
} عــامن – تعهد العاهل األردني امللك عبدالله 
برد قاس  الثانـــي تنظيم ”الدولة اإلســـالمية“ 

بعد إعدام الطيار معاذ الكساسبة.
وقـــال امللك عبدالله الثانـــي ”إننا نخوض 
هـــذه احلرب حلماية عقيدتنا وقيمنا ومبادئنا 
اإلنسانية وإن حربنا ألجلها ستكون بال هوادة 
وسنكون باملرصاد لزمرة املجرمني ونضربهم 

في عقر دارهم“.
وأشـــاد امللـــك بـ“موقف املجتمـــع الدولي 
الداعـــم واملســـاند لـــألردن فـــي التعامـــل مع 
هذا اخلطـــر، ودوره في احلـــرب الدائرة ضد 
اإلرهـــاب، التـــي هـــي حـــرب العالـــم العربي 

واإلسالمي أجمع“.
وجـــاءت تصريحات العاهـــل األردني بعد 
يوم من نشـــر التنظيم املتشدد لتسجيل فيديو 

يظهر حرق الطيار األردني األسير حيا.
وقطع امللك عبدالله الثاني زيارته للواليات 
املتحـــدة التي توجه إليهـــا االثنني، عائدا إلى 
بالده بعد ســـماع النبأ، واحتشـــد نحو ثالثة 
آالف شـــخص قرب مطار امللكـــة علياء الدولي 
(30 كلم جنوب عمان) الســـتقباله، وقد اجتمع 
فور وصوله مع كبار املسؤولني وقادة األجهزة 
األمنيـــة في القيـــادة العامة للقوات املســـلحة 

لتدارس اخلطوات الضرورية.

وفـــي أولى خطواتها، أعلنـــت عمان إعدام 
االنتحارية العراقية ســـاجدة الريشاوي التي 
طالـــب التنظيـــم املتشـــدد بإطالق ســـراحها، 
والعراقي زياد الكربولي املنتمي إلى القاعدة، 
بعـــد إعالن التنظيم تصفية الكساســـبة حرقا 

في صورة تتنافى مع كل القيم.
ولـــم تقـــف ردود الفعل الدوليـــة الصادرة 
عـــن دول ومنظمات وشـــخصيات من مختلف 
القـــارات عند برقيات التعـــازي والتعاطف مع 
األردن، بل شددت على االستمرار في مواجهة 

تنظيم داعش حتى هزميته.
وقالـــت املمثلـــة العليا لألمن والسياســـة 
فريديريـــكا  األوروبـــي  لالحتـــاد  اخلارجيـــة 
موغرينـــي إن مقتـــل الكساســـبة ”مثـــال على 

فقدان داعش أبسط القيم اإلنسانية“.
واشارت إلى أن االحتاد األوروبي ”مصمم 
على تعبئة كل الوســـائل املتاحة لديه حملاربة 

اإلرهاب“.
ونـــدد رئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميرون بإقدام داعش على قتل ”الكساســـبة“ 
حرقـــا، مســـتهجنا، ”اجلرمية الشـــنيعة التي 
ُارتكبـــت من قبـــل إرهابي داعـــش الهمجيني، 
وهـــذه التصرفـــات القاســـية مـــن اإلرهابيني 

ستقوي عزميتنا“.

وقال البيـــت األبيض إن الرئيس األميركي 
باراك أوباما أكد للملك األردني عبدالله الثاني 
أن مقتل الكساســـبة ”سيشد من عزم املجتمع 

الدولي لتدمير داعش“.
التعـــاون  ملنظمـــة  العـــام  األمـــني  وأدان 
اإلســـالمي إياد أمني مدنـــي اجلرمية، مضيفا 
أن ”داعش“ أقدم على قتل الكساســـبة، ”دومنا 
اعتبار ملا أقره اإلســـالم من حقوق لألسرى أو 
التفات ملـــا التقت عليه اإلنســـانية جمعاء من 

شرائع للحرب واألسر“.
واستنكر شـــيخ األزهر أحمد الطيب حرق 

الكساسبة، واصفا إياه بالـ“لعمل اإلرهابي“.
وفي مقابل التعاطف الدولي الواســـع مع 
األردن فـــي مواجهة اجلرمية البشـــعة، عملت 
مواقـــع مقربـــة من اإلخـــوان املســـلمني على 
التقليـــل مـــن جرمية اخلـــرق التـــي تتناقض 

تناقضا صارخا مع تعاليم الدين اإلسالمي.
وســـخر القيـــادي اإلخواني وجـــدي غنيم 
من وصف الطيار الكساســـبة بالشـــهيد ومن 
املهمـــة التي كان يقوم بها، وهرب إلى املقارنة 
بـــني جرمية داعش واملواجهات التي متت بني 
السلطات املصرية واإلخوان في أحداث رابعة.

} لنــدن – ذكـــرت مصادر صحفيـــة أن اململكة 
العربية الســـعودية تســـعى إلى الضغط على 
الرئيـــس الروســـي فالدميير بوتني مســـتغلة 
نفوذهـــا الكبير في ســـوق النفـــط العاملية من 

أجل التخلي عن دعمه لنظام األسد.
وأشارت املصادر إلى أن املسعى السعودي 
ســـيتم مقابـــل التفاوض على بـــذل جهود في 

اجتاه إعادة رفع أسعار النفط.
وأميركيون  ســـعوديون  مســـؤولون  وقال 
إن الريـــاض دخلـــت فـــي محادثات مباشـــرة 
مـــع موســـكو منذ أشـــهر، وتوقعـــوا أن تثمر 
احملادثـــات عـــن اختراق سياســـي في املوقف 

الروسي من األزمة في سوريا.
ومـــن غيـــر الواضح إلى أي مـــدى وصلت 
احملادثـــات بـــني اجلانبـــني، لكـــن صحيفـــة 
”نيويورك تاميز“ األميركية نقلت عن مسؤولني 
أميركيني قولهم إن السعوديني يعتقدون أنهم 
يتمتعـــون مبا يكفـــي من التأثيـــر على بوتني 
بالنظر إلى قدرتهم على تعديل اجتاه أســـعار 

النفط من خالل خفض اإلنتاج.

وبوتـــني، الـــذي قال فـــي وقت ســـابق إنه 
يفضـــل التعايش مـــع املصاعـــب االقتصادية 
على أن يســـتجيب للضغوط اخلارجية لتغيير 
سياســـاته، مازال يصعد مـــن تداخالت بالده 
في أوكرانيا رغم تشـــديد العقوبات األميركية 
واألوروبية على روسيا، ويصر أيضا على دعم 
األســـد الذي ينظر إليه باعتباره أحد املصدات 

الرئيسية للتشدد في املنطقة.
وقـــال دبلوماســـي ســـعودي، طلـــب عدم 
الكشف عن هويته، إنه ال يرى أي أسباب تدعو 
السعودية إلى التراجع عن مساعيها للتوصل 
إلى اتفاق بخصوص احلرب في ســـوريا ”إذا 

ما كان النفط جديرا بأن يتحول إلى حل“.
ويعد حدوث أي تغير في املوقف الروســـي 
جتاه األســـد مبثابة اخلط األول في إعادة دفع 
الكفاءة السياســـية فـــي العالـــم للعثور على 

مخرج من األزمة.
وميكـــن أن يقـــود التغييـــر إلى تشـــجيع 
الســـعوديني علـــى املضي قدما في اســـتغالل 

النفط في أهداف أبعد من ذلك.

ويقول محللون إن الهدف التالي ســـيكون 
املفاوضـــات الغربية مـــع إيران حـــول ملفها 
النووي، وإذا جنحت هذه االستراتيجية فإنها 

قد تتمدد إلى محاصرة النفوذ اإليراني.
وقال املســـؤولون السعوديون في أكثر من 
مناســـبة إن أسعار النفط تخضع فقط للعرض 
والطلب في الســـوق الدولية، وإن الرياض لن 
تســـمح بأن تؤثر األوضاع اجليوسياسية في 

املنطقة على أجندتها االقتصادية.
لكنهم شـــددوا في الوقت نفسه على أنه ال 
مانع من حتقيق بعض املكاسب الدبلوماسية 
من وراء االستفادة من استراتيجيتهم احلالية 
التـــي تعتمد علـــى اإلبقاء على أســـعار النفط 
منخفضـــة، ومن بني هذه املكاســـب التفاوض 
خللـــق معادلة جديـــدة ال يكون األســـد ضمن 

أطرافها في سوريا.
العاصمـــة  زار  املاضـــي،  نوفمبـــر  وفـــي 
الروســـية وفـــد مـــن الســـعودية. وقـــال أحد 
املســـؤولني في اإلدارة األميركية إن املباحثات 
التـــي أجراها الوفد مع املســـؤولني الروس لم 

تكن األخيرة ولكنها استمرت منذ ذلك الوقت، 
رغم وفاة العاهل الســـعودي امللك عبدالله بن 

عبدالعزيز في 23 يناير املاضي.
وقال الســـيناتور األميركي عن والية ماين 
أنغـــوس كينغ، الـــذي عاد لتوه مـــن الرياض، 
”(الســـعوديون) يتمتعـــون بنفـــوذ شـــامل“، 
وأضـــاف ”لديهم مســـاحة للمنـــاورة أكبر من 
اآلخريـــن. املوقف كمـــن ميتلك مليـــون دوالر 

وآخر يعيش كل يوم بيومه“.
ويبـــدو أن كينـــغ علـــى حق، فقـــد وصلت 
الســـعودية  العربيـــة  اململكـــة  احتياطـــات 
املســـتثمرة فـــي أصول خارج البـــالد إلى 733 
مليار دوالر. وتستطيع الرياض االعتماد على 
هذه األصول لسنوات قادمة دون التعرض إلى 

أي هزات مفاجئـــة، وهي رفاهية تفتقر كل من 
موســـكو وطهران إليها، مثلهمـــا مثل منتجي 

النفط الصخري في أميركا الشمالية.
وهذه ليســـت املرة األولى التي يدخل فيها 
الســـعوديون في مفاوضات جدية مع الروس 
حـــول األزمة الســـورية، لكن الفـــارق يبقى أن 
أسعار النفط خالل املفاوضات السابقة لم تكن 

بهذا املستوى من التراجع.
ويقول مراقبون إن التأثير الفعلي للرياض 
يتوقف على مدى جديـــة التدهور االقتصادي 

الذي تعاني موسكو من وطأته.
اخلبيـــر  غـــاوز،  غريغـــوري  ويشـــرح 
املتخصص في شـــؤون الشـــرق األوســـط في 
مدرسة بوش للخدمات احلكومية والعامة في 
جامعة تكســـاس، أبعاد العالقة بني اجلانبني 
قائـــال ”إذا كان الروس يعانون إلى درجة أنهم 
أصبحـــوا في حاجـــة عاجلة إلى رفع أســـعار 
النفط، فإن السعوديني في موقع جيد إلجبارهم 

على دفع ثمن جيوسياسي من أجل ذلك“.
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[ تضامن دولي واسع مع األردن بعد إعدام الطيار الكساسبة
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} صنعاء – قالت مصـــادر مّطلعة إن القيادات 
احلوثية عملت ما في وســـعها إلغراء أحزاب 
اللقاء املشترك مقابل القبول بصيغة سياسية 
وفاقية تســـمح للحوثيني باخلـــروج من عنق 
الزجاجـــة التي وضعـــوا فيها أنفســـهم بعد 
قرارهم بإمهال الفرقاء السياســـيني ثالثة أيام 

قبل إعالن قرارات ”ثورية“.
وانتهـــت مهلة األيام الثالثة مســـاء أمس 
دون أن يتوصـــل الفرقـــاء إلـــى صيغة ترضي 
اجلميع، وهو ما يعّبد الطريق أمام اإلجراءات 
االســـتثنائية التي لوح باتخاذها احلوثيون، 
لكن املصادر السابقة كشفت أن قيادة اجلماعة 
الشـــيعية حتاول الفـــكاك من ورطة اســـتالم 

السلطة التي أوقعت فيها نفسها.
وبدأ احلمـــاس الذي ولدتـــه االنتصارات 
العســـكرية ينطفـــئ فـــي صـــدور احلوثيني، 
فالنصـــر العســـكري ســـهل، لكن االســـتمرار 
بالســـيطرة أمر صعب في ظل تعدد اخلصوم 
وتشـــابك املصالـــح بـــني األحـــزاب والقبائل 

والقاعدة.
وكان آخر اخلســـارات هو افتراق املصالح 
مع الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح الذي 
اســـتفاد احلوثيون من شبكة عالقاته ونفوذه 
خاصة في املؤسسة العسكرية واألمنية، وهو 

نفسه قد يكون اخلصم القادم.
لكن التخوف احلوثي األكبر هو من العجز 
عن قيادة البالد بعد اســـتقالة الرئيس عبدربه 
منصور هادي وحكومة خالد بحاح، واإلحراج 
ال يقـــف عند غياب الكوادر واخلبرات وانعدام 
البرامـــج، وإمنا ميتد إلى العالقات اخلارجية 
التي هي شـــريان مفصلي ألي ســـلطة ذلك أن 
اليمن يعيش على القروض والدعم اخلارجي.

وفشلت الضغوط التي مارسها احلوثيون 
علـــى األحزاب للقبـــول بحل وفاقـــي ولو كان 
احلوثـــي  جماعـــة  أن  وتســـرب  فضفاضـــا، 
طالبـــت بإدمـــاج 20 ألفـــا مـــن مقاتليهـــا في 
اجليـــش وأجهـــزة األمن كدفعة أولـــى، مقابل 
القبول بترتيبات أمنيـــة جديدة في العاصمة 

ومحيطها.
لكـــن الضغـــوط احلوثيـــة علـــى األحزاب 
قوبلت بضغـــوط أخرى، فقد شـــهدت أحزاب 
اللقاء املشترك حالة انقسام نتيجة انسحاب

احلزب الوحدوي
الناصري، وتصاعد موجة االحتجاجات داخل 
حـــزب التجمـــع اليمنـــي لإلصـــالح (إخوان) 

واحلزب االشتراكي.
وقام شباب غاضبون من احلزبني صباح 

أمس بإغالق املقرات الرئيسة للحزبني في 
العاصمة صنعـــاء للتعبير عن رفضهم ملا 

أسموه منح الشرعية لالنقالب من خالل 
التفـــاوض مع منفذيه، في إشـــارة إلى 

رضوخ قادة احلزبـــني إلمالءات احلوثيني في 
احلـــوار الذي يرعـــاه املبعـــوث الدولي لليمن 

جمال بنعمر.
وكانـــت مصـــادر إعالمية قـــد حتدثت عن 
اتفاق لتســـليم مقرات اإلصالح التي ســـيطر 
عليهـــا احلوثيون منذ دخـــول صنعاء إضافة 
إلى إطالق بعض شـــباب احلزب املعتقلني في 
الســـجون احلوثية، غير أن هذا اإلعالن أجج 
حالـــة الرفض لدى قواعد احلـــزب ألي تقارب 
مع احلوثيني أو منحهم طوق جناة بشـــرعنة 

احتاللهم ملؤسسات الدولة.
وعلـــى الرغم مـــن تبعات أي قـــرار حوثي 
منفرد إال أن مصـــادر مطلعة، أكدت لـ“العرب“ 
أن احلوثيني في حال فشـــلوا في مترير اتفاق 
يلبي شروطهم سيعمدون إلى املضي قدما في 

مغامرتهم من خالل صبغها بطابع ثوري.
ويجد احلوثيون أنفسهم بني فكي الكماشة 
التي صنعوها حيث ســـيضعف تراجعهم عن 
املهلـــة دون اللجـــوء إلى اخليـــارات الثورية 
موقفهم، كما أن إقدامهم على تشـــكيل مجلس 
رئاســـي وهيئة انتقالية تقـــوم بدور احلكومة 

سيكون مبثابة انتحار سياسي.
وتكمـــن ورطة احلوثيني بحســـب مراقبني 
في حال انقضاضهم على السلطة بشكل علني 
وفي منأى عن القوى السياســـية والشـــرعية 
الدستورية في التداعيات الداخلية واإلقليمية 
التي قد تتسبب في انهيار كلي للوضع األمني 

والسياسي واالقتصادي الهش في البالد.
وســـتجد القبائل واجلماعات التي تواجه 
احلوثيني في احملافظات غطاء مناسبا خلوض 
احلـــرب مع ”االنقالبيني“، كما ستتســـع رقعة 

التأييد الشعبي للقاعدة واحلراك اجلنوبي.
ويتوقع أن جتتمع كل القوى السياسية في 
املشـــهد اليمني مبا فيها حزب الرئيس صالح 
في جبهة واحدة ملواجهة احلوثيني وتنبئ أي 
مغامرة حوثية بانهيار كامل لالقتصاد اليمني 
نتيجـــة العزلـــة اإلقليمية وقطع املســـاعدات 
الدولية، وهو األمر الذي هدد به سفراء الدول 
الراعية للمبادرة اخلليجية، إضافة إلى حتمية 
ضـــخ  تدفـــق  توقـــف 
محافظات  من  النفط 
وحضرموت  مـــأرب 
ال  التـــي  وشـــبوة 
احلوثيـــون  يتمتـــع 
بـــأي نفـــوذ يذكـــر 

فيها.

الحوثيون في ورطة.. االنقالب 
يفضي إلى عزلة محلية وإقليمية

تفاصيل أخرى ص ٦ 
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الراعية للمبادرة اخلليجية، إضافة إلى حتمية
ضـــخ تدفـــق  توقـــف 
محافظات من  النفط 
وحضرموت مـــأرب 
ال التـــي وشـــبوة 
احلوثيـــون يتمتـــع 
نفـــوذ يذكـــر بـــأي

فيها.



} الربــاط - نفى عبداإلله ابـــن كيران رئيس 
الحكومـــة المغربيـــة، اتهامـــات للمعارضـــة، 
لالنتخابـــات“،  باالســـتعداد  بـ“االســـتفراد 
مشـــددا على أن حكومته قامت بإعداد ”حزمة 
بـ“مقاربة  من مشـــاريع قوانين االنتخابـــات“ 
قائمة على التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين 
السياســـيين، وفـــق خارطـــة طريـــق واضحة 

ومضبوطة“.
وبـــدأ جدل بيـــن كتـــل المعارضـــة وبين 
الحكومـــة حيـــال ظـــروف إعـــداد االنتخابات 
البلدية (المحلية) وســـط اتهامـــات للحكومة 
باتخاذ  و“االســـتفراد  التحكـــم“  بـ“ممارســـة 
القـــرارات“، فيما تـــرد الحكومة بـــأن ”بابها 
مفتـــوح للجميع“. وفـــي نفس الســـياق، أكد 
كريـــم غالب عضو البرلمـــان المغربي وعضو 

اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل المعارض، 
أن الحكومـــة ال تتعامل مع مقترحات القوانين 
التـــي تتقدم بهـــا المعارضة بجديـــة وتحاول 

تغيبها عن جلسات البرلمان.
وأفـــاد غـــالب، فـــي تصريحـــات ســـابقة 
الترويـــج  تحـــاول  الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“ 
لصورة ســـلبية عن المعارضـــة التي تعتبرها 

تعرقل عملها ال غير.
وشـــّدد على أنها ”ال تعتـــرف بالمعارضة 
كطرف محوري في التوازنات السياسية، كما 
يؤكد عليه الدســـتور في فصله العاشـــر الذي 

يخول لها دورا مؤسساتيا“.
وفي ســـياق متصل، أعلن ابـــن كيران عن 
تأجيل موعد االنتخابات إلى شـــهر ســـبتمبر 

المقبل، بعد أن كان موعدها في شهر يونيو.

جاء ذلك خالل الجلســـة الشهرية لألسئلة 
للحكومـــة  العامـــة  بالسياســـات  المتعلقـــة 
التي انعقـــدت، أمـــس األول، بمجلس النواب 
حـــول موضوع االنتخابـــات، حيث أكد رئيس 
الحكومـــة أن وزيـــر الداخليـــة محمد حصاد 
أبلغه بأن ”جل األحزاب السياسية، باستثناء 
حزبين، طلبـــت تأجيل هـــذه االنتخابات وقد 

استجبنا لذلك“.
وأكـــد ابـــن كيـــران أن حكومته ســـتكون 
حريصـــة على التـــزام الحياد فـــي كل مراحله 
”غايتهـــا فـــي ذلك تحقيق شـــروط المنافســـة 
الحـــرة، دون تمييـــز بين األحـــزاب“، وهو ما 
اســـتبعده العديد من السياسّيين الذي أفادوا 
بأن الحكومة تنتهج سياسة أحادية وال يمكن 

لها أن تكون محايدة.

وقالـــت زينـــب قيـــوح عضـــو البرلمـــان 
المغربي عن الفريق االستقاللي في تصريحات 
لـ“العـــرب“: تأجيـــل موعـــد االنتخابـــات كان 
قـــرارا البـــد منه، ألنـــه البد من الوقـــوف عند 
بعـــض التراجعات فـــي ما يتعلـــق بالقوانين 
االنتخابية، خاصـــة فيما يتعلـــق بالجهوية، 
التي ال نجد في مشـــروع القانون الذي جاءت 

به الحكومة أثرا لما جاء به الدستور.

} اجلزائــر - نفــــى عبداملالــــك ســــالل رئيس 
الوزراء اجلزائري، على هامش جلسة اختتام 
أشغال الدورة اخلريفية للغرفة العليا للبرملان 
(مجلس األمــــة)، وجود أي تعديل حكومي في 
األفــــق، وهــــو التصريح الذي يطــــرح بإحلاح 
مسألة االنسجام داخل معســــكر السلطة، في 
ظــــل التضارب الذي طفا إلى الســــطح بشــــأن 
التعديــــل احلكومي، حيث ســــبق لألمني العام 
حلزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، 
أن أكــــد على وجود تعديل حكومي في القريب 

العاجل.
وأكدت مصــــادر مطلعة لـ“العرب“ أن ملف 
التعديــــل موجــــود علــــى مكتــــب الرئيس في 
قصــــر املرادية منذ أســــابيع، لكن ترددا يحيط 
باملسألة بســــبب التجاذبات املشــــتعلة داخل 
أجنحة الســــلطة، خاصة بني رئيــــس الوزراء 

والرجل األول في احلزب احلاكم.
وأضافــــت املصــــادر أن معطيــــات كثيــــرة 
تراكمت على كاهل السلطة، مما يدفعها لضخ 
دمــــاء جديدة فــــي أوصالها مــــن أجل احلفاظ 

على موقعها في املشــــهد العام، وبات جلوؤها 
لتجديــــد احلكومــــة محتوما، خاصــــة في ظل 
وأزمة  املتناميــــة،  االجتماعية  االحتجاجــــات 
تهــــاوي أســــعار النفط في األســــواق الدولية، 
والرفض الشــــعبي ملشــــروع اســــتغالل الغاز 

الصخري.
يشــــار إلى أن آخر تعديــــل حكومي أجراه 
الرئيــــس اجلزائري عبدالعزيــــز بوتفليقة كان 
يــــوم 5 مايو 2014، بعد إعــــادة انتخابه لوالية 
رابعة في انتخابات الرئاســــة التي جرت شهر 

أبريل املاضي.
وجــــدد بوتفليقة خالل التعديــــل الثقة في 
رئيس الوزراء احلالي، كما اســــتثنى وزارات 
الســــيادة مثــــل الداخليــــة واخلارجيــــة مــــن 

التعديل.
ويقــــود ســــالل احلكومــــة اجلزائرية منذ 
سبتمبر 2012، كما كان مديرا حلملة بوتفليقة 

في انتخابات الرئاسة لعامي 2009 و2014.
ورجحــــت مصادر حزبية لوســــائل اإلعالم 
احملليــــة أن يكون ”التعديــــل احلكومي جزئيا 
ويشــــمل عــــددا قليال من الــــوزارات فقط“، ألن 
األمــــر يتعلق بتعديل حكومــــي وليس بتغيير 
حكومــــي، مــــا يعني بقاء ســــالل علــــى رأس 

اجلهاز التنفيذي.
وتتعــــارض هــــذه التخمينات مــــع املوقف 
الرســــمي لســــعداني الّذي طالب في أكثر من 
مناســــبة بأحقيــــة احلــــزب صاحــــب األغلبية 

البرملانية في رئاسة احلكومة.
ويدافع الرجل األول في جبهة التحرير عن 
هذه األطروحة، إذ لم يكتــــف فقط باالحتجاج 
علــــى تعيني رئيس للــــوزراء من خارج احلزب 
احلاكــــم بل أكــــد على ضــــرورة إدراج ذلك في 

التعديل الدستوري املنتظر.
ويعّد اخلالف غير املعلن بني عمار سعداني 
وعبداملالــــك ســــالل أحد أوجــــه االرتباك الذي 
تعيشــــه احلكومة اجلزائرية، ّمما ســــاهم في 

توتير األجـــواء وتصعيد األزمة السياسية.
ففي ســــابقة مــــن نوعها أصدر ســــعداني 

فــــي العــــام املاضــــي، تصريحــــات نارية ضّد 
رئيس الــــوزراء حيث وصفه فيهــــا بـ“الالعب 
وطالبــــه بـ“االلتزام  الســــيئ فــــي السياســــة“ 
مبهامه احلكومية“، ورغم جتاهل ســــالل لهذه 
التصريحــــات إّال أن املشــــاحنات واخلالفــــات 
تصاعدت بني الطرفني دون أن يتّم تصدير ذلك 

إلى العلن، حسب ما أكدته مصادر إعالمية.
ويــــرى مراقبــــون أن اإلعالن عــــن اعتزام 
بوتفليقــــة القيام بالتعديل الــــوزاري قد أّجج 
الصــــراع بــــني أجنحة الســــلطة، داعــــني إلى 
النظر بتمعن لصراع القوى الضاربة، ســــواء 
داخل حــــزب جبهة التحرير الوطنية، أو قصر 

املرادية.
إمكانية عودة  ورّجحت مصادر لـ“العرب“ 

أحمد أويحي لتســــيير الطاقــــم اجلديد، نظير 
مميــــزات الرجل في إدارة امللفات احلساســــة 
وخصوصياتــــه البراغماتيــــة التــــي تفضــــل 
الواقعيــــة وعــــدم االنســــياق وراء اخلطــــاب 
الشعبوي، وهي املواصفات التي تبحث عنها 
السلطة في الظرف الراهن ملواجهة أزمة النفط 

وتراجع مداخيل البالد.
وأضافــــت أن عبداملالك ســــالل مت تخييره 
بني رئاســــة الغرفــــة العليا للبرملــــان ( مجلس 

األمة ) أو رئاسة املجلس الدستوري.
وقالــــت مصادرنا إن ”الســــلطة تتجه إلى 
إدماج عدد من احلقائــــب الوزارية في حقائب 
موحــــدة، كما هــــو الشــــأن بالنســــبة للثقافة 
العمرانيــــة  والتهيئــــة  والســــكن  واإلعــــالم، 

البحــــري،  والصيــــد  والفالحــــة  واملدينــــة، 
والصناعة واالســــتثمار، واالقتصاد واملالية.. 
وغيرهــــا. إلــــى جانــــب اســــتحداث حقائــــب 
جديدة تضطلــــع بتنمية الهضــــاب واجلنوب 

والعاصمة“.
ويعد وزير الداخليــــة واجلماعات احمللية 
طيــــب بلعيز، أبرز املغادريــــن للحكومة والذي 
تذكر مصادرنا بشــــأنه ”أن التيار لم يعد مير 
بينه وبــــني صاحب القرار اخلفي ( الشــــقيق 
واملستشــــار ســــعيد بوتفليقة )، ويتم تهميش 
الرجــــل منذ أشــــهر ومت تســــجيله الالفت في 

املجلس الوزاري املصغر املنعقد مؤخرا“.
كما ينتظر االســــتغناء عــــن خدمات وزير 

النقل عمار غول والتجارة عمارة بن يونس.
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◄ أعلن عمر حمدان المتحدث 
باسم المؤتمر الوطني العام 

المنتهية واليته، أن المؤتمر اتفق 
مع رئيس بعثة األمم المتحدة 

للدعم في ليبيا برناردينو ليون 
على أن تعقد الجولة المقبلة من 

الحوار قريبا في ليبيا.

◄ قتل 11 جنديا من قوات الجيش 
الموالية لمجلس النواب الليبي 

المعترف به دوليا، في معارك ضد 
إسالميين بالقرب من مدينة درنة 

(شرق).

◄ أفادت تقارير إخبارية أن 
جماعة إرهابية قتلت إثنين من 

عناصر قوات األمن التابعة لوزارة 
الدفاع الجزائرية بمطعم في بلدة 
العجيبة شرق محافظة البويرة، 

التي تقع على مسافة 95 كيلومترا 
شرق الجزائر.

◄ دعت هيئة المتابعة والتنسيق 
للمعارضة الجزائرية إلى مسيرات 

وتجمعات في كامل مدن البالد 
يوم 24 فبراير الحالي، للدعوة 

إلى الحفاظ على السيادة 
الوطنية والتنديد باستغالل الغاز 

الصخري.

◄ رصدت الواليات المتحدة 
األميركية مليونا وثالثمئة ألف 

دوالر كمساعدة مالية للجزائر، في 
إطار برنامج التدريب والتعليم 
العسكريين، بفارق طفيف عن 

تخصيص العام الماضي والذي 
بلغ مليونا وثالثمئة وستة 

وأربعين ألف دوالر.

◄ أكد أسامة محجوب حسن، 
القائم بأعمال سفارة السودان 

ه تم تشديد الحراسة  لدى ليبيا، أنَّ
على مقر السفارة بمنطقة قرقارش 

في طرابلس.

املعارضة املغربية تتهم ابن كيران باالستفراد بالحكمباختصار

املرزوقي في عزلة سياسية بعد رفض مقربني منه االنضمام إلى {شعب املواطنني}

تجاذبات سياسية تعطل ملف التعديل الحكومي في الجزائر
[ سالل ينفي التعديل وسعداني يؤكده  [ أحمد أويحي أبرز المرشحين لقيادة الحكومة في نسختها الجديدة

التعديل الحكومي أجج الصراع بني رجال بوتفليقة

تترّقب الساحة السياســــــية في اجلزائر حدوث تعديل وزاري قد يشمل رأس احلكومة التي 
ــــــني واخلبراء أكدوا أن  ــــــه لذلك إّال أن العديد من املراقب يقودها عبداملالك ســــــالل، ورغم نفي
التعديل احلكومي ســــــيتّم في أقرب اآلجال الحتواء األزمة السياســــــية املتفاقمة وضخ دماء 

جديدة في احلكومة.

{حكومتنـــا ال تســـتفرد باالســـتعداد لالنتخابـــات، فقـــد قمنـــا 

بإعداد حزمة من مشـــاريع قوانين االنتخابات بمقاربة قائمة على 

التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين}.

عبداإلله ابن كيران
رئيس احلكومة املغربية

{الحكومة قد قطعت أشـــواطا كبيرة في مجابهة اإلرهاب غير 

أن الخطـــر مازال مســـتمرا، فقـــد أحبطت قـــوات األمن عملية 

تفجيرية بالعاصمة وألقت القبض على متشددين}.

لطفي بن جدو 
وزير الداخلية في حكومة تصريف األعمال التونسية

{الحـــل فـــي ليبيـــا يكمن فـــي المحادثـــات الجارية فـــي جنيف، 

وعلى المجتمع الدولي أن يتماســـك ويتوحـــد لمحاربة اإلرهاب 

والتطرف في أي مكان}.

جينا أبركرومبي وينستانلي
سفيرة الواليات املتحدة في مالطا

} تونــس - اعتبـــرت دوائر مقربة من الرئيس 
التونسي السابق املنصف املرزوقي أن ”حراك 
شـــعب املواطنني“ الذي أعلن عن تأسيسه منذ 
مدة محكوم بالفشل، ألن العديد من السياسيني 

رفضوا االنخراط فيه.
وأفـــادت أن املرزوقـــي يعـــّول علـــى حزب 
التيـــار الدميقراطـــي حملمـــد عبو الـــذي كان 
أمينا عاما حلزب املؤمتر من أجل اجلمهورية 
شـــريك النهضة فـــي احلكومة الســـابقة، كي 
يدعمـــه لكن العديـــد من املعطيات تشـــير إلى 
وجـــود اعتراضات شـــديدة من داخـــل التيار 
الدميقراطـــي علـــى الســـير في هـــذا االجتاه 
،معتبـــرة أن خـــط حزبهـــم يختلف عـــن رؤية 

املرزوقي السياسية.
وال يتوقف رفض هذا احلراك على قيادات 
التيار الدميقراطي بـــل إن العديد من الوجوه 
والشـــخصيات الوطنيـــة رفضـــت االنخـــراط 
فيه، حيث أكدت مصـــادر عديدة رفض الكاتب 
والسياســـي الصافـــي ســـعيد مثـــال دعـــوة 
املرزوقي لالنضمـــام إلى حراكه باإلضافة إلى 
رفـــض العديد من األطراف السياســـية املمثلة 
داخـــل املجلس النيابي مثل ”حركة الشـــعب“ 

وبعض املستقلني لفكرة التحالف معه. 
يشار إلى أن املرزوقي بعد خروجه من قصر 
قرطاج عقد العديد من اللقـــاءات التحضيرية 
التي وصفـــت بأنها لم تكـــن ناجحة، حيث لم 
يســـتطع أن يحرك خالل هـــذه الفترة األطراف 

السياسية القريبة منه ويستثمرها في حراكه، 
بل يذهب متابعون للسياسة التونسية إلى أن 
أغلب الداعمني له هم من قواعد حركة النهضة 
وقـــد انتهـــت عالقتهم بـــه بعد إعـــالن نتائج 

االنتخابات.
وفي محاولة للسير في ذات الطريق، أصدر 
املرزوقي بيانا أعلن فيه عن ميثاق حراكه وحدد 
يوم 20 مارس القادم لعقد مؤمتره، في محاولة 
لتقنني حتركاته وهيكلتهـــا، وحاول املرزوقي 
ربط تاريـــخ هذا املؤمتر بأهم ذكرى في تاريخ 
البالد وهي ذكرى االستقالل الستثمار األهمية 

التاريخية والسياسية لهذا احلدث.
غير أن املتابعني واملالحظني يعتبرون أنه 
ال جديد في امليثاق الذي أطلقه، بالنظر إلى أن 
فحواه هـــو مجرد تكرار ملـــا تقوله جل القوى 
السياســـية فـــي تونـــس، بل يتجاهـــل البيان 
أن حـــراك شـــعب املواطنني هو جـــزء يتحمل 
املســـؤولية عن الفترة املاضية باعتباره فرعا 

من فروع الترويكا احلاكمة سابقا.
وعلى عكس مـــا ذهب إليه املرزوقي في أن 
آفاق حراكه السياســـي واعدة ومبّشـــرة، أكد 
العديد مـــن احملللني أنه لن يكون لهذا احلراك 
مستقبل كبير، الســـيما وأنه يضم في صفوفه 

إلى حّد اآلن أحزابا ال متلك ثقال سياسيا.
ويســـعى املرزوقـــي مـــن خـــالل تكوينـــه 
لهذا احلـــراك السياســـي، إّبان خســـارته في 
االنتخابـــات الرئاســـية، إلى أن يكـــون العبا 

أساســـيا وقيادّيا بارزا يتزّعم صّف املعارضة، 
وقـــد اعتبـــر مراقبـــون أن فشـــله في تســـيير 
مؤسســـة الرئاســـة لن يثنيه عن اعتبار نفسه 
في هذه املرحلة ”زعيما سياســـيا فّذا بأفكاره 
وبرامجـــه“ وهـــو مـــا جعلـــه يتنّكـــر للنتائج 

الرسمية وال يقوم مبراجعات لتقييم أدائه.
وأكدت تقارير إخبارية أن املرزوقي، يحاول 
جاهـــدا إقناع بعـــض قيادّيي حركـــة النهضة 

اإلسالمية املنشقني عنها أو الرافضني لبعض 
قراراتها باالنضمام إلى مبادرته.

وأثارت دعوة املرزوقي هذه غضب العديد 
من القيادات في حركة النهضة وعلى رأســـها 
راشـــد الغنوشـــي الّذي اعتبر، في تصريحات 
ســـابقة، أن قواعده لن تغّيـــر انتماءاتها ولن 
تلتحق باحلـــراك اجلديد ألن دعمها للمزروقي 

كان في االنتخابات الرئاسية ال غير.

كريم غالب:

الحكومة ال تعترف 

بالمعارضة كطرف في 

التوازنات السياسية

حراك املرزوقي يتصدع قبل أن ينطلق

اتجاهات السلطة في التعديل

تعديل حكومي جزئي  يشمل عددا 
قليال من الوزارات

رئيســــا  أويحــــي  أحمــــد  تعيــــني 
للوزراء عوضا عن عبداملالك سالل
إدماج عــــدد من احلقائب الوزارية 

في حقائب موحدة
استحداث حقائب جديدة تضطلع 

بتنمية الهضاب واجلنوب
إعفاء الطيب بلعيز وزير الداخلية 

احلالي من مهامه
ترقية املديــــر العام لألمن الوطني 
اللــــواء عبدالغني هامــــل ملنصب 

وزير الداخلية

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄
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قضية «شريط الفتنة» في 

الكويت ترتد على مثيرها

} الكويــت - أصـــدر النائب العـــام الكويتي 
أمرا إلدارة أمن الدولة باستدعاء الشيخ أحمد 
الفهد، وهـــو من أفراد األســـرة احلاكمة، على 
خلفية البالغ املقدم من قبله بخصوص شريط 
فيديـــو قال إّن به أدّلة على توّرط شـــخصيات 
كويتيـــة مرموقة في قضايا متـــّس أمن الدولة 
وأميـــر البالد، وفي غســـيل أموال ورشـــاوى 
للسلطة القضائية، موّجها االتهام حتديدا إلى 
رئيس الوزراء الســـابق الشـــيخ ناصر احملمد 
ورئيس مجلس األّمة السابق جاسم اخلرافي.

واشـــتهرت القضيـــة فـــي الكويت باســـم 
”شـــريط الفتنة“. وقد قـــام جهاز أمـــن الدولة 
باســـتدعاء الشـــيخ أحمد الفهـــد الذي حضر 
مـــع محاميـــه ومثـــل للتحقيق بعـــد أن قامت 
النيابة باستدعائه األسبوع املاضي الستكمال 

التحقيق في نفس القضية.
وأّشرت إحالة الشيخ الفهد إلى أمن الدولة 
إلى حتّول األخير من وضع الشاكي إلى وضع 
املتهـــم أو محل الشـــبهة فـــي القضيـــة التي 
يكتنفها الغمـــوض بفعل التكتم عليها، وحظر 
النشر املفروض بشأنها، وأيضا بفعل امتناع 
طرفهـــا الثاني املّدعـــى عليه وكذلـــك اجلهاز 
القضائي ممثال بالنيابة العامة عن التصريح 
مبا يســـتجد حولها، ما يجعل الشـــيخ الفهد 

ومحاميه املصدر الوحيد لألخبار حولها.
وتعد هذه القضّية مـــن أهم القضايا التي 
حقق فيها القضاء الكويتي بســـبب ثقل حجم 
الشـــاكي واملّدعى عليهم على حّد سواء، فضال 
عن مكانة بعض شهودها مثل وزير اخلارجية 

السابق الشيخ محمد الصباح.
وتوّقعت بعـــض املصادر أن يكون ســـبب 
إحالة الشـــيخ الفهـــد جلهاز أمـــن الدولة هو 
التحقيق بشـــأن املصدر الذي حصل منه على 
التسجيل، حيث ظهر الشيخ الفهد إعالميا في 
أكثر من مناســـبة للحديث عن الشـــريط بشكل 
مفصـــل أحيانا دون اإلشـــارة إلى مصدره. بل 
إنه أجاب في إحدى املرات بأنه ليس من املهم 
معرفة مصدر التســـجيالت وإّمنا املهم معرفة 
صحتها مـــن عدمها. وجلأ الشـــيخ الفهد إلى 
قاضـــي حتكيـــم في سويســـرا إلثبـــات صحة 
التســـجيالت وحصل على وثائق من احملكمة 

تثبت صحتها على حد قوله.
يذكر أن القضية بدأت عندما أحضر الشيخ 
أحمد الفهد ألمير الكويت تسجيالت بالصوت 
والصـــورة تتعلق برئيســـي مجلـــس الوزراء 
واألمة الســـابقني وقال إنهـــا تتضمن مؤامرة 
على النظام. وبنـــاء على ذلك أمره أمير البالد 
بتسليم الشـــريط إلى رئيس الوزراء، كما أمر 
بتشـــكيل جلنة للتحقيق فـــي املوضوع. إال أن 
الشـــيخ الفهد احتفظ بنسخة من التسجيالت 
وذهـــب بهـــا إلـــى النيابـــة العامـــة الكويتية 
والقضـــاء السويســـري. كما وضـــع القضية 
حتـــت أضواء اإلعالم مثيـــرا ضّجة حولها ما 
حدا بالسلطات إلى إقرار حظر للنشر حولها.

شـــخصيات  شـــكاوى  تتواتـــر   - بغــداد   {
سياســـية عراقية من وجـــود دوائر نافذة في 
الســـلطة متنـــع إحـــداث تغييرات سياســـية 
جوهريـــة تقطـــع مع فتـــرة ســـابقة وضعت 
البلد على شـــفا احلرب األهليـــة، وأفضت به 
إلى حالة من من شـــبه اإلفـــالس االقتصادي 
واالنهيار العســـكري انتهت بسيطرة تنظيم 

داعش على أجزاء واسعة من البالد.
وتشـــير أصابـــع االتهام بشـــكل مباشـــر 
إلـــى رئيس الوزراء الســـابق نـــوري املالكي 
الـــذي يقول منتقدوه إنه مـــازال يحتفظ بقدر 
مـــن النفوذ يســـتخدمه في تضييـــق اخلناق 
على خلفه حيدر العبـــادي ومينعه من تنفيذ 
مـــا تعّهد به من إصالحـــات، خصوصا جلهة 
إنهـــاء مظاهر التهميش على أســـاس طائفي 

دفعا باجتاه حتقيق املصاحلة الوطنية. 
ويذهـــب بعـــض الساســـة العراقيني حّد 
املطالبـــة بإقالـــة املالكي من منصبـــه كنائب 
أن  بعـــد  خصوصـــا  اجلمهوريـــة،  لرئيـــس 
جاهر برغبته في العودة إلى رئاســـة الوزراء 

استنادا لتصريح له بهذا بهذا اخلصوص.
وكان نقل عن املالكـــي قوله أّول أمس إّنه 
إذا قّرر الشـــعب العراقي انتخابه مّرة أخرى 
فلـــن يرفض ترؤس احلكومة مجـــّددا، مؤّكدا 
«لـــم أكن أرغب في تـــرؤس احلكومة العراقية 

وإمنا مت فرض املنصب علّي».
واّتهـــم رئيـــس كتلـــة التحالـــف املدنـــي 
الدميقراطـــي مثـــال األلـوســـي املالكـــي بأّنه 
ميثـــل خطرا علـــى األمن الـوطنـــي العـراقي، 
قائال «إن نوري املالكي مايـزال يسكن القصر 
اجلمهـــوري باملنطقـــة اخلضراء ويتقـاســـم 
مـــع رئيس الـــوزراء حيدر العبـــادي املكـاتب 
احلكومية داخـــل القصر»، ومشـــيـرا إلى أن 
«نائب رئيس اجلمهـورية يحاول التشـــويش 
على عمـــل احلكومة مـن خـــالل حتكمه بقوة 
ثمـانـــي  امتــــداد  علـــى  شـــكلهـا  عســـكـرية 

سنـوات».
كما طالب األلوســـي، العبـــادي بـ»إخراج 
نـــوري املالكي من القصـــر اجلمهوري والذي 
ينبغـــي أن يكـــون مقـــرا لرئاســـة احلكومـــة 
وليس مكتبا خاصا، فما يزال املالكي يســـكن 
ذات الغـــرف داخـــل القصر اجلمهـــوري ولم 

يغادرها». وأشـــار أن «املالكي اســـتولى على 
األمـــوال العراقيـــة منذ توليه احلكم وشـــكل 
ميليشيات مسلحـة تديـن له بالـوالء». ويعتبر 
عراقيون أن فترتي تـــرؤس املالكي للحكـومة 
العراقيـــة من أكثر الفترات فســـادا في تاريخ 
البلد، مشـــيرين إلـــى أّن التالعب في صفقات 
التسّلح مثلت أبرز منـوذج على مدى استشراء 
الظاهـــرة في عهـــده، إلى حـــــّد تأثيرها على 
أمن البلد حيث ســـاهمت الصفقــات الوهمية 
ووجود آالف من اجلنـــود «الفضـائيني» -أي 
املســـجلني ويتقاضون رواتب دون أن يكونوا 
في اخلدمة بشـــكل عملي- مع عوامل أخرى، 
في انهيار القوات املسّلحة وتسليمها مناطق 

بحالها لتنظيم داعـش في صيـف ٢٠١٤.
وتؤكـــد مصـــادر عراقية أن مـــا يتمّتع به 
املالكـــي مـــن نفوذ هـــو ما مينع محاســـبته، 
بـــل ما يتيح لـــه  عكـــس الهجـــــوم على من 
يرغبون بالتحقيق في فســـاده، غيـر مســـثن 
رئيس الـوزراء احلالـــي ذاتـه. وفاجأ املالكي 
الـــرأي العـــام العراقي مبطالبته مبحاســـبة 

املتسببني بهدر املال العام مفّجرا خالفا حادا 
بني أعضاء الرئاســـات الثــــالث؛ اجلمهورية 
واحلكومـــة والبرملـــان، خالل اجتمــــاع لهـم 

عقـدوه األحد املاضي.
ونقـــل عن مصدر عراقي قوله إن مشـــادة 
كالمية حدثت بني املالكي الذي طالب بإجراء 
حتقيق باألموال املفقودة وبني رئيس الوزراء 

حيدر العبادي.
الـــوزراء  رئيـــس  أن  املصـــدر  وأضـــاف 
الســـابق نـــوري املالكـــي أكـــد أن حكومته ال 
تتحمل مســـؤولية فقدان هذه األموال كونها 
جهة تنفيذيـــة، وأن اللجنة املالية في مجلس 
النواب الســـابق هي من كانت تشـــرع أبواب 

صـــرف األموال ويجب أن حتاســـب على هذا 
املوضوع، وهـــو األمر الذي فســـره العبادي 
كاتهـــام موجه لـــه. وتابع املصـــدر أن رئيس 
اللجنـــة املالية فـــي البرملان الســـابق رئيس 
الـــوزراء احلالـــي حيـــدر العبـــادي حـــاول 
التمّلص من تهمة هدر األموال محّمال املالكي 
املسؤولية  ألن جميع الهيئات مبا فيها البنك 
املركـــزي كانت مرتبطة مبكتبه، وأن احلكومة 
الســـابقة لم تـــزود البرملان بســـندات صرف 

املبالغ الفائضة من املوازنات السابقة.
وجـــاء هذا اخلـــالف في وقت كشـــف فيه 
نـــواب عراقيـــون عن هدر أمـــوال ضخمة من 
ميزانية الدولة منذ العام ٢٠٠٤ إلى العام ٢٠١٢ 

تقدر بـ ٢٤٥ مليار دوالر.
ونقل عن عضـــو اللجنة املاليـــة النيابية 
ســـعود حيدر، قوله إّن فائـــض أموال الدولة 
والـــذي يبلـــغ ١٥٠ مليـــار دوالر مت صرفه من 
دون بيـــان ألبـــواب الصرف، فيما أشـــار إلى 
أن الرصيـــد املتبقي مـــن األموال ال يتجاوز ٢ 

مليار دوالر.

نفوذ المالكي يقطع طريق اإلصالح في العراق

[ رئيس الحكومة السابق يفلت من المحاسبة ويعكس الهجوم على خصومه
حقبة رئاســــــة نوري املالكي للحكومة التي 
ــــــون وراء ظهورهم، لم تنته  خالهــــــا العراقي
حيث مــــــازال الرجــــــل ميتلك مــــــن النفوذ 
ــــــر جذري في  ــــــه عرقلة أي تغيي مــــــا يتيح ل
سياســــــات البالد ومينع محاسبته على ما 
اقترفه خالل سنوات حكمه، بل ما يشّرع 

له الطموح للعودة إلى رئاسة احلكومة.

املالكي يعوض عن خروجه مرغما من السلطة بالتسلط على خلفه 

◄ كشف مندوب الكويت الدائم 
لدى اجلامعة العربية السفير عزيز 

الديحاني أن موضوع مكافحة 
اإلرهاب وصيانة األمن القومي 

سيكون مطروحا بقوة على أجندة 
القّمة العربية املقبلة في مصر نهاية 

شهر مارس القادم.

◄ دعا بيان ملجموعة سفراء الدول 
العشر؛ الدول اخلمس الكبرى ودول 

اخلليج باستثناء قطر، وأملانيا 
واليابان وهولندا وتركيا األطراف 

اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها ضمن 
إطار نتائج مؤمتر احلوار الوطني 
واتفاق السلم والشراكة واملبادرة 

اخلليجية، وشّدد على ضمان حرية 
التنقل للرئيس املستقيل عبدربه 

منصور هادي.

◄ يبدأ ولي العهد البريطاني األمير 
تشارلز اإلثنني املقبل من الكويت 

جولة خليجية تشمل السعودية وقطر 
واإلمارات العربية املتحدة، وذلك بعد 

أن يزور األردن بعد غد السبت.

◄ قتل أمس خمسة مسلحني حوثيني 
وثالثة مسلحني قبليني في اشتباكات 

بني الطرفني اندلعت في محافظة 
البيضاء وسط اليمن، قال شاهد 

عيان إنها تفجرت إثر إقدام مسلحي 
احلوثي على تدمير منازل تابعة 

ألبناء القبائل في املنطقة.

◄ كشفت حكومة إقليم كردستان 
العراق عن مقتل حوالي ألف من 

قوات البيشمركة منذ بدء االشتباكات 
مع تنظيم داعش في يونيو املاضي.

باختصار اإلمارات تعلق مشاركتها في قصف داعش وتؤكد بقاءها ضمن جبهة محاربة اإلرهاب

} أبوظبــي - ذكـــر تقريـــر صحفـــي أّن دولة 
اإلمـــارات العربيـــة املتحدة عّلقت مشـــاركتها 
في احلملة اجلوية ضد تنظيم داعش ألسباب 
تقنية تتعّلق أساســـا بعـــدم توّفر ما يكفي من 
الضمانـــات وإجـــراءات احلمايـــة للطياريـــن 
املشـــاركني في احلملة مبا فـــي ذلك عدم كفاية 

جهود البحث واإلنقاذ قرب ميدان املعركة.
إّال أن محّللـــني أثـــاروا إمكانيـــة وجـــود 
حتفظات إماراتية أعمق علـــى فعالية املعركة 
ضد التنظيم املتشّدد وانتقادات لطرق إدارتها 
ومنع حتّول ضربات الطيران إلى غطاء جوي 
مليليشـــيات ناشـــطة على األرض في العراق ال 

تقل تشّددا عن تنظيم داعش نفسه.
وكانـــت اإلمارات قد صّنفـــت عددا من تلك 
امليليشـــيات وأبرزها منظمة بدر بقيادة هادي 
العامـــري، وســـرايا الســـالم التابعـــة للتيار 
الصـــدري بزعامة مقتدى الصـــدر، كتنظيمات 

إرهابية.
وأفادت صحيفـــة نيويورك تاميز أمس أن 
دولـــة اإلمـــارات علقت مشـــاركتها في احلملة 
اجلوية ضـــد تنظيم داعش بعد أســـر الطيار 
األردني معاذ الكساســـبة الـــذي أعلن التنظيم 
أول أمس قتله بطريقة شنيعة عبر حرقه حيا.

وأوضحت نقال عن مسؤولني أميركيني أن 
اإلمارات، احلليف املهـــم للواليات املتحدة في 
احلملة، علقت الضربات اجلوية منذ ديســـمبر 

املاضي حرصا على سالمة طياريها.
وأضافـــت أن اإلمارات تريـــد من الواليات 
املتحدة أن حتّســـن جهود البحث واإلنقاذ مبا 

أوسبري  يشـــمل اســـتخدام طائرة ”في -٢٢“ 
قرب ميدان املعركة في شمال العراق.

وذكـــرت أن طياري اإلمـــارات لن ينضموا 
إلى احلملة إلى حني نشـــر الطائرات املذكورة 
التـــي تقلع وتهبط مثل مروحيات لكنها حتلق 

كطائرات نفاثة.
وقالت الصحيفة نقال عن مسؤول عسكري 
أميركي كبير إن الطيار األردني أســـر من قبل 
مقاتلي داعش بعد دقائق من حتطم طائرته في 

ديسمبر املاضي قرب الرقة بسوريا.
وقال مســـؤولون فـــي اإلدارة األميركية إن 
مسؤولي اإلمارات طرحوا تساؤالت حول قدرة 
فرق اإلنقاذ العسكرية األميركية على الوصول 
إلى الطيار حتى لو كان هناك املزيد من الوقت 

إلنقاذه.
كمـــا نقلت صحيفـــة نيويـــورك تاميز عن 
مســـؤول كبير في اإلدارة األميركيـــة قوله إن 
وزيـــر اخلارجيـــة اإلماراتي الشـــيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان ســـأل بربارة ليف الســـفيرة 
األميركيـــة عن أســـباب عـــدم نشـــر الواليات 
املتحـــدة إمكانيـــات مناســـبة من أجـــل إنقاذ 

الطيارين الذين تسقط طائراتهم.
ومـــع تعليـــق اإلمـــارات مشـــاركتها فـــي 
احلمالت اجلوية علـــى تنظيم داعش، حتافظ 
هذه الدولة اخلليجية على مكانتها في صدارة 
القـــوى املناهضـــة لإلرهـــاب والعاملـــة على 
التصدي له، وهو ما جّددت أمس التأكيد عليه 
من خالل إدانتها الشديدة لقتل الطيار األردني 
معاذ الكساســـبة على لســـان وزير خارجيتها 
الشـــيخ عبدالله بـــن زايد الـــذي وصف مقتل 
الطيار بـ”اجلرمية البربرية البشعة واملقززة“ 
التي ”تؤكـــد من جديد صواب موقف اإلمارات 
واحلاســـم في  الدولـــي الواضح  والتحالـــف 
التصـــدي للتطـــرف واإلرهـــاب بـــكل صـــوره 
وأشـــكاله ودون تردد وبأقصى قـــوة وحزم“، 
مؤكدا ”أن هذه اجلماعات اإلرهابية ومثيالتها 

ومـــن خـــالل أفعالهـــا الشـــنيعة وجرائمهـــا 
الوحشية متثل وباء يجب استئصاله من قبل 
املجتمعات املتحضـــرة دون هوادة أو إبطاء“، 
ومضيفا ”في هـــذه اللحظات احلزينة واملؤملة 
علينـــا كمجتمع دولـــي متحضـــر أن نواصل 

حملتنا ضد اإلرهاب“.
وتزامـــن نبـــأ تعليـــق اإلمـــارات طلعـــات 
طياريهـــا ضمـــن حملة التحالـــف الدولي، مع 
تصاعد االنتقـــادات لطريقة إدارة احلرب على 
التنظيم املتشّدد والتشكيك في فاعليتها، حتى 

من داخل الواليات املتحدة ذاتها.
ووصـــف وزيـــر الدفاع األميركي األســـبق 
روبـــرت غيتس خطـــة الرئيس بـــاراك أوباما 
للقضاء على تنظيم داعش بأنها غير واقعية.

وقال في مقابلة مع شـــبكة ان بي سي إنه 
رمبـــا تكون هناك ضرورة لوجـــود قوات برية 
علـــى األرض لتحقيـــق األهداف مـــن احلرب، 
معربـــا عـــن اعتقـــاده بـــأن الغـــارات اجلوية 
املوجهـــة ضـــد داعـــش متكنـــت مـــن احتواء 
التنظيـــم اإلرهابـــي لكنها تبقـــى بعيدة كثيرا 

عن حتقيق وضع يسمح بالقضاء على عناصر 
داعـــش، ومؤكدا أن إحلـــاق الهزمية بالتنظيم 
هدف ال ميكن حتقيقه دون وجود قوات خاصة 

على األرض لدعم الضربات اجلوية.
وقالـــت مصادر إن وزيـــر الدفاع األميركي 
احلالي قد قدم اســـتقالته من إدارة أوباما بعد 
أن أكد في أكثر من مناســـبة أنه يتحفظ متاما 
على كيفية إدارة احلملة العسكرية ضد داعش 
وعلى طريقة أوباما في التعامل والتعاون مع 
إيـــران والتي تبدو بصدد االســـتفادة بشـــكل 
واضح من احلرب على التنظيم املتشدد سواء 
في ســـوريا وذلك بصـــرف األنظار عن حليفها 
بشار األســـد وجعل األولوية هناك في احلرب 
علـــى داعـــش، أو في العـــراق حيـــث تتحّول 
احلرب بشـــكل واضح إلى ما يشـــبه االحتالل 
اإليراني للبلـــد بيد امليليشـــيات التابعة لها، 
وحتى بتدّخلها املباشـــر عـــن طريق ضباطها 
وخبرائها العسكريني الذين تتواتر التأكيدات 
بشـــأن دورهم الكبير في تخطيط احلرب وفي 

قيادة ميليشيات احلشد الشعبي.

ــــــى تنظيم داعش تدفعهــــــا إلى تعليق  ــــــى طريقة إدارة احلرب عل حتفظــــــات اإلمارات عل
مشــــــاركتها في احلمالت اجلوية عليه، ومواقفها املبدئية في رفض التشــــــّدد واإلرهاب 

تبقيها في صدارة جهود اجتثاثه من جذوره.

تحسين جهود إنقاذ الطيارين في حال سقوط طائراتهم مطلب أساسي لدولة اإلمارات

«نشــــجب ونســــتنكر هذه الجريمة -مقتــــل الطيــــار األردني على 

يد داعش- البشــــعة المخالفة لســــماحة ديننا اإلسالمي الحنيف 

وكافة األعراف اإلنسانية».

امللك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

«دماء الشـــهداء التي ســـالت في مواجهة داعش لم تذهب سدى، 

فهم قضوا من أجل األمن والســـالم، واإلرهابيون سيدفعون ثمن 

ذلك باهظا».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

«هناك جهود عربية واســـعة ودراســـات متخصصـــة حول ظاهرة 

اإلرهـــاب تقوم بها جميع األجهـــزة المختصة في مكافحة الظاهرة 

وفي المجاالت األمنية».

