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[ الحشد الشعبي يستعد لالنتقال إلى سوريا بعد انتهاء معارك العراق
واشنطن تمهد الستحواذ الميليشيات الشيعية على مناطق سيطرة داعش

} واشــنطن  – قال خبـــراء أميركيون إن إيران 
متثل خطرا أكبر بكثير على مستقبل العراق من 
تنظيم داعش، بالتزامن مع أنباء تدخل أميركي 
جـــوي لتســـهيل اقتحام ميليشـــيات احلشـــد 

الشعبي ملدينة تكريت.
وتركـــت مجموعـــة متباينـــة فكريـــا مـــن 
احملللني جلنة الدفاع في الكونغرس األميركي 
بعـــد نقـــاش طويل في جـــّو مـــن الريبة حول 
الدور الـــذي تلعبه إيران فـــي العراق، وأكدوا 
أن التنظيم املتشـــدد على وشك االنتهاء بينما 
طهران تستعد لتوسيع هيمنتها على املنطقة.

وتزامن هـــذا النقاش، الذي كانت حتضره 
مجموعة من أعضاء الكونغرس على رأســـهم 
العضـــو اجلمهـــوري املؤثر جـــون ماكني، مع 
اســـتعداد الواليات املتحدة للتدخل في معركة 
استعادة مدينة تكريت شمالي العراق وتقدمي 
مظلـــة جوية للقـــوات العراقية وامليليشـــيات 

الشيعية املشاركة فيها.
وقال الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس 
إن التحالـــف الـــذي تقوده الواليـــات املتحدة 

ســـيوجه قريبا ضربات جويـــة لتنظيم الدولة 
اإلسالمية في مدينة تكريت بعد أن بدأ عمليات 

استطالع جوي خالل األسبوع اجلاري.
ولم يحقـــق هجوم بدأته قـــوات احلكومة 
العراقية وقوات احلشـــد الشعبي املدعومة من 
إيران منذ ثالثة أســـابيع جناحا حتى اآلن في 
إخراج مقاتلي التنظيم من تكريت مسقط رأس 

صدام حسني.
وقال معصـــوم لوكالة رويتـــرز في مقابلة 
حصريـــة فـــي قصـــر الرئاســـة ببغـــداد ”من 
يـــوم أمـــس حســـب معلوماتي بـــدأت طلعات 
اســـتطالعية. أول شـــيء يبدأون باالستطالع 
والتقاريـــر اجلوية وبعد ذلك تبـــدأ العمليات 

الفعلية“.
وطلب قادة عســـكريون عراقيـــون توجيه 
ضربـــات جويـــة للتنظيـــم فـــي حـــني رفضت 
وحدات احلشـــد الشعبي الشـــيعية املدعومة 
مـــن إيران عالنية الـــدور األميركي في احلملة 
الراميـــة الســـتعادة تكريت التـــي تعد حصنا 

للجهاديني.

وقـــارن كينيث بـــوالك، الباحـــث في معهد 
الدولـــة  تنظيـــم  بـــني  للدراســـات  بوكينغـــز 
فـــي  وقـــال  وإيـــران.  والقاعـــدة  اإلســـالمية 
الكونغرس ”طهـــران لديها على عكس كل هذه 
التنظيمات التوســـعية القدرة على الســـيطرة 
على املنطقة واحلفاظ على هذه الســـيطرة إن 

سمح لها بذلك“.
لكن راي تقي، اخلبير في شـــؤون الشـــرق 
األوســـط فـــي مجلـــس العالقـــات اخلارجية 
األميركـــي، يـــرى فـــي عمليـــة تدريـــب خبراء 
إيرانيني للميليشيات الشيعية من أجل خوض 
معـــارك داخلية ضـــد تنظيم داعـــش ”حقيقة 

خادعة“.

وعـــرض تقي مخاوفه مـــن أن يكون هؤالء 
اخلبراء ”يقومون بتدريب امليليشيات الشيعية 
للقيـــام بعمليات عابرة للحدود، وهو ما يعني 
اســـتعدادهم مبجرد االنتهاء من القضاء على 
داعـــش القيام مبهام في ســـوريا وفي مناطق 

أخرى خارج احلدود العراقية“.
وحاول احملللون تدعيم وجهة نظرهم بأن 
الهيمنـــة اإليرانيـــة على املنطقـــة ال ينبغي أن 
تتحول إلـــى ثقافة دائمة، ألن إيران في الواقع 
”ال متتلـــك القدرة علـــى حتويلها إلـــى حقيقة 

دائمة“.
وباتـــت فكرة تقاســـم التأثير فـــي العراق 
تســـيطر على األميركيني الذيـــن ينظرون إلى 
إدارة الرئيس باراك أوبامـــا بكثير من الريبة 

خاصة حول تعاطيها مع امللف اإليراني.
واإلسراع في املفاوضات من أجل التوصل 
إلـــى اتفـــاق كان ســـببا في غـــض الطرف عن 
حتـــركات طهران املتســـارعة للســـيطرة على 
املنطقة، وهو ما وســـع دائرة الغضب لتشمل 
حلفاء الواليـــات املتحـــدة الدوليني من جناح 

اإليرانيـــني في فـــرض أجندتهم علـــى منطقة 
الشرق األوسط.

لكن لتجنب حدوث ذلك فإنه ســـيكون على 
الواليات املتحدة القيام بعدة خطوات عاجلة، 
دعـــا احملللون فـــي الكونغرس إلـــى أن يكون 
فـــي مقدمتها حشـــد واشـــنطن قدراتها لدعم 
احلكومة العراقية عســـكريا ومدنيا مع العمل 
فـــي نفس الوقـــت على منع إيـــران من امتالك 

أسلحة نووية.
لكن كولونيـــل ديريك هارفري العســـكري 
املتقاعد في صفوف اجليش األميركي لم يتفق 
مع قـــدرة الواليـــات املتحدة على منـــع إيران 
مـــن امتالك أســـلحة نووية. وقـــال إن طهران 
”ســـتحصل على هذه األسلحة سواء متكنا من 

التوصل معها إلى اتفاق أو ال“.
بينما قالت دافنـــة راند، الباحثة في معهد 
”نيو أميركيا“ للدراســـات األمنية ”السؤال لم 
يعد اآلن إذا ما كانت طهران تسعى إلى امتالك 
أســـلحة نووية. منطق االنتظـــار للتوصل إلى 

اتفاق أفضل مليء بالثقوب“.

} صنعــاء  – أرجعـــت مصـــادر مينيـــة مطّلعة 
ســـرعة تطور الوضع امليداني في اليمن خالل 
األيام األخيرة وصوال إلى دخول احلوثيني عدن 
أمس بعد تساقط مناطق بجنوب البالد تباعا 
في أيديهـــم، إلى املشـــاركة الفاعلـــة للرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح في املعارك 
تخطيطـــا وقتـــاال على أيدي موالـــني له داخل 
القوات املســـّلحة خصوصا من كتائب القوات 

اخلاصة واألمن العسكري.
وذهبـــت املصادر التي حتّدثـــت لـ“العرب“ 
إلى القـــول إّن معركة ما بعـــد تعز هي معركة 
علي عبدالله صالح بالدرجة األولى، وليســـت 
معركـــة احلوثيـــني، مؤّكدة أن ”أنصـــار الله“ 
لـــم يكونوا ميتلكون من القـــوة وال اخلبرة ما 
يســـمح لهم بالتمّدد إلى مناطق اجلنوب، بعد 
أن تشتتت قواهم خالل غزوهم مناطق الشمال 
بـــدءا من محافظـــة عمران مـــرورا بالعاصمة 
ووصـــوال إلى احلديدة على الســـاحل الغربي 

للبالد.
وقالـــت املصـــادر إّن منعطفـــا كبيـــرا في 
األحداث اليمنية اســـتّجد منذ املعارك في تعز 
القريبـــة مـــن مضيق باب املنـــدب، وأفرز علي 
عبداللـــه صالح كبيرا ”ألمـــراء احلرب“ الذين 
يتنازعون الســـيطرة على اليمن، وأّن الوضع 
الذي بات قائما منذ األمس مبثابة واقع جديد 
جنح الرئيس الســـابق في فرضـــه، ويتيح له 
التفـــاوض مع قـــوى كبرى فاعلة في املشـــهد 
اليمني وأساســـا الســـعودية امللّوحة بتدّخل 

عسكري في البلد.
وحتدثـــت تقاريـــر إعالميـــة عـــن حتريك 
السعودية معدات عســـكرية ثقيلة إلى مناطق 
قريبة من احلدود اليمنيـــة وذلك بعد تصريح 
لوزيـــر اخلارجية الســـعودي أدلـــى به األحد 
وقـــال فيه ”إذا لم حتل األزمة اليمنية ســـلميا 

فستتخذ دول املنطقة اخلطوات الّالزمة“.
ومن جانبه قال أحمد بن حلي األمني العام 
املســـاعد للجامعة العربية إن وزراء اخلارجية 
العـــرب سيناقشـــون طلبـــا مينيـــا بالتدخـــل 
العســـكري ضد احلوثيني في اجتماعهم اليوم 

مبنتجع شرم الشيخ في مصر.
وفي أوضـــح مظهـــر لصعـــود صالح في 
املعادلـــة اليمنيـــة اجلديدة أصـــدر ضباط في 
اجليـــش موالون له أمس بيانـــا يرفضون فيه 
رفضا باتا أي تدخل أجنبي إلنهاء الصراع في 

البالد.

وعن الدور املتعاظم لصالح، خصوصا في 
أحداث جنـــوب البالد، قال احمللل السياســـي 
”إن  اليمنـــي عبدامللك اليوســـفي لـ“العـــرب“ 
دور الرئيـــس الســـابق في اجتيـــاح اجلنوب 
كان واضحـــا كدوره في توســـع احلوثيني في 
الشـــمال، إّال أن هنـــاك فرقا جليـــا بني التمدد 
فـــي الشـــمال حيث لـــم يكـــن لـــه أي دور في 
قيادة األحداث واســـتغل احلوثيون إمكانياته 
اللوجســـتية والبشـــرية، أمـــا فـــي اجتيـــاح 
اجلنـــوب فقـــد كان لصالـــح دور مبـــادر فـــي 
التحـــركات، بـــل واتخذ موقفــا صـــّرح به في 
خطابـه أمـــــام مجموعة من أبناء تعز متوعدا 

صراحـة باجتيـاح اجلنوب“.
ومن جانبه قال الصحفي والباحث اليمني 
فوزي الكاهلـــي إن الرئيس الســـابق ”كان له 
الـــدور األكبـــر تخطيطـــا وتنفيذا وتســـليحا 
ودعما ماليا. كما أن أنصاره من العســـكريني 
واملدنيـــني هم أغلب من يدير املعارك اليوم في 

اجلنوب“.
واتســـمت املعـــارك التي شـــهدها جنوب 
اليمن خالل األيام األخيـــرة بطابعه التكتيكي 
بالغ التنظيم وبدخول الطيران غير املستخدم 
عـــادة من قبل ميليشـــيات احلوثي احلرب، ما 
يعكس بحسب خبراء عسكريني، حجم مشاركة 

خبـــراء كبار وضباط ذوي خبـــرة من املوالني 
لصالح في معركة السيطرة على عدن.

ومتّكنت قـــوات صالـــح واحلوثيني أمس 
مـــن الســـيطرة علـــى قاعـــدة العنـــد اجلوية 
االســـتراتيجية الواقعة شمال مدينة عدن قبل 
أن تتـــدّرج باجتاه املدينة التـــي حتصن فيها 
الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي واتخذ منها 

عاصمة مؤقتة.
وكان ســـقوط مدينـــة احلوطـــة عاصمـــة 
محافظـــة حلج أمس بأيدي قـــوات صالح مهد 
الطريـــق باجتـــاه عدن التـــي هاجمتهـــا تلك 
القوات من مدخلها الشـــمالي وجنحت بسرعة 
فائقة في حتييد اللجان الشعبية املدافعة عنها 

واملوالية للرئيس هادي.
وتضاربـــت األنباء بشـــأن مصير الرئيس 
الذي قـــال مقّربون منـــه إّنه لم يغـــادر البالد 

وانتقل إلى مكان آمن في عدن.
ومن جهة أخرى ألقت قوات األمن اخلاصة 
التابعـــة لصالـــح أمـــس القبض علـــى اللواء 
محمـــود الصبيحي وزيـــر الدفاع فـــي مدينة 
احلوطـــة عاصمـــة محافظة حلـــج، أياما فقط 
بعد متكنه من اإلفالت من قبضة احلوثيني في 
صنعاء والتحاقه بالرئيس هادي في اجلنوب.
واعتبـــر مراقبون ما حـــدث أمس بجنوب 

اليمـــن مبثابة إجهاز على نظام الرئيس هادي 
الذي حتـــّول خالل الســـنوات الثالث املاضية 
إلى أبرز منافس للرئيس السابق وهو ما دفع 
األخيـــر إلى فصله من حزب املؤمتر الشـــعبي 

العام والتحالف مع احلوثيني ضّده.
ومن شـــأن تفكيك ســـلطة الرئيـــس هادي 
املعترف به إقليميا ودوليا، أن يرّشـــح صالح 
ليكون احملاور األبـــرز للمجتمع الدولي، ومن 
منطلق ســـيطرته على األوضـــاع امليدانية في 
البالد، خصوصا مع وجود مخاوف كبيرة من 
حدوث غياب تام للسلطة وانفالت في األوضاع 
األمنية مـــا يجعل البلد ســـاحة مفتوحة أمام 

تنظيمي القاعدة وداعش.
غير أن ذلك يظل حســـب متابعني للشـــأن 
اليمنـــي رهـــني موقـــف صالـــح من املشـــروع 
اإليرانـــي فـــي اليمـــن وقدرته علـــى التخّلص 
من ســـطوة شـــركائه أنصار الله املمثلني لذلك 

املشروع في مرحلة الحقة.
وفـــي ضوء ما هو معروف مـــن براغماتية 
صالـــح و“دهائه“، فإن افتـــراق املصالح بينه 
وبني جماعة احلوثي لن يكون أمرا مســـتحيل 
احلدوث إذا متّكن الرئيس الســـابق من إقناع 
دول اإلقليـــم واملجتمـــع الدولـــي بقدرته على 

ضبط األوضاع في بالده.
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} دمشــق – يتجه مســـلحون من داعش نحو 
سجن تدمر وسط سوريا بهدف السيطرة عليه 
بعـــد أن مهـــدت الطريق من خالل اســـتهداف 
الوحدات العســـكرية املســـؤولة عن حراســـة 

السجن بصواريخ ”غراد“.
ويتوقع ناشـــطون محليون أن تكون هناك 
رغبة من نظام بشـــار األســـد بتسليم السجن 
لداعـــش لتتابـــع متددهـــا في املناطـــق التي 
خرجت عن ســـيطرته وبالتالـــي يوجه ضربة 
لقـــوات املعارضـــة املعتدلة من خـــالل تفوق 

داعش عليهم بالعدد والعتاد.
كمـــا دارت اشـــتباكات بـــني الطرفني في 
محيط سجن تدمر أسفرت عن مقتل 5 عناصر 
من ميليشيات داعش، فيما قتل حوالي 10 من 

قوات النظام.
ويقدر الناشـــطون عدد السجناء مبا يزيد 
عـــن عشـــرة آالف معتقل أغلبهم مـــن خلفيات 
إســـالمية ممـــا يرجح أن يبايعـــوا داعش في 

حال سيطرتها على السجن.
ويربط الناشطون هذه الفرضية مبا حدث 
مع ســـجن أبو غريب عندمـــا مت الهجوم عليه 
من طرف متشـــددين وأدى إلى هروب أكثر من 

ألف معتقل بايعوا داعش على إثرها.
ويذكر أنه في تلك الفترة وجهت االتهامات 
إلـــى حكومة رئيـــس الـــوزراء العراقي نوري 
املالكـــي الذي ســـهل أو لـــم يكتـــرث حلماية 

السجن مما سهل حدوث العملية.
كما استهدفت داعش مطار تدمر العسكري 
بصواريـــخ متعددة األنـــواع ترافقت مع كمني 
نصبتـــه في محيطـــه أدى إلى قتل 7 من قوات 

النظام.
ويعتبـــر املطـــار اآلن محاصـــرا مـــن قبل 
داعش بشـــكل كامل مما أدى إلـــى قطع طرق 
اإلمداد العســـكرية املؤدية إليه وإلى السجن 

أيضا.
ويبعـــد ســـجن تدمر نحو 200 كلم شـــمال 
شـــرق العاصمة السورية دمشـــق. افتتح عام 
1966، وهـــو فـــي األســـاس ســـجن مخصص 
للعسكريني وتشرف عليه الشرطة العسكرية، 
ولكن فـــي الفترة احلالية اســـتخدم لســـجن 
معارضـــني سياســـيني وإســـالميني وقيادات 
عســـكرية انشـــقت عن النظام خالل السنوات 

األربع املاضية.
وفـــي املقابـــل، قصفـــت طائـــرات حربية 
معسكرا لداعش في حي الكرامة شرقي الرقة، 
كما اســـتهدفت الطائرات 4 سيارات للتنظيم 
محملـــة بالذخيـــرة كانت متجهة إلـــى مدينة 
تدمر، فيمـــا ال يزال طيران النظـــام وطائرات 
اســـتطالع تابعة للتحالف الدولي حتلق فوق 

سماء املدينة.

[ الرئيس السابق يبرز كبيرا ألمراء الحرب، والوضع الميداني الجديد يتيح له المساومة من موقع قوة
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أزراج عمـــر قاســـم حســـني صالـــح فـــاروق يوســـف نبيل قديـــش هوازن خـــداج عمار املأمـــون هالة صـــالح الدين ســـارة محمد طاهـــر علوان  مليـــاء املقدم

صالح يستكمل قلب المعادلة اليمنية في معركة ما بعد تعز

} متظاهرون يقطعون الطريق ويشـــعلون النار في إطارات الســـيارات في مدينة تعز اليمنية اإلستراتيجية خالل احتجاجات ضد سيطرة ميليشيات 
احلوثيني الشيعية على املدينة.
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محسن العيني

املجلس الرئاسي 

حل إلنقاذ اليمن
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١٠ آالف معتقل أغلبهم من خلفيات 

إسالمية في سجن تدمر

كينيث بوالك 

طهران تستطيع 

الحفاظ على هيمنتها 

اإلقليمية

إبراهيم الكوني 

وهدى بركات على 

قائمة بوكر العاملية

آالف من سجناء 

تدمر يبايعون داعش
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}  اجلزائــر - شـــنت قـــوات اجليش واألمن 
اجلزائرية حملة أمنية في محافظة البويرة 
جنوب شـــرق العاصمة، بعـــد ورود حتذير 
أمني مـــن احتمال وقوع هجمـــات إرهابية 
في احملافظة التي تنشـــط بها ”جماعة جند 
املوالية لتنظيم داعش، بحســـب  اخلالفـــة“ 

مصدر أمني.
وقال املصدر الذي  فضل عدم ذكر اسمه 
في تصريحات صحفية، إن احلملة ”شـــملت 
تشـــديد الرقابـــة األمنيـــة علـــى 21 موقعـــا 
مخصصـــا إلقامة أجانـــب أغلبهم عمال في 
شـــركات إنشـــاءات متعاقدة مـــع احلكومة 
اجلزائرية، وزيـــادة حواجز املراقبة األمنية 
فـــي مداخل مـــدن وقرى احملافظـــة الواقعة 

جنوب شرق العاصمة اجلزائرية“.

وتابع ”تعليمات صدرت السبت املاضي، 
لقـــوات األمـــن واجليـــش اجلزائريـــة فـــي 
محافظة البويرة قضت مبضاعفة إجراءات 
األمن في محيط الشـــركات األجنبية العاملة 
فـــي احملافظـــة ونقل بعـــض مقـــرات إقامة 
أجانب يعملون في مشـــاريع باحملافظة إلى 

مواقع آمنة“.
وقالت السفيرة األميركية لدى اجلزائر، 
جـــوان بوالشـــيك، إن اجلزائـــر باتـــت في 
مواجهـــة خطـــر اإلرهـــاب تأثـــرا بالوضع 

األمني في ليبيا وتونس.
وأشارت بوالشـــيك، في حوار مع املوقع 
األميركـــي ”دبليـــو تـــوب“، إلـــى التعـــاون 
اجلزائـــري مع الواليات املتحدة في مكافحة 
اإلرهاب، والســـيما في ســـياق التعامل مع 

”نحو 20 ألف مقاتل من 90 دولة انخرطوا في 
التنظيمات املتشـــددة، اآلالف منهم من دول 
غربية، األمر الذي يجعل من قضية عودتهم 
وإمكانية إعادة تشـــكيلهم خطرا على الدول 

التي انطلقوا منها“.
أن  اجلزائريـــة  الســـلطات  وتعتبـــر 
اســـتقرارها في خضم األزمة الليبية يعتمد 
علـــى محوريـــن أساســـيني، أولهمـــا أمني 

يعتمد على نشـــر وحدات عســـكرية وقوات 
أمنية مدعمة بكل الوســـائل لتأمني احلدود 
مع دول اجلوار، وثانيهما دبلوماسي يقوم 
على اعتماد الوساطة لتقريب وجهات النظر 
بني األطراف املتنازعة خاصة في ليبيا التي 
أصبح الوضع فيها مربكا بالنسبة للجزائر.

وتعـــد حـــدود ليبيـــا بؤرة توتـــر تغيب 
فيها الدولة والسلطة وتستقطب كل أشكال 
التطرف، وهي ســـاحة مهّيأة للتدريب على 
اســـتعمال السالح املنتشر بكثافة في ليبيا، 
وسبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة 
العســـكرية األميركية في أفريقيا أن كشـــف 
عـــن وجود معســـكرات تدريب فـــي املناطق 
الواقعة شـــرقي ليبـيا تابعة لتنظيم الدولة 

اإلسالمية.

}  بروكســل - قّدمت مجموعـــة من النواب 
من دول أعضاء مختلفة باالحتاد األوروبي، 
مشـــروع قرار لرئاســـة البرملـــان األوروبي 
يرمي إلى وقف منح املســـاعدات اإلنسانية 
ملخيمـــات تنـــدوف بســـبب تالعـــب جبهة 

البوليساريو بها.
ويطالب هـــذا املقتـــرح، مـــن املفوضية 
هـــذه  ملنـــح  الفـــوري  الوقـــف  األوروبيـــة 
املســـاعدات ملخيمات تنـــدوف طاملا أن قادة 
اجلبهة االنفصالية يرفضون إجراء إحصاء 

لساكنة هذه املخيمات.
ويدين مشـــروع القـــرار أيضا ”ســـلوك 
الســـلطات اجلزائرية التي ترفض التعاون 
مـــع املفوضية الســـامية لشـــؤون الالجئني 
مـــن أجل إجـــراء إحصاء شـــفاف ومكافحة 
حتويـــل الدعم اإلنســـاني من طـــرف جبهة 

البوليساريو“.
وعزا البرملانيـــون األوروبيون، أصحاب 
هـــذا املقتـــرح، مبادرتهم إلى وجود شـــبكة 
لتحويل املساعدات اإلنسانية التي تستفيد 
مـــن دعـــم االتـــحـــاد األوروبــــي منـــذ عدة 

سنوات.
ويدعم االحتاد األوروبي ماليا مخيمات 
تندوف منذ ســـنة 1975، اســـتنادا إلى عدد 
سكان قدرته السلطات اجلزائرية بـ155 ألف 
شـــخص. وال توافق اجلزائر والبوليساريو 
علـــى إجراء إحصاء لســـكان املخيمات على 
الرغم مـــن الطلبـــات الرســـمية للمفوضية 
الســـامية لشـــؤون الالجئني ســـنوات 1977 
و2003 و2005، وذلك بغرض االســـتمرار في 

االستفادة من املساعدات اإلنسانية.

وأدان املغـــرب، أمـــام مجلـــس حقـــوق 
اإلنســـان، انتهاكات حقوق وحريات ساكنة 
مخيمـــات تندوف، مجـــددا الدعوة إلحصاء 

السكان ورفع احلصار املفروض عليهم.
وأثارت امبركة بوعيدة الوزيرة املنتدبة 
والتعاون،  اخلارجيـــة  الشـــؤون  لدى وزير 
خالل اجتماع رفيع املستوى ملجلس حقوق 
اإلنســـان بحنيف، في وقت سابق، االنتباه 
إلى الوضعية املأســـاوية لساكنة املخيمات 
بســـبب انتهـــاك حقوقهـــم وحتويل مســـار 

املساعدات اإلنسانية املوجهة لهم.
وأضافت أن حتويل املســـاعدات كشـــفه 
تقرير مكتـــب مكافحة الغش التابع لالحتاد 
األوروبـــي، فضال عن تقاريـــر دولية أخرى. 
وجـــددت الوزيرة الدعـــوة بهذه املناســـبة 
لرفع احلصار عن ســـاكنة مخيمات تندوف، 
وحمايـــة حقوقهـــم األساســـية وحرياتهـــم 
الفرديـــة، في أفق عودتهم إلـــى الوطن األم، 

املغرب.
وســـجلت بوعيـــدة، في كلمة لها باســـم 
اململكـــة املغربية، أن ”مأســـاوية الوضع في 
مخيمات بتندوف، والذي تعيشـــه الساكنة، 
ناجمـــة أساســـا علـــى انتهـــاكات حقوقهم 

وحرياتهم اجلماعية والفردية“.
كمـــا ناشـــدت املجتمع الدولـــي التدخل 
لدفـــع البلـــد املضيف إلـــى تســـهيل مهمة 
املفوضية الســـامية لشـــؤون الالجئني كي 
تتمكـــن من إجراء إحصاء شـــامل وشـــفاف 

لساكنة املخيمات.
ولإلشـــارة تتهـــم تيـــارات مـــن داخـــل 
املخيمات وكذلك هيئـــات دولية من ضمنها 
املكتب األوروبي ملكافحة الغش وهو مؤسسة 
البوليســـاريو   قيـــادة  أوروبيـــة مســـتقلة، 
بالتالعب باملســـاعدات اإلنســـانية املوجهة 
لســـاكنة مخيمـــات تنـــدوف، وكان املكتـــب 
األوروبي قـــد اتهم في تقرير لـــه منذ العام 
2010، قادة البوليساريو بتحويل املساعدات 

اإلنسانية واالســـتفادة من عائداتها املالية 
القتناء األسلحة وممتلكات عقارية شخصية 
على اخلصوص في جزر الكناري وأسبانيا.

وعموما لـــم تعد قيـــادة البوليســـاريو 
االنفصاليـــة قـــادرة علـــى مراوغـــة الـــرأي 
العام وعلـــى إخفـــاء ممارســـاتها القمعية 
ضـــّد الالجئني فـــي مخيمات تنـــدوف، فقد 
تعالـــت األصـــوات املنادية ال فقـــط من قبل 
املنظمـــات الدولية حلقوق اإلنســـان وإّمنا 
مـــن داخل املخيمات التـــي تعيش على وقع 
حركات احتجاجية مناهضة للعنف والقمع 

املسّلط على ساكنة الصحراء مبعّية النظام 
اجلزائـــري الذي يدعم البوليســـاريو مادّيا 

ومعنوّيا.
يشـــار إلى أن مخيمات تندوف لالجئني 
الصحراويـــني تعيـــش على وقـــع حتركات 
احتجاجية شبابية، لكشف واقع املمارسات 
التـــي يتعرض لها الســـكان من طرف جبهة 
البوليســـاريو، حيـــث ّمت اإلعـــالن، في املدة 
األخيـــرة، عن ميـــالد حركة ثوريـــة ترفض 
االســـتبداد وتقاوم من أجل حتسني أوضاع 
الالجئني. ومتكنت احلركة من إنشـــاء فروع 

لها في جميع املخيمات، وذلك بقصد توعية 
احملتجزين مبمارســـات االستغالل والفساد 

التي تنخر قيادة البوليساريو.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ قال وزير الدولة بوزارة 
الداخلية التونسية، رفيق الشلي، 

أمس األربعاء، إنه تم إلقاء 
القبض على قائد الخلية التي 

تقف وراء الهجوم اإلرهابي على 
متحف ”باردو“.

◄ قتل خمسة مقاتلين ليبيين 
ينتمون إلى كتيبة تابعة 

الموالية  لميليشيات ”فجر ليبيا“ 
للسلطات الحاكمة في طرابلس، 

في هجوم شنه تنظيم داعش 
المتطرف، أمس، على موقع 

الكتيبة غرب مدينة سرت 
الساحلية، بحسب ما أفاد به 

متحدث ومسؤول محلي.

◄ أفاد رئيس وفد مجلس النواب 
الليبي، المشارك في حوار 

المغرب، محمد علي شعيب، أن 
األفكار المقدمة من طرف المبعوث 

األممي إلى ليبيا جيدة، لكنها 
تحتاج للكثير من الدراسة.

◄ أعلنت وزارة النقل التونسية، 
أمس، عن إقالة المدير العام 

للطيران المدني لقراره استئناف 
الرحالت الجوية مع غرب ليبيا 

قبل أن يتم إلغاء القرار أمس 
األول.

◄ أكدت األمم المتحدة في تقرير 
لها، أن النشطاء الذين ينتقدون 

اإلساءات في ليبيا يتعرضون 
لهجمات انتقامية من جميع 

األطراف وسط الفوضى المسلحة 
التي تسود البالد، وتوجه لهم 

تهديدات متزايدة بالخطف 
والقتل.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن 
الحكومة التونسية صادقت، 

أمس، على مشروع قانون 
لمكافحة اٍإلرهاب وغسيل 

األموال.

الجزائر تضاعف اإلجراءات األمنية تحسبا لهجمات إرهابية محتملةباختصار

الحكومة التونسية تقرر غلق 187 مسجدا يسيطر عليها متشددون

متاجرة البوليساريو بالمساعدات الدولية تدفع البرلمان األوروبي إلى وقفها

[ نواب أوروبيون يطالبون بإحصاء سكان تندوف  [ دعوات إلى مكافحة شبكات االنفصاليين لتحويل الدعم اإلنساني

الصحراويون في تندوف يعانون التضييق ويحرمون من حقوقهم األساسية

يتجه البرملان األوروبي إلى وقف املســــــاعدات اإلنســــــانية املوجهــــــة لالجئي مخيمات تندوف 
بسبب تالعب جبهة البوليساريو بها، وقد طالب العديد من النواب األوروبيني بالضغط على 
اجلبهة من أجل إجراء إحصاء لســــــاكنة الصحراء وهو ما يرفضه االنفصاليون لالستفادة 

من هذه املساعدات.

{هنـــاك أطـــراف توظف ملف حقوق اإلنســـان، من أجل نســـف 

جهود األمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي على أساس 

مخطط الحكم الذاتي}.

محمد أوجار
املمثل الدائم للمغرب بجنيف

{هنـــاك خاليـــا نائمة فـــي كل الـــدول العربية تتحيـــن الفرصة 

لإلعالن عن نفســـها، يجب أن تتوفر اإلرادة السياســـية لوضع 

استراتيجية موحدة لمواجهة هذا الخطر}.

عاشور بوراشد 
مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية

{خطر تنظيـــم داعش اإلرهابي يزداد فـــي ليبيا تدريجيا، هذا 

التنظيـــم الراديكالي يمتلك القدرة على تنفيذ هجمات في أي 

مكان بليبيا}.

كالوديو كوردون
رئيس قسم حقوق اإلنسان بالبعثة األممية في ليبيا

} تونــس - قررت خلية األزمة التابعة لرئاسة 
احلكومة التونســــية، غلق املساجد التي بنيت 
بطريقــــة فوضوّيــــة ودون ترخيص في انتظار 
تسوية وضعّياتها القانونّية، واسترجاع كافة 
املســــاجد التي يســــيطر عليها أئمة متشددون 

يبثون خطابات حتريضية تكفيرية.
وأكد مديــــر ديوان وزير الشــــؤون الدينية 
عبدالســــتار بدر في تصريــــح ملوقع ”املصدر“، 
أمــــس األربعــــاء، أن 187 مســــجدا وجامعا مت 
بناؤهم بعد الثــــورة بطريقة فوضوية بعضها 
مبني في مساحات خضراء والبعض اآلخر مت 

بناؤه على أرض الغير.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه املســــاجد التي 
أنشئت خارج األطر القانونية قد تشكل تهديدا 
للمجتمع التونسي، خاصة في ظل غياب رقابة 

على اخلطب الدينية التي تبثها.
اخلطــــاب التكفيــــري لبعض رجال  ويثير 
الدين واألئّمة جدال واســــعا في تونس، في ظل 
تزايــــد العمليــــات اإلرهابية ضد قــــوات األمن 
واجليش واملنشــــآت احليويــــة وغياب الرقابة 

على بعض املساجد.
وتأتــــي جماعة أنصار الشــــريعة املصنفة 
تنظيمــــا إرهابيــــا فــــي صــــدارة اجلماعــــات 
اجلهاديــــة التي تســــتولي على العشــــرات من 
املســــاجد واجلوامــــع، خاصــــة فــــي األحيــــاء 

الشعبية املتاخمة لتونس العاصمة.

ومع صعود تيار اإلســــالم السياســــي بعد 
أحــــداث 14 يناير في تونس، صارت املســــاجد 
منبرا تســــتغله األحزاب للدعاية السياســــّية، 
وقامت أطراف دينية متشــــددة محسوبة على 
التيــــار الســــلفي اجلهــــادي بالســــيطرة على 

العديد من املساجد.
وقــــد فشــــلت حكومــــة حركــــة النهضة في 
التصــــّدي للمجموعات املتطرفــــة وّمت اّتهامها 
في مناســــبات عديدة بالتساهل مع املتشّددين 
وباســــتغالل املســــاجد للترويــــج لبرامجهــــا 
احلزبية وأفكارها وكسب املزيد من املتعاطفني 

معها.
وأكد فاضل عاشــــور األمني العــــام للنقابة 
الوطنية لألئمة واإلطارات الدينية في تونس، 
في وقــــت ســــابق، أن هناك 800 إمام متشــــدد 
ومتطرف مازالوا منتشــــرين داخل املســــاجد 
ويدعــــون للفكــــر التكفيري ويحرضــــون على 

السياسيني واألدباء واملفكرين.
وينــــص الفصل الســــادس من الدســــتور 
التونسي (في باب املبادئ العاّمة) على حتييد 
املســــاجد من التوظيــــف احلزبــــي، ولكن هذا 
الفصــــل قابل للتأويل باعتبــــاره غير دقيق في 
حتديداته فقــــد اقتصر على التوظيف احلزبي 

ُمفسحا املجال للتوظيف السياسّي.
يذكــــر أنه ّمت تســــريب في العــــام املاضي، 
وثيقة منبثقة عن هيكل مركزي حلركة النهضة 

اإلسالمّية متعّلقة بإستراتيجيتها االنتخابّية، 
عرضهــــا للرأي العام النائب باملجلس الوطني 
التأسيســــّي ســــابقا محمود البارودي، وهذه 
الوثيقــــة، التــــي أنكرها زعيم إخــــوان تونس 
راشــــد العنوشــــي، توّضح نّية حركة النهضة  

اإلســــالمية للعــــودة إلــــى احلكــــم عبر شــــّتى 
الوســــائل املشــــروعة وغير املشــــروعة، منها 
الضغط على السياسّيني وعلى وسائل اإلعالم 
والسيطرة على املساجد واستعمالها للدعاية 

احلزبّية.

جوان بوالشيك:

الجزائر تواجه خطر 

اإلرهاب تأثرا بالوضع 

األمني في ليبيا

امبركة بوعيدة:

يجب رفع الحصار عن 

ساكنة مخيمات تندوف 

وحماية حقوقهم 

بســـبب  للجزائـــر  أوروبيـــة  إدانـــة 

رفضها التعاون مع مفوضية شؤون 

الالجئـــني مـــن أجـــل إجـــراء إحصاء 

شفاف لسكان مخيم تندوف

 ◄

املتطرفون يستغلون غياب الرقابة لبث خطابات تكفيرية في املساجد
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أخبار
االستجوابات النيابية 

تعود لتهديد استقرار 

الحكومة الكويتية

} الكويت - قبل أمير الكويت الشـــيخ صباح 
األحمـــد اجلابر الصباح أمس اســـتقالة وزير 

التجارة والصناعة، عبداحملسن املدعج.
ولم تورد الوكالة الرســـمية الكويتية سببا 
لالستقالة، إّال أن وسائل إعالم ومواقع إخبارية 
ربطتها بطلب استجواب للوزير تقدم به نائب 
بالبرملـــان ومت قبوله ووضع على جدول أعمال 

جلسة برملانية مقررة ألوائل الشهر القادم.
واملدعـــج هـــو ثانـــي وزيـــر يســـتقيل من 
احلكومة الكويتية في غضون أسبوع تقريبا، 
حيث ســـبقه وزير الكهرباء واملـــاء عبدالعزيز 
اإلبراهيم على خلفية اســـتجواب أيضا قدم له 

في مجلس األمة.
وتعيد االســـتقالتان  إلى األذهان ما كانت 
احلكومـــات الكويتية قد شـــهدته فـــي فترات 
سابقة من عدم اســـتقرار بسبب اخلالفات مع 

نواب البرملان وكثرة االستجوابات.
ومنـــذ ســـنة ٢٠١٢ بدا أن األمـــر يتغير مع 
تشـــكيل برملـــان انتخـــب على أســـاس قانون 
جديد يعرف بقانون الصـــوت الواحد، وتقول 
املعارضة إنه حّد بشـــكل واضح من حظوظها 

في الفوز مبقاعد في مجلس األّمة.
وقدم املدعج اســـتقالته بعـــد قبول مقترح 
اســـتجواب قدمـــه نائـــب البرملـــان الكويتـــي 
روضـــان الروضـــان تضمـــن أســـئلة بشـــأن 
عدم تنفيـــذ الوزير للقانون بدعـــوة اجلمعية 
العمومية النتخاب مجلس إدارة شركة خاصة 
بناء على طلب صغار املساهمني، ما تسبب في 
إهدار حقوقهم، وفقا الســـتجواب النائب، ومت 
إدراج االســـتجواب على جدول أعمال جلســـة 

السابع من أبريل املقبل.
وكثيرا ما كانت االســـتجوابات البرملانية 
ســـببا حلّل عدد من مجالس األّمة واســـتقالة 
احلكومات فـــي الكويت حيث شـــهدت الفترة 
مـــا بـــني ٢٠٠٦ و٢٠١١ وحدها اســـتقالة ســـبع 
حكومات متتالية برئاسة الشيخ ناصر احملمد 

األحمد اجلابر الصباح.
وتوالت ردود الفعل من املعارضة الكويتية 
على استقالة املدعج حيث قال النائب السابق 
واحملامي محمد حســـني الدالل على حســـابه 
بتويتر ”نشـــهد تصدع اجلدار احلكومي، ففي 
أقل من أســـبوعني يســـتقيل وزيران ألســـباب 
مختلفة، وهو ما يؤكـــد طبيعة احتدام صراع 

النفوذ واملال“.
وتتهم جهـــات سياســـية كويتية األطراف 
اإلسالمية ضمن املعارضة بالتخطيط لتعطيل 
العمـــل احلكومي والوصول إلـــى حل البرملان 
أمـــال في تنظيـــم انتخابات جديـــدة تعيد تلك 

األطراف من خاللها اكتساح مجلس األّمة.

وزيـــر  طالـــب   - (مــرص)  الشــيخ  رشم   {
اخلارجيـــة اليمني ريـــاض ياســـني عبدالله، 
أمـــس جامعة الدول العربيـــة، بـ”تدخل عربي 
عســـكري وسياســـي عاجل إلنقـــاذ اليمن من 
أزمته الراهنة“، محّذرا من التداعيات اخلطرة 

التي تواجه استقرار اليمن في هذه املرحلة.
جاء ذلك فيما كانت األحداث تتطور بشكل 
دراماتيكـــي في اليمـــن مفضية إلى ســـيطرة 
قـــوات تابعة للرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح املتحالف مع احلوثيني على عدن التي 
يتخـــذ منها الرئيس احلالـــي عبدربه منصور 
هادي املعترف به دوليا عاصمة مؤقتة ما جعل 
مراقبني يتحّدثون عن تفكك السلطات الشرعية 

في البالد.
وجاء كالم ياســـني الـــذي كان يتحدث في 
تصريحـــات للصحفيني عقـــب لقائه مع األمني 
العـــام جلامعة الدول العربية نبيل العربي في 
مدينة شـــرم الشـــيخ املصرية، في غمرة تعّدد 
الطروح بشـــأن اجلهات املستعدة للتدخل في 
اليمـــن لوقف تدهـــور األوضاع فيـــه، وحجم 

وطبيعة ذلك التدخل.
وقالت صحيفة ”تاميز“ البريطانية إن دول 
اخلليج باتت مســـتعدة إلطالق عمل عســـكري 
فـــي اليمن لوقف تقدم احلوثيـــني في املناطق 
اليمنية. وقالت مصادر للصحيفة إن السعودية 
تقدمت بخطة عسكرية إلى اجتماع ضم أولياء 
العهد ووزراء الدفاع في كل من اإلمارات وقطر 
والكويت والبحرين باإلضافة إلى السعودية، 
الذين حذروا من انزالق اليمن بشـــكل متسارع 

إلى احلرب األهلية.
القـــادة  وافـــق  الصحيفـــة  ذات  وحســـب 
اخلليجيون في االجتماع على توجيه ضربات 
جويـــة إلـــى احلوثيني في حـــال رفضوا وقف 
تقدمهـــم داخـــل األراضـــي اليمنيـــة أو إذا ما 
أقدمـــوا علـــى مهاجمـــة القـــوات الســـعودية 

املوجودة على احلدود اجلنوبية مع اليمن.
وأقـــر االجتماع أيضا فرض حصار بحري 
علـــى البـــالد لقطع الطريـــق علـــى اإلمدادات 
للميليشـــيا  اإليرانيـــة  واملاليـــة  العســـكرية 

الشيعية.
لكـــن املصادر قالت أيضـــا إن االجتماع لم 
يتطّرق إلى احلديث عن أّي خطة إلرسال قوات 
برية لقتال احلوثيني فـــي اليمن. وقال مصدر 
ســـعودي في الرياض، طلب عدم الكشـــف عن 

اســـمه ”الســـعودية لن تســـمح بتشكيل حزب 
اللـــه آخـــر على حدودهـــا اجلنوبيـــة. اململكة 
وحلفاؤهـــا مســـتعدون لتحمـــل أّي تكاليـــف 

يتطلبها وقف ذلك“.
وخالل زيارة وزيـــر اخلارجية البريطاني 
فيليـــب هامونـــد األخيـــرة إلى الريـــاض أثار 
مســـؤولون ســـعوديون إصرارهـــم على عدم 
الســـماح إليـــران بالتمـــدد أكثر مـــن ذلك في 

املنطقة.
وقال مصطفـــى عالني الباحـــث في مركز 
اخلليـــج لألبحـــاث إن هامونـــد اســـتمع إلى 
ملخص السياسة اخلليجية بأنهم ”يواجهون 
إرهابـــني: داعـــش ســـني وداعـــش شـــيعي“. 
وأضاف ”الدول اخلليجيـــة لن حتارب واحدا 

وتتجاهل اآلخر“. 
وتضمنـــت تصريحـــات الوزيـــر اليمنـــي 
هجومـــا حادا على الـــدور اإليراني في بالده، 
ونقدا للواليات املتحدة تضمن اتهاما ضمنيا 
بلزومها احلياد واســـتعدادها للتعامل مع من 
يســـيطر على األرض. وقال ياسني ”طلبنا من 
اجلامعة العربية تدخال عســـكريا وسياســـيا 
اجتمـــاع  عقـــد  علـــى  االتفـــاق  ومت  عاجـــال، 
اخلميس، يخص اليمن علـــى هامش اجتماع 
وزراء اخلارجيـــة العـــرب“ حتضيـــرا للقمـــة 
العربيـــة. وأضـــاف أن ”اليمـــن بحاجـــة إلى 
تدخل عاجل وسريع من جميع الدول العربية، 

وبشكل عاجل، إلنقاذ اليمن“.
وأشـــار ياســـني إلى أنه أطلع األمني العام 
للجامعـــة العربية، خالل لقائه على ”التصعيد 
اخلطيـــر في اليمـــن من قبـــل جماعة احلوثي 
إلســـقاط عدن وبقية املدن األخرى حتى تكتمل 

السيطرة احلوثية اإليرانية على اليمن“.
وقال ”ســـنطلب أيضا من القمـــة العربية 
تدخلها أيضا، خاصة ونحن في اليمن حاليا، 
نســـابق الزمن من أجل أن يكـــون هذا التدخل 

العربي العسكري في أسرع وقت ممكن“.
وأضـــاف الوزير اليمني ”وجدنا تفهما من 
قبـــل األمني العـــام للجامعة العربيـــة للمطلب 
اليمنـــي، خاصة وأن األزمة فـــي اليمن كبيرة 

وحتّتم حتركا عربيا عاجال على األرض“.
وجـــاء ذلك في وقت انســـحبت فيه اللجان 
الشـــعبية املوالية لهادي في عـــدن من املدخل 
الشـــمالي للمدينـــة، دون أّي اشـــتباكات مـــع 
القـــوات املهاجمـــة والتـــي قال شـــهود عيان 

إنها تتمثل أساســـا في قوات موالية للرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح. وقبل ذلك بوقت 
قليل، ســـيطر احلوثيون على مدينة احلوطة، 
اجلوية  عاصمة محافظة حلج وقاعدة ”العند“ 
فـــي احملافظة، قبل أن يختطفـــوا وزير الدفاع 
محمود الصبيحي، ومســـؤوال عســـكريا آخر 

بارزا في احملافظة نفسها. 
فـــي  اليمنـــي  اخلارجيـــة  وزيـــر  ونفـــى 
تصريحاتـــه أن تكـــون دعوته للـــدول العربية 
حلمايـــة بـــالده مـــن احلوثيني مبثابـــة دعوة 

حلرب إيرانية-عربية.
وهاجم في الوقت نفســـه الـــدور اإليراني 
بشـــدة قائال ”نحن نريد من امليليشـــيات وقف 

االنقالب على الشرعية والسيطرة على البالد، 
ونحن لسنا بصدد مهاجمة طهران، إمنا هم من 
اســـتولوا على صنعاء واآلن عدن“. كما هاجم 
الوزير اليمني السياسة األميركية معتبرا أنها 
سياســـة براغماتية تفكر دائما في مصاحلها 
وأن األميركيـــني يعتقـــدون أن من يســـتطيع 
الســـيطرة العســـكرية ويخدم مصاحلهم بكل 

سهولة، كاف لهم، وال يهم ما يحدث.

حكومة هادي تستنجد بالعرب وتتهم واشنطن بالتخاذل

[ خطة خليجية بتوجيه ضربات جوية للحوثيين ومحاصرتهم بحريا
ــــــس عبدربه منصور هــــــادي تطلب تدخل الدول  الســــــلطات الشــــــرعية اليمنية ممثلة بالرئي
العربية إلنقاذ اليمن من هجمة احلوثيني ومن خلفهم إيران، في ظل ســــــقوط الرهان على 

املجتمع الدولي وعلى الواليات املتحدة حتديدا.

القوى املدافعة عن الشرعية أعوزها املدد فلم تستطع الصمود أمام الهجمة الحوثية

◄ غادر السفير المصري في اليمن 

يوسف الشرقاوي أمس مرفوقا 
بأعضاء القنصلية المصرية في عدن 

المدينة عائدين إلى القاهرة.

◄ قدر عضو البرلمان العراقي 
موفق الربيعي الذي سبق أن شغل 

منصب مستشار لألمن القومي أعداد 
عناصر تنظيم داعش بالعراق بأقل 

من 10 آالف تحمل غالبيتهم الجنسية 
العراقية.

◄ عقد ولي العهد السعودي األمير 

مقرن بن عبدالعزيز أمس اجتماعا 
مع الرئيس األميركي األسبق جيمي 

كارتر الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا 
خالله العديد من الموضوعات وفق ما 

أوردته وكالة األنباء السعودية.

◄ أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمس في نيودلهي 

مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي، وذلك خالل زيارة 

له إلى الهند في إطار جولة آسيوية 
كانت قادته أيضا إلى كل من باكستان 

وسريالنكا.

◄ قدم رئيس الوزراء الكندي ستيفن 
هاربر طلبا إلى البرلمان لتوسيع 

نطاق البعثة العسكرية الحالية لكندا 
في العراق الستهداف مسلحي تنظيم 

الدولة اإلسالمية.

◄ اختتم أمس بالكويت التمرين 
العسكري «حسم العقبان 2015» الذي 

جرى بمشاركة 29 دولة بينها الواليات 
المتحدة. وجرت المرحلة الختامية 

من التمرين بجزيرة فيلكا واشتملت 
على عمليات تطهير المجال من 

عناصر معادية.

باختصار خطوات سودانية وئيدة تبعد الخرطوم عن طهران وتقربها من الرياض

} الريــاض - عقـــد العاهـــل الســـعودي امللك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، أمس جلسة مباحثات 
رســـمية مع الرئيس الســـوداني عمر حســـن 
البشـــير تناولت التعاون الثنائي  بني البلدين 
ومســـتجدات األحداث اإلقليمية الدولية، وفق 

ما أوردته وكالة األنباء السعودية.
وصّنف مراقبون استقبال الرياض للرئيس 
السوداني، في نطاق سياسة خارجية للعاهل 
الســـعودي امللك ســـلمان بن عبدالعزيز تقوم 
على جتاوز اخلالفـــات الفرعية وجتميع أكبر 
ما ميكن من دول املنطقة وتوحيد جهودها في 

مواجهة املخاطر وإعادة االستقرار لإلقليم.
وقالوا إن تلك السياسة جتّلت بوضوح في 
حتّول الرياض منذ تولي امللك ســـلمان مقاليد 
احلكم قبلة لعدد كبير من كبار املسؤولني، من 

بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
فيما أّكـــد آخرون أن التنافس الســـعودي 
اإليراني على اســـتمالة الســـودان لم يغب عن 
خلفيـــة زيارة البشـــير إلى اململكـــة، معتبرين 
أن الكفـــة في هذا التنافـــس راجحة في الوقت 
الراهن ملصلحة السعودية باعتبار ما ميكن أن 
تقدمه من مســـاعدات وحلول ملشاكل السودان 
االقتصاديـــة ومـــا يســـتتبعها مـــن مشـــاكل 

سياسية واجتماعية. 
وكان البشـــير وصل األربعاء إلى الرياض 
في زيارة هـــي األولى له إلى الســـعودية بعد 

تولي امللك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد احلكم 
فـــي ينايـــر املاضي، علمـــا أن البشـــير حضر 
جنازة العاهل الســـعودي الراحل عبدالله بن 
عبدالعزيز في الثالث والعشـــرين من الشـــهر 

نفسه.
وتوترت العالقة بـــني اخلرطوم والرياض 
بشـــكل واضح عقب رسو سفن إيرانية حربية 
في الســـاحل السوداني على البحر األحمر في 

أكتوبر ٢٠١٢.
ورغم ســـعي اخلرطوم ملوازنة عالقتها بني 
طهران والرياض باســـتضافتها لسفن حربية 
ســـعودية في فبرايـــر ٢٠١٣، إال أن العالقات لم 
تتحسن بعد أن استقبلت البحرية السودانية 

مجددا ســـفنا إيرانية في سبتمبر ٢٠١٣. وفي 
تعامالتهـــا  الريـــاض  أوقفـــت   ،٢٠١٤ مـــارس 
املصرفيـــة مـــع البنـــوك الســـودانية وقلصت 
إيراداتها من املاشـــية الســـودانية التي تقدر 
بنحـــو ٥٠ باملئة من حاجتهـــا ضمن إجراءات 

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

ال ترى السعودية أنها موجهة ضدها.

وفي ســـبتمبر املاضي، أغلقـــت احلكومة 
الســـودانية املركـــز الثقافـــي اإليراني بحجة 
”جتاوز التفويـــض املمنـــوح، وتهديده لألمن 
الفكري واالجتماعي“، إّال أن متابعني للشـــأن 
الســـوداني قالوا إن السبب الرئيسي لإلغالق 
هـــو ”محاولـــة احلكومـة اســـترضاء الرياض 
اخلرطـــوم  بــــني  التقــــارب  مـــن  املتوّجســـة 

وطهران“.
وقـــرأ مراقبون فـــي زيارة البشـــير أمس 
القيـــادة  شـــروع  علـــى  عالمـــات  للريـــاض 
الســـودانية في إعـــادة النظر بعالقـــات البلد 
مبحيطه، في ظل اتهامات لتلك القيادة باتباع 

سياسة خارجية مضادة الستقرار املنطقة.

ــــــون يصنفــــــون اســــــتقبال الرياض  مراقب
للرئيس السوداني ضمن سياسة خارجية 
ــــــز تقوم على  للملك ســــــلمان بن عبدالعزي
ــــــة وجتميع دول  جتــــــاوز اخلالفات الفرعي
املنطقة فــــــي مواجهة األخطار، وآخرون ال 
ــــــون الزيارة عما يعتبرونه تنافســــــا  يفصل

سعوديا إيرانيا على استمالة السودان.

منسوب التواصل السعودي مع مختلف دول المنطقة ارتفع بشكل ملحوظ مع بداية عهد الملك سلمان

«المســـلمون بحاجة إلـــى مفتين ضالعيـــن بعلوم ومبـــادئ الفقه 

اإلســـالمي كي يفتوا بوسطية ديننا اإلســـالمي الحنيف واعتداله 

وعدالته وتسامحه بعيدا عن الفتاوى المتطرفة».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«العراق يحتاج لخطوات تطمئن أفراد المجتمع أولها العفو العام 

كي نتمكن من تحقيق انتصار سياســـي وعســـكري على التطرف 

واإلرهاب».

إياد عالوي
نائب الرئيس العراقي

«مســـؤولية العمل الـــوزاري في هـــذه المرحلة التاريخيـــة المليئة 

بالتحديـــات والحافلـــة باالســـتحقاقات ال تحتمـــل تـــرف التهاون 

والتسويف وتتطلب اتخاذ إجراءات جادة».

الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح
رئيس الوزراء الكويتي

كــفــة الــتــنــافــس الــســعــودي 

ــة  ــال ــم ـــــي عـــلـــى اســت ـــــران اإلي

ملصلحة  راجــحــة  ـــســـودان  ال

السعودية

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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اليمنيون يستعدون لألسوأ



} أديس أبابا - دعا الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي في كلمة أمام البرملان اإلثيوبي، أمس 
األربعاء، إلى فتح صفحة جديدة في العالقات 

مع بالده.
جـــاء ذلك بعـــد يومني من توقيـــع البلدين 
إلـــى جانب الســـودان اتفـــاق إعـــالن مبادئ 
حول مشـــروع سد النهضة اإلثيوبي الذي وتر 

العالقات بني القاهرة وأديس ابابا.
وأثار بدء إنشـــاء السد مخاوف شديدة في 
مصر من ســـنوات جفاف مائي محتملة خالل 
مـــلء خزان الســـد الـــذي تقول إثيوبيـــا إنها 

تشيده لتوليد الطاقة الكهربائية.
وترى الدول الثـــالث أن االتفاق الذي وقع 
فـــي اخلرطوم يـــوم االثنني أســـاس للوصول 
إلى اتفاقـــات تفصيلية حول اســـتخدام مياه 

النيـــل في حتقيق مصالح مشـــتركة لها. وقال 
السيســـي في كلمتـــه أمام البرملـــان اإلثيوبي 
في أديس أبابـــا ”أدعوكم اليوم كي نكتب معا 
صفحة جديـــدة في تاريـــخ العالقات املصرية 
اإلثيوبيـــة… أدعوكم أيضا لنأخـــذ العبرة من 
الصعاب التي خضناها … ومن العقبات التي 

اعترضت سبيل عالقاتنا“.
ولم يذكر السيســـي أي تفاصيل في كلمته 
عن االتفاق، لكنه دعـــا حكومات الدول الثالث 
إلى استكمال اإلجراءات الدستورية في بالدها 

كي يدخل حيز التنفيذ.
وشـــدد فـــي ختام زيارتـــه إلثيوبيـــا التي 
اســـتغرقت يومني علـــى أهميـــة احلفاظ على 
املصالـــح اإلثيوبيـــة واملصرية فـــي ما يتعلق 

مبشروع سد النهضة.

وتقيـــم إثيوبيا ســـد النهضة علـــى النيل 
األزرق قـــرب حدودها مع الســـودان، ويلتقي 
النيل األزرق الـــذي ينبع من إثيوبيا مع النيل 

األبيض عند اخلرطوم.
وقال حســـام مغازي وزير املـــوارد املائية 
والري املصـــري بعد توقيع االتفاق إن املبادئ 
التـــي تضمنهـــا اإلعالن تشـــمل إعطـــاء دول 
املصب أولويـــة في الكهرباء املولدة منه وآلية 
حلل اخلالفات وتقدمي تعويضات عن األضرار.

وأضاف للصحفيني أن املوقعني على إعالن 
املبادئ تعهـــدوا أيضا بحمايـــة مصالح دول 

املصب حني ميتلئ خزان السد.
وأرســـت إثيوبيا حجر أســـاس املشـــروع 
فـــي أبريل 2011 بعد أقل من شـــهرين من خلع 
الرئيس املصري األســـبق حســـني مبارك في 

انتفاضـــة 2011 التي تســـببت فـــي اضطراب 
سياسي وتراجع اقتصادي في البالد.

وحاولت مصر منذ البدء في إنشـــاء ســـد 
النهضة احلصول على ضمانات بأنه لن يلحق 
الضـــرر بحصتها احلالية من مياه النيل وهي 
حصـــة تواجه ضغوطا داخليـــة في ظل زيادة 
مطردة في عدد الســـكان وفي ظل مشـــروعات 

التنمية التي متثل املياه متطلبا رئيسا لها.
ومـــن شـــأن االتفـــاق األخير الـــذي مت في 
العاصمة الســـودانية اخلرطـــوم فتح عالقات 
جديـــدة بني القاهرة وأديس أبابا، خاصة وأن 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي حريص 
على متتني عالقته خاصة بدول القارة السمراء 
ســـواء على املســـتوى األمني أو السياسي أو 

االقتصادي.

