
صالح البيضاين

} صنعــاء – لـــوح رئيـــس احلكومـــة اليمنية 
املقـــال خالد بحاح الثالثاء برفض قرار إعفائه 
وتعيـــني علي محســـن صالـــح األحمـــر نائبا 
للرئيس وأحمد عبيد بن دغر رئيســـا للوزراء، 
واعتبـــره انقالبا من الرئيـــس اليمني عبدربه 

منصور هادي على التوافق والشرعية.
يأتي هذا في ظل جدل حاد حول التغييرات 
األخيرة خاصة بعـــد نفي عدد من األحزاب أن 
تكون قد أعلنت دعمهـــا إلقالة بحاح وتصعيد 

األحمر املثير للخالفات.
وأشـــار رئيـــس الـــوزراء املقال فـــي بيان 
أصـــدره الثالثاء إلـــى أن اخلالفات بينه وبني 
الرئيس هادي قدمية، وأن هناك ضغوطا كانت 
متـــارس لدفع حكومتـــه إلى االســـتقالة ”وما 
التعيينات التي كنا نســـمع بها عبر وســـائل 
اإلعـــالم إال أحد املؤشـــرات على الســـعي إلى 
إضعاف احلكومة وتعطيل قدرتها على العمل 

في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة“.
وحث على أن يكون اختيار رئيس احلكومة 
اجلديـــد توافقيـــا ”كما هو احلـــال عند تعيني 
خالد بحاح الـــذي مت التوافق عليـــه، وُفِوّض 

بتشكيل حكومة كفاءات“.
وقال مراقبون إن البيان الذي أصدره بحاح 
أخـــرج إلى الواجهة تفاصيـــل اخلالفات التي 
كانـــت جتري فـــي اخلفاء بينه وبـــني الرئيس 
هادي، وهي خالفات تتجاوز البعد الشخصي 
إلى ما يتعلق برؤية احلل السياســـي وكيفية 

حتقيقه وفق املرجعيات املتفق عليها.
وحـــذروا مـــن أن البيان قد يكـــون مقدمة 
النشـــقاق القوى الداعمة للشـــرعية إلى شقني 
واحد داعم لبحاح واآلخر للرئيس هادي ما قد 
يكون له تأثير على الوضع العســـكري وفرص 

جناح احلل السياسي.
ويشهد الشارع اليمني حالة من االضطراب 
فـــي تقييم ما جرى مـــن تغييرات، خاصة أنها 
تأتـــي أياما قبل بـــدء احلوار السياســـي مع 
احلوثيـــني الذين يعيشـــون بدورهم على وقع 
خالفات حادة مـــع حليفهم الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالح صاحب الثقل العســـكري 
والشـــعبي الذي يستطيع أن ينجح االتفاق أو 

يطيح به إذا لم يراع دوره ومصاحله.

 وال ينظـــر محللـــون مينيـــون إلـــى أزمة 
التغييـــرات األخيـــرة مـــن زاوية شـــرعيتها، 
ولكـــن من جانـــب تأثيرها علـــى إدارة املعركة 
مـــع احلوثيـــني، أو من جانب مســـاهمتها في 
إضعاف املوقف املفـــاوض للحكومة في جولة 

الكويت املقررة ليوم 18 أبريل.
وقـــال جنيب غالب، رئيـــس مركز اجلزيرة 
العربيـــة للدراســـات، إن هـــذا البيان ســـيتم 
اســـتغالله من قبل أطراف االنقالب وســـيكون 

قوة ضاغطة على الشرعية.
وأكد رئيس رابطة اإلعالميني اليمنيني فهد 
طالب الشـــرفي في تصريح لـ“العرب“ أن بيان 

بحاح أفصح عن أزمة حادة تتحكم بعالقته مع 
الرئيس ومؤسسة الرئاسة منذ تعيينه.

وفســـر ذلـــك بالتراجـــع الكبيـــر فـــي أداء 
احلكومة و“كأننا كنـــا نخوض حربا بحكومة 

رئيسها غير مقتنع أساسا باحلرب“.
واعتبـــر احمللل السياســـي عزت مصطفى 
أنه يحق للرئيس هادي دستوريا تعيني رئيس 
للـــوزراء دون العودة إلى مجلس النواب الذي 

لم يعد في إمكانه االنعقاد.
وأشار مصطفى في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أنها حكومة طوارئ وال تستدعي نيل الثقة من 

البرملان.

استفاق األوروبيون بشكل متأخر  } باريس – 
علـــى جناح أفـــكار املتطرفني اإلســـالميني في 
التغلغـــل بني اجلاليـــات ما يجعـــل التصدي 
لهـــم أمرا بالـــغ الصعوبـــة في ظل التشـــابك 
القائم بـــني جمعيات ســـلفية وإخوانية تربي 
شـــباب اجلاليات على التشدد، وبيــن داعــش 
والقاعــــدة اللذيـــن يوظفان هذا الشـــباب في 
تنفيـــذ الهجمـــات مثلمـــا حدث في بروكســـل 

وباريس.
ويأتي هذا الوعي املتأخر بخطر املتطرفني 
ليؤشـــر مـــن جديد على فشـــل اســـتراتيجية 
ترويض دعاة الكراهيـــة وتوظيفهم في خدمة 
أجندات متعددة من بينها الضغط على دولهم 

األصلية.
وقـــال رئيس الـــوزراء الفرنســـي مانويل 
فالس ”إن املذهب املتطرف في اإلسالم يكسب 
معركة القلوب والعقول اإلعالمية“. وحذر، في 
حديث حول طاولة مســـتديرة بشـــأن األسلمة 
في باريس االثنني، من أن السلفيني ”يكسبون 
املعركـــة األيديولوجية والثقافية“ في فرنســـا 

التـــي حتتضـــن أكبر عـــدد من املســـلمني في 
أوروبا.

وأضـــاف فالـــس أنه ”مـــن املفتـــرض أن 
الســـلفيني ال ميثلون ســـوى واحـــد باملئة من 
املســـلمني في بالدنـــا اليوم، ولكن رســـالتهم 
من خالل مواقـــع التواصـــل االجتماعي، هي 

الوحيدة التي نسمعها“.
وجتني فرنســـا ودول أوروبية أخرى ثمار 
اســـتراتيجية فاشـــلة قامت على فتح األبواب 
أمام مجموعات اإلســـالم السياسي املختلفة، 
من بني صفوفها شـــيوخ هربوا مـــن بلدانهم 
بعدما فشـــلوا في إجبار األنظمة والشـــعوب 
على تطبيق أفكارهم املتشددة، وخاصة تكفير 

أنظمة احلكم املدنية.
وجاهـــر هـــؤالء الشـــيوخ بتكفيـــر منـــط 
العيش واحلكم في الـــدول التي تؤويهم، ولم 
يخفوا رغبتهم فـــي اإلطاحة به وفرض أحكام 
متشددة بدال منه، وحني عجزوا عن ذلك غيروا 
اخلطة وأصبحوا يســـتقطبون شباب اجلالية 

ويشحنونهم بأفكار أكثر تشددا.

ومازالـــت أوروبـــا متـــرددة فـــي مواجهة 
املختلفـــة  بألوانهـــا  املتشـــددة  املجموعـــات 
رغـــم الهجمـــات العنيفة التي طالـــت باريس 

وبروكسل.
وشـــنت فرنســـا حملة على التطـــرف منذ 
االعتداء على مجلة شارلي إيبدو الساخرة في 
يناير 2015، وفي أعقاب اعتداءات باريس التي 
وقعت في نوفمبر وأودت بحياة 130 شخصا. 

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.
وزادت تفجيـــرات بروكســـل، التي نفذتها 
عناصر التنظيم الشـــهر املاضي وأوقعت أكثر 
من 30 قتيـــال، مخاوف من عمليـــات انتقامية 

تستهدف املسلمني.
ويبـــدو أن اإلجراءات التـــي تتخذها دول 
مثـــل فرنســـا تركز علـــى اجلانـــب األمني من 
خالل تقصي املتورطني املفترضني مع داعش، 
لكنها لـــم تتطور إلى تنفيذ إجـــراءات وقائية 
في مواجهـــة املنظمات واجلمعيـــات التابعة 
لإلخوان املســـلمني أو السلفيني التي تستفيد 

من أجواء احلريات لتنشر فكرها املتشدد.

