
صالح البيضاين

} صنعــاء – أكـــدت مصادر سياســـية مطلعة 
لـ“العـــرب“ زيارة وفد حوثي برئاســـة الناطق 
الرســـمي باســـم اجلماعة محمد عبدالســـالم 
إلى مدينـــة أبها الســـعودية، وأن الوفد الذي 
يتكون من عدد من قيادات اجلماعة السياسية 
والعســـكرية قـــد شـــوهد عنـــد منفـــذ ”علب“ 

احلدودي قبل أن يدخل األراضي السعودية.
ومتثل هـــذه الزيارة املفاجئة فهما متأخرا 
لطبيعـــة اجلغرافيا احمليطة باليمـــن وتنازال 
حوثيـــا نوعيـــا وضربـــة موجعـــة لرهانـــات 
الداعمني الرئيسيني للحوثيني داخليا الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح، وخارجيا إيران 
التي أعلنت الثالثاء عن اســـتعدادها إرســـال 
مستشارين عســـكريني إلى اليمن في محاولة 

ملنع أي تقارب حللفائها مع الرياض.
وتعد هذه املرة األولى منذ انطالق عاصفة 
احلزم التي يجلس فيها احلوثيون والسعودية 

وجها لوجهة داخل األراضي السعودية.
واصطحـــب الوفـــد احلوثي معه األســـير 
الســـعودي جابـــر الكعبـــي الذي مت تســـليمه 
للجانب الســـعودي فور الوصـــول إلى املنفذ 

احلدودي ”علب“.
وكشـــفت املصادر عن أن جلســـات احلوار 
الســـعودية احلوثية مازالـــت في مرحلة جس 
النبـــض وأنهـــا تعـــد فـــي األســـاس امتدادا 
ملشـــاورات شـــارك فيهـــا ممثلـــون حوثيـــون 
وضباط سعوديون في مسقط برعاية عمانية.

وأكد القيادي في احلركة احلوثية وعضو 
املجلس السياسي عبدالغني العجري، والذي 
يرجح إشـــرافه على امللف الســـعودي، حدوث 
مفاوضات مباشـــرة بـــني احلوثيني واجلانب 

السعودي وصفها بالساخنة. 
كمـــا أكـــد اإلعالمـــي املقرب مـــن اجلماعة 
محمد علي العماد في منشور له على فيسبوك 

وصول الوفد احلوثي إلى مدينة أبها.
ووجه ناشطون من حزب الرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالـــح االتهامـــات للجماعـــة 
احلوثية بالســـعي للتخلي عن صالح وتقدميه 
كبش فداء في أي اتفاق قادم مع دول التحالف.

وقـــال محللـــون إن هـــذه الزيـــارة حتمل 
مؤشـــرا قويا علـــى رغبة احلوثيـــني في فتح 
الســـعودية  قنـــوات تواصـــل مباشـــرة مـــع 

واالســـتجابة لشـــروطها للوصـــول إلـــى حل 
سياسي، الفتني إلى أن احلوثيني يريدون منع 
مواجهة عسكرية حاسمة في صنعاء قد تكون 

لغير صاحلهم.
احلـــزم  عاصفـــة  أن  احملللـــون  واعتبـــر 
أنهكـــت احلوثيني، ففضلوا االبتعاد عن إيران 
والسعي إلى حتصني مواقعهم السياسية عبر 
تقدمي تنازالت للسعودية، خاصة أن حلفاءهم 
اإليرانيـــني لم يبـــادروا إلى دعمهم عســـكريا 
مثلما يفعلون اآلن مع الرئيس الســـوري بشار 
األســـد، وأنهـــم تركوهم يواجهـــون مصيرهم 
بأيديهـــم في ظل اختالل موازين القوى لفائدة 

السعودية وحلفائها اليمنيني.
ويذهـــب احملللـــون إلـــى أن احلوثيني في 
طريقهم لتقدمي تنازالت كبيرة في سبيل إيقاف 
احلـــرب التي باتت تطرق معاقلهم الرئيســـية 

في صعدة وصنعاء واجلوف.
وأشـــار احمللل السياســـي اليمني ياسني 
التميمـــي إلى أن اســـتقبال الســـعودية للوفد 
احلوثي رمبا ميثل استئنافا لتواصل بدأ عام 

2012، وكان حينهـــا يأتي في ســـياق مختلف 
متاما عما هو عليه احلال اليوم.

وال يخفـــي التميمـــي حذره مـــن انتهازية 
املشروع احلوثي قائال ”األمر يدل على هزمية 
املشـــروع احلوثي ببعده اإلقليمـــي، ولكنه إن 
ســـمح ببقاء احلوثيني كقوة فإنه ســـيمنحهم 
فرصـــة الســـتجماع قواهم واســـتئناف تنفيذ 

املشروع اإليراني من جديد“.
ويرى الباحث السياســـي اليمني ورئيس 
مركز اجلزيرة العربية للدراسات جنيب غالب 
أن احلركـــة احلوثية بدأت تشـــعر بالقلق بعد 
ظهور بـــوادر متلمل فـــي معاقلها الرئيســـية 
فـــي صعدة بســـبب طول احلرب وخســـائرها 
الباهظـــة وغياب أي رؤيـــة حقيقية أو واقعية 

لها.
ويرجح غالب أن يعطي احلوثيون ضمانات 
للسعودية في ما يخص تأمني احلدود للتفرغ 
للحـــرب الداخلية و“هـــذه األلعاب احلوثية لم 
تعـــد مجدية وعليها أن تنفذ كل ما هو مطلوب 

منها“.

يتمكـــن  أن  اســـتبعدوا  مراقبـــني  لكـــن 
احلوثيون من مترير شروطهم خاصة أنهم في 
موقـــع ضعيف، وأن الفرصة ســـتكون مواتية 
للسعودية لفرض شـــروطها في إعادة ترتيب 
البيت اليمني وإعادة الشرعية في مسعى حلل 
سياسي لألزمة، فضال عن وضع حد لعالقتهم 

بإيران وميليشيا حزب الله اللبناني.
ولم يتأخـــر الرد اإليراني على زيارة الوفد 
احلوثي إلى مدينة أبها الســـعودية، فقد أشار 
اجلنرال مســـعود جزايـــري نائب رئيس هيئة 
أركان القوات املســـلحة اإليرانية الثالثاء إلى 
أن بالده قد ترسل مستشارين عسكريني لليمن 
ملساعدة احلوثيني على قتال التحالف العربي.
وســـئل جزايـــري فـــي مقابلـــة مـــع وكالة 
تســـنيم لألنباء عما إذا كانت إيران سترســـل 
مستشارين عســـكريني إلى اليمن مثلما فعلت 
في ســـوريا، فقـــال إن بالده ”تشـــعر بواجبها 
ملساعدة احلكومة والشعب السوريني. وتشعر 
أيضا بواجبها ملســـاعدة الشعب اليمني بأي 

وسيلة بوسعها وألي مستوى ضروري“.

} تونس – بدا بعض املســـؤولني التونســـيني 
وكأنهم غير متوقعـــني لهجوم كبير من تنظيم 
داعـــش يأتيهم مـــن اجلارة اجلنوبيـــة ليبيا، 
رغم أن مؤشـــرات كثيرة كانت حتذرهم من أن 

الهجوم قد يكون وشيكا وواسعا.
وكان أبرز مؤشر هو الغارة األميركية على 
مدينـــة صبراتـــة الليبية القريبـــة من احلدود 
التونسية، والتي كشـــفت تقارير مختلفة أنها 
استهدفت اجتماعا موسعا لداعش كان يخطط 

لهجمات كبيرة في تونس.
وال يســـتبعد خبـــراء ومحللـــون أن تكون 
تونـــس قـــد اطمأنت إلـــى أن هذه الغـــارة قد 
أفشـــلت الهجوم الذي كانت داعش تخطط له، 
وظلـــت تتعامل مع الوضع على أســـس توقع 
عمليات جزئية من التنظيم املتشدد كتلك التي 
وقعـــت قبل أيام في بن قردان (جنوب شـــرق) 

نفسها وخلفت مقتل خمسة متشددين.
تونســـية  إعالميـــة  تســـريبات  وكشـــفت 
االثنني عن حصول االســـتخبارات التونســـية 
في ديســـمبر املاضي عن معلومات دقيقة حول 

هجـــوم متوقع لداعش على بـــن قردان تخطط 
فيه للســـيطرة عليهـــا وحتويلها إلـــى إمارة 

تابعة لها شبيهة بسرت الليبية.
حجـــم  ضآلـــة  عـــن  اخلبـــراء  وتســـاءل 
املدينـــة  فـــي  العســـكرية  االســـتعدادات 
االســـتراتيجية فـــي ظل هـــذه املعلومات التي 
لم تعلق عليها الســـلطات التونســـية، رغم أن 
الرئيـــس التونســـي الباجي قائد السبســـي، 
ورئيس الوزراء احلبيب الصيد أشارا إلى أن 
في  الهجوم كان هدفه إقامة ”إمارة داعشـــية“ 
بن قردان، وهي املعلومة الرئيسية في الوثيقة 

املسربة.
وفـــي ما يبـــدو دليـــال على أن الســـلطات 
التونسية لم تكن تقدر حجم التحديات القادمة 
مـــن ليبيـــا أن املجموعة املهاجمـــة خزنت ما 
حتتاجـــه من أســـلحة وبعضهـــا متطور على 
فتـــرات زمنيـــة، ومتكنـــت من توفيـــر عنصر 
اإلسناد البشري سواء من داخل املدينة أو من 
مســـلحني متدربني في ليبيا مت تهريبهم على 

دفعات صغيرة قبل أن تقرر الهجوم.

لكـــن جاهزيـــة عناصـــر اجليـــش وقوات 
األمـــن أفشـــلت الهجوم وجنحت فـــي التقليل 
من اخلسائر، وأنقذت الطبقة السياسية التي 
يبـــدو أن اخلالفات والصراع على الكراســـي 
جعالها غير مدركة للتحديات األمنية احمليطة 

بها خاصة في ظل عدم استقرار ليبيا.
واألمنـــي  االســـتراتيجي  اخلبيـــر  وقـــال 
العميد علي الزرمديني في تصريح لـ“العرب“، 
”صحيـــح أن اإلرهابيني اســـتفادوا من عنصر 
املباغتة، ولكن سرعة حترك القوات العسكرية 
واألمنيـــة، وفاعليـــة انتشـــارها، واعتمادهـــا 
أســـلوب الهجوم وليس الدفـــاع، ُيثبت أن تلك 

القوات كانت تتوقع هجمات إرهابية“.
وتابـــع أن الدالئـــل علـــى ذلك االســـتعداد 
كثيـــرة، وخاصة منها التنســـيق الذي وصفه 
بـ“احملكم“ بني الوحدات العســـكرية واألمنية، 
بحيث لم يتم تسجيل ســـقوط ضحايا بشرية 

بنيران صديقة.
وأعلـــن رئيـــس احلكومـــة التونســـية في 
مؤمتر صحافي الثالثاء أن ”حوالي 50 شخصا 

(..) أكثرهم توانسة“ هاجموا بشكل ”متزامن“ 
الثكنة العسكرية ومديريتْي ”احلرس الوطني 
(الـــدرك) واألمـــن الوطني (الشـــرطة)“ في بن 
قـــردان بهدف ”احتالل“ هذه املنشـــآت األمنية 

و“إحداث إمارة داعشية“ في املدينة.
وأفـــاد أن االشـــتباكات بـــني املهاجمـــني 
وعناصر األمن واجليش أســـفرت عن مقتل 36 
”إرهابيا“ و“استشهاد“ 12 عنصرا من وحدات 
األمن و7 مدنيـــني وأصيب 7 من عناصر األمن 

و7 من اجليش و3 مواطنني.
وتقـــول الســـلطات إن التونســـيني الذين 
نفـــذوا العملية تلقوا تدريبات في معســـكرات 
بليبيـــا. وتكشـــف تقاريـــر مختلفـــة عـــن أن 
العناصر التونســـية هي األكثر نشاطا وعددا 
فـــي امليليشـــيات املرتبطـــة بداعـــش والتـــي 

تخوض معارك ضد اجليش الليبي
وأعلنـــت مجموعـــة العمـــل التابعة لألمم 
املتحدة حول اســـتخدام املرتزقـــة أن أكثر من 
5500 تونســـي غالبيتهم تتراوح أعمارهم بني 
18 و35 عاما التحقوا باجلهاديني في اخلارج.
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من يراقب من: داعش على حدود تونس مع ليبيا

الحوثيون في السعودية بحثا عن الصلح
[ الحرب أنهكت الحوثيين، فتخلوا عن صالح وفضلوا االبتعاد عن إيران

سنقدمه كبش فداء الحتاللنا صنعاء

يقظة متأخرة

الجزائر تراجع تحالفها

مع السلفيين

} وهــران (اجلزائر) – حكم القضاء اجلزائري 
الثالثاء بالســـجن ستة أشـــهر بينها ثالثة مع 
النفاذ على الداعية الســـلفي عبدالفتاح زراوي 
حمداش الـــذي طلب إعدام الصحافي والكاتب 
كامـــل داود بتهمـــة ”الكفر“، واالعتـــداء على 

الذات اإللهية.
ويؤشـــر هـــذا احلكم علـــى بدايـــة تخلي 
الســـلطات اجلزائرية عن اجلماعات الســـلفية 
التـــي وظفتها في وقت ســـابق فـــي مواجهة 
جبهة اإلنقاذ احملظورة في فترة التســـعينات، 
وأصبحت اآلن عبئا عليها خاصة في عالقتها 

املتوترة مع املثقفني ونشطاء املجتمع املدني.
ضد  وتقدم داود بشـــكوى ”تهديد بالقتل“ 
زراوي الـــذي يقـــود حركة ”الصحـــوة احلرة 
اإلســـالمية السلفية“ غير املعترف بها رسميا، 
والذي دعا على صفحته على موقع فيســـبوك 
على اإلنترنت، السلطات اجلزائرية إلى احلكم 

باإلعدام على داود وتنفيذ احلكم فيه علنا.
وقـــال الكاتـــب أزراج عمـــر ”إن القضـــاء 
كما يبـــدو قد بدأ يعي بأن حريـــة التعبير في 
البالد فـــي خطـــر وخاصة بعد عـــودة بعض 
رموز اإلسالم األصولي إلى املسرح السياسي 
وإصدار فتاوى القتل ضد هذا الكاتب أو ذاك“.
وأضـــاف عمر، الذي أصدر دراســـة ثقافية 
سياســـية عـــن واقـــع تســـييس الثقافـــة في 
اجلزائر، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”إن رواية 
كمال داود عمل تخييلي وليس موقفا سياسيا 
من القرآن أو الرســـول أو اخلالق، وأن اعتبار 
العمل األدبي وثيقة سياســـية ميثل عودة إلى 

عصر محاكم التفتيش“.
وفســـر املوقـــف السياســـي بـــأن النظـــام 
اجلزائـــري والقضاء، قـــد أدركا أن األصوليني 
اإلســـالميني ميهدون الطريق خللق الفتنة من 

جديد ولو على صعيد ضرب املثقفني.
ولـــم يكـــن احلكم علـــى حمداش املؤشـــر 
الوحيد على رغبة الســـلطات في فك ارتباطها 
بالســـلفيني، فقـــد رفضـــت اســـتقدام الداعية 
السلفي السعودي محمد العريفي إللقاء خطب 

في اجلزائر.
وقال وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة واألوقاف 
محمد عيسى إن وزارته ”رفضت منح تأشيرة 
الدخـــول للداعيـــة الســـلفي محمـــد العريفي، 
لتوفرنا على معطيات تفيد بضلوع املعني، في 
شـــحن اخلطاب اجلهـــادي والدعوي املتطرف 

في سوريا وبعض دول الربيع العربي“.
واعتبر مراقبـــون أن اجلزائر متخوفة من 
اختراق داعش للجماعات السلفية التي تربت 
في حضن قصر املرادية، وأنها رمبا تستعد من 
اآلن ملواجهتها، وإعداد الرأي العام اجلزائري 
لذلـــك من خـــالل احلكم على حمـــداش ورفض 
استقبال العريفي والتلميح إلى ”دعمه جلبهة 

النصرة السورية املرتبطة بتنظيم القاعدة“.
ص ٧ 

مسعود جزايري

ندعم الحوثيين 
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بشار األسد

[ خالفات السياسيين التونسيين تحول دون إدراك حجم التهديدات األمنية

خيراللـــه خيراللـــه إدريـــس الكنبـــوري منى فيـــاض عبدالدين ســـالمة عبدالله العلمي تيســـير خلف جميل الشـــبيبي شـــرف الدين ماجدولـــني أمير العمري ريـــم قيس كبة

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

Wednesday 09/03/2016
38th Year, Issue 10209

األربعاء 2016/03/09 - املوافق لـ 29 جمادى األولى 1437
السنة 38 العدد 10209

alarab.co.uk

بي بي سي: التمسوا استقالليتنا
ص 18

ي و ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بي بي
ص 18 ص 7

38th Year, Issue 10209

السعودية – روسيا: عالقات على قاعدة الخالف

ص 19
غوغل يتحدى عبقرية البشر



} أنقــرة  – عكســـت تصريحات المســـؤولين 
األتـــراك في األيـــام األخيرة، تغيـــرا في لهجة 

أنقرة حيال األزمة السورية.
ونســـب البعض ذلك إلى وجود ضغوطات 
كبيـــرة علـــى تركيا على مســـتويات عـــدة، ما 
يدفعهـــا إلـــى تبني لهجـــة أقل تصلبـــا تجاه 

التسوية السياسية الجارية.
ولطالما كانت أنقرة محل اتهام بســـعيها 
إلى عرقلة العملية السياسية التي تتم برعاية 
أميركية روسية، كرد فعل على محاولة الطرفان 
دمج األكراد في التسوية، وأيضا على مسعى 
عزلها عن المشـــهد التي كانت طرفا فاعال فيه 

على مر السنوات الخمس من الصراع.
واعتبر نائب رئيس الوزراء التركي نعمان 
قورتولمـــوش أن فشـــل المســـاعي والجهود 

إليجاد حل سياســـي وســـلمي في ســـوريا لن 
ينعكـــس فقط عليهـــا وإنما علـــى جميع دول 
المنطقة، قائال ”إن لم نقم بحل األزمة السورية 

سلميا فإن النار ستلتهم الجميع“.
وأوضـــح قورتولمـــوش ”نحـــن ال نرى أن 
عملية وقف إطالق النار قد نجحت في سوريا 
بنســـبة 100 بالمئة، توجد انتهـــاكات، ولكننا 
نتمنـــى أن يتواصل وقف إطـــالق النار حتى 
تتم مباحثات الســـالم والجهود الرامية للحل 

السياسي والسلمي لألزمة السورية“.
أثـــارت  التركـــي  المســـؤول  تصريحـــات 
انتباه المالحظين خاصة أنه قبل أســـبوع ما 
فتـــئ النظام التركي يشـــكك بجـــدوى العملية 
السياسية في سوريا، متملصا من اتفاق وقف 

األعمال العدائية حين قال ”إنه ال يعنينا“.

ويعـــزو متابعون هذا التحـــول إلى تزايد 
المخـــاوف التركية حيـــال النوايا الروســـية 
األميركية في ســـوريا، خاصة أنه بدأ الحديث 
عن إمكانية تطبيق نظام فدرالي في هذا البلد، 
ما قد يعني إعطاء األكراد صالحيات واســـعة 

في شمال شرق سوريا.
وتعتبر أنقرة أكراد ســـوريا الممثلين في 
وحدات حماية الشـــعب امتدادا لحزب العمال 
الكردســـتاني الذي لديه أجنـــدة انفصالية عن 

تركيا.
ويقـــول محللـــون إن النظام المســـتقبلي 
لســـوريا ليس وحـــده ما يقلق راحـــة األتراك 
فهناك مسألة في غاية األهمية وهي الضغوط 
األوروبية على تركيا إليقاف موجة النازحين، 
وهـــذا الوضع يجعل أنقرة فـــي موقف صعب 

فهي ليس بوســـعها اإلبقاء علـــى الكم الكبير 
مـــن النازحين لديهـــا، وبالتالي لم يعد لها من 

مخرج سوى الدفع بتسوية للنزاع.
ويـــرى البعـــض أن زيارة رئيـــس الوزراء 
التركـــي أحمد داودأوغلو إلى إيران تصب في 
اتجـــاه إعادة أنقرة تقييم الوضع في ســـوريا 
التي يبدو أنها تخطو نحو الخروج من النفق 
المظلـــم وإن كان ذلـــك غير ”مضمـــون حدوثه 

قريبا“.
ويعتـــزم المبعـــوث األممي ســـتيفان دي 
ميستورا بدء محادثات السالم األساسية بين 
األطراف الســـورية بحلـــول 14 مارس أي بعد 
خمســـة أيام من الموعد المقرر في العاشر من 
الشـــهر، مع اإلبقاء على نفس المشـــاركين في 

الجولة األولى.

} القاهرة – تبرأت حركة حماس من انتمائها 
العضــــوي لجماعــــة اإلخوان المســــلمين في 
خطوة فاجــــأت البعض، خاصــــة أن قياداتها 
لطالمــــا أكــــدت على مــــر الســــنوات األخيرة 

ارتباطها بالتنظيم األم.
وشــــددت الحركة الفلســــطينية، الثالثاء، 
على عــــدم وجود أي عالقة تنظيمية أو إدارية 
مع اإلخوان، بعد أن اتهمــــت القاهرة الحركة 
رســــميا بالمشــــاركة في التخطيــــط واإلعداد 
وتدريــــب عناصــــر إخوانيــــة للقيــــام بعملية 
اغتيال النائب العام المصري الســــابق هشام 

بركات.
المكتــــب  عضــــو  الحيــــة،  خليــــل  وقــــال 
السياسي لحماس في مهرجان نظمه الجناح 
النســــائي في الحركة، بمناســــبة يــــوم المرأة 
العالمــــي بغزة ”الحركة ال تنســــلخ من ثوبها، 
وال مــــن فكرها اإلخواني الوســــطي، لكن نحن 
حركــــة تحرر ومقاومــــة وال عالقة تنظيمية أو 
إداريــــة لنا مع اإلخوان فــــي مصر أو أي جهة 

أخرى“.
ويــــرى محللون أن تمّلــــص حركة حماس 
تنظيميــــا مــــن اإلخــــوان يعكس فــــي حقيقة 
األمــــر مخاوفها من أن يتــــم تصنيفها تنظيما 
إرهابيــــا مــــن قبــــل القاهرة فــــي مرحلة أولى 
وربمــــا من طــــرف عواصم عربيــــة أخرى في 

مراحل الحقة.
وكانت مصــــر قد صنفت حمــــاس منظمة 
إرهابيــــة فــــي فبراير من العــــام 2015، قبل أن 
تتراجــــع فــــي يونيو مــــن العام نفســــه بقرار 
قضائي، ما اعتبره كثيــــرون آنذاك تحوال في 

الموقف الرسمي المصري حيال الحركة.
وأعاد إعــــالن وزارة الداخليــــة المصرية، 
مؤخــــرا، عــــن تــــورط الحركة فــــي عملية قتل 
النائب العام هشام بركات، الحديث عن فرضية 

إدراجها مجددا ضمن القائمة السوداء.

وقتل هشــــام بــــركات (64 عاما) في تفجير 
استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو من العام 
الماضي. ويعد أكبر مسؤول مصري يقتل منذ 
إعالن الجيــــش عزل الرئيس الســــابق محمد 
مرســــي المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين 

عام 2013.
وأقام المحامي المصــــري طارق محمود، 
الثالثــــاء، دعوى قضائية طالــــب فيها بإدراج 
حماس كمنظمــــة إرهابية، على ضوء تورطها 

في مقتل النائب العام بركات.
وقالــــت نورهان الشــــيخ أســــتاذة العلوم 
السياســــية بجامعة القاهــــرة لـ“العرب“ ”إذا 
صدر حكم قضائي جديد ضد حماس ستكون 
آثــــاره المباشــــرة كارثيــــة بالنســــبة إليها“. 
وأوضحت الشــــيخ أن الخوف مــــن الوصول 
إلى هذه النتيجة، يفسر جانبا من دعوة خليل 
الحيــــة للتنصل مــــن العالقــــة التنظيمية بين 
حمــــاس واإلخوان، بعــــد أن أصبحت العالقة 
مع هؤالء تمثل عبئا على الحركة، خاصة بعد 
تصنيفهم كجماعة إرهابيــــة في بعض الدول 

العربية.
ولفتــــت نورهــــان إلــــى أن هــــذا الموقف 
الحمســــاوي الجديد ال يمكن أن يكون بمعزل 
عن الجهات الداعمة للحركة التي ربما أوحت 
لها بتبني هذا الحل للخروج من مأزق انسداد 
األفق، فضال عــــن األزمات الماليــــة واإلدارية 
والسياسية واأليديولوجية، التي تعصف بها 
منذ سيطرتها على قطاع غزة في العام 2007.

وما يزيد من هواجس حماس إزاء إمكانية 
تصنيفهــــا كمنظمــــة إرهابيــــة هو قــــرار دول 
مجلس التعــــاون الخليجــــي القاضي بوضع 

حزب الله على قائمة اإلرهاب.
ويبدو واضحا أن الــــدول العربية عموما 
لن تقبل التساهل مجددا مع أي منظمة تشكل 

تهديدا لألمن القومي في المنطقة.
ويالحظ أن حركة حماس التزمت الصمت 
حيــــال تصنيــــف الحــــزب الشــــيعي اللبناني 
تنظيمــــا إرهابيــــا، في تصرف قــــرأه البعض 
علــــى أن حماس تريد تــــرك العاصفة تمر دون 
أن تســــقط في أي إحراج ســــواء مــــع المملكة 
العربية الســــعودية أو مع إيران التي تحاول 

تحســــين العالقات معها بعــــد التدهور التي 
شــــهدته على خلفية ما اعتبر ”انقالب حماس 

على النظام السوري“.
الشــــؤون  خبيــــر  حفنــــي  قــــدري  وقــــال 
إن  لـ“العــــرب“،  واإلســــرائيلية  الفلســــطينية 

حمــــاس باتت اآلن في موقف ال تحســــد عليه، 
لذلك لجــــأت للقفز مــــن قارب اإلخــــوان حتى 
ال تلقــــى مصيــــر التنظيــــم األم، واصفــــا هذه 
الخطوة بأنها ”جاءت متأخرة بعض الشيء، 

لكنها أفضل من أال تأتي“.

حماس تتبرأ من اإلخوان خشية تصنيفها تنظيما إرهابيا
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أخبار
[ محللون مصريون: خطوة الحركة جاءت متأخرة
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◄وافق مجلس النواب المصري 
على حرمان عضو فيه من 

المشاركة في أعماله لمدة سنة 
بعد أن ضرب عضوا آخر بالحذاء 

خالل جلسة، الشهر الماضي.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان، الثالثاء، إن الجيش 

السوري استعاد قرية من مقاتلين 
إسالميين بعد ساعات من سيطرة 

جبهة النصرة وجماعات أخرى 
على المنطقة الواقعة جنوب 

مدينة حلب.

◄ أدانت وزارة الخارجية 
والمغتربين اللبنانية الهجوم 
الذي نفذه مسلحون إرهابيون 

على مدينة بن قردان في تونس.

◄ قتلت فلسطينية بدعوى 
محاولتها طعن عناصر من حرس 

الحدود اإلسرائيلي في البلدة 
القديمة في القدس الشرقية 

المحتلة، بحسب الشرطة 
اإلسرائيلية.

◄ لقي جنديان مصريان حتفهما 
وأصيب اثنان آخران في مداهمات 

أمنية في مدينة رفح بمحافظة 
شمال سيناء.

◄ أوقف الجيش اللبناني 2378 
شخصا من جنسيات مختلفة 

لتورطهم في عدد من الجرائم منها 
اإلرهاب خالل الشهر الماضي.

◄ أكد السودان وإثيوبيا 
على حتمية التعاون العسكري 

والعمل المشـترك من أجل حماية 
المصالح الحيوية والمشاريع 
االستراتيجية وتأمين الحدود 

المشتركة ضد التدخالت 
األجنبية.

باختصار

ــــــش حركة حماس وضعــــــا صعبا هذه األيام، خاصة بعد إعالن القاهرة رســــــميا عن  تعي
تورطها في قتل النائب العام هشام بركات، ومن بني احللول التي ارتأتها احلركة املعروف 
عنهــــــا مناوراتها وبراغماتيتها، التنصل من تنظيم اإلخوان خشــــــية إدراجها على القائمة 

السوداء.

الرئيس السوداني من إندونيسيا إلى التشاد في تحد جديد للمحكمة الجنائية الدولية

نصف اإلسرائيليني

يريدون طرد العرب
} تل أبيب – كشــــف اســــتطالع للرأي أن ما 
يقرب مــــن نصف اإلســــرائيليين يريدون طرد 

العرب أو نقلهم إلى خارج إسرائيل.
وقال 48 بالمئة من اإلســــرائيليين اليهود 
إنهــــم يوافقــــون على ضرورة طــــرد العرب أو 
نقلهم خارج إسرائيل، حيث يشكلون ما يصل 
إلى 19 بالمئة من ســــكان البالد البالغ عددهم 

4.8 مليون نسمة.
وشــــكا ثمانية من بين كل عشرة عرب من 
تمييــــز بالغ فــــي المجتمع اإلســــرائيلي ضد 
المسلمين الذي يشكلون أكبر أقلية في البالد.
ويتبــــرأ القــــادة اإلســــرائيليون منذ فترة 
طويلــــة مــــن أي تحّيز ضد العرب مســــتندين 
فــــي ذلك إلى وجود ممثليــــن لهم في البرلمان 

والقضاء اإلسرائيلي.
ووفقــــا لنتائج االســــتطالع فــــإن نحو 40 
بالمئــــة مــــن اإلســــرائيليين اليهــــود يقولون 
إنه يمكــــن التوصل إلى طريقــــة تتعايش بها 
إسرائيل مع دولة فلسطينية مستقبلية، بينما 
تعتقد نســــبة مماثلة أن ذلك غير ممكن، وهي 
أرقام لم تتغير نســــبيا خالل السنوات القليلة 

الماضية.
بيــــو  مركــــز  االســــتطالع  هــــذا  وأجــــرى 
لألبحــــاث (مؤسســــة بحثية مســــتقلة مقرها 
واشــــنطن) خالل الفترة من أكتوبر 2014 إلى 

مايو 2015.

{الشـــغور في سدة الرئاســـة ســـيبقى الضيف اإليراني األثقل في الجمهورية اللبنانية، ألن مواقيت 

حزب الله تختلف عن مواقيت اللبنانيني}.
فادي كرم
قيادي في حزب القوات اللبنانية

{الخطوات تتســـارع لفرض تقســـيم سوريا، الذي ال يســـتند إلى نظرية معينة لقيام الدولة، بل فقط إلى 

تحالفات مع الخارج متداخلة وفق تالوين حزبية وأيديولوجية متباينة}.
كمال اللبواني
معارض سوري

استدارة تركية في امللف السوري بفعل الضغوط الدولية

اإلخوان في قلوبنا

خليل الحية:

ال عالقة تنظيمية أو 

إدارية لنا مع اإلخوان في 

مصر أو أي جهة أخرى

القضاء األردني تحول

إلى ساحة لصراعات اإلخوان

} عامن – يستمر الصراع بين شقي اإلخوان 
المســـلمين فـــي األردن، فـــي ظل فشـــل جميع 
المحـــاوالت الصلحية التـــي قامت بها بعض 
القيـــادات وآخرهم نائب المراقـــب العام زكي 
بني أرشـــيد الذي أفرج عنـــه منذ فترة بعد أن 
قضـــى عقوبة لمـــدة عامين بتهمة ”اإلســـاءة 

لدولة شقيقة“.
وباتـــت أروقة المحاكم في األردن ســـاحة 
للصراع بين طرفـــي اإلخوان اللذين يتنازعان 

على شرعية الجماعة.
وأكدت مصادر مطلعـــة أن جمعية جماعة 
اإلخوان المرخص لها ستلجأ في األيام القليلة 
المقبلة إلـــى القضاء لالعتـــراض على إجراء 
انتخابات الختيـــار المراقب العـــام والمكتب 
التنفيـــذي ومجلس الشـــورى، باعتبار أن ذلك 

يشكل انتحال صفة يعاقب عليها القانون.
وتســـتعد جماعة اإلخـــوان غير المرخصة 
إلجراء انتخابات داخلية الشهر المقبل، وسط 
توقعات باختيار زكي بني أرشيد مراقبا عاما 
جديدا خلفا لهمام سعيد الذي يحمله كثيرون 

مسؤولية انفراط عقد الجماعة.
وأضافـــت المصادر أن الشـــكوى المنتظر 
رفعها ســـتتضمن كذلـــك احتجاجا على تدخل 

جماعة سعيد في انتخابات نقابة المعلمين.
وليســـت هذه القضية األولى التي ترفعها 
جمعية اإلخوان ضد شق المراقب العام همام 
سعيد، فقد سبق أن قامت برفع دعوى قضائية 
تطالـــب األخير بتســـليمها مقـــرات الجماعة 
وأرصدتها المالية باعتبارها الطرف الشرعي 
الـــذي يحق لـــه التصرف فـــي كل مـــا يتعلق 

بالجماعة.
ويوجد اليوم في األردن جماعتان لإلخوان 
المسلمين وثالثة في طريق النشأة تتنازع كل 

منها الشرعية على تاريخ الجماعة وإرثها.
يتزعمهـــا  إخوانيـــة  قيـــادات  وكانـــت 
عبدالمجيـــد ذنيبـــات قـــد تقدمـــت بطلب إلى 
الحكومـــة األردنيـــة للحصول علـــى ترخيص 
للجماعة بشكل انفرادي العام الماضي، بعد أن 
رفض المراقب العام همام ســـعيد ذلك بدعوى 

أن الجماعة مرخص لها منذ األربعينات.
ونتـــج عـــن هـــذا الواقـــع جماعتـــان. وال 
ترتبط الخالفات بين طرفي اإلخوان بمســـألة 
الترخيص بل تتعداها إلى كيفية إدارة شؤون 
الجماعـــة وتعاملهم مع المتغيـــرات المحلية 

واإلقليمية.
ويـــرى محللـــون أن الصراع بيـــن طرفي 
اإلخوان سيبقى لفترة طويلة لعدم وجود رغبة 
فعلية مـــن كال الجانبين في التنازل لآلخر مع 

سيطرة منطق ”’الزعامة“.
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} بغــداد - أّكدت مصـــادر نيابية عراقية تلقي 
كبـــار قـــادة األحزاب وامليليشـــيات الشـــيعية 
العراقية إنذارا شديد اللهجة من إيران، بشأن 
وجـــوب تطويق خالفاتهـــا واإلنهـــاء الفوري 
لصراعاتهـــا حـــول قضية اإلصالح ومســـألة 
التعديل الوزاري والتي بدأت تخرج إلى العلن 
من خالل التراشـــق بني شـــخصيات من داخل 

التحالف الشيعي احلاكم.
وقالـــت ذات املصـــادر إن إيـــران أبلغـــت 
القيادات الشيعية، عبر وفد زار بغداد خصيصا 
للغرض، حتذيرها مـــن أّن تلك اخلالفات تهّدد 

بخروج زمام السلطة من أيديها.
وذهبت بعـــض املصادر حّد القول إّن ”فزع 
طهـــران ممـــا يجري داخـــل البيت السياســـي 
الشـــيعي دفعهـــا إلـــى إيفـــاد اجلنرال قاســـم 
ســـليماني قائـــد فيلق القـــدس ضمن احلرس 
الثـــوري اإليرانـــي إلى بغـــداد نظـــرا لتأثيره 
القـــوي على قـــادة األحزاب وامليليشـــيات في 

العراق وقدرته على ضبط اخلالفات بينهم“.
وشرحت املصادر ذاتها أّن مهمة سليماني 
متّثلـــت أساســـا فـــي محاولـــة وقـــف جموح 
واندفـــاع رجل الدين مقتـــدى الصدر وتخفيف 
ضغوطه على حكومة حيـــدر العبادي، والكّف 
عن استخدام الشارع مخافة خروج املظاهرات 
احلاشدة التي يقودها في بغداد عن السيطرة 
وحتّولهـــا إلى ثورة شـــعبية جامحة ضّد حكم 
األحـــزاب الدينية، خصوصا فـــي ظّل تصاعد 
نقمة العراقيني على ذلك احلكم ارتباطا بتردي 

األوضاع وتدهورها على كافة املستويات.
وعّلـــق ناشـــط سياســـي عراقـــي معارض 
حلكـــم األحزاب الدينية، على زيارة ســـليماني 
قائال ”مهمتـــه هذه املرة قتاليـــة، لكن من نوع 
خاص. فهـــو موجود مـــن أجل احلفـــاظ على 
املصالـــح اإليرانية في إطار إعادة نظر متوقعة 

من النظام اإليراني بتراتبية األطراف الشيعية 
العراقية التي توالي طهران“.

وعّبـــر فـــي تصريـــح  لـ“العـــرب“ عن عدم 
اســـتغرابه مـــن أن ترفع إيران يدهـــا عن عدد 
من السياســـيني الذيـــن تورطوا فـــي عمليات 
فساد، مســـتدركا بالقول ”غير أن املشكلة التي 
ســـيواجهها ســـليماني  تكمن في أن الصدر ال 
يثق به. لذلك ليس من املتوقع أن يســـعى قائد 
فيلـــق القدس إلى التقريب بـــني الصدر وباقي 
الطاقم السياسي الشيعي“. وأضاف ”قد يفعل 
ســـليماني األسوأ إذا ما جلأ إلى تهديد الصدر 
الذي بدأ يستشـــعر قّوته مع جتاوب جزء هام 

من الشارع مع دعواته إلى التظاهر“.
ورغم أّن مقتدى الصدر من احملسوبني على 
العائلة الدينية والسياســـية الشيعية احلاكمة 
فـــي العـــراق، إّال أّن عالقته بإيران ليســـت في 
مستوى عالقة باقي كبار القادة الشيعة، حيث 
ُيظهر الرجـــل طموحات تصل حّد االســـتقالل 
دينيا وسياســـيا عـــن طهران، وهو ما يفّســـر 
دخوله فـــي صراعات مع هـــؤالء القادة وعلى 

رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري املالكي.
وســـاهمت ضغوط الصدر عبر اســـتخدام 
الشـــارع والتصريحات النارية املتهمة ألطراف 
مشاركة في احلكم بالوقوف في وجه اإلصالح 
فـــي زرع الفوضى واخلالفات داخل األوســـاط 
السياسية الشيعية ما أثار مخاوف من ضياع 
السلطة من أيدي األحزاب الدينية احلاكمة في 

العراق منذ سنة ٢٠٠٣.
وعّبر عن تلك املخاوف النائب عن التحالف 
الوطنـــي عبـــاس البياتـــي بالقـــول إن ”معنى 
انفـــراط عقـــد التحالـــف الوطنـــي –املكون من 
أحزاب شـــيعية- ضياع رئاسة الوزراء وجعل 

العملية السياسية في مهب الريح“.
ونقـــل موقـــع الســـومرية اإلخبـــاري عـــن 
البياتـــي قولـــه إّن ”التحالـــف الوطنـــي قطب 
الرحى في العملية السياســـية“، متسائال ”هل 
جترؤ أطراف التحالـــف الوطني على أن تفّرط 
في رئاســـة الوزراء ومباذا ســـتجيب التاريخ 
والناسر“، ومؤكدا أن ”هناك إصرارا على بقاء 
التحالف رغم وجـــود اخلالفات فيه ألن إنهاءه 

يعني أن العملية السياسية في مهب الريح“.

ويلّخص التراشق العلني بني حزب الدعوة 
اإلســـالمية، أكبر أحـــزاب التحالـــف الوطني 
والذي يقوده نـــوري املالكي، واملجلس األعلى 
اإلســـالمي بقيـــادة عمار احلكومـــي الذي مال 
للتحالـــف مع مقتدى الصـــدر، حجم اخلالفات 

داخل العائلة السياسية الشيعية.
وحّمل النائب عن كتلـــة املواطن البرملانية 
محمد اللكاش، حزب الدعوة مســـؤولية إفشال 

”مشروع الشيعة في بناء دولة عصرية“.
وقـــال اللـــكاش فـــي حديـــث تلفزيوني إن 
”حزب الدعـــوة يتحمل املســـؤولية الشـــرعية 
واألخالقية والتاريخية في فشل مشروع اتباع 
أهل البيـــت في بناء دولة عصرية وحضارية“، 
متهما رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ“محاولة 
إشغال الشارع لكســـب الوقت إلى حني انتهاء 

دورته احلالية“.

وأضاف اللـــكاش، أن ”هنـــاك ٧١٢ منصب 
وكيل وزارة يشغل حزب الدعوة ٩٠ باملئة منها، 
وهناك ٤٤٥٠ منصب مدير عام يستحوذ احلزب 
على نسبة أكثر من ٩٠ باملئة منها“، مشيرا إلى 
أن ”لدى حزب الدعوة ٢٩ مفتشا عاما من أصل 

٣٤ و٢٣ هيئة مستقلة من أصل ٣٠“.
ورّد حـــزب الدعـــوة، الثالثاء، بشـــّدة على 
تصريحات اللكاش، معتبرا على لسان عبداإلله 
النائلـــي أنها متثل ”نهج حـــزب البعث املنحل 
في إجهـــاض وقتل حزب الدعـــوة“، مؤكدا أن 
احلزب سيقاضي اللكاش وداعيا كتلة املواطن 

البرملانية إلى محاسبته وإيقافه عند حده.
ونقل عن النائلي قوله إّن ”التســـقيط الذي 
متارسه أي كتلة سياسية وأي نائب جتاه حزب 
الدعـــوة ال يختلف عن النهج الذي يســـتخدمه 
البعث الصّدامي فـــي إجهاض وقتل وتضييع 

حـــزب الدعـــوة“، مشـــيرا إلى أنه ”يســـتخدم 
القاعدة املشهورة؛ اكذب اكذب حتى يصدقوك“.
االرتباط بحـــزب البعث  وإلصاق ”تهمـــة“ 
واتبـــاع نهجه يعتبر من ”أفضـــع التهم“ التي 
ميكن أن يوّجهها فرقاء العملية السياسية في 
العـــراق، األمر الذي يكشـــف عـــن حجم العداء 
الذي بات قائما بني تيـــار نوري املالكي وتيار 
عمار احلكيم على خلفية التنافس الشديد على 
املناصب واملواقع القيادية في الدولة العراقية.

العائلـــة  أبنـــاء  بـــني  اخلالفـــات  ومتّثـــل 
السياســـية الشـــيعية العراقيـــة، حتّديا كبيرا 
إليران حيـــث تهّدد بخروج الســـلطة من أيدي 
أتباعهـــا وضياع ما بذلته من جهود على مدى 
سنوات طويلة للتمكني لهم في حكم البلد ومن 
ثم احلفاظ على نفوذها داخله واحلّد من نفوذ 

خصومها ومنافسيها اإلقليميني والدوليني.

قلق إيراني من انفراط عقد األحزاب الشيعية الحاكمة في العراق
[ تراشق شديد بين تياري نوري المالكي وعمار الحكيم [ طهران قد تعيد النظر بتراتبية األطراف العراقية الموالية لها

الخط مقطوع مع طهران

◄ تناقلت مواقع إخبارية يمنية خبر 
مقتل ضابط كبير بحزب الله اللبناني 

يتولى قيادة وحدة الصواريخ 
بالحزب، وذلك في قصف لطيران 

التحالف العربي استهدفه على طريق 
عمران صنعاء حيث كان ينشط في 

تدريب مقاتلي ميليشيا الحوثي.

◄ تقّرر في اإلمارات زيادة مدة 
الخدمة الوطنية للمواطنين من الذكور 

واإلناث من حملة الشهادة الثانوية 
العامة فأعلى، إلى سنة بدال من تسعة 

أشهر، علما أنه تم في يونيو 2014 
إقرار إلزامية الخدمة الوطنية في 

اإلمارات للذكور الالئقين بدنيا بين 
سن 18 و30 سنة.

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الثالثاء، 

في الرياض، مع الرئيس اإلثيوبي 
موالتو تشومي ورتو المستجدات 
في المنطقة وعالقات البلدين، في 

وقت تعمل فيه السعودية على تطوير 
عالقاتها مع الدول األفريقية. 

◄ قّررت السلطات الكويتية طرد 
رجل الدين الشيعي العراقي جواد 

اإلبراهيمي من أراضي الدولة، وذلك 
بعد أن أثار حضوره للمشاركة في 

فعاليات دينية بالكويت موجة غضب 
بفعل ما عرف عنه من مواقف متشّددة 

مثيرة للنعرات الطائفية.

◄ أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية 
الكويتية هند الصبيح، الثالثاء، عن 

إحالة عدد من المسؤولين الحكوميين 
على التقاعد بسبب تقصيرهم في 

تنفيذ مشاريع خطة التنمية.

◄ أعلن في العراق عن إغالق 13 
بعثة دبلوماسية في الخارج بسبب 

الضائقة المالية الشديدة التي يعرفها 
البلد، كما تجري دراسة إغالق عدد 

آخر من الممثليات في عّدة بلدان.

باختصار
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أخبار

تحالف صالح والحوثيني على شفا االنهيار
} عــدن - كشـــف مقّربون من الرئيس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالح أّن خالفات حاّدة 
نشـــبت بين شـــخصيات سياســـية وعسكرية 
محسوبة على معسكر صالح وأخرى محسوبة 
على جماعـــة الحوثيين، مؤّكديـــن أن عالقات 
الطرفين بلغت درجة غير مســـبوقة من التوّتر 

جعلت من تحالفهما يقترب من شفا االنهيار.
وقـــال هؤالء إّن مأتى الخالفـــات اتهام كّل 
طرف لآلخـــر بفتح قنوات تواصل ســـرية مع 
التحالف العربي، ال سيما مع المملكة العربية 
الســـعودية بحثا عـــن مخرج آمن مـــن ورطة 
االنقالب بعد تناقص القدرات العسكرية وشّح 

األمـــوال بفعل توّقف اإلمـــدادات اإليرانية مع 
انســـداد طـــرق إيصال تلك اإلمدادات بســـبب 
صرامة الرقابة المفروضة على المنافذ البرية 

والبحرية لليمن.
المتابعة  السياســـية  األوســـاط  وفوجئت 
للملف اليمني، الثالثـــاء، بخبر توّجه وفد من 
جماعة الحوثي إلى السعودية للتفاوض على 

حّل سلمي لألزمة اليمنية.
وجـــاء ذلك فيمـــا أصدر الداعية الشـــيعي 
المعـــروف بعالقتـــه بجماعـــة الحوثي عصام 

العماد فتوى تبيح المصالحة مع السعودية.
وبهـــذه الخطوة تكون الجماعة الشـــيعية 

الموالية إليران قد سبقت حليفها علي عبدالله 
صالـــح الذي ســـبق لـــه أن دعا إلـــى التحاور 
بشكل مباشـــر مع الرياض، بدل التفاوض مع 
الســـلطات اليمنية الممثلـــة بحكومة الرئيس 

عبدربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح.
وغير بعيد عن سياق الخالفات المستفحلة 
بين طرفي االنقالب في اليمن، تحّدثت مصادر 
من داخل العاصمة صنعاء عن حالة من الهلع 
تســـيطر على قـــادة سياســـيين وعســـكريين 
موالين لعلي عبدالله صالح من حملة اغتياالت 
قـــد تقدم عليها ميليشـــيا الحوثي بحق هؤالء 
على خلفية شـــكوك بتواطـــؤ بعضهم مع قوى 

الشـــرعية التي تقترب من العاصمة وإمكانية 
تسهيلهم مهمة استعادتها.

وأّكـــدت ذات المصـــادر أن قادة ميليشـــيا 
الحوثـــي لم يعـــودوا مهتميـــن بالحفاظ على 
ســـيطرتهم علـــى العاصمـــة بقدر انشـــغالهم 
بالحفـــاظ على نفوذهم فـــي معقلهم التقليدي 
صعدة بشـــمال البالد بعد تأكيـــدات التحالف 
العربي بـــأن جهود تحرير البلد لن تســـتثني 

صعدة.
وال يســـتبعد من هـــذه الزاويـــة أن يطرح 
الحوثيـــون مصيـــر صعدة كبند رئيســـي في 

مفاوضاتهم مع الرياض.

ــــــة اإلصالح، وحركة رجل الدين الشــــــيعي مقتدى الصدر في  اشــــــتداد اجلدل حول قضي
الشارع وعلى منابر اإلعالم والسياسة أربكا األحزاب الشيعية في العراق وزرعا الشقاق 
بني زعمائها، األمر الذي يســــــبب انشغاال بالغا لطهران التي تخشى خروج السلطة من يد 

تلك األحزاب الساهرة على تأمني نفوذ إيران في العراق.

«في مفاوضات خمسة زائد واحد أظهرت إيران أنها قابلة للحوار مع العالم، ولكن عليها 

أن تبني أيضا بأنها قابلة للحوار مع دول الجوار}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير اخلارجية اإلماراتي

«لم نقل إن مناورات رعد الشمال موجهة إليران.. وعندما تتخذ اململكة ودول املنطقة 

جميع اإلجراءات لحماية أمنها وحدودها فهذا حقها}.

أحمد عسيري
مستشار مبكتب وزير الدفاع السعودي

جموح مقتـــدى الصدر بـــدأ يمثل 

مشكلة إليران بعد أن تبينت قوته 

الجماهيريـــة مـــن خالل اســـتجابة 

الشارع لدعواته إلى التظاهر

◄

آلية التعاطي العملي مع حزب الله على طاولة اجتماع وزاري خليجي

} الرياض - توّقعت مصادر خليجية أن يشهد 
اجتماع وزراء خارجيـــة دول مجلس التعاون 
الخليجي الذي تحتضنه العاصمة السعودية 
الرياض، األربعاء، بداية بلورة خطوات عملية 
للتعاطي خليجيا مـــع حزب الله اللبناني بعد 
أن جـــرى تصنيفـــه تنظيما إرهابيـــا من قبل 

بلدان مجلس التعاون.
وقالت مصادر كويتية إّن مجلســـا وزاريا 
كويتيا شـــهد نقاشا بشـــأن كيفية التعامل مع 
الحزب مســـتقبال قّدم خالله وزيـــر الخارجية 
الشـــيخ صباح الخالد عرضا مســـهبا بشـــأن 
تطورات العالقة الخليجية بحزب الله والتدّرج 
في التعاطي معه وصوال إلى تصنيفه إرهابيا.
وقالت المصـــادر التي نقلت عنها صحيفة 
الـــرأي المحليـــة إّن ”األمـــر انتهـــى إلى ترك 
الـــوزاري  المجلـــس  الجتمـــاع  الموضـــوع 
الخليجي في الرياض والذي سيترأســـه وزير 
الخارجيـــة الســـعودي عادل الجبيـــر ليتبلور 
موقـــف خليجـــي مشـــترك مـــن كيفيـــة وآلية 

التعاطي مع الحزب“.
ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، األربعاء، اجتماعا فـــي العاصمة 
الســـعودية الريـــاض  لبحث آخـــر التطورات 
اإلقليميـــة والدوليـــة، ومســـتجدات األوضاع 

األمنية في اليمن وسوريا وليبيا والعراق.
وســـيكون االجتماع األول من نوعه لوزراء 
خارجيـــة دول الخليج بعد قـــرار دول مجلس 
التعاون، األربعاء الماضي، اعتبار ميليشـــيا 

حزب اللـــه اللبناني بكافـــة قادتها وفصائلها 
والتنظيمـــات التابعـــة لهـــا والمنبثقـــة عنها 

منظمة إرهابية.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية، إن وزراء 
خارجية دول الخليج سيعقدون في مقر األمانة 
العامة بمدينة الرياض الدورة الـ138 للمجلس 
الـــوزاري لمجلـــس التعـــاون، برئاســـة وزير 
الخارجية الســـعودي رئيس الـــدورة الحالية 

للمجلس الوزاري عادل بن أحمد الجبير.
وأوضـــح األميـــن العام لمجلـــس التعاون 
وزراء  أن  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخليجـــي 
الخارجية ســـوف يبحثون متابعة تنفيذ رؤية 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما تم 
إنجـــازه في إطار التكامـــل والتعاون بين دول 
المجلس، وســـبل تعزيزه وتطويره في جميع 

المجاالت.
وبين كذلك أنه سيتم بحث ”آخر التطورات 
اإلقليميـــة والدوليـــة، ومســـتجدات األوضاع 
األمنيـــة في المنطقة، بما في ذلك األوضاع في 

سوريا وليبيا والعراق“.
وأشـــار الزياني إلى أن المجلس الوزاري 
ســـيلتقي مـــع نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزير 
الخارجية اليمنـــي عبدالملك المخالفي لبحث 
تطـــورات األوضـــاع فـــي اليمن، وســـبل دعم 
وتعزيـــز التعاون القائم بيـــن مجلس التعاون 
واليمـــن في مختلـــف المجاالت، بمـــا في ذلك 

التنسيق المشترك لتعزيز األمن والسلم به.

كما أشار إلى أن المباحثات مع المخالفي 
ستشـــمل ”دفـــع جهـــود األمم المتحـــدة لعقد 
المشـــاورات السياسية بين األطراف المعنية، 
وتكثيف إيصال المســـاعدات اإلنســـانية إلى 
الشعب اليمني في المحافظات كافة بالتعاون 

مع الهيئات الدولية المختصة“.
وبين الزياني أن المجلس الوزاري سيعقد 

كذلك اجتماعا متزامنا مع كل من نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجيـــة والمغتربين باألردن 
ناصـــر جـــودة، ووزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون فـــي المغرب صالح الديـــن مزوار، 
الشـــراكة  بعالقـــات  االرتقـــاء  ســـبل  لبحـــث 
االستراتيجية مع البلدين التي تم إقرارها من 

قبل قادة دول الخليج.

إلى أن تبيض الراية الصفراء



} رومــا - تصاعـــد اجلـــدل بـــني الواليـــات 
املتحدة وإيطاليا حول التدخل العســـكري في 
ليبيـــا ترجمـــه تضارب تصريحات مســـؤولي 
البلدين بخصوص إرســـال قوات برية ملكافحة 

التنظيمات اإلرهابية في ليبيا.
وبـــدأ هـــذا اجلـــدل عندما صّرح الســـفير 
األميركي لدى روما جون فيليبس، بأن إيطاليا 
تعتزم إرســـال خمســـة آالف جندي إلى ليبيا، 
وهو ما دفـــع رئيس الـــوزراء اإليطالي ماتيو 
رينـــزي إلى الـــرّد عليه ســـريعا والتأكيد على 
أن ”الظروف غير مالئمة للتدخل عســـكريا في 

ليبيا“، بحسب قوله.
ولم يتوقف األمر عند التأكيدات األميركية 
والنفي اإليطالي، حيث عاد الســـفير األميركي 
لدى روما ليوضح من جديد، في بيان رســـمي، 
أن إيطاليا وحدها صاحبة القرار في ما يخص 

التدخل في ليبيا.
وأضاف قوله ”الواليات املتحدة لم تنصح 
إيطاليا بأن ترســـل خمســـة آالف عسكري إلى 
ليبيا. قلت إن إيطاليا ذكرت علنا اســـتعدادها 
إلرســـال خمســـة آالف شـــخص تقريبـــا“، أما 
”بشـــأن اإلعـــداد والتوقيـــت، فاألمـــر يتعلـــق 

بقرارات لم يتم اتخاذها بعد“.
ويأتي هذا الســـجال بعد الغـــارة اجلوية 
األميركيـــة علـــى مواقـــع لداعـــش فـــي مدينة 
صبراتـــة والتـــي دفعـــت القـــوى الدولية إلى 
اإلعداد لتدخل عســـكري في ليبيا، بعد تشكيل 

حكومة الوفاق الوطني.

ومتثـــل الضربـــة اجلويـــة علـــى صبراتة 
مرحلة جديدة في التصعيد ضد تنظيم داعش 
واجلماعات املتشـــددة األخرى فـــي ليبيا التي 
اســـتغلت الفـــراغ األمني الناجت عـــن الصراع 
على الســـلطة لترســـخ موطئ قدم لها في هذا 

البلد الغني بالنفط.
وســـبق أن أعرب مراقبون عن تخوفهم من 
إعـــالن صبراتـــة والية جديـــدة لتنظيم داعش 
نظرا ألهمية موقعها اجلغرافي والذي سيمّكن 
التنظيـــم مـــن التمـــّدد نحو تونـــس وتطويق 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس، إضافـــة إلـــى 
سيطرته على منطقة مليتة الغنية بالغاز الذي 

يصدر إلى أوروبا.
وأكدوا أن ســـيطرة داعش على تلك املواقع 
سيؤدي إلى قطع الغاز عن إيطاليا، وأن إعالن 
إمارة تنظيم الدولة اإلسالمية تعني السيطرة 
العسكرية والسياسية واالقتصادية على ليبيا.
يشـــار إلى أن القيادة العسكرية األميركية 
فـــي أفريقيـــا (أفريكـــوم) أعلنت منـــذ أقل من 
شـــهرين، عن مخطط عمل مدته خمس سنوات 
يهدف إلـــى تطويق اجلماعـــات اإلرهابية في 
أفريقيـــا وخاصة في ليبيـــا والصومال، وهو 
ما ُيشـــير إلى إمكانية القيام بتدخل عســـكري 

مباشر في ليبيا في ظل تعاظم نفوذ داعش.
ومن بني األهداف األساسية التي وضعتها 
القيـــادة العســـكرية األميركيـــة، التحّكـــم في 
انتشار بوكو حرام في غرب أفريقيا، وحتجيم 
حركة الشـــباب اجلهادية بالصومال، من خالل 

دعـــم جهود بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي حلفظ 
السالم (أميسكوم).

أمـــا بالنســـبة إلى ليبيـــا فتتمثـــل املهمة 
العاجلـــة ألفريكـــوم فـــي منـــع داعـــش مـــن 
االســـتحواذ على أراض جديدة في هذا البلد، 
خاصـــة مع غياب حكومة مركزيـــة قوية قادرة 

على إفشال مخططاتها.