} عــامن - تثير مؤشـــرات التقـــارب اإليراني 
األردني التي طفت على السطح، مؤخرا، جدال 
كبيرا على الساحة البرملانية األردنية، في ظل 
التـــزام اجلانب الرســـمي الصمـــت حيال هذا 

املوضوع.
وتباينت وجهات النظر داخل قبة البرملان 
األردني بني مؤيد لتنويع العالقات اخلارجية، 
ومحذر مـــن التوجه صوب طهران بالنظر إلى 
األجندات التوســـعية التي يعمـــل عليها هذا 

البلد.
ويـــرى النائـــب مصطفى شـــنيكات الذي 
ينتمـــي إلى كتلة التجمع الدميقراطي، أن على 
عمان تنويع خياراتها السياســـية، معربا عن 
تأييده لزيـــارة وزير اخلارجيـــة ناصر جودة 
لطهـــران، كمـــا طالب بالتنســـيق مـــع بغداد 
ودمشـــق (حليفـــي إيـــران) في احلـــرب على 

اإلرهاب.
من جانبها اعتبرت النائب ميسر السردية 
أن االنفتـــاح علـــى طهـــران في غايـــة األهمية 
خاصة في هـــذا الظرف الدقيـــق الذي متر به 

املنطقة العربية.
وكشـــفت في إحدى مداخالتها مؤخرا، في 
مجلس النـــواب (الغرفة التشـــريعية األولى) 
أنهـــا التقت مبســـؤولني إيرانيـــني أخبروها 
باستعدادهم لتزويد عمان بكامل احتياجاتها 
من الغاز شـــريطة أال تســـتورده من إسرائيل 
وطلبـــوا منهـــا أن ترتب لقـــاء لهم مـــع امللك 
عبداللـــه الثاني لهذه الغايـــة ولبحث التعاون 

مع األردن في كل املجاالت.
وكانـــت إيران قـــد عرضت فـــي 2011 على 
احلكومة األردنية تزويدهـــا بالغاز الطبيعي، 
فـــي ظل أزمة الطاقة التـــي يعانيها األردن، إال 
أن عمان لم توافق آنذاك على املوضوع خشية 
إغضـــاب دول عربية، تنظر بريبة إلى تطلعات 
طهـــران باملنطقة، فضال عـــن أن عمان تعلم أن 

اخلطوة اإليرانية ليست مجانية بل لها أبعاد 
سياسية خطيرة.

ومن املؤيديـــن كذلك لهذا االنفتـــاح اليوم 
جند السياسي املخضرم ورئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية في مجلس األعيان ســـمير الرفاعي 
الذي أعرب عن اســـتيائه مـــن تأخر األردن في 

فتح باب احلوار مع اإليرانيني.
هذه املباركة من بعض البرملانيني األردنيني 
لالنفتـــاح على طهران والدعـــوة إلى تعزيزها 
تقابلهـــا دعوات أخـــرى عديدة رافضـــة لذلك، 

محذرة من تداعيات األمر داخليا وخارجيا.
وكمـــا هو معلوم فإن طهـــران تالقي رفضا 
شـــعبيا كبيـــرا فـــي داخـــل األردن، فـــي ظـــل 
سياساتها التوسعية في املنطقة، واألمثلة على 

ذلك عديدة (سوريا، واليمن والعراق ولبنان).
أما على املســـتوى اخلارجي فإن من شـــأن 
هـــذا االنفتاح أن يثير غضب دول عربية كثيرة 
وخاصـــة اخلليجيـــة منهـــا باعتبـــار التهديد 

الكبير الذي متثله إيران عليها.
وإن كان البعض يستبعد فرضية أن يكون 
األردن تصرف بشـــكل فردي فـــي التواصل مع 
طهران، وإمنا من املؤكد قد حصل على مباركة 

الدول احلليفة معه في املنطقة.
وحـــذر عضـــو البرملـــان األردنـــي بســـام 
املناصيـــر من خطر املد اإليرانـــي الذي يحدق 
باألردن فـــي حال حصول االنســـجام اإليراني 
األردنـــي، منبها إلى أن ذلك من شـــأنه أن يوتر 
العالقات مـــع دول حليفة لـــألردن وداعمة لها 

كدول اخلليج.
وبـــدأت مؤشـــرات التقـــارب بـــني طهران 
وعمـــان، منذ زيـــارة وزير اخلارجيـــة األردني 
ناصر جودة في الســـادس مـــن مارس اجلاري 
إليران ولقائه بالرئيس حسن روحاني، ليتلوها 
قيام امللك عبدالله الثاني بإرســـال برقية تهنئة 
للمرشد األعلى اإليراني علي خامنئي مبناسبة 

عيد النوروز.
كما التقـــى امللك عبدالله الثاني األســـبوع 
املاضي، بأحد أبرز موالـــي طهران في العراق 
وهو عمـــار احلكيم رئيس املجلس اإلســـالمي 
األعلى واملشـــرف على منظمة بـــدر التي تقاتل 
اليوم ضمن ”احلشـــد الشـــعبي“ فـــي العراق.

ومـــن املرتقـــب أن تشـــهد العاصمـــة األردنية 
في األيـــام القليلة القادمة زيـــارة لزعيم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصدر الذي ميلك مليشـــيا 
سرايا السالم التي انضمت مؤخرا إلى احلشد 
الشـــعبي بطلب من إيران في املعـــارك الدائرة 

ضد تنظيم داعش.
تخضـــع  الشـــعبي  احلشـــد  ومليشـــيات 

لتعليمات مباشرة من طهران.
كما أن من مؤشـــرات التقـــارب بني طهران 
وعمان هو إعالن وزير الســـياحة األردني فتح 
أبـــواب البالد أمـــام اإليرانيني، رغـــم أن هناك 
احتـــرازات في الســـابق علـــى ذلـــك، وتعتبر 

اجلنسية اإليرانية من اجلنسيات املقيدة.
نقطـــة أخـــرى تكرس الـــرأي القائـــل بهذا 
االنفتاح هي اســـتقبال عمـــان جرحى حوثيني 
فـــي الفترة األخيـــرة، كانـــوا قد ســـقطوا في 

تفجيرات بأحد املساجد في صنعاء.
أجنحـــة  أحـــد  احلوثيـــني  أن  ومعـــروف 
طهـــران، وقد متكنـــوا في الفتـــرة األخيرة من 
الســـيطرة على مناطق واسعة في شمال اليمن 
وجنوبـــه، ما يثير خاصة قلق الدول اخلليجية 

وهواجسها.
ويـــرى احملللـــون أنـــه وإن كان فتـــح باب 
احلـــوار مع إيـــران يعكـــس شـــجاعة وجرأة 
أردنيتني في هذا الظـــرف الدقيق الذي متر به 
املنطقة املصبوغ بتمـــدد التنظيمات اإلرهابية 
وفي مقدمتهـــا ”داعش“ والطموحات اإليرانية 
فـــي اإلقليم، إال أنهم يحذرون فـــي ذات الوقت 
من أن تســـتغل طهران الوضع وتنظر إليه من 

موقع ضعف.

انقسام في عمان حول االنفتاح على طهران
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[ العروض اإليرانية تتوالى للتقارب مع األردن [ نواب أردنيون يحذرون من خطر المد اإليراني 

زيارة  ناصر جودة لطهران تثير جدال في األردن 

ّ

الرئيس املصري يدعو إثيوبيا إلى فتح صفحة جديدة مع بالده
◄ أعلنت الجبهة الثورية السودانية 

عن بدء حملة عسكرية لتخريب 
االنتخابات الرئاسية (المقررة في 
أبريل المقبل) في جنوب كردفان.

◄ أجرى رئيس الحكومة اللبنانية 
األسبق سعد الحريري لقاء مطوال 

مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في أنقرة، حول التطورات 

التي تشهدها المنطقة.

◄ ذكر مصدر قضائي أنه تحدد 
تاريخ 23 مايو موعدا لمحاكمة 

الرئيس المصري اإلسالمي المعزول 
محمد مرسي وعدد من اإلسالميين 

بتهمة «إهانة القضاء».

◄ عاد إلى القاهرة السفير المصري 
في اليمن يوسف الشرقاوي وأعضاء 

القنصلية المصرية في عدن بعد 
تدهور األوضاع في جنوب اليمن، 
إثر تمدد الحوثيين الذين وصلوا 

إلى أعتاب عدن العاصمة االنتقالية.

◄ ألقت قوات األمن المصرية 
القبض على مسلحين اثنين قاما 
بإطالق النار على الخدمة األمنية 

المكلفة بتأمين سفارة الكونغو 
الديمقراطية في حي المهندسين 

بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى 
إصابة مجندين اثنين.

◄ حث االتحاد األوروبي 
اإلسرائيليين والفلسطينيين على 
سرعة استئناف محادثات السالم 

التي انهارت في العام الماضي.

◄ اجتمعت مستشارة البيت 
األبيض لمكافحة اإلرهاب ليزا 

موناكو مع وزير الداخلية اللبناني 
نهاد المشنوق لمناقشة المخاوف 

األمنية في المنطقة والجهود 
الجارية لهزيمة تنظيم داعش.

باختصار

«القمة العربية تنعقد في ظل تحديات كبيرة وجســـيمة وغير 

مســـبوقة فـــي المنطقة، وهـــو ما يتطلـــب منا جهـــودا عربية 

مضاعفة لمواجهتها والتغلب عليها».
نبيل العربي
األمني العام جلامعة الدول العربية

«المنطقـــة تعيش معادلة حرب الكل ضـــد الكل، ونحن نطالب 

الدول العربية المعتدلة والشركاء الدوليين بعمل عسكري للرد 

على الجرائم التي تقترفها الدول الفاشلة وما يسمى بداعش».
أمني اجلميل
رئيس حزب الكتائب اللبناني

«ال نســـتطيع التظاهـــر بأن هنـــاك إمكانية لشـــيء ليس موجودا 

بنـــاء  فـــي  نســـتمر  أن  يمكـــن  وال  فلســـطينية)،  دولـــة  (قيـــام 

دبلوماسيتنا اعتمادا على شيء يعلم الجميع أنه لن يحدث».
باراك أوباما
الرئيس األميركي

مصطفى شنيكات:

على المملكة األردنية 

تنويع خياراتها 

السياسية الخارجية

ــــــات تعكس انفتاحا فــــــي العالقات األردنية  ــــــرة جملة من املعطي ظهــــــرت في الفترة األخي
اإليرانية، وقد مثل ذلك مادة دسمة انقسم حولها البرملانيون األردنيون بني مؤيد ورافض 

لها في ظل تطلعات طهران في املنطقة.

} دمشــق - جنحـــت املعارضة الســـورية في 
بســـط ســـيطرتها الكاملة على مدينة تاريخية 
في جنوب سوريا، أمس األربعاء، ضمن هجوم 
مضـــاد يقـــول املعارضون إنهم يشـــنونه ملنع 
النظام السوري من اســـتعادة منطقة احلدود 

قرب إسرائيل واألردن.
وقال حتالف ملجموعة من فصائل املعارضة 
إنه سيطر على بصرى الشام وأعلن بدء هجوم 
جديد ضد القوات احلكومية في منطقة أخرى 

مبحافظة درعا إلى الشمال الغربي.
وتصنـــف منظمـــة األمم املتحـــدة للتربية 
والعلـــم والثقافة (يونســـكو) مدينـــة بصرى 
ضمن مواقع التراث العاملي، ومن بني األماكن 
التاريخية فيها قلعة أثرية أقيمت حول مسرح 

روماني يعود إلى القرن الثاني.
وقـــال املرصـــد الســـوري إن 21 فـــردا من 
مقاتلي املعارضة قتلوا في املعارك التي دارت 
علـــى مدى أربعة أيام من أجل الســـيطرة على 
بصـــرى، فيما قـــال اجليش الســـوري إنه قتل 
عددا من زعماء قوات املعارضة خالل املعركة.

وأكد عصام الريس املتحدث باسم حتالف 
اجلبهـــة اجلنوبية أن 85 في املئة من املقاتلني 
الذين شاركوا في الهجوم من قوات املعارضة 
املنتمية إلى التيار الرئيســـي وأن الباقني من 

الفصائل اإلسالمية.

وأضـــاف أن جبهة النصـــرة، جناح تنظيم 
القاعدة في ســـوريا، لم تشـــارك، مشـــددا على 
أن التحالف اســـتعاد الســـيطرة على  املدينة 
بأكملها حتى القلعة القدمية واملدينة القدمية.
وتابع أن اجلبهة اجلنوبية شـــنت الهجوم 
ألن اجليـــش قـــام بتعبئـــة فصائـــل مواليـــة 
للحكومة في بصرى من أجل مرحلة جديدة من 

هجومه في اجلنوب.
وقال إن اســـتراتيجية اجلبهـــة اجلنوبية 
ليســـت االحتفاظ بأراض ولكن شن هجوم في 
مناطق لم يكن النظـــام يتوقع هجمات عليها، 
مضيفـــا أنهم متكنـــوا من وقف تقـــدم النظام 
وبـــدأوا هجومـــا الســـتعادة الســـيطرة على 

مناطق أخرى.
وتشـــكل بصرى أهمية كبـــرى لدى النظام 
الســـوري وإيران وحزب الله، باعتبارها ذات 
أغلبيـــة شـــيعية في املقـــام األول، وســـيمثل 
ســـقوطها ضربة معنوية لها، فضال عن كونها 
مـــن أكبر معاقـــل احلرس اإليرانـــي وعناصر 
حـــزب اللـــه في هـــذا الشـــطر الســـوري، إلى 
جانـــب أن موقعهـــا اجلغرافي يتيـــح للقوات 
احلكوميـــة الوصول إلى محافظة الســـويداء 
ذات الغالبية الدرزية بسرعة والتنقل في ريف 
درعـــا اجلنوبي الشـــرقي، القريب من احلدود 
األردنية. ويرى محللون وخبراء عسكريون أن 

معركة اجلنوب ستكون إحدى املعارك الفاصلة 
جلهة حســـم الصراع في ســـوريا، بالنظر إلى 
موقعها احلدودي مع كل من األردن وإسرائيل.

ومن هنا يأتي حرص األطراف املتصارعة 
والقـــوى التي تقف خلفها على كســـب املعركة 

بها.

اجلبهــــة  بتحالــــف  مســــؤولون  وكان 
اجلنوبية  املعارضة قد أعلنوا أن دول أجنبية 
(لم يســــمها) ســــرعت في الفتــــرة األخيرة في 
مدهــــم  باألســــلحة، وذلك منذ إعــــالن النظام 
الســــوري بــــدء مـعركــــة الـجنوب فـــــي أوائل 

فبراير املاضـي.

معركة الجنوب ترتد على النظام السوري وداعميه

مقاتلو المعارضة السورية يوزعون الحلويات ابتهاجا بنصرهم في مدينة بصرى

حكماء اإلخوان يتهمون الصقور بالتسبب في انهيار جماعة األردن

} عــامن - أعلـــن مجلـــس حكمـــاء اإلخوان 
فـــي األردن عن ســـحب مبادرته حول إصالح 
الوضع الشـــاذ الـــذي وجـــدت اجلماعة فيه 
نفســـها، محملني شـــق الصقور الذي يقوده 
املراقـــب العام همام ســـعيد املســـؤولية عما 

وصلوا إليه اليوم من انشطار.
وكشـــف املجلس عن طلب تقدموا به إلى 
املراقـــب العام جلماعة اإلخوان (قبل حصول 
التصحيح القانونـــي املثير للجدل) من أجل 

”التنازل“ عن القيادة إال أنه رفض.
وقال احلكمـــاء ”طلبنـــا أن يتولى قيادة 
اجلماعـــة في هـــذه املرحلة عـــدد من اإلخوة 

األكثـــر مالئمـــة إلدارة األزمة ونـــزع الفتيل 
وتقليل اخلســـائر على األقـــل وملدة محدودة 
ال تزيـــد عن عـــام واحد، إال أن ســـعيد رفض 
الطلب رفضا قاطعا، وأكد أنه مســـتهدف في 

شخصه الكرمي“.
شـــق  علـــى  محســـوب  ســـعيد  وهمـــام 
الصقور وهو من أكثـــر املدافعني عن اإلبقاء 
علـــى الرابـــط التنظيمي بـــني جماعة األردن 

والتنظيم الدولي لإلخوان.
وأكد املجلس أن قيادة اجلماعة استجابت 
جزئيا وبشـــكل متأخر و“بعد فـــوات اآلوان 
وتغيـــر الظروف واألجـــواء العامة، وبعد أن 

أصبحـــت غير قادرة علـــى معاجلة املوقف“. 
وجاءت االســـتجابة اجلزئية لقيادة اإلخوان 
(غير القانونيـــة اآلن) بعد أن تقدمت قيادات 
يترأســـهم عبداملجيـــد الذنيبـــات بطلب إلى 
احلكومة لتصحيح وضع اجلماعة القانوني 
وفصلهـــا عن تنظيم مصـــر املصنف كتنظيم 
إرهابـــي في عدد مـــن العواصم العربية على 

غرار الرياض والقاهرة.
وقـــد وافقت احلكومـــة األردنية على ذلك 
وباتـــت اليوم فـــي األردن جماعتان لإلخوان 
واحـــدة قانونيـــة، وأخرى غير شـــرعية وما 

تزال متمسكة بجلباب التنظيم الدولي.



} أنقرة - أطلقت السلطات التركية، األربعاء، 
تحقيقـــا ضـــد كل من نائـــب رئيس الـــوزراء 
المتحـــدث باســـم الحكومة بولنـــت أرينتش 
ورئيـــس بلديـــة أنقـــرة مليح جوكتشـــك على 
خلفيـــة االتهامات المتبادلة بينهما بالفســـاد 

واالنتماء إلى الكيان الموازي.
وجاءت تلك الخطوة غير المســـبوقة عقب 
التراشـــق باالتهامات بين العضوين البارزين 
في حزب العدالة والتنمية في وســـائل اإلعالم 
والذي انجر عنه تقديم عدد من الشـــخصيات 
شكاوى جنائية ضد كل من أرينتش وجوكتشك 

لمعرفة حقيقة تلك المزاعم.
العامـــة  النيابـــة  توصلـــت  حـــال  وفـــي 
لعنصـــر الجريمة ســـيتم اســـتصدار إذن من 
وزارة الداخليـــة ضد جوكتشـــك، فيما ســـيتم 
تحرير محضر ضد أرينتـــش نظرا لحصانته 

البرلمانية.
وليست المرة األولى التي يدور فيها جدل 
في تركيـــا بخصوص الخالفـــات داخل حزب 
أردوغـــان، فالتوصـــل إلى الســـالم مع األكراد 
ومحاربـــة المتطرفيـــن كانـــت من أبـــرز نقاط 
الخالف بين صقور الحزب اإلسالمي المحافظ 

منذ أشهر، لكنها لم تظهر للعلن إال مؤخرا.
ويبـــدو أن لعنة الكيان المـــوازي أصابت 
العدالـــة والتنمية الطامح إلى اســـتغالل أكبر 
ما يمكن مـــن األصوات لنيل الثقـــة من جديد 
فـــي البرلمـــان، وهو ما ســـيزيد مـــن غموض 

االنتخابات القادمة.

واعتبر محللون أن الخالف بين الحكومة 
والرئاسة التركية سيكون له تأثير سلبي على 
مستقبل حزب العدالة والتنمية، وأن تداعياته 
ســـتلوح في األفق بال شـــك عقب ظهور نتائج 

االنتخابات العامة الصيف القادم.
وتـــدور مزاعم بشـــأن اســـتغالل أرينتش 
مـــع  تعاملـــه  إخفـــاء  ومحاولتـــه  لوظيفتـــه 
”الخدمـــة“، بينما يتهم جوكتشـــك بالحصول 
علـــى أمـــوال عبر طـــرق غير شـــرعية وكذلك 

استغالل نفوذه.

وفـــي تعليقـــه علـــى الســـجال الدائر بين 
أرينتـــش وجوكتشـــك، قـــال رئيس الـــوزراء 
التركي أحمـــد داوود أوغلو إن ”التصريحات 
الصادرة من كال الجانبيـــن خاطئة من وجهة 
نظـــر هيئات الحزب أو من حيث االنضباط أو 

من حيث ثقافتنا السياسية المشتركة“.
وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة عندمـــا دعـــا 
جوكتشـــك المعروف بانتقاداته االســـتفزازية 
والمقرب من أردوغـــان، نائب رئيس الحكومة 
إلى االســـتقالة بعدما وجه إلـــى رئيس الدولة 

الذي ينتقد السلطة التنفيذية، تهمة التسلط.
وكتب عمدة أنقرة على حســـابه في تويتر، 
االثنين، ”ال نريدك“، متهما إياه بأنه قريب من 
حركـــة ”الخدمة“ بزعامة فتـــح الله كولن الذي 
أصبح منذ تفّجر فضيحة الفساد أواخر 2013 

العدو اللدود للنظام التركي.
بدوره اتهم أرينتش عمدة العاصمة أنقرة 
في تصريحات مثيرة مطلع األســـبوع الجاري 
قائـــال إن ”مليح جوكتشـــك يتعاون مع الكيان 
الموازي وباع أنقرة قطعة قطعة لهذا الكيان“، 

فـــي وقت طفت فيه على الســـطح خالفات بين 
أردوغان والحكومة بشأن مسألة التعاطي مع 

القضية الكردية.
االنقســـامات  هـــذه  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
فـــي الحزب الحاكـــم جاءت نتيجـــة محاوالت 
أردوغـــان الســـيطرة على كل دواليـــب الدولة 
عبـــر اســـتعداده لتغيير النظام مـــن برلماني 
إلى رئاســـي األمر الـــذي يرفضه عدد كبير من 

أعضاء العدالة والتنمية.
ومنذ أكثر من ســـنة، شـــن النظام التركي 
حملة ضد أنصـــار ”الخدمة“ المتهمة بتفجير 

فظيحة فساد ضد أردوغان والمقربين منه.
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} موســكو - وجهت روســـيا تحذيرا بشـــأن 
تدخـــل الغـــرب في تركيـــز أنظمتهـــا الدفاعية 
النووية على حدودهـــا الغربية، في تطور غير 
مسبوق للعالقات الدولية المتوترة التي طّلت 

برأسها من أنقاض األزمة األوكرانية.
وأعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي 
للدفـــاع فالديميـــر كمويديـــف أن بـــالده على 
استعداد لنشر أســـلحة نووية في شبه جزيرة 

القرم، مؤكدا أنه إذا كانت هناك حاجة لنشرها 
فإن روسيا لن تطلب اإلذن من أحد للقيام بذلك، 

على حد تعبيره.
وقـــال كمويديف فـــي تصريحات نشـــرها 
موقـــع صحيفة ”ازفيســـتيا“ الروســـية، أمس 
األربعـــاء ”نحـــن لن نلـــوث مثل هـــذه اللؤلؤة 
باألسلحة النووية ويكفينا ما لدينا، على الرغم 
أن هذه أراض روســـية وإذا لزم األمر لن نطلب 

من أحد اإلذن للقيام بذلك“.
وتعـــد هذه التصريحات األقوى لمســـؤول 
روســـي منذ أن ضـــم الكرملين القـــرم إليه في 
مـــارس العـــام الماضي بعـــد انهيـــار النظام 
الموالـــي لها في كييف، لتتـــرك الباب مواربا، 
حســـب مراقبين، أمـــام ردود فعل يبـــدو أنها 

ســـتوقظ مارد الحرب الباردة مـــن قمقمه مرة 
أخرى بشكل فعلي هذه المرة.

ولـــم يعلـــق االتحـــاد األوروبـــي وحليفته 
األولـــى فـــي الناتو الواليـــات المتحـــدة على 
هـــذه التهديدات، غيـــر أن متابعيـــن يؤكدون 
أنها ســـتثير جدال واســـعا في الفترة القادمة 
مـــا قـــد يزيـــد مـــن تعكيـــر صفـــو العالقـــات 

الجيواستراتيجية بين الدول النووية.
وتـــرددت أنبـــاء فـــي وقـــت ســـابق عـــن 
احتمال نشـــر طائرات روسية تحمل صواريخ 
اســـتراتيجية من نوع ”تو- 22 أم 3“ في القرم، 
إال أن موســـكو لم تعلن رســـميا حتى اللحظة 
عزمها إرسال رؤوس حربية نووية خاصة إلى 

شبه الجزيرة.

ويبـــدو أن هـــذه التحذيـــرات المتواتـــرة 
للمســـؤولين الروس وفقا للعديد من المحللين 
جاءت كرد على الواليات المتحدة حينما قالت 
المتحدثة باســـم خارجيتها جين بســـاكي في 
الخامـــس مـــن الشـــهر الجاري بأن األســـلحة 
النوويـــة األميركية في أوروبا هي باســـتمراٍر 
تحت الســـيطرة وال يتم إرســـالها أبدا إلى أي 

بلدان أخرى.
وصعدت روســـيا في السنوات األخيرة من 
رحالتها العســـكرية في شـــمال أوروبا، حسب 
حلف شـــمال األطلســـي، وذلك بعد أن رصدت 
تحـــركات لغواصات روســـية تحمل رؤوســـا 
نووية وطائرات من نوع ”ســـاخوي“ تحلق في 

شمال البلطيق.

تعصف بتركيا حاليا أزمة سياســــــية عّبر 
عنها البعض بالفتنة وهي أشبه بلعبة شد 
احلبل بني تيارين إسالميني باتا متنافرين 
بسبب مزاعم الرئيس رجب طيب أردوغان 
ــــــك خيوطهــــــا الكيان  بشــــــأن مؤامرة يحي
املوازي لإلطاحة به من هرم السلطة، لتزيد 
ــــــة والتنمية  من تعقيد اســــــتعدادات العدال

خلوض غمار االنتخابات العامة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لعنة الكيان الموازي تطارد حزب أردوغان

موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية في القرم

} قندهار (أفغانســتان) - حذرت حركة طلبان 
أفغانســـتان مـــن أن بقاء قـــوات أميركية على 
األراضي األفغانية، ســـيزيد من تصعيد األزمة 

التي تعيشها البالد منذ سنوات طويلة.
وقـــال الناطـــق باســـم طالبان ذبيـــح الله 
مجاهـــد لوكالة الصحافة الفرنســـية ردا على 
ســـؤال بشـــأن انســـحاب القـــوات األميركية 
المنتشـــرة هنـــاك إن ”إعـــالن أوبامـــا اإلبقاء 
علـــى القـــوات فـــي أفغانســـتان هـــو رد على 
عمليـــة الســـالم“، وأضاف ”هذا ســـيضر بكل 

اإلمكانيات“.
جـــاء ذلك بعد ســـويعات قليلـــة من إعالن 
الرئيـــس األميركـــي خـــالل لقائـــه بالرئيـــس 
األفغاني أشـــرف غانـــي في واشـــنطن إبطاء 
وتيـــرة ســـحب حوالـــي عشـــرة آالف جندي 
أميركي ال يزالون في أفغانستان، مشددا على 
أن هـــؤالء توقفـــوا عن المشـــاركة في األعمال 
القتالية وأن مهلة سحبهم بحلول نهاية العام 

المقبل ال تزال قائمة.
وهـــدد مجاهـــد بـــأن حركتـــه ســـتواصل 
المعركة حتـــى رحيل األميركييـــن جميعا ألن 
ألفغانستان،  بقاءهم يمهد الستمرار ”غزوهم“ 
مكررا بذلك الذريعة التي تســـتخدمها طالبان 
كشـــرط مســـبق لمحادثات ســـالم لـــم تعرف 

طريقها لحد اآلن.
ولـــم يكتف القيـــادي في طالبـــان بذلك بل 
بعث برســـالة استهزاء لواشـــنطن حينما أكد 
أنـــه ”عندما كان عددهـــم (األميركيون وجنود 
حلف شـــمال األطلســـي) يتجـــاوز المئة ألف 
علـــى األرض األفغانية لـــم يتمكنوا من إلحاق 
الهزيمة بنا. اآلن بعشـــرة آالف ال يستطيعون 
أن يفعلوا أي شـــيء، الحرب ستســـتمر حتى 

دحرهم“.
ويـــرى خبراء أن تحذيـــرات طالبان تفوح 
منها رائحة االســـتعداد لشـــن عمليات واسعة 
النطاق في أفغانســـتان علـــى القوة األميركية 
وأن مســـألة الخـــوض فـــي مفاوضـــات مـــع 
الحكومـــة األفغانية باتت حبـــرا على ورق، إذ 
ال يمكن التكهن بما ســـتؤول إليـــه األمور في 

الفترة القادمة مع كل هذه التطورات.
وتقول تقاريـــر إن عددا من قيادات طالبان 
ســـتبايع زعيـــم تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية 
المتطـــرف بعـــد أن اتخـــذت واشـــنطن هـــذه 
الخطـــوة، األمر الذي سيوســـع علـــى ما يبدو 
الحـــرب على الحركات الجهاديـــة التي عززت 

من نفوذها في مناطق متفرقة من العالم.
وكان الشق الباكستاني للحركة أعلن والءه 
مطلع أكتوبر الماضي لتنظيم داعش وأمر كل 
الموالين له في أنحاء البالد بمساعدة التنظيم 

في حملته إقامة ”دولة الخالفة اإلسالمية“.

طالبان تحذر من بقاء قوات 

أميركية في أفغانستان
[ الخالفات بين نائب رئيس الوزراء وعمدة أنقرة تنتقل إلى أروقة المحاكم

رئيس الوزراء يحاول مللمة فضائح العدالة والتنمية املبعثرة قبل االنتخابات

◄ أكدت السلطات الفرنسية، 
األربعاء، أن عمليات البحث وانتشال 

جثث ركاب الطائرة األلمانية 
المنكوبة سيستغرق عدة أيام بسبب 
سوء حالة الطقس ووعورة المنطقة 

التي سقطت فيها الطائرة.

◄ أعلن مسؤولون في المخابرات 
الباكستانية، أمس، عن مقتل 11 

مسلحا من طالبان باكستان في غارة 
جوية أميركية على إقليم كونار، 

بشمال شرق أفغانستان.

◄ قال السلطات النيجيرية، 
األربعاء، إن جماعة بوكو حرام 

المتطرفة خطفت قرابة 500 طفل 
أمس األول من مدينة داماساك، 

شمال شرق البالد.

◄ اعتبر وزير شؤون االستخبارات 
اإلسرائيلى أن المفاوضات بشأن 

النووي اإليراني قد تفضي إلى 
اتفاق سيئ، حسب ما نقلته صحيفة 

”لوموند“ أمس.

◄ اعتقلت الشرطة التركية عشرة 
أشخاص، األربعاء، بعد رفعهم 

شعارات مناهضة للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في عيد 

”النيروز“ السنوي، وفق تقارير.

◄ مدد برلمان جنوب السودان، 
الثالثاء، والية الرئيس سلفاكير 

لثالث سنوات وذلك بعد إلغاء إجراء 
االنتخابات العامة في يونيو القادم 

وسلك أسلوب المفاوضات مع 
المتمردين.

◄ تسلمت البحرية اليابانية، 
األربعاء، أكبر حاملة للطائرات أطلق 

عليها اسم “ إيزومو“ منذ الحرب 
العالمية الثانية.

باختصار

محللـــون يؤكـــدون أن تداعيات 

الخالف بني الحكومة والرئاســـة 

العدالـــة  مســـتقبل  ســـتهدد 

والتنمية بعد االنتخابات العامة

◄

أخبار
«توصـــل إيران إلى اتفـــاق نووي مع القـــوى العظمى املفاوضة، 

ســـيغير مبدأ العالقات الدولية وعرقلته ستؤدي حتما إلى تغير 

خارطة العالم واملنطقة».

علي صاحلي
رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية

«ســـنقاتل دفاعـــا عـــن مواقعنا وعن أنفســـنا، لن نقـــف مكتوفي 

األيـــدي حتى لـــو قاد ذلك إلـــى أن تفرض علينا عقوبـــات من قبل 

مجلس األمن الدولي». 

سلفاكير ميرياديت 
رئيس جنوب السودان

«العالقة بني الصومال وكينيا متينة، والقاســـم املشترك بينهما 

هو محاربة اإلرهاب أيا كان شـــكله، وال علم لنا بالجدار الذي تنوي 

كينيا بناءه مع حدودنا». 

محمد علي أميريكو
السفير الصومالي لدى كينيا

فالديمير كمويديف: 

لن نطلب اإلذن من أحد 

لتركيز منظومتنا النووية 

على حدودنا مع أوكرانيا

العدالة والتنمية يستعد لالنتخابات بتراشق االتهامات

مليح جوكتشك
عمدة أنقرة

بولنت أرينتش
نائب رئيس الوزراء

على أرينتش أن يقدم 
استقالته فورا من 
الحكومة فنحن ال 

نريده فيها

جوكتشك يتعاون مع 
الكيان الموازي وباع 

أنقرة قطعة قطعة لهذا 
الكيان

ساحل العاج تساند نيجيريا 

في محاربة بوكو حرام

} أبيدجان - قررت حكومة ساحل العاج الدفع 
بقوة عســـكرية إلى نيجيريا لمســـاعدتها في 
الحرب على بوكو حرام، في مؤشـــر على عزم 
دول غرب أفريقيـــا القضاء على هذه الجماعة 

المتشددة، حسب وكالة األناضول.
وتقول دائرة اإلعالم الرئاسية إن الرئيس 
الحسن واتارا ألمح خالل لقاء جمعه بعدد من 
الســـفراء لدى بالده، أمس األول، بأنه سيعلن 
عن قراره خـــالل قمة المجموعـــة االقتصادية 
لدول غرب ووســـط أفريقيـــا المقررة بغانا في 

الثامن من الشهر المقبل.
وال يعرف لحد اآلن حجم القوة التي تنوي 
أبيدجـــان إرســـالها، غير أن مصـــادر مطلعة 
من ســـاحل العـــاج لفتـــت إلى أنها ســـتكون 
كافية لمســـاعدة القوة األفريقيـــة الحالية من 
أجـــل إنهاء حقبة هـــذه الجماعـــة التي قامت 

بانتهاكات يجّرمها القانون الدولي.
وأعلنت قوات عســـكرية من تشاد والنيجر 
عن نفســـها بشـــكل صريح منذ يناير الماضي 
حينما بدأت حربها ضد مسلحي الحركة التي 
أعلنت والءهـــا لداعش، وطردتهـــم من بلدات 
كانوا يســـيطرون عليها شمال شرق نيجيريا 
حتى قبل أن يقرر االتحاد األفريقي تشكيل قوة 

مشتركة لسحقهم.

} ميركل وهوالند وراخوي يقفون دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا كارثة طائرة إيرباص األلمانية في بلدة ســـين ليزالب بجبال اآللب القريبة 
من مكان الحادث



} لنــدن - أثـــارت أحـــداث الـ11 من ســـبتمبر 
2001، جدال واسعا بني احملللني والباحثني في 
مـــا يتعلق بالدور الذي تلعبـــه التكنولوجيات 
احلديثـــة مثـــل االنترنـــت وخاصـــة شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي في معاضـــدة اإلرهاب 
العابـــر للـــدول وانتشـــار أفكاره ونشـــاطاته 
التعبوية. كما صـــدرت الكثير من اآلراء، حول 
دور اإلعـــالم في تدعيـــم عمليـــة التطرف، من 
خـــالل تبنـــي آراء متطرفة ميكـــن أن تظهر في 

شكل عنف إرهابي.
ويعـــم وعـــي لـــدى احملللـــني والباحثـــني 
املختصـــني فـــي دراســـة هـــذه الظواهـــر بأّن 
التواصل يكتسب دورا حاسما في اإلرهاب إلى 
درجة أصبح فيها ”التواصل االســـتراتيجي“، 
عبارة كثيرة االســـتعمال في الدوائر الرسمية 
ومجموعـــات التفكيـــر واألوســـاط األكادميية 

باعتبارها أساسا ألّي حل.
”الروايـــة“  مفهـــوم  اســـتعمال  وتزايـــد 
باخلصـــوص في حتليل جـــذور اإلرهاب، وهو 
اآلن ُيقترح كجزء ضروري من الردود املناهضة 
للتطرف. وحتى الوثائق الرســـمية تقترح بأّنه 
يجب أن تعاد كتابة ”خطاب“ التشّكيات (ولعب 
دور الضحية) الذي يســـتعمله اإلرهابيون من 
أجل ضـــّم أتباع جدد لصفوفهـــم، وذلك بهدف 
محاربـــة خطر اإلرهـــاب أيديولوجيـــا. وعلى 
الرغـــم من اإلقـــرار بهـــذه األهميـــة احملورية 
للتواصـــل، إّال أّنـــه لـــم يبذل إال مجهـــود قليل 
لتأسيس إطار حتليلي لتفسير دوره في تكّون 
التطـــرف العنيـــف، كما لم تبذل جهـــود كفيلة 

مبعاجلة اإلرهاب الناشط على االنترنت.

محدودية المقاربات الحالية

يكمـــن اخللـــل األساســـي فـــي مقاربـــات 
التواصـــل االســـتراتيجي حملاربـــة اإلرهـــاب، 
بافتـــراض أن فضـــاء املعلومـــات فـــي العصر 
الرقمي، أبســـط بكثير وأكثر خطية ّمما هو في 
الواقـــع. وانطالقا من هـــذه الفرضية، يالحظ 
وجود تركيز كبير على ”الرسائل“ في التقارير 
حول كيفية مكافحـــة ”التطرف على اإلنترنت“ 
ودعـــوات احلكومـــات حلذف املـــادة اإلرهابية 
مـــن الشـــبكة العنكبوتيـــة. وســـواء كان هذا 
يعنـــي محاربة اإلرهابيني بالرســـائل املضادة 
”املالئمة“ أو حذف رسائلهم املتطرفة، وتعكس 
هـــذه املقاربة منوذجا جتاوزه الزمن كثيرا عن 

التفاعالت بني اجلمهور واإلعالم.
وقد مت تطويـــر هذه املقاربـــة (التي كثيرا 
ما يشـــار إليهـــا بعبارة ”حقنـــة حتت اجللد“) 
في أعقاب احلـــرب العاملية األولى، وجاءت في 
محاولة لتفسير كيفية تأثير الرسائل الدعائية 

في معنويات جنود األعداء.
وتفترض هذه املقاربة أن اجلمهور ســـلبي 
وأن مختلـــف عناصـــره مييلـــون إلـــى تغيير 
املواقـــف والســـلوك بشـــكل مماثل عنـــد تلقي 

الرسالة اإلعالمية ذاتها.
وتنـــزع مقاربات التواصل االســـتراتيجي 
املناهضـــة لإلرهـــاب إلـــى شـــيطنة اإلنترنت 
واإلعـــالم االجتماعي بشـــكل ال يـــكاد ينتهي. 
وبالنســـبة إلى البعض، تعّد اإلنترنت السبب 
احلقيقي فـــي جعل القاعدة تنجـــح في البقاء 
ألكثـــر من عقديـــن، في حـــني أن معـــدل حياة 
اإلرهابيـــة  اجلماعـــات  مـــن  باملئـــة  تســـعني 
األخـــرى ال يتجـــاوز الســـنة الواحـــدة. ويرى 
آخـــرون أّن اإلمكانيـــة التـــي مينحهـــا اإلعالم 
للتخفـــي فـــي الردهات  اجلديـــد للمتطّرفـــني 
املظلمة لإلنترنت هي السبب الرئيس النتشار 
التطـــرف. وبالفعـــل يتوجه اللـــوم على نطاق 
واسع لإلنترنت واإلعالم االجتماعي عن حشد 
تنظيم ”الدولة اإلسالمية“ عناصر من اجلمهور 
الغربـــي. وهـــذه اآلراء فـــي مجملهـــا مغرقـــة 
في التبســـيط بنظـــرة احلتميـــة التكنولوجية 
(االعتقاد بأن التكنولوجيـــا ملجرد وجودها ال 

بد أن تنتج بعض اآلثار).
وعلى الرغم من أن ظاهرة التحاق املقاتلني 
الغربيني بتنظيـــم الدولة اإلســـالمية يوصف 
بأنـــه ”غيـــر مســـبوق“، يحتـــاج الباحث فقط 
إلـــى إلقـــاء نظرة علـــى التاريخ ليجـــد أّن ذلك 
غير صحيح؛ فاحلرب األهلية األســـبانية مثال 
(1936 - 1939) جذبت مقاتلني أجانب متطوعني 
بأعداد أكبر بكثيـــر، وميكن أيضا أن يتّم تذكر 
األعداد الكبيرة من األيرلنديني الذين قاتلوا مع 
البريطانيني في احلـــرب العاملية األولى. وفي 

حني أّن الدعاية للتجنيد كانت عامال مســـاهما 
فـــي توافد املتطوعني في الصراعات الســـابقة 
(وهو ما يبني أن اإلنترنت ليســـت أكثر فعالية 
مـــن امللصقـــات من الطـــراز القـــدمي)، ال ميكن 
اّدعـــاء أّن حوافز أولئك املتطوعني للمشـــاركة 
في الصراعات األجنبيـــة كانت نتيجة محضة 

لعمليات ”غسل األدمغة“.
الظاهـــرة جلهود  احملدوديـــة  ولذلك فـــإّن 
التواصل االســـتراتيجي احلالي ضد التطرف 
تتعلـــق بفهـــم اخلطابـــات علـــى أنهـــا مجرد 
الفكـــرة  وتتمثـــل  ”قصـــص“،  أو  ”رســـائل“ 
هنا فـــي أنـــه إذا صاغت احلكومـــات الغربية 
وتلقـــاه املتطرفون فإنهم  اخلطاب ”الصحيح“ 
ســـيتوقفون عن ارتـــكاب أعمالهـــم اإلرهابية، 
بيـــد أن اخلطابـــات هـــي أمر يتجـــاوز كونها 
مجرد آليات بالغيـــة، فهي بعيدة كل البعد عن 
أن تكون ”مجرد قصـــص“، فهي متتلك جذورا 

عميقة، وذات بنية اجتماعية.

التطرف الفردي

دراســـة اخلطابـــات تســـتوجب ال محالـــة 
الفصـــل بني تلك الفرديـــة واألخرى اجلماعية؛ 
حيث يتكون اخلطاب الفردي من فهم الشخص 
للعالـــم ودوره فيه، في حني تنبني ”اجلماعات 
املتخيلة على سياسة التماثل، حيث أّن الناس 
الفاقدين لعالقات شخصية مباشرة فيما بينهم 
يقادون بواسطة عالم الرموز السياسية لتخّيل 
أنفسهم أفرادا في جماعات حتددها خاصيات 
واهتمامـــات  وعـــادات  شـــخصية  وأذواق 
مشـــتركة“. وهي جماعات متخيلة ألنها تعتمد 

على ”هويات قاطعة“.
 وفـــي هـــذا املنحى ميكن وجـــود جماعات 
متخيلـــة ذات مصلحة مشـــتركة مثل تلك التي 
يكونهـــا الناشـــطون البيئيون أو املســـلمون 
املتطرفـــون الذيـــن يطمحون إلـــى العيش في 

مجتمع حتكمه الشريعة اإلسالمية.
ويجب عدم اســـتبعاد دور اإلنترنت إذ أنها 
فعال غّيرت املجتمع وطريقة اشتغال السياسة، 
كما أثرت علـــى ديناميات التعبئة االجتماعية، 
فهذه التكنولوجيا توفر الفرصة للوصول إلى 
املســـاندين احملتملـــني على الصعيـــد الدولي 
وجمـــع األمـــوال بأكثـــر فعالية مثلمـــا تعرف 
ذلـــك جيدا عـــّدة أطراف أخرى مثـــل احلركات 
االجتماعيـــة (الســـالم األخضـــر، أو منظمـــة 
العفو الدولية)، والناشطون (مثل أنونيموس) 

واجلمعيات اخليرية (مثل أوكسفام).

لكن على الرغم من ذلك يبقى دور اإلنترنت 
فـــي ظاهرة التطرف (مثلما هـــو احلال في أي 
عملية حشـــد سياســـي) نســـبيا، ففـــي جبال 
أفغانســـتان، حيـــث ال يوجـــد كهربـــاء وأغلب 
السكان أميون، ال يصل خطاب اإلرهابيني عبر 
اإلنترنت، لكن عبر الرسائل الليلية واملنشورات 
امللصقة باجلدران، وهي أدوات اتصالية عادة 

ما تكون مكتوبة باليد.
وكثيرا ما ُأثير جدل حول أّن مواد الوسائط 
هذه املتعددة واملتوفرة علـــى اإلنترنت، تؤدي 
إلـــى التطرف أكثر من النص. وقد أكد محللون 
على دور املوســـيقى فـــي الدعايـــة اجلهادية، 
وخاصة في دفع األشخاص املعرضني لألغاني 
إلى ”التعاطي مع املعاجلة العميقة والتفكير“، 
لكـــن ال توجـــد أي رســـالة ”مقنعـــة“ أو قادرة 
على التواصل على مســـتوى عاطفي أعمق مع 
شـــخص لوحدها، إذ أن أي رسائل ومعلومات 
يتلقاها الشخص سترشـــح من خالل عدسات 
هويـــة الشـــخص ووجـهـــة نظره مـــن زاويـة 

معيـّنة.
ولذلك فإن مســـألة إقناع الرســـالة للمتقّبل 
تبقـــى نســـبية، وتتوقـــف علـــى العالقـــة بني 
الرســـالة الواردة واخلطاب الفردي الســـابق. 
فاألفراد الذين أصبحوا متطرفني ال يحتاجون 
للتعـــرض إلى مواد متطرفـــة لتدعيم قناعتهم، 
ورمبـــا يقومون بأفعال عنيفـــة. وميكنهم مثال 
مبجـــرد مشـــاهدة األخبـــار أن يجـــدوا تأكيدا 

لتأويلهم ملا يحدث في العالم من حولهم.
وقـــد صـــّرح، نـــزار الطرابلســـي، املتهـــم 
بالتخطيط لتفجير قاعدة عســـكرية في بلجيكا 
باســـم القاعدة بأنه قـــرر تنفيـــذ الهجمة بعد 
مشاهدة صور لطفلة فلسطينية قتلت في قطاع 
غزة ســـنة 2001. وليس واضحا أين رأى املتهم 
هـــذه الصور، ومـــع ذلك من احملتمـــل جدا أن 
عددا كبيرا من الناس (رمبا عشـــرات أو مئات 
اآلالف في حالة مت نشـــرها في األخبار اليومية 
في وســـائل اإلعالم السائدة) قد شاهدوا نفس 

الصـــور ولم يتحولوا إلى متطرفني بســـببها. 
ولذلك يرى الباحثون أنـــه ليس بالضرورة أن 

تتعرض ألفكار متطرفة لكي تصبح متطرفا.

دروس في محاربة اإلرهاب

يكتســـي التواصل أهمية كبيرة في نشـــر 
التطـــرف وكذلك في مجابهته، ومـــن املفيد أن 
يفهـــم الباثون للخطـــاب الغربي أّن الرســـالة 
ليست كل شـــيء، وأنه ميكن التواصل بالشكل 
الناجـــع الـــذي يريدونـــه، لكـــن املطلـــوب هو 
التناســـق بني الكالم واألفعـــال الذي وجب أن 
يكتســـب أهميـــة كبرى. ولذلك يجـــب أن يكون 
الفعل متناســـقا مع اخلطاب املُـــرّوج له؛ فقتل 
املدنيـــني الناجت عـــن اســـتخدام الطائرات من 
دون طيار في البلدان اإلســـالمية، على ســـبيل 
املثال، ميكن أن يضر باخلطاب الغربي. وعلى 
ضوء ما يحدث في كوبا وأفغانســـتان، ما هو 
مدى مصداقية االدعاء بأن البلدان الغربية هي 
دميقراطيات تثّمن احلريـــات الفردية وحقوق 
اإلنســـان؟، لذلك فإّن الواقع في النهاية ال ميكن 

إخفاؤه على الدوام خلف قناع اخلطابة.
وألن أّي شـــخص يؤّول املعلومات الواردة 
حســـب خطـــاب شـــخصي متجذر في شـــبكة 
عالقاتـــه في وقـــت معـــني، يعتبر اســـتهداف 
هـــو مبثابة  املتطرفني بالرســـالة ”املناســـبة“ 
مضيعـــة للوقـــت. وهذا ال يعنـــي أّن التواصل 
مـــع املتطرفني ليس مفيدا أو ليس له أي تأثير 

إذ أّن تلّقـــي املعلومـــة دائمـــا يـــؤدي إلى نوع 
مـــن التأثيـــر. لكن ال يجـــب أن ينتظر أصحاب 
هـــذا املذهب تخليـــص املتطرفني مـــن النزعة 
األصولية مبجرد بعث رســـائل لهم، فكما يعلم 
القائمون على احلمالت السياســـية أّنه ليست 
هنـــاك فائدة في محاولة إقنـــاع أناس مهتمني 
جدا بسياســـة من قّرروا التصويت له، فهؤالء 
قد حســـموا أمرهم. ونفس الشيء ينطبق على 
املتطرفـــني، فهـــم أيضا حســـموا أمرهم، لذلك 
إذا ما اســـتعملت الرسائل فيجب أال تستهدف 
املتطرفـــني بل يجـــب أن ُتوّجه إلـــى احمليطني 
بهم (أي شـــبكة العالقات غيـــر األصولية لدى 
املتطرفـــني)، فـــإذا ّمت تغييـــر شـــبكة عالقات 
متطـــرف (واخلطاب املضمن فيهـــا)، األكيد أّن 
هوية املتطرف ستتغّير تدريجيا إلى درجة أنه 

رمبا يتخلى عن أفكاره املتشددة نهائيا.
الثابت أّنه من املســـتحيل التكهن باألعمال 
اإلرهابيـــة، إذ ال توجـــد قاعدة بســـيطة تخبر 
عـــن توقيت ومـــكان ظهـــور اإلرهـــاب. وكذلك 
ليس بوســـع أي رســـائل مهما كانت متقنة أن 
تبطل اإلرهاب العنيف فـــي حّد ذاتها. لكن في 
كل ســـياق محلـــي منفرد ومن خـــالل مقاربات 
مســـتندة إلـــى املجموعات الســـكانية والعمل 
طويـــل املـــدى، ميكن أخـــذ فكـــرة واضحة عن 
اخلطابات احمللية والشـــبكات التي تنشأ منها 
تلك اخلطابات، من خالل طرح أســـئلة محورية 
مفادهـــا؛ مـــا هي هويـــة املجموعة الســـكانية 
احمللية؟ ومـــن هم ”اآلخرون ذوي الصلة“ لتلك 
املجموعـــة؟ وبناء على ذلك ميكن الكشـــف عن 
تكون هويات متطرفة عبر األفكار واخلطابات. 
ومـــن خـــالل االنتماء إلـــى مجموعة ســـكانية 
معينـــة ميكـــن أيضـــا العمل مع شـــبكات غير 
أصوليـــة حتيط بنواة متطرفة. وبهذا فإّن هذه 
املقاربة املستندة إلى املجموعات السكانية إلى 
جانب االنتباه للتماســـك بـــني اخلطاب املُوّجه 
والسياســـات املُّتبعـــة هي في نهايـــة املطاف 

أجنع األدوات حملاربة ظاهرة التطرف.

الفضاء الرقمي مجال مفتوح لنشر األفكار المتشددة دون رقيب
[ نزعات التطرف الفردية ال تقل خطرا عن السياقات الجماعية  [ تناسق الخطابات واألفعال شرط أساسي لمجابهة اإلرهاب 

أضحت شبكة اإلنترنت تلعب دورا خطيرا في نشر األفكار املتطرفة ما أسهم في انتشار 
ــــــور وعي جديد لدى تلك اجلماعات يقضي بضرورة اســــــتغالل  اإلرهــــــاب، خاصة مع تبل
ــــــة، من أجل اســــــتقطاب عناصر جديدة  ــــــة، العصية عن املراقب وســــــائل االتصال احلديث
ــــــب لعملياتها، وهو ما أضحى يســــــتوجب، وفق دراســــــة أجنبية صادرة عن مجّلة  والترتي
”وجهات نظر حول اإلرهاب“، اســــــتنباط حلول ناجعة تأخذ بعني االعتبار ضرورة تناســــــق 

األفعال مع اخلطابات املروج لها لصد األفكار املتشددة.
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في 
العمق

{أي ملفات فيديو تحتوي على خطاب الكراهية وتحث على الجهاد 

أو الدعوة إليه، ســـنعمل على إزالتها من شـــبكة اإلنترنت بسرعة 

أكثر من أي وقت مضى}.
يوهانا ميكل اليتنر
وزيرة الداخلية النمساوية

{املتتبـــع لظاهـــرة اإلرهاب يـــدرك أن الدراســـات العلمية في مجال 

اســـتخدام اإلنترنت ملكافحـــة اإلرهاب قليلة جدا بـــل تكاد تنعدم، 

لذلك وجب دعم الباحثني وحثهم على مناقشة هذا الجانب}.
األمير بندر بن عبدالله بن مشاري
مساعد وزير الداخلية السعودي

{املواقع التي تحرض على اإلرهاب هي باألساس وراء التحاق نحو تسعني 

باملئـــة من األوروبيني أو من يقيمون في أوروبـــا بالتنظيمات املتطرفة 

في سوريا والعراق}.
برنار كازينوف
وزير الداخلية الفرنسي

مجابهة اإلرهاب على الشبكة العنكبوتية ال تقل أهمية عن مواجهته بقوة السالح وسالح األفكار

اإلعــالم  يمنحها  التي  اإلمكانية 

في  للتخفي  للمتطرفين  الجديد 

هي  لإلنترنت  المظلمة  الردهات 

السبب الرئيس النتشار التطرف

◄

 القاعدة بقيت ألكثر من عقدين 

ــت فـــي حــيــن أن  ــرن ــت بــســبــب اإلن

اإلرهابية  الجماعات  حياة  معدل 

األخرى ال يتجاوز السنة الواحدة

◄

يجب عدم استبعاد دور اإلنترنت 

إذ أنهـــا غيـــرت المجتمع وطريقة 

اشتغال السياسة كما أثرت على 

ديناميات التعبئة االجتماعية

◄

} لنــدن - لم يول الكثير مـــن علماء اجلرمية 
األعمال اإلرهابية اهتماما كبيرا خالل املرحلة 
الســـابقة لهجمات احلادي عشـــر من سبتمبر 
فـــي الواليات املتحدة ســـنة 2011. لذلك حصل 
نوع من ”التدارك“ في فهم األصولية والتطرف 
باعتقاد عدة مجموعات مســـتقلة من الباحثني 
أنـــه ميكن تعلـــم الكثير مـــن خالل الدراســـة 
املقارنـــة لألصولية والتطرف مـــع مجموعات 
أخـــرى لها اهتمامـــات تتعلق بعلـــم اجلرمية 
والسياسة وعلم االجتماع، وفق دراسة أجنبية 
صادرة عن مجّلة ”وجهات نظر حول اإلرهاب“.
ولذلـــك فـــإن دراســـة العصابات ودراســـة 
املجموعات املتطرفة، تشـــترك فـــي الكثير من 
النقاط، إذ يتشـــابه هذان امليدانان من البحث 
في كونهما يدرسان فئات سكانية متورطة في 

أعمال إجرامية ويصعب الوصول إليها.
وتنـــزع كل مـــن العصابـــات والتنظيمات 
اإلرهابيـــة إلـــى اعتمـــاد تنظيم غيـــر صارم، 
على عكس اعتماد تراتبيـــة تنظيمية صارمة. 
والعنف الـــذي تنغمس فيه هـــذه املجموعات 
علني وينطوي على إســـقاط ضحايا من عامة 
النـــاس وإحلاق الضـــرر بهم. وكذلـــك العنف 
املســـتخدم من قبـــل العصابـــات والتنظيمات 
اإلرهابيـــة ال يتناســـب مـــع درجـــة الضرر أو 
التهميـــش أو قلـــة االحتـــرام التـــي مـــر بها 
املتطرفـــون أو أفـــراد العصابـــات. وجنـــد أن 
عمليـــات املجموعـــة حتتل مكانـــة مركزية في 
عمليـــات التجنيد وممارســـة العنف والتعبئة 

ومختلف أشكال السلوك اجلماعي.

