تعيش منافســــــات اجلولة الـ28 للدوري اإلنكليزي لكرة القدم، على وقع مواجهة ثأرية بني 
مانشستر ســــــيتي وليفربول، بعد 48 ساعة فقط من املباراة التي جمعت بينهما في كأس 

رابطة احملترفني اإلنكليزية.

ال أريـــد الـــرد على ل 
ردية. الناس عاطفيون
نضع ن
خالل
يادي“،
محترم

توتنهـــام الذي يحتل املركز 
أرســـنال ويريد  الثانـــي، 

اســـتغالل مبـــاراة 
ســـوانزي سيتي،

من  األربعـــاء، 
أجل التحضير

نضع االنتقادات في املكان املناس

ضربة موجعة

قال املدرب أرســـني فينغر إن
سيغ أليكس أوكسليد تشامبرلني
إلى ثمانية أســـابيع بسبب إصا
لكنـــه ســـيكون جاهزا للمشـــارك
2016 وبقية مو أوروبا لكرة القدم
اإلنكليـــزي املمتـــاز لعـــدم حاج

جلراحة.
ويعانـــي الالعـــب الدولـــي
إصابة غيـــر محددة بعـــد اصط
برشـــلونة خ العب ماســـكيرانو
أرسنال 2-0 في دوري أبطال أو

املاضي.
وقـــال فينغـــر ”ســـيغيب عـ
ســـتة إلى ثمانية أســـابيع لكنه
جلراحـــة. كنـــا نخشـــى ذلك بعد
الرنني املغناطيسي لكن في النها

إيجابية“.
وبعودتـــه فـــي منتصف أبر
على وقت كاف الس تشـــامبرلني
قبل انطـــالق بطولة أوروبا التي
الفترة من العاشـــر من يونيو إل
يوليـــو حيث ســـتلعب إنكلترا ف
الثانية بجانب روسيا وويلز وس
وغـــاب الالعب البالغ مـــن
أمام مانش عن اخلســـارة 2-3
فـــي أولد ترافورد، األحـــد
اللن الفريـــق  أبعـــدت 
نقـــاط خلف ليس
املتصدر قب
نه على 
وفـ
األ

و
س
ونوريتش ســـيتي مع تشلسي،
كيســـتال باالس، وستوك سيتي
ومانشستر يونايتد مع واتفورد

◄ سيكشف االتحاد األوروبي لكرة 

القدم، الجمعة، عن الخليفة المؤقت 
ألمينه العام السويسري-اإليطالي 

جاني إينفانتينو الذي انتخب رئيسا 
لالتحاد الدولي ”فيفا“.

◄ تتنافس كبار األندية األوروبية 
على الفوز بخدمات جيمس رودريغيز، 

نجم الفريق األول لكرة القدم بنادي 
ريال مدريد األسباني. وال يتحمل 

تشكيل ريال مدريد وجود رودريغيز 
وإيسكو في آن واحد، وهو ما يعني 

رحيل أحدهما.

◄ أعلنت إدارة نادي تشيلسي أن 
العب الوسط روبن لوفتوس تشيك 

وقع عقدا جديدا سيبقيه مع النادي 
حتى 2021. وخاض لوفتوس تشيك 

(20 عاما) مباراته األولى ضد 
سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال 

أوروبا الموسم الماضي.

◄ وقع محمد بيشيتش عقدا جديدا 
مع نادي إيفرتون اإلنكليزي لخمسة 
أعوام ونصف العام. وانضم الالعب 
البوسني الدولي إليفرتون قادما من 

فرينسفاروش المجري في يوليو 
2014 وشارك في 40 مباراة مع الفريق 

بجميع المسابقات.

◄ تعرض الرس بيندر العب وسط 
نادي باير ليفركوزن األلماني لكرة 

القدم لتمزق في عضالت الفخذ 
سيبعده عن المالعب لمدة أسبوعين، 

لينضم إلى قائمة المصابين في 
الفريق. وتضم قائمة المصابين في 

ليفركوزن بابادوبولوس وكامبل 
وأومير وكيسلينغ وتشارلز.

◄ خرجت اإليطالية روبرتا فينتشي 

واأللمانية أنيكا بيك المصنفتان 
أولى ورابعة من الدور األول لدورة 
كوااللمبور الدولية لكرة المضرب 

البالغة جوائزها 250 ألف دوالر.