وسبق أن سمحت إيطاليا للجيش األميركي 
باستخدام طائرات من دون طيار لضرب تنظيم 
الدولة اإلســـالمية في ليبيا انطالقا من قاعدة 
ســـيغونيال اجلوية األميركيـــة في صقلية بعد 
درس كل حالـــة على حدة، بحســـب ما أعلنته 

وزيرة الدفاع اإليطالية روبرتا بينوتي.
وقالـــت الوزيرة فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
”إيـــل ميســـاجيرو“، إنـــه ”يفتـــرض أن يطلب 
األميركيـــون إذنـــا مـــن حكومتنا فـــي كل مرة 
يريـــدون فيها اســـتخدام طائـــرة انطالقا من 
قاعدة سيغونيال“. وأضافت أن هذه الضربات 
ســـتكون محصـــورة بالعمليات التـــي تعتبر 
”الوســـيلة األخيرة“ من أجل ”حماية منشـــآت 
في ليبيا وجميع أنحاء  أو موظفني أميركيني“ 

املنطقة.
وانحصـــر التدخل األميركي في ليبيا حتى 
اآلن بغـــارات محـــددة ومتفرقة. ففـــي نوفمبر 
املاضي نفذت طائرة أميركية من طراز ”إف 16“ 
غـــارة على مدينة درنة في شـــرق ليبيا وقتلت 
قياديـــا محليا فـــي تنظيم الدولة اإلســـالمية 

يدعى وسام جنم عبدزيد الزبيدي امللقب بـ”أبو 
نبيل“.

وتشـــارك الواليات املتحدة في مشـــاورات 
واتصـــاالت مع حلفائها الغربيـــني للبحث في 
احتمـــاالت التدخل العســـكري فـــي ليبيا ملنع 
توسع انتشـــار التنظيم اجلهادي الذي يحتل 

أيضا مساحات واسعة في سوريا والعراق.
ويشـــن تنظيم الدولة اإلسالمية منذ الرابع 
من يناير اجلـــاري هجمات تســـتهدف منطقة 
الهـــالل النفطي، وحتديدا مدينتي راس النوف 
والســـدرة اللتني حتويان أكبر موانئ تصدير 
النفـــط الليبيـــة، دون أن ينجـــح حتى اآلن في 

السيطرة على أي من املدينتني.
ويســـعى التنظيم اجلهادي إلى التقدم من 
مدينـــة ســـرت (450 كلم شـــرق طرابلس) التي 
يســـيطر عليها بالكامل، شرقا باجتاه املناطق 
احمليطة بها. وقد استغل داعش بذلك الفوضى 
التي تعم البالد جراء النزاع للتمركز في ليبيا، 
حيث تبنى عدة اعتداءات دامية خالل األشـــهر 

األخيرة في طرابلس وبنغازي ودرنة.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال منظمو حملة في مالي، 
الثالثاء، إن 200 شاب من الجهاديين 

تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما 
ينتمون لجبهة تحرير ماسينا، 

مستعدون إللقاء السالح في إطار 
برنامج للحكومة الجديدة والمجتمع 

المدني. 

◄ أعربت منظمة التعاون اإلسالمي 
عن تضامنها مع تونس في 

محاربتها لإلرهاب، وذلك على إثر 
العملية اإلرهابية التي تعرضت لها 

مدينة بن قردان.

◄ طالب رئيس منتدى المعارضة 
الموريتانية صالح ولد حننا حكومة 

بالده بإعادة المبلغ المالي الذي 
دفعته الحكومة الليبية لموريتانيا 

تعويضا عن تسليم عبدالله 
السنوسي صهر القذافي ورئيس 

مخابراته، واعتبر ولد حننا أن 
تسّلم موريتانيا للتعويض ”فضيحة 

أخالقية“.

◄ أفادت صحيفة ”الغارديان“ 
البريطانية بأن قوة دولية قوامها 

5 آالف جندي من المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة وألمانيا 

وفرنسا، تقودها إيطاليا، تستعد 
لالنتشار في ليبيا بعد ازدياد 

القلق من خطر الجماعات المتطرفة 
العاملة في البالد.

◄ أعلن المتحدث الرسمي باسم 
األمين العام لألمم المتحدة ستيفان 

دوغريك، أن المبعوث الشخصي 
لألمين العام للصحراء المغربية، 

كريستوفر ورس، يتوجه إلى 
المملكة المغربية الرباط، أواخر 
مارس الجاري، لـ“تهيئة أجواء 

مالئمة، من أجل إعادة المفاوضات 
بين المغرب وجبهة البوليساريو“.

باختصار

خالف أميركي إيطالي حول التدخل العسكري في ليبيا 
[ السفير األميركي يؤكد التدخل ورئيس الوزراء اإليطالي ينفي [ القوى الدولية تبحث خيار ضرب داعش قبل إعالن حكومة الوفاق الليبية
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} الربــاط - دعـــا عـــدد مـــن النـــواب ميثلون 
مختلف املجموعات والتيارات السياســـية في 
البرملـــان األوروبي، مجلـــس االحتاد األوروبي 
إلى االنكباب بشـــكل جدي على مسألة إحصاء 
الســـكان احملتجزين مبخيمات تنـــدوف، فوق 

التراب اجلزائري.
وذكر هـــؤالء النـــواب، في ســـؤال ملجلس 
االحتاد مـــع مطالبة بالـــرد كتابيـــا، أن هؤالء 
الســـكان لم يتـــم إحصاؤهـــم قط علـــى الرغم 
مـــن النـــداءات املتكررة ملجلـــس األمن األممي، 
وتوصيات املفوضية العليا لشـــؤون الالجئني 

وعدد من املنظمات الدولية.
وأكدوا على أن هذا الوضع له أثر جدي على 
حماية األشخاص الذين يعيشون في املخيمات 

في ظروف مأساوية منذ أربعني عاما، مشيرين 
فـــي نفس الوقت إلـــى أن تقديـــرات املفوضية 
الســـامية لشـــؤون الالجئني واملديرية العامة 
للمفوضية  التابعـــة  اإلنســـانية  للمســـاعدات 
األوروبية لم تتغير منذ 2007، مما يثير شكوكا 

حول مصداقيتها.
وتتهـــم تيارات من داخـــل املخيمات وكذلك 
هيئات دولية مـــن ضمنها البرملـــان األوروبي 
قيـــادة  الغـــش،  ملكافحـــة  األوربـــي  واملكتـــب 
البوليســـاريو بالتالعب باملساعدات اإلنسانية 
املوجهة لساكنة مخيمات تندوف. حيث دفعت 
هذه االتهامـــات األمني العام لألمم املتحدة إلى 

دعوة اجلبهة إلى إحصاء سكان املخيمات.
ويعـــّد مطلـــب إحصـــاء ســـكان مخيمـــات 

الصحراويـــني أحد أهـــم املطالب التـــي يدافع 
عنهـــا املغرب الذي أدان في وقت ســـابق، على 
لسان سفيره باألمم املتحدة عمر هالل، ”صمت“ 
املجموعة الدولية أمام الوضعية ”اخلارجة عن 

السائدة في تندوف. القانون“ 
وقال هالل إن ســـكان تندوف هم الوحيدون 
في العالم الذين لم يتم إحصاؤهم أو تسجيلهم، 
وال أحد يعرف عددهم احلقيقي، مشيرا إلى أن 
احلكومة املغربية عملت، منذ استرجاع األقاليم 
اجلنوبيـــة، على ”بذل جهدهـــا من أجل ضمان 
تنمية مستدامة وشاملة للمنطقة الصحراوية“.
وأكد مصطفى ســـلمى ولد ســـيدي مولود، 
املفتـــش الســـابق فـــي مـــا يســـّمى ”شـــرطة 
البوليســـاريو“، أن اجلبهـــة لـــن تقبل إحصاء 

ســـكان مخيمات تندوف لالجئني حتى ال تفقد 
القضيـــة الصحراويـــة صبغتهـــا السياســـية 

الطاغية على اجلوانب اإلنسانية.
وأوضح ســـيدي مولود في حوار سابق مع 
”العرب“، أن البوليســـاريو واجلزائر يتالعبان 
باألرقـــام اخلاصة بعدد ســـكان املخيمات، وأن 

اإلحصاء لن يكون في صاحلهما.
ويعتبر مراقبون أن عملية إحصاء ســـكان 
مخيمات تندوف من شـــأنها أن متكن املنظمات 
اإلنسانية من تقدمي املساعدات بناء على أرقام 
وتقديرات مضبوطة مبا يكفـل تلبية احتياجات 
الالجئني وفرض رقابة على البوليساريو التي 
تقـــدم أرقامـــا ضخمة لعـــدد الســـكان من أجل 

حتويل املساعدات وبيعها.

نواب أوروبيون يطالبون بإحصاء سكان مخيمات تندوف

قامت كل من واشنطن وروما مبباحثات عديدة حول التدخل في ليبيا لتحجيم تنظيم داعش 
الذي متكن من التغّول وفرض ســــــيطرته على مدينة ســــــرت وبعض املناطق احملاذية لها، 
وبدت وجهات النظر متشــــــابهة تقريبا بخصوص أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن 

اخلالفات املكتومة ظهرت إلى العلن منذ أيام قليلة.

{المطلوب اليوم عدم االكتفاء برفع شعار مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولكن يجب النضال أخبار

من أجل تحقيق هذا المطلب األساسي}.

مية اجلريبي
األمينة العامة للحزب اجلمهوري في تونس

{المجتمعات تحتاج إلى حيوية ونشـــاط دائمين، والمؤشر على ذلك هو االجتهاد القضائي من 

قبل رجاالت القانون، ويؤسفني القول إن هذا األمر لم يعد قائما بعد صدور دستور 2016}.

فتيحة بن عبو
خبيرة جزائرية في القانون الدستوري

الجيش الليبي يحارب المتشددين دون دعم

اكتشاف مخازن أسلحة بعد 

هجوم بن قردان في تونس

} تونــس - قـــال رئيس احلكومة التونســـية 
احلبيب الصيد إن التحقيقات ال تزال مستمرة 
ملعرفـــة ما إذا كانت مجموعة املتشـــددين التي 
قامت بهجوم بن قردان تسللت عبر احلدود من 
ليبيـــا أم ال برغم عثور املســـؤولني على ثالثة 
مخازن لألســـلحة واملتفجرات والصواريخ في 

املدينة بعد الهجوم.
وأضـــاف احلبيـــب الصيـــد فـــي مؤمتـــر 
صحافي عقده الثالثاء، "مخازن من األســـلحة 
وقع اكتشـــافها في مدينة بن قردان إلى جانب 
حافلة كانت موجودة فـــي منطقة العمليات مت 
حجزها من قبل قوات األمن الداخلي وجيشـــنا 

الوطني وكانت مدججة بالسالح".
وتواصل قوات أمنية وعســـكرية تونسية، 
مالحقة عناصر مســـلحة، فـــي مناطق متفرقة 
مبدينة بن قردان. وأفادت مصادر إعالمية بأن 
عملية التمشـــيط جتري في جهة ”جالل“ (تقع 

على بعد 4 كلم من مركز بن قردان).
اإلثنـــني،  قـــردان،  بـــن  مدينـــة  وشـــهدت 
اشتباكات مع مســـلحني حاولوا مهاجمة مقار 
أمينة وعســـكرية في املدينة، ما أسفر عن مقتل 
55 شخصا، بينهم 36 مسلحا داعشيا، و12 من 
القوات احلكومية ما بني عســـكريني وأمنيني، 

و7 مدنيني، وفقا إلحصائيات رسمية.

} طرابلــس - أكد مجلـــس النواب الليبي 
(البرلمان) في بيـــان الثالثاء، أن الزيارات 
الخارجيـــة التي يجريهـــا رئيس وأعضاء 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
”مخالفـــة صريحـــة لالتفاق السياســـي“، 
معتبـــرا أن ”االلتزامات التـــي تترتب على 
هذه الزيارات ”غير ملزمة للدولة الليبية“.

وأضاف المجلس أن ”الدولة الليبية ما 
زالت ممثلة في مجلس النواب، والحكومة 
المؤقتة (المنبثقة عنـــه)، إلى حين تعديل 

اإلعالن الدســـتوري (الذي يحكم ليبيا منذ 
الثـــورة عـــام 2011)، ومنح الثقـــة لحكومة 

الوفاق الوطني“.
وتابـــع ”نلفت انتباه رئيـــس وأعضاء 
المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق، إلى 
ضـــرورة االلتـــزام بما نص عليـــه االتفاق 
الصخيـــرات  فـــي  (الموقـــع  السياســـي 
المغربيـــة برعاية أممية العـــام الماضي)، 
وســـرعة العمـــل علـــى إنجـــاز الترتيبات 
األمنيـــة المنصوص عليها، ليتســـنى لهم 

ممارســـة أعمالهم من داخل التراب الليبي 
ومن المكان المشار إليه في االتفاق“.

يذكر أن فايز الســـراج، رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفـــاق، أجرى زيارات 
لعـــدد مـــن الـــدول، منهـــا مصـــر واألردن 
والمغرب، وشـــارك فـــي عـــدة محافل كان 
آخرهـــا قمـــة منظمـــة التعاون اإلســـالمي 
التـــي اختتمـــت، االثنيـــن، فـــي العاصمة 
اإلندونيســـية جاكرتا، بمشـــاركة 44 دولة 

إسالمية.

البرلمان الليبي يعترض على زيارات السراج الخارجية



}  واشــنطن – كشــــفت إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما أن عدد الســــجناء السابقين في 
معتقــــل غوانتانامــــو الذين يشــــتبه بعودتهم 
للقتال مع المتشددين تضاعف إلى 12 شخصا 

خالل ستة أشهر حتى يناير الماضي.
يأتــــي هذا اإلعالن وســــط جدل سياســــي 
واسع في الواليات المتحدة منذ أشهر طويلة 
بشــــأن خطــــة الرئيس بــــاراك أوبامــــا إغالق 
الســــجن، وهي الخطة األخيرة فــــي برنامجه 
االنتخابي التي ينــــوي تنفيذها قبل مغادرته 

البيت األبيض نهاية هذا العام.
مديــــر  مكتــــب  نشــــرها  أرقــــام  وحســــب 
المخابرات الوطنية أنــــه منذ منتصف يناير، 
أكــــدت الواليات المتحدة أيضا أن ســــبعة من 
أصــــل 144 معتقال في غوانتانامــــو من الذين 
ُأفــــرج عنهم منذ تولي أوباما الرئاســــة عادوا 

للقتال، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.
ويمثل هذا ارتفاعا منذ التقرير الســــابق، 
الذي نشره المكتب في يوليو الماضي، وأشار 
إلى أن عدد من عادوا إلى صفوف الجهاديين 
في مختلف الجماعــــات المتطرفة المحظورة 

بلغ ستة مقاتلين.

ويعتقد الخبراء أن هذه األرقام قد ترفع من 
وتيرة انتقادات الحزب الجمهوري المسيطر 
على الكونغــــرس لخطة أوبامــــا الديمقراطي 

الرامية إلى إغالق السجن نهائيا.
وكان الرئيــــس األميركي قد كــــرر التأكيد، 
الشهر الماضي، أن معتقل غوانتانامو الواقع 
في كوبا يشــــوه صورة الواليات المتحدة في 
الخــــارج ويهدد أمنهــــا القومي، وذلــــك أثناء 

عرضه خطة جديدة إلغالقه.
وقــــال حينها فــــي كلمة ألقاهــــا في البيت 
األبيــــض إنه ”مــــن الواضح منذ ســــنوات أن 
مركز االعتقال فــــي غوانتانامو ال يعزز أمننا 
القومــــي بل يهدده“، مشــــيرا إلــــى أن إغالقه 

يرمي إلى ”طي صفحة“ من تاريخ البالد.
وتتضمــــن الخطــــة أربع خطــــوات تتعلق 
بنقل 35 معتقال جرت الموافقة على نقلهم إلى 
دول أخرى، وتسريع مراجعة وضع 46 معتقال 
لنقلهم إلى دول أخرى، واســــتخدام الوسائل 
القانونية للتعامل مع من يتبقون وهم عشــــرة 
يعتقــــد أنهــــم ما زالوا يشــــكلون خطــــرا على 
واشنطن، والعمل مع الكونغرس إليجاد موقع 

في الواليات المتحدة الحتجاز من يتبقى.

وتنشر المخابرات الوطنية تقريرا كل ستة 
أشــــهر عن المعتقل، وال يعطي تفاصيل حول 
مــــكان أو أي الجماعات التي تأكد أو ٌيشــــتبه 

بقتال المعتقلين السابقين في صفوفها.
وتبلغ تكلفة بقــــاء المعتقل المثير للجدل، 
الــــذي تديــــره الواليــــات المتحــــدة بموجــــب 

معاهدة مــــع كوبا تم توقيعها في 1903، قرابة 
445 مليون دوالر سنويا.

يشــــار إلى أن الرئيس األميركي الســــابق 
جورج بوش االبن فتح المعتقل في 2002 عقب 
هجمات 11 سبتمبر 2001، لسجن المشتبهين 

في قضايا اإلرهاب دون محاكمة.

}  بروكســل – اتفــــق قادة االتحــــاد األوروبي 
وتركيا في ختام القمة األوروبية في بروكسل، 
فجــــر الثالثــــاء، على ضــــرورة إغــــالق طريق 
البلقــــان بوجــــه الالجئيــــن في مقابــــل تقديم 
أمــــوال إضافية ألنقرة وإلغاء التأشــــيرة على 
األتراك والمضي قدما في مباحثات االنضمام 

للتكتل.
وأمهل االتحاد نفســــه عشــــرة أيام لوضع 
اللمســــات األخيــــرة علــــى اتفــــاق جديــــد مع 
األتراك لوقف تدفــــق المهاجرين من أراضيها 
ينص على أن تســــتعيد تركيا كل المهاجرين 
غير الشــــرعيين، بمن فيهم السوريون، الذين 

يصلون إلى االتحاد عبر بحر إيجة.

ووفقا لمســــودة نتائج القمة، وعد زعماء 
دول االتحاد بمنح أنقرة 6 مليارات يورو على 
مدى ثالثة أعوام، وهو ما يمثل ضعف المبلغ 
الذي كان قد تم عرضــــه في نوفمبر الماضي، 
ال ســــيما بعدما اســــتقبلت تركيــــا نحو ثالثة 

ماليين الجئ.
وأكد رئيــــس المجلس األوروبــــي دونالد 
توســــك أن الطرفيــــن اتفقــــا علــــى المبــــادئ 
األساسية لمواجهة أزمة الالجئين، ومن هذه 
المبادئ ”إرســــال الجئ ســــوري واحد مقابل 

عودة مهاجر سري واحد إلى تركيا“.
وقرنت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
نجاح العرض التركي الســــتعادة المهاجرين 

غير القانونيين بالضغــــط أكثر لتقديم موعد 
منح األتراك حق دخول االتحاد دون تأشيرات 

إلى يونيو المقبل.
لكن الرئيس الفرنســــي فرانســــوا هوالند، 
اعتبــــر أن منح األتــــراك حريــــة الدخول دون 
تأشــــيرات لمنطقة شــــينغن ممكــــن فقط عند 
الوفــــاء بالمعاييــــر البالغ عددهــــا 72 معيارا. 
وقــــال إن ”طريقا طويال ال يزال أمام محادثات 

انضمام تركيا لالتحاد“.
ويتســــبب هــــذا االتفاق في قــــدر أكبر من 
اإلكراه في التعامل مع المهاجرين ضمن إطار 
استجابة األوروبيبن ألزمة أحدثت شرخا في 
صفوفهم، وهي االســــتجابة التي استهزأ بها 

المنتقــــدون ووصفوهــــا بأنهــــا ضعيفة حتى 
اآلن.

وكشــــف دبلوماســــيون أن عــــدة حكومات 
أوروبية لديها تحفظات قوية على المقترحات 
التركيــــة. وقالــــوا إن قبرص تخشــــى التخلي 
عن حقها في اســــتخدام حق النقض (الفيتو) 
في مــــا يتعلق بجوانب مــــن عملية االنضمام 
مــــا دامت أنقرة ترفــــض االعتراف بقبرص أو 

تتعامل معها.
ومــــع ذلك فإن الخطة، التي وصفها رئيس 
الوزراء التركي أحمد داودأوغلو بأنها ستغير 
قواعد اللعبة، هي أقوى ما اقترح من خطوات 

حتى اآلن لتغيير حسابات أزمة الهجرة.

} طهــران –  سارعت إيران، الثالثاء، إلى نفي 
التقارير اإلســـرائيلية بشـــأن تجميد روســـيا 
صفقة منظومـــة الصواريـــخ ”أس 300“، التي 
تنـــوي مدهـــا لطهران، بســـبب دعـــم األخيرة 
السري لحزب الله اللبناني، وسط تكتم روسي.
ونقلـــت وكاالت أنبـــاء إيرانية عن منصور 
حقيقـــت بـــور، رئيـــس لجنـــة األمـــن القومي 
والسياســـة الخارجية في البرلمـــان اإليراني 
قوله إن ”ادعاء تجميد روســـيا صفقة منظومة 
صواريـــخ أس 300 مـــع إيران غيـــر صحيح“، 
مشـــيرا إلى أن العالقات الدفاعية بين البلدين 

استراتيجية.
ولم تعلق موســـكو عن هذا األمـــر، بيد أن 
مراقبين رجحـــوا إقدامها على هـــذه الخطوة 
وربطوا ذلـــك بموقف الكرملين حينما كشـــف 
منتصـــف الشـــهر الماضي عن وجود مشـــكلة 
تحول دون تحديد موعد للشـــروع في تســـليم 
منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية 

إلى إيران.
وكان المتحدث باســـم الرئاســـة الروسية 
دميتري بيسكوف، قد قال ”ال يوجد موعد بعد 
ألن هناك مشكلة تتعلق بدفع القيمة وغير ذلك. 
ولـــم يتم دفع قيمـــة الصفقة كمـــا ينبغي بعد. 
ولهذا فالحديث عن المواعيد المحددة ســـابق 

ألوانه“.
ويأتي هذه التطور بعد أن ضبطت ســـفينة 
تابعـــة للبحرية األســـترالية كميـــة كبيرة من 
األســـلحة التي ُيشتبه أن مصدرها إيران كانت 
متجهة إلى اليمن عن طريق الصومال، حسبما 

أعلنت السلطات األسترالية، االثنين.
وكشـــفت مصادر إسرائيلية في تصريحات 
لصحيفـــة معاريف وأكدتـــه القناة العاشـــرة 
اإلسرائيلية أن الرئيس فالديمير بوتين أصدر 
قـــرارا، األحد الماضي، بتجميد تســـليم إيران 

المنظومة ”بناء على طلب إسرائيلي“.

وقالت إن القرار الروسي جاء عقب اكتشاف 
موســـكو عدم التزام طهران بعدم تزويد حزب 
اللـــه اللبنانـــي، الـــذي أدرجتـــه مؤخـــرا دول 
عربية في مقدمتها الســـعودية ضمن الئحتها 

لإلرهاب، بأسلحة روسية متطورة.
كما أشـــارت أيضا إلى أن إســـرائيل قدمت 
لموســـكو إثباتـــات وتقارير تؤكد قيـــام إيران 
بنقل أسلحة روســـية متطورة لحزب الله عدة 
مرات بينها أنظمة صواريخ ”أس 22“ المضادة 
للطائرات، لكن لم يتضح متى تم تزويد الروس 

بتلك المعلومات.
ومن غير الواضح ما إذا كانت موســـكو قد 
اقتنعت بأدلة إســـرائيل المأخـــوذة من تقارير 
اســـتخباراتية من الطيارين الـــروس يعملون 
علـــى أرض لبنـــان وســـوريا، حيث أكـــدوا أن 
رادارات طائراتهـــم رصـــدت األنظمة المضادة 
للصواريخ في مناطق يسيطر عليها حزب الله.
ويقـــول مراقبـــون إن مجـــرد الحديث عن 
صفقـــات األســـلحة الروســـية مع إيـــران يعد 
شـــكال مـــن أشـــكال التهديـــد المبطـــن لدول 
الجوار اإليراني من جهـــة وابتزازا للغرب من 
جهـــة أخرى، وبالتالي فـــإن الواليات المتحدة 
وحليفتها إسرائيل ستحاوالن دوما عرقلة مثل 

هذه الصفقات.
وفـــي حين تـــرى إســـرائيل أن ذلـــك يمثل 
تهديدا ألمنها، تســـعى واشنطن في منافستها 
على تجارة الســـالح مع موســـكو إلـــى الفوز 
بصفقات التسليح اإليراني، أما طهران فدورها 
المشبوه يتطلب المزيد من التسليح سواء كان 

أميركيا أو روسيا.
وبين السرعة التي تريدها إيران في تطبيع 
عالقاتهـــا والتمهل الذي يريـــده الغرب، تكمن 
مصلحة روســـيا االســـتراتيجية، األول يتمثل 
في الحيلولة دون تفاقم التوتر بين واشـــنطن 
وطهـــران، والثانـــي يتمثل فـــي الحيلولة دون 
تحســـن العالقات اإليرانيـــة األميركية إلى حد 
التحالـــف االســـتراتيجي، كمـــا كان الحال في 

عصر الشاه.
وتبقى دول الشرق األوسط باستثناء تركيا 
الرابح األكبر إن تأكـــد إيقاف هذه الصفقة، إذ 
يرى محللـــون أن الخطوة ســـتتبعها خطوات 

روســـية أخرى وربما تفرض موســـكو شروطا 
علـــى طهران لضمـــان عدم وصول أســـلحتها 

للجماعات التي تدعمها طهران في المنطقة.
وفي خطاب أمـــام الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحـــدة فـــي أكتوبر الماضي كشـــف رئيس 
الـــوزراء اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو عن 
تفاصيل جديدة بشأن تراكم أسلحة حزب الله 

بدعم من إيران وسوريا.
وقال حينها إن ”صواريخ مضادة للطائرات 
و”آل.إيه 22“  وصواريخ من طـــرازي ”ايـــس“ 
وصواريـــخ أرض بحر من طـــراز ’ايخونت‘ تم 

تهريبها إلى حزب الله“.
ووفقا لتقارير أجنبية، هاجم ســـالح الجو 
اإلسرائيلي قواعد تابعة لحزب الله في لبنان، 
فـــي أبريـــل الماضـــي، بحجـــة حصولها على 
أســـلحة وصواريخ متطورة زادت من قدراتها 

على تهديد إسرائيل.
وكان وزير الدفاع اإليراني حســـين دهقان 
قـــد زار منتصف الشـــهر الماضـــي العاصمة 

موســـكو والتقى الرئيس الروسي وبحث معه 
موضوع تســـليم طهران أنظمة صواريخ ”أس 
�300 الروســـية، فيما زار وزير الدفاع الروسي 

سيرجي شويغو طهران في يناير الماضي.
وقد ظـــل الجانبـــان الروســـي واإليراني، 
يتفاوضان بشـــأن التفاصيل الخاصة بأنظمة 
صواريخ منـــذ أن رفع بوتين حظـــرا حكوميا 
على تصديرها إلى إيـــران في أبريل الماضي، 

ما أثار حفيظة الغرب آنذاك.
للدفاع  المخصصـــة  المنظومـــة  وبوســـع 
المضـــاد  والدفـــاع  للطائـــرات  المضـــاد 
للصواريـــخ، على حد ســـواء، اعتراض أنواع 
الصواريخ متوســـطة المدى كافـــة الموجودة 
في العالم. ويمّكن للصواريخ االنطالق بسرعة 
4500 متـــر في الثانية، ويصـــل مداها إلى 250 
كيلومتر، وتســـتطيع ضرب األهداف المرتفعة 

والمنخفضة.
وتتحـــدث تقارير منذ إبـــرام إيران االتفاق 
النـــووي مع الـــدول العظمى عن عـــزم طهران 

توقيـــع اتفاقيـــة توريد مقاتالت ســـوخوي 30 
إس.إم الروســـية المتعددة المهام قبل انتهاء 
العام الجـــاري، وهي صفقة فـــي حال نجحت 
وتم تنفيذها ســـيكون من شأنها رفع إمكانيات 

سالح الجو اإليراني.
يذكـــر أن الحرس الثـــوري اإليراني أجرى 
بالتزامن مع هذا الكشف تجارب على صواريخ 
بالستية إلظهار ”قوته الرادعة“، وذلك في تحد 
لعقوبـــات أميركية جديدة فرضـــت على البالد 

مطلع العام بسبب برنامجها الصاروخي.

ــــــزال مصير صفقة منظومة الصواريخ الروســــــية ”أس ٣٠٠ مع إيران املبرمة منذ عقد  ال ي
من الزمن، مجهوال وسط تصريحات متناقضة من اجلانبني، وتأجيل متواصل ألسباب ال 
يتم اإلعالن عنها. ويبدو أن وشــــــاية إسرائيلية ملوسكو بخصوص دعم طهران حلزب الله 

ستزيد من غموض الصفقة، التي يعول عليها اإليرانيون لتعزيز ترسانتهم العسكرية.

تواجه خطة الرئيس األميركي باراك أوباما إغالق ســــــجن غوانتانامو معارضة شــــــديدة 
من نواب احلزب اجلمهوري الذين ال يريدون نقل املعتقلني إلى أراضي الواليات املتحدة. 

ويبدو أن مقترحه سيفشل بعد أن أظهرت بيانات جديدة عودة سجناء سابقني للجهاد.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

وشاية إسرائيلية تنهي «شهر العسل} بين روسيا وإيران
[ بوتين يجمد صفقة أس 300 مع طهران بسبب حزب الله [ دول الشرق األوسط باستثناء تركيا الرابح األكبر من الخطوة

ثقافة الحوار

لعبة األقنعة

◄ لمحت الصين، الثالثاء، إلى 
اعتزامها إقامة المزيد من القواعد 

العسكرية بعد إنشاء مركز للخدمات 
اللوجيستية في جيبوتي، في ما 

تصفه حكومة تلك الدولة الواقعة في 
القرن األفريقي بأنه منشأة عسكرية.

◄ أفادت وسائل إعالم ألمانية، 
الثالثاء، بأن السلطات األمنية 

األلمانية استطاعت الحصول على 
وثائق سرية تخص داعش تتضمن 

معلومات ”مهمة“ عن العناصر 
األلمانية التي التحقت بالتنظيم.

◄ اتهمت كوريا الجنوبية، الثالثاء، 
جارتها الشمالية بقرصنة هواتف 

عدد من كبار مسؤولي الحكومة 
وكشفت عن سلسلة عقوبات جديدة 

عليها بسبب تجاربها النووية 
األخيرة وعملية إطالق صاروخ 

طويل المدى.

◄ أعلنت باكستان، الثالثاء، أنها 
قتلت 21 متطرفا في غارات جوية 

وعمليات برية بدأت خالل، ليل 
االثنين، في المنطقة الحدودية شمال 
غرب البالد حيث تشن عملية لتطهير 

معاقل حركة طالبان.

◄ أوقفت قوات األمن التركية 32 
شخصا يشتبه في انتمائهم لمنظمة 

حزب العمال الكردستاني خالل 
عمليات أمنية متزامنة في محافظتي 

سيواس وسط البالد وكوجه إيلي 
في الشمال الغربي.

◄ قال مسؤول من األمم المتحدة، 
الثالثاء، إنه تم إطالق سراح ثالثة 

موظفين كونغوليين يعملون في 
هيئة إنقاذ الطفولة بعد خطفهم في 

شرق الكونغو الديمقراطية األسبوع 
الماضي، وسط حالة من انعدام 

األمن.
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أخبار

تركيا تتطلع إلى دخول النادي األوروبي عبر معاناة الالجئني

ارتفاع عدد سجناء غوانتانامو العائدين للجهاد يحبط خطط أوباما

باختصار

«التهديـــد الذي يشـــكله تنظيم داعش آخذ فـــي االزدياد. أمامنا جماعـــة إرهابية بطموحات 

كبيرة، لشن هجمات هائلة ومروعة، ليس فقط كتلك التي أحبطت حتى اليوم». 

مارك رولي
املفوض املساعد لشرطة لندن

«الصـــني ال تطمح إلى أن تحـــل محل الواليات املتحدة، وال أن تصبح واليـــات متحدة أخرى، ما على 

األميركيني فعله هو دراسة تاريخنا ملعرفة كيف ستتطور األمور».

وانغ يي
وزير اخلارجية الصيني

منصور حقيقت بور:

ادعاء تجميد روسيا صفقة 

منظومة أس 300 مع 

إيران غير صحيح

مراقبون: الحديث عن صفقات 

ــحــة روســـيـــة مـــع إيــــران  أســل

للشرق  مبطنا  تهديدا  يعد 

األوسط وابتزازا للغرب

◄



شريين الديداموين

} القاهرة – أثار مشـــروع قانـــون لـ ”مكافحة 
الفتنة الطائفية“ في مصر، قدمه ما يســـمى بـ 
”ائتالف أقباط مصـــر“ ملعاجلة حدوث األزمات 
الطائفيـــة، ردود أفعـــال واســـعة، عقب طرحه 

للمناقشة داخل مجلس النواب.
مراقبون للشـــأن القبطي أكدوا أن التركيز 
علـــى مثل تلك القوانني في هذا التوقيت ميكن 
أن يثير شـــكوكا حـــول كتلة النـــواب األقباط 
في البرملان (39 عضـــوا) ونواياهم، وعرضهم 
التهامات مبساندة قضايا األقباط على حساب 
القضايـــا القومية التي تهم  جميع املواطنني، 
ورمبا متتد أصابع االتهام لتنال من الكنيســـة 
املصرية نفسها، واتهامها بأنها تقف خلفهم.

وأكد محللون سياســـيون أن هناك العديد 
من املســـتجدات طرأت علـــى املجتمع املصري 
بعد ثـــورة 25 ينايـــر 2013، مـــن بينها اجتاه 
البعض إلـــى العنف وإشـــعال الفنت، ما جعل 
مسألة سن قانون يكافح الفنت الطائفية حاجة 

ملحة لوقف فتيل هذه اآلفة ومزيد تطورها.
وكانـــت بدايـــة العمـــل على صياغـــة هذا 
املشـــروع قد انطلقت مع نهايـــة 2013، من قبل 
”ائتـــالف أقباط مصـــر“، وبعـــد التوصل إلى 
مسودة أولية للقانون، بناء على عالج أسباب 
تكرار األزمات الطائفية، ّمتت صياغة املسودة 

الثانية من قبل اللجنة القانونية لالئتالف.
وقام املستشـــار رمســـيس النجار بوضع 
الصيغـــة النهائيـــة له، وإرســـال نســـخة إلى 
رئاســـة اجلمهوريـــة مرتني، األولـــى في عهد 
املستشـــار عدلي منصـــور الرئيس الســـابق 
ملصر، والثانية بعد 60 يوما من تولي الرئيس 

املصري احلالي عبدالفتاح السيسي.

قانون جدلي

تهتم املواد املدرجة داخل مشروع القانون 
باملواطنة واملساواة وتنظيم إجراءات التحول 
الديني وجترمي التهجير القســـري وبناء دور 
العبادة ثـــم تدريس مـــادة إجباريـــة للوحدة 
الوطنية وتشكيل جلنة مراقبة للقانون ومادة 

أخيرة للعقوبات.
وذكـــر فـــادي يوســـف مؤســـس االئتالف 
أنهـــم وضعوا جدوال زمنيا مدته ثالثة أشـــهر 
حتى يتم طرح مشـــروع القانون داخل مجلس 
النواب مع بداية النصف الثاني من هذا العام.

ورغم تأكيد مؤســـس االئتالف في بيان له 
أن هنـــاك ترحيبـــا من عدد من نـــواب البرملان 
والشـــخصيات العامـــة، ومـــن قبل الكنيســـة 
واألزهر بهذا املشـــروع، إال أنه مت رصد جملة 
من التحفظات بشأن عدد من نصوص القانون.

الدكتور أحمد كرمية أســـتاذ الفقه املقارن 
بجامعة األزهر، هاجم في تصريح له ”ائتالف 
دعم مصر“، مؤكدا أن ظهور قوانني مت وضعها 
علـــى أســـس دينيـــة ”ردة ســـلفية جديدة في 

املجتمع“.
وأضـــاف أن املجتمـــع املصـــري ال يحتاج 
قوانـــني الفنت الطائفية، ألنهـــا موجودة، وفي 
حال احلاجة إلى تشـــريعات جديدة، فإن هناك 
قواعـــد يتـــم اتباعها فـــي مثل هذه املســـائل 
وتتوالها جهات رســـمية في الدولة تســـتطيع 
إعداد املشـــروعات بشـــكل أفضـــل، على غرار 
وزارة العـــدل ومجلس الدولة، ومن ثم طرحها 
على مجلس النواب، على خالف الطريقة التي 

مت مبقتضاها عرض هذا املشروع.
ومعارضة القانون املزمع طرحه لم تقتصر 
على األزهريني وبعض النواب فقط، بل شملت 
بعض األقباط املهتمني بالشـــأن املصري ككل، 
حيث أعربت مرمي ميالد عضو حركة ما يسمى 
”أقباط مضطهدون“ عن عدم رضاها عن تقدمي 
مشـــروع قانـــون ينـــص على وضـــع عقوبات 
خاصة مبشـــكالت الفتنة الطائفية، ودعت في 
تصريـــح لـ ”العرب“ إلى عدم تنمية العنصرية 
بقوانـــني، وضرورة العمل علـــى تفعيل قانون 
العقوبـــات احلالـــي في مثل تلـــك األمور كحل 

بديل.
ويعتقد الباحث ســـامح فوزي أن القوانني 
احلالية حتارب الفتنة الطائفية، وأن دســـتور 
2014 يحتوي على العديد من املواد التي جترم 
التمييز بني املواطنني على أســـاس العرق أو 
الدين أو اللغة، كما تؤكد ضمان حرية العبادة 
وممارســـة الشـــعائر الدينيـــة. لكـــن الفجوة 
احلاصلة بني النص كمشروع نظري وتطبيقه 
هي املشـــكلة احلقيقية، وهو ما يحتم التوجه 
نحو تفعيل القوانني احلالية ومواد الدســـتور 
بـــدال من إصدار تشـــريعات جديـــدة، على حد 

تعبيره.
أن مثل هـــذه القوانني  وأكد لــــ ”العـــرب“ 
لن تكـــون مجدية دون وجود إرادة سياســـية 

ومجتمعية ملواجهة الفتنة الطائفية.
لكـــن عالء أبو العينني (محـــام)، أكد غياب 
تشـــريعات تكافح الفنت الطائفية، مشيرا إلى 
أن النصـــوص املوجودة مضمنة داخل قوانني 
ســـابقة، في حني أن املشروع احلالي املطروح 
خاص بالفنت الطائفيـــة، وأكثر حتديدا، حتى 
أنه عد أفضل على مســـتوى التطبيق وخاليا 
مـــن الثغرات التي ميكن التالعب بالقضية من 

خاللها.

وأيدت هـــذا الـــرأي آمنة نصير أســـتاذة 
الفقه املقارن في جامعة األزهر وعضو البرملان 
املصري، وأحد النواب املوافقني على القانون 
املطروح للمناقشـــة ملا يتضمنـــه من عقوبات 
مشـــددة، ومبا يكفله من حتقيق للمساواة بني 
املواطنـــني وعـــدم التمييز العتبـــارات دينية، 
ومنـــع التهجير القســـري للمواطنني األقباط، 
كما حـــدث من قبـــل في بعض قـــرى الصعيد 

وسيناء.
وأوضحـــت لـ ”العـــرب“ أنه عـــادة ما يتم 
التعامـــل مـــع املشـــكالت الطائفية بأســـلوب 
”املســـكنات“، ففي أعقـــاب كل حادثـــة طائفية 
يكـــون رد فعل الدولـــة واملؤسســـات الدينية 
تكرارا ملا ســـبق، والعمل على تهدئة احلرائق 

دون معاجلة أسبابها احلقيقية.
وأكـــد مصـــدر قبطي فـــي تصريحـــات لـ 
”العـــرب“ أن القانـــون ملـــس مواطـــن اخللـــل 
احلقيقية داخـــل املجتمع املصري، ألنه يواجه 
للمـــرة األولـــى أزمـــات التحـــّول الديني التي 
تتســـبب في أكثر من 70 في املئة من املشـــاكل 

الطائفية الكبرى مبصر.

مواجهة ثقافية ومجتمعية

حتـــدد املـــادة الرابعة مـــن القانون ســـن 
التحول الديني بـ21 عاما، حيث يجب أن يكون 
الشـــخص بالغا عاقال، وال يجـــوز ملن لم يبلغ 
الســـن احملدد قانونيا أن يتخـــذ قرارا بتغيير 

ديانتـــه في مصر، فليســـت له أهليـــة قانونية 
بعد.

النـــواب  مجلـــس  عضـــو  همـــام،  أحمـــد 
املســـتقل، أكد لــــ ”العرب“ أن مشـــروع قانون 
الفتنة الطائفية يضم مواد جدلية سوف تثير 
انقساما مجتمعيا، مثل حرية التحول الديني 

وربطها ببلوغ سن الرشد.
أيـــده أحمـــد شـــوقي أســـتاذ الدراســـات 
املســـتقبلية، حيـــث أكـــد أن قوانـــني الفتنـــة 
الطائفية وغيرها ســـوف تثير جـــدال لن يفيد 
أن أولويات  املجتمـــع. وأوضح لــــ ”العـــرب“ 
مجلس النواب اجلديد هي إصدار تشـــريعات 
حتقـــق مطالب ثورتـــي 25 ينايـــر و30 يونيو، 
ومـــن املهم أن تركز تلك التشـــريعات على دعم 
حقـــوق املصريني ككل مســـلمني ومســـيحيني 
وعـــدم التمييز بينهـــم على كافة املســـتويات 

وليس املستوى الديني فقط.
ويـــرى الباحث ســـمير مرقـــس أن الفتنة 
الطائفية في مصر تعود إلى عوامل سياســـية 
ومجتمعيـــة، وأنهـــا قضية مفتعلـــة حتركها 
دوافـــع وأغراض سياســـية لبعـــض التيارات 
واجلماعات التي تريد تفكيك متاسك املجتمع 
املصري وإحداث الشـــرخ بني عنصريه املسلم 

واملسيحي.
ولفت إلى أن الفتنة الطائفية تثار بشـــكل 
موســـمي، فمنذ عامني لم تشهد مصر حوادث 
طائفية عنيفة، مقارنة بفترة ما بعد ثورة يناير 
التي شـــهدت بروز قوى دينية سعت لتوظيف 

املسألة الدينية لتحقيق أغراض سياسية مثل 
الهجوم على الكنائـــس أو التمييز ضد بعض 

األقباط.
وقـــال لــــ ”العـــرب“، ”إن وجـــود بعـــض 
املشكالت الطائفية في مصر يرتبط مبوروثات 
ثقافية قدمية متراكمة لدى البعض وفي بعض 
املناطق خاصة في صعيد مصر، وحتتاج إلى 
مواجهة شـــاملة مجتمعية وسياسية وثقافية 

واقتصادية وليست قانونية“.
لكـــن هناك من يرى أن املواجهة املجتمعية 
والثقافية ملشـــكالت الفتنة الطائفية والتمييز 
لن جتدي وحدها ما لم تكن مصحوبة بوجود 
إرادة قويـــة مـــن جانب احلكومة، واســـتعادة 
هيبتها التي تراخت نتيجة اخلضوع لألعراف 
املجتمعية وجلسات الصلح في أعقاب حوادث 

الفنت الطائفية.
دون  العرفيـــة  املعاجلـــات  أن  والســـائد 
القانونية وغياب ســـلطة الدولة، من العوامل 
التـــي تشـــجع علـــى تكـــرار حـــوادث الفتنة 

الطائفية.

[ القوانين ذات األسس الدينية تنمي العنصرية المجتمعية  [ أسلوب المسكنات لم يعد ينفع مع أزمات الطائفية
قانون مكافحة الطائفية مشروع فتنة جديدة في مصر 

الفجـــوة بيـــن النـــص كمشـــروع 
نظـــري وتطبيقه هي المشـــكلة 
الحقيقية، وهو مـــا يحتم التوجه 

نحو تفعيل القوانين الحالية

◄

ــــــث عن الفتنة الطائفية فــــــي مصر من جديد في ظل تنامــــــي هذه الظاهرة في  عــــــاد احلدي
الســــــنوات األخيرة رغم محاوالت التعتيم. وقد تكون هذه املسألة مجرد حاالت عابرة يتم 
استغاللها لغايات خاصة بأطراف معينة، ولكن رغم ذلك باتت احلاجة إلى سن قوانني في 

الغرض أو تفعيل ما مت وضعه من نصوص سابقا حاجة ملحة في مصر اليوم.
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في 
العمق

{علمنـــا من أحداث المنطقة أن عدم االســـتجابة لتطلعات الشـــباب هو ســـباحة فـــي عكس التيار، 
وبداية النهاية للتنمية واالستقرار، وال مستقبل لهذه المنطقة من دون إعادة إعمار فكري}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة االمارات حاكم دبي

{المادة الثانية من الدستور توفر غطاء دستوريا للتفرقة بين المواطنين على أساس الدين، وتحمل 
رسالة مباشرة بأن هناك درجات للمواطنين}.

منير مجاهد 
أحد مؤسسي حركة مصريون ضد التمييز الديني

هل يكون األقباط مدخال للطائفية في مصر

سمير مرقص:
الفتنة الطائفية في مصر تعود 

إلى عوامل سياسية ومجتمعية، 
وهي قضية مفتعلة 

اإلمارات.. الشباب والتنمية متالزمان
} أبوظبــي – اختار مركز اإلمارات للدراســـات 
والبحوث االســـتراتيجية ”الشباب والتنمية“ 
عنوانـــا ملؤمتـــره احلادي والعشـــرين، والذي 
افتتح فعاليتـــه الثالثاء، مبشـــاركة نخبة من 
اخلبـــراء واملتخصصـــني بقضايـــا التنميـــة 
والشـــباب، ويتنـــاول املؤمتـــر واحـــدة مـــن 
القضايا املهّمة التي أصبحت تســـتحوذ على 
اهتمام واســـع في اآلونة األخيرة، وهي عالقة 
الشـــباب بعملية التنمية في مفهومها الشامل 
واملســـتدام، خاصة أن الشباب يجسدون آمال 
األمم، ويعـــدون أهم األصـــول التي متلكها أي 
دولة؛ ملا لهم من دور فّعال في بناء املجتمعات، 
وملـــا ميلكونه من طاقـــات هائلـــة تدفع عجلة 
التنمية إلى األمام، وحتافظ على اســـتدامتها. 
كما أنهم قادة املستقبل بقوة آرائهم ونضجهم 
الفكـــري، ورغبتهـــم في التأثيـــر اإليجابي في 

جميع جوانب احلياة ببالدهم.
وهو ما أّكده جمال ســـند السويدي، مدير 
عـــام مركـــز اإلمـــارات للدراســـات والبحوث 
االســـتراتيجية، مشـــيرا في كلمته االفتتاحية 
ون  دون آمال األمم، وُيَعدُّ إلى أن الشـــباب يجسِّ
أهم األصـــول التي متتلكها. وتخصيص مركز 
اإلمارات للدراســـات والبحوث االستراتيجية 
مؤمتره الســـنوي احلادي والعشرين ملوضوع 
”الشـــباب والتنميـــة“ يأتي مـــن منطلق إميان 
دولة اإلمـــارات بأهمية الشـــباب ودورهم في 
مسيرة التنمية، وضرورة العمل على متكينهم 
وتوســـيع مشـــاركتهم في دعم أهداف التنمية 
الشـــاملة واملســـتدامة. وهو األمر الذي ُترِجم 
في احلكومة اإلماراتية اجلديدة، التي توَصف 
بأنها شـــابة بامتياز، فمتوسط أعمار الوزراء 
ـــت هذه احلكومـــة أصغر  38 عامـــا، كمـــا ضمَّ

وزيرة لشؤون الشباب في العالم (22 عاما).
وتشـــكل منطقة اخلليج العربي واحدة من 

أكثر املناطق شـــبابا في العالم اليوم، وهو ما 
ة واعدة. لـــذا تبرز أهمية  يعّد طاقة مســـتقبليَّ
حتسني قدرات الشباب ومتكينهم من اإلسهام 
فـــي خدمـــة مجتمعاتهـــم ودولهـــم، حيث أن 
مشـــاركتهم الفّعالة أمر حيوي لتحقيق التقدم 
واالزدهـــار واالســـتقرار. وأكد هشـــام محمد 
اجلودر، وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة في 
مملكة البحرين، أهمية القضية التي يناقشها 
املؤمتر، كون الشـــباب والتنميـــة مصطلحني 
متالزمني، فالشباب هم ركيزة التنمية الشاملة 

واملستدامة في أّي دولة.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك خمســـة محـــاور 
رئيســـية ميكـــن من خاللهـــا توضيـــح أبعاد 
العالقة بني الشـــباب والتنمية، أولها اإلميان 
بالشـــباب؛ ألن الشباب طاقة مستدامة تتحّدى 
الصعاب. ثانيها الفرص املتاحة؛ فرغم تقارب 
ع داخل املجتمع  مجتمعاتنا، فإنه يوجد تنـــوُّ
د األفـــكار واآلراء.  نفســـه؛ ما يســـهم في تعـــدُّ
وثالثها التطوير املستدام؛ فالشباب هم عجلة 
التطوير املبنّي على الرؤية الثاقبة واستشراف 
املســـتقبل، وبعزم الشباب وإصراره، وبحكمة 
ن من االســـتمرار فـــي التطوير.  الكبـــار، نتمكَّ
ورابعها املشـــاركة اإليجابيـــة؛ فالهّمة العالية 
لـــدى الشـــباب تدفعنا إلـــى تشـــجيعهم على 
توظيفهـــا للوصـــول إلـــى حتقيـــق األهداف 
املرجـــّوة. وأما خامســـها فهـــو العقبات؛ فقد 
يعترضنـــا بعضهـــا العقبات، من قبيل ســـوء 
التخطيـــط، أو حدوث أمر خـــارج عن إرادتنا، 
وتكرار احملاوالت يوّصلنا إلى ما نصبو إليه، 

مع االستفادة من أصحاب اخلبرة.
ليس خافيا أن الشـــباب مـــن أكثر الفئات 
هشاشـــة أمـــام التحديات واملخاطـــر في هذه 
الظـــروف الصعبـــة التي متـــر بهـــا املنطقة، 
وأهمها الفكر املتطرِّف الذي تسعى اجلماعات 

الدينية السياســـية إلى ترويجه بني أوســـاط 
الشـــباب بهدف اســـتقطابه إليها، األمر الذي 
أّكده ســـعيد محمد الكويت، من وزارة شؤون 
الرئاسة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، خالل 
الكلمة الرئيسية الثانية للمؤمتر حول الشباب 
ف، وأشـــار فيهـــا إلى أن  وخطـــر الفكر املتطرِّ
ف،  الشـــباب أكثر عرضة لتأثيرات الفكر املتطرِّ
نظرا إلى ابتعادهم عـــن تراث املجتمع وقيمه 
التي تؤكد ضـــرورة التحّلي بآداب إنســـانية 

حضارية عالية، كما تدعو تعاليم اإلسالم.
وكان هذا املوضوع محور اجللسة األولى 
التـــي حملـــت عنـــوان ”التحديـــات واملخاطر 
التي تواجه الشـــباب“، وحتّدث خاللها هاني 

بـــن مقبل املقبـــل، املدير التنفيـــذي ملركز امللك 
ســـلمان للشـــباب باململكة العربية السعودية، 
عن ”مشـــكلة الهوية والقيم الســـلبية الوافدة 
لدى الشباب“، مشـــيرا إلى أن الشباب يواجه 
حتديات كثيرة، على غـــرار الهوية واالنتماء، 
والبطالة،  والثقافـــي،  اإلعالمـــي  والتضليـــل 

وهجرة العقول، وآفات التدخني واملخدرات. 
وتنـــاول محمد عبدالله البيلي، نائب مدير 
جامعـــة اإلمـــارات العربية املتحدة للشـــؤون 
العلمية، ”أزمة البطالة لدى الشباب: أسبابها 
ومخاطرهـــا وكيفيـــة التعامـــل معهـــا“، الفتا 
النظر إلى أن أزمة البطالة بشكل عام، وبطالة 
الشباب بشـــكل خاص، تعّد مشكلة ذات أبعاد 

اقتصاديـــة واجتماعيـــة وسياســـية على قدر 
عال من اخلطورة فـــي جميع املجتمعات التي 
تعاني ارتفاع نسب البطالة، وتلقي هذه األزمة 
بظاللها على خطط التنمية في تلك املجتمعات. 
وناقشـــت اجللســـة الثانيـــة للمؤمتر دور 
مؤسســـات التنشـــئة االجتماعية فـــي تنمية 
الشـــباب، مـــن خـــالل العديـــد من احملـــاور، 
حيـــث تناولهـــا عبدالله بن خميـــس الكندي، 
عميـــد كليـــة اآلداب والعلـــوم االجتماعية في 
جامعـــة الســـلطان قابـــوس بســـلطنة ُعمان. 
وحتدث احلبيب علـــي زين العابدين اجلفري، 
رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة طابة للبحوث 
واالستشـــارات فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية 
املتحـــدة، عن كيفيـــة تفعيل دور املؤسســـات 
الدينية في نشـــر الفكر املعتدل بني الشـــباب، 
مـــن خالل االهتمـــام برفع مســـتوى أداء هذه 
املؤسسات، وضرورة االهتمام بالرؤية الدينية 
للشـــباب، عبر تطوير وسائل التواصل معهم، 
في ســـياقات اخلطاب ووســـائله، مثل خطبة 
اجلمعة، واإلفتـــاء، وخطاب وســـائل اإلعالم، 
ووســـائل التواصل االجتماعـــي، والعمل على 
رفع مســـتوى طالب الشريعة، وضرورة إعداد 
مناهج مالئمة خلطاب ديني منفتح يســـتلهم 
روح الديـــن اإلســـالمي احلنيـــف، فضـــال عن 
سون املواد  ضرورة تأهيل املدرسني الذين يدرِّ

الدينية. 
واختتمت اجللســـة الثانية للمؤمتر بورقة 
علي أحمد ســـبكار، مؤســـس ورئيـــس نادي 
اإلعـــالم االجتماعي العاملي للشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا مبملكـــة البحريـــن، وتناول 
فيها كيفية اســـتثمار اإلعالم الرقمي ووسائل 
تنميـــة  توفيـــر  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
معلوماتية وفكرية وثقافية شـــاملة للشـــباب 

البحريني خاصة، واخلليجي عامة.

الشباب للسعادة في اإلمارات
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}  الريــاض - ال ميكـــن للمراقـــب إال أن ينظر 
بعني الشـــك إلى مســـار العالقات بني روســـيا 
واململكة العربية السعودية. املراقب السعودي 
ســـيجد في التواصل بني الرياض وموســـكو 
مظاهر عرضية ال تّتسق مع الثقافة السياسية 
التي اعتمدتها اململكة منذ القّمة الشهيرة التي 
جمعـــت امللـــك عبدالعزيز بالرئيـــس األميركي 
فرانكلـــني روزفلـــت فـــي عـــام 1945. واملراقب 
الروســـي ســـيرى في الظاهرة طقســـا يشـــبه 
متاريـــن العالقـــات العامـــة، حيـــث ال تاريـــخ 

مشتركا ميكن الوثوق بأعمدته.
تغّيـــرت موســـكو وتغّيـــرت الريـــاض. لم 
يعـــد الكرملـــني يتحـــرك وفق قواعـــد االحتاد 
الســـوفييتي، ولم تعد الرياض أســـيرة ثوابت 
احلرب الباردة. تسعى روسيا إلى النهوض من 
كبوة سببها سقوط اإلمبراطورية السوفييتية، 
فيما الســـعودية منخرطة بورشة كبرى إلعادة 
قراءة املشـــهد الدولي برمته، والتموضع وفق 
شروط مستجدة ال سابق لها في تاريخ اململكة.
فـــي طبيعة العالقات اجلديدة بني روســـيا 

والسعودية اعتراف مشترك بأمرين:
روســـيا  بـــأن  الريـــاض  إقـــرار  األول،   ]
قـــوة عظمى تعـــود إلـــى الســـاحتني الدولية 
واإلقليمية، وتطل مباشـــرة على منطقة الشرق 
األوســـط، وتفرض أجندتها، ال سيما من خالل 
امليدان السوري، دون إهمال تقدمها وإجنازها 
اختراقـــات الفتـــة مع عدد مـــن دول املنطقة، ال 

سيما مصر وإيران.
[ الثانـــي، إقرار موســـكو بأن الســـعودية 
باتت ”الطرف األساســـي“ الـــذي يقود الوجهة 
العربية في ملفات ســـاخنة متعددة، ال ســـيما 

ذلك املتعلق باملواجهة مع إيران.
ومن تلك النّدية التي يتعامل بها الطرفان، 
تبـــرز حاجة مشـــتركة للتكامـــل والتواصل، ال 
التصـــادم والتنافر. وال شـــك أن تلك ”احلكمة“ 
الهابطة تعود إلى ورشـــة متوضع جبارة يقوم 
بها الطرفان، كل ألسبابه، وملآالت مختلفة، لكن 
جناح هذه الورشة وذلك التموضع يحتاج إلى 
حوار وتنســـيق وتكامل، ذلك أن كل فريق ميلك 
من القوة والنفوذ ما ميكّنه من تعطيل أجندات 

الطرف اآلخر.
يذهب زهير بن فهد احلارثي، عضو مجلس 
الشـــورى السعودي، في حديثه لـ ”العرب“ إلى 
شـــرح مقاربات الرياض اجلديـــدة، يقول ”إن 
السياســـة السعودية اجلديدة ترى أن اختالف 
وجهات النظر إزاء قضيـــة معينة مع أي دولة 
ال يعني القطيعة معها، فما بالك بروسيا التي 
عـــادت اليـــوم للقطبيـــة وباتت تلعـــب أدوارا 

مؤّثرة في امللفات امللتهبة”.
عّبـــرت موســـكو عـــن غضب في شـــأن ما 
اعتبرتـــه ”مؤامرة ســـعودية أميركية“ للتأثير 
على أســـعار النفط. أدلت إيران بدلو مشـــابه، 
واضعة شـــكواها في خندق واحد مع الشكوى 
الروســـية. نفت الريـــاض باملنطـــق واحلجج 
واألرقـــام والوقائـــع تعّجل الـــروس في احلكم 
علـــى ظاهـــر األمـــور، ومتســـكت بتواصل مع 
موســـكو، دون طهران، للخروج بحلول تنعش 
ســـوق الهيركاربونات في العالم. وكان أن فهم 
الـــروس من جديـــد الرقم الســـعودي الصعب 

وراحوا يقاربون اململكة في هذا امللف.