وإضافة إلى ذلك كشـــفت كل من دراســـات 
العصابـــات واإلرهاب أّن هنـــاك رقما ”مظلما“ 
للجرميـــة، أي أن حجم اجلرمية التي ارتكبتها 
هذه املجموعات ليس معروفا أو مفهوما بشكل 

جيد. 
وكمـــا هو احلال بالنســـبة إلـــى اإلرهاب، 
تشـــكو دراســـة العصابـــات مـــن عـــدد مـــن 
األســـاطير(العصابات  وهـــذه  ”األســـاطير“. 
محكمـــة التنظيـــم، العصابـــات تتحكـــم فـــي 
جتـــارة املخـــدرات، العضوية فـــي العصابات 
دائمة، العصابات لهـــا تنظيم عاملي، ال ينضم 
للعصابات إال الذكور وما إلى غير ذلك) خلقت 
ســـوء فهم عن ماهية العصابـــات وعضويتها 

واجلرائم التي ترتكبها.
ومن ثم حتدد هـــذه الورقة البحثية الطرق 
التـــي ميكـــن من خاللهـــا أن تفيد في دراســـة 
واألصوليـــة  اإلرهـــاب  ودراســـة  العصابـــات 
والتطـــرف عبر فحـــص النقاط املشـــتركة بني 
املجالـــني وأساســـا عبـــر التركيـــز عّما ميكن 
للبحوث حول اإلرهاب والتطرف أن تتعلمه من 
تاريخ بحوث العصابـــات وتطورها. وتخلص 
حتديدا إلى اثني عشـــر درســـا مستخلصا من 
بحوث العصابات ميكـــن أن تفيد البحوث في 

مجال اإلرهاب والتطرف.
 وتنطبق مبادئ البحث الســـليم كذلك على 
عدد من املجاالت الدراســـية، لكن توجد بعض 
اجلوانب من بحوث العلـــوم االجتماعية التي 
لهـــا أهمية أكبر فـــي دراســـة املجموعات مبا 
فيها املجموعات املتطرفة والعصابات. وتقوم 

الدراســـة في هذا الصدد بتحديد اثني عشـــر 
مبـــدأ دون أي ترتيب خاص حســـب األهمية، 
مســـتمدة من بحوث العصابـــات، تعتقد أنها 
تنطبق على دراســـة املجموعـــات املتورطة في 

اإلرهاب أو املجموعات املتطرفة.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك تفيد بـــأن بحوث 
العصابات لـــم تتوصل إلى توافق واســـع أو 
نهائـــي وأنـــه توجد فـــي آن واحد نقـــاط قوة 
ونقـــاط ضعف في األدبيـــات، الفتة إلى وجود 
جوانب مـــن البحث حول اإلرهـــاب والتطرف 
ميكـــن أن تفيـــد بحـــوث العصابـــات، ورغـــم 

وجود عدة نقاط تباين بني دراســـة العصابات 
واملجموعـــات اإلرهابيـــة وردة الفعل جتاهها، 
إال أّن هنـــاك نقاط تالقي عديـــدة بينهما كذلك، 
ممـــا يجعل من املخيب لآلمـــال عدم التعلم من 
جناحات (والكثير من فشل) بحوث العصابات. 
وهذه النقـــاط تتضمن خاصـــة خصائص 
األفراد املعنيني واجلماعات ونشاطاتها، نظرا 
إلى أن التهديد الذي ميثله التطرف واإلرهاب، 
أضحى كبيرا بشـــكل ال يسمح بتجاهل جناح 
بحـــوث العصابـــات وممارســـاتها أو إعـــادة 

أخطائها.

البحث في جرائم العصابات ضروري لفهم ظاهرتي اإلرهاب والتطرف

العصابات والمجموعات اإلرهابية وجهان لعملة واحدة
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حممد وديع

}  في خضم احلديث عن انزالق خطير لليمن 
نحو حـــرب متعـــّددة اجلبهـــات، يأتي صوت 
محســـن العيني، رئيس وزراء اليمن األسبق، 
مقترحـــا تشـــكيل مجلـــس رئاســـي يضم كال 
مـــن الرئيـــس احلالي عبدربـــه منصور هادي 
والرئيس السابق على عبدالله صالح ورئيس 
الوزراء األسبق والقيادي اجلنوبي على سالم 
البيـــض، وأي ممثل للحوثيني. وبّني محســـن 
العيني، فـــي تصريحاته لـ ”العـــرب“، أن هذا 
احلـــّل يجيب أن يتّم برعاية مـــن جانب إيران 

ومجلس التعاون اخلليجي.
محســـن العيني، بقي يراقـــب، في صمت، 
املشـــهد اليمني من مســـكنه في القاهرة، إلى 
أن قّرر املبـــادرة مبحاولة لتفادي اندالع حرب 
أهلية جديـــدة، تضيف اليمن إلى قائمة الدول 
الفاشـــلة التي ينهزم فيهـــا اجلميع. وحتّدث 
العيني لـ“العرب“ عن مبادرته، مشـــيرا إلى أن 
املجلس املقترح ســـيقود اليمن لفترة انتقالية 
يتولى خاللها كل عضو رئاســـة اليمن لســـتة 
أشـــهر بالتناوب. ويرأس احلكومـــة الرئيس 
األسبق والقيادي اجلنوبي علي ناصر محمد، 
ولـــه نائبـــان، حيـــدر العطـــاس وعبدالكـــرمي 
اإلرياني، وهما من رؤســـاء الوزارء السابقني. 
ويتشّكل أعضاء احلكومة من ممثلي األحزاب 
والقـــوى السياســـية املشـــاركة فـــي احلوار 

الوطني.
وتشـــترط مبادرة رئيس الـــوزراء اليمني 
األســـبق أن جترى انتخابـــات عامة في البالد 
الختيار النواب الذين ميثلون الشعب اليمني، 
وهؤالء يضعون الدســـتور وينتخبون رئيس 
اجلمهورية. ويتم إعالن العفو العام الشـــامل 
عن جميع املعتقلـــني. وّقلل خبراء من إمكانية 
قبـــول هـــذه املبادرة، فـــي الداخـــل واخلارج. 
وفيما يرى بعض املراقبـــني أن املبادرة متنح 
إيـــران حضـــورا سياســـيا رســـميا، يتهمها 
اجلميع بأنهـــا تتحمل مســـؤولية التداعيات 

السلبية ملا يجري في اليمن.
لكـــن، العيني قال لـ ”العـــرب“ إن ما دفعه 
للحديث واخلروج عن صمته، هو ما شـــهدته 
البالد ودعوة لالستفادة مما يجري في العراق 
وســـوريا وليبيا وغيرها، وكلها أحداث متثل 

عبرة ملا قد تصل إليه البالد.
وأضاف رئيس احلكومة اليمني األســـبق 
قائـــال إنـــه طـــرح الفكـــرة بعـــد أن وجـــد أن 
جهـــود األمم املتحدة ومســـاعي مبعوثها في 
اليمن وجهود الســـفراء العشـــرة الذين كانوا 
يجتمعون، وكل اجلهود الدولية، لم تصل إلى 
أي نتيجـــة، فيما يرى أن القـــوى األربع التي 
يســـيطر كل طرف منها على فئات من الشعب 

اليمني ميكن أن تصل إلى نتيجية.
وقـــال العينـــي ”من املفتـــرض أن تتوارى 
اخلالفـــات، وعلـــى كل مـــن هـــادي وصالـــح 
والبيـــض وعبدامللـــك احلوثـــي، أن يشـــكلوا 
مجلـــس رئاســـة ويجتمعوا في مـــكان واحد. 
ويتم تشـــكيل حكومـــة ومخاطبـــة املواطنني 
لينتخبـــوا ممثليهم فـــي البرملـــان. ويضعوا 
دستورا. ثم يختاروا رئيس اجلمهورية، حتى 

ميكن أن تنتهي األزمة وتطوى صفحاتها“.
وحول مدى قبول جميع األطراف باجللوس 
معا، ومن سيدفعهم إلى ذلك أو يضطرهم إليه، 
قال العيني: ”القضية كلها تخص الرأي العام 
ومدى إقتناعه، ومن الواجب شـــرحها للناس 
مـــن خالل وســـائل اإلعالم، حتى يســـتطيعوا 
احلكم على صالحيتها دون مؤثرات من أحد“.

وحول فرص التدخل العسكري اخلارجي، 
يـــرى العينـــي أن أي تدّخل في اليمن ســـوف 
يزيد األمر ســـوءا، واملســـألة حتتاج إلى تعقل 
وهـــدوء أكثر مما حتتاج إلـــى صب املزيد من 

النار املشتعلة أصال.
وأضـــاف العينـــي أن اليمنيـــني أول مـــن 
يتحمل مسؤولية التدهور احلاصل في البالد، 
حتى لـــو كانت هناك مؤامـــرات خارجية جلر 
البالد لهـــذا املســـتنقع، فاملفتـــرض أن تفيق 
القوى السياســـية والناس ويدركون املخاطر 
التي ينطوي عليها متديد عمر األزمة الراهنة.

علـــى صعيـــد ذي صلـــة، بـــدأت بعـــض 
الشـــخصيات اليمنية تقدمي مقترحات أخرى 
للخـــروج من األزمـــة احملتدمة، فقـــد حصلت 

”العرب“ على نســـخة من مقترح قدمه الســـفير 
اليمني الســـابق علي محسن حميد، املقيم في 
القاهـــرة، اقتـــرح فيه إعداد قائمـــة باملناوئني 
والرافضـــني، وإصدار بيان يـــوزع على نطاق 
واسع  في الداخل وفي اخلارج  لرفض احلرب 

والتشديد على العودة إلى طاولة احلوار.
وطالب محســـن حميد بتوجيـــه نداء إلى 
زعيـــم أنصـــار اللـــه بوقـــف الزحـــف جنوبا، 
وااللتزم باتفاق السلم والشراكة وهذا ينطبق 
على كل من لديه سالح خارج السالح الشرعي، 
كحـــزب اإلصـــالح، وعلـــي عبداللـــه صالـــح، 

ومشايخ القبائل في الشمال وفي اجلنوب.

واقترح الســـفير اليمني الســـابق محسن 
حميد دعوة مجلس التعاون اخلليجي وجامعة 
الـــدول العربية، ألن يقفا موقفا محايدا وحاثا 
على التســـوية السياســـية، ورفـــض التدخل  

اإليراني في شؤون اليمن.
وطلـــب من الرئيـــس اليمنـــي املعترف به 
دوليـــا عبدربـــه منصـــور هادي تعيـــني وزير 
الدفـــاع اللـــواء محمـــود الصبيحـــي نائبا له 
بصالحيات واســـعة، كمقدمة لتركه الســـلطة 
التي تتطلب قائدا سياســـيا يستطيع التعامل 
بكفـــاءة مـــع كل التحديات، وإرســـال وفد إلى 
صعدة وإلى الرياض للتعبير عن هذا املوقف.

 إلى جانب ذلـــك طالب حميد بالتعبير عن 
الثقـــة في دور مبعـــوث األمم املتحـــدة جمال 
بنعمـــر الذي توجه لـــه انتقـــادات من جهات 
عـــدة كلها تخـــدم موقف علي صالـــح املعادي 
للحوار وللشـــعب وثورة فبراير 2011، وتأييد 
نقل احلوار، على أن يكون التوقيع في صنعاء 

وليس في الرياض.

خروج اليمن من أزمته يتطلب توافقا داخليا وحيادا خارجيا

صالح والحوثي يتحدان ضد الشرعية

[ رئيس وزارء يمني أسبق يدعو هادي وصالح والبيض والحوثي إلى التحاور  [ محسن العيني: المجلس الرئاسي سينقذ اليمن
أصبحت التطورات املتصاعدة في اليمن، 
ــــــذر مبزيد من التدهــــــور، مبثابة  ــــــي تن والت
ــــــر من القــــــوى الوطنية  جــــــرس إنذار لكثي
داخل اليمن وخارجــــــه، ينّبه إلى ضرورة 
البحث جّديا عن طريق لألمن والســــــالم، 
ــــــالد في ورطــــــة كبيرة  ــــــل أن تنزلق الب قب

يصعب جتاوزها.

في 
العمق

{أســـوأ ســـيناريو ينتظر اليمـــن هو تحول املواجهة بني الشـــمال 

بزعامـــة الحوثي وصالح، والجنوب إلى حـــرب مذهبية طائفية وهذا 

ما تسعى إليه إيران}.
ابتسام الكتبي
رئيس مركز االمارات للسياسات

{الظروف والتطورات االســـتثنائية الصعبـــة التي تمر بها املنطقة 

العربيـــة، تفـــرض الوقوف طويـــال  أمامها، واالصطفـــاف في جبهة 

عربية واحدة ومتماسكة}.
محمد الهيصمي
مندوب اليمن لدى اجلامعة العربية

{انســـحاب القـــوات الخاصـــة األميركية مـــن قاعدة «العنـــد» الجوية 

جنوب اليمن بســـبب ســـيطرة تنظيم القاعدة علـــى مدينة الحوطة 

القريبة انتكاسة كبرى في الحرب على اإلرهاب}.
ساميون هندرسون
باحث أميركي

معركة عدن تحدد مصير اليمن

محسن العيني:

 المجلس سيقود اليمن لفترة 

انتقالية يتولى خاللها كل 

عضو رئاسة اليمن بالتناوب 

يــتــحــمــل  مــــن  أول  الــيــمــنــيــون 

مــســؤولــيــة الــتــدهــور الــحــاصــل 

هناك  كانت  لــو  حتى  الــبــالد  فــي 

مؤامرات خارجية

◄

ّ

} صنعاء – بات احلوثيون قاب قوسني أو أدنى 
مـــن الوصول إلى مدينة عـــدن، التي يتحصن 
فيها الرئيس املعترف به دوليا عبدربه منصور 
هادي، إال أنهم يواجهـــون بالرغم من تفوقهم 
عســـكريا احتمال التدخل العسكري اخلليجي 
ملنعهم من السيطرة على معقل ”الشرعية“ في 

اليمن.

[ هل يمكن أن تسقط عدن بأيدي احلوثيني؟

] يظهـــر التقدم املســـتمر للحوثيـــني تفوقهم 
عسكريا على معسكر الرئيس هادي خصوصا 
بفضل حتالفهم مع الرئيس السابق علي عبد 
اللـــه صالح، ومـــن الصعب حتقيـــق املوالني 
لهـــادي انتصارا على األرض مـــن دون تدخل 
خارجـــي. لكن، وفق اخلبير في شـــؤون األمن 
واإلرهـــاب مصطفـــى العاني لن تســـمح دول 
اخلليـــج ”بســـقوط عـــدن حتـــت أي ظرف من 

الظروف“.

[ ما يمكن أن تفعله دول اخلليج؟

] فـــي نظـــر دول مجلس التعـــاون اخلليجي، 
ســـقوط عدن بأيـــدي احلوثيني يعني ســـقوط 
”الشـــرعية“ املدعومة إقليميا ودوليا واملتمثلة 
بالرئيس هـــادي ألن ذلك ســـيفتح الباب أمام 
صـــراع متعدد األطراف. وســـبق أن أكد وزير 
اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل أن 
الضرورية  اململكة ســـتتخذ كافة ”االجراءات“ 

مصاحلهـــا بوجه  مـــن أجـــل ”حمايـــة“ 
هـــادي  طلـــب  فيمـــا  ”العـــدوان“، 

بوضـــوح دعـــم دول اخلليـــج 
األمن  مجلس  ودعم  عسكريا 

من خالل قـــرار ملزم حتت 
الفصل السابع.

وأّكد اخلبير مصطفى 
العانـــي أن ”عـــدن خـــط 
إلـــى  بالنســـبة  أحمـــر 

ســـيحّتم  مما  اخلليجيـــني 
التدخل عسكريا إذا ما باتت 

عدن حتـــت خطر محتم. إن هذا 
التدخـــل قد يحـــدث فـــي أي دقيقة 

وهناك اســـتعدادات جدية لذلك من اجلانب 
السعودي.

[ من أين يستمد احلوثيون قوهتم؟

] يبـــدو التحالف بـــني احلوثيـــني والرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح العامل احلاســـم 
خلف تقدمهم املثير في اليمن. ويحتفظ صالح 
بتأثيـــره الضخم على عدد كبيـــر من األجهزة 
األمنيـــة والعســـكرية. ومتكـــن احلوثيون من 
الســـيطرة على صنعاء في سبتمبر 2014 دون 
أي مقاومة تذكر مـــن اجليش وذلل بتأثير من 

الرئيس السابق.

 ورغـــم أن احلوثيني هـــم الذين يخوضون 
معركـــة التوغل في اجلنوب بشـــكل علني فإن 
سكان محافظة عدن يقولون إن املدبر احلقيقي 
لهذه حلملة هو الرئيس الســـابق صالح وهو 

من أشد منتقدي هادي.
 وقـــال العانـــي إن ”القـــوة احلقيقية هي 
صالح، وقد وجد له مصلحة حقيقية في توفير 
الدعم للحوثيني الذين ليست لديهم قوة كبيرة 

في الواقع“.
وخلـــص العانـــي إلـــى القـــول إن ”صالح 
يشـــعر أن القدرة الوحيدة التي ميلكها حاليا 
هـــي التحالـــف مـــع احلوثيني للحفـــاظ على 

مصاحله وسيطرته على البالد“

[ متدد احلوثيني هل يعني فوز إيران؟

]  ســـيطرة احلوثيـــني على عدن، قـــد تعتبره 
إيران فوزا لها. لكن الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح قـــد ال يرضى بذلك، وهو الذي يعد 
القوة احلقيقية خلف احلوثيني الذين حصلوا 
بفضله على تطويع أو على األقل مهادنة قسم 

كبير من القوات احلكومية. 
ويظهـــر التقدم املســـتمر للحوثيـــني تفوقهم 
عسكريا على معسكر الرئيس هادي خصوصا 
بفضل حتالفهـــم مع علي عبدالله صالح، ومن 
الصعـــب حتقيق املوالني لهادي انتصارا على 
األرض مـــن دون تدخل خارجي بأي شـــكل من 

االشكال.
وال يـــرى احملللـــون غرابة فـــي أن ينقلب 
احلوثيـــون، في يوما ما علـــى إيران، إذا 
اقتضت حاجتهم ذلك، فهم يعلمون 
أن طهـــران غيـــر قـــادرة على 
املســـاعدات  نســـق  مجاراة 
واخلليجيـــة،  الســـعودية 
حتـــى لـــو رفـــع الغـــرب 
االقتصاديـــة  العقوبـــات 

املفروضة على إيران.
إن  خبـــراء  ويقـــول 
من  احلوثيني  تطّور  تاريخ 
جماعـــة متمـــّردة في اجلبال 
إلى قّوة ذات تأثير تسيطر على 
عاصمـــة الدولة اليمنيـــة، صنعاء، 
وتســـعى للتمـــدد شـــماال وجنوبا، يكشـــف 
أن والء احلوثيـــني اخلارجي يكـــون دائما مع 
اجلماعة األقوى والداعمة لهم ماديا، حتى ولو 

كان عدوهم الذي خاض ضّدهم حربا دموية.
اإلخـــوان  اســـتدعى   ،2011 بدايـــة  وفـــي 
من  املســـلمون مظلوميـــة جماعـــة ”احلوثي“ 
أقاصـــي صعدة إلســـقاط نظام علـــي عبدالله 
صالـــح. وبعد اإلخـــوان، لم يجـــد احلوثيون، 
الذين غّيروا اســـمهم إلى أنصـــار الله، تيّمنا 
بحـــزب الله اللبناني، مانعـــا في التحالف مع 
الرئيس اليمني األســـبق علي عبدالله صالح، 
بالرغـــم مـــن أنه مســـؤول عن مقتل مؤســـس 

احلركة احلوثية حسني احلوثي في 2004.

} صنعاء – تشـــهد األزمة التي يعيشها اليمن 
منذ سيطرة جماعة ”أنصار الله“ احلوثية على 
العاصمة صنعاء، تناميـــا مّطردا، خاّصة بعد 
أن بلغ الصراع مشـــارف مدينة تعز اجلنوبية، 
أحـــدث جبهة في هذا الصـــراع، بعد أنباء عن 
ســـيطرة احلوثيـــني علـــى املطار، ممـــا ينبئ 
باستفحال األزمة اإلنسانية في البالد، وفق ما 

أفادت به شبكة األنباء اإلنسانية (إيرين).
وردا علـــى وصـــول احلوثيـــني إلـــى تعز، 
نـــزل اآلالف من ســـّكان املدينة إلى الشـــوارع 
لالحتجـــاج، ّممـــا أدى إلى أعمـــال قمع عنيفة 
وسقوط عدد من الضحايا في صفوف املدنيني.  
وقـــال مصـــدر أمني مســـؤول فـــي تعز إّن 
الشـــرطة واجليش في املدينة يرفضان وصول 
احلوثيـــني إليها. وأضـــاف أّن اجتماعا أمنيا 
ُعقد ملناقشـــة كيفية طردهم مـــن املدينة، مفيدا 
بـــأّن ”االجتماع قد أّكد على ضرورة عدم تنفيذ 
أي تعليمات مـــن صنعاء، ما لـــم يتم تأكيدها 

بتوجيهات من محافظ تعز“.
ويقـــول ســـعيد دبـــوان، البالغ مـــن العمر 
56 عامـــا واملقيـــم في تعـــز، إّنه لـــن يقبل أبدا 
بهيمنـــة احلوثيني الشـــماليني علـــى املدينة. 
وأضـــاف ”تعز هي مدينـــة الزهور واحلضارة 
والتعليـــم، وال ميكن أن نقبـــل القوى الرجعية 

على اإلطالق“.
ومـــن املرجـــح أن يؤدي العنـــف إلى زيادة 
املعانـــاة فـــي اليمن، اّلـــذي يعد أفقـــر بلد في 
العالم العربي، خاّصة أّن أكثر من نصف سكان 
البالد البالغ عددهم 24 مليون نسمة، يفتقرون 
إلى املياه الصاحلة للشـــرب وشبكات الصرف 
الصحي، في حني ال يســـتطيع 10 ماليني طفل 

احلصول على الغذاء بشكل منتظم.

وقال ناصر اجلمالـــي، البالغ من العمر 48 
عاما، وهـــو عامل يومي، أّنه عمل ملدة 13 يوما 
فقط في األشهر الســـتة املاضية، واضطر إلى 
نقل أســـرته من صنعـــاء لتوفير املال. وأضاف 
قائـــًال ”ال أعرف ماذا أفعـــل أو إلى أين أذهب، 
فحتـــى التجار ورجـــال األعمال يشـــتكون من 
هـــذا الوضع البائـــس. لقد توقـــف الناس عن 
البناء وطردت شـــركات عديدة موظفيها، فمن 

سيوظفنا؟“
جميل اليافعي، البالـــغ من العمر 34 عاما، 
أفاد بـــدوره أّنـــه خّفـــض أجـــره اليومي إلى 
النصـــف، ولكنه ال يزال غيـــر قادر على العثور 
علـــى عمل، مضيفـــا بالقول ”ال أحد يســـتأجر 
خدماتنـــا ألّن الشـــركات غـــادرت البـــالد وال 
يتّم متهيـــد الطرق أو تشـــييد املباني، وحّتى 
املزارعـــون ال يجـــدون الوقـــود الـــّالزم لـــري 

األراضي“ .
وفـــي العاصمة صنعاء التي تشـــهد غياب 
قوات اجليش والشـــرطة، وتخضع لســـيطرة 
احلوثيـــني، يقول أحمـــد الورافـــي، البالغ من 
العمر 38 عاما، إنه مســـؤول عن 28 من أقاربه، 
ولكنـــه ال ميلك ما يكفي من املال لشـــراء طعام 

لهم جميعًا في حالة إغالق األسواق.
وكان الرئيـــس عبد ربه منصـــور هادي قد 
فـــّر من صنعـــاء إلـــى مدينة عـــدن املطلة على 
البحر األحمر، بعد أن تعرض قصره الرئاســـي 
للقصف على يد القوات املوالية للحوثيني، في 
الوقـــت الذي حـــّذر فيه مبعـــوث األمم املتحدة 
جمـــال بنعمر من أّن  اليمـــن على ”حافة حرب 

أهلية“.
ويقـــول، آدم بـــارون، اخلبير في الشـــؤون 
اليمنيـــة والباحـــث فـــي املجلـــس األوروبـــي 

للعالقات اخلارجيـــة (ECFR) إّن“اليمن لم يكن 
أقرب مما هو اآلن إلى حرب أهلية شـــاملة منذ 
زمن طويل، فالقتـــال يندلع حاليًا على جبهات 
متعددة، ولـــم تكن التوترات بـــني احلكومتني 
املتنافســـتني في عدن وصنعـــاء أعلى ّمما هي 

عليه اآلن قط“.
وأضـــاف ”ال تـــزال هنـــاك إمكانيـــة لعقد 
صفقة ما ملنع احلـــرب، واحلقيقة هي أّن نوعًا 
مـــن توافـــق اآلراء ال يزال فـــي مصلحة جميع 
األطـــراف بالنظر إلى أنه مـــن غير احملتمل أن 

يكون أّي فصيل قادرًا على الهيمنة على البالد 
بشـــكل حاســـم. ولكن على الرغم من ذلك، فإن 
انعـــدام الثقة العميق بني الفصائل من املرجح 
أن يجعل من الصعب على أّي شخص التراجع 
خطوة إلى الوراء فـــي هذه املرحلة وحفظ ماء 

الوجه في نفس الوقت“.
وحـــذر بارون مـــن أن ”الوضع اإلنســـاني 
في اليمن ال يـــزال ينذر بوقوع كارثة، واحلرب 
األهلية ســـتؤدي إلـــى تفاقم األمـــور وتعميق 

األزمة احلادة بالفعل“.

اليمنيون يستعدون لألسوأ

الحوثيون على مشارف عدن

14.7
مليون شخص في اليمن

يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

نتيجة تصاعد الصراع 

في البالد
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أزراج عمر
} في هذا األسبوع تدخل رئيس البرملان 

اجلزائري محمد العربي ولد خليفة محذرا 
من االكتفاء بترقيع املنظومة التعليمية 

اجلزائرية، دون أن يقدم بدوره مشروعا بديال 
متكامال في إطار جلنة التربية والتعليم 
والتكوين التابعة للمؤسسة التشريعية 
األساسية في البالد التي يشرف عليها، 

والتي تعتبر مبثابة الضلع الثالث القوي 
ضمن تراتبية مثلث النظام احلاكم إلى جانب 

مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجلس األمة.
وفي احلقيقة فإن اجلزائر تنعدم فيها 

تقاليد املناقشات احلية والدائمة حول قضايا 
البالد احلساسة، مبا في ذلك منظومة التربية 
والتعليم سواء على صعيد األطر السياسية، 

أو التنفيذية، أو على صعيد مؤسسات 
املجتمع املدني.

لم تشهد اجلزائر املعاصرة سجاال جديا 
حول املنظومة التعليمية ما عدا ذلك السجال 
السريع ذا النفس احملدود الذي دار في فترة 

الثمانينات من القرن العشرين بني وزير 
التربية والتعليم آنذاك مصطفى الشرف، 

وبني املثقف واألكادميي عبدالله شريط 
املقرب من حزب جبهة التحرير الوطني، 
والذي حرضته قيادة هذا احلزب في ذلك 

الوقت على القيام مبعارضة الوزير املذكور 
واحملسوب على التيار الفرانكفوني رغم كونه 

من الزعماء اخلمسة حلركة التحرر الوطني 
في عهد االستعمار الفرنسي.

إن تدخل رئيس البرملان ولد خليفة 
احملسوب على التيار املعّرب يدخل، ضمنيا، 

في إطار الصراعات بني األجنحة داخل 
النظام احلاكم. فكما هو معروف فإنه منذ 
تعيني نورية بن غبريط على رأس وزارة 
التعليم االبتدائي والتكميلي والثانوي 
وعواصف االحتجاجات واإلضرابات، 

وأشكال السجال الضحل لم تتوقف إلى 
هذه اللحظة. فالنقابات حترض على إقالة 
هذه الوزيرة، كما أن قطاعا من املدرسني 

قاطعوا، وال يزالون يقاطعون، مؤسساتهم 
تاركني الطالب والطالبات فريسة للبطالة 
التعليمية، وإلى جانب هؤالء فإن بعض 

اإلعالميني واملدرسني املعربني التقليديني 
املعادين لتوزير املرأة بشكل عام، واملناوئني  

للوزيرة بن غبريط ذات التكوين اللغوي 
والتحصيل املعرفي الفرانكفوني، فضال عن 
اتهامهم لها باالنتماء إلى النسب اليهودي 
دون مبرر أو حجة مقنعة، يرون فيها خطرا 
على الهوية اجلزائرية التي تساوي عندهم 

”التعريب“، علما أن مجموعة من الشخصيات 
التي تعارض وجود بن غبريط على رأس 

وزارة التربية الوطنية كانت قد شغلت سابقا 
مناصب عليا في هذه الوزارة، وهناك من 
تربع من هؤالء على رأسها بصفة وزير، 

وهم جميعا لم يقدموا شيئا يذكر للتعليم 
اجلزائري له عالقة بالتحديث واإلقالع 

املعرفي املتطور.
يبدو واضحا أن هذا الصراع الدائر 

ليس في اجلوهر سوى مجرد صراع شكلي 
سطحي ال ميس، من قريب أو من بعيد، 

العناصر األساسية املشكلة ألزمة املنظومة 
التعليمية اجلزائرية املتفاقمة والتي ال ينبغي 

حصرها في التعليم االبتدائي والتكميلي 
والثانوي فقط، ألن هذه األزمة تتميز بأنها 
بنيوية وتشمل التعليم العالي بكل أمناطه، 
والتعليم املهني ومؤسسات التعليم الفني 
التابعة لوزارة الثقافة، وكذلك املؤسسات 

التعليمية التابعة لوزارة السياحة ووزارات 
أخرى.

وهكذا فإن فتح النقاش حول هذه األزمة 
البنيوية املركبة ال يزال غائبا ومغيبا بإيعاز 
من مؤسسة الرئاسة بشكل خاص، ألن فتح 
هذا امللف للحوار النقدي واحلر والشفاف، 
على مستوى النخب وعلى مستوى املجال 

الشعبي املدني، يعني مساءلة النظام احلاكم 
ومحاسبته مباشرة على سياساته الفاشلة 

في جميع امليادين، مبا في ذلك ميدانا التعليم 
والثقافة اللذان يعدان ركيزتني أساسيتني 
ينعكس فشلهما سلبيا على جميع مرافق 

احلياة في املجتمع اجلزائري، وفي طليعتها 
مؤسسات الدولة وإطاراتها.

بالنظر إلى هذه السلبيات املؤسسة 
لهذه الوضعية املتحجرة التي تفرخ سالسل 

األزمات املتتالية، فإنه يبدو أن مستقبل 
اجلزائر سيبقى غائما ينذر، فعال، باألخطار 

والنكسات على جميع األصعدة. في هذا 
السياق أرى أنه ينبغي أن نضرب مثالني 

أحدهما مصري وثانيهما أميركي لكي يتضح 
أمامنا النهج الذي ينبغي السير فيه، ولكي 

يصحح وضع التعليم اجلزائري بكل أمناطه 
ومستوياته.

املثال األول هو مثال طه حسني الذي فَكر 
بعمق، وذلك منذ زمان بعيد، في املساهمة 

في إعادة تشكيل الهوية املصرية املعاصرة 
على أساس القاعدة التعليمية والثقافية 
العصرية املتطورة، وذلك في ظل انفجار 

الثورات العلمية واملعرفية التي كانت 
تشهدها مجتمعات البلدان املتطورة في 

الغرب خاصة، وفي بعض الدول اآلسيوية 
وفي مقدمتها اليابان. سواء اتفقنا أو 

اختلفنا مع املنظور الثقافي ذي الظالل 
العرقية الذي يالحظ أحيانا في مقاربة طه 

حسني، ومع نتائج حتليالته ولكن كتابه 
الشهير ”مستقبل الثقافة املصرية“ الذي 

كرسه لتحليل واقع التعليم املصري ونقده 
لم تكن أطروحاته املركزية حول مرتبات 

املدرسني، ومشاكلهم االجتماعية التي حتل 
فورا بقرار، أو حول نقابة التعليم، أو حول 
تقنيات التعليم وبيداغوجياته املعزولة عن 
التحدي  احلضاري، وإمنا كان هذا الكتاب، 

في الغالب، منصبا على قضية محورية كبرى 
وهي مصير الشخصية املصرية في العصر 
احلديث، وعلى إيجاد سبل لربط املنظومة 
التعليمية مبشروع  التنمية بكل عناصرها 
الثقافية والفكرية والتاريخية واحلضارية، 

وعلى رسم األسباب الكفيلة بإحداث 
التحول االجتماعي النوعي، مبا في ذلك 

البناء الثقافي والعلمي والروحي والترقية 
السياسية.

أما املثال األميركي فيتمثل في جهد 
الفيلسوف جون ديوي الذي كرس كتابا 

كامال عن عالقة التعليم ببناء الدميقراطية. 
ومبا أن اجلزائر ال متلك شخصية مفكرة 
من عيار الدكتور طه حسني، أو من عيار 

جون ديوي فإن أمر التعليم اجلزائري قد 
سَلم، كلية، جلوقة أشباه السياسيني داخل 

أروقة النظام احلاكم دون أن يكونوا مؤهلني 
للنهوض بهذا القطاع االستراتيجي، سواء 

على مستوى التخطيط العلمي املتطور األكثر 
حداثة، أو على مستوى وضع األسس الفكرية 
للجانب البيداغوجي، أو على مستوى توفير 
التكوين املستمر في إطار احترام التخصص 

لإلطارات املكلفة باإلشراف على العمليات 
التعليمية امليدانية، فضال عن خلق املناخ 

املادي واملعنوي الالئق لهذه اإلطارات.
وفي الواقع فإن الفراغ السياسي الذي 
ينخر البالد على مدى سنوات طويلة هو 

سبب ونتيجة في نفس الوقت. هو سبب ألنه 
نابع من فقر سياسات التعليم التي بقيت 

تدور في فلك الشكليات السطحية، وبعيدا عن 
التحديات العلمية والفكرية والتكنولوجية 

الكبيرة واخلطيرة لعصرنا. وهو أيضا 
نتيجة ألن ضعف هذه املنظومة هو الذي يقف 

وراء عدم إنتاج التعليم اجلزائري للنخب 
السياسية املفكرة واملتطورة، وللكفاءات 

املثقفة والعاملة القادرة على قيادة املجتمع 
اجلزائري وإخراجه من التخلف بكل أشكاله 

املادية والرمزية في جميع امليادين.
إن أزمة املنظومة التعليمية اجلزائرية 

ليست في تقديري من اختراع الوزراء 
كأفراد مثل الوزيرة نورية بن غبريط، أو من 
سبقها من الوزراء الذين تداولوا، لسنوات 

طويلة مثقلة باخليبات واليأس، على شؤون 
املنظومة التربوية والتعليمية، وإمنا هي 

مشكلة معقدة لها عالقة، أصال وفصال، بفشل 
النظام احلاكم في اجلزائر في بناء أبجديات 
مجتمع املعرفة، وجماليات العلم، وأخالقيات 
السياسة الدميقراطية املتحضرة، واإلنسان 
اجلديد سلوكا وذهنية، واملؤسسات الراقية 

واألكثر حداثة وتطورا، مبا في ذلك مؤسسات 
التعليم وإطارات التي مبوجبها، جميعا، 

تشرع البالد في االنطالق في رحلتها نحو 
آفاق التقدم.

* كاتب جزائري

الجزائر: تسييس منظومة التعليم بال جدوى

أزمة املنظومة التعليمية 

الجزائرية مشكلة معقدة، لها 

عالقة بفشل النظام الحاكم في 

الجزائر في بناء أبجديات مجتمع 

املعرفة، وأخالقيات السياسة 

الديمقراطية املتحضرة

املفارقة املخجلة أن العيارين 

كانوا قوة تخشاها السلطة 

واألثرياء الفاسدون، فيما «عياريو» 

زمن الديمقراطية ال يملكون 

سوى التظاهرات والترديد «نواب 

الشعب كلهم حرامية»

قاد. قاد. قاسم حسين صالح
} تقترن السلطة في تاريخنا العربي 

باالستحواذ على الثروة الذي يفرز 
بالضرورة قّلة من أغنياء وكثرة من فقراء، 
جسدتها بغداد زمن هارون الرشيد بتباين 

حاد بني هاتني الطبقتني، في حياة بذخ 
وترف ومجون لقلة متتلك السلطة والثروة 

والقانون، وكثرة من معدمني وجياع 
وعاطلني طحنهم الفقر بسبب انشغال 

الزعماء واحلكام بامللذات بتعبير أبي حيان 
التوحيدي.

من هؤالء اجلياع واملهّمشني، ظهرت 
جماعة ُأطلق عليها العّيارون، والعّيار، 
حسب القاموس احمليط، يعني ”الكثير 

املجيء والذهاب والذكي، الكثير التطواف“ 
الذي يتردد بال عمل. 

وقد شّكل العيارون مع الشّطار 
واللصوص جماعة معزولة، أدخلهم 

تهميشهم وعزلتهم في صراع مع مجتمع 
نبذهم، تطور تدريجيا من التمّرد عليه إلى 

القيام بثورة ضد السلطة وكبار األثرياء 
واحلصول على حقوقهم الشرعية بأساليب 

غير شرعية.
ومع أن املصادر التاريخية وصفتهم 

بأنهم ”غـوغـاء من السفلة واألوباش 
واحلثالة العامية“، فإنهم وصفوا أيضا 
بأنهم أصحاب قضية سّدت بوجوههم 

السبل املشروعـة، فلم يجدوا إال اللصوصية 
والعيارة وقطع الطريق سبيال للتعبير 

عن أنفسهم وقضيتهم، وكانوا في بعض 
أساليبهم مثل روبن هود، يسرقون املال من 
األغنياء ليوزعوه على الفقراء واحملتاجني، 

ولهذا وصفوا بأنهم ”سلطة العدل خارج 
القانون“.

ومع أن العيارّين يذكروننا بالصعاليك 
زمن اجلاهلية من حيث التشابه 

السيكولوجي واالجتماعي، إال أنهم كانوا 
أكثر شأنا وأشد فعال، ال سيما زمن الفتنة 
بني األخوْين األمني واملأمون، حيث شكّلوا 

ظاهرة سياسية ووطنية أيضا.
 فحني حاصرت جيوش املأمون بغداد 

عام 196 هجري، ورمتها باملنجنيق، وقتلت 
وهدمت وأحرقت، حصل أن معظم قواد 

األمني هربوا ولم يصمد في هذه املعركة 
إال عامة بغداد (واألوباش والرعاع أي 

العّيارون) حسب الطبري، وهم الذين جعلوا 
قائد جيوش املأمون، طاهر بن احلسني، 

يعجز عن دخول بغداد في واحدة من أشرس 
املعارك بني العرب والعجم، بل استماتوا 

في الدفاع عن بغداد وظلوا صامدين حتى 
بعد أن استسلم قائد جيش األمـني وصاحب 

شـرطته، مـا يعني أنهم كانوا أكثر حبا 
لبغداد من سادتها، وأن فقراءها كانوا أكثر 
تعّلقا بها من أغنيائها، رمبا ألن الفقراء إذا 
أحبوا أحبوا بصدق، واألغنياء إذا أحبوا 

أحبوا عن مصلحة.
واملفارقة أن جند األمني وجند املأمون 
شرع كل منهما في تدمير وحرق اجلانب 
الذي اعتصم به خصمه، وكانت النتيجة 
تدمير بغداد وحرقها، وهي الواقعة التي 

رثى فيها الشعراء بغداد ألول مرة رثاء مّرا 
يفيض حسرة على مصيرها، وأن العّيارين 

أنفسهم رثوها كما ينقل محمد رجب النجار 
عن الطبري، فيما لم يْرثها من حكامها 

وأغنيائها أحد.
ثمة حقيقة تخص الطبيعة البشرية 
هي أن الوصول إلى السلطة يؤدي إلى 
االستحواذ على الثروة حتى لو كانت 

دميقراطية، وتفرز قلة تعيش برفاهية، وكثرة 
تعيسة بائسة.

واملفارقة املخجلة أن العّيارين كانوا قوة 
تخشاها السلطة واألثرياء الفاسدون، فيما 
”عياريو“ زمن الدميقراطية ال ميلكون سوى 

التظاهرات والترديد ”نواب الشعب كلهم 
حرامية“.

املفارقة األوجع، أننا حني نقارن حال 
األمس الغابر من اللصوص بحال اليوم 
احلاضر من لصوص سياسيني ووزراء 

ومسؤولني كبار، جند أن العّيارين كانوا 
يتحلون بقيم ال يتحلى بها عدد من الذين 

تولوا املسؤولية ويّدعون التقوى. فقد كان 
لهؤالء العّيارين زعيم اسمه عثمان اخلياط 
يضع لهم األسس واملبادئ واألخالق التي 

ينبغي أن يتصف بها اللصوص، منها 
مقولته ”ما سرقت جارا وإن كان عدوا، وال 

كرميا، وال كافأت غادرا بغدره“. 
وأوصى أصحابه قائال ”اضمنوا لي 

ثالثا أضمن لكم السالمة، ال تسرقوا اجليران 
واّتقوا احلرم وال تكونوا أكثر من شريك 
مناصف وإن كنتم أولى مبا في أيديهم 
لكذبهم وغشهم وتركهم إخراج الزكاة 

وجحودهم الودائع“.
الحظوا ما قاله أنـه لم يعد يخون أو 

يكذب منذ أن صار من اللصوص الفتيان، 
ذلك أنهم كانوا يسرقون كبار األثرياء 

والبخالء ومن لم يخرج زكاة أو يغش أو 
يكذب في معامالت الناس، وأن ذلك في رأيهم 
استرداد ملال الله الذي ينبغي أن يستعيدوه 
منهم عنوة واغتصابا، وحتقيق العدل خارج 

القانون. 
قارنوا بني قيم هؤالء اللصوص، وبني 

قيم لصوص وصفتهم املرجعية املوقرة بأنهم 
”حيتان“. فالعّيارون كانوا يسرقون األثرياء، 
فيما ساسة هذا الزمان يسرقون قوت الناس 

الذي اؤمتنوا عليه. 
وأولئك كانوا يخرجون الزكاة من املال 

الذي يسرقونه رغم قلته، وهؤالء ال يزكوه وال 
يخّمسوه مبن فيهم معممون وأصحاب حلى. 

أولئك كانوا يوزعون املال املسروق على 
احملتاجني من أبناء شعبهم، وهؤالء يسرقون 

مال شعبهم ويودعونه في اخلارج.
أولئك كانوا يستحون ويخجلون إن سرق 

أحدهم فقيرا، وهؤالء مسحوا آخر نقطة 
حياء من على جبينهم، وحولوا الفساد إلى 

شطارة. 
وأولئك ما كان أحد منهم يتستر على 

سارق، فيما رئيس حكومتهم السابق تستر 
عليهم، خوفا ”أن ينقلب عاليها سافلها“ 
وصمت رئيسها احلالي عن تنفيذ وعده 

بكشف احليتان.
هل هناك من يشك في أن عياريي أيام 
زمان، أشرف من ساسة هذا الزمان؟

* رئيس اجلمعية النفسية العراقية ومؤسسها

العيارون.. أشرف منهم

«نجاح المجتمع والتنمية بصفة عامة، ينطلق من نجاح المنظومة 

التربوية حيـــث كانت مجانية التعليم ودمقرطته من المكاســـب 

التي ناضل من أجلها المجاهدون، ومن ثمار الثورة واالستقالل».

محمد العربي ولد خليفة
رئيس البرملان اجلزائري

«قطـــاع التربية فـــي الجزائر هو قطاع اســـتراتيجي يحتـــاج اليوم 

إلـــى ضمان توفيـــر الظروف المالئمـــة لتمكينه مـــن أداء المهمة 

المسندة إليه والمتمثلة في تدعيم تنفيذ اإلصالح وتحسينه».

نورية بن غبريط
وزيرة التربية الوطنية في اجلزائر

«هنـــاك أدلـــة تديـــن الحكومـــة الســـابقة فـــي مجـــاالت الفســـاد 

وانتهـــاكات حقوق اإلنســـان والتجاوز على الدســـتور واســـتغالل 

المال العالم للمصالح الشخصية والحزبية، وكلها مثبتة وموثقة».

فائق الشيخ علي
نائب عن التحالف املدني الدميقراطي في العراق
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} أن ترفع صور خامنئي في بغداد، حسب 
اعتراف إياد عالوي، وهو واحد من أهم 

املشاركني في العملية السياسية بالعراق 
اجلديد، فإن ذلك يعني أن احلرب املنسية التي 

استمرت ثماني سنوات في ثمانينات القرن 
املاضي، قد انتهت اليوم بانتصار إيراني 

ساحق. انتصار تسجله الصور.
وهو ما يجعلنا نفهم الدرس الرمزي الذي 
انطوت عليه عملية هدم قبر الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسني من قبل ميليشيا احلشد 

الشعبي وهي تتقدم باجتاه تكريت، املوقع 
الذي صار تاريخيا بالنسبة إلى إيران.

”لقد جئنا يا صدام“ أال تذكر تلك اجلملة 
بغورو، اجلنرال الفرنسي يوم احتل دمشق 

فقال عند قبر صالح الدين جملته املأثورة ”لقد 
عدنا يا صالح الدين“.

االثنان ميتان وال فخر في االنتصار 
عليهما. ولكن املعنى يتجاوزهما.

لم يكن لدى صالح الدين، وهو الذي أقام 
مملكته األيوبية في مصر ما يتأسى عليه، ولن 

يكون لدى صدام حسني ما يخسره وقد أرغم 
اخلميني على القبول بوقف إطالق النار كما 
لو أنه يتجرع السّم، حسب مقولة اخلميني 

شخصيا.
املوضوع كله يتعلق مبستقبل شعب، صار 
ينظر إلى صور غزاته من غير أن يكون مكترثا 

مبصيره املاثل أمامه. فهل نقف اليوم أمام 
شعب قرر أن يكون منزوع الهوية؟ ولكن ما 
الثمن الذي ميكن أن تقدمه إيران مقابل ذلك؟
إيران ملن ال يعرفها بلد ال ميلك شيئا في 

مجال السباق احلضاري العاملي.
لن يكون في إمكان برنامجها النووي 
احملاصر أن ُيطعم فقراءها، لن يثري ذلك 

البرنامج مكتباتها بالكتب، ولن يحّسن من 
الوضع الصحي ملواطنيها، ولن يعيد إليهم 

احلرية التي صادرها فقهاء نظام املاللي 
اجلهلة.

إيران بلد كئيب، فهل يرغب العراقيون في 
أن يضيفوا إلى أحزانهم املعتقة نكهة جديدة، 
تكون إيران هذه املرة َمن يصدرها إليهم، كما 

البصل الذي صاروا عاجزين عن زراعته؟
ما الذي ميكن أن يكون ساحرا في صور 

خامنئي، بالنسبة إلى شعب كان قد رأى ذات 
يوم صورة زعيمه األوحد عبدالكرمي قاسم 

مرسومة على سطح القمر؟
كان قاسم يومها ابن فقراء ذلك الشعب، 

وكان لسانهم املجنون. فما أبعد املسافة بني 
قاسم وخامنئي الذي لن يدعي أحد أنه كان قد 

رأى صورته مرسومة على القمر.
َمن يضحك أخيرا؟

أعتقد أن مزاج غورو لم يكن في أحسن 
أحواله وهو ينادي ميتا ”لقد عدنا يا صالح 

الدين“، كذلك فإن خامنئي لن يثق بشعب كان 
أيام الهزمية اإليرانية يهتف ”بالروح والدم 

نفديك يا صدام“. صور خامنئي لن تكون 
كصور صدام. هذا ما لم يفهمه العراقيون.

كان صدام في صوره كائنا حيا، أما 
خامنئي فإن صوره لن حتيلهم إال إلى املوت.

تلك الصور هي الرسالة اإليرانية إلى 
شعب قرر أن يضع رأسه في التراب. فهل 

علينا أن نصدق ذلك؟
أعتقد أننا نخون حقيقة الشعب العراقي 

لو ذهب بنا الظن إلى إنكار وطنيته.
ولكن شعبا يرى صور خامنئي وهي ترفع 
في شوارع مدنه من غير أن يعترض، هو في 

حاجة إلى أن يعيد النظر في قاموس وطنيته. 
فهل ميكن أن يكون خامنئي رمزا وطنيا؟
سيعثر العراقيون على وطنيتهم في 

مكان آخر، وسيندمون ألنهم نظروا بإعجاب 
إلى صور الفاحت الشيخ، ولكنهم سيندمون 
أكثر حني يكتشفوا أنهم، عن طريق غبائهم، 

سمحوا لإليرانيني بأن يتسللوا إلى وطنيتهم 
ليسّمموها.

العراق من غير صور خامنئي هو العراق 
الذي يعرفه كل العراقيني، أما عراق خامنئي 

فهو عراق ال يعرفه سوى اإليرانيني ومن 
واالهم. وهو العراق الذي ستكون بغداده 

عاصمة كسرى اجلديدة.

* كاتب عراقي

العراق كما لو أنه لم يكن

«التحالف الدولي سيوجه ضربات جوية لداعش في تكريت بعد أن 

بدأ عمليات اســـتطالع جوي األسبوع الجاري، فالحكومة العراقية 

وسكان المنطقة يريدون أن يكون لدول التحالف إسهام فاعل».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«مـــن يتصور أن القضاء على اإلرهاب من خالل عمليات عســـكرية 

واهـــم، ألن اإلرهـــاب لـــن يتم القضـــاء عليـــه إال بتجفيـــف منابعه 

ف الفكري واأليديولوجي».
ُّ
كالتطر

حسن نافعة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

«إذا طلب العراقيون رســـميا مساعدة أميركية فسوف ننظر في 

المسألة، مع أنه لم يتم إقرار أو استبعاد أي شيء، وخطوط الجبهة 

في معركة تكريت جامدة حاليا رغم التفوق على الجهاديين».

ستيفن وارن
املتحدث باسم البنتاغون

} ”في بعض األحيان يكون كّل ما عليك فعله 
لتموت هو فقط أن تظن أنك مريض“. قياسا 
على ما قاله الصحفي ديفيد روبنسن، الذي 

توصل مبؤيدات علمية إلى أن اإلصابة مبثل 
هذه املخاوف دون قصد غالبا ما تكون لها 

عواقب وخيمة، وعليه فإن كّل ما يتوّجب 
فعله الستقدام داعش، هو اإلصابة بها 

والتفكير فيها باستمرار، وهي الفوبيا التي 
وقع ضحيتها ماليني الناس على وجه األرض 

دون قصد أيضا.
تطالعنا مئات الفيديوهات عن فظاعات 

داعش وهي حتّز الرؤوس، وحترق األحياء، 
فيجب أن نحترس من الكم الهائل من اخلوف 

الذي ُنقصُف به ألننا جنهل ونحن خلف 
شاشة التلفاز أو الهاتف أّن تلك الصور 

والفيديوهات ليست سوى تعاويذ سحرة 
تنشر أوبئة ال تراها بالعني، وإمنا تتسّرب 

لنا ونحن في غفلة عن األمر. فقد أدركنا منذ 
أمد طويل أن توقع داء ما وترقب اإلصابة 
به يكون بنفس خطورة اإلصابة به فعليا، 

فهل بإمكاننا نكران أننا تخّيلنا أنفسنا 
مكان ذلك املعصوب العينني الذي يستعد 
لتلقي رصاصة في الرأس؟ أو في اجلهة 

األخرى ذلك امللّثم يضع فوهة مسدسه فوق 
رأس التعيس احلظ، ويوشك أن يضغط على 

الزناد.
قّوة اإليحاء واإليهام التي تبثها تلك 
املشاهد الدموية بصورة مديدة، ميكن أن 
تؤذي ضحاياها من الصف الثاني. فإذا 

كان الذي قد ُفّجر رأسه ونزف دمه قد مات 
وانتهى أمره، فأن من تقف خلف الشاشة 
يحسب أنه رمبا يشعر بصداع في الرأس 

ورجف في كل البدن وألم في األمعاء ورغبة 
ملحة في البكـاء والنشيج، ورمبـا أدى كّل 
ذلك إلى املوت أثناء النوم من الرعب. وقد 
ُأطلق على كل تلك األعراض اسم التأثير 

النفسي املضّر بالصحة، واملأخوذ من 
الالتينية من مفردة ”نوسيبو“ التي تعني 

”سوف أضر“.
أصبح اآلن واضحا مدى سهولة انتشار 

تلك الظنون اخلطرة واإليحاءات السلبية 
عن طريق تلك الفيديوهات السموم. ولعّل 
ذلك يكون السبب في إصابة بعض بيوتنا 

”بفيروس داعش“ فمثلما يتحدث األشخاص 
الذين يعيشون على مقربة من توربينات 

الرياح عن إصابتهم بنوبات غامضة من دوار 
الرأس واألرق والقيء، اشتكى بعض أفراد 

تلك البيوت من أعراض ”الدعششة“ إذا جاز 
القول، بل ومارسوا على بعضهم البعض في 
حاالت قصوى القتل على الطريقة الداعشية، 

كالذبح من الوريد إلى الوريد، أو احلرق، 
أو التمثيل باجلثث. بعض هؤالء األفراد 

هم دواعش في حالة كمون، وقتلة مؤجلون 
تشّبعوا بعنف متوفر وزائد عن احلاجة. 

ولن يكون عسيرا على الدواعش األصليني 
تشغيلهم والدفع بهم إلى ساحة املعركة حاملا 
تتوّفر الشروط لذلك. فيكفي قليل من الدمغجة 

والتدجني باستعمال عامل الدين لشرعنة 
القتل وحتويله إلى جهاد مقدس.

بعد فيديو حرق الكساسبة كان يجب 
أن متتلئ عيادات الطب النفسي باملرضى 

النفسيني.
حّقق فيديو حرق الطيار األردني معاذ 

الكساسبة األسير في قفصه احلديدي 
واحملاط مبقاتلي داعش، نسبة مشاهدة 

فاقت املليونني ونصف املليون من كّل أنحاء 
العالم، على الفضائيات ومواقع التواصل 

االجتماعي. كان األمر شبيها بحالة اإلقبال 
واالنبهار نفسهما الذي أقبل بهما العالم قبل 
عقود على مشهد رجل الفضاء األميركي نيل 

أرمسترونغ وهو ينزل من قمرة أبوبلو 11 
ويضع أول موطئ قدم إنسانية على سطح 

القمر. فكيف ُحتّول اإلنسانية فجأة عطشها 
لكّل ما هو جناح ورقّي ومدنية، إلى ما 

هو وحشّي وعدوانّي ودموّي وضد مبادئ 
اإلنسانية جمعاء، وأّي تفسير ميكنه تبرير 
ذلك اإلقبال الالمشهود على مشاهدة رجل 

أعزل في قفص يحرق حّيا بكم هائل من 
الوجع واأللم واملعاناة؟

لقد عّرى ذلك اإلقبال ورقة التوت عن 
السلوك اإلنساني وجعلنا نكتشف إلى أي 

درجة من اإلحباط واالنهزامية والسادية 
وصل إليها، حيث تعدى كل احملاذير وطرق 
كل األبواب باحثا عن اإلثارة واخلروج من 

الضغط النفسي والبدني الذي أصبح يرزح 
حتتهما. ولئن أعزى بعض األخصائيون 

النفسيون املتفائلون ذلك إلى حالة صحية 
نفسية سوية، حيث يندفع املشاهد العربي 

خاصة بدافع الوطنية باحثا له عن بطله 
الشعبي املفقود والذي لم يجده في الزعيم 

السياسي، أو بدافع حب اإلطالع، فإن غيرهم 
دّق ناقوس اخلطر محذرا من ارتفاع منسوب 

العنف والسادية في السلوك البشري، بل 
طالبوا كل من أمت مشاهدة الفيديو الذي 

استمر 24 دقيقة بالتوجه مباشرة إلى أقرب 
عيادة طبيب نفساني.

املؤسف أن الطبيب ميكن أن يزيد املرض 
دون قصد منه باملبالغة في التحذير من 

خطر اإلصابة مبضاعفات. فقد قام الباحث 
اإليطالي فابريزو بينيدتي بأخذ مئة طالب 

إلى أعالي جبال اآللب. أخبر واحدا منهم فقط 
بأن هناك احتماال إلصابته بالصداع النصفي 
نتيجة لقلة األوكسجني على ارتفاع 3000 فوق 

سطح البحر. خالل اليوم األول من الرحلة 
اكتشف بينيديتي أن الشائعة قد نالت من 

ربع املجموعة، حيث بدأوا يعانون من أسوء 
صداع ممكن، واألكثر من ذلك فقد أظهرت 

دراسة أجريت على لعابهم وجود رّدة فعل 
مبالغ فيها جتاه حالة األكسوجني مبا في 

ذلك كثرة اإلنزميات املرتبطة بصداع الرأس 
املالزم لالرتفاع عن سطح البحر.

نتذكر اآلن ما تناقلته بعض الفضائيات 
التونسية، مؤخرا وعلى مدار أيام، خبر أن 

داعش تقبع على بعد ربع ساعة فقط من 
اجلنوب التونسي، بقطع النظر عما إذا كان 

اخلبر صحيحا أو مبالغا فيه أو إشاعة. 
ولنتخيل حالة اخلوف التي راح ضحيتها 

املاليني، وهذا ال يعني أننا غير ملزمني 
مبعرفة احلقيقة أيا كان قبحها ودرجة 

تهديدها، ولكن من املؤكد التنصيص على 
أن يسبق ويخّلف إفشاء احلقائق املصيرية 

واملعلومات املتعلقة باألمن القومي، معاجلة 
نفسية جماعية تتمحور حول أن كّل ما علينا 

محاربته هو مجّرد خوف داخلي ال غير، بل 
إن بعض علماء النفس شددوا على إعادة 

النظر في املقاييس التي سيجب اعتمادها في 
املستقبل في تسريب معلومات دون غيرها 

بقياس درجة تأثيرها في اجلماعات.
يغزونا األشرار في عقر دارنا دون أن 

يكونوا مجبرين على اجتياحنا باجليوش 
والدبابات. إنهم ميارسون علينا تكتيك 

احلرب النفسية ألنهم يعلمون أن االنكسار 
املادي لن يتم سوى باالنكسار املعنوي 

واإلحباط والهزمية، مستعملني أسلحة الدمار 
احلديثة والفتاكة؛ الصورة. فهّال توصلنا 
اآلن إلى مغزى استعمال داعش الصورة 

لترهيبنا في مفارقة عجيبة، حيث أنها 
كتنظيم مسّلح يتبّنى عقيدة دينية راديكالية 

حتارب الصورة أينما وجدت. إنه التنظيم 
الذي يحطم اآلثار اآلشورية في املوصل، ثم 

يبث فيديوهات غاية في الدقة واحلرفية عبر 
الشبكة العنكبوتية، إنهم يدركون حجم تأثير 

الصورة علينا لذلك هم يقصفوننا كّل يوم 
بصلّيات من جهنم. إنهم يحاربون احلياة 
ويقتلونها فينا ليس إعالء، كما يقولون، 

لكلمة الله وإمنا إعالء لكلمة الشيطان. يبقى 
املصل لهذا الطاعون هو اإلقبال بكّل قوة 

على احلياة وتذّكر أن داعش ليست سوى 
آلة حرب حديثة، ال عالقة لها بالهوية وال 

بالدين وال بالتاريخ. وأن هزمها مير عبر هزم 
اخلوف فينا ال غير.