عزيز الديحاني
مندوب الكويت لدى اجلامعة العربية

مليار دوالر حجم األموال 

المهـــدورة مـــن ميزانيـــة 

ثمانـــي  خـــالل  الدولـــة 
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الجماعات اإلرهابية وباء 

يجب استئصاله دون 
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} القاهرة - أصــــدرت محكمة مصرية، أمس 
األربعاء، حكما بالســــجن املؤبد على الناشط 
أحمد دومة، املعارض لنظام الرئيس األســــبق 
حســــني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في 
أحداث عنف خالل عام 2011، وذلك في أقســــى 

حكم من نوعه يطال غير اإلسالميني.
وذكــــرت مصــــادر قضائيــــة أن ”محكمــــة 
جنايــــات القاهرة قضت بالســــجن املؤبد على 
دومة و229 متهما آخرين والسجن 10 سنوات 
بحــــق 39 حدثــــا في قضيــــة مجلــــس الوزراء 
وغّرمتهــــم جميعا مببلغ 17 مليون جنيه (2.23 

مليون دوالر)“، وهو ما أكده محامي دومة.
وأحمــــد دومــــة متهــــم مــــع 268 آخريــــن 

بـ“التجمهــــر“ و“التعــــدي على قــــوات األمن“ 
و“حــــرق مبنى املجمع العلمــــي“ خالل أعمال 
عنــــف قرب ميدان التحريــــر في 2011. وتعرف 
هذه القضية في مصر باســــم ”أحداث مجلس 

الوزراء“ ألنها جرت قرب مقر احلكومة.
ومدة عقوبة الســــجن املؤبــــد في مصر 25 
عامــــا وميكن للمدانني الطعن في هذه األحكام 
أمام محكمة النقض أعلى ســــلطة قضائية في 

مصر.
يذكر أنه وفــــي 9 ديســــمبر الفائت، كانت 
نفس احملكمة قد أصدرت حكما على الناشــــط 
بالســــجن ثالث ســــنوات إلهانة القضاة أثناء 

إحدى جلسات القضية.

وقــــال احملامــــي ســــامح ســــمير إن ”هذا 
القاضي متحّيــــز ضد املتهمني واحملامني منذ 
بدايــــة القضية، فقد ســــبق أن أحال احملامني 
علــــى النيابــــة ومنعنــــا اليــــوم مــــن حضور 
اجللسة“، مضيفا، ”أن هذا حكم غير مسبوق 

في تاريخ مصر“.
ويوجد اليوم انقسام في الشارع املصري 
حــــول احملاكمــــات املتواتــــرة بحق نشــــطاء 

شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
 حيث يعتبر شق من املصريني أن تطبيق 
القانون يجب أن يســــري علــــى اجلميع وأنه 
كان علــــى احملكــــوم عليهم عدم جتــــاوزه من 
خالل تعمــــد القيــــام بأعمال حــــرق وتخريب 

للمؤسســــات العموميــــة. فــــي املقابــــل يــــرى 
البعض أن اســــتعمال العصــــا الغليظة أمنيا 
وقضائيــــا غير مبرر وأن له تداعيات ســــلبية 
علــــى احلريات فــــي مصر التــــي تواجه ظرفا 

دقيقا محليا ودوليا.

} عــامن  - أكـــد املتحـــدث باســـم احلكومـــة 
األردنيـــة محمـــد املومني، أمـــس األربعاء، أن 
األردن ســـيكّثف جهـــوده ”أكثـــر مـــن أي وقت 
مضـــى“ صلب التحالـــف الدولي ضـــد تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
يأتي ذلك وسط دعم شـــعبي الفت للجيش 
األردنـــي ودوره فـــي التحالـــف الـــذي تقوده 
الواليات املتحـــدة األميركية، بعد صدمة حرق 
الطيـــار األردني معاذ الكساســـبة حّيا على يد 

عناصر التنظيم املتطرف.
وقـــال املتحـــدث محمد املومنـــي في عمان 
إن أعضـــاء التحالف ســـيبذلون جهدا جماعيا 
لتكثيـــف اجلهود لوقـــف التطـــرف واإلرهاب 
ولتقويض تنظيم الدولة اإلســـالمية والقضاء 

عليه في نهاية األمر.
ولـــم يبـــّني املتحـــدث كيـــف ســـيكون هذا 
التصعيد ضد داعش؟، في حني يذهب البعض 
إلـــى االعتقاد بأن األردن قد يرســـل قوات برية 

ملواجهة التنظيم في سوريا والعراق.
وجـــاءت تصريحات محمـــد املومني عقب 
اجتمـــاع عقده العاهل األردنـــي، امللك عبدالله 
الثانـــي، مع قائـــد اجليش الفريـــق أول ركن، 
متعب الزبن، وعدد من كبار املسؤولني األمنيني 

في البالد.
ويأتـــي هـــذا االجتمـــاع بعد ســـاعات من 
وصوله إلى عمـــان قادما من الواليات املتحدة 
األميركية، بعد أن قطع زيارة رســـمية لها، إثر 
إعالن مقتل الطيار الكساسبة يوم الثالثاء عبر 

فيديو حمل اسم ”شفاء الصدور“.
وقـــد اســـتقبل اآلالف من األردنيـــني امللك 
عبداللـــه في مطار امللكة علياء الدولي، وســـط 
هتافات تنادي بضرورة توجيه ضربات قاسية 

بحق تنظيم داعش والثأر ملعاذ. 

وتواصلت املســـيرات االحتجاجية، أمس، 
حيـــث خرج اآلالف من األردنيـــني في عدة مدن 
ومحافظـــات أردنية بعد إقامـــة صالة الغائب 
علـــى الطيار، علـــى غرار مدينة الكرك مســـقط 
رأســـه التي خـــرج بها املئات من الشـــباب في 
مســـيرة نـــّددت باإلرهاب، وهتفـــت ”يا جيش 

أقصف طيران.. فوق داعش اإلرهابية“.
ويـــرى مراقبـــون أن األردن لم يعـــد له من 
ســـبيل غير تعزيز دوره فـــي التحالف للقضاء 
على هـــذا التنظيـــم، الذي يـــكاد يحاصره من 
اجلانبني الشـــمالي والشـــرقي، الفتني إلى أن 
االنقســـامات الشـــعبية التي كانت في السابق 
حول مشـــاركة األردن فـــي التحالف الدولي لم 
يعد لها وجود، بالنظر إلى التركيبة العشائرية 
القائـــم عليهـــا األردن والتي تقـــول بضـرورة 

الثأر.
وكان األردن قد أعدم، فجر أمس، ســـاجدة 
الرشـــاوي (املتورطة في تفجيرات عمان 2005) 

وزياد الكربولي القيادي في تنظيم داعش، ردا 
على مشهد قتل الكساســـبة، إال أن ذلك ال يراه 

والد وأقارب الطيار واألردنيون بالكافي.
وفي ســـياق ردود األفعال عن مقتل الطيار 
األردنـــي وّجهـــت عديـــد القـــوى السياســـية 
أصابعها جتاه جماعة اإلخوان املعروف عنها 
معارضتها الشـــديدة ملشاركة عمان في احلرب 
على داعش، مطالبة إياها بحســـم موقفها "مع 

الدولة األردنية أو ضدها".
وطالـــب رئيـــس كتلة الوســـط اإلســـالمي 
النائب محمد القطاطشة جماعة اإلخوان ببيان 
موقفها ”إزاء تنظيم داعش، بعد حادثة اغتيال 

الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة“.
وقال القطاطشـــة فـــي تصريحـــات لوكالة 
”عمون األردنية“  ”حتى نكون إيجابيني ونيتنا 
حسنة، نرى أن بيان جماعة اإلخوان املسلمني 
كان إيجابيـــا جدا وُيبنى عليـــه، لكن يجب أن 

تكون األمور واضحة وضوح الشمس“.

وأوضح ”لم يـــرد في بيان جماعة اإلخوان 
املسلمني وذراعها السياسية أي كلمة (شهيد) 
للطيـــار البطل معـــاذ الكسســـابة“، معربا عن 
اســـتغرابه مـــا وصفـــه ”تهرب“ األمـــني العام 
الســـابق حلزب جبهة العمل االســـالمي حمزة 
منصور من تسمية ”داعش“ بالتنظيم االرهابي 

خالل لقاء تلفزيوني سابق قبل مقتل الطيار.
مـــن جانبـــه أكـــد رئيـــس الديـــوان امللكي 
األســـبق خالد الكركي أننا ”لن ننتظر الضباء 
املنتشـــرة أن تأتـــي إلى عقر ديارنـــا“، مضيفا 
فـــي تصريحـــات للتلفزيون األردني الرســـمي 

”سنذهب إليها“.
واعتبر الكركي أنه ”لـــم يعد مقبوال القول 
إنها ليســـت حربنا بل حربنا وحرب االسالم“، 
فـــي إشـــارة إلـــى جماعـــة اإلخـــوان. وكانت 
اجلماعة علـــى مدار األشـــهر الثالثة املاضية، 
مـــا انفكت تكرر أن احلرب علـــى تنظيم الدولة 

اإلسالمية ”ليست حربنا“.

األردن يعزز دوره في التحالف الدولي ضد داعش
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أخبار

أكدت عمان، كما كان متوقعا، أنها ستعزز 
ــــــي ضد تنظيم  دورها فــــــي التحالف الدول
ــــــى خلفية قتل الطيار  الدولة اإلســــــالمية عل
معاذ الكساســــــبة حرقا، ويقــــــول البعض 
بإمكانية أن ُيقدم األردن على إرسال قوات 

برية لقتال التنظيم املتطرف.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث مسؤول دائرة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية 
الفرنسية جان فرانسوا جيرو الذي 

يزور لبنان حاليا مع مسؤول العالقات 
الدولية في حزب الله عمار الموسوي، 

ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية 
وتطورات المنطقة.

◄ حثت دمشق عمان على ضرورة 
العمل معها في مواجهة تنظيم داعش، 
جناح تنظيم القاعدة في البالد، معربة 

عن إدانتها قتل الطيار األردني معاذ 
الكساسبة الذي وصفته بـ“جريمة 

إرهابية بشعة“.

◄ قالت مصر إن بيان وزارة الخارجية 
التركية بشأن صدور حكم اإلعدام في 

قضية أحداث كرداسة ”يثير االشمئزاز 
واالستهجان لما تضمنه من أكاذيب 

وخياالت“.

◄ أكد القائم بأعمال سفارة السودان 
لدى ليبيا أسامة محجوب حسن، أنه 
تم تشديد الحراسة على مقر السفارة 

بمنطقة قرقارش في طرابلس، بعد 
محاولة االعتداء عليها، الثالثاء.

◄ تظاهر مئات الالجئين السوريين 
داخل مخيم الزعتري في األردن 

(شمال)، تنديدا بمقتل الطيار األردني 
معاذ الكساسبة حرقا على يد تنظيم 

”داعش“.

◄ حذر المدير العام لألمن العام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أمس 

األربعاء، من ذهاب المنطقة نحو 
مشاريع تقسيمية مشبوهة.

◄ أدان نبيل العربي األمين العام 
لجامعة الدول العربية قتل تنظيم 

الدولة اإلسالمية الطيار األردني معاذ 
الكساسبة.

[ قوى أردنية تطالب اإلخوان بحسم موقفهم من التنظيم المتطرف

باختصار

 األردنيون يطالبون بالقضاء على داعش

القضاء املصري يصدر حكما باملؤبد على دومة وعشرات آخرين

}  اخلرطــوم  - يســــعى حســــن الترابي زعيم 
حزب املؤمتر الشعبي السوداني، عبر لقاءاته 
املتواترة مع سفراء الدول والوفود األجنبية، 
إلى تلميع صورة الرئيس عمر حســــن البشير 
لدى الغرب، والتسويق حلوار وطني سوداني 

دون شروط مسبقة.
وكانت آخــــر لقاءاته تلك التي جمعته هذا 
األسبوع في منزله بســــفير االحتاد األوروبي 
في السودان توماس يوليشيني، والذي تطرق 
خالله إلى رؤية حزب املؤمتر الشعبي للحوار 
الوطني وسبل إجناحه وجتاوز املعيقات التي 

تقف في طريق إرسائه.
ومن جانبه أكد يوليشــــني خالل اللقاء أن 
”االحتاد األوروبــــي يدعم عملية اإلصالح على 
أن تكون شــــفافة وشــــاملة وجامعة الستعادة 
الســــالم واالســــتقرار في الســــودان ومنطقة 
القــــرن األفريقي“، مشــــددا فــــي اآلن ذاته على 
أن املصاحلة ال ميكن أن تتحقق إال مبشــــاركة 
واألحــــزاب والتيارات  أطيــــاف املجتمع  كافة 

السياسية.
ويتمسك حسن الترابي ومنذ اليوم األول، 
باحلــــوار الذي دعا إليه البشــــير في يناير من 
العــــام املاضي ودون أي شــــروط، على خالف 
باقي الطيف املعارض الذي يؤكد على وجوب 
إطالق بــــاب احلريات واإلفراج عن مســــاجني 
الــــرأي والسياســــة، ووضــــع خارطــــة طريق 

استباقا ألي حوار.
ويــــرى متابعــــون أن موقــــف الترابي هو 
مؤشــــر يكشف وبقوة عن عودة العالقات بينه 
وبني الرئيس احلالي إلى مجاريها بعد قطيعة 

جتاوزت الثماني سنوات.
وجدير بالذكر أن الترابي هو األب الروحي 
جلماعــــة اإلخوان في الســــودان املنبثق عنها 
النظام احلالي، وهــــو القائد الفعلي لالنقالب 
الذي أطاح بالصادق املهدي لينّصب البشــــير 
رئيســــا للبالد فــــي 1989، إال أن الصراع على 
زعامــــة احلزب احلاكــــم جعــــل العالقات بني 
الطرفــــني تبرد إلــــى أن وصلت حــــد القطيعة 
بخروج الترابي من املؤمتر الوطني وتشكيله 

حلزب املؤمتر الشعبي.
ولكن بعد ما سمي بثورات الربيع العربي، 
وفشل جماعة اإلخوان في إدارة احلكم في كل 
مــــن مصر وتونس وليبيــــا، وانهيار صورتها 
لدى الشــــعوب العربية على خلفية ذلك، فضال 
عن التضييق عليها إقليميا، كل هذه العوامل 
ســــاهمت بطريقة أو بأخرى في عودة جسور 

الود بني الطرفني.
هذه العودة يراها العديد من السودانيني 
أنها حتالف إسالمي جديد في مواجهة التيار 

العلماني اآلخذ في الصعود.

الترابي يتعهد بتلميع 

صورة البشير دوليا

محمد القطاطشة:

 لم يرد في بيان جماعة 

اإلخوان أي كلمة (شهيد) 

للطيار البطل الكساسبة

{على املجتمع الدولي التكاتف من أجل مواجهة الفكر املتطرف 

الذي يقف وراء اإلرهاب، والســـيما الجماعات التي ترفع شـــعارات 

الدين اإلسالمي، وهي تسعى في األرض مفسدة}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

{إن اإلرهاب، هذا الوباء الذي يعصف بمنطقتنا، يســـتدعي وقفة 

علـــى قدر التحـــدي وقدرا عاليا من اليقظة والتعـــاون، إلنهاء هذه 

الظاهرة ووضع حد للعبث بأرواح أبنائنا وأمن بلداننا}.

متام سالم
رئيس احلكومة اللبنانية

{أتوجه إلى شـــعوب وحكومـــات العالم بضـــرورة العمل على دعم 

الشعب السوري، إلنهاء معاناته من إرهاب النظام وربيبته داعش 

على حد سواء}.

خالد خوجة
رئيس االئتالف السوري املعارض

} بيــروت - طالبت األمانـــة العامة لقوى 14 
آذار، أمـــس، وزيـــر اخلارجية جبران باســـيل 
باســـتدعاء الســـفير اإليرانـــي لـــدى بيروت، 
لتوضيح قصد املرشـــد علي خامنئي بالسماح 

ملجموعات قتالية إيرانية بالتوجه إلى لبنان.
وقالت األمانة في بيان لها عقب اجتماعها 
الدوري ”ال نريد للبنان أن يكون صندوق بريد 
ألحد، فهو كيان مســـتقل يرتكـــز على التاريخ 

والدستور وقرارات الشرعية الدولية“.
وكان املرشد األعلى إليران علي خامنئي قد 
سمح ”ملجموعات محددة“من الشباب اإليراني 
بالتوجـــه إلى كل من ســـوريا والعراق ولبنان 

للقتال إلى جانب احللفاء.
وأكـــد قائـــد احلـــرس الثـــوري اإليرانـــي 
محمـــد علي جعفـــري أناملرشـــد ”أعطى اإلذن 
إلـــى مجموعات من الشـــباب اإليرانـــي للقتال 
إلى جانـــب إخوتهـــم العراقيني والســـوريني 
واللبنانيني“، في إشـــارة وفق بيان األمانة إلى 
أن هذه البلدان باتت أرضا مســـتباحة لصالح 

إيران وطموحاتها التوسعية.
وأتت تصريحات جعفري إثر إعالن األمني 
العام حلزب الله اللبناني حســـن نصرالله عن 

تغيير قواعد االشتباك مع إسرائيل.
وأثـــارت تصريحات قائـــد احلرس الثوري 
اإليرانـــي ردود فعـــل غاضبـــة فـــي األوســـاط 
السياســـية اللبنانية التي اعتبرتها استهتارا 

إيرانيا جديدا بسيادة الدولة اللبنانية.

وتسعى هذه األوســـاط وفي مقدمتها قوى 
14 آذار إلى التحرك دبلوماسيا ملنع جر بيروت 
إلى بوتقة طهـــران عبر حزب الله الذي حرص 
أمينه العام حســـن نصرالله في خطابه األخير 
على التأكيد على معادلة جديدة باملنطقة وهي 
”ســـوريا، لبنان وإيران“، متمسكا في اآلن ذاته 
باملعادلـــة الثالثيـــة القدميـــة ”جيش، شـــعب، 

ومقاومة“.
وفي هذا السياق عقدت مؤخرا قيادات من 
حزب القوات اللبنانيـــة املنضوي ضمن حلف 
14 آذار سلســـلة مـــن اللقاءات مع مســـؤولني 
بالبيت األبيض على غرار نائب مســـاعد وزير 
اخلارجيـــة األميركية لشـــؤون الشـــرق األدنى 
لورانس ســـيلفرمان، فضال عن مســـؤولني عن 
مكتب الشرق األوسط في مجلس األمن القومي 

األميركي، وفق موقع احلزب.
اللقـــاءات التـــي تزعمها  وتطرقـــت هـــذه 
مـــن جانـــب القوات مستشـــار رئيـــس احلزب 
للعالقات اخلارجية إيلي خوري في واشـــنطن 
إلى التداعيات األخيرة في القنيطرة الســـورية 
ومزارع شـــبعا والتي تنـــذر باحتمال حصول 
مزيد مـــن التدهور وتوســـيع جبهـــات القتال 
ال ســـيما وأن حـــزب اللـــه وبناًء علـــى أوامر 
وحسابات إيرانية رّد على الضربة التي ُوجهت 
للموكب املشترك مع احلرس الثوري اإليراني، 
من األراضي اللبنانية وليس السورية، وإعالن 
نصرالله صراحة عن فّك قواعد االشتباك التي 

حددتهـــا القـــرارات الدوليـــة، ما يضـــع لبنان 
بشعبه واقتصاده ومؤسساته، صلب مواجهة 

ال طائلة له فيها، حسب تصريحات خولي.
إلـــى جانب ذلك يســـتمر املســـتقبل املكون 
األبرز لقـــوى 14 آذار في حواره مع حزب الله، 
حيث عقد مســـاء الثالثاء جلســـة خامســـة لم 

تـــأت بجديد وظلـــت تدور في محـــور تخفيف 
االحتقـــان الطائفي عبر أمور شـــكلية من قبيل 
نزع امللصقات احلزبية ومنع إطالق الرصاص 
في املناســـبات، وهو ما جعـــل البعض يصف 
احلـــوار بـ“العبثـــي“ الذي يهـــدف إلى ترحيل 

اخلالفات بدل حسمها.

قوى 14 آذار تتحرك دبلوماسيا لكبح جماح إيران في لبنان

ــن  آخــري  ٢٦٨ ـــع  م مــتــهــم  دومـــــة 

على  ـــتـــعـــدي  و{ال ــتــجــمــهــر}  {ال ـــ ب

املجمع  مبنى  و{حرق  األمن}  قوات 

العلمي} 

◄

القوى السياسية اللبنانية تأخذ  على محمل الجد طموحات إيران في لبنان



} نجامينــا  - أعلـــن الجيش التشـــادي، أمس 
األربعـــاء، عن مصـــرع ما ال يقل عـــن 200 من 
متشددي جماعة بوكو حرام في معارك ببلدتي 
جامبارو ونجاال في شمال شرق نيجيريا قرب 
الحدود مع الكاميرون، أمس األول، حســـب ما 

ذكرته وكاالت األنباء.
وقالت القيادة العليا للجيش التشادي في 
بيـــان لها إن ”الجيش دمـــر أيضا في المعركة 
أكثر من 12 عربة مزودة بأســـلحة ثقيلة ومئة 
دراجة نارية يستخدمها المتشددون“، فيما لم 

يتسن التأكد من ذلك من جهة مستقلة.
وأكـــد الجيـــش التشـــادي أن تســـعة من 
جنوده قتلوا أيضـــا وأصيب 21 آخرون خالل 
االشـــتباكات البرية التي سبقها قصف جوي 
مكثـــف فـــي غامبـــورو، وذلـــك بعـــد أن نقلت 
القـــوات اإلقليميـــة المعركة ضـــد المتطرفين 
إلى األراضـــي النيجيرية جراء تمدد الجماعة 
الموالية لتنظيـــم داعش المتطرف في العراق 

وسوريا بالمنطقة.
وللمـــرة األولـــى تدخل القوات التشـــادية 
المنتشـــرة منذ منتصف ينايـــر الماضي، في 
الكاميرون إلى أراضي نيجيريا بهدف القضاء 
على المتطرفين الذين تسببوا منذ سنوات في 

إبادات جماعية ترتقي إلى جرائم الحرب.
ويأتـــي هـــذا اإلعـــالن فيما تبـــدو مالمح 
المعركـــة بيـــن الطرفيـــن علـــى أشـــدها بعد 
أن قـــام مســـلحو الجماعـــة بذبـــح مدنييـــن 
وأحرقوا المســـجد الكبير في مدينة فوتوكول 
الكاميرونية خالل هجوم عنيف نفذوه صباح 
أمس، إال أن الجيشـــين الكاميروني والتشادي 
أعادا الســـيطرة على المدينة، حســـب مصادر 

أمنية وشهود عيان.
وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن أجهـــزة األمن 
بالمنطقـــة لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية إن 
”المســـلحين أحرقـــوا منازل وقتلـــوا مدنيين 

وحتى عســـكريين“. وفي تطور ميداني نوعي، 
قال مســـؤولون في باريس، في وقت ســـابق، 
إن الطيـــران الحربـــي الفرنســـي ينفـــذ مهام 
اســـتطالعية لمســـاعدة الـــدول الواقعة على 
الحدود مع نيجيريا في التصدي لبوكو حرام.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية، لم 
يكشـــف عن هويته ”تنفذ قواتنا الجوية مهام 
اســـتطالع ولكـــن ليس فوق نيجيريـــا، دعمنا 
يقتصـــر على الدول المجـــاورة لنيجيريا مثل 

تشاد والنيجر“.
وأوضح المصدر نفســـه أن االستخبارات 
كل  بتقديـــم  تقـــوم  الفرنســـية  العســـكرية 
المعلومات المخابراتية للقوات التشادية التي 
تقاتل حاليا الجماعة اإلسالمية المتطرفة في 

منطقة الحدود بين الكاميرون ونيجيريا.
من ناحية أخرى، حث مجلس األمن التابع 
لألمـــم المتحـــدة دول المنطقة على اإلســـراع 
الفوري في تنســـيق عملياتها العسكرية لكي 
تتمكن مـــن محاربة بوكو حـــرام في نيجيريا 

ودول الجوار بصورة أكثر فعالية.
وأعرب المجلس في بيان، مســـاء الثالثاء 
الماضـــي، مجددا عـــن قلقه البالـــغ مما تمثله 
بوكو حرام من تقويض للســـالم واالســـتقرار 

في منطقة غرب ووسط أفريقيا.
ويشـــير مراقبون للوضع في غرب أفريقيا 
إلـــى أن الـــدول المتضـــررة من بوكـــو حرام 
بدأت على ما يبدو في تغيير اســـتراتيجيتها 
ضـــد الجماعة بهـــدف تطويقهـــا والعمل على 
إضعافهـــا قبـــل أن يتم القضاء عليها بشـــكل 
نهائـــي، إال أنهم أكـــدوا أن المعركة ســـتكون 
طويلـــة إن لم يتم االتفاق على خطة عســـكرية 
محكمـــة للتضييـــق عليها أكثر فـــي المناطق 
التي تســـيطر عليها. وفي خضـــم تلك األزمة، 
حذر مدير االستخبارات العسكرية األميركية، 

فينسنت ستيوارت، من أن الحركة قد تتسبب 
فـــي أزمـــة إقليمية كبرى فـــي أفريقيـــا إن لم 
تعمـــل دول المنطقة بشـــكل موحـــد لمحاربة 

المتطرفين.
وقال ســـتيوارت ”إذا استمرت األمور على 
هـــذا النحو فإن نجاحات بوكو حرام يمكن أن 
تتحول إلى أزمة إقليمية كبرى مع انعكاسات 

تتجاوز غرب أفريقيا“.
وقرر زعماء القـــارة األفريقية خالل قمتهم 
أواخـــر األســـبوع الماضي في أديـــس أبابا، 
تشـــكيل قوة متعددة الجنسيات قوامها 7500 
جنـــدي أفريقـــي لمعاضدة مجهـــودات الدول 
للمتشـــددين  للتصدي  لنيجيريـــا  المجـــاورة 

الذين تسببوا في قتل آالف المدنيين العزل.
ونشـــرت تشـــاد 2500 من قواتها في إطار 
حملة إقليميـــة لمحاربة الجماعة المتشـــددة 
التي تحارب منذ خمس ســـنوات إلقامة إمارة 

إســـالمية فـــي شـــمال نيجيريا، حيث تشـــير 
التقديـــرات إلـــى أن هجمـــات الجماعـــة أدت 
إلى مقتل حوالي عشـــرة آالف شـــخص العام 

الماضي.
ويعكس تدخل تشـــاد القلق المتزايد لدى 
الـــدول المجـــاورة لنيجيريا مـــن بوكو حرام 
التي تســـعى إلى إقامة الخالفة اإلسالمية في 

المنطقة.
ووجهت انتقادات شـــديدة لفشـــل الجيش 
النيجيري في صـــد المتطرفين الذين صعدوا 
حملتهم في شمال شرق البالد قبل االنتخابات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة المرتقبة فـــي 14 من 
الشـــهر الجاري، في وقت نفـــى فيه المتحدث 
كريـــس  النيجيريـــة،  الدفـــاع  وزارة  باســـم 
أولوكوالد، أن يكون تواجد قوات أجنبية على 
أراضـــي بالده يهدد ســـيادتها. ومنـــذ اندالع 
المعـــارك العنيفـــة، األربعـــاء الماضـــي، بين 

بوكوحـــرام والقوات الكاميرونيـــة المدعومة 
بقوات تشـــادية في مدينة فوكول، قتل إجماال 
223 عنصرا من المتشـــددين، حســـب إحصاء 
يستند إلى مصادر أمنية وعسكرية كاميرونية.

وكان األمين العـــام لألمم المتحدة بان كي 
مون أكد، في وقت ســـابق، دعمه الخطوة التي 
اتخذها االتحاد األفريقي والخاصة بإرســـال 
قـــوات لمواجهـــة بوكو حرام التـــي زادت من 

وتيرة هجماتها مؤخرا.
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} واشــنطن - أقـــر رئيـــس مركـــز العمليات 
والمعلومـــات االســـتراتيجية التابـــع لمكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي األميركي ”أف بي أي“، 
مايكل ســـتاينباك، بعجز أجهزة االستخبارات 
فـــي تعقـــب األميركيين ممـــن يتبنـــون الفكر 
المتطرف والذين يتحركون بأســـلوب ”الذئاب 

المنفردة“.
وقـــال المســـؤول في مقابلـــة حصرية مع 
اإلخباريـــة األميركية إن  محطة ”ســـي أن أن“ 
”معـــدل تجنيد النســـاء من قبـــل داعش يفوق 
بكثيـــر ما رأيته في أي تنظيـــم إرهابي آخر“، 
وأضـــاف ”يقلقنـــى أمر أفراد تلقـــوا تدريبات 
وال نعلـــم بهـــم، نعرف مـــا نعلمه، لكـــن هناك 
أعدادا أكبر ال ندري عنها“. وتأتي تصريحات 
المســـؤول الغربي فيما يواصل تنظيم الدولة 

اإلسالمية في العراق وسوريا عمليات العنف 
والقتـــل ضد المدنيين واألســـرى وكان آخرها 
إعالنه عن قتل الطيار األردني معاذ الكساسبة 

حرقا.
وأعـــرب ســـتاينباك عـــن قلقـــه مـــن تلـــك 
المجموعـــات اإلرهابية الصغـــرى، وردا على 
ســـؤال عما إذا كان هناك أي تواجد لـ ”الذئاب 
المنفردة“ داخل الواليات المتحدة، قال ”هناك 
أفراد على اتصـــال بحركات مثل داعش لديهم 
الرغبة في شـــن هجمـــات، وهؤالء يعيشـــون 
حاليا بالداخل“، محذرا في الوقت نفســـه من 
التقليل من أهميـــة الخاليا النائمة باعتبارها 

األكثر تعقيدا، على حد قوله.
الواليـــات  والســـيما  الغـــرب  ويتخـــوف 
المتحدة من تنامي التهديدات التي قد تمثلها 

”الذئاب المنفردة“ الذين يعيشـــون في بلدانهم 
األصلية وهم متأثـــرون بالفكر األصولي دون 
أن يظهـــروا انتمائهـــم إلى أي مـــن الحركات 
التكفيرية الجهادية، ومن شن هجمات إرهابية 
كما حصل في هجمـــات باريس اإلرهابية قبل 

حوالي شهر.
ويعتقد بعض المراقبين أن انضمام شباب 
مـــن أميركا إلـــى تنظيم داعـــش المتطرف في 
ســـوريا والعراق يؤرق أجهزة االســـتخبارات 
األميركيـــة التي تعمل على مدار الســـاعة على 
منع انخراط مواطنيها في صفوفه بشكل غاية 

في السرية.
وتشـــير مصادر اســـتخباراتية غربية إلى 
أن التنظيم اســـتطاع تجنيـــد مقاتلين أجانب 
في صفوفه مـــن كافة أنحاء العالم وخصوصا 

من شريحة الشباب والنساء التي يركز عليها 
بشكل ملحوظ، وذلك عبر الدعاية اإلعالمية في 

مواقع التواصل االجتماعي.
ولـــم يســـتطع التحالف الغربـــي، إلى حد 
اآلن، إضعـــاف التنظيم في مناطق ســـيطرته 
في الشـــرق األوســـط جراء ما اعتبره محللون 
فشل االستراتيجية العقيمة التي يتوخاها في 

حربه الدولية ضد المتطرفين.

أطلق اجليش التشــــــادي في أول توغل له في األراضي النيجيرية عملية متشــــــيط واسعة 
ضد إســــــالميي جماعة بوكو حرام في مدينة غامبورو النيجيرية بعد معارك طاحنة دارت 
بينهما، فيما ال تزال معارك عنيفة تدور بني جنود كاميرونيني ومسلحي اجلماعة في مدينة 

فوتوكول على احلدود بني البلدين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الجيش التشادي يطبق الحصار على بوكو حرام في نيجيريا

واشنطن تقر بفشلها في تعقب «الذئاب املنفردة» على أراضيها

[ مقتل العشرات من المتطرفين خالل معارك في غامبورو [ فرنسا وأميركا ترفعان من سقف الدعم االستخباراتي للقوات األفريقية

القوة األفريقية تطرد متشددي بوكو حرام من معاقلهم بني نيجيريا والكاميرون

◄ أظهرت تحقيقات، األربعاء، أن 
النائب العام األرجنتيني ألبرتو 

نيسمان الذي عثر عليه ميتا كان 
يخطط إلصدار مذكرة اعتقال بحق 

الرئيسة كريستينا فرنانديز دي 
كيرشنر.

◄ اعتقلت الشرطة الكندية، أمس، 
أحد مواطنيها لصلته بتنظيم 
داعش اإلرهابي وذلك في إطار 

تحقيق حول شبكة لتجنيد مقاتلين 
وإرسالهم إلى العراق وسوريا.

◄ قتل مسلحون مجهولون 
خمسة موظفين في الجمارك كانوا 

يقومون بدورية ليال في إقليم خيبر 
باختونخوا في شمال غرب البالد، 

كما ذكرت السلطات، األربعاء.

◄ ذكر التلفزيون الفرنسي، أمس، 
أن تنظيم داعش قد وجه تهديدات 

جديدة لباريس زاعما بأن لديه 
اآلالف من األنصار داخل األراضي 

الفرنسية على استعداد لشن 
هجمات.

◄ شدد الجيش الصيني 
القيود على الخلفيات الفكرية 
لجنوده وفرض رقابة صارمة 
على استخدامهم اإلنترنت في 

محاولة لمكافحة تجسس ”القوى 
المعادية“، وفق تقارير.

◄ حرك االدعاء العام في ميونيخ، 
األربعاء، دعوى قضائية ضد 

ألمانية بتهمة المشاركة في معارك 
في سوريت مع جبهة النصرة.

◄ أعلن البنتاغون مساء، الثالثاء، 
عن مقتل المسؤول عن العمليات 
الخارجية واالستخبارات بحركة 

الشباب الصومالية يوسف دهيق، 
في غارة جوية، السبت الماضي.

باختصار

تغييـــر اســـتراتيجية القـــوات 

إلـــى  الدفـــاع  مـــن  األفريقيـــة 

فيهـــا  واالســـتمرار  الهجـــوم 

سيربك الجماعة

◄

أخبار

 مسلح من بوكو 

حرام قتلهم الجيش 

التشادي في هجوم 

على معاقلهم
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«البد مـــن هدنة فورية بـــني املتناحرين في شـــرق أوكرانيا من 

أجل الســـماح للمدنيني بمغادرة مناطق النزاع بأمان ألن األزمة 

اإلنسانية تواصل التفاقم بشكل مأساوي». 

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية االحتاد األوروبي

«ال يمكـــن لكوريـــا الشـــمالية مطلقـــا أن تجلـــس إلـــى طاولـــة 

املفاوضـــات مـــع كالب مســـعورة تســـعى إلـــى إســـقاط نظامها 

االشتراكي عبر عزلها بكل الوسائل والطرق». 

كيم جونغ أون
الزعيم الكوري الشمالي

«أميركا طلبت من إيران املســـاعدة ملحاربة الجماعات املتطرفة 

فـــي العراق وســـوريا، لكننا رفضنا ألننا نشـــكك في مصداقيتها، 

فبعض الجماعات تحظى بدعمها».

حسني أمير عبد اللهيان
مساعد وزير اخلارجية اإليراني

فينسنت ستيوارت:

فشل القوة األفريقية في 

محاربة الجماعة سيتسبب 

في أزمة إقليمية

مايكل ستاينباك:

يصعب رصد ومراقبة 

األميركيين الذين ينوون 

االنضمام للجهاديين

الحزب الحاكم في تركيا يستعد لالنتخابات البرملانية بحملة تشويه للمعارضة
} أنقــرة - كشـــفت مصادر قريبة مـــن دوائر 
صنع القرار في تركيـــا، أمس األربعاء، عن أن 
حـــزب العدالة والتنمية الحاكـــم بصدد إعداد 
خطة لتشـــويه صورة المعارضـــة أمام الرأي 
العـــام قبـــل االنتخابـــات البرلمانيـــة المزمع 

عقدها في يونيو القادم.
وأشـــارت تلك المصادر، حســـب ما ذكرته 
وكالة ”جيهان“ التركية لألنباء، إلى أن الفريق 
المكـــون داخـــل جهـــاز المخابرات ســـيعمل 
علـــى تقديم المعلومـــات الالزمة لشـــن حملة 
تغيير الوعي وتشـــويه ســـمعة رؤساء أحزاب 

المعارضة.
وســـيتم تشـــكيل فريـــق مـــن مستشـــاري 
الرئيـــس رجب طيب أردوغان وقيادات الحزب 
الحاكـــم وإعالمييـــن مواليـــن لـــه بدعـــم من 
جهـــاز المخابرات، الهدف منـــه ارباك أحزاب 
المعارضـــة قبل االســـتحقاق االنتخابي، وفق 

المصادر نفسها.
يأتي ذلك في وقت يصعد فيه حزب العدالة 
والتنمية من وتيرة التضييق على كل خصومه 
في الساحة السياســـية بالبالد، ولعل أبرزها 
تمرير مشروع قانون ”إصالح األمن الداخلي“ 
إلـــى البرلمان المســـيطر عليه حـــزب العدالة 
والتنمية بهدف تســـهيل عمليات االستجواب 
والدهـــم والتفتيش وتشـــديد قمع المظاهرات 

المناوئـــة للحكومـــة. ومن المتوقـــع أن يقوم 
حزب الشـــعب الجمهوري بجمـــع المعلومات 
كاملـــة وتقديمهـــا للنيابة التخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة الالزمـــة، إذ وحســـب المعلومات 
التي حصلت عليها أحزاب المعارضة فإن هذا 
الفريق حصل على تصريـــح لإلطالع على كل 

سجالت األرشيف لجهاز المخابرات.
وكان رئيـــس حـــزب الشـــعب الجمهوري، 
كمال كيليتشدار أوغلو، ورئيس حزب الوحدة 
الكبرى، مصطفى ديســـتيجي، اتهما الحكومة 
اإلســـالمية، في وقت ســـابق، بالتحضير لشن 

حملة ضدهما عبر جهاز المخابرات.
ويشـــن الرئيـــس التركـــي حملـــة كبـــرى 
علـــى رمـــوز المعارضة منذ أن الحـــت للعيان 
أكبـــر فضيحـــة فســـاد تشـــهدها تركيـــا في 
عصرهـــا الحديـــث فـــي أواخر عـــام 2013، إذ 
يســـعى أردوغان إلى إبعاد كل الشـــبهات عنه 
وعن أعضـــاء حكومته الســـابقة عبـــر اتخاذ 
كل اإلجـــراءات والوســـائل القانونيـــة وغيـــر 

القانونية إلسكات أصوات المعارضة.
ويرى محللون أن االنتخابات التشـــريعية 
القادمة ستشهد ال محالة صراعا محموما على 
مقاعـــد البرلمان لقطع الطريق أمام مســـاعي 
الرئيس التركي للسيطرة على البالد بالحديد 
والنار حتى ال يستأثر بسلطة الفرد الواحد في 

بلد يتهم ساسته بدعم الحركات الجهادية في 
الشرق األوسط وأولها تنظيم داعش المتشدد.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية 
عـــن إلغائها جواز ســـفر زعيـــم حركة الخدمة 

محمـــد فتـــح الله كولـــن تمهيدا لتســـلمه من 
واشـــنطن إذا ما توّصلت ســـلطاتها إلى كون 
المعلومـــات التي مدها بهـــا كولن إبان قدومه 

إليها العام 1999 غير صحيحة.

أردوغان يمعن في التضييق على خصومه
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ديناميكية جديدة تحرك التحالف االستراتيجي األميركي السعودي

السعودية تقوي أركان التحالف مع باكستان في وجه الطموحات اإليرانية

[ ماكين: السعودية حصن رئيسي ضد التوسع اإليراني [ الرياض: ما لم يكن األمر في مصلحتنا فال ضرورة لالستجابة لألميركيين

يشـــّكل اليمن وأمنـــه جزءا من  } الريــاض – 
األمن الوطني لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
وما يحصـــل حاليا من انقالب على الســـلطة 
الشـــرعية واعتداءات متعددة وســـيطرة على 
مؤسسات الدولة ومرافقها، من قبل احلوثيني 

هو تهديد خطير للمنطقة بكاملها.
لذلك أعلنت الدول اخلليجية، في االجتماع 
االســـتثنائي األخير لوزراء خارجيتها، ”أنها 
ســـتتخذ اإلجـــراءات املطلوبة حلمايـــة أمنها 
واستقرارها ومصاحلها احليوية في اليمن“، 
وهي رســـالة واضحة إلى الفرقـــاء اليمنيني، 
وخصوصـــا احلوثيني، بأّنها لن تقف متفّرجة 
على ما يحصل من تطورات خطيرة، ومحاوالت 
إيران استثمار حتالفها مع احلوثيني لتحقيق 

طموحاتها في املنطقة.
ومع ســـيطرة احلوثيـــني، ازدادت خطورة 
النفوذ اإليراني في املنطقة في ســـياق صراع 
املصالـــح وجمـــع أوراق الضغط السياســـي 
واالقتصادي. وبدأت طهـــران تتحدث عن قوة 
نفوذها في الســـيطرة علـــى املياه بعد احتالل 
احلوثيـــني مدينـــة صنعـــاء، وقد زعـــم يومها 
الكاتب اإليراني محمد صادق احلسيني قائال 
”صرنا سالطني املتوســـط واخلليج، واحمليط 

الهندي والبحر األحمر“.
وفي 17 يناير 2015، نشـــر موقع ”تسنيم“، 
املقـــرب من املرشـــد األعلـــى في إيـــران، علي 
خامنئي، تصريحات ليد الله شـــيرمردي (من 
مكتب خامنئي) جاء فيها ”إن صبر إيران جتاه 
أنظمة في املنطقة له حدود، الســـعودية تلجأ 
إلى ســـالح النفط حملاربة إيران، إن التصرف 
الســـعودي ســـيفرض تغييـــرا علـــى كل دول 
اخلليج وأنظمته“، مشـــيرا إلـــى أن ”كل طرق 
مـــرور النفط بدءا من باب املندب والســـويس 

حتى مضيق هرمز حتت سيطرة إيران“.
وقّلل اخلبـــراء االســـتراتيجيون من قيمة 
هـــذه التصريحـــات، وصّنفوهـــا فـــي خانـــة 
الدعايـــة واحلـــرب النفســـية، والغايـــة منها 
اســـتفزاز القـــوى فـــي املنطقـــة، وخصوصا 
الســـعودية ومصر. وذهب اخلبراء إلى اعتبار 
أخبار حتّرش احلوثيـــني مبضيق باب املندب 
تســـريبات إيرانية القصد منهـــا اختبار مدى 
االستعداد اإلقليمي والدولي للتدخل عسكريا 
ضد اجلماعة. وأّكد خبراء أمنيون أن محاولة 
جماعة احلوثي، ومن خلفهم إيران، الســـيطرة 
على مضيق باب املندب ستكون مبثابة انتحار 

للجماعـــة باجتيـــاز خط أحمر غير مســـموح 
بتخطيـــه إقليميـــا ودوليا، نظـــرا ألهمية هذا 

املضيق في املالحة البحرية الدولية.
وال يتوّقـــع حســـن أبوطالـــب، اخلبير في 
الشـــؤون اليمنية واملستشـــار مبركز األهرام 
للدراسات االستراتيجية أن ينجح احلوثييون 
”فـــي التمـــدد داخـــل اليمـــن، والوصـــول إلى 
مرحلة الســـيطرة على مضيق بـــاب املندب“، 
موضحا لـ“العرب“، أن حترك القيادة املصرية 
والسعودية في هذا الصدد، يأتي كرسالة قوية 
وحاســـمة للحوثيني وحليفتهم إيـــران. وقال 
اخلبير في الشـــؤون اليمنية ”إذا كانت هناك 
مغامرة حوثية في هذا املوضوع، سوف يكون 
هنـــاك رد دولي، ومصر والســـعودية جزء من 

هذا التحرك الدولي“.

تحالف استراتيجي

كانت خطورة تطـــورات انقالب احلوثيني 
في اليمن ونفوذ إيران الذي ميتد عبر العراق 
وسوريا ولبنان وغزة، أساس محادثات األربع 
ساعات بني العاهل السعودي امللك سلمان بن 
عبدالعزيـــز والرئيس األميركـــي باراك أوباما 
فـــي 27 يناير بالرياض. وجـــرى التركيز على 
حتديات تهدد األمن الوطني الســـعودي بشكل 
مباشر، مثل االنهيار األمني في اليمن والعراق 
وتداعياتها  اإليرانية  واالستفزازات  وسوريا، 

اخلطيرة على املنطقة بكاملها.
هذا اللقاء أثار اهتماما دوليا كبيرا، حيث 
تســـّببت إيران فـــي تعكير صفـــو العالقة بني 
واشنطن والرياض، التي كان موقفها حاسما 
ومؤّثرا. وأثبت السعوديون أنهم لن يسمحوا 
ألوبامـــا بـــأن يحقّقـــق طموحه فـــي أن يذكره 
التاريخ بأنه غّير مسار أكثر العالقات الشائكة 
في التاريخ األميركي، على حساب أمن املنطقة 

واستقرارها.
 وبرهنـــت الرياض أنها مســـتعدة -مثلما 
حـــدث قبل نحو 40 عامـــا عندما فرضت حظرا 
نفطيا بســـبب دعم الواليات املتحدة إلسرائيل 
في حـــرب -1973 لتحدي واشـــنطن دفاعا عن 
مصاحلهـــا اإلقليمية، وكان ذلـــك واضحا في 

تداعيات أزمة النفط احلالية.
وتالقي سياسة أوباما معارضة من نسبة 
كبيرة مـــن صّناع القرار واخلبراء األميركيني، 
مـــن ذلك ما أشـــار إليـــه جون هانا مستشـــار 
األمن القومي الســـابق، والباحث في مؤسسة 
الدفاع عن الدميقراطيات، بأن أســـبابا كثيرة 
تدعو للتشكيك في حتقيق أمل أوباما وحدوث 
انفراجـــة دبلوماســـية فـــي اجلهـــود املبذولة 
إلنهـــاء البرنامـــج اإليراني النـــووي في عام 
2015، وخاصـــة أن ســـجل إدارة أوبامـــا ليس 
فيه ”ما يجعلنا نقتنع بأنها ســـتنجح في تلك 

املهمة“.

مـــن هـــذا املنطلـــق، لقيـــت زيـــارة أوباما 
األخيرة إلى اململكة العربية السعودية إشادة 
أميركية ودوليـــة. خاصـــة وأن أوباما قد زار 
الريـــاض علـــى رأس وفـــد كبيـــر ومتنوع من 
سياســـيني جمهوريـــني ودميوقراطيني فضال 
عن خبراء عسكريني وأمنيني. وهذه اخلطوة، 
وفق اخلبراء األميركيـــني، جاءت للتأكيد على 
متانة العالقات الثنائيـــة وأهميتها، وحتمية 
التوافق على التحديات املشتركة التي تتطلب 

معاجلتها التعاون والتنسيق الثنائي.
ووصف بعض أعضـــاء الوفد أن االهتمام 
األميركي يشـــكل إعالنا سياسيا صريحا على 
حرص أوباما على العـــودة إلى القواعد التي 
تضمن استمرارية التحالف االستراتيجي بني 

البلدين ومستلزماته.
 وقد كان من الالفت في وفد أوباما مشاركة 
الســـناتور جون ماكني، الذي عارض سياســـة 
أوبامـــا، ويـــرى أن أي اتفاق مـــع إيران ميكن 
أن يشـــّكل خطرا كبيرا، فحسب رأيه ”ال ميكن 
الوثوق ببلد ميتلك ســـجال طويال من اخلداع 

مثل إيران“.

وخـــالل زيارته األخيرة للســـعودية ضمن 
الوفد األميركي، وصف ماكني السعودية بأنها 
”متثل حصنا رئيســـيا ضد التوسع اإليراني“. 
أما وزير اخلارجية الســـابق جيمس بيكر فقد 
أشاد باململكة على أنها ”تنعم باالستقرار“ لكنه 

استطرد قائال ”إذا نظرت حولك، خصوصا ما 
حصل خـــالل األيام القليلة املاضية في اليمن، 
ســـترى الســـعودية محاطة مـــن كل اجلوانب 
تقريبا بدول تعاني مشـــاكل صعبة بشكل غير 

عادي، إذا لم تكن دوال فاشلة“.
ووصـــف نائب مستشـــارة األمـــن القومي 
األميركي بنجامني رودز الزيارة بأنها ”فرصة 
للتأكد مـــن أننا نصطف بشـــكل جيد للمضي 
إلى األمام، حيث تكون لنا مصالح متقاطعه“، 
وشـــدد رودز علـــى أن ”القمـــة الســـعودية – 
األميركية تطّرقت إلى القضايا الرئيسية التي 
يوجد فيها تعاون بني البلدين، ومنها احلملة 

ضد داعش والوضع في اليمن“.

واشنطن تختار الرياض

فـــي إطـــار املصالـــح، يالحـــظ أن حتالف 
الواليات املتحدة مع اململكة العربية السعودية 
خاصة ودول اخلليـــج عامة، حتكمه العالقات 
االســـتراتيجية األميركية منذ احلرب العاملية 
الثانية، وقد جعل مزيج مصاحلها االقتصادية 
والسياســـية في املنطقة إحدى أهم األولويات 
في استراتيجيتها. ومبا أن االهتمام األميركي 
يتمحـــور حول النفـــط، فإن األهميـــة املركزية 
لـــدول اخلليج في ســـوق النفـــط العاملية، هي 
التي تفســـر متانة ودميومة عمـــق االنغماس 
األميركـــي فـــي شـــؤون املنطقة علـــى امتداد 

السبعني عاما املاضية.
وعلى الرغـــم من أن أزمـــة النفط وتراجع 
األســـعار قد تضررت منهما الواليات املتحدة 
جراء خفـــض إنتاجها وخصوصـــا من النفط 
الصخـــري، فـــإن بعـــض املراقبني يـــرون أن 
التمســـك بســـقف إنتـــاج أوبك قـــد مت باتفاق 

أميركي، وهدفه ضـــرب االقتصاد  ســـعودي – 
الروســـي وتضييق اخلنـــاق االقتصادي على 

إيران.
أما بالنســـبة إلى محاوالت إيران، املنهكة 
اقتصاديـــا، الســـيطرة على طرق نقـــل النفط 
بني مضيـــق هرمز وباب املنـــدب، فقد اعتبره 
املراقبون نوعا من استعراض القوة والتهديد 
بهـــا، ولكن اجلميع يعلم مبـــا فيها إيران، بأن 
تهديد مســـالك ناقالت النفـــط، يحمل مخاطر 
حرب في املنطقة ســـبق أن هّددت بها الواليات 
املتحـــدة، وهي تأتـــي ضمن اســـتراتيجيتها 
العســـكرية في ضمان حرية املرور في املمرات 
الدوليـــة، خصوصا وأن أســـاطيلها البحرية 
موجودة في املنطقة وبحاجة إلى حركة مرور 
متواصلة. وإيران التي تفاوض الدول الســـت 
على مشروعها النووي، هي بغنى في الظروف 

الراهنة عن اندالع حرب في املنطقة.
وفـــي هذا املجال تبرز أهمية الرســـالة في 
مستوى وفد الواليات املتحدة الكبير وتنوعه، 
وهي أنه مهما كانت واشنطن مصرة على نقلة 
نوعية في العالقة مع إيران، إال أن عالقتها مع 
اململكة العربية السعودية ودول اخلليج تبقى 
نقطـــة االنطالق للمصلحـــة األميركية البعيدة 

املدى.

تؤّكد التحركات الدبلوماســـية  } واشــنطن – 
السعودية الباكســـتانية أن هناك توّجها ثابتا 
مـــن الرياض نحـــو بناء حتالف اســـتراتيجي 
مع القوة النووية اإلســـالمية الوحيدة، ليكون 
مبثابة جـــدار صد في وجه املطامـــع اإليرانية 

املتنامية.
وأحدث نشـــاط في هـــذا الســـياق الزيارة 
التي قـــام بها رئيـــس هيئة األركان املشـــتركة 
الباكستانية إلى اململكة العربية السعودية. وقد 
دفعت هـــذه الزيارة اخلبراء إلى إعادة احلديث 
عـــن التقارب الســـعودي الباكســـتاني وتفعيل 
التواجد الســـعوديي في العمق اآلســـيوي مبا 

يقطع الطريق أمام التمّدد اإليراني.
ومن بني مراكز الدراسات التي سارعت إلى 
تغطية زيارة اجلنرال رشـــيد محمود ســـلمان، 
معهد واشنطن لدراســـات الشرق األدنى، الذي 
يعـــرف عنـــه أن مهمته هي اإلســـهام في صنع 
السياسة األميركية في هذه املنطقة احليوية من 
العالم، من خالل متابعة آخر املستجدات فيها، 
وتقدمي قراءات وحتليالت لكّل املستجّدات. من 
هنا، تأتي أهمية التغطية التي قام بها ساميون 
هندرســـون، مديـــر برنامج اخلليج وسياســـة 
الطاقة في معهد واشنطن، وفيها أشار إلى لقاء 
اجلنرال الباكســـتاني بالعاهل السعودي امللك 
ســـلمان بن عبدالعزيز وأيضـــا لقائه املنفصل 
مع وزير الدفاع الســـعودي، األميـــر محمد بن 
ســـلمان، ولقاء آخر مع ولـــي ولي العهد ووزير 
الداخليـــة األمير محمد بن نايـــف، وأيضا مع 
وزير احلرس الوطني األمير متعب بن عبدالله.

ويعّلـــق هندرســـون علـــى هـــذه اللقاءات 
مشـــيرا إلى أنـــه، كان ُينظر، علـــى مدى عقود، 
إلـــى الرياض كمؤيـــدة للبرنامج الباكســـتاني 
لألســـلحة النوويـــة، بتوفيرهـــا التمويـــل في 
مقابـــل مـــا، ُيفترض علـــى نطاق واســـع، بأنه 
تفاهم يتمثل في قيام إسالم أباد، إذا لزم األمر، 
بنقل التكنولوجيا أو حتـــى الرؤوس احلربية 
إلـــى اململكـــة. وكان ُيالحـــظ أن التغييرات في 
القيـــادة في أي مـــن البلدين ســـرعان ما كانت 
تتبع بعقد اجتماعات على مستوى عال، كما لو 
كانـــت اللقاءات تأتي من أجل التأكيد على هذه 

الترتيبات النووية.
ويضيـــف الباحـــث األميركـــي أّن الرؤيـــة 
السعودية لطاملا كانت واضحة وتتسم بالثبات 
في ما يتعّلـــق ببرنامجها القاضي مبســـاعدة 
باكســـتان، القوية عســـكريا والبلد اإلســـالمي 
الوحيد الذي ميتلـــك القنبلة النووية، حيث أّن 
الرياض تعمل دائما على أن تستعيد باكستان 
استقرارها، من خالل بذل مساعدات اقتصادية 
ســـخّية لها وتوجيه كم كبير من االســـتثمارات 
نحوهـــا مبـــا ينعكـــس إيجابيا علـــى وضعها 

االجتماعي، ويساعد على حتقيق استقرارها.
وهذه السياســـة السعودية جتاه باكستان، 
تندرج وفق مراقبني، في إطار عمل استراتيجي 
أهم وأشـــمل تقوم به الرياض في اجتاه إنشاء 
حتالـــف أقوى مع إســـالم أباد، بوجـــه التمّدد 
اإليراني فـــي املنطقة، وتعويضـــا للفراغ الذي 
رمبـــا يتركه انكمـــاش الدور األميركـــي هناك، 
خاصـــة في ظـــل بحـــث الســـعودية الدائم عن 

تـــوازن إقليمي بينها وبني إيران التي تســـعى 
إلى تطوير برنامجها النووي، وهو ما يشـــكل 

خطرا حقيقيا على أمن املنطقة واستقرارها.
وتأتي الزيارة التي قام بها اجلنرال رشيد، 
مؤخرا، بعد يوم من إعالن باكســـتان عن إجراء 
اختبار ناجح على صاروخ كروز ُيطلق من اجلو 
باســـم ”رعد“ ومـــداه 220 ميال، ُيقـــال إنه قادر 
علـــى حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية بدقة 

بالغة. وخالل ترؤس امللك ســـلمان أول اجتماع 
ملجلس وزرائـــه، في الثاني من فبراير اجلاري، 
أعلن العاهل الســـعودي أنه لن يكون هناك أّي 

تغيير في السياسة اخلارجية للسعودية. 
واالجتماعات رفيعة املســـتوى التي ُعقدت 
مع الوفد العســـكري الباكســـتاني فـــي الثالث 
من فبرايـــر، جاءت لتؤكد هـــذا اإلعالن، ورمبا 
لتضيـــف املزيد من املضاعفـــات املربكة جلهود 

إدارة أوبامـــا لتأمـــني التوصـــل إلـــى اتفـــاق 
دبلوماســـي مع طهران حول البرنامج النووي 

اإليراني.
وإن كانـــت أســـباب اخلـــالف اإليرانـــي – 
الســـعودي، واضحة املعالم وتتلخص أساسا 
في ســـعي إيـــران املتواصـــل إلى النفـــاذ إلى 
املنطقـــة العربية عموما وإربـــاك أمنها حتقيقا 
ملآربها التوســـعية، فإّن العالقـــات اإليرانية – 
الباكستانية ال تخلو من نقاط خالفية جتعل من 
طهران مصدر قلق دائم إلســـالم أباد، تتلخص 
أساســـا في العالقـــات التي تقيمهـــا إيران مع 
الهند، التـــي ُتثير قلقا باكســـتانّيا؛ خاصة أن 
الهند استثمرت العالقة مع إيران لتحصل على 
موطئ قدم في أفغانســـتان؛ وذلك عبر مشاريع 
اقتصادية كانـــت إيران بوابة الدخـــول إليها. 
كذلك يعّد الصراع املذهبي نقطة خالف جوهرية 
بني باكســـتان وإيران، فعلى غرار ما حدث في 
ه قطاع عريض من الباكستانيني  السودان يوجِّ
نقـــدا كبيرا للدور الذي تقوم به املراكز الثقافية 
اإليرانية في باكســـتان، ويرون أن هذه املراكز 
لت نشـــاطاتها بعد ”الثورة اإلسالمية“ من  حتوَّ
تعليم اللغة الفارسية إلى نشاطات دينية، وهو 
ما يهدد بخلق جو مشـــحون بني فئات املجتمع 
الباكســـتاني، خاصة اّن إيران ضليعة في هذه 

اللعبة التي تهدد امن الدول من الداخل.
جّل هذه العوامل، وغيرها، جتعل من إيران 
مصدر قلق مشترك بالنسبة للطرفني السعودي 
والباكستاني، وتدفع ملزيد التعاون والتنسيق 
من أجل رّد خطرها احملتمل على أمن املنطقة. 