وشن فالس في فبراير قبل املاضي هجوما 
عنيفا على اإلخوان والســـلفيني، وقال إن على 

حكومة بالده أن تكافح اخلطاب املتشدد.
واعتبر أنـــه إلى جانـــب ”مكافحة خطاب 
اإلخـــوان في بالدنا“ ينبغـــي أيضا أن نالحق 

”اجلماعات السلفية في األحياء“ الفقيرة.
ومتلك جماعة اإلخوان وحدها حوالي 250 
جمعية في فرنســـا، وينظـــم احتاد اجلمعيات 
املرتبط باجلماعة ســـنويا أكبر جتمع إسالمي 

في العالم الغربي (أكثر من 100 ألف زائر).
الـــوزراء  رئيـــس  تصريحـــات  وتزامنـــت 
الفرنســـي اجلديـــدة مع ما وصفتـــه صحيفة 
التاميـــز البريطانيـــة، بـــأن الترحيـــب بدعاة 
الكراهية يعني الترويج للكراهية نفســـها، في 
إشارة إلى الدعاة املتطرفني واجلمعيات التي 

حتث على اإلرهاب.
وقالت الصحيفة إن من يفهم املاضي لديه 
فرصة أكبر لفهم احلاضر واملســـتقبل، مشيرة 
إلى أن زيارة رجل الدين الباكســـتاني مسعود 
أزهر إلـــى بريطانيـــا منذ 23 عاما تســـتدعي 

الدراســـة عـــن كثب وتكشـــف جذور التشـــدد 
اإلسالمي في بريطانيا.

وفي أغســـطس 1993 بدأ أزهـــر، اخلطيب 
املفـــوه املتخرج من مدارس حركـــة ديوباندي 
اإلسالمية املتشددة في باكستان، جولة شملت 
42 مسجدا تشـــرف عليها حركة ديوباندي في 
بريطانيـــا على مدى 30 يومـــا. وكان موضوع 

اجلولة ”االستعداد للجهاد“.
ودعا أزهـــر آنذاك مســـتمعيه إلى اعتناق 
التطـــرف واإلرهـــاب إذا كان هذا مـــا يتطلبه 
”الســـعي إلى املجـــد لرفع اســـم اللـــه“. وقال 
لألطفال في مدرسة داخلية إسالمية إن أجزاء 
كبيرة من القرآن ”مخصصة للقتل في ســـبيل 

الله“.
وأثـــارت بعدهـــا زيـــارة الداعية يوســـف 
القرضـــاوي جدال فـــي بريطانيـــا، األمر الذي 
دفعه إلى اختصار الزيـــارة، وأصدرت بعدها 
الســـلطات البريطانية قـــرارا مبنـــع الداعية 
السعودي محمد العريفي من دخول بريطانيا 

متهمة إياه باحلث على نشر الكراهية.
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رسالة عالية لعدو هادئ.. خيار أوروبا الصعب في مواجهة املتشددين

بحاح يعترض على إقالته وتعيني األحمر

حممد بن احممد العلوي

} الرباط – تراجع االحتاد األوروبي عن قراره 
بإلغـــاء اتفاقية تبادل املنتجـــات الزراعية مع 
املغرب، في خطوة هادفة إلى تســـوية اخلالف 

مع الرباط كحليف استراتيجي.
وحتمل اخلطـــوة األوروبية، فـــي ما وراء 
الرغبة في اســـترضاء الرباط، اعترافا واقعيا 
بســـيادة املغرب على الصحراء، وهو ما ميثل 
جناحا إضافيا للدبلوماسية املغربية جاء بعد 
أيام فقط من اعتذار األمني العام لألمم املتحدة 
بـــان كي مون عن تصريحـــات حتدث فيها عن 
الصحراء بســـبب ضغـــوط مغربية  ”احتالل“ 

كبيرة.
وألغى مجلـــس االحتـــاد األوروبي احلكم 
الصـــادر في الــــ10 من ديســـمبر املاضي، عن 
محكمـــة العـــدل األوروبيـــة، القاضـــي بإلغاء 
اتفاقيـــة تبـــادل املنتجات الزراعيـــة والصيد 
البحري مع املغرب، بســـبب تضمنها منتجات 
إقليـــم الصحراء، والذي تســـبب في أزمة بني 

الطرفني.
وقـــال مجلـــس االحتـــاد، فـــي اجلريـــدة 
الرســـمية التابعـــة لـــه، ”إن احلكـــم الصادر 
باحملكمة االبتدائية عرف العديد من األخطاء، 
ومن بينهـــا أن جبهة البوليســـاريو ال تتمتع 
بالصفة القانونية لكي تكون طرفا في الدعوى 

القضائية“.
وأضاف أن هناك ”غيابا للحجج التي تبني 
أن املغـــرب يســـتغل الثروات التـــي تزخر بها 

الصحراء دون استفادة سكان هذا اإلقليم“.
وكان االحتـــاد األوروبـــي تقـــدم بطعنـــني 
في املوضـــوع األول يقضي باســـتئناف حكم 
احملكمـــة األوروبية والثاني بإيقـــاف التنفيذ 

الفوري.
واعتبر متابعون للشأن املغربي أنه بعيدا 
عـــن التفاصيـــل اإلجرائية فـــإن إلغاء مجلس 
االحتاد األوروبي للقرار خطوة سياســـية في 
مغزاهـــا، أراد منها األوروبيـــون التأكيد على 
عمـــق حتالفهـــم مـــع املغـــرب، وانحيازهم له 
في ملـــف الصحراء جتاه خصومه، وأساســـا 

اجلزائر.
ويكشـــف ســـعي أوروبا لالحتفاظ بعالقة 
متينة مع املغرب مدى الشـــراكة بني اجلانبني، 
ليس فقط في التبادل الزراعي والتجاري، ولكن 
أيضا في قضايا حساسة مثل التنسيق بشأن 
املعركة ضد اإلرهاب، والهجرة غير الشـــرعية 
التي متثل هاجسا رئيسيا في سياسة االحتاد 

األوروبي جتاه جنوب املتوسط.
ويشـــير القـــرار إلـــى الوزن الـــذي أصبح 
للدبلوماســـية املغربية إقليميـــا ودوليا، فلوال 

التحرك املغربي القوي وقرار وقف االتصاالت 
مـــا كانـــت القضية لتصبح بهـــذا احلجم لدى 

القادة األوروبيني.
وأوصـــل قـــرار الرباط بوقـــف االتصاالت 
مع االحتاد األوروبي رســـالة قويـــة وحازمة، 
أرادت مـــن خاللها التأكيد على أّن أي محاولة 
لالنتقاص أو املساس بسيادة املغرب هي خط 

أحمر ال ميكن بأّي حال تخطيه.
ويعتبر املغـــرب قضية الصحراء مســـألة 
ســـيادية، وأن أّي محـــاوالت للعـــب على هذا 

الوتر من أّي جهة كانت ال ميكن القبول بها.
وظهـــر وزن الدبلوماســـية املغربية بصفة 
أكثر وضوحـــا في األزمة األخيـــرة مع األمني 
العـــام لألمم املتحدة بان كي مون الذي اضطر 
إلى االعتذار للمغرب بشكل مبطن لتجاوز هذه 
األزمة التي مســـت مـــن مصداقيته لدى الدول 
األعضـــاء في مجلـــس األمـــن، وكادت حترف 
املنظمـــة الدولية عن دورها الهـــادف إلى حل 

األزمات وليس تعقيدها.
وحملـــت هذه األزمـــة للمغـــرب الكثير من 
مختلفـــة  لشـــخصيات  الدبلوماســـي  الدعـــم 
كان آخرهـــا موقف 40 عضوا مـــن الكونغرس 
األميركـــي وصفـــوا تصريحات األمـــني العام 
بأنهـــا ”غير مســـبوقة، وتتناقـــض مع موقف 

األمناء العامني السابقني للمنظمة الدولية“.
املغربيـــة  الصداقـــة  مجموعـــة  وقالـــت 
األميركيـــة بالكونغـــرس، التـــي تتألـــف مـــن 
نحو 40 ســـيناتورا من احلزبـــني اجلمهوري 
والدميقراطي، في رســـالة إلى وزير اخلارجية 
األميركي جون كيري، أوردتها الوكالة املغربية 
الرســـمية، الثالثـــاء، إن ”تصريحـــات بان كي 
مون (…) غير مســـبوقة، وتتعارض مع موقف 

األمناء السابقني.
وسبق ملمثلة السياســـة اخلارجية واألمن 
في االحتـــاد األوروبـــي فيديريـــكا موغريني، 
أن أكـــدت أن ”االحتاد األوروبـــي يظل مقتنعا 
بأن االتفاقات بـــني املغرب واالحتاد األوروبي 
ال تشـــكل خرقا للشـــرعية الدولية“، وذلك بعد 
مباحثات مع وزيـــر اخلارجية املغربي صالح 

الدين مزوار.
وقـــال صبري احلـــو اخلبير فـــي القانون 
الدولـــي إن محكمـــة العـــدل األوروبية قومت 
احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية القاضي 
بتعليـــق االتفاقية انســـجاما مع طعن االحتاد 

األوروبي باالستئناف.
وأضـــاف احلو في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
القرار ســـينقل حدة الضغط إلى البوليساريو 
واجلزائـــر خصوم الرباط الذين ســـيراجعون 
رهانهم على القضـــاء األوروبي، ضد مصالح 

املغرب وقضية وحدته الترابية.