* صحفي وروائي تونسي

التفكير باستمرار في داعش سيعجل بقدومها

داعش ليست سوى آلة حرب 

حديثة، ال عالقة لها بالهوية 

وال بالدين وال بالتاريخ. وهزمها 

يمر عبر هزم الخوف فينا

العراق من غير صور خامنئي هو 

العراق الذي يعرفه كل العراقيين، 

أما عراق خامنئي فهو عراق ال 

يعرفه سوى اإليرانيين ومن 

واالهم. وهو عراق ستكون بغداده 

عاصمة كسرى الجديدة

يكفي تقديس الغاية حتى يتم 

السير تحت لواء القتلة أيا كان 

تصنيفهم، ويبدو املشهد شديد 

الهزل عندما تكون بني قاتلني 

أحدهما لغاية سماوية مقدسة، 

واآلخر لقدسية الحياة

يغزونا األشرار في عقر دارنا دون 

أن يكونوا مجبرين على اجتياحنا 

بالجيوش والدبابات. يمارسون 
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هوازن خداج
} تغيرت معالم األرض، تغيرت السياسة، 

تغير املجتمع، تغيرنا. لم يبق شيء على 
حاله بعد أن قلبت األزمة حياة املواطن 

السوري وبعثرت حياته، ولم تترك له سوى 
أسئلة لها أنياب يطرحها السوري كيفما 

التفت وأينما كان، كيف يجب أن نحيا 
أيامنا وعمرنا القصير ضمن نسبية الزمن؟ 

وكأن ثقافة احلياة أصيبت بسوء التغذية 
أو التمزق، وبدأت تصرخ بني فترتني ”قبل 

اإلرهاب وبعده“.
املشهد األول: سلطة القتل. إنها سلطة 
جديدة تقود لواء احلاضر تستخدم امليديا 
وجتّيش البروباغندا لدفع البشر إلى قبول 

ومتجيد القتل، وإلقناع اجلميع مبا يجري من 
حرب تبث أفكارها الفقيرة في حب احلياة، 
فاحلرب تبدأ في الفكر وال ميكن دفع البشر 

للمشاركة في حرب إال إذا غطتها مقوالت 
كبيرة كاحلق والعدل واأللوهية أو الدفاع عن 

الوجود. أفكار توقظ جتذر القتل في البشر 
أو التعامل معه كبديهية متفق عليها منذ 
زمن قابيل وهابيل، ويكفي تقديس الغاية 
حتى يتم السير حتت لواء القتلة أيا كان 

تصنيفهم، ويبدو املشهد شديد الهزل عندما 
تكون بني قاتلني أحدهما لغاية سماوية 

مقدسة، واآلخر لقدسية احلياة املقدسة أصال 

من السماء، وال يريان كم هما متشابهان.
املشهد الثاني: سقوط احلب واألحالم. 
هناك من يقول إن األحالم ال ميكنها الفناء 

ستبقى تفرد أجنحتها امللونة على مر 
السنني، والقلوب لن تتوقف عن تسجيل 

أسطوانات النبض امللتهب لهفة، فهي متتلك 
أبدا ما يشعل نيران احلب املطوية. ليقول 

آخرون، قد وصلت نيران املشهد املر إلى 
خرائط األحالم وأحرقتها وحتولت براكني 

احلب لرماد، ولم يبق لألحالم وللحب سوى 
مرتع الذكريات وهو اآلخر زحف إليه اجلفاف 

فتقلص في الوقت املنصرم، فاحلب يرافقه 
احللم واحللم يبعث على احلب، وهما جزء 
من ثقافة احلياة املترنحة في زمن التشاؤم 
الذي يعلن أن األحالم واحلب ال يعمران مع 
القهر واحلرب والقتل والفقر، وكأن األحالم 

واحلب في عزلة عن وجودنا كبشر، أو أن 
لهما مجتمعهما الطبقي اخلاص.

املشهد الثالث: حوريات الشام ”من لم 
يتزوج شامية مات أعزب“. سمعنا بزواج 

املتعة واملسيار والسياحة وغيره من أشكال 
الزواج، لكن الظرف أضاف جديدا، إنه زواج 
غير مشروط سوى ببعض قروش ال تشبع، 
تردده األزمة بال هوادة، إنه ما يسمى اآلن 
زواج ”السترة“ الذي انتشر في مخيمات 

النزوح السورية في البلدان املجاورة، وعاد 
ليستوطن في مناطق النزوح الداخلي وميد 
مخالبه إلى املناطق شبه اآلمنة، وهو ليس 

قرارا عائليا فقط، فقد قام الفقهاء بتالوة 
االجتهادات والترويج والدعوة لهذا النوع 

من الزواج، بذريعة حماية القاصرات من 
التشرد واالغتصاب. وأي قانون يحميهن 

ويضمن حقهن، إنه ذمة الزوج وكرمه.
املشهد الرابع: موت احلضارات وموتنا. 

َمن يقاتل َمن؟ الداخل ضد الداخل، منه 
ألسباب دينية أو طائفية، ومنه ألسباب 

أخرى، الدين لم يتغير ولم يسقط أو يتعثر، 
بلداننا تعثرت وتناثرت شظايا قد ال جتد 
من يجمعها، فما يحدث ليس عارضا، إنه 

يترسب في األعماق، يقتل النظريات، يسقط 
األيديولوجيات، يحطم الروحانيات وينسف 
فخرنا بأننا أبناء حضارات لم متت لنصير 
أبناء مناطق مصدرة لإلرهاب يجب موتها.

املشهد اخلامس: املكتمل الوحيد هو خط 
الفقر، فقر بكل مسافاته ومشاهده يجوب 

فوقنا، يطمس معالم فهمنا لفلسفة الوجود 
واحمليط والغاية من احلياة، وماذا بعد؟ ما 

هو اجلديد؟ ال نعرف. جنهل. ونحيا باجلهل.

* كاتبة ورسامة سورية

مشاهد تحت خط الفقر

فاروق يوسف

نبيل قديش

ّ



الخميس 2015/03/26 - السنة 37 العدد 109868

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

18اقتصاد 212
مليار دوالر حجم ديون العراق املســـتحقة للشـــركات األجنبية، 

التي تقوم بتطوير حقوله النفطية، بعد ارتفاعها بسبب هبوط 

العوائد نتيجة تراجع أسعار النفط.

مليـــار دوالر حجـــم العجـــز التجـــاري املغربي في شـــهري يناير 

وفبرايـــر املاضيني، بعد تراجعه بأكثر مـــن 37 باملئة بمقارنة 

سنوية بفضل انخفاض فاتورة واردات الوقود.

رخصة إلنشاء مصانع أسمنت جديدة، ستطرحها الهيئة العامة 

للتنميـــة الصناعيـــة املصريـــة خالل األشـــهر الثالثـــة املقبلة، 

بطاقة إجمالية تصل إلى 18 مليون طن سنويا.

ترجيح انهيار أسعار األراضي السعودية بعد الضرائب الجديدة
[ توقعات بفقدان {األراضي البيضاء} لنحو 70 بالمئة من قيمتها [ إجماع على أن الرسوم ستؤدي لمعالجة أزمة اإلسكان المزمنة

} الريــاض - توقــــع أعضــــاء فــــي مجلــــس 
الشــــورى الســــعودي أن تبلغ نســــبة الرسوم 
التي ســــتفرض على األراضي غيــــر المطورة 
داخل المدن السعودية، نحو 5 بالمئة سنويا. 
ورجح خبراء أن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار 

تلك األراضي بنسبة قد تصل إلى 70 بالمئة.
وطالب الخبراء وأعضاء مجلس الشورى، 
بــــأن تحتســــب نســــبة الرســــوم مــــن القيمة 
الســــوقية لألرض وهي األعلى، حتى يتحقق 
الهــــدف الرئيســــي لقرار فرض الرســــوم على 
األراضــــي، وهــــو زيــــادة المعــــروض ومن ثم 
تراجع أســــعارها أو تطوير تلك المســــاحات 
الشاسعة من األراضي للمساهمة في حل أزمة 

اإلسكان في البالد.
وكان مجلس الوزراء الســــعودي قد وافق 
يوم االثنين الماضي، على فرض رســــوم على 
”األراضــــي البيضــــاء“ غير المســــتغلة داخل 
النطــــاق العمراني للمــــدن دون أن يحدد قيمة 

محددة.
كمــــا وافــــق على قيــــام مجلس الشــــؤون 
اآلليــــات  بإعــــداد  والتنميــــة  االقتصاديــــة 
والترتيبات التنظيمية، ورفع ما يتم التوصل 
إليــــه إلى مجلــــس الــــوزراء تمهيــــدًا إلحالته 
إلــــى مجلس الشــــورى الســــتكمال اإلجراءات 

النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
وقــــال فهــــد العنــــزي نائب رئيــــس لجنة 
الشــــؤون االقتصاديــــة في مجلس الشــــورى 
الســــعودي، إن فرض رسوم علي األراضي في 
الســــعودية يحتاج إلى نص قانوني، يتطلب 
موافقــــة 3 جهــــات، وهــــي مجلــــس الشــــؤون 
ومجلــــس  الــــوزراء  ومجلــــس  االقتصاديــــة 

الشورى.
وتوقع أن تكون الرسوم المفروضة عبارة 
عن نســــبة سنوية من القيمة السوقية لألرض 
أو مبلــــغ محدد لــــكل متر مربــــع، وأن تتراوح 
نســــبة الرسوم السنوية بين 2.5 إلى 5 بالمئة 

من القيمة السوقية لألراضي.
وتعد أزمة تملك الســــعوديين لمساكن من 

أكثر مشــــاكل البــــالد تعقيدا، بســــبب ارتفاع 
األسعار وعدم توافر األراضي الصالحة للبناء 
نتيجة لسيطرة أقلية على مساحات كبيرة من 

األراضي.
ونسبت وكالة األناضول إلى العنزي قوله 
إن الرسوم يجب أن تكون مؤثرة حتى يتحقق 
الهدف الرئيســــي من القرار وهو المســــاهمة 
في توفير األراضي وحل مشــــكلة اإلسكان في 

البالد وانخفاض أسعار األراضي.
وقــــال إنــــه قــــرار تاريخي يــــؤرخ لمرحلة 
جديــــدة من تاريــــخ العقــــار في الســــعودية، 
ويبرهن علــــى اهتمام الحكومــــة بإيجاد حل 

جذري إلشكالية األراضي البيضاء.
وتشــــير دراســــة لهيئــــة تطويــــر مدينــــة 
الريــــاض، صــــدرت مؤخرا، إلــــى أن األراضي 
البيضاء تشــــّكل نحو 77 بالمئة من مســــاحة 
العاصمة السعودية، في حين أظهرت بيانات 
أخــــرى أن األراضي غير المطــــورة تصل إلى 
55 بالمئة من مســــاحة مدينــــة جدة ونحو 60 

بالمئة من مدينة الدمام.
تعتبــــر هــــذه المناطــــق الثــــالث األكبــــر 
طلبا علــــى العقارات والحاجة للمســــاكن في 
الســــعودية بحكــــم كثافتها الســــكانية، وفقا 

للدراسات الرسمية.
وتوقع العنزي أن يــــؤدي القرار النتعاش 
كبير في تــــدوال األراضي ينتج عنه انخفاض 
أسعارها داخل المدن. ورجح أن يحاول مالك 
األراضي بيعها في أقرب وقت وأن ال ينتظروا 

لحين صدور آليات القرار.
وأشــــار إلى أن مجلس الشــــورى سيعمل 
على إنهاء ملف الرســــوم فور تحويله إليه من 
قبــــل مجلس الوزراء في مدة لن تتجاوز ثالثة 

أشهر كحد أقصى.
وكان محمــــد الجاســــر وزيــــر االقتصــــاد 
والتخطيــــط الســــعودي، قد أكد مطلــــع العام 
الجاري إن 60 بالمئة من السعوديين يملكون 
مساكن، ما يعني أن 8 ماليين نسمة من سكان 
البالد البالغ عددهم نحو 20 مليون نســــمة، ال 

يمتلكون سكنا خاصا.
وقال سعيد الشــــيخ عضو اللجنة المالية 
بمجلس الشورى السعودي، إن نسبة الرسوم 
على ”األراضي البيضاء“ البد أن تكون مرتفعة 
حتــــى تجبر المــــالك علــــى البيــــع، وبالتالي 
انخفاض األسعار نتيجة زيادة المعروض، أو 

أن يصبح المالك مضطــــرا لتطوير األراضي، 
وفي الحالتين سيتحقق هدف القرار.

وأضاف أنه من الصعب توقع نسبة محددة 
لتراجع األسعار كون األمر يتوقف على النسبة 
أو الرســـوم التي ســـيتم فرضها. وأضاف أن 
النســـبة إذا كانـــت منخفضة مقارنـــة بالعائد 
الســـنوي المتوقع من االحتفـــاظ باألرض فلن 
يلجأ المالك للبيع بل من الممكن أن يحتفظوا 
باألرض ويمرروا الرســـوم إلى المشتري فيما 

بعد.
وأكد أن الرسوم إذا كانت الرسوم مرتفعة، 
فســـيكون المالك مضطرين للبيع أو التطوير، 
وفي الحالة األولى تحديدا ســـيرتفع العرض 

فتتراجع األسعار.
وأشار الشـــيخ، على سبيل المثال، إلى أن 
الرســـوم الســـنوية إذا كانت تعـــادل 3 بالمئة 
مـــن القيمـــة الســـوقية لـــألرض مقابـــل عائد 

ســـنوي متوقع مـــن االحتفاظ بهـــا بحدود 10 
بالمئة، فلن يكـــون المالك مضطر للبيع بل قد 
يحتفظ بها، وســـيحدث العكس في حال كانت 
الرسوم السنوية قريبة من العائد السنوي من 

االحتفاظ باألرض.
وقـــال الخبير العقاري عبدالحميد العمري 
أنه وفقا للدراســـات التي أجريت على السوق 
العقاريـــة المحلية، ترجح أن تتراجع أســـعار 
األراضـــي البيضاء بنحـــو 30 بالمئة على أقل 
تقديـــر، مقارنـــة بمســـتوياتها الراهنـــة، وأن 
يستمر التراجع فيها حتى تصل إلى مستوى 

التعادل بين قوى الشراء والبيع.
وتوقع العمري أن ترتفع نسبة التراجع في 
األسعار كلما ارتفعت نسب مساحات األراضي 
البيضاء من مساحات المدن، وأن تصل نسبة 
التراجع في العام األول إلى نسب تتراوح بين 
45 إلـــى 70 بالمئـــة، وقد تتجاوز تلك النســـبة 

كثيرا في المواقع التي تشهد مضاربات حادة 
على قطع األراضي السكنية.

وقالت شركة األهلي كابيتال، في تقرير لها 
صدر هذا األسبوع، أن يؤثر قرار فرض رسوم 
على األراضي البيضاء على 24 شـــركة مدرجة 

في سوق األسهم.
وأوضحت أنه سيؤثر ايجابيا على جميع 
شـــركات قطاع األســـمنت والتشـــييد والبناء، 
فيما ســـيكون الســـلبي على شـــركات القطاع 

العقاري.

أعلـــن صندوق  } الــدار البيضــاء (املغــرب) – 
”وصـــال كابيتـــال“ الـــذي يجمـــع 5 صناديق 
سيادية عربية، بينها املغرب و4 دول خليجية، 
أنه سيمول مشروع  جتديد املدينة القدمية في 

الدار البيضاء بنحو 31 مليون دوالر.
وأضاف أن مشروع جتديد املدينة القدمية 
يعتبر املرحلة الثانية من مشروع ”وصال الدار 
امليناء“، وسيضم عند اكتماله بنية  البيضاء – 
حتتية ســـياحية عاملية املستوى تشمل تطوير 
املرسى األول للمدينة، وحتديث امليناء احلالي، 

وإنشاء مرافق جتارية وثقافية جديدة.
وتعـــد املدينـــة القدميـــة من أهـــم املواقع 
الثقافيـــة في اململكـــة املغربيـــة وأكبرها على 
اإلطـــالق، حيث يعـــود تاريخ إنشـــائها للقرن 

السادس امليالدي.
ومـــن املتوقع االنتهـــاء من هذا املشـــروع 
القائـــم علـــى الشـــراكة بـــني القطاعـــني العام 
واخلـــاص خـــالل 5 ســـنوات، إلعـــادة إحياء 
املدينة التي كانت تعرف سابقا بـاسم ”جوهرة 

املغرب“.
ومت تأســـيس  صندوق وصال كابيتال في 
عـــام 2011، عبر شـــراكة بني مؤسســـات تتبع 
صناديـــق الثـــروة الســـيادية في الســـعودية 
واإلمارات والكويت وقطر باإلضافة إلى املغرب 
بهدف اســـتثمار ما يصل إلى 4 مليار دوالر في 

مشاريع سياحية في املغرب.

صندوق خليجي مغربي

لتجديد الدار البيضاء

نموذج لدراجة مزودة بمحرك من إنتاج شركة كاتاياما اليابانية عرضت أمس في طوكيو وأطلق عليها الدراجة السائرة

القرار سيجبر مالك األراضي على بيعها أو تطويرها

رجح خبراء ومســــــؤولون ســــــعوديون أن يؤدي فرض الرسوم على األراضي غير املطورة 
إلى تراجع حاد في أســــــعار األراضي في املدن، قد يصل إلى فقدانها لنحو 70 باملئة من 

قيمتها.

◄ توقعت شركة سينوبك 
الصينية لخدمات حقول النفط 
خفض إنفاقها الرأسمالي في 
العقود الخارجية خالل العام 

الحالي بنسبة 21 بالمئة بمقارنة 
سنوية بسبب الهبوط الحاد 

ألسعار الخام.

◄ أعلنت مجموعتا هاينز وكرافت 
االميركيتان للمنتجات الغذائية 
أنهما ستندمجان لتوليد ثالث 

أكبر مجموعة أميركية للصناعات 
الغذائية، وأن الصفقة يقودها 

الملياردير األميركي وارن بافيت.

◄ قفز اليورو أمام العملة 
األميركية أمس، ليصل إلى حاجز 

1.10 دوالر بدعم من نتائج قوية 
لمسح خاص بمعنويات الشركات 
في ألمانيا عززت توقعات التعافي 

االقتصادي في منطقة اليورو.

◄ قال دبلوماسي أوروبي في 
تركمانستان إن االتحاد األوروبي 

يسعى إلحياء مشروع لخط أنابيب 
غاز من تركمانستان إلى أوروبا 

يمر تحت بحر قزوين وتشارك فيه 
شركات طاقة أوروبية.

◄ أظهرت بيانات أن إيران 
تخزن حوالي 20 مليون برميل 

من الخام على ظهر ناقالتها 
العمالقة التي ترسو قبالة 

سواحلها على الخليج، رغم 
العقوبات الغربية التي تحّد من 

مبيعاتها النفطية.

◄ أعلن االتحاد األوروبي أنه 
سيفرض رسوما بنسبة 25 بالمئة 

على واردات ألواح الصلب المقاوم 
للصدأ المدرفلة على البارد من 

الصين وتايوان اعتبارا من اليوم 
الخميس لمكافحة اإلغراق.

روسيا تبني أول محطة نووية أردنية بقيمة 10 مليارات دوالر
} عــامن – وقــــع األردن اتفاقيــــة مع روســــيا 
بقيمة 10 مليار دوالر تضع األساس القانوني 
لبناء أول محطة طاقة نووية في األردن بطاقة 

تبلغ 2000 ميغاواط.
ويستورد األردن قرابة 98 باملئة من حاجته 
للطاقة ويكافح للوفـــاء بالطلب على الكهرباء 
الذي يتزايد بنســـبة أكثر من 7 باملئة ســـنويا 
بسبب زيادة عدد السكان والتوسع الصناعي.
وتشـــتمل االتفاقيـــة، التي وقعتها شـــركة 
روســـتوم للطاقة النووية اململوكـــة للحكومة 
الروســـية، إنشـــاء محطة تتألف مـــن وحدتي 
طاقة في منطقة عمرة في شمال األردن بحلول 

.2022
وقـــال خالد طوقـــان رئيس هيئـــة الطاقة 
الذريـــة األردنية إنه مت اختيـــار التكنولوجيا 

الروسية في عملية تنافسية تناسب احتياجات 
األردن فيما يتعلق بتوليد الطاقة والقدرة على 

إنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية جدا.
وتنـــص االتفاقيـــة علـــى دراســـة جدوى 
وعملية تقييم املوقع وتقييـــم التأثير البيئي. 
ويأمـــل األردن فـــي النهايـــة أن توفـــر الطاقة 
النوويـــة 40 باملئة مـــن إجمالي طاقـــة توليد 

الكهرباء.
ومت اختيـــار روســـيا فـــي أكتوبـــر 2013، 
كمنافـــس تفضيلـــي إلمـــداد األردن لبناء أول 
محطة طاقة نووية في البالد. ومن املتوقع أن 
تبدأ الوحدة األولى في العمل بحلول عام 2022 

والثانية بعد ذلك بعامني.
وقال سيرغي كيريينكو الرئيس التنفيذي 
لروستوم إن التعاون مع األردن سيفتح الباب 

لصفقـــات مســـتقبلية إلمـــداد عمـــان بالوقود 
النووي. وستغطي روسيا 49 باملئة من تكاليف 

املشروع في حني يغطي األردن 51 باملئة.
وحتـــرص موســـكو بشـــكل خـــاص على 
وخبرتها  النوويـــة  التكنولوجيـــا  اســـتغالل 
الفنية في أســـواق جديدة مربحـــة في الوقت 
الذي تكافح فيه العقوبات االقتصادية الغربية 

املفروضة بسبب األزمة األوكرانية.

ووقعت موســـكو والقاهرة الشهر املاضي، 
مذكـــرة تفاهـــم لبناء أول محطـــة طاقة نووية 
في مصر خالل الزيـــارة التي قام بها الرئيس 

الروسي فالدميير بوتني للقاهرة.
ووقعـــت روســـتوم اتفاقيـــة أوائـــل العام 
اجلـــاري، لبناء مفاعلني في املجـــر وتأمل في 
بناء مفاعالت أخرى في إيـــران باإلضافة إلى 

محطة بوشهر التي دشنت في 2011.
ويســـمح برنامـــج روســـتوم لالســـتثمار 
املمول من ميزانية الدولة الروســـية بإنفاق ما 
بني 300 إلـــى 350 مليار دوالر تقريبا ســـنويا 
لبناء محطـــات نووية في روســـيا وخارجها، 
وهـــو عمل تضـــرر جـــراء مخاوف الســـالمة 
العامليـــة بعد كارثـــة فوكوشـــيما النووية في 

اليابان عام 2011.

عبدالحميد العمري:

تراجع أسعار األراضي 

البيضاء سيتراوح بني 45 

إلى 70 باملئة

خالد طوقان:

 اخترنا التكنولوجيا الروسية 

في عملية تنافسية تناسب 

احتياجات األردن

فهد العنزي: 

القرار سيؤدي لتوفير 

األراضي وانخفاض أسعارها 

وحل مشكلة اإلسكان

باختصار



} القاهــرة – ســـيطرت حالة من الوجوم على 
معظـــم المتعامليـــن في البورصـــة المصرية، 
التي فقد مؤشـــرها الرئيســـي نحـــو 5 بالمئة 
مـــن قيمته، منذ انتهاء قمة مصر المســـتقبل، 
التي وصفت بالناجحة وتمخضت عن اتفاقات 

فاقت جميع التوقعات.
وجاءت خسائر األسهم رغم أجواء البهجة 
التي أثارها مؤتمر شـــرم الشـــيخ االقتصادي 
الـــذي نجحـــت مصـــر خاللـــه فـــي اجتـــذاب 
اســـتثمارات وقروض بعشـــرات المليارات من 

الدوالرات.
وأعلنـــت الحكومة المصريـــة أن الحصيلة 
النهائية لالستثمارات والقروض التي حصلت 
عليها مصر في مؤتمـــر دعم وتنمية االقتصاد 
المصـــري، بلغـــت 60 مليـــار دوالر فضـــال عن 

تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دوالر.
وقال وائل عنبة من األوائل إلدارة المحافظ 
المالية إنه ”ال أحد يفهم ســـبب الهبوط… نريد 

تفسيرا من أي شخص لما يحدث“.
وهوت بعض األســـهم القيادية مثل حديد 
عز وغلوبال تليكوم والقلعة بنســـب تراوحت 
بين 12 إلى 14 بالمئة. كما فقد ســـهم بايونيرز 
نحو 11 بالمئة وأوراسكوم لالتصاالت نحو 7 

بالمئة.
ورغـــم التحســـن االقتصـــادي فـــي مصر 
والذي تشـــير إليـــه األرقام األخيـــرة في النمو 
االقتصـــادي للبـــالد وحالة الحـــراك العام في 
العديد من المشروعات القومية، تواجه البالد 
على الصعيد السياسي ضغوطا عديدة خاصة 
فـــي ظل الحرب على الجماعات المتشـــددة في 
سيناء، وعدم االســـتقرار السياسي في بعض 
دول المنطقـــة مثـــل ليبيـــا واليمن وســـوريا 
والعراق، وهو ما قد يؤثر بعض الشـــيء على 

قرارات المستثمرين عند الشراء أو البيع.
وبـــدا أن شـــبح نشـــوب حـــرب جديدة في 
المنطقـــة يلقي بظاللـــه على الســـوق، بعدما 

قال مســـؤولون أميركيون إن السعودية تحرك 
معدات عســـكرية ثقيلة إلـــى مناطق قريبة من 
الحدود مـــع اليمن، مما يزيـــد مخاطر انجرار 

الرياض إلى الصراع المتفاقم في اليمن.
وبعيدا عن المخاوف السياســـية، يشـــكو 
كثير من المتعاملين في بورصة القاهرة من أن 
المؤشـــر الرئيسي ال يعبر عن حقيقة التداول، 
خاصـــة وأن تراجـــع ســـهم البنـــك التجـــاري 
الدولـــي، يتحكم منفردا في الســـوق ألنه يمثل 

أكثر من 32 بالمئة من المؤشر الرئيسي.

وكان الكثيـــر مـــن صغـــار المتعاملين في 
بورصـــة مصر يعولـــون على صعود الســـوق 
بقـــوة بعد انتهاء قمة شـــرم الشـــيخ، ولكن ما 

حدث هو عكس توقعاتهم تماما.
وأكد عيســـى فتحـــي من القاهـــرة لتداول 
األوراق المالية أن نزول البورصة غير طبيعي 
وال منطقـــي، وهـــو ناتج عن مضاربـــات كبار 
المســـتثمرين للضغط علـــى الحكومة من أجل 

إلغاء الضرائب على السوق.
وأقرت مصر في يوليو 2014، ضريبة عشرة 
بالمئـــة على األرباح الرأســـمالية المحققة من 
المعامالت في ســـوق المـــال وعلى التوزيعات 
النقديـــة، في إطـــار حزمـــة إجـــراءات لزيادة 

اإليرادات وخفض عجز الموازنة.
وقال محســـن عـــادل من بايونيـــرز إلدارة 
صناديـــق االســـتثمار ”اقتـــرب موعـــد تقديم 
اإلقـــرارات الضريبيـــة وحتى اآلن لـــم تصدر 
الالئحـــة التنفيذيـــة، مما تســـبب فـــي ارتباك 
بجميع قطاعات سوق المال. الضرائب واحدة 
من المشـــكالت التي سببت نقص السيولة في 

السوق“.
وتنص ضريبـــة األرباح الرأســـمالية على 
معامـــالت البورصة على خصـــم 6 بالمئة من 
الربح المحقق للمستثمر األجنبي مع كل عملية 
تحت حساب الضريبة. لكن بالنسبة للمستثمر 

المصري تتولى شركة مصر للمقاصة تسجيل 
األرباح المحققة وإرسالها لمصلحة الضرائب 

لتقوم بتحصيلها بشكل سنوي.
وحتـــى اآلن لـــم تصـــدر مصـــر الالئحـــة 
التنفيذيـــة لتحصيـــل الضريبـــة، ولم توضح 

أسباب تأخير إصدارها.
لكن هاني حلمي من الشـــروق للسمســـرة 
ال يرى في خسائر الســـوق ما يدعو لالنزعاج 
حتـــى اآلن، وأن ”النـــزول مـــازال فـــي اإلطار 

الطبيعي وال يدعو للقلق بعد“.
وصعد المؤشـــر الرئيســـي لبورصة مصر 
بنحو 95 بالمئة منـــذ أول يوليو 2013، وبلغت 
مكاسبه منذ بداية العام الحالي نحو 3 بالمئة 

فقط.
ويرى عـــادل أن المعوقـــات الخاصة بعدم 
قـــدرة األجانب علـــى تحويل األربـــاح للخارج 
أثرت بشـــدة على ضخهم لســـيولة جديدة في 
الســـوق، وهـــي واحـــدة أيضا من األســـباب 

الرئيسية في ضعف السيولة والتراجع.
وأسس المركزي في مارس 2013، صندوقا 
خاصا لدخـــول أموال المســـتثمرين األجانب 
يتيـــح لهـــم تحويـــل االســـتثمارات وأرباحها 
للخـــارج مـــرة أخرى فـــي أي وقـــت يريدونه، 
لكنـــه قال إن المســـتثمرين ال يلتزمون بإدخال 
أموالهم عبـــر ذلك الصندوق ولـــذا يواجهون 
مشـــكلة في تحويل األرباح للخارج مما يؤدي 

لتراكم الطلبات.
ومـــن المقـــرر أن تعقـــد إدارة البورصـــة 
اجتماعـــا األحد المقبل، مع الجمعية المصرية 
لـــألوراق الماليـــة واتحـــاد الغـــرف التجارية 

لمناقشة أوضاع سوق المال وكيفية تطويره.
وعملـــت الهيئـــة العامـــة للرقابـــة المالية 
فـــي مصر بالتعـــاون مع البورصـــة عام 2014، 
علـــى تطوير وإعـــادة هيكلة ســـوق المال من 
خالل تغيير العديد من قواعد القيد وتســـهيل 
إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات وتجزئة 

األسهم وإضافة أدوات استثمارية جديدة.
والتحدي الرئيســـي للقائمين على ســـوق 
المال اآلن هو مدى قدرتهم على جذب شـــركات 
ذات رؤوس أموال كبيرة للســـوق حتى يحدث 

توازن في المؤشر الرئيسي بين الشركات.
ونجحـــت البورصـــة منـــذ نهايـــة العـــام 
الماضي، في قيد شـــركات مثل ايديتا الغذائية 
وإعمار مصر وأوراســـكوم كونستراكشن، لكن 
األثر المباشـــر لتلك الطروحـــات لن يظهر قبل 

نهاية العام.

كشـــفت إدارة معلومات الطاقة  } واشــنطن – 
األميركية، أن اإلنفاق االستثماري على أنشطة 
التنقيـــب عن النفط وتطويـــر احلقول النفطية 
فـــي 23 شـــركة عامليـــة منتجة للنفـــط والغاز، 
انخفض بنســـبة 12 باملئة خـــالل الربع الرابع 
من العام املاضي مبقارنة ســـنوية، ليصل إلى 

77 مليار دوالر.
وقالـــت إن البيانات مت جتميعها بناء على 
القائمـــات املالية الصادرة عن الشـــركات، وأن 
إنفاق تلك الشـــركات في مجمل العام املاضي 

تراجع بنسبة 6 باملئة مقارنة بعام 2013.
وأوضحت املؤسسة التابعة لوزارة الطاقة 
األميركية، أن نشـــاط التنقيب واالستكشـــاف 
مييل إلـــى االرتباط بشـــكل أكبـــر بالتغيرات 

في ســـعر النفط اخلام، من ارتباطه بأنشـــطة 
التكرير والتوزيع واملبيعات.

وأشارت إلى أن التراجع احلاد في أسعار 
النفط خالل الربع الرابع من العام املاضي، كان 
العامل احلاسم في تراجع اإلنفاق االستثماري 

وتأجيل أو تقليص بعض مشاريع التنقيب.
ويقـــول محللون إن تكلفة إنتاج الكثير من 
حقـــول النفط األميركية تفوق أســـعار بيع ما 

تنتجه من النفط والغاز.
ورجـــح التقريـــر أن تؤدي أســـعار النفط 
املنخفضـــة إلى تقليـــل العوائـــد املتوقعة من 
إنتاج النفط والغاز في املستقبل، مما سيقلص 
من احلوافز االقتصادية املشجعة على اإلنفاق 

االستثماري على أنشطة التنقيب.

وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أو إلغاء 
الكثير من عمليات التنقيب اجلديدة ومشاريع 
تطوير احلقـــول، وأن ينعكس ذلـــك في إبطاء 

منو اإلنتاج النفطي في نهاية املطاف.
وأشـــار التقرير إلى أن اســـتمرار أســـعار 
النفط فـــي االنخفـــاض عن املســـتويات التي 
كانت عليهـــا في العام املاضي، ســـيؤدي إلى 

تقليص إضافي في النفقات الرأسمالية خالل 
العام احلالي.

وأوضحت املؤسسة األميركية، أن تأثيرات 
انخفاض أســـعار النفـــط قد ال تكـــون فورية، 
حيث توجد بعض مشروعات التنقيب وتطوير 
احلقول التي تتم على فترات زمنية متتد لعدة 
سنوات، مع ذلك فإذا استمر انخفاض األسعار 
فإن منو اإلنتاج املستقبلي، ميكن أن يكون أقل 

من التوقعات. 
وأضافـــت، أن انخفـــاض أســـعار النفـــط 
وتراجـــع اإلنفاق االســـتثماري على أنشـــطة 
التنقيـــب، ســـيؤدي النخفـــاض الطلـــب على 
منصات احلفر واخلدمات النفطية األخرى، ما 

ينتج عنه انخفاض أسعار تلك اخلدمات.
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◄ قبلت الحكومة الكويتية أمس، 
استقالة وزير التجارة والصناعة 

عبدالمحسن المدعج. وقالت وكالة 
األنباء الكويتية إنه تم تكليف وزير 
المالية أنس الصالح بمهام وزارة 

التجارة والصناعة بالوكالة.

◄ تراجعت أرباح المكتب الشريف 
للفوسفات المغربي العام الماضي، 
بنسبة 11.7 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتبلغ 790 مليون دوالر. وأرجع أكبر 
مصدر للفوسفات في العالم السبب 

إلى هبوط األسعار.

◄ أعلنت شركتا بتروسيلتيك وهيس 
ميدل إيست انسحابهما من ترخيص 

دينارته في إقليم كردستان العراق 
بسبب االنخفاض الحالي في أسعار 

النفط وعدم وجود نتائج حاسمة 
لعمليات التنقيب.

◄ توقع قطب النفط األميركي بون 
بيكنز أن تصل أسعار النفط إلى 
100 دوالر للبرميل بنهاية العام 

المقبل ليعدل بذلك توقعاته السابقة 
التي قال فيها إن الخام قد يبلغ تلك 

المستويات خالل العام الحالي.

◄ قال مصرف اإلمارات المركزي إنه 
سيوسع نطاق حصول المصارف 

اإلسالمية على السيولة ابتداء من 
ابريل المقبل، من خالل توسيع 

نطاق الضمانات المؤهلة لتسهيالت 
المرابحة المغطاة بضمان.

◄ قررت قطر معاملة مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي، معاملة 
المواطنين القطريين، فيما يخص 

نسب تملكهم لألسهم بالشركات 
المدرجة بالبورصة القطرية اعتبارا 

من اليوم بحسب مصادر رسمية.

باختصار واشنطن تكشف عن تراجع حاد في إنفاق شركات النفط األميركية

مضاربات صناديق المؤشرات تحكم قبضتها على أسواق النفط

} قد يتأثر العرض والطلب على النفط 
باالضطرابات في ليبيا وتراجع عدد 

الحفارات األميركية العاملة وخطط إنتاج 
منظمة أوبك وفرص التوصل إلى اتفاق 

نووي مع إيران، لكن تجار النفط بدأوا في 
األسابيع األخيرة يتابعون أيضا عن كثب 

المستثمرين األفراد.
فقد ضخ هؤالء المستثمرون وصناديق 

التحوط المليارات من الدوالرات في منتجات 
المؤشرات عندما بلغ تراجع السعر مداه 
العام الماضي، مراهنين على عودة النفط 

لالرتفاع بعد خسائره الطويلة وهو ما قدم 
دعما لم يكن متوقعا ساعد في استقرار 

األسعار.
وحتى عندما أوقدت المخاوف بشأن 

الطاقة التخزينية للواليات المتحدة شرارة 
تراجع جديد األسبوع الماضي، تمسك 

المستثمرون بوجهة النظر القائلة أن هبوط 
األسعار ربما يكون قد بلغ منتهاه وضخوا 

مزيدا من السيولة في المنتجات المالية 

المعززة بالعقود اآلجلة للنفط.
لكن ثمة خطر من تصفية رهاناتهم لتعاود 

أسعار النفط انحدارها بسبب احتمال أن 
تتراجع األسعار الفورية، بينما يؤدي شح 
الطاقة التخزينية إلى ارتفاع تكاليف عقود 

التسليم اآلجل.
ويحذر بعض المتعاملين في السوق من 

أن حدوث ذلك قد يدفع الخام األميركي صوب 
20 دوالرا من حوالي 47 دوالرا حاليا.
ووفقا لبيانات من مورننغ ستار 

ألبحاث االستثمار، تنامت حيازات منتجات 
المؤشرات منذ مطلع العام والسيما عالية 
االستدانة منها، مثل صندوق فيلوسيتي 
شيرز 3 اكس، للمراكز الدائنة في النفط 

الخام.
ويظهر تحليل رويترز لبيانات التدفقات 
األسبوعية أن المستثمرين يعززون المراكز 

في عدد من صناديق الشراء، بينما أخذوا 
يقلصون المراكز المدينة على مدى األسابيع 

األربعة األخيرة.
وفي الوقت الحالي يملك صندوق يو.أس.

أو النفطي األميركي 60 ألفا من العقود اآلجلة 
للنفط الخام، بزيادة أكثر من 10 بالمئة عن 
المراكز المفتوحة في عقد الخام األميركي 

ببورصة نيويورك التجارية.

لكن في ظل ارتفاع تكلفة التسليم اآلجل 
قياسا إلى السعر الفوري، فإن المستثمرين 

يتحملون تكاليف إضافية عند تجديد العقود 
من شهر إلى شهر، بينما ينتظرون انتعاش 

السوق.
وعلى سبيل المثال عندما جدد صندوق 

يو.أس.أو في وقت سابق هذا الشهر مراكزه 
فإن العقد الجديد تكلف حوالي 1.70 دوالر، 
األمر الذي أدى عمليا إلى تقلص حيازات 

المستثمرين. ويبدأ التجديد التالي للصندوق 
في 7 أبريل المقبل.

وقال ديفيد ميني مدير المحفظة لدى 
صندوق بون بيكنز البالغة قيمته مليار دوالر، 
إنه إذا عجز المستثمرون عن المحافظة على 

مراكزهم مستغلين تذبذبات األسعار فإنهم 
قد يخرجون خروجا جماعيا مما سيضغط 

على السعر.
وأضاف يعتقد ”أنه بدرجة ما على 

األقل سنرى بعض أصحاب المراكز الغارقة 
يرفعون الراية البيضاء“، بينما يشكك جون 

هايالند مدير يو.أس.أو في أن تكون صناديق 
مثل صندوقه هي القوة المحركة لسوق النفط 

بأسرها.
وتساءل ”كيف يمكن لشراة عقود مراكز 
دائنة أن يكونوا محركا للسوق وليس قيام 

شخص آخر بشراء مراكز مدينة؟“
وفي حين قد تكون صناديق مثل يو.اس.

أو عالية التكلفة للمستثمرين األفراد، فإن 
صناديق التحوط وآخرين قد يستخدمون 
منتجات المؤشرات كطريقة عملية إلدارة 
انكشافهم على السوق النفطية في المدى 

القصير.
وقال هايالند إن حوالي ثالثة أرباع 
المستثمرين في الصندوق هم صناديق 

تحوط ونوافذ استثمارية أخرى، وهؤالء 
واعون تماما بالتكاليف والمخاطر 

ويستخدمون يو.اس.أو للتعامل في سوق 
العقود اآلجلة دون اللجوء إلى سمسار 

مشتقات. وحوالي 20 بالمئة منهم يدخلون 
ويخرجون من الصندوق يوميا.

لكن المتعاملين يقولون إن تجديد 
منتجات المؤشرات لعقودها اآلجلة، ال بد 

أن يؤدي إلى تقلبات في السوق وأن يتسبب 
في مخاطر للمستثمرين األفراد وفي فرص 

محتملة لهم.
وحذر مدير صندوق في نيويورك طلب 

عدم ذكر اسمه ألنه غير مخول بالتحدث إلى 
وسائل اإلعالم ”من التقلبات الناجمة عن 

تجديد تلك العقود ألنها ستؤدي إلى تحركات 
مبالغ فيها في شهور أقرب استحقاق“.

جيسيكا رسنيك أولت

تضاربت آراء احملللني واملســــــتثمرين حول سبب انحدار األسهم املصرية منذ قمة مصر 
املســــــتقبل منتصف الشهر احلالي، وسيطرت احليرة على جميع اآلراء وحتولت إلى حالة 

من الغضب لدى صغار املستثمرين، في ظل غياب أسباب واضحة للهبوط.

وائل عنبة:

 ال أحد يفهم سبب الهبوط، 

نريد تفسيرا من أي شخص 

لما يحدث

عيسى فتحي:

كبار المستثمرين يحاولون 

الضغط على الحكومة إللغاء 

ضرائب السوق

التشاؤم يخيم على بورصة القاهرة منذ مؤتمر مصر المستقبل
[ انحدار األسهم يثير حيرة المحللين وغضب صغار المستثمرين  [ أجواء حروب المنطقة تبدد حالة التفاؤل في األسواق المصرية

املتعاملون عاجزون عن تفسير سبب الهبوط الحاد في البورصة املصرية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.376.49

0.51%

4.371.68

0.43%

سوق مسقطسوق قطر

11.503.72

1.45%

3.434.65

2.23%

6.274.58

0.13%

سوق السعودية

8.868.12

4.96%

سوق البحرين

1.454.87

0.30%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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إدارة معلومات الطاقة األميركية:

تراجع أسعار النفط قلص 

الحوافز االقتصادية لإلنفاق 

على أنشطة التنقيب



الروســـي  الرئيـــس  احتفـــى   - موســكو   {
فالدمييـــر بوتـــني على طريقتـــه اخلاصة رغم 
رســـمية االحتفـــال بوزير خارجيته ســـيرغي 
الفروف مبناســـبة عيـــد ميالده الــــ65 حينما 

أهداه وسام االستحقاق من الدرجة األولى.
وكرم الكرملني السياســـي عـــازف القيتار 
تقديـــرا إلجنازاته البـــارزة في تنفيـــذ النهج 
االحتاديـــة  لروســـيا  اخلارجـــي  السياســـي 
وأنشطته الدبلوماسية التي ميارسها بحرفية 
ال متناهيـــة منذ ســـنوات طويلـــة وخصوصا 
عندما تقلـــد حقيبة وزارة اخلارجية عام 2004 

خلفا إليغور إيفانوف.
ويعتبر الفـــروف من أكثر الدبلوماســـيني 
الروس حنكة حســـب مراقبني ملعرفته العميقة 
بخفايـــا الصراعـــات التـــي تـــدار مـــن خلف 
الكواليـــس، حيث ذاع صيتـــه بقوة مع اندالع 
األزمـــة الســـورية، ومن ثم األزمـــة األوكرانية 
بســـبب زياراته املكوكية ألغلب بلـــدان العالم 

حلل اخلالفات. 
كما أن بالده متثل الضلع السادس للقوى 
العظمي في املفاوضات النووية مع إيران رغم 
اخلالف الذي طفا على الســـطح بني موســـكو 
وحلـــف شـــمال األطلســـي ”الناتـــو“ بســـبب 

أوكرانيا.
واملعلومات الشـــخصية عن الفروف الذي 
يقوم حاليـــا بزيارة إلى كوبـــا، وكذلك صوره 
اخلاصة نـــادرة جدا ويصعـــب العثور عليها 
حتى فـــي اإلعالم الروســـي، ومـــن يرغب في 
الغـــوص حاملا بهـــا فقـــد يتعب كثيـــرا، لكن 

املعلومات والصور الرسمية توجد باملئات.
من احلصول  ورغم ذلك، متكنـــت ”العرب“ 
على ما تيســـر من معلومات عن حياة الفروف 
السياسية والشـــخصية ومعظمها من مواقع 
روســـية، رمبا قد تســـتهوي البعـــض ملعرفة 
هذا السياســـي الروســـي الغامض لكثير من 

املتابعني.
تؤكد املعلومات أن أقـــدم صقور الكرملني 
الفـــروف من هـــواة صيد الســـمك وهو عازف 

ماهر على الغيتار ويصفه البعض بـ“املدخنة“ 
ألنه مدمن شـــره على السجائر، كما أنه أيضا 
شـــاعر وكاتب قصائـــد غنائية شـــهير، وهاو 
لرياضة جتديف القوارب، وفضال عن ذلك هو 
محامي األسد وال يترك مناسبة إال ويدافع عن 

الرئيس السوري.
وتعود أصـــول وزير اخلارجية الروســـي 
إلى أرمينيا وعالقته بروســـيا مرتبطة بكونه 
ولد في العاصمة موســـكو في 21 مارس 1950، 
فأبوه من أرمينيا وأمه من جورجيا املستقلتني 
كدولتني حاليا واللتـــني كانتا من جمهوريات 
االحتاد الســـوفيتي السابق قبل أن يتفكك في 
1991 ويتقلص ليصبح روســـيا االحتادية في 

الوقت احلاضر.
ومـــن املعروف عائليا عنـــه أنه متزوج من 
ماريـــا ألكســـندروفنا، وله منها ابنة اســـمها 
ايكاتارينـــا، ولـــدت قبـــل 29 ســـنة بنيويورك 
حينمـــا كان يعمل كرئيس ملستشـــاري البعثة 
الســـوفيتية باألمم املتحدة ملدة سبع سنوات، 
لكنهـــا لم تعـــد معه إلـــى موســـكو عندما مت 
اختياره لتمثيل السياســـة اخلارجية لبالده، 
بل بقيت تدرس بجامعـــة كولومبيا األميركية 

حتى تخرجت.
وتقول تقارير روســـية عن ايكاتارينا التي 
توصف باحلســـناء، إنها تزوجت من ألكسندر 
فينوكوروف الـــذي تعرفت إليه في لندن، وهو 
فـــي عمرهـــا تقريبا وابن ألحـــد أكبر أصحاب 
مصانع األدوية في روسيا، وكان حفل الزفاف 

فخما وقد حضرته شخصيات عاملية.
ويتقـــن الفـــروف اإلنكليزيـــة والفرنســـية 
والســـنهالية وهي لغـــة ســـريالنكا التي أقام 
فيها 4 أعوام، كان خاللها موظفا في الســـفارة 
الســـوفيتية التي بدأ عمله فيهـــا بعد تخرجه 
عـــام 1972 من معهد رســـمي للعالقات الدولية 
مبوسكو، فضال عن كونه ملما أيضا بلغة جزر 

املالديف الديفهية.
ولوزير خارجية روســـيا عـــادات وصفات 
خاصة، إذ يشـــير بعض املقربـــني منه إلى أنه 
شخصية براغماتية يشكك في كل شيء ويدقق 
فـــي التفاصيل والتعابير، كما أنه عنيد ويلجأ 
إلى خلط األوراق إلفساد خطط اآلخرين إذا ما 

شعر بأن اللعبة لم تعد واضحة.
ويربط بعـــض احملللني بقـــاء الفروف في 
وزارة اخلارجيـــة ألكثـــر من 10 ســـنوات ألنه 
جديـــر بالثقـــة ومثالي فـــي اتخـــاذ القرارات 

روسيا اجلديد ال  احلاسمة، لذلك فإن ”قيصر“ 
ميكـــن أن يفرط فيه لدرايته الواســـعة بخفايا 

التفاوض والتعليق.
ومع ذلك، فإن هذا الصياد السياسي ماهر 
فـــي التهرب الســـيما من عدســـات املصورين 
والصحفيـــني الذين ما إن يـــرى بعضهم حتى 
يضع هاتفه النقال على أذنه منتحال شخصية 

املشـــغول، فيتملص ويغـــادر املـــكان دون أن 
يصرح بكلمة واحدة.

ويالحظ املتابعـــون أن التجهم والعبوس 
بارزان جدا ودائمان على وجه الفروف، الشبيه 
إلى حد ما باملمثل األميركي املكسيكي األصل، 
الراحل أنطوني كوين، فهو ال يضحك إال حني 

يسجل فريق سبارتاك موسكو األهداف.
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الرئيس الصيني يستثمر هوسه بكرة القدم للفوز بتنظيم كأس العالم

يعيش العالم اآلن أحلك أيامه جراء االضطرابات غير املســــــبوقة من أوكرانيا شــــــرقا إلى 
ليبيا غربا، وســــــط صراع كبير بني املعسكرين الروسي واألميركي للظفر برقعة أكبر من 
ــــــر خارجية ثاني أقوى بلد في  اخلريطــــــة، غير أن ذلك كله لم مينع موســــــكو من تكرمي وزي

العالم.

} بكني - قرر الرئيس الصيني تشي جينبينغ 
أن تكون رياضة كرة القدم الشـــعبية واحملببة 
ضمن املناهج املدرســـية بالنســـبة إلى تالميذ 
املدارس، حســـب ما ذكره املوقـــع اإللكتروني 

”ميل أونالين“ البريطاني.
ونظرا إلى أن الرئيـــس الصيني مهووس 
بكرة القدم فإنه يهـــدف إلى حتويل بالده إلى 
مركز قوة ألشهر لعبة رياضية جماعية تعرفها 

البشرية.
ويطمـــح جينبينغ الذي باتت بالده عمالقا 
اقتصاديـــا عامليا أن تكـــون الصني قادرة ذات 
يوم على أن تضيف اللعبة إلى قائمة املجاالت 
األخرى، بينما يأمل في الوقت نفسه أن يكون 

منتخب بالده لكرة القدم حاضرا في النهائيات 
املقبلة عام 2018 والتي ستحتضنها روسيا.

ويقـــوم ثالثـــون خبيـــرا في هـــذه اللعبة 
بوضـــع مســـودة الكتب املطلوبة التي ســـيتم 
تدريسها للتالميذ خالل السنوات القادمة مبن 

فيهم مختصون في تعليم كرة القدم.
وتقـــوم الصـــني، وهـــي أكثـــر دول العالم 
سكانا، بالســـهر على إنتاج سلسلة من الكتب 
لتالميذها في مختلف املراحل الدراسية بهدف 

تعليمهم كيفية لعب كرة القدم.
وفـــي انتظـــار أن جتهـــز تلـــك البرامـــج 
التعليمية فـــإن الالعبني الصينيـــني الصغار 
ســـيتوافر لهـــم كل شـــيء يحتاجونـــه، كـــي 

يصبحـــوا قادرين علـــى الفوز بـــكأس العالم 
بفضل اإلمكانات اجليدة املتوفرة لديهم، وفق 

ما يشير إليه بعض املختصني.
ولطاملـــا كان الرئيـــس الصيني من أنصار 
لعبة كـــرة القدم، منـــذ أن كان يلعب في فريق 
املدرســـة، ويقول بعض املقربـــني منه إنه كان 
متعطشـــا إلى رؤية بالده وهـــي ترتقي بهذه 

اللعبة إلى مصاف الدول املتطورة.
وتشـــير إحصائيات سابقة جمعتها وكالة 
األنباء الصينية ”شـــنخوا“ إلى أن العبي كرة 
القدم املســـجلني فـــي اللوائح الرســـمية لدى 
اجلهات الرســـمية يفوق عددهم الثالثني ألف 

العب.

وكان املنتخـــب الوطني الصيني قد خاض 
للمرة األولى في تاريخه نهائيات كأس العالم 
عام 2002 عندما نظمتها القارة اآلسيوية ألول 
مـــرة علـــى أراضي كل مـــن كوريـــا اجلنوبية 

والبايان في حالة فردية من نوعها.

الفروف يضحك عندما يسجل فريقه المفضل سبارتك موسكو أهدافا في مرمى الخصم

[ بوتين يهدي وزير خارجيته أرفع وسام في البالد بمناسبة عيد ميالده الـ65
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أوباما يشتري منزال

 فخما في هاواي

} رغم الضجة التي رافقت وصول ولية عهد الســـويد األميرة فيكتوريا إلى كوريا الجنوبية بســـبب بدلتها الشـــفافة، إال أنها تداركت الموقف خالل 
زيارتها للمقبرة الوطنية في سول.

} واشــنطن - يبـــدو أن الرئيـــس األميركـــي 
بـــاراك أوباما، بدأ يخطـــط لحياته خالل فترة 
مـــا بعد البيت األبيض، وذلك من خالل شـــراء 
منـــزل فخم في هاواى بقيمة 8.7 مليون دوالر، 

حسب تقارير.
وقـــد أخذ هذا المنزل الذي تبلغ مســـاحته 
حوالي 11 ألف قدم مكعبة شهرة واسعة، حيث 
كان يتـــم فيه تصوير المسلســـل التليفزيوني 
األميركي الشـــهير ”ماغنوم بي أي“ من بطولة 
الممثل األميركي روبرت سيليك في ثمانينات 

القرن الماضى.
وتقـــول إحـــدى المحطـــات التلفزيونيـــة 
التابعة لشـــبكة ”فوكـــس“ األميركية إن مكتبا 
عقاريا في شـــيكاغو يديـــره المحامى مارتي 
نيســـبيت وهو أحد أصدقاء أوباما المقربين، 
قد اشترى المنزل نهاية األسبوع الماضي مما 
أثار التكهنات بـــأن أوباما هو الذي وراء هذه 

الصفقة.
وأكـــد نيســـبيت خـــالل تصريحاتـــه أنه 
المشـــتري الوحيد للمنزل الواقع على شاطئ 
مدينة هونولولو مسقط رأس الرئيس أوباما، 
فـــي حين رفض البيت األبيـــض التعليق على 

الموضوع.
جدير باإلشـــارة إلى أن أوبامـــا الذي ُولد 
وترعرع فـــي جزر هاواي زار هذه المنطقة مع 
أسرته ست مرات خالل فترة رئاسته للواليات 

المتحدة.

ـــوتـــني يـــعـــول عــلــى الــحــنــكــة  ب

في  وبقاؤه  لالفروف  السياسية 

أكبر  طويلة  لسنوات  الخارجية 

دليل على ذلك

◄

◄ أحيا أنصار حزب الوحدة 
الشعبية الديمقراطي األردني 

المعارض الذكرى الثانية لرحيل 
الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز 

في مهرجان أقيم في العاصمة 
عمان.

◄ قضت محكمة عسكرية في 
تايالند بالسجن عاما ونصف 
العام لرجل أدين بالكتابة على 

الجدران كلمات تنطوي على إهانة 
للملك بوميبول أدولياديغ، البالغ 

من العمر 87 عاما.

◄ ذكر مصدر أمني نيجيري 
أن مسلحين اختطفوا الشقيق 

األصغر لوزيرة النفط النيجيرية 
والرئيسة الحالية لمنظمة الدول 
المصدرة للنفط ”أوبك“ ديزاني 

اليسون مادويكي.

◄ قالت صحيفة واشنطن تايمز 
إن زيارة ميشيل أوباما لمعبد 

بوذي في كيوتو باليابان كلفت 
حوالي 80 ألف دوالر، وفقا لوثيقة 

حكومية.

◄ أكدت مجلة ”يو إس مجازين“ 
األميركية أن األميرة كيت ميدلتون 

دوقة كمبريدج وضعت بالفعل 
مولودها الثاني.

◄ شيدت حركة حماس نصبا 
تذكاريا لمؤسسها أحمد ياسين 

في الذكرى الحادية عشرة الغتياله 
من قبل إسرائيل، وفق ما تناقلته 

تقارير.

◄ حذرت السفارة الموريتانية 
لدى الواليات المتحدة رعاياها 
من إرسال المفروشات المنزلية 

المستعملة إلى موريتانيا بواسطة 
الحاويات بسبب انتشار حشرة 

البق فيها.

} لنــدن - أدى زواج األميـــر ويليام واليوبيل 
املاسي للملكة إليزابيث الثانية ووصول األمير 
الصغير جورج إلى تعزيز احملبة بني الشـــعب 
البريطاني والعائلة امللكية إلى مســـتوى غير 

مسبوق.
غير أن ولي العهد األمير تشـــارلز تصرف 
على نحـــو مغاير لذلـــك، فقد تناقلـــت تقارير 
بريطانيـــة منذ ٢٠١٣ أنباء عـــن طلب األمير ٣٦ 
لقاء خاصا مـــع وزراء حكوميـــني كي يناقش 
قضايا تتعلق بتغير البيئة والقضايا الريفية 

وتخطيط الصحة واملدن.
لذلك فـــإن أعلى محكمـــة بريطانية تصدر 
اليـــوم اخلميس قرارا في جدل بشـــأن نشـــر 
رسائل ”صريحة“، بعث بها األمير تشارلز إلى 
وزراء باحلكومة، مما قد يشكل حرجا له بشأن 

تدخل العائلة امللكية في السياسة.
ولسنوات عدة، اشتكى الوزراء في الدوائر 
اخلاصـــة مـــن تلقيهـــم العديد من الرســـائل 
القادمة من ولي العهـــد البريطاني، ومع ذلك، 
فإن القصر امللكـــي لم يهتم لذلك وأكد متحدث 
باســـم القصر حينها أن ”األميـــر له احلق في 
االتصـــال مع احلكومة بصـــورة خاصة في ما 

يتعلق بأي مسألة يختارها“.
وســـعت صحيفة الغارديان لســـنوات من 
أجـــل احلصول علـــى ٢٧ رســـالة كتبها وريث 
العرش البريطانـــي األول ألعضاء في حكومة 
رئيس الوزراء الســـابق توني بلير بني عامي 
حريـــة  قوانـــني  إلـــى  اســـتنادا  و٢٠٠٥   ٢٠٠٤

احلصول على املعلومات في البالد.
وميكن أن يكون تدخـــل األمير مفهوما إذا 
كان ال يزال في الرابعة والعشـــرين من العمر، 
وال يزال مفعما بالصحة والشـــباب ومتعطشا 
إلى إثبات نفســـه في احلياة العامة، لكن ولي 

العهد تفصله بضعة أشهر عن التقاعد.
وكانت محكمة النقض قررت العام املاضي 
أن قرار حظر النشـــر الذي فرضه املدعي العام 
الســـابق للبالد دومينيـــك جريف الذي وصف 

الرسائل بأنها صريحة جدا، غير قانوني.
ويقـــول جوزيـــف إن اختالفا بـــني األمير 
تشـــارلز والـــوزراء ”قـــد يضـــر بـــدوره كملك 
مســـتقبلي، ألنـــه إذا أهـــدر وضـــع احليـــاد 
السياســـي وهو وريث للعرش، لن يســـتطيع 

استعادته بسهولة عندما يصبح ملكا“.
القانونيني  املستشـــارين  كبيـــر  وحصـــل 
للحكومـــة البريطانيـــة علـــى موافقـــة علـــى 
اســـتئناف قرار احملكمـــة العليا بشـــأن إلغاء 
حظر النشر، كما ساند رئيس الوزراء احملافظ 

ديفيد كاميرون قرار استئناف القرار.
ووفقا للدستور العرفي في بريطانيا، يبقى 
صاحـــب العرش امللكي على احلياد سياســـيا 
ويتجلى ذلك بشـــكل ملحـــوظ عندما احتفظت 
امللكة إليزابيث بشـــكل حاســـم طيلـــة ٦٣ عاما 

باآلراء السياسية لنفسها.