قوبلت زيارة أوباما األخيرة إلى الســــــعودية باهتمام كبير في األوساط األميركية والدولية، 
خاصــــــة وأن أوبامــــــا زار الرياض على رأس وفد كبير ومتنوع من سياســــــيني جمهوريني 
ــــــني فضال عن خبراء عســــــكريني وأمنيني. وهذه اخلطوة، يقــــــول اخلبراء، إنها  ودميقراطي
جاءت للتأكيد على حتمية التوافق بني واشــــــنطن والرياض بخصوص التحديات املشتركة 
التي تتطلب معاجلتها التعاون والتنسيق، خاصة بعد أن تأكد لدى واشنطن أن السياسة 
االستراتيجية التي تتبعها السعودية منذ عقود ال محيد عنها مهما تبدلت الظروف وتغيرت 

األوضاع.

أوباما يجد أن استعداء السعوديين ليس في مصلحة الواليات المتحدة 

الرياض تساعد إسالم أباد تنمويا مقابل الدعم العسكري وقت المحن

خطورة تطورات انقالب الحوثيين 

العراق  في  إيــران  ونفوذ  اليمن  في 

وســــوريــــا ولـــبـــنـــان وغـــــزة مــحــور 

محادثات األربع ساعات بين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز وباراك أوباما

◄

إيـــران، المنهكـــة اقتصاديا، تعلم 

أن تهديد مســـالك ناقالت النفط 

يحمـــل مخاطر حرب فـــي المنطقة 

الواليـــات  بهـــا  هـــددت  أن  ســـبق 

المتحدة

◄

«الوضع في اليمن أصبح حرجا للغاية، وإيران تدعم الحوثيني بالســـالح 
واألموال والتدريب ألنها تبحث عن إنشـــاء دولة شـــيعية، ودول الخليج 

يقظة ملا يحدث في اليمن وقادرة على تأمني حدودها».

سامح سيف اليزل
مدير مركز اجلمهورية للدراسات اإلستراتيجية

«الجمهورية اإلسالمية تدعم بشكل مباشر الحوثيني في اليمن وحزب 
الله في لبنان والقوات الشـــعبية في سوريا والعراق، وقد أكد مسؤولو 

الدولة على هذه النقطة مرات عديدة».

علي شيرازي
ممثل املرشد اإليراني األعلى

«الشـــرعية الدســـتورية هي لرئيس الجمهورية عبدربـــه منصور هادي، 
ودول املجلس تدعم هذه الشرعية، وتدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني».

عبداللطيف الزياني
األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي

في 
العمق

بنجامين رودز: 

الزيارة فرصة للتأكد من 

أننا نصطف بشكل جيد 

للمضي إلى األمام
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الصحوة الصوفية خط الدفاع األول في مجابهة اإلرهاب

[ خبراء: المقاربة األمنية وحدها لن تخمد نيران داعش [ التربية الروحية كفيلة بتحصين القلوب والعقول ضد الغلو

عامد أنور

} أكد خبراء عســـكريون وسياسيون أن نيران 
”داعش“ التـــي التهمت الطيـــار األردني، معاذ 
الكساســـبة، لـــن حتـــرق التنظيم علـــى املدي 
القريب، معتبرين أن ساحة املعركة على األرض 
غير مهيأة حاليا للقضـــاء على ”داعش“، فيما 
دعا مفّكرون وعلماء اجتمـــاع وعلماء دين إلى 
عدم انتظار احلّل العسكري للقضاء على تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
واعتبـــر هـــؤالء اخلبـــراء أن الصوفية، قد 
تكون كلمة الســـر فـــي املواجهـــة املقبلة، ألنها 
واحدة من الركائز التي يرى فيها البعض، أنها 
خـــط الدفـــاع األول، وتصلـــح ألن تكون مدخال 
لصـــد الهجمة الشرســـة التي يقودهـــا تنظيم 
داعـــش وأخواته في بلدان مختلفة، فهل تتمكن 
هذه اجلماعة الكبيرة، من التصدي لهذا الغول، 
وتتخّلى عن ســـكونها الســـابق، وتولي العمل 

العمل السياسي أهمية كبيرة.

صحوة صوفية

أظهـــرت قـــراءات عديدة الـــدور الذي ميكن 
أن تلعبـــه الطـــرق الصوفيـــة فـــي تصحيـــح 
صورة اإلســـالم، بعـــد أن شـــوهته اجلماعات 
املتشـــددة، خاصـــة أن هذه الطرق تنتشـــر في 
القـــرى والنجـــوع واملناطق التي ينشـــط فيها 
دعـــاة األصوليـــة واإلرهاب. ونقلـــت ”العرب“ 
عـــن عدد مـــن اخلبـــراء دعوتهم إلـــى توظيف 
املـــوروث الصوفـــي فـــي مواجهـــة األصولية، 
الفتــــــني إلـــى أن أنصــــــار الطـــرق الصوفية، 
وهـــم باملاليني، قادرون على هزمية اجلماعات 
املتشـــددة مثل الســــــلفية اجلهادية واإلخوان 

باعتمـــاد خطـــاب دينـــي إيجابـــي يراهن على 
التربية الروحية.

وقـــال اخلبـــراء إن هناك صحـــوة صوفية 
فـــي شــــــمال أفريقيا متتد من مصـــر وتونس 
واملغرب وصوال إلى موريتانيا وتشــــــمل مالي 
والنيجر والسنغال هدفها إنقاذ صورة اإلسالم 
مما حلقها من تشوه على أيدي جماعة اإلخوان 

والسلفيني واجلهاديني. 
تســـّلط دراسة ملازن الشـــريف، نائب رئيس 
احتـــاد الطرق الصوفية بتونـــس، الضوء على 
ضـــرورة االهتمام بالفكـــر الصوفي في تونس، 
التي تأتي كأول مصّدر للجهاديني في ســـوريا 

والعراق. 
ويؤّكد الشـــريف علـــى أن تونـــس، تواجه 
كغيرهـــا مـــن دول العالم، خطـــر اإلرهاب وما 
يحمله من عقائد فاسدة ونهج تكفيري متعّصب 
ومنـــط دمـــوي مدّمـــر، ال يحتاج إلـــى عمليات 
عسكرية حملاربته بل إلى استراتيجيات خاصة 

تنبع من أعماق املجتمعات املتضّررة.
ذات التوّجـــه، يتبّنـــاه مفّكـــرون مصريون، 
أّكدوا على أن الصوفيـــة قادرة على إصالح ما 
أفســـدته اجلماعات املتشـــددة. ففي مجتمعات 
عربية نسبة  األميني فيها مرتفعة، وتعاني من 
ارتفاع البطالة والعنوسة والفقر، يصبح إرباك 
الوعـــي أمرا يســـيرا جّدا. وقـــد وجدت بعض 
اجلهـــات املعادية فـــي هذا النفـــق املظلم ممّرا 

لتنفذ من خالله وتنشر ثقافتها الظالمية. لذلك، 
يؤّكـــد اخلبراء أن هـــذا الفكر املتطّرف يجب أن 
يحارب أوال بنفس سالحه، قبل محاربته أمنيا، 
خاصـــة وأن هنـــاك حســـابات وخططا حتيط 

باحلّل العسكري.
لذلـــك، ولئن كشـــفت بشـــاعة قتـــل الطيار 
األردني معاذ الكساســـبة وحرقـــه حّيا، وذبح 
العـــراق  حلرائـــر  وبيعـــه  للرهائـــن،  داعـــش 
والفظائع التي ارتكبها بحق الطائفة اإليزيدية، 
فإن األخطر من هذه اجلرائم، وفق اخلبراء، هو 
أن هـــذا التنظيم اإلرهابي، ال يزال يســـتقطب، 
رغم هذه املمارســـات، ومجّنديـــن، مما مينحه 
فرصـــة أكثـــر للبقـــاء والتمّدد، لذلـــك فإن قطع 
الطريق مع إمدادته البشـــرية والتصدي لثقافة 

الكراهية أول الطريق حملاربته.

تحيين الخطاب الصوفي

تساؤالت عديدة طرحت حول إمكانية جناح 
الصوفية بنظرتها السمحة ورؤيتها الروحانية 
املتفائلة في إعـــادة التوازن للحياة الدينية في 
العاملـــني العربي واإلســـالمي، خاصـــة بعد أن 
طفت على الســـطح تيارات إســـالمية متشددة 
جتـــاه أمـــور الدين واحليـــاة معـــا، وأضحت 
تتعامـــل معهـــا مـــن منظـــور صراع سياســـي 

محفوف باملخاطر.

لكن، ال يعني ذلك حتول السواد األعظم  من 
املجتمعات العربية إلى ”دراويش“ و“شـــيوخ“ 
يقضـــون غالب الوقت في روحانيات بعيدة عن 
عالم املاديات وأوزاره، بل توظيف الصوفية في 

احلرب على اإلرهاب يقضي أوال بتحيينها.
في هذا السياق تتنّزل دعوة  أحمد الطيب، 
شـــيخ األزهر، للصوفية الـــذي طالب بضرورة 
إصـــالح التصـــوف وتنقيـــة ســـاحاته من كل 
البـــدع واخلرافـــات املخالفة للكتاب والســـنة، 
وهي دعوة جـــّددت األمل لدى الطرق الصوفية 
للدخول على محك السياسة والوقوف في وجه 

حركات اإلسالم السياسي العنيفة.
وأّكـــد محمد رأفـــت عثمان، عضـــو مجمع 
البحـــوث اإلســـالمية باألزهر، لـ“العـــرب“،  أن 
إصالح الدعـــوة الصوفية ضرورة لدعم املنهج 
اإلســـالمي في مواجهة الهجمة السلفية، وعلى 
الصوفية، أن تؤكد على انتمائها لإلسالم أكثر 
من انتمائها إلى مذاهبها، فالتعصب والتكفير 
واإلقصاء لآلخر وحتويل اخلطاب إلى تصارع 

ال يخدم سوى أعداء اإلسالم.
وأضاف عثمـــان، أن الصوفية تدرك أهمية 
اإلصالح الشـــامل في الوقت احلالي، وتوجيه 
وترشيد التصوف، ورد ما يشاع عن املمارسات 
الصوفيـــة إلى الكتاب والســـنة بفهـــم العلماء 
العاملني من الســـلف الصالح من دون إفراط أو 

تفريط. 
وأشـــار إلى أنه ال بد للصوفية من مناقشة 
أفضـــل الســـبل والطرق نحو تنظيـــم وتوجيه 
الطاقـــات اإلميانية لدى قطاعـــات عريضة من 
اجلماهيـــر فـــي ربـــوع العالم اإلســـالمي نحو 
البناء واإلصالح على املنهج الرباني الروحي.

مـــن جانبه، قال محمد الشـــبراوي، شـــيخ 
الطريقة الشـــبراوية في مصـــر، لـ“العرب“، إن 
الطـــرق الصوفية حتملـــت علـــى عاتقها عقب 
األحـــداث اإلرهابية األخيـــرة، إحياء التصوف 
وتصحيح الصورة اخلاطئـــة عنه، إضافة إلى 
مواجهـــة النفـــوذ املتصاعـــد للتيار الســـلفي، 
الـــذي بـــدأ يســـيطر على املشـــهد اإلســـالمي 
فـــي مصـــر، موضحـــا أن مســـاعي اجلماعات 
الســـلفية لالنخراط في العمل السياســـي تهدد 
التسامح الديني، األمر الذي ألزم الصوفيني أن 
يعملوا بكثافة، ليكون لهـــم مكان في اخلريطة 

السياسية.
ما متارســـه التنظيمات اإلرهابية اليوم من 
هدم، بحّجة اتباع ”الســـلف الصالح“، ال عالقة 
له بهذا السلف، وهي ممارسات تعود باملسلمني 
إلـــى عصـــور الظالم، بـــل إن هذه املمارســـات 
مرفوضة حتى في تلـــك العصور، وليس هناك 
مـــن عصر أظلم من هذا، واخلالفة اإلســـالمية، 
التي يّدعـــي أمير داعش، الســـير على نهجها، 
كانت أكثر انفتاحا وأكثـــر حداثة ودميقراطية 

واحتراما حلقوق اإلنسان.

ــــــة  الصوفي للطــــــرق  الواســــــع  االنتشــــــار 
ــــــدول العربية،  فــــــي مناطــــــق مختلفة من ال
ــــــة بخطر  ــــــدول املعني وخصوصــــــا فــــــي ال
اإلرهــــــاب وتلك التي تتصــــــّدر الئحة أكثر 
ــــــن في صفوف  ــــــرا للمجّندي الدول تصدي
تنظيم داعش وجبهة النصرة، يدعو بعض 
اخلبراء إلى التساؤل حول إمكانية توظيف 
ــــــوع مــــــن اجلماعات اإلســــــالمية  هذا الن
املعروفة بتســــــامحها وهدوئها ووسطيتها، 
في احلرب ضّد أيديولوجيا الذبح واحلرق 
ومحاربة الظالمية التي باتت تغشي سماء 

الدول العربية.

األزهر يدعو إلى إصالح التصوف ضمن خطة توظيفها لمحاربة التشدد

توظيـــف الصوفيـــة فـــي الحـــرب 

على اإلرهـــاب يقضي أوال تحيينها 

حتى ال تتحول أغلبية المجتمعات 

العربية إلى «دراويش» و«شيوخ»

◄

«التصـــوف يعـــد وقاية ضـــد املظاهـــر الهدامة واألفـــكار املنحرفة، 
ألنـــه يغرس في قلوب الناس البعد الجمالـــي واملقاربة التدريجية في 

استيعاب األشياء وفهمها من دون عنف وال تشدد».

منير القادري بودشيش
مدير امللتقى العاملي للتصوف باملغرب

«الـــدور املســـتقبلي للتصـــوف والطـــرق الصوفية فـــي تونس، وفي 
 جـــدا، ولكن من أجل 

ّ
العالـــم العربي واإلســـالمي والعالـــم ككل، مهم

تفعيل ذلك البد من مخطط ومن منظومة كاملة».

مازن الشريف
الناطق الرسمي باسم احتاد الطرق الصوفية في تونس

«مشيخة الطرق الصوفية ال تتوانى في بذل املزيد من الجهد والعمل 
عبـــر القوافـــل الدعويـــة وغيرهـــا من األنشـــطة من أجل نشـــر الفكر 

الوسطى املعتدل والحد من انتشار األفكار املتطرفة».

عبدالهادي القصبي
رئيس املجلس األعلى للطرق الصوفية مبصر

في 
العمق

} أسوأ حالة عدائية ضد اإلنسانية 
شهدها العالم في عصرنا احلديث تلك 

التي قّدمها منوذج التطرف بقتل الطيار 
األردني معاذ الكساسبة، تلك حالة 

متفردة من السوء تضاف إلى سجالت 
جز األعناق والرمي من املباني الشاهقة 
والرجم باحلجارة، وكأن الذين يقومون 

بذلك يتنافسون في البشاعة التي 
يصّدرونها باسم الدين.

وليس من دين دون عمق وامتداد 
إنساني. الدين الذي يعبث به هؤالء جاء 

مكمال ملكارم األخالق، فقريش وبقية العقد 
اجلاهلي كانت لهم أخالقهم وأبعادهم 
اإلنسانية، ولم يأتهم الدين في عقول 

بيضاء أو سلوكيات اجتماعية معدومة، 
ذلك يجعلنا نتساءل كما تساءلنا مسبقا. 

من أين يأتي هؤالء بدينهم؟ هذا الدين 
الذي يبرر القتل البشع واستنزاف 

األرواح واالحتفاظ بالغل في النفوس 
واستخدام عقل الشيطان فيما يفوق 
تصوراتنا في األذى واملوت، ويفتقد 
الرحمة والتماس األعذار والتسامح.

الدين ال يحمل إكراها، ومينح الناس 
حق اخليار واالختيار وال يبقيهم أسرى 
لنصوص ال ميكن حتريكها وفقا ملسائل 

املصالح املرسلة وفقه الواقع، هل لنا 
دين ولهم دين؟ ذلك سؤال يفرض نفسه 

وإن احتمل متايزا وتصنيفا يعزل هؤالء 
الغالة ومن يشايعهم ويتعاطف معهم.
ونحن نقرأ ما تيسر من القرآن لم 

جند مثل هذا السفور العقدي والتأويل 
غير املتطابق مع مقتضيات الدين، وشفاء 
الصدور ال ميكن أن يكون بهذه الوحشية، 
لم يعذب هؤالء بقدر ما مت تعذيب الرسول 
الكرمي في مستهل الدعوة وهو يرمى عليه 

باحلجارة وتوضع األشواك في طريقه 
وتشج رباعيته وتسيل دماؤه الطاهرة، 

لم ينفجر غيظا ودموية ويستبح مكة 
حني دخلها منتصرا وفاحتا، وإمنا أّمنها 
ومنح كل مشرك األمان. حني يقول هؤالء، 

ومن يتعاطف معهم على النحو الذي 
نتابعه في ”تويتر“، إن هناك قياسات 

شرعية ملا مت للكساسبة، فإنهم يهدرون 
كرامة اإلنسان وسماحة الدين ووسطيته 

والتواضع به بعيدا عن مبادئه اإلنسانية. 
أولئك نعتبرهم خسائر عقدية ينبغي 

إبعادها من املشهد الذي يتعامل مع الدين 
كفكرة كّلية تعّظم اإلنسان وتكرمه ومتنع 
عنه مثل هذه النهايات الالإنسانية، وال 

نريد القفز إلى فكرة أن اجلرمية اإلرهابية 
تطور سلبي للغاية في الفكر املتطرف 
ألننا على يقني بانحساره، ولكن تبقى 

اجلرمية شاهدا على تخريب الدين.
في الواقع نحن في مرحلة مفصلية 

تقترب من معادلة ”نكون أو ال نكون“ ألن 
هناك تشويها مستمرا لديننا وإنسانيتنا 
يتم خالله مصادرة واختطاف واستغالل 

الدين ببشاعة، وإذا بقي الوضع دون 
معاجلات تصلح عقيدة هؤالء وتفتح 

النصوص في أطر عقالنية تطور املوروث 
وتكسبه جماليات اخللق الديني فإن 

احلال سيشهد مزيدا من التدهور، ودون 
وسطية حقيقية ومؤثرة تنتشل أولئك 
املضللني من غياهب االنتكاس الديني 
والعقلي فإنهم يكتسبون عادة املوت 
الرجيم ويستسلمون للنفس األمارة 

بالسوء والقبح البشري.
وألن عقلية هؤالء صلبة وأغلقت على 
نصوص يساء فهمها وتأويلها، وتسمح 

لهم بالتقلب كيفما شاؤوا في السوء 
باسم الدين، فإنهم يضعون اجلميع في 

محطة التمييز والتصنيف الفاصلة، وذلك 
ضروري الستعادة الدين املختطف وعزل 

اإلرهابيني عن املجتمعات والنصوص، 
فاملوروث السلبي واجلامد الذي يتوقف 

عند أدبيات معّطلة منذ القرن الثالث 
عشر لم يعد مفيدا في حفظ حياة الناس 

وأمانهم، وذلك ما انتهى بنا إلى حالة 
معاذ وقبله من قطعت رؤوسهم ومت 

رميهم من الشواهق، فهل هناك صحيح 
عقل يؤيد ذلك؟ الدين ال يفعل، من يفعل؟ 

رمبا الشيطان، رمبا االعتالل العقلي 
والنفسي، رمبا ورمبا أشياء كثيرة 

تضعنا في خامتة املطاف في مفترق طرق 
ال يسمح بأن ميثلنا فيها هؤالء مطلقا.

مقتل الكساسبة يفاجئنا 

بدينين ال ثالث لهما

سكينة المشيخص

بدينين

محمد رأفت عثمان:

إصالح الصوفية ضرورة 

لدعم المنهج اإلسالمي 

في مواجهة التشدد

بيان األزهر يحرك الجدل الفكري 

بني املتعاطفني مع التنظيم

ص ١٣

التصوف حصن منيع ضد التطرف الديني في املغرب
} الربــاط - لطاملا لعب التصوف في املغرب، 
دورا محوريـــا في مجابهـــة التطرف واألفكار 
املتشـــددة التـــي متيـــل نحـــو قـــراءة النص 
الديني وفق منظور يتخالف مع جوهر الدين 
اإلسالمي الســـمح الذي ينبذ العنف ويحض 

على التسامح والتعايش في سالم.
وقد كان انتشار التصوف في املغرب بداية 
يهدف أساســـا إلى نشـــر اإلسالم إلى ما وراء 
احلواضـــر واملـــدن، حيث أنه بـــدأ منذ القرن 
الثالث عشـــر امليالدي يتوغل في األرياف. من 
ثمة ومع مرور الزمن أضحى ميثل خصوصية 
تنطبع لدى أغلب املجتمع املغربي كونه ديدن 
لالعتدال والتســـامح، ويناقـــض في جوهره 
كّل فكـــر متعّصب من شـــأنه أن يبـــّرر العنف 

والتطرف باسم الدين.
هـــذا ويتميز املشـــهد الصوفـــي املغربي 
حاليـــا بتنـــوع الطـــرق والزوايـــا التي متتد 
على طـــول التـــراب املغربي، ومن أشـــهرها؛ 
الطريقـــة الكتانيـــة، العلوية، البودشيشـــية، 
الزاوية الريسونية، مجلس أهل الله، الطريقة 

البوعزاوية والطريقة املعينية.
في ســـياق متصـــل، ومع تصاعـــد وتيرة 
األخطار اإلرهابية املدفوعة بالتشـــدد الديني، 
في الســـنوات األخيرة، خاصـــة بعد ظهور ما 
وسيطرته  ســـّمي بتنظيم ”الدولة اإلسالمية“ 
على قطاع واسع من سوريا والعراق وانتشار 
مناصريـــه فـــي ليبيـــا ونيجيريـــا وغيرهما، 
وارتبـــاط هـــذا التنظيـــم بشـــبكات جتنيـــد 
تستجلب له الشـــباب ”املقاتل“، ّممن ميلكون 
وعيا محدودا بجوهر اإلســـالم وطبيعته، من 
بلـــدان عديدة مـــن العالم من بينهـــا املغرب، 
أضحت مسألة التركيز أكثر على إحياء الفكر 
الصوفي في اململكـــة، ضرورة قصوى توليها 
القيـــادة املغربية ورجال الدين واملؤسســـات 
الرسمية، وغير الرسمية، العناية الالزمة من 

أجل أن يكون التصـــوف احلصن املنيع الذي 
من شأنه أن يجابه التطرف.

وفي هذا الســـياق، فقـــد متوقع التصوف 
اســـتراتيجية  ضمـــن  أساســـي  كعنصـــر 
إعـــادة هيكلـــة احلقل الدينـــي باملغرب. وهي 
اســـتراتيجية وضعتهـــا اململكـــة، من ضمن 
أبعادهـــا تفعيـــل التصوف كمحدد للســـلوك، 
بهـــدف مواجهـــة التيـــار الســـلفي املتشـــدد 
بصيغته التقليديـــة واجلديدة. حيث اعتبرت 
فـــي  يكمـــن  اخلطـــر  مصـــدر  أن  الســـلطات 

األيديولوجية السلفية.
 مـــن جهتهـــم يـــرى مراقبـــون أّن هـــذه 
االســـتراتيجية املغربيـــة التـــي تعـــّول على 
احلركة الصوفية ملجابهة التشـــدد من شأنها 
أن تعالـــج ظاهـــرة اإلرهاب ومـــا يتعلق بها 

من تكفيـــر، على اعتبار أّن التصـــّوف يتعّلق 
بالـــذوق ومقـــام اإلحســـان وبعلـــوم التربية 
ومراتب الســـلوك٬ وأن زرع الفكرة الصوفية 
هي أول خطوة لهـــزم الفكرة اإلرهابية٬ التي 
تتخذ اإلســـالم قناعا للمخادعـــة. فالتّصوف 
اإلســـالمي مبا يحملـــه من قيم حتـــّض على 
التســـامح٬ ومن عمق اجتماعـــي وقدرة على 
االقتـــراب من النـــاس والتفاعل مـــع مختلف 
فئاتهم ومحاورتهم حوار القلب للقلب٬وكذلك 
على دمج الثقافي واألدبي والفني٬ من شـــأنه 
أن يكون حصنا منيعا أمام تشـــدد املتطرفني 

ونزوعهم نحو االنغالق.
 كما ميكن أن يكـــون ضمانة لتبلور وعي 
جديـــد لدى الشـــباب يقيهم مـــن االنزياح عن 

الوسطية واالعتدال نحو الغلو والتطرف.

 تموقع التصوف كعنصر أساسي ضمن استراتيجية إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب
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الحرب على اإلرهاب ذات وجوه 

عدة. أهم هذه الوجوه الحاضنة 

التي يستفيد منها «داعش» 

في سوريا والعراق. هل من 

رغبة حقيقية في طرح األسئلة 

الحقيقية من نوع ملاذا هناك 

حاضنة لإلرهاب في سوريا والعراق

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

من أين جاء وحوش داعش؟ من 

سجون أبو غريب، ومجازر فرق 

املوت، ومن اغتصاب النساء 

والصبيان في السجون السرية، 

من حصار حلب والفلوجة وعزلة 

الصحراء

أسعد البصري
} ال يستطيع األردن فعل شيء للدولة 

اإلسالمية، رغم أن القوات املسلحة توّعدت 
برد مزلزل. احلقيقة هي أن دوال كثيرة 

انسحبت من احلرب على الدواعش، 
خصوصا بعد أن اتضح أنهم ليسوا ضعفاء، 

وميكن أن يجلب ضربهم الضرر.
رمبا هناك مفاجآت قادمة، لن يقوم بها 
األردن أو إيران أو األكراد، بل ستقوم بها 

الدولة اإلسالمية. داعش ليست تنظيما، أو 
دولة فقط، وإمنا شيء غامض من التاريخ 

السحيق. الطيار األردني أسير حرب، ولكن 
الدولة اإلسالمية، بكل أسف، ال تستند إلى 

الشرعية الدولية، وال التفاقيات جنيف بهذا 
اخلصوص. استندوا إلى فتوى شرعية 

للشيخ ابن تيمية تبيح التمثيل بالعدو، إذا 
كان ذلك رادعا لغيره.

في الفيلم السينمائي الذي بثته الدولة 
اإلسالمية حول الطيار الكساسبة، لم تنكشف 

قسوة التنظيم فقط، بل ظهرت إمكانيات 
سينمائية عالية. فهو يشبه أفالم هوليود 

املكّلفة، بإخراج متقن صورة وصوتا.
وال نعرف من أين للتنظيم بأسماء وصور 

الطيارين األردنيني الذين شاركوا بقصف 
مدينة الرقة؟ حيث مت عرضها في الفيلم، مع 

إعالن مكافأة قدرها مئة دينار ذهب مقابل 
اغتيالهم.

هذا معناه أن اجلهود االستخباراتية 
ضد الدولة اإلسالمية غير مجدية حقًا، ألنهم 
ميتلكون قدرات استخباراتية أيضا تخترق 

أعداءهم. الكتابة عن تنظيم كهذا يجب أن 
تكون واقعية، حتى ال تكون من باب خداع 
الذات. فما فائدة تصغيرنا لهم إذا كانوا 

سيقومون باحتالل سامراء غدا، أو القيام 
بعمليات أوسع في عاصمة من عواصم 
العرب؟ بسبب غياب احلريات واخلوف 

أصبح حتى الكاتب احملب للسالم والعروبة، 
يخاف تقدمي استشارات مخلصة، وأصبح 

األمر مضحكا حقا.
في اليمن مثال استطاع صبي عمره 36 

عاما، مثل عبدامللك احلوثي احتالل العاصمة 
صنعاء، ويخطط لوضع املضيق اآلخر بعد 

مضيق هرمز حتت سيطرة إيران، وهو باب 
املندب. ونحن في املقابل جنلب األساتذة 

واخلبراء املسّنني من جامعات الغرب ليكتبوا 
لنا بحوثا مملة عن حركة احلوثي، الشاب 

الشيعي املقدام. هذا األمر أصبح مثيرا 
للضجر. فاحلوثي بحاجة إلى شاب ميني 

سني شجاع وطموح، ال تنتفخ أوداجه 
بالقات، وال كرشه باجلراد، وليس إلى هؤالء 
الثرثارين الطاعمني الكاسني الذين يكلفون 

الصحف أمواال طائلة. ورمبا لن يطول الزمن، 
حتى يطالب هؤالء الكتاب الفاشلني الواليات 

املتحدة، بحماية احلوثي من اإلرهاب اليمني. 
وهذا ما يجعل من داعش تتمّدد وتخطف 

األبصار باستمرار. ما هي فائدة هذا 

التحالف مع القوات األميركية؟ حتالفنا معهم 
مبئات املليارات من الدوالرات الستعادة 
الكويت عام 1990 فماذا كانت النتيجة؟ 

استعدنا الكويت وخسرنا بغداد خاصرة 
األمة العربية مقابل ذلك. ذهبت ملياراتنا 
في كروش األميركان، بينما آالف األطفال 

العراقيني قضوا جوعًا ومرضا في حصار 
أطلقوا عليه اسم الشرعية الدولية.

قّدموا بغداد إليران وداعش. كم كان مؤملا 
في التسعينات، أن نرى التلفزيون العربي 
ال يذكر بغداد في النشرة اجلوية. ماذا كان 

يضّرهم لو ذكروا درجة احلرارة وشروق 
الشمس في عاصمة الرشيد ومدينة ابن 
حنبل؟ اليوم ال يحق لهم االعتراض على 

درجة التطرف، وشروق اإلرهاب.
نحن أصبحنا نخاف أن نكشف احلقائق 

لوالة أمورنا بسبب خطورة املرحلة. حتى 
مصر ”مسافة السكة“ التي كنا نظنها من 

مصر إلى الساحل الغربي من اخلليج 
ملواجهة اخلطر الفارسي، اتضح أن ”السكة“ 

هي من القاهرة إلى سيناء واإلسكندرية 
والصعيد بال نهاية. والكل يتوعد ويهدد بال 

فائدة. إيران اليوم تنفذ مشروعها وتنعم 
بعائدات البترول العراقي، وتعمل، ليل نهار، 

لترسيخ الهوية الشيعية لبغداد، وتقبض 
على احلكم، والتجارة، والعبادة بذكاء 

وتخطيط. بينما نحن نهجم على سيناء، 
ونتفّرج على حرق الكساسبة وشنق ساجدة 

الريشاوي. ضياع عربي حقيقي.

قبل أيام أعلنت وكالة ”أسوشيتد برس“ 
أنه وخالل السنة املاضية فقط، اشترى 

العراق ذخيرة بنادق إيرانية الصنع مبا 
يعادل 10 مليار دوالر، فيما أن السعر 

احلقيقي لها لم يكن ليتجاوز 50 مليون دوالر. 
إيران حتلب العراق حلبا، والواليات املتحدة 

توفر لها الغطاء اجلوي إلبادة السنة في 
العراق وسوريا. بينما نحن اليوم نسير ضد 

التاريخ، ونتكلم ضد أنفسنا ومستقبلنا.
من أين جاء وحوش داعش؟ من سجون 

أبو غـريب، ومجازر فرق املوت، ومن 
اغتصاب النساء والصبيان في السجون 

السرية، من حصار حلب والفلوجة وعزلة 
الصحراء. من البراميل املتفّجرة، ومن شتم 

عمر وعائشة والزيارات املليونية للقبور، 
اشتعل احلريق. من بيع العراق إلى إيران 

خرجت داعش.
األردن سيعلق املشانق عند طلوع الشمس 
ملا عنده من متطرفني ”شفاء الصدور“ أيضا؟ 
وحني تغيب الشمس ال أحد يعرف ماذا ميكن 
أن يحدث في الظالم. يعاقبون سيدة إرهابية 

باملوت، ألن حزامها الناسف لم يعمل؟ هذا 
هو املضحك املبكي.

رحم الله امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
فقد قال سنة 1990 وهو يوّدع جنوده حلرب 
العراق ”نحن والعراقيني شركاء في السراء 

والضراء. نخشى أن تلحق الهزمية بهم، 
فتفّرق صفوفهم، وتشّتتهم، وتقضي على 
وحدتهم، فينقسموا إلى جماعات، وشيع 

عرقية متعددة“. وهذا ما حدث.

* كاتب عراقي

من أين جاء وحوش داعش

خيراهللا خيراهللا
} جديد األردن قديمه. هذه ليست المّرة 

األولى التي يطرق اإلرهاب باب األردن 
منذ العام 1951. األكيد أّنها لن تكون 

المّرة األخيرة، خصوصا أّن الملك عبدالله 
الثاني اعتبر دائما أال مفّر أمام المملكة من 

المشاركة في الحرب على ظاهرة اإلرهاب.
كشفت الجريمة التي استهدفت الطّيار 
معاذ الكساسبة كم أّن األردن على حّق في 
أن يكون شريكا في الحرب على اإلرهاب، 

كما كشفت إلى أّي حّد كان عبدالله الثاني 
على حّق عندما اعتبر في حديثه الطويل، 

قبل شهرين، أّن على المسلمين المبادرة إلى 
مواجهة الواقع األليم الذي من سماته وجود 

تنظيم مثل ”داعش“ يسمح لنفسه بارتكاب 
أبشع الجرائم في حّق المسلمين واإلسالم 

أّوال.
كان العاهل األردني مصيبا عندما قال 
أواخر العام الماضي ”إّننا نواجه مشكلة 

داخل اإلسالم“. من الواضح أّن هناك مشكلة 
ُيفترض بالمسلمين التصّدي لها قبل غيرهم. 

هذا ما يشّدد عليه عبدالله الثاني الذي 
يقول أيضا: ”علينا تولي (معالجة المشكلة) 

بأنفسنا وأن ننهض ونقول الحّق وندين 
الباطل. يجب أن نقول إّن هذا ال يمّثل ديننا، 

بل هو الشّر بعينه وعلينا جميعا أن نتّخذ 
هذا القرار“.

هناك جرأة أردنية في تسمية األشياء 
بأسمائها. ليس األردن سوى ضحية من 

ضحايا اإلرهاب في منطقة وجدت فيها منذ 
فترة طويلة أنظمة مثل النظام السوري. هناك 

أنظمة تعتبر المنظمات المتطرفة أداة من 
األدوات التي تستخدمها في ابتزاز العرب 

والمجتمع الدولي. ألم يعتقد النظام السوري 
أّن تشجيع عناصر ”القاعدة“ على شّن 

عمليات في العراق سيحمل اإلدارة األميركية 
على التفاوض معه من منطلق أّنه العب 

إقليمي ال يمكن تجاوزه؟
من لديه أدنى شك في ذلك، يستطيع 

العودة إلى عالقة النظام السوري باإلرهابي 
”أبو مصعب الزرقاوي“ الذي قتل في العراق 

في السابع من يونيو 2006 والذي كانت 
مهّمته محصورة في تغذية الشعور بالظلم 

لدى السّنة وتأليبهم على الشيعة، أي مالقاة 
إيران التي كانت تثير من جهتها العصبية 
الشيعية، وتحّض على مهاجمة األميركيين 

خالل فترة وجودهم العسكري فيه.
كذلك، يستطيع من لديه أدنى شك في 

عالقة النظام السوري باإلرهاب واإلرهابيين، 
العودة إلى مرحلة ظهور ”فتح اإلسالم“ فجأة 
في مخّيم نهر البارد للفلسطينيين في شمال 
لبنان. كان على رأس التنظيم شاكر العبسي 

الذي خرج من السجون السورية وتخّرج 
منها. أين العبسي اآلن، كيف استطاع النظام 

السوري استعادته بعدما أنهى الجيش 
اللبناني التمّرد في المخّيم صيف العام 

2007؟
قبل أقل من سنة من قتل الزرقاوي في 

عملية، ُخّطط لها جيدا، كان األردن يتعّرض 
في نوفمبر 2005 لسلسلة هجمات نّفذها 

انتحاريون في فنادق كبيرة في عّمان.
كانت ساجدة الريشاوي التي قبلت 

السلطات األردنية مقايضتها بالطيار األسير، 
من بين االنتحاريين الذين استهدفوا مدنيين 

في فنادق عّمان. لم ُتعدم الريشاوي إّال بعد 
إحراق الطّيار األردني.

وعى األردن باكرا خطورة اإلرهاب. لم 
يترّدد، لحظة، في القيام بواجبه حماية 

لألردنيين وحفاظا على رسالة اإلسالم. لم 
يتصّد األردن لهذه الظاهرة الخطيرة التي 

تهّدد اإلقليم كّله، عن طريق اللجوء إلى القوة 
فقط. كانت هناك أيضا سلسلة نشاطات 
استضافتها عّمان من أجل التقريب بين 

الديانات ونشر ثقافة التسامح واالعتراف 
باآلخر. شملت هذه النشاطات التقريب بين 

السّنة والشيعة، وكّل المذاهب اإلسالمية، من 
أجل خلق أجواء جديدة في المنطقة تساعد 

في التصّدي لإلرهاب واإلرهابيين.
أدرك األردن سريعا أهّمية مواجهة ظاهرة 

اإلرهاب. وإلى الذين لديهم بعض الذاكرة، 
يمكن العودة إلى صيف العام 2002 عندما 

حّذر عبدالله الثاني جورج بوش االبن 
شخصيا من النتائج التي يمكن أن تترّتب 
على االحتالل األميركي للعراق، في غياب 

خطة واضحة إلعادة بناء البلد على أسس 
سليمة مع اإلعداد الجّيد للنظام البديل من 

نظام صّدام العائلي ـ البعثي.

يمكن أيضا العودة إلى ”رسالة عّمان“ 
التي صدرت في العام 2004 في الوقت الذي 

بدأت الغرائز المذهبية والفتاوى ذات الطابع 
االعتباطي، التي تنّم عن جهل باإلسالم، 

تنتشر في كّل المنطقة انطالقا من العراق 
ومن المرّوجين لمدرسة اإلخوان المسلمين.
ليست مواجهة اإلردن لإلرهاب جديدة، 

فالملك المؤسس عبدالله األّول اغتاله إرهابي 
في العام 1951، فيما كان يصلي في المسجد 

األقصى. ورئيس الوزراء هّزاع المجالي 
اغتيل في تفجير مقّره في عمان في العام 
1960، ورئيس الوزراء وصفي التّل اغتيل 

في القاهرة في العام 1971 على يد ارهابيين 
فلسطينيين.

قبل ذلك، تعّرض األردن لهجمة شاملة 
استهدفت كّل مؤسساته واالنتهاء من سيادته 

على أرضه في العام 1970.
إلى اآلن، ال تزال هناك منظمات إرهابية 
تحاول التسلل إلى الداخل األردني لضرب 

االستقرار في المملكة، خصوصا عبر الحدود 

مع سوريا. األكيد أّن العزيمة األردنية لن 
تخفت. فحرق ”داعش“ للطّيار يترك حرقة في 
قلب كّل أردني. إضافة إلى ذلك، إّن الملك يعي 
تماما طبيعة المواجهة التي يخوضها البلد، 

إذ  يقول ”إّنها معركة واضحة بين الخير 
والشّر، وهي معركة ستستمّر ألجيال قادمة، 

كما قلت للرئيس بوتين. إّني اعتقد أّنها 
حرب عالمية ثالثة بوسائل مختلفة“.

األردن صامد في معركة يعرف تماما أّنها 
صعبة، خصوصا أّنه ليست هناك قّوة عظمى 

على استعداد لمعالجة ظاهرة ”داعش“ من 
خالل مقاربة تأخذ في االعتبار أّن ليس في 

اإلمكان االكتفاء بالغارات الجوّية على مواقع 
التنظيم لمنع تمّدده في هذا االتجاه أو ذاك، 

كما حصل في بلدة كوباني (عين العرب) 
الكردية على الحدود السورية ـ التركية.
ُيفترض في جريمة ”داعش“ في حّق 

الطيار معاذ الكساسبة، وقبلها ذبح 
الرهينتين اليابانيتين والصحافيين 

األميركيين ومواطن بريطاني جاء لمساعدة 
الشعب السوري، جعل اإلدارة األميركية 

تدرك أمورا محّددة. في مقدمة هذه األمور أن 
إطالة الحرب الداخلية في سوريا، واستمرار 
االحتقان الطائفي الذي تشّجع عليه إيران في 
العراق، يفرضان الوصول إلى خالصة مفيدة.

فحوى هذه الخالصة أّن الحرب على 
اإلرهاب ذات وجوه عّدة. أهم هذه الوجوه 
الحاضنة التي يستفيد منها ”داعش“ في 
سوريا والعراق. هل من رغبة حقيقية في 

طرح األسئلة الحقيقية من نوع لماذا هناك 
حاضنة لإلرهاب في سوريا والعراق، ومن 
يتكفل بإيصال المساعدات والمقاتلين إلى 

”داعش“ وأخواته؟
القضاء على الحاضنة يختصر كثيرا 

الطريق إلى القضاء على إرهاب ”داعش“، 
بدل العمل على إطالة عمر هذا التنظيم خدمة 

ألهداف من بينها تفتيت سوريا، على يد 
النظام القائم…

* إعالمي لبناني

… وماذا عن حاضنة «داعش» في سوريا والعراق

اشتعل الحريق. من بيع العراق 

إلى إيران خرجت داعش

األردن وعى باكرا خطورة 

اإلرهاب. لم يتردد، لحظة، في 

القيام بواجبه حماية لألردنيني 

وحفاظا على رسالة اإلسالم

«فعـــل داعش اإلرهابي سيشـــكل نقطة تحول فـــي الحرب عليه، 

وسيشـــن األردن مما ال شـــك فيه حربا شعواء عليه، وهو ما اتضح 

من بيان الجيش األردني».

جواد العناني
وزير اخلارجية األردني األسبق

«تنظيـــم داعش أقدم على قتل الطيار األردني دون اعتبار لما أقره 

اإلسالم من حقوق لألسرى، أو التفات لما التقت عليه اإلنسانية من 

شرائع للحرب واألسر».

إياد أمني مدني
األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي 

«ما أقـــدم عليه داعش من ممارســـات الرعب التي يســـتند عليها 

هـــو بمثابة الطلقة األخيرة لديه، وعليه فـــإن األردن ربما يلجأ إلى 

خيارات عدة بالتنسيق مع التحالف الدولي أو بمفرده».

محمد القطاطشة
عضو مجلس النواب األردني



} إعدام الطيار األردني األسير معاذ 
الكساسبة حرقا إشارة وخطيرة. مؤلم أن 
نرى ”داعش“ تستخدم مشهدا هوليووديا 
قاسيا لتوصل لنا رسالة القسوة هذه. لكن 

هذا التنظيم املجرم يذّكرنا بطبيعة هذا العدو 
ومفردات خطابه وطريقة تفكيره. ويذكرنا 

بأصوله التي نشأ منها.
الضربات اجلوية التي يشنها التحالف 

على أهداف في العراق وسوريا ملواجهة 
التنظيم، قد تكون أوقفته في نقاط ومناطق 

مهمة. ولكنه ال يزال يستعرض ويقتل ويبسط 
سيطرته على األرض. هنا نحتاج إلى وقفة.

في الوجه العملياتي، يبدو الطيارون 
املشاركون في العملية دون تأمني. لو توفرت 

قوة إنقاذ من قبل التحالف، ما كان بوسع 
”داعش“ أن تأسر الكساسبة أو أن تأخذه إلى 
حيث تريد. كان بوسع وحدة إنقاذ أن تتدخل 

حتى لو كان الكساسبة بني يدي داعش، أو 
على األقل تتبع أثر اجلماعة التي أسرته ليتم 
التعامل مع املوقف بطريقة متنع عن التنظيم 
فرصة االستعراض الهوليوودي الذي رأيناه.
أما في الوجه االستراتيجي، فإن احلملة 

ضد ”داعش“ ما كانت شيكا على بياض إليران 
في املنطقة. ال يضّحي املشاركون في احلملة 

من قوات التحالف بحياة طياريهم وجنودهم، 
لكي يوفروا إليران، وامليليشيات الطائفية التي 

تتبعها، فرصة إخالء مدن عراقية من أهلها 
سواء بالترويع أو بالقتل على الهوية. ما يجب 
أن تدركه الواليات املتحدة أن العرب ال يفرقون 
بني ”داعشي“ سني و”داعشي“ شيعي. كالهما 
خطر يتلّحف بالدين لينال من أمن املنطقة ومن 

استقرارها. العرب املشاركون في التحالف 
ال يقبلون أن ينتهي األمر بأن ُتستبدل راية 

سوداء مدعية لداعش بعمامة سوداء مدعية 
إليران، وال الوالء للقاعدة بالوالء للولي الفقيه.

يجب أن تكون الرسالة املوجهة لإلدارة 
األميركية واضحة: عليكم أن تفهموا عواقب 

ما تقومون به، وعليكم أن تدركوا أن هذا 
التخبط السياسي إمنا هو وصفة لكي نرى 

مشاهد هوليوودية أمر وأقسى. أما حسابنا 
نحن فمع من خلق هذه البيئة املضطربة ووفر 

املناخ الذي يّدعي بالدين ليشعل املنطقة. الذين 
يريدون أن يسلبوا مّنا ديننا من أصحاب 

اإلسالم السياسي الذين يتلونون ويقولون بأن 
هذا معتدل وهذا متطرف.

إنه فعلهم اليوم، ونحن نراه يجبر أبناءنا 
على ارتداء لباس برتقالي غارق بالبنزين 

ليحرقهم كما أحرق املنطقة بالفتنة.
* كاتب إماراتي

الفتنة وقد ألبست الناس 

لباسا برتقاليا وأحرقتهم
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} لم يجد رئيس مجلس النواب سليم 
اجلبوري غير نائب رئيس اجلمهورية 

نوري املـالكي يقبل بجمعه مع قـائد 
ميليشيات (بدر) هـادي العـامري، بعد أن 

اعتذرت قيادات توصف بأنها نافذة ومؤثرة 
في الشارع الشيعي ابتداء من املرجع 

السيستاني ورئيس احلكومة حيدر العبادي، 
مرورا برئيس املجلس األعلى عمار احلكيم 

وزعيم التيار الصدري، وانتهاء بوزير 
اخلارجية إبراهيم اجلعفري، عن التوسط بني 

االثنني بعد أن وصلت العالقة بينهما إلى 
درجـة أن هادي العامري هدد سليم اجلّبوري 

وزمالءه نواب محافظة ديالى السنة 
بالتصفية اجلسدية أو االعتقال، في أحسن 
األحوال، إذا وطأت أقدامهم حدود احملافظة 

املنكوبة.
وصحيح أن املالكي وهو حليف سياسي 

للعامري منذ انشقاق األخير عن املجلس 
األعلى مطلع عام 2010، وصاحب فضل 

بتعيينه وزيرا للنقل في حكومته السابقة، 
قد جنح في إقناع قائد ميليشيات (بدر) في 
االجتماع مع رئيس البرملان العراقي األحد 
املاضي، إال أن املعلومات التي تسّربت من 

االجتماع تؤكد بأن العامري ما زال على 
رأيه في منع نواب ديالى السّنة من زيارة 
مساقط رؤوسهم وتفّقد ذويهم وأقاربهم 

وناخبيهم في الوقت الراهن.  ونزوال عند 
وأعطى وْعدًا بأنه  رجاء املالكي فقد ”تكّرم“ 

سيسمح لرئيس مجلس النواب وحده بزيارة 
أهله وعشيرته في ناحية املنصورية التابعة 

لقضاء املقدادية، عندما تتحسن احلالة.
وعندما يعتذر السيد السيستاني 

والعبادي وعمار ومقتدى واجلعفري عن 
التوسط بني زعيم ميليشيا بدر ورئيس 

البرملان، فإنهم يدركون، سلفا، أن وساطتهم 
غير مجدية ألن العامري، شاؤوا أم أبوا، بات 

ال يحترم أحدا وال يعير اهتماما ألي منهم، 
ووصل به الغرور حدًا جعله يستنكف حضور 

اجتماعات مجلس النواب وهو عضو فيه 
دون أن يجرؤ رئيس املجلس على محاسبته، 

كما فعل مع العديد من النواب املتغيبني 
وفرض غرامات عليهم وصلت إلى ماليني 

الدنانير في ديسمبر املاضي.
وعندما نحذر من أجندة العامري 

السياسية والطائفية في العراق، فإننا ننطلق 
من جملة من الوقائع واألحداث واحلقائق 

املوجودة على األرض بطلها بال منافس ”أبو 
حسن“ ال غيره، وهو للعلم ال يخفي أهدافه 
وال ينكر أغراضه ويتحدث بصراحة تصل، 
في بعض األحيان، إلى استخدام مفردات 

شوارعية، واذهبوا إلى اليوتيـوب وشاهدوه 
بالصوت والصورة كيف يصف نائب رئيس 

الوزراء صالح املطلك؟ وكيف يبرر تقبيله 
ليد علي خامنئي خالل مشاركته في اجتماع 
وزراء النقل في الدول اإلسالمية في طهران؟ 

وكيف يعّظم قائد فيلق قدس اإليراني 
اجلنرال قاسم سليماني ويقول عنه إنه هبة 

ربانية؟ 
وأكثر من هذا فإنه يوعز للصغار من 

أتباعه بشتم نواب ووزراء ومحافظني، كما 
حصل ألحد محازبيه ويدعى حارث الربيعي 

مدير ناحية أبي صيدا الذي اتصل هاتفيًا 
بعدد من نواب محافظة ديالى وهّددهم 

بأنه سيكّسر رجل أّيا منهم يزور القضاء 
الذي يتعرض سكانه إلى جرائم وانتهاكات 

وتهجير ونسف بيوت وجتريف بساتني 
وهدم مساجد، ولم يجد النائب صالح مزاحم 

غير بيان صحفي يصدره االثنني املاضي 
يقول فيه: إنه أبلغ السلطات احلكومية 
واجلهات األمنية بفحوى تهديد موظف 

إداري صغير بدرجة مدير ناحية لـ”ممثلي 
الشعب“، ويبدي استغرابه من عدم مالحقته 

قضائيًا، ويستغرب أكثر من عدم السماح 
لوزير الدفاع (السني) خالد العبيدي ورئيس 

جلنة التحقيق مبجزرة بروانة من زيارة 
مسرح اجلرمية.

وإذا كانت سطوة العامري في محافظة 
ديالى وجرائم ميليشياته ضد السنة العرب 
قد فاقت التصور، فإن إجراءاته ضد الشيعة 

املخالفني له تأخذ خطا ناعما بعيدا عن 
إزهاق األرواح وسفك الدماء حلسابات 

طائفية، كما حدث في منطقة الكرادة الشرقية 
مطلع األسبوع احلالي عندما أمر ميليشياته 

بخطف األمني العام حلزب الله العراقي/ 
جناح املجاهدين عباس احملمداوي وأغلق 

خمسة مقرات ألجنحة أخرى حتمل اسم 
هذا احلزب وهي: الغالبون واملختار والفتح 

العظيم والنجباء واجلند املكني، حتى أن 
إحدى وكاالت األنباء احمللية الرصينة عنونت 

تقريرها اإلخباري عن احلادث بـ”بدر تضع 
حدًا للتنافس على اسم حزب الله“، وفي رأي 

العامري أن منزلة واسم حزب الله مقدسان 
في لبنان، وال يصح تشويههما بكيانات 

صغيرة في العراق حتى لو كانت شيعية، 
ويضطر رئيس احلكومة حيدر العبادي إلى 

مداراة خيبته بإعالن ”الكرادة منطقة مجردة 
من السالح“ في إجراء يتماهى في حقيقته 

مع ما أقدم عليه العامري.
ومعلوم أن ميليشيا بدر لها أربعة مقرات 

متجاورة في هذه املنطقة وحدها في حي 
املسبح ومحلة الناظمية قرب مصنع باتا 

ومحلة سبع قصور وحي اجلادرية، وجميعها 
شغالة وحراسها أمامها وعلى سطوحها 

يحملون املدافع الرشاشة واألحاديات 
والكيسيات دون أن يشملها قرار العبادي.

ومرة أخرى ال نستهدف العامري 
شخصيا عندما نتحدث عن خطورته على 

حاضر العراق ومستقبله، خصوصا أنه ال 
يستحي من عمالته إليران ويقول مبلء فمه 

إنها ”أمه وأبوه“، ويصف خامنئي بأنه قائد 
األمة اإلسالمية، ويسمي قاسم سليماني 
بـ”املجاهد العظيم“، ويستهزئ بحكومة 
العبادي ويقول: لوال إيران النتقلْت إلى 

املنفى، وهذه املواقف والسياسات لو ربطها 
ببعضها محلل سياسي منصف لتوّصل، 

حتما، إلى نتيجة واحدة تتمثل في إخضاع 
العراق بالكامل إلى النفوذ اإليراني على 

غرار لبنان واليمن، ويكون هادي العامري 
في العراق مثل حسن نصرالله في لبنان، 

وعبدامللك احلوثي في اليمن، بينما سوريا 
ال حتتاج إلى مثل هؤالء فبشار األسد وحده 

يفي ويكفي.
وانتظروا مفاجآت العامري في بغداد 

وأحداث الكرادة مقدمة لها، واجتياح 
”البدريني“ وحلفائهم العصائب وامليليشيات 

اخلاضعة إلشراف أبي مهدي املهندس 
وتدريب اجلنرال سليماني والعميد محمد 

جعفري قائد احلرس الثوري اإليراني 
للعاصمة، بات مسألة وقت، واحلجة جاهزة 
وهي حماية بغداد من ”الدواعش“ في حني 

أن الهدف احلقيقي أبعد وأكبر.

* كاتب سياسي عراقي

العامري في العراق يقلد نصرالله والحوثي

«نبـــدي تعاطفنـــا مـــع أســـرة وأقربـــاء الطيـــار معاذ الكساســـبة 

ونشـــاركهم الحـــداد، ونعرب عن تضامننا مع الحكومة والشـــعب 

األردنيين عبر التنديد بهذا العمل المروع».

بان كي مون
أمني عام األمم املتحدة

«إن لجـــوء الحكومة إلى االعتماد على قوات الحشـــد الشـــعبي في 

الحـــرب ضد تنظيم داعش جاء لعدم قدرة الجيش على القتال في 

حرب الشوارع».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«ســـننطلق في سلســـلة من المشـــاورات باســـم حركتنـــا مع كل 

األطراف، بهدف الوصول إلـــى إطالق خطوات جادة في االنتقال 

الديمقراطي، وانتخابات حرة ونزيهة تسيرها لجنة مستقلة».

عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان اجلزائر)

أزراج عمر
} في هذا األسبوع اهتزت املعارضة 

اجلزائرية الهشة بسبب تصريح عبدالرزاق 
مقَري رئيس حزب حركة مجتمع السلم 

(حمس) الذي جاء فيه أن حزبه يفكر في 
الدخول في مفاوضات مع املعارضة والسلطة، 

واعتبرت مثل هذه اخلطوة مبثابة ضربة 
قاسية لصَفها، ورميا للمنديل داخل احللبة 

السياسية التي يسيطر عليها النظام احلاكم 
بأنيابه الفوالذية. ونتيجة لهذا التصريح 

حتركت أطياف ”تنسيقية االنتقال الدميقراطي 
وقطب التغيير“، ومعها جوقة الشخصيات 

التي تدعو نفسها بالوطنية الحتواء املوقف، 
ومن أجل ثني حزب حمس عن تنفيذ برنامجه.

وهكذا انعقدت اجتماعات عديدة هنا 
وهناك، وكان غرضها األساسي هو احلفاظ 

واحليلولة دون  على وحدة ”التنسيقية“ 
تفجيرها من الداخل. وتفيد األخبار ذات 

الصلة بهذا املوضوع أن أقطاب املعارضة 
سيواصلون اجتماعاتهم املاراثونية للتأكد من 
أن حزب ”حمس“ لن يحاور السلطة، وأَن عشها 
لن يخربه النظام أو أحزاب املواالة. وفي هذا 

السياق قام نواب البرملان املنتمون إلى أطياف 
املعارضة مبقاطعة اجتماع برئاسة رئيس 

البرملان اجلزائري محمد العربي ولد خليفة 
لتأكيد هذا املوقف. من الواضح أن هذا الذعر 
الذي اجتاح وال يزال يكتسح ما يسمى قطب 

املعارضة يدل داللة واضحة على أنها بال سند 
شعبي من جهة، وأنها قابلة للتفجير في أي 

حلظة من جهة أخرى.
في هذا املناخ السياسي اجلزائري األعرج 

جند اخلارطة السياسية في البالد مقسومة 
إلى خمسة أجنحة وهي: النظام احلاكم، 

وأحزاب املواالة، وأطياف املعارضة الشكلية، 
وأغلبية الشعب الصامت، وشظايا املجموعات 

الشعبية القليلة التي تنتفض هنا وهناك، 
وخاصة في اجلنوب اجلزائري جراء قضية 
الغاز الصخري الذي تنوي حكومة النظام 

املضي قدما في استغالله إذا تواصلت أسعار 
النفط في االنحدار في األسواق العاملية.