تراجع االتحاد األوروبي عن قراره.. 

اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

[ أوروبا تجني ثمار فشل استراتيجية ترويض دعاة الكراهية
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أســـقط مقاتلون إســـالميون في  } دمشــق – 
ســـوريا طائـــرة حربيـــة، الثالثاء، فـــي منطقة 
جنوبي حلب السورية، حيث يقاتل المسلحون 

الجيش السوري وفصائل متحالفة معه.
وقـــال المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
”تأكد إســـقاط طائرة حربية خالل اســـتهدافها 
من قبل الفصائل اإلســـالمية في منطقة العيس 
التي تســـيطر عليها جبهة النصرة والفصائل 

بريف حلب الجنوبي“.
وقالت وســـائل إعالم إن الجيش الســـوري 
أعلن أن صاروخ سطح جو أسقط طائرة سورية 

في محافظة حلب وإن الطيار قفز بالمظلة.

وقال المرصد الســـوري لحقوق اإلنسان إن 
جبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا أسرت 
الطيـــار. ونقلت وســـائل اإلعالم الرســـمية عن 
المصدر العســـكري قولـــه إن الطائرة كانت في 

مهمة استطالعية.
والتفـــوق الجوي من المميزات الرئيســـية 
للجيش السوري الذي يقاتل مسلحين يسعون 

لإلطاحة بالرئيس السوري بشار األسد.
ومنذ فترة طويلة يطالـــب مقاتلون يتلقون 
دعمـــا بأســـلحة مضـــادة للطائـــرات لتحجيم 
التأثير المدمر للغارات الجوية للقوات السورية 
والطائرات الروسية منذ سبتمبر الماضي، لكن 

داعميهم كانوا يخشـــون من تقديم أســـلحة قد 
تسقط في أيدي الجماعات المتشددة.

وفي ســـياق متصل بالتطورات الميدانية، 
قالت تقارير إخبارية إن فصائل مقاتلة مدعومة 
مـــن تركيا تقترب من بلدة دابـــق، ذات األهمية 
الرمزية لتنظيم داعش بعد تمكنها من طرده من 

قرى عدة في محافظة حلب في شمال سوريا.
رامـــي  الســـوري  المرصـــد  مديـــر  وقـــال 
عبدالرحمن ”تمكنت فصائل إسالمية، مدعومة 
من تركيـــا، منذ منتصف مارس من الســـيطرة 
على منطقة واســـعة في ريف حلب الشـــمالي، 
تتضمـــن حوالـــى 15 كيلومتـــرا مـــن الحـــدود 

السورية التركية بين بلدتي دوديان والراعي“.
وخالل االشتباكات المستمرة بين الطرفين 
منذ منتصف الشـــهر الماضي قصفت المدفعية 

التركية مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتشـــمل المناطـــق التـــي ســـيطرت عليها 
الفصائل، وبينها فيلق الشام وكتائب السلطان 
مـــراد، ”14 قريـــة وبلدة على األقـــل، وأصبحت 
على بعد عشـــرة كيلومترات شمال بلدة دابق“، 
التي ســـيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية في 

أغسطس العام 2014.
ولبلـــدة دابق أهمية رمزيـــة لتنظيم الدولة 
اإلسالمية العتقاده أنها ستشهد أكبر معاركه. 

أحمد حافظ

} القاهــرة – قال النائب العام المصري نبيل 
صـــادق، إن وفدا مـــن رجال النيابة والشـــرطة 
المكلفين بالتحقيـــق في مقتل الطالب ريجيني 

سيغادر إلى روما، األربعاء.
وكان مقررا وصـــول المحققين المصريين 
إلى روما قبل عدة أيـــام، لكن الجانب اإليطالي 

طلب من مصر تأجيل الزيارة لبعض الوقت.
وتصاعدت حدة التصريحـــات من الجانب 
اإليطالي تجاه مصر، خالل األيام األخيرة، على 
خلفيـــة إعـــالن القاهرة أكثر مـــن رواية تتعلق 

بالمسؤولين عن مقتل ريجيني.
وقالـــت الداخليـــة المصرية فـــي 25 مارس 
الماضي إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني 
وبهـــا جواز ســـفره بعد اشـــتباك مع تشـــكيل 
عصابي ”تخصـــص في انتحـــال صفة ضباط 
شرطة واختطاف األجانب وسرقتهم باإلكراه“، 
ورفض مســـؤولون إيطاليـــون الرواية، وقالت 
أســـرة ريجيني إنه ”من الواضـــح أنه لم ُيقتل 

لتحقيق مكسب إجرامي“.
واختفـــى الباحـــث اإليطالـــي ريجيني (28 
عامـــا) في الذكرى الخامســـة لثـــورة 25 يناير 
الماضـــي وعثر علـــى جثته بعدها بــــ10 أيام، 
عليها آثـــار تعذيـــب، قالت جماعـــات حقوقية 
إنها تشـــير إلى أن ”قوات األمن المصرية ربما 
قتلته“، وهو اتهام نفته األجهزة األمنية بشدة.

وتســـعى القاهـــرة إلى تثبيـــت فرضية أن 
حادث مقتل ريجيني يســـتهدف ضرب العالقة 
بين مصر وإيطاليا، وألمحت إلى أن هناك طرفا 

ثالثا مستفيدا من الواقعة.
وبـــررت رؤيتها بأن الكشـــف عـــن الحادث 
جرى عشية انعقاد مجلس األعمال االقتصادي 
المصـــري اإليطالـــي ولقـــاء وزيـــرة التنميـــة 
االقتصاديـــة اإليطاليـــة بالرئيـــس المصـــري، 
والتـــي تم اســـتدعاؤها إلـــى روما قبـــل إتمام 
مهمتها، فضال عن اســـتدعاء السفير المصري 

في روما لالستفسار عن مجريات الحادث.
وقالت مصادر لـ“العرب“ إن تسرع الداخلية 
المصرية في إعالن ضبط عصابة مســـؤولة عن 

قتل ريجيني، ثم تراجعها، ضاعف من شـــكوك 
إيطاليا فـــي معرفة الشـــرطة المصرية للجناة 
لكنها تتســـتر عليهم. وتوقع مراقبون أن تقدم 
حكومة رينزي على خطـــوة من هذا النوع، في 
ظـــل ما تتعـــرض له مـــن ضغـــوط، باعتبار أن 
خطـــوة كبيرة مثل قطع العالقات أو تخفيضها 

مع مصر، قد تجنبها السقوط السياسي.
وربما تكون ورقة ”العالقات الدبلوماسية“ 
وسيلة مهمة للضغط على القاهرة التي ال تريد 
أن تخســـر روما كشـــريك اقتصادي وسياسي 
مهم لها، وسعت بشدة منذ ثورة 30 يونيو 2013 

إلى دعمها بوسائل مختلفة.
وأضافت المصادر أن إيطاليا بدأت تفصح 
عن نيتها مبكًرا في هذا الشأن، خاصة بعد قرار 
اإليطالية، إحدى أكبر شـــركات  شـــركة ”إيني“ 
البتـــرول في العالـــم، عزمها بيـــع أصولها في 
مصر، وإعالن جمعية السياحة اإليطالية وقف 
جميـــع رحالتها إلى مصر، وكلهـــا أمور تعني 

تضييق الخناق أمام النظام المصري.

ومـــا يعزز هـــذه الفرضيـــات، أن الحكومة 
اإليطالية ترى أنها ال تستطيع أن تقف صامتة 

أمام الضغوط الشديدة التي تتعرض لها.
وقالـــت والدته بـــاوال ريجيني فـــي مؤتمر 
صحافي الثالثاء، إنها ”تتوقع ردا قويا ورادعا 

من حكومتها تجاه مصر“.
ودعا لويجـــي مانكوني رئيس لجنة حقوق 
اإلنســـان في البرلمان اإليطالي، حكومة بالده 
إلى اســـتدعاء الســـفير اإليطالي مـــن القاهرة 
و“إعـــالن مصر بلـــد غير آمـــن للزائرين، إذا لم 
يفض التحقيق إلى شـــيء“. وقال مانكوني ”ال 
يتوجب قطع العالقـــات.. لكن يجب أن تخضع 
لمراجعة كبيرة جـــدا“، بينما قال كلوديو والد 

ريجيني إنه ”يؤيد هذه الدعوة“.
وقال جورج إســـحاق، الناشـــط السياسي، 
فـــي مصـــر لـ”العـــرب“ إن تهديـــدات الحكومة 
اإليطاليـــة باتخاذ إجـــراءات فورية ضد مصر، 
أمر خطيـــر للغاية، ويحمل فـــي طياته معاني 
كثيرة في العرف السياسي بين الدول. غير أنه 

رأى في زيارة الوفـــد المصري إلى روما اليوم 
”بادرة أمـــل“ في التوصل إلى حـــل ولو مؤقت. 
وقال إنه يعتقد أن الزيارة ســـوف تحسم أمورا 
متعددة بخصوص قضيـــة ريجيني، ألنه يبدو 
في جعبة الوفد المصري الكثير ليقدمه لروما، 

وقد تكشف األيام المقبلة عن مفاجآت.
في حين، شـــكك دبلوماســـيون في أن تقدم 
إيطاليـــا على قطع العالقات مع مصر ”ألن هذه 

الخطوة ليست باألمر السهل على البلدين“.
وأكـــد هؤالء أن ما يحـــدث اآلن من الجانب 
اإليطالي هـــو محاولة لمزيـــد الضغط، خاصة 
أن رومـــا تحتـــاج القاهرة، والعالقـــات وطيدة 
وبينهما مصالح مشـــتركة، ومن المستبعد أن 

تصل إلى حد القطيعة.