لكن للسعودية موقف حازم حاسم في امللف 
الســـوري يتناقض في الشـــكل واملضمون مع 
ذلك الذي تتبناه روســـيا. موسكو تدافع علنا، 
بالسياسة والعســـكر، عن النظام السوري في 
دمشـــق، فيما الرياض ما انفكت تكرر الزمة لم 
تتبدل في معارضة احلكم في دمشق، والدعوة 
إلـــى رحيلة عبـــر املفاوضـــات، وإال عبر احلّل 
العســـكري. لكن املفارقة هذه املـــرة في طبيعة 
العالقة اجلديدة بني روسيا والسعودية، تكمن 
فـــي حرص البلدين على تنميـــة عالقاتهما في 
مياديـــن عديدة، وفي إرادتهمـــا على التعايش 
رغـــم اخلـــالف. تعمل الرياض وموســـكو على 
تدعيم مسار عالقاتهما باجتاهات استراتيجية 
متينة، رغـــم األورام احلميـــدة واخلبيثة التي 
قد يتســـبب بها تناقـــض البلدين فـــي مقاربة 
بعض امللفات الســـاخنة، ال سيما تلك التي في 
سوريا، كما تلك املتعلقة في عالقات روسيا مع 

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

المقاربة الخليجية لروسيا

سال حبر كثير واكب زيارة ولي ولي العهد 
الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان لروسيا. 
وفي ما قيل هناك وفي ما وّقع من اتفاقات وفي 
مـــا ُحكي عن زيـــارة قريبة للعاهل الســـعودي 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملوسكو لتتويج هذه 
العالقات، ما استشـــرف انقالبـــا تاريخيا في 
العالقات الروسية الســـعودية. بيد أن بواطن 
األمور طفت على سطحها وكشفت عن معوقات 
مازالت تربك وتيرة العجلة املتصاعدة، دون أن 

توقف دورانها.
ذهبت موسكو مذهب الرياض في ورشتها 
اليمنية ولم تســـتخدم حـــق الفيتو في مجلس 
األمن ضـــد القرار 2216 الذي منح الســـعودية 
شـــرعية التدخل علـــى رأس حتالـــف عاصفة 
احلزم هناك. ولئن اعُتبر الســـلوك الروسي في 
امللف اليمني مناقضـــا ملوقف ومصالح إيران، 
فذلك أن موســـكو ســـّجلت تباينا عـــن طهران 
بني ما تعتبره روســـيا مصالح منطقية إليران 
وأخـــرى ال منطق لها وتتجـــاوز احلّد املقبول. 
في ذلك أفرجت موســـكو أيضا عن حرص على 
عـــدم تهديد أمن اململكـــة ودول اخلليج، فاحتة 

أبواب االنفتاح على املزاج اخلليجي برمته.
وتتأسس عقلية املقاربة اخلليجية لروسيا 
أيضـــا، على مواقف مشـــتركة تقّرب موســـكو 
ومعظـــم الـــدول اخلليجيـــة مع القاهـــرة منذ 
حتّوالت ما بعـــد حكم اإلخوان، كما تتأســـس 
هـــذه العقلية، بالنســـبة إلى الســـعوديني، مع 
فلسفة جديدة تروم حتالفا قد يجمع السعودية 
مع روســـيا وفرنســـا في زمن أول، وقد يتمدد 
ليشمل الهند وباكستان وتركيا في زمن الحق.

في هـــذا الصدد يرى ماجد بـــن عبدالعزيز 
التركـــي، رئيـــس مركز اإلعـــالم والدراســـات 
العربية الروسية في الرياض، أن ما يعزز هذا 
التوجه هو ”قراءة املوقف الفرنســـي من خالل 
حاجة فرنسا للمزيد من االستثمارات املشتركة 
مع السعودية، وكذلك للغاز الروسي، وال سيما 
أنها شـــريكة في استثمارات شـــركة غازبروم 
الروسية بنسبة 24 باملئة في سيبيريا، إضافة 
إلى أن فرنســـا تعاني من األزمات االقتصادية 

لدول االحتاد األوروبي، ولن تكون أميركا عونا 
لها في هذا االجتاه، كما أن حلف الناتو حتّول 
إلـــى عبء اقتصـــادي وأمني وسياســـي لدول 
االحتاد األوروبي، حيـــث أن لدى عدد من دول 
االحتاد األوروبي شـــعورا بأن الوضع احلالي 
للناتو يخـــدم التحركات األميركية بدرجة أكبر 
من املصالح األوروبيـــة، وبالفعل بدأت بعض 

هذه الدول تتلكأ في دفع التزاماتها“.
فـــي هذا يالحـــظ احلارثـــي أن ”الالفت أن 
الرياض باتت ال تضع بيضها في ســـلة واحدة 
رغم عالقتهـــا التاريخية واالســـتراتيجية مع 
واشـــنطن. وأن عالقتهـــا املميـــزة مع فرنســـا 
واآلن مع روســـيا تدخل ضمن معادلة موازين 
القوى التي أصبحت ضرورة بعد تراجع الدور 

األميركي املؤثر“.
يذهب التركي أبعد من ذلك في الكشـــف عن 
حوافـــز العالقة بني الرياض وموســـكو، يقول 
”ال شـــك أن املتغيـــرات اإلقليمية تأتـــي كعامل 
رئيسي في االجتاه اجلديد للتقارب السعودي 
الروســـي، وخاصـــة التحّوالت املتســـارعة في 
االجتاه األميركي بشـــأن ملفات املنطقة، حتت 
مفهوم  األمن األميركي االســـتراتيجي اجلديد، 
حيث لـــم يعد خافيـــا االجتـــاه األميركي نحو 
متكني إيـــران إقليميـــا، ونتذكر هنـــا تصريح 
الرئيـــس أوباما (نتطلع إليـــران كقوة إقليمية 
فاعلـــة). واألكثر حيـــرة التجاهل األميركي عن 
قصد للســـيطرة اإليرانيـــة الكاملة على جنوب 
العراق وحتول العراق برمته إلى كتل طائفية. 
نتذكـــر قـــرار الكونغـــرس لـــإلدارة األميركية 
بالتعامل مع العراق على أنه ثالث دويالت على 
أسس طائفية: شيعية في اجلنوب، وسنية في 
الوسط، وكردية في الشمال. مبعنى أن العراق 
في املســـتقبل القريب، والقريب جدا، ســـيكون 

البوابة الرئيسية للقلق األمني اخلليجي.
ويأتي امللف الســـوري بتداعيـــات جديدة 
دول  األميركيـــة  اإلدارة  فيهـــا  تتجاهـــل  لـــم 
اخلليج فحســـب، بل وحتى فرنســـا، ورسمت 
ســـيناريو املستقبل الســـوري في سياق األمن 
األميركي اجلديد من البوابة اإليرانية، وطبعا 
اإلســـرائيلية ضمنـــا، بحيث حولت مشـــروع 
الهالل الشيعي، كمشروع إيراني، إلى مستطيل 
شـــيعي طائفي تديره إيران، يشـــمل جغرافيا 
ثالث دول (العراق، سوريا، لبنان)، ولم تتضح 
النية األميركية إلى اآلن بشأن األردن، وإن كان 
األردن، جغرافيا، في وجهـــة النظر األميركية، 

حزاما أمنيا إقليميا إلسرائيل“.
فـــي هذا يعبـــّر فهد احلارثـــي، وهو أيضا 
أكادميي متخـــّرج من اجلامعـــات البريطانية، 
عن خيبة األمل الســـعودية إزاء سياسة إدارة 
الرئيس باراك أوباما في تناوله لشـــأن العالقة 
مـــع دول مجلس التعـــاون اخلليجـــي وأمنها 
اإلقليمـــي، كما تعاملـــه املتراجع مـــع عالقات 
تاريخية بني الواليات املتحـــدة واململكة قائال 
”الســـعودية تشـــعر أن البيت األبيـــض خذلها 
في أمرين؛ األول، امللف السوري بعد استخدام 
النظـــام للســـالح الكيمـــاوي، واآلخـــر مقدار 
التهافـــت على إيـــران واخترال املشـــكلة معها 
فقط في امللف النووي دون األخذ بعني االعتبار 

أساليبها العدوانية وتدخالتها السافرة“.
لكـــن احلارثي يؤكد مع ذلك ”أن العالقة مع 
واشنطن تاريخية واســـتراتيجية، كون قاسم 
املصلحة املشـــتركة هو من حمـــى هذه العالقة 
رغم ما مّرت بها من عواصف واهتزاز”. ويرى 
أن الفتور مع واشـــنطن ”مؤقت نظرا لسياسة 

الرئيس احلالي، وهي سياســـة لم تعد تكترث 
مبـــا يحدث في املنطقـــة وال ترغب في التدخل، 
بل حتى تنازلت عن دورها ألطراف أخرى فاعلة 

في الساحة“. 
ويضيـــف احلارثـــي أن ”اخللل فـــي رؤية 
الرئيس وليس في محددات السياسة األميركية 
اخلارجيـــة. وأتصـــور أن ديناميكيـــة العالقة 
وحيويتها ستعودان مع الرئيس اجلديد بغّض 

النظر عن انتمائه احلزبي”.

عهد جديد

املراقبـــون الـــروس يتعاملـــون بجدية مع 
عملية التقـــارب اجلارية ببطئ لكن دون توقف 
بـــني بالدهـــم والســـعودية. يعتبر ســـيرجي 
جونييـــف (ســـبوتنيك) ”أن تفاهمـــات كبيرة 
قد حتدث بـــني البلديـــن خالل الفتـــرة املقبلة 
(…) رمبـــا تكون محـــركا قويا لعهـــد جديد قد 
ينطلق“. يدعو إيغور زارميبو (ســـبوتنك) إلى 
”أن نحصي املكاســـب حتى اآلن قبل أن نتطرق 
إلى اتفاقيه أهم وأشمل“، مضيفا أنه ”بات من 
حق املواطن السعودي أن يتخيل أن دولة مثل 
روســـيا بنهضتها وتقدمها وريادتها تســـاعد 
بالده فـــي أمور مثل ذلك، وفي املقابل ســـنرى 
أن املواطن الروســـي بوسعه التصور أن دولة 
مثل الســـعودية باقتصادها القوي أن تتعاون 
مـــع روســـيا“. ورمبا أهـــم ما كتبتـــه صحيفة 
كوميرســـانت، في تعليقها على زيـــارة األمير 
محمـــد بن ســـلمان، أنها زيـــارة ”هدفها إزالة 

اجلفوة والفجوة في العالقات بني البلدين”.

عن هذه الفجـــوة، يتحدث ماجـــد التركي، 
وهو املتخّرج من اجلامعات الروسية، ويكشف 
عـــن ”غيـــاب الوعّي لـــدى الكثير من شـــرائح 
املجتمع الســـعودي بتفاصيل الشأن الداخلي 
الروســـي وطبيعة صناعة القرار في روســـيا، 
وغياب املعرفـــة احلقيقية مبكونـــات املجتمع 
الروســـي املؤثـــر فـــي التوجهات السياســـية 
الروســـية. ويقابل هذا، انحياز تاريخي تغلغل 
في الشـــعور الباطني لشـــريحة كبيرة جدا من 
املثقفني واإلعالميني وصّناع القرار السعودي 
بحكم تعلمهم وارتباطهم بالغرب بل وثقافتهم 
الغربيـــة – األميركية، حتـــى أن الكثير منهم ال 

يجد وعيه وإدراكه خارج هذا امليدان“. 
ويتخـــّوف التركي من ”أن حركة اإلســـناد 
الشـــعبي واإلعالمي للقرار احلكومي لن تكون 
مبســـتوى وعي الدولة وإرادتهـــا والتحديات 
التي تتعامل معهـــا، ويحتاج هذا وقتا وجهدا 
وعمال مضنيا، تدعمـــه نتائج إيجابية وفاعلة 
ملســـارات التعاون والتقارب الثنائـــي، لذا لن 
يكون التقارب الســـعودي الروسي سهل املنال 
باملســـتوى الذي ميكن االعتماد عليه ملواجهة 

التحديات اإلقليمية الراهنة واملستقبلية”.
لكن احلارثي، وهو املتابع لشـــؤون العالقة 
بني بالده وروسيا يقول إن ”الروس متحمسون 
لتعزيز العالقة مع السعودية ويرون أن العالقة 
يجب أن تصل إلى مســـتوى الشـــراكة وليست 
فقـــط عالقة تبادليـــة. فاملقومات لـــكال البلدين 
قـــادرة على أن ترتقي بالعالقـــة، ويعتقدون أن 

تلك اإلمكانات لم توظف كما يجب“. 
وفـــي كشـــفه للهواجس الروســـية يضيف 
احلارثي ”هناك أيضا 23 مليون روســـي مسلم 
يرتبطـــون روحانيا بالســـعودية وهـــذا امللف 
مفصلـــي في الدفـــع باجتاه توطيـــد العالقات 
مـــا بـــني البلديـــن. الـــروس حريصـــون على 
تطويـــر العالقة مع الريـــاض وعالقتهم جيدة 
باإليرانيني وأكدوا أنهم مستعدون للقيام بأي 
محاولة للتقريب والتوســـط مـــا بني الطرفني. 
كما أنهم يزعمون أن األســـد ال يعنيهم بقدر ما 
يهمهـــم أمنهم القومي. هناك 6000 روســـي في 
داعـــش ما يعنـــي ضرورة التدخل في ســـوريا 
للقضـــاء عليهم قبـــل أن يعودوا إلى روســـيا. 
لدي قناعة بأن الروس أكثر صراحة ووضوحا 
مـــن غيرهم. وتغيير مواقفهم ليس مســـتحيال 
ألنهم براغماتيون في نهاية املطاف. املزيد من 
اللقاءات املباشـــرة واحلـــوار والتواصل كفيل 

بتحقيق نتائج مدهشة”.
فـــي الريـــاض، مـــن يرى هـــذه األيـــام أن 
الواليـــات املتحـــدة حليف كاذب وأن روســـيا 
خصم نزيـــه. في ذلك أن الســـعودية تعتبر أن 
لروســـيا خيـــارات خاطئة في امللف الســـوري 
خصوصا، لكنهـــا خيارات واضحـــة باإلمكان 
التعـــّرف عليهـــا والتعامل معهـــا، فيما باتت 
طبيعة السياســـات األميركية مرجتلة عرضية 

غير قابلة للتوقع واالستشراف.

السعودية – روسيا: عالقات على قاعدة الخالف
[ موسكو تناقض مواقف طهران وتدعم الرياض في ملف اليمن  [ السعوديون يعتبرون الروس خصما نزيها رغم الخالف حول سوريا

فرضت التغييرات في السياســــــة اخلارجية السعودية نفسها على أولويات أجندات القوى 
الدولية التي بدأت، بدورها، تراجع سياساتها وامللفات التي جتمعها بالرياض، على غرار 

روسيا، التي تسير بدورها على نهج التغيير.

في 
العمق

ــة بــاتــت الــطــرف  ــســعــودي ال
الوجهة  يقود  الذي  األساسي 
ساخنة  ملفات  فــي  العربية 

متعددة

◄

المصلحة العليا تقتضي أن نضع اليد في اليد

{لبنان بلد مهم بالنســـبة إلينا، ولدينا كل النوايا الحســـنة تجاهه، ولكن لن نتسامح مع سلوكيات 
حزب الله التي تتسم باإلرهاب داخل لبنان وخارجه}.

عبدالله املعلمي
مندوب السعودية لدى األمم املتحدة

{التعاون بين موسكو والرياض هو في أعلى مستوياته، ونعتزم أال نترك المجال لجهات تسعى إلى 
ضرب العالقات السعودية – الروسية}.

 أوليغ أوزيروف
سفير روسيا االحتادية لدى السعودية

هل تحاول السعودية إفشال انقالب عسكري في لبنان
شادي عالء الدين

} بريوت - مســـألة ســـيطرة حزب الله على 
كل مفاصل الدولة ومؤسســـاتها في لبنان، لم 
تعد أمرا ميكن إنكاره أو جتاهله. السياســـة 
اللبنانية كانت تتجه إلى القيادات اخلليجية 
عامة والســـعودية خاصة، بخطـــاب يقول إن 
هنـــاك بعض املؤسســـات مســـتثناة من هذه 
الســـيطرة، وأبرزها مؤسســـة اجليش، التي 
كانت تغدق عليها سلســـلة مـــن التوصيفات 

الشعرية، والتي ال تتصل بعالم الوقائع.
القـــرارات الســـعودية بوقـــف الهبة إلى 
اجليـــش اللبنانـــي انطلقت من هـــذا الواقع، 
ولكنها لم تعلنه بهذا الوضوح سوى مؤخرا، 
حيـــث أعلن ولي العهد الســـعودي في زيارته 
إلى فرنسا أن سيطرة حزب الله على اجليش 

اللبناني تزداد يوما بعد يوم. 
بعد ذلـــك قال وزير اخلارجية الســـعودي 
عادل اجلبيـــر ”اتخذنا قرارا بأننا ســـنوقف 
منـــح اجليش اللبناني مســـاعدات عســـكرية 
بثالثـــة مليارات دوالر وبدال من ذلك ســـنعيد 
توجيهها إلى اجليش السعودي. لـذلك سيتم 
اســـتيفاء العقود (مع فرنســـا) لكـــن الزبون 

سيكون اجليش السعودي“.
  التصريحات واملواقف السعودية شديدة 
الوضـــوح، ترســـم حـــدودا جديـــدة لتعامـــل 
الســـعودية مع مؤسســـات الدولة اللبنانية، 

حيـــث  تخشـــى مـــن تكـــرار ســـيناريوهات 
خاطئة، يســـتخدم فيها ما تقدمه من دعم في 

مواجهتها، أو يذهب إلى خصومها.
حاول النائب خالد زهرمان، في تصريحات 
تعليقا على هذه املسألة، أن يصف  لـ“العرب“ 
طبيعة املشـــكلة، معتبـــرا أن لبنان يعاني من 
مشكلة ”بســـبب هيمنة حزب الله على القرار 

السياسي واألمني في لبنان“. 
وقال يخاطـــب القيادات الســـعودية: “ما 
أقوله للقيادة الســـعودية، أنه يجب أن تضع 
فـــي حســـبانها واقـــع أن جميع مؤسســـات 
الدولة ومـــن ضمنها اجليـــش اللبناني، هي 
رهينة لســـطوة سالح حزب الله. هذا السالح 
اجلـيـــش  كذلـــك.  ويســـتهدفنا  يســـتهدفكم 
اللبنانـــي في ظـــل غياب القرار السياســـي ال 
يســـتطيع أن يقدم أكثـــر مما يقدمـــه، وال أن 
يحسم األمور في اجتاه وحدة السالح وبسط 

سلطة الشرعية“.
وعبر زهرمان عن خشـــيته مـــن أن ”يؤثر 
القرار السعودي على صورة اجليش، واجلهد 
الـــذي يقوم به ســـعد احلريري بهـــدف إقناع 
القيادة الســـعودية بعدم أخـــذ كل اللبنانيني 
بجريرة حزب الله، والسعي إلى تقوية اجليش 
من أجل حتريره من ســـلطة سالح حزب الله. 
وأكد أنه ال ميكن حترير اجليش من دون قرار 
سياسي واضح من الســـلطة السياسية التي 

مازالت خاضعة للحزب بسبب فائض القوة.

ورأى فـــي ختـــام تصريحاته أنـــه وعلى 
الرغم من كل املآخذ على اجليش ”فإنه ال بديل 
عنـــه، ألنه حني نتخلى عن اجليش فإننا نترك 
األمور لألمن الذاتي الذي يعني عودة احلرب 
األهلية. إذا كانت لدى السعوديني مآخذ على 

اجليش، فإن هذا ال يعني التخلي عنه". 
"احلل هو في الوقوف إلى جانبه، وتأمني 
الغطاء السياســـي له كي يقـــوم بدوره كامال. 
هنـــاك تخوف كبير مـــن أن يكون اجليش هو 
إحـــدى املؤسســـات التي ســـتدفع ثمنا كبيرا 

نتيجة املوقف السعودي من حزب الله“.  
يدرج النائب معـــني املرعبي التصريحات 
الســـعودية األخيـــرة حول اجليـــش في إطار 
إفشـــال مخططات حزب اللـــه للقيام بانقالب 

عسكري في لبنان".
ســـيطرة حـــزب اللـــه على  واعتبـــر أن ” 
اجليـــش اللبناني ليســـت موضوعـــا جديدا، 
ولكـــن اجلديد أن الســـعودية باتت تقول ذلك 
بوضـــوح وتتخـــذ املواقف انطالقـــا من هذا 

الواقع". 
و"املوقـــف الســـعودي ينطلـــق مـــن وعي 
بخطـــورة املوقف فـــي لبنان، حيـــث بات من 
الواضح أن حزب الله يعد النقالب عسكري في 
لبنان، ألنه مسيطر على قيادة اجليش التي ال 

تستطيع مخالفة اي إمالء من إمالءاته“.
ويؤكد أن هناك مســـارا ”يســـير في طرق 
ملتوية تهـــدف إلى تأمني الظروف املناســـبة 

إلجنـــاح انقالب عســـكري، يطيح بـــكل البنى 
الدستورية والشرعية، ويفرض حكما عسكريا 
في البلد. هذا املسار يبدأ عبر إجبار احلكومة 
على االستقالة حتت عنوان عجزها عن إيجاد 
حلـــول لألزمات املســـتفحلة، مـــن قبيل أزمة 
النفايات وغيرها. بعد ذلك يســـيطر العســـكر 
الذي يســـيطر عليه حـــزب الله علـــى البالد، 
وهكـــذا يكون احلزب قد اســـتخدم مؤسســـة 
اجليـــش حلكـــم البـــالد دون أن يظهـــر على 
الســـاحة“. ويفســـر التصريحات الســـعودية 
بأنها تهدف إلى“ فضح هذا املخطط، وتوعية 

من يجب أن يعي بواقع األحوال“.
النائـــب أحمد فتفت يرى في تعليق موجز 
أن التصريحـــات الســـعودية حـــول اجليش 
إمنا تعكس “ســـيطرة حزب الله التي وضعت 
احلكومـــة اللبنانية في حالـــة تعجز فيها عن 
اتخاذ أبســـط القرارات، ما تســـبب مبخاوف 
جديـــة عنـــد الـــدول اخلليجية، بعـــد أن بات 
واضحـــا أن احلـــزب ميســـك بقـــرار الدولـــة 

اللبنانية ككل“.

معين المرعبي: 
حزب الله استخدم مؤسسة 
الجيش لحكم البالد دون أن 

يظهر على الساحة
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} ال بّد من وضع األمور في نصابها، 
خصوصا بعد التحّرك الذي قام به األمين 

العام لألمم المتحدة، بان كي مون، في منطقة 
المغرب العربي في سياق الجهود التي 

يظّن أنه يبذلها لتسوية قضية الصحراء 
المغربية. كّل ما فعله بان والمجموعة 

المرافقة له يتمّثل في االنضمام إلى لعبة 
منحازة ال أفق سياسيا لها تستهدف 

المغرب، كما تستهدف زعزعة االستقرار في 
المنطقة كّلها.

لم يكن التحرك الذي قام به بان كي مون 
والذي تّوج بلقاء مع الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة موفقا، خصوصا أن المغرب لم يكن 
مرتاحا لطروحاته وسّد أبوابه في وجهه. 
كيف يمكن لشخص عاقل تجاهل أن قضية 
الصحراء هي نزاع مغربي – جزائري وأن 
الباقي تفاصيل، خصوصا بعدما خسرت 

الجزائر الحرب التي تشّنها بالواسطة على 
المغرب. هل جاء بان كي مون إلى المنطقة 
لمكافأة العدوان الجزائري على المغرب؟

غابت الرباط عمدا، عن الجولة المغاربية 
لألمين العام التي يبدو أن الهدف الوحيد 

منها تجاهل المبادرة المغربية الخاصة 
بالصحراء. تقوم هذه المبادرة التي سبق 

لألمم المتحدة أن اعتبرتها جديرة باالهتمام 
على الحكم الذاتي للصحراء وذلك في إطار 

السيادة المغربية.
جاء بان كي مون إلى المنطقة لإليحاء 

بأّن هناك لعبة أخرى في المدينة، كما يقول 
األميركيون. ال وجود لمثل هذه اللعبة من 

قريب أو بعيد. كّل ما هناك أن األمين العام 
لألمم المتحدة سعى إلى تسويق أفكار 
بالية عفا عنها الزمن تقوم على تنظيم 

استفتاء في الصحراء بغية إعطاء أهلها حق 
تقرير المصير. من الصحراوي، ومن غير 

الصحراوي، الذي سيشارك في االستفتاء، 
ما دام والد محّمد عبدالعزيز األمين العام 

لجبهة ”بوليساريو“، التي ليست سوى أداة 
جزائرية، كان عسكريا برتبة صف ضابط في 

القوات الملكية المغربية، وهو من منطقة 
جديدة الساحلية التي ال تبعد كثيرا عن الدار 

البيضاء.
كان مهّما أن ينهي بان كي مون واليته 
بطريقة أخرى تعكس رغبته في استيعاب 

المتغيرات التي تطرأ على القضايا والملّفات 
العالقة في أروقة المنظمة الدولية. مثل هذا 

االستيعاب لألمور يسمح بتحقيق إيجابيات 
والتوّصل إلى حلول وتسويات.

استعاض عن ذلك بممارسة لعبة الموّظف 
الكبير الذي ال يمتلك أي موهبة سياسية 
من أي نوع كان، باستثناء قراءة الدرس 

الذي عليه تغييبه والتزام نص هذا الدرس 
بحرفيته من دون طرح أي أسئلة مفيدة من 

أّي نوع كان. إّنه انعدام الرؤية بأبشع صوره 
ال أكثر.

في ضوء هذه المعطيات التي ال تبّشر 
بالخير، جاء بان كي مون إلى منطقة المغرب 

العربي للتأّكد من أن األمم المتحدة عاجزة 
عن اتخاذ أي خطوة تصّب في اتجاه االنتهاء 

من ملف الصحراء بشكل إيجابي. أراد، بكل 
بساطة، تأكيد أن الملّف سينتقل إلى خلفه 

وسيبقى معّلقا من أجل تحقيق هدف واحد 
هو استنزاف المغرب المهتّم أّوال وأخيرا 

بالتنمية وتحسين األحوال المعيشية 

للمواطن. تشمل هذه التنمية سكان 
المحافظات الصحراوية، وهم مواطنون 

في المملكة مثلهم مثل أي مواطن آخر في 
وجدة أو تطوان أو طنجة أو الرباط أو الدار 

البيضاء أو فاس أو مكناس أو مراكش.
لم يكن لدى العاهل المغربي الملك محمد 
السادس يوما أي طموح باستثناء االهتمام 
بالمواطن المغربي ورفع مستوى معيشته. 
لذلك، ليس طبيعيا أن ينضّم األمين العام 
لألمم المتحدة إلى الحملة الجزائرية على 

المغرب.
ما يجعل المرء يشعر بخيبة، أّن هذه 

الحملة ال تستهدف مواطني المملكة فقط، 
بمقدار ما أّنها تستهدف بقاء الصحراويين 
الموجودين في تندوف في حال من البؤس 

والتعبئة، بدل السماح لهم بالعودة إلى 
مدنهم وقراهم والعيش بسالم وأمان في 

محافظات تتمتع بحكم ذاتي موّسع في ظل 
دستور عصري ال يختلف اثنان على أّنه 

يوّفر كل الضمانات المطلوبة للمواطن. هل 
قرأ بان كي مون نّص الدستور المغربي 

الجديد، وما يتضمّنه من ضمانات للمواطن 
ولألحزاب السياسية على كّل صعيد؟

لو كان لدى األمين العام لألمم المتحدة 
مقدارا من الفكر السياسي الخّالق، لكان 

اعتبر أّن واجبه األول يتطلب إنقاذ المقيمين 
في مخيمات تندوف من األسر. في استطاعته 

خدمة الصحراويين، بدل البقاء في أسر 
نصوص ال عالقة لها بالواقع.

بالنسبة إلى المغرب، انتهت حرب 
الصحراء منذ فترة طويلة. ملّف الصحراء 

جزء من الماضي. هناك من حاول استخدامه 
ورقة ضّده وفشل في ذلك. لن ينجح بان 

كي مون حيث فشلت الجزائر التي ترفض 

االعتراف بأّن مشكلتها مع شعبها ومع 
اإلرهاب، وليست مع المغرب. هناك صفحة 
طواها المغرب منذ استطاع االنتصار في 

هذه الحرب التي كان يغّذيها في مرحلة 
معّينة مجنون اسمه معّمر القذافي.

معركة المغرب من نوع آخر. هذا ما 
لم يستطع األمين العام لألمم المتحدة 

استيعابه بأي شكل. معركته مع اإلرهاب 
والتطّرف. معركة المغرب مع الفقر الذي يولد 

منه اإلرهاب والتطرف ويوّفر حاضنة لهما. 
معركة المغرب مع تطوير البرامج التعليمية 

وخلق فرص عمل للشباب المغربي. معركة 
المغرب في الرهان على الطاقة الشمسية.
جاء بان كي مون إلى المغرب العربي 

في التوقيت الخطأ من أجل معالجة الملّف 
الخطأ. جاء الفتعال قضّية في حكم المنتهية 
منذ فترة طويلة. هل مهّمة األمين العام لألمم 

المتحدة إحياء قضايا معّينة طواها الزمن 
من أجل اإلساءة إلى دول معّينة ليس إال؟

إذا كان من خدمة يستطيع بان تقديمها 
إلى الصحراويين، لماذا ال يطلب من الجزائر 

أن تقيم لهم دولة في أراضيها. كل الجنوب 
الجزائري مليء بالصحراويين. كل الشريط 

الممتد من موريتانيا وصوال إلى جنوب 
السودان، شريط صحراوي. أما لماذا هذا 

االنحياز إلى الجزائر ضّد المغرب، فهذا 
أمر أقّل ما يمكن أن يوصف به أّنه في غاية 

الغرابة.
في األشهر القليلة الباقية من واليته 

الثانية واألخيرة، يجدر باألمين العام لألمم 
المتحدة النظر إلى بعيد. لعّل أّول ما يفترض 

به النظر إليه هو كيفية إيجاد إطار إقليمي 
تتعاون فيه كّل دول المنطقة، من بينها 

الجزائر، من أجل مكافحة اإلرهاب. المشكلة 

مرتبطة إلى حّد كبير باألراضي الليبية 
التي صارت مسرحا لـ“داعش“ وما شابه 

”داعش“. المشكلة الموازية في الساحل 
الصحراوي حيث ال يمكن القول إن الجزائر 

تلعب دورا إيجابيا في مجال مكافحة 
اإلرهاب. أكثر من ذلك، لم يعد سّرا أن وجود 
جبهة ”بوليساريو“، التي ليست سوى أداة 

جزائرية، والتي تستخدم المساعدات الدولية 
ألغراض خاصة بها ال تخدم بأي شكل 

الصحراويين األسرى في تندوف.
هل فات بان كي مون هذا الواقع، أم 

أّن كل هّمه محصور في ضمان بقاء ملف 
الصحراء مفتوحا، أقّله نظريا، في غياب 

القدرة على االعتراف بأنه صار من الماضي 
منذ زمن طويل، علما أّنه في حال كان 

مطلوبا التوصل إلى حّل نهائي، فإن هذا 
الحّل في متناول اليد اليوم قبل غد. إّنه 

الحل المغربي الذي ال وجود لحل غيره في 
حال كان المطلوب خدمة المنطقة واالستقرار 

فيها، بما في ذلك خدمة الجزائر وإخراجها 
من أزمتها المستعصية.

بان كي مون في المغرب العربي.. أو غياب الرؤية

{أجنـــدة األمين العام لألمم المتحدة ال يمكـــن أن يفرضها على المغرب، وهي قوة إقليمية 

ودولة ذات سيادة، والمغرب يعرف أن بان كي مون ال يملك حال لملف الصحراء المغربية}.

عبدالرحيم منار اسليمي
رئيس املركز املغاربي للدراسات األمنية

{ال بـــد أن تكون حقوق اإلنســـان وســـيادة القانون دائما جـــزءا من حوارنا مـــع تركيا، إن قمع 

التغطية الصحافية الناقدة ال يمكن أن يتوافق مع مفهومنا لحرية الصحافة}.

هايكو ماس
وزير العدل األملاني

} ما يحدث في تركيا ينبئ بأن البالد التي 
حلمت طويال بأن تحصل يوما على عضوية 

االتحاد األوروبي مرشحة اليوم لكي تعود 
إلى أدنى السلم في العالم الثالث؛ فحادث 

اقتحام مقر صحيفة ”زمان“، المعارضة 
لحزب العدالة والتنمية اإلسالمي الحاكم، 

وإرغامها على تغيير خطها التحريري 
بأن تصبح بوقا للسلطة، واإلجهاز على 

الصحافة ووسائل اإلعالم المعارضة 
أو المستقلة، التي ال تريح النظام، كلها 

مؤشرات تدل على أن رجب طيب أردوغان 
عازم على أن يكنس من طريقه كل ما يمكن 

أن تشتم منه رائحة المعارضة.
المالحظ أن أردوغان هندس خطة 
محكمة منذ توليه الحكم قبل سنوات، 
أداته في ذلك حزبه واللوبي السياسي 
الموالي له. فقد صعد إلى السلطة على 
ظهر حركة الخدمة، التي يتزعمها فتح 

الله كولن، والناخبين األتراك الذين تعبوا 
من عدم االستقرار السياسي في البالد 
وتحكم المؤسسة العسكرية. وبعد أن 

اشتد عوده وخبر دواليب السلطة شرع 
في التخلص من أولئك الذين دعموه في 

البداية، من خالل فتح جبهات معهم، 
خصوصا بعدما ظهرت بوادر الفساد 

السياسي والمالي داخل الحزب الحاكم. 
وعبر األعوام الماضية وظف أوراقا عدة 

على الصعيد اإلقليمي واإلسالمي للمزايدة 
على خصومه في الداخل، وكان من تلك 

األوراق الورقة الفلسطينية، ممثلة في 
حادث سفينة مرمرة، التي ال تزال ظالل 

الشكوك تحوم حول المسؤولية عنه. 
وعندما اندلع الربيع العربي سعى حزب 
العدالة والتنمية إلى تسويق نفسه في 

الخارج كنموذج للديمقراطية على الطريقة 
الدينية، مستخدما يافطة االنتماء إلى التيار 

اإلسالمي، حيث قام أردوغان بزيارة بعض 
البلدان العربية التي شهدت أحداث الربيع. 

ثم انتقل مع اندالع األزمة السورية خطوة 
أخرى، موظفا ورقتْي الزعامة التركية على 
الصعيد اإلقليمي واالستقرار الداخلي في 
مواجهة التحديات اإلرهابية، األمر الذي 
أطلق يده في محاربة معارضيه األتراك 

من جانب، وخصومه السياسيين ممثلين 
في أنصار حركة الخدمة، من خالل ضرب 

بنياتها التحتية واإلجهاز على وسائل 
اإلعالم المحسوبة عليها.

ومع بداية أزمة المهاجرين والالجئين، 
بعد تفاقم الوضع السوري، وجد حزب 

العدالة والتنمية في الخالف األوروبي – 
األوروبي حول تلك األزمة فرصة مناسبة 

لالنقضاض على خصومه الرئيسيين، 
عارضا نوعا من المقايضة بينه وبين 

االتحاد األوروبي، أساسها سكوت هذا 
األخير عن التجاوزات التي يقترفها الحزب 

الحاكم، مقابل الخدمات التركية في موضوع 
الالجئين.

المفارقة المثيرة في الحملة التركية 

ضد وسائل اإلعالم المعارضة والخصوم 
السياسيين أن أردوغان وحزبه هما اللذان 

كانا في الماضي يطالبان بالديمقراطية 
والتعددية، من أجل فتح طريق لهما نحو 
السلطة، لكنهما اليوم من أبرز خصومها. 

وفي الوقت الذي يطمح الحزب الحاكم 
إلى أن تصبح تركيا عضوا في االتحاد 

األوروبي، الذي تضرب مكوناته بجذورها 
في التقاليد الديمقراطية العريقة والثقافة 

الليبرالية، يضع حزب العدالة والتنمية هذه 
التقاليد األوروبية في مرمى أهدافه، عبر 

محاولة إسكات األصوات المعارضة ولعب 
دور الرجل الوحيد داخل الحزب الفريد.

الذين يعرفون أردوغان ومزاجه 
السياسي يقولون إن الرجل ال يهتم 

بالمستقبل بقدر اهتمامه بالماضي، إذ هو 
الشخصي  ينظر إلى صورته في ”البورتريه“ 

لمصطفى كمال أتاتورك، باني الدولة 
التركية الحديثة، الذي توجد صورته في كل 

مكان داخل المؤسسات في البالد ويطلق 
عليه لقب ”أبو األتراك“. ولهذا فإن خصومته 
مع اإلرث الكمالي ليست راجعة إلى قناعات 
سياسية، بقدر ما تعود إلى نزوع شخصي 
لتقليده بطريقة باهتة؛ فهو يريد أن يحقق 
أكبر معدل زمني في السلطة تتجاوز المدة 

التي قضاها أتاتورك في الحكم، فقد بقي 
هذا األخير خمس عشرة سنة، من 1923 إلى 

1938، بينما استمر أدوغان حتى اليوم ثالث 
عشرة سنة منذ انتخابه رئيسا للوزراء عام 

2003، وستستمر واليته إلى عام 2019، بل 
هو يطمح إلى أن يبقى في السلطة إلى عام 

2023، السنة التي ستكتمل فيها مئة سنة 
على ميالد الدولة التركية الحديثة.

ولتحقيق هذه األهداف يسعى أردوغان 
وحزبه إلى كنس المعارضة ونشر أجواء 

من الخوف على أكثر من صعيد لتبرير 
السياسة االستبدادية االنفرادية، عبر 
خطوات محسوبة ينفذ فيها سياسات 

انتقامية، خصوصا إزاء الصحف ووسائل 
اإلعالم التي أصبحت الخصم الرئيسي 

ألردوغان وجماعته. فصحيفة ”زمان“ واسعة 
االنتشار كانت توجد على قائمة األهداف 

المرسومة منذ عامين، حين تفّجرت فضيحة 
الفساد المالي واالقتصادي داخل أروقة 

الحكومة على صفحاتها. ومنذ عامين تقريبا 
تجري محاكمة صحافيين من صحيفة 

”جمهوريت“، التي نشرت عام 2014 تقريرا 
عن إمداد الحكومة التركية للجماعات 

المتطرفة في سوريا بالسالح. وقد تقدم 
أردوغان بدعوى قضائية باسمه الشخصي 

ضد الجريدة والصحافيين الذين نشروا 
التقرير، وتم اعتقالهما لمتابعتهما رهن 
الحبس، لكن المحكمة الدستورية العليا 

قضت باإلفراج عنهما ومحاكمتهما في حالة 
سراح، وهو ما أهاج حزب العدالة والتنمية 

ضد هذه األخيرة، التي ال تزال الصوت 
المستقل الوحيد في البالد، بدعوى أن 

القضية سياسية ال قانونية. 

زمن الخوف في تركيا

املفارقة في الحملة التركية ضد وسائل 

اإلعالم املعارضة والخصوم السياسيني 

أن أردوغان وحزبه هما اللذان كانا 

في املاضي يطالبان بالديمقراطية 

والتعددية من أجل فتح طريق لهما 

نحو السلطة، لكنهما اليوم من أبرز 

خصومها

معركة املغرب من نوع آخر. هذا ما لم 

يستطع األمني العام لألمم املتحدة 

استيعابه بأي شكل. معركته مع 

اإلرهاب والتطرف. معركة املغرب مع 

الفقر الذي يولد منه اإلرهاب والتطرف 

بان كي مون جاء إلى املغرب العربي في 

التوقيت الخطأ من أجل معالجة امللف 

الخطأ. جاء الفتعال قضية في حكم 

املنتهية منذ فترة طويلة 

خيراهللا خيراهللا
 إعالمي لبناني
اهللاهللا اهللاهللاخخ خخ

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



} قابل السودانيون مرثية الصادق المهدي، 
رئيس حزب األمة القومي، في رحيل زوج 
أخته حسن الترابي، مؤسس وأمين عام 

حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بدهشة 
واستغراب، فالمرثية جاءت أشبه بالسيرة 
الذاتية لعالقته بالفقيد، وتناولت القواسم 
المشتركة والعالقات الحميمة التي جمعت 

بينهما، وهّون من الخالفات التي نسبها 
الختالف في المواقف ال األفكار واأليديولوجيا.
االستغراب منبعه أن الّرجلين كان بينهما 
ما صنع الحداد، وقاال في بعضهما ما لم يقله 
مالك في الخمر، والشعب السوداني، بأجمعه، 

يدرك بأن الخالفات بينهما كانت أكبر بكثير 
مما ورد في المرثية التي كانت ستكون أصدق 

لو رّكزت على الّترحم عليه، غير أن ما دعا 
الصادق المهدي إلى كتابة هذه المرثية تمّثل 

في حيث يكمن الشيطان، فبين سطور تلك 
المرثية يد ممدودة للتحالف والتعاون حتى 
لو دعا األمر إلى االندماج مع حزب المؤتمر 

الشعبي الذي رحل عنه الترابي إلى غير 
رجعة، فالصادق المهدي تعود وراثة الكيانات 

السياسية بدءا بحزب األمة وكيان األنصار، 

اللذين الزال يتصارع مع بقية الورثة أمثال 
مبارك الفاضل والهادي المهدي وغيرهما 
فيهما، وهو اآلن يريد نصيبه من المؤتمر 

الشعبي الذي كّونه زوج أخته الراحل حيث 
يتوهم أن الطريق مفروشة بالورود، فالمتوفى 

تمّكن من بناء حزب قوي وكبير ومؤّثر على 
الساحة السياسية في السودان، ولكنه غفل عن 
بناء قادة فكريين يملكون مثله خبرات التنظير، 
وهم اآلن يعيشون في حالة ارتباك بسبب موته 
المفاجئ، فهم لم يعتادوا على المبادرة ولكنهم 
كانوا ينتظرون رؤيته في كل صغيرة وكبيرة،، 

وقد نجح في أن يبني منهم قادة يجيدون 
الدهاء السياسي وإدارة األزمات الخالفية، 
وقرأ الصادق المهدي حاجتهم لمنّظر يرث 

موقع الفقيد الذي لم يزرع في قيادات حزبه 
غير ترديد أفكاره وتقليده، فقد كان الفقيد 
ألتباعه بمثابة المرجع األعلى عند الشيعة 

وبابا الفاتيكان عند المسيحيين، والصادق 
المهدي شخصية تجيد التنظير والمراوغة 

الفكرية، وأيضا تملك كاريزما كتلك التي يتمتع 
بها زوج أخته الراحل مع بعض الفوارق 

الشكلية، غير أن عقدة عدم الثقة في تجسيد 

تنظيراته على أرض الواقع، أو العمل بمفرده 
كحزب سياسي، تجّلت في تحالفاته المتعددة 

حتى لو اضطره األمر لعقدها مع خصومه.
التوقيت الذي رحل فيه الترابي، بقدر ما 

كان محبطا لمنتسبي حزب المؤتمر الشعبي، 
إال أنه نزل بردا وسالما على أحالم الصادق 
المهدي الواهمة، فهو اآلن يعيش بين منافي 

اختيارية بناها لنفسه، ومختلف الخيوط فلتت 
من يده، ألن حزب األمة الحالي الذي يقوده، 
أصبح أقرب لشلة من شلل الحزب منه إلى 

الحزب المتشّظي الذي تحّول في عهد إدارته 
له إلى كانتونات سياسية صغيرة كل منها 

يحمل مسمى خاصا به، فالحزب باألساس نشأ 
كحزب تحرري لمناهضة االستعمار والمناداة 

بوحدة السودان وانفصاله عن جمهورية مصر 
العربية، وكان الحزب األكبر واألكثر جماهيرية 

قبل أن يتواله الصادق المهدي الذي حكمه 
بعقلية الوريث، ولم يحاول تجديد أدواته برغم 

تحرر السودان وتعاقب العديد من الحكومات 
الوطنية والعسكرية، واتضاح الروابط األزلية 

مع الشعب المصري، وقد اّتخذ الصادق 
المهدي من مصر منفى اختياريا لمعارضة 

الحكومة ومقاطعة الحوار الوطني.
رغم استحالة تحقيق حلم الصادق المهدي 

بوراثة شيء من المؤتمر الشعبي، إال أن 
القارئ لمرثيته يحّس بقوة تمّسكه بالحلم، 

خاصة وأن قسما كبيرا من الشارع السوداني 
بدأ يحّس بأن رحيل الترابي سيقود البالد 

نحو األفضل.

} ارتحل عبدالعزيز من نجد إلى الكويت مع 
أقاربه وهو لم يبلغ من العمر تسع سنوات. 

وعندما بلغ من العمر 12 عاما في العام 
1934، وكان حينها يعمل في سوق البحرين 

النشط آنذاك، التقى عبدالعزيز بشخصين من 
الجنسية األميركية. لم يكن عبدالعزيز يعلم أن 

هذين الشخصين سيغيران مسيرة حياته.
بشغف شاب يافع، سأل عبدالعزيز المترجم 

المرافق للشخصين عن سبب وجودهما في 
المنطقة، فقال له ”إنهما جيولوجيان يبحثان 

عن البترول“.
جيولوجيان؟ البترول؟ ال بد أنها ”مغامرة“ 

مثيرة. كان البترول قد اكتشف في البحرين 
قبل ذلك بسنتين، ولم يكن عبدالعزيز يمر مرور 
الكرام أمام األحداث، بل لفت انتباهه التحسن 

المفاجئ في معيشة األشخاص العاملين في 
مجال البترول.

”أنا سعودي“، قال لهما عبدالعزيز، ”وأرغب 
في الحصول على وظيفة“. رأى الجيولوجيان 
بريق الحماس لدى ذلك الفتى عبدالعزيز، فتم 
تعيينه مساعدا في مخيم الشركة في الجبيل، 

شرق السعودية. كان السعوديون يتدافعون 
للتسجيل في هذه الشركة الجديدة. نعم، لم 

تعد مهنة الغوص أو صيد السمك مجدية.
هكذا التحق عبدالعزيز بشركة كاليفورنيا 

أرابيان ستاندرد أويل كمبني (كاسوك) في 

العام 1934، درس وكافح وعمل بجد وصبر 
وتغلب على الصعاب والمحن.

بعدها بثالث سنوات، التحق المواطن 
األميركي توم بالشركة. كان توم قد تخرج 

محققا المركز األول على دفعته من كلية 
الهندسة في جامعة نورث داكوتا األميركية، 
وعمل بعدها في وظيفة عامل مناجم ومساح 

في منجم الفضة. كان توم يكره هذه الوظيفة، 
كان يتطلع لهدف آخر. التحق توم بوظيفة 

أستاذ مشارك في الجامعة وحصل هناك على 
وظيفة في قسم األبحاث. شاءت األقدار أن 

ينخفض سعر النحاس، فذهبت وظيفة توم 
أدراج الرياح. عاد توم إلى المناجم وهي 

المهنة التي كانت تكرهه ويكرهها.
تلقى توم عرضا لم يكن يتوقعه من شركة 

”ستاندرد أويل كمبني أوف كاليفورنيا“ 
(سوكال). بدا له العرض مناسبا، فهو يريد 
ترك وظيفة المناجم. كانت (سوكال) في تلك 

الفترة تقوم بموجب اتفاقية االمتياز، بالتنقيب 
عن الزيت في السعودية، وكانت بحاجة ماسة 

إلى مساح. وافق توم على الوظيفة وشد رحاله 
إلى الجبيل.

استغرقت رحلة توم من والية نورث داكوتا 
إلى الخبر في شرق السعودية 12 يوما، وهذا 

يعد في تلك الفترة وقتا قياسيا. بدأ توم 
بوظيفة أعمال المسح في منطقة مساحتها 

40 ألف ميل مربع. في يوم صيف حار، وبعد 
أن أنهى كتابة تقريره اليومي، رجع توم إلى 

ميدان العمل مع مجموعة صغيرة غادرت 
الستكشاف رمال الدهناء. شملت المجموعة 

جيولوجيا آخر وسائقين وطباخا وشابا 
سعوديا طموحا اسمه عبدالعزيز.

عمل عبدالعزيز وتوم في بيئة حقول 
الزيت القاسية وسط جفاف األرض وغموض 
المستقبل والظروف االقتصادية السيئة في 
تلك الفترة. اكتشف عبدالعزيز وتوم وعورة 

الصحراء. عاشا سويا قساوة وضراوة رياح 
الشمال التي تهب على الخيام وتدمرها.

وفي وقت قصير، أصبحت ”أرامكو“ أكثر 
من مجرد وظيفة أو مهنة، إذ أصبحت في ما 
بعد، كما تقول مجلدات تاريخ الشركة، نمط 

حياة وأسرة. 
تم تعيين عبدالعزيز من ضمن الموظفين 
بشكل نظامي لدى الشركة، وكان رقم شارته 

الوظيفية (4)، واستمر في خدمة الشركة لبقية 
حياته.

توفي عبدالعزيز الشلفان (الموظف األكثر 
خدمة في تاريخ أرامكو) في العام 1983 وهو 
ما يزال على رأس العمل في الشركة. أما توم 
بارقر، الذي أصبح في ما بعد رئيسا للشركة، 

فقد تقاعد من أرامكو في العام 1969 وتوفي في 
العام 1986.
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آراء
} إنه يوم المرأة العالمي، وال يمكن أن يمّر 

دون أن نستعرض مشكلة وضعية النساء في 
مجتمعاتنا، ليس من باب الشكوى أو المطالبة 

برفع مظلومية أو ما شابه، بل من أجل 
الخروج بمجتمعاتنا من النفق المظلم.

فالكثير من شابات الجيل الجديد يشعرن 
بأنفسهن كمتساويات بالرجل بالمعنى 

اإلنساني والحقوقي، ومنهن المنخرطات في 
الشأن النسائي والعمل على تحسين أوضاع 

النساء ليس من أجل النساء فقط بمعنى 
االنحياز، بل ألن تحسين وضعية المرأة هو 

شرط لتطور المجتمع ككل.
وهنا أذّكر بما جاء في تقرير التنمية 

اإلنسانية، منذ العام 2002، الذي أشار 
إلى وجود 3 معيقات أساسية أمام شرط 

النهوض والتقدم في العالم العربي وهذه 
المعيقات الثالثة تتعلق بوضع كل من الحرية، 

والمعرفة، والمرأة.
تعد المشاركة السياسية، في المجتمعات 
الحديثة، إحدى القضايا التنموية األساسية، 

لذا تصبح مشاركة النساء في الشأن السياسي 
والعام المدخل لتمكينهن من التأثير في 
قضايا السياسات العامة وإدارة شؤون 

الدولة.
من الواضح إذن أن وضعية المرأة تندرج 

في سياق عام يشمل كال من الرجل والمرأة في 
عملية البحث عن تطور وتقدم المجتمع.

على المستوى النظري هناك شبه إجماع 
على االعتراف بحقوق المرأة وبالمساواة 

بينها وبين الرجل في أكثرية دساتير 
البلدان العربية. لكن لألسف أن مجرد وجود 

ضمانات دستورية تكفل حق المرأة ال يجسد، 
بالضرورة، واقعا تتحقق فيه كامل حقوقها 

المدنية والقانونية والسياسية.
ومع أن األمر شديد التعقيد، إال أنه 

تجدر اإلشارة منذ البداية إلى وجوب عدم 
الخلط بين مشاركة المرأة في السياسة وبين 
الديمقراطية؛ فهذان أمران منفصالن. ذلك أن 

نسبة مشاركة النساء في المجالس البرلمانية 
على المستوى العالمي ال تزال غير مرضية، 

إضافة إلى أن أعلى نسبة تمثيل برلماني 
للنساء كانت موجودة في كل من سوريا 

وتونس قبل انكشافهما وسقوطهما؛ فهي 

وسيلة تلجأ إليها األنظمة الدكتاتورية من 
أجل تحسين صورتها ال أكثر. ونجحت في 

الحصول على رضى منظمات األمم المتحدة 
لألسف.

أما عن تخلي النساء عن االهتمام 
بالسياسة، عموما، فهو قاسم مشترك بينها 
وبين المواطن – الرجل العادي؛ فالسياسة 
في بالدنا تعد ميدانا مخيفا وتتخذ طابعا 

احتكاريا، فالشعار هو: اتركوا السياسة 
ألهلها! فمن هم أهل السياسة؟ وهل السياسة 

وظيفة؟ وما هي السياسة؟
ترتبط السياسة في العالم العربي 

بالرجولة والسلطة والقبيلة أو العشيرة. هذا 
حسب التعريف التقليدي المتعلق باللعبة 

االنتخابية، وبإدارة المؤسسات. لكن عندما 
يقصد الوجه اآلخر للسياسة، بمعناها 

الحديث من أحزاب معارضة أو منظمات 
تتعاطى النضال الحزبي أو النقابي، تتحول 

السياسة إلى مصدر للخوف وللرعب في 
أنظمة االستبداد. فهي، بهذا المعنى، مرادفة 

للقمع وللعقاب وللسجن عند العامة. ومن هنا 
جاء شعار ”البعد عن السياسة غنيمة“. وهذا 

عائق مهم أمام أي مواطن.
من العوائق أيضا كون السياسة مرتبطة 
بالسلطة والعنف. يسود تعريف جانب واحد 

للسياسة بجعلها كل ما يتعلق بإدارة المجتمع 
السياسي، أي الدولة. والدولة تتأسس على 
القوة، فالعالقة بين الدولة والعنف حميمة 
جدا. وكل رجل يمارس السياسة يتوق إلى 

السلطة. تصبح الدولة هنا عبارة عن هيمنة 
إنسان على آخرين، بواسطة العنف.

وهذا الفهم االختزالي السائد هو في 
أصل إبعاد المرأة وتهميشها في المجتمعات 

العربية. السياسة تقوم على عالقة الراعي 
بالرعية، أو على الوجاهة والذرائعية 

والخدمات والزبائنية واالستتباع عندما تكون 
الدولة أقرب إلى الجمهورية بالمعنى العالم 

ثالثي. هذا وحده مبعد للمرأة ألنها خارج هذه 
الدائرة عامة. فما بالك عندما يصبح األمر 

متعلقا بالنضال والمعارضة والحياة الحزبية؟ 
فالمرأة عندما تشترك في الحياة الحزبية 
تكون من ضمن القاعدة العريضة للحزب 

وفي ظل الدائرة األسرية، ونادرا ما تصل إلى 

القيادة. وكلنا نعلم كم أن مشاركة المرأة في 
الحياة الحزبية هامشية.

قانون االنتخاب العائلي العشائري 
والطائفي في لبنان يقف عائقا أمام الترشيح 

االنتخابي للمرأة. فعندما تكون المقاعد 
معدودة لتمثيل طائفة ما هل يعود من الممكن 
السماح المرأة بتمثيلها؟ ناهيك عن التوظيف 

المالي الضخم بينما هي ضعيفة على هذا 
المستوى خاصة.

العائق اآلخر اعتبار العمل االجتماعي 
خارج السياسي. والقانون في بالدنا يشترط 

على الجمعيات األهلية ذات الطابع االجتماعي 
عدم التدخل في الشؤون السياسية. يسبب 

هذا خلال على مستوى مشاركة المواطن 
العادي، ما يجعل الشأن العام خارج العمل 

االجتماعي فيهمش المرأة والعمل االجتماعي 
نفسه.

من هنا نجد أن رفع شعار ”كل ما هو 
شخصي هو سياسي“ طريقة الحركات 
النسوية لمواجهة هذا الفهم السلطوي 
للسياسة، عبر المطالبة بتوسيع العالم 

السياسي بحيث يشمل االجتماعي 
والشخصي، وذلك في محاولة لجعل 

االهتمامات التقليدية للمرأة كجزء من 
السياسي ومن المشاركة في الحياة العامة. 

فالحاجة إلى مدرسة لألوالد هي شأن سياسي 
كما أن تطبيب الطفل والكهرباء المقطوعة 

ومياه الشقة أيضا، هي جميعها مطالب 
سياسية في النهاية، وكذلك القوانين المتعلقة 

باألحوال الشخصية.
من العوامل األخرى المعيقة في البالد 
العربية تمركز السلطة، فهذه ظلت معقودة 
لعهود لمجموعة من العائالت التي امتلكت 

الثروات العقارية والمالية والعصبيات؛ فلقد 
سجل النفوذ السياسي واالجتماعي نوعا 
من الثبات التاريخي ضمن دوائر مغلقة، 

فيتم توزيع مناصب المشاركة في السلطة 
السياسية بين عائالت محدودة تتداول 

السلطة تبعا لخصائص ومتطلبات المجتمع.
أيضا غياب الثقافة الحقوقية التي ال 
تتعلق بوجود القانون أو غيابه فقط، بل 

بمسألة تفعيل هذا الحق القانوني أو تهميشه. 
ففي بلد يعرف الممارسة الديمقراطية العريقة 

مثل لبنان ويعترف بحقوق المرأة منذ 
العام 1952 نجد أن نسبة الوعي بالحقوق 

السياسية بين النساء اللبنانيات منخفضة. 
في الديمقراطيات الحديثة ال يمكن الفصل بين 

حقوق وواجبات المواطنية.
المطلوب الكثير لتغيير هذه األوضاع لكن 

سأكتفي باإلشارة إلى 3 أوجه مترابطة:
دور التربية واإلعالم في تغيير البنى 

الذهنية. التربية مهمة جدا، خصوصا 
التربية المدنية ليس بمعنى ”إعطاء درس 

في التربية المدنية“ فقط، بل المساهمة في 
التربية على الديمقراطية عبر إيجاد عالقات 

مؤسسية ديمقراطية بين المواطنين وبين 
التالميذ والمعلمين، وداخل األسرة نفسها. 

من هنا ال يعود األمر متعلقا بجعل البيئة 
مكانا ”ديمقراطيا“ بل في خلق ”بيئة لتعلم 

الديمقراطية“.
هذا االهتمام بالتربية على المواطنية 

والتوعية على صعيد حقوق اإلنسان يجب 
أن يمتد على طول السنوات الدراسية وأن 
يتأسس على معرفة التاريخ وأنظمة الحكم 

المختلفة والدستور والمؤسسات السياسية 
الوطنية. أما جوهر مثل هذا البرنامج فهو 
الدراسات االجتماعية لكن أيضا التجارب 

المدنية وممارستها كجزء من عملية التربية، 
مثل مجالس ونوادي وتنظيمات المجتمع 

المدني.
أما اإلعالم فهو سيف ذو حدين، وله أدوار 

متعددة وكلنا نالحظ أهمية دور الميديا في 
تغيير الصور وتعديلها، ولنذكر فقط اإلعالنات 

كنموذج. لذا يجب أن تستغل هذه المساحة 
من أجل العمل على دعم مشاركة المرأة في 
الحياة السياسية والعامة، وفي المساهمة 

للقضاء على التمييز الممارس ضدها. وذلك 
من أجل تغيير البنى الذهنية عبر العمل 

على إيجاد أمثلة ونماذج جديدة مساواتية 
وديمقراطية.