إن هذا الشكل اخلماسي للوضع السياسي 
اجلزائري يرسم لنا صورة واضحة كل 

الوضوح عن غياب معارضة حقيقية لها 
مصداقية وحاضنة شعبية ومشروع وطني 

مقنع كبديل للفوضى العارمة في جميع 
بنيات الدولة منذ سنوات. لكي نفهم هشاشة 

املعارضة اجلزائرية فإنه ينبغي أن نسلط 
األضواء على بنية وعقيدة كل حزب إذا كانت 

لهذه األحزاب بنية وعقيدة حقا.
على صعيد التيارات اإلسالمية فإنه 
ال يوجد أي اتفاق مبدئي في ما بينها، 

والدليل على ذلك هو أنها مشتتة في صورة 
أحزاب أساسها الضعف البنيوي بشريا، 

والتبعية أيديولوجيا للخارج بسبب انعدام 
االستراتيجي ذي الهوية اجلزائرية لديها، 

والتباين في البرامج اقتصاديا واجتماعيا. 
علما أن برامج هذه األحزاب هزيلة وال ترقى 
إلى مطالب الشعب اآلنية على األقل، ناهيك 

عن طموحاتها في بناء الدولة العصرية أسوة 
مبا حتقق في كثير من البلدان التي كانت إلى 

غاية التسعينات من القرن املاضي مصنفة 
ضمن دول العالم الثالث. وفي الواقع فإن 

األحزاب اإلسالمية اجلزائرية كانت، وال تزال، 
أسيرة للثقافة السياسية التقليدية املتخلفة، 

ولنموذج اإلسالم العاطفي واالنفعالي 
والطقوسي، البعيد كل البعد عن التحديث 

والعقلنة اإلدارية للقوة الناعمة التي متلكها 
البالد ولتنظيم الشعب، والتقدم الصناعي 
الهائل والتطور االجتماعي املؤسس على 

العقل الرياضي والهندسة الفكرية.
إن دوران هذه التيارات اإلسالمية، التي 

اتخذت شكل األحزاب، في ثقافة العشيرة 
الدينية حينا، والفرقة املذهبية املغلقة حينا 

آخر، والعيش على قشور أفكار ماضوية 
مستوردة شكال ومضمونا قد جّردها من 

فاعلية االبتكار الذاتي، ومن القدرة على النفاذ 
إلى نفوس الشباب والشابات لقيادتهم في 
مسيرة قهر التخلف املادي والتعبدي معا. 

إلى جانب ما تقدم من مالحظات فإن األحزاب 
اإلسالمية الكبرى قد تلوثت، ملدة معروفة، 

برائحة النظام احلاكم وذلك عندما انضمت 
إلى مخدعه في شكل التحالف الرئاسي سيئ 

السمعة. لو كانت هذه األحزاب اإلسالمية 
التي انضوت حتت مظلة نظام غير دميقراطي 

منذ مدة قصيرة، متلك ذرة من العقل الذي 
يفكر بحصافة ألدركت أن ذاكرة الشعب ال 

متسح مثل الطباشير، بل إنها حتتفظ بسجل 
كل حزب وال تنسى أن من وقف في صَف 

الدكتاتورية وحمل حقائب وزاراتها يوما، لن 
يصبح دميقراطيا بني ليلة وضحاها بضربة 

ساحر.

إَن هذا اإلرث السلبي املشوب باالنتهازية 
السياسية واألخالقية قد لعب وال يزال يلعب 

دورا مفصليا في إدخال احلياة السياسية 
اجلزائرية إلى غرفة اإلنعاش، ويبدو أن 

الداخلني إليها قد صاروا مرسمني فيها مثل 
أهل الكف الذين حتدث عنهم أفالطون منذ 

أكثر من ألفني وخمسمئة سنة وتكرر في 
الوحي اإلسالمي بعد ذلك بقرون. وبهذا 
اخلصوص كتب معلق سياسي جزائري 
موضحا ثقل إرث هذه اخللفية التي لم 

يسلم منها حتى حزب حركة مجتمع السلم 
اإلسالمي حمس، الذي أسسه الوجه اإلسالمي 

الكاريزمي محفوظ نحناح وبعد وفاته دخل 
احلزب معركة االنشقاقات مما ”أضعف احلركة 

وإن ظلت تشارك بانتظام في االنتخابات 
التشريعية لتحصل على نسب تقترب من 
10 باملئة، بعد حتالفها مع حزب النهضة، 

وهو حزب إسالمي آخر أسسه عبدالله 
جاب الله عام 1990 في ذروة تنامي شعبية 

اإلسالميني في الشارع اجلزائري، إال أنه 
تعرض لالنشقاقات هو اآلخر والتي انتهت 

بخروج جاب الله نفسه ليؤسس حزبا جديدا 
يحمل اسم العدالة والتنمية. كما تأسست في 

العامني املاضيني بعض األحزاب اإلسالمية 
األخرى الصغيرة مثل جبهة التغيير واحلرية 

والعدالة.
الشك أن ما يسمى باألحزاب العلمانية 

اجلزائرية الكبرى ال تختلف عنها في 
انتهازيتها السياسية، أو في تناقضاتها مع 

بعضها البعض التي أدت وتؤدي إلى ما 
حدث ويحدث في خيمة اإلسالميني. انطالقا 

من هذه القراءة لواقع ما يسَمى بتنسيقية 
االنتقال الدميقراطي، والشخصيات الوطنية، 

وقطب التغيير ندرك أنها جميعا تضم وجوها 
سياسية قدمية

- وزراء، رؤساء وزراء، سفراء، وغيرهم- 
كانت تسّبح بحمد النظام احلاكم وتنفذ 

سياساته في املاضي القريب، وهي اآلن قد 
ضيعت أندلسها. إن بذور االنقسام قائمة 

داخل هذه الفسيفساء الغرائبية ويدرك النظام 
احلاكم تفاصيلها ويعرف متى يفرقعها 

ليواصل مسيرته في تأخير اجلزائر وتفقير 
الشعب.
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} صنعاء – لم تخفف تطمينات مسؤول بالبنك 
المركزي اليمني المخاوف من إمكانية ســـحب 
الســـعودية وديعة مالية بمليـــار دوالر، كانت 
الرياض قدمتهـــا عام 2012 لصنعـــاء، لتعزيز 
اســـتقرار العملـــة ودعم جهـــود الحكومة في 

مواجهات التحديات االقتصادية.
اليمنيـــة الخاضعة  وكالـــة األنباء  ونقلت 
لســـيطرة ميليشـــيا الحوثـــي، عـــن إبراهيـــم 
النهـــاري وكيل البنك المركـــزي اليمني قوله: 
إن مـــا تـــردد مـــن أنباء عـــن عزم الســـعودية 
ســـحب الوديعـــة الماليـــة، ال أســـاس لـــه من 
الصحـــة، وهي مجـــرد إشـــاعات. وأوضح أن 
اتفاقيـــة الوديعـــة بيـــن البنكيـــن المركزيين 
اليمنـــي والســـعودي اتفاقيه دوليـــة تتضمن 
مواعيد السداد المتوجبة على البنك المركزي 
اليمني بشـــكل دقيق. ولم يستبعد محللون أن 

تسحب السعودية وديعتها في ظل التطورات 
األمنية والسياســـية، معتبرين أن التطمينات 
التي ســـاقها النهاري، قـــد تكون صدرت تحت 
التهديد، وربما لم تصدر عنه أصال، وقد تكون 
مصـــادر حوثية تســـيطر على وكالـــة األنباء 
اليمنية، نســـبتها له زورا إلمتصاص الغضب 

الشعبي.
وأشاروا إلى أن تغير الوضع السياسي في 
اليمن وسيطرة جماعة تعتبرها الرياض ذراعا 
عســـكرية إليران في المنطقة، قد يدفع القيادة 
الســـعودية الجديدة إلى ســـحب الوديعة، ما 
ينذر فعليا بتضييق الخناق المالي على اليمن 
وإنهيار االقتصاد المتعثر، الذي يعتمد بشكل 

أساسي على المساعدات الخليجية.
ويتهـــم مســـؤولون يمنيـــون ودول عربية 
منها السعودية، إيران بدعم الحوثيين بالمال 

والســـالح، ضمن صراع علـــى النفوذ في عدة 
دول بالمنطقة بين القوتين اإلقليميتين طهران 
والرياض. وكشـــفت مصادر اقتصادية أنه في 
حال ســـحبت الســـعودية الوديعة، سيتسبب 
ذلك في انهيار االقتصاد اليمني المتعثر، وقد 
يفاقم ذلك المعاناة اإلنســـانية لليمنيين، على 
ضوء خســـائر ناتجـــة عن عمليـــات التخريب 
الحوثيـــة، قّدرها وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
اليمني السابق سعد الدين بن طالب بأكثر من 

10.5 مليار دوالر.
وأدت ســـيطرة الحوثيون على مؤسسات 
الدولة، إلـــى توقف الدعـــم الخارجي، خاصة 
مـــن الجارة الشـــمالية الســـعودية، بينما فقد 
المانحـــون ثقتهـــم فـــي الجهـــاز الحكومـــي 
الخاضع حاليا لســـيطرة جماعـــة أنصار الله 
الشـــيعية.وفي نهاية ينايـــر الماضي، انتهت 

المهلة التي حددها المانحون لليمن للوفاء بما 
عليه من التزامات بتنفيذ المشاريع المعتمدة 
بناء على الشـــراكة مع القطاع الخاص. وقالت 
الحكومـــة اليمنيـــة المســـتقيلة إن التوترات 
األمنيـــة خالل األشـــهر الماضيـــة حالت دون 
والسياســـات  اإلصالحـــات  تنفيـــذ  جهـــود 
المالية التي اعتمدتها، ســـعيا إلى كســـب ثقة 
المانحين. ويعتمد االقتصاد اليمني باألساس 

على المساعدات الخليجية والدولي.
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10128اقتصاد
مليار دوالر من الودائع ستقدمها السعودية واإلمارات والكويت 

ملصـــر قبل انعقـــاد القمة االقتصادية منتصـــف مارس املقبل، 

بحسب صحيفة اليوم السابع املصرية.

مليـــار دوالر حجم االســـتثمارات األجنبية املباشـــرة التي جذبتها 

الصني العام املاضي، بزيادة ســـنوية نســـبتها 3 باملئة، لتتصدر 

قائمة الدول األكثر جذبا لالستثمارات..

أردوغان يصعد حربه إلخضاع البنك المركزي التركي 
[ أنقرة تسيطر على مصرف تابع ألنصار المعارض اإلسالمي غولن [ طموحات أردوغان األيديولوجية أفقدت تركيا معظم أسواق المنطقة

} أنقــرة - واصل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ضغوطه علـــى البنك المركزي لدفعه 
إلـــى إجراء خفـــض إضافي ألســـعار الفائدة، 
بحجـــة أن ذلك ســـيؤدي إلى تراجـــع معدالت 

التضخم وجذب االستثمارات األجنبية.
وتتعـــارض ضغـــوط أردوغـــان مـــع رأي 
البنـــك المركزي، الـــذي يحـــاول الحفاظ على 
اســـتقالليته، حيث يرى البنـــك أن أي خفض 
جديـــد في أســـعار الفائدة ال يخـــدم االقتصاد 
التركي، الذي يواجه أزمة سيولة خانقة بسبب 

موجة هروب رؤوس األموال.
وقال البنك المركزي إّنه لن يعقد اجتماعا 
مبكرا بشأن السياسة النقدية، بعد أن أظهرت 
بيانـــات التضخـــم لشـــهر يناير أَنّ األســـعار 
تواصل االرتفاع بمعدل أسرع مما كان متوقعا.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم 
انخفض بشـــكل طفيف في ينايـــر ليصل إلى 
7.27 بالمئة بمعدل ســـنوي، وهي مســـتويات 
ال تـــزال مرتفعـــة، وقد دفعت البنـــك المركزي 

الستبعاد خفض جديد ألسعار الفائدة.
ويقول محللون: إن خفض أســـعار الفائدة 
فـــي البنوك قـــد يؤدي إلـــى ارتفـــاع معّدالت 
التضخـــم، مما قد يدفع بالبنـــك المركزي إلى 
ســـحب الســـيولة من الســـوق من خـــالل رفع 
الفائدة، إضافة إلى أن خفض الفائدة قد يهوي 

مجددا بالليرة التركية.
وأكدوا وجود مؤشـــرات قوية على اتساع 
معركـــة أردوغان إلخضـــاع البنـــك المركزي، 
بعـــد أن كان قد أقال في العـــام الماضي عددا 
مـــن كبار مصرفيـــي البنك، في إطـــار جهوده 
وتطويعـــه  المصرفـــي  القطـــاع  لـ“أســـلمة“ 

لتوجهاته الحزبية واأليديولوجية.
وفي أبريـــل الماضي، طلـــب أردوغان من 
البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، لتحفيز 
االقتصاد، غير أن محافظ البنك المركزي أرديم 
باشـــجي عارض مطالبه، استنادا إلى قناعاته 

المصرفية المستقلة.

لكنه في النهاية أذعن للضغوط السياسية 
وخفض نسب الفائدة أكثر من مرة، وقد يذعن 
مجـــددا لضغـــوط الحكومة التـــي تمتلك قدرا 
كبيرا من هامش المنـــاورة مدعومة باألغلبية 

في البرلمان.
 وكانـــت اللجنة المالية في البرلمان، التي 
يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية، قد برأت 
4 وزراء مـــن حكومـــة أردوغان من تهم فســـاد 
مالي ورفضت محاكمتهـــم، رغم االحتجاجات 
الشـــعبية التـــي أعقبـــت الكشـــف عـــن تلـــك 

الفضيحة.
وكان البنك المركزي التركي، خفض ســـعر 
الفائدة الرئيســـي في ينايـــر الماضي بنصف 
نقطة مئويـــة ليضعه عنـــد 7.75 بالمئة، وذلك 
بعد أســـبوع واحد من تحذير الرئيس التركي 
أنه قد يســـتدعي مســـؤولي البنك المركزي إن 
لم يســـتجبوا إلى دعواتـــه المتكررة بخفض 
أســـعار الفائدة من أجل تعزيز النمو وتيسير 

السياسية النقدية.
ويرى الخبـــراء أن أي خفض للفائدة دون 
مستويات التضخم يمكن أن يؤدي إلى هروب 
واســـع لرؤوس األموال، وإلى احتمال إنهيار 

جديد لليرة التركية.
وقد يجـــد مجلس إدارة المركـــزي التركي 
نفســـه مجبرا على الخضوع لمطالب الرئيس 
الجديـــدة ومخالفـــة رأيـــه المهنـــي، تجنبـــا 
لعاصفة اإلقاالت التي قد تطال أعضاءه، مثلما 

حدث في العام الماضي.
وأكـــد أردوغان مـــرارا، قبل وبعـــد توليه 
رئاســـة البالد، أن على البنك المركزي خفض 
أســـعار الفائـــدة لتحفيز النمـــو االقتصادي. 
وقـــد ضاعفت الحكومة ضغوطهـــا على البنك 
المركـــزي، لدفعه في أكثـــر من مرة إلى خفض 

سعر الفائدة.
ويـــرى مصرفيـــون أن الحزب اإلســـالمي 
الحاكم، ربما يسعى إلى السيطرة على القطاع 
المصرفـــي، والتحكم في السياســـية النقدية، 

وفق توجهاته األيديولوجية.
وأشـــاروا إلى أن فرض الهيئة التنظيمية 
للقطـــاع المصرفي ســـيطرتها يـــوم الثالثاء 
الماضي على بنك آســـيا اإلســـالمي الخاص، 
الذي أسســـه موالـــون للمعارض اإلســـالمي 

عبدالله كولن، تدعم وجهة نظرهم.

ويندرج صراع أردوغان مع كولن في إطار 
تنافس جماعات وأحزاب اإلســـالم السياسي 
في تركيـــا ممثلة في حزب العدالـــة والتنمية 

الحاكم، وجماعة الداعية عبدالله كولن.
وتعالـــت أصـــوات خبـــراء االقتصـــاد في 
تركيا، محذرة من أن سياســـة الحزب الحاكم، 
تدفع باالقتصـــاد التركي إلى حافـــة الهاوية، 
في ظل االضطرابات السياســـية واالجتماعية 
الداخليـــة، وفي ضوء استشـــراء الفســـاد في 

جميع مفاصل الدولة.

وكان زعيـــم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
المعارض كمال كليغدار قد أكد العام الماضي 
أن قضايا الفساد المالي التي تم كشفها وصل 
حجمها إلـــى 237 مليـــار دوالر. وقال إن ”ذلك 
المبلغ يعادل تكلفة إنشـــاء 30 نفقا تحت مياه 
مضيـــق البوســـفور أو قيمـــة 5363 مقاتلة من 
طراز أف �16. وتتهم المعارضة الحزب الحاكم 
بتبديد أموال الدولة، واصفة سياســـته بأنها 

طاردة لالستثمارات األجنبية.
وكان وزير المالية التركي محمد شيمشـــك 
قد أكد أن بناء القصر الرئاســـي الجديد، كلف 
تركيـــا أكثر مـــن 600 مليـــون دوالر، وأن كلفة 
الطائـــرة الرئاســـية الجديـــدة التي خصصت 

للرئيس بلغت 185 مليون دوالر.
وشـــهد االقتصاد التركي خالل الســـنوات 
الماضية طفرة في النمو، لكن عاد للتعثر منذ 
تفجر الثورات العربية التي كشفت عن الوجه 
األيديولوجي ألردوغان ودعمه ألحزاب اإلسالم 
السياســـي، األمر الذي أدى إلـــى فقدان تركيا 

للعديد من الشركاء التجاريين في المنطقة.
وبدأ التخبط المالي في عام 2011 بالتزامن 
مع بدء تركيا بفقدان الحلفاء االقتصاديين في 
المنطقة مع تفجر أحداث الربيع العربي، التي 
عرت طموحات أردوغان السياســـية وكشـــفت 
حماســـه المفرط لحلفائه من أحزاب اإلســـالم 
السياسي وخاصة جماعة اإلخوان المسلمين.
رئيـــس  التركيـــة،  المعارضـــة  وحّملـــت 
البالد مســـؤولية األزمـــة االقتصادية وهروب 
المســـتثمرين األجانب، الـــذي تعتبره نتيجة 
حتمية لسياســـة أردوغان لفرض هيمنة حزبه 

على أجهزة الدولة.

} الريــاض – أعلنت شـــركة اململكة القابضة 
اململوكـــة لألمير الوليد بن طـــالل أمس أنها 
األميركية  خفضت حصتها في ”نيوز كورب“ 

لتصل إلى 1 باملئة فقط من نحو 6.6 باملئة.
وقالت في بيان نشرته البورصة السعودية 
إنها أكملت برنامج تســـييل جزئي حلصتها 
في شـــركة ”نيوز كورب“، وأن العملية ولدت 

سيولة تبلغ نحو 188 مليون دوالر.
وأضافـــت أنهـــا اســـتخدمت جانبـــا من 
الســـيولة لتخفيـــض ديونها واجلـــزء اآلخر 

سيستخدم الستثمارات الشركة املستقبلية.
وكان محمـــد فهمـــي الرئيـــس التنفيذي 
للشـــؤون املالية في شـــركة اململكة القابضة 
قد ذكر فـــي مقابلة مع شـــبكة بلومبيرغ يوم 
االثنني أن الشركة تخطط لبيع أسهم في عدد 
كبير من األصول التي متتلكها في عدة دول.

وأضاف أن الشـــركة تدرس عرض بعض 
هـــذه األصـــول فـــي الســـوق الســـعودية أو 
األســـواق الدولية، ومن بني الشـــركات التي 
تـــدرس بيعهـــا حصـــة فيهـــا شـــركة طيران 
ناس، التـــي متتلك نحو 34 باملئة من أســـهم 

رأسمالها.
وتعتبر طيـــران ناس أول شـــركة طيران 
تعمل بنظام الطيران االقتصادي أو منخفض 

التكلفة في السعودية. 

الوليد بن طالل يقلص

حصته في نيوز كورب

} ســـياح أجانب في عاصمة كمبوديا بنوم بنه، أمس، في وقت أعلنت فيه حكومة البالد الغنية باملعالم التاريخية، أنها تســـعى إلى استقطاب سبعة 
ماليني سائح خالل العام احلالي.

التضخم المرتفع وانخفاض الليرة يقوضان االقتصاد التركي

ــــــد الرئيس التركي هجماته إلخضــــــاع قرارات البنك املركزي التركي لســــــلطة حزبه  صّع
ــــــه األيديولوجية، حيث يطالب مبواصلة خفض أســــــعار الفائدة، وهو ما يعارضه  وأجندات
البنك املركزي واخلبراء الذين يقولون إن ذلك ميكن يســــــبب أضرارا جســــــيمة لالقتصاد 

التركي.

◄ تجاوز المؤشر الرئيسي 
للبورصة المصرية أمس حاجز 

10 آالف نقطة للمرة األولى منذ ما 
يقارب 7 سنوات، حين ارتفع بنحو 

1 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته 
منذ يونيو عام 2008.

◄ ارتفعت مبيعات التجزئة في 
منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها 

في نحو 8 سنوات في ديسمبر مع 
تزايد إقبال المتسوقين في فترة 

األعياد على شراء الهدايا والوقود 
بعد تراجع فواتير الطاقة.

◄ أصدر رئيس الوزراء الروسى 
مرسوما يحظر استيراد المعدات 

الصناعية المنتجة في دول أجنبية، 
ويشمل القرار معدات الحفر في 

المناجم، ومعدات الهندسة البلدية، 
وأخرى تتعلق بمعدات النقل.

◄ حذر وزير المالية البريطاني 
جورج أوزبورن من عواقب وخيمة 

على االقتصاد العالمي، بسبب 
الخالف بين اليونان ومنطقة 

اليورو، دعيا المعنيين إلى تحمل 
مسؤولياتهم في ظل مخاطر 

متوقعة.

◄ أكدت وزارة الصناعة والتجارة 
المصرية أنها تتفاوض مع بنك 

التصدير واالستيراد األفريقي 
للحصول على تمويل قدره نصف 

مليار دوالر لدعم وتسهيل نفاذ 
الصادرات المصرية إلى ألسواق 

األفريقية.

◄ قال االتحاد الدولي للنقل 
الجوي (اياتا) أمس إن الطلب 

العالمي على الشحن الجوي ارتفع 
بنسبة 4.9 بالمئة في شهر ديسمبر 
الماضي، مع تسارع النمو مدعوما 

بتنامي التجارة العالمية. 

مخاوف يمنية من سحب الوديعة السعوديةباختصار

كمال كليغدار:

حجم الفساد 237 مليار 

دوالر وهو يعادل قيمة 

5363 مقاتلة إف16

محمد شيمشك:

785 مليون دوالر كلفة 

قصر وطائرة الرئيس رجب 

طيب أردوغان 

سعدالدين بن طالب:

فوضى الحوثيين كبدت 

اليمن خسائر بأكثر من 

10.5 مليار دوالر

100
مليون دوالر حجم املستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، 

التي احتجزتها إســـرائيل في الشـــهر املاضـــي، لتضاف إلى 127 

مليون دوالر جمدتها في ديسمبر.

ّ
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◄ قدرت دراسة لشركة عرب بتروليم، 
ومقرها السعودية أن دول منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا ستستثمر 755 
مليار دوالر في مشاريع للطاقة خالل 5 

سنوات رغم تراجع أسعار النفط.

◄ اتهم محافظ البنك المركزي المصري 
هشام رامز الشركات الكبيرة بتعزيز 

سوق صرف العمالت في السوق 
السوداء، وتوقع القضاء على تلك 

السوق من خالل أدوات فنية وتطبيق 
القواعد العالمية.

◄ ثبتت مصر رسوم عبور السفن 
لقناة السويس خالل العام الحالي، رغم 
األزمة التي تواجهها في توفير العملة 
الصعبة، لكنها خفضت الخصم الذي 
كانت تمنحه لناقالت الغاز الطبيعي 

المسال.

◄ قال وزير المالية الكويتي أنس 
الصالح إن بالده تعتزم تنفيذ نحو 

521 مشروع تنمية خالل العام المالي 
المقبل، الذي يبدأ في أبريل المقبل، 

باستثمارات تصل إلى أكثر من 20 مليار 
دوالر.

◄ ارتفعت أرباح شركة اإلعالم 
والترفيه األميركية ديزني في الربع 
الرابع من العام الماضي بنسبة 19 

بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 2.2 
مليار دوالر، وبلغت إيراداتها نحو 13.4 

مليار دوالر.

◄ تراجعت أسعارالغذاء في متاجر 
التجزئة البريطانية في الشهر الماضي 

بنسبة 0.5 بالمئة بمقارنة سنوية، 
مسجلة أكبر هبوط في أكثر منذ 8 

أعوام، بسبب هبوط أسعار الكثير من 
المواد الخام. 

باختصار

} القاهرة - اســـتقر اجلنيه املصري عند 7.53 
جنيهات للدوالر فـــي مزاد البنك املركزي أمس 
دون تغييـــر، وذلك ألول مرة منذ بدء سلســـلة 
تخفيضات رسمية للجنيه في 18 يناير املاضي.

ودفع البنك ســـعر اجلنيه إلى الهبوط منذ 
ذلك احلني بنســـبة 5.46 باملئة للمرة األولى في 
ستة أشهر في إطار سعيه للقضاء على السوق 

السوداء وتشجيع االستثمار.
ويتســـع اخلفض إلى نحـــو 6.9 باملئة إذا 
أضفنا ســـماح البنك املركزي للبنوك بتوسيع 
هامـــش بيع الدوالر وشـــرائه، مما يعني نزول 

العملة املصرية إلى 7.63 جنيهات للدوالر.
وعرض البنك املركزي أمس 40 مليون دوالر 
للبيـــع وباع 38.4 مليـــون دوالر، حيث بلغ أقل 
ســـعر مقبول 7.5301 جنيهـــات دون تغيير عن 

سعر يوم االثنني.
وقال أســـامة املنيالوي مســـاعد مدير عام 
قطـــاع اخلزانة بأحد البنـــوك اخلاصة لوكالة 
رويترز إن ”خفض البنك املركزي لسعر العملة 
احمللية خـــالل الفترة املاضيـــة جيد وإيجابي 
لتشجيع االســـتثمار، لكن حلل هذه األزمة البد 

من زيادة املعروض من العملة الصعبة“.
ويأتـــي ســـماح البنـــك املركـــزي املصري 
بالتخفيض التدريجـــي لعملة البالد قبل نحو 
شهرين من اســـتضافة مصر ملؤمتر اقتصادي 

كبير في منتصف مارس القادم.

ويـــرى املنيـــالوي أن الســـوق بحاجة إلى 
اســـتمرار تدفق العملة الصعبة من مصادرها 
الرئيســـية مثل الســـياحة واالســـتثمارات مع 
اســـتمرار طرح الدوالر في الســـوق للمساهمة 

في حل أزمة السوق السوداء للعملة مبصر.
وتعانـــي مصر نقصـــا في املعـــروض من 
الـــدوالرات مع تأثر املصادر الرئيســـية للعملة 
الصعبة باالضطرابات السياسية واالقتصادية 
املستمرة منذ أربع سنوات، فضال عن أن كثيرا 

مـــن املغتربني يفضلـــون إرســـال أموالهم إلى 
البالد عبر الســـوق الســـوداء التي يحصلون 

فيها على أسعار أعلى.
وفي الســـوق غير الرســـمية قـــال متعامل 
لرويتـــرز إن الســـعر بلغ أمـــس 7.95 جنيهات 
للـــدوالر مقارنة مـــع 7.93 جنيهات فـــي اليوم 
الســـابق. وكانـــت الســـوق الســـوداء للعملة 
مزدهـــرة في مصـــر أثنـــاء فتـــرة االضطراب 
االقتصادي في عام 2003، واختفت هذه السوق 
إلى حد بعيد مع حتسن االقتصاد، لكنها ظهرت 
مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في 
هروب كثير من السياح واملستثمرين األجانب.

وكان هشـــام رامـــز محافظ البنـــك املركزي 
قـــد ذكر في األســـبوع املاضي أنـــه ال يزال في 
جعبته الكثير في مسعاه للقضاء على السوق 

السوداء.
وقـــال رامز ”هذه بداية خطة البنك املركزي 
ونحن جادون في ما نفعل، مبعنى أن كل شيء 

سيصبح داخل السوق الرسمي قريبا جدا“.
وأضاف أن ”السوق غير الرسمي سيختفي، 
وهنـــاك قرارات كثيرة ســـتأتي الفتـــرة املقبلة 

سنضبط بها السوق، واالقتصاد سيتحرك في 
االجتاه السليم“.

ويقول مراقبون إن إجراءات البنك املركزي 
مفيـــدة لالقتصـــاد، لكن املواطنني ســـيدفعون 
ثمن ذلك من خالل ارتفاع األســـعار. وبدأ البنك 
املركزي فـــي نهاية 2012 نظـــام العطاءات بني 
البنوك لبيع الدوالر كســـبيل لترشيد استخدام 
العملـــة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد 
األجنبي، لكن الســـعر ظل شبه ثابت عند 7.14 
جنيهـــات قبـــل أن يبـــدأ النزول فـــي 18 يناير 

ويتوقف أمس األربعاء.
وتتبـــع مصر أســـلوب التعـــومي املدار في 
حتديـــد قيمـــة عملتهـــا أمـــام باقـــي العمالت 
األخـــرى، ويعنـــي التعـــومي املدار ترك ســـعر 
الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب مع جلوء 
املصرف املركزي إلى التدخل كلما دعت احلاجة 

إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العمالت.
وبدأ البنك املركزي العمل بنظام العطاءات 
الدوالرية في ديســـمبر 2012، ويسعى عبر تلك 
اآلليـــة إلى توفيـــر الســـيولة الدوالرية للبنوك 

احمللية.

البنك المركزي يوقف إجراءات خفض سعر الجنيه المصري 

قلصـــت أســـعار النفـــط العامليـــة  } لنــدن  – 
مكاسبها أمس، بعد زيادة جديدة في مخزونات 
اخلـــام األميركيـــة وجهت األنظـــار مجددا إلى 
تخمة املعروض العاملي، لتتوقف موجة صعود 
دفعت األسعار إلى االرتفاع بنحو 19 باملئة على 
مدى اجللســـات األربع األخيـــرة. وعزز تعافي 
النفـــط تكهنات بأن نزول األســـعار رمبا وصل 
إلـــى منتهـــاه بعد موجـــة انخفاض اســـتمرت 
سبعة أشهر هبطت باألسعار نحو 60 باملئة في 
العقود اآلجلة ودفعت شـــركات طاقة كبرى إلى 

خفض إنفاقها على اإلنتاج اجلديد.
غير أن تقريـــرا من معهد البترول األميركي 
أظهـــر أن مخزونات اخلام األميركية زادت أكثر 
من 6 مليون برميل في األســـبوع املاضي وهو 

ما أدى إلى انخفاض األسعار أمس األربعاء.
وتزايدت في األســـابيع األخيرة املؤشرات 
على انخفاض كبير في اســـتثمارات الشركات 
فـــي احلقول مرتفعة التكلفـــة، مما يرجح عودة 

أسعار النفط إلى االرتفاع في األشهر املقبلة.
واتســـع الفارق بـــني مزيج برنـــت واخلام 
األميركـــي اخلفيـــف إلى نحـــو 6 دوالرات، بعد 
أن تأثر ســـعر اخلام األميركي بدعوة احتادات 
عماليـــة أميركيـــة إلـــى إضـــراب في عـــدد من 

مصافي النفط.
في هـــذه األثناء حتـــرك الذهب فـــي نطاق 
ضيـــق بعـــد أن هبـــط أكثر مـــن واحـــد باملئة 
في اجللســـة الســـابقة، بســـبب تنامي شـــهية 
املستثمرين لألصول عالية املخاطر عقب إعالن 

خطة اليونان إلنهاء مواجهة مع الدائنني.
ويشـــهد الذهب في املعامالت الفورية نزوال 
بشـــكل عام منذ وصوله إلى أعلى مســـتوى في 
خمسة شهور عند 1306 دوالرات لألوقية في 22 
يناير ليقلص مكاســـبه خالل عام إلى أقل من 7 
باملئة. ويؤثر تفاؤل املســـتثمرين إلى حتولهم 
إلى أسواق األســـهم، مما يقلص مكانة الذهب 

كمالذ آمن.

المخزونات األميركية تقلص المكاسب الكبيرة ألسعار النفط
الذهب في لندنالنفط في لندن

اقتصاد
سوق الكويت 

6.708.40

0.20%

4.648.95

1.25%

سوق مسقطسوق قطر

12.415.93

1.11%

3.849.44

1.14%

6.724.10

1.13%

سوق السعودية

9.169.20

0.63%

سوق البحرين

1.433.10

0.58%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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القطن المصري مهدد باالنقراض بعد إيقاف الدعم الحكومي 
[ تراجع جودة اإلنتاج المصري بسبب إهمال المؤسسات الحكومية [ زراعة القطن وصناعة النسيج عاجزتان عن المنافسة العالمية

محمد حماد

} القاهرة -  قال خبراء مصريون لـ ”العرب“ 
إن قرار وقف دعم زراعة القطن ســـيقضي على 
زراعـــة القطن المصري إلـــى األبد، بعدما كان 
رمزا مصريا، ويعد من أجود أنواع القطن في 

العالم.
وتواصلت ردود الفعـــل الغاضبة من قبل 
مزارعي القطن ومســـتثمريه، منذ أصدر وزير 
الزراعة واستصالح األراضي عادل البلتاجي 
قـــرار إلغاء الدعم، الـــذي كان يفترض أن تبلغ 
قيمته خالل الموســـم الجديـــد نحو 71 مليون 

دوالر تمول من الموازنة العامة للدولة.
واشـــتهرت مصر بزراعة القطن منذ عهود 
الفراعنة، وقد اكتشـــف آثاره في مقابر الملوك 
في األقصر، وانتشـــرت زراعتـــه في العصور 
البطلميـــة والرومانيـــة، وكان صاردات مصر 

على مر العصور.
ويبدأ موســـم زراعة القطن في مصر خالل 
شـــهر أبريل. وكانت الحكومة تقدم دعما يبلغ 
نحو 200 دوالر، لكل فدان تتم زراعته، وتصرف 
من قبل بنـــك التنمية واالئتمـــان الزراعي في 

نهاية كل موسم.
وقال وليد عبدالرشـــيد خبير زراعة القطن 
لــــ ”العرب“ إن القرار يعـــد صدمة، ألنه يعني 
إقصاء مصر من خارطة زراعة القطن العالمية.

وأضـــاف أن األصناف التي اشـــتهرت بها 
مصـــر عالميا، تم تشـــويهها ولـــم يعد القطن 
الذي يـــزرع اآلن مصريا خالصا، وخصائصه 
تغيـــرت تدريجيا بســـبب اإلهمـــال، وأكد أن 
إنتاجيـــة الفـــدان تراجعـــت خالل الســـنوات 
الماضيـــة بنســـبة 45 بالمئة لتصـــل إلى 5.5 

قنطارات فقط.
وقـــال عبدالرشـــيد إن وزارة الزراعـــة لم 
تتدخل لتحســـين البذور، ولـــم يتحرك أيضا 
معهد بحـــوث القطن لطرح بـــذور جديدة، ما 
أدى إلـــى تدهور جـــودة القطـــن وإنتاجيته، 

وأصبحت األنواع جيزة 70 وجيزة 88 وجيزة 
86 على حافة االنقراض.

وأشار إلى أن السياسات الزراعية الحالية، 
تعد مؤامرة مكتملـــة األركان، حيث لم تتحرك 
أي جهـــة إلنقـــاذ القطن المصري وتحســـين 
جودته، ومنهـــا وزارة الزراعة ومعهد بحوث 

القطن، رغم امتالكها لمحطات التطوير.
وتمتلـــك وزارة الزراعـــة محطة ”ســـخا“ 
لتطويـــر إنتاجيـــة القطن، وتصل مســـاحتها 
نحو 18 فدانـــا، ويفترض أن يتركز نشـــاطها 
علـــى تطويـــر واســـتنباط أنـــواع جديدة من 

القطن ذي الجودة العالية.
المزارعيـــن  أن  عبدالرشـــيد  وأضـــاف 
واألرز  ســـيتحولون إلى زراعة ”لب التسالي“ 
والذرة وغيرها من الزراعات كثيفة اســـتهالك 
الميـــاه، ما يـــؤدي إلـــى خلل فـــي المنظومة 
الزراعيـــة، جـــراء عـــدم وجود اســـتراتيجية 
زراعيـــة واضحـــة المعالـــم، تحـــدد أولويات 
الدولـــة في مجـــال الزراعة، إضافـــة إلى عدم 
وجـــود زراعات تتمتع بطابع تجاري يســـاعد 

الفالحين على مواجهة أعباء الحياة.
وبلغت المســـاحة المزروعة بالقطن، وفق 
بيانات الهيئـــة العامة للتحكيـــم واختبارات 
القطـــن خالل العـــام الماضي نحـــو 375 ألف 

فدان. 
وقد أدى تراجع جودة القطن المصري إلى 
تراجع أســـعاره إلى نحو 100 دوالر للقنطار، 
مقارنـــة بمـــا يصـــل إلـــى 240 دوالرا قبل ذلك 

بسنوات.
وقال عبدالرشـــيد إن قرار وزيـــر الزراعة، 
ســـيترتب عليه حسم المنافسة عالميا لصالح 
القطـــن األميركي، الـــذي يصل ســـعره حاليا 
إلى نحو 200 دوالر للقنطار، وســـيرتفع بشكل 
كبيـــر إلى أكثر من 400 دوالر بعد توقف زراعة 
القطن المصري. وندد اتحاد مصدري األقطان 
المصـــري بقـــرار الوزيـــر ورفع إليـــه مذكرة 
رسمية، أوضح فيها أن القطن المصري سوف 
ينقرض من الساحة العالمية لتجارة األقطان 

نتيجة هذا القرار.
وقـــال عـــالء دياب رئيـــس لجنـــة الزراعة 
بجمعية رجال األعمـــال المصريين لـ“العرب“ 
إن حـــل تلـــك األزمة يكمـــن في تطبيـــق نظام 
الزراعـــة التعاقدية لمحصـــول القطن اعتبارا 

من الموســـم الزراعي المقبل. وأوضح أن ذلك 
يضمن تعاقد الشـــركات مـــع المزارعين على 
شـــراء اإلنتاج، قبل موســـم الزراعة، لتضمن 
الـــوزارة بالتالي تســـويق المحصول بدًال من 
اإلنتـــاج أوال ثـــم البحث عن منافذ لتســـويق 

المحصول.
وأكـــد ديـــاب اســـتعداد القطـــاع الخاص 
لمســـاندة وزارة الزراعة في اســـتنباط أنواع 
جديـــدة، بالتعاون مـــع معهد بحـــوث القطن 
وممثلين عـــن المزارعين والمصدرين، إلحياء 
األصنـــاف المصريـــة التي تـــم إهمالها خالل 

العقـــود الماضية. وقال أمجـــد العتال عضو 
اتحـــاد مصدري األقطان لــــ ”العرب“ إن الحل 
يكمـــن فـــي إيجـــاد وســـيلة بديلة عـــن الدعم 
الحكومـــي. واقتـــرح إنشـــاء صنـــدوق للحد 
مـــن مخاطر تذبذب أســـعار القطـــن المصري 
عالميـــا، لضمان حصول الفالح على حد أدنى 

لألسـعار.
رأســـمال  يكـــون  بـــأن  العتـــال  وطالـــب 
الصنـــدوق نحـــو 500 مليـــون دوالر، تدعمـــه 
الحكومة لمرة واحدة فقـــط بنحو 100 مليون 
دوالر كي يســـتكمل رأســـماله من خالل رسوم 
تصدير القطن، وهو إجراء يوافق عليه جميع 

مصدري األقطان المصرية.
وتظهر بيانات المركـــز اإلحصائي للقطن 
أن 19 دولة تطلب بشـــكل دائم استيراد القطن 
المصري، وتتصدرها الهند في استيراد القطن 
المصري طويل التيلة، بنحو 6200 طن سنويا، 
تمثل نحو 34.3 بالمئة مـــن إجمالي صادرات 

القطن المصـــري، تليها الصين بنســـبة 18.8 
بالمئة وباكستان بنسبة 18.3 بالمئة.

وأشـــار العتال إلى أن قرار رفع الدعم عن 
زراعة القطن يعني اختفاء القطن المصري من 

19 سوقا عالميا.
وأوضـــح أنه تم منذ بدايـــة العام الحالي 
الغـــزول  عـــن  الجمركيـــة  الرســـوم  إلغـــاء 
المســـتوردة، التي غزت الســـوق، مـــن الهند 
وباكســـتان، وأن المصانع المحلية لن تقوى 
على منافســـتها بسبب رخص أســـعارها، ما 
سيؤدي إلى أنهيار صناعة النسيج المصرية.

رمز للجودة المصرية يوشك على توديع األسواق العالمية

نددت جمعية رجال األعمال املصريني من قرار وزارة الزراعة في الشــــــهر املاضي بوقف 
الدعم احلكومــــــي املقدم لزراعة القطن. ويقول محللون إن القــــــرار يهدد بانقراض زراعة 

القطن املصري املمتدة منذ آالف السنني.

وليد عبدالرشيد:

القرار يعني إقصاء مصر 

من خارطة زراعة القطن 

العالمية 

أمجد العتال:

تأسيس صندوق لموازنة 

األسعار برأسمال 500 

مليون دوالر هو الحل

عالء دياب:

حل األزمة يكمن في 

تطبيق نظام الزراعة 

التعاقدية مع المزارعين

هشام رامز:

السوق السوداء ستختفي.. 

هناك قرارات كثيرة ستأتي 

الفترة المقبلة 



} لندن - كشـــف كتـــاب جديد عـــن أن الملكة 
إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تخشى 
أن يحدث األســـلوب المختلـــف للملكية الذي 
يخطط لـــه ولي العهد األمير تشـــارلز الوريث 

األول للعرش بعدها، صدمة في بريطانيا.
ويزعم كتاب ”تشـــارلز: قلب ملك“، بحسب 
مـــا ذكرته مؤلفة الكتاب فـــي صحيفة ”تايمز“ 
البريطانية، أن شـــغف األمير البالغ من العمر 
66 عامـــا بتأييد قضايا غيـــر عادية في بعض 

األحيان أثار قلقا في قصر باكنغهام.
ويأتي نشر هذا الكتاب فيما تتأهب الملكة 
إليزابيـــث البالغة من العمـــر 88 عاما لتخطى 
فتـــرة جلوس الملكـــة فيكتوريا في ســـبتمبر 
القـــادم لتصبح أطول ملـــوك بريطانيا مكوثا 
علـــى العرش وبال منـــازع باعتبارهـــا الملكة 
الدستورية لست عشرة دولة من مجموع ثالث 
وخمســـين من دول الكومنولث التي ترأسها، 

كما ترأس كنيسة إنكلترا.
وحســـب الكتـــاب الـــذي يتناول الســـيرة 
الذاتية لولي العهد فإن األمير تشـــارلز يخطط 
عندمـــا يحيـــن دوره للجلـــوس علـــى العرش 
إلدخـــال نموذج جديد يؤســـس لنظـــام ملكي 
أصغـــر حجما، فضال عـــن نيته فتـــح مقرات 

اإلقامة الملكية لعموم الجمهور البريطاني.
وقالت كاثريـــن ماير مؤلفـــة الكتاب الذي 
ينشـــر علـــى حلقـــات فـــي صحيفـــة ”تايمز“ 
البريطانيـــة ”فـــي األروقة والغـــرف الخلفية 
واألجنحة الخاصة في قصـــر باكنغهام يزداد 
القلـــق مع دخـــول حكم الملكة مرحلة الشـــفق 
الحتمية على حد وصـــف أحد المطلعين على 

بواطن األمور“.
وأضافـــت قائلة ”فيما يخص تعريف دوره 
كولي للعهد أشـــار األمير مرارا إلى استنباط 
صياغة جديدة لتعريف الملكية“، مشـــيرة إلى 
أن بعض أفراد الحاشـــية الملكيـــة بل الملكة 

نفســـها يخشـــون من أنه ال التـــاج وال رعاياه 
ســـيقبلون صدمة النظـــام الجديـــد، على حد 

تعبيرها.
ويشـــير الكتاب أيضا إلى أن والد تشارلز 
األمير فيليب مونتباتن دوق أدنبره من أشـــد 
المنتقديـــن لألميـــر ويعتقـــد أن ولـــي العهد 
ســـيكون مذنبا بارتكاب ما وصفه بـ“التصرف 
األنانـــي“ في تقديـــم ”أفـــكاره العاطفية“ على 

واجباته الملكية.
ونقلت المؤلفة عن تشـــارلز نفســـه القول 
”إنني فقط أتصدي ألصعـــب التحديات، أرغب 
فـــي إثـــارة التطلعـــات وبعث األمـــل من بين 

اليأس“.
ورفضـــت متحدثة باســـم البـــالط الملكي 
التعقيب على الكتاب، لكن متحدثة باسم أمير 
ويلز نشـــرت بيانا مفصال قالـــت فيه إن ماير 
لـــم تحصل على فرصـــة إجراء لقـــاء حصري 
مع األمير تشـــارلز ومؤكـــدة أن كتابها ال يعد 
ســـيرة ذاتية رســـمية. وفي تعليـــق نادر على 
ما ســـيكون عليه الملك القادم قالت المتحدثة 

أيضا ”يوصف دائما أنه يسبق عصره، األدلة 
على هذا موثقة جيدا وتشمل ريادة العمل في 
المســـؤولية االجتماعية للشـــركات منذ مطلع 
الثمانينات وإظهار فوائـــد الزراعة العضوية 
وأيضا توفير سبل لمساعدة الشبان العاطلين 

عن العمل“.
كمـــا أضافـــت المتحدثة التي لم يكشـــف 
عن اســـمها قائلة ”تتردد التكهنات منذ عقود 
بشأن الدور المستقبلي ألمير ويلز كملك لكنها 
ليست بالشـــيء الذي يستدعي أن نعقب عليه 

من قبل أو أن نعقب عليه اآلن“.
ولكن العديد من العارفين بأسلوب الحياة 
الملكية في قصر باكينغهام ألمحوا إلى أنه ال 
يمكن للملكة أن تمنع من توريث العرش لألمير 
تشـــارلز مســـتقبال إلى ابنه األمير وليام دوق 
كامبريدج مباشـــرة بموجب الدستور الملكي 
إال أنـــه يمكن أن تقـــوم بتلك الخطـــوة إذا ما 
تســـبب ولي العهد في إثارة البالط الملكي ما 
قد يخلق أزمة دســـتورية أو أن يتنازل األمير 

ويلز على العرش البنه.

ويضطلـــع تشـــارلز أكبـــر أبنـــاء الملكـــة 
اليزابيث والـــذي يجري تجهيـــزه منذ مولده 
ليصبح يوما ما ملكا بمســـؤولياته في الحياة 
العامة لكن األميـــرة ديانا زوجته األولى التي 
توفيـــت في حادث ســـيارة بباريـــس في 1997 

طغت على شهرته لسنوات.
وكان األمير تشـــارلز قد تزوج في 2005 من 
كاميال باركر باولز التي ستجلس يوما ما إلى 
جـــواره على العرش البريطانـــي وفقا لترتيب 
الواليـــة في قصـــر باكينغهام حســـبما كتبت 

ماير.
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رؤساء فرنسا السابقون يثقلون كاهل الخزينة العامة

ــــــة بكتابها احلدث  ــــــارت مؤلفــــــة بريطاني أث
ضجة في اململكة املتحدة بســــــبب املزاعم 
التي ساقتها بشأن القلق الصامت داخل 
البالط امللكي من نية األمير تشارلز تغيير 
أســــــلوب احلياة امللكية عند توليه العرش 
والذي قد يتســــــبب في صدمة البريطانيني 

في املستقبل.

} باريس - يشـــعر أفراد الشـــعب الفرنســـي 
بمزيـــد من الغبـــن والظلم، بعد تقرير كشـــف 
أن دافـــع الضرائـــب ال يـــزال يدفـــع فواتيـــر 
خدمات وإســـكان وحماية لرؤســـاء ســـابقين 
وأبرزهم نيكوال ساركوزي وفاليري جيسكارد 
ديستان وجاك شيراك، وفقا لصحيفة التايمز 

األميركية.
وقد أشار التقرير الفرنسي إلى أن إجمالي 
النفقـــات يبلـــغ 6.2 مليون يورو فـــي العام، إذ 
يكلف ســـاركوزي، على سبيل المثال، الخزينة 
العامـــة 2.2 مليون يورو ســـنويا نظير نفقات 
مكتبه وتأمين سيارته وفواتير غسيل مالبسه.
ويأتي هذا التقرير في خضم جهود تقودها 

حكومـــة إيمانويل فالـــس لتقليـــص النفقات 
العامة بمقدار خمسين مليار يورو بحلول عام 
2017، ومن دون شـــك فـــإن الحكومة ال تريد أن 
تعزز االعتقادات السائدة بأن أفراد الشعب هم 

من يتحملون وطأة التقشف وحدهم.

وشـــجب النائـــب االشـــتراكي مقـــدم هذا 
التقرير، رينيه دوسيه، هذه المعاملة البذخية 
التي تبديها الحكومة تجاه رؤســـاء سابقين، 
كما قدم التقرير وثيقة مرفقة برســـالة صادرة 
عـــن رئيس الـــوزراء عام 1985، تعد الرؤســـاء 
الســـابقين بمســـاندتهم ماديا بعـــد خروجهم 
من الرئاســـة، كـــي ال يقعوا فريســـة الظروف 

الحياتية الصعبة.
وبموجـــب ذلـــك االلتـــزام فـــإن الحكومة 
مجبرة على توفير شـــقق مؤجرة ومفروشـــة 
لهـــم وتخصص ســـيارة حكومية لـــكل منهم 
بســـائقين اثنين وســـكرتيرين اثنين ومساعد 
شـــخصي وموظـــف أرشـــيف ومديـــر مكتب 

وشـــرطيين اثنين كحّراس شخصيين. ويحتل 
ساركوزي، على سبيل المثال، مكتبا فخما في 
قلب العاصمة الفرنســـية باريـــس يكلف دافع 
الضرائـــب أكثـــر من مئتي ألف يورو ســـنويا 
وتنفـــق الحكومة قرابـــة الســـتين ألف يورو 
على أجهـــزة الكمبيوتر واألثاث الخاص بهذا 

المكتب.
الساســـة  ليـــس  أنـــه  بالذكـــر  والجديـــر 
الفرنســـيون وحدهـــم مـــن يرهق كاهـــل دافع 
الضرائـــب، حيـــث تشـــير تقاريـــر حديثة إلى 
أن المســـؤولين البريطانيين كلفـــوا الخزينة 
العامة أكثر من مائة مليون جنيه إســـترليني 

عند التقاعد.

هل تشهد بريطانيا أزمة داخل أروقة قصر باكينغهام

[ كتاب يكشف قلق البالط الملكي من نية أمير ويلز تغيير نمط حياة العائلة المالكة

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

وزيرة تونسية تقص شعرها 

تضامنا مع مرضى السرطان

رغم تقدم فيدل كاسترو في السن، إال أن شيئا من الثورة الكوبية التي قادها قبل عقود ببالده ال يزال يخالج صدره

} تونس - قامت وزيرة الســـياحة التونســـية 
الســـابقة، آمـــال كربـــول، باإلقـــدام على قص 
شـــعرها في خطـــوة منها لمســـاعدة مرضى 
الســـرطان فـــي بالدهـــا، بحســـب مـــا تداوله 

ناشطون على الشبكات االجتماعية.
وكتبـــت كربول في حســـابها علـــى موقع 
وذلك تعليقا  التواصل االجتماعي ’انستغرام‘ 
على الصورة التي نشـــرتها بذلك الخصوص 
”قمت بقص شـــعري تضامنا مع جمعية تعنى 
باألطفال المصابين بمرض الســـرطان بعد أن 

علمت بأنهم في حاجة إلى ’باروكات‘ شعر“.
وأشـــارت المســـؤولة التونســـية التي لم 
يتجاوز عمرهـــا 41 عاما إلى أنها أقدمت على 
تلك الخطوة بتشـــجيع مـــن ابنتها التي قامت 
تخلـــت عن خصالت من شـــعرها وتبرعت بها 

لتلك الجمعية.
وقد أثـــارت كربول الكثير مـــن الجدل منذ 
توليهـــا حقيبة الســـياحة فـــي حكومة مهدي 
جمعة السابقة في أواخر يناير العام الماضي 
وذلـــك لقيامها بأعمال ونشـــاطات خارجة عن 

المألوف في المجتمع التونسي.
والجديـــر باإلشـــارة إلى أن آمـــال كربول 
مهندســـة وتتقلـــد منـــذ يونيـــو 2013 منصب 
ســـفيرة المصلحة العامة لدى مؤسسة ”بي أم 

دبليو“  في ألمانيا وبريطانيا.

ال يمكـــن للملكـــة إليزابيـــث 

العـــرش  تـــورث  أن  الثانيـــة 

لألميـــر وليـــام مباشـــرة إال إن 

تنازل األمير تشارلز عنه البنه

◄

الضرائب في فرنســـا  دافعـــو 

يتحملون كلفة سكن الرؤساء 

الســـابقني للبـــالد وحمايتهم 

وكل ما يتعلق بحياتهم

◄

◄ أظهر استطالع حديث أجراه 
معهد ”يوغوف“ لقياس مؤشرات 

الرأي أن المستشارة األلمانية أنغيال 
ميركل تعد أكثر الشخصيات المثيرة 

لإلعجاب والتقدير في ألمانيا.

◄ تداول نشطاء على الفيسبوك 
صورا لوزير الشباب المصري خالد 

عبدالعزيز وعمرو موسى األمين 
العام لجامعة الدول العربية األسبق، 

وهما يتجوالن في ميدان التحرير 
بالقاهرة.

◄ نشر البيت األبيض صورا 
للرئيس باراك أوباما وعقيلته ميشال 

في بادرة فردية من نوعها ألحد 
رؤساء أميركا عندما كانا طفلين.

◄ انتقد ناشطون نائب حاكم مدينة 
بطرسبورغ الروسية، إيفور ألبين، 

عندما تداول ناشطون صورا له 
على األنترنت وهو يثبت مسدسا 

على حزامه خالل اجتماع للحكومة 
المحلية.

◄ شارك الملك البلغاري األسبق 
سيميون الثاني وممثلون عن دول 

البلقان األخرى والمفوضية األوروبية 
في تشييع جنازة جيليو جيليف أول 

رئيس منتخب ديمقراطيا بالبالد.

◄ تستعد جمعية ”تحيا مصر“ 
لتنظيم حملة للتبرع بالدم منتصف 
الشهر الحالي وذلك كصدقة جارية 

على روح ملك السعودية الراحل 
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

◄ اعترف رئيس صندوق النقد 
الدولي السابق، دومينيك ستراوس، 

أمام محكمة الجنايات بمدينة ليل 
الفرنسية بمشاركته في حفالت 

الدعارة نافيا علمه بمن يدير تلك 
الشبكات.

} موســكو - وصـــف يفغيني دوغاشـــفيلي 
حفيـــد رئيس االتحاد الســـوفييتي األســـبق 
جوزيف ســـتالين، عروض إظهار القوة التي 
كان يقـــوم بهـــا الرئيس الروســـي فالديمير 
بوتيـــن وهو عاري الصـــدر بالبلهاء وجعلته 

يبدو كأنه يقود البالد من دون عقل.
وقال دوغاشـــفيلي في ظهـــور نادر ألحد 
أحفاد من حكموا روســـيا في القرن الماضي، 
إن ”بوتين يســـتحق اإلهانة التي تعرض لها 
عندما لم تتم دعوته للذكرى 70 لقيام الجيش 
األحمـــر بتحريـــر معســـكر المـــوت النـــازي 
(أوشـــفيتز)“، مؤكدا على أنه ألمر صائب أن 

يتم تجاهله في ذلك االحتفال.
وتابع هجومه على بوتين قائال ”يقولون 
إن الغـــرب يريـــد التخلص من بوتيـــن، لكن 
العكس هو الصحيـــح إذ هم يريدون الحفاظ 

عليه حيث يقوم الشعب بدعمه شفقة عليه“.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات الناريـــة من 
دوغاشـــفيلي البالغ من العمر 79 عاما بعد أن 
رفضت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنســـان، 
الشـــهر الماضي قضية تشـــويه سمعة التي 
رفعهـــا دوغاشـــفيلي ضد صحيفـــة ”نوفايا 
الروســـية، حيث وصفـــت جده بأنه  غازيتا“ 

متوحش ومتعطش للدماء.
ولم تجد المحكمـــة أثناء طرحها للقضية 
ما يثير االشـــمئزاز في المقال الذي نشـــرته 
الصحيفـــة عـــام 2009 حينمـــا تعرضت فيها 
لـــدور جده ســـتالين في المجـــزرة التي نجم 
عنهـــا مقتل 22 ألف شـــخص بولوني على يد 
الشرطة السرية السوفييتية في عام 1940 في 

كاتين.
وأشـــارت المحكمـــة ”باعتبار أنـــه قائد 
عالمي تاريخـــي، فإن ســـتالين يظل بصورة 
واالنتقـــادات“،  للتمحيـــص  عرضـــة  حتمية 
ولكن عند حديثه عن صحيفة ”ميل أونالين“ 
من موســـكو عشـــية قرار المحكمة، تمســـك 

دوغاشفيلي بموقفه المدافع عن جده.
وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد إنـــه ”ال يوجد 
إحســـاس ســـليم خلف الوصف الـــذي يفيد 
بأنه يجـــب إلقاء اللوم على ســـتالين عن كل 

المساوئ“.
للســـلطات  انتقـــادات الذعة  كمـــا وجـــه 
الروســـية ألنها تعمل مع الحكومة البولونية 
في لجنة مشـــتركة بشأن مجزرة كاتين، حيث 
لم يترك نعتا أو وصفا ســـيئا إال واستخدمه 
تجاههـــم حيث قـــال إن ”هـــؤالء المحتالين 
واللصـــوص الموجودين في الكرملين خانوا 
بالدهـــم بصورة مـــا كان يمكـــن أن يقوم بها 

ستالين مطلقًا.
وأضاف ”إن الزمن الذي نعيشه هو الذي 
منح الفاســـدين االنتصار، إنهم يتعاملون مع 
القيـــادة البولونية، أمر غريب أن تصبح هذه 

الدولة العدوة أحد حلفائنا“.