إيطاليا قد تضطر لقطع العالقات مع مصر بسبب ريجيني
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◄ أعلن القضاء اللبناني، الثالثاء، 
القبض على سبعة أشخاص 

اقتحموا مكاتب صحيفة الشرق 
األوسط في بيروت الجمعة الماضي 
احتجاجًا على نشر الصحيفة لرسم 

كاريكاتوري.

◄ حذر مسؤول في وزارة االقتصاد 
التي تديرها حركة حماس في قطاع 

غزة، الثالثاء، من انفجار الوضع 
إذا استمرت إسرائيل في منع 

توريد اإلسمنت إلى القطاع ، نافيا 
”الحجج الواهية“ اإلسرائيلية بعدم 

وصول اإلسمنت للمستفيدين.

◄ أعلنت المديرية العامة لألمن 
العام في لبنان، الثالثاء، عن توقيف 

شخص بتهمة االنتماء لتنظيم 
داعش وتواصله مع أشخاص 

إرهابيين وتمت إحالته إلى القضاء 
المختص، فيما يجري العمل 

لتوقيف باقي المتورطين.

◄ أكد العاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني، خالل استقباله، الثالثاء، 

رئيس مجلس النواب األميركي 
بول رايان، متانة عالقات الصداقة 

والتعاون االستراتيجية، التي تجمع 
المملكة بالواليات المتحدة. 

◄ نّدد بطاركة الكنائس 
الشرقية وممثلو الكنيسة 

القبطية األرثوذكسية والكنيسة 
األشورية، ”بشدة“ بجريمة اقتالع 
المسيحيين وغيرهم من المكونات 

المستضعفة من أرضهم في العراق 
وسوريا، وذلك إثر اجتماع في 

مقر البطريركية المارونية شمال 
شرق بيروت، بدعوة من البطريرك 
الماروني الكاردينال بشارة بطرس 

الراعي.

باختصار

استبقت روما زيارة وفد مصري لها اليوم 
إلطالع اجلانب اإليطالي على مســــــتجدات 
التحقيقات في قضية مقتل الطالب جوليو 
ريجيني، بتهديد القاهرة أنها سوف تتخذ 
إذا لم تتعاون  إجراءات ”فورية ومالئمــــــة“ 

حكومتها في الكشف عن احلقيقة.

{ ال شك في أننا نتعاون مع الحكومة من أجل أن نصل بالبالد إلى بر األمان، فلسنا في مجال للتصادم 

مع أي جهة، وال بد أن يكون هناك نظرة تفاؤل وسط هذا الكم من المشاكل}.
محمود الشريف
وكيل مجلس النواب املصري

{بـــدء عودة الالجئين الســـوريين من أوروبا إلى تركيا إلعادة توزيعهم علـــى لبنان واألردن يؤكد المخطط 

التوطيني المشبوه والمرسوم والذي قبضت تركيا في سبيل تنفيذه ورعايته مليارات الدوالرات}.
معن األسعد
األمني العام للتيار األسعدي في لبنان

املعارضة السورية املسلحة تسقط طائرة حربية نظامية

والدة ريجيني تقود حملة الضغوط على حكومة رينزي

لعنة {ريجيني} تضاعف محنة 

السياحة المصرية
ص 11

اإلفراج عن قيادات في 

الجماعة اإلسالمية بمصر
مصريـــة،  محكمـــة  قـــررت   – القاهــرة   {
الثالثـــاء، إطـــالق ســـراح القيادييـــن فـــي 
الجماعة اإلسالمية صفوت عبدالغني وعالء 

أبوالنصر، بحسب مصدر قضائي.
جنايـــات  محكمـــة  إن  المصـــدر  وقـــال 
الجيزة، برئاســـة المستشار معتز خفاجي، 
أمرت بإخـــالء ســـبيل صفـــوت عبدالغني، 
وعـــالء أبوالنصر (القياديين فـــي الجماعة 
اإلســـالمية وتحالف دعم الشـــرعية)، بكفالة 
مالية، في اتهامهما بالتحريض على العنف 

والمشاركة باعتصام رابعة العدوية.
وأشار المشير أحمد، عضو هيئة الدفاع 
عـــن المتهمين، فـــي تصريحـــات صحافية، 
إلى أنه تقـــرر قبول االســـتئناف المقدم من 
المحامين على قرار حبـــس االثنين، والذي 
أصدرتـــه محكمـــة جنايات القاهـــرة في 17 

مارس الماضي.
وأســـندت النيابـــة العامـــة للمتهميـــن، 
اتهامات عدة، ومن بينها: االنضمام لجماعة 
إرهابيـــة، تســـتهدف التحريض على العنف 
ومنع مؤسســـات الدولة مـــن أداء أعمالها، 

وتعريض السلم العام للخطر.
وقـــال ناجح إبراهيم، القيادي بالجماعة 
اإلســـالمية، في وقـــت ســـابق لـ“العرب“ إن 
هـــذه القضايا تعتبر تمهيدا صريحا إلجراء 
مصالحـــة في مصـــر، وإن الدولـــة أصبحت 
علـــى بعد خطوات منها، ألنها أيقنت أن هذا 
التحرك هو ”الضمان األساسي لالستقرار“.

وأضـــاف أن النظـــام، أدرك أن توســـيع 
دائرة االشـــتباه من دون تفرقـــة بين مذنب 
حقيقي وبريء، ساهم بشكل كبير في زيادة 
التوتر بين مؤسســـات الدولة واإلسالميين 
بجميع انتماءاتهم، فقد شعروا أن ”الحكومة 

تحارب العقيدة بذريعة اإلرهاب“.
ويبدو أن النظام المصري يريد من خالل 
مؤسســـاته المختلفة، أن يطلع اإلسالميين 
على ”حســـن نواياه“، خاصة أن لهم قاعدة 
اجتماعية ليســـت هينة، يصعب االستهانة 

بها لفرض االستقرار.
وأشـــار ناجح إبراهيم إلى أن محاوالت 
”احتـــواء اإلســـالميين“ واضحـــة فـــي هذا 
الشـــأن، وهناك بوادر حسن نوايا إلدراجهم 
ضمن منظومة الدولة، علـــى غرار الحاصل 

في تونس والمغرب والجزائر.

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يتوسط مجموعة من الجيش اللبناني تلقت تدريبات على يد مدربين بريطانيين في إطار برنامج تموله بالده

اتفاق أميركي أردني ملحاربة 

التطرف على اإلنترنت
} عــامن – وقـــع األردن والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، الثالثـــاء، اتفاقيـــة تعـــاون علـــى 
صعيد تبادل الرســـائل اإللكترونية والمشاركة 
فـــي مكافحة التطرف ودعايـــة تنظيم ”داعش“ 

اإلرهابي على اإلنترنت.
وبحســـب بيـــان صـــادر عـــن الخارجيـــة 
األميركيـــة، فـــإن االتفـــاق وقعه في واشـــنطن 
من الجانـــب األميركي نائب وزيـــر الخارجية 
للدبلوماســـية والشـــؤون العامـــة، ريتشـــارد 
والســـفيرة األردنية فـــي الواليات  ســـتينغل، 

المتحدة، علياء بوران.
ومن خالل هذه الشـــراكة، وفق البيان، فإن 
األردن ”ســـيعمل مع أميركا على تكثيف جهود 
وســـائل اإلعالم في تســـريع وتفعيـــل مكافحة 
دعايـــة ’داعش‘ وغيرها مـــن جماعات التطرف 
العنيـــف األخـــرى، بمـــا فيها مكافحـــة جهود 
تجنيد المقاتلين وجمع التبرعات للنشـــاطات 
غير المشـــروعة، باإلضافة إلى تهديد وترهيب 

سكان األردن وغيره من دول العالم األخرى“. 
كمـــا وافقت الحكومـــة األردنيـــة في وقت 
ســـابق من هذا العام على برنامج عمل مشترك 
مع الواليات المتحـــدة لمكافحة تهريب المواد 

النووية والمشعة.
يأتـــي ذلـــك وســـط مخـــاوف مـــن حصول 
تنظيمات إرهابية في كل من ســـوريا والعراق 
على مواد نووية قد تســـتخدمها كأســـلحة في 

المستقبل.