باختصار

تصل  ملــدة  سيغيب  تشامبرلني 

لكنه سيكون  أسابيع،  ثمانية  إلى 

جاهزا للمشاركة في بطولة أوروبا 

2016 وبقية موسم الدوري

◄
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جاهزون لكل التحديات

«سواء كان فارق النقاط بيننا وبني يوفنتوس أكثر أو أقل فاألمر يعني نفس الشيء، ال 

يمكننا التفكير في مواكبة اليوفي في وضعهم الحالي».

  ماوريتسيو ساري 
املدير الفني لفريق نابولي اإليطالي

«ال يجب تسليط الضوء على هذا الالعب أو ذاك، أداء الفريق ككل كان جيدا، ولكن هذا 

ال يمنعنا من الثناء على راشفورد لقد استعاد لنا كبرياء مانشستر».

خوان ماتا
العب وسط نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي

تحديات كبيرة تنتظرها كأس أوروبا 2016
} باريــس - تواجـــه كأس أوروبـــا 2016 لكرة 
القدم املقررة في فرنســـا من 10 يونيو إلى 10 
يوليـــو املقبلني حتديات كبيـــرة، وحتديدا من 
الناحيتني السياســـية واألمنية وذلك قبل 100 
يـــوم على انطـــالق البطولة القاريـــة. ذلك ألن 
االعتداءات التي شـــهدتها العاصمة الفرنسية 
في نوفمبر 2015 جعلت املخاطر األمنية كبيرة 
جدا وبالتالي فإن اإلجـــراءات األمنية حلماية 
البعثات الرياضية وأنصار اللعبة حتتاج إلى 
نشـــر عدد كبير من قوات الشـــرطة في أماكن 

إقامة املباريات ومحيطها.
وبـــدأ املنظمون مشـــاورات مـــع اجلهات 
األمنيـــة لوضـــع اخلطـــة الالزمـــة، فـــي هذا 
اإلطار قال رئيـــس اللجنة املنظمة جاك المبير 

”نتعاون بشـــكل كبير مع السلطات األمنية في 
البالد وحتديدا في مـــا يتعلق بأمن املالعب“. 
وبالعـــودة إلـــى املســـتطيل األخضـــر، فـــإن 
الســـؤال الذي يطرح هو: هل سيلعب املنتخب 
الفرنســـي صاحـــب األرض مـــن دون مهاجمه 
كرمي بنزمية املتورط بفضيحـــة ابتزاز؟ وكان 
قاضي التحقيق سمح لبنزمية مبواجهة زميل 
فالبوينـــا مبفعول فـــوري رغم جلـــوء النيابة 

العامة إلى االستئناف.
يبقى قرار عـــودة بنزمية إلى املنتخب بيد 
رئيس االحتاد الفرنسي للعبة نويل لوغرايت، 
علما بأن مدرب املنتخب ديدييه ديشـــان اعتبر 
التطـــورات القضائية األخيـــرة بأنها اخلطوة 

األولى نحو عودة بنزمية إلى املنتخب.

منتخبات أخرى عريقة تعاني من الشكوك 
مـــن بينها إنكلتـــرا التي يعانـــي قائدها واين 
روني مـــن إصابة فـــي ركبته ســـتبعده حتى 
منتصـــف الشـــهر املقبل، واألمـــر ينطبق على 
أملانيـــا حيث يغيب قطـــب الدفاع في صفوفها 

جيروم بواتنغ حتى أواخر أبريل. 
كما أن املانشـــافت يعاني مـــن عدم وجود 
قلب هجـــوم صريح بعد اعتزال ميروســـالف 
كلـــوزه أفضل هداف في نهائيات كأس العالم. 
أما أســـبانيا، فلم يتأقلم في صفوفها املهاجم 
البرازيلي األصل دييغو كوستا، في حني يبدو 
املهاجمان ســـولدادو ونيغريـــدو بعيدين عن 
مستواهما، وال يبدو إيكر كاسيايس واثقا من 
تواجده بني اخلشـــبات الثالث في ظل التألق 