حفيد ستالني يتهكم 

على بوتني ويصفه باألبله

باختصار

كاترين ماير:

قلق في قصر باكنغهام 

مع دخول حكم الملكة 

مرحلة الشفق الحتمية

«العبو املنتخب التونســـي بذلـــوا جهدا كبيـــرا وبرهنوا على أن 

لديهم عزيمة لتشـــريف سمعة تونس في كأس أفريقيا رغم ما 

تعرضوا له من عقبات غير رياضية مؤسفة».
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«ال نحتاج إلى أوروبا لالســـتجمام والســـياحة والتمتع بالراحة حيث 

تتوفـــر لدينا مناظـــر طبيعية وأجواء مناخيـــة رائعة أفضل بكثير 

من دول في أوروبا». 
رمضان قادروف
الرئيس الشيشاني

«بعـــد نصـــف قرن علـــى رحيـــل تشرشـــل، مـــا زال مصـــدر إلهام 

لبريطانيـــا التي حمى حريتها وللعالم أجمع، فقد كان األفضل من 

بني رؤساء حكومات اململكة املتحدة». 
ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني



} عمــان - أدان علمـــاء ديـــن، مـــن هيئـــات 
ومنظمات إســـالمية متعـــددة، ما أقـــدم عليه 
تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية من حـــرق للطيار 
األردني معاذ الكساســـبة حيا، وقالوا إن مثل 

هذا التصرف يستنكره اإلسالم.
وكان مقطـــع فيديو نشـــره تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية أول أمـــس الثالثاء قـــد أظهر من 
قال إنـــه الطيار األردنـــي المحتجز لديه معاذ 
الكساســـبة وهو يعدم حرقا داخل قفص. وهو 
مـــا اقتضى رد األردن الليلة الماضية على ذلك 
بإعدام متهمين مدانين من تنظيم القاعدة كانا 

صدر عليهما حكم باإلعدام.
وفي ســـياق ســـيل الردود واإلدانات التي 
صـــدرت تفاعال مع الحـــدث غير المســـبوق، 
أصـــدر األزهـــر بيانـــا يســـتنكر فيـــه ”العمل 
اإلرهابـــي الخســـيس الذي أقـــدم عليه تنظيم 
في إشـــارة إلى  داعش اإلرهابي الشـــيطاني“ 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال شـــيخ األزهر أحمد الطيب في البيان 
ذاتـــه إن القتلة أنفســـهم يســـتحقون أن تنفذ 
فيهـــم ”العقوبة التـــي أوردها القـــرآن الكريم 
لهـــؤالء البغاة المفســـدين فـــي األرض الذين 
يحاربون الله ورســـوله أن يقتلوا أن يصلبوا 

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف“.
من جهته أدان مجلس حكماء المســـلمين 
برئاســـة اإلمـــام األكبـــر أحمد الطيب، شـــيخ 
األزهر الشريف، حرق وإعدام الطيار األردني.

وأكد المجلس في بيـــان صدر األربعاء أن 
م االعتداء على النفس البشـــرية  اإلســـالم حرَّ
بـــأي صورة مـــن الصور، قـــال تعالـــى ”َوَمْن 
ـــُم َخاِلدًا  ـــدًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّ َيْقُتـــْل ُمْؤِمنـــًا ُمَتَعمِّ
ُه َعَلْيِه َوَلَعَنـــُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا  ِفيَهـــا َوَغِضَب اللَّ
َعِظيًمـــا“، و“ألن ُتهـــَدم الكعبُة حجـــرًا حجرًا 

أهون عند الله من أن ُيراق دم امرئ مسلم“. 
وأعـــرب المجلس عـــن حزنـــه العميق من 
إقدام هؤالء اإلرهابيين المفســـدين في األرض 
علـــى هـــذه الفعلة الشـــنيعة الشـــيطانية من 
التمثيل بنفس بريئة بالحرق مما يســـتوجب 

مالحقتهــــم وتطبيـــق شـــرع الله فيهـــم ”َذِلَك 
ْنَيا َوَلُهْم ِفـــي اآلِخَرِة َعـَذاٌب  َلُهـــْم ِخـْزٌي ِفي الُدّ

َعِظيـٌم“.
وحـــثَّ مجلـــس حكمـــاء المســـلمين كافة 
المنظمات الدولية على ضرورة التصدي لهذه 
الفرقـــة الضالة الباغية التي تعيث في األرض 
فساًدا تحت راية اإلسالم، واإلسالم منها براء، 
والتي تهدد بفعلتها النكراء الســـالم العالمي 

الذي تنشده اإلنسانية جمعاء.
م مجلس حكماء المســـلمين بخالص  وتقدَّ
العـــزاء والمواســـاة للملـــك عبداللـــه الثاني 
عاهـــل المملكة األردنية الهاشـــمية وللشـــعب 
الطيار األردني، داعيا  األردني في ”استشهاد“ 
ده بواســـع رحمته  اللـــه العلي القدير أن يتغمَّ

ومغفرته، وأن ُيلهم أهله الصبر والسلوان.
يشـــار إلى أن تنظيم الدولة اإلسالمية كان 
قد نشر فتوى على موقع التواصل االجتماعي 

”تويتر“ تحلل حرق الكافر.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة الشـــرعية لإلفتاء 
واإلرشـــاد الجنوبيـــة وأحـــد قـــادة الحـــراك 
الجنوبي في اليمن الشـــيخ حسين بن شعيب 
”الطريقـــة التي تـــم بها إعدام الطيـــار األردني 
المالزم معاذ الكساسبة ال يقرها الشرع والدين 
اإلسالمي ألن رسول الله محمد صلى الله عليه 

وسلم نهى عن إحراق اإلنسان بالنار“.
ومن جانبـــه أوضـــح مدير مكتـــب وزارة 
األوقـــاف واإلرشـــاد اليمنيـــة فـــي محافظـــة 
عدن الشـــيخ فؤاد البريهـــي ”أن واقعة إعدام 
الكساســـبة متعارضة ومتناقضة مع الشريعة 
والديـــن اإلســـالمـي الـــذي هــــو ديـــن رحمـة 

وخيـر“.
وقال ســـند حســـين الباحث في الشـــؤون 
اإلســـالمية بمحافظـــة لحـــج بجنـــوب اليمن 
”الشـــك أن هذا العمـــل اإلجرامـــي مثل صدمة 
عميقة للحياة اإلنسانية برمتها.. وهو، طبعا، 
ال يمثل أي قيمة لإلســـالم والمسلمين كما أنه 
يتعارض مع كل القيم اإلســـالمية واإلنسانية 

النقية“.
التنديـــد العـــارم لجريمـــة داعـــش الـــذي 
هيمـــن على وســـائل اإلعالم لـــم يقتصر على 
المؤسســـات الدينيـــة اإلســـالمية، بـــل امتد 
إلـــى هيئات دبلوماســـية ومنظمـــات حقوقية 
عربية وإســـالمية متعددة، حيـــث أكد مندوب 
الكويت الدائم لدى الجامعة العربية الســـفير 
عزيز الديحانـــي أن موضوع مكافحة اإلرهاب 

وصيانـــة األمـــن القومـــي ســـيكون مطروحا 
بقوة على أجنـــدة القمة العربيـــة المقبلة في 
مصر بنهاية شـــهر مـــارس القـــادم في ضوء 
االجتماعات والمشـــاورات التي اســـتضافتها 

الجامعة العربية في هذا الشأن.
وقال الديحاني، في تصريحات للصحفيين 
األربعـــاء إن هنـــاك جهـــودا عربيـــة واســـعة 
ودراسات متخصصة حول هذه الظاهرة تقوم 
بهـــا جميع األجهـــزة المختصة فـــي مكافحة 
اإلرهاب وفي المجاالت األمنية، سواء وزارات 
الخارجيـــة أو الداخلية أو الجهـــات المعنية 
فـــي موضـــوع اإلرهـــاب وذلـــك لمكافحة هذه 
الظاهرة الخطرة التي تشكل مأساة هذا القرن 
وتم لألســـف لصقها بالدين اإلسالمي والدين 

اإلسالمي منها براء.
وأكد أن هذه الجرائـــم هي أعمال إرهابية 
وتتصـــف بالتخلـــف والجهل خاصـــة وأنها 
تســـتهدف األبريـــاء والمدنييـــن وغيرهم في 
الدول العربية وال تمت ألي دين بصلة، مشددا 

علـــى أهميـــة االجتمـــاع التشـــاوري لمجلس 
الجامعة على مســـتوى المندوبيـــن الدائمين 
لبحث الهجمات اإلرهابية األخيرة في ســـيناء 
ومقتـــل الطيار األردني معاذ الكساســـبة على 
يد تنظيم داعش اإلرهابي، خاصة وأن ظاهرة 

اإلرهاب تفاقمت بشكل كبير.
وأعربت لجنة حقوق اإلنســـان العربية عن 
بالغ حزنها إزاء الجريمة البشعة التي ارتكبها 
تنظيم داعش اإلرهابي بحرق الطيار األردني، 
مؤكدة أن اإلرهاب يشكل أشد انتهاكات حقوق 

اإلنسان جسامة.
وقال هـــادي بن علي اليامـــي رئيس لجنة 
حقـــوق اإلنســـان العربيـــة، إن مـــا تعرض له 
الطيـــار األردني معاذ الكساســـبة هو انتهاك 
مروع لقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
الذي اعتبر قتل األسير جريمة حرب، ويتنافى 
مع أحـــكام الميثاق العربي لحقوق اإلنســـان 
التـــي كفلـــت الحـــق فـــي الحيـــاة والكرامـــة 

اإلنسانية.

وأضاف اليامي أن الوقت حان الستئصال 
شـــأفة اإلرهاب الذي لن يتـــم دون تعرية الفكر 
الضـــال الـــذي تتخـــذه الجماعـــات اإلرهابية 
منهجـــًا لها، واعتبر أنه ال يجب التســـامح أو 
المهادنة مـــع اإلرهاب وجرائمه، مشـــيرا إلى 
أن مواجهـــة اإلرهـــاب تحتاج رؤيـــة وجهودا 
مشتركين من دول اإلقليم إلضافة إلى التعاون 

الدولي. 
وأوضـــح أن مكافحة اإلرهاب حق وواجب 
على الحكومات العربيـــة من أجل ضمان حق 

الشعوب العربية في العيش بسالم وأمن».

عبدالجليل معالي

} إعدام معاذ الكساســـبة الذي أعلن الثالثاء، 
كان مضافا لســـجّل من التصفيـــات، لكن كان 
األكثر وحشية واألبعد عن المتصّور اإلنساني. 
الشرائع الســـماوية، وغير السماوية، رسمت 
القتل، لكنها لم  خطوطا أو تقاليد لـ“أصـــول“ 

تتوصل إلى المبتكر الداعشي الجديد.
تنظيـــم داعـــش، النســـخة المتطـــورة من 
التنظيمـــات  كل  تجـــاوز  القاعـــدة،  دمويـــة 
اإلســـالمية فـــي بعدين؛ األول عدم اســـتنكافه 
ممارســـة القتل بتلـــك الوحشـــية والمفاخرة 
بتســـويقها ”ســـينمائيا“، والثاني أنه يوّسع 
باســـتمرار دائـــرة أعدائه وخصومـــه. فاآلخر 
عند داعـــش، خرج مـــن فضـــاء ”دار الحرب“ 
وفق أدبيات ســـيد قطب، ليسكَن فضاء هالميا 
المؤهل للتصفية  بال تحديد. لم يعـــد ”اآلخر“ 
واإلعـــدام والقتل واالغتيـــال، كل من ال ينتمي 
للفضـــاء العربـــي اإلســـالمي أو مـــن ال يتبع 
فضاء المؤمنين، بل توســـع ليشمل المسلمين 
بالمعنى العام، وحتى بعض عناصر تنظيمات 
إسالمية أخرى (مفيد هنا التذكير بخصومات 
داعش مـــع النصرة وســـواها التـــي تتجاور 
مع داعش في الرؤية الدينية والسياســـية بل 

تنطلق من ذات األدبيات الجهادية).
تحـــّول معاذ الكساســـبة إلى خصم مؤهل 
لالغتيال، وإعدامه بتلك الطريقة ”المشـــهدية“ 
غيـــر المســـبوقة، إيذان بـــأن داعـــش تحّول 
المختلـــف عنه،  إلـــى ”جحيـــم لـــكل اآلخـــر“ 
ومـــا معـــاذ الكساســـبة إّال حلقة في سلســـلة 
طويلة مـــن اإلعدامـــات التي نفذهـــا التنظيم 
في ســـوريا والعراق وفي غيرهـــا، قبل حادثة 
”اآلخر المحـــروق حيا“ كان قتـــل الصحفيين 
األميركييـــن، والرهينتيـــن اليابانيتين، فضال 

عـــن آالف األمثلة األخرى من ”آخر“ قرر تنظيم 
داعـــش ضـــرورة تصفيتـــه قتـــال أو ذبحا أو 

تفجيرا أو رجما أو غيرها من التقنيات.
يبقـــى هنـــا تحديـــد معايير التحـــول إلى 
”آخـــر“ وفـــق التصـــّور الداعشـــي، فاآلخر قد 
يكون شـــيعيا باعتبار ادعـــاء داعش التحرك 
من فضاء ســـّني يعادي الشـــيعة، وهو ما وّفر 
تأثيمـــا متســـرعا للســـنة بأنهم فضـــاء أنتج 
داعش، واآلخر ســـنّي أيضـــا إذا كان علمانيا 
إذا كان ينشط في أجهزة رسمية  أو ”طاغوتا“ 
تتبـــع الدولـــة، أي دولة. واآلخر مســـيحي أو 
إيزيـــدي، أو يهـــودي أو نصرانـــي. المهم أن 
خصم داعش وعدوها مفهوم يحّيُن باستمرار 
ويتوسع باطراد، إلى درجة وصلت حد تصفية 
عناصر من التنظيـــم ذاته لعصيان األوامر أو 
لتمرد علـــى األمير أو لغيرهما من األســـباب، 
وحينهـــا يكـــون القتـــل العقوبـــة الوحيـــدة، 

وبتفاوت الطريقة واألسلوب.
المشـــكلة هنا، تفتح علـــى بعدين غاية في 
العسر؛ األول هو أنه لم يعد للعرب والمسلمين 
من قدرة على دحض أن داعش ال تمثل اإلسالم، 
وإن كان القول األخيـــر صحيحا، إال أن تواتر 
العمليات واألحداث واإلعدامات خلق لدى غير 
المســـلمين صورة نمطية (مفهومة ومتفهمة) 
مـــن الربط الـــذي بدا لنـــا متعســـفا وظالما، 
قوامهـــا أن الفضاء العربي اإلســـالمي فضاء 

منتـــج للعنـــف والتوحش باقتـــدار، وال يعوز 
المؤمن بهذه المسلمة استحضار أدلة وأمثلة 

وإثباتات هذا التصور.
البعد الثاني داخلي محض، وهو أن التبرؤ 
اليسير من داعش وسلوكه ليس كافيا إليقاف 
جرائمـــه، بل إن المطلـــوب البحث عن دواعي 
ظهوره وعلل وجـــوده من داخلنا ومن تراثنا، 
بدل االرتماء السهل وراء ”نظريات المؤامرة“ 
وإن كانت تفســـر جزئيا قســـما من المعضلة. 
ظاهرة داعش بنت بيئتها ولم تنشأ في فضاء 
أوثورذوكســـي أو بوذي، بل نشأت وفق مسار 
تاريخي وديني وسياســـي معقـــد من فضائنا 
العربـــي اإلســـالمي، ولم يجلبها االســـتعمار 
معه معلبة أو على صهوات دباباته، وحتى إن 
ساهمت العوامل الخارجية في ظهورها، إال أن 
الثابت أنها نهضت على عوامل ودواع محلية. 
وهـــو ما يقتضـــي البحث في تراثنـــا وفكرنا 
وتاريخنا وعالقاتنا ورؤيتنا لآلخر المختلف، 

وتعاملنا مع ”أعدائنا“ و“خصومنا“.
لـــم يعد يشـــهد العالـــم اليـــوم، تنظيمات 
دينيـــة بهـــذه الوحشـــية، وحتـــى التنظيمات 
القليلـــة التـــي بقيـــت موجودة (جيـــش الرب 

األوغنـــدي، النظير المســـيحي للســـلفية، قيد 
التفكيـــك وقياداته أمـــام المحكمـــة الجنائية 
الدولية، ولم تبـــق إال حركة كاخ الصهيونية) 
تعيش زمن انحســـارها، ليظـــل تنظيم داعش، 
وتالميـــذه مـــن الحـــركات الجهاديـــة (بوكو 
حرام وحركة الشـــباب الصومالية وتنظيمات 
جهادية فـــي العراق وســـوريا واليمن وليبيا 
ومصـــر وغيرهـــا) الناطـــق الرســـمي باســـم 
التشدد الديني والغلو ورفض اآلخر وإقصائه 
واغتيالـــه معنويا وماديـــا وحرقه حيا إن لزم 
األمر، لتوجيه رســـالة مفادها: ”هذا مصير كل 
من يخالفنا“، وإذا كان التنظيم أصدر ســـابقا 
فتوى تبيـــح حرق الكافر، فال شـــك أن فتاوى 
أخرى ستصدر لتبرير جواز الدموية القادمة.

الكساســـبة لم يكـــن كافـــرا وال مرتدا وال 
زنديقـــا، بـــل كان طيـــارا في جيـــش ”دولة“. 
دولـــة ”أخرى“ بالنســـبة لدولـــة داعش، وهو 
ذات التعامـــل، وإن بأقل وحشـــية، مع الجنود 
التونســـيين والمصريين الذيـــن يقتلون غيلة 
وفـــق التوصيف  وغـــدرا ألنهـــم ”طواغيـــت“ 
الداعشـــي، وهكذا فإن العالم كله ”آخر“ جدير 
بالقتل والتصفية والحرق في برنامج داعش.
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إدانات إسالمية واسعة لعملية إعدام الكساسبة الوحشية

الكساسبة: «اآلخر» املحروق حيا

موجة عارمة من اإلدانات اســــــتتبعت عملية إعدام الطيار األردني معاذ الكساســــــبة، وهي 
إدانات صدرت من مؤسســــــات وشخصيات إسالمية ســــــعت إلى دحض الصلة بني فعلة 

داعش، وبني تعاليم الدين اإلسالمي الذي ينكر ويحرم قتل النفس البشرية.

ــــــى أن الفكر املوغل في  ــــــة إعدام معاذ الكساســــــبة حرقــــــا وهو حّي، تعبير جديد عل حادث
التشدد بإمكانه أن يبتكر طرقا جديدة في تصفية واغتيال اخلصوم، ال متس فقط املقتول 
حرقا بل تختزل رسالة تهديد لكل من تسّول له نفسه ”املجاهرة باالختالف“. عبدالله ابن 
املقفع الذي شــــــوي في عهد سفيان بن معاوية عقابا له على الزندقة، وفرج فودة وحسني 
مرّوة وشــــــكري بلعيد وغيرهم، كانوا ضحايا تنظيمات ال تؤمن باالختالف وال ترى ضيرا 

في قتل اآلخر.

صلوات مسيحية على روح الكساسبة للتأكيد على أن آثار الفعلة تتجاوز االنتماءات الدينية 

تنظيم داعش سليل  فكر جهادي يأبى االعتراف باآلخر ويقصيه

[ اإلرهاب أعلى مظاهر انتهاك حقوق اإلنسان [ بيان األزهر يحرك الجدل الفكري بني املتعاطفني مع التنظيم

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أدانت منظمة التعاون اإلسالمي 
ما وصفته بـ”الجريمة البشعة“ 
التي أقدم عليها تنظيم داعش 

بإعدام الطيار األردني األسير معاذ 
الكساسبة حرقا. 

◄ علقت صحيفة ”إلبايس“ 
األسبانية على القتل الوحشي للطيار 

األردني معاذ الكساسبة على يد 
داعش. وقالت ”ال يجوز أن نعتقد أن 
مجتمعاتنا آمنة من هذا الخطر، إن 

التيار الجهادي يركب موجة الكراهية 
التي تضرب الغرب اآلن“.

◄ نعت مساجد وكنائس األردن 
األربعاء الطيار معاذ الكساسبة الذي 
أعلن تنظيم داعش قتله بالحرق حيا. 

◄ أدانت أمانة مجمع الفقه 
اإلسالمي بالمملكة السعودية عملية 

حرق الطيار األردني، وقالت ”ما 
قامت به هذه الفئة المتطرفة يعتبر 
إجراما وبغيا، يتنافى مع المبادئ 
اإلنسانية والقيم األخالقية، فضال 
عن مخالفته ألحكام القرآن والسنة.

◄ صدر ضمن منشورات المنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

إيسيسكو، كتاب بعنوان: ”أعمال 
الندوة الدولية حول ظاهرة 

اإلسالموفوبيا وسبل التعامل معها“. 
وعالجت بحوث الكتاب ظاهرة 

اإلسالموفوبيا، وأسبابها وأسسها 
المعرفية، وآثارها على وضعية 

الجاليات المسلمة في الدول الغربية.

◄ توعد متطرفون بوذيون بتطهير 
والية أراكان من المسلمين وذلك 

بتكثيف الهجمات عليهم وإخراجهم 
منها بكل السبل الممكنة. 

باختصار

«بشـــاعة مشـــهد إحراق البطـــل الكساســـبة أعطـــت األردن دفعة من تسامح

االصطفـــاف حول الجيش وقيادته، هنالك اليـــوم توافق كبير في الرأي 

العام حول ضرورة الحرب ضد التنظيم».
محمد أبو رمان
باحث في مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية

«معاذ ليس فقط مواطنا مســـلما، وإنما يمثل اإلنســـانية جمعاء التي 

تتألم من الطريقة البشعة التي تم بها إنهاء حياته على أيدي عصابات 

وحشية تتذرع برداء الدين». 
األب رفعت بدر
مدير املركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم في األردن

«يجـــب أن تحقق الواليـــات املتحدة نصرا حاســـما على تنظيم 

الدولة اإلسالمية (داعش). من املهم أنه عندما تتم هزيمتهم 

ان يظلوا مهزومني». 
أشتون كارتر 
املرشح لتولي منصب وزير الدفاع االميركي

مكافحـــة اإلرهاب حـــق وواجب 

على الحكومات العربية من أجل 

ضمان حق الشعوب العربية في 

العيش بسالم وأمن

◄

بتلـــك  الكساســـبة  إعـــدام 

إيذان  «املشـــهدية»  الطريقة 

بـــأن داعش تحول إلـــى «جحيم 

لكل مختلف عنه

◄

التصدي  على كافة املنظمات 

لهذه الفرقة الضالة التي تعيث 

فـــي األرض فســـادا تحـــت راية 

اإلسالم، واإلسالم منها براء

◄

ّ
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ملراسلة احملرر
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آمال الشاذلي تحاور 

القراء في اإلسكندرية

} القاهــرة - تقـــام فـــي مكتبـــة قصـــر ثقافة 
ســـيدي جابر، باإلســـكندرية، يـــوم االثنين 9 
فبراير الجاري، قـــراءة في مجموعة نصوص 
المجموعة القصصية ”اليوم السابع“، للكاتبة 
والروائية آمال الشاذلي، من قبل الناقد أحمد 
المصري، ويدير الندوة الناقد عبد الله هاشم.

وتتنـــاول المجموعـــة القصصيـــة ”اليوم 
السابع“ لألديبة المصرية آمال الشاذلي أحوال 
المجتمع من عدة زوايا سياســـية واجتماعية 
من خالل قصص قصيـــرة جدا ال تتجاوز عدة 
أســـطر، وقد فازت قصتهـــا المعنونة بـ“اليوم 
الســـابع“، بالمركز األول عن مســـابقة مختبر 

السرديات مكتبة اإلسكندرية.
وهي تتناول الثـــورة المصرية خالل أيام 
األســـبوع من خالل الهتافات التي كان يهتف 
بها أحدهم حيث هتف يوم الســـبت ”الشـــعب 
يريـــد إســـقاط الرئيـــس“ وفي اليوم الســـابع 
الموافق الجمعة تشظى إلى نصفين، نصف تّم 
اعتقاله، والنصف اآلخر زّج به في مستشـــفى 

األمراض العقلية.
والشـــاذلي عضـــو نـــادي القصـــة ونادي 
أدب األنفوشـــي. صدرت لها ثالث مجموعات 
قصصية وروايـــة ومتواليـــة قصصية، وهي 
”ضجيج الصمت“ و“لحظة اغتيالي“ و“لسبب 

ما“ و“شظايا“ و“إيقاع الموج والزبد“.

} بــريوت - يتنـــاول كتـــاب ”امـــرأة الفقهاء 
وامـــرأة الحداثـــة: خطـــاب الالمســـاواة في 
المدونـــة الفقهيـــة“ أنمـــوذج امـــرأة الفقهاء، 
الخالصات  بســـبب  والمقهـــورة،  المقموعـــة 
الفقهية التـــي أتى بها المتقدمون، وعمل على 
رون، وامـــرأة الحداثة التي  تكريســـها المتأخِّ
ظهرت فـــي بدايات القرن الماضي مع اختراق 

المرأة للمجال العام.
ولكنهـــا تراجعـــت تحت ضغـــط التيارات 
الدينيـــة وممثليهـــا من الفقهـــاء الذين صّبوا 

فيضـــا من الفتاوى تركزت علـــى عالقة المرأة 
المســـلمة بجســـدها، وعلـــى توســـيع دائرة 
م، الذي يحاصر األجســـاد األنثوية، إذ  المحـــرَّ
أن الفقهاء التقليديين ومن تبعهم، نظروا إلى 
المرأة، مـــن موقع المتعة والرغبة والتحصين 

والنشوز.
وبصرف النظر عّمـــا خاضه اإلصالحيون 
في مراحل متأخرة، فقد ترك الفقه التأسيســـي 
تأثيرا أقوى، خصوصا أن اإلســـالم التراثي/ 
الفقهي، تجـــذر ويتجذر في رؤية المســـلمين 

تجـــاه ذواتهـــم والعالـــم المحيط بهـــم، وهو 
األكثـــر قدرة علـــى صناعـــة أفكارهم، 
وهكـــذا ســـعى الفقهـــاء إلـــى تكبيل 
الـــذات األنثوية وإخضاعها للخطاب 
الفقهـــي/ الذكوري، العائم على بحر 

من الفتاوى حسب الطلب.
وتتخطى هذه الفتاوى الجســـد 
السياســـي  إلى  لتصـــل  األنثـــوي 
والثقافـــي والمجتمعـــي؛ إذ كلما 
عجز المجتمع عن قـــراءة أزماته 
بعيـــن الحداثـــة والعلـــم، حضر 
ينعكس  الذي  الدينـــي،  الجواب 

على البناء المجتمعي برمته.

ليس هنـــاك عـــودة دورية لســـلطة الدين 
في المجتمعات العربية واإلســـالمية، 
فتدخـــل الســـلطة الدينيـــة لفرض 
ظـــّل  المجتمـــع  علـــى  هيمنتهـــا 
موجودا على الدوام، لكن ثمة إحياء 
لظواهر قديمة، تظهر أولى تمثالتها 
بات  في هذا الكّم الهائـــل من المحجَّ
بات. وقد يقول قائل إن حجاب  والمنقَّ
المرأة المسلمة واجب شرعي؛ وبعيدا 
عن التكليف الشرعي، نرى وجود عالقة 
بات  بنيويـــة بيـــن تزايد أعـــداد المحجَّ
والتراجـــع الحضاري، وهـــذه الفرضية 

سندرسها في سياق دراستنا.

ريتا فرج تقدم خطاب الالمساواة بين امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة
عن ”دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع“، في بيروت، صدر كتاب بعنوان ”امرأة الفقهاء 

وامرأة احلداثة: خطاب الالمساواة في املدونة الفقهية“، للباحثة اللبنانية ريتا فرج.
◄ استضاف جناح دار ”بيت 
الياسمين للنشر والتوزيع“، 

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، 
احتفالية توقيع كتاب ”أنا الَشهيد“ 

للكاتبة أميرة شحاتة، والكتاب 
صادر عن دار ”رهف للنشر 

والتوزيع“.

◄ يستعد مسرح ديار الراقص 
وبالتعاون مع مجموعة النادي 

السرياني األرثوذكسي/ بيت لحم، 
إلطالق أضخم عمل استعراضي 

موسيقي راقص فريد من نوعه في 
فلسطين بعنوان ”بيت لحم“، إذ 

سيشارك في العرض أكثر من مئة 
عارض وعارضة، كما يضم عازفين 

وراقصين وممثلين.

◄ افتتحت الطبعة الثامنة 
للمهرجان الوطني لمسرح العرائس 

بعين تموشنت الجزائرية، بتقديم 
عرض يحمل عنوان ”أرنوب 

للتعاونية الثقافية كاتب  والذئب“ 
ياسين بسيدي بلعباس.

◄ أقام الجناح السعودي بمعرض 
القاهرة الدولي للكتاب، ندوة 

بعنوان ”االكتشافات األثرية في 
المملكة“، ضمن فعاليات البرنامج 

الثقافي المصاحب للجناح، وقد 
شارك فيها كل من الباحثين أحمد 

بن عمر الزيلعي وسليمان بن 
عبدالرحمن الذيب.

◄ صدر كتاب ”اإلصالح الديني 
بعد الربيع العربي“ عن مركز 

”دال“ لألبحاث واإلنتاج اإلعالمي، 
ومؤسسة ”مؤمنون بال حدود“، وقد 

شارك في تأليف الكتاب باحثون 
تونسيون منهم: بسام الجمل 

ومحمد الخراط وحمادي ذويب 
وأنس الطريقي ومرشد القبي.

باختصار

} أبوظبــي - اســـتمرت  المقابـــالت حتـــى 
يـــوم 2 فبراير الجـــاري، هـــذا البرنامج الذي 
يترقب انطالق موســـمه السادس الماليين من 
متذوقي الشعر الفصيح في المنطقة العربية، 
بعد النجـــاح الكبير الذي حققه في مواســـمه 

الخمسة السابقة.
وتأتـــي هذه المقابالت إيذانا ببدء انطالق 
فعاليات الموسم الســـادس من مسابقة ”أمير 
الشـــعراء“ للعـــام 2015، علـــى أن تبـــث هـــذه 
المقابالت ضمن حلقات تســـجيلية الحقا على 
قناة أبوظبي ومن ثـــّم تعاد على قناة بينونة، 
فيما ســـتنطلق أولـــى الحلقات علـــى الهواء 

مباشرة في مارس المقبل.

إعادة التجربة

اشـــتمل اليوم األول على مشـــاركة شعراء 
من جنســـيات مختلفـــة، وقد تميـــزت في هذا 
اليوم بتقّدم شـــعراء ظهروا في دورات سابقة 
للبرنامـــج وقرروا إعادة التجربـــة لثقتهم في 
هذه المســـابقة الشـــعرية األضخم في العالم 
العربـــي، وقـــد تفاوتت القصائـــد التي ألقاها 
الشـــعراء أمام أعضاء لجنة تحكيم المسابقة 
فـــي مســـتواها اإلبداعـــي وتنّوعت أســـاليب 

نظمها من مدارس شعرية مختلفة.
تقول الشـــاعرة الســـورية لميس فضلون: 
”إن برنامـــج أمير الشـــعراء هـــو برنامج أكثر 
من رائع، كونه يجمع في طياته أجيال متعددة 
من الشعراء بما يتيح لنا التعرف على خبرات 
شـــعرية متنوعـــة، كما أنه أعطـــى قيمة عالية 
للشعر العربي من خالل دوره في إعادة إحياء 
الشـــعر الفصيح وجعله في مرتبـــة عالية من 
خالل إتاحة الفرصة لالســـتماع إلى هذا الكّم 

الكبير من الشعراء من مختلف أنحاء العالم“.
ولفت الشـــاعر األردنـــي عبداللـــه أبوبكر 
إلى أنه وعلـــى الرغم من وجوده في العاصمة 
أبوظبـــي منـــذ أكثر مـــن خمس ســـنوات، إّال 
أنه هذه الســـنة قرر المشـــاركة بعـــد متابعته 
للبرنامـــج في ســـنواته الســـابقة ســـواء عبر 
شاشـــة التلفاز أو من خالل حضوره للمسرح 
لمشـــاهدة الحلقات، حتى أنـــه لم يفوت حلقة 
واحدة من البرنامج خالل مواســـمه الخمسة 

السابقة إطالقا.
يقول أبوبكـــر: ”لدى الشـــعراء الكثير من 
الحظـــوظ تتمثل في الظهـــور وإبراز التجربة 
الشـــعرية الخاصـــة بهـــم، وفـــي النهاية هذا 
البرنامـــج هو عبارة عن مســـابقة يلعب الحظ 
فيها إلى جانب اإلبداع دورا في نجاح الشاعر 
ووصوله إلى المراحل النهائية ومن هنا يمكن 
القول إّن هذه المشاركة أشبه بمغامرة تجرأت 

بعد خمسة مواسم للبرنامج أن أخوضها“.
يؤكد الشـــاعر األردني قيـــس الطه قوقزة 
أن برنامج أمير الشـــعراء الذي تقدمه وتنتجه 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة في أبوظبي يعيد اآلن إلى الشـــعر 
العربـــي هيبتـــه من خـــالل مســـح الغبار عن 
تلك الطاقـــات اإلبداعيـــة، وتقديمها بوجهها 
الصحيـــح إلى جمهور الشـــعر في العالم، كما 
أنه قدم نموذجا جديدا إلحياء الثقافة والتراث 

الشعري وديوان العرب.
ويشـــير قوقـــزة إلى أن مشـــاركته في هذا 
البرنامـــج هي الثانية متمنيـــا الفوز والتأهل 
هـــذه المـــرة، كمـــا أنـــه يمتلـــك مجموعتيـــن 
شـــعريتين وحاصل على العديـــد من الجوائز 
الثقافية والشـــعرية، ويمتلك قناعة خاصة أن 
من يقدم نفسه في هذا البرنامج عليه أن يقبل 

النتيجة، متأمال الفوز للجميع.
فيمـــا اعتبرت الشـــاعرة المصرية ســـناء 
مصطفـــى أحمـــد أن برنامـــج أمير الشـــعراء 
يشـــكل نافذة الضوء األقوى للشعراء من حول 
العالم، وبخاصة من خالل جمعه لهذا الكم من 
الشـــعراء من مختلف الجنســـيات والخبرات 
والتجارب الشعرية، وتقول: ”واليوم أن أكون 

من بين 300 شاعر تمّ اختيارهم من أصل آالف 
الشـــعراء فهذا يكفيني فخرا ويشكل بحّد ذاته 
نجاحا وفوزا بالنســـبة إلـــّي، طبعا في نفس 
الوقـــت أتمنـــى اختيـــاري للمرحلـــة المقبلة 
وبعدها للحلقات المباشـــرة كي آخذ فرصتي 
لتمثيل بلدي التمثيل المشـــرف وأحصل على 

مركز متقدم في هذه المسابقة األروع“.
وأوضحـــت الشـــاعرة ســـناء أن كل هـــذا 
بالشـــعر  واالهتمـــام  والحفـــاوة  االســـتعداد 
الفصيح هو ما نحتاجه هذه األيام أمام سيادة 
اللغـــات التي تجتاح عالمنـــا العربي، كما أنه 
البرنامج الوحيد الذي يهتم بالشعر والشعراء 

بهذا الشكل المتميز.

مكسب حقيقي

لفت الشاعر السعودي حسين علي العمار 
إلى أن ”برنامج أمير الشـــعراء أثبت نفسه في 
الساحة العربية من خالل دوراته السابقة كما 
أنـــه يتيح لنا فرصة التعرف على شـــعراء من 

جنسيات متعددة، وقد تابعت البرنامج سابقا 
وأعرف آراء اللجنة وطريقة تقييمهم للقصائد 
المشاركة، وقد تتبعت الحلقات السابقة كثيرا 
مـــن أجل هذه اللحظـــة ألكون مســـتعدا كامل 

االستعداد أمامهم“.
وشكر الشاعر حسين علي العمار العاصمة 
أبوظبي على هذه التظاهرة الثقافية الشعرية 
التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية في أبوظبي لكونها مكسبا 
حقيقيا للشعر والشعراء، وأتاحت له الفرصة 
من خـــالل اليوميـــن الســـابقين للتعرف على 

شعراء رائعين وتمنى الفوز للجميع.
وقالت الشـــاعرة الســـودانية آية أســـامة 
وهبي: ”إّن أمير الشـــعراء يقدم اإلفادة للشعر 
والشـــعراء، فسابقا كان الشـــاعر يكتب لنفسه 
لكـــن برنامج أمير الشـــعراء ومـــا يحققه من 
حضور إعالمي كبير جدا ســـاعد الشـــاعر في 
تطويـــر أدواته اإلبداعية للمشـــاركة واللحاق 
بهـــذه التظاهـــرة العالمية ومـــا أقوله واضح 
جدا من خـــالل حضور الشـــعراء اليوم الذين 

يمثلون جنســـيات مختلفة من حـــول العالم“. 
وأضافت الشـــاعرة آيـــة أن ”الجوائز المادية 
أيضا شـــجعت الشـــعراء وبخاصة أن المبالغ 
التي يحصـــل عليها الفائز من مشـــاركته هي 
مبالغ مجزيـــة جدا بل وتشـــكل دافعا حقيقيا 
للشـــاعر ليكتب ويشـــارك، وال ننسى ما يمثله 
هـــذا البرنامـــج من أهميـــة عالية حتـــى بتنا 
نؤكد أن ال برنامج منافســـا له أبـــدا، وبرأيي 
أن الملتقـــى نفســـه اليـــوم هو جائـــزة مهمة 
أيضا لنا، واألمسيات التي نقيمها في الفندق 
هي أمســـيات متميزة وتحمل في طياتها لغة 

شعرية عالية“.

أمير الشعراء نافذة الضوء األقوى للشعراء الطامحين باللقب

تألقت قاعة مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي بالشعر، حيث استقبلت العديد من الشعراء 
من أصل 300 شــــــاعر مــــــن 29 دولة ّمت اختيارهم من بني آالف املترشــــــحني حول العالم، 
للمشــــــاركة في برنامج أمير الشــــــعراء، أتوا إلجراء املقابالت املباشــــــرة مع جلنة حتكيم 
املســــــابقة، وذلك الختيار نخبة الشعراء الذين ســــــيجعلون املنافسة راقية وشديدة بينهم، 

ضمن حلقات البرنامج األهم في عالم الشعر.

برنامج يجمع في طياته أجياال 

متعددة من الشعراء، بما يتيح 

شعرية  خبرات  على  التعرف 

متنوعة

 ◄

على  الشاعر  تساعد  مسابقة 

ــداعــيــة  ـــــه اإلب تــطــويــر أدوات

بهذه  ــحــاق  ــل وال لــلــمــشــاركــة 

التظاهرة العاملية

 ◄

[ برنامج يمسح الغبار عن الطاقات اإلبداعية  [ مسابقة تقدم نموذجا جديدا إلحياء التراث الشعري وديوان العرب

شعراء من جل أنحاء العالم جاؤوا إلجراء مقابالت مباشرة مع لجنة تحكيم املسابقة

زائران يتأمالن إلى لوحة الرسام الكولومبي {فرناندو بوتيرو}، خالل افتتاح معرضه {السيرك} في متحف أنتيوكيا بمدينة ميديلني الكوملبية

يعـــرض فيلم {الســـطوح} للمخـــرج الجزائري مـــرزاق علواش في 

الـــدورة الـ٢٥ ملهرجان الفيلـــم األفريقي {كاســـكاد}، ببورتالند 

األميركية، التي تنتظم فعالياتها من ٦ فبراير إلى ٨ مارس. 

أعلنـــت كلية العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعية بتونس عن نشـــر 

كتـــاب {تداولية الضمني والحجاج بـــني تحليل امللفوظ وتحليل 

الخطاب: بحوث ومحاوالت}، للباحث التونسي عزالدين ناجح.

أصدرت دائرة املعارف الفلسطينية، في جامعة النجاح الوطنية 

كتـــاب {األقبـــاط في بيـــت املقـــدس}، تأليف الكاتـــب واملؤرخ 

عبدالحميد محمود أبوالنصر.
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هيثم حسين

} الحكمة الفلســـفّية القائلة ”إّن اإلنســـان ال 
يســـتطيع أن يســـتحّم في مياه النهر مّرتين“، 
إشـــارة إلى ضرورة تجديد منابع الفكر، وعدم 
االكتفاء بما يمكن أن ينَعت من باب التسخيف 
بـ“االجترار الفكرّي“، و“االجترار األســـلوبّي“، 
ومـــا بينهما من إشـــكالية تكرار الســـابق في 
أرديـــة يفترض أّنها معاصـــرة، لكّنها ال تحمل 
أّي جديـــد أو تجديد، بل تعيد ترقيع المهترئ، 
وتلملم شتات المنثور، وتحاول إسعاف الذات 
بنثـــار األفكار التي تتســـّطح بعد تقادم العهد 

عليها، ودخولها نفق المهجور والمتحّجر.
تثيـــر اإلحصائّيات المعلنة عن القراءة في 
العالم العربّي ضرورة إطالق صّفارات اإلنذار 
لتفادي الهاوية المحّتمة، ذلك أّن هناك شعورا 
متناميـــا بعدم جدوى القـــراءة والمطالعة، أو 
أّنها باتـــت من أفعال الماضـــي الظريفة، وأّن 
الواقع فرض مقتضيات جديدة توافق التطّور 

الحاصل في وسائل االّتصال.

ظواهر خطيرة

فـــي  الكبـــرى  الشـــريحة  أّن  يخفـــى  ال 
المجتمعات العربّية ال تقرأ، بحيث أّن الكتاب 
أصبـــح غريبـــًا لـــدى كثيـــر مـــن المتعّلمين، 
وَمن يفتـــرض أّنهم أكاديمّيـــون أو خّريجون 
جامعّيـــون، وتراهـــم يكتفـــون بانشـــغاالتهم 
الحياتّيـــة والعملّيـــة، بعيـــدا عـــن تخصيص 
ســـاعات أو دقائـــق قليلـــة للقـــراءة التي من 
شـــأنها إعادة تأهيل الدواخل، بحيث تساهم 
في التهدئة والتعريـــف بالتخّبطات بعيدا عن 
االنزالق خلفها أو التهافت وراء السراب الذي 

تنتجه الدعاية للمنتجات االستهالكّية فقط.
الحديـــث عن عـــزوف كثير مـــن الناس عن 
القراءة قد يورد في ســـياق االنشغال بالبحث 
عـــن لقمـــة العيـــش، وأّن القـــراءة تحتاج إلى 

أجواء هادئة، ونفسّية مرتاحة وذهن خال من 
المشاكل، ويتأّزم الحديث أكثر في الواقع حين 
يتـــّم توصيفه بأّنه يحجـــب الرؤية ويبعد عن 
الكتاب، ويجبر على السير في أّمية معاصرة، 
قوامها أشـــخاص يتقنون القـــراءة والكتابة، 
لكّنهم يكرهـــون القـــراءة، أو ال يطيقونها، أو 

أّنهم ال يجدون أّي مبّرر أو دافع لها.
لعـــّل الحديث عن مســـتقبل الكتـــاب يثير 
حفيظة المتأّمل في الواقع، ويبعث على حيرة 
حيـــن يتعّلق األمـــر بَمن يفتـــرض أّنهم أدباء 

وكتاب ومبدعون.
مع انتشار وســـائل التواصل االجتماعّي، 
انتشـــرت معهـــا ظاهـــرة خطيرة علـــى األدب 
واإلبـــداع، تمّثلت فـــي االكتفـــاء بالمطالعات 
الفيســـبوكّية، أو قـــراءة ســـريعة للعناويـــن، 
واالكتفـــاء بأخبار موجـــزة، ثـــّم االنتقال إلى 
غيرهـــا، وهكذا في سلســـلة أشـــبه مـــا تكون 
بدّوامـــة منشـــورات ال تتجـــاوز بضـــع جمل، 
والتـــذّرع بمقوالت وحكم من قبيل أّن ”البالغة 
في اإليجـــاز“، بحيث ال يهّم اســـتخدام المثل 
أو إيـــراده في غيـــر موضعه، طالمـــا أّنه يتّم 
تطويعه ليخدم غاية بعينها، وهي التهّرب من 
اســـتحقاق القراءة، أو اختالق ما يجّمل ذلك، 

ولو كان من باب التحايل على الذات.
لو اقتصر األمر على مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الذين ال يقّدمون أنفســـهم أدباء أو 
روائّيين أو شعراء، لكان األمر أبسط، ولكانت 
المصيبـــة أهون، لكن ما يجري هـــو أّن هناك 
َمن يظّن نفسه روائّيا أو أديبا، ويعّرف بنفسه 
على هذا األســـاس، ويدعم ذلك بـــأّن له أعماال 
منشـــورة، وأّن هناك صحفا نشرت له وكتبت 
عـــن نتاجه، يكـــون أكثر بعدا عـــن القراءة من 
متصّفح الفيســـبوك الذي يـــروم تبديد الملل، 
وســـّد الفـــراغ، دون أن يزعـــم أّي مزاعم أدبّية 

تّدعي الفرادة والتمّيز.

قـــد يكون الشـــعر أكثـــر جنس أدبـــّي يتّم 
الفتـــك به في فضـــاء العالـــم االفتراضّي، ذلك 
نظـــرا للمفاهيم الخاطئـــة التي تحيط به، وما 
يصاحـــب التعريف من َلبس وإيهام، فأغلب ما 
قد يكتبه الفيسبوكّي أو ينشره من منشورات، 
قابل لديه للتصنيف في خانة الشـــعر، ويتعّزز 
الوهـــم مـــع اإلعجابـــات المتهاطلـــة، ويكون 
اإليهام أخطر بالنســـبة إلى بعض َمن يعتبرن 
أنفســـهّن شاعرات، وإن لم تكن لهّن أّية معرفة 
مســـبقة بالشـــعر ومدارســـه، وال بـــأّي تراكم 
علمي أو ثقافي أو معرفّي في هذا الحقل. وقد 
شـــّجع األمر كثيرا من الفيسبوكّيين على نشر 
منشوراتهم كأشعار أو شذرات في كتب، طالما 
هناك فوضى في المعايير، وغياب للحّد األدنى 

من المسؤولّية األدبّية.
حين تقرأ رواية يظهر لك أّن كاتبها اعتمد 
على اقتباســـات فيســـبوكّية، يعيـــد الدوران 
فـــي فلك الذات، ال يســـتطيع الخروج من قيده 
الشخصّي، يســـترجع تجاربه كبطل أوحد في 
فضاء ال يســـعه، فهذا إيـــذان باغتيال الجنس 
األدبّي، وتمثيـــل بالرواية وتشـــويه لها، وما 
يدعم هـــذا الوهم هو االصطـــالح الفضفاض 
القابل للتأويالت، وما يمكن إدراجه بين دّفتي 
كتاب، وإلصاق صفـــة الرواية به. أو في حالة 

الشعر توصيفه بالنثر أو قصائد ”الهايكو“.

الغد املفخخ

يبـــدو أّن التنـــّدر يبلـــغ ذروته مـــع أناس 
يتهافتـــون علـــى عالم النشـــر بغيـــة تصدير 
األســـماء باأللقاب، دون تجّشم عناء المتابعة 
والقـــراءة والبحـــث، ثـــّم النظر إلـــى َمن يقرأ 
كقـــادم من عصور غابرة أو خـــارج من كهوف 
المكتبـــات المهجـــورة، وقد يظهر َمن يشـــفق 
عليـــه لتضييعه الوقت بالقراءة، وهذا ما ينذر 

بظهـــور فئـــة من أدبـــاء ال يقـــرؤون، أو ُكّتاب 
يكرهـــون القـــراءة. وهـــذا زمـــن ”المعجزات“ 
الخّلبّيـــة، ذلـــك أّن بعـــض اإلعالم شـــريك في 
خلـــق فقاقيع أدبّيـــة، وتضخيمهـــا، وتصدير 
”انتفاخـــات“ ودفعها كنمـــاذج ينبغي االقتداء 

بتجربتها في عصر السرعة.
هنـــاك مواقـــف تثيـــر الضحـــك المختوم 
بدمعـــة الـــوداع على دفن عزيز، مـــن ذلك مثال 
زعـــم بعض األدبـــاء الذين يعتبرون أنفســـهم 
”كبارا“، أّنهم قرؤوا ســـابقا كثيـــرا من الكتب، 
وذلك في محامـــاة مواربة عن عزوفهم الحالي 
عن القـــراءة، واكتفائهم بقراءاتهم الســـابقة، 
وذلك تشـــويه للعمليـــة التراكميـــة، أو تتفيه 
األدبّية والقرائّية في  لها، لتبرير ”الخطيئـــة“ 

الكتابة من دون قراءة.
رّبما يمكن توصيـــف الكتابة المنطلقة من 
مطالعات ســـطحّية بـ“الكتابة الكســـيحة“، أو 
أّنها كتابـــة ”منذورة للموت“، تولد مشـــّوهة، 
ألّنهـــا ســـتظّل عاجزة عن التأثيـــر، طالما هي 
مقّيـــدة في قشـــور العناوين فقط، وال تســـبر 
أغوار النفـــوس وال تتغلغل فـــي الوقائع، وال 

تحاول استجالء األلغاز واستكناه األعماق.
الكاتـــب الذي ال يقرأ يبدو كبائع األلبســـة 
المســـتعملة البالية، يعـــرض بضاعة منتهية 
الصالحية للقّراء -على قّلتهم- ويســـعى إلى 
تغطيـــة ”الســـما بالعمـــى“، كما يقـــول المثل 
الشـــعبّي. وال يجـــدي التشـــاطر أو التحذلق 
بتمثيـــل الغموض في الفكـــرة، وال في اللجوء 
إلى التزيينـــات والتزويقات اللغوّية، ألّن مرآة 

األدب معّرية تكشف الخلل وال تخفي العلل.
مـــن دون إدراك بأّن القـــراءة تبقى جوهر 
التغييـــر واإلبداع، فلن يكـــون هناك أّي تغيير 
أو إبداع، وســـنكون شـــهودا على واقع يحمل 
فيروســـات تدميره الذاتّي في رحمه، ويســـير 

مفّخخا إلى غده.

 [ ما يكتب لمجتمع من األميين يبقى منذورا للموت ألنه بال مستقبل وال مستقبل

الكتابة الكسيحة واألمية المعاصرة

ــــــي نصح بها أحد  النصيحة الشــــــهيرة الت
احلكماء امرأ طلب منه أن يدّله على طريقة 
ليصبح شــــــاعرا مجيدا، متّثلت في وجوب 
حفــــــظ ألف بيت من الشــــــعر، ولم تنتِه عند 
ــــــك، بل بعد أن حفظ الطالب ما طلب منه  ذل
عاد وقال إّنه قــــــد عمل بالنصيحة، فكانت 
التتّمة من احلكيم للطالب بوجوب نســــــيان 
ــــــك األبيات األلف التي حفظها. أّما كيف  تل
يتّم النســــــيان وقد ترّســــــخ احملفوظ، فهنا 
ــــــا يكون لّب التراكم الثقافّي  هو العمل. هن
ــــــي دور القراءة  واملعرفــــــّي والقرائّي، ويأت
الواعية، بحيث تكون منهال لتجديد الفكر، 

ذلك أّن للفكر دورة حياة متكاملة.

الشريحة الكبرى في املجتمعات 

أن  بحيـــث  تقـــرأ،  ال  العربيـــة 

الكتـــاب أصبح غريبـــا حتى لدى 

املتعلمني، واألكاديميني 

 ◄

للقراء آراء@
● سراج العربي: وليمة أعشاب البحر، من أين 

نبدأ؟ يمكن وصفها بالرواية الملحمية على 
صعيد غنى المحتوى، فقد استطاع حيدر 

حيدر من خالل صفحاتها أن يلخص مسار 
الحركة الشيوعية، ليس فقط في العراق إنما 

في الوطن العربي بأكمله، بكل محاسنها 
ومساوئها وأخطائها وتجردها ونظريتها 

البحتة من على لسان شيوعيين منبوذين في 
بلد ضّحى ألجل حريته مليون شهيد فحكمه 

الدين. ومن هنا يدخل على القصة محورا 
روائيا جديدا، ال نستطيع إال أن نقاربه 

بأحداث وقتنا الحالي.

● مؤيد املزين: لعنة األزل تفوح قهرا وألما 

ووجعا هنا. العذابات تتنقل، في العراق، 
مرورا بتلك البالد العارية شبقا فوق وسادة 

البترول، وصوال إلى العهر والفقر والظلم، 
ثم الجزائر. وعلى خطوط العرب ومآسي 

اإلصالحات المنسية، واالعتقاالت القومية، 
واغتصابات الوطن واإلنسانية، تحدثت 

أيضا عن الوحدة والغربة والرجفة والحرقة، 
حيدر حيدر إله المجازات العربية حقا.

● أبرار: الجنون في هذه الرواية يخطف 
األنفاس، إنه ُملهم، تحتاج لتقرأها إلى أكثر 

من الصبر وأكثر من التركيز، تحتاج لتقرأها 
أن تتحرر من نفسك وأن تكون وفيا لها 

في نفس الوقت ولهذا أعتبر هذه الرواية 
مميزة، ألنها تغّير فيك شيئا مع شهقة 

االنبهار واالنخطاف. الجرأة والوقاحة، التيه 
والفوضى، المشاعر اإلنسانية وهي تنطلق 

كخيول جامحة ال يحدها وازع وال تكبحها إال 
نوازع الذات، هذه النقطة تحديدا فتنتني في 

هذا العمل.

● جنا: أعجبني ذكاء الكاتب في كثير من 

المقاطع وحرفّية توظيفه بعض األمور بما 
يتماشى مع الهدف الرئيسي للرواية. إنها 
ليست سيئة كما يقول الكثيرون. بالعكس، 

هي فقط معقدة قليال، وتحتاج إلى أفق ممتد 
يستدعي حالة مرتفعة من حضور الوعّي. 

بدءا من العنوان الذي تتعالى فيه التفسيرات 
والتأويالت المختلفة والمتناقضة، بين 
الوالئم المتعارف عليها والوالئم التي 

يقصدها الكاتب في رواية أبطالها بشر 
تحول الموت معهم إلى أنشودة.

● عفاف: رواية معبأة بضجيج الوطن 

المختلف عليه وكأنه معدن ثمين يبتغي 
الجميع امتالكه واالنتفاع منه. تقع أحداث 

الرواية في الجزائر، وللرواية محوران، 
أولهما تحرر الجزائر ومن ثّم نكسته بعد 
التحرر، حيث تأجج التنازع على السلطة 

وساد استبداد طبقي وحكومي. ثانيا 
رواج الشيوعية في تلك الفترة بين الجيل 

الصاعد الشاب الحالم بوطن تسوده العدالة 
واإلنسانية وثورة الشيوعية في العراق.

● يونس آية: لست أدري، أحيانا أفكر أنني 

ربما كنت أحمل أفكارا ضارة، أفكارا متطرفة، 
قاسية، صعبة التحقق. إنهم يقولون: عليك 
أن تكون واقعيا. لماذا ال تجري مع التيار؟ 

وأسأل نفسي إن كنت حقا أسبح ضد التيار؟ 
ولكن إذا اندفعت مع التيار فإلى أين سأصل؟ 

فيقولون: إذا بقيت هكذا عليك أن تقبل 
العزلة، ال أحد معك. لكي تحيا مع اآلخرين ال 
بّد أن تتنازل. غريبة هذه الرواية التي أثارت 

في كل هذا التساؤل.

● أمان: تحكي الرواية زمن ما بعد االستقالل 
الجزائري، عن مدّرس عراقي هرب من بالده 
ليعيش بتدريس اللغة العربية ويحّب آسيا، 

طالبته. نهاية الرواية جميلة على العكس من 
”وردة“ التي تذكرُتها بينما كنت أقرأ، ففي 

كليهما ثورة، ومحاربة للفكر ”الظالمي“، لكن 
هذه جذبتني أكثر، ربما ألنني أحب الجزائر 

أكثر. 

● أيمن الرفاعي: ربما أسهب كاتبها في سرد 
الصور السريالية للشخصيات والحاالت 

الفكرية التي تنتابهم بطريقة تعذب القارئ 
في لملمة خيوط األحداث وأوراق الصور، 

منشغال بالوصف عن أهمية الحدث 
وباالستطراد السردي عن لذة الحوار، لذا 
كانت هذه الرواية ثقيلة قليال على النفس.

● أمجد فيومي: واقعية وجريئة سياسيا 
ولم أجد أقوى منها في وصف ظلم الحاكم 

العربي الذي سماه باللويثيان ”أفعى توراتية 
بسبع رؤوس“، هي اختصار لثورتين، 
ثورة هزمت وسحقت في العراق (ثورة 

فهد الشيوعية في األهواز)، وثورة نجحت 
وسرقت (الثورة الجزائرية).

] حيدر حيدر أديب 
و روائي سوري، 

يكتب القصة القصيرة 
والرواية، من أهم وأشهر 
مؤلفاته ”حكايا النورس 

المهاجر“ (قصص) 
أخرجت كفيلم عام 1972 

ونال عّدة جوائز منها 
جائزة مهرجان لوكارنو. 

”الفهد“ (رواية)، و“وليمة ألعشاب البحر 
نشيد الموت“، و“شموس الغجر“.

] ”وليمة ألعشاب البحر نشيد الموت“ رواية 
أثارت جدال في األوساط الثقافية اإلسالمية 
بعد اتهام مؤلفها حيدر حيدر بتطاوله على 

الدين اإلسالمي من خالل عبارات وردت على 
لسان األبطال خالل سير األحداث. الرواية 

تدور أحداثها في آفاق المعاناة بمسرحيها 
العراق والجزائر، اللذين يشتركان في الثورة 
واإلخفاقات وعالم من الضياع والدم والفناء.

وليمة ألعشاب البحر 

نشيد الموت

حيدر حيدر

دار ورد للطباعة

أين اختفى القراء

ينظـــم منتدى الباهيصمـــي الثقافي الفني بعدن مســـاء الخميس 

القادم أمســـية ثقافيـــة تكريما للمؤرخ والكاتـــب الصحفي نجيب 

يابلي.

حققـــت روايـــة {مئة عام مـــن العزلـــة} للكاتب الكولومبـــي الراحل 

غارســـيا ماركيز أعلى نســـبة في املبيعات، وكانت األكثر طلبا في 

موسكو وذلك بعد دراسة أجرتها وكالة تاس الروسية. 

أعلنت صحيفة {شـــارلي إيبدو} الفرنســـية الشـــهيرة، عن توقف 

إصـــدارات أعدادهـــا لوقـــت غير محـــدد، غير أنها لم تكشـــف عن 

أسباب التوقف.

◄ عثر خبراء دوليون على تمثالين 
من البرونز يعودان للفنان مايكل 

أنجلو، وهما الوحيدان المتبقيان 
من هذا النوع من أعمال فنان عصر 

النهضة اإليطالي.

القاهرية  ◄ أصدرت دار ”آفاق“ 
ديوانا لألديبة رانية خالف بعنوان 
”خرائط اللذة“، يعد الديوان تجربة 

مميزة للكاتبة التي أصدرت من قبل 
مجموعة قصصية ورواية.

◄ وقع الشاعر ياسر البدوي ديوانه 
”المنبعث من الرماد“ في ”قاعة 

بالرابطة الثقافية  العزم للمعارض“ 
في طرابلس بلبنان.