} واشنطن - كشف اجليش األميركي، االثنني، 
عن اعتراض ســـفينتني للبحرية األميركية في 
بحر العرب لشـــحنة أسلحة من إيران كانت في 

طريقها إلى املقاتلني احلوثيني في اليمن.
وال يعتبـــر الدعم اإليراني جلماعة احلوثي 
بالسالح من األسرار، وهو معلوم وموّثق حتى 
لدى منظمة األمم املتحدة، لكن توقيت اعتراض 
شحنة األسلحة، بالتزامن مع اجلهود الكبيرة 
إلطالق مســـار ســـلمي حلل األزمة اليمنية من 
خالل وقف إلطالق النار مقّرر للعاشر من الشهر 
اجلاري، ومحادثات سياســـية في الكويت بدءا 
مـــن ١٨ من نفس الشـــهر، أوحـــى برغبة إيران 
في إدامـــة التوتر في اليمن وإطالة أمد احلرب 
بني فرقائـــه للحفاظ عليه بؤرة ملتهبة بجنوب 
اجلزيرة العربية، وعلى حدود الغرمية الكبرى 

لها في املنطقة اململكة العربية السعودية.
وفـــي هذا الســـياق يرى متابعون للشـــأن 
اليمنـــي أن إيـــران قد ال تكـــون معنية بضمان 
انتصار عسكري للحوثيني، بقدر ما هي معنية 
بضمان قدرتهم على مواصلة احلرب ملشـــاغلة 

خصومها في املنطقة.
وتأتـــي محاولة إيران تهريب أســـلحة إلى 
اليمن في وقـــت أظهرت فيه قيـــادات بجماعة 
احلوثـــي املواليـــة إليـــران بـــوادر ابتعاد عن 
األخيـــرة، في مقابـــل فتح قنـــوات تواصل مع 
الســـعودية من خالل إيفاد وفـــد إلى الرياض 
للتفاوض مع اململكة، بحسب ما أّكده، اإلثنني، 

وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير.
وأفاد بيان للبحرية األميركية أن األســـلحة 
التي صادرتها السفينتان احلربيتان سيروكو 
وجرافلي األســـبوع املاضي كانـــت مخبأة في 
مركب شـــراعي واشـــتملت علـــى ١٥٠٠ بندقية 
كالشنيكوف و٢٠٠ قذيفة صاروخية و٢١ بندقية 
آلية من عيار ٥٠ مليمترا. وصودرت األســـلحة، 

فـــي ٢٨ مارس املاضـــي، وهـــي اآلن في حوزة 
الواليات املتحدة. وسمح للمركب الذي وصفته 
البحرية األميركية بأنه ال يحمل جنســـية دولة 
وأفراد طاقمه باإلبحار بعد مصادرة األسلحة. 
وقال اجليش فـــي بيان ”املصادرة هي األحدث 
في سلســـلة شحنات أسلحة غير شرعية قدرت 
الواليـــات املتحدة أن مصدرها إيران صادرتها 

قوات بحرية في املنطقة“.
وأشـــار البيان إلـــى واقعة جـــرت يوم ٢٧ 
فبرايـــر املاضـــي عندمـــا اعترضـــت البحرية 
األسترالية مركبا شـــراعيا وصادرت منه ٢٠٠٠ 
بندقية كالشـــنيكوف و١٠٠ قذيفـــة صاروخية 
وأسلحة أخرى. وفي ٢٠ مارس صادرت مدمرة 
فرنســـية ٢٠٠٠ بندقية كالشنيكوف والعشرات 
مـــن بنـــادق دراجونـــوف التـــي يســـتخدمها 
القناصة وتســـعة صواريخ مضـــادة للدبابات 

ومعدات أخرى.
وقال جوش إيرنست املتحدث باسم البيت 
األبيـــض، االثنـــني، إن دعـــم إيـــران للحوثيني 
بالســـالح مثال على ”أنشـــطتها التي تقوض 
في املنطقة وأن موضوع شـــحنة  االســـتقرار“ 
األسلحة قد يثار في مجلس األمن التابع لألمم 

املتحدة.
وأضاف ”من الواضح أننا نشـــعر بقلق من 
هـــذا التطـــور ألن تقدمي الدعـــم للمتمردين في 
اليمن شـــيء ال يتسق باملرة مع قرارات مجلس 

األمن“.
وكان مســـؤولون أميركيـــون قالـــوا فـــي 
السابق إّن أفرادا من اجليش اإليراني يدربون 

ويسلحون وحدات احلوثيني.
والحـــت خالل األيـــام األخيرة بـــوادر أمل 
فـــي إنهـــاء الصـــراع الدامـــي فـــي اليمن عن 
طريـــق املفاوضات، في ظّل موافقـــة املتمّردين 
احلوثيني علـــى اجللوس إلـــى طاولة احلوار 
مبباركـــة اململكـــة العربية الســـعودية القائدة 

للتحالف العربي لدعم الشرعية.
ومييل ميـــزان القوى على األرض ملصلحة 
الســـلطات الشـــرعية التـــي أبدت اســـتعدادا 
لالنخـــراط فـــي مباحثـــات جاّدة إليجـــاد حّل 
ســـلمي، ملّوحـــة فـــي ذات الوقـــت مبواصلة 

انتهاج خيـــار القّوة في حـــال تراجع الطرف 
املقابـــل. وذكـــر علـــي محســـن األحمـــر نائب 
الرئيـــس اليمني في أول بيـــان له بعد تعيينه 
في هذا املنصـــب، أن حكومة بالده ســـتحقق 
الســـالم لليمن ”بأحد اخليارين“، في إشـــارة 
إلى املفاوضـــات املرتقبة في الكويت الشـــهر 
اجلـــاري، وإلى املعارك التـــي تخوضها قوات 
اجليـــش الوطنـــي واملقاومـــة الشـــعبية ضد 
جماعة احلوثيني وحليفهم الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح.
وما تزال قوات الشـــرعية حتّقق املزيد من 
املكاســـب علـــى األرض على حســـاب املتمّرين 
احلوثيـــني مبا من شـــأنه أن يحّســـن موقفها 

التفاوضي في محادثات الكويت املرتقبة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

السالح اإليراني يتدفق على اليمن إلسقاط المسار السلمي
[ اهتمام إيران بإطالة أمد الحرب أكثر من اهتمامها بتأمين انتصار للحوثيين [ قيادات حوثية تبدي توجها نحو االبتعاد عن طهران

◄ تبنى تنظيم داعش في منشور 
على موقع بشبكة اإلنترنت، اغيال 
مسؤول أمني سعودي برتبة عقيد 

ُعثر على جثته غربي العاصمة 
الرياض.

◄ وّقعت الكويت وشركة 
فينميكانيكا اإليطالية رسميا، 

الثالثاء، عقدا لشراء 28 مقاتلة من 
طراز يوروفايتر تايفون، في صفقة 
قّدرت مصادر صحافية قيمتها بما 

بين سبعة وثمانية مليار يورو.

◄ قالت مصادر كويتية إن لدى 
المنافذ التابعة إلدارة الجمارك 
تعليمات بعدم السماح بإعادة 
تصدير البضائع والمنتجات 
اإليرانية إلى المملكة العربية 

السعودية التي سبق أن قررت قطع 
عالقاتها التجارية مع إيران، بحسب 

ما أوردته، الثالثاء، صحيفة الرأي 
الكويتية.

◄ شّنت طائرات تابعة للتحالف 

العربي غارات جوية على مواقع 
للقاعدة في مدينة زنجبار مركز 

محافظة أبين بجنوب اليمن، 
بحسب سكان محليين توقعوا مقتل 
وإصابة الكثير من مسلحي التنظيم 

في تلك الغارات.

◄ أعدم تنظيم داعش، الثالثاء، 
خمسة جنود عراقيين في مدينة 

القيارة بمحافظة نينوى، كان 
أسرهم، اإلثنين، خالل معارك دارت 

في قرية النصر التابعة لقضاء 
مخمور بجنوب شرق الموصل.

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية، 
الثالثاء، بحبس داعية و“مفسر 

أحالم“ كويتي لمدة 7 سنوات بعد 
إدانته بإجراء اتصاالت بقيادات 

من تنظيم داعش، واستغالله ادعاء 
تفسير األحالم الستقطاب الشباب 

لالنضمام إلى التنظيم.