الكبيـــر حلـــارس مانشســـتر يونايتـــد دافيد 
دي خيـــا. بدورها، تعاني إيطاليا من مشـــكلة 
فـــي خـــط الهجـــوم، فاملهاجم األســـمر ماريو 
بالوتيلـــي غائب عن األنظار وهـــو الذي تألق 
فـــي كأس أوروبـــا 2012 خصوصـــا في نصف 
النهائي عندما ســـجل هدفـــي فريقه في مرمى 
أملانيا وساهم في بلوغه املباراة النهائية، أما 
املهاجمون احلاليون زازا وغراتسيانو بيللي 

وإيدير فال ميلكون املستوى الدولي.
في املقابل، يتســـاءل البعض عن املستوى 
الذي ســـتظهر بـــه بلجيكا خصوصـــا في ظل 
التراجع الكبير لنجمها إدين هازار الذي سجل 
3 أهداف في 34 مباراة هذا املوسم في مختلف 

املسابقات في صفوف البلوز.

بني ألنهم متعبون جراء ضضضغضغطط

معنويات
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} طرابلــس (لبنــان)  – افتتـــح األحد املاضي 
مقهـــى ثقافي جديد يجمع أبناء طائفتني طاملا 
عرف عنهمـــا التنافـــر واالختالف فـــي لبنان 
حتديدا في شـــارع ســـوريا الذي كان يوما ما 
جبهـــة أو خـــط مواجهة يفصل بـــني منطقتي 

جبل محسن وباب التبانة املتصارعتني.
ويهدف مشـــروع مقهى ”قهوتنا“ إلى جمع 
أفراد طائفتي العلوية والســـنة في لبنان على 
طاولة واحـــدة عن طريق الفن والثقافة لتبادل 

األفكار بعيدا عن العنف واحلقد.
وأسســـت مقهى ”قهوتنـــا“ جمعية مارش 
األهليـــة اللبنانية التي ســـبق لهـــا أن أنتجت 
مســـرحية ”حـــب وحـــرب ع الســـطح“ التـــي 
مثلها شـــبان من جبل محســـن وبـــاب التبانة 
واملســـتوحاة مـــن حياتهـــم اليوميـــة التـــي 
عاشوها خالل االشـــتباكات بأسلوب كوميدي 
في محاولـــة لتجاوز خالفـــات املاضي بينهم 

والتي نكأتها احلرب األهلية السورية.
وســـاهمت ليا بارودي مؤسســـة ورئيسة 
جمعية مارش في إعداد املســـرحية وتأسيس 

املقهى.
وقالـــت ليـــا إن ”هذا املشـــروع هو مبثابة 
استمرارية ملشروع سابق أطلقته اجلمعية منذ 
سنة، شـــجعنا من خالله أهالي منطقتي جبل 
محســـن وباب التبانة على املشاركة في إنتاج 
مسرحية مستوحاة من حياتهم اليومية بهدف 
جتاوز اخلالفات والصراعات الطائفية بينهم. 
وانتقلوا من أعداء إلى أصدقاء وحتى ممثلني. 
أردنا أن ننشر رسالة سالم بني اللبنانيني وفي 

العالم من خالل الفن والثقافة“.
وأضافت ”إن مشـــكلة املنطقة األساســـية 
اقتصادية أكثر مما هي مشـــكلة أيديولوجية. 
فالشـــباب يلجأون في مرحلة معينة من العمر 
إلى العنـــف وحتى مرات إلـــى التطرف، ليس 
بالضرورة ألســـباب أيديولوجية لكن ببساطة 
ألنهم يعيشـــون داخل بيئة فقيرة يجتمع فيها 
الظلم بالبـــؤس والتهميش. ففكرنا في اففتاح 

مقهى يجمع الشـــباب لتبادل األفكار ويشـــكل 
مردودا ماديا للبعض منهم في نفس الوقت“.