القضاء يحسم أمر تدخل األمير 

تشارلز في الحكومة

باختصار

جينبينغ يطمح إلى بلوغ 

بالده نهائيات كأس العالم 

القادمة وتستضيف هذه 

المنافسة

«مـــن يعتبرون فرنســـا بلـــدا قذرا كمـــا يقـــول إبراهيموفيتش 

يمكنهـــم الرحيل عنها فـــورا، األمر بهذه البســـاطة، ولن يغير 

شيئا اعتذاره عن األلفاظ املشينة التي تلفظ بها».
مارين لوبان
زعيمة اجلبهة الوطنية الفرنسية

«عيـــد النيروز مناســـبة لالحتفال بالجمال كما أنـــه فرصة للتالقي 

بني الشـــعوب ونأمل فـــي أن يجلب لنا عيد هذا العام الســـالم إلى 

بالدنا وأن يعم مداه كامل منطقتنا».
رشيد دستم
نائب الرئيس األفغاني

«تـــوم كروز أصغر مني ســـنا ولكن آمل أن أكون فـــي مثل تأثيره، 

ومع ذلك الأزل متمسكا بإحداث تغيير في أوروبا إذا عدت لرئاسة 

الحكومة بعد االنتخابات املقبلة». 
ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني



} ســول  - ســـفير ســـلطنة عمان لـــدى كوريا 
الجنوبيـــة محمد بن ســـالم الحارثـــي أكد أن 
معـــرض ”رســـالة اإلســـالم من عمـــان“، الذي 
تنظمه وتشرف عليه وزارة األوقاف والشؤون 
الدينيـــة، يواصل عطاءه المعرفـــي في كوريا 
الصحيحـــة  الصـــورة  لتوضيـــح  الجنوبيـــة 
لإلســـالم ولثقافة التفاهم والتعايش والعيش 
المشـــترك ونبـــذ التطـــرف والكراهيـــة، جاء 
ذلك فـــي الكلمة التي ألقاها بمناســـبة افتتاح 
المعـــرض فـــي المتحـــف الكـــوري للثقافات 

المتعددة بالعاصمة الكورية سول.
وأوضح أن المعـــرض يحظى بإقبال كبير 
من قبل الشعب الكوري لما يحتويه من برامج 
مختلفة تتمثل في التعريف باإلسالم والثقافة 
العمانيـــة والتراث العماني والفنون الجميلة، 
مشـــيرا إلى أن المعرض يقام في كوريا للمرة 
الثانيـــة حيـــث أقيم العام الماضي بمناســـبة 
ذكرى مرور أربعين عاما على تطبيع العالقات 
بين الســـلطنة وجمهورية كوريـــا، وهذا يدل 
على اهتمام المؤسســـات الثقافيـــة والعلمية 
فـــي كوريا بمثـــل هذه المعـــارض التي تهدف 
إلى غرس قيـــم التعايش والتفاهـــم والعيش 
المشـــترك، كمـــا أن العديـــد من المؤسســـات 
الثقافيـــة والعلميـــة ترغـــب فـــي اســـتضافة 
المعـــرض آمـــال أن يعـــزز المعـــرض عالقات 
التعـــاون بين الســـلطنة وجمهوريـــة كوريا، 
ونشـــر الرســـالة الصحيحة لإلســـالم كديانة 

للتسامح والتعايش والحوار والسالم.
مـــن جانبـــه قال مديـــر المتحـــف الكوري 
للثقافات المتعددة كيـــم يون تيه إن المعرض 
يعد فرصة مناسبة للتعرف على ثقافة اإلسالم 
الصحيحـــة، وتعزيـــز التفاهم بيـــن الثقافات 
األخـــرى من خـــالل االحترام والتســـامح دون 
النظر إلى المســـائل التاريخية والسياســـية 

والدينيـــة، موضحـــا بـــأن هنـــاك العديد من 
الفعاليـــات التـــي تقـــام فـــي مختلـــف أنحاء 
العالم من أجـــل التعايش والتفاهم إال أن هذا 
المعـــرض يعتبر مـــن أفضل المعـــارض التي 
توضـــح وتشـــرح التعايش والتفاهـــم الديني 
والعيش المشترك بين الشعوب والحضارات.

وأكـــد جانـــغ تشـــانغ ايك رئيـــس مجلس 
محلية مدينة وون بيونغ على أن المعرض يعد 
فرصة ثمينة للتعرف على الثقافة اإلســـالمية 
والتاريخ اإلسالمي واحترام اإلسالم للديانات 
األخرى خاصة وأن المعرض يقام في المتحف 
الكوري للثقافات المتعددة الذي يرتاده المئات 
يوميا، وخاصة طلبة المدارس لذلك سيساهم 
هذا المعرض في نقل الصورة الحقيقية لثقافة 

التعايش والتفاهم والعيش المشترك.
كمـــا اشـــتمل المعـــرض علـــى ”رســـائل 
عالميـــة“ وهـــي حملة إعالميـــة عالمية تهدف 
إلى نشـــر ثقافة التعايش والسالم والتسامح 
والوئام عبر نشـــر بطاقات تعبر عن هذه القيم 
فـــي وســـائل التواصل االجتماعـــي والمواقع 

اإللكترونية بمختلف اللغات.
ويتم نشـــر هـــذه الرســـائل عبـــر بطاقات 
مطبوعة بحجـــم اليد، مع تعميمها على نطاق 
واســـع فـــي شـــبكات التواصـــل االجتماعي 
اللغـــات  بمختلـــف  اإللكترونيـــة  والمواقـــع 
والنطاقات المتاحة، وتمثلـــت الحملة األولى 
المصاحبـــة للمعرض في عبارة ”افعل شـــيئا 
من أجل التســـامح“ والتي تهـــدف إلى تمكين 
كل شـــباب وفتيات العالم من ابتـــكار األفكار 
واألطروحـــات والتجارب والجهود التي يمكن 
أن تســـهم، ولو بشكل بســـيط، في نشر ثقافة 
التسامح في المجتمعات اإلنسانية، وتقديمها 
كمبادرات فردية وجماعية ومؤسساتية يكون 
لها إطارها العملي في المحيط الذي هي فيه.

وجـــاء اختيار هذا الشـــعار إيمانا بأهمية 
قيمة التســـامح فـــي ردم الهوة فـــي العالقات 
المتوترة، وتقريب وجهـــات النظر المختلفة، 
وإيجاد مساحات مشتركة في أجواء تمكن من 
الحوار والتفاهم وتحقيق السالم مع مناسبة 
هذا الشـــعار لألفراد في محيط األســـرة وعلى 

مستوى المجتمعات والدول.

كمـــا تم خـــالل االفتتاح التعريـــف بحملة 
”افعل شـــيئا مـــن أجل التســـامح“ بمـــا فيها 
المســـابقة العالميـــة لجمـــع أكبـــر عـــدد من 
المشـــاركات تعزيزا لنشر ثقافة التعايش بين 
قطاعات الشباب والفتيات في كل دول العالم.

وســـيحظى المشـــاركون فـــي المســـابقة 
بفـــرص الفوز بمبلغ ألف دوالر لكل مشـــاركة، 
مـــع فرصة حصول خمســـة فائزين منهم على 
جائزة زيارة الســـلطنة لمدة خمســـة أيام في 
شـــهر نوفمبـــر تزامنا مـــع احتفـــاالت البالد 
بالعيد الوطني واليوم العالمي للتسامح الذي 
يوافق السادس عشـــر من نوفمبر من كل عام. 
وقد اشـــتمل المعرض على صور ”فن الظالل“ 
والذي يقدم للجمهور قيما روحية بالدمج بين 
عدد من الفنـــون، كفن الخط العربي والزخرفة 
وعامل الضوء، إذ تشـــكل في مجموعها لوحة 
فنيـــة معبـــرة، وقدم المشـــروع أربـــع لوحات 
مستمدة من الدعاء والســـالم واحترام الكتب 
المقدســـة واحتـــرام الوالدين، وقـــد نال هذا 

الركـــن إعجابـــا كبيرا مـــن قبل الـــزوار لدقته 
وابتكاره وارتباطه برســـالة المعرض في نشر 

القيم الروحية بلغة فنية وجمالية معبرة.
كمـــا أقيم على هامش المعرض ركن الكتب 
العمانيـــة المهتمـــة بالتواصـــل الحضـــاري 
وتعميـــق الفهـــم المشـــترك للقيم اإلنســـانية 
ومن ضمنهـــا مجلة التفاهـــم والتي تصدرها 
وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية بالسلطنة، 
مع العديد من اإلصـــدارات واألعمال الكتابية 
العمانيـــة باإلضافـــة إلـــى اســـتعراض عـــدد 
من صـــور المخطوطـــات العمانيـــة المتعلقة 
ببعـــض المعارف الدقيقة، وذلك من أجل إبراز 
مســـاهمات العمانييـــن في الســـياق العالمي 

للمعرفة والثقافة والعلوم.
معرض رسالة اإلســـالم تم إطالقه من قبل 
وزارة األوقاف والشـــؤون الدينيـــة عام 2010 
وزار أكثـــر من عشـــرين دولة وأكثر من ســـت 
وســـتين مدينة حول العالم حتى اآلن، ويحمل 
عنوان ”التسامح والتفاهم والتعايش: رسالة 

اإلسالم في الســـلطنة“ ويهدف إلى نشر مظلة 
هذه القيم بين شعوب العالم.

وقد اكتســـب المعرض قبـــوال متناميا في 
األوســـاط العالمية، وتم التنســـيق بشأنه مع 
عدد مـــن المنظمات العالميـــة وأهمها منظمة 
اليونســـكو، والعديـــد مـــن المراكـــز الدينية 
المهتمة بنشـــر القيم المعتدلـــة والدعوة إلى 
العيش المشترك بين الثقافات واألديان، حيث 
يقـــام المعرض فـــي كوريا الجنوبيـــة في في 
المتحف الكوري للثقافات المتعددة ويســـتمر 

حتى نهاية الشهر القادم.

} برليــن  - رئيـــس المجلـــس اإلســـالمي في 
ألمانيـــا علي كيزلكايـــا، أعـــرب الثالثاء، عن 
قلقـــه إزاء تنامـــي ظاهرة العداء لإلســـالم في 

المجتمع األلماني.
ونقلت وكالة األنباء الكويتية عن كيزلكايا 
قوله ”لســـنا خائفين ولكننا قلقـــون، فظاهرة 
تنامي العداء لإلســـالم تدعو إلى القلق، وهنا 
ال أريد القول إن ألمانيا معادية لالسالم، ولكن 

هناك ظاهرة العداء لديننا“.
وعما إذا كانت تتوفر لدى المجلس بيانات 
حـــول االعتداءات التي ارتكبت ضد مســـلمين 
في ألمانيا، قال كيزلكايا ”إن العداء لألديان ال 
يمكن التطرق له حسابيا، فكل اعتداء ألسباب 
دينية مرفوض وتجب إدانته واألرقام تبقى في 

دائرة اإلحصاءات، ولهذا أقول إن عملنا يهدف 
إلى حماية جميع المســـلمين وتحصينهم ضد 

المخاوف التي ترافقهم“.
وحول دور وســـائل اإلعـــالم األلمانية في 
تأجيـــج مشـــاعر المواطنين ضد المســـلمين 
أشار رئيس المجلس اإلسالمي إلى أن ”مجرد 
المرور على عناوين بعض الصحف والمجالت 
األلمانية يســـاعد على تحميل بعض وســـائل 
اإلعالم جزءا من مسؤولية العداء للمسلمين“.
وفيما يتعلق بـــدور الجاليات واالتحادات 
اإلسالمية في ألمانيا في تبديد قلق المسلمين 
من تلك الظاهرة، أوضح كيزلكايا وجود العديد 
من الجمعيات واالتحادات بعضها يقوم بعمله 
بشـــكل جيد، والبعض اآلخر يكتفي بالتظاهر 

بأنه يقوم بهذه المهام ولكن المسلمين أذكياء 
بما فيه الكفاية للتفريق بين هذين النوعين من 

االتحادات والجمعيات.
وحول دور الحكومة األلمانية في التصدي 
لهـــذه الظاهـــرة، قـــال كيزلكايـــا إن ”الجهات 
السياســـية ترتكب ايضـــا أخطـــاء“، مضيفا 
”صحيح أننا نسير مع المسؤولين في ألمانيا 
علـــى الطريـــق الصحيح مـــن أجل تشـــجيع 
الحـــوار بين المســـلمين وجيرانهـــم األلمان، 
فمن جهة يجب على المسلمين تنظيم أمورهم 
بشكل أفضل وأدق، ومن جهة أخرى يجب على 
الجهات الحكوميـــة أن تكون أكثر تجاوبا مع 
مطالبهم، وتنحية أحكامها المسبقة جانبا ألن 

ذلك يجعل عملية الحوار بطيئة“.

وبين أن فصل الدين عن الدولة في ألمانيا 
يعفـــي الحكومة مـــن دورهـــا بخصوص حل 
المشـــاكل الدينية، ولهذا يجب على المسلمين 
اإلقبـــال على تنظيم أنفســـهم فـــي االتحادات 
والجاليـــات األمـــر الـــذي يجعلهـــم شـــركاء 

للحكومة.

} الرياض - طالبت المملكة العربية السعودية 
المجتمـــع الدولي بضـــرورة تجريم التعرض 
لألديان السماوية واألنبياء والكتب المقدسة.

وأكـــدت الســـعودية أن المجتمـــع الدولي 
أصبح بحاجة ماســـة لمواجهة ظاهرة العنف 
والتعصـــب الديني والعرقـــي والثقافي، حيث 
ينتشـــر التطرف والعنصريـــة والكراهية بين 
مجتمعات العالم وشـــعوبه، فـــي وقت أصبح 
فيه العالم قرية واحدة ال يمكن ألي مجتمع أن 

يعيش بمعزل عن هذا العالم.
ورد ذلك في كلمة ألقاها السفير السعودي 
لـــدى األمـــم المتحدة فيصـــل طـــراد اإلثنين 
الماضـــي، أمام مجلـــس حقوق اإلنســـان في 
جنيـــف خالل الحـــوار حول تقريـــر المفوض 
الســـامي المعني بمكافحة التعصب والقولبة 
والتمييـــز  والوصـــم  الســـلبية  النمطيـــة 
والتحريـــض على العنف ضد الناس بســـبب 

دينهم أو معتقدهم.
وأشـــار إلـــى ”أن المملكة تعمـــل على أن 
تكـــون في طليعـــة الداعمين لآلليـــات الدولية 
لحماية وتعزيز حقوق اإلنســـان، مع األخذ في 
الحسبان احترام حق الفرد في الحصول على 

المعلومات واعتناق اآلراء“.
وتابع أن ذلك يجب أن يأتي بالتزامن ”مع 

حظر اســـتخدام أي وســـيلة لبـــث المعلومات 
بطريقة مسيئة ضد األديان أو الرموز الدينية، 
ســـواء للحض على العنف ضـــد أتباع بعض 
األديـــان أو الترويـــج وبث أفـــكار تمييزية أو 

كارهة لآلخر“.
وأضـــاف الســـفير الســـعودي أن ”إطالق 
حرية التعبير بال حـــدود أو قيود قد أدى إلى 
انتهـــاك وتجاوزات لحقوق دينيـــة وعقائدية، 
األمـــر الـــذي يتطلـــب مـــن الجميـــع تكثيـــف 
الجهود من أجل تجريـــم من يتعرض لألديان 
السماوية ولألنبياء والكتب المقدسة والرموز 
الدينية وأماكن العبادة“. وأشـــار إلى أن مثل 
هذه التجـــاوزات تؤدي إلـــى تغذية التعصب 
والتطرف وانتهاك حقـــوق اآلخرين، وذلك في 
ضوء تعاظم ظاهـــرة ازدراء األديان ورموزها 
من قبل من اتخذوا مـــن حرية التعبير مدخال 
ووسيلة للهجوم على األديان السماوية وعلى 
األخـــص الدين اإلســـالمي الحنيف ورســـوله 

الكريم محمد دون رادع أخالقي أو قانوني.
وشدد طراد علي رؤية المملكة بأن ”الحوار 
بيـــن أتباع الديانـــات ومد جســـور التواصل 
والتفاهم والتعـــاون وتقبل وجهة نظر اآلخر، 
أمـــور ضروريـــة للتقـــارب وبنـــاء وتطويـــر 
العالقـــات الصحيحة والســـليمة بيـــن أتباع 

كل الديانـــات“. وأكد أن الحوار ســـيعمل على 
ردم الهوة بين أتباع هذه الديانات، وســـيغلق 
المجال أمام المتعصبيـــن والمغالين في فهم 
وتطبيـــق التعاليـــم الدينيـــة من أجـــل تغيير 

األنمـــاط االقتصادية واالجتماعيـــة والثقافية 
التي تلحق الضرر باألديان وأتباعها، ورفض 
المساعي الرامية إلى تشبيه أي دين باإلرهاب 

والتصدي لها.
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رسالة اإلسالم من عمان تصل كوريا لتفند ربط اإلسالم باإلرهاب

مسلمو أملانيا يتوجسون من تنامي اإلسالموفوبيا

دعوة سعودية إلى الحوار بني األديان وتجريم ازدراء الرموز الدينية

ــــــاع الذي تقدمه األخبار الوافدة من بقاع مختلفة من العالم العربي اإلســــــالمي هو  االنطب
أن التشــــــدد الديني لم يترك مجاال للمبادرات الدالة على إمكانيات التعايش، لكن ســــــطوة 
ــــــش األديان واحلضارات ممكن ومتاح بل  داعش وشــــــبيهاتها لم حتجب ولم تفند أن تعاي
ضروري، وهو إميان توفره فعاليات من قبيل معرض ”رسالة اإلسالم من عمان“ الذي حط 
رحاله في كوريا اجلنوبية، ليقدم دليال على أن اإلسالم لم يحل يوما دون احترام األديان 

واملعتقدات وأن رسالته تقوم أساسا على نبذ التطرف والكراهية.

ضرورة تكثيف املبادرات الدالة على أن اإلسالم دين سالم  

الحوار بني ممثلي األديان يكرس اإليمان بالقواسم املشتركة ويطوق تنامي التطرف  

[ سعي إلى تأكيد العيش املشترك ونبذ التطرف والكراهية [ الفعالية فرصة للتعرف على معالم احترام اإلسالم للديانات األخرى

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حذر رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، 
األسقف جورج بونتييه، الحكومة 

الفرنسية، من مخاطر مراقبة مساجد 
المسلمين. وقال بونتييه ”الدولة 
الفرنسية في إطار مبدأ العلمانية 

حريصة على السلم والعيش 
المشترك بين كل األفراد بمختلف 
انتماءاتهم ومعتقداتهم الدينية».

◄ قرر ناشر ياباني، تعريف 
اليابانيين على كتاب القرآن الكريم 

في شكل رسوم المانغا اليابانية، 
سعيا منه إلى التعريف باإلسالم، 

وتقديم معطيات عنه بشكل يتناسب 
والعادات الثقافية للشعب الياباني. 

◄ يمثل المغاربة أكبر جالية أجنبية 
في بلجيكا، وفقا ألرقام نشرها الوزير 
األول السويدي السابق، كال بيدلت، 

حول أكبر الجاليات األجنبية في 
الدول األوروبية. ويبلغ عدد المغاربة 

في بلجيكا أكثر من 410 آالف شخص. 
وتفيد هذه األرقام أن مغاربة بلجيكا 

أصبحوا أكثر اندماجا في الحياة 
السياسية البلجيكية.

◄ أكد جون درويل مدير معهد 
الدراسات الشرقية لآلباء 

الدومينيكان الفرنسية، أن الفاتيكان 
رفض دراسة اإلسالم على أنه مشكلة، 

لذلك لجأ إلى الدومينيكان بهدف 
دراسة التقارب والتعايش السلمي.

◄ أكد جون درويل مدير معهد 
الدراسات الشرقية لآلباء 

الدومينيكان الفرنسية، أن الفاتيكان 
رفض دراسة اإلسالم على أنه مشكلة، 

مطالبا أناس مؤمنين متقاربين مع 
المسلمين يدرسونه كدين وليس 

كمشكلة.

باختصار

«الحوار ســـيعمل علـــى ردم الهوة بني أتباع الديانات، وســـيغلق تسامح

املجـــال أمام املتعصبني واملغالني في فهـــم وتطبيق التعاليم 

الدينية املقدسة».
فيصل بن طراد
السفير السعودي لدى األمم املتحدة

«العداء لألديان ال يمكن التطرق له حسابيا، فكل اعتداء ألسباب 

دينيـــة مرفـــوض، ولهذا أقـــول إن عملنا يهدف إلـــى حماية جميع 

املسلمني وتحصينهم ضد املخاوف التي ترافقهم». 
علي كيزلكايا
رئيس املجلس اإلسالمي في أملانيا

«العديـــد مـــن الفعاليـــات تقام فـــي مختلف أنحـــاء العالـــم من أجل 

التعايش والتفاهم إال أن معرض رســـالة اإلســـالم مـــن عمان يعتبر 

من أفضل املعارض التي توضح التعايش الديني بني الحضارات». 
كيم يون تيه
مدير املتحف الكوري للثقافات املتعددة

«رســـالـــة اإلســــالم مــن عــمــان» 

ــواصــل عــطــاءه املــعــرفــي في  ي

كوريا الجنوبية لتوضيح الصورة 

الصحيحة لإلسالم

◄

ظاهـــرة تنامي العداء لإلســـالم 

تدعو إلى القلق، وهذا ال يعني أن 

أملانيا معادية لالســـالم، ولكن 

هناك ظاهرة العداء لديننا

◄

املعـــرض فرصـــة للتعـــرف على 

الصحيحـــة،  اإلســـالم  ثقافـــة 

وتعزيـــز التفاهم بـــني الثقافات 

من خالل االحترام والتسامح

◄

ُ



} أبوظبي - ستقوم مؤسسة الشارقة لإلعالم، 
الشريك اإلعالمي، بتغطية كافة الفعاليات التي 
ســـتقام في جناح اإلمارات بمعـــرض بانكوك 
الدولي للكتـــاب. ومن المتوقع أن يســـتقطب 
جنـــاح جمعيـــة الناشـــرين اإلماراتيين الذي 
ترعاه هيئة الشـــارقة للكتاب اهتماما واسعا 
مـــن زوار المعرض، حيث أكـــدت وفود رفيعة 
المستوى عزمها زيارة الجناح والتعرف على 

ما تقدمه اإلمارات لصناعة النشر حول العالم.
التعريـــف  علـــى  المنصـــة  وســـتعمل   
بالثقافـــة والفنـــون اإلماراتية مـــن خالل عدد 
مـــن المعروضات، من بينهـــا مجموعة أعمال 
مختارة من مجمع الشـــارقة لآلداب والفنون، 
إلـــى جانـــب عـــرض نمـــاذج مـــن المقتنيات 
التراثيـــة والفنون الشـــعبية التي ســـيقدمها 
مبعوثو معهد الشـــارقة للتراث. حيث ستضم 

المنصة نماذج من التـــراث الثقافي اإلماراتي 
األصيل، مثل الضيافة اإلماراتية والتخضيب 

بالحناء التقليدية.
وســـترعى وزارة الثقافة والشباب وتنمية 
المجتمـــع مشـــاركة مجموعـــة مختـــارة مـــن 
الكتاب واألدباء والناشـــرين، الذين ســـتكون 
مهمتهم التعريف بقيم وتراث اإلمارات للقراء 

التايالنديين والعالميين.
 كما ســـتقدم فرقة الشـــارقة للتراث الفني 
عروضـــا للفنـــون الشـــعبية اإلماراتيـــة مثل 
العّياله وفن اآلهال والليوه والهّبان. وتماشيا 
مع هذه الخطة الغنية التي أعدتها المؤسسات 
الثقافية اإلماراتية، سيشـــهد المعرض أيضا 
عددا من ورش العمل التفاعلية والمحاضرات 
التـــي تنظمها جمعية الناشـــرين اإلماراتيين، 

والتـــي ســـتلقى الضـــوء على مجـــال صناعة 
النشـــر في دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة، 

وهو مجال يشهد ازدهارا كبيرا مؤخرا.
وسيشـــهد المعرض أيضـــا فعالية ”تقديم 
الحـــرف العربي“، ومحاضـــرة مهمة للحديث 
عـــن ”األبعاد الثقافيـــة للتنمية فـــي اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة“، إضافـــة إلـــى محاضرة 
بعنوان ”برامج التعليم الرقمي“ التي ستسّلط 
الضوء علـــى جهود دولة اإلمارات جيل مثقف 
ومتمكن، وسيكون الزوار أيضا على موعد مع 
أمسية الشـــعر العربي وعرض فيلم تسجيلي 
قصير. وبات معرض بانكـــوك الدولي للكتاب 
حدثا دوليا رئيسيا في صناعة النشر، يتضمن 
فعاليات مثـــل تجارة حقوق النشـــر، وتجارة 

الكتاب، وفعاليات ثقافية، ومعارض.
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ثقافة

كتاب عن حقيقة إسرائيل 

وعالقتها بالعرب

جدارية على حائط مخزن في بوغوتا بكولومبيا تمثل صبيا فرحا باملوسيقى وكتب عليها  باإلسبانية (فن الحياة)

} بيــروت - عــــن ”الــــدار العربيــــة للعلــــوم 
ناشــــرون“، ببيــــروت، صــــدر كتــــاب بعنوان 
”إســــرائيل كما ال يعرفها العــــرب“، من تأليف 

عامر أحمد الشريف.
من العنوان يــــدرك القارئ أن الكاتب أراد 
كســــر القوقعة األيديولوجية التي رسخت في 
أذهاننــــا عن ”إســــرائيل“ والخــــروج من هذه 
الدائــــرة بقراءة عقلنية أكثر، وتحليل التاريخ 
بــــأدوات جديــــدة، ألن الواقــــع فــــي النهايــــة 
احتماالته مفتوحة، وأزماته متكررة، وخاصة 
فــــي العالــــم العربــــي؛ حــــروب أهليــــة وفتن 
مذهبية، وتقسيمات عرقية ودينية وجغرافية.
فالكاتــــب، إذن، يقــــدم قــــراءة شــــاملة، بل 
خارقــــة لحواجــــز الثقافات، وحــــدود الدول، 
تنطلق من فهم حقيقي لما تعيشه األمة اليوم؛ 
ليبقى الســــؤال مــــا هو الرهــــان للخروج من 

المآزق ومواجهة إسرائيل؟
يعتــــرف الكاتب في معــــرض تقديمه لهذا 
الكتاب أن الصراحة هي اإلطار العام للكتاب، 
وذلك بقوله ”هذا الكتاب صريح بالكامل. لعّل 
ما مّكن صراحتي هــــو أنني أصبحت متقّدما 
فــــي العمر حيث لم يعــــد يهّمني ما قد يتبّقى. 
لذلــــك ما يعجــــب جهة فيه لــــن يعجب الجهة 
األخرى، وما يعجب الجهة األخرى لن يعجب 
الجهة األولى. أنا أكتب عن ســــلبيات لها في 

مستعمرتها“.

عقدت مديرية الثقافة، بأمانة عمان الكبرى، ندوة لتأبني الشـــاعر 

الراحـــل عبداللـــه رضوان بعنـــوان «وفاء لعبدالله رضوان: الشـــاعر 

واإلنسان»، بمشاركة عدد من الكتاب والشعراء واملثقفني.  

صدر حديثا كتاب بعنوان «معالم الرباط»، وهو من تأليف الباحثة املغربية  

ملياء بلشـــهب املختصة في التاريخ والحضـــارة، يقع الكتاب في ٨٢ صفحة 

من القطع الكبير. 

احتفـــل فـــي غاليري قصـــر اإلمـــارات بافتتاح معـــرض «نظرة من 

الداخـــل: الفن العربي املعاصـــر»، إحدى  أبرز فعاليـــات البرنامج 

الرئيسي ملهرجان أبوظبي للثقافة والفنون.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر عن مؤسسة أفريقيا 
الشرق للطباعة والنشر 
مؤخرا، كتاب من القطع 
المتوسط بعنوان ”هكذا 
تكلم الرئيس: دراسة في 
استراتيجيات التواصل 

واإلقناع، للناقدة المغربية 
الباحثة حنان المدراعي.

◄ انطلقت أنشطة أسبوع 
السينما الفرنكوفونية، 

بسانتياغو، في إطار االحتفال 
بالفرنكوفونية، من خالل حفل 

نظم بالجامعة الكاتوليكية 
للشيلي، بمشاركة عشرات 

الدول.

◄ عن دار النشر ”سليكي“، 
بطنجة، صدر حديثا للشاعرة 

سناء غيالن ديوان بعنوان 
”جداريات خلف الذاكرة“، 

يقع الديوان في 78 صفحة من 
القطع الصغير.

◄ عن دار ”الجندي للنشر 
والتوزيع، في القدس، صدرت 

رواية بعنوان ”لفح الغربة“ 
لألديب المقدسي عبدالله 

دعيس.

◄ تحتضن تونس في الفترة 
ما بين 26 مارس الجاري و2 

أبريل المقبل، فعاليات أسبوع 
الطبخ والثقافة المغربيين، 

الذي يروم التعريف بالجوانب 
المختلفة والمتعددة للثقافة 
والطبخ بالمملكة المغربية. 

◄ ناقشت ندوة اليوم السابع 
الثقافية، في المسرح الوطني 
الفلسطيني في القدس، كتاب 

”الرواية الفلسطينّية: حوارات 
نقدية“، للكاتب الصحفي 

السورّي وحيد تاجا. 

باختصار

ر املأمون عامّ

} دمشــق - تحكي رواية ”تماثيل مصّدعة“ 
للكاتبة اللبنانية مي منّســـى، ســـيرة الفنان 
هانـــي العاصـــي الـــذي ولـــد فـــي أفريقيـــا 
بأبيدجان حيث تعرض للتحرش الجنسي من 
قبـــل والده، والتهميش من قبل والدته وأخته 
ليبقى صديقه روكو األفريقي هو األقرب إليه، 
يرحل بعد ذلك بمســـاعدة أخيه إلى فرنســـا 

لدراسة فن ”النحت والتصوير“.
هناك، في فرنســـا، يولد مـــرة ثانية حيث 
يعيش في مرســـيليا في دير للرهبان قبل أن 
ينتقـــل إلى باريـــس ويتعرف على ســـيمون 
التي تشـــعل فحولته، ليقـــرر بعدها االنتقال 
إلى لبنان مسقط رأســـه، هناك يشهد الحرب 
األهلية ويعمل مدرســـا للفنـــون ويتزوج من 
ميساء التي حين اعترف لها بما مّر به خالل 
طفولتـــه بوصفه ضحية التحرش الجنســـي 

تقوم بطرده من المنزل.

تداخل األحداث

تتداخل أحـــداث الحكاية ويمر العديد من 
الشـــخصيات بحياة هاني، غيـــر أن بعضها 
يختفي ثّم ســـرعان ما يعـــود للظهور، ويبقى 
إلى جانبـــه صديقه األلماني الذي يســـاعده 
علـــى الترويج ألعماله بعـــد أن تنعقد صداقة 
عميقة بينهما، تنتهي بأن يحصل هاني على 
جائـــزة عالمية في النحت ليصبح عمله جزءا 

من التراث اإلنساني.

تقارب الرواية نهايتها حين تتحول تينا 
ابنة هاني إلى مدمنـــة مخدرات بعد تورطها 
مع المليشيات والحرب األهلية، وتقوم بقتل 
أمهـــا التـــي طردتها مـــع أخيها كمـــا طردت 
والدهمـــا هانـــي منذ ســـنين، لينتهـــي األمر 
بهاني واقفا أمام المحكمة معترفا بكل شيء 

منذ والدته حتى لحظة القتل.
يقـــرر هانـــي العاصـــي أن يتبنى خطيئة 
ابنته معترفـــا بارتكابه لجريمـــة القتل التي 
ارتكبتهـــا ابنتـــه، ويدخل الســـجن عوضها 

لخمس سنوات.
خـــالل هـــذه المـــدة يقـــف صديقه 
منيـــف إلى جانبه يهتم بشـــؤونه في 
الخارج، وكانـــت العالقة بين االثنين 
غريبة مـــن نوعها؛ فمنيـــف الغريب 
البســـيط عّراف يحكـــي قصة جدته 
مريم التي يكتشف خباياها عاصي 
بعد أن التقى بسليلتها في ميونخ 

ثم يفضي ببقية الحكاية لمنيف.
تظهـــر العناصـــر األوديبّيـــة 
واضحة ضمن تكوين شـــخصية 
هانـــي، فمـــن تماثيـــل األطفـــال 
المتألمـــة إلى لوحات ســـيمون 
نـــرى عاصـــي يعيش فـــي حالة 

ألـــم دائمة، فهـــو يتقمص مآســـي من حوله، 
وكأن رحلـــة العذاب المحكوم بها تســـتدعي 
أيضا آالم اآلخرين ليكون هو ســـببها بشكل 
أو بآخـــر، فمن إدمان ابنته، إلى انتحار أخته 
نرى الســـؤال دائما يطـــرح على عاصي ”من 

أنت؟“.
 الصدمة التي عاشها عاصي في طفولته 
إثر اعتداء والده عليه تعيد إنتاج نفسها في 
فنه وفي حياته، حتى الشخصيات المحيطة 
بـــه نالحظ أنها تحكي على لســـانه، الجميع 
فالسفة ومتأملون، حتى تاجر المخدرات في 
الســـجن معه نراه ينطـــق بالحكم والتأمالت 
الفلســـفية، وهذا ما يتضح الحقـــا، فالكتاب 

عبارة عن ســـيرة حياة هاني التي كتبها في 
السجن ثم أرسلها إلى صديقه األلماني الذي 

قام بنشرها.
سيرة حياة هاني هي بحث دائم عن الطفل 
الصغير ذي الذات المهشـــّمة نتيجة ســـطوة 
األب، والتي نراها حاضرة حتى ضمن تكوين 
بنية النص، فيوسف والد هاني، ال نعرف عنه 
شـــيئا ســـوى أنه تاجر كبير وتحرش بابنه 
هاني بصورة قاســـية، كذلك أمه، ال نعرف عن 
لغتها إال القليل، بمـــا ال يتجاوز بضع جمل، 
الباقي هـــو انطباعات هاني عنها، وكأن فعل 
التهميش الذي مارســـه عاصـــي ضمن كتابة 
ســـيرة حياته هو وسيلة للحفاظ على 
نفســـه، فكما تعّرض لألذية في 
طفولتـــه نـــراه يعيـــد إنتاجها 
في نصـــه كوســـيلة للدفاع عبر 
محاولـــة نفي من أســـاء إليه في 
حياته، ومحاولة إيجاد شخصية 

األب في من حوله من أصدقاء.

القتل عالجا

هاني يصف نفســـه بأنـــه قاتل، 
ينجب األطفـــال- المنحوتات ويقوم 
بتحطيمها الحقا، فسيرة حياته أقرب 
لالعتـــراف، االعتراف بوصفـــه مطهرا، إال أن 
الهشاشـــة التي تتضح في العنوان ”تماثيل 
تنعكس في النـــص بوصف حالة  مصدعـــة“ 
التشقق والتكّسر موتيفا ينعكس على حياته 

وفنه.
كل شـــيء معّرض لالنهيار في أي لحظة؛ 
حيـــاة عاصـــي تنهار مـــرارا، وفـــي كل مرة 
يحاول فيها أن ينسى مأساته تعود للحضور 

بانهيار آخر جديد.
 فـــي النهاية وبعد أن فقـــد عاصي الكثير 
وكســـب الكثير على حّد ســـواء نـــراه ينتهي 
بالعـــودة إلى الدير الذي بـــدأ منه رحلته في 
فرنســـا، أيـــن يعيش مأســـاته الجديدة؛ فداء 

المفاصـــل الذي أصابـــه ومنعه مـــن النحت 
ينتقـــل إلى قلبه، وجســـده الحامل للمأســـاة 
ينهار في النهاية، وتكون حياة الرهبانّية هي 
الخالص، وكأن الخطيئة محفورة في الجسد 
منذ الوالدة وال بد من التقشـــف لمحو آثارها 

ال لمحوها هي بذاتها.

تأخذ المأســـاة أشـــكاال عديدة في رواية 
”تماثيـــل مصدعـــة“، وتتقمـــص األشـــخاص 
محكـــوم  اإلنســـان  وكأن  بينهـــم  وتتنقـــل 
بالخطيئـــة منذ والدته، هذه الخطيئة أشـــبه 
بالطاعون، داء يصيب الجميع، كل له مأساته، 

كل له ذاك السر الذي يحاول إخفاءه.

«تماثيل مصدعة» رواية اإلنسان المحكوم بالخطيئة منذ والدته

فــــــي روايتها ”متاثيل مصّدعة“، الصادرة عن ”دار الســــــاقي“، تقــــــدم الروائّية اللبنانية مي 
منّسى سيرة الفنان هاني العاصي، لتختبر فيها تداعيات املأساة اإلنسانية التي صنعتها 
الطفولة القاســــــية واحلرب والسفر، حتى تكون ســــــيرة العاصي أقرب إلى االعترافات في 
ســــــبيل البحث عن التطهير. حتفر املأساة في الرواية عميقا داخل الذات اإلنسانية وتكّون 
جرحا نازفا، ال ميكن أن يلتئم مهما حاول املرء جتاوز مأســــــاته، وقد تبلغ من العمق حتى 

تنتهي بصاحبها زاهدا مخلصا، حامال آلثامه وآثام غيره.

الــذات  ــل  داخ عميقا  تحفر  الــروايــة 

اإلنسانية لتكون املأساة جرحا نازفا 

ال يمكن له أن يلتئم

 ◄

حــيــاة هــانــي الــعــاصــي تــنــهــار مـــرارا، 

ينسى  أن  فيها  يحاول  مرة  وفي كل 

آخر  بانهيار  للحضور  تعود  مأساته 

جديد

 ◄

[ مي منسى تصور أحاسيس األلم والشقاء والطفولة المعذبة  [ سيرة الفنان هاني العاصي وتداعي المآسي في حياته

مي منسى في بحث دائم عن هاني العاصي ذي الذات املهشمة نتيجة سطوة األب

تشــــــارك دولة اإلمــــــارات، باعتبارها ضيف شــــــرف، في فعاليات معــــــرض بانكوك الدولي 
ــــــاب، في دورته الثالثة واألربعني، التي جتري خالل الفترة املمتدة ما بني 27 مارس و6  للكت
أبريل القادم. وســــــتترأس الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، املؤسس والرئيس الفخري 
جلمعية الناشرين اإلماراتيني، وفدا إماراتيا رفيع املستوى يضم شخصيات ثقافية وفكرية 

وإعالمية وأدبية وفنية.

الثقافة اإلماراتية ضيف شرف معرض بانكوك الدولي للكتاب
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ثقافة
أحدثت الوكالة الوطنية للنشـــر في الجزائر جائزة باسم 

الروائيـــة الراحلة «آســـيا جبار» تبلغ قيمتهـــا ٥٠٠ ألف 

دينار جزائري.

صـــدر عـــن دار بيـــرم للنشـــر والتوزيـــع كتاب نقـــدي جديد 

«قراءاتي في األدب العاملي ونصوص أخرى» للكاتب السوري 
هادي دانيال.

صدرت عـــن املركز القومي للترجمة، طبعة عربية من كتاب «انحســـار 

القـــوة األميركيـــة: الواليـــات املتحدة فـــي عالم من الفوضـــى»، تأليف 

إيمانويل فالرشتاين، وترجمة إيزيس قاسم.

 

هالة صالح الدين

} عـــن طبيعة الترشـــيحات لجائزة مان بوكر 
العالميـــة لعـــام 2015، التـــي أعلنـــت قائمتها، 
عّلقت رئيســـة لجنـــة التحكيم البروفيســـورة 
مارينا ورنر، ”لقد خـــاض الحكام تجربة غاية 
في النشـــوة وهم يطالعون الكتب من أجل هذه 
الجائزة، تجولنا عبر أنحاء العالم ودلفنا إلى 
خيـــال كتاب يطرحـــون تنوعا اســـتثنائيا من 
الخبرات. بوســـع األدب جعل العالم أرحب لنا 
جميعـــا، وتعزيز فهمنا وتعاطفنا مع اآلخرين. 
تتخـــذ الرواية اليوم شـــكال ممتازا: فهي حقل 
للتســـاؤالت، محكمة للتاريـــخ، خريطة للقلب، 
مســـبار للنفس، وحافز للفكر، وينبوع للمتعة 
ومعمل للغة. نشعر في الحقيقة أننا أقرب إلى 

شجرة المعرفة“.
وهكـــذا تردد ورنـــر صدى كلمـــات ويليام 
فينيس رئيس لجنـــة تحكيم جائزة فوليو هذا 
العام حين أشاد بقدرة الرواية المعاصرة على 
إنعاش نفســـها، مؤكدا أنها تتوسع في هياكل 
واستراتيجيات غير معهودة، وال تزال تكتشف 

حتى اليوم ما قد تصيره، وما قد تصنعه.

أسماء مرشحة

يرافـــق ورنر في لجنـــة التحكيـــم أعضاء 
مـــن ثقافات وأعـــراق متباينة، وهـــم: الروائي 
األدب  وأســـتاذة  إســـالم  نديـــم  الباكســـتاني 
العالمي بجامعة أكسفورد إلكه بومر، وأستاذة 
اللغـــة العربيـــة واألدب المقـــارن وين-شـــين 
أويانج، والبريطاني إدوين فرانك مدير تحرير 
كالســـيكيات نيويورك ريفيو. لو فاز بالجائزة 
كاتب صاحب أعمال مترجمـــة إلى األنكليزية، 
سوف يختار أحد مترجمي أعماله للفوز بمبلغ 

15000 جنيه إسترليني. 

تحوي القائمة القصيرة سيزار أيرا، وينظر 
إليه النقاد باعتباره واحدا من رواد المغامرة 
التجريبيـــة فـــي دنيـــا الروايـــة األرجنتينية. 
يتوخـــى اإليجاز في أعماله، وإن كانت تتســـم 
بالغزارة، إذ ينشر أربع روايات تقريبا كل عام، 
مفســـرا هذا اإلنتاج المتدفق بأنه ينســـج من 
تفاصيـــل حياته اليوميـــة المعقدة، وينهل من 

تاريخه الشخصي البائس.
ومعه يترشح ســـفير البرتغالية ميا كوتو 
من موزمبيق، المستعمرة البرتغالية السابقة. 
نال كوتو جوائز ربما ال يسعه إحصاؤها، هو 
كاتب آخر أبيض العرق يتحدث بلسان أفريقيا 
الســـمراء. ويعد خير ممثل للواقعية السحرية 
بالبرتغالية وإن يصر على رفض هذه التسمية، 
متمسكا بشعريته المفرطة وهو يخلط التاريخ 
الشفوي الموزمبيقي باإلرث البرتغالي. كان قد 
شارك في كتابة النشـــيد الوطني الموزمبيقي 
فـــي منتصف الســـبعينات، وله ديـــوان ”جذر 
و“طيران  وروايـــة ”أرض مســـرنمة“  النـــدى“ 

الفالمنكو األخير“. 
ومـــن الهند يترشـــح المخضـــرم أميتاف 

جوش الذي صدرت لـــه روايتان بالعربية. 
أوالهمـــا روايـــة أدب الرحـــالت ”في 

البالد العتيقـــة“، ويرنو فيها إلى 
قرية مصرية بمحافظة البحيرة 

فـــي نهاية الســـبعينات، حين 
زحفـــت آثـــار االنفتـــاح على 
وغلـــب  المصريـــة  الثقافـــة 
التطاحـــن االجتماعي وأفل 
نجـــم الجاليـــة اليهوديـــة 
األبـــد. كان  في مصـــر إلى 
قـــد أقام في القريـــة أثناء 

رســـالة  إعـــداد 

االجتماعية،  األنثروبولوجيـــا  فـــي  الدكتوراه 
والمالحظ أن الكتاب مشـــبع بروح التســـامح، 
ويعـــّد منبـــرا لحضارتين تتخاطبـــان دون أن 
تشوبه األحكام المطلقة التي تعيب في الغالب 

النظرات االستعمارية وآداب المستشرقين.
أّما روايته الملحميـــة ”القصر الزجاجي“ 
فترتحل من القرن التاســـع عشر إلى العشرين، 
وفيهـــا يهيم األبطال علـــى وجوههم في الهند 
ومنطقة جنوب شرق آسيا الزاخرة بثراء عرقي 
ولغوي هائل. تعاين الرواية تقاليد الشـــعوب 
بنبرة محبـــة وإن كانت ال تخلـــو من االنتقاد، 
تلـــك التقاليد الحامية لهم تـــارة والخانقة لهم 
تـــارة. كما تحلل مـــا حاق بهم مـــن تبدل عبر 
عقود من الزمن، وتمس كفاح الهند، الســـلمي 
وغير الســـلمي، ضد بريطانيا في سبيلها إلى 

االستقالل.
تضم الترشيحات أيضا الشاعرة األميركية 
المخضرمـــة فانـــي هـــاوي، فـــي حين فشـــل 
الياباني هاروكي موراكامي والنرويجي كارل 
أوف كناوســـجورد في بلوغ القائمة القصيرة. 
كان أحد النقـــاد البريطانيين قد لمح أن لجان 
التحكيـــم الغربيـــة ضجرت على مـــا يبدو من 
إقحام االســـمين في كل قائمة، ”وكأن ال وجود 
لكتاب غيرهمـــا“، وتود أن تمد آفاق األدب إلى 

ما هو أرحب.
وهكذا نلتقي بســـتة أسماء جديدة تترشح 
للجائـــزة للمـــرة األولـــى، مـــن بينهـــا الزلـــو 
كراسناهوركاي من المجر وملكة الفرونكفونية 
والكالســـيكيات ماريز كونديه من جزر 

غوادلـــوب. وكونديـــه هـــي الكاتبـــة العالمية 
المثاليـــة، ولـــدت في جزيـــرة كاريبيـــة نائية 
يصعب العثور عليها في الخريطة، وقد تعلمت 
في السوربون حيث نالت رسالة الدكتوراه في 
األدب المقارن، مســـتخرجة نماذج من األنماط 
المقولبة الســـوداء في األدب الكاريبي. عاشت 
12 عامـــا في غينيـــا وغانا والســـنغال قبل أن 
تعـــود لتـــدرس األدب الفرونكفوني بفرنســـا، 
ومنهـــا ارتحلت لتســـتقر في أميـــركا إلى حّد 

اليوم.
شـــكلت القارة األفريقية قاعدة اإللهام لعدد 
التي  من كتاباتهـــا، كروايـــة ”هيريماكونون“ 
استلهمتها من حياتها في غرب أفريقيا، ورواية 
”موســـم في ريهاتـــا“ وهي تنفض فـــي نهاية 
القرن العشرين على أرض أفريقية سحرية. أّما 
رواية ”سيجو“ فقد رسخت قدميها كواحدة من 
أبرع كاتبات جزر الكاريبي، وتسرد فيها األثر 
العنيف المكلل بالقســـوة لتجارة العبيد، كما 
تتطرق إلى اإلســـالم والمســـيحية واستعمار 
”الرجل األبيض“ من خالل عائلة ملكية من عام 

1797 إلى عام 1860.

حضور عربي

ال تخلو القائمة من ممثلين عن الكوميديا، 
وهما األفريكانية مارلين فان نيكيرك من جنوب 
أفريقيا، وأالن مابانكو من جمهورية الكونغو، 
وهذا األخير يكتب هجاء ”لعوبا ومتوحشـــا“ 
بلغـــة فرنســـية يتالعـــب بمفرداتهـــا، 
مضيفـــا إليهـــا كلمـــات أفريقية 
تناهـــت إليـــه طفـــال صغيرا. 
تتـــراوح مواضيـــع مابانكو 
بين أزمة هوية يتعرض لها 
األفريقـــي في بالد النور إلى 
أبله نصب عليه أحدهم وباع 

له بدلة واسعة.

للعرب نصيب محتـــرم في القائمة الحالية 
حيث تحوي اســـما نســـائيا عتيـــدا في األدب 
العربي، اللبنانية هدى بركات المقيمة بباريس 
وصاحبة كتـــب ”حجر الضحك“ وأهل الهوى“ 

وملكوت هذه األرض“.
كما تتألـــق القائمة باســـم الليبي إبراهيم 
الكونـــي الممثل لرمزيـــة الصحـــراء العربية. 
الكونـــي طارقـــي كتب مـــا يربو على ســـبعين 
كتابـــا. تســـتلهم رواياتـــه ثقافـــة الصحراء، 
مضيفة آفـاق إنـســـانـية وشـــعرية إلى ســـرد 
البريـــة، ومدمجة إليها شـــبكة مـــن الخبرات 
األنثروبولوجية والفلسفية. وفي إطار تقنيات 
سردية متشـــابكة تسبر نصوصه ما في جعبة 
الصحـــراء من خير وشـــر، بندرتهـــا الغذائية 
وقســـوة أرضها، وأحيانا أهلها، وترنو بعين 
حكيمة إلى محاسن الرمال الصفراء المترامية 
من اتســـاع الروح وانفتـــاح على الوجود، هذا 
األفق الفســـيح، الحر وإنما المخيف. وأكثر ما 
يتحكم في أبطاله هو عالقتهم الحتمية بطبيعة 
األرض التي تحملهم، أدواتها، قهرها، وحكمها 

اإللهي وإيمانها بالقضاء والقدر.
ســـوف يعلن اســـم الفائز النهائـــي بلندن 
في التاســـع عشـــر من مايو المقبل. ويذكر أن 
الكنديـــة أليس مونرو فازت بالجائزة نفســـها 
عـــام 2009، كما فاز بدورتهـــا الثانية عام 2007 
الكاتب النيجيري تشـــينوا أتشيبي، والكاتب 
األلباني إســـماعيل قادري عام 2005 واألميركي 
فيليـــب روث عـــام 2011، وإن كان فـــوز األخير 
محـــل جـــدل وخـــالف بعـــد اســـتقالة الناقدة 
األســـترالية كارمين كاليـــل اعتراضا على قرار 

اللجنة بمنحه الجائزة.
ومع كل هذه األســـماء الشهيرة التي حازت 
الجائزة من قبل صار من الواضح وجود اتجاه 
”للتوســـع“ وفقا لتعبير لجنة التحكيم من أجل 
الوقوع علـــى كنوز أدبية من بقـــاع قصية من 
العالـــم. يعترف إدوين فرانك أنهم ســـيكونون 
مّدعيـــن لـــو قالـــوا إنهـــم أرادوا ســـبر العالم 
بأســـره، ولكنهم رغبوا في االنتبـــاه إلى عالم 
األدب األوســـع، ”لقد وقفت على أشـــياء كثيرة 
عـــن كتاب لم أقـــرأ لهم قط، وال ســـيما الكتاب 
العرب، وهم لألسف لم يترجموا بالقدر الكافي 

إلى األنكليزية“.

 [ القائمة القصيرة ضمت أسماء جديدة  [ اللبنانية هدى بركات والليبي إبراهيم الكوني مرشحان قويان لنيل الجائزة

هل تكون جائزة مان بوكر العالمية من نصيب قلم عربي هذا العام

ــــــاون بجنوب أفريقيا قائمة ترشــــــيحات جائزة مان بوكر  ــــــت أمس في مدينة كيب ت أعلن
العاملية لعام 2015، كاشــــــفة النقاب عن عشــــــرة كّتاب خالل مؤمتر صحفي عقد بجامعة 
كيب تاون. متنح هذه اجلائزة، وقدرها 60 ألف جنيه إســــــترليني، كل عامني ملؤلف على 
ــــــد احلياة احتفاء مبجمل إجنازاته األدبية على الصعيد العاملي. ويشــــــترط أن تصدر  قي

للمؤلف كتب باللغة األنكليزية أو كتب مترجمة إلى األنكليزية.

أوف  وكارل  موراكامـــي  هاروكـــي 

كناوسجورد فشال في بلوغ القائمة 

القصيـــرة فهناك ضجـــر من إقحام 

االسمني في كل قائمة

 ◄

الجائـــزة تتجـــه إلى التوســـع وفقا 

لتعبيـــر لجنـــة التحكيـــم من أجل 

الوقوع على كنـــوز أدبية من بقاع 

قصية من العالم

 ◄

البعض يعتقد أن الكوني هو األوفر حظا لنيل الجائزة هدى بركات اسم نسائي عتيد في األدب العربي

ومـــن الهند يترشـــح المخضـــرم أميتاف
جوش الذي صدرت لـــه روايتان بالعربية. 

أوالهمـــا روايـــة أدب الرحـــالت ”في 
البالد العتيقـــة“، ويرنو فيها إلى 

قرية مصرية بمحافظة البحيرة 
فـــي نهاية الســـبعينات، حين
زحفـــت آثـــار االنفتـــاح على 
وغلـــب  المصريـــة  الثقافـــة 
التطاحـــن االجتماعي وأفل 
نجـــم الجاليـــة اليهوديـــة 
األبـــد. كان  في مصـــر إلى 
قـــد أقام في القريـــة أثناء 

رســـالة إعـــداد 

كراسناهوركاي من المجر وملكة
والكالســـيكيات

ة الفرونكفونية 
ونديه من جزر

لعوبا ومتوحشـــا وهذا األخير يكتب هجاء
بلغـــة فرنســـية يتالعـــب بمفرداتهـــا،
مضيفـــا إليهـــا كلمـــات أفريقية
تناهـــت إليـــه طفـــال صغيرا.
تتـــراوح مواضيـــع مابانكو
بين أزمة هوية يتعرض لها
األفريقـــي في بالد النور إلى
أبله نصب عليه أحدهم وباع

له بدلة واسعة.

جر وملكة
كو ماريز

ستة أسماء جديدة تترشح للجائزة للمرة األولى على رأسها الزلو كراسناهوركاي  وماريز كونديه



سارة محمد

} القاهرة - مســـرحية ”أنـــا الرئيس“ تحقق 
معادلـــة صعبة طـــال انتظارها فـــي المجتمع 
المصري، تكمن في الجمع بين تقديم مضمون 
ثقافي يتناســـب مع رؤى وفكر الجماهير بعد 
اندالع ثورتي 5 ينايـــر 2011 و30 يونيو 2013، 
والمزج بين الكوميديا واالستعراضات، حيث 
ســـارا في خط متواز مع األحداث، دون مبالغة 
أو إســـراف لجذب الجمهـــور وتحقيق الربح 

التجاري فقط.
قضايـــا شـــديدة العمـــق طرحهـــا الكاتب 
يوسف عوف في مسرحيته، حاول من خاللها 
المخـــرج الربـــط بين قضايا معاصـــرة لواقع 
حقيقي وملموس للمجتمع المصري قبل وبعد 
ثورة يناير، على رأســـها البطالـــة التي كانت 
المحور الرئيســـي لفكرة العرض، حيث جعل 
منهـــا مادة ثريـــة للحديث عن مشـــكالت أكثر 

عمقا وأشّد خطورة في المجتمع.
مازالـــت مرحلـــة إعادة بنـــاء الثقـــة بين 
الشـــرطة والشـــعب أمامها المزيد من الوقت، 
وإن كان نمـــوذج جنـــدي األمـــن المركزي، هو 
حلقة الوصل األساسية بين الطرفين الحتكاكه 
المباشـــر مـــع المواطـــن، األمر الـــذي يتطلب 
إعـــادة النظر في تأهيله واســـتيعابه للمرحلة 
الجديـــدة، وهو ما أشـــارت إليه المســـرحية 
بشكل غير مباشر من خالل شخصية الجندي 
شـــمندي الذي يقوم بتنفيـــذ األوامر فقط دون 

وعي أو تفكير.
مؤشـــر آخـــر لفتـــت إليـــه مســـرحية ”أنا 
التي  الرئيس“، يتعلق بشـــيوع فكرة ”الشلة“ 
تطغى على العديد من المؤسسات الحكومية، 

حيث تعمل مجموعة من األشخاص معا بغية 
تحقيق أكبر قدر من المكاسب، وتطويع العمل 
حســـب رغبـــات أفرادهـــا الشـــخصية، وبدت 
المســـألة انعكاســـا للواقع، حيث يعد الفساد 
من أبرز معوقـــات إنجاز المهـــام الضرورية، 
ويقـــف حاجزا أما التطويـــر والتنمية، وليس 
من السهل القضاء عليه النتشاره في كثير من 

المؤسسات الرسمية.
لم تغفل المســـرحية نماذج ترمز للمرحلة 
وقد جســـدتها  الراهنة، مثل حالة ”الغيبوبة“ 
بطلـــة العرض ”أم عصام“، التـــي تتغلب على 
أوجاع انتظارها لســـقوط منزلها باللهو عبر 
موقع التواصل االجتماعي ”فيســـبوك“، وهو 
نمـــوذج يرمز لحـــال الكثير مـــن المصريين، 
فحتـــى مـــن يعانون ضيـــق الـــرزق وتواضع 
الحالـــة االجتماعيـــة، ال بـــد أن يكونـــوا مـــن 
أصحـــاب الحســـابات الشـــخصية كنوع من 
االحتجـــاج ومحاولـــة الهـــروب مـــن الواقـــع 

ومرارته االقتصادية واالجتماعية.
أمـــا النموذج الثاني فهـــو الحالة الثورية 
التـــي تعيشـــها الفتاة نـــور، التي تجســـدها 
الفنانـــة حنـــان مطاوع، ويجدهـــا المصريون 
فـــي كثير مـــن الهيئات والمؤسســـات، فهناك 
دائما من يبحث عن الحقيقة ويكره الســـكوت 
عـــن الفســـاد، كما أنهـــا تعكس حـــال الكثير 
مـــن الشـــباب من أبنـــاء النخب الفاســـدة في 

المجتمـــع، الذين يتمردون علـــى واقع آبائهم 
األغنياء ويرفضون االستسالم له.