باختصار
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أخبار

} بغــداد - حتّولت ”حكومة التكنوقراط“ التي 
أراد رئيـــس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن 
يجعل منها عنوانا لرغبته في إجراء إصالحات 
ال تســـتثني ثوابت العملية السياسية القائمة 
على احملاصصة احلزبية والعرقية والطائفية، 
ملســـيرته  إلى ورطة تهّدد بنهاية ”مأســـاوية“ 
السياســـية بعـــد أن الحت عوائـــق كثيرة أمام 
تشكليه تلك احلكومة املنشـــودة، في مقّدمتها 
ممناعة األحـــزاب والكتل السياســـية، مبا في 
ذلك التحالف الشـــيعي الـــذي ينتمي إليه، ألي 
تغيير ينتزع الســـلطة من يدهـــا ليضعها بني 

يدي تقنيني غير متحّزبني.
وفيما تتواتر املؤشـــرات على عدم إمكانية 
متريـــر احلكومة التـــي وضع العبـــادي قائمة 
بأســـماء وزرائها املقترحني بـــني يدي البرملان 
املشـــّكل بحّد ذاته من القـــوى والكتل املمانعة 
للتغييـــر واإلصالح، تلوح بالتوازي إشـــارات 
إلـــى إمكانيـــة أن تعمـــد القـــوى السياســـية 
الشـــيعية مبا في ذلك حزب الدعوة اإلسالمية 
وائتـــالف دولة القانون اللذيـــن ينتمي إليهما 
العبادي إلى التخّلص منه حتت عنوان فشـــله 

في اإلصالح.
وكشـــف القيادي في احتاد القوى الوطنية 
عبدالعظيم العجمان، الثالثاء، أن تقييم اللجان 
النيابية ملرشـــحي الوزارات سلبي، مشيرا إلى 

أن خمسة من املرشحني سحبوا ترشيحاتهم.
ونقـــل موقـــع الســـومرية اإلخبـــاري عـــن 
العجمان قوله إّن ”الكثير من أسماء املرشحني 
بالقائمـــة التي قدمهـــا رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي ل مجلس النواب ستســـقط“، مبينا أن 
”بعضهم عليهم ملفات ألنهم يشـــغلون مناصب 

مـــدراء عامـــني، وهذا مـــا يحّتم إعـــادة النظر 
بشأنهم“.

ويبـــدو أمـــرا طبيعيـــا أن تعمـــل اللجان 
البرملانيـــة املشـــّكلة من أعضاء كتل سياســـية 
متضـــررة مـــن التغيير الوزاري، على إســـقاط 
قائمة الوزراء املرشـــحني ألخذ أماكن املنتمني 

لذات الكتل.
وقـــال مراقب سياســـي عراقـــي ”إنه ليس 
مفاجئـــا أن يقوم ممثلو الكتل السياســـية في 
مجلـــس النـــواب برفض الئحة األســـماء التي 
تقـــدم بها العبـــادي، معتبـــرا أّن املفاجئ فعال 
لـــو أنهـــم وافقـــوا عليهـــا، ال ألن االشـــخاص 
املرشـــحني للحقائب الوزارية مســـتقلون كما 
اّدعى رئيـــس الوزراء، بـــل ألن الكتل احلزبية 
متتلك مرشـــحيها البدالء الذين تثق بهم أكثر 

من مرشحي العبادي“.
وأضاف فـــي تصريح لصحيفـــة ”العرب“، 
”إن الكتل احلزبية تنـــاور في هذا املجال، ليس 
فقط من أجل إســـقاط حكومة العبادي بشـــكل 
قطعـــي، وهو ما تخطط له فعـــال، بل أيضا من 
أجـــل قطـــع الطريق علـــى أي محاولة إلصالح 
النظام السياسي القائم على مبدأ احملاصصة 

احلزبية“.
وفي إشارة إلى إمكانية اإلطاحة بالعبادي 
مـــن رئاســـة الوزراء علـــى يد أقرب منتســـبي 
عائلته السياســـية، ُنقل، الثالثـــاء، عن ُحـنني 
القدو النائـــب عن ائتالف دولة القانون بقيادة 
زعيم حزب الدعوة اإلسالمية نوري املالكي أن 
االئتالف أصبح منقسما على نفسه بخصوص 
بقـــاء رئيـــس الـــوزراء علـــى رأس التشـــكيلة 
احلكوميـــة مـــن عدمـــه، متوّقعـــا عـــدم مترير 

التشـــكيلة اجلديدة املقترحة بعد انتهاء األيام 
العشرة التي حددها مجلس النواب.

وفي إشـــارة أخرى إلى مـــا يخترق العائلة 
السياســـية حليدر العبادي من خالفات بشأن 
مصيره السياسي، دعا إبراهيم اجلعفري وزير 
اخلارجية ورئيس التحالف الوطني الذي يضم 
أحزابا وكتال شـــيعية مـــن بينها حزب الدعوة 
اإلســـالمية، إلـــى ضـــرورة مضاعفـــة اجلهود 

للحفاظ على وحدة التحالف.

واجلعفـــري أحد املتضّرريـــن البارزين من 
التغييـــرات املقترحـــة من قبل العبـــادي الذي 
رّشح الشـــريف علي ابن احلسني لقيادة وزارة 
اخلارجيـــة خلفا للجعفري، وهو ما قاد األخير 
إلى التقارب مع زعيم املجلس األعلى اإلسالمي 
عمـــار احلكيم الـــذي لـــم يخف اســـتياءه من 
مقترحـــات العبادي التي ال تضم أي اســـم من 
املنتمني للمجلس، متقّدمـــا مببادرة ”إصالح“ 

بديلة ملقترحات العبادي.

إيران من خالل مواصلتها إمداد املتمّردين احلوثيني باألسلحة، في وقت تّتجه فيه اجلهود 
نحو إيجاد مخرج ســــــلمي لألزمة اليمنية، ال تهدف بالضرورة إلى ضمان نصر عسكري 
لهــــــم ال يبدو متاحا، بقدر ما تهدف إلى ضمان قدرتهــــــم على مواصلة الصراع بأي ثمن 
من أجل اإلبقاء على اليمن بؤرة للتوتر في منطقته ووسيلة ملشاغلة خصوم طهران هناك.

«اململكـــة ال يوجد لديها أي طموح في اليمن، وتســـعى ملا فيـــه الفائدة واملصلحة لليمن 

وشعبه.. نحن اآلن نبحث وسائل لتهدئة األمور}.

عادل اجلبير
 وزير اخلارجية السعودي

«إســـقاط املشـــاكل واألزمات اإلقليمية والدولية على الداخل الكويتي ال يصب في صالح 

أمن وسالمة الكويت وسيسبب الفرقة والتناحر بني أفراد الشعب}.

فيصل الدويسان
 نائب كويتي

سقوط مشروع حكومة التكنوقراط ينذر بنهاية سياسية مؤملة للعبادي

مجلة أميركية: ال غنى لواشنطن عن الرياض في محاربة اإلرهاب

هدية من الشعب اإليراني الشقيق

انفضوا من حوله

} الريــاض - قالت مجلـــة أميركية إّن ما يدور 
من حديث بشأن تراجع العالقات بين الواليات 
المتحدة والمملكة العربية الســـعودية ال يلغي 
الحاجـــة األكيدة إلى التعـــاون بينهما في عّدة 
ملفـــات على رأســـها ملـــف محاربـــة اإلرهاب، 
حيث ال يمكن لواشـــنطن أن تستغني عن الدور 

السعودي في هذا المجال.
وورد فـــي تقرير لمجلة بوليتيكو األميركية 
التأكيد على أّن الواليات المتحدة والســـعودية 
ينبغي أن يكونا طرفين رئيســـيين في محاربة 
اإلرهاب خالل المرحلة المقبلة، على الرغم مما 

يثار حول التوترات في العالقات بين البلدين.
وأضاف التقرير أن الشـــراكة بين واشنطن 
والريـــاض أفضـــت األســـبوع الماضـــي إلـــى 
تعطيل عدة شبكات رئيسية لتمويل الجماعات 
المتطرفـــة، مـــن بينها منظمتـــان تقدمان دعما 
لتمويل العديـــد من العمليـــات اإلرهابية التي 

تستهدف الجنود األميركيين في أفغانستان.
ونشـــطت المنابـــر السياســـية واإلعالمية 
بشـــكل الفت في مناقشـــة العالقـــات األميركية 
السعودية، والخليجية عموما، بمناسبة القّمة 
التـــي يعقدها الرئيس بـــاراك أوباما مع القادة 

الخليجيين في الحادي والعشـــرين من الشهر 
الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

وشّرعت سياسات ورسائل إعالمية من إدارة 
بـــاراك أوباما لمراقبين القـــول بوجود تراجع 
كبيـــر في التحالـــف التقليدي بين الســـعودية 
والواليـــات المّتحـــدة، دون أن تمنع آخرين من 
التأكيـــد على أّن بين الواليـــات المتحدة ودول 
الخليج من المصالح واألهداف المشـــتركة، ما 
يجعل التراجع القائم في العالقات مجّرد قوس 

سيتم إغالقه بانقضاء مّدة رئاسة أوباما.
ومن جهتهم يقول مختّصون في السياسات 

الخليجية، إن بلـــدان الخليج عكفت على إعداد 
بدائلها عـــن التحالف العضوي مـــع الواليات 
المتحدة متبعة سياســـات أكثر اســـتقالال عن 
دائـــرة التأثير األميركي، ومتجهة نحو نســـج 
شـــبكة مـــن التحالفـــات مـــع قوى أخـــرى عبر 
العالم بعضها محســـوب ضمن القوى الكبرى 

والبعض اآلخر ضمن القوى الصاعدة. 
كمـــا أّن دول الخليج  أصبحت أكثر تعويال 
علـــى قدراتهـــا الذاتيـــة في مجـــال حفظ األمن 
واالســـتقرار وحمايـــة اإلقليم مـــن التهديدات 

الخارجية.