وبينمـــا رحـــب بعـــض ســـكان املنطقتني 
الُسنية (باب التبانة) والعلوية (جبل محسن) 
مبشـــروع املســـرحية آنذاك فقد اتهم البعض 
ممـــن مثلـــوا فيهـــا باخليانـــة. لكن مشـــروع 
”قهوتنـــا“ قوبل بالكثير من اإلشـــادة بعد أكثر 

من عام على حتقيق السالم في طرابلس.
وقـــال موظـــف اجتماعي في بـــاب التبانة 
يدعـــى أحمد املـــرج ”إن مشـــروع املقهى مهم 
بالنســـبة إلـــى املنطقتـــني املنكوبتـــني. فكرة 

اجلمعيـــة تعزز التواصل وهـــي تقوم بأعمال 
وإجنـــازات مهمة وناجحة جـــدا تعجز الدولة 
اللبنانيـــة عـــن القيـــام بها في ظـــل الظروف 

الصعبة التي تعيشها البالد“.
وذكـــر تقريـــر عـــن الفقـــر أصدرتـــه األمم 
املتحدة في يناير 2015 أن نحو 57 في املئة من 
ســـكان مدينة طرابلس اللبنانية صنفوا بأنهم 

”محرومون“.
وسلط املمثل اللبناني ميشال أبو سليمان 
الضوء على أهمية املسرحية باعتبارها وسيلة 
للعالج بالدراما، موضحا أن املقهى سيواصل 

هذا املســـار. وقال ”نحن قمنا بجلسة الختيار 
وتوزيـــع األدوار علـــى عـــدد من الشـــباب من 

اجلبل ومن التبانة للمشاركة في املسرحية“.
وتفاقـــم التوتر بني منطقتي جبل محســـن 
وباب التبانة عندما تفجر الصراع عبر احلدود 
في ســـوريا واضعا حكومة الرئيس السوري 
فـــي مواجهة  وهو علـــوي –  بشـــار األســـد – 
معارضني يغلب عليهم الُسنة. وحتول التوتر 
إلى أعمال عنف شـــديد سقط فيها ضحايا في 
بعض األحيان. لكن الوضع في طرابلس حاليا 

يخيم عليه الهدوء منذ أكثر من عام.
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} كنت أنوي الكتابة عن اعتزال شـــيرين 
عبدالوهاب الغناء وهي في أوج العطاء، 
أو عن مواهـــب  أطفال ”ذي فويس كيدز“ 
الذين شـــعرت بأنهم كانـــوا كبارا قبل أن 
تتراجع بهم خطـــوات العمر نحو طفولة 
اســـتثنائية، أو عـــن اإلعالمـــي توفيـــق 
عكاشـــة الذي تقـــرر التحقيـــق معه بعد 
اكتشـــاف مؤشـــرات على تزويره شهادة 
الدكتوراه التي يقدم بها نفسه في اإلعالم 
والسياسة واملجتمع، ورمبا عن اإلعالمية 
ريهام ســـعيد التي صدر في شأنها حكم 

بالسجن ملدة عام ونصف العام.
كنت أنوي الكتابـــة عن فتوى حترمي 
الشـــطرجن، أو عن أكـــداس القمامة التي 
زحفـــت علـــى طرابلـــس بعـــد أن عجزت 
حكومـــة اإلخوان عن دفـــع رواتب العمال 
منذ أربعة أشـــهر، ورمبا عن قرار تونس 
بإعـــادة متثال الرئيس األســـبق احلبيب 
بورقيبـــة إلى قلـــب العاصمـــة وفي ذات 
الشـــارع الذي ال يزال يحمل اســـمه برغم 
موقف اإلســـالميني منـــه، أو عن وضعية 
الشـــاعر الكبيـــر مظفر النـــواب احلرجة 
والتـــي أثارت بعض حمـــرة اخلجل لدى 
أصحـــاب القـــرار فـــي بغداد فقـــرروا أن 

تتكفل احلكومة مبصاريف عالجه.
كثيـــرة هـــي املواضيـــع التـــي كانت 
الروائـــي  قضيـــة  ولكـــن  تتجاذبنـــي، 
واملـــدّون املصـــري أحمـــد  والصحافـــي 
ناجـــي القابـــع حاليـــا خلـــف القضبان 
بســـبب نص أدبي وبتهمة خدش احلياء 
العام ســـيطرت على تفكيـــري، فنحن رغم 
كل ما ندعيه من حتـــّرر وحتّضر وتفاعل 
مـــع العصـــر وانفتاح علـــى العالم وعلى 
مكاســـب اإلنسانية فيه، ال نزال خاضعني 
لقوانني قروسطية يفترض أن الزمن عّفى 
عليها، وال نزال نحاصر اإلبداع، ونحارب 
اخليـــال، ونكّفر التفكير، ونـــزدري الفن، 
ونخـــاف مـــن اجلمال فنخفيه، ونخشـــى 
مـــن عقبات ضحكـــة عميقـــة، ونحّقر من 
شـــأن احلـــب والغـــزل واجلنـــس، فـــإذا 
وردت صـــورة فنية تتعلق بهذا الشـــأن، 
وجد صاحبها نفســـه ســـواء كان شاعرا 
أو روائيـــا أو رســـاما أو مســـرحيا وراء 
القضبـــان كما حدث مع أحمد ناجي الذي 
حكم عليه بالســـجن ملدة عامني، بســـبب 
فصل مـــن روايتـــه اجلديدة ”اســـتخدام 
احلياة“ نشـــرته صحيفـــة ”أخبار األدب“ 