والنماذج أو األمثلة مسألة في غاية 
األهمية، ألنها تدعم صورة مغايرة عن المرأة 

و تعزيزها، وترشد األوالد وتعلم األمهات 
كيفية تربية أوالدهن تربية أكثر مساواتية، 

كذلك إيجاد مراكز إرشادية لألزواج والوالدين 
الجديدين.
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كبيرا من الشارع السوداني بدأ يحس

بأن رحيل الترابي سيقود البالد نحو 

األفضل

{اليوم العالمي للمرأة ال يشكل فقط مناسبة لتقديم التهاني واستذكار المرأة بعطاءاتها، 
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} اجلزائــر - قـــال مديـــر الشـــركة اجلزائرية 
للزيـــت والزيتون جمال تواتـــي لـ“العرب“ إن 
السياســـات واألفـــكار البالية، ال تـــزال متنع 
اجلزائـــر من الوصول ملرحلـــة التصدير، التي 
تتطلب شـــروطا واضحة للتكيـــف مع معايير 
ومواصفـــات املنتجات الصاحلة لالســـتهالك 

العاملي.
وشـــكك مهنيون فـــي قطاع إنتـــاج الزيت 
والزيتـــون، في صحة األرقـــام اإليجابية التي 
قدمتهـــا وزارة الفالحة، حول تطـــور القطاع، 
وقالـــوا إن املوســـم احلالي لم يتحســـن حتى 
باملقارنة مع املوســـم املاضي، وتوقعوا املزيد 
من ارتفاع األســـعار، في ظل عدم التوازن بني 

العرض والطلب الداخلي.
وأكد علي بلعربي، الذي ميلك شركة إلنتاج 
الزيت والزيتون، ســـلبية املؤشـــرات احلالية، 
وتشابه مواســـم إنتاج والزيتون في اجلزائر، 
بسبب اســـتمرار غياب اإلرادة السياسية، في 
دعم وتشـــجيع القطاع، الذي قـــال إن بإمكانه 
املساهمة في خلق الثروة احمللية، وأداء دوره 
االقتصادي فـــي التحرر من التبعية لالقتصاد 

الريعي.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن التراجـــع واضح في 
كميـــة اإلنتـــاج هذا املوســـم، الـــذي هو رهن 
للظـــروف املناخيـــة ومبـــا جتود به أشـــجار 
الزيتـــون، بعيـــدا عـــن إرادة تطويـــر اإلنتاج 
وحتويلـــه إلى رافد اقتصادي وعـــدم االكتفاء 

مبا جتود به الطبيعة.
وأضاف أن اجلزائر لـــم تتمكن من انتزاع 
حصة في أسواق الزيتون الدولية واإلقليمية، 
رغم املنـــاخ املالئم وتوفر األراضـــي الزراعية 
الشاســـعة، بســـبب غيـــاب معاييـــر اجلودة، 

مقارنة باملنتجات الرفيعة املستوى في تونس 
واملغرب.

وأكـــد أن إنتـــاج الزيـــت والزيتـــون فـــي 
اجلزائـــر، ال يـــزال رهـــني الفوضى وانتشـــار 
املعاصـــر القدميـــة وعـــدم جتديد املســـاحات 
املغروسة أو غرس مســـاحات جديدة، إضافة 
إلـــى أن غياب اإلرشـــاد الفالحـــي للمزارعني، 
يسمح بهيمنة األســـاليب واملعدات التقليدية 
في اإلنتاج، واالرتبـــاط بالتقاليد االجتماعية، 

بدل التوجه إلى مقاربة اقتصادية حديثة.
وأرجع بلعربي تردي أوضاع القطاع، إلى 
كونه إحدى ضحايـــا االقتصاد الريعي املبني 
على مداخيل النفط، الذي عرقل جميع اجلهود 
احلكوميـــة لتطويـــر قطـــاع الزراعة، بســـبب 

املقاربة البالية لواقع القطاع.
وقال إن العاملني في قطاع إنتاج الزيتون 
ال عالقة لهم به إال في موســـم جني احملصول، 
وهـــم غائبون عـــن حقولهم طيلـــة بقية العام، 
وبالتالـــي فهم ال ينتظرون إال ما ســـتجود به 

عليهم الطبيعة من موسم آلخر.
وأضـــاف أن ذلك يؤدي إلى غياب االهتمام 
والصيانـــة الدوريـــة، والســـهر على توســـيع 
وتطويـــر مســـاحات الزيتون، وهـــو ما يجعل 
اإلنتـــاج متذبذبا من موســـم آلخـــر. وقال إن 
العمل في املوســـم احلالي ال يتجاوز شـــهرين 

فقط بني اجلني والعصر والتسويق.
وكان وزيـــر الفالحـــة والتنميـــة الريفيـــة 
والصيد البحري ســـيد أحمـــد فروخي، قد أكد 
فـــي ملتقى حـــول إنتاج الزيـــت والزيتون في 
غـــرب البالد، أن تطبيـــق املعايير اجلديدة في 
اإلنتاج املرتكزة على التقنيات احلديثة، كفيلة 
بتحســـني كميـــة املنتـــوج ونوعيتـــه من أجل 

تأهيل املنتجات للتصدير.

وطالـــب املنتجـــني فـــي القطـــاع اخلاص 
بضـــرورة حتســـني املنتجـــات للوصـــول إلى 
متطلبـــات األســـواق اخلارجيـــة مـــع العناية 
بالتعليـــب وطـــرق تقدمي املنتجـــات، من أجل 
تلبية حاجة املستهلكني في األسواق العاملية، 
خاصـــة أن احلكومـــة تســـعى لتنويع مصادر 

الدخل للتحرر من تبعية االقتصاد النفطي. 
وأشار إلى أن املساحات املزروعة بالزيتون 
ارتفعـــت  مـــن 150 ألف هكتار عـــام 1999، إلى 
450 ألـــف هكتار العام املاضي، نتيجة البرامج 
الراميـــة إلى زيادة زراعـــة الزيتون في جميع 
أنحـــاء البـــالد، إضافة إلى توســـيع األراضي 

املسقية وإدخال التقنيات العصرية.
ويرتبط إنتاج الزيت والزيتون في اجلزائر 
تاريخيا وجغرافيا مبناطق معينة، كمحافظات 

القبائل في وســـط البالد، رغم جهود توســـيع 
النشـــاط إلى الهضاب واجلنـــوب، كما يرتبط 
بالطقـــوس والتقاليد االجتماعية، التي توظفه 
كدخل فـــردي لألســـر وليس مصـــدرا للثروة 

الوطنية.
ويحذر النشـــطاء والعاملون فـــي القطاع 
من مواصلة االعتماد على الوســـائل واملعدات 
التقليدية، التي تعيق تطوير اإلنتاج وحتسني 
نوعيته، حيث يعتمد الفالحون على أســـاليب 
تفتقـــر إلـــى اجلـــدوى االقتصاديـــة، وجتعل 
املنتجـــات اجلزائريـــة تفتقـــد ملعايير اجلودة 
وشـــروط االســـتهالك املطلوبة في األســـواق 

الدولية.
وكان مديـــر الشـــركة اجلزائريـــة للزيـــت 
والزيتـــون جمـــال تواتـــي، قد توقـــع ارتفاع 

األســـعار فـــي املوســـم احلالـــي بســـبب قلة 
احملصـــول، خاصة بعد موجـــة اجلفاف التي 
ضربـــت البـــالد في العـــام املاضـــي، وبعض 
احلرائـــق التـــي التهمت مســـاحات كبيرة من 

مزارع الزيتون.
وقـــال إن محافظات غرب البالد كانت أكبر 
املتضرريـــن نتيجة درجات احلـــرارة العالية، 
وأن كميـــة اإلنتـــاج لـــم تتجاوز حـــدود 1600 
طـــن وحوالي 300 ألـــف لتر مـــن الزيت، وهو 
رقم ضعيـــف جدا مقارنة بطموحات الشـــركة 

واحلكومة بالوصول إلى إنتاج مليون لتر.
وأضـــاف أن مردوديـــة اإلنتـــاج ضعيفـــة 
مقارنة بـــدول املنطقة، فاجلزائر متلك نحو 30 
مليون شجرة زيتون موزعة على مساحة تقدر 
بنحو 300 هكتار، في مختلف محافظات البالد.

} لنــدن - قالـــت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
االئتماني إنها وضعت التصنيفات االئتمانية 
الطويلة األمـــد لـ 25 بنكا فـــي منطقة اخلليج 
قيـــد املراجعة من أجل خفـــض محتمل، بينما 
أكدت تصنيـــف بنك بحريني مع إعطائه نظرة 

مستقبلية سلبية.
جاء ذلك بعدما وضعت موديز التصنيفات 
االئتمانية حلكومات البحرين والكويت وقطر 
والســـعودية واإلمارات فـــي 4 مارس اجلاري 

قيد املراجعة من أجل خفض محتمل.
وقالـــت موديز فـــي تقرير صـــدر، االثنني، 
إن مـــن األســـباب الرئيســـية وراء اإلجراءات 
اجلديـــدة املتعلقـــة بتصنيفـــات البنـــوك هو 
االئتمانيـــة  اجلـــدارة  انخفـــاض  ”احتمـــال 

حلكومات الدول املصدرة للنفط“.

وأضافت أن ذلك يشير إلى احتمال ضعف 
قـــدرة تلك احلكومات على تقدمي الدعم للبنوك 
في أوقات األزمات فضال عن أن احلكومات قد 
تصبح أكثر انتقائية في تقدمي مثل ذلك الدعم.

وأشـــارت موديز إلى أن البنوك اخلمســـة 
والعشـــرين التي وضعت تصنيفاتها الطويلة 
األمـــد أو تقييمـــات مخاطر األطـــراف املقابلة 
لهـــا أو كليهما، قيد املراجعة من أجل اخلفض 
احملتمل تضم 11 بنكا في الســـعودية و5 بنوك 
في كل من اإلمـــارات والبحرين وبنكني في كل 

من الكويت وقطر.
ومن بني البنوك التـــي تأثرت باإلجراءات 
اجلديـــدة بنك أبوظبـــي التجـــاري وبنك دبي 
اإلسالمي ومصرف الهالل ومصرف الراجحي 
وبنـــك البحرين للتنميـــة والبنك الســـعودي 

الفرنســـي وبيـــت التمويـــل الكويتـــي وبنك 
اخلليـــج الدولي وبنك الكويـــت الوطني وبنك 

قطر الوطني.
كمـــا تأثرت أيضا مجموعة ســـامبا املالية 
والبنك الســـعودي البريطاني وبنك البحرين 
اإلسالمي والبنك العربي الوطني وبنك البالد 
وبنك اجلزيرة والبنـــك األهلي التجاري وبنك 
الرياض والبنك الســـعودي لالستثمار والبنك 
التجـــاري القطـــري وبنـــك االحتـــاد الوطني 

واملؤسسة العربية املصرفية.
ويقول محللون إن تأثيرات أســـعار النفط 
املنخفضـــة اتســـعت مـــن إجبـــار احلكومات 
اخلليجيـــة على االقتراض، لتصـــل إلى بنوك 
املنطقة، التـــي أصبحت تبحث عن الســـيولة 

التي تشترطها اجلهات التنظيمية.

ويبـــدو أن علـــى البنـــوك أن تختـــار بني 
االقتـــراض بتكلفة أعلى وبـــني املخاطرة بعدم 
الوفـــاء باملتطلبات التنظيمية األشـــد صرامة 
التي ســـيبدأ ســـريانها خالل األعوام الثالثة 

املقبلة.
ويؤكد مصرفيـــون أن البنـــوك اخلليجية 
عززت احتياطياتها منذ األزمة املالية العاملية، 

وأنها بعيدة عن أي خطر وشيك.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ سجل الناتج الصناعي األلماني 
في يناير أسرع نمو له منذ أكثر 
من 6 سنوات، لينعش اآلمال بأن 
يعوض الطلب المحلي تداعيات 

تباطؤ االقتصادات الصاعدة 
الكبرى وبخاصة االقتصاد 

الصيني.

◄ أكدت محكمة العدل األوروبية 
ضرورة أن تسترد حكومة اليونان 

425 مليون يورو من نحو 800 
ألف مزارع يوناني حصلوا على 

تلك المبالغ بطريقة غير مشروعة 
كتعويض لسوء األحوال الجوية.

◄ تعتزم شركة إمدادات الطاقة 
المملوكة  البريطانية ”إن باور“ 

األلمانية  لمجموعة ”آر.دبليو.إي“ 
االستغناء عن حوالي 2400 وظيفة 

في إطار خطة تستمر عامين 
لخفض اإلنفاق في الشركة.

◄ حذرت وكالة التصنيف 
االئتماني موديز أنه قد تكون هناك 

سلسلة جديدة من تخفيضات 
التصنيفات السيادية للدول 

والشركات إذا اتسعت وتيرة 
تباطؤ االقتصاد العالمي وتقلبات 

األسواق المالية.

◄ أبرم تجار نفط عالميون 
صفقات مقايضة نادرة مع 

شركة النفط اإليرانية إلمداد 
إيران بالبنزين الذي تحتاجه 

بشدة مقابل زيت الوقود عالي 
الجودة بعد رفع معظم العقوبات 

االقتصادية الدولية.

◄ أعلنت حكومة اليابان انكماش 
االقتصاد خالل الربع الرابع من 

العام الماضي بنسبة 1 بالمئة على 
أساس سنوي، ليواصل انكماشه 
للربع الثاني على التوالي في ظل 

تراجع اإلنفاق االستهالكي.

باختصار

{زيادة اإلنفاق وارتفاع العجز في الموازنة الصينية سيساعدان على حماية النمو االقتصادي من 
السقوط بسرعة، عالوة على تسهيل اإلصالح الهيكلي}.

لو جي وي        
وزير املالية الصيني

{ابتكرنا مرشـــحات مياه باالســـتعانة بتكنولوجيا النانو، تقدم طريقة أســـرع وأرخص من جميع 
األساليب التقليدية لتخليص المياه من جميع الملوثات}.

بواكسيتا ماي         
أستاذة الهندسة البيئية في جامعة كاليفورنيا األميركية

وكالة موديز تلوح بخفض تصنيف 25 بنكا خليجيا

رغم محاوالت احلكومة اجلزائرية تنويع مصادر الدخل بعد انهيار العوائد النفطية، ما زال 
قطــــــاع إنتاج الزيت والزيتون بإمكاناته الكبيرة بعيدا عــــــن خلق الثروة احمللية، وغير قادر 
على املنافســــــة في األسواق الدولية مع البلدان املجاورة مثل تونس واملغرب، رغم املقومات 

املناخية والطبيعية الكبيرة.

انحدار إنتاج الزيتون في الجزائر وغيابه عن الخارطة االقتصادية
[ ارتباك السياسات يحرم البالد من حصة في األسواق الدولية [ اتفاقيات منتظرة مع االتحاد األوروبي إلنقاذ القطاع المتعثر

في قائمة الثروات الجزائرية الضائعة

سيد أحمد فروخي:
ينبغي تطوير اإلنتاج وفق 
المعايير العالمية من أجل 

تنويع االقتصاد الجزائري

جمال تواتي:
أسعار الزيت والزيتون 

سترتفع في الموسم الحالي 
بسبب قلة المحصول

} كبار مســـؤولي شـــركة فولكســـفاغن األملانية، أمس، في افتتاح مؤمتر العاملني في الشـــركة، في وقت أعلنت فيه الســـلطات القضائية ارتفاع عدد 
املشمولني بالتحقيق في فضيحة تزوير انبعاثات سيارات الشركة إلى 17 شخصا.

البنوك السعودية
تمتص السندات الحكومية

الســـعودية  البنـــوك  رفعـــت   - الريــاض   {
رصيدها من الســـندات احلكوميـــة في نهاية 
يناير املاضي إلى أعلى مستوياتها خالل أكثر 
من سبع سنوات، لتبلغ نحو 23.1 مليار دوالر، 

وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2008.
وســـجلت البنوك خالل العام املاضي أكبر 
ارتفـــاع في رصيدها من الســـندات احلكومية 
علـــى اإلطـــالق، حني قفـــزت بنحـــو 8.8 مليار 
دوالر، بزيادة نســـبتها 62 باملئة عن مستويات 

نهاية عام 2014.
وواصلت البنوك احملليـــة زيادة رصيدها 
بنســـبة 1 باملئة، خالل ينايـــر املاضي مقارنة 
مبستويات نهاية العام املاضي بحسب حتليل 

لصحيفة ”االقتصادية“.
وارتفـــع الدين العام للســـعودية إلى نحو 
37.9 مليـــار دوالر في نهاية العام املاضي، بعد 
إصدار ســـندات حكومية محليـــة بقيمة تزيد 
علـــى 26 مليار دوالر، اشـــترتها املؤسســـات 

املالية احمللية.
وعـــادت الســـعودية العـــام املاضـــي إلى 
ســـوق الســـندات للمرة األولى منذ عام 2007، 
بعد التراجع احلاد في أســـعار النفط، املصدر 

الرئيس للدخل في البالد.
وتؤكد مصادر مطلعـــة أنها تعتزم إصدار 
ســـندات دولية خالل العام اجلـــاري، حتى ال 

تضغط على البنوك احمللية.

وكالة موديز:
اإلجراءات مرتبطة باحتمال 
انخفاض الجدارة االئتمانية 

للدول المصدرة للنفط



} لنــدن - قاومـــت أســـعار النفـــط العامليـــة 
االقتصاديـــة الصينيـــة الضعيفة،  البيانـــات 
لتحافـــظ على معظم مكاســـبها في اجللســـة 
الســـابقة وتســـتقر عند أعلى مستويات العام 

احلالي.
واســـتقر ســـعر مزيج برنت القياسي فوق 
40 دوالرا للبرميـــل أمـــس لليـــوم الثاني على 
التوالي، في وقـــت جتاوز فيه اخلام األميركي 
اخلفيـــف فـــوق 37 دوالرا للبرميـــل، مبتعـــدا 
بنســـبة 40 باملئـــة عن أدنى مســـتوياته خالل 

العام احلالي.
وقاومت أســـعار النفط التراجع احلاد في 
صـــادرات الصني في شـــهر فبرايـــر بأكثر من 
25 باملئـــة، وهو ما أرســـل إشـــارة مقلقة على 
مســـتقبل منو االقتصاد الصينـــي وتأثير ذلك 

على آفاق منو االقتصاد العاملي.
وخففت بيانات ارتفاع واردات الصني من 
النفط اخلام في شـــهري يناير وفبراير بنسبة 
19.1 باملئـــة لتصل إلى نحـــو 8 ماليني برميل 
يوميا، من تأثير البيانات التجارية الضعيفة.

ورغـــم الطلـــب القـــوي على النفـــط أثرت 
تساؤالت بشأن مدى استدامة منو االستهالك، 
ســـلبا علـــى األســـواق خشـــية تفاقـــم تباطؤ 

االقتصاد الصيني.
وأظهـــرت بيانات صينيـــة تراجع مبيعات 

الســـيارات وهـــي محرك رئيســـي للطلب على 
البنزين بنســـبة 3.7 باملئة في فبراير مبقارنة 

سنوية لتصل إلى 1.37 مليون سيارة.
وال تـــزال األســـواق تراقب مواقـــف كبار 
منتجـــي النفـــط بانتظـــار عقد اجتمـــاع بني 
منتجـــي دول أوبك واملنتجني املســـتقلني في 
موســـكو في وقـــت الحق من الشـــهر احلالي، 
ملناقشـــة خطط لتجميد اإلنتاج عند مستويات 

يناير املاضي من أجل دعم األسعار.
قال وزيـــر النفط الكويتـــي بالوكالة أنس 
الصالح إن بالده لـــن تلتزم بأي جتميد عاملي 
محتمل ملســـتويات إنتاج النفـــط إال إذا اتفق 
جميع كبـــار املنتجني، مبن فيهـــم إيران، على 

املشاركة في االتفاق.
وأضـــاف علـــى هامـــش ملتقـــى الكويت 
لالستثمار في العاصمة الكويتية ”إذا مت إبرام 
اتفاق ســـتلتزم الكويت بالتجميد، لكنه أرسل 
إشارة حتذير قائال إن الكويت ستنطلق بزيادة 
اإلنتاج بأقصـــى طاقة إذا لم يتم التوصل إلى 

اتفاق لتجميد اإلنتاج.
فـــي هـــذه األثنـــاء قال نـــزار العدســـاني 
الرئيس التنفيذي ملؤسســـة البترول الكويتية 
إن املؤسســـة جنحت في رفع إنتاج شركة نفط 
الكويـــت إلى 3 ماليني برميل يوميا وتســـعى 

اآلن لزيادته إلى 3.15 مليون برميل يوميا.
وتعاني أســـواق النفط اخلام حول العالم، 
من تخمـــة في املعـــروض، بنحـــو 1.5 مليون 
برميـــل يوميا، تقابلـــه محدودية فـــي الطلب 
بســـبب تراجع معنويات االقتصادات املتقدمة 
والناشـــئة، وإصرار املنتجني على عدم خفض 

اإلنتاج.
وفي الشـــهر املاضي أرســـل منتجو النفط 
الصخري األميركي رســـالة حتذير ملنافسيهم، 
وخاصة في منظمة أوبك، من أنهم ســـيعودون 
لزيـــادة االســـتثمارات واإلنتـــاج إذا تخطـــت 
للبرميـــل،  دوالرا  حاجـــز 40  النفـــط  أســـعار 
وذلك بفضل جهـــود خفض التكاليف وتطوير 

التكنولوجيا.

} الكويــت - أعلنـــت حكومـــة الكويـــت أنها 
تســـعى إلى تعديل بعـــض التشـــريعات لكي 
تســـمح بخصخصة إدارات املوانئ التجارية 
ومطار الكويت على أن تظل احلكومة محتفظة 

مبلكية تلك املنشآت.
وقـــال وزيـــر التجـــارة الكويتي يوســـف 
العلي، أمس، إن احلكومة ستقدم ملجلس األمة 

(البرملان) مشروعا لتعديل قانون اخلصخصة 
خالل الشهرين املقبلني مبا يسمح بخصخصة 

إدارة املوانئ واملطار دون أصولهما.
وأضاف لوكالة رويترز على هامش ملتقى 
الكويت لالســـتثمار املنعقد حاليا في الكويت 
أن القانـــون احلالي يتحـــدث عن اخلصخصة 
باعتبارهـــا ”نقل ملكية فقـــط.. أما خصخصة 
اإلدارة على ســـبيل املثال، مبعنى نقل اإلدارة 
للقطاع اخلاص بدال من بيع املنشـــأة بالكامل، 
فهذا ال يشـــمله القانون وهذا بحد ذاته عائق 

في كثير من املشاريع“.
وتسابق احلكومة الكويتية الزمن من أجل 
تطويـــر املرافق احلكوميـــة وحتقيق إجنازات 
ملموســـة في ظل هبوط أسعار النفط العاملية، 

مســـتغلة في ذلك وجود برملـــان مؤيد لها بعد 
أن قاطعـــت املعارضة الرئيســـية االنتخابات 

األخيرة التي عقدت في عام 2013.
وأضـــاف وزيـــر التجارة أن هنـــاك حاجة 
خلصخصـــة اإلدارة ”فـــي القريـــب العاجل… 
لتنشـــيط املنافذ عندنا ســـواء كانت بحرية أو 
جوية بشكل أساسي للعمل التجاري.. نحتاج 

تطوير اإلدارة ونقلها للقطاع اخلاص“.
وأوضـــح أن بـــالده تعمل علـــى أن تكون 
إجراءات تأســـيس جميع أنواع الشركات عبر 
اإلنترنت ”خالل شـــهرين على أقصى تقدير… 
وقد بدأنا بجعل إجراءات تأســـيس شـــركات 
األشخاص عبر اإلنترنت وسينطلق ذلك خالل 

أسبوع“.

وقال رئيس اللجنـــة املالية واالقتصادية 
فـــي البرملـــان الكويتـــي فيصـــل الشـــايع إن 
هناك مشـــروعات بقيمـــة 3.8 مليار دوالر قيد 
الدراســـة حاليا لالســـتثمار األجنبي املباشر 

في الكويت.
وقال مصطفـــى بهبهاني رئيس املجموعة 
الكويتية اخلليجية لالستشارات إن احلكومة 
كان لديهـــا خطط خلصخصة بعـــض املرافق 
”لكـــن األزمـــة املاليـــة عجلـــت من تنفيـــذ هذه 

اخلطط“.
وأكد أن الشـــركات الكويتية مؤهلة إلدارة 
هذه املرافق وأنها ”تســـتطيع املنافسة، وال بد 
من توفير البيئة واحلماية والقوانني املناسبة 

لها“.
لكـــن بهبهانـــي دعـــا فـــي الوقت نفســـه 
لالستفادة من خبرات الشركات العاملية، وقال 
إن ”دبي على سبيل املثال، غالبية استثماراتها 
تأتي من اخلـــارج.. والدول الناجحة هي التي 

تستطيع جذب االستثمارات املباشرة“.
في هذه األثناء قالت وزيرة الدولة لشؤون 
التخطيـــط والتنمية هنـــد الصبيح إن بالدها 
أحالت بالفعل عددا من املسؤولني احلكوميني 
للتقاعد وستقيل بعض القياديني اآلخرين في 
األســـابيع املقبلة بســـبب تقصيرهم في تنفيذ 

مشاريع خطة التنمية.
وقالـــت فـــي ملتقـــى الكويت لالســـتثمار 
”ســـأرفع لرئيس الوزراء فـــي أول أبريل قائمة 
بأســـماء ومناصـــب القياديـــني احلكوميـــني 
املقصرين في تنفيذ مشـــاريع التنمية متهيدا 

إلحالتهم للتقاعد“.
وكانت الكويت أقـــرت العام املاضي خطة 
تنمية خمســـية تبلغ قيمتها نحـــو 113 مليار 
دوالر للفترة بني السنة املالية 2016-2015 إلى 
الســـنة املالية 2020-2019. وتبدأ السنة املالية 

الكويتية في األول من أبريل.
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◄ كشفت وزارة الموارد الطبيعية في 
إقليم كردستان العراق أنها خصصت 

نحو 71 مليون دوالر من إيرادات 
صادرات النفط الخام في شهر فبراير 
لتسديد مستحقات الشركات األجنبية.

◄ وقعت مؤسسة مطارات أبوظبي 
أمس مذكرة تفاهم مع مؤسسة 

مطارات باريس بهدف التأسيس 
لعالقة تعاون مشترك بين مطار 

البطين للطيران الخاص ومطار لو 
بورجيه في ضواحي باريس.

◄ أعلن صندوق الشراكة بين 
اإلمارات ودول المحيط الهادئ عن 
إنجاز مشروع الطاقة الشمسية في 

جمهورية فانواتو، بهدف توفير 
إمدادات آمنة من الطاقة النظيفة لست 

جزر في المحيط الهادئ.

◄ بدأت في دبي أمس فعاليات مؤتمر 
ومعرض السكك الحديد في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا بمشاركة أكثر 
من 300 شركة. وتوقع المنظمون زيارة 

9 آالف من المسؤولين والمعنيين 
بهذا القطاع.

◄ أكدت الشركة المشرفة على أعمال 
تطوير ميناء طنجة في بيان أمس 

أن نسبة أشغال تهيئة منطقة ميناء 
طنجة المدينة ارتفعت إلى أكثر من 95 

في بالمئة بحلول نهاية شهر فبراير 
الماضي.

◄ تراجعت صادرات الصين بنسبة 4 
بالمئة في فبراير لتصل إلى نحو 126 

مليار دوالر. كما انخفضت وارداتها 
بنسبة 13.8 بالمئة لتبلغ نحو 93.6 

مليار دوالر بسبب تباطؤ النمو 
االقتصادي.

باختصار

اقتصاد
{عضويـــة بريطانيا فـــي االتحاد األوروبي ضرورية لترســـيخ ”دينامية“ االقتصـــاد البريطاني، 

لكنها تتركها أكثر عرضة للصدمات المالية}.
مارك كارني
حاكم البنك املركزي البريطاني

{خروجنا من االتحاد األوروبي قد يعني قيام مخيمات مهاجرين على شواطئ بريطانيا في حال إلغاء 
مراقبة الحدود من كاليه بشمال فرنسا}.

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

أنس الصالح:
سننطلق بزيادة اإلنتاج 
بأقصى طاقة إذا لم يتم 

التوصل إلى تجميد اإلنتاج

يوسف العلي:
هناك حاجة لخصخصة 

اإلدارة وتطويرها من خالل 
نقلها إلى القطاع الخاص

مصطفى بهبهاني:
الدول الناجحة هي التي 

تستطيع جذب االستثمارات 
األجنبية المباشرة إليها

الكويت تسعى إلى خصخصة إدارة الموانئ والمطار

أسعار النفط تتحدى البيانات 
وتستقر فوق 40 دوالرا للبرميل

حتدت أســــــعار النفط العاملية العديد من البيانات املقلقة، ليســــــتقر سعر مزيج برنت فوق 
حاجــــــز 40 دوالرا للبرميل، في وقت يقول فيه محللون إن هذا االرتفاع ميكن أن يشــــــجع 
ــــــذي ميكن أن يفاقم تخمة  منتجــــــي النفط الصخري على العودة إلى االســــــتثمار، األمر ال

املعروض مرة أخرى.

الخلل في اإلدارة

المغرب يبدأ تطوير محطتين للسكك الحديد في الرباطبرمل نفط برنت في لندن
} الربــاط - دشـــن العاهـــل املغربـــي امللـــك 
محمـــد الســـادس مشـــروع تطويـــر محطتني 
للســـكك احلديدية في العاصمة الرباط بقيمة 
اســـتثمارات تزيد على 100 مليـــون دوالر في 
إطار مشـــروع ”الرباط مدينـــة األنوار عاصمة 
الـــذي يهدف إلـــى تنمية  املغـــرب الثقافيـــة“ 

املدينة.
احملطتـــني  إن  رســـمية  مصـــادر  وقالـــت 
اللتني ســـيتزامن افتتاحهما مع تشـــغيل أول 
خط للقطار فائق الســـرعة فـــي املغرب بنهاية 
عام 2017 ستســـاهمان في استيعاب االرتفاع 
املتزايد في أعداد املســـافرين وحتديث البنية 

التحتية للمحطتني.
وأضافت املصادر أن احملطتني ســـتؤديان 

إلى خلق أكثر من ألف فرصة عمل جديدة.
وتتواصـــل األعمال فـــي برنامـــج الرباط 
”مدينة األنـــوار“ الذي أطلقـــه العاهل املغربي 

فـــي عـــام 2014 وميتد إلـــى عـــام 2018 بهدف 
”االرتقـــاء باملدينـــة إلـــى مصـــاف العواصـــم 

العاملية الكبرى“.
ويأتي مشروع احملطتني ملواجهة االرتفاع 
املتزايد في أعداد املســـافرين، ورفع مســـتوى 

اخلدمات إلى أعلى املعايير العاملية.
ويضمـــن املشـــروع بناء محطـــة الرباط – 
املدينة وإعادة تأهيل احملطة القدمية املصنفة 
كمعلمة تاريخية، عبر حتويلها إلى رواق فني، 
وتشييد بناية جديدة للمسافرين من 3 طوابق 

مبساحة 16 ألف متر مربع.
وســـترتفع طاقـــة اســـتيعاب احملطة من 8 
ماليني مســـافر ســـنويا إلى 20 ألف مســـافر، 
إضافة إلـــى مبان للمتاجر فـــي داخل احملطة 

تصل مساحتها إلى 5 آالف متر مربع.
ويشـــمل املشـــروع أيضـــا تطويـــر محطة 
أكـــدال، التـــي ســـتتضمن مبنـــى  الربـــاط – 

للمسافرين من 3 طوابق مبساحة 23 ألف متر 
مربع، إضافة إلى األسواق التجارية.

وسترتفع طاقة احملطة من 7 ماليني مسافر 
ســـنويا إلـــى 30 مليونـــا، إضافة إلـــى تنفيذ 
مخطـــط إلعـــادة التأهيـــل احلضري ملنشـــآت 

السكك احلديد املرتبطة باحملطة.
ومـــن املتوقـــع أن يكـــون ملشـــروعي بناء 
احملطتني اجلديدتني، وقع إيجابي على أوضاع 
ســـوق العمل، حيث ميكن أن تـــؤدي إلى خلق 
أعـــداد كبيرة مـــن الوظائف غير املباشـــرة في 
القطاعات األخرى، وخاصة املرتبطة بتحسني 

خدمات النقل، إضافة إلى الوظائف املباشرة.
كما ســـيجل املشـــروع من احملطتني مركزا 
حيويـــا حلركة التجـــارة واخلدمـــات املتعددة 
لرواد احملطة والسياح ومختلف أنواع الزوار 
وملتقى للمســـافرين من خالل الســـكك احلديد 

من مراكش وفاس وطنجة والدار البيضاء.



أنقــرة – قال رئيــــس تحرير صحيفة ”زمان  {
أوســــع  ألمانيا“، االثنين، إن صحيفة ”زمان“ 
الصحف انتشــــارا في تركيــــا تعتزم مواصلة 
النشــــر كصحيفة يومية معارضة في ألمانيا 

بعد سيطرة الحكومة عليها داخل تركيا.
وكانــــت الشــــرطة التركيــــة قــــد اقتحمت، 
الجمعــــة، مقــــر الصحيفــــة فــــي إســــطنبول 
واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم 
الميــــاه لدخول مقرهــــا لتنفيذ أمــــر قضائي 
بوضعهــــا تحــــت اإلدارة الحكوميــــة. ويــــوم 
التي عارضت  األحد أصدرت صحيفة ”زمان“ 
الرئيس التركــــي وكانت األكثر انتشــــارا في 
البالد، أول عدد لها بعد ســــيطرة الســــلطات 
عليها، تميز بدعم واضح لسياسة الحكومة..

وبلــــغ توزيــــع الصحيفة قبــــل وضع اليد 
عليهــــا نحو 650 ألف نســــخة، وتتهــــم بأنها 
مرتبطة بشــــكل وثيق بعدو أردوغان الداعية 
اإلســــالمي فتــــح الله كولــــن المتهــــم بدوره 
بالســــعي لإلطاحة بالحكومة، وهو شخصية 
كاريزمية تحظى بنفوذ وتأييد واســــعين في 

الداخل التركي رغم أنه يعيش خارجها.
وتتهم الحكومة والرئاســــة التركية كولن 
بــــإدارة ما تصفــــه بمنظمة إرهابيــــة متمثلة 
في حركة ”حزمــــات“ أو حركة ”الخدمة“، كما 
تطلق على الحركة ومؤيديها تســــمية الكيان 
لإلطاحــــة بالدولة  المــــوازي الــــذي يســــعى 
وبالحكومــــة وبالرئيــــس أردوغــــان. ويعيش 
كولــــن في الواليــــات المتحدة منــــذ عام 1999 
بعد فراره من اتهامات وجهتها له الســــلطات 
التركية، ومؤخرا، طلبــــت تركيا من الواليات 
المتحدة ترحيله، إال أن واشنطن ترفض ذلك. 
وينــــدرج فرض الســــيطرة علــــى صحيفة 
زمــــان من قبــــل الحكومــــة التركية فــــي إطار 
الحملــــة الموســــعة التــــي يشــــنها أردوغان 

وحكومته ضد أنصــــار كولن، فيتهم كل مؤيد 
لــــه بأنــــه منخرط فــــي تنظيم إرهابــــي أو في 
الكيــــان الموازي الذي يخطــــط لالنقالب على 
السلطة وإلى زعزعة األمن في البالد والسعي 
للسيطرة على الحكم، وبمثل هذه التهم تقدم 
للمحاكم ملفات المتهمين مثل صحيفة زمان. 
ولم تقــــف تضييقات الحكومــــة التركية على 
اإلعالم وخنقها لحرية التعبير عند هذا الحد، 

بل استمر مسلسل االنتهاكات.
وأثارت حادثة اقتحام صحيفة زمان قلقا 
دوليــــا إزاء حرية الصحافــــة في تركيا ، وقال 
وزير الخارجية الفرنســــي إن قــــرار إخضاع 
زمــــان للوصايــــة القضائيــــة ”غيــــر مقبول“ 
ويتعــــارض مع القيــــم األوروبية، كما انتقدت 
ومســــؤولون أوروبيون  جماعــــات حقوقيــــة 
عملية االســــتحواذ على الصحيفة، قائلين إن 
هــــذا ينتهك حريــــة الصحافة في بلد مرشــــح 

لعضوية االتحاد األوروبي.
وأعرب وزيــــر الخارجيــــة األلماني فرانك 
فالتــــر شــــتانماير عن قلق بــــالده حيال إقدام 
تركيــــا على وضــــع صحيفــــة زمان واســــعة 
الرئيس  لتوجهــــات  والمعارضــــة  االنتشــــار 
أردوغان، تحت وصاية السلطات. من جهتها 
وصفت الخارجيــــة األميركية فرض الوصاية 
علــــى إدارة صحيفة زمــــان بـ“الحلقة األخيرة 
مــــن العقوبــــات المقلقــــة المفروضــــة علــــى 

اإلعالم“.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  واعتبــــر 
األميركيــــة جــــون كيربي، أن الســــيطرة على 
إدارة الصحيفــــة مــــن خــــالل توظيــــف جهاز 
القضاء مــــن التطورات المقلقة باســــم حرية 

اإلعالم المعارض في تركيا.
 وحــــذر كيربي مــــن التدخل في سياســــة 
اإلعالمية التي  النشــــر لمجموعة ”فضــــاالر“ 
تعمــــل تحت مظلتهــــا كل من صحيفــــة زمان 
وتوديز زمان ووكالة جيهــــان لألنباء ومجلة 
أكسيون اإلخبارية التي شملها قرار المصارة 
أيضًا. وقال كيربي ”إن هذه الممارســــات كما 
أنها ال تنســــجم مــــع القيــــم الديمقراطية وال 

تتوافق مع الدستور التركي“.

لكــــن هــــذا الرفــــض الدولي لممارســــات 
الحكومــــة التركية التي تحاول قمع اإلعالم لم 
يجــــد آذانا صاغية من الجهات الرســــمية بل 
فرضت السلطات التركية، الثالثاء، الوصاية 
أيضا على وكالة األنباء التركية جيهان، وذلك 

في خطوة جديدة للحملة على مؤيدي كولن.
وكانــــت حكومة حــــزب العدالــــة والتنمية 
قــــد اســــتغلت عالقاتهــــا بالقمــــر الصناعــــي 
”توركســــات“، وقامت فــــي األســــابيع القليلة 
الماضيــــة بقطع البث على عــــدد من محطات 
التلفزيــــون التي يوجد مقرها فــــي تركيا في 

واحدة من أبرز انتهاكات القوانين المحلية.
ويعتبــــر كل من يتعاطف أو يؤيد بشــــكل 
مباشــــر أو غيــــر مباشــــر الداعية االســــالمي 
فتــــح الله كولن وحركة الخدمــــة التي يديرها 
خصما شخصيا ألردوغان وحكومته، وتصدر 
األحكام القضائية ضد هؤالء بطرق ال تحترم 
معايير استقاللية القضاء، وتنفذ هذه األحكام 
إما بفرض الوصاية أو السيطرة على وسائل 
اإلعالم أو بالســــجن أو مصــــادرة األمالك أو 

اإليقاف عن العمل إن كان المتهم شخصا إما 
أكاديميا أو رجل أعمال أو ناشطا حقوقيا أو 
قاضيا أو رجل أمن، ومهما اختلفت المناصب 
والمقامات فإن األهم بالنسبة للرئيس التركي 
هو الســــيطرة على كل حنجــــرة تصدح برأي 
يعارضهــــا ويرفــــض سياســــاتها ويؤيد ولو 
ضمنيا الخصم األول ألردوغان فتح الله كولن، 
ومهما كانت وجاهة التهم ومصداقية األحكام 
فإن أولوية أردوغــــان تتمثل في القضاء على 
كل معارضيه وكل الطامحين للتمتع بالحرية 

وبالحقوق التي تتنافى وسياساته.
وكان كولــــن حليــــف أردوغــــان وقد وظف 
حركتــــه وشــــعبيته لدعــــم نجــــاح األخير في 
االرتقاء إلى أعلى المناصب في الدولة، ومنذ 
عام 2013 نشــــب خالف بيــــن الطرفين واتهم 
أردوغــــان حليف األمس كولن بتكوين شــــبكة 
داخل أجهزة الشــــرطة والقضــــاء وبالوقوف 
وراء التحقيق واتهامات في شــــبهات فســــاد 
استهدفته وطالت أناس في دائرته المقربة في 
ديســــمبر من عام 2013، بات على إثرها كولن 

عدوه األول الذي أقام كيانا موازيا تغلغل في 
صلب أجهزة الدولة من أمن وشــــرطة وقضاء 

وإعالم في مؤامرة لتنحيته من السلطة.
ومنذ ذلك التاريخ وبعد فضائح الفســــاد 
التــــي هــــزت الرأي العــــام التركــــي، ضاعفت 
الســــلطات ما أســــمته ”عمليــــات التطهير“،  
والمالحقــــات بتهمة ”اإلرهاب“ ضد المقربين 

من شبكة كولن ليصل الدور إلى اإلعالم.
ما تمر بــــه حرية الصحافــــة واإلعالم في 
تركيــــا ليس إال عينــــة مما أصــــاب الحريات 
فــــي تركيا، خاصــــة حرية التعبيــــر والتفكير 
واالنتمــــاء الفكــــري والسياســــي، وذلــــك منذ 
صعود حزب العدالة والتنمية لســــدة الحكم، 
وازداد األمــــر ســــوءا منذ تولــــي رجب طيب 
أردوغان الرئاســــة ألن محاوالتــــه في تصفية 
القوى والجهات التي يمكن أن تمثل بديال له 
أو منافسا للحزب في معركة الحكم لم تتوقف 
وال توجد مؤشــــرات علــــى توقفها تلقائيا في 
المســــتقبل، فهو شــــخصية ال ترضى بوجود 

شركاء لها في السلطة.

تركيا تعمد لوأد حرية اإلعالم لتصفية قوى املعارضة
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كل يـــوم تقريبا تخرج  } إســالم أبــاد – 
الباكســـتانية مقاباران بيبي (60 عاما) 
وأســـرتها المكونة من ثمانية أفراد من 
منزلهم الطيني المكون من غرفة واحدة 
للعمل في صناعة الطوب في ساردابورا 
شـــرقي باكســـتان. بيبي هي واحدة من 
نحو مليوني رجل وامرأة وطفل أظهرت 
إحصاءات منظمة العمـــل الدولية أنهم 
يعملون في مصانع الطوب الباكستانية 

مقابل سداد ديون.
وقال نشطاء إن العامالت ليست لهن 
أي حقوق تقريبا ألن معظمهن ال يحملن 
بطاقات هوية وهي الوثيقة األساســـية 
إلثبات وجود الشـــخص في الســـجالت 
األســـرة  أفراد  ويســـتولى  الحكوميـــة. 
الذكـــور عادة على دخل اآلالف من هؤالء 
الكادحات الالتي يعملن لمدة تصل إلى 

14 ساعة يوميا ستة أيام أسبوعيا.
وبرغـــم ذلك قالـــت بيبـــي إن جميع 
النســـاء في المناطق العشـــوائية التي 
نشـــأت حـــول مصانع الطـــوب ال بد أن 
يعملن إلعالة ُأســـر كبيـــرة ألن أصحاب 
هذه المصانع يدفعون أجورا أقل بكثير 
من الحـــد األدنى لألجور الـــذي حددته 
النســـاء  ”جميع  وأضافـــت  الحكومـــة. 
يعملن. الصغيـــرات والكبيرات على حد 
ســـواء. يمكنهن العيش فقـــط إذا عملن. 
ال بد أن نعـــود للعمل بعد الوالدة بوقت 
قصير ألنه ليس لدينـــا خيار آخر. نحن 
مجبرون على العمل حتى لو كنا مرضى 
أو ضعافـــا. أنا ُمســـنة وال أقـــوى على 
العمل لكـــن ال بد أن أواصل العمل برغم 

كل آالمي يوما بعد يوم“.
فـــي  العامـــالت  النســـاء  ونظمـــت 
مصانـــع الطـــوب ويرغبـــن فـــي تعليم 
أطفالهن، احتجاجات في شوارع الهور 
في األسبوع الماضي للمطالبة بتطبيق 
فـــوري للقانـــون، وهتفن في المســـيرة 

”أعطونا حقوقنا اآلن هنا“.

شــــــهدت األيام األخيرة املزيد من االضطرابات في املشــــــهد اإلعالمي التركي، كان آخر 
أحداثهــــــا غلق صحيفة ”زمان عربي“ التركية وقطع البث على عدد من محطات التلفزيون، 
وهــــــو ما يعتبر نقطة حتول كبرى في تاريخ الصحافــــــة واإلعالم وحرية التعبير في تركيا 
مــــــن جهة، ومرحلة جديدة من تصعيد الصــــــراع بني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وعدوه فتح الله كولن من جهة أخرى، في احلالتني تبدو أسس تركيا العلمانية املبنية على 

احلرية تشهد انتكاسة قوية.

باختصار

70650  في املئة من الســـكان في إيران هم من فئة الشـــباب أي تحت عمر 35 ســـنة، وبذلك يشـــكلون 

الفئة العمرية األكبر في املجتمع، لذلك تغض الحكومة اإليرانية الطرف عن بعض ممارساتهم 

املتمردة على قوانينها املتشددة.

ألف نســـخة تقريبـــا كانت توزع من صحيفة ”زمان عربي“ التركيـــة التي تعتبر من أكثر الصحف 

التركية انتشـــارا وتوزيعا، وفرضت الحكومة التركية الســـيطرة عليها التهامها بتأييد فتح الله 

كولن.

} طهران - تتجول بعض الفتيات في شوارع 
المدن اإليرانية والماكيـــاج يغطي وجوههن، 
وأحيانـــا يضعـــن الحجاب إلـــى خلف الرأس 
لكشف الشعر، رغم أن القانون اإليراني يفرض 
على النســـاء ارتداء الشـــادور، باإلضافة إلى 
ذلك يتجول غير المتزوجين من الجنسين وهم 
يمســـكون أيادي بعضهم البعض في األماكن 
العامـــة رغم الحظر الرســـمي المفروض على 
مرافقة الرجال للنساء غير قريباتهم، ويستمع 
المراهقـــون إلـــى موســـيقى البـــوب الغربية 
”الممنوعـــة“ بشـــكل علني، وهذه الســـلوكات 
يعتبرها المحافظون في إيران أمرا غير الئق.

في التســـعينات من القرن الماضي تم منع 
فرق موســـيقى الروك من النشـــاط لكن اليوم 
تمكنـــت عناصرهـــا من ممارســـة نشـــاطاتهم 
الفنيـــة، ولم ال إقامـــة الحفالت الموســـيقية، 
ببيـــع  الموســـيقية  الفـــرق  بعـــض  وتقـــوم 
تســـجيالت غنائيـــة تحتوي علـــى منتجاتهم 
الفنيـــة، رغم أن ذلك من المفـــروض أال يتم إال 

بعد موافقة لجنة إسالمية رسمية.
ويقول الشـــباب اإليرانيون إنهم يحاولون 
دفع حدود المجتمع اإلســـالمي المحافظ إلى 
أبعد من ذلك. وأفاد أحد طالب الهندســـة الذي 
طلب من شـــبكة أي.بي.ســـي نيـــوز اإلخبارية 
عدم الكشف عن هويته، أن ”الحياة الليلية في 
إيران مدهشـــة، وفي ضواحي طهران، يمكنك 
أن ترى كل شـــيء. ما تراه في إيران أعتقد أنه 

ال يمكنك رؤيته في الس فيغاس“. 
إن حصول تغييـــرات مثل التي ذكرنا آنفا 
تكشـــف أن هناك بعض القبول الرســـمي ولو 
بشـــكل ضمني، ولكـــن ال وجـــود لتصريحات 
علنية تثبت هذا القبول الضمني. ومن المعلوم 
أن السياســـيين المؤيدين لإلصالح في إيران 
ينتقدون البطء في التغييـــر، داعين إلى خلق 
مناخ أكثر تســـاهال خاصة مع الشـــباب، وهم 
يتقدمون بخطوات بطيئة فـــي اتجاه رؤيتهم 

التي تتمثل في إيران أكثر انفتاحا.

الشبان اإليرانيون، يشكلون الفئة العمرية 
األكبر في المجتمع حيـــث أن 70 في المئة من 
السكان تحت عمر 35 سنة، وتقول الحكومة إن 
الوقت حان لبعض التنـــازالت الصغيرة، لكن 
دون إقرار حريات سياســـية جديـــدة. ويمكن 
الحكم بأن التغييرات بالنســـبة إليهم ال تعدو 

أن تكون تجميلية بحتة وشكلية ال أكثر.
وصـــرح شـــاب يبلغ مـــن العمر 30 ســـنة 
”نالحـــظ العديـــد مـــن التغييرات التـــي بدأت 
تطرأ على مالبس النســـاء مثال، بحيث أصبح 
تصميمهـــا أقل التزاما مـــن ذي قبل، ويختلف 
عما هـــو مألوف ومفروض عليهـــن، ولكن في 
العمـــق، لم تتغيـــر الكثير من األشـــياء حيث 
أنـــه ال توجد تغييرات ملحوظـــة في النواحي 
السياســـية واالجتماعيـــة“. مـــن جانـــب آخر 
أفـــادت فتاة تبلغ من العمـــر 19 عاما ”الجميع 
هنـــا يعلم أنه ال وجود لحرية سياســـية، وإذا 

تكلم أحدنا، سوف يذهب إلى السجن“.
أن  اإليرانييـــن  مـــن  الكثيـــر  ويعتبـــر 
المحافظين في إيران يلجأون إلى اســـتخدام 
أشـــياء رمزية للفـــت االنتباه، مـــن ذلك اتباع 
المزيـــد مـــن المرونة فـــي مســـألة الحجاب، 
والتســـاهل مـــع الموســـيقى الغربيـــة، وهي 
وســـائل لصرف االنتباه عن الجهود المبذولة 
من قبل الســـلطات لخنق اإلصالح السياسي. 
ويـــرى مؤيـــدو اإلصـــالح أن هنـــاك أدلة على 
وجود حملة مستمرة ضد محاوالت اإلصالح. 
فمنذ عـــام 1999، تم إغالق 200 صحيفة مؤيدة 
للتيـــار اإلصالحـــي، وتـــم منع نحـــو 4 آالف 
مرشـــح معظمهم مـــن اإلصالحيين من خوض 
االنتخابـــات البرلمانيـــة. ويقبـــع اآلالف مـــن 

السجناء السياسيين في السجون اإليرانية.
وخـــالل الشـــهر الماضـــي أنهـــى الزعيم 
الطالبي علي أفشاري ذو الثالثين عاما عقوبة 
بالســـجن لمدة ثالث ســـنوات، وهو من أشـــد 
منتقدي رجال الدين المتشددين وزعمائهم في 
إيران، وتم ســـجنه بعد أن وجهـــت إليه تهمة 

”تهديد األمن“. وقال أفشاري بعد خروجه ”لقد 
قضيـــت 350 يومـــا على التوالـــي في الحبس 
االنفـــرادي، حيث لم يســـمح لي الســـجانون 
بالنـــوم وقامـــوا بضربـــي، غيـــر أن أملي في 

مستقبل أفضل أبقاني على قيد الحياة“.
وفـــي الوقت الذي كان فيه علي محبوســـا 
في سجن ايفين في طهران، ألقي القبض على 
صحفيـــة إيرانية-كندية تدعـــى زهرة كاظمي 
أثناء محاولـــة التقاطها لصـــور فوتوغرافية 
عندمـــا كانت تجـــري تحقيقا حول االشـــتباه 
فـــي تعذيـــب المعتقليـــن. وتوفيـــت زهرة في 
وقـــت الحق في أحد مراكـــز االحتجاز، بعد أن 
تعرضت إلـــى الضرب حتى المـــوت. وأثارت 

قضيتها غضبا عارما داخل إيران وخارجها.
ومنذ الثـــورة اإليرانية عـــام 1979، تعامل 
الحكام المتشـــددون مـــع محـــاوالت التغيير 
المتكررة من خالل فسح المجال أمام نوع من 

االسترخاء في البالد.
وشـــهد النظام نوعا من االسترخاء (ليس 
بمعنـــى االنفتـــاح) بعـــد فوز الرئيـــس محمد 
خاتمي فـــي عـــام 1997، وفي عـــام 2000، بعد 
فـــوز النـــواب المؤيدين لإلصـــالح باألغلبية 
البرلمانيـــة. لكن عمليات اإلصـــالح لم تتغير 

وبقيت سطحية، ولم تؤد إلى إصالح سياسي 
دائـــم. ويرى بعـــض الزعمـــاء الدينيين الذين 
واكبوا الثورة اإلسالمية أن الحكومة الحالية 
قـــد ضلـــت طريقها. وحتـــى في قـــم، المدينة 
اإلسالمية المحافظة في إيران، هناك معارضة 

علنية لتوجهات الحكومة.
وقـــال محمـــد علـــي أيـــازي، أســـتاذ في 
أحـــد المعاهـــد الدينيـــة المرموقة فـــي قم إن 
”الشـــعارات األولـــى للثورة كانت االســـتقالل 
والحريـــة والجمهوريـــة اإلســـالمية. لكن كل 
تلك الشـــعارات نســـيت. يجـــب أن نعطي حق 
االختيـــار للنـــاس. وعلينا أن نســـمح للناس 
باتباع أي مدرســـة فكرية. نحن لسنا أوصياء 

على الشعب، يجب أن يكون الناس أحرارا“.

بعض نسمات الحرية

بدأت بعض التغييرات تظهر في احلياة االجتماعية اليومية في إيران، البلد الذي يخضع 
فيه الرجال والنســــــاء إلى نظام إسالمي صارم، وببطء شديد بدأ الشباب اإليراني يتذوق 
طعم احلريات االجتماعية، فاكتسحت ألوان املوضة املالبس، وجترأ الشباب من اجلنسني 
ــــــات االجتماعية لكن دون أن  ــــــى التمــــــرد على القوانني من خــــــالل التمتع ببعض احلري عل

يحصلوا على احلريات األساسية والسياسية.

ال إنصاف للباكستانيات 

في عيد المرأة

للثـــورة  األولـــى  الشـــعارات 

اإلســـالمية كانـــت االســـتقالل 

والحرية والجمهورية اإلسالمية، 

لكن كل تلك الشعارات نسيت

◄

 جون كيربي:

هذه الممارسات ال 

تنسجم مع الديمقراطية 

وال مع الدستور التركي



محمد الحمامصي

} القاهــرة - صـــدر للمفتي الســـابق للديار 
المصريـــة علي جمعـــة كتاب جديـــد بعنوان 
”المتشـــددون“ يهتـــم فيـــه بظاهرة الســـلفية 
بشكل كبير في الفترة األخيرة، خاصة بعد أن 
خلت الســـاحة السياسية المصرية من جماعة 
اإلخوان المســـلمين التي تعتبـــر أكبر جماعة 
إســـالم سياسي في البالد منذ ثالثينات القرن 
الماضي، والتي تم إسقاطها بثورة شعبية في 

يونيو 2013.
وأكد علـــي جمعة أن ظاهرة الســـلفية لها 
ارتبـــاط عضـــوي بنظرية الفوضـــى الخالقة، 
وهو المصطلح الذي شـــاع في االســـتعماالت 
السياســـية واألدبية في اآلونـــة األخيرة، وإن 
كان كثيرون ال يدركون أصوله ومعانيه وآثاره 
والنموذج المعرفـــي المنتمي إليه، مضيفا أن 
الفوضى التي يبحث عنها التيار السلفي هي 
أن يحافـــظ على تخلف العقـــل العربي وإعاقة 

تطور المسلمين.
وقـــال جمعة في كتابه ”لقـــد أصبح توجه 
هـــؤالء المتشـــددين عائقـــا حقيقيـــا لتقـــدم 
المسلمين ولتجديد خطابهم الديني وللتنمية 
الشـــاملة التـــي يحتاجهـــا العالم اإلســـالمي 
عامـــة، ومصر علـــى وجه الخصـــوص، وهذا 
التوجه المتعصـــب أصبح تربة صالحة للفكر 
المتطـــرف، وأصال للمشـــرب المتشـــدد الذي 
يدعـــو إلى تشـــرذم المجتمـــع وإلـــى انعزال 
اإلنســـان عن حركة الحياة، وأن يعيش وحده 
فـــي خياله الـــذي غالبا ما يكـــون مريضا غير 
قادر على التفاعل مع نفســـه أو مع من يحيط 
به من الناس، ويتميز هذا الفكر المتشدد بعدة 
خصائـــص تؤدي إلـــى ما ذكرنا وترســـم ذلك 
الموقف الذي يجب علـــى الجميع اآلن خاصة 

أن يقاومـــوه وأن يعملـــوا بـــكل وســـيلة على 
إخـــراج أولئك مـــن عزلتهم، ألنهـــم لم يعودوا 
ضارين ألنفســـهم فقط، لكن ضررهم قد تعدى 
إلى من حولهم وإلى شـــباب األمة ومستقبلها 

وإلى المجتمع بأسره“.
ويحـــدد علـــي جمعة فـــي كتابـــه الصادر 
عن الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة مجموعة 
المســـائل التي يتمســـك بها المتشـــددون وال 
تمثل هوية األمة، ويرى أن كلها مسائل فرعية 
جعلها الســـلفيون معيارا لتصنيف المسلمين 
وامتحانـــا لتقســـيمهم، وروج لـــدى طوائـــف 
كثيـــرة من الناس أنها قطعيـــة ال خالف فيها، 
وأن الحـــق معهم وحدهم، وأن القائل بغير ما 
يقولونه مارق، فاســـق، منحـــرف، أو على أقل 
تقدير غير ملتزم ومتساهل أو يتهم بأنه ليس 
متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فشغلوا 

الناس بهذه المسائل.
وتعتبـــر هذه األســـاليب التي ال تخرج عن 
كونها خطابا سياســـيا مغلفا بالدين من أكثر 
األســـاليب الخداعـــة للجمهور، فهـــي صادرة 
عن قائـــل يدعي المعرفة في الدين اإلســـالمي 
وفي ســـياق مشـــحون يتم التجهيز له مسبقا 
ويتم إفهام الخطاب السياسي بالنص الديني 

واالستنتاجات المغلوطة.
وقـــد اختـــار جمعـــة من تلـــك المســـائل 
الخطابيـــة التـــي يســـتعملها الســـلفيون في 
خطابهـــم المغلوط ســـبع عشـــرة مســـألة قام 
بتفنيدهـــا والكشـــف عـــن فســـاد الســـلفيين 
وأفكارهـــم  آرائهـــم  وضـــالل  المتشـــددين 
وفتاويهم، وهي مســـائل تتعلق  بوصف الله 
بالمـــكان وانتقاص األشـــاعرة وإنـــكار اتباع 
المذاهـــب الفقهيـــة وتقليدهـــا واإلقـــدام على 
اإلفتـــاء بغير تأهيـــل ونظام واتســـاع مفهوم 
البدعة مما يترتب عليه تبديع أغلب المسلمين 
وتحريـــم التوســـل بالنبـــي صلى اللـــه عليه 
وســـلم وعده شـــركا بالله وتحريم الصالة في 
المســـاجد ذات األضرحة والتصريح بوجوب 
هدمهـــا وتحريم االحتفـــال بمولد النبي صلى 
الله عليه وســـلم وعده بدعة وضاللة والخلط 
بيـــن الوعظ والعلـــم وغيرها مـــن المواضيع 

الكثيرة التي جعلها الســـلفيون أغطية دينية 
في شـــكل فتـــاوى كي تكـــون لهـــم مكانة في 
المشـــهد الديني والسياسي واصطناع مكانة 
لهـــم في المشـــهد العـــام والحديث في شـــأن 

الناس والدولة وغيرهما.
ويؤكـــد علي جمعـــة أن مـــن مصائب هذا 
التيار المتشدد أنه اتهم األشاعرة بأنهم فرقة 
ضالـــة، وقال جمعة ”هنا يتجلى فكر الخوارج 
الذي ال يعبأ بأن يخرج على جماعة المسلمين 
لينتقصهـــم ويزعم أنهم علـــى ضاللة ويدعي 

الحق لنفسه“. 
وهذا ما يؤكد أن خطاب الســـلفية الديني 
هو خطاب إقصائي من داخل السياق الديني، 
فمـــا بالـــك إذا تطور الخطـــاب إلـــى المجال 
السياســـي الـــذي يتميـــز بحـــدة االختالفات 

والتناقضات في أحيان كثيرة.