جوش إيرنست:

تسليح إيران للحوثيين 

مثال على أنشطتها التي 

تقوض االستقرار

} الكويــت - قـــال نائـــب وزيـــر اخلارجية 
الكويتـــي خالد اجلارالله الثالثاء، إن أطرافا 
مينيـــة وصلـــت بالده إلجـــراء ورشـــة عمل 
تتعلـــق بتثبيـــت وقف إطـــالق النـــار الذي 
ســـيعلن عنه في العاشـــر من أبريل اجلاري، 
معربا عن تفاؤله مبفاوضات السالم اليمنية 
املزمـــع إجراؤها بالكويت في  الثامن عشـــر 

من الشهر ذاته.
وأشار اجلارالله في تصريح للصحفيني 
عقب مباحثات أجراهـــا مع مبعوث الرئيس 

الروسي للشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف 
بالكويت إلى أن الورشة تبدأ األربعاء، قائال 
إن بـــالده «تعمـــل على قـــدم وســـاق إلنهاء 
استعداداتها الستضافة مفاوضات األطراف 

اليمنية».
ومـــن جهته قـــال بوغدانوف إن روســـيا 
«تنسق خطواتها وتعمل مع الكويت إلجناح 
املفاوضـــات اليمنيـــة ودعـــم جميـــع جهود 
مبعـــوث األمم املتحدة إلى اليمن إســـماعيل 

ولد الشيخ أحمد».

حراك عملي في الكويت لوقف إطالق النار باليمن



} طرابلــس  - التقـــى ممثل األمني العام لألمم 
املتحـــدة في ليبيا مارتن كوبلـــر في طرابلس، 
الثالثـــاء، رئيس حكومة الوفـــاق الوطني فايز 

السراج وأعضاء حكومته.
وقـــال كوبلر في تغريـــدة على موقع تويتر 
أرفقها بصور له خالل لقائه الســـراج وأعضاء 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي ”اآلن فـــي اجتماع 
مـــع رئيـــس وأعضـــاء املجلس الرئاســـي في 

طرابلس“.
وأفادت مصـــادر إعالمية بـــأن كوبلر فور 
وصولـــه مطـــار معيتيقـــة بطرابلـــس توجـــه 
إلى مقـــر حكومة الوفاق الوطنـــي في القاعدة 
وكان في استقباله السراج  البحرية ”أبوستة“ 

وأعضاء املجلس الرئاسي. 
وقـــال املبعـــوث األممي لـــدى لقائه رئيس 
حكومـــة الوفـــاق ”نثمـــن خطوتكم الشـــجاعة 
ووجودكـــم في طرابلس“، وأضـــاف جئت إلى 
طرابلس ”لكي أســـمع منكم مـــا تريدونه أو ما 
تطلبونه من املجتمع الدولي لدعمكم“، ومن ثم 

عقد اجتماع مغلق.
وهـــذه أول زيـــارة للمبعـــوث األممي إلى 
العاصمـــة الليبيـــة منـــذ أن منعته الســـلطات 
املوازيـــة غير املعتـــرف بها دوليا فـــي املدينة 
مـــن زيارتها في 23 مارس املاضي، قبيل دخول 
حكومـــة الســـراج املدعومة مـــن األمم املتحدة 

واملجتمع الدولي إلى طرابلس.
ووصلـــت حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي إلى 
العاصمـــة، منذ أســـبوع، وجعلت مـــن قاعدة 
طرابلـــس البحريـــة مقـــرا لهـــا، رغـــم تهديد 
الســـلطات احملليـــة غيـــر املعترف بهـــا دوليا 

أعضاء حكومته باالعتقال.
وتســـعى حكومـــة الســـراج املنبثقـــة عن 
اتفاق ســـالم وقعه برملانيون ليبيون بصفتهم 
الشـــخصية في املغـــرب في ديســـمبر املاضي 
إلى تثبيت ســـلطتها في العاصمة، رغم متسك 

احلكومة املوازية غير املعترف بها باحلكم.
وحظيـــت حكومة الوفاق الوطني، في وقت 
وجيـــز، بدعم سياســـي واقتصـــادي كبير مع 
إعالن بلديـــات مدن في الغـــرب وفي اجلنوب 
الوالء لها، ونيلها تأييد املؤسسات احلكومية 
املالية واالقتصادية الرئيســـية، وهي املصرف 
املركزي، واملؤسسة الوطنية للنفط، واملؤسسة 

الليبية لالستثمار في طرابلس.
وللمـــرة الثامنـــة، فشـــل مجلـــس النواب 
الليبي، في عقد جلســـة للتصويـــت على منح 
الثقـــة حلكومة الوفاق الوطني، وذلك بســـبب 
عـــدم اكتمـــال النصـــاب القانونـــي حلضـــور 
األعضـــاء، والـــذي يعد شـــرطا الزمـــا النعقاد 

اجللسة.

وحتتـــاج حكومـــة الســـراج إلـــى موافقة 
أربعني عضوا فقط في حالـــة اكتمال النصاب 
الـــالزم (120 عضوا) من إجمالـــي عدد املقاعد 

الـ200 ملجلس النواب.
وخالل الشـــهرين املاضيني، أخفق مجلس 
النواب في عقد جلســـة رسمية للتصويت علي 
منـــح الثقة لهـــذه احلكومة من عدمه، بســـبب 
تغّيـــب أعضائـــه عن احلضـــور، األمـــر الذي 
دعـــا رئيس املجلس عقيلة صالـــح قويدر، إلى 
توجيـــه كلمة متلفزة، طالب من خاللها النواب 
املتغيبني عن جلسات املجلس بضرورة حضور 

جلسة االثنني.
وخـــالل الكلمة ذاتها، دعـــا قويدر املجلس 
الرئاســـي حلكومة الوفاق إلـــى املثول بكامل 
أعضائه أمـــام البرملـــان، وأن يعرض الســـير 

الذاتية لوزراء احلكومة لنيل الثقة.
هـــذا وأعلـــن املبعـــوث التركي إلـــى ليبيا 
أمرالله شـــالر أن بالده تقود وساطة بني مفتي 
ليبيا الســـابق الصـــادق الغريانـــي املعروف 

عنـــه قربه من التنظيمـــات اجلهادية واملجلس 
الرئاســـي بقيـــادة فايز الســـراج، تهـــدف إلى 
تقريـــب وجهـــات الطرفـــني، دعمـــا للعمليـــة 

السياسية في ليبيا.
وقال شالر، في مؤمتر صحافي بطرابلس، 
إنه التقى مع رئيـــس املؤمتر الوطني املنتهية 
واليته نوري أبوسهمني ومشايخ بدار اإلفتاء، 
على رأســـهم املفتي الليبي الســـابق الصادق 
الغريانـــي ومـــع املجلـــس الرئاســـي حلكومة 
الوفـــاق الوطني، ملناقشـــة ســـبل حـــل األزمة 
املتصاعدة بني الطرفـــني، منذ وصول املجلس 

الرئاسي إلى طرابلس.
ومعلـــوم أن مفتي ليبيا الســـابق الصادق 
الغريانـــي، كان قد أعلن رفضـــه ملقدم املجلس 
الرئاســـي إلـــى طرابلـــس عـــن طريـــق فتوى، 
اعتبرها مؤيـــدو املؤمتر الوطني أنها متثلهم، 
مؤكدين رفضهم التعامل مع املجلس الرئاسي، 
مـــا لم تأخذ بعـــني االعتبار مالحظـــات املفتي 

واملؤمتر الوطني في االتفاق السياسي. 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعا المغرب مجلس النواب 
المنعقد شرقي ليبيا إلى تغليب 

المصلحة الوطنية من خالل 
االجتماع، في أقرب وقت، لمناقشة 

المصادقة على حكومة الوفاق 
الوطني.

◄ أعلنت المركزيات النقابية 
المغربية عن تأجيل المسيرة الوطنية 

التي قررت تنظيمها ضد حكومة 
عبداإلله بن كيران خالل العاشر من 

الشهر الجاري.