◄ نظمت مؤخرا مؤسسة سلطان 
بن علي العويس الثقافية، في مقر 
المؤسسة بشارع الرقة بدبي، حفل 
توقيع مجموعة جديدة من سلسة 

أعالم من اإلمارات للعام 2015.

◄ أفرج مسلحون تابعون 
"للحوثيين" باليمن، عن األديب 
والشاعر بشير المصقري، بعد 
اعتقال دام عدة ساعات، بحجة 

قيام المصقري، بالتحريض على 
الجماعة.

باختصار

علوم الدين والدنيا

مفيد نجم

م

} تتطـــور العلـــوم اإلنســـانية علـــى غرار 
باقي العلوم مســـتفيدة من منجزات العلوم 
األخـــرى ومؤثرة فيها في اآلن نفســـه. هذه 
العالقـــة الجدلية بين ســـائر العلوم نالحظ 
أنها غائبـــة أو مغيبة عن عالقة علوم الدين 
بها، نظرا إلى أن المناهج التي تقوم عليها 
علوم الدين لـــم يجر تطويرهـــا وانفتاحها 
علـــى التقـــدم الحاصل في مجـــاالت العلوم 
األخـــرى، مـــا يجعل تلـــك العلـــوم ال تغادر 
األطـــر والمفاهيـــم واألدوات التي وضعها 
علماء المســـلمين منذ مئات السنين، وكأن 
هـــذه العلـــوم ال عالقـــة لها بمـــا يحدث من 
تطّور كبير وواسع في العلوم األخرى يمكن 
االســـتفادة منه في تطوير مناهج الدراســـة 
والبحث في األقســـام والجامعات والمعاهد 

التي تّدرس طالبها هذه العلوم.
هـــذا الجمود فـــي مناهج علـــوم الدين 
يجعل التســـليم بما أنجزه السلف من علوم 
هـــو الكمال بعينه، األمـــر الذي يجعل دائرة 
التفكير والبحث والنقـــاش في هذه العلوم 
محكومـــة بمحدداتها القبليـــة، التي تجعل 
منهـــا إعـــادة اإلنتـــاج لمـــا ســـبق إنتاجه، 
وتغدو معه وظيفة الجيل التالي هي الحفظ 
والنســـخ، ما يجعلها في تعارض مع مفهوم 
العلـــم الخاضـــع للتطـــور والتجديد بحكم 
تطّور المعرفة اإلنســـانية والخبرة ومناهج 
البحـــث والتحليل، التي تتســـارع بصورة 

كبيرة في عصر االنفجار المعرفي.
مشـــكلة هـــذه العلـــوم ال تقتصـــر على 
عالقتها بالتطور العلمي والمعرفي الراهن، 
بل تتجاوز ذلك إلى عالقتها بمنجزات الفكر 
اإلســـالمي ال ســـيما الفلســـفي منه، متمثال 
في فلســـفة المعتزلة والفالســـفة المسلمين 
والفارابـــي وابن  المعروفيـــن كابن ســـينا 
رشد، ما يجعل األفق المعرفي ألصحاب هذه 
العلوم محـــدودا، ويدور فـــي دائرة مكتملة 

معرفيا وعلميا من وجهة نظر أصحابها.
هذا الوضـــع هو الـــذي يجعل أصحاب 
هـــذه العلوم والعلوم نفســـها تظل في حالة 
مـــن الجمود تعطـــل دور العقـــل واتصالها 
بروح العصـــر الذي تنتمي إليه. المحاوالت 
التـــي كســـرت هـــذه القاعـــدة وحاولت أن 
تتفاعل مع منجزات الفكر اإلنساني وعلومه 
الحديثة، جاءت من خارج هذه المؤسســـات 
الدينيـــة ولذلـــك كان تأثيرهـــا خـــارج إطار 
هذه الدائـــرة، التي اتســـم موقفها من هذه 

االجتهادات والمحاوالت سلبيا.
رغـــم ذلك ثمة رموز دينيـــة خرجت على 
هذا التقليد، وآمنت بالتجديد أمثال الشيخ 
عبدالله العاليلي الذي وضع الفالســـفة في 
مقـــام قريب من األنبياء، والـــذي قال ”ليس 
محافظة التقليد مـــع الخطإ، وليس خروجا 
التصحيح الذي يحقق المعرفة“. المشـــكلة 
أن هذه األصوات لم تجد من يتابع مسيرتها، 
نتيجة لسيطرة التيارات السلفية والمحافظة 
على المجال الديني واالجتماعي، ال ســـيما 
في النصـــف الثاني من القرن الماضي، بعد 
أن تركز هّم النظام السياسي على كسب دعم 

وتأييد المؤسسة الدينية.

* كاتب من سوريا
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انتهى املخرج محمد ســـامي من اختيار أبطال مسلســـله الجديد منوعات

{أرض النعـــام}، الذي من املقـــرر عرضه في رمضان ٢٠١٥، وعلى 

رأس نجوم العمل رانيا يوسف وروبي.

تصور حاليا الفنانة التونســـية فريال يوسف دورها في مسلسل 

{ألوان الطيـــف} مع كل من عبير صبري ولقاء الخميســـي وأميرة 

فتحي.

أكـــد املمثل التركـــي أركان بتككايـــا أنه يرفض بشـــدة تمثيل 

مشـــاهد القبالت والحب، ولن يقـــوم بتمثيلها في أي وقت قادم، 

مبررا ذلك بأن لديه قواعد أخالقية في تلك املهنة.

◄ استطاعت املتسابقة اللبنانية هبة 
طوجي، بعد مشاركتها في برنامج ”ذا 
فويس“، بنسخته الفرنسية، أن جتذب 

أنظار العالم كله لصوتها، وحتولت 
موضوع حديث املواقع الفرنسية والعاملية. 

هبة كانت قد أبهرت جلنة التحكيم 
بصوتها، أثناء جتربة األداء األولى، وما 

إن بدأت طوجي في أداء أغنية ”ليه موالن 
دي مون كور“، باإلضافة 

إلى جزء من 
أغنيتها ”ال بداية 

وال نهاية“، في 
البرنامج، حتى 

استدار لها النجم 
اللبناني األصل 
ميكا، واقفا من 

على كرسيه، 
وتبعه باقي 

زمالئه في جلنة 
التحكيم.

◄ أكدت تقارير أن فيلم جنمي بوليوود 
رانبير كابور وكاترينا كايف ”جاغا 

جازوس“، الذي كان من املقرر في وقت 
سابق عرضه يوم 28 أغسطس القادم، 

سوف يصل إلى الشاشات في 27 نوفمبر 
من هذا العام. يأتي هذا التغيير بهدف 

جتنب الصدام بني الفيلم مع فيلم كاترينا 
اآلخر ”فانتوم“ من إخراج كبير خان، 

وبطولة سيف علي 
خان. فيلم ”جاغا 
جازوس“ إخراج 

إنوراج باسو، 
وتدور أحداثه 

حول قصة املخبر، 
الذي يضطلع 

به رانبير، 
بحثا عن 

والده 
وتساعده 

كاترينا.

◄ يستمر إلى غاية 18 فبراير اجلاري 
معرض الفنان التشكيلي املصري 

عبدالعزيز السماحي ”أشياء بسيطة 
مبهجة“ بساقية عبداملنعم الصاوي في 
الزمالك. والسماحي هو تشكيلي متميز 
شارك في العديد من املعارض املصرية 
والعربية والدولية، وهو أيضا روائي 

محترف، حيث صدرت له منذ أشهر رواية 
”جريدة على ظهر قارب“، عن املجلس 

األعلى للثقافة، وقد القت جناحا هائال 
لدى النقاد والقراء، باإلضافة إلى بعض 

اإلصدارات األدبية املتنوعة، منها املجموعة 
القصصية ”أسرار البسطامي“.

◄ يشارك املمثل األميركي من أصل 
روماني سيباستيان ستان املمثلة ميريل 

ستريب التمثيل في فيلمها الكوميدي 
الدرامي اجلديد ”ريكي أند ذا فالش“. يقوم 
بإخراج الفيلم جوناثان دميي وقام بكتابته 

ديابلو كودي. الفيلم 
يحكي قصة جنمة 

روك مسنة حتاول 
االتصال بأطفالها 

املنفصلني عنها. 
وسوف يعرض الفيلم 

في 7 أغسطس القادم 
في دور السينما 
بأميركا، على 

أن يعرض في 
رومانيا في 4 

سبتمبر القادم.

◄ يتواصل إلى غاية 15 فبراير اجلاري 
باملركب الثقافي ”األشجار العالية“ ببني 

مالل املغربية، معرض النحات املغربي 
إدريس سهيل، والذي يقدم فيه حوالي 22 
أثرا من أعماله الفنية. وأكد سهيل أن هذا 
املعرض يعتبر محطة أساسية في مشواره 
الفني، الذي بدأ تعامله مع اخلشب بشكل 

عصامي من خالل مزاولته وحبه حلرفة 
النجارة، التي مكنته من اإلبداع في بعض 

منتجات الصناعة التقليدية من بينها 
الصناديق الصغيرة.

◄ مليون دوالر هو املبلغ الذي استطاعت 
أن جتمعه مؤسسة ”أبيل“ إلقامة املعارض 
في لبنان، في حفل مزاد علني أقيم مؤخرا 

بأحد فنادق بيروت. سيكون هذا املبلغ 
مبثابة جزء من الكلفة اإلجمالية (35 مليون 
دوالر)، التي سيتطلبها بناء ”املتحف الفني 

الوطني“، واملتوقع إجنازه في عام 2020. 
ويكمن هدف إقامة هذا املتحف في احلفاظ 
على التراث الوطني اللبناني في مجاالت 

فنية عديدة. 
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} القاهــرة - يلتقــــي مجــــددا جمهــــور الفن 
التشــــكيلي مع أعمال الفنان المصري الراحل 
حســــن راشــــد، الذي وصفــــه الفنــــان الراحل 
محســــن شــــعالن بـ“أيقونة مصرية أصيلة“، 
وذلــــك من خــــالل معرضــــه االســــتعادي الذي 
افتتــــح مســــاء أول أمــــس الثالثــــاء 3 فبراير 
الجاري، ويتواصل على غاية الـ12 منه، بقاعة 
الباب ســــليم، ســــاحة متحف الفــــن المصري 

الحديث بدار األوبرا.
يضّم المعرض مجموعة منتخبة من روائع 
أعمــــال حســــن راشــــد (1937 /2008)، نقل من 
خاللها بيئته الشــــعبية المصرية على سطوح 
لوحاته، في مشــــاهد تســــجل عادات وتقاليد 

أهلها في جميع مناسباتهم.
لوحــــات هــــي أشــــبه بالرواية الشــــعبية، 
أبطالهــــا أناس بســــطاء، يمارســــون حياتهم 
بتلقائية وعفوية، تناغمت مع أســــلوب راشد 

بسالســــته وتعبيريتــــه ورمزيتــــه النابعة عن 
حــــّس مصري خالــــص، أثراه ولعــــه بالحياة 
الشــــعبية للترحــــال بين عوالمها فــــي الريف 
وغربــــا، (قبلي  والباديــــة، شــــرقا  والحضــــر 

وبحري).
فمع كل لوحة ينبري راشــــد المتابع لحياة 
مجتمعه لُيســــامر أهل قرية، أو يشجع حطابا 
أو راقصا بالحصان، بل ويتخّيل نفســــه بين 
أبطالــــه مســــتمتعا بعــــزف الربابــــة ونغمات 

الناي، مشــــاهدا التنورة، تلهــــو بفانوس، أو 
فرحة بعروس المولد، أعمال قال عنها الفنان 
أحمد عبدالغني رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

المصرية: ”تتغنى بمصرية ُمبدعها“.
وأضاف أحمد عبدالغني: ”استطاع حسن 
راشد بشغفه وولعه بمصريته النهل من فيض 
هــــذا الطيف الجمالي البديــــع، لم يبتعد يوما 
عن هذا المنحى اإلبداعي، وكأنه واجب وطني 
يؤديه بطريقته الخاصة، حتى باتت أعماله ال 
ُتخطئـــها عين المشاهد، واشتهر بها وصـــار 

واحدا من أشهر فناني الفن الشعبي“.
حملت صــــور حســــن راشــــد روح الفالح 
والعامــــل، المــــرأة والرجل، الطفل والشــــيخ، 
حتى النبات والحيوان في قوالب فنية مصرية 
شعبية خالصة، ولم تقف مصرية حسن راشد 
عند حدود الرســــم، بل ظهــــرت في كل مناحي 

إبداعه األخرى في كتاباته وأشعاره.

} أبوظبــي - أعـــرب عبدالمنعم العامري، 
الملقب بيـــن جمهوره بـ“األســـطورة“، عن 
فخره الكبير بتقديم أشـــعار الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، في أغنية ”جفني جفا“ 
التي قدمهـــا الفنان اإلماراتـــي ميحد حمد 
من ألحانه وصوته خالل مســـيرته الغنائية 

الطويلة.
من  وقال العامري: ”قصيدة ”جفني جفا“ 
القصائد التي كتبها الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، واضعا فيها أجمل ما يمكن التعبير به 
عن مشـــاعر المحبة والعاطفة، وتحمل معاني 

جميلة جدا في وصف المحبوب، أتشرف جدا 
أن أضـــع صوتي عليها وأفتخر بأدائها للعالم 

أجمع“.
وأردف عبدالمنعم في حديثه حول األغنية 
التـــي بـــدأت اإلذاعـــات المحليـــة والخليجية 
بعرضها، قائال: ”دائما ما أشـــعر بالســـعادة 
الكبيـــرة عندما أقدم اللون الغنائي الشـــعبي 
اإلماراتـــي والخليجي أو العربي، أنا عاشـــق 
لهـــذه األلوان الموســـيقية التـــي تعكس مدى 
حضارتنا وفنوننا التي نفتخر بها أمام العالم 

أجمع“.

مضيفا: ”أنا أعشـــق صوت وأغاني الفنان 
ميحد حمد، وأســـعى دائما إلـــى تقديمها في 
حفالتـــي وأغنياتي بالشـــكل الصحيـــح لها، 
وأعتبـــر نفســـي مهمـــا تقدمت في مســـيرتي 
الغنائيـــة وفـــي الفن الـــذي أقدمـــه، أنني من 
جمهور هذا الفنان الذي نفتخر كلنا به دائما، 
وباألغنيات التي يقدمها وقدمها في السابق“.
هذا وســـيقّدم عبدالمنعـــم العامري أغنية 
”جفنـــي جفـــا“ الجديـــدة، إلـــى جانـــب أغنية 
أخرى من أحدث أغانيه الشعبية، على الهواء 
مباشرة مساء الغد الجمعة 6 فبراير الجاري، 
عبر قناة سما دبي، ضمن نقل أحداث النسخة 
لليولة  الخامســـة عشـــرة من بطولة ”فـــزاع“ 
للكبار، والنسخة العاشرة من برنامج الميدان 
2015، الـــذي يرعاه الشـــيخ حمـــدان بن محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، ولي عهـــد دبي، وينظمه 
مركز حمدان بن محمـــد إلحياء التراث، بقلعة 

الميدان في القرية العالمية.

} الجزائــر - تم اختيـــار المؤلف واإلعالمي 
والوزير الســـابق عزالدين ميهوبي، والشاعر 
واإلعالمي إبراهيم صديقي، سفيرين لتظاهرة 
”قســـنطينة عاصمـــة الثقافة العربيـــة 2015“، 
وقد شرعا منذ أيام في تبليغ الدعوات لوزراء 
والشـــخصيات المتميزة في  الثقافة العـــرب 
العالم العربي، وتّم لحـــّد اآلن توجيه الدعوة 
إلـــى كل من األميـــن العام للجامعـــة العربية 
ووزراء مصـــر، قطر، ســـلطنة عمان، اإلمارات 

العربية المتحدة والكويت.
وقـــال عزالديـــن ميهوبـــي إن ”العمليـــة 
ستســـتمّر لتمّس كل الدول العربية، بما فيها 
الدول التي تعاني مشـــاكل سياســـية وأمنية 
علـــى غرار ليبيا وســـوريا والعـــراق، إضافة 
إلـــى ضيـــوف آخرين مـــن مختلـــف القارات 

والفعاليات“.
وتابـــع ”تلقينا تأكيد حضور شـــخصيات 
وهيئـــات عربية مرموقة فـــي المجال الفكري، 
على غرار مؤسسة البابطين بالكويت، ومركز 
جمعـــة الماجد للتـــراث باإلمـــارات، واألمين 
العام الســـابق للمجمـــع الثقافـــي بأبوظبي 
محمد أحمد خليفة الســـويدي، ورئيس اتحاد 
الكتاب حبيب الصائغ ورئيس مؤسسة الفكر 
العربـــي األمير خالد الفيصـــل، وكذلك المفكر 
الكبير الحســـن بن طالل، إلـــى جانب حوالي 
20 شخصية عربية مرموقة تنشط في المجال 

الثقافي“.
وأضـــاف ”ســـنترك المجـــال لـــكل دولـــة 
لكي تضبـــط برنامجها خالل األســـبوع الذي 
ستنظمه في قســـنطينة، ولكل دولة الحق في 
اختيار األنشـــطة واألعمال التـــي تنفذها في 
األســـبوع الخـــاص بها“. دون أن يشـــير إلى 

هامش تدخل مقص الرقابة، خاصة بالنســـبة 
لبعض المنشـــورات غير المرغوب فيها، التي 
تتســـرب من بعض الـــدول المنتشـــية برياح 
”الربيـــع العربـــي“، أو تلك الُمَنّظرة لإلســـالم 

السياسي والفكر الجهادي.
ودافع ميهوبي بشّدة عن تنظيم التظاهرة 
واصفـــا قـــرار الترســـيم مـــن قبـــل القيـــادة 
السياســـية للبـــالد بـ“الحكيـــم“، معتبـــرا أن 
”رهان الثقافة يجب أن نكســـبه قبل أن تكسبنا 
التيارات المتطرفة“، و“أعتقـــد أن بناء الفرد 
وتقديـــم الصورة الحقيقيـــة للبالد، هو أيضا 
أولوية ولو كنا في أســـوإ الظروف، فكما يقال 

فتح مكتبة هو إغالق سجن“.
وتواصـــل اللجنـــة المصغـــرة المكونـــة 
من ممثلـــي عدة قطاعات وزارات، كالشـــؤون 
(قدمـــاء  والمجاهديـــن  واألوقـــاف  الدينيـــة 
المحاربيـــن)، التعليم العالي، المركز الوطني 
للبحـــث في ما قبل التاريخ واألنتروبولوجيا، 
والمحافظة الســـامية للغة األمازيغية، دراسة 
المقترحـــات المتعلقة بمواضيـــع الملتقيات 
والندوات بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة 

العربية“. 
ومـــن المنتظـــر أن تعرض اللجنـــة التي 
األدبيـــة  الشـــخصيات  مـــن  بعـــدد  تعـــززت 
والتاريخية، على غرار عبدالله حمادي وأحمد 

حمدي، تقريرها النهائـــي في غضون 8 أيام، 
ليتّم بعد ذلك عرضها على وسائل اإلعالم.

وحســـب مصدر من اللجنـــة فإن الخطوط 
العريضـــة تتضمن برامج ثريـــة ومتنوعة في 
مختلف مناحي اإلبـــداع الفكري والثقافي في 
العالـــم العربي، منها معـــارض موضوعاتية 
وصالونـــات ذات صلـــة بالتـــراث، وإنجـــاز 
15 فيلمـــا، وطبـــع أكثر من ألـــف كتاب يعالج 
مختلـــف مجـــاالت المعرفة، إلـــى جانب أيام 
صلـــة  ذات  ومعـــارض  وملتقيـــات  دراســـية 

بالكتاب والنشر.
وفـــي مدينة قســـنطينة تـــّم التوقيع على 
اتفاقيـــة شـــراكة بيـــن المحافظـــة ومديريـــة 
التربية بها، تطمح حســـب المحافظ حســـين 
بن شـــيخ، إلى إعطـــاء ”صـــورة مثمنة“ لهذا 
الحـــدث الثقافـــي وانخراط الســـلك التربوي 
”في نجـــاح هـــذه التظاهرة“. في إشـــارة إلى 
اعتمـــاد المنظمين على كـــوادر قطاع التربية 

في التأطير البشري للتظاهرة.
وقال بن شيخ إن ”انخراط األسرة التربوية 
في تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 

لعام 2015 يشكل قيمة مضافة“. 
وتابع ”الهدف من هذه االتفاقية هو إدامة 
الفعـــل الثقافي إلـــى ما بعد ســـنة التظاهرة 
فـــي المؤسســـات التعليميـــة بالمحافظة من 

خالل الفرق الموسيقية والمسرحية ونوادي 
السينما“.

وأعلـــن وزير المجاهديـــن الطيب زيتوني 
للمخـــرج أحمد  بأن فيلـــم ”كريـــم بلقاســـم“ 
راشـــدي، الذي عـــرض حديثا فـــي العاصمة، 
ســـيعرض أيضا في غضـــون األيـــام القليلة 
المقبلة بقســـنطينة، مضيفا بـــأن إنتاج فيلم 
حول العقيد لطفي الذي يوشـــك على نهايته، 
ســـيعرض كذلـــك قريبـــا بمدينـــة ”الصخـــر 

العتيق“.
وتطـــرق الوزيـــر إلى العديد مـــن األعمال 
الســـينمائية األخرى الجـــاري إنجازها، على 
و“زيغود  غرار فيلـــم ”العربي بـــن مهيـــدي“ 
يوســـف“، وهـــي األســـماء التاريخيـــة التي 
رصدت لها الوزارة ميزانيات ضخمة في إطار 
االحتفال بســـتينية الثورة، وتبنت عشـــرات 
األعمال الفنية والسنيمائية من أجل التوثيق 
للثورة التحريرية (1954 /1962). وقال الوزير 
إن ”عرض هذه األفالم بقســـنطينة، سيســـهم 
في ترقيـــة التاريخ الثوري للجزائر في العالم 

العربي وغيره“.
وأكـــد بأنه ”تـــّم إنجاز 30 فيلمـــا وثائقيا 
حول تاريخ الجزائر، على أن تبث هذه األعمال 
بعد بضعة أيام من قبل المؤسســـة العمومية 

للتلفزيون الجزائري (التلفزيون الحكومي).

[ تظاهرة قسنطينة تسلم من مقصلة مخطط التقشف االقتصادي الجزائري
مدينة الصخر العتيق تتهيأ الحتضان الثقافة العربية

سلمت تظاهرة ”قسنطينة عاصمة الثقافة 
العربية 2015“ من مقصلة التقشف، التي 
ــــــة في إطار  انتهجتهــــــا احلكومة اجلزائري
التدابير املتخــــــذة ملواجهة تداعيات تهاوي 
أســــــعار النفط الذي يعــــــّد املصدر الوحيد 
ــــــالد. وتقرر معها االســــــتمرار  خلزينة الب
فــــــي التحضيرات على جميع املســــــتويات 
لتحضير مدينة قسنطينة (450 كلم شرقي 
ــــــل القادم عاصمة  العاصمــــــة) في 16 أبري
للثقافــــــة العربية، وركحا للحفل الرســــــمي 

الكبير على شرف ضيوفها العرب.

يوميات المصري البسيط في معرض استعادي لحسن راشد

العامري يغني {جفني جفا} ولها وعشقا بالحبيب

قسنطينة تنجز {مركز البحوث والدراسات اإلسالمية} الحتضان الحدث
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مصر كما رسمها الراحل حسن راشد

عزالدين ميهوبي: 

رهان الثقافة يجب أن 

نكسبه قبل أن تكسبنا 

التيارات المتطرفة

صـــور حســـن راشـــد حملـــت روح 

الفـــالح والعامل، املـــرأة والرجل، 

النبات  حتـــى  والشـــيخ،  الطفـــل 

والحيوان في قوالب فنية شعبية

 ◄

من أشــــــعار الشــــــيخ محمد بن راشــــــد آل مكتوم، ومن أحلان الفنان ميحد حمد، أطلق 
الفنان اإلماراتي عبداملنعم العامري أحــــــدث أغنياته املنفردة حتت عنوان ”جفني جفا“، 
التي حتمل اللون الغنائي الشــــــعبي اإلماراتي، متعاونا في توزيعها املوسيقي مع املوزع 
رائد ســــــامي، وقام بتسجيلها وتنفيذها موسيقيا في اســــــتوديوهات بالتينيوم بدبي، مع 

املهندس صابر قسم الله.
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} لنــدن - أصبحـــت بريطانيـــا أول دولة في 
العالم تســـمح باســـتخدام تقنيـــة اإلخصاب 
الصناعي الثالثي كعالج اســـتباقي لألمراض 
الوراثيـــة املســـتعصية، بشـــكل يحـــول دون 

انتقالها من الوالدين إلى األبناء.
وتسمى هذه التقنية التبرع بامليتوكوندريا 
أو اإلخصـــاب الصناعـــي الثالثي ألن النســـل 
ســـيتضمن جينات مـــن األم واألب ومن أنثى 
متبرعـــة. وامليتوكوندريـــا هو أحـــد مكونات 
اخلاليا ويعمل كبطاريات دقيقة مولدة للطاقة. 
وجتدر اإلشـــارة أن احلمض النووي املوجود 
فـــي امليتوكوندريـــا مختلـــف عـــن احلمـــض 
النـــووي املوجـــود في نواة اخلليـــة وال يؤثر 
على الصفات البشـــرية كلون الشعر أو العني 

واملظهر أو السمات الشخصية.
وتســـاعد هذه التقنية األســـر التي تنتشر 
بهـــا أمـــراض امليتوكوندريـــا، وهـــي حاالت 
تســـتعصي على العالج تنقلها األم إلى األبناء 
ويصـــاب بها طفل واحد من بني كل 6500 طفل 

في العالم.
وبعـــد جـــدل صاخب اســـتمر لــــ90 دقيقة 
انتقده بعض املشـــّرعني، بوصفه وقتا قصيرا 
بالنســـبة إلـــى موضـــوع خطير كهـــذا، وافق 
البرملان البريطاني خالل االقتراع بأغلبية 382 

صوتا ومعارضة 128 على هذه التقنية.
ومتهـــد نتيجـــة االقتـــراع الســـبيل كـــي 
تكـــون بريطانيـــا األولـــى في عالـــم الطب في 
هذا املضمـــار، فيما تتصدر لنـــدن إلى جانب 
الواليـــات املتحدة، البحـــوث العلمية في هذه 
التقنية لكن بريطانيا تواجه معارضة شرســـة 
من جانب بعض اجلماعات الدينية ومنتقدين 

آخرين.
وتتضمن هذه التقنيـــة التدخل في عملية 
اإلخصـــاب إلزالـــة امليتوكوندريـــا التالفة من 
احلمـــض النـــووي الريبـــوزي ”دي.آن.إيـــه“ 
والتي تتسبب في حاالت مرضية وراثية منها 

مشـــاكل القلب القاتلة وقصـــور وظائف الكبد 
واضطرابات املخ والعمى وضمور العضالت.

وقـــال أندرو ميلر، النائب عن حزب العمال 
املعـــارض ورئيس جلنة العلوم والتكنولوجيا 
بالبرملـــان، خالل املناقشـــة ”لن أقـــف هنا كى 
أدافـــع عـــن مفهوم أطفـــال حســـب الطلب أي 
اختيـــار لون العينني وما إلـــى ذلك. إنني هنا 
كي أتعامل بصورة مباشرة مع هذه األمراض 

املرعبة والرهيبة“.
وكانت جمعيـــات خيرية وجماعات مؤيدة 
للتقنيـــات املســـتحدثة، قـــد حثت املشـــّرعني 
البريطانيـــني على املوافقة على هـــذه التقنية 
”أول  ميثـــل  االقتـــراع  إن  قائلـــة،  العالجيـــة 
بصيص أمل“ على أنه بات مبقدور األســـر أن 

يكون لها طفل يعيش دون ألم ومعاناة.
الرئيـــس  ميدوكروفـــت،  روبـــرت  وقـــال 
التنفيـــذي حلملـــة ضمـــور األعصـــاب، عقب 
االقتراع ”توصلنا أخيـــرا إلى معلم بارز على 
الطريق ملنح املرأة خيارا ال يقدر بثمن، أال وهو 
ـــا دون أن تخشـــى أن تظل طول  أن تصبـــح أّمً

العمـــر خائفة من نقل أمـــراض امليتوكوندريا 
لطفلهـــا“. وفـــي رســـالة مفتوحة للمشـــرعني 
البريطانيـــني قبل االقتـــراع البرملاني وصفت 
للميتوكوندريـــا ومقرها  املتحـــدة  املؤسســـة 
األســـترالية  واملؤسســـة  املتحـــدة  الواليـــات 
ألمـــراض امليتوكوندريـــا وجماعات أخرى من 
فرنســـا وأملانيا وبريطانيا وأسبانيا أمراض 
امليتوكوندريا بأنها ”قاســـية على نحو يتعذر 
وصفـــه“، حيث كتبت 11 من هذه املؤسســـات 
تقـــول إن هـــذه األمـــراض ”تســـلب أطفالنـــا 
املهارات التي تعلموها وتكبدهم آالما ال طاقة 
لهم بهـــا وتنهك أعضاءهم واحـــدا تلو اآلخر 
حتى تعجز أجســـامهم الرقيقة عن العمل فيما 

بعد“.
وقـــال املتحـــدث باســـم رئيـــس الـــوزراء 
صـــّوت  إنـــه  كاميـــرون  ديفيـــد  البريطانـــي 
باملوافقـــة، وأضاف في إشـــارة إلى إيفان ابن 
كاميـــرون الذي كان قد أصيب بحالة حادة من 
الشـــلل والصرع وتوفي في عمر ست سنوات 
عام 2009 ”إنـــه (كاميـــرون) يتعاطف بصورة 

خاصـــة مع هـــؤالء اآلباء الذين ولـــد أطفالهم 
وهـــم يعانون من أمـــراض خطيرة وفي معظم 

احلاالت تقريبا تنتهي حياتهم مبكرا“.
أمـــا القوانني اجلديدة املقترحة التي تتيح 
إجراء هـــذه التقنيـــات العالجية فـــي اململكة 
املتحـــدة، فـــال يزال يتعـــني أن يوافـــق عليها 
مجلـــس اللـــوردات البريطاني، فيمـــا يتوقع 
املعلقون أن يصـــدق املجلس في تأييد مجلس 

العموم لها.
وحثت جيليـــان لوكوود، املديـــرة الطبية 
للخصوبـــة،  لعيـــادة ”ميدالنـــد فيرتيليتـــي“ 
واخلبيـــرة في مجـــال األخالقيـــات اإلجنابية 
العلمـــاء، على النهوض بهذه التقنية ملواصلة 
”توعية وطمأنة أولئك الذين ال تزال تســـاورهم 

دواعي القلق“.
ويقول منتقدون إن هذه التقنية ســـتفضي 
إلـــى إجناب ”أطفال حســـب الطلـــب“ معدلني 
وراثيـــا فيما قالـــت فيونا بـــروس النائبة عن 
حـــزب احملافظني إنه يرقى إلـــى ”إطالق املارد 

من القمقم“.

اإلخصاب الصناعي إنجاز في مواجهة توارث االمراض المستعصية
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ــــــات خيرية دولية املشــــــرعني  ــــــدت جمعي أي
فــــــي بريطانيا باســــــتخدام تقنية اإلخصاب 
الصناعــــــي الثالثي العالجية، وباركت هذه 
نحو حتســــــني النســــــل  اخلطوة ”العمالقة“ 

وإجناب جيل دون أمراض وراثية.

الميتوكوندريا تســـلب  أمـــراض 

األطفال المهارات التي تعلموها 

وتكبدهم آالما شديدة وتنهك 

أعضاءهم واحدا تلو اآلخر

 ◄

[ التقنية الحديثة تسمح بإزالة التلف في الخاليا وتحسن النسل } لندن - يصاب اإلنسان بفيروسات اإلنفلونزا 
عن طريق استنشاق الرذاذ املنتشرة في اجلو 
التي يخلفها الشخص املصاب بعد السعال أو 
العطس. ويســـتطيع الفيروس البقاء على قيد 
احلياة لفترة قصيرة على األسطح، حيث ميكن 
لشخص آخر التقاطه عند ملس املكان ثم تدليك 
أنفه أو عينيه. وفور دخول الفيروس اجلسم، 
فإنه يغزو اخلاليا في الشعب الهوائية، حيث 
يعاد تشـــكيله في الكثير من األشكال اجلديدة 

من الفيروس.
وبّينت الدراسات أن هذه األشكال اجلديدة 
مـــن الفيروس تتـــرك اخلاليا األولـــى وتنتقل 
لتصيـــب اخلاليـــا املجاورة، حيـــث يتم تكرار 
العملية وبعد بضعـــة أيام، قد تصاب اخلاليا 
بالعدوى. ويشعر املريض بأعراض اإلنفلونزا 
مثل الصداع واحلمى واألوجاع واآلالم العامة 
وتستمر ملدة أســـبوع تقريبا حتى يقتل نظام 

املناعة في اجلسم من الفيروس.
وفـــي دراســـة حديثـــة أجراهـــا علماء من 
بريطانيـــا وأميـــركا تبني أن عقـــار ”تاميفلو“ 
املضاد للفيروســـات فعاٌل في عالج اإلنفلونزا، 
ويقلل من فرص حـــدوث مضاعفات الفيروس 

التي تهدد حياة اإلنسان.
وأجرى الدراســـة باحثون من مدرسة لندن 
للصحـــة في بريطانيـــا بالتعاون مـــع جامعة 
ميتشـــيغان األميركية، ونشـــرت نتائجها في 

دورية ”النسيت“ الطبية.
وقـــال الباحثـــون إن دراســـتهم املوســـعة 
أثبتـــت أن تاميفلـــو يقلل بصـــورة كبيرة من 
كااللتهـــاب  اإلنفلونـــزا،  مضاعفـــات  حـــدوث 
الرئـــوي، التي تتطلـــب اســـتخدام املضادات 

احليوية ودخول املستشفى.
وأجريت هذه الدراســـة للتحقق من نتائج 
دراسة بريطانية نشرت العام املاضي وأشارت 
إلـــى أنه ال دليل على أن تاميفلو يعمل بصورة 
أفضل من عقار باراسيتامول، واُتهمت بعدها 
احلكومة البريطانية بإهدار نصف مليار جنيه 
إســـترليني (753 ألـــف دوالر أميركي) لتخزين 
جرعـــات من العقـــار في أعقاب انتشـــار وباء 
إنفلونزا الطيور في 2006 وإنفلونزا اخلنازير 

عام 2009.
وقال قائـــد الفريق البحثي البروفيســـور 
أرنولد مونتو بجامعة ميتشيغان، إن الدراسة 
اجلديـــدة هي األشـــمل حتـــى اآلن، حيث أنها 
تابعت كافة األدلة والبيانات العلمية املتوفرة، 
مضيفـــا أن التحاليل التـــي أجراها الباحثون 
كشفت أن تاميفلو يقلص من طول مدة اإلصابة 
باملرض مبقدار يوم واحد ومينع أيضا حدوث 

املضاعفات.
ووجـــد الباحثون أن العقـــار يخفض طول 
مـــدة موجة اإلنفلونزا من 123 إلى 98 ســـاعة، 
وميكن أن يخفض التهابات اجلهاز التنفسي.

عقار مضاد للفيروسات 

يضعف تفاقم اإلنفلونزا

◄ شددت منظمة الصحة العاملية 

مؤخرا على مخاوفها من املشروبات 
احملتوية على كمية كبيرة من املواد 
السكرية، وأوصت بحظر بيعها ملن 

هم أقل من 18 عاما.

◄ أجريت في بريطانيا عملية لطفل 
يبلغ من العمر 11 عاما كان يعاني 
من تشوه خلقي في أذنه اليسرى، 

إذ متت زراعة جزء من غضروف 
أخذ من أحد أضالعه حتت اجللد، 

وكانت النتيجة حصول الطفل على 
أذن مبظهر طبيعي.

◄ تودي األمراض غير املعدية، 
مثل السرطان والسكري، كل سنة 

بحياة 38 مليون شخص من بينهم 
16 مليونا ميكن إنقاذهم في حال 
اتخذت تدابير احترازية مناسبة، 
حسب ما كشفت منظمة الصحة 

العاملية.

◄ أطلقت السلطات في وزارة 
الصحة بسيراليون حملة توزيع 

جماعي للعقاقير املضادة للمالريا، 
وذلك للحد من انتشار عدوى املرض 
واملساعدة أيضا في احتواء تفشي 

إيبوال املستمر.

◄ قال مسؤول مبنظمة الصحة 
العاملية، إن نسبة األطفال الذين 

حصلوا على تطعيم ضد الشلل في 
سوريا، قريبة من مستويات ما قبل 

احلرب.

◄ طرحت السلطات الصحية 

البريطانية خطة تبلغ تكلفتها 
11.5 مليون جنيه إسترليني (17.4 
مليون دوالر) ملعاجلة مشكلة السل 

املستعصية في بريطانيا.

}  مدريد - يوصي العلماء باإلكثار من تناول 
األطعمة الغنية باأللياف مثل احلبوب الكاملة 
والفواكـــه واخلضروات والتركيـــز على اتباع 
نظـــام غذائي صحـــي، واالبتعاد عـــن الدهون 
املشـــبعة وتعويضها بالدهـــون األحادية مثل 
زيـــت الزيتـــون والكانوال والفول الســـوداني 
وفول الصويا والســـمن النباتـــي، واحلد من 
تناول الدهون املشـــبعة املوجودة في اللحوم 

والدواجن ومنتجات األلبان الغنية بالدهون.
كل هـــذه األطعمـــة مـــع االلتزام بالنشـــاط 
البدني كفيلة بوقاية القلب والشرايني من عدة 
أمـــراض قاتلة. ويؤكد األطباء أن الوقاية خير 
مـــن العالج لتفادي اإلصابة باحتشـــاء عضلة 
القلـــب أو ما يســـّمى عادة باألزمـــة أو النوبة 

القلبية.

واحتشاء عضلة القلب يعني موت جزء من 
عضلـــة القلب، ويحدث عندما يصبح شـــريان 
أو أكثر من الشـــرايني التاجية مسدودا، حيث 
يحدث تدمير ألنســـجة القلب نتيجة انخفاض 

أو انقطاع وصول الدم إلى عضلة القلب.
يشـــار إلى أن وظيفة القلب تتمثل في ضخ 
الـــدم عبـــر الـــدورة الدموية لنقل األكســـجني 
واملواد املغذية الضرورية لعمل اجلسم، حيث 
تنقبـــض عضلة القلـــب لضخ الدم مـــن القلب 
وتنبســـط للسماح إلى القلب لكي ميتلئ بالدم 
املؤكســـج. وللقيام بهذا العمـــل يحتاج القلب 
نفســـه إلى الـــدم، والذي يتم توفيـــره من قبل 

الشرايني التاجية.
وعندمـــا يحدث خلـــل في واحـــد من هذه 
الشـــرايني يقل وصول الدم إلـــى عضلة القلب 

أو يتوقـــف، وتتعـــرض خاليـــا العضالت في 
املنطقة ألضـــرار ال رجعة فيها ومتوت. وعادة 
ما يحدث اخللل بسبب تصلب الشرايني الذي 
يحدث بســـبب تراكم الكولسترول، وغيره من 
املواد التي تشـــكل طبقة على اجلدار الداخلي 
للشـــرايني وميكن لتصلب الشرايني وحده أن 
يكون مســـؤوال عـــن أزمة قلبيـــة، ولكن في 90 
باملئة مـــن احلاالت فان األزمة حتدث بســـبب 

جتلط الدم، أو تخثره، والذي يســـد الشـــريان 
املصـــاب بالتصلب فجأة. جتدر اإلشـــارة إلى 
أن مستشفى غريغوريو مارانيون مبدريد قدم 
يقوم على  عالجا وصفه بـ“الســـابقة العاملية“ 
اســـتخدام خاليا قلبية لواهبـــني في معاجلة 

القلب املصاب باحتشاء.
وقد أشـــار إلـــى أن هذا اخليـــار العالجي 
اجلديد أثبت فعاليته على ســـبعة مرضى كان 
قد أخضعهـــم لعملية وتطور وضعهم بشـــكل 
إيجابي جدا في حني كانت أنســـجتهم القلبية 

متضررة جدا.
وجتدر اإلشـــارة أنهـــا املـــرة األولى التي 
يســـتخدم فيها هذا النوع من اخلاليا إلصالح 
الضـــرر الناجم عن احتشـــاء حـــاد في عضلة 

القلب أحلق ضررا كبيرا باألنسجة القلبية. 

}  برلــني - كشـــف طبيـــب األعصـــاب األملاني 
كورت بايل، أن ممارســـة رياضات قوة التحمل 
بانتظـــام مـــع االلتـــزام بنظام غذائـــي صحي، 
تســـاعد اجلسم على اكتســـاب مهارة الصمود 
والتصـــدي لألمراض والفيروســـات وتقيه من 
اإلصابة بالســـكتات الدماغية وأمراض اجلهاز 

القلبي الوعائي.
وأوصى بايـــل مبمارســـة الرياضة ملدة 30 
دقيقـــة يوميا على األقل ال ســـيما  رياضات قوة 

التحمل مثل السباحة أو ركوب الدراجات.
وقد وجدت الدراســـات أن ركوب الدراجات 
ميكن أن يعمل على الوقاية من مرض الزهامير 
 وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يســـاعد في 
تعزيز القدرة العقلية.  وأشار الباحثون إلى أّن 
متارين القوة معتدلة الكثافة تخفض مستويات 
مســـتويات  وترفـــع  الســـيئ  الكولســـترول 
الكولسترول اجليد وتخفض معّدل ضغط الدم 
بنســـبة تصل إلى 20 باملئة وتساعد على زيادة 

تدّفق الدم إلى العضالت والقلب واجلسد.
وأثبتـــت الدراســـات أّن متارين رفع األثقال 
واجلري واملشي، حتد من خطر اإلصابة بترقق 
العظام والكســـور وحتســـني قوتها وصحتها 
واحلفاظ علـــى كثافتهـــا. كما يســـاعد تدريب 
القوة املنتظم على حتســـني العمليات احليوية 

باجلسم وحتسني حساسية األنسولني في الدم 
والسيطرة على مستويات الغلوكوز.

يشـــار إلى أّن بناء كتلة من العضالت يقلل 
مـــن الضغط علـــى العظام واملفاصـــل ما يعمل 
على تقليل آالم التهاب املفاصل ويحسن احلالة 
املزاجية، ويخفض حـــدة التوتر والقلق ويدفع 
إلـــى مكافحة االكتئـــاب نظرا إلـــى أّن متارين 
القوة تســـاعد اجلســـم على حترير األندروفني 
فـــي الدماغ وهو املســـؤول عن اعتـــدال احلالة 
املزاجيـــة. وتعزز هذه التماريـــن صحة الدماغ 
ووظيفته املعرفيـــة وزيادة التركيـــز واالنتباه 

ورفع مستويات الطاقة.
أمـــا بخصـــوص التغذيـــة، فقـــد أوصـــى 
طبيـــب األعصاب بعدم تناول أكثر من خمســـة 
 غرامـــات من ملح الطعام يوميـــا، وذلك لتجنب 
ارتفاع ضغط الدم. كمـــا ينبغي  جتّنب الدهون 
احليوانيـــة املوجـــودة فـــي النقانـــق والزبدة 
مثال واســـتبدالها  باألحماض الدهنية املتعددة 
غير املشـــبعة املوجـــودة في الدهـــون النباتية 
 واألسماك، وذلك خلفض مستوى الكولسترول. 
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يوصي بايـــل باإلقالع 
عن التدخني، إذ أنه يتســـبب فـــي  تلف األوعية 
الدموية ويرفع خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية 

السيما مع  ارتفاع ضغط الدم.

وصفة ذهبية لقلب سليم: نشاط وطعام غني باأللياف

 رياضات قوة التحمل تدرب الجسم على المقاومة

كشـــفت دراسة بلجيكية أن ممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول وجبة 

اإلفطار، تكســـب وزنا إضافيا يقدر بنحو كيلوغرام وتســـبب مشاكل 

في مستوى األنسولني.

قال باحثون أميركيـــون إن تقنية جديدة تتبع حركة العني بعد 

أي إصابـــة فـــي الرأس، ربما تتمكن من رصـــد أي ارتجاج في املخ 

وتحديد شدته.

 ينصـــح خبيـــر التغذية األملاني نوربرت هاســـه، بأنه مـــن األفضل إزالة 

قشرة البطاطس قبل طهيها، حيث تتركز العديد من املواد املضرة 

حول القشرة الخارجية.

الوقايـــة  أن  يؤكـــدون  األطبـــاء 

خير من العالج لتفـــادي اإلصابة 

باحتشـــاء عضلـــة القلـــب أو مـــا 

يسمى عادة باألزمة القلبية

◄

التقنية الجديدة تحمل الصفات الوراثية ألب وأم وامرأة متبرعة

ركوب الدراجة يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ
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ميديا

} رام اهللا (األرايض الفلســطينية) –  أثار رســـم 
كاريكاتوري نشرته صحيفة ”احلياة اجلديدة“ 
التابعة للسلطة الفلسطينية ويجسد شخصية 
الرســـول،  جدًال واســـعًا وانتقادات حادة في 
املجتمع الفلسطيني، فيما أمر رئيس السلطة 
محمـــود عبـــاس بإجـــراء حتقيق فـــوري في 

القضية.
واشتعلت خالل اليومني املاضيني وسائط 
التواصل االجتماعي، بعد أن نشرت الصحيفة 
األحد رسما لرسام الكاريكاتير محمد سباعنة 
يظهـــر فيه رجال بزي عربي تقليدي واقفا على 
الكرة األرضيـــة وينثر بذور النور على العالم.  
لكـــن ما أثار اجلـــدل هو وجـــود وهج أبيض 
خلف الرجل مع كتابة ”ســـيدنا محمد“ باللون 

باللون األسود. األبيض و“بروفيت محمد“ 
وطالـــب عدد من نشـــطاء مواقع التواصل 
الصحيفـــة باالعتذار  االجتماعي ”فيســـبوك“ 
ومحاسبة رســـام الكاريكاتير ورئيس حترير 
الصحيفـــة. فيما قـــال عدد آخر من النشـــطاء 
أن الصحيفـــة لـــم تســـئ للنبي محمـــد وإمنا 
االعتـــراض على تشـــخيصه ووضعه بصورة 
معينة بوجه مكشـــوف وهو ما حرمه شـــيوخ 

اإلسالم.

فيمـــا رأى البعض اآلخر أنها ســـقطة غير 
مقصودة للرســـام امللتزم ســـباعنة، وأن هدفه 
كان الدفاع عن اإلسالم كرسالة محبة وتسامح 
فـــي جوهـــره وليس كمـــا يظهر في أســـاليب 

البعض ممن تسببوا في تشويهه.
اإللكترونيـــة  املواقـــع  بعـــض  وذهبـــت 
لعنونة اخلبـــر بطريقتها اخلاصـــة، من قبيل 
”مسيء لإلســـالم ينشر رســـوما على صحيفة 
فلســـطينية“، وهو ما أثار اســـتنكارا واسعا 
مـــن بعض الصحفيـــني الذين قالـــوا أن هناك 
بعض املســـتغلني للقضية هدفوا إلى اإلساءة 
إلى الصحيفة والرســـام عبر اســـتغالل اخلبر 
بطريقة مشـــينة. وقالت مصادر في الصحيفة 

طلبت عدم الكشـــف عن اســـمها أن دار االفتاء 
اعترضت على الرســـم في اليوم الثاني لنشره 
ألنها اعتبرت أنه يجسد النبي محمد، وهو ما 

يخالف الشريعة اإلسالمية.
ونتيجة لهذا اجلدل، أمر عباس في ســـاعة 
متأخـــرة من ليلـــة االثنـــني الثالثـــاء بإجراء 
حتقيق فوري ”في نشـــر رسم كاريكاتيري عن 
النبـــي محمـــد“، مؤكدا على ”ضـــرورة اتخاذ 
إجراءات رادعـــة بحق املتســـبب بهذا اخلطأ 

الفادح“.
ونقلـــت الوكالـــة الرســـمية عـــن عبـــاس 
تأكيده ”ضرورة اتخـــاذ إجراءات رادعة بحق 
املتســـبب بهذا اخلطـــأ الفادح، مشـــددا على 
احترام الرموز الدينية املقدســـة وفي مقدمتها 

أشخاص األنبياء“.
من جهتـــه قـــرر مجلـــس إدارة الصحيفة 
إيقاف املســـؤولني عن نشر الكاريكاتير، وذلك 
حلني استكمال إجراءات التحقيق الذي أمر به 

رئيس السلطة.
ونفـــت الصحيفـــة حتـــت عبـــارة ”اعتذار 
على صفحتها األولى ”بشكل قاطع  وتوضيح“ 
أي شبهة أو تفسير حتاول التقريب بني الرسم 
املنشـــور وجتســـيد صور األنبياء والرسل“. 
مضيفة ”مت تشـــكيل جلنة حتقيق في الرســـم 
املنشـــور الذي وقع في شبهة التفسير علما أن 
مقاصده حلظة النشـــر كانت تهدف إلى الدفاع 

عن األديان ورسالة احملبة واإلسالم“.
وقالـــت ”إلى حـــني اســـتكمال اإلجراءات 
اخلاصة بالتحقيق قـــرر مجلس إدارة احلياة 
اجلديـــدة إيقاف املســـؤولني عن هـــذا العمل 

مؤقتا عن ممارسة عملهم“.
بينما صرح محررون رئيســـيون في إدارة 
الصحيفة رفضوا ذكر أســـمائهم أن ”سباعنة 
قصد من الرسم إظهار بذور التسامح واحملبة 
التي ينشـــرها اإلســـالم، ممثلـــة بالرجل الذي 
يقـــف على الكـــرة األرضية، وأن الشـــعاع من 
خلفه هو ما ورثه املسلمون عن سيدنا محمد“.
ورفض رســـام الكاريكاتير محمد سباعنة 
احلديث للصحافة عن القضية، مكتفيا بالقول 
”مت فهـــم الرســـم بطريقـــة خاطئة“، وقـــال أنه 

ينتظر نتائج التحقيق.
ولكنه كتـــب على صفحته اخلاصة ”بالدي 
وإن جارت علي عزيزة وأهلي وأن ضنوا علي 

كرام“. وأضاف ”وجدت مؤخرا أن من واجبي 
أن أدافـــع عـــن ديني ورســـالة نبينـــا العظيم 
محمد عليه الصالة والسالم، وهذا ما حاولت 
إيصالـــه في الرســـمة األخيـــرة التـــي أثارت 

الضجة احلاصلة اآلن“.
وأضاف ”الرســـم ال يشير لســـيدنا محمد 
أو إلى تصويـــره وال يحمل تفاصيل إمنا رمز 
اإلنسان بهالة النور الذي حمله سيدنا محمد“.

وقـــال ”أنـــا أرفض مـــا يتناقلـــه البعض 
أن الرســـم فيه متثيل وأشـــير إلى أن الرســـم 
يقوم بدور متثيل رســـالة محمد عليه الصالة، 
واإلشـــارة بالنـــص للتأكيد على دور ســـيدنا 
محمـــد وعلى موضـــوع الكاريكاتير كتوضيح 
للجمهـــور الغربـــي وردا علـــى مثقفيـــه. أما 
الشـــخص فهو متثيل للمســـلم وليس لسيدنا 
محمـــد.. أما النـــور احمليط فهو نور ســـيدنا 

محمد واخلير املنثور هو اإلسالم“. 

واجلدل الواســـع على هذا املوضوع، يأتي 
فـــي الوقت الـــذي التزال فيـــه تداعيات حادثة 
شـــارلي إيبدو تتواصل في أنحاء العالم، بني 
التضامن مع الصحيفة الفرنســـية الســـاخرة 
التـــي تعرضت إلـــى هجـــوم إرهابـــي، وبني 
منددين بالصحيفة لنشـــرها رســـوما مسيئة 
لألديان وبشكل خاص لإلسالم والنبي محمد.

كان  ســـباعنة  محمـــد  الرســـام  أن  يذكـــر 
واحدا من رســـامي الكاريكاتير الفلسطينيني 
الذين عبـــروا عن تضامنهم التـــام مع القتلى 
الـ12للهجـــوم فـــي الهجوم على مقر شـــارلي 
إيبـــدو، ونشـــروا رســـوما تدافـــع عـــن حرية 

الصحافة وتدين العنف.
  لكن بعد نشـــر الصحيفـــة على الصفحة 
األولـــى من عددها األخير رســـما ميثل النبي، 
أجمـــع غالبية الرســـامني على أن الســـخرية 
املجانية من اإلسالم أو أي ديانة أخرى يشكل 

متاديا. وصرح ســـباعنة إثـــر االعتداء أن ”ما 
حدث في باريس وال ســـيما أنه في بلد يتمتع 
بحرية حقيقية، شـــكل صدمة، وأثر فينا بشكل 
مذكرا بأن رسام  خاص كرســـامي كاريكاتور“ 
الكاريكاتير الفلســـطيني الشهير ناجي العلي 

”اغتيل بسبب رسومه“. 
ورســـم سباعنة مســـلحا يطلق قذيفة على 
مكاتـــب الصحيفة الفرنســـية ترتـــد لتصيب 

مسجدا خلف املهاجم.
واعتبر الرســـام أن الســـخرية من األديان 
مكـــون رئيســـي فـــي الصحيفـــة األســـبوعية 
الســـاخرة، وهو امتياز مخصص للدول التي 
لم تشهد أزمات سياســـية على غرار تلك التي 

تهز العالم العربي.
وشدد سباعنة الذي حاول جتنب موضوع 
املعتقدات ”احلساس“ على ”الفرق بني االنتقاد 

البناء واالنتقاد املجاني“. 

اختالف التفســــــير أوقع رســــــام الكاريكاتير الفلســــــطيني والصحيفة التي نشرت رسمه 
املدافع عن اإلســــــالم ورسالة احملبة والتسامح، أمام مســــــاءالت وانتقادات حادة اعتبرته 

مسا باملقدسات وتشخيصا للنبي محمد وهو ما يحرمه اإلسالم.

التفسير الخاطئ لرسم الكاريكاتير يكمم حرية التعبير في فلسطين

 هيئة اإلعالم األردنية تدافع عن قوانين التضييق على الصحافة اإللكترونية

 {أخبار العرب} تنطلق من الكويت لتنضم إلى الفضاء اإلعالمي

} عامن – أثار قرار إلزام رئيس حترير املوقع 
اإللكتروني بالتفرغ الكامل للعمل، جدال واسعا 
في األوســـاط الصحفيـــة األردنية، وموجة من 

االعتراضات الرافضة لهذا القرار.
ودافـــع أمجـــد القاضـــي مدير عـــام هيئة 
اإلعـــالم األردني عن هذه اإلجـــراءات األخيرة 
التي نفذتها الهيئـــة، بالتأكيد أنها تهدف إلى 
تنظيم العمل في قطاع اإلعالم الوطني بجميع 
أشـــكاله، انطالقـــا مـــن أهمية قطـــاع اإلعالم 
اإللكتروني كشريك أساسي وفاعل في العملية 
اإلعالميـــة الوطنية واحليـــاة العامة مبختلف 

أشكالها.
 وأضـــاف أن تلك اإلجـــراءات ال تهدف إلى 
محاربة أو التضييق على أي وســـيلة إعالمية 

مهما كان نوعها.
وأشـــار إلى أن عـــدد املواقـــع اإللكترونية 
اإلخباريـــة املرخصة لدى الهيئـــة 174 موقعا 
معظمها ملتزم بشروط ترخيصه غير أن عددا 

منها غير ملتزم بشرط تفرغ رئيس التحرير.
ولفـــت القاضي إلـــى أن معظـــم أصحاب 
املواقـــع اإللكترونية يبـــدون كل احلرص على 
تطبيـــق القانون فيما يتعلـــق بنص أن يكون 
رئيس التحرير متفرغـــا ملهام عمله وأال يعمل 
في أي مطبوعة أخرى، بحكم حجم املسؤولية 
املهنية والقانونية امللقـــاة على عاتقه، مؤكدا 
في الوقـــت ذاته أن الهيئة مســـتعدة للتعاون 

في هـــذا األمـــر، إال أنه وفي حال االســـتمرار 
باملخالفـــة ســـيصار إلـــى اتخاذ اإلجـــراءات 
الالزمـــة ومنها الذهاب إلـــى القضاء صاحب 
الصالحيـــة والفصـــل في هذا الشـــأن ســـندا 
لقانون املطبوعات والنشـــر النافذ في اململكة 

األردنية. 

وأوضـــح أن هنـــاك شـــركاء فاعلـــني فـــي 
هذا املوضـــوع، كاملواقـــع اإللكترونية ونقابة 
الصحفيني التي تفهمـــت األمر وتبدي تعاونا 
تامـــا مع الهيئة في هذا الشـــأن، مشـــيرا إلى 
أن هـــذه اخلطوة ســـتتبعها خطـــوات الحقة 
بالتنسيق مع مختلف اجلهات حتى نصل إلى 

مرحلة التنظيم التام لهذا القطاع املهم.
وفـــي هـــذا الصـــدد، رأى رئيـــس حترير 
موقـــع ”عمون“ وائل اجلرايشـــة، أن امللتزمني 
بتعديـــالت املطبوعـــات والنشـــر ”أصبحـــوا 
يكتوون بنار تطبيقه، بســـبب البحث من قبل 
القائمـــني على تطبيق النصـــوص في صغائر 
األمور وجتاهل أمور أهم أمثال من يســـيئون 

للمهنة الصحفية من متسلقني عليها“.
ورأى اجلرايشة أنه ”طاملا يعمل الصحفي 
في املوقـــع اإللكتروني لســـاعات محددة فهو 
عمليا متفرغ“، مســـتغربا من ”التشـــديد على 
هـــذا التعميم فـــي الوقت الذي يشـــترط على 
رئيس حترير املوقع أن يكون عضوا بالنقابة، 
ومـــن اخلطـــورة أن يغامـــر بتـــرك وظيفتـــه 
باملؤسســـة اإلعالمية التي يعمل فيها والتفرغ 
ملؤسسة إعالمية جديدة“. وطالب هيئة اإلعالم 
أن ”تلتفـــت ألمور أهم من شـــأنها أن تســـمو 

باملهنة اإلعالمية اإللكترونية“.
يشـــار إلى أن هيئة اإلعالم األردنية تتابع 
شـــؤون 46 محطة فضائيـــة و34 إذاعة إضافة 
إلـــى 174 موقعـــا إلكترونيـــا إخباريـــا و121 
موقعا متخصصا و53 مطبوعة صحفية و815 
متخصصـــة و18 مطبوعة حزبيـــة و155 مركز 
دراســـات وأبحاث وقيـــاس رأي عام و265 دار 
ترجمة و329 دار توزيع و318 دار نشر وإعالن 

و394 مطبعة و209 مكتبات.