وأضاف جمعة مفندا ادعاءات الســـلفيين 
علـــى األشـــاعرة ”لقـــد خـــدم أئمة األشـــاعرة 
علوم الكتاب والســـنة، واســـتنبطوا األحكام 
وأســـهموا فـــي إنضـــاج المذاهـــب الفقهيـــة 
حتى استوت على ســـوقها، فكان منهم اإلمام 
المفسر، وأمير المؤمنين في الحديث، والفقيه 
المجتهد، واألصولي النظار، واللغوي البارع. 
ومن العجب أن نرى المتشـــددين يطعنون في 
األئمة األشـــاعرة، ويخرجونهم من دائرة أهل 
الســـنة والجماعة، ناسين أنهم ـ بهذا المسلك 
الخطيرـ يشككون في أئمة أعالم نقلوا الكتاب 
والسنة، وخدموا علومهم وال تزال األمة قاطبة 
ومنها المتشددون أنفســـهم تعيش عالة على 

علومهم“.
وأشـــار علـــي جمعـــة فـــي كتابـــه إلى أن 
الفتوى مجال واســـع وعميق ويجب أن يكون 

المفتي حافظا للدين من غير نية في تسييسه 
أو البحـــث من خاللـــه عن منصب أو ســـلطة 
سياســـية علـــى النـــاس، مؤكـــدا أن الفتاوى 
التـــي تصدر عـــن الســـلفيين ليســـت غايتها 
اإلسالم والمسلمين ومصالحهم بل إن غايتها 
ترويج األكاذيب والبحـــث عن مصالح خاصة 

بالسلفيين للوصول إلى السلطة.

} تونــس - بقطـــع النظر عن الـــذي يهدف له 
داعش في خضّم مســـاعيه للبحث عن التعبئة 
أو الحشـــد الجماهيـــري المفقـــود، لتحقيـــق 
أهداف مرســـومة غالبا مـــا ال تعكس تطّلعات 
وانتظارات الشـــعوب، فإن هذا التنظيم يمثل 
حاليا ”الجيل الثالث“ من الجهادية المعاصرة 

الذي يلجأ إلى جميع الوســـائل المتاحة إليه 
سواء كانت تقنية أو تنظيمية أو حتى نفسية، 
وبصرف النظر عما إذا كانت تتفق مع صحيح 
اإلســـالم أم ال بهدف توســـيع دائـــرة أتباعه، 
هذا مـــا أكده جيـــل كيبيل، المفكر الفرنســـي 
اإلســـالمية  بالقضايـــا  المعنـــي  المخضـــرم 

والشـــرق أوسطية. واستعرض كيبيل، الكاتب 
الفرنســـي صاحب العديد مـــن المؤّلفات حول 
ظهـــور ”الجهادية“، في محاضـــرة ألقاها في 
قرطاج، إحدى الضواحي الشـــمالية للعاصمة 
التونســـية، بدعـــوة مـــن مركز بحثـــي، جملة 
التحّوالت الجذرية الطارئة على هذا المفهوم، 

مستعرضا نشأته وتطوره.
وبالنسبة للخبير، فإن الحركة ”الجهادية“ 
الراهنـــة، فـــي نســـختها المشـــّوهة والتـــي 
يتبّناهـــا تنظيم داعـــش، تعتبر ثمـــرة لتطّور 
فكـــر أيديولوجـــي، الفتا إلى وجـــود 3 أجيال 
للجهادية المعاصرة، يتبّنـــى كّل جيل خطابا 

وأهدافا ومقاربة خاصة به. 

الجيل الثالث رأى النور في 2005، أي عقب 
تفّكك تنظيم القاعدة في أفغانســـتان وفشـــله 
في حشـــد الجماهير، وأوضح جيل كيبيل  في 
هذا الصـــدد أن هذا الجيل يســـعى اليوم إلى 
إعادة ترتيب أولوياته من خالل تحديد أعدائه 
وأســـلوب عمله، والنجاح في نفس النقطة أو 
المرحلـــة التي فشـــلت فيها القاعـــدة أال وهي 

”التعبئة“.
ويضيـــف الخبير الفرنســـي أن المجندين 
العامليـــن لحســـاب داعـــش يعملـــون علـــى 
تحقيقها اعتمادا على أساليب دعائية مدوية، 
تستند بدورها إلى تقنيات التواصل الحديثة. 
وخالفـــا للنمـــوذج التنظيمي مـــن األعلى إلى 
األسفل المعتمد من قبل جهاديي الجيل الثاني 
(ممّثلين في تنظيم القاعدة)، فإّن الجيل الثالث 
ينتظم ضمن شـــبكات تمنح األفضلية للموارد 
البشـــرية، مـــا يعنـــي أّن اإلدارة تتـــم بطريقة 
أفقية، بحسب كيبيل، والذي لفت إلى أّن ”هذه 
الجهادية الجديدة ال تخضع لتسلســـل هرمي 
صـــارم، وأّن أتباعهـــا كانـــوا أكثر مـــن مجّرد 
منّفذيـــن لقرارات صـــادرة من األعلـــى، وإنما 

تبنوا رؤية أكثر شمولية“.
وأوضـــح المحلـــل الفرنســـي أن تنظيـــم 
ما يســـمى بالدولة اإلســـالمية يكـــرس اليوم 
دعايتـــه المكثفـــة وطريقـــة تنظيمـــه لخالياه 
وهي الطريقة األفقية من أجل اتســـاع ســـريع 
لعناصره ميدانيا وتركيـــز التكوين العقائدي 
القائم على فكرة الجهاد التي أخرجها التنظيم 
من سياقها الطبيعي، خاصة وأن لفظ ”جهاد“ 
كان قـــد ذكر في حـــروب تحرير عربية معروفة 
وعريقة مثـــل حرب التحريـــر الجزائرية التي 
كان فيها مفهوم الجهاد متأصال داخل الحركة 
الوطنية. ومن ناحية أخرى، فإن الجهاد أيضا 
ارتبط تاريخيا بالقضية الفلســـطينية، ولذلك 
اســـتطاع اإلرهابيون أن يثبتـــوا أكثر مفهوم 
الجهاد في عقول المتقبلين وربطه بســـياقات 

تاريخية ونفسية مختلفة.
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عودة انتشار السلفية في مصر: استكمال ملخطط الفوضى الخالقة

داعش أخطر األجيال الجهادية الثالثة

اخلطر السلفي عاد لينتشر في مصر خاصة بعد أن تراجع اإلخوان املسلمون في السنتني 
األخيرتني إثر ثورة شــــــعبية عارمة قامت ضدهم، ولكن مفتي الديار املصرية السابق علي 
جمعة انخرط في معركة الدولة املصرية لتخليصها من خطر اإلسالم السياسي املتشدد، 
طارحا العديد من األفكار التي تفند النظرية الســــــلفية وتكشــــــف زيف خطابها في كتابه 

األخير ”املتشددون“.

يعتمد تنظيم ما يسمى بالدولة اإلسالمية على شكل تنظيمي معقد وواسع يستند إلى عدم 
اخلضوع لهرمية واضحة في القيادة أو التنفيذ وإصدار األوامر. ولعل اعتماد هذا الشكل 
التنظيمي ميكن داعش من التغلغل حتى داخل أحياء سكنية مكتظة أو داخل مدن حساسة 
والتخفي عن األنظار. وفي السياق، أكد املفكر الفرنسي جيل كيبيل أن داعش يعتمد على 

ترويج مغلوط ملفهوم اجلهاد.

السلفيون الخزان االستراتيجي لإلرهاب

[ املفتي السابق ملصر يكشف زيف الخطاب السلفي بالحجة [ السلفيون يؤثمون املسلمني بحجة البدعة للهيمنة على العقول

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت الشرطة المغربية عن 
تفكيك خلية إرهابية مرتبطة 

بتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)، 
تتألف من خمسة إسالميين 

ومتمركزة في مدينة السمارة 
الجنوبية والمناطق المجاورة لها، 
هذا بعد أيام من تفكيك خلية أخرى 

في مدينة مليلة األسبانية شماال.

التابعة  ◄ بثت وكالة ”أعماق“ 
لتنظيم ما يسمى الدولة اإلسالمية 

شريط فيديو يظهر استعادة 
عناصر التنظيم السيطرة على 

معبر التنف الحدودي بين سوريا 
والعراق بعد أن راج أنه خرج عن 

سيطرة داعش.

◄ أعلن مسؤولون الثالثاء أنه 
تم تأكيد حكم اإلعدام الصادر 
بحق زعيم أكبر حزب إسالمي 
في بنغالديش مير قاسم علي 

التهامه بارتكاب جرائم خالل حرب 
االستقالل عن باكستان وذلك بقتل 

اآلالف واغتصاب وحرق أمالك 
خاصة.

◄ أعربت منظمة التعاون 
اإلسالمي عن دعمها وتضامنها مع 
تونس في محاربتها لإلرهاب، وذلك 
في أعقاب هجوم نفذته عناصر من 
داعش ضد ثكنة عسكرية ومنشآت 
أمنية في مدينة بنقردان الحدودية 

مع ليبيا.

◄ حذرت جبهة تحرير مورو 
اإلسالمية اكبر تنظيم إسالمي 

مسلح في الفلبين من سعي تنظيم 
ما يسمى الدولة اإلسالمية لترسيخ 

وجوده في جنوب البالد. يأتي 
التحذير خوفا من صراع محتمل 
بين التنظيمين اإلسالميين حول 

النفوذ.

باختصار

من مصائب هذا التيار املتشدد 
أنـــه اتهم األشـــاعرة بأنهم فرقة 
ضالـــة في حـــني أنهم مـــن حماة 

الحديث والسنة

◄

الحركـــة الجهاديـــة الراهنـــة في 
نسختها املشوهة والتي يتبناها 
ثمـــرة  تعتبـــر  داعـــش  تنظيـــم 

لتطور أيديولوجي طويل

◄

جيل جهادي خبيث

{الحركات الســـلفية ليســـت ســـوى خاليا مكثفة من اإلسالميني تتســـم باملرونة وسرعة 
االنتشار وتوكل لها مهمة ترويج الخطاب  املتطرف لدى الفئات الشعبية}.

رجاء بن سالمة
باحثة ومفكرة تونسية

{داعـــش مفهوم علينا جميعا البحث فيه ألنـــه مليء باملعاني والخلفيات املتعلقة بالنظام 
العاملي الذي نعيش وليس فقط خلفية هذا التنظيم الذي يدعي اإلسالم}.

جون لوك ميلونشون
سياسي يساري فرنسي إسالم سياسي

علي جمعة:
ظاهرة السلفية هي ظاهرة 
لها ارتباط عضوي بنظرية 

الفوضى الخالقة
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم مركز الدراسات القبطية 
مبكتبة اإلسكندرية ”امللتقى األول 
لباحثي القبطيات العرب“، وذلك 

ضمن فعاليات ”اليوم السنوي 
للتراث القبطي“، في ١٣ و١٤ مارس 
اجلاري، مبقر بيت السناري األثري 

بالسيدة زينب والتابع ملكتبة 
اإلسكندرية. 

◄ استضاف اللقاء األدبي األسبوعي 
”موعد مع الرواية ”، في قصر الثقافة 

باجلزائر العاصمة، الروائي والشاعر 
العراقي برهان الشاوي للحديث عن 

جتربته في املشهد األدبي العربي. 

◄ فتحت إدارة مهرجان القصر 
الكبير للكتاب باملغرب، الذي ينّظمه 

منتدى أوبيدوم لإلعالم، باب 
املشاركة في جائزة لوركا للشعراء 

الشباب في دورتها األولى، وينتهي 
أجل قبول املشاركات في ٣٠ مارس. 

◄ انطلقت الدورة السادسة من 
مهرجان حكاوي الدولي لفنون 

األطفال بتنظيم أفكا للفنون والثقافة، 
وتستمر الفعاليات إلى غاية ١٤ 

مارس اجلاري، مبركز الهناجر بدار 
األوبرا املصرية.  

◄ يستعد املسرح اجلهوي لوهران 
عبدالقادر علولة إلنتاج مسرحي 

جديد بعنوان ”الغلطة“، من املزمع 
عرضه األول في نهاية شهر أبريل 

القادم. 

◄ بدعوة من مؤسسة الثقافات 
الثالث بإشبيلية، والوزارة املكلفة 

باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون 
الهجرة، ينتظم منتدى الصناعات 

الثقافية مبدينة إشبيلية األسبانية.

باختصار

الثقافة وطريق النجاة

} -تنحو الفنون في الدول العربية شيئا 
فشيئا إلى أن تصبح ظواهر مرتبطة بنخبة 
النخبة، بعد أن كانت في فترة سابقة ظاهرة 

نخبوية، والسبب ليس ترفا فكريا أصاب 
تلك الفنون، كاملسرح والسينما والتشكيل، 
بل هو خلل ضرب املجتمعات العربية حني 

حتّولت املؤسسات الثقافية إلى دوائر ملحقة 
بالفروع األمنية.

في هذه املرحلة التي أخذت مالمحها 
بالظهور منذ ثمانينات القرن العشرين، وال 

تزال مستمرة حتى اليوم، أقيمت األبنية 
الفخمة الحتادات الكتاب، ولدوائر املسرح 

والسينما، وظهرت قصور الثقافة، وضخت 

ميزانيات ضخمة لتنظيم املهرجانات 
الكبرى، وقد ترافق ذلك مع موت املسرح 

العربي، وانحسار السينما اجلاّدة، وجنوح 
الفن التشكيلي نحو النزعة التجارية التي 

حّولته إلى عنصر ديكوري ال أكثر، هدفه 
البيـع لصاالت األثاث أو للفنادق ذات 

اخلمس النجوم.
لقد شكلت الثقافة والفنون اجلاّدة 

مصدر قلق للحاكم العربي على الدوام، 
وكان ثمة توجس من اجتماع نخب املثقفني 

في صالة الكندي في دمشق مثال ملشاهدة 
فيلم، أو تزاحم املشاهدين ملتابعة مسرحية 

جتريبية في مسرح الورشة بالقاهرة، أو 
صدور كتاب ميكن أن يثير جدال في هذه 
العاصمة أو تلك. هذا النوع من األنشطة 
كان يقلق األجهزة األمنية، فكان ال بّد من 

مندوبني مخابراتيني برتبة كّتاب ومثقفني، 

لكي يحصوا على املثقفني أنفاسهم، ولكي 
ال تخرج شطحاتهم الفنية خارج احلدود 

املرسومة لها من تلك الدوائر، ولذلك لم يكن 
غريبا أن يرّكب حينها، على سبيل املثال، 
مدير مؤسسة ثقافية سورية عريقة، هي 

املؤسسة العامة للسينما، نظام تنصت على 
املبدعني واملوظفني، يغطي حتى دورات 

امليـاه، أو أن تقتصر مهمة احتاد الكتاب 
العرب على دور الرقيب الذي يجيز أو مينع 

هذا الديوان أو تلك الرواية، وليس الدفاع 
عن الكتاب واملثقفني الذين يتعرضون 

للمالحقة واالعتقال بسبب أفكارهم ”املؤذية“ 
و”الهدامة“.

كان مريحا لألنظمة الشمولية العربية 
أن تتحول الثقافة إلى مجرد مهرجانات 

سنوية، يلتقي فيها املبدعون ويشاهدون 
أفالم بعضهم البعض، ويتبادلون املجامالت، 

أو االنتقادات، ضمن أجواء مسيطر عليها، 
خاضعة ألقصى درجات الرقابة، ولكن 

ماذا كانت النتيجة؟ كارثة على املستويات 
كافة، كارثة وصلت مفاعيلها ونتائجها إلى 
تشرذم اجلغـرافيا وتشتت املصائر، وحتّول 
الكيانات العربية إلى مجّرد بيادق في لعبة 

األمم.
حـني تتحول الفنـون واآلداب إلـى 

ظـواهـر نخبوية، فهذا أقصى انحطاط 
يصيب أمة من األمم، وما حدث في الربيع 

العربي، رغم الثمن الباهظ، هو نتيجة 
حتمية لذلك اخلراب الذي زرعته أنظمة 

الفساد والقمع والظلم، وحتى يأتي يوم 
على العرب تعـود فيـه الفنون واآلداب إلى 

موقعها الطبيعي بني الناس، نستطيع القول 
إن األمة بدأت بالتعافي، وأن طريق النجاة 

بدأ.

ضمن منشـــورات سلسلة {كتابة} التي تشـــرف عليها الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

صـــدرت مجموعة شـــعرية بعنوان {لغة النور}،  للشـــاعر املصري محمـــود عبدالرازق 

جمعة.

عـــن دار فضاءات للنشـــر والتوزيـــع بعمان، صدرت روايـــة بعنوان {أبـــواق املالئكة} 

للكاتـــب الســـعودي بـــراك البلـــوي، وتســـتلهم الروايـــة أحداثها من واقـــع املجتمع 

السعودي، منطلقة  من قصة حب تنشأ بني بطل الرواية وممرضة. 

باسل العويدات

} ”ســـحر الكلمات“ مجموعة قصصية للناقد 
والكاتب السوري عادل الفريجات، هي األولى 
له في هذا النوع األدبي، والكتاب الرابع عشر 
فـــي ترتيب مؤلفاته األدبيـــة والنقدية، ظهرت 
دون مقدمـــات توحـــي بتوقـــه لهـــذا اجلنس 
األدبـــي، حيث طاملـــا مارس النقـــد في أصول 

وكيفية امتالك أدوات الكتابة.
يقـــدم الكاتب فـــي مجموعتـــه القصصية 
صورا من الواقع املعاش، في أماكن بعضها في 
وطنه سوريا وبعضها في باريس، حيث سافر 
أكثر مرة، من خالل ثماني قصص قصيرة و٣٦ 
قصة قصيرة جدا، القاسم املشترك بني أكثرها 

هو احلب مبعانيه وحاالته وجتلياته.

اختـــار الفريجات ملجموعته عنوان القصة 
األولى، وكأنه يشـــعر مسبقا أنها رمبا القصة 
الوحيـــدة التي تنطبق عليها شـــروط القصة، 
حيـــث توفر فيهـــا من العناصر مـــا لم يتوافر 
لغيرها، وبدت فاحتة وعنصر جذب، الســـيما 
أنهـــا تروي حكاية العجز عند املثقف باملقارنة 
مع غيره من الشـــرائح االجتماعية، التي تبدو 
أكثـــر جرأة مـــن الذين اعتادوا علـــى االكتفاء 

بالتنظير، حيث احلياة تريد أفعاال ال أقواال.
من معاناة احلـــب بني النظرية والتطبيق، 
إلى معاناة املهاجرين الذين شدوا الرحال إلى 
الغرب، ولقطة من معاناتهم هناك مع الروتني، 
يتنقل الكاتب في قصصه، لكن بعض القصص 
تخرج من ثـــوب القصة الفني إلى ضبط أدبي 

حلدث مقترن بزمن ومكان معينني. 

يحكي  فـــي قصة ”فـــرح بطعـــم احلـــزن“ 
الكاتـــب عن الهـــوة التي تقع فـــي احلياة ما 
بني األقـــوال واألفعال، والتـــي تأتي خالفا ملا 

كانـــت عليـــه األقـــوال، وقصة احلب 
والتلعثم ودردشـــات خـــام، حيث لم 
يعمد القاص إلـــى لي ذراع احلدث 

لصالح الفن.
أمـــا قصـــة ”املطـــرود“ فهـــي 
حكايـــة لـــم يغب الصـــدق حلظة 
عن مجرياتهـــا، وتروى من طرف 
دون اآلخـــر الذي هـــو املطرود، 
أســـتاذ  واقعـــة  أمـــام  فنحـــن 
جامعي وسلوكه وتعامل طالبه 
معـــه، لكـــن الواضـــح هو هذا 
التشفي من الراوي، ما يجعل 
القـــارئ يحـــار فـــي موقفه من 

األستاذ صاحب الســـلوك األرعن، كما صوره 
الـــراوي، ومن طالبه الذين ال يقلون رعونة عن 
أســـتاذهم، دون أن يحـــاول البحث عن مخرج 
لوقف اإليغال في إهانة األستاذ، ما يربك القيم 

واملثل التي تفرض على السلوك.

وبعيـــدا عـــن تقييـــم كل قصـــة مبفردها، 
وتدوين مالحظات كثيـــرة فاتت الناقد األدبي 
املتحول إلى قاص، يلحـــظ القارئ وصفا غير 
دقيـــق للقصص القصيـــرة جدا التي 
ضمها الكتاب، فقصصه ليســـت 
كذلـــك بل هي أقـــرب إلى القصة 
األديب  حـــاول  التي  املتوســـطة، 
الســـوري الراحل عادل أبو شنب 
أن يعمـــم قبل رحيلـــه مصطلحها 
على أســـاس من مســـاحة الكلمات 

وحجمها في مجموعة قصصية.
عادة ما تكـــون القصة القصيرة 
ذات أسلوب ســـلس، عبارات رشيقة 
موفـــق  واختيـــار  مبتكـــرة  وصـــور 
للكلمـــات فضـــال عـــن عنـــوان طريف 
ونهايـــة مالئمـــة، لكـــن الفريجـــات لم 
يلتزم بذلك في عمله. فقد حاول جتديد القصة 
السورية ورفدها بتيار مختلف في املوضوع، 
لكنهـــا محاولـــة تدفع القـــارئ إلـــى أن يتابع 
الكاتب في ما بدأه في عالم النقد قبل االلتفات 

إلى عالم القصة طويلة كانت أم قصيرة.

الناقد السوري عادل الفريجات يجازف بكتابة القصص

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات

مسوخ بلحى طويلة وأنياب ذئاب يستمعون إلى غناء عشتار

 [ «سعدي الحلي في جنائنه» كي ال تتقوض أسوار بابل [ موفق محمد ينقل الهم العراقي ولواعج النفس المنتهكة

جميل الشبيبي

} الكتابـــة عـــن الشـــاعر موفق محمـــد تعني 
الكتابة عن الشعرية العراقية امللتزمة بقضايا 
اإلنسان، فهو ميثل بامتياز ديوان الشعر الذي 
يتغنى بأمجاد اإلنسان العراقي من جلجامش 
حتـــى يومنـــا هـــذا ويهجو مـــن كانـــوا وراء 
عذاباته ويلعن حروبهم التي أشعلوها فكانت 

أجساد العراقيني الطاهرة وقودا لها.
موفق محمد هو أحد الشـــعراء العراقيني 
احلضـــاري  العـــراق  إرث  يحملـــون  الذيـــن 
والشـــعري والنضالي بشـــكل خاص، وهو في 
كل مجموعاتـــه الشـــعرية التي صـــدرت، كان 
يحمل صـــوت العراقـــي املعذب وهـــو يحتّج 
على سجانيه ويعدد أسماءهم ورتبهم بهجاء 
مّر جعل املســـؤولني فـــي احلكومات املتعاقبة 
يخشـــون صوته ويعمدون إلـــى تكميمه بعدم 
دعوته إلى املهرجانات الشـــعرية في العراق، 
وإنـــه كما يقول ”جيتار قطع الساســـة أوتاره 

بأسنانهم، خوفا من لثغة طفل فيه“.

الشاعر واملغني 

في ديوانـــه اجلديد ”ســـعدي احللي… في 
(٢٠١٥) ميتزج صوت الشـــاعر موفق  جنائنه“ 
محمـــد مـــع صـــوت ســـعدي احللـــي املطرب 
الشعبي الشهير ليشكال صوتا صادحا ميتزج 
فيه الغناء بالقصيدة عبر تنويعات ومشـــاهد 
عن كوابيـــس احلياة العراقيـــة، ومنعطفاتها 

اخلطيرة.
ويستثمر الشـــاعر بفاعلية صوت املطرب 
الذي ميثل النواح العراقي بامتياز فهو صوت 
قد احتل مســـاحة واســـعة من أسماع الناس، 
وعبر عن آالمـــه وعذاباته وحزنه، يضاف إلى 
ذلك ارتباط اسم املغني سعدي احللي بالنكتة 
الشعبية التي جعلت من هذا املغني بطال لها، 

وهي نكات عبرت عن سخرية الناس ورفضهم 
وإحساســـهم بالظلـــم واحتجاجهـــم عليه من 
خالل شـــخصية املغني، كما أن صوته يرتبط 
باملخيلـــة الشـــعبية بالنـــواح واملـــرح في آن 
واحد، وبهذا املعنى يشـــكل هذا الصوت عمقا 
في الذات العراقية، ليعيد الشاعر صوغ اآلالم 
املمّضـــة واإلحباطـــات الكبيرة لآلمـــال، التي 
يعيشها الناس عبر حياتهم منذ أزمان بعيدة، 
ليكتـــب قصيـــدة درامية طويلـــة دون فواصل 
أو عناويـــن بل هي على شـــكل لهاث مســـتمّر 
ال نهايـــة لبوحه وشـــكواه، لكنــــه يتوقـف مع 
ســـعدي برهة أمام جمال وطراوة الشـــخصية 
العراقية: األم واحلبيبة والنهر والشـــخصية 

التاريخية.
يبدأ الشاعر من حيث انتهى بلده؛ احتالل 
وقتل ومفخخات، وخـــراب ال مثيل له، بوجهة 
نظر تتجه إلى السياســـي والعســـكري اللذين 
كانا ســـببا مباشـــرا لهـــذا اخلـــراب ”لم يبق 
شيء في الربايا… اجلنود وهذا هو حظ أوالد 
امللحة/ مّيتون/ واجلنراالت األسود على أبناء 

جلدتهـــم أصحاب الســـيوف املتقاطعة 
األكتاف/  علـــى  الراجفـــة  والتبجـــان 
يلبســـون الـدشـــاديش/ ويســـوقـون 

سياراتهم الرباعية الدفع“.
ثم يتساءل ”كيف صـاروا أسيادا 
على حـني غفلــــة؟“ ويجيـب موجها 
اللوم إلى الناس ”أتصاب الشعوب 
صنــاديـــق  فتخــــرج  بالعمــــى؟/ 
وما  واملتردية  النطيحـــة  االقتراع 
أكل السبع/ وتعيـد الكـرة ثانية“.
ثم يعدد أدوات القتل والدمار 
ابتداء مـــن الوســـائل البدائية؛ 

وصوال  والســـيوف  والســـكاكني  اخلناجر 
إلى القاذفات، الراجمات الصادقات املؤمنات. 
ويتساءل مبرارة وسخرية ”أكانت مخبأة بني 
العمائم واللحى“. ويؤكدها بأغنية من سعدي 
احللي ”كلها تريد ترمي الســـهم بحشايه، انه 

وحيد وننت بنات هواية“.
وخـــالل تســـاؤالته املـــّرة يرســـم لوحـــة 
للمصائـــر ولـــألرواح املغدورة التي ســـحقت 
بوحشـــية دون أن جتـــد احتجاجـــا أو صوتا 
ينصرهـــا فأصبحت ”أســـرابا تطـــّوق أبواب 
الســـماوات ومـــا مـــن مجيـــب“ ثم يســـتحث 

الســـماء كي جتيـــب ليكون جوابهـــا انتظارا 
للعقاب الذي ال بّد أن يكون ”قولي شيئا أيتها 
السماء/ فهل هي حرب بني الهني؟/ أم أنه إله 
واحد/ قولي شيئا ليطمئن قلبي. فمّم تخافني 

أيتها السماء؟“.

لوحات متعددة

إن رســـم لوحـــة لواقع احلال فـــي احلياة 
العراقية ينهض به صوت الشـــاعر بتنويعات 
وصور شعرية تســـتفيد من األشكال الشعرية 
املتنوعـــة؛ قصيـــدة التفعيلـــة، حـــني يرتفـــع 
الصـــوت املنفرد ليعزف علـــى مفردات احلزن 
والنحيب مصحوبا باألغنية والشـــعر العامي 
العراقي، ثم قصيدة النثر، حني يعدد غســـيل 
الساسة والعســـكريني وما سببوه للناس من 
أذى، حـــني يكون املشـــهد داال علـــى الفجيعة 
وملتحمـــا بوقائع من صميم احلياة العراقية، 
وقائع تبـــدو خـــارج فانتازيا حـــروب العالم 
حـــني  املأســـاوي:  ومثالهـــا 
يعـــود جســـد الشـــهيد علـــى 
شـــكل جودليـــة (بالعراقي هي 
القماش  قطـــع  مـــن  مجموعـــة 
الصغيـــرة الزائدة عـــن احلاجة 
يصنع  مختلفة  وأشـــكال  بألوان 
منهـــا فراشـــا للجلوس) يرســـم 
تفاصيلها الشـــاعر بسوريالية لم 
تخطـــر على ذهن ومخيلـــة الفنان 

العاملي سلفادور دالي.
أمـــا الشـــعر الشـــعبي وغنـــاء 
سعدي احللي، فهما مكرسان لتحري 
مفرداتها  وجريان  الشـــعبية  الذاكرة 
بحثا عن احلياة اجلميلـــة، أو حتفيزا للحزن 
الذي يأخـــذ الروح إلى مجاهـــل عميقة فيها، 
واألســـف العميـــق علـــى ضيـــاع اللحظـــات 
اجلميلة فيها، مرة بأبيات من أغاني ســـعدي 
ومـــرة أخـــرى بإدخـــال املفـــردة العامية على 
الســـطر الشـــعري الفصيـح ”ونحــــن نطحـن 
فـــي مـاكنة الطـوائف/ واللـــه وصفينه اتراب 
حنطة/ كواغد في مهب الريح كم عمر أضعناه 
وكم حر ذبحنـــاه وكم نهر يكركر بالســـواقي 
بالقتلى دفناه“. أو قوله ”ركب دهري املصايب 

وردمني/ واله بكل احلدايق وردمني/ شصبر 
الـــروح بعـــدك وردمنـــي/ وانا كبـــور النجف 

تزحف عليه“.
ثم يتوســـل صوت املغني ليعيد إلى سماء 
املدينـــة وحاراتهـــا وأزقتها البســـمة واحلب 
واجلمـــال، يعيدهـــا إلـــى عكد املفتـــي، وعكد 
البـــوس، عكد اليهـــود وعكد العجـــم، لتتألق 
الغيوم بأقـــواس قزح ”فتصـــل البالبل يانعة 
في ثمارها ويســـيل الغناء فـــي مناقيرها“. ثم 
يسترســـل مع الصوت احلزين يعّدد ويرســـم 
صـــورا محايثة للغناء عبر ذاكرة تســـتحضر 
شـــعرية حلظات احلياة الشعبية وهي حتتفي 
بحياتهـــا اخلاصـــة عبـــر وســـائلها اخلاصة 
”صبايا ومـــري حديثات وفخاتـــي وكمنجات 
وبرتقال وطاســـات ومناشف وحمام نسوان“، 
ثـــم يختمهـــا ”بضجيـــج األزقة“ فـــي حنجرة 
املغنـــي ”أصيحـــن والصده الصوتـــي ينابي 

طحت وارماحهم عجلة ينابي“.
إن جتربة الشـــاعر موفـــق محمد اجلديدة 
وهي ترافـــق صـــوت املغني ســـعدي احللي، 

تنفتح على أفق غنـــي باألحزان والنواح الذي 
كرســـته تلـــك األغاني، متزامنة مع الســـخرية 
الســـوداء التـــي كرســـتها ســـيرة املغني وما 
تراكم على شـــخصـه من نكات وسخرية، كانت 
موجهة أصال نحـو الفضـاء املســـمـوم بأوبئـة 
احلــــروب التي فتكت بالناس، ومازالت تنتهك 
حياتهم، ليرســـم الشـــاعر من خاللها مشهدا 
داميـــا من عينـــات لهـــا حضـور فـــي الواقع 
املعيش والذاكرة ”عباءات سود يتفطرن حتت 
جثـــث أبنائهن، الزقــــورات واجلنـائن املعلقـة 
وعشـــتـار التي مازالت تغني“ متـواشجـة مـع 
صــــور مســـوخ بلحـــى طويلة وأنيـــاب ذئاب 
”يقطعون رقاب العراقيني باملناشـــير واللحى 
فيســـيل الدم إلى الرجاب“، لينتهي النشـــيج 
على صورة النبي يوســـف الذي يظل قميصه 
النـواح  الشـــاعر مســـيـرة  ليختــــم  مرفرفـــا. 
والســـخرية مـــن الســـجان بعـــودة األمل عبر 
خيال يخترق األزمنة ليطير بالشـــاعر واملغني 
”إلى حيث تشتبك األســـئلة ويبتسم الطفل في 

السنبلة“.

ــــــة تكتنف معاناة  فــــــي ظل التحّوالت الكبرى التي نعيشــــــها، ما عــــــادت القصيدة التقليدي
ــــــى وإن كانت ترزح حتت مهيمنات اللغة وتعابيرها وبالغتها االســــــتعارية  ــــــن، حت املقهوري
والتشــــــبيهية، جّراء ما أضحت حتمله من خيوط انفجارية توصلنا إلى قناعة فحواها أن 
الشــــــعر مهّم، بل ومســــــاهم في تذليل مصاعب تلك التحّوالت، لكن ال يتســــــنى له ذلك إّال 

بإرادة التجديد.

بعيدا عن احلرب ومآســــــيها، ورمبا حتديا لها ولكل ما تفرزه من يأس وإحباط، يســــــعى 
بعض الكتاب الســــــوريني إلى نشــــــر أعمال تتحدى هذه احلرب، وتتناول نقيضها من حب 
وأمــــــل، لكن بعــــــض الكتاب انتقلوا من نوع أدبي إلى آخر مــــــن أجل إرضاء هذا النزوع، 

وجنح بعضهم فيما فشل آخرون، فنقاء الغاية ال يبرر ضعف األداة.

بصوت  يمتزج  الــشــاعــر  صــوت 

سعدي الحلي املطرب الشعبي، 

يمتزج  صــادحــا  صــوتــا  ليشكال 

فيه الغناء بالقصيدة

 ◄

بامتيـــاز  يمثـــل  محمـــد  موفـــق 

يتغنـــى  الـــذي  الشـــعر  ديـــوان 

بأمجـــاد اإلنســـان العراقـــي مـــن 

جلجامش حتى يومنا هذا

 ◄

األم تغني للسنابل في الخراب
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◄ اختتم املركز اإلقليمي حلفظ التراث 
الثقافي في الوطن العربي ”إيكروم- 

الشارقة“ بالشراكة مع املجلس 
الوطني للسياحة واآلثار، وكلية 

لندن اجلامعية، وبالتعاون مع معهد 
الشارقة للتراث، الدورة التدريبية 

التي انتظمت حول «دمج التوثيق في 
إدارة التراث: مدخل إلى استخدام 

نظم املعلومات اجلغرافية».

◄ عن قطاع الثقافة املصرية بأخبار 

اليوم، صدرت طبعة جديدة لكتاب 
”نساء في حياة ديستوفسكي“، 
للكاتب الروسي الراحل ليونيد 

جروسمان، ترجمة الناقد والباحث 
أنور إبراهيم.

◄ عن مجموعة النيل العربية، 

صدرت الطبعة العربية لكتاب ”املرأة 
والصحافة“، للمؤلفة سوزان فرانكس، 

في هذا الكتاب تلقي فرانكس مزيدا 
من الضوء على املهمة املتعلقة 

بالصحافيات.

باختصار

رسومات جيجيك

} لم أكـــن أتصور حين قدمت لطلبتي كتاب 
الناقد اإلنكليزي كريســـتوفر كول وانت عن 
المفكـــر الســـلوفيني ذي الشـــهرة العالمية 
ســـالفوي جيجيـــك، أن تجاوبهـــم مع متن 
فكري صعب سيكون سلسا وحماسيا، كنت 
أسعى فقط إلى تقريب فكرة أساسية بصدد 
الصورة، وهـــي أنها بقدر ما تبدو اختزالية 
ومبتذلة ومباشـــرة فإنها تتغلغل إلى الذهن 
دون مقّدمـــات؛ ُبنـــي الكتـــاب التصويـــري 
بصيغـــة المناوبة المقطعية بين رســـومات 
كارتونية لجيجيك وشخصيات من عوالمه، 
في مشـــاهد حوارية مسترسلة، مع نصوص 

تحليلية وسردية تعقيبية على الصور.
فـــي الحقيقـــة يبـــدو وكأن ثمـــة مناوبة 
فـــي التعقيـــب ما بيـــن صور الشـــخصيات 
والمقاطـــع التحليليـــة، وكمـــا فـــي أغلـــب 
األشرطة المرســـومة ثمة رهان صوري على 
الحـــاالت االنفعاليـــة والحـــركات القصوى، 
التـــي تهـــدف إلـــى تشـــخيص المضمرات 
الذهنيـــة، فـــي اآلن ذاته الذي تتمســـك فيه 
بنســـغ الحكايـــة والخبر، وهـــي المكّونات 
التـــي بـــدت بالغـــة األهمية في تشـــخيص 
مسار ســـالفوي جيجيك الدرامي، سواء مع 
الحزب الشيوعي أو في عالقته بالمؤسسات 
الجامعية الخاضعة للســـلطة الشمولية، أو 
حتى مع تحـــّوالت فكره، في تنـــاول قضايا 

المجتمع والخطاب المعاصرين.
اقتنيـــت الكتـــاب المصمم بشـــكل بديع 
من دار المتوســـط اإليطاليـــة بمعرض الدار 
البيضـــاء للكتـــاب األخيـــر، باقتـــراح مـــن 
الصديق الروائي علي بدر، وحين تصفحته 
ظننت ألول وهلـــة أن األمر يتعلق بخطأ ما، 
إذ ال ينسجم اسم سالفوي جيجيك وشريط 
مرسوم بطريقة الحكايات الميسرة لألطفال، 
قبـــل أن أتأكد فعـــال أن األمـــر يتعلق بمتن 
تصويري يقّدم مســـارا مختصرا عن تأمالت 
الفيلســـوف الراديكالي األكثر هجائية اليوم 
حول المجتمع المعاصر والتحليل النفسي 
والشـــيوعية والتفكيكية والعولمة ونزعات 
الالتدين والفن المتالشي المناقض لالدخار 
واإلثراء… لم تســـتغرق مني قـــراءة الكتاب 
أكثر من يومين، وأستطيع الزعم أني أحطت 
بالعناصـــر األساســـية فـــي فكر ســـالفوي 
جيجيك، الذي سبق لي أن اطلعت على بعض 
نصوصه مترجمة إلى الفرنسية، وكذلك على 
أفالم وثائقية أساســـية عنه باليوتوب، من 
خالل تلك المشـــاهد التي تتجلى في البداية 

كمجرد محاكاة كاريكاتيرية ال شأن لها.
مؤلف الكتاب كريستوفر كول وايلت من 
أعمدة الدرس الجمالي بكلية سانت مارتينيز 
المركزيـــة للفنون الجميلة بلنـــدن، والنص 
الـــذي صاغـــه يدخل فـــي صلب انشـــغاالته 
األكاديميـــة بصـــدد األشـــرطة المرســـومة؛ 
بطبيعة الحـــال هي صيغة مســـتعملة لدى 
أغلـــب األطروحـــات األيديولوجية الطامحة 
للتحكـــم في األصـــول والطالئـــع الطفولية، 
التي انتشـــرت بشكل واســـع في الصحافة 
األميركيـــة إّبان مرحلـــة المكارثيـــة، مثلما 
انتشرت في صحافة المعسكر الشرقي زمن 
الســـتالينية، لهذا عزيزي القارئ، ســـيكون 
دوما مفاجئا لك، أن تقّدم مثل تلك الرســـوم 
الكارتونيـــة دعـــوة صريحة لفكـــر عقالني 
حديث، ما دامت اتصلت لعقود، باإلصدارات 
البعثيـــة والوهابية، تلك التي تســـاوي بين 
العروبة وحـــب الدكتاتور، وتجعـــل التدّين 

مكافئا لجز الرقاب.

ثقافة
عن منشورات ديهيا باملغرب، صدرت للروائي هشام ناجح رواية بعنوان {دوار الكية} 

فـــي 250 صفحـــة، الرواية جاءت بروح وعبـــاءة بدوية خالصة، راصـــدة كل التطورات 

والتغييرات التي حصلت في بادية دكالة إبان القرن الحالي بلغة قوية مطواعة.

عن الهيئة املصرية العامة للكتاب صدر حديثا كتاب بعنوان {72 ســـاعة عفو} ضم 

ثالث مســـرحيات قصيرة للشاعر واملســـرحي املصري وليد عالء الدين، وهي {صورة 

يوسف}، و{72 ساعة عفو} و{البحث عن العصفور}.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

[ السخرية تبدأ من اإلضحاك مرورا بالتحريض إلى أن تصبح سالحا مدمرا

آرام

} يعتبـــر الكاتب ممدوح حمادة من أهم كتاب 
الدراما الســـورية، حيث أثبتـــت جتربته التي 
فرضت نفســـها بشـــدة على املشاهد السوري، 
عمقا في الرؤية وثراء في التفكير، وكشفت عن 
خبرة حقيقية في الكتابة والرؤية واملمارســـة، 
فلديـــه من احلضور ككاتـــب ما ال ميكن إنكاره 

أو جتاهله.
 يكفي أن تذكر عمال دراميا كتبه حمادة مثل 
”ضيعـــة ضايعة“ أو ”اخلربـــة“ أو غيرهما من 
األعمال، أمام الناس حتى تلتمس كيف وصلت 
تلـــك األعمال وتلك الشـــخصيات الدرامية إلى 
صميم حياتهم اليومية، وكأنها أصبحت فعال 

شخصيات حقيقية تعيش بينهم.
 ليســـت الكتابة الدرامية هي التي أســـرت 
عقل ومخيلـــة ضيفنا، بل قبل ذلك كانت كتابة 
القصة بصورة عامة وفن الرسم الكاريكاتيري 
الذي مارسه أيضا، قبل تفرغه النهائي للكتابة 
باإلضافـــة إلـــى كتابة الشـــعر، وإن برزت تلك 
األخيـــرة بشـــكل خافـــت، أو أعلـــن عنها بال 
ضجيج. مـــن أعماله نذكـــر؛ ”الرصاصة التي 
كادت تلطخ الشـــرفة بالـــدم“ (١٩٨٢)، و“صانع 
واملراهقـــني)،  لألطفـــال  (مســـرحية  الفـــراء“ 
(قصة)،  (قصة)، و”جلنار“  و”احملطة األخيرة“ 
”أم الطنافـــس“ (مجموعة قصصية)، وغير ذلك 

من األعمال حتى حول الفن الكاريكاتيري.

صراع بقاء

حمـــادة  الكاتـــب  يتحـــدث  البدايـــة  فـــي 
لـ”العـــرب“ عن اهتماماته ”أنـــا لم أتوقف عن 
كتابـــة القصص، ولدّي عـــدة مجموعات وعدة 
قصـــص طويلـــة بانتظار العثور على ناشـــر، 
والـــذي يجعلني أمارس الكتابـــة التلفزيونية 
هـــو أنها توصـــل ما أريـــد قوله إلى أوســـع 
شـــريحة من اجلمهور الذي لن يصله الكتاب، 
وفـــي نفس الوقت هـــي عمـل وحرفـة تشـــكـل 

مصدر دخلي“.
أما عن بداياته في الكتابة الدرامية فكانت 
عندمـــا كان يعمل في الصحافـــة، عندما قدمه 
الفنـــان الراحل خالد تاج إلى إحدى شـــركات 
اإلنتـــاج، بعدما ملس لديـــه موهبة حقيقية في 
الكتابـــة من خالل قراءة مجموعة قصصية له، 
فبدأت املشـــاريع تتوالى واحـــدة تلو األخرى، 
حيث قّدم عـــدة أعمال آنذاك تصّدى إلخراجها 

املخرج هشام شربتجي.

أما عن جتربته في الرســـم الكاريكاتيري، 
فيتحدث ضيفنا ”من أجل أن يســـتمّر اإلنسان 
في رســـم الكاريكاتير ال بّد لـــه من توفر منبر 
للنشـــر، الرســـم الكاريكاتيري مرتبط بشـــكل 
مباشـــر باحلـــدث، ويفقد قيمته علـــى األغلب 
إذا لم ينشـــر فـــي وقته املناســـب، ولهذا ال بّد 
من توفر املنبر الـــذي لم يتح لي لكي أفكر في 
االستمرار وتطوير جتربتي املتواضعة، أضف 
إلـــى ذلك أن الكاريكاتير هـــو هواية أكثر منه 

حرفة عندي، بينما الكتابة حرفتي“.
يتحـــدث حمادة بـــكل تواضـــع قائال ”أنا 
كاتب ســـوري أحاول أن أقدم شيئا يليق مبن 
أتوقع أنهم ســـيقرأون أو يشـــاهدون ما أقوم 

بكتابته“.
يتبنـــى الكاتب فلســـفة يســـميها فلســـفة 
الضحك، وتتلخص هذه الفلســـفة في اعتماد 
الضحـــك كأســـلوب تواصـــل مـــع اجلمهـــور 
املتلقـــي، حســـب قولـــه، أمـــا عن الســـخرية 
التي متثل أحـــد أهم أوجه أعمالـــه الكتابية، 
فيشـــرح قائال ”أهداف الســـخرية كثيرة تبدأ 
من اإلضحـــاك املجرد مرورا بالتحريض حتى 
تصل إلى مرحلة السالح املدمر، كما حصل في 
حرب اإلصالحات التي قادها مارتن لوثر على 
ســـبيل املثال ضد الفاتيكان، حيث استخدمت 
الســـخرية من أجل حتطيم صـــورة الفاتيكان 

وحققت نتائج ملفتة في ذلك“.
ويتحـــدث ممـــدوح حمـــادة، الكاتب الذي 
يعيش في بالروســـيا منذ سنوات، عن الواقع 
الدرامي الســـوري اليوم، الذي تأثر مثله مثل 
غيره باحلرب الدائرة في بلده منذ سنوات، إذ 
يقّر أن الدراما تأثرت بشكل سلبي جدا، حيث 
تشتتت شركات اإلنتاج وكذلك جميع العاملني 
في هذه الصناعة، ســـواء الفنيـــني أو الكتاب 
أو املخرجـــني، لقد تعرضت الدراما خلســـارة 
كبيـــرة بفقدانهـــا املـــكان الـــذي كان يشـــكل 
عنصرا حيويا لهـــا، كما يلفت ضيفنا، الذي 
ال يشـــك في أن الدراما السورية اآلن تعيش 
صراع بقاء. وفي الوقت نفســـه يعترف أنه 
بعيد إلى حّد كبير عما يجري على الساحة 
الدرامية بســـبب السفر وبعده اجلغرافي، 
مما يحول دون متابعة ومعرفة التفاصيل 
على مســـتوى األعمـــال كلهـــا التي يتم 

إنتاجها.

الرقابة واملثقفون

”أنا ال أفكر في الرقابة عندما أكتب، وأحاول 
اســـتفزازها في بعض األحيـــان“، هكذا يعلن 
الكاتب حمادة، الذي يضيف ”لست مطلعا على 
التقارير الرقابية اخلاصة بأعمالي، ولكن في 
املوســـم املاضي مت منع أربـــع لوحات لي في 
بقعة ضـــوء. وأعتقد أنها لـــم تصل حتى إلى 
الرقابة، ومت اســـتثناؤها من قبل فريق العمل 

لقناعته بأنها لن متّر من الرقابة“.

عّمـــا إذا كانت أعمال ممدوح حمادة تزخر 
بأبعـــاد سياســـية ورســـائل مبطنـــة، وحول 
السياســـة يقـــول ضيفنا ”أحـــاول في جميع 
أعمالي أن أوجه رســـائل سياسية بهذا القدر 
أو ذاك حســـبما يحتملـــه العمـــل، وذلك يعود 
بشـــكل أساسي إلى أن السياسة في مجتمعنا 
تشكل هاجسا رئيسيا، فالكثير من طموحاتنا 

وأحالمنا مرتبطة بها“.

ويستطرد ”نحن شبه محرومني من معظم 
حقوقنا وحرياتنا التي يفترض أن تكون أمرا 
بديهيا ويحفظها لنا الدستور، وهذه احلقوق 
جميعهـــا تدخل دائمـــا على خـــط إبداعاتنا، 
ولذلـــك ال تســـتطيع أن تتجاهلهـــا. أريـــد أن 
أعبـــر عن رأيي بحرية، أريـــد أن أمارس مهنة 
الصحافة التي درســـتها وعملـــت فيها بعض 
الوقـــت، أريـــد أن أعبر عن رأيـــي دون خوف، 
لكل هـــذا ال بد أن تكون للسياســـة أهمية في 

حياتنا“.

يعتبرالكاتـــب حمـــادة أن معظـــم املثقفني 
العرب ينتمون إلى فئة مثقفي السلطان، 
فالكثيرون ممن يظهـــرون للجمهور على 
أنهم فـــي صراع مع الســـلطة، نكتشـــف 
-حســـب رأيه- الحقا أن أحدهم هو الفتى 
املدلـــل للســـلطة وأجيرهـــا، أو كان مخبرا 
لديها. ومن بني هـؤالء كتـاب وفنانـون كبـار 
يتعامل اجلمهور معهـم على أنهـم أيقونـات 
الشـــرف والنـزاهـة، حتى أنـك تخشـــى ذكـر 
اســـم واحـــد منهم بســـبب حجـــم جماهيره 

املخدوعة.
ويصـــف ضيفنـــا املثقـــف العربـــي بأنـــه 
مســـتلب وعاجز عن اتخاذ القـــرارات، إال قلة 
قليلـــة على األغلب جتدها منبوذة، وفعلها في 

أدنى درجات قوته، وفق تعبيره.
أما عن وطنه السوري فيصفه حمادة بأنه 
غزال ينهشـــه كل من له ناب ومخلب، ويرى أن 
بالده صارت ســـاحة ملختلف أنـــواع الذئاب، 
بحسب تعبيره، ويشير إلى أن هذه احلرب لن 
يتّم اخلـــروج منها إال عبر االتفـــاق على قيام 
دولة مدنية يضمن دســـتورها حقوق اجلميع 
ويرفـــض كل أشـــكال التمييـــز، إذ يقـــّر بقوة 
القانون الـــذي يضمن كافة احلريات املتعارف 

عليها.

أول ضحايا احلرب ليس اإلنســــــان الذي يقتل جســــــديا، بل اإلنســــــان الذي تقتلع روحه 
ــــــة الضاربة في عمق الوطن، وقد تســــــببت األزمة  وتنتهــــــك أرضه وخصائصه احلضاري
السورية في أضرار عميقة بالبنى الثقافية لبلد طاملا كان منارة ثقافية عربيا أو عامليا، إذ 
لم تسلم ال اآلثار وال النحوت، وال حتى الدراما التي كانت متثل أهم املنتجات الثقافية التي 
القت رواجا كبيرا عربيا، ودخلت كل بيت وكل قلب عربي. ”العرب“ التقت الكاتب السوري 
ممدوح حمادة الذي اشتهر بكتاباته الدرامية، وكان لنا معه هذا احلوار حول فنه وبلده.

الكاتب يتبنى فلســـفة يســـميها 

فلســـفة الضحك، وتتلخص هذه 

اعتمـــاد الضحك  فـــي  الفلســـفة 

كأسلوب تواصل مع الجمهور

 ◄

املثقف العربي مستلب وعاجز عن 

اتخـــاذ القرارات إال قلـــة قليلة على 

األغلب تجدها منبوذة، وفعلها في 

أدنى درجات قوته

 ◄

أريد أن أعبر بحرية

ممدوح حمادة: الدراما السورية اآلن تعيش صراع بقاء

عراقي ومصري وإماراتي في القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب
} أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
عن القائمة القصيرة في فرعي ”التنمية وبناء 
إذ اشـــتملت في كل فرع  و”الترجمة “  الدولة“ 
على ثالثة أعمال من اإلمارات والعراق ومصر 

واألردن وفرنسا.
وتضـــّم القائمة القصيرة في فرع ”التنمية 
وبناء الدولة“ ثالثة كتب هي ”سوســـيولوجيا 
للكاتب العراقـــي إبراهيم  العنف واإلرهـــاب“ 
الســـاقي  دار  منشـــورات  مـــن  احليـــدري، 
ببيـــروت (٢٠١٥)، ويتنـــاول الكتـــاب مفهـــوم 
اإلرهاب وعواقبه علـــى كافة األصعدة الفردية 
واجلماعية واالجتماعية والنفســـية، ويتوقف 
املؤلف بإســـهاب حـــول أدوار جماعة اإلخوان 
املسلمني، بوصفها جزءا من سلسلة أصوليات 
دينية أخرى، في اليهودية واملســـيحية، أسوة 
باحلركات االنشـــقاقية التي ناهضت السلطة 
املركزيـــة فـــي اإلســـالم. لكن شـــطرا هاما من 
الكتـــاب يتوقـــف بالتحليـــل واملقارنـــة عنـــد 
النظرية  واالجتاهات  العنف،  سوســـيولوجيا 
في تفســـيره، وعالقتـــه بالطبيعة البشـــرية، 
ويبحث في إشـــكالية اإلرهاب كظاهرة عاملية، 
ودور املنظمـــات اإلرهابية في إشـــاعة العنف، 
ويعرض لبعض أهـــم النظريات حول العنف، 
عند هوبـــز ولوك، ثـــم ابن خلـــدون وماركس 

وفرويد، وأخيرا فوكو وهابرماس.
للدكتور  أما الكتاب الثاني فهو ”السراب“ 
جمـــال ســـند الســـويدي مـــن اإلمـــارات، وقد 
صدر عن مركز اإلمارات للدراســـات والبحوث 
االستراتيجية بأبوظبي (٢٠١٥)، ويعّد الكتاب 
دراســـة تتناول جماعات اإلســـالم السياسي، 

في مستويات بحث متعّددة، فكرية وسياسية 
وعقائدية وثقافية واجتماعية. ويرصد املؤلف 
هـــذه الظاهرة مـــن منظور تاريخـــي، متوقفا 
عنـــد ذروة صعودهـــا السياســـي فـــي بداية 
العقد الثانـــي من القرن احلادي والعشـــرين، 
مما يتيـــح للمؤلف أن يســـتخلص القواســـم 
املشـــتركة بني تلك اجلماعـــات، من أجل بلورة 
رؤية واضحة لدى املهتمني والباحثني وصناع 
القرار واجلمهور، وبلوغ فهم أعمق ملا يشهده 
العاملـــان العربـــي واإلســـالمي من تطـــّورات 
عاصفة، كذلك تســـعى الدراســـة إلـــى محاولة 
تفكيك عدد من العقد واإلشكاليات التي أعاقت 
التنمية والتطور واحلداثة والتقدم، ووّســـعت 
الفجـــوة احلضاريـــة التـــي تفصل بـــني كثير 
من الـــدول العربية واإلســـالمية، وبني التقّدم 

والتطّور احلضاري.
أمـــا ثالـــث الكتب التـــي ضمتهـــا القائمة 
القصيـــرة للجائزة فـــي فرع ”التنميـــة وبناء 
البديـــل:  ”القربـــان  بعنـــوان  فهـــو  الدولـــة“ 
طقـــوس املصاحلـــات الثأريـــة فـــي جنـــوب 
للباحث املصري فتحي عبدالســـميع،  مصـــر“ 
وهو من منشـــورات الدار املصريـــة اللبنانية 
بالقاهرة (٢٠١٥)، وتختص هذه الدراســـة بعلم 
االجتمـــاع امليدانـــي، فتحاول رصـــد وحتليل 
منهج الالعنف في الثقافة الشعبية في جنوب 
مصـــر، اعتمادا علـــى مظاهـــر وطرائق فض 
اخلصومـــات الثأريـــة، حيثما يكـــون العنف 
املضاد هو الوســـيلة الوحيدة ملجابهة العنف. 
ويطلق على ذلك املنهج اسم ”ردم حفرة الدم“، 
ويقوم تنفيذه على سلســـلة متعـــّددة ومرّكبة 

مـــن العناصر الطقســـية، ُتعـــرف بـ”القودة“. 
وهذا طقس ال يتّم عشـــوائيا، بـــل يعتمد على 
اســـتخدام العقـــل والوجـــدان معـــا، بفاعلية 
كبيـــرة، كما أنـــه يتطلـــب العمـــل اجلماعي، 
والترفع عـــن الصغائر، وتنصيـــب قائد يقود 
الفريـــق ويدعى ”قائد الـــدم“، ومرجعية أعلى 
تتألف من شـــخصيات ذات مكانـــة اجتماعية 

مشهود لها هم ”األجاويد“.
 أمـــا القائمـــة القصيرة للجائـــزة في فرع 
”الترجمة“ فضّمت بدورها ثالثة عناوين، جاء 
الكتاب األول بعنوان ”معنى املعنى“ من تأليف 
أوغدين وريتشاردز، ترجمه من اإلنكليزية إلى 
العربيـــة كيان أحمد حـــازم يحيى من العراق، 
وصدر عن دار الكتاب اجلديد املتحدة ببيروت 
(٢٠١٥). ويعّد الكتاب املترجم من الكتب الرائدة 
في مجال الدراسات اللغوية، وإن كان معروفا 
في الغـــرب، إال أنه ال يزال شـــبه مجهول لدى 
الدارســـني العرب. وهذه هـــي الترجمة األولى 
للكتاب باللغة العربية بعد مرور ما يربو على 

التسعني عاما من تأليفه.
من  كما ضّمت القائمة كتاب ”موت الناقد“ 
تأليف رونان ماكدونالد ترجمه من اإلنكليزية 
إلى العربية فخري صالح من األردن، وهو من 
منشـــورات املركز القومي للترجمـــة بالقاهرة 
(٢٠١٤). وينتمي الكتاب إلى اجلدل الدائر منذ 
أكثـــر من نصف قـــرن عـــن دور الناقد في فهم 
العمل األدبي وإفهامه للقارئ. والكتاب مبثابة 
رّد علـــى الفكـــرة التـــي أطلقهـــا كل من روالن 
بارت وميشـــيل فوكو حول موت املؤلف، وذلك 

باإلعالن عن موت الناقد.