بطـــل العـــرض عصـــام أو الفنان ســـامح 
حســـين، نجح في خطف األنظار بشكل يبشر 
بميالد نجم مســـرحي كبير، فقد انتقل في هذه 
المســـرحية إلـــى محطة جديدة في مشـــواره، 
تشي بالوعي الفني، وقدرته على رسم خريطة 
جديدة للمســـتقبل باختياره لنـــص يعبر عن 
الشـــباب بجدية، بخـــالف مـــا تناولته بعض 

أعماله السابقة من سطحية شديدة.
صحيح أن شـــخصية الجامعي العاطل لم 
تكن جديدة على المشاهد، لكن تجسيد سامح 
حسين لها، أقنع المشـــاهدين وجعلها رسالة 
واضحة يجب االلتفـــات لخطورتها، ونبه إلى 
ضرورة التواصل مع الشـــباب، وجمع شملهم 
واالســـتماع إلـــى مشـــاريعهم وطموحاتهـــم 
ومطالبهـــم، األمـــر الـــذي تحـــاول الحكومـــة 

المصرية حاليا القيام به.
وتكلـــل نجـــاح العـــرض بمجموعـــة مـــن 
األشـــعار العميقـــة فـــي الـــرؤى السياســـية 
واالجتماعيـــة، والتـــي كتبهـــا الشـــاعر خالد 
الشـــيباني، وقـــد امتزجـــت بمجموعـــة مـــن 
التابلوهات االستعراضية، وإن كانت األشعار 
أعطـــت مذاقا خاصا للعرض، لما تضمنته من 
كلمات مباشـــرة وبســـيطة الفهم تجسد حالة 
البطل عصام في لحظات األلم والفرح والحب.

النجـــاح الحقيقي لعرض مســـرحية ”أنا 
الرئيس“ كان في اســـتعادة دور وريادة مسرح 
الدولة من جديد، واستقطابه فئات مختلفة من 
األســـر المصرية وبمراحل عمرية متباينة، في 
محاولـــة لتقديم منظومة فنيـــة معتدلة تجمع 
بيـــن مقومـــات الكوميديا والمضمـــون الجاد 

واالستعراض الهادف.
رسالة مضمونها الحقيقي يأتي عوضا عن 
سنوات الالوعي بدور المسرح، والتي سادت 
خـــالل الســـنوات الماضية، في ظل ســـيطرة 
المسرح التجاري، وجاءت هذه المرة ممزوجة 
بقوة وعزيمة وإصرار على المزيد من الحرية، 
مدعومـــة بحشـــد جماهيـــري ضخـــم يريد أن 
يحارب اإلرهاب علـــى طريقته الخاصة ويمأل 
قاعـــة العرض كل ليلة، ليثبـــت أنه مع الحرية 
ألقصى مدى وضد التشدد والفساد ألبعد مدى 

أيضا.
”أنـــا الرئيس“ مـــن تأليف يوســـف عوف، 
وبطولـــة ســـامح حســـين، وحنـــان مطـــاوع، 
وفتحي ســـعد، ونادية شـــكري، وعزت بدران، 
ومجدي عبدالحليم، وأيمن إســـماعيل، وأحمد 
عبدالهـــادي، وأحمد ظريف، وهيثـــم عبدالله، 
وديكور محمود ســـامي، وأزياء دنيا الهواري، 
وألحان وائل عقيد، وأشـــعار خالد الشيباني، 
واستعراضات أشـــرف فؤاد، وإخراج محسن 

رزق.

مهرجـــان  جماهيـــر  ستشـــهد   - المنامــة   {
ربيـــع الثقافة البحرينـــي 2015 انطالقة عرض 
”بهاراتـــي“ مـــع نهاية هذا األســـبوع الجاري، 
أي يومي الجمعة والسبت 27 و28 مارس على 
مســـرح القلعة، حيث سيجســـد هـــذا العرض 
الهندي األصيل فسيفساء إبداعية حافلة بألق 
اإليقاعـــات الموســـيقية الحيويـــة الصاخبة، 
واأللـــوان الفاقعة والرقصات االســـتعراضية 
التـــي تعكـــس بجـــالء عراقة ماضـــي وتجدد 

حاضر الهند بكل تنوعه.
الضخـــم  ”بهاراتـــي“  عـــرض  وســـيؤدي 
ســـبعون عارضـــا يبدعـــون من خاللـــه جولة 
اســـتعراضية، ســـتقدم بـــأداء مذهل ومشـــع 
بالطاقة باقة من الرقصـــات الهندية التقليدية 
األصيلة إلى جانب الرقص الحديث المعاصر، 

وســـتتفرع إلى عروض األكروبـــات ومختلف 
الفنـــون األدائية، وذلك في جو بهيج ســـينقل 
الحضـــور إلـــى أرض الهنـــد بعجائبها، عبر 
منصة سيستخدم فيها 800 من األزياء وأحدث 
التجهيـــزات التقنية، ليعيـــش الجمهور هذه 
التجربة الهندية اإلنســـانية بمختلف معانيها 
الدراميـــة من كوميديـــا ضاحكـــة وتراجيديا 

باكية.
ولطالمـــا اعتبـــر العديـــد مـــن المراقبين 
من مختلف أنحـــاء العالم عـــرض ”بهاراتي“ 
الـــذي حظيـــت جماهيرهـــا في قـــارات العالم 
الخمس شـــرقا وغربا بمشـــاهدته، أنه بمثابة 
ســـفير للثقافـــة الهندية التـــي ينقلها بصورة 
بانوراميـــة مبدعة تعكس عمـــق وثراء وتنوع 
هذه الثقافة، من خالل اللوحات الراقصة التي 

يقدمهـــا العارضون وتســـتلهم أصداء أبرز 
أغاني ”بوليوود“ السينمائية والموسيقى 
الهنديـــة التقليديـــة، حيث تم إعـــداد هذه 

األغاني للرقص واالستعراض من قبل سبعة 
مـــن أبرز المختصين المبدعيـــن في الصناعة 

السينمائية الهندية.
وســـيتم تقديـــم هـــذه األغانـــي وعروض 
الرقص بصـــورة حية على المنصة، ليجســـد 
كل مشـــهد التقاليد الثقافية الهندية الخاصة 
بمختلف أقاليـــم الهند، عبر اختيار اإليقاعات 
وآالت العزف الهنديـــة التقليدية والتجهيزات 
الصوتيـــة واأللحـــان المختلفـــة والرقصـــات 
الخاصة بكل إقليم، إلى جانب األزياء الخاصة 
وتأثيـــرات الصـــور المبهـــرة التي ســـتخلق 

جميعها صورة ثقافية استثنائية.

} الرباط - ذكــــرت جمعية ”مغرب الثقافات“ 
أن نجــــم موســــيقى الريغي والهيــــب الهوب 
شــــون بول فرانسيس هنريك الشــــهير باسم 
شــــون بول، ســــيكون ضيف شــــرف مهرجان 
موازيــــن، هــــذا الفنــــان مولــــود ســــنة 1973 
بكينغســــتون بجامايكا، تفتقت موهبته وهو 
ال يزال في الثانــــوي في مجال رياضة البولو 
المائية، حيث كان يمثل جمايكا في البطوالت 
العالميــــة، غير أنــــه بعد دراســــته في إحدى 
مدارس التجارة المرموقــــة غّير وجهته نحو 

لمجال الموسيقي.
وفي ســــنة 1996 تم اكتشــــاف شــــون بول 
مــــن قبل جيرمــــي هاردين وهــــو وكيل أعمال 
ومنتــــج، عندما كان يؤدي حفــــال على منصة 
حرة بكينغســــتون. وأصبح بعد ذلك يتعاون 

في إطار مجموعة من المشاريع الفنية، ليغني 
في نفس السنة أغنيته الشهيرة ”بابي غيرل“ 

التي لقيت نجاحا كبيرا بجمايكا.
وفــــي 28 مــــارس 2000، أخرج شــــون بول 
ألبومــــه األول ”ســــتاغ وان“ الــــذي احتــــل به 
من  المرتبة الثانية في صنف ”الريغي ألبوم“ 

قبل المجلة األميركية ”بيل بورد“.
وفــــي ســــنة 2004 حــــاز شــــون بــــول على 
”غرامــــي أوارد“ ألحســــن ألبوم في موســــيقى 
الريغــــي، وذلك بفضل ألبومــــه الثاني ”دوتي 
الــــذي حقــــق نجاحا كبيــــر، وتمكن من  روك“ 
بيــــع ما يزيد على 6 ماليين نســــخة في أنحاء 

العـالم. 
وخالل نفس الفترة غنى شــــون بول رفقة 
بيونســــي أغنيــــة ”بابــــي بوي“ التــــي حققت 

بدورهــــا نجاحــــا باهــــرا، وهــــو نفــــس 
النجاح الذي حققه ألبومه الثالث ”ذو 

ترينيتي“ الذي أصدره سنة 2005.
ويعد شون بول الذي أصدر آخر 
ألبوم له في بداية 2014، الموسيقي 
الجامايكـــي األكثر تأثيـــرا في عالم 

ســـباق األغانـــي، ســـائرا على خطى 
كبار الفنانين مثل ماكسي بريست 

الموسيقى  بإيصال  وشاغي 
عموم  إلى  الجامايكيـــة 

الناس.
جمهور  وسيكون 
موعد  على  مــوازيــن 
الذي  الفنان  هذا  مع 
أصدر خالل مسيرته 
ــفــنــيــة الــطــويــلــة  ال
ســتــة ألـــبـــومـــات، 
بيع  مـــن  ــن  ــك ــم وت
قرص  ماليين   10
وتعد  الــعــالــم.  فــي 

تنظم مهرجان  التي  الثقافات  جمعية مغرب 
”موازين إيقاعات العالم“، هيئة ال تهدف إلى 
الرئيسية  مهمتها  وتتمثل  الربح،  تحقيق 
وسال  الرباط  جهة  جمهور  تمكين  في 
بتنشيط  االستمتاع  من  وزعير  وزمور 
يليق  الرفيع  المستوى  من  وفني  ثقافي 
ويشكل  المغربية.  وبالمملكة  بالعاصمة 
ـــن إيــقــاعــات  ـــوازي مــهــرجــان ”م
 ،2001 سنة  منذ  العالم“، 
في  عنه  محيد  ال  مــوعــدا 
الموسيقية  ــســاحــة  ال
المغربية والدولية. ففي 
نهاية  ــع  وم ســنــة،  كــل 
تعيش  مــايــو،  شــهــر 
ــاط  ــرب الــعــاصــمــة ال
ــاع ألـــوان  ــق عــلــى إي
منفتحة  موسيقية 
ــحــاء  ــى كــافــة أن عــل
برمجة  بفضل  العالم، 

غنية ومتفردة.
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منوعات
[ مسرحية تطرح مشاكل الشباب المصري بقسوة مرحة

«أنا الرئيس» كوميديا سياسية تعيد االعتبار للمسرح المصري

عـــاد المطرب والملحن الليبي حميد الشـــاعري بعد غيبة 

طويلة عن الســـاحة الفنية، بكليب جديد جمعه بالفنان 

المصري الشاب محمد قماح بعنوان «ويلي».

اعتذرت نســـرين إمام عن المشاركة في مسلسل «أرض النعام»، 

لطبيعة الدور الذي لم تر فيه جديدا، وبذلك يستمر غيابها عن 

دراما رمضان للعام الرابع على التوالي.

بـــدأت الفنانة هالـــة صدقي مؤخرا تصوير دورها في مسلســـل 

«مملكة يوســـف المغربـــي»، للمخرج عادل األعصـــر، والذي من 
المقرر عرضه في رمضان القادم.

◄ نفى الفنان اجلزائري الشاب خالد 
الشائعات التي راجت مؤخرا حول عزمه 
اعتزال الغناء، مؤكدا أنه مستمر في فنه، 

وأنه يستعد حاليا لتقدمي عدد كبير من 
األغاني، التي يتمنى أن تنال إعجاب 
جمهوره. هذا بعد أن نشر العديد من 

املواقع أخبارا تفيد اعتزال الشاب خالد 
الغناء، وإصداره أنشودة دينية يعلن 

من خاللها توبته 
وندمه على الفن 

الذي قدمه في 
مشواره 

الفني 
الطويل.

◄ حتتضن املؤسسة العامة للحي الثقافي 
”كتارا“ بالعاصمة القطرية الدوحة 

حاليا معرضا فنيا مشتركا، حتت عنوان 
”بصمات“ للفنانتني التشكيليتني نوال 

املناعي وكاملة نصرالله. ويضم املعرض 
الذي يقام في مبنى ”18 غاليري 2 بكتارا“، 

مجموعة متنوعة من أعمال الفنانتني، 
حيث تسلط اللوحات الفنية املشاركة في 

”بصمات“ الضوء على التراث القطري 
واخلليجي، وجتمع بني األصالة واحلداثة 

برؤية عصرية. 

◄ بدأ النجم اللبناني رامي عياش مؤخرا 
تصوير أول جتربة درامية له في عالم 

الفن، وهو مسلسل ”أمير الليل“. واملسلسل 
من تأليف منى طايع، وإخراج فادي حداد، 

وتدور أحداثه حول قصة حب خالل زمن 
االنتداب سنة 1940 في 60 

حلقة، وتشارك رامي 
بطولته نخبة من 

جنوم لبنان والوطن 
العربي منهم ميس 

حمدان ونهلة داوود 
وإسعاد رشدان 

وبيتر سمعان، ولم 
يتم الكشف حتى 

اآلن عن بطلة 
املسلسل.

◄ يجمع معرض ثنائي، ينظمه حاليا 
فنانو قرية املفتاحة التشكيلية في أبها 

السعودية، أكثر من 35 عمال فنيا للتشكيلي 
إبراهيم األملعي، واخلطاط عبداملجيد 

الشهري. وأوضح اخلطاط الشهري، أن 
لوحات اخلط العربي املعروضة تتضمن 

آيات كرمية من القرآن الكرمي، وأقواال 
مأثورة ُكتبت بعدة طرق من فن اخلط 

العربي، منها خط الرقعة، وخط النسخ، 
ودمج احلروف العربية في بعضها. في 

حني أتت أعمال التشكيلي إبراهيم األملعي 
مختلفة املواضيع.

◄ أطلق النجم اإلماراتي حسني اجلسمي 
مؤخرا أغنية جديدة وذلك مبناسبة 

االحتفال بـ“عيد األم“، حملت اسم ”غرام 
أول نفس“. وذكر اجلسمي عبر صفحته 

الرسمية مبوقع ”الفيسبوك“، أن هذه 
األغنية هي أقل إهداء لألمهات مبناسبة 

عيد األم، معلقا ”اللهم 
خذ من أعمارنا وزده 

ألمهاتنا“. و“غرام 
أول نفس“، من كلمات 
علي اخلوار، وأحلان 

وغناء حسني 
اجلسمي، 

وتوزيع وليد 
فايد.

◄ يعتزم الشاعر والفنان التشكيلي 
السعودي منير النمر إقامة أول معرض 

فني له، حيث جتري التحضيرات لتجهيز 
عدد من اللوحات التي أشار النمر بأنها 

ستكون غير تقليدية من ناحية الفكرة 
أو الشكل النهائي لها. ويجمع النمر في 

أعماله بني اللوحات اخلزفية، والزجاجية، 
والزجاجية املكتبية، وهي لوحات مبتكرة 

من ناحية التصميم العصري من خالل 
الفن الرقمي، كما سيقدم النمر لوحات 

أخرى تقليدية حملبي الفن التقليدي 
كلوحات الكانفاست وغيرها.
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المسرحية جمعت بين مقومات الكوميديا والمضمون الجاد واالستعراض الهادف

ــواقــع  ــتــقــدت ال املــســرحــيــة ان

بقسوة ونجحت في التوفيق بني 

والسياسية  الثقافية  األبعاد 

وبني الكوميديا والتراجيديا

 ◄

ــــــني احللم بعودة اجلماهير إلى املســــــرح  ب
ــــــون، وبني األمل في  املعــــــروف أنه أبو الفن
ــــــق مســــــتقبل أفضل ملصــــــر، جاءت  حتقي
ــــــي تعرض  ــــــس" الت ــــــا الرئي مســــــرحية "أن
حاليا على خشــــــبة املســــــرح العائم التابع 
للمســــــرح الكوميدي، وسط حتديات كثيرة 
تؤكــــــد احتواءها على رســــــالة ثقافية هامة 
وواضحة، يبدو أن مســــــرح الدولة مصمم 

على إيصالها.

ــــــت جمعية ”مغرب الثقافات“ أن الفنان العاملي اجلمايكي شــــــون بول ســــــيحيي حفال  أعلن
موســــــيقيا يوم 31 مايو املقبل، مبنصة السويسي في الرباط، وذلك في إطار الدورة الـ14 

ملهرجان موازين إيقاعات العالم التي ستنتظم ما بني 29 مايو و6 يونيو املقبل.
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الجمايكي شون بول يحل ضيفا على مهرجان موازين المغربي

الهند تنثر ألوانها رقصا وإيقاعا في ربيع الثقافة البحريني

دورهــــا نجاحــــا باهــــرا، وهــــو نفــــس 
لنجاح الذي حققه ألبومه الثالث ”ذو 

أصدره سنة 2005. الذي رينيتي“
ويعد شون بول الذي أصدر آخر 
بداية 2014، الموسيقي له في لبوم
األكثر تأثيـــرا في عالم لجامايكـــي
ســـباق األغانـــي، ســـائرا على خطى
بار الفنانين مثل ماكسي بريست 

الموسيقى  بإيصال  شاغي 
عموم  إلى  لجامايكيـــة 

لناس.
جمهور  وسيكون 
موعد  على  ــوازيــن 
الذي الفنان  هذا  ع 
صدر خالل مسيرته 
ــفــنــيــة الــطــويــلــة ل
ســتــة ألـــبـــومـــات، 
بيع  مـــن  ــن  ــك ــم ت
قرص ماليين   1

وتعد  الــعــالــم.  ـي 

تنظم مهرجان الثقافات التي  جمعية مغرب 
”موازين إيقاعات العالم“، هيئة ال تهدف إلى
الرئيسية مهمتها  وتتمثل  الربح،  تحقيق 
وسال الرباط  جهة  جمهور  تمكين  في 
بتنشيط االستمتاع  من  وزعير  وزمور 
يليق الرفيع  المستوى  من  وفني  ثقافي
ويشكل المغربية.  وبالمملكة  بالعاصمة 
ـــن إيــقــاعــات ـــوازي ”م ــهــرجــان م
،2001 سنة منذ  العالم“، 
في عنه  محيد  ال  مــوعــدا 
الموسيقية ــســاحــة  ال
المغربية والدولية. ففي
نهاية ــع  وم ســنــة،  كــل 
تعيش مــايــو،  شــهــر 
ــاط ــرب الــعــاصــمــة ال
ــاع ألـــوان ــق عــلــى إي
منفتحة موسيقية 
ــحــاء أن ــى كــافــة عــل
برمجة بفضل  العالم، 

غنية ومتفردة.



} بريوت - أظهـــرت األبحاث أن التنويع في 
ممارسة التمارين الرياضية يحفز اجلسم على 
حرق املزيد من الوحدات احلرارية، ويســـاعد 

اجللد على مقاومة الترهل.
يقـــول العلمـــاء إن اجللد يتكـــون من عدة 
طبقات مبا فيهـــا طبقة دهنية، وعندما يحدث 
نقصان ســـريع فـــي الوزن فال ميكن للجســـم 
أن يبقـــى مشـــدودا ألن األدمي الظاهـــر (أو 

األدمـــة وهـــي الطبقـــة التـــي تغطي 
وهذا  فضفاضة.  تصبـــح  اجللد) 

أحـــد اآلثـــار اجلانبيـــة األكثر 
شـــيوعا بعد خســـارة الوزن 
مـــن  والتخلـــص  الكبيـــرة. 
الترهـــل صعـــب جـــدا، ولكن 
هناك بعـــض اخلطوات التي 

ميكن بواسطتها احلد من هذه 
املشكلة.

ينصـــح د. وايـــن ويســـتكوت، 
استشـــاري اللياقـــة البدنيـــة، باعتماد 

التنويع في التمارين الرياضية، بحيث يؤدي 
املـــرء بني 8 و10 متاريـــن مختلفة، الواحد تلو 
اآلخر دون توقف، وهذا يعني تشغيل عضالت 
مختلفـــة، ما يحـــول دون تعّود اجلســـم على 

نشاط واحد، ويجعله يبذل املزيد من اجلهد.
وتعتبر أســـهل طريقـــة للقيـــام بذلك هي 
التوجـــه إلـــى النـــادي الرياضي، وممارســـة 
التمارين على جميع اآلالت الرياضية بالتوالي، 
مبعـــدل 10 أو 15 حركـــة على كل آلـــة. ويؤكد 
اخلبراء أن تغيير روتـــني التمارين الرياضية 
كل أربعة أو ســـتة أسابيع، يحول دون الركود 
في حرق الوحدات احلرارية، فمن األفضل، بدل 

االكتفاء بالركض يوميا ميكن 

جتربة ركوب الدراجة أو الســـباحة واملراوحة 
بني هذه األنشطة بشكل متداول.

وأوضـــح األخصائيون أنه ميكن تقســـيم 
التمارين إلى جزأين، مدة كل واحد ثلث ساعة، 
عوض أداء نوع واحد طـــوال 40 دقيقة، حيث 
أن ســـرعة األيض في اجلسم تظل مرتفعة عدة 
ساعات بعد كل فترة رياضة، وهذا يعني حرق 

كمية أكبر من الوحدات احلرارية.
اجلســـم  ترهل  نســـبة  وتختلف 
اجللد  ومرونة  األعمار  باختالف 
الكيلوغرامات  وعدد  للشخص 
املفقـــودة ومدة احلمية، حيث 
أن احلميات الســـريعة التي 
تقلل الوزن في وقت قياســـي 
تسبب ترهل اجلسم أكثر من 
احلميـــات املتوازنة. ولذلك ال 
بد من احلرص على تناول كمية 
الســـعرات احلرارية املناسبة لفقد 
الـــوزن بشـــكل تدريجـــي وأن ال تتعدى 

نسبة تخفيف الوزن في األسبوع 0.5 كغم.
يقول أخصائي التغذية األميركي ج. بوير 
إن ســـبب الركود رمبا يعود إلى تباطؤ عملية 
األيض فـــي اجلســـم، لتتكيـــف وحتافظ على 
الكمية األصغر مـــن الوحدات احلرارية، ولكن 
هنـــاك بعض النصائح الغذائيـــة والرياضية، 
التي ميكـــن لتطبيقها أن يحـــول دون حدوث 
حالة الركود هـــذه، وتقتضي ضرورة احلفاظ 
على معدالت رشـــاقة اجلســـم بشـــكل أفضل، 
وهي اللجوء إلى عملية تســـجيل 
يقـــع  التـــي  األطعمـــة  كل 
بضعة  امتداد  على  تناولها 
أيـــام، للتمّكن من حســـاب 
مـــن  اليومـــي  اســـتهالكك 
الوحـــدات احلراريـــة، ثـــم 

حذف 500 منها.
 وتقول د. كاثي نوناس، 
الســـمنة  برامـــج  مديـــرة 
مستشفى  في  والسكري 
فـــي  جيـــزال  نـــورث 
نيويـــورك: إن الدهـــون 

تساعد على الشـــعور بالشبع، وإذا كنت تأكل 
دوما أطعمة فقيـــرة جدا من الدهون، فاألرجح 
أنك لن تشـــعر بالرضا، وســـتبدأ تدريجيا في 
تناول كميات أكبر من الطعام. ويشـــار إلى أن 
االنتظـــار فترات طويلة بني الوجبات ميكن أن 
يؤدي إلى شـــعور باجلوع الشديد، ويزيد من 
إمكانية إفراطك فـــي األكل فيما بعد. ولتفادي 
ذلـــك، يوصي اخلبـــراء بتناول ثـــالث وجبات 
علـــى األقل يوميـــا، حتتوي كل منهـــا على ما 
يتراوح بني 300 و500 وحدة حرارية، ثم تناول 
وجبة خفيفة (سناك) أو وجبتني بني 100 و150 
وحدة حرارية مثل الفاكهة أو اخلضار املقطعة 

أو اللنب خفيف الدسم.
ويوصي خبراء العـــالج الطبيعي وأطباء 
اجللـــد والتغذيـــة بتوخي جملة مـــن التدابير 
من شـــأنها املساعدة على تفادي الشكل البشع 
الـــذي يصبح عليـــه اجللد بعد حـــرق الدهون 
املتراكمة حتته. ومبا أن األمر في هذه املشكلة 
يتعلـــق بـــاألدمي الظاهر فـــإن تغذية البشـــرة 
هـــي مهمة جـــدا لزيـــادة مرونة اجللـــد، فبعد 
الوصول إلى الوزن املثالي، ينبغي اســـتخدام 
مرطب جيد وتقشـــير البشرة بانتظام. كما أن 
املاء يســـاهم في جتديد شـــباب األدمي الظاهر 
واالحتفاظ مبرونته الطبيعية. ومن املعلوم أن 

إبقاء اجللد صحي يســـاعد على تقويته بشكل 
طبيعي.

 ويشــــار إلــــى أن حمام امليــــاه املاحلة هو 
عالج آخــــر لتعزيز األدمة بعد فقــــدان الوزن، 
كمــــا ميكن وضع حوالــــي 200 غراما من امللح 
في املــــاء الدافئ ونقع اجلســــم وفــــرك اجللد 
للتخلص مــــن اخلاليا امليتة. هــــذا االحتكاك 
يــــؤدي أيضا إلــــى ارتخاء عضالت اجلســــم 
والتخلــــص من الســــموم مــــن األدمي الظاهر، 
مما يساعد على شد اجللد وجعله أكثر ثباتا. 
وأثنــــاء احلصة العادية مــــن التمارين ينصح 
األطباء بالقيام بتمارين القوة التي ستساعد 
علــــى التخلــــص مــــن الترهــــالت بعــــد فقدان 
الــــوزن، حيث أن برنامــــج تدريبي من متارين 
الوزن مبعدل 3 جلســــات في األسبوع يساعد 
علــــى تعزيز النســــيج حتــــت األدمــــة، وزيادة 

متاســــك العضالت ومــــن ثمة متاســــك اجللد 
الفضفاض املترهل. ويســــاعد تدليك املناطق 
املترهلة مبســــتحضرات خالية من التركيبات 
الكيميائية على زيــــادة مرونة األدمي الظاهر. 
كما أن هناك بعض العالجات العشبية الفعالة 
األخرى لتعزيــــز اجللد بعد فقدان الوزن وهي 
بروتني الصويا، خالصــــة اخلميرة وأقراص 
الســــبيرولينا، حيث أن تناول كمية مناســــبة 
من هذه املكمالت مع احلرص على أكل صحي 
يزيد من إنتــــاج اإليالســــتني والكوالجني في 

اجلسم.
وجتدر اإلشارة إلى أن املالذ األخير يتمثل 
في اجلراحة التجميلية التي تعمل على تعزيز 
اجللد بعد فقدان الــــوزن، خاصة عندما تكون 
هناك مضاعفات مثل تهيج اجللد أو العدوى. 
وفي معظم احلاالت، فإن اجلراحة التجميلية 
املعروفة باســــم ”رفع أو شــــد اجللــــد“ تعتبر 
ضروريــــة اللتقاط وتشــــديد اجللد الفضفاض 
في مناطق مختلفة من اجلســــم لتعزيز األدمي 

الظاهر واملعروف باسم براكيوبالستي.
وينبغــــي تكييف الغذاء أيضا للمســــاعدة 
على شد اجللد بعد فقدان الوزن، وذلك بتجنب 
األطعمــــة الدهنية والكربوهيــــدرات املصنعة 

والسكر املكرر.

تنويع الرياضات يخفف الترهالت بعد انخفاض الوزن
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لياقة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كشفت جملة من الدراســــــات أن من ينجحون في تخفيض أوزانهم يواجهون الحقا مشكلة 
ــــــزة حتته، وألنه يصعب  ــــــد بعد ذوبان الدهون املكتن ــــــي تطلق على ارتخاء اجلل الترهــــــل، الت
التخلص من هذه املعضلة تلقائيا، يشــــــدد األخصائيون على تنويع التمارين البدنية وجتنب 

الركود في ممارسة نفس األنشطة التي تصيب اجلسم بالكسل.

وضع خبراء التغذية قائمة باملأكوالت التي ينبغي تفاديها متاما قبل موعد النوم، ملا لذلك من 
أهمية في احلفاظ على اللياقة البدنية والوزن الصحي.

المترهلـــة  المناطـــق  تدليـــك 

مـــن  خاليـــة  بمســـتحضرات 

التركيبات الكيميائية يســـاعد 

على زيادة مرونة األديم الظاهر

 ◄

[ تعود الجسم على نشاط واحد يصيبه بالكسل [ شرب املاء يجعل الجلد رطبا ومشدودا

◄ أوضح املركز األملاني أن 
األشخاص، الذين ميارسون 

األنشطة احلركية بشكل قليل، ميكن 
أن يحددوا هدفا نصب أعينهم 

يتمثل في فقدان كيلوغرام شهريا. 
أما من ميارس الرياضة مبعدل 
يتراوح من مرتني إلى 3 مرات 

أسبوعيا، فيمكنه أن يحدد هدفا 
يتمثل في فقدان من كيلوغرام إلى 

كيلوغرامني شهريا.

◄ كشف خبراء أن مترين 
االهتزاز يحارب السلس البولي، 
وحذروا من ممارسته في صاالت 
األلعاب الرياضية، وإمنا على يد 

اختصاصي عالج طبيعي.

◄ شدد البروفيسور األملاني إنغو 
فروبوزه على أهمية إجراء متارين 

اإلحماء قبل ممارسة الرياضة، 
وذلك من أجل جتنب اإلصابات.

◄ أثبت باحثون من جامعة جون 
هوبكنز األميركية في دراسة أّن 

ممارسة الرياضة تصبح معدية بني 
احلبيبني. فإذا كان أحد الشريكني 
ميارس الرياضة، سيعمد الطرف 

اآلخر إلى ذلك تلقائيا.

◄ قالت اختصاصية الروماتيزم 
األملانية زيلكه تسينكه إن املواظبة 

على ممارسة الرياضة حتد من 
آالم الروماتيزم وتقلل من احتياج 

املرضى إلى األدوية. 

◄ أثبتت دراسة أملانية حديثة دور 
الغناء اجلماعي في تعديل املزاج، 

إلى جانب دوره في الترفيه عن 
النفس.

} لندن - بينت دراسات حديثة أن نوع الطعام 
املأكول خالل آخر وجبة في اليوم له تأثير على 
املجمـــوع العام لكتلة الدهون في اجلســـم، ألن 
اجلهاز الهضمي كغيره مـــن األجهزة يتراجع 
أداؤه خـــالل الليل. وكشـــف الباحثون أنه من 
األجدى تخفيف الضغط علـــى املعدة واختيار 
األطعمة بعناية تسمح لها بإمتام عملية الهضم 
كاملـــة دون انزعاج أو شـــوائب، فمن املعروف 
أن هنـــاك بعض األغذية التي تســـتوجب وقتا 
كبيرا لتهضم، باإلضافة إلى أنها تتطلب القيام 
ببعض األنشطة البدنية واحلركية لتتحول إلى 

طاقة بدل تشكلها في شكل دهون متراكمة.

وتعتبـــر املعكرونـــة من بـــني األكالت التي 
ينبغـــي جتنبهـــا، فهي مـــادة نشـــوية وتنتج 
الكثير من الطاقة وهـــي غنية بالكربوهيدرات 
السيئة التي تؤدي إلى انتشار الدهون وتعلي 

من مستوى السكر في الدم.
وتقول األبحاث إن تنـــاول األطعمة املليئة 
بالســـكر قبل النـــوم يســـبب الكوابيس وعليه 
يجدر تفـــادي تناول الســـكريات كاآليس كرمي 

واحللويات.
وتعتبـــر البطاطـــا املقلية عنصـــرا محمال 
بالكربوهيـــدرات والدهـــون واألطعمـــة املقلية 
تعتبـــر صعبة الهضم أو احلـــرق وحتتاج إلى 
مجهـــود مـــن املعدة مما يســـبب بعـــض اآلالم 

والتي من املمكن أن توقظك بالليل.
والهامبرغـــر يعتبـــر مـــن األطعمـــة التي 
تتســـبب في ارتفاع الســـكر في الـــدم أكثر من 
الكعك، وأيضا ميكن أن تســـبب بعض املشاكل 
أثنـــاء النـــوم، ألنها حتتوي علـــى عناصر من 

الصعب جدا هضمها بسبب الدهون املوجودة 
بداخلهـــا ناهيـــك عـــن التوابل الكثيـــرة التي 
حتتويها. والوجبات الســـريعة، عموما، ثقيلة 
جـــدا بالدهون، وهي جتعلك تشـــعر باخلمول 
عند االســـتيقاظ، فهي تأخذ وقتـــا كبيرا جدا 

أثناء النوم ومجهودا أكبر في عملية الهضم.
واحلبوب أيضا حتتـــوي على كمية عالية 
مـــن الســـكر والكربوهيـــدرات، فدائمـــا علينا 
احلفـــاظ علـــى االبتعاد عـــن الوجبـــات التي 
حتتوي على ذلك ألنها تسبب ارتفاع في ضغط 

الدم ونسبة السكر في الدم أيضا.
وحتتوي الشوكوالتة السوداء على الكثير 
من الكافيني، وفيها الكثير من املواد املنشـــطة 
مثـــل الثيوبرومني والتي ميكن أن جتعل دقات 
قلبك وكأنك في ســـباق للعدو وغالبا ما تسبب 
األرق وحتتـــاج وقتها إلبطاء معدل القلب لكي 

تنام.
إذا كنت مـــن محبي األطعمة التي حتتوي 
على التوابل فعليـــك التقليل منها أثناء الليل 
أو قبل النوم، فهي تتسبب في عسر الهضم، 

وهذا النوع من األطعمة يتســـبب أيضا في 
رفـــع درجة حرارة اجلســـم أثنـــاء النوم 
والتـــي ميكنها أن توقظك أو تعوقك عن 

النوم.
تعـــد اللحـــوم احلمـــراء مصدرا 
احليوانيـــة  للبروتينـــات  مهمـــا 
الضرورية لصحة اإلنســـان، إال أن 
تناولها يجـــب أن يتم خالل النهار 
إلفساح املجال أمام اجلسم لهضمها 
وتفكيكها وصرف كمية الســـعرات 

الكبيرة فيها.

وحتتوي اخلضـــروات على نســـبة عالية 
من األلياف غير قابلـــة للذوبان، والتي تعطي 
شـــعور بالشبع لفترة طويلة، ويعد هذا مثاليًا 
خالل النهار للذين يرغبـــون بإنقاص وزنهم، 
لكـــن يجب االمتنـــاع عن تناولهـــا خالل الليل 

بسبب البطء الشديد في عملية هضمها.
ويشـــار إلى أن اجلســـم يحتاج إلى وقت 
طويل لهضم البيتزا خالل النهار، ويزداد األمر 
صعوبة خالل الليل باإلضافة إلى أن املكونات 
الداخلـــة في تركيـــب البيتزا حتتوي نســـبة 
عالية مـــن احلموضة تزيد احتمـــال اإلصابة 

بحرقة املعدة. 

كما تسبب الكحول التعرق خالل الليل ومتنع 
من النوم املتواصـــل، باإلضافة إلى احتوائها 

على كمية كبيرة جدًا من السعرات احلرارية.
وينصـــح األطبـــاء باالمتنـــاع عـــن تناول 
الطعام ملدة ساعتني على األقل قبل التوجه إلى 
النوم. وتنصح خبيرة التغذية األملانية هايكه 
شامبورتســـكي موظفـــي الورديـــات الليليـــة 
بتنـــاول األطعمـــة اخلفيفة خـــالل عملهم مثل 
السلطة أو احلساء أو لنب الزبادي أو الفاكهة.

وأرجعت شامبورتســـكي أهميـــة االلتزام 
بذلـــك إلى أن اجلســـد يكون في حالة ســـكون 
خالل الليل وال ميكنه القيام بعملية الهضم إال 
بشكل بطيء. لذا فإذا تناول موظفو الورديات 
الليلية الوجبات الدســـمة خالل الليل، 
غالبا ما يؤدي ذلك إلى إصابتهم 
الهضـــم  فـــي  باضطرابـــات 

وزيادة الوزن.
اخلبيـــرة  وأكـــدت 
األملانيـــة علـــى ضرورة 
موظفـــو  يحـــرص  أن 
على  الليلية  الورديـــات 
تناول وجباتهم في مواعيد 
منتظمة، فبذلك لن تنخفض لديهم 
نســـبة الســـكر بالدم وســـيتمكنون أيضا من 

احلفاظ على قدرتهم على التركيز.
وعليه فإن من املثالي أن يتناولوا طبقا من 
احلساء الدافئ في منتصف الليل تقريبا، على 
أن يتناولوا بعد ذلك فيما بني الساعة الرابعة 
واخلامســـة إحدى الوجبات اخلفيفة كسلطة 

الفواكه مثال.
وتنصح خبيرة التغذيـــة األملانية موظفي 
الورديات الليلية بتناول شـــاي األعشـــاب أو 
احلليب الدافئ كي يتســـنى لهـــم التمتع بنوم 

هانئ بعد انتهاء الدوام.

قـــال باحثون إن أكل القليل من الدســـم أو الجنب والحليب الخالي 

من الدســـم قبل النوم يزود العضالت بالبروتينات بطيئة الهضم 

طوال الليل.

يـــرى األخصائيون أن االســـتحمام مدة طويلة فـــي حمام دافئ مع 

الحرص على توفير ظروف االسترخاء كالزيوت املعطرة واإلضاءة 

الخافتة يجدد حيوية الجسم.

يوصي األطباء بإضافة الكركم والزنجبيل للطعام ألنهما من 

النباتات القادرة على تحويل الجســـم الـــذي يعاني من زيادة 

الوزن إلى جسم ممشوق ورشيق.

فيها  ـــســـوداء  ال ــة  ــشــوكــوالت ال

الكثير من املواد املنشطة التي 

قلبك  دقـــات  تجعل  أن  يمكن 

وكأنك في سباق للعدو

◄

سكون  حالة  فــي  يكون  الجسد 

يمكنه  وال  الليل  ســاعــات  خــالل 

بنسق  إال  الهضم  بعملية  القيام 

أشد بطئا من النهار

◄

الخبراء ينصحون بتجربة معظم اآلالت الرياضية في نفس اليوم

الدهنيات مأكوالت محظورة قبل النوم للحفاظ على حيوية الجسد

مـــن الســـكر والكربوهيـــدرات، فدائمـــا علينا
احلفـــاظ علـــى االبتعاد عـــن الوجبـــات التي
حتتوي على ذلك ألنها تسبب ارتفاع في ضغط

الدم ونسبة السكر في الدم أيضا.
وحتتوي الشوكوالتة السوداء على الكثير
من الكافيني، وفيها الكثير من املواد املنشـــطة
مثـــل الثيوبرومني والتي ميكن أن جتعل دقات
قلبك وكأنك في ســـباق للعدو وغالبا ما تسبب
األرق وحتتـــاج وقتها إلبطاء معدل القلب لكي

تنام.
إذا كنت مـــن محبي األطعمة التي حتتوي
التوابل فعليـــك التقليل منها أثناء الليل على
أو قبل النوم، فهي تتسبب في عسر الهضم، 
وهذا النوع من األطعمة يتســـبب أيضا في
رفـــع درجة حرارة اجلســـم أثنـــاء النوم
والتـــي ميكنها أن توقظك أو تعوقك عن 

النوم.
تعـــد اللحـــوم احلمـــراء مصدرا 
احليوانيـــة للبروتينـــات  مهمـــا 
الضرورية لصحة اإلنســـان، إال أن
تناولها يجـــب أن يتم خالل النهار
إلفساح املجال أمام اجلسم لهضمها
وتفكيكها وصرف كمية الســـعرات

الكبيرة فيها.

عالية مـــن احلموضة تزيد احتمـــال اإلصابة
بحرقة املعدة. 

على كمية كبيرة جدا من
وينصـــح األطبـــاء
الطعام ملدة ساعتني على
النوم. وتنصح خبيرة 
شامبورتســـكي موظفـــ
بتنـــاول األطعمـــة اخلف
السلطة أو احلساء أو ل
وأرجعت شامبورتس
ي بذلـــك إلى أن اجلســـد
خالل الليل وال ميكنه ال
بشكل بطيء. لذا فإذا تن
الليلية الوجبات
غالبا ما يؤ
باضطر
وزياد

األ
أن
ال
تناو
منتظمة، فب
نســـبة الســـكر بالدم و
احلفاظ على قدرتهم على
وعليه فإن من املثالي
احلساء الدافئ في منتص
أن يتناولوا بعد ذلك في
واخلامســـة إحدى الوج

الفواكه مثال.
وتنصح خبيرة التغ
الورديات الليلية بتناول
احلليب الدافئ كي يتسـ
بعد انتهاء الدوام هانئ

التمارين على جميع اآلالت الرياضية بالتوالي، 
15 حركـــة على كل آلـــة. ويؤكد  مبعـــدل 10 أو
اخلبراء أن تغيير روتـــني التمارين الرياضية 
كل أربعة أو ســـتة أسابيع، يحول دون الركود 
في حرق الوحدات احلرارية، فمن األفضل، بدل 

االكتفاء بالركض يوميا ميكن 

حالة الركود هـــذه، وتقتضي ضرورة احلفاظ
بشـــكل أفضل، على معدالت رشـــاقة اجلســـم
وهي اللجوء إلى عملية تســـجيل
يقـــع التـــي  األطعمـــة  كل 
بضعة امتداد  على  تناولها 
أيـــام، للتمّكن من حســـاب
مـــن اليومـــي  اســـتهالكك 
الوحـــدات احلراريـــة، ثـــم

حذف 500 منها.
 وتقول د. كاثي نوناس،
الســـمنة برامـــج  مديـــرة 
مستشفى في  والسكري 
فـــي جيـــزال  نـــورث 
نيويـــورك: إن الدهـــون

4
 أو 5 أسابيع كافية 

كحد أقصى لنوع واحد 

من التمارين لتفادي 

الركود
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ميديا

 عمان تنظم قطاع اإلعالم اإللكتروني بتعزيز التشريعات
} مســقط – أنهى مؤمتر عمـــان األول لإلعالم 
اإللكتروني، أعماله مبشاركة حوالي 250 مشاركا 
مـــن مختلـــف اجلهـــات احلكوميـــة واخلاصة، 
وخرج بعدة توصيـــات، أهمها عقد مؤمتر ثان 
يناقش الشـــراكة بني القطاعني العام واخلاص 

في مجال اإلعالم اإللكتروني.
وشـــدد املؤمتر الذي أقيم في مســـقط خالل 
الفترة مـــن 22 وحتى 24 مـــارس اجلاري، على 
ضـــرورة إعداد تقييـــم علمي ومـــدروس لواقع 
اإلعالم اإللكتروني بالسلطنة، ومطالبة القائمني 
عليـــه بااللتزام بالعـــادات والتقاليـــد والثقافة 
املجتمعيـــة، وتنظيـــم العمـــل ما بـــني اإلعالم 
التقليدي واإللكتروني لضمان التنوع اإلعالمي 
املنشـــود، كما دعـــا املؤمتر إلـــى تنظيم عملية 
نشـــر املواقـــع اإللكترونيـــة األجنبيـــة بالبالد، 
وذلك حلماية الهوية الوطنية والقيم والعادات 

والثوابت املجتمعية العمانية وحفظها.
وأوصـــى املؤمتـــر مبراجعـــة التشـــريعات 
وإزالـــة التعـــارض بـــني النصـــوص وتوحيد 
القوانـــني املتعلقـــة باإلعـــالم اإللكترونـــي في 
قانون واحد، وأكد علـــى دور وزارة اإلعالم في 
مراجعة قانون املطبوعات والنشر في ما يخص 
اجلوانـــب اإلجرائيـــة، بحيـــث تكـــون صاحلة 
للصحافـــة اإللكترونيـــة واملنشـــآت اإلعالميـــة 
اإللكترونية، ونشر توعية مستمرة بالتشريعات 

اخلاصـــة باإلعـــالم اإللكترونـــي، حتتوي على 
عرض واف للحقوق والواجبات.

وأشـــار إلى أهمية إعادة النظر في عقوبات 
جرائـــم اإلعـــالم اإللكتروني وتنويعهـــا وعدم 
حصرها في عقوبة السجن، وإصدار تشريعات 
خاصة بصحـــف اإلعالم اإللكترونـــي وقنواته 
اإلذاعيـــة والتلفزيونية تتوازى مع تشـــريعات 

منصات التواصل االجتماعي.
وجـــاء في توصيـــات املؤمتـــر التأكيد على 
ضـــرورة إيجـــاد دور لإلعـــالم اإللكتروني في 
تعزيز املسؤولية االجتماعية والوطنية، وحول 
احللول املقترحة للتغلـــب على التحديات التي 
تواجه توظيف منصـــات التواصل االجتماعي 
فـــي خدمـــة املؤسســـات احلكوميـــة، وتوعية 
املؤسســـات بأهمية إنشاء حســـابات لها على 
مواقع التواصل االجتماعي وتعريف اجلمهور 
بهـــا، باإلضافـــة إلـــى زيـــادة املـــوارد املاليـــة 
املخصصة لدعم وتطوير هذه املواقع والقائمني 
ومعلنـــة  عليهـــا، وإجنـــاز سياســـة مكتوبـــة 

للمشاركة اإللكترونية.
أوصـــى املؤمتـــر  الفنيـــة  الناحيـــة  وفـــي 
باســـتخدام الروابـــط الفائقة فـــي داخل النص 
الصور  واســـتخدام  اإللكترونيـــة،  بالصفحـــة 
املتحركة والسيما في الصفحة الرئيسية جلعل 
املوقـــع أكثر حيوية وجاذبيـــة، كما دعا املؤمتر 

إلـــى تنظيم أرشـــيف الصحيفـــة وآلية البحث، 
بحيث يسهل على متابعيه والباحثني احلصول 
على املعلومات التي يريدونها، وحتديث املواقع 

بشكل حلظي واالستفادة من خاصية الفورية.
من جهته عبر علي بن راشد املطاعني رئيس 
شـــركة املســـتقبل املنظمة عن ارتياحه للنجاح 
الذي أثمره املؤمتر، ومتنى أن يكون فاحتة خير 
لإلعالم اإللكتروني، ملا ميثله كمستقبل لإلعالم، 
وما يشـــكله من خطورة إذا غابت التشـــريعات 
امللزمة، خصوصـــا ملا ميثله اإلعالم اإللكتروني 
كجزء أساسي من العملية اإلعالمية املعاصرة.

وشهدت اجللسة االفتتاحية للمؤمتر عرضا 
للتوجهـــات املســـتقبلية في عالـــم تكنولوجيا 
تقدمهـــا  املســـتقبل  واســـتقراء  املعلومـــات 
مايكروســـوفت وديجتيل ميديـــا باإلضافة إلى 
الشـــركة العمانية لالتصـــاالت (عمانتل)، وأكد 
عبداللـــه البحرانـــي خبيـــر تقنيـــة معلومـــات 
وإعالم إلكتروني أن اجللسة االفتتاحية شملت 
عدة فعاليات مثلت اســـتقراء ملســـتقبل اإلعالم 
اإللكترونـــي ومنصـــات التواصـــل االجتماعي 
مـــن كافـــة اجلوانـــب، حيـــث عرضـــت شـــركة 
مايكروســـوفت آخر ما توصل إلية خبرائها في 
مجال منصات التواصل االجتماعي (يامر) وهو 
عبـــارة عن منصة ملواقـــع التواصل االجتماعي 
احلكوميـــة  والهيئـــات  بالشـــركات  اخلاصـــة 

واخلاصـــة، كما عرضـــت مايكروســـوفت التي 
اســـتحوذت مؤخرا على شـــركة نوكيـــا إلنتاج 
الهواتف الذكية والنقالة مشاريعها املستقبلية 
خصوصـــا برنامج التشـــغيل ونـــدوز 10 الذي 
أكـــدت علـــى احتوائه علـــى ابتـــكارات جديدة 
خاصـــة مبنصـــات التواصـــل االجتماعي مثل 

فيس بوك وانستغرام وتويتر . 
اجلديـــر بالذكـــر أن هذا املؤمتـــر يأتي في 
إطار اجلهود املبذولـــة ملواكبة التطورات التي 
يشـــهدها اإلعالم اإللكتروني في العالم وأهمية 
االســـتفادة من هـــذا التطور وتأهيـــل الكوادر 
الوطنيـــة في هذا املجال الهـــام، كما يهدف إلى 
تعزيز الوعـــي بأهمية اإلعـــالم اإللكتروني في 
السلطنة وتطوير أقسامه وإداراته في اجلهات 
احلكومية واخلاصة، والتعريف بالتشـــريعات 
املنظمة له في الســـلطنة، واإلطالع على جتارب 
اآلخرين في إدارته وتنظيمه واالســـتفادة منها 

في تطوير التجربة.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دعت وزارة الدولة لشؤون املرأة 
العراقية، وسائل اإلعالم واإلعالميني 

والطالب كافة إلى املشاركة في جائزة 
منظمة املرأة العربية املخصصة 
ألفضل إنتاج إعالمي حول املرأة 

العربية، املعلن عنها من قبل منظمة 
املرأة العربية التابعة جلامعة الدول 

العربية.

◄ أعلنت هيئة اإلذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي) أنها أقالت جيرمي 

كالركسون، مقدم برنامج "توب غيير" 
بعد التحقيق بشأن مشادته مع أحد 

املنتجني.

◄ وافق مجلس النواب األردني 

على قرار جلنة التوجيه الوطني 
مبنح هيئة اإلعالم حق إغالق أي 

قناة فضائية أو محطة إذاعية غير 
مرخصة، وإيقاف بث مادة أو برنامج 

في حاالت استثنائية تضر باألمن 
الوطني أو السلم املجتمعي.

◄ ذكر سكان محليون أن تنظيم 
”داعش“ أعدم رميا بالرصاص صحفيا 

عراقيا يعمل حلساب قناة املوصلية 
الفضائية بعد اعتقاله منذ أغسطس 
املاضي بقرار من احملكمة الشرعية 

للتنظيم، ولم يتضح السبب وراء 
اعتقاله الصحفي وإعدامه.

◄ قالت منظمة (املادة ١٩) املدافعة عن 
الصحافة إن التهديدات والهجمات 
على الصحفيني مبا في ذلك القتل 

ارتفعت في أول عامني من حكم 
الرئيس املكسيكي إنريك بينينا نييتو 

مقارنة بفترة الرئيس السابق.

◄ ينظم مركز حماية وحرية 
الصحفيني في األردن ملتقى 

”إصالح اإلعالم في األردن … الواقع 
واملستقبل“ صباح السبت املقبل، وذلك 

ضمن أعمال مشروع تغيير إلصالح 
اإلعالم في األردن، واملمول من الوكالة 

.USAID األميركية للتنمية الدولية

باختصار

{الفرد أصبح شريكا في صنع الرسالة اإلعالمية من خالل وسائل 

التواصل االجتماعي، والشـــائعات مجهولة المصـــدر فيها بدأت 

تنتشر بشكل أصبح يشكل هوسا يوميا لمشتركيها}.

شيرين علي موسى
عضو هيئة تدريس في كلية اإلعالم بجامعة عجمان

{االنتهاكات ضـــد الصحفيين ارتفعت حدتها بعد انقســـام الليبيين 

إلى طرفين، وبســـبب ذلـــك أغلقت جل الصحف المحليـــة في البالد، 

ومعظم مكاتب القنوات غادرت البالد}.

معتز ونيس
صحفي ليبي

{إننـــا نعيش حالـــة انفالت إعالمي حيـــث أن الســـعي للربح دون 

ضوابط يتطلب عند البعض تسخين المضامين اإلعالمية حتى 

على حساب القواعد المهنية}.

معتز الدمرداش
إعالمي مصري

} الشك أن التطور املتسارع في أنظمة 
االتصاالت الرقمية لم يعد يتيح للنظام 

التقليدي للتلفزيون فرصة التقاط األنفاس 
سواء على صعيد البرمجة والبث والتغطيات 

أو على صعيد ما يقدم ويجتذب املشاهد، 
فاملساحة تضيق، مساحة املنافسة بني 

الفضائيات في جر املشاهد إليها.
اليوم املشاهد مدلل بحق، فبني يديه 

ما الحصر له من االختيارات إلشباع النهم 
املتواصل واملتجدد في مشاهدة املزيد أو 

ملالحقة املستحدثات.
في وسط هذا الواقع صار احلديث عن 

إدماج الشبكة العنكبوتية وأنظمة البث 
الفضائي ( الستااليت ) يتسع يوما بعد يوم 
بعد مراحل اإلدماج بني االثنني والتنقل من 

خالل مسارات الواي فاي بني طوفان الصور 
واالمتداد الواسع للقنوات الفضائية.

وبسبب احللول العملية التي يوفرها 
اإلنترنت في سهولة التلقي واجلانب العملي 

فيه واختصار الوقت واجلهد فإن احلاجة إلى 
وجود الواي فاي من خالل تغطية متواصلة 
وسرعة كافية صارت ملحة وحقيقية، ولهذا 
برزت التساؤالت حول كيفية تقريب املسافة 

بني الوسيطني وجعل أحدهما في خدمة 
اآلخر.

هذا التساؤل يواجه بوجود مساحات 
شاسعة ومدن كثيرة غير مغطاة بخدمة 

اإلنترنت وهذا يشكل عقبة أمام حتول العالم 
إلى قرية واي فاي تلفزيونية متكاملة كما تنبأ 

بذلك املتنبئون. من خالل ذلك البد من إيجاد 
بدائل صرنا نسمع عنها مبنح بلدان مينع 

فيها استخدام الشبكة العنكبوتية مسارات 
من خالل القمر الصناعي تتيح لها التشبيك 

على اإلنترنت، لكن هذا احلل مؤقت وال يتسع 
ليشمل مساحات أكبر، كما أنه ال يجيب 

عن األسئلة املستقبلية القائمة على إدماج 
الوسيطني. 

مؤخرا توصل باحثون إلى حل بديل وهو 
التقليدية التي  ببساطة العودة إلى ”االنتينا“ 

كانت تعتلي سطوح املنازل في املاضي لغرض 
استقبال البث األرضي، هذه األداة التي عدت 

في حكم املنقرضة من املمكن أن تستخدم  
لغرض تأسيس ما يسمونه ”غيمة الواي 

ويعدونها هي احلل األفضل   “wifi cloud فاي
واألكثر عملية، فعن طريق هذه ”االنتينا“ يتم 

تأمني احلصول على تغطية إنترنت كاملة 

متضمنة أيضا التغطيات التلفزية الفضائية 
على نطاق واسع.

ينطلق املعنيون من حقيقة صارت تتسع 
كل يوم وتتحول إلى ظاهرة، وخالصتها ما 

توصلت إليه صحيفة نيويورك تاميز في أحد 
استطالعاتها األخيرة على أن 1 من 3 من 

املشاهدين يختار مشاهدة برامجه املفضلة 
أونالين بدال من أي وسيلة أخرى كنظام 

الكابل أو طبق االستقبال.
وبعد هذا فإن التجارب في موضوع 
”غيمة الواي فاي“ تثبت أن تغطية هذه 

الغيمة املقترحة عن طريق ”انتينا“ االستقبال 
التقليدية القدمية من املمكن أن تصل إلى 
دائرة قطرها يصل إلى عشرة كيلومترات 

وبالتالي فإن هذه الغيمة تشمل أجهزة 
احلواسيب حيثما تواجد اإلنسان سواء في 

املنزل أو خارجه.

 الشاشات تحت سطوة  {الواي فاي}

طاهر علوان

علي بن راشد المطاعني:

اإلعالم اإللكتروني 

يشكل خطورة إذا غابت 

التشريعات الملزمة

} لندن - تشهد صناعة الصحف في الواليات 
املتحـــدة األميركيـــة تدهورا ملحوظـــا في ظّل 

تسارع التحول إلى عصر األخبار الرقمية. 
واختفت عشـــر صحـــف تاريخية متاما في 
الواليات املتحدة منذ 2007، باإلضافة إلى عدد 
كبير من اإلصدارات التي لم يتبق منها ســـوى 
شبح ما كانت عليه، حيث حتولت إلى صحيفة 
شهرية بدال من صحيفة أسبوعية أو مجانية.