} الكويت – انطلقت خدمة إخبارية تلفزيونية 
جديدة تعنى بالشـــأن العربـــي واخلليجي في 
الكويت، لرصد مختلـــف األحداث والتطورات 
السياســـية واالقتصاديـــة التي تهم املشـــاهد 
العربـــي بحيـــاد ومصداقية في طـــرح جميع 

الرؤى والتصورات. 
وأعلنـــت مجموعة الشـــاهد اململوكة للشـــركة 
العربيـــة لإلعـــالم عن بـــدء بث قنـــاة ”أخبار 
العـــرب“، مـــن دولة الكويت، مـــن خالل عرض 
أول نشـــراتها اإلخباريـــة الدولية املتخصصة 
بالسياسة واالقتصاد والرياضة. وتقدم القناة 
ثالث نشـــرات إخبارية شـــاملة تغطي األخبار 
واألنشـــطة السياســـية واألحداث املهمة على 
الصعيديـــن اخلليجي والعربي فـــي مواقيت 

مختلفة من اليوم. 

وقـــال مدير عام القناة رئيس التحرير هشـــام 
الديوان أن أخبار العرب تعنى باخلبر العربي 
اخلليجي أوال، لكن ذلك ال ينفي عنها االهتمام 
بأخبـــار العالم وبكل ما يهـــم املواطن والرأي 

العام العربي.
اجلديـــدة  القنـــاة  أن  الديـــوان  وأضـــاف 
ستقدم خدمة إخبارية شـــاملة تغطي األخبار 
واألنشطة السياسية واألحداث املهمة األخرى 
في الكويت والســـعودية وبقيـــة دول مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي باإلضافـــة إلـــى مصـــر 
ومختلف الدول العربية والعالم حسب أهمية 

األحداث.
ولفـــت إلى انتقـــال القناة فـــي وقت الحق 
مـــن الكويت إلى العاصمة املصرية القاهرة إذ 
ستمتد ساعات البث لتكون على مدار الساعة 

من هناك.وقـــال إن دولة الكويت احلاضن األم 
ألخبار العرب حيث كانت وال تزال ســـباقة في 
العمـــل اإلعالمي وفـــي تعاملها احلضاري مع 
مختلف وسائل االتصال مبا في ذلك اخلدمات 

اإلخبارية الصحفية والتلفزيونية واإلذاعية.
وأضـــاف الديوان أن النشـــاط الرئيســـي 
ألخبـــار العـــرب ال يقتصـــر على تقـــدمي ثالث 
نشـــرات إخبارية يوميا موضحـــا أن املرحلة 
احلالية تشـــهد اإلعداد إلطالق برامج حوارية 
عاليـــة اخلدمة إلى جانب مضاعفة النشـــرات 

اإلخبارية جلعلها على مدار الساعة.
وأكد السعي لالستفادة من فريق مراسلي 
القنـــاة واحملللني السياســـيني واالقتصاديني 
والرياضيني مـــن ذوي الكفاءة واخلبرة الذين 
تعاقدت معهم للعمل في مكتبها الرئيســـي في 

القاهرة ومكاتبها األخرى في بغداد ودمشـــق 
وعمان وفلسطني وبيروت ومسقط ومن ثم في 

الرياض وأبوظبي ودبي والدوحة واملنامة.
وقـــال ان إدارة القنـــاة تعتزم فـــي مرحلة 
الحقة افتتاح املزيد مـــن املكاتب في نيويورك 
وواشـــنطن ولندن وباريس وموســـكو فضال 
عـــن عواصم عربيـــة وغير عربية في املشـــرق 

واملغرب حسب عالقتها باحلدث.

 أصبحت رسوم الكاريكاتير سيفا ذا حدين بسبب تعدد وجهات النظر حول رؤيتها

 قوانين قطاع اإلعالم االلكتروني تجاوزت حدود التنظيم إلى التضييق

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تنازل صحفي قناة اجلزيرة 
املصري-الكندي محمد فاضل فهمي 
املسجون منذ أكثر من ١٣ شهرا في 
مصر عن جنسيته املصرية لتسهيل 

ترحيله إلى كندا، بعد يومني من 
إطالق زميله االسترالي بيتر غريست 

وترحيله إلى استراليا.

◄ أعلن منتدى اإلعالم الرقمي عن 
فتح باب الترشح ملسابقة اجلوائز 
الرقمية في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا للعام الثاني على التوالي، 

حتى ١٥ فبراير ٢٠١٥.

◄ أحال جهاز حماية املستهلك 
املصري ٣٧ قناة فضائية ومركز 

خدمة إلى القضاء، نظرا لقيامها 
باإلعالن عن مراكز خدمة وصيانة 

إلحدى العالمات التجارية املشهورة  
بزعم أن املراكز معتمدة لها على غير 

احلقيقة.

◄ قرر مجلس الوزراء العراقي، دمج 
بعض القنوات الفضائية التابعة 

لشبكة اإلعالم العراقي من أجل 
”ضغط النفقات“، مشيرًا إلى ضرورة 

مراعاة وضع القناة التركمانية.

◄ اختطف مسلحو جماعة احلوثي، 
اثنني من طاقم قناة سهيل الفضائية 

اخلاصة، أثناء تنفيذهما تقريرا 
ميدانيا ملصلحة القناة في حرم 

جامعة صنعاء، بحسب مصدر في 
القناة.

◄ طالب بدر عبد العاطي املتحدث 

الرسمي باسم وزارة اخلارجية 
املصرية، جميع وسائل اإلعالم بعدم 
نشر الفيديوهات التي بثتها داعش 

على مواقع التواصل االجتماعي 
حلرق الطيار األردني معاذ 

الكساسبة، مراعاة ملشاعر أسرته.

باختصار

{ســـيكون هذا هو العصـــر الذهبي للصحافة، حيث ســـتتم إعادة 

إحياء أفضل تقاليد الصحافة المتمثلة في التقارير االستقصائية 

الطويلة، والعدالة، والدقة، وتقصي الحقائق}.

عبد اللطيف املناوي
 الرئيس األسبق قطاع األخبار بالتليفزيون املصري

{اإلعالم العربي تترتب عليه مســـؤولية كبيرة، في التركيز على أن 

صورة اإلسالم الحقيقية، ليست وحشية كما يظهرها {داعش}، 

بل الحرص على إبراز سماحته}.

غيث العضايلة
 صحفي أردني

{مؤشرات تّطور اإلعالم هي إطار عملي يقدم أدوات بحثية فريدة 

من نوعها لقياس الجوانب التي تلعب دورا في إعالم حر، مســـتقل 

ومهني}.

يوهان روماري
 مدير مشروع ”دعم اإلعالم“ في اليونسكو

 محمد سباعنة:

الرسم ال يحمل تفاصيل 

إنما رمز اإلنسان بهالة النور 

الذي حمله سيدنا محمد

ر

 هشام الديوان

 المرحلة الحالية تشهد 

اإلعداد إلطالق برامج 

حوارية عالية الخدمة

[ فتح تحقيق حول رسم في صحيفة فلسطينية  [ الرسام دافع عن اإلسالم فاتهم بمس المقدسات



الشـــبكات  ضّجـــت   – (فلســطني)  اهللا  رام   {
االجتماعيـــة العربية والعاملية هذا األســـبوع 
بصورة ســـيلفي من نوع مختلف أطلق عليها 
مغـــردون اســـم ”ســـيلفي واحلبايـــب خلفي“ 
تصّور شابا فلســـطينيا يلتقط سيلفي لنفسه 

أثناء مطاردة جنديني إسرائيليني له.
وكانت فرقة الراب الفلســـطينّية الشهيرة 
”دام“ نشـــرت الصـــورة عبـــر حســـابهـا علـى 
تويتر مســـاء االثنـني، مرفقـة إّيــاها بالتعليق 
التالـــي: ”ســـيلفي خــــالل مطــــاردة اجليـش 

اإلسرائيلي لي“.
أعجب اجلميع بـ”اللقطة املمّيزة“، وحظيت 
في وقت قياســـي بــــ ٢١ ألف ريتويـــت (إعادة 
تغريد)، وانتشرت الصورة كخبر على املواقع، 
وّمت تداولهـــا بكثافـــة على أّنها نقـــل ملطاردة 
حقيقّية وقعـــت في إحدى املدن الفلســـطينّية 
احملتّلـــة دون حتديد هوّية مـــن يظهرون فيها 

بشكل دقيق.
انطلت اخلدعة على كثيرين، قبل أن ينشر 
تامـــر نّفـــار، أحد أعضـــاء الفرقـــة الفنية عبر 
صفحته على فيســـبوك وعبر حســـاب الفرقة 
التي تأسســـت عام ١٩٩٩ على تويتر توضيحا 
يؤّكـــد فيه أّن الصورة ليســـت ســـوى خدعة، 
وأّنها مشـــهد متثيلي من ”موقع تصوير فيلم 
يستند إلى قصة حقيقية“، ويظهر فيه ممثالن 

فلسطينيان، وهما يطاردانه.
انشـــغلت الصحـــف العاملّيـــة بالصـــورة، 
وعّدتها ترويجا مبتكرا للفرقة الناشـــطة منذ 
أواخـــر التســـعينات. لكّن أحدا لـــم يكن قادرا 
على إقناع مغرديـــن وبعض املواقع اإلخبارّية 

العربّية، بأّن األمر خدعة.
مغّردون كثر اســـتّمروا بالدعـــاء للمطارد 
بالسالمة، مثنني على شـــجاعته، وعلى قدرته 
علـــى أخذ تلـــك اللقطـــة النـــادرة، بالرغم من 
وجوده حتـــت اخلطر، ووصفها البعض بأنها 
”حركـــة قوية ال تقدر بثمن“، وأشـــاد نشـــطاء 
بـ”الطريقة اجلديـــدة لتوثيق انتهاكات جيش 

االحتالل ضد الفلسطينيني“.
في حني لـــم تنطل اخلدعة علـــى بعضهم، 
خصوصا أّن املالبس التـــي يرتديها املمثالن 
بدت ”مالبس تنكرّية“، حســـب ما أشارت إليه 

البريطانّية. صحيفة ”ذا اندبندنت“ 
وغـــردت الصحفيـــة اإلســـرائيلية  ليـــزا 
غولدمان على حســـابها على تويتر ”إن أحذية 

عنصري اجليش ليست األحذية الرسمية“.
مســـاء الثالثاء  إثر ذلك أطلقت فرقة ”دام“ 
أغنية منفـــردة جديـــدة بعنوان ”مـــني إنت“، 
حظيت باهتمام واســـع، خصوصـــا أّن الفرقة 

كانت حديث اجلميع طوال النهار.
كما لـــم يفت حســـاب الفرقة علـــى تويتر 
نشر صورة جلنود إسرائيليني يعتقلون طفال 
فلسطينيًا في القدس احملتّلة، مع اإلشارة إلى 
أّن ذلك املشهد حقيقي، وليس متثيال أو جزءا 

من فيلم.

} الرقــة (ســوريا) -  كل فقرات الفيلم صورت 
باحترافيـــة عالية، ال شـــيء دون معنى، صار 
املشـــهد متوقعـــا فـــي كل مرة يعـــرض تنظيم 
”داعـــش“ أفالمه املصورة، هذه املرة أيضا أثار 
اســـتهجان العالـــم وذهوله وهو يبث شـــريط 
فيديو يظهر فيه إحـــراق الطيار األردني معاذ 
الكساســـبة، األســـير منذ ٢٤ ديسمبر املاضي، 
حيـــا داخـــل قفص. لـــم يخطر على بـــال أحد 
عن ”ســـكني الزرقاوي“،  أن يتخّلـــى ”داعش“ 

ويستبدلها بأسلوب أكثر وحشية.
وكانت ”مؤسسة الفرقان“، الذراع اإلعالمية 
املركزية لـ”داعش“، قد نشرت أول أمس، مقطع 
فيديـــو بعنـــوان ”شـــفاء للصـــدور“، تضّمن 
مشاهد مرعبة لعملية إحراق الكساسبة، وهو 
داخل قفص حديدي بينما النار تلتهم جسده.

رافقت وحشـــية املشـــهد براعـــة عالية في 
إعـــداد الفيلم، مـــن تصوير ومونتـــاج وبناء 
درامي، حيـــث تضمن فكرة، حـــرص التنظيم 
علـــى إيصالهـــا بعنايـــة علـــى لســـان الطيار 
األردنـــي، الذي جعل منه فـــي ”حبكة عجيبة“ 

القاتل الضحية الذي حوكم واعترف بذنبه.
مـــدة الفيلـــم ٢٥ دقيقـــة بـــدأ مبـــا يشـــبه 
املرافعـــة ضد العاهـــل األردني امللـــك عبدالله 
الثاني الذي وصفـــه الفيلم بـ”طاغوت األردن“ 
واتهمه باخليانة والعمالة، ويحمله مسؤولية 
إرسال الطيار األردني لضرب مواقع التنظيم. 
ويحاول التنظيم من خـــالل احملاكمة أن يقنع 
املشـــاهدين وأن يرســـل رســـالة واضحة إلى 

العالم مفادها أنه يرد الفعل ضد من يحاربه.
ينتقل الفيلم إلى مقطع آخر من السيناريو 
احملبوك بدقة ليعرض اعترافات الطيار األسير 

الذي بدت على وجهه كدمات وآثار تعذيب.
أختيرت تفاصيل االعترافات بعناية مرفقة 
بصور وخرائط. حتدث الكساســـبة مطوال عن 
التحالف الدولـــي والدول الغربيـــة والعربية 
املشـــاركة فيه، ودور كل دولة فيه، مع التركيز 
على الـــدول العربيـــة، خصوصـــا اخلليجية، 
ونـــوع الطائـــرات املشـــاركة فـــي احلرب ضد 

”داعش“.

كما ذكر أسماء املطارات التي تنطلق منها 
طائرات التحالف لتنفيذ ضرباتها على معاقل 
”داعـــش“. ودعا التنظيم في الشـــريط إلى قتل 
كل الطيارين املشـــاركني فـــي حمالت القصف 
اجلوي، موردا أسماء ومواقع منازل قال إنها 

لطيارين أردنيني، مع عبارة ”مطلوب للقتل“.
هنا يزداد الشـــحن الدرامي بهدف تبريري 
واضح مع نشـــر صـــور أطفال ونســـاء يقول 
التنظيم إنهم قضوا في هذه الطلعات اجلوية 

وأحرقوا. 
ومع ذلك ورغم الشـــحن التبريري يحرص 
”داعـــش“ علـــى أال يظهر مبظهـــر الضعيف أو 
الضحيـــة، بل كـ”ند لهم“، فهـــو يظهر مقاتليه 
مبظهـــر األقويـــاء األشـــداء من خـــالل طريقة 
تصويرهـــم التي ركزت على ”الشـــرر املتطاير 
مـــن أعينهم“ وعبر زوايا تصوير أجســـادهم، 
فضال عن الدقة العاليـــة في االنتقال من لقطة 

إلى أخرى.
 جهد هووليودي بذل في الترهيب وتبرير 
فعل ال يبرر. ولم يعد تنظيم ”داعش“ يستطيع 
التراجع عن سياسة الرعب التي انتهجها منذ 
انطالقتـــه، ومن املتوقع أن يســـتمر في ابتكار 

أساليب جديدة كلما فقد أسلوب ما رهبته.
كان تنظيـــم ”داعـــش“ دشـــن قبـــل فتـــرة 
هاشـــتاغا علـــى توتير طلب فيه مـــن أنصاره 

اقتراح طريقة إلعدام الطيار األردني. 

خبراء  ويقـــول تقنيون: إن لـــدى ”داعش“ 
فـــي احلمالت الدعائية يقومـــون بإنتاج أفالم 
الفيديـــو القصيـــرة التي يتم فيها اســـتخدام 
تقنيـــات عالية املســـتوى، ومؤثـــرات بصرية 
وصوتية، ال تتوافر إال في أســـلوب ”هوليود“ 
الذي يقوم على املونتاج السريع واإلثارة، مع 
عرض مقاطع تتضمن عنفا ترافقه موســـيقى 
سريعة، عوضها ”داعش“ بأنات وآهات مزلزلة 
وفي بعض األحيان بنشيد ديني، تشد املشاهد 

وتلفت نظره وتوصل الرسالة إليه سريعا.
ويقول خبراء في مجال اإلعالم إن ”داعش“ 
جنحت في حربها اإلعالمية، حيث تنشـــر على 
اإلنترنت مـــواد فيلمية مدروســـة، ســـواء ما 
يتم اســـتخدامه الســـتقطاب مزيد من الشباب 
واملقاتلـــني، أو تلك املـــواد املرعبـــة التي يتم 
اســـتخدامها في تخويف األعـــداء واخلصوم 

لدفعهم إلى الهروب. 
من جانب آخر، عكســـت وسائل التواصل 
االجتماعي حجم الغضب العربي والعاملي في 
آن معا. فعلى تويتر لم يخف املغردون صدمتهم 
منتقديـــن وســـيلة احلـــرق التي اســـتعملها 
التنظيـــم بحق الطيار األردنـــي، معتبرين ذلك 

”يتعارض مع  الشريعة اإلسالمية“.
هنا انتقد بعضهم قائال ”أال تزالون تؤكدون 
أنهم  يطبقون الشـــريعة، فقط تعترضون على 
طريقـــة القتل، البد أنكم تعودمت على مشـــاهد 

الذبح، ستتعودون على مشاهد احلرق أيضا“.
اعتبر بعضهم أن ”معاذ ضحية فكر ضال، 
لكـــن هناك ضحايا آخرين، هـــم مليار ونصف 
املليـــار مســـلم، شـــوهت ’داعـــش‘ إســـالمهم 
وسيحاربهم العالم بســـببها“. ودعا مغردون 
آخرون إلى عدم تناقل صور إعدامه ”البشعة“، 
ودعوا بدال من ذلك إلى تناقل صوره اجلميلة. 
فـــي األردن وصف املغـــردون مقتل الطيار 
بأنه ”شـــهادة في ســـبيل الوطن“، وعبروا عن 
تعازيهم لعائلة معاذ وعشـــيرته.وغردت امللكة 
األردنيـــة رانيا على حســـابها الرســـمي على 
تويتـــر ”أقســـمت وأوفيـــت يا شـــهيد الوطن 

الغالي، رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه“.
بعض التغريدات ركزت على ردة فعل والد 
الطيار األردني بعد إعالمه مبقتل ولده، ومدى 
صعوبة تلقي هذا اخلبر لدى عائلته وزوجته.

وكتـــب مغـــرد ”هـــذا الليل طويـــل، عميق 
الصمـــت، عدمي األمـــل، هذا حـــال والدة معاذ 

الكساسبة وزوجته، فاحلزن ندبة في القلب“.
وبثت وســـائل التواصل االجتماعي كذلك 
مشـــاهد فيديو تظهر حلظات ســـماع العائلة 

خبر مقتل ولدها وانهيار بعض أفرادها.
”داعش_يحـــرق_ مغـــردة  وكتبـــت 

الطيار_الكساســـبة ويحرق معه كل تبريرات 
هذا التنظيم ومســـوغاته الدينية والسياسية، 

”داعش“ فاقت في قذارتها حتى الضباع“.
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@alarabonline

 

أبرز تغريدات العرب

ليبيامصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@BALRashed
أســـوأ مـــا يحـــدث فـــي العراق 
اآلن هـــو إعطاء غطاء سياســـي 
وأخالقي مليلشيات طائفية لتقتل 
وتنتقم من املدنيني باسم محاربة 

داعش.. هذا مبرر داعش.
******

@mgsiraq  
في ســـنة ٢٠٠٧ حـــدث انفجار في 
مدينة املسيب العراقية أفاستشهد 
٣٠٠ عراقـــي "حرقا" نعم ال يذكرهم 

أحد، وسماهم اإلعالم قتلى.
******

@Just_Human13 
القوميات والديانات واجلنسيات 
الـــى  بحاجـــة  ليســـت  االخـــرى 
تعاطفك بقدر ما هي محتاجة الى 
التكاتف لنصرتها فإن لم تستطع 

فال تقذفهم بالباطل.
******

@SermedAlwan  
الدم واحـــد والقاتـــل واحد! من 
ســـبايكر  يـــوم  لســـانه  خـــرس 
ويوم ســـبي اليزيديـــني وتهجير 
النصارى.. عليه ان يخرس اليوم 
ملـــا اقترفتـــه داعش بحـــق معاذ 

الكساسبة.
******

@Ayadjamaladdin  
داعش هي أصفى مرآة.. شاهدوا 
مبرآة  املســـلمون  ايها  انفســـكم 
داعـــش.. ال تلعنـــوا داعش ولكن 
العنـــوا الفقـــه والفقهـــاء الذين 

أنتجوا داعش.

@nemro1
االئتـــالف الوطنـــي  يجـــب تغيير 

اسمه إلى  االختالف الوطني.
******

@bashar__asad  
يوميـــا نحـــرق عشـــرات األطفـــال 
والنســـاء ببراميلنا وصواريخنا.. 
ملـــاذا ال يتضامـــن أحـــد معهم؟ أو 
يجب أن ينضموا للتحالف الدولي 

حتى تتضامنوا معهم؟
******

@bashar__asad  
داعش نكلت بأســـرى من بريطانيا 
وأميركا وفرنســـا واألردن والعراق 
واليابان وبلجيـــكا.. وحدها إيران 

لم يعثر لها على أثر في سوريا!
******

@Naderotb
تنظيـــم داعـــش ال يتجـــاوز عـــدد 
مقاتليه ١٠٠٠٠ معظهم غير مؤهلني 
ويســـتعصي على حتالف دولي..؟! 

أعطونا حشيشا حتى نصدق.
******

@miss_m79 
أخي العربي املســـلم السني لست 
في مأمن من إرهاب داعش.. لســـت 
في مأمن أن يحتلوا بلدك ويقطعوا 

رأسك ويحرقوك حيًا.. قاومهم! 
******

@EngHamadN  
اجليش احلـــر يشـــوي رأس طيار 
ســـوري جائـــز، العالـــم ســـكوت،  
داعـــش حترق طيار أردني ال يجوز 

العالم يصرخ. االرهاب ال يتجزأ!

@abo3asam
بتســـليم  أطالب  حماد:  ســـعدون 
يســـيؤون  التي  للـــدول  املغردين 
اليها بدًال مـــن حتويلهم للنيابة. 
-صـــدق؟ أجـــل ألعن أبـــو أوباما 

على أبو إليزابيث.
******

@freetizen
هتلر ونينشـــة وانشتاين وبرمير 
وامللـــك فيصل والقصيبـــي، أكثر 

ناس قالوا كالما ما قالوه.
******

@hashim2220  
داعـــش حترق الطيـــار معاذ حيا 
بكتاب الله.. ال بسنة رسول الله.. 
ال بتعاليـــم ابن تيمية.. نعم نعم.. 

يجوز.
******

@optometrist15  
داعش لم تخترع التحريق بالنار! 
هذا مبحث مؤصـــل ألحمد ناصر 
الغامدي، وعلـــى موقع جامعة أم 

القرى! اقرؤوا أدلة املجيزين.
******

@lafi332  
داعش  علـــى  العســـكري  القضاء 
اليكفـــي، بـــل البد مـــن تصفيتها 
فكريـــا أيضـــا، وســـيولد عندنـــا 
ألف داعـــش مادام التـــراث الذي 
تستند عليه داعش موجودا بيننا 

ويحترم.
******

@abuahmedalqarni  
قدرتها  للعالم  الســـعودية  أثبتت 
وغدت  اإلرهـــاب  مكافحـــة  علـــى 
أمنوذجـــا يحتذى فعليـــا في هذا 
الشأن وستنجح في هزمية داعش 
شـــرط أن جتـــد شـــعبا صادقا ال 

يخون.

@paulocoelho
باولو كويلو
كاتب برازيلي

@haji
األزهـــر الكـــرمي يســـتنكر أفعـــال 
داعش ويدعو "دعـــوة كرمية" إلى 
قتـــل وصلـــب الدواعـــش وقطـــع 
أيديهـــم وأرجلهم على حســـب ما 
أورده القـــرآن الكـــرمي فـــي آياته 

الكرمية.
******

@heba4433 
حرق تـــرام اإلســـكندرية من اجل 

احلرية والدميقراطية.
******

@FawazFarhan 
مضحكون إلـــى درجة الغثيان من 
يبـــررون حرق داعـــش لـ#معاذ_
الكساســـبة حيـــا بـــأن معتصمي 
رابعة حرقـــوا أيضا! يـــا مرضى 

الضمائر نحن نرفض هذا كله!
******

@samehhanafym  
االســـالمجية حيرانـــني هل حرق 
البشـــر ســـنة على مذهب أبي بكر 
وعلـــي ابن ابي طالـــب وال جرمية 
مســـلحني  في  السيســـي  عملهـــا 
رابعـــة والنهضـــة؟ مـــش عارفني 

يعملوا ايه.
******

@nabilelhalfawy 
ال تصـــدم مبواقف أبناء أو أحفاد 
شـــخصيات رائعـــة. فثمـــة بطـــل 
عاشـــق لوطنـــه أجنب مـــن خان. 
ومستنير غرق حفيده في الظالم. 
ومبـــدع خّلـــف ظهيـــرا ملجهضي 

األحالم.

@loayomran  
عادي ان ينكر عبداحلكيم بلحاج 
وجـــود ارهاب فـــي ليبيـــا.. ماذا 
تنتظـــرون مـــن شـــخص خائـــن 
وعميـــل.. وارهابـــي باألســـاس.. 
يعني لم تســـتغربون ؟! تصريحه 

دقيق ومعبر.
******

@SamiraIbrahim4
اكبر معســـكر لداعش هو معسكر 
درنة في ليبيا وبعد كده معســـكر 
الشمال السوري والشرق السوري 
واملوصل وجبال األناضول الفرق 

بني داعش والنصرة.
******

@tounsiahourra
احلكومـــة  تكـــون  أن  األوان  آن 
التونسية جدية أكثر في التعامل 
التونسيني  الصحفيني  قضية  مع 
املختطفـــني فـــي ليبيـــا. داعـــش 
أعلنت إعدامهما و"الوسيط" نفى.

******
nbenotman
حكومة  رئيـــس  احلاســـي  عمـــر 
درع  بـــأن  يعتـــرف  ريكســـوس 
الوسطى خارجة عن سلطة الدولة 
وبأنه ال يســـيطر عليها.. ألم نقل 

لكم ذلك منذ احتاللها طرابلس؟!
******

@aliwahida
رغم كل جرائم داعش ســـتجد من 
ســـيبرر صنيعها ومن سيحرض 
ضد اجليش الليبي، حتى تبسط 

سلطانها على اخر شبر.

سوريا

ــــــرأي العام على مشــــــاهد  بعدمــــــا تعود ال
ــــــه اآلن التعود  الدمــــــاء والذبح، أصبح علي
على مشــــــاهد حرق األحياء. إنه أســــــلوب 
ــــــد الذي ابتكرته بعدما فقد  "داعش" اجلدي

الذبح "بريقه".

@UGTT_TN 
مـــن مهـــازل النظـــام الضريبـــي 
أداءات الطبيـــب اخلاص أقل ١٢ 
مرة من زميله مبستشـــفى وعون 

بلدية يدفع أكثر من محام.
******

@hakim1zed  
أصبح ســـي حمة الهمامي زميل 

املنصف املرزوقي في املعارضة.
******

@jikop
ملا نســـمع حكايـــات الكبـــار عن 
التعايـــش الذي كان موجودا بني 
اليهـــود والعـــرب أتأســـف على 

بالدي! جتار الدين هم السبب!
******

@dimop
اصبـــح  جائعـــون  االرهابيـــون 
منـــازل  يهاجمـــون  االرهابيـــون 
مـــن  حاجتهـــم  ألخـــذ  الســـكان 
الطعام. خدمة كلبة. لو كان موش 

النكاح الواحد يبطل خير!
******

@3ned
زيـــاد العـــذاري هـــو رئيس جلنة 
التحقيـــق فـــي أحـــداث ٩ أبريل. 
لوعني علي العريض بطل األحداث 

مكان العذاري لكان أفضل؟ 
******

@situes
صحيـــح وزيـــر الداخلية اجلديد 
يســـكن فـــي القصريـــن؟ ومنزله 
قريب من منطقة الشرطة والكذا؟

«سيلفي االحتالل} فوضى التوحش تحبكها دراما «داعش} وتبررها

خدعة ودعاية

داعش بذل جهدا هووليوديا في الترهيب وتبرير فعل ال يبرر

داعـــش ال يســـتطيع التراجع 

عن سياســـة الرعب، سيبتكر 

أســـاليب جديـــدة كلمـــا فقد 

أسلوب ما رهبته

◄

[ فقد الذبح رهبته على الشبكات اإلجتماعية فجاء الحرق بديال

أعلنت شـــبكة تويتر، األربعاء، أنها ســـتبدأ توســـيع ظهور التغريدات اإلعالنية Promoted Tweets إلى خارج خدمة تويتر نفسها، 

وقالت الشـــركة إن التغريدات اإلعالنية ســـتبدأ بالظهور على شـــكل إعالنات ضمن مواقع وتطبيقات أخرى، مشـــيرة إلى أنها تعاونت 

مع كل من فليبورد Flipboard والنسخة اليابانية من ياهو Yahoo! JAPAN كأول انطالق تجريبي للخدمة اإلعالنية الجديدة. 
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تأثرت منطقة تيكجدة الجزائرية والتي تم تصنيفها سنة ١٩٩٨ ضمن التراث تحقيق

العاملي البيئي، بحادثة اختطاف الفرنســـي هيرفي غوردال في شـــهر سبتمبر 

املاضي، حيث تراجع إقبال السياح على زيارتها.

تعـــول الســـلطات الجزائريـــة بمحافظة البويـــرة على اســـتقطاب املزيد من 

ممارســـي الرياضة الجبلية الســـتقطاب أعداد جديدة من الزوار، حيث تعتزم 

تنظيم أول مهرجان للسياحة الجبلية في مارس املقبل.

يبقى التســـويق لوجهة تيكجدة الســـياحية رهني التسيير الهاوي للقطاع، 

فاملنطقـــة لم تحظ بعد بمخططات ســـياحية ناجعة وتـــم االكتفاء ببعض 

التظاهرات واملهرجانات املوسمية ومبادرات االكتشاف الذاتي.

صابر بليدي

} تيكجــدة (اجلزائــر) – على ارتفاع 1700 متر 
على مستوى ســـطح البحر تتربع تيكجدة على 
عرش جبال جرجرة بمنطقـــة القبائل على بعد 
100 كلـــم شـــرقي العاصمة الجزائريـــة، في عز 
وكبريـــاء نظيـــر مـــا وهبها الخالـــق من جمال 
خالب وطبيعة جذابة تجتمع فيها أشجار األرز 
والفلين والبلوط والصنوبر الحلبي والصنوبر 
األســـود الشـــامخة، وتقطـــع صمتهـــا الرهيب 
أصوات النســـور الملكية والطيـــور والثعالب 
والضباع وقردة الماغو، وتمنح زائريها فرصة 
االســـتمتاع ببانوراما نـــادرة تمتزج فيها زرقة 

السماء وبياض الثلج وخرير المياه.
وتقع منطقة تيكجدة السياحية على حدود 
محافظتي البويرة وتيزي وزو بمنطقة القبائل، 
وهي إحـــدى الحظائر الطبيعيـــة المدرجة في 
نطاق المحميات الطبيعيـــة في الجزائر، حيث 
صنفت عام 1935 (حقبة االســـتعمار الفرنسي) 
ضمـــن الحظيـــرة الوطنية، وفي عـــام 1998 تم 

تصنيفها ضمن التراث العالمي البيئي.
وتعتبر المنطقة وجهة ســـياحية بارزة في 
البـــالد نظير الكنـــوز التـــي تحتضنها خاصة 
في فصلـــي الشـــتاء والربيع، ومقصـــدا مهما 
لممارســـة الرياضات الجبليـــة كالتزحلق على 
الثلج وتسلق الجبال والركض وحتى لممارسة 
بعـــض الرياضات الجماعية، إلى جانب الراحة 

واالســـتجمام للزائريـــن الذيـــن يقصدونها من 
مختلف ربوع الجزائر.

ورغم اســـتفادتها في السنوات األخيرة من 
اســـتتباب األمن في المنطقـــة وبعض االهتمام 
من السلطات المشرفة على السياحة الستقطاب 
عدد محدود من السياح والوفود الزائرة، إال أن 
تيكجـــدة تبقى تعاني من المســـيرين ”الهواة“ 
للقطاع، ومن عـــدم االهتمام الجـــدي للحكومة 
بقطاع الســـياحة، كثروة دائمـــة لتعويض ريع 
النفط، بدليل أن المشرفين عجزوا إلى حد اآلن 
عن تســـويق محترف للحظيرة كوجهة سياحية 

نادرة في العالم.
ولحســـن حظ تيكجدة أنها اســـتطاعت أن 
تتجاوز انعكاســـات حادثة اختطاف الفرنسي 
هيرفي غـــوردال في شـــهر ســـبتمبر الماضي 
من طـــرف ما يعرف بالتنظيـــم المتطرف ”جند 
الخالفة“، فالمراقبون توقعوا أن تشكل الحادثة 

نكسة سياحية للمنطقة.
تيكجـــدة التـــي تكتنـــز لوحـــات ومشـــاهد 
طبيعيـــة نـــادرة يعجـــز كبـــار الفنانيـــن على 
استنســـاخها في لوحاتهم التشـــكيلية، تحمل 
أســـرارها في ثناياها الساحرة التي تحتم على 
زائرها العودة إليها أو نصح رفاقه باكتشافها، 
ألن قضاء ساعات أو أيام بين ظهرانيها يعوض 
الفرد عناء ومشقة الحياة ويريحه من ضغوط

 وضجيج المدن، هذا إذا لم تكن مســـتقبال 
إحدى توصيات األطباء لمرضاهم. 

وتســـتقطب منطقة الفنـــادق على مدار أيام 
الســـنة، أعدادا متواصلة من الســـياح األجانب 
والمحليين، طلبا إلقامة هادئة تبعث الســـكينة 
وتفتـــح المجال للخروج الكتشـــاف عدة مواقع 
ســـياحية، يســـتلزم الوقـــوف عندهـــا زيارات 

متكررة.
 وإذ يجمـــع روادها من األجانب المرتبطين 
ببعض المشاريع التنموية في ربوع المحافظة 
من جنســـيات أوروبية مختلفة، على أن مناظر 
كتيكجدة ال نظيـــر لها في أوروبا، إال أن نوعية 
الخدمات والمرافـــق التي يضطلع بها العنصر 
البشـــري تبقى بعيدة عن مســـتوى مـــا تقدمه 

الطبيعة لإلنسان.
ويقـــول العارفون بأســـرار تيكجـــدة إن من 
لم ينل شيئا من زيارته  لم يزر مغارة “أســـول“ 
للوجهة لما لهـــذا المكان مـــن جاذبية وإبهار، 
فالمغـــارة العميقة التي تســـتوقف المنبهرين 
بإعجـــاز الخالـــق عز وجـــل في نحتـــه لـ“هوة 
النمـــر“ التـــي يصل عمقهـــا 1007 أمتـــار وهي 
أعمق هـــوة في أفريقيا، وبالقـــرب منها مغارة 
الجليد التـــي يزيد عمقها عـــن 230 مترا، وهي 
عبارة عن مغـــارات عمودية تحتفظ بكميات من 
الثلوج حتى في عز فصـــل الصيف، مما يبعث 
هواء منعشـــا وحرارة معتدلة في، وتعد مصدر 
في فصول  رزق لمـــن يعرفون بـ“تجار الثلـــج“ 

الصيف.
ويبقـــى التســـويق لوجهة تيكجـــدة رهين 
التســـيير الهاوي للقطاع فـــي ترتيبه العمودي 
ابتـــداء من الســـلطات العليا للبـــالد إلى غاية 
الهيئـــات الحكوميـــة المحلية، فلغايـــة اآلن لم 
تحظ المنطقة بمخططات ســـياحية ناجعة تدر 
العملـــة الصعبة للخزينة، وتبقى الممارســـات 
االســـتعراضية والفلكلورية هي المهيمنة على 
النشاط العام، ويتم االكتفاء ببعض التظاهرات 
والمهرجانات الموســـمية ومبادرات االكتشاف 

الذاتي.
المحليـــة فـــي محافظة  الســـلطة  وتعـــّول 
البويـــرة على اســـتقطاب المزيد من ممارســـي 
الرياضة الجبلية الســـتقطاب أعداد جديدة من 
الزوار، حيث تعتزم  تنظيم أول مهرجان وطني 
للســـياحة الجبلية، بين 20 و23 مارس المقبل، 
يتضمـــن رياضة القفـــز بالمظـــالت والتزحلق 
على الثلج، وتســـلق الجبال وسباق الدراجات 
وألعـــاب القـــوى، لكنه لم يتـــم التفكير في فتح 
المهرجـــان على هيئـــات أو اتحـــادات إقليمية 
من شـــمال أفريقيا والشرق األوسط مثال أو من 
أوروبا إلنجاز تســـويق سياحي لوجهة مؤهلة 
ألن تكون رئة اقتصادية منتجة للثروة ومواطن 

الشغل.
وطاقـــات  االســـتقطاب  أرقـــام  وتبقـــى 
االستيعاب بعيدة عن أفق الطامحين، للتوفيق 
بين ”هدية“ إلهية للمنطقة وبين واجب اإلنسان 
في تثمين ثروته األزلية، فالعشـــرون ألف زائر 
على أقصى تقدير في السنة وهياكل ومرافق ال 
تلبي رغبات الزائريـــن، ال تعكس قيمة الوجهة 
وندرتهـــا في العالم، التـــي تبقى في حاجة إلى 
”انتفاضة“ حقيقية للنهوض بتيكجدة سياحيا 
وتراثيا وطبيعيا واالســـتفادة من ريعها األزلي 

الغاز الصخري. بدل ”صداع“ 

ــــــر من الباحثني عن الراحة واالســــــتجمام خالل  ــــــذب منطقــــــة تيكجدة اجلزائرية الكثي جتت
فصلي الشــــــتاء والربيع، حيث أصبحت مقصدا مهما ملمارسة الرياضات اجلبلية والتزلج 

واكتشاف املناظر الطبيعية الساحرة.

 تيكجدة محمية طبيعية ساحرة تفتقر الهتمام السلطات

يتوافد السياح على تيكجدة خالل عطلة نهاية األسبوع بعيدا عن ضجيج المدن

 تجذب المناطق الجبلية في تيكجدة السياح للتزلج على الثلوج خالل فصل الشتاء

اإلرهاب واإلهمال يختطفان تيكجدة من الجزائرين
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عمان تحث الخطى لوضع خطة عمل للنهوض بالمرأة
} مســقط - أولت ســـلطنة عمان، منذ بداية 
مســـيرة التنمية في البالد، المـــرأة العمانية 
العناية واالهتمام المتواصلين إلتاحة الفرص 

لها في كافة مجاالت التنمية.
وتعتبر الســـلطنة سباقة في تمكين المرأة 
ومشـــاركتها الفعالـــة فـــي أنشـــطة المجتمع 
لتحقيق مكاســـب تنموية للبالد، حيث ســـنت 
العديـــد من التشـــريعات والقوانيـــن، كقانون 
الخدمـــة المدنية في القطاع الحكومي وقانون 
العمل فـــي القطاع الخاص وقانـــون األحوال 
الشـــخصية وغيرهـــا التـــي تحمـــي حقـــوق 
المـــرأة وتزيـــل العقبات التي يمكـــن أن تقف 
عائقا في ســـبيل المحافظة على هذه الحقوق 

والمكتسبات من القوانين.
وقالـــت رحيلة بنت عامـــر الريامية عضو 
مجلـــس الدولة ورئيســـة اللجنـــة التوجيهية 
مشـــروع  تنفيـــذ  مراجعـــة  علـــى  لإلشـــراف 
االستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية 
ومتابعتـــه ”إن هذه النظـــرة المتقدمة للمرأة 
التي تبنتها حكومة الســـلطنة منـــذ بداياتها 
تجلت في العديد من نواحي الحياة المختلفة، 
مشـــيرة إلى أن االســـتراتيجية الوطنية لتقدم 
المرأة العمانية تأتي استمرارا لنهج االهتمام 
بها وتأكيدا على أهمية دورها في المجتمع“.

عـــن  اإلعـــالن  أن  الرياميـــة  وأوضحـــت 
االستراتيجية في صورتها النهائية يستغرق 
بعـــض الوقـــت، ألن االســـتراتيجيات طويلة 
المدى تتطلب وضع دراســـة ومتابعة وإيجاد 

الخطط المناسبة لها.
وذكرت أن اللجنة التوجيهية لإلشراف على 
مراجعة تنفيذ مشروع االستراتيجية الوطنية 
لتقدم المرأة العمانيـــة ومتابعته، تقوم حاليا 
بدراســـة المشـــروع وإعداد خطة عمل وطنية 
شـــاملة وفقا لرؤية وزارة التنمية االجتماعية، 
برئاسة الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير 
التنمية االجتماعية كجهة مســـؤولة عن وضع 
االســـتراتيجية والخطـــة الوطنيـــة وتنفيذها 
مـــع الـــوزارات المعنية باألمر ومشـــاركة دور 
المجتمع المدنـــي والقطاع الخاص في عملية 

التنمية الشاملة للبالد.
وأشـــارت رحيلة بنت عامـــر الريامية إلى 
القـــرار الـــوزاري 150 /2014 الـــذي أصـــدره 
وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة بتشـــكيل لجنة 

توجيهيـــة لإلشـــراف علـــى مراجعـــة تنفيـــذ 
مشروع االســـتراتيجية الوطنية لتقدم المرأة 
العمانية ومتابعتـــه وإعداد خطة عمل وطنية 
شاملة بعضوية أكثرمن ثالثين عضوا يمثلون 
الجهـــات المعنية، موضحة أن مهـــام اللجنة 
االســـتراتيجية  مســـودة  بمراجعـــة  تتحـــدد 
الوطنية لتقدم المرأة العمانية المعدة ســـابقا 
والعمـــل علـــى تحديث بياناتهـــا ومعلوماتها 
ومحاورهـــا في ضـــوء المعطيـــات الحديثة، 
للتوصـــل إلـــى خطـــة عمـــل وطنيـــة تعكس 

متطلبات المرأة العمانية وواقعها.
من جانب آخر قالـــت لبيبة بنت محمد بن 
حمد المعولية الخبيرة بشؤون المرأة بمكتب 

وكيل وزارة التنمية االجتماعية مقررة اللجنة 
التوجيهيـــة لإلشـــراف علـــى مراجعـــة تنفيذ 
مشـــروع االســـتراتيجة الوطنية لتقدم المرأة 
ومتابعته: إن مشـــروع االستراتيجية الوطنية 
لتقـــدم المرأة العمانية يأتـــي ترجمة واضحة 
اللتـــزام الحكومـــة بقضية النهـــوض بالمرأة 
وتقدمهـــا وامتدادا لجهود تبنتهـــا على كافة 
أوضاع  لتحســـين  والسياسات  المســـتويات 
المـــرأة عن طريـــق توفير الفـــرص المتكافئة 
مـــع الرجل بما يكفل المســـاواة فـــي الحقوق 
والواجبات واالســـتفادة من مختلف الخدمات 
المقدمة من قبل الدولة في المجاالت التعليمية 

والصحية، واالجتماعية والثقافية وغيرها.
وأكـــدت المعولية أن خطوة تشـــكيل هذه 
اللجنـــة تعكـــس قناعـــة المســـؤولين بوزارة 
التنميـــة االجتماعيـــة بأهميـــة أن تكون هناك 
اســـتراتيجية للمرأة العمانية تساند في رسم 
ووضع الخطوط العريضة لمتطلبات التطوير 
والتعديل التي ســـيرتكز عليهـــا العمل المقبل 
في وضع خطة عمل وطنية للمرأة الســـتكمال 

مسيرة تقدم الرؤية المستقبلية لها.
للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة حديثة أن معدل 
االنتحار في اليونان زاد بنسبة 
الثلث منذ بدأت أثينا بتطبيق 
إجراءات التقشف الصارمة في 

يونيو 2011 إثر أزمة الديون.

◄ أعلن مكتب اإلحصاء االحتادي 
في أملانيا أن نحو ثلث العائالت في 

أملانيا لها جذور أجنبية، وأن أحد 
األبوين على األقل في تلك العائالت 

حصل على اجلنسية األملانية أو 
من العائدين إلى أملانيا بعد انهيار 

االحتاد السوفيتي السابق أو 
يحمل جنسية أجنبية.

◄ حقق طهاة املطاعم التابعة 
لبلدية إسطنبول، 4 ميداليات 

ذهبية و10 ميداليات فضية، في 
مسابقة ”فن الطهو“، التي تقام 

ضمن فعاليات ”معرض إسطنبول 
الثالث عشر. الدولي لفن الطهو“ 

◄ قال وزير الصحة اإليراني: 
إن اإليرانيني يواجهون خطر 
قصر القامة بسبب قلة تناول 

األلبان. مضيفا أن ”قصر القامة 
أحد األعراض التي تهدد املجتمع 

اإليراني“. 

◄ تنظم مؤسسة املرأة اجلديدة، 
في مصر مؤمترا صحفّيا إلطالق 
أول دراسة عن تقدير قيمة العمل 
املنزلي غير املدفوع للنساء، وذلك 
يوم الثالثاء املوافق لـ 10 فبراير.

◄ افتتحت منظمة "سيريا ريليف" 
في مدينة حلب السورية مشروعا، 

يقدم العناية لألطفال املتضررين 
نفسًيا من احلرب الدائرة في البالد 

منذ أكثر من 3 أعوام.

باختصار

} الريــاض - ارتفعت نســـبة المســـتجيبين 
للمشـــورة الطبية في برنامج الزواج الصحي 
في الســـعودية، الذين لم يتموا إجراءات عقد 

النكاح بسبب عدم التوافق، إلى 60 بالمئة.
وقـــال مدير عـــام اإلدارة العامـــة لمكافحة 
األمـــراض الوراثية والمزمنـــة الدكتور محمد 
صعيدي: إن إجمالي من تم فحصهم طبيا قبل 
الزواج بلغوا ثالثة ماليين شـــخص، موضحا 
أن حـــاالت التراجع عن الزواج الذي ســـجلها 
البرنامـــج تعود إلـــى التفهم الكبيـــر وارتفاع 

نسبة الوعي لدى المجتمع.
وأوضح أن وزارة الصحة تقوم بالكشـــف، 
من خالل برنامج الزواج الصحي، على خمسة 
أمراض، جميعها مشمولة بالفحص، وتتضمن 
األنيميا المنجلية والثالسيميا والتهاب الكبد 
”ب“ و“ج“، باإلضافـــة إلـــى نقـــص المناعـــة 

المكتسب.
وأوضـــح صعيـــدي أن برنامـــج الـــزواج 
الصحي يستقبل في العام الواحد من 270 إلى 

300 ألف شخص.
 وأشـــار البرنامج إلى أن هذه النسبة، في 
بدايـــة عمله قبل 10 ســـنوات، كانت ال تتجاوز 
8 بالمئة، وارتفعت تدريجيا ســـنة بعد أخرى، 
وكشـــفت وزارة الصحة في بيانها المســـجل 
علـــى الرابـــط اإللكتروني بينهـــا وبين وزارة 
العـــدل، أن برنامج الـــزواج الصحي الذي تم 
إطالقـــه مؤخـــرا يهتم بالوقاية مـــن األمراض 
الوراثيـــة لحمايـــة األطفال مـــن اإلصابة بها، 
مفيدة بأنه تم فحص نحو 3 ماليين و250 ألف 

شخص في إطار هذا البرنامج.
وبينت الوزارة أنه تم توزيع مراكز فحص 
ما قبل الزواج، المعتمدة من قبلها، في جميع 
مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها لتسهيل 

وصول السكان إليها.
ومـــن جانبه أعلـــن األمين العـــام لمجلس 
الخدمات الصحية، يعقـــوب المزروع، مؤخرا 

أن وزارة الصحـــة نســـقت مـــع وزارة العـــدل 
حول عدم قبول أي شهادات من خارج برنامج 
الـــزواج الصحـــي، وأن الوزارتيـــن ارتبطتـــا 
إلكترونيا للتأكد من عمل الفحوص المطلوبة 

ورصد حاالت عدم التوافق.
وتجـــدر االشـــارة إلـــى أن المقبليـــن على 
الزواج في الســـعودية يخضعـــون ابتداء من 
مطلـــع العـــام 2008 لفحص طبي قبـــل الزواج 
يتضمن تقريـــرا يفيد خلوهم من مرض اإليدز 
وفيـــروس الكبد الوبائي حتـــى يمكن لمأذون 

الزواج عقد قرانهم.
كمـــا أشـــار الدكتور محمد صعيـــدي، إلى 
أن المملكة العربية الســـعودية تسعى لتكون 
أنموذجـــا عالميا يحتذى فـــي تطبيق برنامج 
الـــزواج الصحـــي وتكوين مجتمع خـــاٍل من 
األمراض الوراثيـــة، حيث صدرت التوجيهات 
بإلزاميـــة تطبيق فحص ما قبـــل الزواج على 
جميع المقبليـــن على الـــزواج، وذلك لضمان 
سالمة األسرة والمحافظة على سالمة األجيال 

من األمراض المعدية.
نســـبة  إن  قائـــال:  صعيـــدي  وأضـــاف 
المســـتجيبين للمشـــورة الطبية فـــي برنامج 
الزواج الصحي، الذين لم يتموا إجراءات عقد 
النكاح بســـبب عدم التوافـــق، ارتفعت من 9.2 
بالمئـــة إلى 60 بالمئة، فيما بلغ إجمالي من تم 

فحصهم طبيا قبل الزواج 3 مليون شخص.
وأكـــد الدكتور محمد صعيـــدي أن حاالت 
التراجع عـــن الزواج التي ســـجلها البرنامج 
تعود إلى التفهم الكبير وارتفاع نسبة الوعي 
لـــدى المجتمـــع، مؤكـــدا أن برنامـــج الزواج 
الصحي يستقبل في العام الواحد من 270 إلى 

300 ألف شخص.
ويؤكـــد قـــرار مجلـــس الـــوزراء إلزاميـــة 
الفحص الطبي قبل الزواج مع ترك حرية إتمام 
الزواج بصرف النظـــر عن نتيجة الفحص مع 
إجراء حمالت توعيـــة للمواطنين حول فوائد 

هذا الفحص.
وقال مدير مستشـــفى الوالدة واألطفال في 
مكـــة المكرمة الدكتور أنس ســـدايو ”إن مركز 
فحـــص ما قبـــل الزواج يشـــهد إقبـــاال كبيرا، 
حيـــث يتم فيه اســـتقبال جميـــع الحاالت من 
الســـعوديين وغير السعوديين، باإلضافة إلى 

الحاالت المحالة من الجهات الحكومية“.

كما أكدت رئيســـة المركز ومنسقة برنامج 
الزواج الصحـــي بصحة العاصمة المقدســـة 
الدكتـــورة هـــدى فلمبـــان أن برنامـــج الزواج 
الصحـــي، برنامـــج وطني مجتمعـــي توعوي 
ووقائـــي يهـــدف إلى الحد من انتشـــار بعض 
األمـــراض والتقليـــل من األعبـــاء المالية على 
األســـرة والمجتمع، عندما يولـــد طفل مصابا 
بأحد األمراض الوراثية، كما يهدف إلى تجنب 
المشـــاكل االجتماعية والنفســـية في األســـر، 
باإلضافـــة إلى نشـــر الوعي بمفهـــوم الزواج 

الصحي الشامل.
وأوضحت الدكتورة هدى أن ”مهمة عيادات 
المشورة هي تقديم النصائح الطبية للعرسان 
في حال كانت النتيجة إيجابية، حيث نوضح 
إفهامهم بالتدرج بأن أحدهم يعاني من أمراض 
سواء أكانت وراثية أم معدية، كما نوضح لهم 
العواقب في حال أرادوا إتمام الزواج والطرق 
التي يتوجـــب عليهم اتباعهـــا لتجنب الكثير 
من المخاطر مســـتقبال“، وبينـــت أنه في حال 
كان أحـــد العرســـان مصابا بفايـــروس نقص 
المناعة المكتســـب (اإليدز) ال يمنح الشـــهادة 

مـــن خالل عيـــادة المشـــورة، مشـــيرة إلى أن 
شـــهادة الفحص تعـــد وثيقة رســـمية واجب 
إبرازها لمأذون األنكحة الســـتكمال إجراءات 

عقد النكاح.
وصـــرح الدكتور أيمـــن الســـليمان، عالم 
أبحاث ومستشـــار وراثي بمستشـــفي الملك 
فيصل التخصصي قائال ”نطمح إلى أن تكون 
االســـتجابة 100 بالمئـــة في المســـتقبل بإذن 

الله“.
  وأوضـــح تأثير زواج األقـــارب في زيادة 
معدالت األمراض الوراثية قائال ”كل شـــخص 
يحمل من 5 إلـــى 10 أمراض وراثية، وبالتالي 

تزيد هذه النسبة بزيادة زيجات األقارب“.
وأكـــد مدير مركـــز أمراض الـــدم الوراثية 
باإلحساء الدكتور أحمد السليمان أنه ”ال مانع 
من زواج األقارب في األســـر السليمة“، مشيرا 
إلـــى أن ”فحص الزواج أصبح جزءا من ثقافة 

المجتمع“.
وفي السياق ذاته أوضح استشاري الطب 
النفســـي الدكتـــور أحمد حافـــظ أن األمراض 
النفسية تدخل في األمراض الوراثية، فالعامل 

الوراثي يلعب دورا كبيرا في بعضها بِنَســـب 
متفاوتة، وأكثر األمراض االضطراب الوجداني 
ثنائي القطـــب ”االكتئاب والهـــوس الدوري“ 
واالكتئـــاب المتكـــرر والمزمـــن، واالنفصـــام 
العقلي، وهي أكثر ثالثة أمراض يلعب العامل 
الوراثـــي دورا كبيرا فيهـــا، وأوصى من يقدم 
على الـــزواج من عائلة فيها هذا المرض بعدم 
الـــزواج منها، ألن احتمالية ظهور المرض في 

األبناء تكون كبيرة.
وشدد على أهمية التأهيل النفسي، وإقامة 
الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج نظرا 
إلـــى زيادة معدالت نســـب الطـــالق، التي تتم 

معظمها في السنة األولى.

[ تزايد الوعي بأهمية فحص ما قبل الزواج يقلص نسبة زيجات األقارب [ برنامج توعوي ووقائي يقلل من األعباء المالية على األسرة
يهدف برنامج الزواج الصحي الذي مت إطالقه في الســــــعودية إلى احلد من انتشــــــار بعض 
أمراض الدم الوراثية واملعدية، التي يتســــــبب فيها زواج األقارب، باإلضافة إلى التقليل من 
األعباء املالية الناجتة عن عالج املصابني، وتقليل الضغط على املؤسســــــات الصحية وبنوك 

الدم وجتنب املشاكل االجتماعية والنفسية لألسر التي يعاني أطفالها.

موضة

}  تعود حقيبـــة الظهر بقوة في عام 
2015 لتمنـــح المـــرأة إطاللة عصرية 

أنيقة تستلهم روح التسعينات. 
أن  وأوضحـــت مجلـــة ”بريغيت“ 
حقيبـــة الظهر تطل هـــذا العام بوجه 
جديد أكثـــر أناقة وفخامة، حيث أنها 
تأتـــي مصنوعة من الجلـــد الطبيعي 
الفاخر أو االصطناعي، بدال من القطن 

أو مادة البولي أميد.
هـــذا  الظهـــر  حقيبـــة  وتكتســـي 
العام باأللوان المطفأة، مثل األســـود 
والرمادي والجملي والشـــفاف، بينما 
تزدان ببعـــض عناصـــر الزينة، مثل 
والحليـــات  األهـــداب 

المعدنية. 
وإلـــى جانـــب 
حملهـــا  طريقـــة 
التقليدية على 
الظهـــر، يمكن 
أيضا حمل 
لحقيبـــة  ا
على الكتف 
أو مـــن 
لمقبض  ا
في اليد.

حقيبة الظهر تعود 

بقوة في 2015

ي
تزدان ببعـــض عناصـــر الزينة، مثل 
والحليـــات  األهـــداب 

المعدنية.
وإلـــى جانـــب 
حملهـــا  طريقـــة 
التقليدية على 
الظهـــر، يمكن 
أيضا حمل 
لحقيبـــة  ا
على الكتف 
أو مـــن 
لمقبض  ا
في اليد.

نســـبة املســـتجيبني للمشـــورة 

الـــزواج  برنامـــج  فـــي  الطبيـــة 

الصحي، ارتفعت من 9.2 باملئة 

إلى 60 باملئة

◄

االلتزام بقضية النهوض باملرأة 

الفـــرص  توفيـــر  طريـــق  عـــن 

املتكافئة مـــع الرجل بما يكفل 

املساواة في الحقوق والواجبات

◄

املــقــبــلــون عــلــى الـــــــزواج في 

من  ابتداء  يخضعون  السعودية 

مطلع العام 2008 لفحص طبي 

قبل الزواج

◄

فحص الزواج أصبح جزءا من ثقافة المجتمع

المرأة العمانية تثبت تميزها في شتى المجاالت

فحص الزواج يواجه المشاكل النفسية واإلجتماعية في السعودية

من أفضل العطور التي يمكـــن وضعها بعد التمارين الرياضية تلك 

التـــي تحتوي علـــى زهور الالفندر، فهي تســـاعد على االســـترخاء عن 

طريق خفض مستويات الكورتيزول املعروف بهرمون التوتر.

أكد مركز حماية املستهلك في أملانيا أن السكر البني ليس أفضل 

للصحة من الســـكر األبيض، حيث أن محتوى الطاقة فيهما متساو، 

لذا فإن تفضيل أحدهما عن اآلخر يعتبر مسألة ذوق محضة.

أظهـــرت دراســـة هولنديـــة حديثـــة أن تناول البيـــض يمكن أن 

يجعل اإلنســـان أكثر كرما، فحمض التربتوفان األميني املوجود 

في البيض بإمكانه تغيير السلوك إلى األفضل.