أما الكتـــاب الثالث فـــي القائمة القصيرة 
لفـــرع ”الترجمة“، فهو ترجمـــة للدفتر الثاني 
جلمـــال الغيطانـــي بعنـــوان ”دنـــى فتدّلـــى“ 
إلى اللغـــة الفرنســـية، من ترجمة الفرنســـي 
إميانويل فارليه، والصادر عن أديســـيون دي 
ســـيول بباريس (٢٠١٤)، ويقع الكتـاب املـرشح 
في حقـل الســـيرة الذاتية، والسيرة تتخذ في 
الترجمة عنوان ســـيمافور بالفرنسية، وتعني 
إشـــارات ضوئية ملـــرور القطارات، والســـيرة 
عبـــارة عن شـــريط ذكريـــات للمؤلـــف جمال 
الغيطاني بصدد الســـفر فـــي القطار، وتتوّزع 

إلى ثالثة أسفار.
 ومن اجلدير ذكره أن جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب أعلنـــت قبل أيـــام قليلة عـــن القائمة 
القصيـــرة فـــي فرعـــي اآلداب وأدب الطفـــل، 
وستســـتكمل إعالنهـــا عـــن باقـــي القوائـــم 

القصيرة تباعا.
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} نشـــر عدد مـــن الصحـــف المصرية قبل 
أيـــام، خبرا ســـرعان ما تداولـــه الكثير من 
الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي 
بســـخرية مريـــرة، هـــذا الخبـــر يقـــول إن 
محافـــظ اإلســـكندرية دعـــا وزيـــر الثقافة 
المصـــري حلمي النمنـــم (ومعهما بالطبع 
عدد مـــن المســـؤولين والصحافيين) على 
وجبة غداء مكونة من األسماك والمأكوالت 
البحرية، وخصوصا ”الجمبري“ (الذي يعّد 
األكثر غالء من حيث ســـعره)، وأن تكاليف 
العشاء بلغت 40 ألف جنيه مصري (حسب 
مصدر إعالمي) من أموال دافعي الضرائب 

المصريين.
واســـتنكر المعلقـــون علـــى الخبـــر ما 
اعتبـــروه نوعا من البـــذخ في وقت تصرخ 
الحكومـــة مـــن تراجـــع المـــوارد المالية، 
ويطالـــب الرئيس الشـــعب بشـــّد األحزمة 
والتبرع بما يســـتطيعون ولو بجنيه واحد 

يوميا، من أجل مصر.
وســـواء صّح هذا الخبـــر أو لم يصّح، 
أي ســـواء التهـــم وزيـــر الثقافـــة النمنـــم 
الســـمك و”الجمبري“، أو جلس يتفرج على 
مـــن يأكلون بوقـــاره المعهـــود، علما بأنه 
غير معـــروف أصال باإلقبـــال على الطعام، 
وهو أمـــر واضح في تكوينه الجســـماني، 
الســـمك  وجبـــة  فـــي  ليســـت  فالمشـــكلة 
و”الجمبـــري“، وال في 40 ألـــف جنيه وهو 
مبلـــغ ضئيل، إذا ما قســـمناه على نحو 80 
شـــخصا قيل إنهم كانوا بصحبة المحافظ 

والوزير.
كان حلمـــي النمنم قبـــل تعيينه وزيرا، 
ضـــّد  الســـجاالت  مـــن  الكثيـــر  يخـــوض 
جماعـــات الفكر الظالمـــي المتخلف، وكان 
يكتب وينشـــر المقاالت التـــي تنتقد الكثير 
من الممارســـات المتخلفة، فما الذي حدث 
اآلن؟ ولماذا تضاءلـت أو اختفـت ردود فعل 
حلمي النمنم، بعـد أن أصبـح مســـؤوال عن 
الملف الثقافي الرسمي، أمـام كل مـا يحدث 
من تدخالت ســـافرة في النشـــاط الثقـافي 
المصري؟ كيـــف يمكن على ســـبيل المثال 
تبريـــر صمت وزير الثقافـــة إزاء إحالة رنا 
السبكي، ابنة المنتج السينمائي المعروف 
محمـــد الســـبكي، إلى القضـــاء بدعوى أن 
الفيلـــم الـــذي أنتجتـــه وعرض منـــذ أكثر 
من ســـنة في مصـــر، وهو فيلـــم ”ريجاتا“، 
يخدش الحياء العام ويحرض الشباب على 
الفجـــور، ثم صدور حكم من المحكمة طبقا 
لهــــذه التهمـة، بمعاقبتهـا بالســـجن لمـدة 

عام؟
ربما يـــرى البعـــض أن الوزير ال يحق 
له التعليـــق على أحكام القضـــاء، لكن أين 
كان الوزير أصال عندما تم تحريك الدعوى 
الجنائيـــة ضـــد منتجة فيلم أجـــازه جهاز 
الرقابـــة علـــى المصنفـــات الفنيـــة التابع 
لـــوزارة الثقافة؟ فإمـــا أن الرقابة أخطأت، 
وأنهـــا بالتالـــي كانـــت أقل احترامـــا لقيم 
المجتمـــع، وال مانع لديها مـــن التحريض 
-ســـينمائيا- على الفجـــور واالنحالل بين 
الشباب، وإّما أن الدعـوى الجنائيـة أصـال 
في غيـــر محلهـا، وكان ال بـــد للوزير الذي 
ســـبق وأن أصدر تصريحات نارية تشــــدد 
علـــى ”علمانية الدولة المصرية“، أن يكـون 

له مـوقف واضـح.
لكننا ال نجد موقفا عمليا واحدا للوزير 
من كل ما يحدث من تدخالت وضغوط. فما 
الذي فعله الوزيـــر بعد صدور ثالثة أحكام 
بالســـجن ضد ثالثة من المثقفين، أحدثها 
الحكـــم الذي صـــدر ضــــد الكاتـــب أحمد 
ناجي بتهمة نشـــر الفجور واالنحالل، بعد 
نشـــر فصل من روايته فـــي صحيفة أدبية 
تصدر عن مؤسســـة مـن مؤسسـات الدولة 

المصرية؟
أيـــن تتجـــه مصـــر اليوم في ظـــل هذه 
الهجمة الشرســـة التي لم نعرف لها مثيال 
مـــن قبـــل، وال نعرف لهـــا حـــدودا، والتي 
جعلت مؤسسات الدولة تختلف وتتناقض 
ويواجـــه بعضها بعضا في ما يتعلق بأهم 
أسس المجتمعات الحديثة؛ أي حرية الفكر 
والرأي واإلبداع في إطار القانون؟ وما هو 
القانـــون الـــذي يقرر كيف يجـــب أن يكتب 
الكاتب، وكيف يعبـر الشاعر؟ وكيف يكـون 
هنـــاك قانون مكتـوب للرقابـــة على األفـالم 
مثال، يلتزم به الســـينمـائي لتجيز الرقـابة 
(وهي كلمة بغيضة أصال) فيلمه؟ ثـم يأتي 
من يقرر معاقبة من أنتجه (دون منع الفيلم 
نفســـه الـذي ال يـزال يعرض)، وهي مفـارقة 

مضحكة بالطبع.
والغريب أن هــــذه النـزعـة ”المتطرفة“ 
في معاقبـــة المثقفين والمبدعين، تأتي في 
وقـــت تتعالى فيه أصـــوات الكثيرين داخل 
وخارج الســـلطة، تحذر مـــن الجنوح نحـو 
التطـــرف واإلرهاب الفكري باســـم الدين.. 

فهل هناك إرهاب أكثر من هذا؟

الثقافة و{الجمبري} 

وحرية التعبير

} دمشق – كشفت شركتا ”الرجا“ و”البارون“ 
لإلنتـــاج الفني عن مشـــاركة النجمني أســـعد 
فضة وعبير شـــمس الدين في مسلسل ”صدر 
الذي ســـيعرض العام احلالي في شهر  الباز“ 

رمضان.
يـــؤدي كل من فضـــة وشـــمس الدين دور 
البطولة في العمل الذي يتناول حكاية شامية 
قدمية تعود إلى ما قبل مئة عام جرت أحداثها 
فـــي حي صـــدر الباز بدمشـــق القدميـــة، لكن 
دون أن يّدعـــي العمل التوثيـــق، وإمنا اكتفى 

باإلشـــارة إلى أنـــه يتناول حكايـــة افتراضية 
لها أســـاس شـــعبي. وأدلى كل مـــن النجمني، 
فضة وعبيـــر، بتصريحات خاصة حول العمل 
ووجودهما فيـــه، فأكد فضة أنه يرى في صدر 
الباز ما يبّشـــر بدراما بيئة شامية، تنّفذ نقلة 
نوعية على مســـتوى هذه البيئـــة تلفزيونيا، 
وأشـــاد بكل التفاصيل التي مّر بها العمل منذ 
البدء بتصويره وحتى االنتهاء منه حتى بات 

جاهزا.
ووصـــف فضـــة التعامل مع املخـــرج تامر 
إســـحق بأنه مثمـــر على الدوام، مشـــيدا بكل 

خطوة قامت بها اجلهة املنتجة.
وعـــن شـــخصيته قـــال الفنان الســـوري 
املخضـــرم ”أؤدي دور زعيم احلارة أبوصالح، 
ويكـــون لـــي دور في دعم شـــبان احلـــارة في 
مقاومة الســـلطة العثمانية، كما يكون لي دور 
في التوســـط لبعضهم عندما أكون قادرا على 

ذلـــك، فأحيانا أجنح وأحيانا أفشـــل“. وتوقع 
أســـعد فضة للعمل النجاح وأن يكون مناسبة 
لوضـــع أرضية صلبة لدراما البيئة الشـــامية 

للمواسم املقبلة. 
ورأت عبيـــر شـــمس الديـــن أن املسلســـل 
يساعد على إيجاد بيئة لدراما شامية مختلفة، 
مستشـــهدة باجلديـــد الـــذي يأتي بـــه العمل 
وبخاصة ما يتعلق باحترام الفكرة املطروحة 

فيه لعقل املشاهد. 
وأكدت أنها ســـعيدة للغاية بوجودها في 
املسلســـل، معبرة عن ذلـــك بالقول ”اضطررت 

لالعتذار عن أكثر من مشروع ألشارك فيه“.
وبّينـــت أنهـــا تفهم هـــذه الدرامـــا بحكم 
أنهـــا ابنـــة البيئـــة الشـــامية، مشـــددة على 
أهميـــة تأريخ كل حكاية شـــعبية يحكى عنها 
في الشـــام مبسلســـل خاص، مشـــيرة إلى أن 
الدراما مســـاحة واسعة تتسع إلى كل األفكار. 

من أهم مسلســـالت املوســـم  و”صـــدر الباز“ 
اجلديـــد، وتصـــّدى فيـــه تامر إســـحق إلدارة 
الكاميـــرا كمخرج، بينما عالـــج النص دراميا 

السيناريست مروان قاووق.
وتدور أحداث املسلســـل حـــول رجل قوي 
يدخل الســـجن ظلمـــا التهامه بقتـــل زوجته، 
فيحكـــم عليه بالســـجن ملدة 21 ســـنة، حينئذ 
يطالـــب بإحضار ابنتـــه الطفلة إلى الســـجن 

ليرّبيها بعد أن باتت بال أبوين.
ويؤّدي أدوار البطولة في العمل نخبة من 
جنوم الدراما الســـورية وفي مقدمتهم؛ أسعد 
فضة وســـلوم حداد وســـلمى املصري ومحمد 
حداقـــي وزهيـــر رمضـــان وفايز قـــزق وليليا 
األطرش وأمين رضا وســـيف الدين ســـبيعي 
وطارق مرعشـــلي ومحمد خير اجلراح ووفاء 
موصللي ونادين قدور ونادين ســـالمة ورشا 
إبراهيم وروعة ياسني وخالد حيدر وآخرون.

[ مسلسل يجمع نخبة من النجوم  الكبار [ قصة كفاح شامية ضد جور العثمانيين
{صدر الباز} يبشر بدراما شامية جديدة

تـــدور أحـــداث المسلســـل حول 

رجل قـــوي يدخل الســـجن ظلما 

التهامـــه بقتـــل زوجتـــه، فيحكم 

عليه بالسجن لمدة 21 سنة

 ◄

أسعد فضة في دور زعيم الحارة أبوصالح

أصداء نجاح حفل {األلكسو} يتجاوز حدود تونس

صابر بن عامر

املغربية مؤخرا  } أحيت فرقـــة ”ابن عربـــي“ 
حفـــال فنيـــا صوفيا مبناســـبة افتتـــاح املقر 
اجلديـــد للمنظمـــة العربية للتربيـــة والثقافة 
والعلوم (األلكســـو) بتونس، حيث امتدت مدة 
العرض 85 دقيقة أنشد خاللها املغربي عبدالله 
منصـــور اخلليع بصوتـــه الصوفـــي قصائد 
للعديد من الشعراء العرب، مسافرا باحلضور 
الكثيف ليلة األربعـــاء 2 مارس اجلاري بعيدا 
عـــن قاعـــة اململكة العربيـــة الســـعودية التي 

احتضنت العرض.
وكانت الفنانة املصرية املخضرمة سميحة 
أيوب من أبرز احلضور في حفل تدشـــني املقر 
اجلديـــد، والتي أعربت عن إعجابها الشـــديد 
بالفرقـــة وأعضائها فـــور انتهاء احلفل، حيث 
قالـــت ”وصالت الفرقـــة وإنشـــادها الصوفي 

الرصني، حمالني إلى عالم من التيه“.
ومن جانبها أبدت الفنانـــة املصرية لبنى 
عبدالعزيـــز بدورهـــا عظيـــم اســـتمتاعها مبا 
قدمتـــه الفرقـــة، حني دخلت في حالة انتشـــاء 
معلـــن مـــن خـــالل متايـــل رأســـها طويال مع 

األنغـــام، وهو ما انســـحب أيضـــا على محيا 
كل مـــن الشـــاعر اإلماراتـــي حبيـــب الصايغ 
واألمني العام لالحتـــاد العام لألدباء والكتاب 
العرب، ونبيـــل العربي األمـــني العام جلامعة 
الـــدول العربيـــة وإيرينا بوكوفـــا املدير العام 
وعديد الوجوه الثقافية  ملنظمة ”اليونســـكو“ 

والسياسية العربية والعاملية.
وتعتبـــر فرقـــة ”ابن عربـــي“ املغربية (من 
مدينـــة طنجة حتديـــدا) من أشـــهر وأهم فرق 
اإلنشـــاد الديني على مستوى الوطن العربي، 
ويتكون أعضاؤها من: أحمد اخلليع مؤســـس 
الفرقة وعازف قانون، عبدالله املنصور اخلليع 
منشـــد الفرقة، أســـامة اخلليع عـــازف كمان، 
عبدالواحد الصنهاجـــي عازف ناي، واملغربي 
الفرنســـي هارون تبول عازف عود، والفرنسي 

كفيان شميراني ضابط إيقاع.
يقـــول مؤســـس الفرقـــة أحمـــد اخلليـــع 
لـ”العرب“ إن اســـم الفرقة اســـتوحاه من مآثر 
العالـــم اجلليل محيي الدين محمد بن علي بن 
محمـــد بن عربي احلامتي الطائي األندلســـي، 
الذي يعّد من أشـــهر املتصوفني العرب، حيث 
لقبـــه أتباعـــه وغيرهم من الصوفية بالشـــيخ 
األكبـــر أو الكبريـــت األحمـــر، إذ تنســـب إليه 

الطريقة األكبرية الصوفية.
ويضيـــف اخلليـــع ”الفرقة امتـــداد لروح 
وفكـــر العالمة اجلليل بن عربـــي الذي أثر في 
الســـلف وامتّد نهجه إلى اخللف، وما نحن إّال 
غيض من فيض، نبع واحد من كبار املتصوفة 

والفالسفة املسلمني على مّر العصور“.

العرض  نهايـــة  بعـــد  والحظـــت ”العرب“ 
تســـاؤل احلضـــور املتواصـــل عـــن مواعيـــد 
عروض فرقة ”ابـــن عربي“ القادمة في تونس، 
خاصة وأن شـــهر رمضان على األبواب، ومثل 
هذه العروض ميكن لها أن تلبي ذائقة ســـمار 
الســـهرات الرمضانية في رحـــاب مهرجانات 
املدينـــة بكامـــل التـــراب التونســـي، وهو ما 
تســـعى إلى ترسيخه الفرقة في قادم املواعيد، 
حتـــى تصبح زيـــارة تونس تقليدا ســـنويا ال 
محيد عنه، كما أســـّر لنا منشد الفرقة عبدالله 
املنصور اخلليع، مبتســـما ”أوّد وطاقم الفرقة 
بعد هـــذا النجـــاح الالفت والترحـــاب الكبير 
الذي القيناه في حفل األلكسو، أن تفتح أبواب 

مهرجانات تونس على مصراعيها ملجموعتنا، 
وأن يقـــول جمهور تونس لنا، أســـوة بأغنية 

فيروز: زوروني في السنة مرة“.
وأقيمت على هامش احتفاالت افتتاح املقر 
اجلديد التي اســـتمرت أربعة أيام متتالية من 
1 مـــارس إلى غاية الرابع منـــه معارض فنية، 
وهي: معرض ”الصور الفوتوغرافية عن مدينة 
القدس“، ومعرض ”التراث العاملي في البلدان 
العربية“، ومعرض ”صـــور القيروان.. املنبع“ 
للمصـــّور الفوتوغرافي التونســـي عبدالرزاق 
اخلشـــني ومعرض ”املســـلك األموي“، كما ّمت 
باملناســـبة تدشني مشـــروع األلكســـو للنوايا 

احلسنة في مجال الثقافة والفنون.

قدمت فرقة ”ابن عربي“ املغربية أواســــــط األســــــبوع املاضي عرضا موسيقيا اعتمد على 
اإلنشــــــاد الصوفي، مبناسبة افتتاح املقر اجلديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(األلكسو) بتونس، وسط حضور كبير من األوساط الدبلوماسية والفنية العربية واألجنبية.

لن يكون الحفل األخير في تونس

طالبت الفنانة عال غانم الشـــركة املنتجة ملسلســـل {سلســـال الـــدم} الذي يخرجه 

مصطفى الشـــال، حذف مشـــهد مقتلها في الحلقة األخيرة من الجزء الثالث للعمل، 

وذلك ألجل استمرار حضورها في الجزء الرابع، ولكن تم رفض طلبها.

يواصـــل النجـــم املصـــري مصطفى شـــعبان تصوير أحـــداث مسلســـله الجديد {أبو 

البنـــات}، وهو من إخـــراج رؤوف عبدالعزيز في ثاني تجاربه اإلخراجية، بعد مسلســـل 

{ألف ليلة وليلة} الذي عرض خالل السباق الرمضاني املاضي.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

سميحة أيوب:

وصالت الفرقة وإنشادها 

الصوفي الرصين، حمالني 

إلى عالم من التيه



} جنيــف - هيمنـــت موديـــالت الســـيارات 
الرياضيـــة متعـــددة األغراض علـــى منصات 
عـــرض معـــرض جنيـــف الدولي للســـيارات 
والذي ســـيمتد حتى الثالث عشـــر من الشهر 
اجلاري، وهو ما يكشـــف عن توجه الشـــركات 
العامليـــة نحو تطوير هـــذه املوديالت  لتفادي 
عيوب سيارات األراضي الوعرة واملتمثلة في 

حجمها الكبير واستهالكها الفادح للوقود.

وأماطـــت العديـــد مـــن شـــركات صناعـــة 
الســـيارات اللثام عن موديالتهـــا االختبارية 
اجلديدة لتمهد الطريـــق للمزيد من املوديالت 
الرياضيـــة متعـــددة األغـــراض، حيـــث قدمت 
فولكـــس فاغن ســـيارتها ”تي-كـــروس برت“ 
االختباريـــة اجلديـــدة، والتي تظهـــر في ثوب 

شقيقتها بولو.
وعرضـــت أودي ســـيارتها اجلديدة كي2، 
التي تنتمي إلـــى املوديالت الرياضية متعددة 
األغراض، ملنافسة سيارة بي إم دبليو إكس1، 

وسيارة مرسيدس كالس.
وتتألـــق ســـيارة أودي بخطـــوط الكوبيه 
التصميمية على الســـقف، كما تتمتع بســـعة 
حمولـــة تصل إلـــى 1050 لتـــرا مـــن األمتعة، 

وسيقع طرحها خالل فصل اخلريف القادم.
وعرضت سيات أولى موديالتها الرياضية 
متعددة األغراض، والتي حتمل االسم ”أتيكا“. 

وأوضحت الشـــركة األســـبانية أن ســـيارتها 
اجلديدة تأتي بطول 4.36 متر.

وخطفـــت كيـــا األنظـــار من خالل كشـــف 
اجلديدة خماسية  النقاب عن سيارتها ”نيرو“ 
املقاعـــد، إال أن الســـيارة املخطـــط طرحها في 
الربـــع الثالث من العام اجلـــاري ال تتمكن من 
الســـير بالدفع الكهربائي اخلالص إال لبعض 

املئات من األمتار.
وأزاحـــت تويوتـــا الســـتار عن ســـيارتها 
تقترب  والتـــي  ”ســـي-أي.كارلي“،  اجلديـــدة 
بخطـــوط الكوبيه التصميمية من الســـيارات 

االختبارية بشكل أكبر.
وأماطت ميتسوبيشي اللثام عن سيارتها 
اجلديـــدة، واملخطط طرحها  ”إيه.إس.إكـــس“ 
خـــالل فصل اخلريف، باإلضافة إلى الســـيارة 
”إكس كونتاكت“ الكهربائية االختبارية، والتي 

تتمتع مبدى سير يصل إلى 400 كلم.

وكشـــفت فـــورد عـــن ســـيارتها ”كوغـــا“ 
املدمجة، التي تتألق بلمســـات املصممني على 

املقدمة واملؤخرة.
ومع حلول شـــهر ســـبتمبر القـــادم يظهر 
املوديل اجلديد من ســـيارة أوبل موكا، والذي 
لـــم تطلقـــه الشـــركة األملانية مبالمـــح جديدة 
فحســـب، ولكن أيضا مبحرك جديد، مع املزيد 
مـــن التجهيـــزات. وحملـــت الســـيارة عالمة 
”إكس“، شـــأنها في ذلك شأن جميع املوديالت 
وســـيارات  األغـــراض،  متعـــددة  الرياضيـــة 
الكـــروس أوفر املســـتقبلية. وينبـــض داخل 
ســـيارة أوبل محرك بنزين سعة 1.4 لتر يعمل 

بتقنية احلقن املباشر للوقود.
أمـــا بيجـــو فكشـــفت النقاب عـــن املوديل 
اجلديـــد مـــن أيقونتهـــا 2008، التـــي تتميـــز 
باملالمـــح التصميميـــة على املقدمـــة والبنية 

العريضة للرفارف.

} ميونــخ - احتفلت ”بـــي إم دبليو“، االثنني، 
بالذكـــرى املئويـــة األولـــى لتأسيســـها، فـــي 
مناســـبة كشـــفت فيهـــا النقاب عن ســـيارتها 
”فيجن نكســـت 100“ االختبارية، والتي توضح 

رؤيتها املستقبلية خالل العقود القادمة.
وينصـــب اهتمام الشـــركة في ســـيارتها 
الفارهـــة، علـــى نظـــام القيـــادة اآلليـــة، الذي 
بإمكان قائدهـــا إيقافه متى يشـــاء ومواصلة 
مهـــام القيـــادة بنفســـه. وعندئذ يبـــرز املقود 
والكونســـول األوســـط في مقصورة السيارة 
ويتغير شـــكل املقاعد. كمـــا تقوم تقنية ”اليف 
جيومتـــري“ بإمداد قائد الســـيارة بإشـــارات 

سهلة وبسيطة.
وباإلضافة إلى ذلك، تشـــتمل الســـيارة 
علـــى نظام ”كمبنني“، الـــذي يعتبر مبثابة 
املرافق الرقمي، والذي يحتل موقعه أعلى 
لوحة القيادة، ويتـــألأل باألحجار الكرمية 
ويضيء من الداخل بشـــكل ملون ويوضح 
لقائد الســـيارة متـــى يكون نظـــام القيادة 

اآللية جاهزا لالستعمال.
كمـــا يتولـــى املرافـــق الرقمي مســـؤولية 

االتصـــال مع مســـتخدمي الطريـــق اآلخرين 
ويوضح للسائق املشاة على الطريق من خالل 
إشارات ضوئية مناسبة، بحيث ميكنهم عبور 

الطريق بأمان.
وفي ما يتعلق باختيار اخلامات املستخدمة 
في تصنيع الســـيارة فقد تخلت الشـــركة عن 
اســـتعمال األخشـــاب واجللود إلى حد كبير، 

ليس فقط ملراعاة مفهوم االســـتدامة، ولكن من 
أجل إتاحة مســـاحات جديـــدة لتصميم هيكل 

السيارة.
وعلى الرغم من أن هذه السيارة االختبارية 
تكشـــف املالمح املســـتقبلية ملوديـــالت بي إم 
دبليو، إال أن الشركة لم تفصح عن أي بيانات 

بخصوص نظام دفعها.
وقامـــت أيضـــا كل مـــن شـــركتي مينـــي 
ورولـــز رويـــس بكشـــف النقـــاب عن 
رؤيتيهما املســـتقبليتني خالل 

العـــام اجلاري في ســـياق احتفاالت الشـــركة 
األم بعيدها املئـــوي. االحتفـــال باملئوية مّثل 
أيضا مناســـبة للتذكير بانطالقة بي.إم.دبليو 
كمصنعـــة حملركات الطائـــرات، إذ أفاد املؤرخ 
املتخصص في شـــؤون بـــي إم دبليو، مانفرد 
غرونـــرت، ”أكثـــر ما تعـــرف به بـــي إم دبليو 
حاليـــا، أي فـــي مجـــال الســـيارات، هو آخر 

األنشطة التي خاضتها الشركة“.
وتصنع الشـــركة األملانية حاليا ســـيارات 
ودراجـــات نارية حتمـــل عالمتهـــا التجارية، 
إضافة إلى ســـيارات ”رولز رويـــس“ الفاخرة 
ومركبـــات ”مينـــي“ األنيقة، كمـــا أنها حققت 
سلسلة جناحات مع سياراتها ”نويه كالسه“، 

معتمدة شعار ”املتعة في القيادة“.
وانطلقـــت بـــي إم دبليـــو فـــي تصنيـــع 
السيارات رباعية الدفع املخصصة للقيادة في 
املدن، كما أنتجت مناذج متعددة من السيارات 
الصغيـــرة. كذلـــك كانـــت رائدة فـــي تصنيع 
ســـيارات كهربائية مع طرازهـــا ”بي إم دبليو 
أي 3“ للمركبـــات العاملة حصـــرا على الطاقة 

الكهربائية.
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أخطاء السيارات ذاتية القيادة تزيدها قوة
[ قيادة المركبة أوتوماتكيا أكثر أمانا من الجلوس خلف المقود [ سيارة غوغل ذاتية القيادة ال ترتكب أخطاء البشر

 الموديالت الرياضية متعددة األغراض تكتسح معرض جنيف

بي إم دبليو تهدي مئويتها سيارة جديدة

} واشــنطن - أعلنت شـــركة غوغـــل، مؤخرا، 
مسؤولية إحدى ســـياراتها ذاتية القيادة عن 
التصادم بحافلة الشـــهر املاضـــي، مؤكدة أن 

احلادث لم يسفر عن إصابات.
ولبحـــث أســـباب احلادث ســـتلتقي إدارة 
املركبـــات بواليـــة كاليفورنيـــا األميركيـــة مع 
املســـؤولني عن صناعة الســـيارات في شركة 

غوغل.
واســـتبقت غوغل هذا االجتمـــاع بتوجيه 
النقـــد إلدارة املركبات التـــي تصر على فرض 
قيـــود جديدة على الســـيارات ذاتيـــة القيادة 
واملتمثلـــة في حمل الســـائق لرخصـــة كاملة، 
وهو إجراء اعتبرته شركة التكنولوجيا رفضا 

صريحـــا للســـيارات اجلديـــدة التـــي تخطط 
لالستغناء عن السائق متاما.

وتصـــر غوغـــل علـــى أن الســـيارة ذاتية 
القيادة أكثر أمانا من الســـيارات العادية التي 
تقاد يدويا، ألنها تلغي اخلطأ البشـــري الذي 
يتسبب في معظم حوادث السير. وتعلل غوغل 
ما تذهـــب إليه بأن ســـياراتها كانت طرفا في 
16 حادثا طفيفا فقط، خالل ســـت ســـنوات من 
التجـــارب، وكان اللوم يقع على البشـــر الذين 

يقودون السيارات األخرى.
وتؤكـــد غوغـــل أن هـــذا احلـــادث هو أول 
حالة ترتكب فيها ســـيارة من أســـطولها خطأ 
وتصطدم بسيارة أخرى، قائلة إن هذا احلادث 
كان فرصة لتعديل برمجيات سياراتها لتفادي 

إخفاقات أخرى في املستقبل.
وشـــرحت غوغل في تقرير لها أن أســـباب 
احلـــادث تتمثل في خطـــأ قائـــد االختبار في 
تقدير املســـافة التي تفصله عن احلافلة، حيث 
اعتقد أنها ســـتبطئ وستســـمح لـــه باملرور، 

لكنها بعد ثالث ثوان اصطدمت به ومن حسن 
احلظ لم يصب أحد.

وكلفت غوغل معهد فرجينيا لوسائل النقل 
التقنيـــة بإجراء دراســـة حول معـــدل حوادث 

السيارات ذاتية القيادة.
وكانـــت النتائج مفاجئة، حيث كشـــفت أن 
معـــدل حوادث الســـيارات ذاتيـــة القيادة أقل 
بكثير مـــن حوادث الســـيارات التقليدية التي 

ميسك السائق مبقودها.
واقتصرت الدراســـة على متابعة أسطول 
غوغـــل من الســـيارات، والذي يضـــم أكثر من 
50 ســـيارة قطعت 1.3 مليـــون ميل في واليتي 

تكساس وكاليفورنيا.
وقالـــت غوغـــل إن الســـيارات اخلاضعـــة 
لالختبـــار ســـجلت 17 حادثـــا مروريـــا خالل 
الستة أشهر األخيرة ولم يكن من بينها حادث 
واحد وقع نتيجة خطأ ارتكبته السيارة ذاتية 
القيـــادة. وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن معدل 
حوادث السيارات العادية التي يقودها سائق 
بلغ 4.2 حادث لكل مليون ميل مقابل 3.2 حادث 
للســـيارات ذاتية القيادة، مؤكـــدة أن معدالت 
حـــوادث الســـيارات التقليدية علـــى مختلف 
مســـتويات شـــدتها كانت أعلى مـــن معدالت 

السيارات ذاتية القيادة.
وتؤكـــد غوغـــل أن معـــدل األعطـــال فـــي 

برمجيات سياراتها ذاتية القيادة يتقلص مع 
تعلم التكنولوجيا من أخطائها وهو ما يقرب 
الشـــركة العمالقـــة من هدفها لطرح ســـيارات 

تستغني فيها عن السائق بالكامل.
ويتوقـــع اخلبـــراء أن الســـيارات ذاتيـــة 
القيـــادة مـــن شـــأنها أن ”تخفـــض احلوادث 
املرورية تخفيضا ملحوظا وأن تســـهل حركة 

السير وتيسر شؤون السائقني اآلخرين“.
ومن املتوقع أن تنتشر هذه السيارات على 
الطرقات قريبا جدا، إذ تنوي فولفو توفير مئة 
منوذج من الســـيارات املســـتقلة للمستهلكني 

اعتبارا من نهاية العام 2017.
واعتبرت احملللة جيســـيكا كالدويل أن 

تكنولوجيا القيادة الذاتية ستنضج 
”بحلول نهاية العقد احلالي“، إال 
أن مسألة ”املســـؤولية هي التي 
ستســـتغرق وقتا أطول“. وأكدت 

كالدويل أن ســـالمة هذه السيارات 
ســـتكون أكبر، فقدرتها على التفاعل 
فـــي حـــال قفز طفـــل علـــى الطريق 

أسرع بكثير من البشر.
روتهـــوف،  ماركـــوس  وشـــرح 
املســـؤول عن قسم السيارات ذاتية 
القيـــادة، في فولفو أن هـــذا النوع 
مـــن املركبات ”مفيد في املدن، خالل 

االزدحام اليومي وعندما يوشـــك الســـائق أن 
يفقد أعصابه“.

وال تنفك شـــركات صناعة الســـيارات في 
العالم مثل فولفو وتيســـال وجنـــرال موتورز 
تتســـابق الســـتقطاب هذه الســـوق، فشـــركة 
نيســـان اليابانية تؤكد أنها ســـتطرح سيارة 
ذاتية القيـــادة على طرقات اليابان الســـريعة 
اعتبـــارا من العـــام 2016. أما شـــركتا هوندا 
فســـتفعالن  وتويوتـــا 

ذلك في العام 2020.

اصطدام إحدى ســــــيارات غوغل ذاتية القيادة بحافلة الشــــــهر املاضي، لم يثن الشــــــركات 
العاملية لصناعة هذا النوع من السيارات عن التسابق نحو توسيع اختبارات هذه املركبات 
ــــــص أعطالها التقنية، ال ســــــيما وأن اخلبراء يصرون على أن الســــــيارة ذاتية القيادة  وتقلي

ستثبت جدارتها في احلد من حوادث املرور مقارنة بالتي يقودها سائق.

◄ ألفا روميو تكشف النقاب 
عن املوديل اجلديد من سيارتها 
”جولييت“ املدمجة. وأوضحت 

الشركة اإليطالية أن املوديل اجلديد 
يطل مبالمح جديدة على شبكة املبرد 
واملصّد األمامي، ويعتمد على سواعد 
محرك ديزل تربو جديد سعة 1.6 لتر 

وبقوة 88 كيلووات/120 حصانا.

◄ فيات توسع من عائلة موديالت 
سيارتها الصالون تيبو، حيث كشفت 

عن موديلني، هاتشباك وكومبي، 
جديدين. وأوضحت الشركة اإليطالية 

أن موديل هاتشباك يبلغ طوله 4.37 
متر، كما تبلغ سعة حمولته 420 

لترا من األمتعة. ويزيد طول موديل 
كومبي مبقدار 20 سنتيمترا إضافية، 
وهو ما يؤهله الستيعاب 520 لترا من 

األمتعة.

◄ فيراري تكشف عن سيارتها ”جي.
اجلديدة التي تعتمد  تي.سي4 لوسو“ 

على محرك سحب طبيعي مكون 
من 12 أسطوانة على شكل حرف 
”في“ سعة 6.3 لتر، يزأر بقوة 507 

كيلووات/690 حصانا، مع عزم دوران 
أقصى 697 نيوتن متر.

◄ رينو تكشف عن اجليل اجلديد من 
وتخطط لطرح  سيارتها ”الفان سكنك“ 

السيارة بحلول نهاية العام اجلاري 
كأول الفان تعمل بنظام الدفع الهجني 

املعتمد على محرك ديزل.

◄ فورد تقدم أقوى موديالت سيارتها 
”فيستا“ حتى اآلن. وأوضحت 

الشركة األميركية أن املوديل يعتمد 
على سواعد محرك تربو رباعي 

األسطوانات سعة 1.6 لتر، يزأر بقوة 
147 كيلووات/200 حصان.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

سيارة تقودني ال أقودها تكنولوجيا حذرة

غوغـــل تصـــر على أن الســـيارة ذاتية القيادة أكثـــر أمانا من الســـيارات العادية، ألنها تلغي الخطأ البشـــري الذي 
يتسبب في معظم حوادث السير.

بي إم دبليو تكشـــف في الذكرى املئوية األولى لتأسيســـها، عن سيارتها {فيجن نكست ١٠٠} االختبارية، والتي 
توضح رؤيتها املستقبلية خالل العقود القادمة.

معدل حوادث السيارات 
العادية لكل مليون 

ميل مقابل 3.2 حادث 
للسيارات ذاتية القيادة

4.2

.  شؤون السائقني اآلخرين
قع أن تنتشر هذه السيارات على
ا جدا، إذ تنوي فولفو توفير مئة
ســـيارات املســـتقلة للمستهلكني

.2017 هاية العام
حملللة جيســـيكا كالدويل أن 

قيادة الذاتية ستنضج 
 العقد احلالي“، إال 
ســـؤولية هي التي 
وقتا أطول“. وأكدت 

ســـالمة هذه السيارات 
ر، فقدرتها على التفاعل 
ز طفـــل علـــى الطريق

من البشر.
روتهـــوف، ماركـــوس 
 قسم السيارات ذاتية 
فولفو أن هـــذا النوع 
””مفيد في املدن، خالل 

اعتبـــارا من العـــام 2016. أما شـــركتا هوندا
فســـتفعالن وتويوتـــا 

.2020 العام ذلك في

“، االثنني، 
ـــها، فـــي
ســـيارتها 
تي توضح 

دمة.
ســـيارتها 
يـــة، الذي 
ومواصلة 
ــرز املقود 
ة السيارة 
”اليف  نية
بإشـــارات 

ســـيارة 
مبثابة 
 أعلى
كرمية
وضح

لقيادة 

ســـؤولية 

االتصـــال مع مســـتخدمي الطريـــق اآلخرين 
ويوضح للسائق املشاة على الطريق من خالل 
إشارات ضوئية مناسبة، بحيث ميكنهم عبور 

الطريق بأمان.
وفي ما يتعلق باختيار اخلامات املستخدمة 
في تصنيع الســـيارة فقد تخلت الشـــركة عن 
اســـتعمال األخشـــاب واجللود إلى حد كبير، 

ليس فقط ملراعاة مفهوم االســـتدامة، ولكن من
أجل إتاحة مســـاحات جديـــدة لتصميم هيكل

السيارة.
وعلى الرغم من أن هذه السيارة االختبارية
تكشـــف املالمح املســـتقبلية ملوديـــالت بي إم
دبليو، إال أن الشركة لم تفصح عن أي بيانات

بخصوص نظام دفعها.
وقامـــت أيضـــا كل مـــن شـــركتي مينـــي
ورولـــز رويـــس بكشـــف النقـــاب عن
رؤيتيهما املســـتقبليتني خالل

العـــام اجلا
األم بعيدها
جل م

أيضا مناس
كمصنعـــة حمل
املتخصص

غرونـــرت، ”
حاليـــا، أي
األنشطة الت
وتصنع
ودراجـــات
إضافة إلى
ومركبـــات
سلسلة جنا
معتمدة شع
وانطلقــ
السيارات ر
املدن، كما أن
الصغيـــرة.
ســـيارات ك
للمرك أي 3“
الكهربائية.

كيا تخطف األنظار بسيارتها نيرو 
التي ال تستطيع أن تسير بمحركها 

الكهربائي سوى بعض األمتار



}  لنــدن – حـــذر املديـــر العام لهيئـــة اإلذاعة 
البريطانيـــة تونـــي هـــول من نيـــة احلكومة 
التدخل في عمل املؤسســـة العريقـــة، معتبرا 

أنها خطوة إللغاء استقالليتها.
وقال هول إن ”االقتراحات مبنح احلكومة 
البريطانية احلق بالتدخل في عمل املؤسســـة 
من شـــأنها وضع بي بي سي في خانة تصنف 

فيها بأنها مؤسسة إعالمية تابعة للدولة“.
وتتعلق حتذيرات هول بتقرير عن دراســـة 
مســـتقلة حول كيفية إدارة بي بي سي، والتي 
اقترحت اســـتبدال مجلـــس أمنائها مبجلس 
إدارة. ودعـــت إلـــى تعيـــني نصـــف أعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة من قبل وزارة اإلعالم والثقافة 

والرياضة.
ويوصي التقرير املستقل الذي أعده السير 
ديفيد كليمنتي بتحويل الرقابة في بي بي سي 

إلى املجلس املشـــرف على مضمون كّل ما يبّث 
في اإلذاعـــات والتلفزيونات التجارية العاملة 

في بريطانيا (أوفكوم).
ويقول اللورد هـــول إنه يرحب بفكرة معد 
التقرير ســـير ديفيد، إال أنه ســـيحدد مخاوفه 
حـــول خطـــط لتعيـــني رئيس مجلـــس اإلدارة 
ونائبه وأربعة من املديرين غير التنفيذيني من 
قبل وزارة اإلعالم والثقافـــة والرياضة، وذلك 
في الكلمة التي من املقرر أن  يلقيها في مؤمتر 

اإلعالن واالتصاالت لعام 2016.
وذكر سير ديفيد أن ”اقتراحاته تعني بأن 
نصف مجلس اإلدارة أو أكثر من نصفه بقليل 

سيعني بطريقة مستقلة“، 
وأضـــاف أنه ”بعد إصدار قـــرار تعيينهم، 
على جميع املدراء العمل مبا يخدم مصلحة بي 
بي سي ودعم استقاللية املؤسسة التحريرية“. 

وأوضح سير ديفيد أن تصريحات اللورد هول 
فـــي املؤمتر ســـتتطرق إلى أن ”هـــذا املجلس 
الوحـــدوي -بعكس مجلس األمناء- ســـيحدد 
اخلـــط التحريـــري لهيئة اإلذاعـــة البريطانية 

بأكملها“.
كمـــا أنـــه مـــن املتوقـــع أن يشـــير إلى أن 
”املجلس ســـيتخذ قرارات رئيسية بخصوص 
البرامج وخدمات املؤسســـة، وســـيعمل معي 
كمديـــر عام لبي بي ســـي علـــى كيفية تطبيق 

اإلعالم املستقل“.
وأعرب أن اللورد هول سيشـــير إلى أنه ”ال 
يشـــعر بأن هذه القضايا يجب أن ُينظر إليها 
من قبل أعضاء مجلس معني من قبل احلكومة 
البريطانية، إذ أن بي بي ســـي هي واحدة من 
أعرق املؤسســـات اإلعالمية في العالم وليست 

وسيلة إعالمية تابعة للدولة“.

ويضيف هول ”عندما يتعلق األمر بتعيني 
أعضاء في مجلس وحدوي جديد، فإن املجلس 
التحريري في بي بي ســـي، ســـيجادل بشـــأن 
شـــفافية واســـتقاللية هذه العمليـــة التي تتم 

حتت جناح احلكومة“.
وُيجرى النظر في تقرير سير ديفيد من قبل 
وزير الدولة للثقافة واإلعالم والرياضة، جون 
ويتينـــغ ديل، الذي وضـــع مقترحات احلكومة 

املرتقبة مليثاق بي بي سي املستقبلي.

} برشــلونة – أصبـــح الهاتـــف الذكي أشـــبه 
مبحطـــة تلفزيونية أو صحيفة متنقلة، تصنع 
خطابها باســـتقاللية كاملـــة وخاضعة ألهواء 
مالك الهاتف، الذي غير صناعة اإلعالم، وبات 
مشـــروع مؤسســـة إعالمية، أحد أهـــم ركائزه 

صناعة اإلعالن.
وانطالقا مـــن هذه الفكرة، نظم األســـبوع 
املاضـــي املؤمتـــر العاملـــي للهواتـــف النقالة 
في مدينة برشـــلونة األســـبانية، حتت شعار 
”املوبايل في كل شـــيء“، مبشـــاركة املئات من 
الشركات ووســـائل اإلعالم، وحضور أكثر من 
100 ألـــف وفد مـــن 204 دول، حيث قامت 2.200 

شركة بعرض منتجاتها.
وكان اجلمهـــور ينتظـــر قبل عقـــد املؤمتر 
أن يكون موضـــوع الواقع االفتراضي، احملور 
الرئيســـي  للنقاش، بينما كان يأمل الكثيرون، 
تســـليط الضوء علـــى املوضوعات الســـاخنة 
مثل منع اإلعالنات العشوائية أثناء التصفح، 
و“اإلنترنت يشمل كل شيء“ و“أمن البيانات“.

ووجد أوسني لونيي، مدير تطوير السوق 
في شـــركة أوبن ماركت، أن اإلعالن الرئيســـي 
في املؤمتر كان إعالن الرئيس التنفيذي لشركة 
فيســـبوك مارك زوكربيرغ، عن مشروع البنية 
التحتية لالتصاالت اخلاص بفيســـبوك، وهو 
احتاد شركات يضم مزودي خدمات االتصاالت 
والباعة الذين من شأنهم أن يعملوا إلى جانب 
فيســـبوك جلعل التقنيات الالســـلكية متاحة 
خـــارج مركـــز البيانات. وهو مـــا يعتبر نقطة 
حتول فـــي التعميم العاملي لشـــبكة اإلنترنت 

اخلاصة باجلواالت واألجهزة املتصلة.
أملح املشـــاركون فـــي املؤمتر إلـــى األمور 
التي ســـتطرأ على مســـتقبل الهواتف الذكية، 

بعـــد اإلعـــالن عـــن االتفاقيـــات حول شـــبكة 
الهاتف اجلـــوال في ظـــل تكنولوجيا تعطيل 
اإلعالنات التي تعتمدها شركة شاين، وهو ما 
يفرض على الشركات ذات العالمات التجارية 
املشهورة أن تكون أكثر دقة في التسويق عبر 
الهاتف اجلوال. فاستراتيجية ”نشر اإلعالنات 
بشكل عشوائي، والرغبة في أن تصل إلى أكبر 
عدد من املســـتهلكني“، قد تخطـــئ أهدافها في 

عالم الهواتف اجلوالة.
وكانت مسؤولة قســـم التطوير في تويتر، 
برينـــدا أوكونيل قد أدلـــت بتصريحات مثيرة 
حول اعتماد الرقم التسلسلي للهاتف اجلوال 
مع سياســـة األمان التي تعتمـــد على عاملني 
للمصادقـــة (2 أف.إيـــه) كبديل لكلمـــة املرور 

للبريد اإللكتروني.
وركـــزت العديد من الشـــركات املشـــاركة، 
اهتمامها على االعتراف بأهمية توفير جتربة 
أفضـــل للزبائن الذيـــن يســـتخدمون الهاتف 
اجلوال اخلاص بالبلدان املتقدمة، بحســـب ما 

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.
وقال جونيور ليتل، الرئيس العاملي لقسم 
االبتكار، في شـــركة ”كارات“، حـــول فعاليات 
املؤمتـــر، ”إن تركيـــز املتخصصـــني في مجال 
التسويق واإلعالن، كان على موضوعي الواقع 
االفتراضي واملراســـلة، اللذيـــن دافعت عنهما 

فيسبوك في أكثر من حدث أو نقاش عاملي“.
وأضـــاف ليتل ”فـــي الواقع، مـــن الصعب 
جتاهـــل حضور فيســـبوك في املؤمتـــر، فمن 
األشـــياء الرئيســـية التـــي ال ميكن نســـيانها 
تواجـــد مارك زوكربيرغ في القاعة الرئيســـية 
للفعاليات، واحلفالت ومـــآدب الغداء، وأيضا 
ال ميكن نســـيان املشـــاركة في جتربة ’الواقع 
االفتراضي‘ املســـلية التي أجرتها سامسونغ. 
ومن املثيـــر لالهتمام أيضا الضجة التي متت 
إثارتهـــا حول الواقـــع االفتراضـــي وتقنيات 
املراسلة خالل املناقشات حول ميزات املنتجات 
وبدء طرحها في السوق. وبعد التفكير، توصل 
اجلميع إلى أن عام 2016 ســـيكون عام حتويل 
الرســـائل التســـويقية واألفـــكار الدعائية إلى 

نشاط جتاري“.

بـــدوره رأى نيـــك هـــاالس رئيـــس قســـم 
املميـــزات في بوترســـكوب، أنه رغم انتشـــار 
النشـــرات التوضيحيـــة اخلاصـــة باجلهـــاز 
احملمول اجلديد وما رافقه من جنون وســـائل 
اإلعالم حـــول الواقع االفتراضـــي، إال أنه في 
الواقع كان لتطور تقنيات ”إنترنت األشـــياء“ 
احلضـــور األبرز فـــي مؤمتر هـــذا العام الذي 

استمر باستخدام ”اإلعالنات خارج املنزل“ .
ومتيـــزت موجـــة التغيير بكونهـــا واعدة 
بالنســـبة إلى جميع املعنيني بالنظام البيئي-
التكنولوجي اخلاص مبجال اإلعالنات خارج 
املنـــزل. وسنشـــهد املزيـــد مـــن التعـــاون بني 
احلمالت للعالم الرقمي وهواتف النقالة، على 
حد ســـواء باعتبار أن هـــذه التقنيات مبثابة 
شبكة اإلرشاد ومنبر إليصال رسائل شخصية 

ديناميكية إلى املستهلكني.
وأضاف هاالس، أنه ســـيتم متكني املعلنني 
من التفاعل بشـــكل أفضل مع املســـتهلكني من 

خـــالل التعامل معهـــم عبر أجهزة إرشـــادات 
للتعـــرف على الصـــور واقتـــران األجهزة مع 
بعضها. هذا وســـتمتد التقنيـــات إلى التحكم 
في عالقات الزبائن والدفوعات، مثل توســـيع 
شـــركة ”فيزا“  في برنامجهـــا ”ريدي“، ورمبا 
قـــد متتد إلى حركة املركبات لتكون قادرة على 

التواصل مع بعضها البعض.
من جهته قال بن ريكارد، الشريك في القسم 
الرقمي ورئيس قســـم الهواتـــف احملمولة في 
غلوبال سوليوشـــن، ”ما زلنا نترقب مساهمة 
’الواقع االفتراضـــي‘ في مجال اإلعالنات. وفي 
الوقـــت الذي شـــكل فيه حضوره أمـــرا ملفتا 
لالنتباه فـــي املؤمتر، فقد جرب املســـتهلكون 
العديـــد من النماذج التجريبيـــة التي ما زالت 
بحاجـــة إلى التطوير. ومتيـــزت هذه النماذج 
بأنهـــا غيـــر مكلفة ماديـــا وتتطلب مســـاحة 
دقيقـــة، لذا فإنها ليســـت مثالية لالســـتخدام 
املنزلـــي، إال أنهـــا ســـتكون ممتازة بالنســـبة 

إلـــى املنشـــآت التجريبيـــة. وأكد ريـــكارد أن 
حضور الواقع االفتراضي هيمن على فعاليات 
املؤمتـــر العاملي للهواتف النقالـــة لعام 2016، 
مع اســـتخدام الشـــركات ألســـاليب كثيرة في 
العـــروض واإلعالنات واملوجهـــة خاصة إلى 
الفئة الراقية، حيث من املمكن شـــراء اخلوذة 
والســـماعة املخصصتـــني من شـــركة ”أيتش.
مببلغ يقـــدر بـــني 599 دوالرا و799  تي.ســـي“ 
دوالرا. كل مـــا يحتاجـــه األمـــر هـــو أن تكون 
األجهـــزة مربوطة إلى كمبيوتر ذي مواصفات 
عالية جدا يسمح للمســـتخدمني بالتفاعل مع 

محيطهم االفتراضي.
ومت عـــرض تقنيـــة جيـــر فـــي.آر التابعة 
لسامسونغ، التي تقدم مجانا مع ميزة األوامر 
املســـبقة فـــي هاتـــف غاالكســـي أس7، وهي 
متّكن املســـتخدم من التحكـــم بالصورة التي 
أمامـــه دون أن يســـتطيع التفاعـــل مع املجال 

االفتراضي حوله.
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ميديا

أخبار العالم على هاتفك

تركز شركات اإلنترنت ومؤسســــــات اإلعالم اهتمامها على الهواتف الذكية، واستغاللها 
فــــــي مجال الرســــــائل الدعائية وصناعة اإلعالنات للوصول إلى أكبر شــــــريحة ممكنة من 

املستخدمني، بعد أن سحب البساط من وسائل اإلعالم التقليدية.

بي بي سي قلقة من إجراءات حكومية تمس استقالليتها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت وكالة األنباء التركية، 
جيهان، في بيان إن السلطات 

التركية فرضت الوصاية القضائية 
عليها، وستعني وصيا قضائيا 
عليها بناء على طلب من ممثل 

للنائب العام، وذلك بعد أيام من 
اتخاذ نفس اخلطوة مع صحيفة 

”زمان“ أوسع الصحف التركية 
انتشارا.

◄ كشفت تقارير للبرملان اإليطالي 
بأن 2060 صحافيا بإيطاليا هددتهم 
شبكات املافيا بني 2006 و2015، كما 
تعرض 421 صحافيا حلوادث عنف، 

وميارس نحو 30 صحافيا عملهم 
بصحبة أفراد حراسة، بحسب ما 

ذكرت صحيفة ”ال راثون“ األسبانية.

◄ قال سليمان باج رئيس حترير 
صحيفة ”زمان أملانيا“ إن صحيفة 

”زمان“ أوسع الصحف انتشارا 
في تركيا تعتزم مواصلة النشر 

كصحيفة يومية معارضة في أملانيا 
بعد سيطرة احلكومة عليها داخل 

تركيا.

◄ توفيت اإلعالمية املغربية مليكة 
مالك، مساء اإلثنني، باملستشفى 

العسكري بالرباط، بعد صراع مع 
املرض، وتعد مالك من أبرز الوجوه 

اإلعالمية باملغرب، حيث اشتهرت 
بتقدميها لبرنامج ”في الواجهة“ 

على القناة الثانية في نهاية 
التسعينات وبداية األلفية اجلديدة.

◄ أعلن املذيع األميركي جيمي 
كيميل أنه سيقدم حفل توزيع 

جوائز إميي التلفزيونية هذا العام. 
وكان كيميل قد قدم حفل توزيع 
جوائز إميي عام 2012. وقال في 
بيان لوسائل اإلعالم األميركية 

”أشعر باحلماس لتقدمي حفل 
جوائز إميي مرة أخرى.. لدي شعور 

أنني سوف أكون رائعا“.

باختصار

[ 2016 عام تحويل األفكار الدعائية إلى نشاط تجاري [ المعلنون يركزون على تطوير مجال اإلعالنات خارج المنزل
الهواتف الذكية مشاريع رائدة في صناعة اإلعالنات

اإلعالنـــات  نشـــر  اســـتراتيجية 

عشـــوائيا، والرغبة فـــي الوصول 

إلى أكبر عدد من املســـتهلكني 

قد تخطئ أهدافها

◄

«ما تواجهه املنطقة من تحديات أمنية واقتصادية وتزايد مخاطر التطرف، يفرض مسؤولية 

مضاعفة في ضرورة تفعيل دور اإلعالم الخليجي لحماية أمن واستقرار دول املجلس». 

علي محمد الرميحي
وزير اإلعالم البحريني

بنى على ذلك من 
ُ
«ال يوجـــد أي مجتمـــع، صحيح البنية، ال يقـــوم على إيصال معلومة دقيقة، ومـــا ي

مواقف سياسية ال عالقة لإلعالمي به، كل حر في بناء رأيه ومواقفه في الحياة».

يسري فودة
إعالمي مصري

} الصحافي المصري خالد الشامي وصف 
جانبا مما يجري في اإلعالم المصري 

وخاصة على شاشات بعض الفضائيات بأنه 
بلطجة إعالمية، منطلقا من ردود الفعل على 

سلوك صاحب قناة تلفزيونية جعل منها 
منبرا لطروحات استفزت الشعب المصري 

الذي مازال يتمسك بموقفه الرافض للتطبيع 
مع إسرائيل، رغم مرور ثمانية وثالثين عاما 

على توقيع اتفاقية ”كامب ديفيد“، ويؤكد 
الصحافي أن الشارع المصري رحب بإسقاط 

العضوية عن ذلك الشخص ومن ثم غلق 
قناته التلفزيونية المثيرة للجدل وعرضها 

للبيع. 
 وهذا يقودنا إلى التطرق إلى ظاهرة إعالمية 

تزداد انتشارا على امتداد الوطن العربي 
أال وهي اعتقاد بعض مقدمي البرامج أن 
حرية التعبير تعني الكشف عن المستور 

وإطالق العنان للتجريح بطرح األسئلة 
المحرجة ونشر الغسيل الوسخ وتضخيم 

التهم والمزاعم التي تطال الشرف واألعراض 
والتباهي بأن مقدم البرنامج يعرف أكثر 

مما يعرف المشاهدون، وهي ظاهرة واسعة 

االنتشار وصفها صاحبنا بممارسات 
البلطجة اإلعالمية.

إن أمثال أولئك اإلعالميين يتحصنون 
وراء شعارات حرية التعبير والنشر، 

ويتباهون بطروحاتهم الفجة وجرأتهم على 
القول بينما هم يمارسون جرائم إعالمية 
”هجومية“ وسط تشجيع بعض القنوات، 

باعتبار أن مثل تلك البرامج تؤدي إلى 
زيادة نسب المشاهدة والشهرة واإلعالنات 

واألرباح، وهذا النهج جعل من اإلعالم 
وسيلة متاحة لالبتزاز السياسي والمالي، 
باستهداف سياسيين ورجال أعمال وتجار 

بالتلويح بفضائح مالية أو جنسية  ال تطمر 
تفاصيلها إال بـ“فدية”.