قبل عامني.
ويبـــدو أن ورقة مـــن اجلريدة وقعت 
في يد محام من محاميي احلســـبة، فقرأ  
بعض الفقرات ورأى فيها خدشـــا للحياء 
العـــام الـــذي ميثلـــه هـــو والكثيـــر ممن 
يعتقدون أنفســـهم أوصياء على املجتمع 
والذوق واألخالق، واســـتنتج أن الكاتب 
يروي قصصا حقيقية عاشـــها ويجب أن 
يحاكـــم عليهـــا، ثم كتب دعـــوى قضائية 
علـــى ورقة عادية وأرســـلها إلـــى النائب 
العام لتنطلق القضيـــة التي جّرت مبدعا 
شـــابا إلى اسفلت السجن مع عتاة القتلة 

واللصوص وجتار املخدرات.
هذه القضية ليست األولى ولن تكون 
األخيـــرة، وقبلها مت جّر مئـــات املبدعني 
إلى احملاكم، وبعدها ســـيتكرر املشهد إن 
لم حتذف فصول القانون املقيدة لإلبداع، 
وأعتقـــد أن الدســـتور املصـــري اجلديد 
يحتـــاج إلى اإلســـراع فـــي ترجمته إلى 
قوانني تقطع مع احلسبة ومع احملاسبات 
على اخليال أو الرؤية أو املوقف الفكري.

سجني الخيال

صباح العرب

الحبيب األسود

قهوتنا تجمع العلويين والسنة على طاولة واحدة في طرابلس
مشــــــروع مقهى ثقافي بدأ يبث األمل من 
جديد في قلوب ســــــكان منطقتني في مدينة 
طرابلس بشمال لبنان متحاربتني سياسيا 
وأيديولوجيا بعد أن أصبح املكان يجمعهم 
للتحاور ولتنظيم مناسبات ثقافية تخصهم 

بعيدا عن الطائفية التي تفتك بالبالد.

الثقافة تسقط الحواجز في {خط تماس}

} هيوســتون - فـــي إطـــار دراســـة جلامعة 
هيوســـنت األميركيـــة يضـــع املدمنـــون علـــى 
رؤوســـهم جهازا للواقـــع االفتراضي يجعلهم 
يتوغلـــون فـــي ”مغـــارة الهيرويـــن“ ممـــا قد 

يساعدهم على اخلروج من دائرة اإلدمان.
ويدخـــل الباحثـــون املدمنـــني إلـــى حفل 
افتراضـــي في منـــزل مليء باحملفـــزات التي 
تنشـــط االحتياج إلـــى املخـــدرات لتدريب من 
يعاني من اإلدمان على أن يفعل ذلك في العالم 

احلقيقي.
وقـــال الباحثـــون إن محـــاكاة البيئة التي 
ينتشر فيها الهيروين واحلفل الذي يتم خالله 
استنشاق وتعاطي املخدر باحلقن تطلبت نحو 

عام كامل لتحقيق أكبر قدر من الواقعية.
وتستخدم الدراســـة التي أجريت في كلية 
العمـــل االجتماعي التابعة جلامعة هيوســـنت 
نظاما مزودا بثماني كاميرات تعمل باألشـــعة 
حتت احلمراء جتســـد البيئة ثالثيـــة األبعاد 
باحلجـــم الطبيعي ميكن للمشـــاركني التعامل 
معها في غرفة للواقع االفتراضي أطلق عليها 

اسم ”مغارة الهيروين“.
كل تفاصيل املشهد علبة البيتسا املفتوحة 
فـــي احلديقـــة اخللفيـــة وإلى جوارهـــا نقود 
ووالعة سجائر تنشـــط اإلحساس واالشتياق 

إلى الهيروين.