ُّ
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◄ أعلنت إدارة نادي ليفربول سابع 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم أنها 

جنحت في متديد عقد صانع ألعاب 
الفريق، الدولي البرازيلي فيليبي 
كوتينيو والذي ينتهي عام ٢٠١٨.

◄ أكد نادي كوينز بارك رينجرز 
صاحب املركز التاسع عشر قبل 
األخير في الدوري اإلنكليزي أن 

املدرب هاري ريدناب قدم استقالته 
ألنه سيخضع لعملية جراجية في 

الركبة في وقت قريب.

◄ أصبح غوارديوال مدرب بايرن 
ميونخ حائرا فيما يتعلق مبستقبله 

بعد نهاية عقده مع البافاري في 
صيف ٢٠١٦. ولم يجدد األسباني 
عقده مع النادي األملاني، وتشير 

التقارير الصحفية األملانية إلى عدم 
وجود أي مفاوضات تتعلق بذلك.

◄ يستعد داني ألفيس العب 
برشلونة األسباني للرحيل خالل 

الصيف املقبل، ألن النادي لم يقدم 
له عقدا جديدا حتى اآلن. يذكر أن 
ألفيس قد شارك في ٢٤ مباراة مع 

نادي برشلونة، خالل منافسات 
املوسم احلالي.

◄ تقرر بشكل نهائي أن يخوض 
نادي ليغا وارسو البولندي مباراة 

العودة لدور الـ٣٢ من بطولة الدوري 
األوروبي دون جمهور بعد أن مت 

رفض االستئناف الذي تقدم به 
للمحكمة الرياضية الدولية ضد 

العقوبة املوقعة عليه.

◄ تركت إقالة خافيير أغيري من 
تدريب اليابان انطباعات سيئة 
في نفوس الالعبني، حيث شعر 
الكثيرون منهم باألسف إلقالته، 

بسبب ذكر اسمه في حتقيق بشأن 
التالعب بنتيجة مباراة في أسبانيا.

صفقة شورله تكشف خبرة مورينيو في أسواق الالعبين
[ الفرق اإلنكليزية تنفق 172 مليون يورو خالل االنتقاالت الشتوية

} لنــدن - جنحـــت إدارة نادي فولفســـبورغ 
األملاني في كســـب ود املهاجم أندري شـــورله 
مقابـــل 29 مليـــون يـــورو، في صفقـــة فاجأت 
كثيرين بقيمتها أكثر من مفاجأة خروج الالعب 
األملاني من تشيلســـي، ألن األخيـــر لم ينل ثقة 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منذ التحاقه 
بالنـــادي اللندني خالل الفتـــرة الثانية. وتعد 
صفقة شـــورله أكثر الصفقات عمقا في ســـوق 
االنتقـــاالت الشـــتوية، فهي تعطـــي الكثير من 

اإلشارات والدروس. 
فصحيـــح أن مورينيو ليـــس الرجل الذي 
يفاوض ويبيع، لكنه من الواضح أنه من يقرر، 
فانتقاد شـــورله وصالح بدأ منذ شهر أكتوبر 
املاضـــي انتهى برحيلهما، كذلك كان احلال مع 
لوكاكـــو وصامويل إيتـــو وآخرين ممن دخلوا 

معه في خالفات.
يبدو أن جرح ريال مدريد مستمر مع جوزيه 
مورينيو حتى اآلن، فاملدرب البرتغالي يتجنب 
بشـــكل واضح أي مشكلة تبقى في الدكة، حيث 
يتخلص منهـــا دون أي تردد، ألنه ما زال يذكر 
ما جرى مع إيكر كاسياس وسيرجيو راموس. 
القصـــة بدأت بعدم إبقاء مـــن يعانده ويحاربه 
عالنية مثل لوكاكـــو، أو العب قد يطلب اللعب 
أساســـيا مثـــل فرانـــك المبارد، أو شـــخص ال 

يعجبه في التدريبات مثل أشلي كول. 
مورينيـــو يؤمن بســـلوك الالعبـــني أيضا، 
فالتســـريبات تتحدث عن أن مشـــكلة شـــورله 
وصـــالح كانـــت فـــي التدريبات وليســـت في 
امللعـــب، كانـــت بعدم إظهـــار احلمـــاس الذي 
يفضلـــه ”السبيشـــل وان“، وبالتالي هو أصر 
على هـــذا املبـــدأ، وفـــي نفس الوقـــت جتنب 

القنابل املوقوتة.
ويقـــوم تشيلســـي بتحصيل مبالـــغ مالية 
كبيـــرة من خـــالل التفريط في العبيه، شـــورله 
ودي بروين ولوكاكو الذين عادوا مببالغ مالية 
كبيـــرة للنادي، وهـــذا عكس عقليـــة ”البلوز“ 

الســـابقة التـــي تكونـــت مـــع وصـــول رومان 
أبراموفيتش عام 2003. فقد ظهر حتســـن كبير 
جدا في النادي اللندني على مســـتوى اإلدارة 
الرياضيـــة، ولعل حتقيق النـــادي لألرباح في 
املوســـم املاضي لم يكن صدفة، كما أن جناحه 
في خفض نســـبة ميزانية األجور من امليزانية 
الكليـــة هـــو إجنـــاز آخـــر، واألداء في ســـوق 
االنتقاالت من حيث اســـتقطاب العبني بجودة 
عالية وقدرة على خدمة الفريق لســـنوات، لهو 

مؤشر ثالث مهم جدا.
ليس بســـبب شـــورله، بل بســـبب مسيرة 
كاملـــة منـــذ أحـــرز دوري أبطـــال أوروبا مع 
بورتـــو، فالبرتغالي ال مينح فرصة لالعب غير 
جاهز، تكرر ذلك مع ريال مدريد وتشيلسي في 
الفترتـــني، في حـــني جنا أوســـكار وأزبلكويتا 
وهازارد ألنهم نضجوا قبل وصوله. هذا الكالم 
ال ينطبق على شـــورله، ألنه العب بخبرة كبيرة 
بغض النظر عن سنه، فهو فائز ومساهم بلقب 
كأس العالم 2014، بل ينطبق أكثر على لوكاكو 
ومحمـــد صـــالح، ومن قبـــل كان هنـــاك نفس 
احلـــال في ريـــال مدريد وإنتر ميـــالن. ويبدو 
أداء مورينيـــو مع املواهب الشـــابة الهجومية 

في خط الوســـط والهجوم غير مقنع، لكنه مع 
الدفاع يصبح حالة أخرى، خصوصا مع تقدمي 

رافائيل فاران وحاليا زوما للبلوز.
في الطـــرف املقابل غاب فولفســـبورغ عن 
الواجهـــة بعد أن فاز بلقب الدوري، لكنه يعمل 
بجد خـــالل الفتـــرة األخيرة، فقام باســـتقدام 
أســـماء ليســـت بالقليلة وكانت مطلوبة لفرق 
كبرى مثل لويس غوستافو وكيفن دي بروين، 

وختمها اآلن بأندري شورله. 
ومع تذكر قوة النـــادي املالية ودمجها مع 
جودة العبـــني آخرين متواجديـــن، اصطادهم 
فولفســـبورغ بصمت أمثال ريكاردو رودريغيز 
وإيفان بيرســـيتش، فإن عودة النادي األملاني 
إلى الواجهة واالســـتقرار هناك تبدو مســـألة 
وقت ال أكثر، وعلى الثالثي شـــالكه وليفركوزن 

ودورمتوند احلذر منها. 
وتعلـــم فولفســـبورغ مـــن أخطائـــه التي 
ارتكبهـــا بعـــد وصوله إلـــى القمـــة في عصر 
دجيكو وغرافيتي، ومع حتسن أوضاعه املالية 
واســـتقراره في البطوالت األوروبية وتوقعات 
بتعاقده مع مدرب جديد، املوسم املقبل، يصبح 
من املنطقي توقع حتســـن كبير فـــي أدائه مع 

هذه العقليـــة التي تبدو إيجابية. وأنفقت فرق 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم 172 مليون 
يورو لشـــراء الالعبـــني في ســـوق االنتقاالت 

الشتوية الذي أقفل االثنني املاضي. 
وحســـب ما ذكـــرت وســـائل اإلعـــالم فإن 
مجمـــوع مـــا أنفقتـــه األنديـــة اإلنكليزية هذا 
املوسم وصل إلى 1.2 مليار يورو بعد أن كانت 
األكثر نشـــاطا فـــي فترة االنتقـــاالت الصيفية 
قبيل انطالق املوســـم. ويذكر أن أندية النخبة 
في إنكلترا أبرمت صفقات في اليوم األخير من 
امليركاتو وصلت قيمتها إلـــى 60 مليون يورو 
مقابـــل 45 مليـــون يورو في اليـــوم األخير من 

الفترة ذاتها في العام املاضي. 
وحصـــل تشيلســـي متصدر الـــدوري على 
خدمـــات الكولومبـــي خـــوان كـــوادرادو مـــن 
فيورنتينا اإليطالي في صفقة قدرتها الصحف 
اإلنكليزية بنحو 31 مليـــون يورو. لكن األرقام 
احلاليـــة ال تـــزال بعيـــدة متاما عـــن تلك التي 
حتققت في ينايـــر 2011 والتي وصلت إلى 300 
مليون يورو، متضمنة صفقة انتقال األسباني 
فرنانـــدو توريـــس من ليفربول إلى تشيلســـي 

مقابل 66 مليونا.

} جدة (الســعودية) - جترى اليوم اخلميس 
ثـــالث مباريات في غاية القـــوة واإلثارة حيث 
يســـتضيف جنران نظيره النصـــر على ملعب 
األخدود، ويحل األهلي ضيفا ثقيال على هجر 
مبلعـــب األميـــر عبدالله بن جلـــوي الرياضية 
ويواجـــه اخلليج نظيره الشـــباب على ملعب 

األمير محمد بن فهد. 
وترجـــع قـــوة مباريات اليـــوم إلى خوض 
فرق املقدمة الثالثة النصر واألهلي والشـــباب 
مبارياتهـــم بهدف وحيد وهـــو الفوز. ويتطلع 
النصـــر إلى حصد النقـــاط الثالث عندما يحل 
ضيفا ثقيال على جنـــران، وتعتبر نتيجة هذا 
اللقـــاء مهمة لكال الفريقني رغم تباين الطموح 

بينهما. 
ويريـــد النصر الفـــوز باملبـــاراة لالبتعاد 
فـــي الصـــدارة أكثر فأكثر بينمـــا يريد األهلي 
والشباب الفوز مبباراتيهما، انتظارا لسقوط 
النصر فـــي أي مباراة مقبلـــة، لتقليص فارق 

النقاط بينهم وبينه. 
وانتهـــت مباريات الذهـــاب لصالح الفرق 
املتصدرة حيث فـــاز النصر على جنران 4 – 1 
وفـــاز األهلي على هجر 6-1 وتغلب الشـــباب 

علـــى اخلليج بهدفـــني نظيفني. وتشـــير هذه 
النتائج إلى أن فرق النصر واألهلي والشباب 
مرشـــحون بقوة للفـــوز باملباريـــات لكن فرق 
جنـــران وهجر واخلليج يســـعون إلى حتقيق 
أولى مفاجآت الـــدور الثاني للدوري بتحقيق 
نتيجـــة إيجابية ســـواء بالتعـــادل أو خطف 

الفوز. 
ويأمل هجر في مواصلـــة عروضه القوية 
ونتائجه اإليجابية عندما يســـتضيف األهلي 
في مباراة مهمة لكال الفريقني اللذين يشتركان 

في الرغبة ويختلفان في الطموح. 
ويبحث الشـــباب عن بداية قوية يستعيد 
مـــن خاللهـــا توازنه عندمـــا يالقـــي اخلليج 
في مبـــاراة مهمة لـــكال الطرفني رغـــم تفاوت 

الطموحات بينهمـــا. فاخلليج صاحب األرض 
واجلمهور يسعى إلى حتقيق نتيجة إيجابية 
تبعده عن مراكز املؤخرة في الوقت الذي ينشد 
فيه الشـــباب النقاط الثالث التي ســـتبقيه في 

املنافسة على اللقب.
ويعـــود الدوري الســـعودي املمتـــاز لكرة 
القدم إلى استئناف نشـــاطه من جديد، بعدما 
توقـــف ملا يقـــارب الشـــهر ونصف   بســـبب 
مشـــاركة املنتخب الســـعودي في بطولة كأس 
أمم آســـيا 2015 التـــي أقيمـــت في أســـتراليا 
مؤخرا. وتقام مباريات اجلولة الرابعة عشرة 
من الدوري الســـعودي على امتداد أربعة أيام 

”اخلميس واجلمعة والسبت واألحد“. 
وتقام مباراتان غدا اجلمعة، األولى يواجه 
فيهـــا فريق الفتح نظيره االحتـــاد على ملعب 
مينة األميـــر عبداللـــه بن جلـــوي الرياضية، 
والثانية جتمـــع بني فريقي الهالل والشـــعلة 

على ملعب األمير فيصل بن فهد. 
وتدور يوم الســـبت املقبـــل مباراة وحيدة 
يســـتضيف خاللهـــا فريـــق الرائـــد نظيـــره 
الفيصلـــي علـــى ملعـــب مدينة امللـــك عبدالله 
بن عبدالعزيـــز الرياضية. وتختتـــم مباريات 
اجلولة الرابعة عشـــرة يوم األحد املقبل عندما 
يحل العروبة ضيفـــا على التعاون على ملعب 

مدينة امللك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.
ويتصـــدر فريـــق النصـــر جـــدول ترتيب 
الـــدوري برصيـــد 34 نقطة ويأتـــي األهلي في 
املركز الثاني برصيد 29 نقطة ويحتل الشباب 
املركـــز الثالـــث برصيد 27 نقطـــة والهالل في 
املركز الرابع برصيـــد 25 نقطة ثم احتاد جدة 
في املركـــز اخلامس برصيـــد 23 نقطة ويأتي 
الفيصلي في املركز الســـادس برصيد 18 نقطة 

ثم هجر في املركز السابع برصيد 17 نقطه. 
ويحتل نادي التعاون املركز الثامن برصيد 
15 نقطة ثم جنران في املركز التاســـع برصيد 
14 نقطـــة ثم الفتح في املركز العاشـــر برصيد 

13 نقطة. 
وميتلك العروبة عشـــر نقـــاط وضعته في 
املركز احلادي عشـــر بفارق نقطتني عن الرائد 
متذيـــل الترتيب فيما ميتلـــك اخلليج صاحب 
املركـــز الثاني عشـــر نفـــس عدد نقـــاط نادي 
العروبة، بينما ميتلك نادي الشعلة تسع نقاط 
فقط بفارق نقطة واحدة عن الرائد الذي ميتلك 

ثماني نقاط فقط.

غربال مورينيو يلحق شورله بفرانك المبارد وأشلي كول

الشباب يبحث استعادة توازنه للبقاء في دائرة الصراع

تخلى نادي تشيلســــــي عن أســــــماء تعتبر 
أسطورية بالنسبة إليه، مثل فرانك المبارد 
وأشــــــلي كول، كما أنه استغنى عن لوكاكو 
وانتدب دروغبا ولويك رميي، لتصل عملية 
ــــــي يجريها الفريق حتت  إعادة الهيكلة الت
ــــــى تغيير الفريق  ــــــادة جوزيه مورينيو إل قي

بأكمله.

صفقـــة األملانـــي شـــورله تعـــد 

أكثـــر الصفقات عمقا في ســـوق 

االنتقاالت الشتوية، فهي تعطي 

الكثير من الدروس

◄

الترتيب  جــدول  يتصدر  النصر 

ويـــأتـــي  نــقــطــة   34 بـــرصـــيـــد 

نقطة،   29 برصيد  ثانيا  األهلي 

والشباب ثالثا برصيد 27 نقطة

◄

رياضة

صراع ثالثي ناري في قمة الدوري السعودي

«محمد صالح العب يافع ولديه قدرة وخبرة سابقة سوف تضاف 

إلى الفريق، فهو يلعب على اليمني واليسار. شخصيا أتطلع إلى 

رؤيته مع املجموعة». 

فيتشينزو مونتيال 
املدير الفني الشاب لنادي فيورنتينا

«لينـــون مـــن نوعية الالعبـــني الذين يتطلعون إلـــى مثل تلك 

املباريـــات، والبداية بديربي «امليرسيســـايد» ضـــد ليفربول 

الذي سيكون أمرا مثيرا لالهتمام له ولنا أيضا». 

روبيرتو مارتينيز 
املدير الفني لنادي إيفرتون

«لقد تدربت مع أليغري في كالياري ثم كنا سويا في ميالن 

وهـــذه هي املرة الثالثة هنا في تورينـــو، لذلك أريد القيام 

بعمل جيد ألجله وألجل يوفنتوس بالتأكيد». 

أليساندرو ماتري 
العب فريق يوفنتوس

متفرقات

◄ رأى األملاني توماس باخ، رئيس 
اللجنة األوملبية الدولية، أن هناك مصلحة 
مشتركة بني جلنته واالحتاد الدولي لكرة 
القدم في عدم تضارب مونديال 2022 لكرة 
القدم مع األلعاب األوملبية الشتوية. وقال 

باخ على هامش بطولة 
العالم للتزلج اآللبي في 

بيفر كريك في كولورادو 
في الواليات املتحدة 

”نناقش مع فيفا 
هذه املسألة منذ 
وقت طويل ومن 

املصلحة املشتركة 
للجنة األوملبية 

الدولية وفيفا أال 
يحصل تضارب بني 

احلدثني“.

◄ خسر األسباني فيرناندو فيرداسكو، 
أبرز املرشحني للفوز ببطولة األكوادور 

املفتوحة للتنس، في الدور األول ملنافسات 
الزوجي من نفس البطولة برفقة مواطنه 

سيرجيو بيريز أمام األملانيني جيرو 
كريتشمر وألكسندر ستاشكو. وتغلب 

األرجنتيني رينزو أوليبو على الروسي 
إيفجيني دونكسكوي، كما فاز النمساوي 

جيرارلد ميلزير على مواطنه أندرياس 
هايدير ماورير. وعبر 

أيضا الصربي 
دوسان الجوفيتش 

إلى الدور الثاني من 
البطولة عقب جتاوزه 

اإليطالي لوكا فاني. 
وانتصر نيكوالس 

غاري العب 
تشيلي الصاعد 

على األكوادوري 
جونزالو اسكوبار. 

◄ أقر االحتاد الدولي ”فيفا“ إيقاف حامت 
بن عرفة عن اللعب لفريقه نيس الفرنسي، 

وذلك خلرقه القواعد التي َتنص على 
عدم جواز لعبه ألكثر من ناديني خالل 

موسم واحد. وكان بن عرفة قد انضم إلى 
صفوف نيس في يناير ليكون ثالث فريق 
له بعد نيوكاسل وهال سيتي، مما جعل 

الفيفا يقرر إيقافه، وهو 
ما جعل الفرنسي صاحب 
األصول التونسية يعيش 

حالة من احلزن. وعلق 
بن عرفة على القرار 

قائال ”اليوم، 
انتهت عالقتي 

مع نيس. 
ولكن هذا ال 
يعني أنني 

انتهيت متاما 
من كرة القدم“.

◄ انتقد األمير علي بن حسني، رئيس 
االحتاد األردني لكرة القدم، ما أسماها 

بـ“ثقافة التخويف“ داخل أروقة االحتاد 
الدولي للعبة، ودعا السويسري جوزيف 

بالتر إلى ”مناظرة عامة“. وكان األمير 
علي، املرشح لرئاسة االحتاد الدولي 

للعبة في االنتخابات املقررة في 29 مايو 
املقبل، يتحدث خالل مؤمتر صحفي أقيم 

في لندن لإلعالن عن انطالق حملته، حيث 
يتنافس مع بالتر نفسه والبرتغالي لويس 

فيغو ومايكل فان براغ رئيس االحتاد 
الهولندي. وأكد األمير أنه ال 

يفتقد الدعم من قبل 
االحتاد اآلسيوي للعبة 

في حملته لترؤس 
املنظومة الدولية علما 

أن الشيخ سلمان بن 
إبراهيم رئيس االحتاد 

القاري أكد دعمه 
لبالتر.
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◄ عاد روبن لوبيز للعب مع بورتالند 
تريل بليزرز بعد غياب طويل بسبب 

اإلصابة ليقود الفريق للفوز على يوتا 
جاز 103-102.وغاب لوبيز لفترة دامت 

23 مباراة بسبب إصابته بكسر في 
يده إال أنه سجل 11 نقطة 
واستحوذ على ست كرات 

مرتدة في غضون 25 دقيقة 
من هذه املباراة. وهذا هو 
االنتصار رقم 20 للفريق 

هذا املوسم مقابل 
ست هزائم. وفاز 

غولدن ستيت على 
سكرامنتو كينغز 

121-96 بفضل 
تسجيل ستيفن 

كوري 23 نقطة.
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مراد باحلاج عامرة

الغريبـــة  القـــرارات  تتواصـــل   - تونــس   {
والقاســـية من رئيس االحتـــاد األفريقي جتاه 
عرب القـــارة الســـمراء، حيث كانـــت امتدادا 
لقراراتـــه الســـابقة وقد ســـجلت بدايتها ضد 
الذي  املارد األفريقي منتخب الفراعنة ”مصر“ 
جعله يلعـــب دون حضـــور جماهيـــره خارج 
أرضـــه، بعدها جاء الدور على املغرب في املرة 
الثانية بسبب اعتذاره عن استضافة البطولة 
األفريقية رغم واقعية األسباب (إيبوال). وهذه 
املـــرة جـــاءت القـــرارات ضد تونس بســـبب 

فضائح مجامالت دول اجلوار له. 
والغريـــب أن االحتـــادات العربية صامتة 
دون أي رد جتاهه، ال يوجد شـــيء غير أن يتم 
تهديدهه بانســـحاب االحتـــادات العربية من 
الكاف أو يســـتقيل، وهذه االحتادات العربية 
متثل 13 احتادا رئيســـيا وتأسيســـيا للهيكل 
األفريقي الكبير، وبذلك ستكون ضربة موجعة 
لـــه وحللفائـــه وبالتالي ضمان عـــودة الهيبة 

العربية للقارة.
وفـــرض االحتـــاد األفريقـــي (كاف) بعـــد 
اجتماع اســـتثنائي للجنة احلكام في االحتاد 
القـــاري في باتا، حيث تقـــام البطولة القارية، 
عقوبـــة مالية ضد العبـــي منتخب تونس على 
خلفية األحداث التي شهدتها املباراة. وعرض 
الـــكاف في بيان له قيمة العقوبة وهي 50 ألف 
دوالر وقـــع تســـليطها علـــى العبـــي املنتخب 
التونســـي بســـبب ردة الفعل القوية ضد حكم 

املباراة والتهجم عليه إثر نهاية اللقاء. 
كمـــا أدان االحتاد ســـلوك رئيـــس االحتاد 
التونسي لكرة القدم وعضو اللجنة التنظيمية 
لـــكأس أمم أفريقيا وديع اجلـــريء الحتجاجه 
على قرارات احلكم أثناء املباراة داخل أرضية 
امللعـــب. باإلضافة إلـــى أنه تقـــرر أن يتحمل 
االحتـــاد التونســـي تكاليـــف األضـــرار التي 

حلقت بالتجهيـــزات في ملعب املباراة من قبل 
الالعبـــني. وطالب الكاف فـــي املقابل االحتاد 
التونســـي بتقدمي رســـالة اعتذار إلى االحتاد 
األفريقي التهامه له بالتحيز وافتقاده للنزاهة، 
أو مواجهة عقوبات إضافية تصل حد حرمان 
منتخـــب تونـــس من املشـــاركة فـــي املواعيد 

القارية املقبلة. 
ولـــم يعلـــق االحتـــاد التونســـي بعد على 
قرارات الـــكاف بينما وجهت وســـائل اإلعالم 
التونســـية انتقادات الذعة واتهامات بالفساد 
وطالبتـــه  حياتـــو  عيســـى  الـــكاف  لرئيـــس 
باالســـتقالة من رئاســـة االحتـــاد. وتبعا لهذا 
البيـــان فإن تونس قد حترم من املشـــاركة في 
نهائيات كأس أفريقيـــا لألمم 2017 في انتظار 
عقوبات أخـــرى ســـتتخذها الكنفيدرالية غدا 
اجلمعـــة. يذكر أن االحتاد التونســـي عقد يوم 
أمس اجتماعا طارئا للنظر في بيان ”الكاف“. 
ويذكر أيضا أن التونسي الطاهر خنتاش 
قدم صبيحـــة يوم أمـــس األربعاء اســـتقالته 
رســـميا من ”الكاف“، علـــى خلفية عدم دعوته 
حلضور االجتماع الذي عقد الثالثاء في باتا، 

باعتباره عضوا في اللجنة التأديبية. 

وفـــي ســـياق متصـــل، فقـــد قـــرر االحتاد 
األفريقي لكرة القدم إيقاف حكم مباراة تونس 
وغينيا االســـتوائية في ربـــع نهائي كأس أمم 
أفريقيا ملدة ســـتة أشـــهر وســـحبه من قائمة 
النخبة حلكام االحتاد األفريقي، بســـبب أدائه 
املتواضـــع وانحيازه املفضـــوح ملنتخب البلد 
املنظم على حســـاب املنتخب التونســـي، وهو 
ما يعـــد اعترافا ضمنيـــا بالظلـــم التحكيمي 
الذي تعرض له نســـور قرطـــاج وُحكم عليهم 
باخلروج مـــن الكأس األفريقيـــة وإنهائها في 

املركز السابع. 
وأكـــد كويســـي نيانتاكي، عضـــو االحتاد 
الغاني لكرة القدم في تصريحات صحفية، أن 
جلنـــة التحكيم باالحتاد األفريقـــي لكرة القدم 
طلبت من احلكم املوريســـي سيشورن مغادرة 
مسابقة كأس أفريقيا لألمم. وأوضح من جهة 
أخرى عضو اللجنة التنفيذية للكاف أنغورين 
موشـــارفو املكلف من االحتـــاد األفريقي بالرد 
على أســـئلة الصحفيني أن جلنة التحكيم هي 
املخولة إلقـــرار عقوبات  في حق احلكم وأنها 
لـــم تتخد أي عقوبـــة ضد هذا األخيـــر منّزها 
عيسى حياتو من تهمة االنحياز للبلد املنظم. للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

تاريخ غانا يصطدم بواقعية غينيا االستوائية
[ أفرام: في بطولة كهذه من الصعب أن تلعب مع الدولة المضيفة [ بيكر: يعجبنا التحدي ونحن متعطشون للفوز

} ماالبــو - تصطـــدم آمـــال املنتخـــب الغاني 
الطامـــح إلى إحـــراز لقبه اخلامـــس بواقعية 
غينيا االســـتوائية املضيفـــة، اليوم اخلميس، 
في نصف نهائـــي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 
فـــي ماالبـــو. وتخوض غانـــا املرشـــحة بقوة 
إلحراز اللقب األول منذ 33 عاما واخلامس في 
مسيرتها بعد 1963 و1965 و1978 و1982، الدور 

نصف النهائي خلامس مرة على التوالي. 
أما غينيا االستوائية فحققت إجنازا جديدا 
بتخطـــي ربع النهائـــي في ثاني مشـــاركة لها 
كما فعلت في نســـخة 2012 التي اســـتضافتها 
مـــع الغابون، وســـيخوض منتخـــب ”نزاالنغ“ 

جتربته األولى في املربع األخير. 
مـــن  االســـتوائية  غينيـــا  واســـتبعدت 
التصفيات إلشـــراكها العبا غيـــر مؤهل، لكنها 
عادت إلى النهائيات من الباب الواســـع لتحل 
مـــكان املغـــرب الذي طالـــب بتأجيـــل البطولة 
بســـبب الفيروس القاتـــل ”إيبـــوال“، فلم يجد 
غينيـــا  ســـوى  مضيفـــا  األفريقـــي  االحتـــاد 
االســـتوائية. والالفت أنهـــا املواجهة الدولية 
األولى بني الطرفني، إذ لم يتقابال في تصفيات 

كأس العالم أو أفريقيا سابقا.
وتصـــدرت غانا، التي حتتـــل املركز 37 في 
التصنيـــف العاملـــي، املجموعـــة الثالثة خالل 
الـــدور األول برصيـــد 6 نقـــاط متقدمـــة علـــى 
اجلزائر بفارق املواجهات املباشرة (1-0) بعد 
أن خســـرت أمام الســـنغال (1-2) وفازت على 
جنوب أفريقيا (2-1)، ثم تخطت غينيا بسهولة 
في ربع النهائي بثالثيـــة نظيفة حملت توقيع 

كريستيان اتسو (هدفان) وكويسي أبياه. 
وفـــاز منتخب ”النجوم الســـوداء“ 6 مرات 
في نصف النهائي وتعادل مرة وخســـر ثالثة، 

وسجل 14 هدفا مقابل 13 في شباكه. 
من جانبها، حلت غينيا االســـتوائية، التي 
حتتل املركز 118 فـــي التصنيف العاملي، ثانية 
فـــي املجموعة األولـــى برصيد 5 نقـــاط بفارق 
نقطتني خلف الكونغو بعد تعادلها مع األخيرة 
(1-1)، ومع بوركينا فاسو (0-0)، وفوزها على 
الغابـــون (2-0)، ثم تخطت تونـــس (2-1) بعد 
التمديد فـــي ربع النهائي في أشـــهر مباريات 

النسخة احلالية.

ويحوم الشـــك حول مشـــاركة مهاجم غانا 
جيـــان أســـامواه املصـــاب بعد اصطـــدام مع 
حـــارس غينيا نابـــي ياتارا. وتتركـــز األنظار 
علـــى حكـــم املبـــاراة الغابوني إريـــك أوتوغو 
(38 عاما) بعد األداء الســـيئ للحكم املوريسي 
راجيندرابارســـاد سيشـــورن الذي أوقف ستة 
أشهر وسحبت شـــارته للنخبة بعدما احتسب 
ركلة جـــزاء وهمية للمضيفة أمـــام تونس في 
ربع النهائي ساهمت في قلب النتيجة وخروج 

نسور قرطاج من املسابقة بشكل مثير للجدل.
وأقـــر أفـــرام غرانت مدرب غانـــا بحصول 
بعـــض األخطـــاء التحكيمية في الـــدورة لكنه 
فضـــل التركيز علـــى اســـتعدادات فريقه قائال 
”إذا ارتكـــب احلكم خطأين أو ثالثة.. ال ميكنني 
السيطرة على ذلك. أعتقد أن احلكام حتى اآلن، 

باستثناء مباراة أو اثنتني، كانوا جيدين“. 
ولـــم يكن املضيف راضيا علـــى انتقاله من 
قلعتـــه باتا حيث لم يخســـر أي مباراة دولية، 
إلى ماالبو مكان سقوطه قبل ثالث سنوات في 

ربع النهائي أمام ساحل العاج 3-0. 
ويتألـــق مع غينيا االســـتوائية حارســـها 
فيليبـــي أوفونو املشـــارك في الـــدوري نصف 
االحترافي في بالده، وكان أحد أســـباب بلوغ 

فريقه نصف النهائي.
وقـــال األرجنتينـــي اســـتبيان بيكر مدرب 
غينيا االســـتوائية ”التتويج بالبطولة سيكون 
صعبا، لكننا ســـنعمل بجهد وثبات كي نحقق 
ذلك. يعجبنا التحدي ونحن متعطشون للفوز. 
فريقنا شـــاب ولديه مســـتقبل واعد. أنا سعيد 
لدولة صغيرة مثل غينيا االســـتوائية وفخور 
مبـــا حققناه، خصوصـــا أننا دفعنـــا بالعبني 
شبان يحترفون في البطوالت الدنيا في القارة 

األوروبية“. 
أما غرانـــت فرأى أن فريقـــه ”على الطريق 
الصحيح كي يتحســـن يوما يعـــد يوم. لم تكن 
التوقعـــات مرتفعة لكن هـــذا ال يهم. في بطولة 
كهذه، من الصعب أن تلعب مع الدولة املضيفة، 

لكن كل مباراة هي مبثابة التحدي“. 
وأضاف الالعب اتســـو صاحب هدفني في 
املبـــاراة األخيـــرة ”أعتقد أنه يجـــب أن نلعب 
أفضـــل من مباراة غينيـــا. كل األمور واردة في 

كرة القدم، لكننا مستعدون ألي صعوبات“.
وقـــال املدافـــع جوناثان منســـاه إن زميله 
كريســـتيان اتســـو مهاجـــم غانـــا يســـتطيع 
أن يلعـــب دورا محوريـــا فـــي مواجهـــة دور 
األربعـــة لبطولـــة كأس أمم أفريقيا أمام غينيا 
االســـتوائية صاحبة الضيافة إذا غاب املهاجم 

أسامواه جيان بسبب اإلصابة. 

وأبلـــغ منســـاه الصحفيـــني ”كلنـــا نعرف 
ما الذي يســـتطيع اتســـو عمله. من الرائع أن 
يكون لدينا أكثر من العب يســـتطيع أن يصنع 
الفـــارق“. وتابع ”يقوم بدور مميز مع الفريق.. 
ونحـــن ســـعداء بتألقه حاليا ونثـــق في قدرته 

على مساعدة الفريق“. 
وسجل اتسو (23 عاما) هدفا رائعا ليحجز 
أبناء املدرب أفرام غرانت مكانا في دور األربعة 
بالفوز (3-0) على غينيا في ماالبو، يوم األحد، 
لكنهم قد يواجهون أصحاب األرض دون القائد 
جيان. وبعـــد تعافيه من املالريا ســـجل جيان 
هدفا متأخرا خالل مباراة اجلزائر لكنه أصيب 

في التحام مع نابي ياتارا حارس غينيا. 
وبينما حتوم شـــكوك حول مشاركة جيان 
في مباراة دور األربعـــة اليوم اخلميس يعتقد 
منساه أن اتسو -الذي يلعب في إيفرتون على 
ســـبيل اإلعارة مـــن غرميه تشيلســـي- ميكنه 
التغلب على عدم الفاعلية على مستوى األندية 

بأداء قوي مع املنتخب الوطني.

وقال ”الشـــعور يكون مختلفا حينما يلعب 
مع إيفرتون. مع املنتخب نتركه يفعل الشـــيء 

الذي يجيده ولذلك الوضع مختلف متاما“. 
وتابع ”ال يوجد هـــداف معني ملنتخب غانا 
فكلنا نســـجل متى أتيحت لنـــا الفرصة. وهذا 
شـــيء يساعدنا كثيرا“. وأكد منساه كذلك على 

الدور الكبير للقائد جيان. 
وقال ”ميلـــك جيان شـــخصية قيادية على 
أرض امللعـــب. فهو قائد الفريـــق وفي كل مرة 
ينـــزل فيها إلى امللعب يثبت أنه قائد حقيقي“. 
وتابـــع ”إنه واحد مـــن أفضـــل املهاجمني في 
أفريقيا وفي كل مرة يشـــارك فيها نحصل على 

أفضلية كبيرة“.
وقال أندري آيو العب خط وســـط املنتخب 
الغانـــي إن التحـــدي احلقيقـــي للنجـــاح في 
البطولـــة األفريقية كبيـــر. وصرح آيو قائال إن 
منتخب النجوم السوداء ينتظر حتديات قوية 
مبثابة "حياة أو موت" في هذا السباق القاري. 
وأوضح "مثـــل معظم الناس هنا، نحلم جميعا 

بأن نتـــوج باللقب. ولكن مع الـــدروس القيمة 
التي تعلمناها من مشـــاركاتنا الســـابقة، نأمل 

في أن نظل مبنطقة الواقعة". 
وأضـــاف "احللـــم ليـــس واقعـــا والواقـــع 
بالنســـبة إلينـــا هـــو أن أي فريـــق يواجهنـــا 
يسعى إلى تشكيل ضعف وأحيانا ثالثة أمثال 
الصعوبـــة التي يقدمها فـــي أي مباراة أخرى، 
وعلينا أن نكون على اســـتعداد لهذا". واعتذر 
جنوم غانا ملشـــجعي الفريق خالل التحقيقات 

بعد أزمة املونديال البرازيلي.

النجوم السوداء تتطلع إلى استعادة األمجاد األفريقية

كتيبة النسور تنتظرها عقوبات قاسية

االتحاد األفريقي يطارد عرب القارة

يتسلح منتخب غانا بالقوة والعزمية والتاريخ الجتياز حاجز البلد املضيف غينيا االستوائية، 
نحو املشهد اخلتامي لفعاليات الدورة الثالثني لكأس أمم أفريقيا.

◄ هّدد وزير الرياضة التونسي، 

صابر بوعطي، خالل تصريحات 
صحفية بالتصعيد ضد االتحاد 
األفريقي لكرة القدم، وذلك على 
خلفية قراراته األخيرة المهددة 
بعقوبات قاسية تجاه كرة القدم 

التونسية.

◄ اعتبر مدرب المنتخب الجزائري، 
كريستيان غوركيف، أن إقامة 

نهائيات كأس أمم أفريقيا 2015 
بالمغرب، كانت ستخدم مصالح 

الخضر وتضعهم في وضع أفضل 
من ذلك الذي حققوه بغينيا 

االستوائية.

◄ تدهورت العالقة بين مدرب 
منتخب تونس ومساعده ماهر 

الكنزاري، وتأكد أن ”التيار لم يعد 
يمر بينهما“، بدليل محاولة كل 

طرف تجنب اآلخر في المطار سواء 
عند مغادرة غينيا االستوائية أو 

عند العودة إلى تونس.

◄ غاب الدولي التونسي ياسين 

الشيخاوي عن الحفل السنوي 
الخاص بتكريم المتمّيزين في 

سويسرا خالل الموسم الرياضي 
2014، بسبب تأخره في العودة إلى 
لوزان بعد المشاركة في كأس أمم 

أفريقيا األخيرة.

◄ واصل اإلطار الفني لمنتخب 
الجزائر تجاهله للجناح عبدالمؤمن 

جابو، حين اعتبر أن مستواه 
الحالي ال يخّول له اللعب كأساسي 

مع منتخب الخضر.

◄ تجاوز االتحاد الجزائري لكرة 
القدم الفشل الذريع للمنتخب األول 
في موعد كأس أفريقيا 2015، حيث 

بدأ التحضير لتصفيات كأس 
أفريقيا 2017.

مالعب أفريقية 2015

األنظار تتركز على حكم املباراة 

ــو (38  ــوغ ـــك أوت الــغــابــونــي إري

للحكم  السيئ  األداء  بعد  عاما) 

املوريسي راجيندرابارساد

◄

املواجهـــة الدوليـــة األولـــى بني 

غانـــا وغينيا االســـتوائية، حيث 

لـــم يتقابال فـــي تصفيات كأس 

العالم أو أفريقيا سابقا

◄

تونـــس قد تحرم من املشـــاركة 

في نهائيات كأس أفريقيا لألمم 

2017 في انتظار عقوبات أخرى 

ستتخذها الكنفيدرالية

◄
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر األخبار المتعلقة 
بأهم األحداث وتوقيت إجراء المقابالت في 

كأس أفريقيا لكرة القدم 2015 ةةةةقةةةرياضة المتعل بار
الت في

متفرقات
◄ أكد محمد روراوة رئيس االحتاد 

اجلزائري لكرة القدم، اإلبقاء على اجلهاز 
التدريبي املساعد للمدير الفني للمنتخب 

األول الفرنسي كريستيان غوركيف. 
وقال روراوة ”سنواصل بنفس الفريق 

وبنفس اجلهاز الفني من أجل التحضير 
للبطوالت املقبلة“. وكان غوركيف قد 
صرح خالل مؤمتر صحفي في وقت 

سابق بأنه راض على عمل مساعديه وال 
يرى احلاجة إلى جلب مدربني آخرين. 

وفشل غوركيف في حتقيق الهدف الذي 
وضعه مع احتاد الكرة ببلوغ الدور قبل 

النهائي من نهائيات كأس أمم أفريقيا.

◄ بعد آالن جيراس الذي انتهى عقده 
مع املنتخب السنغالي وميشال دوسويي 

مدرب غينيا، جاء الدور على ”الساحر 
األبيض“ الذي أهل ”الشياطني احلمر“ 
لربع النهائي ألول مرة منذ 1992، قبل 
أن يتلقى صفعة باإلقصاء أمام اجلار 
جمهورية الكونغو الدميقراطية، حيث 
رفض الفرنسي صاحب 67 عاما إكمال 

املسيرة مع الكونغو رغم أن مسيرته في 
املجمل كانت جد إيجابية. وكشف كلود 

لورا عن بعض الصعوبات التي واجهته 
مع منتخب الكونغو والتي دفعته إلى 

التفكير في االستقالة حتى قبل نهائيات 
”كان 2015“، وأملح إلى أنه لم يحظ بالدعم 

الكافي في بعض احملطات مع ”الشياطني 
احلمر“، لذلك فهو يرى أن الوقت حان 

لوضع حد ملسيرته مع هذا املنتخب.

◄ في إطار فعاليات كأس أمم أفريقيا 
لكرة القدم (كان) التي جتري حاليا في 
مجهودا  غينيا االستوائية، تبذل ”آدا“ 

ملحوظا وهي تتكبد مشاق حمل حقيبتها 
الكبيرة (الثقيلة) وآلة التصوير، لكنها، 
بفضل تسّلحها بحماس منقطع النظير 

تنجح في تخطي املسافة التي تفصل 
مدخل امللعب عن الركن الذي يوجد فيه 

املصورون الفوتوغرافيون. وتعتبر ”آدا“ 
املرأة الوحيدة بني عشرات املصورين 

الفوتوغرافيني الذين تابعوا املبارة التي 
جمعت غانا بغينيا يوم األحد املاضي.
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توقيت غرينيتش

ملعب
ماالبو/سا

غينيا االستوائية -غانا 

برنامج اليوم
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صباح العرب

} لنــدن –  ”حــــدد لــــي طول أصابعــــك أقول 
لــــك من أنت“ مقولة حــــاول علماء بريطانيون 
إثباتها عن طريق دراســــة علمية حديثة قاموا 
بها لكشــــف الرابط بين نسبة طول السبابة 
على البنصر في يد اإلنســــان وميله إلى 

الخيانة أو اإلخالص لشريك واحد.
وأوضــــح الباحثــــون فــــي جامعتي 
أكسفورد ونورثمبريا أن امتالك إصبع 
بنصر أطول من الســــبابة٬ يجعل الفرد 
أكثــــر ميــــال لخيانــــة شــــريكته٬ نظرا 
الرتبــــاط طول هــــذا اإلصبــــع بزيادة 
مســــتوى التستوســــترون أو هرمون 

الرغبة في الجسم.
وقــــال الدكتــــور نيــــك نيــــف من 
جامعــــة نورثومبريا أن األمر يرجع 

باألســــاس إلى اختالط الهرمونات الجنسية 
فــــي الرحــــم التــــي تؤثر علــــى تكويــــن عظام 

الجنين.
وقال العلماء إن اإلصبع الرابع (البنصر) 
يكون عادة أطول بوجه عام من إصبع السبابة 
لدى الرجال نظرا الرتفاع مســــتويات هرمون 
التستوســــتيرون قبــــل الوالدة. لكــــن ارتفاع 
مســــتويات هرمون االســــتروجين في الرحم 
لدى السيدات يجعل إصبع السبابة متساويا 

في طوله مع إصبع الخنصر أو أطول منه.
وقــــام العلمــــاء بتجربــــة الدراســــة علــــى 
1314  بريطانيــــا مــــن رجال ونســــاء، لمقارنة 
ســــلوكهم االجتماعي والجنسي مع مجموعة 
أخرى من شــــمال أميركا. وكشفت الدراسة أن 
نســــبة إخالص وخيانة أفــــراد المجموعتين 

لشركائهم متباينة. ووفقا للدراسة، فإن نسبة 
الرجــــال الذيــــن يميلــــون إلى إقامــــة عالقات 
جنســــية مع غير شــــريكاتهم بلغت 57 بالمئة 
(مقابل 43 بالمئة مخلصين لشــــريكاتهم) فيما 
بلغت نسبة النساء اللواتي يقبلن على خيانة 
شــــركائهن 47 بالمئة ( مقابــــل 53 بالمئة يملن 

إلى اإلخالص).
ورغــــم تأكيد العلمــــاء على عــــدم إمكانية 
تحديــــد تلــــك الهرمونات لتصرفــــات األفراد٬ 
إال أنــــه يمكن التنبؤ باألشــــخاص األكثر ميال 

لخيانة شركائهم.
وأشــــار روبن دنبار من جامعة أكســــفورد 
إلى ضــــرورة توخــــي الحذر في تفســــير تلك 
النتائج خصوصا أن ســــلوك اإلنســــان يمكن 
أن يتأثــــر بالعديــــد من العوامــــل، مثل البيئة 
والتجربــــة في الحياة، موضحا أن ”ما يحدث 
في الرحم قد يكون لــــه تأثير طفيف فقط على 
سلوك البشــــر المعقد خصوصا في ما يتعلق 

بالجنس“.

طول األصابع يكشف خيانة أو إخالص األزواج

} نـــادرا مـــا نســـمع رجـــال ونســـاء 
الممارسة السياسية والفكر السياسي 
فـــي الغـــرب، أكانوا محســـوبين على 
اليمين أو اليسار، أم بين بين، بمعنى 
الوســـط، يكثرون في خطبهم من ترديد 
تلـــك الكلمـــات الكبيـــرة والّرنانة، من 
قبيل الحداثـــة والحرية والديمقراطية 
وحقوق  والشفافية  والنزاهة  والحوار 
المـــرأة وحقوق اإلنســـان إلـــخ. بل قد 
يســـتغرق الخطاب السياســـي نصف 
ســـاعة أو يزيـــد دون أن يتضّمـــن ولو 

كلمة واحدة من تلك الكلمات.
غيـــر أّن الالمنطوق هنا، الالمعلن، 
الالمصرح بـــه، ُيعاش وُيمارس في كل 
مســـتويات الحياة العمومية، بدءا من 
الجمعيات األهلية وانتهاء بمؤسسات 

الّدولة ووسائل اإلعالم.
 وفـــي مقابل ذلـــك، ال يكـــّف رجال 
ونســـاء الممارسة السياســـية والفكر 
السياسي لدينا عن ترديد تلك المفاهيم 
في كل مناسبة أو دون مناسبة، فتسمع 
فـــي الخطـــاب الواحـــد كلمـــات بّراقة 
تتطاير يمينا وشماال، من قبيل الحرية 
والديمقراطية  والمســـاواة  والحـــورا 
التشاركية والحكامة الجيدة، تسمعها 
تترّدد عشرات المرات، إلى حد الثرثرة 
المملة أحيانـــا، لكن نادرا ما تجد أثرا 

لذلك في مستوى الواقع المعيش.
هذا عن السياســـة، لكـــن قس على 
ذلك بالنســـبة لســـائر مناحي الحياة. 
مثال، في األغانـــي الغربية قد ال تتردد 
كلمة حب في األغنية الواحدة ألكثر من 
مرة أو مرتيـــن على أكثر تقدير، وقد ال 
ترد في األلبوم الغنائي للمغني الواحد 
إال قليـــال، غير أّن المدلول يظهر في ما 
وراء الكلمـــات، بيـــن نبـــرات الصوت، 
في تضاريس الجســـد، عبـــر التواءات 
الرقـــص، ومـــن خـالل بريـــق األضواء 

إلـخ. 
أما عندنـــا فكثيرا مـــا تتكرر كلمة 
الحـــب فـــي األغنية الواحدة عشـــرات 
المـــّرات، لكنهـــا أخيـــرا أو بمحـــض 
الصدفـــة ال يظهر لهـــا أّي أثر ُيذكر في 

مستوى الصورة اإلبداعية.
فعال، فاقد الشيء ال يعطيه، لكنه قد 

يثرثر حوله.
يقال، إن الثقافـــة هي ما يبقى بعد 
أن ننســـى كل شـــيء. طيـــب، أمامنـــا 
اقتراح عملي اآلن: لنحاول أن ننســـى 
بعض المصطلحـــات الكبيرة والرنانة 
ولو للحظة واحدة، لعلنا نسترد بعدها 
بعض المعاني الحقيقية لتلك الكلمات 
ولو للحظات. ألنني شـــخصيا، أخشى 
ما أخشاه أن يصبح المشروع الحداثي 

عندنا بدوره مجّرد ظاهرة صوتية. 

فاقد الحداثة يثرثر حولها

 سعيد ناشبد

ــــــالت على الزواج مســــــتقبال ألصابع الرجال قبل املوافقــــــة على الزواج  ســــــتنتبه كل املقب
ــــــون بريطانيون أن الرجال الذين ميلكون إصبعي الوســــــطى  بأحدهم، حيث كشــــــف باحث

والبنصر متساويني يعدون األكثر إخالصا في مشاعرهم.

ح ب

} تكساس – قال والد طفل في تكساس عمره 9 
سنوات مغرم بالسحر وأفالم ”سيد اخلوامت“  
(The Lord of the Rings) إن املدرســـة أوقفت 
ابنه عن الدراســـة بعدما قال ألحد زمالئه إنه 
ســـيجعله يختفي بالقيام بخدعة شاهدها في 

أحد األفالم.
وأبلغ جاســـون ســـتيوراد محطـــة إذاعة 
محلية في غرب تكســـاس أنه تلقى اتصاال من 
مدرســـة كرميت االبتدائية األســـبوع املاضي 
يقول إن ابنه ايدن أوقف بســـبب خدعة سحر 
اســـتلهمها من أحد األفالم اعتبرت املدرســـة 

أنها تهدد سالمة طفل آخر.
وقـــال ايدن الطالب بالصـــف الرابع معلال 
موقفه ”في ’ســـيد اخلوامت‘ كان بإمكان بيلبو 
باجينز إخفاء الناس باســـتخدام خامته. لذا 
أنـــا كنـــت أســـتخدم خيالي وحاولـــت إخفاء 

الطفل“.

قالت مصـــادر صحفية تايالندية  } بانكوك – 
إن قرويني فـــي جزيرة فوكيت جنوبي تايالند 
سبقوا الباحثني احملليني ووصلوا إلى سمكة 
قرش نافقـــة واقتســـموها والتهموها قبل أن 

يصل الباحثون.
وذكـــرت صحيفـــة ”بانكـــوك بوســـت“ أن 
اســـتعانوا بقوارب لسحب السمكة  القرويني 
النافقـــة إلى الشـــاطئ الثالثاء، وســـرعان ما 

قاموا بتقطيعها مـــع 18 جنينا كانت بداخلها 
ووزعوها بينهم.

وكان مســـؤولون مـــن املركـــز الســـاحلي 
ألبحاث وتنمية الثروة الســـمكية في طريقهم 

ملعاينة سمكة القرش احلامل.
وقال القرويون للباحثني إن الســـمكة كان 
طولها يبلغ 3.15 أمتار ووزنها 300 كيلوغرام، 

كما قدموا لهم صورا للسمكة النافقة.

نيويـــورك  مدينـــة  حطمـــت   – نيويــورك   {
األميركيـــة املعروفة بعـــدد أثريائها وأبراجها 
الفخمـــة وإيجاراتها الباهظة، رقما قياســـيا 

جديدا بضمها 60 ألف مشرد.
وأكدت منظمة ”كواليشن فور ذي هوملس“ 
(االئتـــالف من أجل املشـــردين) علـــى موقعها 
اإللكتروني أن ”60 ألفا و352 شخصا سينامون 

في مالجئ املدينة“.
ويفـــوق هذا العدد ذلك املســـجل في يناير 
2014 بنســـبة 11 في املئـــة، إذ كان يبلغ حينها 
عدد املشردين في املدينة 53 ألفا و615 شخصا، 
وفـــق املنظمة، حيـــث متثل العائـــالت 80 في 
املئة من مجموع املشـــردين. وبحسب باتريك 
ماركـــي، املدير املســـاعد للمنظمة، فإن ”األزمة 

التاريخية للمشردين في نيويورك تفاقمت منذ 
تولي بيل دي بالزيو رئاســـة بلدية املدينة في 
يناير 2014“. وتعود األسباب وراء هذا الوضع 
حسب رأي ماركي إلى ارتفاع أسعار املساكن، 
وسياســـات رئيـــس البلديـــة الســـابق مايكل 
بلومبرغ بشأن املســـاعدة اخلاصة باإلسكان، 
فضال عن كون هذه املســـاعدات لتوفير السكن 

لم تقر مجددا بالنسبة لعائالت املشردين.
وتعهـــد رئيـــس بلدية نيويـــورك، بيل دي 
بالزيـــو، الثالثـــاء، بتقـــدمي 10 آالف مســـكن 
اجتماعي ملتقاعدين ال يســـتطيعون دفع قيمة 
في نيويورك، والتي تتخطى  السكن ”العادي“ 
أحيانا 10 آالف دوالر لشـــقة من ثالث غرف في 

بعض أحياء مانهاتن.

} لندن – ال ميكن للخبراء أال يالحظوا الصور 
الذاتيـــة ”ســـيلفي“ اخلرقـــاء واحملرجة ألنهم 
يريـــدون أن يصقلوا املصـــور ويجعلوه يبدو 

في هيئة جيدة.
لذلـــك يقدم معهد بريطاني دورات تعليمية 
مســـائية لفن الصور الذاتيـــة مؤلفة من أربع 

جلسات في العاصمة لندن.
”فـــن  التعليميـــة  الـــدورة  تنصـــب  ولـــن 
علـــى تعليم املشـــاركني  البورتريـــه الذاتـــي“ 
فيهـــا كيـــف يعدلـــون وجوههـــم اللطيفة في 
أكثر الصور الذاتية روعة وجاذبية فحســـب، 

ولكـــن أيضا على ”تطوير أفكارهم إلنتاج عمل 
منســـجم“. وتبلغ تكلفة الـــدورة التعليمية في 
”ســـيتي ليـــت“ وهو معهـــد للتعليم املســـتمر 
في حـــي كوفينت جاردن الراقـــي، 132 جنيها 
إســـترلينيا (200 دوالر) وتعطي مقدمة لنظرية 
وممارســـة التصويـــر الذاتي. وهـــو ما يعني 
بوضـــوح ال مزيـــد من صـــور من فـــوق فتحة 
األنف. وتســـتهدف الدورة التعليمية املبتدئني 
ولكـــن من املتوقع أنهم يعرفـــون كيفية تعديل 
الضبـــط اليـــدوي علـــى تطبيقـــات الكاميـــرا 

اخلاصة بهم.

} لنــدن – تصدر بيع لوحـــة ”القناة الكبرى“ 
لكلـــود مونييـــه مقابـــل 7ر23 مليـــون جنيـــه 
اســـترليني مزادا قياســـيا ألعمـــال انطباعية 
وسريالية حققت 186.4 مليون جنيه استرليني 

(280 مليون دوالر) في دار سوذبي للمزادات.
وقالت دار ســـوذبي إن بيع لوحات مساء 
الثالثـــاء لفنانـــني بينهـــم ماتيس وبيكاســـو 
وتولوز لوتريك حققت رقما قياســـيا بالنسبة 

ألي مزاد فني في لندن.
وكانت لوحة القناة الكبرى من بني خمسة 
أعمـــال ملونييه عرضت في املـــزاد مقابل مبلغ 

55.7 مليون جنيه استرليني.
وتعكـــس عمليـــة البيع القياســـية الطلب 
القوي من املشـــترين الدوليني، حســـبما قالت 
هيلينـــا نيومان وهي خبيرة في دار ســـوذبي 

في الفن االنطباعي واحلديث.
وأضافـــت نيومـــان: ”وفـــي ظل اتســـاع 
االمتـــداد الدولي، نرى مشـــاركة 35 دولة وهو 
أعلـــى رقم على اإلطالق في هذا املجال ويثبت 
جامعـــو األعمـــال الفنية من آســـيا وروســـيا 

أنفسهم كقوة مستمرة في السوق“.

إيقاف طفل أميركي في 

التاسعة بسبب السحر تايالنديون يلتهمون قرشا نافقا 

60 ألف مشرد في مدينة األثرياء

دورات تعليمية لفن السيلفي في بريطانيا

بيع لوحة لمونييه بـ280 

مليون دوالر

} كولونيا (ألمانيا) – تعتزم شركة ”بي 
األملانيـــة لصناعة األجهزة  اس اتش“ 
املنزلية طرح منوذجني جديدين لثالجات 
حديثة في وقـــت الحق من العام اجلاري 

مزودة بكاميرات داخلها.
وميكـــن رؤيـــة مـــا بداخـــل الثالجـــات 
باستخدام إما هاتف ذكي وإما جهاز كمبيوتر 
لوحي من خارج املنزل. وبهذه الطريقة ميكنك 
التقرير من على بعد ما إذا كنت في حاجة إلى 

التوقف عند متجر وإحضار بعض األغذية.
ويتميز تطبيق الثالجـــات أيضا بتزويده 
بجدول زمني يخزن صورا، األمر الذي يســـمح 
لصاحب الثالجة برؤية ما إذا كان يزور أحدهم 
الثالجـــة في املســـاء مـــن أجل وجبـــة خفيفة 
مســـائية. وتباع أجهزة ”بـــي اس اتش“ وفق 

العالمتني التجاريتني ”بوش“ و“سيمينز“.

ثالجات جديدة 

مزودة بكاميرات

} لندن – كشفت عارضة األزياء البرازيلية 
الشــــهيرة جيزيل بوندشن أنها وقعت في 
حب زوجها العب كرة القدم األميركية توم 

برادي خالل أول لقاء بينهما.
وقالت بوندشــــن البالغــــة من العمر 34 
عاما في تصريحات للنســــخة البريطانية 
في عددها المقرر صدوره  من مجلة ”فوغ“ 
في مــــارس المقبل: ”علمــــت على الفور أن 
توم هو الرجل المناســــب. رأيت في عينيه 
أنــــه رجل مســــتقيم يؤمن بنفس األشــــياء 

التي أؤمن بها“.
وأعربــــت بوندشــــن عن أملهــــا في أن 
تعيــــش حيــــاة وســــط الطبيعــــة، وقالت: 
”إذا قــــدر لــــي أن أختار شــــكل الحياة التي 
أعيشــــها أتمنى أن أكون حافيــــة القدمين 
والحيوانات من حولي وأن أسكن في منزل 

مقام على شجرة مثل طرزان وجين“.
يذكر أن بوندشــــن تزوجــــت من برادي 
(37 عاما) سنة 2009، وأنجبت منه طفلين.

جيزيل بوندشن

تحلم بحياة طرزان

”  – لنــدن {
لــــك من أنت“
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