وبرزت مؤخرا ظاهرة الحرب بين 
اإلعالميين أنفسهم .. وتروى مثال في 

مصر تفاصيل الحرب األخيرة بين صاحب 
الفضائية وعدد من خصومه المحسوبين 

على اإلعالم، مهددا باقتحام األستوديو اآلخر 
بصحبة بعض البلطجية، بعدها انتقلوا إلى 
تبادل التهم والفضائح والكشف عما سموه 

”التاريخ األسود للشخص اآلخر“ من فضائح 
جنسية إلى فساد واحتياالت! ومؤخرا صدر 

في القاهرة حكم قضائي بحبس مذيعة 
لقيامها بنشر صور عارية إلحدى ضحايا 

التحرش الجنسي في الوسط اإلعالمي، ومن 

الواضح أن نشر تلك الصور ال هدف له سوى 
التشهير والشغب واإلساءة.

وتتكرر في العراق أخبار القضايا التي 
يرفعها مسؤولون ضد اإلعالميين بتهم 

تتعلق بالسب والقذف والتشهير ومزاعم 
غير أخالقية، وساهم فيسبوك ليكون ميدانا 
لمن هب ودب لنشر ما يسيء للغير، وتتكرر 

التهم التي ينشرها إعالميون وصحافيون 
في العراق ضد بعضهم البعض تتعلق 

بماضي األشخاص على نمط أن فالنا كان 
من أبواق النظام السابق أو أنه كان نشطا 

في أجهزته اإلعالمية أو الثقافية أو أنه كان 
مقربا من بعض رموزه! ويدهشك ذلك الجهد 
الذي يبذله البعض في التنقيب في الصحف 

والمجالت القديمة ليكتشفوا نصا شعريا 
أو مقالة لزميل لهم نشره قبل سنين وسنين 

يتحدث فيه إيجابيا عن شأن من شؤون 
النظام السابق أو يمتدح فيه رمزا من رموزه 

قبل االحتالل …. وقد يجد صورة قديمة 
تجمع هذا اإلعالمي أو األديب بذاك الشخص 

المسؤول في مناسبة عامة أو خاصة، ربما 
عن طريق الصدفة يومها.

وبالنتيجة يتعلق األمر بأخالقيات اإلعالم 
وبتلك القيم المهنية التي تدرس في كليات 

الصحافة وفي مقدمتها  قضية التالعب 
باألخبار بأساليب خفية قد تحدث عمًدا أو 

دون قصد، والتالعب هذا ال يقتصر على 
األخبار السياسية العامة بل قد يشمل حتى 

األخبار الشخصية في قضايا حساسة يسبب 
نشرها ضررا حتى لو كانت حقيقية. وتعتبر 
تعديا على الخصوصية الفردية لشخصيات 

عامة أو خاصة، وال يبرر نشرها التمترس 
وراء مبدأ حرية التعبير.

ونعرف أنه حتى في التقارير المصورة 
هنالك التزامات أخالقية مثال في تغطية 
الحروب والكوارث بأال يتم عرض ما قد 

يمثل صدمة لمشاعر الجمهور ومنها تصوير 
العنف والجنس، ويحدث التجاوز على القيم 
األخالقية المجتمعية باالبتعاد عن المعايير 

العامة حتى في بعض البرامج الترفيهية 
التي تعتمد على الحوار ”الجريء“ مع بعض 
الفنانات ألغراض ترفيهية واستخدام األلفاظ 

النابية بهدف اإلثارة وصدم الجمهور.
تهتم أخالقيات اإلعالم بقضايا حرية 

التعبير والقيم الجمالية (التذوق)، 
والصحافة هي أحد األوصياء األساسيين 

في المجتمعات الديمقراطية على الحريات 
والحقوق والواجبات المجتمعية المتباينة، 
وتنشأ المشكالت األخالقية عندما تتعارض 

أهداف استخدام اإلعالم  لزيادة القيمة 
الترفيهية للمحتوى وتحقيق النجاح 

والشهرة والغرور بالتميز المفتعل.

ممارسات البلطجة اإلعالمية

فيصل الياسري

قريب.. بعيد

توني هول:

تدخل الحكومة في بي بي سي  

سيصنفها مؤسسة إعالمية 

تابعة للدولة



امتـــدح مســـؤولون في مركز  } واشــنطن – 
ســـاميون فايســـنتال شـــركة تويتر لتكثيف 
جهودهـــا ملنع تنظيـــم داعش من اســـتخدام 
موقعهـــا كمنصة لتجنيد مقاتلـــني والترويج 

ألفكاره املتشددة.
ــــــاب الــرقــمــي  وأعـــطـــى مـــشـــروع اإلره
غير  مؤسسة  وهو  للمركز  التابع  والكراهية 
تقريره  في  جدا“  ”جيد  تقدير  تويتر  ربحية 
عن جهود شركات الشبكة االجتماعية ملكافحة 
النشاط اإللكتروني جلماعات متشددة منها ما 

يعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية.
واعتمد التنظيم املتشـــدد منذ وقت طويل 
علـــى تويتـــر لتجنيـــد مقاتلني ونشـــر فكره 
املتعصـــب بـــني أتباعـــه اجلـــدد. وكان مركز 
ساميون فايسنتال املدافع عن حقوق اإلنسان 
من أشـــد منتقدي استراتيجية تويتر حملاربة 

هذه األنشطة.
وخفـــف بعض املنتقدين مـــن موقفهم منذ 
ديســـمبر املاضي حني أعـــاد املوقع النظر في 
سياســـته الرقابية وأعلن صراحـــة أنه حظر 
”ميـــول الكراهيـــة“ التي حتض علـــى العنف 
ضد جماعات بعينها وأنه ســـيحذف احملتوى 

املسيء.
وكان الباحثون، فـــي برنامج عن التطرف 
في جامعة جورج واشـــنطن، قد ذكروا الشهر 
املاضـــي أن قدرة التنظيم علـــى الوصول إلى 
أتباعه باللغـــة اإلنكليزية قـــد تراجعت العام 
املاضي بســـبب احلملة التي قامت بها شركة 
تويتـــر ضـــد جيش مـــن خبـــراء التنظيم في 

العالم الرقمي.
يذكـــر أن جماعـــة تطلـــق علـــى نفســـها 
”جيـــش أبناء اخلالفة“ التـــي يعتقد بأنها من 
اجلماعـــات املوالية لداعش بثـــت فيديو على 
شبكة اإلنترنت الشـــهر املاضي اعتبر مبثابة 
إعـــالن حرب علـــى موقعي فيســـبوك وتويتر 
ورئيســـيهما، مارك زوكيربرغ وجاك دورسي. 
وتضمـــن الفيديـــو صـــورا للرجلـــني كهدفني 

للتصفية بالرصاص.
وهذه هـــي املرة األولى التـــي يتلقى فيها 
مؤسس فيســـبوك تهديدا يستهدفه شخصيا 
مبثـــل هذه الصورة، أما رئيس شـــركة تويتر 
فقد تلقى تهديدا مباشرا من أنصار داعش في 
مارس مـــن العام املاضي جاء فيـــه أن ”رقاب 
جميـــع موظفي تويتر أصبحت هدفا رســـميا 

جلنود داعش وأنصاره“.
وقالـــت اجلماعـــة حينها إن دورســـي هو 
الـــذي بدأ احلرب ضد التنظيم بإغالقه لآلالف 

من حسابات اجلهاديني على املوقع.
وكان تويتـــر قد أعلن عـــن إيقاف ١٢٥ ألف 
حســـاب تهـــدد أو تؤيد اإلرهاب في األشـــهر 

األخيرة من ٢٠١٤ واألولى من ٢٠١٥.
وبينـــت الشـــركة أن أغلـــب احلســـابات 
املوقوفـــة كانـــت متعاونة أو داعمـــة لتنظيم 
داعـــش، لنشـــر دعايات التنظيم واســـتقطاب 

مجندين جدد“.

} سيول – يدافع مساء األربعاء في العاصمة 
الكورية اجلنوبية ســــيول لي ســــي دول، (٣٣ 
عاما)، وهــــو بطل لعبة ”غو“ GO اآلســــيوية 

القدمية عن عبقرية اإلنسان.
وســــيجلس على اجلانب اآلخر مــــن الطاولة 
ألفاغــــو“، وهــــو نظام   – Alphago” اخلصــــم
البرمجــــة الذي أعدته شــــركة ”ديــــب مايند – 

DeepMind“ التابعة لشركة غوغل.
 ويعتمد مشــــروع الشــــركة علــــى تكنولوجيا 
تعــــرف بـ“التعليم العميــــق“، وأصبح النظام 
فــــي أكتوبر املاضــــي أول آلة تهــــزم ”هوي“ 
الالعب احملترف البشــــري للعبــــة غو، وبطل 
أوروبــــا، حيث أثبتت تلك املبــــاراة أن ألفاغو 
بإمكانه أن ينافس األفضل، وهذا سوف ُيظهر 
ما إذا كان ”األفضل“ مضطرا للتخلي عن ذلك 
اللقب. حســــب ما جاء في صحيفة الغارديان 

البريطانية االثنني.
وقال البطــــل العاملي ”أعلم أن تكنولوجيا 
الــــذكاء االصطناعي التي طورها موقع غوغل 
قويــــة وفــــي تطور مســــتمر، لكنــــي واثق من 

الفوز، على األقل هذه املرة“.
لي، الــــذي ُيصنف من بني أفضل ٣ العبني 
علــــى قيد احليــــاة، كان قد أصبــــح بطل لعبة 
”غو“ في سن الثانية عشــــرة، وعلى الرغم من 
ذلك فقد فاز ألفاغــــو بتلك املباراة، األولى من 
نوعهــــا، في أقل من ٢١ أســــبوعا، فالكمبيوتر 
بالفعــــل قد لعب من مباريات غو أكثر ما يأمل 
لــــي أن يلعــــب إن ظل على قيــــد احلياة حتى 

بلوغ سن املئة.
فــــي املؤمتــــر الصحافي حــــول تفاصيل 
املباراة، االثنني، أبدى لي ثقته قائال حلشــــود 
املتواجدين مع ابتســــامة خجولــــة ”ال أعتقد 
بأنها ســــتكون مباراة متقاربة جدا، أعتقد أن 
النتيجة ستكون لصاحلي ٥-٠، أو رمبا ٤-١“.
ديب ماينــــد تعتقد خالف ذلك، فالشــــركة 
التي تأسســــت على يد دمييس هاســــابيس، 
وهو بريطاني (٣٩ عاما) أسس شركة أبحاث 
الــــذكاء االصطناعــــي (AI) بعد نيل شــــهادة 
الدكتوراه فــــي علم األعصاب، وتطوير ألعاب 

الفيديــــو الرائجــــة، واحلصــــول علــــى درجة 
املاجستير في الشــــطرجن، يقول بشأن فرص 
الفـــــوز في مبــــاراة األربعــــاء إنها ســــتكون 

متساوية.
والواضح أن أحدهــــم على خطأ. فإما لي 
أســــاء تقدير فرصته ضد ســــاللة جديدة من 
الذكاء االصطناعي، أو أن دمييس والشــــركة 
مــــازاال ال يفهمان متامــــا قوة الالعــــب الذي 
يقفان ضده؛ ولكن اجلواب عن هذا ســــيتضح 
على مدار ٥ مباريات خالل أسبوع، وستكون 
له انعكاســــات تصل إلى ما هو أبعد من لعبة 

غو.
يذكــــر أن لعبة غو وصفــــت بأنها واحدة 
مــــن أكثــــر األلعاب املعقــــدة في العالــــم، وقد 
نشأت في الصني قبل ٢٥٠٠ عام وتشتمل على 
إثنني من الالعبني وهــــي من أصعب األلعاب 
علــــى الكمبيوتــــر نســــبة للعدد غيــــر احملدد 

لالحتماالت.
البرامــــج  التكنولوجيــــا  هــــذه  ومتكــــن 
الرقميــــة  واألدوات  واملواقــــع  املعلوماتيــــة 
املختلفــــة من التعرف على الصور واألصوات 
املعانــــي  وفهــــم  الطبيعيــــة  اللغــــات  وفهــــم 

واستباق األفكار. 
ومــــن خــــالل مجموعة هائلة مــــن حركات 
أمهــــر الالعبني -حيث يضع العبان بالتناوب 
احلجارة السوداء والبيضاء على التقاطعات 

الشــــاغرة، تصل إلــــى ٣٠ مليــــون حركة دّرب 
املطورون الالعب االفتراضــــي على أن يلعب 
غــــو بنفســــه، وضد نفســــه ما ســــمح بإنتاج 
مجموعة جديدة من احلركات ميكن تخزينها 
في ما بعد فــــي ذاكرة البرنامــــج املعلوماتي 
ليضاهي أبطال  الالعب االفتراضي ”ألفاغو“ 

اللعبة.
وبنظرة ســــطحية تبدو لعبة غو بســــيطة 
مقارنة بلعبة الشطرجن التي ميكن لتطبيقها 
على الكمبيوتر أن يعتمد على نســــخة ُمعّدلة 
من نفس التكتيك. فتلك األجهزة، والتي تشمل 
ديــــب بلــــو Deep Blue – الكمبيوتر الذي ُأِعد 
من ِقبــــل IBM، وهــــزم بطل الشــــطرجن غاري 
كاســــباروف عام ١٩٩٧ – ُمبشرا بحلول عصر 
هيمنة أجهزة الكمبيوتر في لعبة الشــــطرجن 
– يعتمد على احلســــاب ثم احلكــــم على قيمة 

األعداد الكبيرة من التحركات احملتملة.
وديــــب بلو، على ســــبيل املثــــال، بإمكانه 
تقييــــم ٢٠٠ مليون مــــن التحــــركات احملتملة 
فــــي الثانية، فتلــــك اآلالت تلعــــب بالنظر إلى 
املُستقبل، لتختار مواضع احلركات التي من 
شــــأنها أن تضع الالعبني في موقع أقوى، ثم 

يلعبونها خطوة بخطوة.
يذكــــر أن املبــــاراة ســــتبث علــــى الهواء 
مباشــــرة عبر قناة ديب ماينــــد على يوتيوب 
كمــــا يتم بثها عبر آســــيا من خــــالل تلفزيون 

”بادوك“ لكوريا اجلنوبية.
ومن املتوقع أن يتابع العالم هذه املسابقة 
ألنــــه إذا متكنت اآللة من التغلب على البشــــر 
ســــيكون هــــذا مبثابــــة قفــــزة كبيــــرة أخرى 

لتقنيات الذكاء االصطناعي.
وســــيحصل لــــي علــــى مليــــون دوالر في 
حال فوزه في املواجهة، بينما ســــيتم التبرع 
باملكافــــأة املاليــــة إلى منظمــــة األمم املتحدة 
للطفولة (اليونســــيف) واملؤسسات اخليرية 
اخلاصة بالتعليم ولعبة غو في حال انتصار 

”ألفاغو“.
وقــــال مراقبون إن  برنامــــج ألفاغو تعلم 
نحو مليون من تســــجيالت اللعبة في أقل من 
شهر، والتي يستغرق الشخص العادي ١٠٠٠ 

عام لتعلمها.
فيمــــا يقول كيونغ جاي ســــونغ، أســــتاذ 
هندســــة الدمــــاغ فــــي معهــــد كوريــــا املتقدم 
للعلوم والتكنولوجيــــا (KAIST) ”في حني أن 
ألفاغــــو ممتاز في صنع اســــتراتيجيات على 
املدى القصير يفتقــــر إلى املهارات في اتخاذ 
القرارات بشــــأن اخلطــــوات املقبلة“، مرجحا 

حظوظ لي في الفوز.
ومــــع ذلك قال بعض اخلبراء إنه حتى في 
حــــال فوز لي فإن تفوق اجلنس البشــــري لن 

يستمر لفترة طويلة.
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@alarabonline
ــــــع العالم اليوم منافســــــة تاريخية في  يتاب
لعبة غو القدمية بني بشــــــري، يصنف من 
ــــــة العبني على قيد احلياة،  بني أفضل ثالث
و“آلة“ طورتها شــــــركة غوغــــــل تعتمد على 
ــــــذكاء االصطناعي تقول إنها  تكنولوجيا ال

قد تتغلب على البشر في هذه اللعبة.

داعش تختفي  عبقرية البشر على المحك: منافسة تاريخية بين إنسان وآلة
وتتقلص على تويتر

كاسباروف.. أول صدمة للذكاء البشري

[ هل ينتقم لي لخسارة كاسباروف أمام الكمبيوتر

كشـــفت شـــركة غوغل عـــن برنامج جديد يســـتطيع تحديد اإلحداثيـــات الجغرافيـــة لألماكن التي التقطـــت فيها صورة معينـــة، اعتمادا علـــى تقنيات الذكاء 
االصطناعي. البرنامج الذي أطلق عليه اســـم PlaNet يســـتخدم شبكات عصبية للتعلم العميق، قادرة على تحليل الصور وتحديد المواقع التي التقطت بها. 

وقام مطورو هذا البرنامج باالعتماد على قاعدة بيانات ضخمة تقدر بـ١٢٦ مليون صورة ألماكن مختلفة في العالم.

تصـــدر هاشـــتاغ #إســـقاط_ } القاهــرة – 
األكثر  الهاشتاغات  قائمة  مرتضى_منصور، 
تداوال على تويتر، في مصر بعد تقدمي النائب 
املصري عالء عبداملنعم مذكرة ملجلس النواب 
ضد مرتضـــى منصور رئيس نـــادي الزمالك، 
طالب فيها بتشكيل جلنة برملانية للتحقيق مع 

النائب وإسقاط عضويته، لفقدانه للثقة.
وســـخر حســـاب محســـوب على مرتضى 

منصور على تويتر:

وكتبت اإلعالمية الكويتية فجر السعيد:

مـــن جانبهم، تفاعل مغردو تويتر مطالبني 
بإســـقاط عضويته بســـبب جتاوزاتـــه. وقال 

مغرد:

يذكـــر أن البرملان املصري أســـقط الشـــهر 
املاضـــي عضوية النائب توفيق عكاشـــة على 
خلفية لقائه مع السفير اإلسرائيلي في مصر.

وكان منصور أبرز الرافضني للقرار.

وكتب معلق على تويتر:

وقال آخر: 

وكان ملعلقني على فيسبوك رأي آخر:

وقالت أخرى:

يذكـــر أن منصور هدد بـ“حرق“ فيســـبوك 
تـــرددت فـــي املوقع  علـــى خلفية ”إشـــاعات“ 
االجتماعـــي فـــي مصر بشـــأن رفـــض رئيس 
مجلس الوزراء شـــريف إسماعيل، مقابلته إثر 

اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
إسقاط منصور: حق أم تصفية حسابات smsm_A_o  AlyaaGad  books_lovers02  

palama708  ghibid  s1almansoori  

DrMagdyalsharif blafrancia  

Mustafa_549  

sherineawahab

ByLasKo  

jamalfayad  

النساء يؤرخن لألحداث بتواريخ 
الندوب في أجسادهن "حني حملت، 

حني وضعت، حني أرضعت"
كأن املرأة تدرك أن جسدها أرض أخرى 

ُيصاغ بني تضاريسها الزمن.

حكمة اليوم:
َترّبوا قبل أن ُترّبوا.

"املتطرفون قد أظهروا أن أكثر
ما يرعبهم هو: فتاة حتمل كتابا.!" 

مالال يوسف #يوم_املرأة_االعاملي.

لن تصِل حلقوقك التي ُسلبت
وأنِت تضيعني الوقت في تصفيف 

الشعر، أو مبالحقة دور "األزياء"
التي جعلت منِك جسدًا يشتهيه

األوغاد، ثوري فقط. #املرأة.

الشرف ليس كلمة مطاطية نستخدمها 
في مكان ونغض الطرف عنها في آخر 
وليس باإلمكان أن يعطى الشرف
إجازة لعشر سنوات أو أن يغلق 

ألغراض الصيانة ثم يظهر.

لكل مجتهد نصيب
 ولكل فاشل واسطة.

أوقفوا شركات الصرافة أو ثبتوا
سعر اجلنيه ٦ أشهر. من يسمع؟

شوية شجاعة وال تستمعوا ملخاوف 
هروب االستثمار.

#مصر

شيرين
فنانة مصرية

حسن نصرالله يتحدث عن التكفيريني 
الوهابيني لكن الزعيم الشيعي خميني 

أفتى في ١٩٨٩ بهدر دم املؤلف
سلمان رشدي ألنه "ملحد لإلسالم"

بسبب رواية كتبها.

"الربيع العربي" أو "الفوضى الهدامة" 
أو "املؤامرة" لم جتلب لهذه األمة

حتى اآلن سوى الدمار ونزف الدماء، 
امتنى ان يفسر لنا احد ما يحدث!!

شدوا الهمة وكسحوا قلوبكم،
كل املؤشرات تقول إن ما حصل

في بنقردان عملية استنزاف/جس 
نبض قبل الهجوم احلقيقي.

#تونس.

باقتراح النائب سامي اجلمّيل إلغاء 
أحكام الزنا، وبذلك يكون السياسيون 

كلهم أبرياء من أفعال الزنا التي 
ارتكبوها ويرتكبونها بحق الشعب 

اللبناني.

تتتابعوا

@Mansour_Mortada 
ــــــت مني؟ وقدم  مني عــــــالء عبداملنعم ده إن
إيه للبلد.. أنا مش توفيق عكاشــــــة.. ولعبة 
ــــــش معايا. واســــــتلم بقى  عكاشــــــة متتلعب

البالغات اللي قدمتها ضدك.

م

MohamedKhalifa
مرتضــــــى منصــــــور ال يدافع عــــــن توفيق 
عكاشــــــة بل يدافع عن نفسه بعد أن تيقن 
أنه القادم فبدأ بالهجوم لصالح عكاشــــــة 

قبل أن يناله ما حدث لصديقه.

م

jihad hamiio 
ــــــه لو كان كذلك،  املوضــــــوع ليس مبدأ، ألن
لتقدم النائب عالء عبداملنعم بطلب إسقاط 
عضوية مرتضى منصــــــور والتحقيق معه 
ــــــذ أول جتــــــاوز وقد كان شــــــاهدا على  من
ــــــاس وتهديدهــــــم بأقذع  هجومــــــه على الن
األلفــــــاظ، لكــــــن النائب ظل ســــــاكتا حتى 

اقترب منه منصور.

j

jiji ousem
إســــــقاط مرتضى (واللى زيه) مبدأ وليس 
ــــــوه بالقانون الذي يجب أن  مصلحة. عاقب
يســــــري على اجلميع ال أن يطبق مبزاجية. 
ــــــل أن تدافعوا عن  دافعوا عــــــن الوطن قب

سمعتكم الشخصية.

j

@AlsaeedFajer 
النائب عالء عبداملنعم، يتقدم بطلب ملجلس 
منصور  مرتضى  عضوية  إلسقاط  النواب 
(جريدة الوطن). #مرتضى_منصور خط 

أحمر إال بو أحمد.

ا

 @Hagarmagdy17208
ــــــك ومــــــن أمثالك #إســــــقاط_ ــــــا من تعبن

مرتضى_منصور واجب.
ت

@Mahie_Mai
مرتضى منصور هو توأم عكاشة، االثنان 

عار على مصر.
م

لي سي دول:
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
التي طورها موقع غوغل قوية، 

لكني واثق من الفوز



} لنــدن - يحتفل العالم في الثامن من مارس 
مـــن كل عام باليوم العالمـــي للمرأة، في حين 
مازالت المرأة العربية تعاني أنواعا شتى من 
االضطهاد والعنـــف، وتخوض معارك ضارية 
بحثا عن تحقيق مكاســـب طفيفة، بعد أن زاد 

”الربيع العربي“ من وضعها القاسي.
وتحتفـــل نســـاء العالـــم فـــي هـــذا العام 
بحقوقهـــا، فيمـــا أتت مبادرة األمـــم المتحدة 
تحت اســـم ”كوكب 50-50 بحلول العام 2030: 
خطـــوة للمســـاواة بيـــن الجنســـين“ لتركـــز 
على المســـاواة بين الجنســـين ورفع الوعي 
السياســـي واالجتماعـــي في قضايـــا المرأة 
وتســـليط الضوء على األوضاع الصعبة التي 
تواجهها نســـاء كثيرات حـــول العالم، خاصة 
فـــي مجتمعات العالـــم الثالث وعلى رأســـها 

نساء ما يسمى بدول الربيع العربي.
ويختلف وضع المـــرأة العربية ومكانتها 
عن مثيلتهـــا في الدول الغربيـــة، وفي الوقت 
الذي تعتبر فيه المرأة التونســـية األكثر حظا 
من بين العربيات في تحقيق بعض المكاسب 
والحريـــات أثبتـــت دراســـة أنجزهـــا مركـــز 
البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول 
الكريديف“، أن العنف المســـلط على  المرأة “ 
المرأة في الفضاء العام شـــمل أكثر من نصف 

النساء التونسيات.
وتعرضت 40 بالمئة من النساء إلى العنف 
الجســـدي و75 بالمئة للعنف الجنسي (سواء 
بالفعـــل أو اإليحـــاءات)، و78 بالمئـــة للعنف 
النفســـي (من ســـب وشـــتم وتقليل من شـــأن 

المرأة أو تهديدها..).
وفي هذا السياق ترى الناشطة السياسية 
والحقوقية مية الجريبي أن بعض التشريعات 
المتعلقة بحقـــوق المرأة لم تتطور في تونس 
رغم صبغتها التقدميـــة، والحظت أن حضور 

المرأة في مواقع القرار ما يزال ضعيفا.
وإذا كانـــت المـــرأة التونســـية تعاني من 
العنف في بلدها، فإن المرأة الســـورية تعيش 
تحت نيران الحرب، أو الجئة تحت الخيام أو 

في العراء في دول أخرى.
وتقـــول جواهر اليوســـف (41 عاما) التي 
تعيـــش مع أوالدهـــا األربعة في مخيم وســـط 
تركيا، أدعو الله أن يساعد السوريات وجميع 
نســـاء العالم، وأن يبقـــي أطفالهن معهن وأن 
يلهم النســـاء الالتـــي تركن وفقـــدن أبناءهن، 

الصبر.
وتقـــول ســـحر حمـــود (28 عامـــا) التـــي 
تعيـــش الجئة في جنوب تركيا مع أبنائها، إن 
”الشابات الســـوريات أصبحن أرامل في زهرة 
عمرهـــن، متســـائلة أين الضميـــر؟“. وتعيش 
سحر بين معاناة الحاضر في الملجأ والحنين 
أليام الراحة في ســـوريا، ولكـــن يحدوها أمل 

بمستقبل أفضل.
والحـــال ال يختلـــف كثيـــرا فـــي العراق، 
فالعراقيـــة ال تعـــرف في يوم المـــرأة العالمي 
ســـوى الحزن واأللم، حيـــث ازدادت معاناتها 
كثيرا خصوصا في العامين األخيرين بســـبب 
النزاعـــات السياســـية والحـــروب، بـــدءا من 
اإلعدامات التي طالت المئـــات من العراقيات 
وظلم الدواعـــش، كما تعاني مـــن فقدان األب 
واألخ واالبن والزوج بسبب الحروب العبثية. 
لكن مـــا تعانيه لم يجعل منهـــا امرأة خانعة، 
إذ وقفت شـــامخة في معركـــة العراقيين ضد 
الدواعـــش، ولعـــل قصة أم قصـــي واحدة من 
القصـــص الكثيرة التي تـــؤرخ لنضال المرأة 

العراقية.
وبدأت قصة المرأة الشـــجاعة عندما لجأ 
25 جنديـــا عراقيـــا أغلبهـــم مـــن المحافظات 
الجنوبية نحو ناحية العلم التي تســـكنها أم 
قصي فأخفتهـــم بمنزلها طوال 15 يوما 
حتى زال خطر مالحقتهم من عناصر 
داعـــش اإلرهابيـــة، وفي تلـــك األيام 
وفـــرت لهم كل ما يحتاجونه ليعودوا 

إلى ذويهم سالمين.

ولم تكن أم قصي المـــرأة العراقية البطلة 
الوحيـــدة، فقد ســـبقتها إلى ســـجل البطولة 
نســـاء أخريات كانت من بينهن أمية آل جبارة 

التي تصدت للدواعش حتى نالت الشهادة.
المصريـــات أيضـــا لم يجنين مـــن الربيع 
العربـــي غيـــر وضعيات ســـيئة، حيـــث قالت 
ناشـــطة في المجتمع المدني إن العنف ارتفع 
بعد ثورة 25 يناير ضد المرأة، وخاصة في ما 
يتعلق بظاهرة التحرش والشتم، لكن رغم ذلك 
لم تستلم المصريات وهن يرددن شعارات مثل 
”صـــوت المرأة ثـــورة.. الثـــورة مؤنث“، حيث 
فتحت معها مناخا لخروج الكثير من الحركات 

النسوية المطالبة بحقوق المرأة.
وتتجـــرع المـــرأة الليبيـــة نصيبهـــا من 
المعاناة والشـــقاء منذ الثـــورة التي أطاحت 
بمعمـــر القذافـــي، وعانـــت النســـاء واألطفال 
التهجير مع كل ما يحمله من استغالل وتمييز 
وانعدام ألبســـط مقومات الحيـــاة من كهرباء 
ومسكن الئق وتعليم وخدمات أساسية أخرى. 
وهي ظروف جعلت حياة المرأة الليبية صعبة 
وقاســـية، وفي أحيـــان كثيرة يجدن النســـاء 
أنفسهن في قلب القتال بين الميليشيات، هذا 
عـــالوة على معانـــاة الكثير 
بمناطـــق  العالقـــات  مـــن 
النزاع من ظروف إنسانية 
قاســـية. لكن رغـــم المعاناة 
يـــرى ناشـــطون وباحثـــون 
في مجال حقـــوق المرأة، أن 
المـــرأة الليبية اســـتطاعت 
تحقيق عدد من اإلنجازات 
بعد الثورة، حيث حصلت 
على المقاعد في البرلمان، 

كما ُأسندت لها وزارتان في الحكومة المؤقتة 
وهما وزارتا الشؤون االجتماعية والسياحة.

وجدير باإلشـــارة إلى أن مخلفات الثورات 
العربية لم تســـتثن اليمنيات، حيث أكد اتحاد 
نســـاء اليمـــن أن المرأة هـــي المتضرر األول 
مـــن نتائج الوضـــع اإلنســـاني الصعب الذي 
يعيشـــه اليمـــن جـــراء العنف الـــذي أدى إلى 
تدهور الوضع اإلنســـاني. وقالـــت األكاديمية 
فـــي جامعة صنعاء أنجيـــال يحيى أبوأصبع، 
إن الحـــرب أثـــرت ســـلبا على المرأة بشـــكل 
كبيـــر ”أصبحنـــا ال نخرج كثيـــرا، وال نحضر 
المناســـبات واألعراس بخـــالف الرجال، وإذا 
تأخرنا عن الســـاعة الخامســـة مســـاء يقلق 
أولياء أمورنا ويشـــرعون فـــي االتصال بنا“، 
مشـــيرة إلـــى أن أوضـــاع الكثير من النســـاء 

اليمنيات باتت أكثر سوءا. 

} بيــروت - يســـتخدم اللبنانيون الشـــموع 
فـــي اإلنـــارة إذا مـــا غابـــت الكهربـــاء، لكنها 
أضحت اليوم حاضرة في الكثير من المواســـم 
واالحتفـــاالت كأعيـــاد الميالد ورأس الســـنة، 
وحفالت الخطبة والزواج وصوال إلى الديكور 
داخل المنازل. كما يستعمل اللبنانيون الشموع 
للتعبيـــر عـــن موقف سياســـي في الســـاحات 
العامة خالل المظاهرات، ويشـــعلونها أحيانا 

على شرفات بيوتهم تعبيرا عن حزن أو فرح.
ويشـــترك لبنان مع بقية الدول في صناعة 
الشـــموع التي يعود تاريخها إلى عصور بابل 
مـــرورا بالحضـــارات اإلغريقيـــة والرومانية، 
التـــي تمثل أحـــد أهم مصادر اإلنـــارة. وهناك 
مـــن يقول إن أول اســـتعمال للشـــموع كان في 
الصيـــن وتحديدا في مجالـــس العبادة وخالل 
إقامـــة الطقوس الدينيـــة والصلوات، وهي من 
المقدســـات لرائحتها العطرة عنـــد االحتراق، 
كما استخدمها المصريون القدماء في تحنيط 

الموتى وإضـــاءة المعابد والمســـاكن وصنع 
التماثيـــل، وفي الطقوس والعبـــادات والزينة 

والتجميل والمراهم والدواء.
وبدأت مهمة الشموع في اإلضاءة تتراجع، 
حيـــن اختـــرع تومـــاس أديســـون المصبـــاح 

الكهربائي في أواخر القرن التاسع عشر.
وتطورت صناعة الشموع وظهرت أصناف 
عديدة مثل الشـــمع العســـلي، المستخرج من 
خاليـــا النحـــل، وميزة هذا النـــوع أن إضاءته 
جميلـــة وأنيقة، ورائحته زكية جدا، ثم تحولت 
الشـــموع لتصبح ديكورا في البيت وتضاء في 

الكنائس والحفالت.
وباتـــت هنـــاك أنـــواع وأشـــكال وأحجام 
وألوان مختلفة للشمع، إلى أن أضحت فنا بحد 
ذاتـــه، فمنها ما هو عادي أو على شـــكل الورد 
أو الصنوبر وبأحجام مختلفة صغيرة وكبيرة 
رفيعـــة وعريضة وملونة ومعطـــرة أو من دون 

رائحة.
ويقـــول أبوســـمير إن انقطـــاع الكهربـــاء 
المتواصل في بيروت أيام الحرب األهلية، علمه 
صناعة الشموع، حيث لم يمض يوم فقط حتى 
أصبح أبوسمير بارعا في صنع الشمع رغم أنه 
لم يقم بصناعته من قبل، لكنه حينما قرر العزم 
علـــى تحويل الفكـــرة إلـــى أرض الواقع اتجه 
إلـــى أحد المصانع الصغيـــرة ليتعلم تفاصيل 
وحيثيات هذه المهنة، حيث اشترى ما يحتاج 
إليه من شـــمع خام وفتل قطنية وقالب حديدي 
يسكب فيه الســـائل الشمعي والمثبت ”حمض 

الستريك“، وأصبح بعد ذلك يصنعه بمفرده في 
المنزل لتكون بداية انطالقة مشروعه الجديد.

لكن الشـــموع ال يقتصر دورها على اإلنارة 
فقط، بل أصبحت فنا راقيـــا وأخذت مكانا في 
المنازل كأشـــكال جميلة وتحـــف تزين الزوايا 
والحدائـــق، حتى باتت مـــن القطع الفخمة في 
الزينـــة والهدايا، عدا أن وجودهـــا في الكثير 
مـــن الصـــاالت والمطاعم حمل صفـــة األجواء 
الرومانســـية، بعدما جمع نورها الخافت بين 

العاشقين في زوايا المحالت العامة.
وعـــن طريقة الصنـــع والتصنيـــع، أوضح 
جوزيـــف صاحب أحـــد مصانع الشـــموع في 
لبنـــان والـــذي يســـتعد لصناعة كميـــة هامة 
استعدادا لالحتفال بعيد ”أحد الشعانين“، أن 
المرحلة األهم في هذه الصناعة تكمن في شكل 
عجينة الشمع التي تأخذ لوحات جميلة تجذب 
الزبون، ولون الشـــمعة وتقطيعاتهـــا النباتية 
والهندســـية أحيانا التي تلعب دورا مهما في 

الترويج واالنتشار.
وقـــال جورج مالـــك لمصنع شـــموع يعمل 
منذ أكثـــر من عقديـــن من الزمن، عن مســـيرة 
الشـــموع وســـوقها، إنـــه يصنـــع نموذجا عن 
كل شـــمعة ويقوم بعرضها فـــي المعمل ليراها 
الزبون فتعجبه فيطلب منه أن يصنع له مثلها 
مـــع اللون الذي يختاره، ويمكنه أن يضيف كل 
مـــا يريد عليها كالورود أو زخرفة معينة، كذلك 
إضافة إكسســـوار معين مثـــل صينية أو مرآة 
أو صـــورة معينة. فكل األمور والطلبات متاحة 
بالنســـبة إليه وليس هناك مـــن لّذة في الحياة 
تفـــوق تلك المتعقلة بصناعة الشـــمع والتفنن 
فيـــه، وقد اعترف بأنه فـــي الفترة األخيرة بات 
يعتمـــد أســـلوب العمل بحســـب التوصية ألن 
الوضع المادي للمصنـــع لم يعد يحتمل تفاقم 

البضاعة والخسائر نتيجة الصناعة المسبقة، 
فأذواق الناس اختلفت وأضحت اليوم تتطلب 

كل ما هو جديد وعصري.
ويرى صاحب محل لبيع الشموع بأشكالها 
الفنية المختلفة التـــي تقدم كهدايا، أن اإلقبال 
على شـــمع اإلنارة األبيض التقليدي بات شبه 
معدوم في المحـــالت المتخصصة، ألنه أصبح 
متوفـــرا في المكتبـــات ومحـــالت البقالة وقّل 

الطلب عليه في السنوات األخيرة.
تبعـــا  الشـــموع  اســـتخدامات  وتتعـــدد 
للمناســـبة والمـــكان، ويتم اختيارها بحســـب 
الـــذوق الشـــخصي، حيـــث تفضل مهـــا طالبة 

تنفـــث  التـــي  المعطـــرة  الشـــموع  جامعيـــة 
الرائحـــة الطيبة في أرجـــاء الغرفة. وتؤكد أن 
تقديم الشـــموع كهدايا متداول جدا بين أبناء 
جيلها لجمال منظرها وســـعرها المتوسط، ما 
يشـــجعها على اختيار الشـــموع كهدية جميلة 

ومعبرة.
ويتفـــق صنـــاع الشـــموع علـــى أن إدخال 
أشـــكال فنية على هذه الصناعة هو ما أســـهم 
في الحفاظ على اســـتمرار مهنتهم حتى اليوم 
ونجاحهـــا، إضافة إلى مواكبتهم للتكنولوجيا 
الحديثـــة ومتطلبات العصر عبـــر إدخال أمور 

غريبة على الشموع التي يصنعونها.
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تحقيق

في الوقت الذي حتتفل فيه املرأة في الدول الغربية بيومها العاملي وما حققته من إجنازات 
وتناضــــــل من أجل مطالب أخرى تعتبرها املرأة العربية من الرفاهية، فإن هذه األخيرة ما 

زالت تعاني الظلم والتهميش رغم ما حتقق لها من حقوق ضئيلة.

عرفت البشــــــرية صناعة الشموع منذ القدمي حيث كانت تستعملها في اإلضاءة، لكن هذه 
الصناعة تطورت وبدأ اســــــتعمالها يأخد مناحي عدة وطقوســــــا أخرى غير اإلضاءة، وقد 

برع اللبنانيون في هذه الصناعة وأحضروا الشموع في مناسباتهم واحتفاالتهم.

شموع لبنان للحب والقداس وإنارة عتمة املكان

انقطاع الكهرباء املتواصل في 

بيروت أيام الحرب األهلية، علم أبا 

سمير صناعة الشموع في يوم واحد

سحر تعيش بني معاناة 

الحاضر في امللجأ والحنني 

أليام الراحة في سوريا، 

ولكن يحدوها أمل 

بمستقبل أفضل

املـــرأة في كل من تونس وليبيا ومصر والعراق وســـوريا واليمن، مازالت تعانـــي التهميش الذي ازداد 

وقعه بعد الثورات العربية التي وضعتها في خانة سيئة رغم محاوالتها تحقيق بعض املكاسب.

صناعة الشموع تتطور في لبنان وتظهر بأنواع وأشكال وأحجام وألوان مختلفة، حتى أضحت فنا بحد ذاته، 

فمنها ما هو على شكل الورد أو الصنوبر وبألوان وعطور متنوعة.

العربيات شامخات واجمات في عيد املرأة العاملي
[ نساء الربيع العربي يعشن التهميش [ نصيب وافر من الظلم للمرأة في بلدان الحروب
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هنى الرصاف

} إن الشـــعور بالحرج ليس بالتجربة السارة 
لكنه من وجهة نظر متخصصين ينطوي على 
بعـــض الفائدة؛ حيث تشـــير الدراســـات إلى 
أن هذا الشـــعور يجعلنا أكثـــر حذرا ومراعاة 
لآلخريـــن وربمـــا يكون هذا دافعـــا لتصحيح 
خطأ حدث في الماضي عن غير قصد، ما يعني 
بأننا نكترث حقا لما قد يتصوره اآلخرون عنا.

أســـتاذ  هونتـــان  راج  الدكتـــور  ويـــرى 
التســـويق والعالقات العامة في مدرســـة ماك 
كومبـــس إلدارة األعمال في جامعة تكســـاس 
– أوســـتن األميركية، أن اإلحســـاس بالذنب قد 
يتفوق على اإلحســـاس بالخجل لدى البعض 

الذيـــن يقّيمـــون ردود أفعـــال الناس 
على قصورهم أو أدائهم السلبي 

بشـــكل مبالغ فيـــه، والنتيجة 
هي  ذلـــك  علـــى  المترتبـــة 
شـــعور مضاعـــف بالعجز 
عن تالفـــي أخطاء ممكنة، 
إذ أن جلـــد الذات بصورة 
مبالـــغ فيها العـــدو األول 
الســـلوك  فـــي  للتلقائيـــة 
والعالقـــات مـــع اآلخرين، 

فمتـــى تحررنا من هذا النقد 
بإمكاننـــا  ســـيكون  الذاتـــي 

تجاوز أي مشـــاعر سواء أكانت 
خجال أو حرجا أو قلقا.

وينصح هونتان الناس الذين تزعجهم 
توقعات اآلخرين عنهم، بأال يربطوا ذلك بمدى 
متانة عالقاتهم االجتماعية، ألن الســـعادة في 
الغالـــب تعتمد على عمق هـــذه الروابط وألن 
العالقات االجتماعية ليســـت ترفا بل ضرورة 
لحياتنا، حيث تعتمد معظم فعالياتنا اليومية 
على عنصر المشـــاركة مع اآلخرين، ومن هذا 

المنطلـــق ينبع قلقنـــا ورغبتنا فـــي أن نظهر 
أمامهـــم بأبهـــى صورنـــا وعـــدم رغبتنـــا في 
فقـــدان هـــذه الروابط، ولهذا الســـبب تحديدا 
فـــإن قلقنا يمكن أن يوفـــر فوائد عدة فيجعلنا 
نراقب ســـلوكنا وحديثنا رغبة في تمتين هذه 
العالقات. إال أن المبالغة في مشـــاعر الخجل 
والقلق من شـــأنها أن تضاعف الشعور بعدم 
األمـــان وهذا ما يدفـــع باآلخريـــن بعيدا عنا، 
ويجعلنا ندور في حلقة مفرغة تؤدي في نهاية 
المطاف إلى فقدان احتـــرام الذات واالغتراب 

االجتماعي والعزلة.
من جانـــب آخر، فـــإن بعض األشـــخاص 
يميلون إلى تقييم الناس بصورة سلبية مهما 
بذلـــوا من جهـــد ليكونوا عطوفيـــن ومحبين، 
وهـــذا بالطبع ال عالقة لـــه بقصور في 
الســـلوك أو الشـــخصية بل ينبع 
لبعض  الســـلبية  الطبيعة  من 
األشـــخاص الذيـــن يقيمون 
علـــى  اعتمـــادا  اآلخريـــن 
ذاتيـــة ال عالقة  مقاييـــس 
وبالتعرف  بالمنطـــق،  لها 
ودوافعهـــم  هـــؤالء  إلـــى 
الشعور  نتجنب  أن  يمكننا 
بالقلـــق الدائم رغبة منا في 

إرضائهم.
بعـــض  أيضـــا  وهنـــاك 
عمليـــة  تكـــون  الذيـــن  األشـــخاص 
التفاعـــل االجتماعي معهم تجربة غير ســـارة 
بســـبب إحساســـهم بالتفـــوق والرفعـــة على 
اآلخرين، األمر الذي يعزز الشـــعور باإلحباط 
والغضـــب لـــدى المتلقي خاصـــة إذا اعتادوا 
التعبير عن أنفسهم بإطالق كلمات نقد الذعة، 
لهـــذا فـــإن التواصل معهـــم بمثابـــة العقاب 
النفســـي الذي يترك آثار نفســـية فـــي الروح 
وإحساســـا مزعجا بالذنب، هـــذه المرة يتولد 

اإلحســـاس بالذنب بسبب عدم قدرتنا على رد 
الكالم الجارح بما يتناســـب مع حدته ووقاحة 

الشخص الذي تفوه به.
نينـــا جـــورج بـــراون، الباحثة النفســـية 
واألستاذة في جامعة أولد دومينون في والية 
فيرجينيـــا األميركيـــة، تؤكد أنه فـــي اإلمكان 
تالفـــي التأثيـــر الســـلبي الـــذي يتركـــه فينا 
التعامـــل مع هـــؤالء الناس (األشـــرار)، وذلك 
باتباع بعـــض التقنيات الســـلوكية الدفاعية 
لحمايـــة الذات ولكي نمنع هؤالء من التســـلط 

على مشاعرنا وتمرير رسائل كراهيتهم لنا.
بعـــض ردود األفعـــال الدفاعيـــة يمكن أن 
تكون بتجاهل الرســـالة أو التعليق أو االدعاء 

بالالمباالة وربما بمجاملة المتحدث، بطريقة 
تجعلـــه يتحرج مـــن تصرفـــه وذلـــك بتمرير 
الشعور بالخجل والذنب لتصبح مشاعره هو 
الخاصة. في حين، يفضل البعض اآلخر تغيير 
اتجاه الحديث أو إشراك آخرين في الحوار أو 
لفت انتباههم إلـــى موضوع أكثر أهمية، فهو 
يفضل أسلوب االنسحاب من الموقف وتجنب 
المواجهـــة والشـــعور باأللم، خاصـــة إذا كان 

النقد موجه له مباشرة مع وجود الغرباء.
هذا في ما يتعلق بالســـلوك المباشر الذي 
يتبـــع توجيـــه النقـــد، إال أن بـــراون تجد في 
ترويض المشاعر الســـلبية طريقة مثلى لمنع 
هذا الشـــخص من تكرار محاوالته، وتسميها 

بعملية ”العـــزل العاطفي“، وهي إجراء يتعلق 
بالمشاعر بالدرجة األولى حيث توضع حواجز 
وجدران نفســـية أشبه بمظالت شـــفافة تمنع 
عنا رؤية مثل هـــؤالء، فيصبح وجودهم حتى 
وإن كان متحققا ماديا ال أثر له، هذه الحواجز 
النفسية قد تحقق غرضها بأسرع مما نتوقع، 
فمثل هذه الرســـائل تصل إلـــى الطرف الثاني 

بصورة غير مباشرة ولكن بقوة وتصميم.
لكن ما يبدو مهمًا في هذه الحالة، هو عدم 
اســـتخدام اللياقة في اختيار الرد المناســـب 
على تهكم وانتقاد هؤالء األشـــخاص، فأقصى 
مـــا يمكن أن يحدث هو خســـارة هذه العالقة، 

ولعله الخيار األمثل واألكثر منطقية.

رضاب هنار

} يستمر معرض ”المحطة“ الذي افتتح يوم 2 
مارس الجاري ويتواصل إلى 19 منه في مركز 
”الغاليريـــا“ فـــي جزيرة المارية فـــي أبوظبي، 
ليدعم المواهب الصاعدة واإلبداعات الشـــابة 
فـــي الفـــن والموضة من أزياء وإكسســـوارات 
وعطورات ومستحضرات تجميل وأطعمة إلى 
جانب عدد من المشغوالت اليدوية، ومشاركات 

أخرى من شأنها العناية بالصحة والجمال.
يغلـــب على مناخ المعرض نمط الحياة في 
العاصمـــة اإلماراتيـــة أبوظبـــي، حيث يعيش 
سكانها من المواطنين اإلماراتيين والوافدين 
العـــرب واألجانب أســـلوبا يوميـــا يمزج بين 
المعاصـــرة والتـــراث، األمـــر الـــذي يظهر في 

أبسط األدوات واالحتياجات المشّكلة للمظهر 
العام. ففي حين يتجه قاطنو هذه المدينة نحو 
التطـــور ويســـتخدمون التكنولوجيا الحديثة 
ويســـعون وراء آخـــر صيحـــات الموضة، إال 
أنهم يتمسكون بالموروث الشعبي في اللباس 

والمفروشات وفي أشياء كثيرة غيرها.
ويتفق المصممون في أعمالهم المعروضة 
على عدم المشـــاركة ألجل تحقيـــق ربح مادي 
فقـــط، إذ يهتم الحـــدث بتســـليط الضوء على 
الفنـــون التقليديـــة بوصفهـــا أساســـا لحياة 
تتماشى مع الموضة العصرية داخل المجتمع 

اإلماراتي وفي جميع أنحاء العالم. 
كما تشارك في المعرض مجموعة مشاريع 
تنموية، من بينها مشروع ”الغدير“ الذي يمثل 
مجموعة سيدات اإلمارات اللواتي يعملن تحت 

مظلة هيئة الهالل األحمر، بهدف مســـاعدتهن 
الكتســـاب الخبرات الالزمة لتصنيع منتجات 
تراثية تتميز باألصالة وتعبر عن روح التاريخ 
العريـــق لدولة اإلمـــارات، إذ تتميز منتجاتهن 
وبذلـــك يتحقـــق الهدف  المحلـــي.  بطابعهـــا 
المتجسد في تمكين األســـر من تحصيل دخل 

ثابت وتطوير وترويج المنتجات التراثية. 
كما يشارك الهالل األحمر اإلماراتي بجناح 
خاص يحاول من خالله جمع تبرعات من زوار 
المعرض. وتقول رئيس قســـم المتطوعين في 
فرع أبوظبي وراعية مبادرة كهاتين لمســـاعدة 
األطفـــال األيتـــام، إن الجنـــاح يعـــرض للبيع 
مجموعـــة صـــور فوتوغرافيـــة تصـــّور معالم 
الدولـــة صّورها متطوعـــون، ليعود ريعها إلى 

صالح مبادرة كهاتين.
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◄ قال علماء بجامعة ووريك 
البريطانية إن نقص الخاليا الجذعية 

في بطانة الرحم تؤدي باآلالف من 
النساء إلى معاناة اإلجهاض المتكرر. 

إن بطانة الرحم لدى النساء الالتي 
يعانين اإلجهاض المتكرر وخضعن 

للدراسة كان ”معيبا بالفعل“ قبل 
الحمل.

◄ أكدت دراسة أن الشخير أمر 
معتاد بين األطفال، إال أن الشخير 

المستمر يمكن أن يؤدي إلى توقف 
التنفس أثناء النوم مما يؤثر على 

نوعية النوم، والذي بدوره يمكن أن 
يكون مرتبطا مع الشعور بالتعب 

خالل النهار، وصعوبة التركيز 
والتعلم، والتبول الالإرادي، وتأخر 

النمو.

◄ كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 
نصف الفتيات في سن المراهقة 

يشعرن بضغوط من األصدقاء 
المحيطين بهن إلرسال صور جنسية 
أو فاضحة لهن. وأظهرت أن أكثر من 

81 بالمئة من المشاركات فيها قلن 
إنهن غير راضيات عن طلب صديقهن 

إرسال صورة عارية.

◄ أظهرت دراسة فرنسية أجريت 
مؤخرا أن األطفال الصغار في سن 
الـ20 شهرا تتكون لديهم ما تسمى 
بالذاكرة الالمنطوقة، بمعنى أنهم 

بالفعل غير قادرين على نطق الكالم 
أو الكثير من الكلمات على أقصى 
تقدير، لكنهم تكون لديهم معرفة 

فطرية بالخطأ والصواب.

◄ توصلت نتائج دراسة قامت بها 
إحدى الشركات المتخصصة في 
صناعة حماالت الصدر، إلى أن 8 

من كل 10 نساء يرتدين حجم حمالة 
الصدر الخاطئ، مما يعني أن 80 
بالمئة من النساء يلبسن مقاس 

حمالة صدر خاطئا.

تنتابنا الكثير من مشــــــاعر اخلجل واحلرج عندمــــــا نقدم، بغير قصد، على ارتكاب بعض 
األخطاء التي ال ترتقي إلى مســــــتوى توقعات اآلخرين أو تنتهك بعض قواعد األخالق أو 
األعراف مبســــــتويات معينة، فقد نتصرف بعدم كياسة في موقف اجتماعي معني، نتحدث 
بسوء عن أحد ما فنصطدم بوجوده في مكان قريب ميكنه من االستماع إلى احملاور، وقد 
يغش تلميذ في امتحان فيفتضح أمره أو ينم عنه ســــــلوك مخجل على مرأى ومســــــمع من 

زمالئه أو أساتذته.

جمال

وصفات منزلية لعالج 
الشفاه الداكنة

يتكـــون الخيـــار من املاء بنســـبة 96 باملئة لـــذا فهو قليل الســـعرات الحرارية. كمـــا يروي الظمأ 
ويحافظ على محتوى املعادن بالجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة أو بعد ممارسة الرياضة.

يعد الثوم سالحا فعاال ملحاربة البثور ألنه يحتوي على مادة {أليسني}، التي تتمتع بتأثير مطهر 
ومضاد للبكتيريا، مما يساعد في التخلص من البثور، التي تشوه جمال البشرة.

} تعاني بعض النساء من مشكلة تحول 
الشـــفتين إلى اللون الداكـــن، مع فقدان 
الشـــفتان  وتبدأ  وبريقهما،  نضارتهمـــا 
فـــي بعض األحيان بالتحـــول إلى اللون 
الداكن، نتيجة بعض العوامل الخارجية 
المتعلقـــة بالطقس، أو الداخلية الناتجة 

عن بعض االضطرابات في الجسم.
وأكـــد خبـــراء الجمال علـــى ضرورة 
اســـتخدام مقشر طبيعي للشـــفتين مرة 
واحدة على األقل في األسبوع، للتخلص 
من الخاليـــا الميتة، يتكـــون من قطرات 
من زيـــت الزيتون، وملعقـــة صغيرة من 
الُسّكر. ويستخدم الليمون للتخلص من 
البقـــع الداكنة في الشـــفتين، ألنه يمتلك 
خصائـــص التبييـــض التي تســـمح له 

بتفتيح البشرة بشكل طبيعي.
لتقشـــير  الليمـــون  يســـتخدم  كمـــا 
الشفتين، عبر رش القليل من الُسّكر على 
شريحة ليمون وفرك الشفتين بها إلزالة 
الخاليـــا الميتة وإفســـاح المجال لنمو 

خاليا جديدة.
ويعتبـــر الشـــمندر فعـــاال للحصول 
على شـــفاه ورديـــة نضرة، فهـــو يمتلك 
خصائـــص تبييض طبيعيـــة كالليمون. 
حيـــث يطبـــق عصيـــر الشـــمندر علـــى 
الشفتين قبل النوم ويغسل في الصباح، 
ويحـــول اللون األحمر لهذا العصير لون 

الشفتين الداكن إلى وردي.

«املحطة} الفن واملوضة في خدمة املجتمع

أسرة
[ جلد الذات بصورة مبالغ فيها العدو األول للتلقائية في السلوك [ التواصل مع بعض الناس بمثابة عقاب نفسي

لماذا نهتم بما يقوله الناس عنا

} على عتبة باب القلب يقفون.. يطرقون 
الباب بأجنحة مالئكة صغار وهم يتقافزون 

ويضحكون ويغنون بمرح.. فنفتح لهم 
أبواب قلوبنا ويدخلونها آمنين.. وهل ثمة 

ما يمنح حياتنا البهجة والعنفوان أبهى 
وأعمق من ابتسامات أطفال مبدعين؟.
هاهم يطلون من بين أيام كللتها 

الحروب وعّرشْت فوق دقائقها الحرائق 
وقتال الطوائف والنشرات الكارثية.. ونحن 

نرزح تحت وطأة زمن أصبح فيه شعار 
القتل والموت يعلو فوق كل شعار.. فيستلب 
الراحة واألمن ويجعل األرق والقلق صنوان 

فينا ال يكفـّان.. عالم عربي مستباح.. 
دكتاتوريات تسقط وإبادات جماعية تنهض 

من تحت األرض مثل جراد يأكل األخضر 
واليابس من حقولنا ويستبيح تاريخنا 

ومستقبلنا.. يختطف أحالمنا ويقطع رأس 
أمنياتنا باسم الجهاد.. من بين كل هذا 
السواد وعتمة القادم وضبابية الرعب 

من مستقبل ملتبس الرؤى.. يفتح أطفال 
صغار كّوة إبداع تمطرنا لبعض الوقت 

ببعض أمل خارج حدود الواقع.. ويمنحونا 
دقائق نتنفس فيها شيئا من عافية ومحبة 

وضحكات ودمعات ترطب ببراءتها 

شراسة عالم الكبار.. ”أحلى صوت“.. أو 
”ذه فويس“.. هذا البرنامج المستورد من 

دول نالت استقرارها وإنسانية مواطنيها 
واسترخاء عالمها ورفاهية عالم طفولتها.. 

يأتي إلينا مفجـّرا طاقات أطفالنا الفينيقيين 
الخارجين للتّو من رماد أيامهم التي ال يمكن 

أن يقال عنها أقل من إنها تسرق طفولتهم 
وبراءة أحالمهم..

أطفالنا العرب.. الذين فاجأونا جميعا 
بروعة إصرارهم على الحياة.. بحناجرهم 

التي صدحت بأحلى النغم وتجلت وهي تلج 
عالم الكبار من أرحب أبوابه وشبابيك فرحه 
المنعشة.. بثقة وبخفة روح وبأخالق راقية 
تذكرنا بأخالق الفرسان.. حتى صاروا مرة 

بعد اخرى يدهشون مدربيهم ويخرسون 
نجوما كبارا شربوا الخبرة وتمرسوا في 

التجربة واإلبداع..
طفلة عراقية هجـّرها اإلرهاب وقّض 
مضجعها حتى نأت بها أسرتها بعيدا 

لتؤمن عيشا ولو مؤقتا على حافة وطن 
منهوب.. تعتلي المسرح لتبهرنا بحضورها 
وخفة ظلها وبصوتها الحنون الذي تمايلت 

لسماعه رؤوس الماليين طربا وسالت 
دموعهم حنينا وافتخارا وتعاطفا..

طفل سوري هربت به أسرته من مدينة 
احتلها تجار الموت وأمراء التطرف.. 
يطل علينا ليزرع ضحكته في قلوبنا 

ويغسل بنقاء حنجرته وسطوع إحساسه 

ذلك التلوث السمعي الذي غزا األرض 
والفضائيات والمواقع اإللكترونية.. فيتفوق 

على مدربيه بتلقائيته.. ويلقم المتفرجين 
وردا وأمال بغد جميل..

أطفال من العراق وسوريا ولبنان 
ومصر والمغرب وسواهم من بالد العرب.. 