وتتصدر الصحافة املطبوعة قائمة املجاالت 
واملهن الرئيسية بالواليات املتحدة األميركية، 
من حيـــث عدد العمال الذين فقـــدوا وظائفهم، 
ومتتد هذه األخبار السيئة حتى إلى بريطانيا 
حيث ّمت إلغـــاء ثلث الوظائـــف التحريرية في 

الصحف منذ 2001.
الغارديـــان البريطانية،  وحســـب صحيفة 
لم تعد أســـباب هذا االنخفاض مجهولة، فهي 
تتمثل أساسا في التحول املفاجئ من الطباعة 
إلى الرقمية، باإلضافة إلى الزيادة السريعة في 
مصادر املعلومات، والتغيرات في منط احلياة 
وعادات القراءة، وقبل كل شـــيء، كارثة انهيار 
األســـس التي تقوم عليها صناعـــة الصحافة، 
وهي اإلعالنـــات، مع ظهور مواقـــع على غرار 

كريغسليست وغومتري.
ويحلل ستيفان ساليسبري، الكاتب احلائز 
على جائزة الثقافة في فيالدلفيا انكوايرار منذ 
36 عاما، هذا الوضـــع بقوله ”تصنع الصحف 
حلمة اجتماعية بني أفـــراد املجتمع، وتعززها 
بنســـج هـــذا الرابط بخيـــوط مـــن املعلومات، 
وتذكيـــر النـــاس مبكانتهم احلقيقيـــة وكل ما 

يحتاجون إلى معرفته. 
ماذا يحـــدث إذن للمجتمـــع عندما ال يفقد 
أهميتـــه وتصبـــح املعلومات ببســـاطة فرصة 

إضافيـــة لتحقيـــق تســـويق مرتـــخ وإثبـــات 
الوجـــود فـــي الفضاء االفتراضـــي؟ من يراقب 
العمـــدة عندهـــا؟ ومجلس املدينـــة؟ ومختلف 
الـــوكاالت التنفيذية؟ واحملاكـــم؟ … لعل انهيار 
هذا النســـيج املدني هو بالفعـــل أخطر نتيجة 
لتدهـــور صناعـــة الصحـــف. ويبقـــى الناس 
العاديـــون الذيـــن يكافحـــون فـــي املدينة أبرز 
اخلاسرين، من حيث انعدام إدراكهم لألحداث، 
املتزايد لهذه املعلومات  حتى في ظل ’القصف‘ 

يوميا مبعدالت مذهلة“.
وميثل سالســـيبيري أحد املســـاهمني في 
مشروع املصور الصحفي ويل ستيسي، فعلى 
مدى خمس ســـنوات، منذ 2009، قام ستيســـي 
بتوثيق مكافحة وتراجع صحيفة ساليسبيري، 
الديلـــي انكوايـــرار، ثالـــث أقـــدم الناجني في 
أميركا، خـــالل تضررها من انخفاض املبيعات 
واإلفالس وخمسة تغييرات للملكية، واجلوالت 

املتكررة واملتواصلة لتخفيض عدد املوظفني.
شـــهد ستيســـي أثر هذه األحداث مباشرة 
وشـــخصيا، فوالده توم، شـــغل منصب رئيس 
حتريـــر صحيفة ديلـــي انكوايـــرار، في مكتب 
األخبـــار، ثم مكتـــب األخبار العامليـــة، ملدة 29 
عاما حتى ّمت إعفاؤه، بينما يتعافى من جراحة 
في القلب في 2011. لذلك تقف صور ستيســـي 
شـــاهدا ليس فقط على ســـرعة زوال أسطورية 
ثقافـــة غرفـــة األخبـــار ككّل، ولكـــن أيضا على 
نهاية قـــرن ونصف القرن في تاريـــخ العائلة، 
فجـــد جـــده كان مؤســـس بنســـلفانيا يـــورك 
ديســـباتش ورئيس حتريرها في 1876، وجده 
رئيـــس حترير صحيفة كول كرونيكل بألنتاون 
خالل الســـتينات من القرن العشرين. أما ويل 
ستيسي فهو آخر وريث يحمل، احلبر في دمه.
ســـيتم نشر الصور التي التقطها واملقاالت 
الصحفية التي ترافقها في إطار كتاب، الشـــهر 
املقبل، ولكـــن أوال في إطـــار صحيفة تكرميية 

حتمل االسم املميز لصحيفة انكوايرار.
نادرا ما يخجل الصحفيون، من ”اإلشادة“ 
بأعمالهم أو التعبير عن اســـتيائهم من تطور 
األمور أو ظلم احلياة، ولكن في هذه املناســـبة 

يبـــدو أن لهذه العواطف ما يبررها فيما يبدو. 
التقطت صور ستيســـي آخر جتليـــات طريقة 
العيش الفوضوية، املبدعة وســـريعة النســـق 
التي تخدم سكان فيالدلفيا بامتياز. وقد فازت 
االنكوايـــرار بـ20 جائـــزة بوليتزر صحفية في 
الفتـــرة التي متتد منـــذ 1972 عندما اســـتقال 
احملرر اإلخباري األسطوري جني روبرتس، من 
منصبـــه كرئيس حترير نيويـــورك تاميز حتى 
شغله منصب رئيس حترير صحيفة انكوايرار.
عندما غادر روبرتس االنكوايرار في 1990، 
كانت الصحيفة تشـــمل 700 موظـــف، وتتمتع 
بســـمعة مرموقة اكتســـبتها من محاســـبتها 
املســـتمرة للحكومـــة احملليـــة، باإلضافة إلى 
كشـــفها لقصص خارجية رئيسية وهامة. فقد 
كشـــفت صحيفة ديلي انكوايرار، على ســـبيل 
املثال، عـــن احلقيقة الكاملـــة وراء ”احلصار“ 
الـــذي فرضته منظمـــة الدول املصـــدرة للنفط 
(أوبـــك) فـــي 1973، والـــذي ســـبب الذعـــر في 

فيالدلفيـــا ومناطـــق أخرى، من خالل إرســـال 
صحفييها لدراســـة قوائم الشـــحن من شـــركة 
لويـــدز بلنـــدن واســـتجواب عمـــال امليناء في 

روتردام وجنوا.
 ُيقدم ستيســـي مشروعه من خالل اقتباس 
من خطاب الرئيس األميركي الســـابق، توماس 
جيفرســـون ”لـــو كان القرار يعود إلي، بشـــأن 
مـــا إذا كان يجب أن تكون لدينـــا حكومة دون 
صحـــف أو صحـــف دون حكومـــة، لـــن أتردد 

للحظة واحدة في تفضيل اخليار الثاني“.
ويعتقـــد ستيســـي أن أجـــزاء أخـــرى من 
املجتمع قـــد اســـتعملت قصة صحـــف املترو 
كطريقة للتنبؤ باملخاطر املســـتقبلية، إذ يقول 
”ميكن أن تســـمح لنـــا التكنولوجيـــا بتحقيق 
خطـــوات هامة مع زيادة الكفـــاءة واإلنتاجية، 
وتخفيـــض تكاليف اليد العاملة. نحن في أوج 
هذا التحول الكبير، وصناعة الصحف نفسها 

تقع في صدارة هذه العملية“.

ويقول ستيســـي ”كل ما فـــي األمر أنه، في 
فيالدلفيـــا، كل األنســـجة االجتماعيـــة، علـــى 
اختالفهـــا كانـــت تقـــرأ الصحيفة. فقـــد كانت 
املصـــدر الذي يســـتقي منه الفقـــراء معلومات 
عـــن األغنياء واملصدر الذي يقـــرأ فيه األثرياء 
عـــن الفقراء. كانـــت الصحيفة ُمتّثـــل اجلميع 
في املدينـــة وتقدم لهـــم معلومـــات ومتنحهم 
صوتـــا ميكن لهـــم أن يثقوا فيـــه. كانت هناك 
فتـــرة يقوم خاللها العشـــرات من األشـــخاص 
بقـــراءة كل قصة قبل الطباعـــة. هذا النوع من 
التكامل املؤسســـي في خطر“. أتساءل ما هي 
أنـــواع القصص الناجحة التـــي يقوم الدايلي 
انكوايرار بنشرها هذه األيام؟ يقترح ستيسي 
إجابة لذلك ”القصص التي حتصل على معظم 
الزيارات علـــى موقع philly.com هي القصص 
املتعلقة بالطقس، قصص املشـــاهير، وقصص 
اجلنس. أعتقد أن أفضلها ســـيكون قصة تدور 

حول احلياة اجلنسية ألحد املشاهير“.

[ ثالث أقدم الصحف الناجية شهدت نكسات حادة  [ انهيار النسيج المدني أخطر نتيجة لتدهور صناعة الصحف
الصحافة األميركية المطبوعة تسير إلى نهاية الطريق

االنخفاض الكبير في اإلعالنات من أهم األسس التي أدت لتدهور صناعة الصحافة

ــــــف الصحافة املطبوعة في الواليات املتحدة  التحــــــول املفاجئ من الورقية إلى الرقمية، كل
تغييرات جوهرية على صعيد احملتوى والقصص اإلخبارية، وأهمها خسارة عدد كبير من 

العاملني في هذا املجال لوظائفهم.

الصحافـــة املطبوعـــة تتصـــدر 

قائمة املهن الرئيسية بالواليات 

املتحـــدة من حيث عـــدد العمال 

الذين فقدوا وظائفهم

◄



} الرقــة (ســوريا) – احتـــل أنصـــار داعـــش 
الفضـــاء االفتراضـــي، مؤكديـــن أن وســـائل 
اإلعالم التابعة للتنظيم واملســـؤولة عن أبشع 
أنواع الدعايات ستبث قريبا ”أضخم فيديو“ 

لها على اإلطالق.
ويعتبر شارلي وينتر، وهو أحد الباحثني 
االستشـــارية  للجنـــة  التابعـــني  واخلبـــراء 
في مجـــال مكافحـــة التطرف ”كويليـــام“، أن 
الشـــائعات منتشـــرة بكثافة حاليا بني أنصار 
تنظيـــم داعـــش بشـــأن بـــّث املركـــز اإلعالمي 
ملؤسســـة الفرقـــان لفيديـــو جديد علـــى كافة 

وسائل التواصل االجتماعي.
وقـــد قامـــت مؤسســـة الفرقـــان بتوزيـــع 
مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو العنيفة 
التي تظهـــر جرائم بشـــعة وفظيعـــة أدانتها 
جماعات حقـــوق اإلنســـان وصنفتها كجرائم 
حرب على اإلنترنت، مبا في ذلك إعدام الطيار 
األردنـــي معاذ الكساســـبة حرقا في قفص من 

قبل اجلماعة املتطرفة.
ويقول وينتر في مقابلة صحفية نشـــرتها 
صحيفـــة ’ذي أنديبيدنـــت‘: ”يقـــوم األنصار 
العرب لتنظيم داعش بدعاية كبرى وحماسية 
لهـــذا الفيديو التي يقولون إنـــه ليس موجها 

لضعاف القلوب“.
ويضيف ”كما أنهم يصفون الدعاية بأنها 
أضخم من جميع البيانات الصحفية والصور 
والفيديوهات التي نشـــرتها مؤسسة الفرقان 
ســـابقا. ومتثل الفرقان املنفـــذ اإلعالمي الذي 

أنتج أبشع املقاطع حتى اآلن“.
تقـــول ”إنديبندانت“ إن احلســـابات التي 
بثت هذه األقوال ليســـت هي احلسابات التي 
تســـتخدمها مؤسســـة الفرقان لبـــث املقاطع 
اخلاصة بها، لذا تضع احتماال بأنه رمبا تكون 

مجرد شائعات، ال أساس لها من الصحة.
ولم تكن املصادر األولية لهذه الشائعات من 
بني تلك التي تصدر عادة مثل هذه املعلومات، 
لذلك من املمكن أال تكون هذه الشائعة حقيقية. 
ومع ذلك، فإن الثرثرة مســـتمرة بهذا الشـــأن 
على القنوات ووســـائل التواصل املعتادة منذ 

عدة ساعات“.
وقال العديد من أنصار داعش احلريصني 
علـــى بث هذا الفيديو في شـــكل آخر من أفالم 
الدعايـــة الطويلة، كـ“صليـــل الصوارم“ التي 
تتميز بإنتاج واســـع وتصفه وســـائل اإلعالم 

الغربية بـ“اإلرهاب احلي“.
وقد ادعى أحد الفيديوهات السابقة ألفالم 
”صليل الصوارم“ إظهار رهائن وهم يحفرون 
قبورهم بأيديهم، أو مذبحة اجلنود العراقيني 

في تكريت.
ويقـــول وينتـــر ”يبقـــى مضمـــون هـــذه 
الفيديوهات جتليا واضحا النغماس مفرط في 
العنـــف يتخلله أحيانا دليـــل على وجود عمل 
اجتماعي“. ويضيف: ”من املرّوع بشكل خاص 
أن نـــرى أنصار داعش حريصني بشـــدة على 

تكرار ذلك وهم نسخة من داعش“.

} باريــس – من متحف اللوفر في باريس إلى 
متحف اللوفر في أبوظبي، شارك ٢٠٠٠ متحف 
من ٥٨ بلدا فـــي مبادرة #أســـبوع_املتاحف 
(ميوزيـــوم ويك) التـــي أطلقها موقـــع تويتر 
للترويـــج للمؤسســـات الثقافية بـــني ٢٣ و٢٩ 

مارس اجلاري.
وبينمـــا فـــاض وســـم ”ميوزيـــوم ويك“ 
بالتغريـــدات من مختلف أنحـــاء العالم، كانت 
التحـــف واآلثار في ســـوريا والعـــراق ُتنَهب 
وتباع على موقع ”اي-باي“ وغيره من مواقع 
املـــزادات العلنيـــة العاملية، وأصابـــع االتهام 

تشير إلى تنظيم داعش.
كما ســـبقت االحتفال حادثة إرهابية على 
متحف بـــاردو، أعـــرق املتاحـــف العاملية، في 

تونس العاصمة. 
وأعـــادت تونـــس الثالثاء افتتـــاح متحف 
باردو في حفل رمزي بعد أسبوع على الهجوم 
الـــذي قتـــل خاللـــه ٢١ شـــخصا معظمهم من 

السياح.
واقتصر حفل االفتتاح على مئات املدعوين 
واإلعالميـــني. وأرجـــأ افتتـــاح املتحـــف أمام 
اجلمهور إلى يوم األحد املقبل ألسباب أمنية.

وأمـــام مقر املتحف جتّمع بعض الســـياح 
وحملوا الفتـــات كتب عليها بالفرنســـية ”أنا 
باردو“ ثم نشـــرت الصور بعد ذلك على موقع 

تويتر.
واغتنم مغردون عرب من العراق وســـوريا 
واليمن وغيرها الفرصة للتعريف مبأساة آثار 
شـــعوبهم التـــي تعاني من ويـــالت احلروب، 
داعني املجتمع الدولي إلى التحرك. كما عرض 

مغردون آخرون بفخر حضارات شعوبهم.
وشـــارك متحف اللوفر في أبوظبي، املقرر 
افتتاحـــه آخر هذا العام، فـــي املبادرة. وقالت 
حصـــة الظاهري، مديـــرة البرامج فـــي هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة ”بدأ متحف اللوفر 
في أبوظبي بتأسيس حضوره على اإلنترنت، 
قبيل االفتتاح الرســـمي، لتعزيـــز التفاعل مع 
اجلماهيـــر املســـتهدفة التي تشـــمل األجيال 

الشابة، وأهل دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ورواد املتاحـــف في جميـــع أنحـــاء العالم“. 
وأضافت ”إن املجتمع احمللي يود معرفة املزيد 
عن الفنون والثقافة، من خالل أنشطة شبكات 

التواصل االجتماعي“.
كما دعـــت هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار 
اجلمهـــور البحريني إلى املشـــاركة والتفاعل 
احلكايـــات  أجمـــل  لنشـــر  الهاشـــتاغ،  عبـــر 
والتجـــارب املتعلقة مبتحف البحرين الوطني 
ومتحـــف موقـــع قلعـــة البحرين الذي يشـــهد 
العديـــد من الفعاليـــات الثقافية واجلماهيرية 
التي ميكن مشـــاركتها مع مغردي العالم، ”كي 
يكون املغردون البحرينيون واملقيمون شركاء 
فـــي الترويـــج الثقافـــي والســـياحي للمملكة 
وســـفراء لتاريخهـــا عبـــر فضـــاء االفتراض 

املفتوح للعالم“، وفقا للهيئة.
ودورة العام ٢٠١٥ من أسبوع املتاحف هي 
الثانية من هـــذا القبيل، وهي عاملية ومجانية 
ومفتوحة للجميع. وستسجل بالكامل وحتفظ 
حتى العام ٢٠٣٥ في متحف في باريس، ”لتقدم 

لألجيال املقبلة“، وفق تويتر.
وفي العام ٢٠١٤، شارك أكثر من ٦٣٠ متحفا 
أوروبيا في الدورة األولى من أسبوع املتاحف 
التي مت في ســـياقها تـــداول أكثر من ٢٦٠ ألف 

تغريدة. 

 وكشـــفت خدمة التواصل االجتماعي أنه 
”من كواليس املعارض إلى األسرار والقصص 
الطريفـــة، سيتســـنى حملبـــي الفـــن والثقافة 
واملبتدئـــني في هـــذا املجال إشـــباع فضولهم 
طوال األســـبوع على الشبكة األجتماعية وفي 

املتاحف“.
وعليـــه خصص تويتر ســـبعة موضوعات 
مختلفـــة أليـــام أســـبوع املتاحـــف الســـبعة، 
مخصصـــا هاشـــتاغا محددا لكل يـــوم، حول 
املوضـــوع املطـــروح للنقاش وتبـــادل الصور 

واملواد الثقافية حوله.
اليـــوم األول االثنـــني، كان يوم األســـرار، 
بتوجيـــه الدعـــوة إلى القيمني علـــى املتاحف 
بجعـــل اجلمهـــور يكتشـــف احليـــاة الثقافية 
اليومية للمؤسســـات اخلاصة بهم، كواليسها 

.#secretsmw وأسرارها ضمن هاشتاغ
يـــوم  الثانـــي،  اليـــوم  تخصيـــص  ومت 
التـــذكارات، لدعـــوة اجلمهـــور إلى مشـــاركة 
ذكريات زياراته إلى املتاحف وصاالت العرض، 
عبـــر عـــرض صـــور وفيديـــو وأســـماء كتب 
وبطاقات معايدة، إلى جـانب توثيق اللحظات 

.SouvenirsMW# الهامة عـبر هاشتاغ
اليـــوم الثالـــث، األربعـــاء، ســـلط الضوء 
فيـــه علـــى عمـــارة املتحـــف عبـــر هاشـــتاغ 
(#ArchitectureMW) من خالل عرض قصص 

املبانـــي واحلدائـــق واألحياء، لتكـــون فرصة 
لتقدمي املؤسســـات مـــن زاوية أخـــرى. اليوم 
اخلميس، هو يوم اإللهام، باستخدام هاشتاغ 
inspirationmw#. ويبحث في احملتويات التي 
لهـــا عالقة بالتخصص، ومنهـــا الفن والعلوم 

والتاريخ واالثنوغرافيا.
إلـــى جانـــب ذلك، ســـيكون يـــوم اجلمعة 
.familyMW# مخصصا لألسرة عبر هاشتاغ
وســـيكون يوما الســـبت واألحـــد مخصصني 
لتشجيع املؤسســـات واملشرفني على املتاحف 
حلـــثِّ اجلمهور على االســـتفادة من العروض 
املتوفـــرة للزيـــارات العائليـــة، للمتاحـــف أو 
تلـــك التي تكون في اإلطار الـدراســـي، لتكـون 
ناجحـــة. وكذلـــك لتشـــجيعهم على مشـــاركة 
جتاربهم ومشـــاركة احملتـــوى املفضل لديهم 
من خـــالل صورة أو فيديو، إلـــى جانب دعوة 
الزائرين للمتاحف لصناعة مشهد، سواء كان 
وقفات أو ســـيلفي ومشـــاركته في تويتر عبر 

#poseMW هاشتاغ
وأثنى مغـــردون على املبـــادرة التويترية، 
مؤكديـــن أن العالـــم في حاجة إلـــى مبادرات 
من هـــذا القبيل تخـــرج احليـــاة الثقافية من 
إطارهـــا الضيق احملصور بفئـــة معينة غالبا، 
ووضعها في ســـياق التفاعلـية على الشبكات 

االجتماعية.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنليبياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Hadialamine 
العراق ســـنة ١٩٧٨ كان قد تطور 
كثانـــي دولـــة شـــرق اوســـطية 
بعـــد  متقدمـــة،  دولـــة  تصبـــح 
إسرائيل. بفائض نقد لدى البنك 

الدولي يقدر بـ١٤٠ مليار دوالر.
******

@mgsiraq   
ألنـــه العـــراق ألنـــه ندبـــة فـــي 
وجهنا األســـمر وزهرة في حقلنا 
األخضـــر فلن يخضـــع رددنا من 
بعد احلســـني هيهـــات وهيهاٌت 

إلرهابكم نركع.
******

@FAWATIM 
سيدة عراقية تخبز يوميا للقوات 
العراقيـــة التي حتـــارب اإلرهاب 
في العراق حتـــى يحس اجلنود 

بأنهم يأكلون من خبز أمهاتهم.
 ******

 @ekitbi 
ولو لـــم يتـــم تفكيـــك واضعاف 
العـــراق لتلتهمـــه إيـــران علـــى 
طبـــق مـــن ذهـــب مكافـــأة لهـــا 
علـــى مســـاعدتها ألميـــركا فـــي 
في  تأثيرها  لـــكان  أفغانســـتان، 

العراق صفرًا.
******

@eyad1949  
الصـــورة اآلتية من العراق ميكن 
اختصارها فـــي: اخليار الوحيد 
األســـوأ من ســـقوط مدن السّنة 
بأيدي داعش، هو حتريرها على 

يد احلشد الشعبي الشيعي.

@RTM40
#الجئون_في_ســـاحات_األمل 

حتى يعود الوطن!!
******

 @bashar__asad
الطبيب الشـــرعي فـــي مصر أرجع 
شـــيماء  الناشـــطة  وفـــاة  ســـبب 
الصبـــاغ إلى نحافتهـــا.. أيضا في 
ســـوريا أنا ال أقتل أحـــدا.. ارتفاع 

الكوليسترول هوما يقتلهم.
******

@mustafafahs
لم يعـــد احلديث عـــن جنيف ١ و٢ 
مجديا. الواقع السياســـي االن ان 
إطالق  واملطلـــوب  محتلة  ســـوريا 
حركـــة حترير وطني ســـوري ضد 

االحتالل اإليراني.
******

@wassilaoulmi
عندمـــا تـــرى أن امليليشـــيات قـــد 
حتولـــت الـــى دول.. والـــدول قـــد 
أصبحت ميليشيات.. فأهال وسهال 

بك في الوطن العربي.
******

@Shamii_free
هكـــذا يا ثورتي، يريـــدون اغتيالك 
باســـم اإلرهاب وأنت في حرب ضد 
إرهاب هم من صنعوه، ال إرهاب إال 

إرهابك أيها العالم املنافق.
******

@AlmazyonaZena
كانت سوريا وطنا للجميع والعرب 
تركوها تضيع فكيف يزهر الربيع!! 

لم تننب سوريا مخيمات جلوء.

@lindasyria 
رب رصاصة طائشـــة قتلت مسلما 
ورب فتوى (طائشة) قتلت املاليني.

******
@Nedal_147
الشيعية  لألحزاب  اإلرهاب  تبرير 
بأن ســـبقه إرهاب داعشي.. متاما 
كمن يقبل أن يكون حمارا ألنه في 
حظيرة حمير.. على اإلنســـان أن 

يكون إنسانا في أي ظرف.
******

@HsnFrhanALmalki
السياســـيني  احملللـــني  بعـــض 
العظام إذا عبد مذهبه واستبطن 
وشـــعر  حتليله  وفشـــل  بغضاءه 
بتفاهتـــه عوضـــا عـــن هـــذا كله 
بتكفير الشيعة! اقصد د. عبدالله 

النفيسي.
******

@AzzamAlDakhil
رغبة بزيـــادة انتاجيـــة املعلمات 
واالطمئنـــان علـــى أطفالهـــن فقد 
أصدرت قـــرارا بافتتاح حضانات 
فـــي الروضات ومـــدارس البنات 

احلكومية واألهلية واالجنبية.
******

@alfaisalrgad
مـــن جيب الصحـــوة درة مصونة 
جوهرة مكنونة حلوى مغلفة تنب 
مربوط! اي شي قابل (لالستهالك) 
املهم مو إنســـان عاقل حر ســـوي 

مستقل كامل األهلية.
******

@AymanKrayem
أغلب الذيـــن يدافعون عن قضايا 
ويجاهـــدون من أجـــل حقوق، لن 
يســـتفيدوا منهـــا شـــخصيا في 
حياتهم بل ســـيجني مـــن بعدهم 
ثمرة نضالهم.. ما أجمل نفوسهم.

@alarabonline
العرب اللندنية

@AlsaeedFajer 
التابعـــة  النبـــأ  قنـــاة  يقولـــون 
مليليشـــيات فجـــر ليبيـــا تبث من 
الكويت؟ وزيـــر اإلعالم عندك خبر 

أو أن من يبثها فوق القانون؟!
******

@aliwahida 
غالبيـــة اللبيـــني علـــى قناعـــة أن 
األزمـــة هي أزمة ســـلطة ومال في 
ليبيا وهي اذا نسبية! ولكن داعش 
وأتباعهـــا فقـــط ومـــن يدعمهمـــا 

يعتبرون أنها معركة وجودية.
******

@libyanwoman1   
يقطنون غـــرب البالد، ويترحمون 
على قتلة أبناء شـــرقها ويصلون 
ويتوعدون  الغائـــب  صالة  عليهم 

بالثأر بقتل األبرياء في قنواتهم!
******

@MousaAlomar  
في ليبيـــا كلهم محســـوبون على 
األمـــة الســـنية لكنهـــم يذبحـــون 

بعضهم بعضا.. ليه!؟
******

@nbenotman  
رسالة طريقتي في العقاب قرآنية؛ 
بأن  امليليشـــياوي  يتصور  عندما 
جرائمه في طي النسيان أفتحها.. 

ما فيش راحة يا روح ماما.
******

@fathi41487455   
التوافق الوطني في ليبيا سيكون 
مقدمـــة لتوافق عربـــي يعزز أمن 

اإلقليم ويبني جسور التعاون.

@Alkhayoun 
املنافقـــون وحدهـــم مـــن يريدون 
تبرئة قاتل كعلـــي عبدالله صالح 
ويصفونه برجل سلم ال جرم. في 
رقبة هذا الرجل دمـــاء أبرياء بل 

يتحمل وزبانيته هدم اليمن.
******

@najeebghallab 
التوحش االيراني يحرق ارضنا.. 
احلناجر،  القلـــوب  بلغـــت  اليوم 
واملقاومة الشـــعبية لن تتوقف اال 
في مـــران، أنها احلـــرب وال مفر، 

وعلى نفسه جنى احلوثي.
******

@mmmaltami
الزيود ليسوا حوثيون.. عرفناهم 
بيننـــا دهـــرًا كأقرب مـــا يكونون 
خامس فرق السنة. انها السياسة 

تستغل الفقر.
******

@alyemaniah  
صالـــح ال يهمه مبن يســـتعني ما 
يهمه هو املنصب والســـلطة ولو 
كان ذلـــك على حســـاب دماء أهل 
الســـنة ولو على حســـاب عقيدة 
ودين الشـــعب، هكذا هـــم الطغاة 

بال مبادئ!
******

@MBABM 
االغلبيـــة مـــع األســـف ال تـــدرك 
خطـــورة احلوثـــي فـــي اليمن ان 
وقعـــت اليمـــن فـــي يـــد احلوثي 
ســـوف ينحصـــر اخلليـــج في يد 
ايران (العراق، سوريا، و اليمن).

سوريا

دورة العام ٢٠١٥ من أسبوع املتاحف هي 
الثانية مــــــن نوعها، وهــــــي عاملية ومجانية 
بالكامل  وستســــــجل  للجميع.  ومفتوحــــــة 
وحتفظ حتى العــــــام ٢٠٣٥ في متحف في 
ــــــة"، وفق  ــــــس، "لتقــــــدم لألجيال املقبل باري

تويتر.

@0AoD9EoM  
مـــن  عـــددا  إن  تقـــول  مصـــادر 
القيـــادات السياســـية اإلخوانية 
فرت إلى تونس بعد إعادة اخلط 
اجلـــوي بـــني مطـــاري مصراتة 

وتونس... الفرح واتانا.
******

@jaouhar
ل نقطـــة في أي إســـتراتيجية  أَوّ
هي  اإلرهاب  ملكافحـــة  محترمـــة 
عزلـــه ودفعه الـــى زاوية تخرجه 
متاما مـــن املعادالت السياســـية 
واالجتماعية واالقتصادية، يعني 

إبعاده عن دائرة التأثير. 
******

@Aida_SAFI  
مـــن  تضـــرب  توميـــة  ســـنية 
شهداء  ســـوريا  إرهابيو  جديد:" 
ومجاهـــدون في ســـبيل الله" يا 
مدام بن تومية ارهابيني وشهداء 

= دونت ميكس.
******

@msaddak3  
الغـــاء ٣ آالف حجـــز نحو تونس 
ســـلمى الرقيق من املـــرأة األكثر 
تأثيـــرا إلى املرأة األكثر تأثرا في 
٢٠١٥ حكومة األعشاب الطبيعية.

******
 helajarraya@

احلببب الصيـــد: لقد بدات حملة 
تصفية األمن املوازي! ألم يقولوا 
ال يوجـــد مواز زمن يجده يأتيني 

به؟

اإلرهاب الداعشي من لوفر باريس إلى لوفر أبوظبي رحلة في الزمن عبر تويتر

في نسخة جديدة

تويتر خصص سبعة هاشتاغات مختلفة أليام أسبوع المتاحف  أخرجت الحياة الثقافية من إطارها الضيق

فعاليـــات المبـــادرة التويترية 

وتحفظ  بالكامـــل  ستســـجل 

حتـــى العـــام 2035 في متحف 

في باريس

◄

[ تويتر يقود حراكا ثقافيا مفتوحا للجميع

رفض القضاء الهندي اعتبار اإلهانات والشـــتائم التي قد يوجهها البعض عبر شـــبكات التواصل االجتماعي، جريمة تستوجب السجن. 

وأبطلت المحكمة العليا الهندية الثالثاء أحد أحكام القانون الذي ينص على سجن األفراد الذين ينشرون تعليقات تعتبر «مهينة} على 

اإلنترنت، في انتصار للمدافعين عن حرية التعبير. 



الخميس 2015/03/26 - السنة 37 العدد 209868

بات مصنع النسيج الخاص بصناعة الكوفية الفلسطينية مقصدا للسياح األجانب تحقيق

والرحـــالت املدرســـية، حيث يقدم معرضـــا خاصا بالكوفية وأشـــكالها، إلى جانب 

قطع تراثية أخرى للتعريف باملوروث الفلسطيني.

تصنـــع الكوفيـــة الفلســـطينية التي توضع عـــادة كغطاء للرأس، مـــن القماش 

املزخرف باللونني األبيض واألســـود، ولها عدة أســـماء محلية الحطة والشـــماغ 

وهي تعد رمز النضال الفلسطيني.

تعد آالت النســـيج بمصنع الحرباوي للكوفية الفلســـطينية أو {الحطة}

بمدينـــة الخليـــل، قديمـــة نوعا مـــا وبطيئة، إال أنها تســـد حاجة الســـوق 

الفلسطينية، كما تصدر منتجاتها إلى دول عربية أيضا.

قيس أبو سمرة

} ال يزال مصنع يتيم في فلسطين تأسس في 
العام 1961 في مدينة الخليل، يواصل صناعة 
الكوفية الفلســـطينية المعروفة باسم ”الحطة 
والتي تعد أبرز مالمح التراث  الفلســـطينية“ 

الفلسطيني.
ويقول عبدالعزيز الكركي البالغ من العمر 
61 عامـــا، بينما كان يتابع آالت النســـيج في 
المصنع، إن ”هـــذه الصناعة جزء من حياتي، 
كبرت معها، وافتخر بها كونها صناعة تراثية 

تحافظ على أهم رمز للشعب الفلسطيني“.
ويضيف الرجل قائـــال ”بدأنا بآلة واحدة 
وتطـــور المصنع حتى بات اليـــوم يعمل بـ15 

آلة، وسنبقى متواصلين“.
ويفخـــر الكركـــي بالكوفيـــة الفلســـطينية 
ويقول ”أشعر بالفخر عندما أشاهد ما نصنعه 
مزينـــا رؤوس الرجـــال والنســـاء، ويرتديـــه 

الشبان، لم أفكر يوما في ترك هذا العمل“.
ومصنـــع الحربـــاوي الوحيد فـــي الضفة 
الغربية الذي يصنع الكوفية، ويصدر منتجاته 

إلى السوق الفلسطيني وإلى دول عربية.
ويقول عبدالعظيـــم الحرباوي، أحد مالك 
المصنع ”تعمل آالت المصنع على مدار العام، 
ويزداد الطلب عليها في فصل الشـــتاء، موسم 
البـــرد، حيث يفضل الشـــبان ارتـــداء الكوفية 

على أعناقهم“.

ويضيف ”ال نصنع ســـوى الكوفية، ونصر 
على البقاء“.

وآالت النسيج بمصنع الحرباوي بحسب 
عبدالعظيـــم قديمة نوعا مـــا وبطيئة، إال أنها 
تسد حاجة السوق وتصدر منتجاتها إلى دول 

عربية.
الحربـــاوي أدخل إلـــى صناعـــة الكوفية 
الفلســـطينية التـــي تمتـــاز باللـــون األبيض 
والخطوط السوداء، ألوانا أخرى، يقول عنها 
”نصنـــع الكوفيـــة منذ عـــدة ســـنوات بألوان 
مختلفـــة منها األخضر واألحمـــر والبرتقالي، 
وكوفيـــة بألـــوان العلم الفلســـطيني، لتواكب 

العصر الحديث“.
ويلفت إلى أن ”الشـــبان يفضلون الكوفية 

ذات األلوان الجديدة“.
وتحتاج صناعة الكوفيـــة إلى متابعة من 
قبل العمال على  مدار الســـاعة، لتزويد اآلالت 
بالخيـــوط وتنقيـــب الزائـــدة منهـــا وتقطيع 
الكوفيـــة إلـــى أجزاء، قبـــل نقلها إلـــى معمل 
خاص لخياطـــة الجوانب،  وإضافة لمســـات 
جمالية ونهائية قبل عرضها للبيع، بحســـب 

الحرباوي.
ويقول ســـامر مشعل (22 عاما) أحد 

عمال المصنع، وهو يتابع عمل اآلالت 
”تبـــدو المهنـــة متعبة لمـــا تصدره 
اآلالت من أصـــوات، إال أنها ممتعة 

لمـــا تحتويـــه مـــن أهميـــة 

تراثية“. ويضيف الشاب الفلسطيني الذي بدأ 
عمله قبل نحو عامين بمصنع الحرباوي ”بت 

أشعر بأن هذه المهنة جزء من حياتي“.
وفـــي معمل خاص للخياطـــة تعمل نحو 7 
سيدات على خياطة جوانب الكوفية وتغليفها 

للبيع في األسواق.
تقول إحداهن وتدعـــى انتصار عمرو (49 
عاما) ”في البداية كان عملي هنا يمثل مصدر 
دخـــل ألســـرتي، حيث ال يعمـــل زوجي نتيجة 
مرض عضـــال، لكنه بات اليوم جزءا مهما من 
حياتي“. وتستطرد قائلة ”أنهي أعمال البيت 
وآتي هنا أجد الراحة والفخر، فهو عمل وهو 

مقاومة بتثبيت التراث الفلسطيني“.
وخصـــص الحربـــاوي معرضـــا خاصـــا 
لعرض الكوفية الفلســـطينية بأشـــكالها، إلى 
جانـــب قطع تراثيـــة أخرى، لعرضهـــا للزوار 
والســـياح، حيث يقول عبدالعظيم الحرباوي 
”بـــات المصنـــع مقصـــدا للســـياح األجانب، 

والرحالت المدرسية“.
من جانبـــه يقول الشـــاب إبراهيـــم جرار 
(21 عامـــا)، بينما يرتدي الكوفيـــة على عنقه 

”الكوفية رمز للقضية الفلسطينية“.
ويضيف ”إن كنت ببلد ما خارج فلســـطين 
وتريـــد أن تعـــرف بأنك فلســـطيني، فقط ارتد 

الكوفية“.
والكوفيـــة الفلســـطينية عبـــارة عن 
غطاء للـــرأس، مصنوع مـــن القماش 
ومزخرف باللون األبيض واألســـود، 
ولها عدة أســـماء محلية مثل الحطة 
الرئيـــس  اشـــتهر  وقـــد  والشـــماغ، 
الفلســـطيني الراحـــل ياســـر عرفات 
بارتدائه الكوفيـــة طيلة حياته، 
التـــي باتـــت رمـــزا للنضـــال 

الفلسطيني.

الحطة تصر على البقاء بأيد فلسطينية في مصنع النسيج بالخليل

مصنع الكوفية الفلسطينية التي تمتاز باللون األبيض والخطوط السوداء

يفضل الشبان الكوفية ذات األلوان الجديدة املواكبة للعصر

ــــــذ ٤٦ عاما واملســــــن الفلســــــطيني، عبدالعزيز الكركي ميضي يومــــــه بني ضجيج آالت  من
النسيج في مصنع احلرباوي للكوفية الفلسطينية ”احلطة“، مبدينة اخلليل، جنوبي الضفة 

الغربية.

الكوفية أو {الحطة} سفيرة فلسطين إلى العالم



صابر بليدي

} الجزائر - كشـــف الخبير وأســـتاذ القانون 
فـــي جامعة الجزائـــر نورالديـــن لمطاعي، أن 
بعـــض المـــواد المتعلقة بالطـــالق في قانون 
”الغمـــوض  يكتنفهـــا  الجزائـــري  األســـرة 
واإلبهام“ ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح، 
مما أدى إلى تعســـف أحد الزوجين في الكثير 
مـــن حاالت الطـــالق. وقال ”إن بعـــض المواد 
فـــي قانون األســـرة لم يحددها المشـــرع بدقة 
ووضـــوح، وهذا ما يجعلهـــا قابلة للتأويل أو 
إلى صدور أحكام قضائية غير سديدة خاصة 

تلك المتعلقة بعدة الطالق“.
وأضاف ”أن التعسف في الطالق الرجعي، 
أي الطـــالق الـــذي يمكـــن فيه للـــزوج إرجاع 
زوجتـــه قبـــل انقضـــاء العدة ال يتســـبب فيه 
النـــص القانوني في حد ذاتـــه، بقدر ما يرجع 
إلـــى تأويالته، عالوة علـــى وجود تناقض في 

بعض مواد الطالق في قانون األسرة“.
وذكر على ســـبيل المثال المـــادة 49 التي 
تنص على أن الطالق ال يثبت إال بحكم، يفهمها 
الكثيـــر على أن الطالق ال يقـــع إال بعد صدور 
الحكـــم القضائـــي، رغـــم أن المـــادة 48 تنص 
صراحـــة علـــى أن عقد الزواج يحـــل بالطالق 
الذي يتم بـــإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين 
أو بطلب من الزوجة، وحســـب هذه المادة فإن 
الطالق يقع بعد تصريح الزوج بذلك والعدالة 
تقوم فقط بتثبيته، ولكن االعتقاد بأن المحكمة 
هي التي تطلق طغى على الساحة حتى كاد أن 

يصبح مسّلما به.
وحســـب الخبيـــر لمطاعـــي، فـــإن أهمية 
التطبيق الســـليم للمادتيـــن 48 و49 تكمن في 

العـــدة، التي حددهـــا القانون بثالثة أشـــهر 
وما ينجر عنها من تبعات كالنفقة والمســـكن 
والميـــراث في حال وفاة أحـــد الزوجين وفي 
طلـــب الرجوع إلى مســـكن الزوجيـــة الذي ال 
يكون شـــرعيا إال قبل انقضاء العدة. ويقضي 
التشـــريع باســـتحقاق اإلرث، إذا توفـــي أحد 
الزوجيـــن قبل انقضـــاء مدة العـــدة، وهذا ما 

يبرز أهمية تحديد تاريخ بدايتها.
ويضيف ”أن المادة 132 من األحكام العامة 
لقانون األســـرة، التي تنص على أنه إذا توفي 
أحـــد الزوجين قبل صـــدور الحكم بالطالق أو 
كانـــت الوفاة في عدة الطالق اســـتحق الحي 
منهمـــا اإلرث، يجب إعـــادة صياغتهـــا ألنها 
تناقض نفســـها كـــون الحكم قد يصـــدر بعد 

أشهر عديدة من مضي العدة“.
ويقتـــرح أن تعوض كلمـــة (أو) بـ(و) حتى 
تصبـــح المادة ســـليمة أي أن يحـــق الميراث 
قبل صدور الحكـــم وكانت الوفاة قبل انقضاء 

العدة.
ويرى أســـتاذ القانون أن احتساب الطالق 
ابتداء من صدور حكم المحكمة بالطالق، الذي 
قد يكون بعد أشـــهر عديدة من تصريح الزوج 
بالطـــالق ورفعه لدعوى قضائيـــة لتثبيته، قد 
يكـــون له أيضـــا نتائج وخيمة علـــى المطلقة 
الزوج. وأوضح ”يحدث كثيرا  بحكم ”تعسف“ 
أن يطلب الزوج إلزام زوجته المطلقة بالرجوع 
إلـــى بيتـــه، في حيـــن تكـــون مـــدة عدتها قد 
انقضـــت، وإذا رفضت يطلب الزوج التعويض 
رغم أن ذلـــك ليس من حقـــه، وينطق القاضي 
بطالق النشوز وتبقى بذلك المطلقة طيلة مدة 

العدة في حكم غير المطلقة.
وتابع ”المادة 50 من نفس القانون تحتاج 
أيضـــا إلى إعـــادة صياغة، علمـــا أنها تقضي 
بأن من راجـــع زوجته أثنـــاء محاولة الصلح 
ال يحتاج إلـــى عقد جديد، ومـــن راجعها بعد 
صـــدور الحكم بالطالق يحتاج إلى عقد جديد. 
وبالتالي فهي تناقض مواد أخرى ألنه بمرور 
العدة ال يمكن إعادة الزوجة، وأن حكم العدالة 
قد يصدر بعد أشـــهر عديدة تتجاوز األشـــهر 

الثالثـــة التي تلـــي تصريح الـــزوج بالطالق، 
ومنه فإن الرجوع بعـــد انقضاء العدة يحتاج 

إلى عقد جديد“.
ولتجاوز الكثير من المشـــاكل الناجمة عن 
تأخير مـــدة تثبيت العدالـــة وإصدارها لحكم 
الطـــالق، فإن الخبيـــر القانونـــي يقترح على 
المشّرع إضافة مادة قانونية يفرض من خاللها 
تقييد دعاوى الطالق ألول جلسة من األسبوع 
الذي رفعت فيه الدعوى، وتعديل المادة 49 بما 
يمنـــع صدور الحكم بالطالق قبل انقضاء مدة 
العدة. كمـــا أن المادة 58 تحتاج إلى توضيح، 
إذ تقضـــي بأن تعتد المطلقة ثالثة أشـــهر من 
تاريـــخ التصريح بالطالق، وقـــد يفهم من ذلك 
أن التصريـــح هـــو الحكـــم القضائـــي، وعلى 

المشـــرع أن يوضح ذلك، بإضافة كلمة واحدة 
هي الزوج، أي تصريح الزوج بالطالق حسب 

نفس المختص.
وأكد األســـتاذ والخبير القانوني لمطاعي 
أن الكثيـــر من المحامين هـــم الذين ينصحون 
وكيالتهـــن بالخلـــع بـــدل التطليـــق، بســـبب 
التعقيـــدات التي قد تنجر عن إثبات الســـبب 
الـــذي غالبـــا مـــا ينكره الـــزوج لكـــي ال يدفع 
واضحـــا  الســـبب  كان  إذا  إال  التعويـــض، 

كارتكاب الزوج لجريمة.
وأضـــاف ”الطالق بدون ســـبب من الرجل 
هو تعســـف في حق المرأة، ولكن المشـــرع ال 
يمكـــن له منعه، بل يطلب تعويضا عن الضرر، 
ألنـــه من غير الممكن إجبـــار أحد على العيش 

مـــع امـــرأة ال رغبة لـــه فيها، ونفـــس الوضع 
صالح للمرأة، ولذلك أعطاها المشرع حقها في 
الخلع. وأشـــار إلى أن قانون األسرة ال يوضح 
كثيرا مســـألة الخلع، وال يتطرق مثال إلى عدة 

المرأة التي تخلع نفسها“.

} هانوفــر (ألمانيــا) - يقـــول اوفـــه هارتمان 
”كل االعتـــداءات الجنســـية العنيفـــة تكـــون 
نتاج تراكمات مســـبقة في شخصية المعتدي 
وغريزته الجنســـية“، حيث أنه ال يخطر فجأة 
على تفكير أي رجل مســـالم أن يغتصب امرأة 
تســـير بمفردهـــا في شـــارع مظلـــم، ويعتقد 
الطبيـــب النفســـي األلمانـــي المتخصص في 
األمراض النفسية الجنسية أنه يستطيع منع 
جرائم االغتصـــاب. ويريد بدء برنامج عالجي 
للرجال الذيـــن يعانون من خياالت عنيفة دون 
الكشف عن هويتهم وبدون تكلفة في كلية طب 

هانوفر في ألمانيا.
ويقـــول هارتمان ”كل جريمة نســـتطيع أن 
نمنعهـــا هي شـــيء إيجابي“. فهـــذه الجرائم 

ال تكون فقط مســـألة حيـــاة أو موت في أغلب 
األحيـــان، بـــل أن الضحايـــا يعانـــون طـــوال 

حياتهم من عواقب االغتصاب.
منذ ثالث ســـنوات قدمت كلية طب هانوفر 
برنامجـــا عالجيـــا للرجال الذيـــن يعانون من 
شـــهوة جنســـية تجاه األطفـــال، ويتصل هذا 
البرنامج بشـــبكة في مختلف أنحـــاء ألمانيا 
تعمـــل تحت شـــعار ”ال تكن صانـــع ضحايا“. 
وتعتمـــد فكرة البرنامج علـــى أن تعليم هؤالء 
الرجال كيفية كبح جماح أنفسهم أكثر فاعلية 

من التهديد بالعقاب.
وســـوف يتبع البرنامـــج العالجي الجديد 
نفس المسار لمنع جرائم االعتداء على النساء 
البالغات. ويضيف هارتمان ”جاء إلينا الشاب 

وقال:”هذه التخيـــالت تعذبني، لماذا ال توجد 
وســـيلة لعالجي؟ لماذا تساعدون فقط األفراد 

الذين لديهم ميول جنسية تجاه األطفال؟“.
وفي عام 2013 جرى تســـجيل 7408 حاالت 
اغتصاب لدى الشـــرطة في ألمانيا، وبحســـب 
منظمة ”أرض النســـاء“ فـــإن واحدة من كل 7 
نساء في ألمانيا سوف تواجه في وقت أو آخر 
جريمة اغتصاب أو محاولة اغتصاب أو إكراه 
جنســـي. وفي أغلب الحـــاالت يأتي العنف من 

زوج المرأة أو شريكها السابق.
ويختم هارتمان األستاذ بكلية طب هانوفر 
قائال إن دوافع االغتصاب تكون الســـتعراض 
القـــوة أو االنتقـــام أو الغضـــب أو الكراهية 

األساسية تجاه النساء.
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◄ أظهرت دراسة أملانية حديثة مت 
نشرها أن املدارس األملانية تعاني من 
قصور في ”ثقافة الترحاب“ املوجهة 

لألطفال ذوي األصول املهاجرة وكذلك 
في تقييمهم.

◄ أكدت باحثة فلسطينية أن الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي أدى إلى 

تكريس مظاهر العنف وتعدد أساليبه 
في املدارس الفلسطينية حتى أصبح 

ظاهرة تؤرق التربويني أكثر من 
غيرهم.

◄ طّور علماء من سريالنكا طريقة 
جديدة وبسيطة لطهي األرز، ميكن أن 
تخفض عدد السعرات احلرارية التي 

ميتصها اجلسم من تناوله، بنسبة 
60 باملئة، ما يقلل معدالت السمنة 

في البلدان التي تعتمد على األرز في 
أنظمتها الغذائية.

◄ أثبتت دراسة أن املخ ال يتوقف عن 
العمل أثناء النوم، بل ميكن للنائم 
أن يقوم بترتيب الكلمات بطريقة 
صحيحة وإجراء بعض العمليات 

احلسابية أثناء حالة السبات.

◄ حذرت دراسة من أن النمو 
السكاني املطرد ميكن أن يتسبب في 
زيادة الطلب على املياه، إذا استمرت 
مستويات االستهالك احلالية لتندر 
االحتياطيات بحلول منتصف القرن 

احلالي، إال أنها لن تكون املرة األولى 
التي يحدث فيها ذلك.

◄ توصلت دراسة بريطانية، إلى 
أنه على الرغم من أن امللل شعور 

غير سار، إال أنه يحفز على اإلبداع. 
وشددت على أنه ينبغي على اآلباء 

السماح ألبنائهم بخوض جتربة امللل 
حتى يتمكنوا من تعلم ابتكار الترفيه 

اخلاص بهم.

باختصار

[ نصوص قائمة فتحت أبواب التعسف في الطالق [ ترك المجال للتأويل يؤدي إلى أحكام غير سليمة
عاد الجدل للساحة اإلعالمية والسياسية بسبب الخلفيات الفكرية واأليديولوجية المعروفة، 
مع دعوة الرئيس بوتفليقة الحكومة في الثامن من مارس الجاري، بمناسبة االحتفال بعيد 
المرأة، إلعادة النظر في قانون األسرة، لكن مختصين وقانونيين طرحوا الملف من زاوية 
مختلفة أملتها وضعية األســــــرة الجزائرية والمعطيات التي أفرزتها األرقام، ال سيما تلك 

المتعلقة بتفشي ظاهرة الطالق.

موضة

األزياء القديمة 

تعود من جديد

بعض المواد في قانون األسرة لم يحددها المشرع بدقة ووضوح ما يجعلها قابلة للتأويل

 ثغرات تكتنف قانون األسرة في الجزائر

أوصت مجلة «األسرة} األملانية اآلباء بأال يمطروا أبناءهم باألسئلة 

حول تفاصيل يومهم الدراسي بمجرد عودتهم إلى املنزل، إذا لم 

تكن لديهم الرغبة في التحدث من تلقاء  أنفسهم.

تنصح الدراســـات بإغالق جميـــع األجهزة اإللكترونيـــة قبل النوم  

واالستماع إلى املوسيقي، فضال عن الحصول على حمام تستخدم 

فيه الزيوت املعطرة مثل الالفندر للمساعدة على النوم.

أكـــد الخبـــراء أن مزيـــج عصيـــر اللفـــت والســـلق والخـــس والخيار 

والليمـــون والبقدونـــس والزنجبيـــل والكمثـــرى، ملـــيء بمضادات 

األكسدة واملعادن وطريقة رائعة لتنشيط الجسم  في الصباح.

الطالق بدون ســـبب من الرجل 

هـــو تعســـف في حـــق المـــرأة، 

ولكن المشرع ال يمكن له منعه، 

بل يطلب تعويضا عن الضرر

◄

التعســـف في الطـــالق الرجعي، 

ال يتســـبب فيه النـــص القانوني 

في حـــد ذاته، بقدر مـــا يرجع إلى 

تأويالته

◄

وشـــك  علـــى  القديمـــة  الموضـــة   {
العـــام  المتســـوقين  علـــى  تحـــط  أن 
الجـــاري. امتـــألت مجموعـــات الربيع 
والصيـــف بالفعل بإطـــالالت قديمة في 
شـــكل فســـاتين مطبوع عليهـــا أزهار 
وبلـــوزات  الشارلســـتون  والســـراويل 
وقمصـــان (تشـــيرتات) مســـتوحاة من 
الثقافات العرقية. تأثـــرت دور تصميم 
”ايتـــرو“  مثـــل  المالبـــس 
و”دري فان  و”بوتشـــي“ 
بأنماط  بشـــدة  نوتـــن“ 
واتجاهـــات ســـبعينات 
حتى  الماضـــي.  القـــرن 
أن القبقـــاب عادت 

مجددا.
وقامت 
المجموعات 
الجديدة 
الخاصة 
بالمصممين 
”دونا كاران“ 
و”التوزارا“ 
و”ميو ميو“ 
على طلة 
الخمسينات 
الكالسيكية. 
ونقل 
مصممو 
السوق 
الواسع 
هذه 
األنماط 
إلى 
أبرز 
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هل يمنع اإلرشاد النفسي للرجال جرائم االغتصاب

} كثيرا ما تساءلت بيني وبين نفسي عن 
سبب غيرة النساء من بعضهن وعدائهن 

لبعضهن وفقدانهن الثقة في بعضهن 
وتشتتهن ومشاكلهن التي ال تنتهي والتي 

يستعملها البعض ضدهن لمزيد من 
التشتيت والتفكيك.

من الذي زرع فينا نحن معشر النساء 
كل هذا العداء لبعضنا البعض؟ ومن قال 

إن مشاعر مثل الغيرة والحسد متأصلة في 
عالقة المرأة بنظيرتها المرأة؟

ال شك أن موروثنا الديني والحضاري 
المبني على تعدد الزوجات ومخادع الحريم 

والجواري وتنافسهن على رجل واحد، من 
أهم األسباب التي أّصلت لهذا العداء في 

تركيبة المرأة النفسية، حتى صارت صفة 
شبه ثابتة، وال شك أن المعاملة غير العادلة 

التي قوبلت بها المرأة في مجتمعاتنا، 
وعاملي التهميش واإلقصاء، لها أيضا 
دور في ترسيخ مشاعر سلبية كهذه في 

دواخلها.
أحيانا أقول المرأة بود ومحبة، إنها 

جميلة أو إنها مشرقة ومشعة ومذهلة، 
وأرى حجم تفاجئها، من مالحظتي أو 

أواجه برد من رجل يقف جانبها: لماذا كل 
هذا اإلطراء المرأة؟

كأن المرأة ليس من حقها أن تعجب 
بامرأة مثلها، وتلحظ جمالها وتثني عليه 

أو كأن المرأة، التي تفعل ذلك، تتزلف وتقلل 
من نفسها أمام امرأة تنافسها أو كأنها 

ترفع من شأن غريم، وتتذلل لعدو.
لماذا نستسلم لمشاعر مثل الغيرة 
والحسد والتنافس ونحن قادرات على 

التغلب عليها وتجاوزها إلى عالقة سليمة 
ومتكافئة مع بعضنا البعض؟

لقد حان الوقت لنرد، نحن النساء، 
اتهامات هامشية في حقنا، يطلقها البعض 
جزافا، كأنها حقائق ثابتة، فالمرأة ليست 

غيورة بطبعها، وال تحقد على نظيراتها من 
النساء وال تكيد لهن وال تشي بهن وليست 
ضعيفة وليست تابعة وليست أقل ذكاء أو 

دينا.
كما نتعامل مع جمال الرجل وذكائه 
وتفوقه، يجب أن نتعامل مع المرأة، وال 
نخفي إعجابنا بها، بل يجب أن نمنحها 

اهتماما أكبر، وال نتردد في الثناء عليها. 
هذا ما نفعله لنا ومن أجلنا، نحن أولى 

بهذه الرحمة، لنرفع من معنويات كسرها 
تاريخ طويل من االستعباد، والحقتها 

قوانين قمعية ودساتير على مر العقود، 
ونعلي من نفسية قبعت في غياهب التخلف 

والتهميش، فيما يشبه العالج واليد 
الحانية. روت لي واحدة من صديقاتي 

أنها اكتشفت عالقة تربط زوجها بامرأة 
شابة، فما كان منها إال أن تواصلت معها، 

وتقربت، حتى صارتا صديقتين، يجمعهما 
حب رجل واحد، قالت لها بثقة ومحبة: إما 
أن تتركيه أو أتركه. هل نرتب ذلك وديا أو 

ندخل معركة من أجله، ليس فيها سالح، وال 
دماء، وال مكيدة وال شر، معركة انتظار ليس 
أكثر، لحين يحسم أمر قلبه ويحدد وجهته؟ 

فاختارتا الحل الثاني.
أحببن بعضكن، وأطرين على بعضكن، 

وارفعن من شأن بعضكن، وتعاملن مع 
بعضكن بحب ومودة، وال تتركن رجال 

يفرقكن أو يضرب الواحدة باألخرى، فمن 
هذا الباب دخل كل من أراد بنا شرا، ومنه 

استعبدنا لسنوات. وليكن هذا الباب مقفال 
والؤكن لبنات جنسكن أوال وقبل أي شيء. 

هذه ليست دعوة لتعصب آخر أو لنوع 
جديد من التمييز، بقدر ما هي انتصار 

لألضعف ومصالحة ورد اعتبار.

لمياء المقدم

{

االنتصار لألضعف

أسرة

ايتـــرو مثـــل  المالبـــس 
و”دري فان  و”بوتشـــي“ 
بأنماط  بشـــدة  نوتـــن“ 
واتجاهـــات ســـبعينات 
حتى  الماضـــي.  القـــرن 
أن القبقـــاب عادت 

مجددا.
وقامت 
المجموعات 
الجديدة 
الخاصة 
بالمصممين 
”دونا كاران“

و”التوزارا“ 
و”ميو ميو“ 
طلة  على
الخمسينات 
الكالسيكية. 
ونقل 
مصممو 
السوق 
الواسع 
هذه 
األنماط 
إلى 
أبرز 
شوارع 
األزياء .
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◄ عاد مدرب املنتخب املغربي 
لكرة القدم، بادو الزاكي، ليثني 

على القائد السابق ملنتخب األسود 
احلسني خرجة، بعدما وجه له دعوة 

حضور ودية األوروغواي السبت 
املقبل.