وقـــال باتريـــك بوردنيـــك عميـــد األبحاث 
املناوب وأحد املشرفني على الدراسة ”النظرية 
التقليدية تقول إننا نعيد املرضى إلى جتارب 
ســـابقة لكن في إطار متغير. هم يعرفون أنهم 
في مركز للعالج وأنه ال توجد مخدرات. نحتاج 
إلـــى أن نضع املرضى في بيئة حقيقية للواقع 
االفتراضـــي وجنعلهـــم يشـــعرون أنهم هناك 
ومعهم املخدر وفي وسط اإلغراء لنحصل على 

صورة أوضح ونحسن طرق التدخل“.
وأظهرت بيانات دراســـات ســـابقة للواقع 
االفتراضـــي علـــى أنـــواع أخرى مـــن اإلدمان 
مثل الســـجائر أن املشـــاركني يشـــعرون بقدر 
أكبر من الثقة فـــي النفس ملواجهة اإلغراء في 
الواقـــع احلقيقـــي بعـــد أن يتعلمـــوا مهارات 

املقاومة.
االفتراضـــي  الواقـــع  تقنيـــة  أن  يذكـــر 
أثبتـــت فائدتها فـــي معاجلة حـــاالت اخلوف 
واضطرابات ما بعد الصدمة وتعمل العديد من 
شركات التقنية على االستثمار بشكل أكبر في 
هذا املجال، من بينها غوغل التي اســـتحوذت 
على شركة "ثرايف أوديو" املتخصصة في بناء 
أنظمـــة لتوليد األصوات "احليزية"، أي إصدار 
األصوات بحيث يســـمعها املســـتخدم كأن كل 
صـــوت منها صادر من مـــكان مخصص داخل 

احليز االفتراضي.

الهنـــدي  اجليـــش  أمـــر   – بيهــار (الهنــد)   {
املرشـــحني لاللتحاق بصفوفه في والية بيهار 
(شـــرق) بخلع مالبســـهم والبقاء بسراويلهم 
الداخلية إلجـــراء امتحان خطي، وذلك لتفادي 
عمليات الغش، بحســـب ما أفادت به صحيفة 
هندية. ونشرت صحيفة ”ذي إنديان إكسبرس“ 
صـــورة للعشـــرات من الرجـــال بســـراويلهم 
الداخلية وهم متربعون على األرض وبعضهم 
يضع ورقة االمتحان على الفخذ حتت إشراف 

مسؤول بالزي العسكري.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــدر في اجليش 
قولـــه إن هذا القرار اجلذري قد اتخذ ”لكســـب 
الوقت“ خالل تفتيش املرشـــحني الذين تخطى 

عددهم األلف لهذه املسابقة.

وأقر أحد املشـــاركني في االمتحان ”لم يكن 
باليد حيلة وامتثلنا للتعليمات حتى لو كانت 

تبدو لنا غريبة“.
ورفض ناطق باســـم اجليش في نيودلهي 
التعليق على املوضـــوع. وقد أدت عملية غش 
واســـعة النطاق إلى توقيف نحو ألف شخص 
من املرشـــحني لالنضام إلى صفوف الشـــرطة 

العام املاضي في الوالية عينها.
وكثيرة هي عمليات الغش التي يتم الكشف 
عنهـــا فـــي الهند، ال ســـيما تلك التـــي ترتكب 
للحصول على عالمات جيـــدة في االمتحانات 

النهائية أو احلصول على وظيفة عامة.
وتطال هذه املشـــكلة خصوصا والية بيهار 

الفقيرة التي تشهد كثافة سكانية كبيرة.

مغارة هيروين افتراضية لمعالجة المدمنين

امتحانات الجيش الهندي دون مالبس تفاديا للغش

رغم األمطار الغزيرة وغياب الدعوات الرسمية، توجه متتبعو آخر 

الصيحات إلى ميالنو اإليطالية خالل أسبوع الموضة الذي تسلط فيه 

األضواء أيضا على موضة الشارع
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