يحرضوننا دون قصد أن نفتح قلوبنا 
ونشهر تفاؤلنا بما تملكه أوطاننا من 

ثروة بشرية.. ويستفزون بروعة أصواتهم 
وبإصرارهم كسلنا اليائس واستسالمنا 

ألقدارنا.. فنجد أنفسنا ونحن نعيد النظر 
في األحداث إذ نقرأ رسالتهم إلينا وإلى 

العالم.. أطفال يختزلون بحناجرهم 
الصغيرة أحالما كبيرة وانتصارا للحياة..

ها أنهم يديرون رؤوسنا لنرى وندرك ما 
أغفلناه وغضضنا عنه االنتباه وقد شغلتنا 

هموم الوطن.. مؤكدين لنا بحضورهم 
اإليجابّي أن في الحياة ما هو أهم وأجدى 

من البكاء على األطالل.. وأن المستقبل 
المضيء لن يعدو أن يتجاوز هذه القلوب 

الغضة الجديرة باالنتباه والعناية واالهتمام 
والثقة..

فإن فات ما فاتنا من أعمارنا فإن ما بين 
أضالع أطفالنا وفي عقولهم ما يشي بتربة 

خصبة يمكننا أن نزرع فيها غرسا يغير 
خارطة الدمار ويرسم ببياضه دفقا من لون 

وعافية وموسيقى وسالم..
صباحكم طفولة تعدنا بغد أبهى..

حناجر صغيرة تنتصر للحياة
ريم قيس كبة

ق ط قف القل ا ةة ت ل {{

يعد
ومض

باختصار

اإلحساس بالذنب يتفوق على اإلحساس بالخجل

بعض األشخاص يميلون 
إلى تقييم الناس بصورة 

سلبية مهما بذلوا 
من جهد ليكونوا 
عطوفني ومحبني
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صفعة منشطات جديدة تضرب كرة القدم السعودية
[ المخضرم حسين التركي يواجه عقوبة اإليقاف على خطى محمد نور

} لــوس أنجلــس - أكـــدت النجمة الروســـية 
ماريا شـــارابوفا، االثنني، ثبوت تناولها مواد 
منشطات خالل مشاركتها في بطولة أستراليا 
املفتوحـــة، أول البطوالت األربـــع الكبرى لكرة 

املضرب، أواخر يناير. 
وقالت شـــارابوفا في مؤمتر صحافي دعت 
إليه في وقت سابق ما حمل على االعتقاد بأنها 
ســـتعلن اعتزالها بســـبب اإلصابات املتكررة، 
”لقد تلقيت قبل أيام رســـالة من االحتاد الدولي 
لكرة املضرب يعلمني فيها بالنتيجة اإليجابية 
للفحـــص الـــذي خضعـــت لـــه خـــالل بطولة 

أستراليا“. 
وقالـــت ”لو قـــررت إعالن نهاية مســـيرتي 
ملـــا قمت بذلـــك في فنـــدق وســـط مدينة لوس 
أجنلس“، مشيرة إلى أنها تسلمت في 2 مارس 
نتيجة الفحص الذي خضعت له في 26 يناير. 
وأضافـــت ”منذ 10 ســـنوات، أتنـــاول هذا 
الدواء بناء على وصفة من طبيب العائلة. هذا 
الـــدواء لم يكن على الئحـــة املنتجات املمنوعة 
للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات، لكن القاعدة 
تغيرت في األول من يناير وأصبح الدواء مادة 
ممنوعـــة وهو ما لـــم أكن أعرفه“. ويســـتخدم 
دواء ”ميلدونيوم“ في معاجلة املشاكل الناجمة 
عن داء السكري، وأصبح اآلن يعتبر من ضمن 

الهرمونات.
ولم تلق شـــارابوفا، التي بلغـــت أرباحها 
فـــي 2015 أكثر من 29 مليـــون دوالر 7 منها من 
مشاركتها في الدورات والبطوالت، باملسؤولية 
على الطبيب أو أي شـــخص آخر مقرب منها، 
وقالـــت ”أنا أحتمـــل املســـؤولية كاملـــة، لقد 
ارتكبت خطأ كبيـــرا. تلقيت قائمة باملمنوعات 
من الوكالة العاملية أواخر ديســـمبر ولكني لم 

أدقق ما إذا كان هذا الدواء أصبح ضمنها“. 
وتابعت ”أنا مســـؤولة عـــن كل ما أقوم به، 

أحـــاول منـــذ صغـــري أن أكون مهنيـــة، لكني 
ارتكبـــت اخلطأ. لقـــد خيبت آمال املشـــجعني 
واملعجبني بي. أســـقطت رياضتي وأعرف أني 
عرضت نفسي لنتائج هذا العمل، لكني ال أريد 
أن أنهي مسيرتي بهذه الطريقة وآمل أن تكون 
لدي فرصة ملعاودة اللعب“. وأوضحت النجمة 
الروســـية (28 عامـــا) املصنفـــة أولى ســـابقا 
وســـابعة حاليا، أنه لم يتم االســـتماع لها بعد 

من قبل االحتاد الدولي للعبة. 
الـــذي ابتكر في  وأصبـــح ”امليلدونيـــوم“ 
الســـبعينات في االحتاد الســـوفيتي السابق، 
منذ أسابيع الشـــغل الشاغل لسلطات مكافحة 
املنشـــطات ومت اكتشـــاف اســـتخدامه من قبل 
العـــداءة الســـويدية إبيبـــا أريغـــاوي بطلـــة 
العالـــم 2013 فـــي ســـباق 1500 م، والروســـية 
إيكاترينا بوبروفا (تزحلـــق فني) واألوكرانية 
أولغا أبراموفا (بياتلون) والروســـي كاتوشـــا 
إدوارد فورغانـــوف (دراجـــات). وبعـــد دقائق 
من مؤمترهـــا الصحافي، أعلن االحتاد الدولي 
”إيقافهـــا مؤقتا اعتبارا مـــن 12 مارس بانتظار 

سير هذا اإلجراء“.

ولن يؤثر هذا القرار على برنامج شارابوفا 
على املدى القصير بعد إعالنها عدم مشاركتها 
في دورة إنديان ويلـــز األميركية التي تنطلق، 
األربعاء، بســـبب إصابة تعاني منها منذ عدة 
أشـــهر. كما انســـحبت للســـبب ذاته من دورة 
بريزبني األســـترالية في يناير املاضي، ودورة 
الدوحة الشـــهر املاضي وكذلك من الدور األول 
ملســـابقة كأس االحتاد. ولم تشـــارك شارابوفا 
هذا العام ســـوى في بطولة أستراليا املفتوحة 
حيـــث خرجـــت من الـــدور ربـــع النهائـــي إثر 

خسارتها أمام األميركية سيرينا وليامس. 
وأحرزت شارابوفا 35 لقبا خالل مسيرتها 
حتـــى اآلن، منهـــا 5 فـــي البطـــوالت األربـــع 
الكبرى. وعانت شـــارابوفا مرارا في مسيرتها 
االحترافية من اإلصابات التي أبعدتها لفترات، 
لكن ذلك لم مينعها من تصدر التصنيف العاملي 

لالعبات احملترفات ملدة 21 أسبوعا. 
الروســـية  اإليقاعية  املتزجلـــة  وانضمـــت 
يكاتيرينا بوبروفا، صاحبة لقب بطولة أوروبا 
السابقة، إلى قائمة حاالت املنشطات اإليجابية 

في الرياضة الروسية.

سأبقى في الميدان

رياضة

سقوط مدو للساحرة شارابوفا باختصار

} الرياض - تلقى الوسط الرياضي السعودي 
صدمة جديدة بسقوط الالعب املخضرم حسني 
التركـــي قائـــد فريق اخلليـــج في فـــخ املواد 
احملظورة، بعد ما وقـــع محمد نور قائد فريق 

االحتاد في الفخ نفسه. 
وقـــد شـــهدت املالعـــب الســـعودية خالل 
األعـــوام الســـبعة املاضيـــة وحتديـــدا منـــذ 
عـــام 2010 حـــاالت كثيرة لتعاطي املنشـــطات 
احملظـــورة، فوقـــع فـــي فخها 12 العبـــا وأدت 
هذه اآلفة اخلطيرة إلى إنهاء مســـيرة بعضهم 
وقـــرروا اعتزال اللعبة. في عام 2010 مت إيقاف 
العب الوحدة عالء الكويكبي ملدة عام بســـبب 
تناولـــه مواد محظـــورة، وهـــي أول حالة في 
الوســـط الكـــروي. نتيجة ذلك قـــرر الكويكبي 
الـــذي لعب للشـــباب والنصر بنظـــام اإلعارة 
اعتـــزال الكرة رغم أنـــه كان قادرا على العطاء 
وذلك نتيجة شـــعوره بالظلم الناجم عن بعض 
األخطـــاء التـــي ارتكبتهـــا جلنة الكشـــف عن 

املنشطات في ذلك الوقت. 
وفي العام عينه، أوقف العب الفتح فيصل 
اجلمعان الـــذي كان العبا هالليـــا قبل أن يتم 
تنسيقه ويلتحق بالفتح، ملدة عامني بعد ثبوت 
تعاطيه املنشـــطات. لكن الالعب واصل ركضه 
في املالعب وانتقل إلى فريق هجر بعد انتهاء 

فترة العقوبة، ويحمل راهنا ألوان االتفاق.
وحلق ماجد املولد الذي لعب ألندية الرائد 
والطائي والفيحاء مبن سبقوه في نفس العام، 
ومت إيقافـــه ملدة موســـمني وكادت العقوبة أن 
تصل إلى أربع سنوات لوال تعاون الالعب مع 
اللجنة. وفـــي 2012، أوقف العب النصر أحمد 

عباس ملدة عامني. 
ورغـــم تبريرات الالعب املعار حاليا لفريق 
جنران بأنه اســـتخدم دواء لزراعة الشعر، إال 
أن اللجنـــة لم تقتنـــع بتلك املبـــررات بعد أن 
ظهـــرت نتائـــج التحاليل إيجابيـــة. وتعرض 
حارس املرمى الهاللي خالد شراحيلي لعقوبة 
اإليقاف ملدة موســـمني في ينايـــر 2013 نتيجة 

اســـتخدامه مواد محظـــورة. وبعـــد انقضاء 
فتـــرة العقوبـــة عاد ملمارســـة الكـــرة وأصبح 
احلارس األساســـي في فريقه. وفي شـــهر مت 
إيقـــاف العب الفيصلي فهد عـــداوي الذي بدأ 
مشـــواره مع األهلي ملدة عامني، وما زال بعيدا 
عن ممارسة هوايته بعد انتهاء فترة العقوبة. 
وبعدها بشـــهر، حلق حارس املرمى االحتادي 
فواز اخليبري بحارس الهالل، ومت إيقافه ملدة 
عامني قبل أن يعود مجـــددا لفريقه بعد تنفيذ 

مدة العقوبة. 
وفـــي فبرايـــر 2014، وقع ســـامي الفضلي 
العـــب الباطن فـــي احملظـــور ومت إيقافه ملدة 
عامني بســـبب تناوله مادة أمفيتامني. وأوقف 
أســـامة املولـــد العـــب االحتـــاد في ســـبتمبر 
2014 ملـــدة عام، ورغم محـــاوالت إدارة االحتاد 
لتخفيف العقوبة إلى ثالثة أشهر على اعتبار 
أن الالعـــب تناول مادة إلنقـــاص الوزن إال أن 
محاوالتهـــا بـــاءت بالفشـــل. وبعـــد أن أنهى 
الالعـــب عقوبته عـــاد لتدريبـــات فريقه ولكنه 
لم يجد له مكانا في القائمة االحتادية بســـبب 
زيادة الوزن، حيث مازال يؤدي تدريباته حتى 

اآلن متهيدا ملشاركته مع الفريق في املباريات 
املقبلة.

وبعد شـــهر مت إيقـــاف العب أبهـــا محمد 
الغامدي بســـبب تناوله مـــادة محظورة. وفي 
نوفمبر 2015 مت إيقاف أسطورة االحتاد محمد 
نور مؤقتا قبل أن يصدر القرار النهائي بإيقافه 
ملدة أربع سنوات في 28 فبراير املاضي بعد أن 
فتح الالعـــب العينة الثانية في لوزان وخضع 
جللسة اجتماع في مقر اللجنة بالرياض. لكن 
الالعب الذي يرى أن القرار الصادر بحقه كان 
جائرا قرر االســـتئناف إلثبات براءته مع أنه ال 
يفكـــر في العودة إلى املالعب مجددا ال ســـيما 

وأنه جتاوز سن الرابعة والثالثني. 
وأخيـــرا وفي 6 مارس اجلـــاري، مت إيقاف 
العب اخلليج حسني التركي ملدة أربع سنوات 
بعـــد أن أثبتت الفحـــوص الطبية وجود مادة 
”أمفيتامـــني“. ومـــن املنتظر أن يعلـــن الالعب 
اعتزالـــه خصوصا وأنـــه يبلغ مـــن العمر 32 
عاما. جتدر اإلشـــارة إلى أن جلنة الرقابة على 
املنشـــطات أقامت ورش عمل وعممت األدوية 
احملظورة على جميع األندية وطالبت القائمني 

عليهـــا بتزويد الالعبني بالنشـــرات التوعوية 
والئحة العقاقير املمنوع استخدامها.

وتضمن الفحص العشوائي داخل املالعب 
حتليـــل 296 عينة في مباريـــات كرة القدم 
و168 عينـــة لأللعاب املختلفـــة، فيما بلغ 
عدد العينـــات احملللة خارج املنافســـات 

69 عينـــة لالعبـــي كرة قـــدم و41 عينة 
حملترفي األلعاب املختلفة. 

ويقضـــي 13 رياضيـــا ســـعوديا 
عقوبة اإليقـــاف ملدة أربعـــة أعوام، 
اإليقـــاف  عقوبـــة  رياضيـــا  و13 
قوانـــني  انتهـــاك  بســـبب  لعامـــني 
مكافحة املنشـــطات وال تزال قرارات 

إيقافهم ســـارية، فيما يقضي اثنان من 
الرياضيني عقوبة إيقاف لثالثة أشـــهر 

فقـــط. وتشـــمل القائمة اثنني مـــن الرياضيني 
مـــن غير الالعبني صدر بحقهما اإليقاف ألربع 
ســـنوات وهما مشـــرف كرة الطاولة بالنادي 
األهلـــي وأخصائـــي العالج الطبيعـــي بنادي 
الباطن بتهـــم التواطؤ والتحريـــض وإعطاء 

مواد محظورة.

ــــــة املعتمــــــدة  ــــــرات الدولي ســــــجلت املختب
للرياضيني الســــــعوديني حتليل 574 عينة 
ــــــة مختلفة  شــــــملت ثماني ألعــــــاب رياضي
أبرزهــــــا كــــــرة القدم وألعــــــاب القوى، وقد 
احملظورة، األكثر  كانت مادة ”االمفيتامني“ 
ــــــي جاءت نتائج  انتشــــــارا في احلاالت الت
حتاليل عيناتها إيجابية، في الفترة ما بني 

يونيو 2015 ومارس اجلاري. 

ال بد من المقاومة

متفرقات
◄ يثق السويسري جوزيف بالتر الرئيس 
الســـابق لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
فـــي أن عقوبـــة إيقافـــه ملـــدة ســـتة أعوام 
ســـيتم إلغاؤها من خـــالل محكمة التحكيم 
الرياضـــي (كاس). وقال بالتـــر ”أمتنى أن 
تتضـــح كل األمور فـــي منتصـــف أبريل“. 
ونتيجة لعقوبة اإليقاف لم يتمكن بالتر من 
حضور الكونغرس االســـتثنائي للفيفا 
في 26 فبراير املاضي، الذي شهد 
انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا 
وأملح  للعبـــة.  الدولي  لالحتـــاد 
اســـتعداده  إلـــى  بالتـــر 
للحديـــث عـــن األموال 
التـــي دفعتهـــا أملانيا 
يتعلق  ما  في  للفيفا 
اســـتضافة  مبلـــف 
مونديـــال 2006، مبـــا 
أنـــه لـــم يعد رئيســـا 

للفيفا.

◄ انفـــرد غولدن ســـتيت واريـــورز بالرقم 
القياســـي ألعلـــى عـــدد من 
االنتصارات املتتالية في 
املباريات التي يخوضها 
فريـــق علـــى أرضـــه في 
تاريـــخ دوري كـــرة الســـلة 
األميركـــي للمحترفـــني، بعدما 
تغلب على أورالندو ماجيك 113-119. 
وسجل ستيفن كيوري 41 نقطة و13 
متابعـــة ليقود واريـــورز حامل لقب 
الدوري إلـــى االنتصار رقـــم 45 على 
التوالي في املباريات التي تقام على 
ملعبه، حيث كانت آخر هزمية للفريق 
في  علـــى ملعـــب ”أوراكل أرينا“ 
27 يناير 2015، وقـــد حطم الرقم 
القياسي املسجل باسم شيكاغو 

بولز في موسم 1996-1995.

◄ قرر االحتاد التونســـي لكـــرة اليد إقالة 
مدرب منتخب تونس الفرنســـي ســـيلفيان 
نوي رســـميا، وتعيني حافظ الزوابي مكانه 
لإلشراف على التحضيرات وقيادة املنتخب 
خـــالل الـدورة التأهيليـــة لأللعاب األوملبية 
ريـــو 2016. أما املدرب املســـاعد أنور عياد، 
والـــذي أراده نـوي أن يكـــون املدرب األول 
للنســـور فـــي بولنـــدا، فقــــد قـــرر االحتاد 
وضعه على ذمة اإلدارة الفنية. وفي ســـياق 

االحتاد  رفـــض  متصل، 
التونســـي لكـــرة اليد 
االســـتقاالت  جميـــع 
مؤخرا  عليه  الواردة 

من بعض الالعبني 
 ، ملـنـســـحـبـني ا

ودعـوة جـميع 
عـــبـــني  لــال ا
نســـيني  لتو ا
إلى أن يكونوا 

ين  مســـتعد
لتلبية النداء.

قـــرار اإليقاف لن يؤثـــر على برنامج 

شـــارابوفا على املدى القصير بعد 

إعالنهـــا عدم مشـــاركتها في دورة 

إنديان ويلز األميركية

◄

«الالعب ياســـر قاســـم يعاني من إصابة ســـتبعده عن املالعب ملدة شـــهر تقريبا، ما 

يعني أنه سيغيب عن مباراتي تايالند وفيتنام يومي 24 و29 من شهر أبريل الحالي}.

باسل كوركيس 
املدير اإلداري للمنتخب العراقي

«أعتقد أن أهم أمر هو أن نتفق جميعا على النهوض بمستوى الكرة السعودية وأن نبدأ 

من القاعدة، ولتحقيق ذلك يجب أن نكون على قناعة بأن البداية ستكون صعبة}.

يان فان وينكل
 رئيس اللجنة الفنية باحتاد كرة القدم السعودي

الجزائري فيغولي 

على رادار أرسنال

} اجلزائــر - انضم نادي أرســـنال اإلنكليزي 
إلى قائمـــة األنديـــة املهتمة باحلصـــول على 
خدمات اجلزائري ســـفيان فيغولي، جنم نادي 
فالنسيا األســـباني. ويأمل أرسنال في إجراء 
بعض التغييرات على خط هجومه. وقد يكون 
فيغولي البديل لثيو والكوت جناح الغانرز في 
حال رحيله إلى وستهام. كما يراقب مانشستر 
يونايتـــد الالعب أيضا، إال أن إدارة املدفعجية 
تبدي اهتماما كبيرا بضـــم الدولي اجلزائري 
خالل االنتقـــاالت الصيفية املقبلة. وســـيكون 
الالعب البالغ من العمر 26 عاما حرا في يونيو 
املقبل، إذا ما فشل اخلفافيش في التوصل إلى 

اتفاق معه من أجل التجديد.
من ناحيـــة أخرى أرســـل نـــادي توتنهام 
اإلنكليزي، كشـــافيه من أجل مراقبة اجلزائري 
إســـالم ســـليماني، مهاجم فريق ســـبورتينغ 
لشـــبونة البرتغالي. ويذكـــر أن توتنهام ليس 
النـــادي الوحيد املهتم باحلصول على خدمات 

صاحب الـ27 عاما. 
وبجانـــب توتنهـــام فـــإن أنديـــة ليســـتر 
ســـيتي ووكريســـتال باالس وبنفيـــكا، مهتمة 
بضـــم الدولـــي اجلزائـــري الصيـــف املقبـــل. 
وســـيجد الفريق اإلنكليزي منافسة شديدة مع 
مواطنه ليســـتر، الذي يســـعى للم الشمل بني 
سليماني ورياض محرز. ويرتبط سليماني مع 
ســـبورتينغ لشـــبونة بعقد ميتد ألربع سنوات 
مقبلـــة، إال أن هناك شـــرطا جزائيـــا مينح له 
االنتقـــال إلـــى أي ناد مقابـــل 23 مليون جنيه 
إســـترليني. وسجل ســـليماني مع لشبونة 18 
هدفا خـــالل 24 مباراة خاضها مع الفريق هذا 

املوسم بالدوري البرتغالي.
وفي الســـياق ذاته يكثف نادي برشـــلونة 
األســـباني من جهوده لضم اجلزائري رياض 
محرز، جنم فريق ليستر سيتي اإلنكليزي، في 
الصيف املقبل، وهو مستعد لتقدمي 15 مليون 
جنيـــه إســـترليني، فـــي الوقت الذي ينشـــغل 
فيه مشـــجعو ليســـتر بتصدر فريقهم جلدول 
البرمييرليغ قبل 9 جوالت من نهايته. وســـجل 
محـــرز هدفه الــــ15 أمـــام واتفـــورد باجلولة 
املاضية ليمنح ليســـتر الصدارة بفارق 5 نقاط 

عن أقرب منافسيه.
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مؤخرا 
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◄ أحرج البرتغالي جوزيه روماو 
مسؤولي نادي الجيش الملكي 

المغربي، في اجتماع ساخن 
كان مخصصا إلقالته، وطالبهم 

بمستحقاته المالية كاملة حتى نهاية 
الموسم مقابل إعالن استقالته.

◄ انضم الالعب أيوب الخاليقي إلى 
قائمة الالعبين المغاربة الذين رفعوا 

شكاوى ضد أنديتهم داخل أروقة 
الفيفا للمطالبة بتعويضاتهم المالية 

ومستحقاتهم المتأخرة.

◄ أكد حمادة أنور المدير اإلداري 
بفريق الزمالك أن األبيض سيفقد 

خدمات مدافعه علي جبر في المباراة 
المقبلة أمام يونيون دواال بطل 

الكاميرون. وسيواجه الزمالك بطل 
الكاميرون، األحد المقبل، في ذهاب 

دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

◄ قرر جالل تقية المنافس الوحيد 
لوديع الجريء على رئاسة االتحاد 

التونسي لكرة القدم سحب الشكوى 
التي كان تقدم بها إلى لجنة 

االستئناف للطعن في ترشح عضوين 
من قائمة الجريء، وهما محمد 
السالمي ومحمد الحبيب مقداد.

◄ جدد مجلس إدارة الهالل 

السعودي الثقة في مدرب الفريق 
األول اليوناني غيورغيوس دونيس، 

وذلك بعد التقارير التي خرجت 
مؤخرا تفيد بقرب إقالته بعد تراجع 

مستوى ونتائج الفريق في اآلونة 
األخيرة، مما أدى لفقدانه الصدارة.

◄ يرفع الوحدة السوري شعار 
الفوز عندما يواجه شباب الظاهرية 
الفلسطيني في بيروت ضمن الجولة 
الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة 

من مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي.

رياضيا سعوديا يقضون 

عقوبة اإليقاف لمدة أربعة 

أعوام، و13 رياضيا عقوبة 

اإليقاف لعامين
13



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

موسم هيدينك على المحك

[ سان جرمان يتوق إلى متابعة حلمه القاري

} لنــدن - يتجـــه فريق باريس ســـان جرمان 
الفرنسي إلى ملعب ســـتامفورد بريدج لثالث 
موسم على التوالي بعدما أطاح بتشيلسي من 
البطولة في املرحلة ذاتها العام املاضي. وهو 
مرة أخرى املرشـــح للفـــوز وفقا لهيدينك عقب 
انتصـــاره 2-1 في مبـــاراة الذهاب في باريس 

يوم 16 فبراير. 
ويدخـــل بطل فرنســـا احلالـــم بلقبه األول 
في دوري األبطـــال املواجهة متمتعا بأفضلية 
التقدم ذهابا. من جهته، يأمل تشلســـي حامل 
لقب 2012 أن يلعب هدف ميكيل دورا كبيرا في 
حسم التأهل، خصوصا وأن األهداف املسجلة 
خـــارج القواعد لعبـــت دورا في حســـم هوية 

املتأهل في آخر موسمني. 
فـــي ربـــع نهائـــي 2014، فاز ســـان جرمان 
ذهابا 3-1 على أرضه ورد تشيلسي إيابا 0-2 
بهدف متأخر من السنغالي دميبا با، وفي دور 
الـ16 من النســـخة املاضية تأهل سان جرمان 
بعد تعادله 1-1 على أرضه و2-2 خارج ملعبه 
في الوقت اإلضافي بهـــدف متأخر من املدافع 

البرازيلي تياغو سيلفا.
وينظر تشيلســـي إلـــى املســـابقة القارية 
إلنقـــاذ موســـمه املتعثر محليـــا، فحقق بداية 
كارثيـــة أطاحـــت مدربـــه البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو قبل أن يصحح مســـاره بعد تعيني 
الهولندي املخضرم غوس هيدينك مؤقتا حتى 
نهاية املوسم. ومنذ إقالة مورينيو في ديسمبر 
املاضي، لم يخســـر ”البلوز“ سوى مرة واحدة 
في 16 مباراة، كانت ضد ســـان جرمان بالذات 

ذهابا. 
من جهته، يحلق ســـان جرمـــان، الذي حل 
ثانيـــا فـــي دور املجموعـــات وراء ريال مدريد 
األســـباني، بصدارة الدوري الفرنســـي بفارق 
23 نقطة عن أقرب مطارديه موناكو، وذلك رغم 
فوزه مرة واحدة فقط فـــي آخر أربع مباريات 
وتعرضه ألول خسارة في الدوري هذا املوسم 

أمام ليون الثالث.
ورغم إمكانية احتفال ســـان جرمان بلقب 
الدوري مـــرة رابعة علـــى التوالي األســـبوع 
املقبل، يعيش املدرب لوران بالن حتت هاجس 

حتقيق نتيجة طيبة في املسابقة القارية. 
وجنـــح بالن الـــذي مدد عقـــده حتى 2018 
مع الفريق الباريســـي بقيادة سان جرمان إلى 
رباعية محلية املوســـم املاضي، لكن مشـــواره 

القـــاري لم يصـــل حتى إلى املبـــاراة النهائية 
فـــي األعوام املاضية، علما بأنه يســـعى راهنا 
للتأهـــل إلى ربـــع النهائـــي لرابع مـــرة على 

التوالي. 
وقـــال البرازيلي ماكســـويل مدافع ســـان 
جرمـــان ”الـــكل يفكر فـــي مباراة تشيلســـي، 
اإلعـــالم، النـــادي والالعبون أيضـــا. في هذا 
الوقـــت من الســـنة، يصعب أن يكـــون الفريق 
جاهـــزا بأكمله، لدينا بعض اإلصابات من هنا 

وهناك“. 
ويحوم الشـــك حول مشـــاركة ثنائي وسط 
ســـان جرمان بليز ماتويدي واإليطالي ماركو 

فيراتي. 
ويعول ســـان جرمـــان على هدافـــه زالتان 
املتعطـــش للقب قاري، واجلنـــاح األرجنتيني 
إنخل دي ماريا الراغب في تبرير صفقة ضمه 
الهائلة مقابل 63 مليون يورو. أما تشيلســـي، 
فقد يفتقـــد قلب دفاعه املخضـــرم جون تيري، 
فيما أكد هيدينك أن مهاجمه األسباني دييغو 
كوســـتا (14 هدفا هذا املوسم) سيكون جاهزا 
بدنيا رغم غيابه عن التعادل األخير مع ستوك 

في الدوري. 
واســـتعاد تشيلســـي البعض مـــن هيبته 
مؤخرا، فعاد احلارس البلجيكي الشـــاب تيبو 
كورتـــوا إلى مســـتوياته، ويبرز فـــي صفوفه 
شعلة النشـــاط البرازيلي ويليان، فيما اليزال 
إديـــن هازار يبحث عن موهبتـــه الضائعة في 

موسم تشيلسي املخيب محليا.
وفي مباراة ثانية يســـتقبل زينيت ســـان 
بطرسبورغ بنفيكا البرتغالي بعد فوز األخير 

ذهابا بهدف لصفر. 
وحقـــق بنفيكا حامـــل اللقـــب عامي 1961 
و1962 فـــوزا قاتال بهـــدف البرازيلي جوناس 
غونالفيـــش أوليفيـــرا في الدقيقـــة األولى من 

الوقت بدل الضائع. 
وصمد الفريق الروســـي طيلة املباراة أمام 
املـــد الهجومي ألصحاب األرض لكنه دفع ثمن 
فقدان التركيز في الدقائق احلاسمة خصوصا 
بعـــد طرد املدافع الدولـــي اإليطالي دومينيكو 

كريشيتو في الدقيقة األخيرة. 
وقال مدرب زينيت البرتغالي أندريه فياش 
بـــواش إن بلـــوغ ربـــع النهائي هـــو ”حلمنا“ 
وســـيكون ”حدثا كبيرا لكرة القدم الروسية“. 
وهـــي املرة الثالثة التي يلتقـــي فيها الفريقان 
فـــي املســـابقة والثانيـــة علـــى التوالـــي بعد 
األولـــى في الدور ذاته عـــام 2012 وكان التأهل 
مـــن نصيب الفريـــق البرتغالي عندما خســـر 
2-3 في سان بطرســـبورغ ذهابا وفاز بثنائية 
نظيفـــة إيابـــا على ملعـــب النور وبلـــغ الدور 
ربـــع النهائـــي، والثانية املوســـم املاضي في 

دور املجموعات وخرج الفريق الروســـي فائزا 
بثنائية نظيفة ذهابا في لشبونة وهدف وحيد 

إيابا في روسيا. 
وتابـــع بنفيـــكا حامل اللقب فـــي العامني 
األخيريـــن انتفاضته احمللية وحســـم الدربي 
التقليـــدي أمـــام جاره ســـبورتينغ لشـــبونة 

1-0 وانتـــزع منه الصدارة، لكنـــه يعاني عدة 
إصابات في خط دفاعه. 

وفاز فريق املدرب روي فيتوريا 15 مرة في 
آخر 16 مباراة، وخسر مرة أمام بورتو الفريق 
الســـابق ملدربه احلالي فياش بواش. ويلتقي 
مانشستر ســـيتي اإلنكليزي مع دينامو كييف 

األوكرانـــي (3-1) وأتلتيكو مدريد األســـباني 
مع إيندهوفن الهولندي (0-0) الثالثاء املقبل، 
وبرشلونة األســـباني حامل اللقب مع أرسنال 
اإلنكليـــزي (2-0)، وبايرن ميونيخ األملاني مع 
يوفنتوس اإليطالـــي الوصيف (2-2) األربعاء 

املقبل.

تيفيز: بوكا جونيورز يمر بفترة سيئة
} بوينــس آيرس - كســـر املهاجم األرجنتيني 
كارلـــوس تيفيز، جنم بـــوكا جونيورز، حاجز 
الصمت وســـط األزمـــة التي مير بهـــا فريقه، 
ليتحدث عن كل املوضوعات املثيرة للجدل مثل 
اإلصابة التي جتبره على اللعب بقدم واحدة، 
وعن رغبته في البقـــاء بالنادي باإلضافة إلى 
الفترة الســـيئة التي يعيشها الفريق. وتطرق 
تيفيـــز للتحـــدث عـــن مســـتقبله مـــع النادي 
األرجنتينـــي، بعدما أشـــار وكيـــل أعماله في 
وقت ســـابق إلى إمكانية رحيل النجم الدولي 
الكبير فـــي يونيو املقبل، حيث قـــال ”التفكير 

أمر مستمر دائما“. 
وقـــال تيفيـــز، امللقب بـ“اآلباتشـــي“ ”املرء 
يضع جميع األشـــياء في امليزان ليرى إن كان 
أخطـــأ أم ال، أعـــرف أن البعض يفكـــر بأنني 
سأرحل عن النادي في يونيو ولكن من يعرفني 
يدرك أن هذا أمر صعب للغاية، أنا لست جبانا 
ألرحـــل عندما ال تســـير األمور علـــى ما يرام، 
أنـــا أمثل بوكا ونحن منر بفترة ســـيئة ولهذا 
خرجـــت ألحتدث، إنها فتـــرة ميكن أن مير بها 

أي شخص وستمر“.
وأضـــاف ”أنا قلق، إذا كان بوكا ال يســـير 
بشـــكل جيد فسأكون حزينا ألنني أنتمي إليه، 
أنا أفكر بهذا الشـــكل مثـــل املتعصبني، عندما 
ال تكـــون األمـــور على مـــا يرام معه ســـأكون 
حزينا، أنا ال ألعب بشـــكل جيد، مـــاذا تريد؟، 
أن أضحـــك؟، أن أكـــون ســـعيدا؟، ال ميكننـــي 

مســـاعدة الفريق مئـــة باملئة“. وتابـــع النجم 
األرجنتينـــي قائال ”لســـنا جيديـــن وال نخلق 
فرصا للتهديف“، مشـــيرا إلـــى صعوبة اللعب 
في مركز املهاجم املتأخر، كما اعتاد دائما، في 
ظـــل هذه الظروف ”الكـــرة ال تصل إلى األمام، 
ولكن املســـؤولية تتطلب النزول من أجل خلق 
الفرص، رغم أن هذه ليست مهمتي ولكن علي 
أن أنـــزل وأن أخلق فرصا للفريـــق للتهديف، 
نحـــن نعاني من عدم القدرة على الوصول إلى 

مرمى الفريق املنافس“. 
وأوضح تيفيز أنه يعاني من آالم كبيرة في 
الركبة وأنها تتورم من حني إلى آخر ورغم ذلك 
فإنه يشارك في املباريات ”ألعب بقدم واحدة“.

مـــن جانبـــه اعتـــرف جويرمـــو بـــاروس 
ســـكيلوتو، املدير الفني لبوكا جونيورز، بأن 
فريقه فقد الثقة بنفســـه خالل الفترة املاضية، 
مؤكـــدا أنـــه يعانـــي مـــن النواحي النفســـية 

والبدنية والفنية. 
وقـــال ســـكيلوتو عقـــب االنتقـــادات التي 
تلقاها بـــوكا جونيورز بســـبب أدائه الباهت 
أمـــام غرميه التاريخي ريفـــر بليت، األحد، في 
مباراة كالسيكو الدوري األرجنتيني ”لقد بدأ 
يفقد الثقة بسبب سوء النتائج وتغيير املدرب، 
نسعى إلى التقدم مع الوقت وأن جنعل الفريق 
قـــادرا على املنافســـة وأن تكون له شـــخصية 
وطمـــوح“. وفي معرض رده عن ســـؤال حول 
ما إذا كان بـــوكا جونيورز يعاني من الناحية 

النفســـية أو البدنية أو الفنيـــة، أجاب املدرب 
األرجنتيني قائال ”أعتقد من النواحي الثالث“. 
وأكد سكيلوتو أنه يعمل مبسؤولية كبيرة 
وأنه يدرك الضغط الواقع على بوكا جونيورز 

لتحقيق نتائج جيدة. 

ونفى املـــدرب األرجنتينـــي احتمال رحيل 
املهاجم الدولـــي كارلوس تيفيـــز عن صفوف 
الفريق في يونيو املقبل، قائال ”تيفيز في حالة 
جيدة وسيستمر هنا، إنه يشعر بالسعادة في 

بوكا ومع عائلته وفي بلده“.

سيكون ملعب ستامفورد بريدج مسرحا ملواجهة نارية، األربعاء، بني تشيلسي اإلنكليزي 
اجلريح هذا املوســــــم، وباريس ســــــان جرمان املهيمن في فرنســــــا ضمن إياب الدور ثمن 

النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا.

◄ تفكر إدارة نادي مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي في االستغناء عن خدمات 

اإلكوادوري أنطونيو فالنسيا بعد 
نهاية الموسم الحالي. وقرر اليونايتد 
التخلي عن صاحب الـ30 عاما بسبب 

كثرة إصاباته هذا الموسم.

◄ سيواجه نادي يوفنتوس منافسة 

قوية من نادي تشيلسي الصيف 
القادم في معركة الحصول على 

العب وسط ريال مدريد البرازيلي، 
كاسميرو، صاحب الـ24 عاما والذي 

قد يخرج من الفريق األسباني.

◄ أكد روبرتو مانشيني، مدرب فريق 
إنتر ميالن اإليطالي، أنه باق بمنصبه 

في الموسم المقبل. ويحتل إنتر 
المركز الخامس في جدول ترتيب 

الدوري برصيد 51 نقطة.

◄ قرر سينيسا ميهايلوفيتش مدرب 
ميالن الرحيل عن النادي اإليطالي 
بنهاية الموسم. وال يبدو أن هناك 

رغبة في أروقة الروسونيري في 
استمرار سينيسا للموسم المقبل.

◄ يستهدف نادي باريس سان 
جيرمان، التعاقد مع دييغو كوستا، 

مهاجم فريق تشيلسي اإلنكليزي 
في الصيف المقبل. ويسعى الفريق 

الفرنسي الستغالل رغبة تشيلسي في 
ضم المهاجم األوروغوياني إدنسون 

كافاني، للتعاقد مع كوستا.

◄ قال االتحاد البلغاري لكرة القدم 
إن مدرب المنتخب إيفايلو بيتيف 

أضاف العب الوسط برازيلي المولد 
مارسيلينيو إلى التشكيلة الجديدة 

للفريق، الذي يستعد لخوض 
مباراتين وديتين في مواجهة 

البرتغال ومقدونيا.

باختصار
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الكرة بين أقدامنا

قادرون على العبور

«أعتقـــد أن هذه هي اللحظة املناســـبة من أجل تقديم اســـتقالتي أمـــام مجلس اإلدارة 

بشكل نهائي حتى يتسنى اختيار السلطات الجديدة التي ستقود كرة القدم في بالدنا».

  لويس تشيريبوغا 
رئيس االحتاد اإلكوادوري لكرة القدم

«أحـــاول أن أقوم بعملي بطريقة ســـليمة وبالتزام كامـــل، وبعد ذلك يحق لكل فرد في أن 

يكون له رأي، لكن ال تقرروا إذا ما كنت سأواصل عملي هنا أم ال».

أرسني فينغر 
املدير الفني لفريق أرسنال اإلنكليزي

أليغري يؤكد استمراره مع يوفنتوستوتنهام يفكر في االحتفاظ ببوكيتينو

} لندن - أعرب نـــادي توتنهام اإلنكليزي عن 
رغبته في مكافأة ماوريسيو بوكيتينو، املدير 
الفني للســـبيرز بتجديـــد عقده، عقـــب األداء 

الرائع الذي ظهر عليه الفريق هذا املوسم. 
ويحتـــل توتنهام وصافة ترتيـــب الدوري 
اإلنكليـــزي، برصيد 55 نقطـــة، وبفارق 5 نقاط 
عن ليســـتر سيتي متصدر البرمييرليغ. ويذكر 
أن بوكيتينـــو ضمن قوائـــم املطلوبني لتدريب 
وتشيلســـي. وال  ناديـــي مانشســـتر يونايتد 
تخشـــى إدارة توتنهام رحيـــل بوكيتينو، ألن 

هناك 3 ســـنوات ونصف الســـنة في عقده مع 
الســـبيرز، ولكنها تريد حتســـني عقـــد املدرب 
األرجنتيني ملكافأته على ما يقدمه للفريق هذا 

املوسم. 
ويحصـــل بوكيتينو على 3 ماليني ونصف 
املليون جنيه إســـترليني كراتب سنوي، وفقا 
لعقده احلالي مع توتنهام. وهو ال يتعجل في 
التوقيع على العقود اجلديدة، حيث يركز على 
املنافسة على لقب الدوري اإلنكليزي، والدوري 

األوروبي.

} روما - أوضح ماســـيمليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس استمراره مع بطل إيطاليا للموسم 
املقبـــل، رغم كل الشـــائعات التـــي تتحدث عن 

انتقاله إلى أندية أخرى. 
وينتهي عقد املدرب اإليطالي مع يوفنتوس 
بنهاية املوســـم املقبل وارتبط باإلشراف على 
تدريب تشيلســـي وريال مدريد. وقال صاحب 
الـ48 عاما ”في املوســـم املقبل ســـأكون مدربا 
ليوفنتـــوس، هذا أكيد بنســـبة 100 ٪ فأنا لدي 

موسم آخر في عقدي معه“.

وأضـــاف مدرب ميالن الســـابق ”ليســـت 
هناك أي اتصاالت مـــع أندية أخرى وأنا أركز 
على الفوز بالـــدوري اإليطالي وكأس إيطاليا 
وســـنرى ما ســـيحدث أمام بايـــرن ميونخ في 
دوري األبطال“. أليغري انتهز الفرصة لشـــكر 
العبـــي فريقه بعد اختيـــاره كأفضل مدرب في 
إيطاليـــا ”هـــذه اجلائزة لها معنـــى هام ألنها 
تعنـــي أن الفريـــق بأكمله قام بعمـــل جيد، أنا 
أشكر الالعبني وأعضاء اجلهاز الفني والنادي 

بأكمله“.

فياش بواش:

بلوغ ربع النهائي هو 

حلمنا، وسيكون حدثا 

كبيرا في روسيا



} غــزة - أصـــدرت حركة حماس املتشـــددة 
والتـــي تدير قطاع غزة قـــرارا يقضي بوجود 
محـــرم مع أي فتاة أو امرأة تتدرب على قيادة 

السيارات على يد ُمدرب رجل.
وفـــي مدرســـة اجلراجـــوة لتعليـــم قيادة 
الســـيارات مبدينـــة غـــزة قـــال ُمـــدرب تعليم 
قيادة يدعى محمد احلطاب إن شـــرطيا أوقفه 
بعـــد درس تعليم قيادة لفتـــاة دون محرم من 
عائلتهـــا، أو زوجها وُمنع من ممارســـة عمله 

ملدة شهر.
وأضـــاف احلطـــاب ”مت توقيفـــي من قبل 
املباحث من قبـــل لكن في املرة الثانية جعلني 
الشرطي أوقع على تعهد بأال أقوم بتدريب أي 

فتاة دون وجود محرم معها“.
وأوضح احلطاب أن فرض مثل هذا القرار 

على جميع املُدربني ليس صوابا.
وقال ”بالنســـبة إلى قرار كهذا أعتبره غير 
صائـــب. إذا أخطأ أحد املدربني فمن املفروض 
أن يعاقب، ملاذا تعاقب الســـلطات كل املدربني 

وحتملهم املسؤولية الكاملة بقرار كهذا“.
وبررت املباحث قرارها بأنه يأتي من أجل 
”احلفاظ على البلد واملواطن“، بحســـب رئيس 
جمعية أصحاب مدارس قيادة الســـيارات في 
غزة جبر رضوان، والذي اســـتغرب من القرار 

واصفا إياه باخلاطئ والغريب.
وكشف أن نحو 20 باملئة من الذين يقبلون 
على مـــدارس تعليم الســـيارات فـــي غزة من 
الفتيـــات، مؤكـــدا وجود 56 مدرســـة ســـياقة 
معتمدة في القطاع، وجميعها تلتزم بشـــروط 

ومعايير خاصة ال تقبل التشكيك.
وقال رضوان إن مدارس تعليم الســـيارات 

فـــي غزة تعمل منذ عقود بشـــكل طبيعي، وكل 
مـــن يعملون في هـــذا املجـــال يحصلون على 
شـــهادات حســـن ســـيرة وســـلوك، ومن غير 
املنطقي اتخاذ قرار كهذا من شـــأنه إعاقة عمل 

املدارس.
مـــن جانبه قـــال خليـــل الزيـــان مدير عام 
املدارس واملعاهد  في  وزارة النقل واملواصالت 
فـــي قطاع غزة إن القرار ليس قانونا حكوميا، 
لكنه جاء بناء علـــى طلب من جمعية أصحاب 

مدارس تعليم قيادة السيارات.
وأضـــاف الزيـــان ”نحـــن نؤكـــد أن هـــذا 

القرار لم يصـــدر منا أوال كحكومة، وهو ليس 
قانونـــا ولكنه جاء بطلـــب ورغبة من املجتمع 
الفلســـطيني وبرغبـــة مـــن جمعيـــة أصحاب 
املـــدارس كحل لإلشـــكاليات األخالقية. ونحن 
نستحســـن هذا القرار ألن ال مشكلة فيه ما دام 

املجتمع الفلسطيني يطلبه بشكل كبير“.
وأبدى العديد من الفلسطينيني امتعاضهم 
مـــن القرار، بعـــد أن أكدوا وصـــول تعميم من 
جهـــاز املباحـــث العامـــة، مينـــع أي فتاة من 
التدرب على قيادة السيارات، إال بوجود محرم 

من عائلتها، سواء كان أخا لها أو زوجا.

وتديـــر حركـــة حمـــاس قطـــاع غـــزة منذ 
ســـيطرتها عليه من حركة فتـــح في عام 2007. 
وتفرض حماس قيودا صارمة ومشـــددة على 
ســـكان القطـــاع الفقير الذي يقطنـــه زهاء 1.9 

مليون فلسطيني.
وتوجد فـــي القطاع مـــدارس تعليم قيادة 
الســـيارات تعمل على الفصل بني اجلنســـني، 
حيـــث تخصص مكانا للرجال وآخر للنســـاء، 
ويتـــم حتديد مواعيـــد لتدريب الشـــباب على 
القيـــادة، ومواعيـــد أخـــرى مخالفة للنســـاء، 

بهدف منع االختالط.
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} يصـــرف العرب خمســـة مليـــارات دوالر 
ســـنويا على الشـــعوذة بحســـب  دراســـة 
أكادميية نشـــرت العام املاضي، وهذا الرقم 
قد يبدو كبيرا، ولكنه ليس غريبا، وخاّصة 
إذا ربطنـــاه بالطـــب الشـــعبي ووصفاتـــه 
وإعالناته، والسحر ومتطلباته وحاجياته، 
وإكسســـواراته،  ومنشـــوراته  والتنجيـــم 
فنحن بذلـــك أمام عالم رحـــب، يتراوح بني 
اجلـــن والغيب واملريخ وعطـــارد والبخور 
واإلذاعـــة  واحلـــّل  والربـــط  واألعشـــاب 
والتلفزيـــون واإلنترنت والرياضة وتزويج 
وحتصـــني  األرزاق  وتيســـير  العوانـــس 
الفنانني ودعم الساســـة باملشورات الفلكية 
واألعمـــال الروحانيـــة، وغيـــر  ذلك مما ال 

يحصى وال ٌيعّد.
قبـــل أيـــام، اتســـعت دائـــرة اجلدل في 
تونـــس حـــول مشـــعوذ يحظـــى بجمهور 
واسع من احلرفاء واملعجبني، وبثت مواقع 
التواصـــل االجتماعي وقنـــوات التلفزيون 
مشـــاهد للرجل وهو ميأل فمه باملاء املغلي 
مـــن أباريق يســـحبها بخفة ورشـــاقة من 
فوق اللهب املســـتعر، ثم يرّش بها مريديه، 
ويقـــول إنـــه يعالج األمراض املســـتعصية 
باملاء الساخن، فيصّدقه الناس، ويتحدثون 
عنه بإعجاب وإطنـــاب، ويقول بعضهم إنه 
عولـــج ببركات الرجل املبروك، وأنه شـــفي 
من مرضـــه، وأنه وجـــد لديه ما لـــم يجده 
لدى األطباء الكبار في املشـــافي احلكومية  

واملصحات اخلاصة.
املوضـــوع مت طرحـــه إعالميـــا، فـــكان 
الطرح ســـطحيا وفيه الكثيـــر من االبتذال، 
فكان فقط محاولة لشيطنة املشعوذ واحلكم 

على املجتمع باجلهل والتخّلف.
فمن يتحدث عن سذاجة من اقتنعوا بأن 
املشعوذ يعاجلهم باملاء الساخن، ميكنه أن 
يقارن املشـــهد بحالة من يقنعهم رجل دين 
متشـــدد بتفجير أنفسهم في قوات حكومية 
أو أمام املدارس أو في األســـواق املزدحمة 
مقابـــل أن تكون لهم اجلّنة وحور العني، أو 
من تقنعهم وسائل إعالم متآمرة بأن يبثوا 
الفوضى من حولهم، فيكـــون على أياديهم 
خـــراب بلدانهم وإســـقاط دولهـــم ومتزيق 

مجتمعاتهم.
في جميـــع األحوال، هناك من يســـعى 
إلى الســـيطرة على العقل، وعبـــر التاريخ 
كان عقل اإلنسان حقل جتارب ملن يستطيع 
احتالله بواســـطة الوهم، واألوهام متعددة 
ومتنوعـــة وأخطرهـــا ما يتحـــول في نظر 
أصحابه إلى حقيقة ال تقبل الشـــك أو النقد 
أو الســـؤال، وألن العقل هو الزعيم والقائد 
األعلى للجســـد، فإن أوامره املمالة عليه أو 
املوحى بها إليه، تتحّول إلى واقع مجّســـد، 
ومـــا يقتنع به العقل، يتحـــول، علميا، إلى 
حقيقـــة، ولكنهـــا حقيقة فرديـــة تنطلق من 
ماكينة العقل الباطن للفرد، فتكون النتيجة 
أحيانا إيجابية في حالة اخلضوع ملشعوذ 
يخاطب أفرادا معدودين، وتكون كارثية في 
حالة اخلضـــوع لداعية تكفيـــري أو إعالم 
حتريضـــي أوسياســـي متهـــّور أو محّلـــل 

منافق يستهدف شعوبا ومجتمعات.
هنـــاك خمســـة مليـــارات دوالر تصرف 
ســـنويا للمشـــعوذين في العالـــم العربي، 
ومقابلها عشـــرات املليارات من الدوالرات 
تدفع لشـــعوذة من نوع آخر، وفي أشـــكال 
أخرى، ولكن كم من مشعوذ يتلقى اللعنات 
واالتهامات، وكم من مشعوذ يدعو له القوم 

بالصحة والفوز واالنتصارات؟
حتى املشعوذون طبقات. 

طبقات املشعوذين

صباح العرب

الحبيب األسود

شرطة غزة تـفرض {محرما} لتعلم قيادة السيارات
رغم أن القوانني الفلسطينية ال متنع املرأة 
مــــــن قيادة الســــــيارة، إال أن التدريب على 
ــــــادة وتعلم الســــــياقة فــــــي قطاع غزة  القي
ــــــح ممنوعا على النســــــاء دون وجود  أصب
”محرم“ رفقتها، حســــــب قرار اتخذه جهاز 
املباحث العامــــــة التابع حلركة حماس، ما 

أحدث حالة جدل كبيرة في فلسطني.

مطلوب {محرم} لتعلم السياقة في غزة

} الكويــت - تنافـــس شـــديد وإقبـــال كبيـــر 
تشـــهدهما أســـواق اجلهـــراء الشـــعبية فـــي 
الكويت من قبل النساء القتناء دواء يساعدهن 
على إطالـــة الشـــعر ومعاجلة تســـاقطه. لكن 
األمر ال يتم في العلـــن ألن احملالت التي متلك 
الوصفـــة الســـحرية ال تشـــير إلـــى أنها تبيع 

القمل احلي خلسة.
ونشـــرت صحـــف محليـــة تقاريـــر تفيـــد 
بـــأن العديـــد من النســـاء الكويتيـــات يدخلن 
فـــي أســـواق اجلهراء،  محـــالت ”العطـــارة“ 
ويســـألن البائع في اســـتحياء ”هل لديك قمل 
فـــإذا كانـــت اإلجابة بنعم تشـــتري  للبيـــع؟“ 
الزبونـــة ما شـــاء من القمل احلـــي في جتارة 
أصبحت رائجة بني النســـاء العتقادات خاصة 

بهن.
وورد فـــي تقرير نشـــرته صحيفة ”الرأي“ 
الكويتية أن النســـاء اعتدن التـــردد على تلك 
احملـــالت لشـــراء القمل احلي، حيـــث تباع كل 
خمس قمالت بســـتة دنانيـــر، العتقادهن بأن 
القمل يطيل الشعر ويجعله أكثر كثافة، إضافة 

إلى أنه يقي من اجللطات الدماغية.
النســـوة  ”بعـــض  أن  التقريـــر  وكشـــف 
يقفـــن أمـــام محـــالت العطـــارة فـــي ســـوق 
اجلهراء لتســـلم علبة مثقوبـــة مغلقة حتتوي 
علـــى خمـــس قمـــالت، بينمـــا تكافـــح وزارتا 
الصحة والتربية مشـــكلة انتشـــار القمل بني 

طلبة املدارس“.
وأصبـــح للحشـــرة الصغيـــرة املكروهـــة، 
التـــي تبـــاع مســـتحضرات للقضـــاء عليهـــا 

بأســـعار باهظـــة فـــي الصيدليـــات، ثمن بلغ 
دينـــارا وربـــع الدينـــار للقملـــة الواحـــدة (4 
دوالرات) بســـبب االعتقاد الشـــائع والساذج 

بأنها تطيل الشعر.
ويعـــود انتشـــار فكرة شـــراء القمـــل إلى 
االعتقاد بأن احلشـــرة الصغيرة تقوم بتحريك 
الدم نتيجة وخز فـــروة الرأس، وبالتالي تزيد 
من سرعة إطالة الشعر وتزيد كثافته، كما أنها 

تقي من جلطات الدماغ.
وقـــال أحد باعة القمل في الســـوق والذي 
طلـــب عدم ذكر اســـمه فـــي تقريـــر الصحيفة، 
على اعتبـــار أن البيع ليس علنيا وإمنا بطلب 
خاص ملن ترغب فقط، إن هناك إقباال كبيرا من 
بعض النساء على شراء القمل، مبينا أن ”هذا 
األمر ليس جديدا وإمنا منذ ســـنوات وبعض 
احملـــالت تبيـــع القمـــل، كونه يعالج مشـــاكل 
تســـاقط الشـــعر، وكذلك يطيل الشعر بسرعة 

كبيرة ويجعله أكثر كثافة“.
وأضـــاف أن ”القملة يجـــب أن تكون حية 
وأن تكـــون العلبة مثقوبـــة ألن القمل ال يعيش 
فـــي العلبة املغلقة، وأنه وبنفس العطارة يبيع 
أدويـــة ملكافحة القمـــل، إضافة إلـــى أنه يبيع 

القمل ملن يرغب فقط“.
ويبيـــع أصحـــاب محالت العطـــارة القمل 
بشكل سري خوفا من املساءلة القانونية التي 

قد يتعرضون لها جراء بيعه.
وبـــني البائع أن ”زبائن القمل ال يقتصرون 
على النســـاء فقـــط وإمنـــا أيضا ثمـــة رجال 

يبحثون عنه بهدف زراعة الشعر“.

} دبــي - تشــــارك مصممة األزياء األردنية 
فــــرح حوراني منذ أســــابيع فــــي البرنامج 
التلفزيونــــي التنافســــي األول فــــي العالم 
العربــــي في مجــــال تصميــــم األزياء حتت 
عنوان ”فاشــــن ســــتار“، والذي تبثه شبكة 
قنوات دبي أســــبوعيا علــــى تلفزيون ”دبي 
وان“ و“دبي األولى“ منذ مطلع شهر فبراير 

املاضي.

وفــــرح هي املصممــــة األردنية الوحيدة 
بني املتنافســــني واملتنافسات االثني عشر، 
والذيــــن ينتمون إلــــى عدة بلــــدان عربية، 
وكان قد مت انتقاؤهم من بني العشــــرات من 
املصممني الشــــباب والشابات الذين دخلوا 

املسابقة.
ومازالت فرح مستمرة في املنافسة في 
املســــابقة التي تشهد أســــبوعها السادس 
حاليا، حيث غادر خالل األســــابيع األخيرة 
خمســــة من املتنافســــني منصة البرنامج، 
وبقــــي 7 منهــــم يخوضون غمــــار التنافس 
في الفترة املقبلة من البرنامج الذي يصور 
بأســــلوب الواقــــع اجلديــــد، حيــــث ُتتابع 
الكاميرات املتنافسني في ورشة العمل 
تصاميمهم  برســــم  قيامهــــم  وأثنــــاء 
للحلقــــة وشــــراء القمــــاش وبعد ذلك 
قصه وخياطتــــه حيث يتم عمل ثالثة 
خالل  الواحــــدة  للحلقــــة  تصاميــــم 

يومني.
كمصممة  حورانــــي  صيت  وذاع 
أزيــــاء مبدعة في عالــــم املوضة منذ 
سنوات، حيث دخلت مجال تصميم 
األزياء منــــذ أن كانت في 
من  عشــــرة  السادســــة 
عمرها، وبتوجهها إلى 
بعد  لألزياء  لندن  كلية 
الثانويــــة  دراســــتها 
مباشــــرة، التحقت 
”اســــمود  بكليــــة 

بيروت“ لألزياء.
فــــرح  وتركــــت 
أولــــى بصماتها في 
عالــــم املوضة أثناء 
لندن،  في  دراستها 
حيــــث عرضــــت 30 
قطعة من تصاميمها 
في صالة جالوس، ثم 
أسبوع  في  شــــاركت 
املوضة بلوس أجنلس. 
املاضي  العــــام  وخالل 
2015 افتتحــــت متجرها 

اخلاص في عّمان.
وتســــتمر مشاركة فرح 
في برنامج فاشن ستار على 
قناة دبــــي وان ودبي األولى، 
حيــــث تنهمك حاليــــا في إعداد 
مجموعة من التصاميم اجلديدة 
التي ســــوف تطلقها مباشرة بعد 

االنتهاء من حلقات فاشن ستار.
ويبث برنامج فاشــــن ستار كل 
يوم أربعاء في الثامنة مساء على 

قناة دبي وان.

القملة الحية بأربعة دوالرات في أسواق الكويت 
األردنية فرح حوراني تتقدم في تصفيات 

{فاشن ستار}
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ي
املســــابقة التي تشهد أاملاضي.

حاليا، حيث غادر خالل
خمســــة من املتنافســــني
7 منهــــم يخوض 7وبقــــي
في الفترة املقبلة من الب
بأســــلوب الواقــــع اجل
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قصه وخياطتــــه ح
للحلقــ تصاميــــم 
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