◄ أعرب أحمد أيوب، املدرب العام 
لفريق األهلي املصري، عن إعجابه 
باملستوى الفني الذي يقدمه فريق 

املغرب التطواني، موضحا أنه 
املنافس األقرب ملواجهة األهلي 

في دور الـ١٦ لبطولة دوري أبطال 
أفريقيا.

◄ قرر األرجنتيني هيكتور كوبر، 
املدير الفني ملنتخب مصر، استبعاد 
أحمد فتحي العب أم صالل القطري 

من املعسكر بعد أن أثبتت األشعة 
التي أجراها إصابته بتمزق عضلي.

◄ عبر محترف هرتا برلني األملاني، 
أنيس بن حتيرة، عن سعادته 

بالعودة إلى املنتخب التونسي 
وارتداء القميص رقم ١٠ لنسور 

قرطاج من جديد. يذكر أن بن حتيرة 
تخلف في آخر حلظة عن نهائيات 

كأس أمم أفريقيا العام ٢٠١٥.

◄ عاودت إدارة مولودية العلمة 
املنافس في دوري احملترفني 

اجلزائري لكرة القدم، ربط 
اتصاالتها مع مدرب الفريق السابق 

الفرنسي جيل أكورسي للعودة 
إلى تدريب الفريق خلفا للجزائري 

عزالدين آيت جودي املقال.

◄ اعتبر العب نادي الشرطة 
واملنتخب العراقي، علي بهجت أنه 
حان الوقت لتكرار إجناز املكسيك 
١٩٨٦، عندما وصل منتخب أسود 

الرافدين إلى نهائيات كأس العالم 
للمرة األولى في تاريخه.

النمر فالكاو يقود كتيبة كولومبيا في مواجهة البحرين
[ الجزائر في مواجهة قوية مع قطر وعمان تستضيف ماليزيا

} ميامي - قال العب التنس األسباني رافائيل 
نادال وصيف بطل املوســـم املاضي إنه يشعر 
بقدرتـــه على خوض مباراتـــه األولى في دورة 
ميامي، ثاني دورات األلف نقطة للماسترز في 

كرة املضرب. 
وأكـــد نـــادال الـــذي تعـــرض لإلصابة في 
التدريبات ”في البداية اعتقدت بأن املشـــاركة 
فـــي الدورة انتهت بالنســـبة إلـــي، ولكن اآلن 
أعتقد أنني سأكون قادرا على اللعب. ال أشعر 
باأللم على الرغم من أنني متكنت من التدريب. 

ولكنني لم أبحث عن تسديد ضربات قوية“. 
وأضاف العب التنس األسباني الذي خرج 
من ربع نهائي دورة إنديان ويلز، أولى دورات 
املاســـترز على يد الكندي ميلـــوش راونيتش 
”ال أعرف كيف ســـتكون احلال عندما سأحاول 
بلـــوغ 100 ٪ فـــي مســـتواي، ولكننـــي واثـــق 
وسأكون جاهزا“. ويبدأ نادال مشواره يوم غد 
اجلمعة مبواجهة مواطنه نيكوالس املاغرو أو 

األوكراني سيرغي ستاخوفسكي.
وقـــال نـــادال املصنـــف الثالـــث عامليا إنه 
ســـيعمل بجدية من أجـــل االســـتعداد لبداية 
مشـــاركته في بطولة ميامي لألســـاتذة. وهو 
يخضع حاليا للعـــالج والتأهيل بعد اإلصابة 

التـــي تعرض لها في الكاحل خالل مشـــاركته 
فـــي التدريبات هذا األســـبوع. واعترف نادال 
املصنف الثاني للبطولة بأنه ما زال يعاني من 
اإلصابة في الكاحل، وقال ”أشعر باأللم كما أن 
حتركاتي تبدو محدودة نسبيا“. ولكنه خاض 
تدريبا ملدة 90 دقيقة مما جعله يشعر بإمكانية 
املشـــاركة في البطولة احلاليـــة. وقال ”أود أن 
أكون مســـتعدا للمنافسة. ال أود الضغط بقوة 

في هذا االجتاه“.
وبدا متفائال باملشـــاركة فـــي هذه البطولة 
التي أحرز لقبها في 2007 و2009 و2013 وخسر 
مباراتها النهائية في العام املاضي. وقال ”أثق 
في أنني سأصبح جاهزا.. أعتقد أنني سأكون 
جاهزا للمشـــاركة في البطولة احلالية“. ومن 

املؤكد اآلن أنه سيخوض مباراته غدا اجلمعة 
ولكن ال يبدو من املؤكد متاما املســـتوى الذي 

سيظهر عليه. 
وقال نـــادال ”إنها بطولة مهمة بالنســـبة 
إلـــي.. أمتنى أن أســـتطيع التـــدرب قليال وأن 

أتدرب بشكل أكبر اليوم“. 
ويشـــعر نادال، الذي حرمتـــه اإلصابة من 
معظم فعاليات املوســـم املاضي، أن مســـتواه 
حتســـن كثيرا خالل الشـــهر ونصف الشـــهر 
املاضيـــني، حيـــث تـــوج بلقب البطولـــة التي 
شـــارك فيها على املالعب الرملية باألرجنتني. 
وهـــو يحـــرص علـــى االرتقاء مبســـتواه قبل 
موســـم املالعب الرملية املفضل بالنسبة إليه 
ويسعى للتخلص متاما من آثار الهزمية أمام 
الكندي ميلوش راونيتش األسبوع املاضي في 

دور الثمانية لبطولة إنديان ويلز لألساتذة.
من جانبه أكد طونـــي نادال، مدرب نادال، 
أن (رافـــا) بات قريبا من العودة إلى مســـتواه 

املعهود. 
وأوضح ”نادال قريب مما يحتاجه لتقدمي 
بطولـــة جيدة، رغـــم أنك دائما مـــا تعاني من 
شـــكوك بعد اخلســـائر، ولكـــن كنقطة انطالق 
إنديـــان ويلز جيدة للغاية، وأنا ســـعيد بأداء 

املصنف الثالث خاللها“. 
وأعرب طوني عن تفاؤله ليس فقط ببطولة 
ميامي، وإمنا مبوسم األراضي الترابية، الذي 
يدافـــع فيه نادال عن لقب روالن غاروس، ثاني 
بطوالت الغراند ســـالم األربع الكبرى. وأردف 
”رافائيل لعب في إنديـــان ويلز بصورة أفضل 
مقارنـــة بباقي العـــام، كان قريبا مـــن التأهل 
لنصف النهائي، رمبا افتقر للثقة التي أمتنى 

أن يستعيدها انطالقا من ميامي“. 
ومنذ بداية املوسم احلالي، لم يظهر نادال 
بالصـــورة املرجوة، حيث خســـر فـــي بطولة 
أبوظبي االســـتعراضية أمام البريطاني آندي 
مـــوراي، قبـــل أن يحقق فوزا غيـــر مقنع على 

السويسري ستانيسالس فافرينكا.
بعدها خســـر في أول أدوار بطولة الدوحة 
أمـــام األملاني مايـــكل بيرير وأمام التشـــيكي 
توماس بيرديتـــش في ربع نهائي أســـتراليا 
املفتوحة، التي لم يقدم فيها أداء جيدا. وبحثا 
عـــن الثقـــة، قرر نادال املشـــاركة فـــي ريو دي 
جانيرو وبوينوس أيـــرس اللتني تقامان على 

املالعب الترابية. نادال يؤكد أنه سيعود إلى الواجهة بقوة

للبطولة  الثاني  املصنف  نادال 

بمستواه  االرتــقــاء  على  يحرص 

الرملية  املــالعــب  مــوســم  قبل 

املفضل بالنسبة إليه

◄

رياضة

نادال يتمسك باألمل ويعلن جاهزيته لبطولة ميامي

«االتحاد يســـير في الطريق الصحيح، هذا املوسم فريقي في حالة 

بنـــاء جيل جديد والعميد يتقدم بشـــكل تصاعـــدي نحو املقدمة. 

االتحاد رقم واحد بني كبار الكرة السعودية».

إبراهيم البلوي 
رئيس نادي االحتاد السعودي

«أنـــا املســـؤول األول واألخير عـــن أي قرار اتخذتـــه داخل املغرب 

الفاســـي، كان ال بد من أن أقحم عناصر على حســـاب أخرى بسبب 

تراجع األداء أو لرؤية فنية».

رشيد الطاوسي 
مدرب نادي املغرب الفاسي

«عقدت جلســـة مع بعض املســـؤولني في أودينيـــزي، وأبدت إدارة 

النـــادي اإليطالي رغبتها في ضم رمضان صبحي، العب فريق األهلي 

الصاعد». 

وائل جمعة 
مدير الكرة بالنادي األهلي املصري

متفرقات

باختصار

} المنامــة - ينزل منتخـــب كولومبيا مبعظم 
جنومـــه وفـــي مقدمتهـــم مهاجم مانشســـتر 
يونايتد اإلنكليزي راداميل فالكاو ضيفا ثقيال 
على نظيره البحرينـــي في مباراة دولية ودية 
لكرة القدم اليوم اخلميس على ملعب البحرين 
الوطني بالرفاع. وكان املنتخب الكولومبي قد 
وصل إلى البحرين قبل أيام وضمت تشكيلته 
أغلـــب جنومه وهـــم فضال عن فالـــكاو، العب 
تشيلســـي اإلنكليزي خوان كوادرادو وحارس 
أرســـنال اإلنكليزي ديفيد أوســـبينا ومهاجم 

أشبيلية األسباني كارلوس باكا.
وال يقدم فالـــكاو وكوادرادو عروضا جيدة 
في الفترة احلالية، فاألول يغيب عن التشكيلة 
األساسية ملدرب مانشستر يونايتد، الهولندي 
لويـــس فان غال، والثاني لم ينســـجم بعد مع 
فريقه اجلديد تشيلسي الذي انضم إلى صفوفه 
مطلع العام من فيورنتينا اإليطالي. لكن العب 
وسط ريال مدريد األسباني جيميس رودريغيز 
الذي تألق في مونديال البرازيل 2014 سيكون 
أبرز الغائبني عن املبـــاراة. ويغيب رودريغيز 

عن فريقه منذ أسابيع بداعي اإلصابة. 
وتدرب املنتخب الكولومبي يومني متتاليني 
علـــى ملعـــب مدينـــة خليفة الرياضية وســـط 
حضور جماهيـــري من عشـــاق جنومه الذين 
يلعبون فـــي الدوريات األوروبية. واســـتدعى 
مدرب كولومبيا األرجنتيني خوسيه بيكرمان 
24 العبا خلوض معسكر تدريبي في غرب آسيا 
ملواجهة منتخبي البحرين في املنامة ومنتخب 
الكويت في العاصمـــة اإلماراتية أبوظبي في 
30 من الشـــهر اجلاري استعدادا للمشاركة في 
بطولـــة كأس أميركا اجلنوبيـــة (كوبا أميركا) 

بتشيلي من 11 يونيو حتى 4 يوليو املقبلني.
من جانبه، اســـتعد منتخـــب البحرين عبر 
معسكر داخلي واســـتدعى مدربه مرجان عيد 
22 العبـــا خلـــوض املباراة هم: محمد الســـيد 
جعفر وعبدالله عمر وعبدالوهاب علي وصالح 

عبداحلميـــد ووليد احليـــام وعبداللـــه عبدو 
(احملرق)، حمد الدوسري وسعد العامر وأحمد 
جعفـــر وضياء ســـعيد وأحمد ميرزا وراشـــد 
احلوطي (الرفاع)، فيصـــل أبودهوم وعبدالله 
جناحي وعبداللـــه الهزاع وأحمـــد عبدالنبي 
(الرفـــاع الشـــرقي)، أشـــرف وحيد وعيســـى 
وعبدالوهاب املالود (احلد)،  موسى (املنامة)، 
وسامي احلسيني (البسيتني)، وجيسي جون 
(مســـيمير القطري) وفوزي عايش (الســـيلية 

القطري).
من ناحية أخرى يخوض املنتخب القطري 
مبـــاراة وديـــة قوية مع نظيـــره اجلزائري في 
بدايـــة اســـتعداداته خلوض تصفيـــات كأس 
ويدخـــل   .2019 آســـيا  وكأس   2018 العالـــم 
املنتخـــب القطـــري املبـــاراة في ظـــل غيابات 
كثيرة لالعبيه األساســـيني بســـبب اإلصابات 
أبرزهم احلارس قاســـم برهان وثالثي الدفاع 
بالل محمد وإبراهيم ماجد واملهدي علي، إلى 
جانب إراحة املدرب اجلزائري جمال بلماضي 
للمهاجـــم حســـن الهيدوس بســـبب اإلرهاق، 
واعتـــزال املهاجـــم مشـــعل عبداللـــه دوليـــا. 
واضطـــر بلماضي إلى اختيـــار قائمة جديدة 
ضمت للمرة األولى حارس مرمى خلويا كلود 
أمـــني، والعب وســـط أم صالل ناصـــر خلفان، 
إلى جانب إعادة العبي الوســـط محمد كسوال 

وحسني شـــهاب واملهاجم يوســـف أحمد. في 
املقابـــل، فـــإن املنتخب اجلزائـــري وصل إلى 
الدوحة بكامل جنومه مع احملترفني في األندية 
األوروبية. ويلعـــب املنتخب اجلزائري مباراة 
ودية ثانية في الدوحة مع نظيره العماني في 
30 من الشهر اجلاري، في حني تلتقي قطر مع 

سلوفينيا بالدوحة أيضا. 
وكان من املقرر إقامة املباراة في ســـبتمبر 
املاضـــي باجلزائـــر، لكنهـــا تأجلت النشـــغال 
منتخـــب اجلزائر بتصفيـــات أفريقيا. ويعرف 
مدرب منتخب اجلزائر، الفرنســـي كريستيان 
غوركـــوف، الكـــرة القطرية جيـــدا، حيث كان 
مدربـــا للغرافة فـــي 2003. ويتضمـــن برنامج 
إعداد منتخب قطر للتصفيات املزدوجة لكأس 
العالم وكأس آســـيا معسكرا في بريطانيا بني 
24 مايـــو و4 يونيـــو يخوض فيـــه مباراتني، 

إحداهما مع منتخب ايرلندا الشمالية.
ويلتقـــي منتخب عمـــان نظيـــره املاليزي 
فـــي مباراة دوليـــة ودية في مســـقط في إطار 
اســـتعدادات املنتخبني للتصفيات اآلســـيوية 
املؤهلـــة ملونديـــال 2018 وكأس آســـيا 2019. 
وهي املباراة األولـــى التي يخوضها املنتخب 
العمانـــي بعـــد مشـــاركته في نهائيـــات كأس 
آســـيا التي أقيمت في أســـتراليا مطلع العام، 
وســـيخوض جتربـــة ثانيـــة أيضا فـــي الـ31 

من الشـــهر اجلـــاري مع منتخـــب اجلزائر في 
الدوحـــة. ويتقابـــل منتخبا األردن وســـوريا 
علـــى ملعب امللـــك عبدالله الثانـــي بعمان في 
إطـــار اســـتعداداتهما لالســـتحقاقات املقبلة 
وفـــي مقدمتهـــا التصفيات املزدوجـــة املؤهلة 
إلـــى نهائيات كأس آســـيا 2019 فـــي اإلمارات 
وكأس العالـــم 2018 في روســـيا. ويخوض كل 
من املنتخبـــني مباراة ودية ثانيـــة أيضا قبل 
نهاية الشـــهر اجلاري، حيـــث يلتقي منتخب 
النشـــامى مـــع نظيره الســـعودي فـــي الدمام 
واملنتخب السوري مع نظيره الطاجيكستاني 

يوم الثالثاء املقبل. 
ويأمـــل املنتخبان في حتســـني تصنيفهما 
الدولـــي بعـــد تراجـــع األردن ألول مـــرة منذ 
ســـنوات إلى املركز 101، وســـوريا إلى املركز 
152 عامليا. وستكون مواجهة اليوم هي األولى 
ملنتخب األردن بعد كبوته مطلع العام اجلاري 
فـــي نهائيـــات كأس آســـيا بأســـتراليا التي 
أطاحت باملدرب اإلنكليزي ويلكينز. ويشـــرف 
األردنـــي أحمد عبدالقادر على تدريب املنتخب 
حاليـــا. ويؤكـــد عبدالقـــادر أنـــه يتطلـــع إلى 
مباراتي ســـوريا والسعودية إلعادة الثقة إلى 
الالعبـــني، معربا عن ثقتـــه بتحقيق نتيجتني 
مثاليتني حتســـنان صورة الكرة األردنية التي 

اهتزت مؤخرا.

ــــــات العربية لقاءات  تخــــــوض بعض املنتخب
ــــــة فــــــي إطــــــار االســــــتعدادات  ــــــة ودي دولي
لالســــــتحقاقات القادمــــــة، لعــــــل أبرزهــــــا 
ــــــني املنتخب البحريني  املواجهــــــة املرتقبة ب
وضيفه منتخــــــب كولومبيا، إلى جانب لقاء 

منتخب اجلزائر بنظيره القطري.

منتخب كولومبيا يتسلح بفالكاو رغم تراجع مستواه

◄ سيكون مهدي علي مبوجب العقد 
اجلديد حالة استثنائية في كرة القدم 

اإلماراتية التي لم تشهد استمرار أحد 
مدربي املنتخب في عمله ملدة تصل 

إلى ست سنوات متتالية. وقال يوسف 
السركال رئيس االحتاد اإلماراتي ”مهدي 
علي هو الشريك األساسي في اإلجنازات 

التي حققها املنتخب طوال الفترة 
املاضية، هو يعرف كل صغيرة وكبيرة عن 

تشكيلته وينعم باستقرار منوذجي كان 
له األثر الواضح في اجلانب 

الفني، لذلك فإن جتديد 
الثقة فيه كان من األمور 

الطبيعية“. من جهته، رفع 
مهدي علي سقف طموحات 

منتخب اإلمارات في 
املرحلة املقبلة وأكد 
أنها ”لن تكون 

أقل من التأهل 
إلى كأس 

العالم 2018“.

◄ نفى التونسي نبيل معلول مدرب 
املنتخب الكويتي لكرة القدم، ما تردد 

مؤخرا بشأن رفضه اللعب أمام املنتخب 
الكولومبي. وأضاف معلول ”ليس من 

املنطقي أن أرفض اللعب مع ثالث العالم، 
وليس من املنطقي أيضا، أن أرفض ثم 
أوافق، لذلك فما تردد بشأن 

الرفض ال ميت للحقيقة 
بصلة“. يذكر أن األزرق 

الكويتي سيواجه املنتخب 
الكولومبي يوم 30 من الشهر 

احلالي، في أبوظبي ضمن 
استعداداته خلوض تصفيات 

آسيا املؤهلة لكأس العالم 
2018 في روسيا. وتابع ”أنا 
صاحب القرار الفني األول 
واألخير داخل الفريق، 

وأرفض متاما أن 
يكون هناك وصي 

علي“.

◄ أكد مهاجم نادي ليون ثاني الدوري 
الفرنسي نبيل فقير أن قراره اللعب مع 

منتخب فرنسا هو نهائي. وقال ”قبل 
اتخاذ قراري (باللعب ضمن منتخب 

فرنسا) فكرت كثيرا، لكن القرار نهائي 
وهذا واضح جدا“. وكان فقير الذي تألق 

هذا املوسم مع ليون، قد أعلن 
في 10 مارس املاضي أنه اختار 

فرنسا للدفاع عن ألوانها بدال 
من اجلزائر بعد عدة أيام على 

أخبار متناقضة حول هذا 
املوضوع. واستدعى 
ديدييه ديشامب فقير 

للمرة األولى ليكون 
ضمن تشكيلة من 

23 العبا للمباراتني 
الدوليتني الوديتني 
ضد البرازيل اليوم 
اخلميس والدمنارك 

يوم األحد املقبل.

له األثر الواضح
الفني، لذلك ف
الثقة فيه كا
الطبيعية“.
مهدي علي
منتخب اإلم
املرحلة
أنه
أ

ون، قد أعلن 
ضي أنه اختار 
ألوانها بدال
عدة أيام على

حول هذا 
عى 
فقير
ون 

ني 
ني

وم 
رك 

أوافق، لذلك
الرفض ال
بصلة“. ي
الكويتي
الكولومبي
احلالي، في
استعدادات
آسيا املؤ
2018 في
صاحب
واأل

ع

مباراتي  إلى  يتطلع  عبدالقادر 

سوريا والسعودية إلعادة الثقة 

صــورة  وتحسني  الالعبني،  إلــى 

الكرة األردنية التي اهتزت مؤخرا

◄

◄ يتطلع السائق البريطاني لويس 
هاميلتون حامل لقب بطولة العالم 

لسباقات سيارات فورموال1، إلى جتديد 
عقده مع فريقه مرسيدس بحلول سباق 

اجلائزة الكبرى املاليزي األحد املقبل. 
وقال هاميلتون ”األمر اآلن بيد احملامني 

لذا آمل أن يتم االنتهاء منه قبل نهاية 
األسبوع“. وانضم هاميلتون 

(30 عاما) إلى مرسيدس 
في 2012 بعقد ميتد لثالثة 
أعوام قادما من مكالرين. 

وتوج هاميلتون 
بثاني لقب له في 
بطولة العالم في 

العام املاضي، 
كما أنه استهل 

مشواره في املوسم 
احلالي بالفوز بلقب 

سباق جائزة أستراليا 
الكبرى في 15 مارس 

اجلاري.

◄ تعافى داالس مافريكس سريعا من آثار 
هزمية قاسية على ملعب فينكس صنز 

بفوزه 101-94 على سان انطونيو سبيرز 
حامل اللقب في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. وبعد هزميتني متتاليتني 
رفع مافريكس رصيده إلى 45 فوزا في 72 

مباراة هذا املوسم، بينما خسر سبيرز 
للمرة األولى بعد ثالثة 

انتصارات متتالية. وكان 
ريك كارليسل مدرب 

مافريكس انتقد فريقه بعد 
الهزمية أمام صنز 

واتهم الالعبني 
بعدم القدرة 

على املنافسة 
في أعلى 

املستويات 
طوال الوقت 

بعد الفوز تسع مرات 
فقط في 17 لقاء منذ 

مباراة كل النجوم.

ي ه بل ه
ضم هاميلتون 

مرسيدس 
ميتد لثالثة 
 مكالرين. 
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} بــراغ - أعـــرب حـــارس مرمـــى تشيلســـي 
اإلنكليزي ومنتخب تشـــيكيا لكـــرة القدم بيتر 
تشـــيك، عن رغبتـــه في االنتقـــال إلى صفوف 
فريق آخر في فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة 
من أجل اللعب أساســـيا في أفق املشاركة في 

نهائيات كأس أوروبا عام 2016. 
وقال تشـــيك الذي فقد مكانه أساســـيا في 
صفـــوف الفريـــق اللندني منذ عـــودة الدولي 
البلجيكـــي تيبـــو كورتوا ”ال أريـــد أن أعيش 
موسما مثل هذا املوسم، وبالتالي، من الواضح 
أنني أرغب في القيام بشيء ما لتغيير وضعي 
ألننـــي أريد اللعب وليس اجللوس على مقاعد 

البدالء“. 
وتابع في تصريح له ببراغ، حيث يســـتعد 
مـــع منتخب بـــالده ملواجهـــة التفيـــا بعد غد 
الســـبت ضمـــن تصفيـــات كأس أوروبا 2016 
”جرت العـــادة أنني ألعب بـــني 50 و60 مباراة 
في املوســـم وليـــس 15 أو 20“. ولعب تشـــيك 
(32 عاما) أساســـيا 4 مرات فقـــط في الدوري 
اإلنكليـــزي حتى اآلن (دون أن يدخل مرماه أي 

هدف) مقابل 25 مباراة لكورتوا.
وأضاف تشـــيك الـــذي لعب أساســـيا في 
املبـــاراة النهائية ملســـابقة كأس الرابطة ضد 
توتنهـــام (2-0 فـــي األول من مـــارس احلالي) 
”رغبتـــي في لعـــب املزيد من املباريات ليســـت 
سرا ألي شخص. وضعي لم يتحسن، وبالتالي 

فإنني إذا تلقيت عرضا سأدرسه باهتمام“. 
وتوج تشـــيك بالعديد من األلقـــاب في 11 
عاما مع تشيلسي أبرزها دوري أبطال أوروبا 
عام 2012 والـــدوري األوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 
عـــام 2013. وقرر احلـــارس التشـــيكي التمرد 
على مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وإدارة 
”البلوز“ وفتح باب املفاوضات مع األندية التي 
تســـعى إلى التعاقد معه في فتـــرة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة من أجل املشاركة في املباريات 

أساسيا بعدما جلس خالل املوسم احلالي على 
دكة البدالء كثيرا. وأكد تشـــيك أنه اعتاد على 
لعب من 50 إلى 60 مباراة في املوســـم الواحد 
وليس 15 أو 20 مبـــاراة كما يحدث معه خالل 
املوســـم احلالي خصوصا بعـــد انتهاء إعارة 
الدولـــي البلجيكي تيبو كورتـــوا مع أتلتيكو 
مدريد وعودته لتشيلسي ليحل محل تشيك في 

تشكيلة البلوز األساسية.
وقال تشـــيك ”اعتدت على اللعب 50 أو 60 
مباريات في املوســـم الواحد، وليس 15 أو 20 
مباراة، حيـــث يوجد فارق كبير بني احلالتني، 
وأنه ليس ســـرا أنني أريد أن ألعب أكثر، ولم 
يكـــن حال جيـــدا االنتقال في فتـــرة االنتقاالت 
الشـــتوية املاضية ألن االنتقاالت الصيفية هي 

أكثر مالءمة بالنسبة إلي“. 
بـــني  جـــادة  مفاوضـــات  حاليـــا  وتـــدور 
باريس ســـان جرمان للتعاقد مع تشـــيك لدعم 
سالفاتوري ســـيريغو، حارس ســـان جرمان، 

في مهمته بالدفاع عـــن مرمى فريق العاصمة 
الفرنسية، حيث تسعى إدارة الفريق الباريسي 
لضم تشيك واالستفادة من خبرته الكبيرة في 
حماية عرين الفريق بطل الدوري الفرنسي في 

املوسمني املاضيني.
وأكد احلارس التشيكي أنه سيقوم بتقييم 
شامل ملســـتقبله عقب نهاية املوسم. وأضاف 
قائال ”هناك عروض ال ميكن أن ترفض وهناك 

عروض أخرى يجب أن تقيم بعناية“. 
وفاز تشـــيك، الذي اختيـــر كأفضل حارس 
مرمـــى في العالم عام 2005. وتقبل قرار املدرب 
جوزيه مورينيو، إذ قال ”الوضع احلالي ميكن 
أن يســـتمر ملوســـم واحد فقط. ال أريد موسما 
آخر مثل هذا“. وأضاف احلارس ”كانت هناك 
تكهنـــات دوما إال أنني ســـأترك األمر للصيف 
املقبل“. واعتبر تشيك أن اجللوس مع مجلس 
اإلدارة واملدرب ضروري للنظر في اإليجابيات 

والسلبيات.
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منتخبا البرازيل وفرنسا يلتقيان وديا بذكريات نهائي مونديال 1998
[ ديشان يتطلع إلى تحقيق نتيجة جيدة ضد منتخب قوي [ دونغا يواجه الديوك بحثا عن دفعة معنوية جديدة

} باريــس - يعود منتخب البرازيل مع مدربه 
كارلـــوس دونغـــا للقاء نظيره الفرنســـي على 
ملعب فرنسا الدولي بباريس في أبرز املباريات 
الدولية الودية املقـــررة اليوم اخلميس والتي 

تخيم عليها ذكريات نهائي مونديال 1998. 
وكان دونغا، املتوج العبا مع منتخب بالده 
في مونديال الواليـــات املتحدة 1994، قائدا له 
أيضا في مونديال 1998 بفرنســـا حني ســـقط 
ســـقوطا مدويا أمام أصحـــاب األرض بقيادة 
زيـــن الدين زيدان بثالثيـــة نظيفة على امللعب 
ذاتـــه. ويبحث دونغـــا عن مواصلـــة النتائج 
اجليـــدة التي يحققها الفريـــق منذ عودته إلى 
منصبـــه علـــى رأس اإلدارة الفنية خلفا للويز 
فيليبي ســـكوالري (قـــاده إلى لقـــب مونديال 

2002) املقال من منصبه. 
وتخوض البرازيل مبـــاراة ودية ثانية مع 
تشـــيلي األحد املقبل في لندن. واملباراتان هما 
األخيرتان ملنتخب البرازيل قبل مشـــاركته في 
كوبـــا أميركا بتشـــيلي مـــن 11 يونيو حتى 4 
يوليـــو املقبلني، وهي أول بطولـــة لدونغا في 

الفترة التدريبية الثانية مع املنتخب.
وعاد دونغـــا لقيادة املنتخـــب عقب كارثة 
املونديال الذي اســـتضافته البرازيل الصيف 
املاضي حني لقي خسارة تاريخية أمام نظيره 

األملاني 1-7 في نصف النهائي. 
وســـبق أن أقيل دونغا كمـــدرب للمنتخب 
أيضا عقب اخلـــروج املخيب مـــن ربع نهائي 
مونديـــال 2010 فـــي جنـــوب أفريقيـــا. وجنح 
كارلـــوس دونغـــا، وبرغم توليـــه املهمة حتت 
ضغط، في حتقيـــق النتائج اجليـــدة بصورة 
فورية وإعادة  بناء املنتخب، إذ فازت البرازيل 
في املباريات الودية الست التي خاضتها منذ 
كارثة املونديال ســـجلت فيها 14 هدفا في حني 

أن شباكها اهتزت مرة واحدة فقط. 
واعتبـــر دونغا أن األولوية بالنســـبة إليه 
تتمثـــل فـــي تصفيـــات كأس العالـــم املقـــررة 
بروســـيا عام 2018 بقوله ”كوبا أميركا مهمة، 
لكن أولويتنا هي التصفيات املؤهلة إلى كأس 
العالـــم املقبلة. املســـتوى يرتفع أكثـــر وأكثر 
والطريـــق املـــؤدي إلـــى روســـيا 2018 طويل 

ومليء بالعقبات“.
يعول املـــدرب البرازيلـــي بالدرجة األولى 
على جنم برشلونة األســـباني نيمار الذي بدأ 
املوسم بشـــكل رائع قبل أن ينخفض مستواه 
في الشـــهرين األخيرين، حيث اكتفى بتسجيل 
ثالثة أهـــداف فقط فـــي آخر تســـع مباريات، 
لكنـــه لعب دورا بارزا في انتزاع فريقه صدارة 

الـــدوري األســـباني. وجنح نيمـــار (23 عاما) 
في تســـجيل 42 هدفا مـــع املنتخب حتى اآلن، 
متفوقا على بيبيتو (39) وريفالدو (34)، ورمبا 
يهدد في املســـتقبل رقم األســـطورة بيليه (77 
هدفا). ويقـــول دونغا عن نيمـــار ”كلما زادت 

مسؤولياته تطور مستواه“. 
في املقابل، يريد ديدييه ديشـــان الذي كان 
في اجلهـــة املقابلة لدونغا في نهائي مونديال 
1998 حـــني رفـــع الـــكأس مع زمالئـــه، حتقيق 
نتيجـــة جيدة ضـــد منتخـــب قوي فـــي إطار 
اســـتعداداته الســـتضافة كأس أوروبـــا العام 
املقبـــل. ويواجه ديشـــان معضلة فـــي اختيار 
مهاجميـــه لوجود تخمة من الالعبني اجليدين 

ككرمي بنزمية (ريال مديد األسباني) وأوليفييه 
جيرو (أرســـنال اإلنكليزي) وأنطوان غريزمان 
(أتلتيكو مدريد األسباني) وألكسندر الكازيت 

(ليون). 

وقد مينح املـــدرب ديشـــان الفرصة للمرة 
األولـــى لالعب ليـــون نبيل فقير الـــذي اختار 
اللعب مع فرنســـا وليس مع منتخب بلده األم 

اجلزائر. 
وفي مباريـــات ودية أخرى مقـــررة اليوم، 
تلعب جزر املالديف مع طاجيكســـتان وإيران 
مع تشـــيلي وتايالند مع ســـنغافورة وساحل 

العاج مع أنغوال.
وترتبـــط الكـــرة الفرنســـية مـــع نظيرتها 
البرازيلية بعالقة قويـــة وتاريخية منذ القرن 
املاضي، حيث شـــهدت صراعات متعددة على 
مســـتوى املنتخبني في بطـــوالت كأس العالم، 
واستفادت فرنسا من تألق جنوم البرازيل في 

الدوري الفرنســـي، وهو األمر الذي ساهم في 
تطور البطوالت الفرنسية وخصوصا الليغ 1. 
والتقى املنتخبان الفرنسي والبرازيلي في 
15 مباراة رسمية وودية منذ العام 1930 وفازت 
البرازيل في 6 لقاءات، بينما فازت فرنسا في 5 
لقاءات وتعادل الفريقان في 4 مباريات، بينهم 

لقاء انتهى بفوز فرنسا بركالت الترجيح. 
وكان أول فـــوز للديـــوك الفرنســـية علـــى 
حســـاب راقصـــي الســـامبا في مبـــاراة ودية 
بباريـــس العام 1978 بهـــدف نظيف لبالتيني، 
الفرنســـية  االنتصـــارات  توالـــت  وبعدهـــا 
خصوصـــا فـــي املباريات الرســـمية في كأس 

العالم.

فرنسا والبرازيل مجددا في سان دوني

فيراتي وشفاينشتايغر 

من أهداف ريال مدريد
تشيك يطلب الرحيل عن قلعة البلوز

} مدريــد - تتطلـــع إدارة نـــادي ريال مدريد، 
وصيف متصدر ترتيب الدوري األسباني لكرة 
القدم، إلـــى إحداث ثورة تدعيمات في صفوف 
الفريق خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. 
وأكـــدت بعـــض الصحـــف اإلنكليزيـــة أن 
ريال مدريـــد، بطل أوروبا، رصد مبلغا ضخما 
يصل إلى 48 مليون جنيه إســـترليني من أجل 
تعزيز منطقة الوســـط عقب توارد األنباء التي 
تؤكد رحيـــل الدولي األملاني ســـامي خضيرة 
واألســـباني إيارامنـــدي عن قلعة ســـانتياغو 

برنابيو في الصيف. 
وســـئل خضيـــرة عـــن وجهتـــه القادمـــة، 
فأجاب بطريقة دبلوماسية ”أحب ريال مدريد، 
وســـيكون من الصعب جدا ترك هـــذا النادي، 
أؤكـــد للجميع أنني ســـأعطي كل ما لدي لهذا 
القميص حتى اليوم األخير من عقدي، وال شك 

في ذلك“. 
وارتبـــط مســـتقبل خضيرة بالعـــودة إلى 
البوندســـليغا عبـــر بوابـــة شـــالكه أو بايرن 
ميونخ، بخالف األنباء اإلنكليزية التي حتدثت 
عن إمكانية انتقاله ألرسنال أو لتشيلسي ليلم 
شمله مبدربه السابق جوزيه مورينيو، إال أنه 
لـــم يتخذ قراره النهائـــي حتى اآلن، وفي أكثر 
من مقابلة صحيفة، أكد أنه لن يحسم مصيره 

إال بعد انتهاء هذا املوسم.
وبـــدوره حـــدد املـــدرب اإليطالـــي كارلـــو 
أنشـــيلوتي املديـــر الفني لفريق ريـــال مدريد 
األســـماء املطروحة لتعويض خروج الالعبني 
وهما الدولـــي اإليطالي ماركـــو فيراتي العب 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي واألملانـــي 
باستيان شفاينشـــتاغر العب بايرن ميونيخ، 

متصدر ترتيب البوندسليغا. 
وســـيقدم امليرينغي مبلـــغ 35 مليون جنيه 
إســـترليني علـــى طاولـــة مفاوضـــات النادي 
الباريســـي من أجـــل احلصول علـــى خدمات 
فيراتي مســـتغال العالقة اجليـــدة التي تربط 
أنشـــيلوتي بالالعـــب والفريق، كونه أشـــرف 
على تدريب ســـان جرمان في الســـابق. وعلى 
اجلانـــب اآلخر.. ســـيكلف العب وســـط بايرن 
ميونيخ األملاني شفاينشـــتايغر صاحب الـ(30 
عامـــا) إدارة امليرينغي مبلـــغ 13 مليون جنيه 
إسترليني، حيث بات مركز الالعب مع العمالق 

البافاري مهددا بسبب زخم العبي الوسط.

ســــــيكون عشــــــاق كرة القدم العاملية على 
ــــــق كــــــروي ودي من احلجم  موعد مع طب
الثقيل يجمع بني عمالقة السامبا البرازيلية 

ومنتخب الديكة الفرنسية.

◄ رفض رئيس االتحاد األوروبي 
لكرة القدم الفرنسي ميشال بالتيني 

المعارض لفكرة إعادة انتخاب 
بالتر لوالية خامسة، الحديث عن 

المرشحين الثالثة المنافسين 
لألخير وعن اإلستراتيجية التي 

يتعين عليهم إتباعها.

◄ بات األرجنتيني ماورو إيكاردي 
العب إنتر ميالن، هدف نادي 

تشيلسي اإلنكليزي. ويذكر أن 
األرجنتيني  قد شارك في 33 مباراة 

وأحرز 20 هدفا مع نادي اإلنتر، 
خالل منافسات الموسم الحالي.

◄ طلب المدرب روبرتو مارتينيز 
المدير الفني لنادي إيفرتون، من 

العبه روس باركلي عدم المشاركة 
في بطولة كأس األمم األوروبية تحت 
21 عاما مع منتخب إنكلترا، من أجل 
الحصول على أكبر قسط من الراحة.

◄ يسعى فريق بايرن ميونيخ 
األلماني إلى الظفر بخدمات ماتيو 

دارميان مدافع تورينو اإليطالي، 
خاصة في ظل رغبة فريق مانشستر 

يونايتد اإلنكليزي في التعاقد معه.

◄ سينافس العداء الجاميكي 
يوسين بولت البطل األولمبي 

وحامل الرقم القياسي العالمي في 
الواليات المتحدة ألول مرة منذ 

خمس سنوات عندما يشارك في لقاء 
الدوري الماسي أللعاب القوى في 

نيويورك في 13 يونيو المقبل.

◄ وعد المدير الفني الجديد 
التحاد روسيا أللعاب القوى يوري 
بورزاكوفسكي بأنه سيدشن عصرا 
جديدا في الرياضة الروسية خاليا 

من المنشطات، بعد طي صفحة 
الفضيحة األخيرة.

باختصار

أول فوز للديكة الفرنســـية على 

حســـاب راقصـــي الســـامبا كان 

في مبـــاراة وديـــة بباريس العام 

1978 بهدف بالتيني

◄

تشيك توج بالعديد من األلقاب 

تشيلسي  مـــع  عــامــا   11 فـــي 

أوروبا عام 2012  أبطال  أبرزها 

والدوري األوروبي عام 2013

◄

«أنـــا ســـعيد بمـــا حـــدث مؤخـــرا، باإلضافـــة إلـــى ســـعادتي حول 

املســـتقبل وأخـــذ الفرصة مـــع نادي نيويـــورك ســـيتي، ومحاولة 

النجاح على املستوى الشخصي».

فرانك المبارد 
العب نيويورك سيتي األميركي

«إيكر كاسياس كان من أفضل حراس املرمى في العالم لسنوات 

عديـــدة، أود القول بأنني إذا كنت من مشـــجعي ريال مدريد، لكان 

هذا الحارس مثلي األعلى». 

  جيرارد بيكيه 
مدافع فريق برشلونة األسباني

«إننـــي مذهول، فأنا الوحيد الـــذي تتم مناداتـــه باألملاني-التركي. 

فســـامي خضيـــرة ال ينادونـــه األملاني-التونســـي، كمـــا ال ينـــادون 

لوكاس بودولسكي وميروسالف كلوزه باألملانيني-البولنديني». 

  مسعود أوزيل 
صانع ألعاب فريق أرسنال اإلنكليزي

تشيك يستسلم أمام كورتوا
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} لنــدن - قـــال العلماء في دراســـة نشـــرت 
نتائجها في دورية ”فيزياء وكيمياء األرض“، 
إنهم سجلوا من خالل سلسلة من الكاميرات 
وقـــع تثبيتها في منطقة بيرو في حوض نهر 
األمـــازون، التغيرات التي تطرأ على ســـلوك 
الحيوانات قبل ثالثة أسابيع من وقوع زلزال 
شـــدتــه ســـبـع درجات ضـــرب المنطقة عام 

.2011
فترة  وخـــالل 

استمرت  زمنية 
قبـــل  يومـــا   23

الزلـــزال  وقـــوع 
سجل العلماء خمس 

يوميا  أقـــل  أو  حركات 
الحيوانـــات  لهـــذه 

بالمقارنـــة مـــع 5 إلى 15 مشـــاهدة في اليوم 
خـــالل فترة ســـابقة. وقـــال المشـــاركون في 
الدراسة إنه قبل الزلزال مباشرة بفترة من 5 
إلى 7 أيام لم تسجل أي حركات أو مشاهدات 
لنفـــس هذه الحيوانات، وهو أمر مســـتغرب 
للغاية بالنســـبة إلى هـــذه المنطقة الجبلية 

الواقعة ضمن نطاق الغابات المطيرة.
وقال واضعو الدراســـة إن العلماء كانوا 
يعرفون أن بوسع الحيوانات التنبؤ بالزالزل 
لكنهم كانوا يعتمدون حتى اآلن على شواهد 
مـــن الروايـــات الســـردية للحـــاالت الفردية 

الخاصة بالتغيرات السلوكية للحيوانات.
كبيـــرة  جرانـــت،  ريتشـــيل  وقالـــت 
والمحاضرة  الدراســـة  علـــى  المشـــرفين 
فـــي علـــوم بيولوجيا الحيـــوان والبيئة 

بجامعة أنجيليا روسكين البريطانية، إن هذا 
البحث هو األول من نوعه الذي يرصد تراجع 

نشاط الحيوان مع اقتراب وقوع الزلزال.
وأضافـــت جرانـــت ”تملـــك الحيوانـــات 
المقـــدرة على إعطـــاء تنبؤات موثـــوق فيها 
للـــزالزل ويمكن االســـتعانة بها إلـــى جانب 

شبكات الرصد األخرى“.
وتابعت ”يمكن اســـتخدام هذه المنظومة 
في الـــدول النامية وتلك المعرضـــة للزالزل، 
وهو أسلوب عملي زهيد التكلفة يمكن تنفيذه 
ألن كل مـــا يتطلبه هو مجرد شـــخص يتولى 
مراقبة ســـلوك الحيوان. ال حاجة لنا باألقمار 

الصناعية“.
وســـجلت الدراســـة التغيرات التي تطرأ 
علـــى الغـــالف الجوي قبـــل أســـبوعين من 
الزلزال، وهي اإلرهاصات الناشئة على سطح 
األرض عندما يتعرض إلجهـــاد متزايد قبيل 

وقوع الزلزال.
التغيـــرات  هـــذه  إن  الدراســـة  وقالـــت 
يمكـــن أن تـــؤدي إلى زيـــادة تركيـــز هرمون 

الســـيروتونين في الدم الذي يتسبب في عدد 
مـــن اآلثار الجانبية لدى الحيوان واإلنســـان 
على الســـواء منها القلق واالضطراب وفرط 

النشاط والهياج.
وتوصلت الدراســـة إلى تســـجيل تقلبات 
جوية شـــديدة في المنطقـــة المحيطة بمركز 
الزلـــزال قبل ثمانية أيام مـــن الهزة األرضية 
التـــي شـــهدتها بيـــرو، فيما تزامـــن ذلك مع 

تراجع ملحوظ في نشاط الحيوان.
وقالـــت جرانـــت إنه في الوقـــت الذي أثر 
فيـــه التغير في الظـــروف الجوية على جميع 
أنواع الحيوانات في الغابات المطيرة، كانت 
القـــوارض التي بـــدأت تختفي قبـــل الزلزال 
بثمانية أيـــام، الحيوانات األكثر حساســـية 

للنشاط الزلزالي.
وقـــال فريدمـــان فروينـــد، المشـــارك في 
التقريـــر، إنه ”باالســـتعانة بقدرتها الخارقة 
علـــى استشـــعار البيئة مـــن حولهـــا، يمكن 
للحيوانات أن تســـاعدنا في فهـــم التغيرات 

الدقيقة التي تسبق الزالزل الكبرى“.

علماء يستعينون بحدس الحيوانات للتنبؤ بالزالزل
قــــــال علماء إنه مبقدور احليوانات البرية التنبؤ بالزالزل قبل بضعة أســــــابيع من وقوعها 
ما قد يتيح االســــــتعانة بالكاميرات التي ترصد الســــــكنات واحلركات في الدول املعرضة 

بصورة متكررة للهزات األرضية، وذلك في إطار منظومة زهيدة التكلفة لإلنذار املبكر.

صباح العرب

} كان يـــا ما كان، كان في قديم الزمان، في 
ســـالف العصر واألوان، صديقان حميمان، 
أحدهمـــا كاتـــب علماني ينافـــح عن قضايا 
المرأة واألقليات وحقوق اإلنسان، والثاني 
مناضل يســـاري ينافح عن حقـــوق العمال 
الحرمـــان، يتقاربان  والفالحيـــن وضحايا 
يوما، يتقاطعان يوما، ويفترقان يوما. لكن، 
كالهمـــا مهـــدد بالتصفية من طـــرف حاكم 
جاثـــم على أنفـــاس الناس، يأخـــذ بالظنة 
ويقطع األعناق على الشبهة ويؤدب الغائب 
بضرب رقبة الشـــاهد. في أحـــد األيام فكرا 
ودبرا وقررا أن يفجرا الثورة. لكن كيف؟

اقتـــرح المناضـــل اليســـاري أن تبـــدأ 
الشـــرارة من الجامـــع األكبر، ففيـــه يلتقي 
الجمـــع الغفيـــر مـــن الجماهيـــر، وأضاف 
شارحا مســـتدركا، وال يريبّنك أن نستعين 
ببعض الحماســـة الدينية لبعـــض الوقت، 
وقـــد نتحمـــل بعـــض المتطرفيـــن لحين؛ 
فإن الغايـــة تبرر الوســـيلة، وحين تنتصر 
الثورة سيزول الظلم والفقر وتزول أسباب 
التطرف، بل تزول أســـباب التدّين نفســـها. 

والمهم أن تتغير البنية التحتية أوال.
في يـــوم الجمعـــة الجامعـــة التقيا في 
المســـجد وصّليا مع المصلين. وعند عتبة 
الخـــروج وقفـــا يـــرددان شـــعارات الحرية 
والكرامة اإلنســـانية. تحّلـــق حولهم بعض 
الخلق، وخاطبهم اليســـاري بقوله: إن الله 
ال يرضى لعباده المذلة والهوان فقد خلقنا 

أحرارا، ولنحفظ هذه النعمة. 
وبينمـــا هو آخـــذ في الـــكالم تقدم أحد 
الملتحين وطلب اإلذن للكالم، فألقى التحية 
على أهـــل المبـــادرة وشـــكر من أشـــعلوا 
الشرارة، ثم قال: سنواصل جهادنا المبارك 
ضـــّد الطواغيت الذيـــن ُيعبـــدون من دون 
الله، عســـانا نبرئ ذمتنا من الشـــرك الذي 
نحن فيـــه واقعون. إن عشـــنا فبما يرضي 
اللـــه، وإن متنا فهي الشـــهادة فـــي الدنيا 
والنعيـــم في اآلخرة، وما الدنيا ســـوى دار 
ابتالء، سنمضي ومعنا فضالء العلمانيين 
واليســـاريين الذين ســـخرهم اللـــه لنصرة 
المســــلمين مثـلمـــا ســـخر لهم النجاشـــي 

قديما.
 ثم بدأ يصيح في الناس، تكبير، والقوم 
يقولـــون، الله أكبر، الله أكبر. ومشـــى هذه 
المّرة فـــي مقدمة المســـيرة، خلفه المثقف 
العلماني حائر واليســـاري يحاول أن يقنع 
نفسه بأّن قوانين التاريخ معقدة وقد تكون 
مظاهر التدّين مؤقتة تزول بزوال أســـبابها 
فـــي الظلم االجتماعـــي واالقتصادي ونحو 

ذلك من تنظيرات يسار البؤس.
سارت المسيرة مســـافة إضافية، لكّنها 
ســـرعان ما توقفت عند حاجز من الدبابات 
والمدافـــع الثقيلـــة والصواريـــخ العابـــرة 
للقارات والمصوبة نحو صدور المحتجين 
الســـلميين. وهنا استوقف الملتحي الناس 
فقـــال لهم: وممـــا ال يخفى عليكـــم بأن الله 
أوصانا بالشورى، وقد قال لرسوله الكريم، 
شـــاورهم فـــي األمـــر. وعمـــال بســـنة الله 
ورســـوله فقـــد جعلت األمر شـــورى بينكم، 
إن شـــئتم نزحـــف إلى قدر اللـــه حتى نلقى 
رّبنا، وإن شئتم نتولى لنفر من قدر الله إلى 

قضاء الله!
ولمـــا بدا عليه االرتبـــاك، قام ملتح آخر 
باللبـــاس األفغاني هذه المرة وطلب الكلمة 
ثـــم قـــال: الحمد للـــه وحـــده، وال حول وال 
قـــوة إال باللـــه، إن ينصركم اللـــه فال غالب 
لكم، إخواني في الله، تحســـبا لهذا الظرف 
العصيب أعددت نفســـي للشهادة وأنا اآلن 
أرتدي حزاما ناســـفا، سأتقدم ألفجر نفسي 
فـــي األعـــداء حتى أشـــّل عزمهم وأشـــتت 
شملهم. وبينكم إخوان لي مجهزون بالعدة 
والعتـــاد، وبالعـــدد والعمـــاد، ســـيتولون 
حمايتكم مـــن أعداء الله، فأنتم إخواننا في 
الملة والدين، لكم مـــا لنا وعليكم ما علينا. 
واآلن اسمعوني جيدا: هذا أبو سراقة جاء 
من أرض قوقازســـتان ألجل نصرتكم، وهذا 
أبـــو جهالة جاءكـــم من أرض حبشســـتان 
ليعلمكـــم دينكـــم، وهذا أبو ظالمـــة جاءكم 
مـــن أرض الزيزفـــون ليحكمكم بعـــد زوال 
طاغوتكم بحـــول الله. تكبيـــر.. الله أكبر.. 

الله أكبر.

كان يا ما كان
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ساعة ماسية في العالم

مطالبة بتعديل قانون والية أميركية 

بسبب رجل عار

منح جائزة {أبيل} لعمالقين أميركيين 

في الرياضيات

} جنيف - كشف الصائغ البريطاني لورانس 
غـــراف عن أغلى ســـاعة في العالـــم مصنوعة 
مـــن األلماس خالل معرض صناعة الســـاعات 

السنوي التجاري ”بازل وورد“ في سويسرا.
وأفـــادت صحيفة ”الديلى ميل“ أن الصائغ 
اســـتخدم 153 قيراطا من األلماس األبيض في 
هـــذه التحفـــة الثمينة التي بلغـــت قيمتها 40 
مليـــون دوالر. ويعتبر لورانـــس غراف، وهو 
لأللماس التي أسسها  مؤسس شركة ”غراف“ 
عـــام 1960 في لندن، أول صائغ يفوز بالجائزة 

الملكية البريطانية للصناعة سنة 1973.
وأبهر غراف العالم، العام الماضي، بساعة 
مرصعة بـ110 قيراط من األلماس النادر الملون 

وصل سعرها إلى 33 مليون دوالر.
ويعتبـــر معـــرض ”بـــازل وورد“ المعرض 
التجاري األول لعرض أحـــدث إصدارات عالم 
الســـاعات والمجوهرات، وينظـــم كل عام في 

بازل السويسرية.

} شارلوت (نورث كاروالينا) - دعت السلطات 
المحلية في والية نورث كاروالينا المشرعين 
لتغليظ قانـــون خدش الحياء العام، بســـبب 
رجل في الواليـــة اعتاد الوقـــوف عاريا أمام 
الباب الرئيســـي لمنزلـــه، مّما لفـــت االنتباه 

محليا وأثار غضب جيرانه.
ويقول ســـكان الشارع الهادئ ذي المنازل 
المتواضعة من طابقين في تشـــارلوت، حيث 
يعيش الرجل إنه على مدى عشر سنوات على 
األقـــل كان يظهـــر بصفة دوريـــة عاريا داخل 
وخارج منزلـــه ذي الواجهـــة الزجاجية وفي 
مأوى ســـيارته أثناء ممارســـته رفع األثقال، 
وفـــي الباحة الخلفية للمنـــزل على مرأى من 

جيرانه وأطفالهم.
وقـــال خافييـــر هودجيز، رئيـــس رابطة 
مالك المنازل والذي يسكن على مسافة ثالثة 
منازل من الرجـــل ”ال يعبأ بمن يراه. عندما 
تتحدث إليـــه أول ما يقوله ’هذه ممتلكاتي‘ 

حقيقة؟“. واستدعى الجيران شرطة شارلوت- 
ميكلينبورج مرات عديدة على مدى العام لكن 
الشرطة لم توجه إلى جيرارد ليبر أي اتهام ألن 
قانون نورث كاروالينا غير واضح بشأن اتهام 
األشخاص بارتكاب فعل خادش للحياء داخل 

مكان خاص.
وقبل أســـبوعين التقط أحد الجيران ممن 
فاض بهم الكيل صورة للرجل وهو عار خارج 
البوابة الرئيسية لمنزله ويتحدث في الهاتف 

المحمول.
وبعد بث محطة تلفزيون محلية تقريرا عن 
األمر قالت الشـــرطة، إنها قد تستطيع توجيه 
اتهـــام إلى ليبر إذا التقطـــت له صورة أخرى 
وحينها يمكن أن تســـتند إلى تعمده الظهور 

عاريا أمام الناس.
وقالـــت الشـــرطة إنهـــا قـــد تتواصل مع 
المشـــرعين في نورث كاروالينا بشـــأن إقرار 

قانون أكثر حزما بشأن خدش الحياء العام.

للرياضيات،  }  أوســلو- منحت جائزة ”أبيل“ 
أمس، لألميركيين جون ناش ولويس نيرنبيرغ 
اللذين يوصفان بأنهمـــا ”عمالقان من عمالقة 

القرن العشرين“ في هذا العلم.
ويبلـــغ جـــون نـــاش مـــن العمـــر 86 عاما 
ولويـــس نيرنبرغ 90 عاما، وقرر القيمون على 
الجائـــزة منحها لهما ”لمســـاهمتهما الكبرى 
في نظريـــة المعادالت التفاضلية الجزئية غير 
الخطية وتطبيقاتها في التحليل الهندســـي“، 
بحسب ما جاء في بيان لألكاديمية النرويجية 

للعلوم واآلداب.
وســـبق أن نال جـــون ناش جائـــزة نوبل 
لالقتصاد فـــي العـــام 2004، وكان قد عمل في 
التدريـــس بجامعة برينســـتاون وفـــي معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وفي العام 2001 أعـــد المخرج رون هوارد 

فيلمـــا عنه بعنـــوان ”رجل اســـتثنائي“ وأدى 
دوره فيه راســـل كرو.أما لويس نيرنبرغ فهو 
من مواليد كنـــدا، وعمل في التدريس بجامعة 

نيويورك.
ومنحت الجائـــزة لهما معا مـــع أنهما لم 
يتعاونا ســـويا، لكن كال منهمـــا تأثر بأبحاث 

اآلخر في الخمسينات من القرن العشرين.
وتبلغ قيمة الجائزة 6 ماليين كورون (700 
ألـــف يـــورو) وســـيقدمها لهما ملـــك النرويج 
هارالد في أوســـلو في التاســـع عشر من مايو 

المقبل.
وتحمـــل الجائزة اســـم عالـــم الرياضيات 
النرويجي نيلز هنرك أبيـــل (1802-1829) وقد 
أطلقتهـــا الحكومة النرويجيـــة لتكون بمثابة 
جائـــزة نوبل التي ال تكـــرم العلماء في مجال 

الرياضيات.

فترة  وخـــالل 
استمرت  زمنية 
قبـــل  يومـــا   23

الزلـــزال  وقـــوع 
سجل العلماء خمس 

أقـــل يوميا  أو  حركات 
الحيوانـــات لهـــذه 
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{الملكة} يتوج كانجانا رانوت أفضل ممثلة

} نيودلهــي - حصلـــت الممثلة الهندية 
كانجانا رانوت على جائزة أفضل ممثلة 
الذي حاز بدوره على  في فيلم ”الملكة“ 
جائزة أفضل فيلم في مســـابقة جوائز 
السينما الوطنية التي أقيمت الثالثاء 

في الهند.
وقامـــت كانجانـــا بـــدور البطولة 
فـــي الفيلم بتجســـيدها لدور عروس 
هجرهـــا عريســـها لتقضـــي شـــهر 

العسل وحيدة في أوروبا.
وحاز فيلم يســـتند إلـــى معالجة 
حديثـــة لرواية شكســـبير الشـــهيرة  
”هاملت“ تقع أحداثه في والية كشـــمير 
المضطربـــة علـــى خمـــس جوائـــز فـــي 

المســـابقة بعد أن تم تجاهله في الفئات 
األكثر شهرة.

وحصد فيلم ”حيدر“، وهو الثالث في 
ثالثية أفالم المخرج فيشال بهاردوا التي 
تستند إلى تراجيديات شيكسبيرية، عدة 
جوائز عـــن الحوار وتصميـــم المالبس 
والموسيقى وتصميم الرقصات وتحريك 

الشفاه في أغان مسجلة سلفا.
وكان فيلم ”ماري كوم“، وهو ســـيرة 
تســـتند إلى الرمز األولمبي للهند لالعبة 
فـــازت خمس مـــرات ببطولـــة العالم في 
مالكمة الســـيدات، هو الوحيد الذي ورد 
في قائمة الفيلم الروائي الطويل، قد فاز 

بجائزة أفضل فيلم شعبية.
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