◄ قال وزير الخارجية الفرنسي جان 
مارك أيرو، الثالثاء، إن فرنسا تأمل 
في أن تعيد فتح سفارتها بطرابلس 

في لفتة تأييد لحكومة الوحدة 
الجديدة.

◄ استقبل الرئيس الجزائري، 
عبدالعزيز بوتفليقة اإلثنين الماضي، 

رئيس مجلس النواب التونسي 
محمد الناصر، الذي قام بزيارة 

رسمية إلى الجزائر استغرقت يومين 
بدعوة من نظيره الجزائري. وجرى 

االستقبال بحضور رئيس مجلس 
األمة الجزائري، عبدالقادر بن صالح، 
ورئيس مجلس النواب، محمد العربي 

ولد خليفة.

◄ أعلنت الكتيبة 152 مشاة، وهي 
إحدى الكتائب المسلحة التابعة 
لجهاز حراسة النفط شرق ليبيا، 

أنها لن تسمح ألحد بتصدير النفط 
إال بتعليمات من خليفة حفتر، قائد 

القوات الليبية الموالية لمجلس 
النواب في طبرق.

◄ قّرر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر 
كيتا، تمديد حالة الطوارئ لمدة 10 

أيام إضافية في مختلف أرجاء البالد، 
بسبب وجود تهديدات إرهابية.

باختصار

كوبلر في طرابلس لدعم حكومة السراج
[ تركيا تقود وساطة بين مفتي ليبيا السابق والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق  
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الجمعي قاسمي

} تونــس - لم تهـــدأ العاصفة التـــي أثارتها 
قضية ما ُيعرف بـ“أوراق بنما“، وبدأت تتحول 
تدريجيا إلى ما ُيشـــبه اإلعصار اُحملّمل برياح 
عاتية تســـببت في انفجارات سياسية ُمتعددة 
في عدد مـــن العواصـــم األوروبيـــة والعربية، 

لتصل شظاياها إلى تونس.
ورغم أن هذه القضيـــة التي أثارتها عملية 
تســـريب لوثائق تكشـــف معامـــالت مالية لها 
عالقـــة بعمليـــات تهـــرب ضريبـــي وتبييـــض 
لألموال في بنما، لم حتسم ما إذا كان املورطون 
فيها حصلوا على أموالهم بطرق غير مشروعة، 
فإنها مع ذلك حّركت املياه الراكدة في املشـــهد 

السياسي التونسي ارتباطا مبسألة الشفافية.
وتناقلـــت وســـائل إعالميـــة محلية اســـم 
الرئيس التونســـي األســـبق منصف املرزوقي، 
حيث أشـــارت إلى أنه ”أسس شـــركة ’خدمات 
ســـنة 2013 قامت بتســـجيلها لفائدته  عقارية‘ 
شركة احملاماة ’موســـاك فونسيكا‘، وأنه تلقى 
سنة 2014 مبلغا يقدر بـ36 مليون دوالر حلساب 

هذه الشركة من مؤسسة قطرية“.
غيـــر أن املرزوقي ســـارع إلـــى نفي ذلك في 
تدوينة نشرها الثالثاء في صفحته على شبكة 
التواصل االجتماعي فيسبوك، حيث كتب يقول 
”غرفة العمليات تريد حتويل األنظار وزجي في 

قضية ’بناما بايبيرز“ مبا يثير االزدراء“.
وفيمـــا لفـــت املرزوقـــي إلـــى أن ”القضاء 

سيقول كلمته، والتحقيق في األسماء احلقيقية 
يجب أن يبدأ اآلن“، أشـــار املوقـــع اإللكتروني 
”إنكفادا“ الذي شـــرع منذ ليل األحد/االثنني في 
نشر أسماء شـــخصيات عاملية وعربية تورطت 
في هذه القضية، إلى أن اسم املنصف املرزوقي 
”مت حشره من قراصنة، قاموا بقرصنة املوقع“.

وأكد في املقابل، أن الشـــخصية التونسية 
الوحيدة التي مت اإلعـــالن عن تورطها في هذه 
القضية هو محسن مرزوق األمني العام السابق 
حلركة نداء تونس، الذي اتصل مبكتب احملاماة 
البنمي ”موســـيكا فونسيكا“، وأن هناك أسماء 

أخرى سيتم اإلعالن عنها الحقا.
وُيرجح مراقبـــون أن تتفاعل تداعيات هذه 
القضية في املشـــهدين السياســـي والقضائي 

أكثـــر فأكثر خـــالل األيام القادمـــة، حيث توقع 
األمني العام حلزب املستقبل، اخلبير احملاسب 
عياض اللومي في تصريح لـ“العرب“، أن تكون 
جلهة تعديل بوصلة  تلك التداعيات ”إجابيـــة“ 
الرأي العام التونسي نحو تسليط الضوء على 

مسألة تبييض األموال وتهريبها.
وفيما شـــدد اللومي على أن ”تونس بعيدة 
جـــدا عـــن موضـــوع الشـــفافية بســـبب غياب 
اإلرادة السياسية“، أعلن محافظ البنك املركزي 
التونسي الشـــاذلي العياري أنه ”سيعمل على 
التثبت من قائمة األســـماء التونســـية الواردة 
في تســـريبات وثائـــق ”بنما“، ومـــدى خرقها 
للقوانـــني مبا فيهـــا قوانني الصـــرف وقانون 

املالية العمومية، من عدمه“. 

شظايا {أوراق بنما} تحرك المياه الراكدة في المشهد التونسي

ــــــس بعد منعه من  فــــــي أول زيارة له لطرابل
قبل سلطات حكومة اإلنقاذ، التقى املبعوث 
األممي مارتن كوبلر برئيس حكومة الوفاق 
الوطني فايز الســــــراج من أجل بحث سبل 
دعم العملية السياســــــية في ليبيا وتسهيل 
عمل احلكومــــــة التي لم حتظ بعــــــد بتأييد 

مجلس النواب.

{أشـــعر بالقلـــق ألن بلجيـــكا وفرنســـا ال تقومان بمـــا يكفي من إجـــراءات لمواجهة الخاليـــا النائمة أخبار

لديهما. بلجيكا آخذة في التحول إلى داعش أوروبا}.

عبداحلق اخليام
مدير املكتب املركزي لألبحاث القضائية في املغرب

{المعارضـــة الجزائرية ضعيفة لســـبب أساســـي، وهو أنهـــا جاءت من النظام نفســـه وتورط 

العديد من قياداتها معه عندما كانوا في مراكز المســـؤوليات}.

رشيد نكاز
ناشط سياسي جزائري

الوفاق من أجل االنقاذ

مجلـــس النـــواب الليبي يفشـــل 

للمـــرة الثامنـــة في عقد جلســـة 

الثقـــة  منـــح  علـــى  للتصويـــت 

لحكومة الوفاق الوطني

◄

فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - تعيش األغلبية احلكومية باملغرب 
هذه األيام على وقع خالفات متصاعدة، بعدما 
أصدر وزير االقتصاد واملالية محمد بوسعيد، 
الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني لألحرار 
بقيادة صالح الدين مزوار مراســـلة بعثها إلى 
فريقي األصالة واملعاصرة واالحتاد االشتراكي 
مبجلس املستشارين، إلقناعهم بضرورة إيجاد 
حـــل نهائي ملشـــكل األســـاتذة املتدربني، وذلك 

بتبني خيار توظيفهم دفعة واحدة.
ورفض رئيس احلكومة عبداإلله بن كيران 
مضمون هذه املراســـلة، معتبـــرا أنها مبادرة 
فردية مخالفة ملـــا مت التوافق عليه بني أحزاب 

األغلبية، التي قررت توظيفهم على دفعتني.
هذا وعـــرف احلزبان املشـــكالن لالئتالف 
احلكومي (العدالة والتنمية والتجمع الوطني 
لألحرار)، في األيام القليلـــة املاضية نوعا من 
االرتبـــاك، عصف بتـــوازن مكونـــات األغلبية، 
حيـــث خرجت قيادات مـــن العدالـــة والتنمية 
تهاجـــم وزير املالية، فـــي الوقت الذي هدد فيه 
حزب مـــزوار مبغـــادرة احلكومـــة، واعتبر أن 
رد بن كيـــران عبارة عن زوبعة سياســـية أراد 
الترويـــج لها مع اقتـــراب موعـــد االنتخابات 

التشريعية.
وفي هذا الصـــدد، قال بدر الطاهري عضو 
املكتـــب السياســـي حلـــزب التجمـــع الوطني 
إن ”مراســـلة بوســـعيد  لألحـــرار لـ“العـــرب“ 
مراســـلة تقنية ال حتمل موقفا سياســـيا، وأن 
الوزير من واجبه الرد على ســـؤال املعارضة“، 
معتبـــرا ”أن الوقـــت ليـــس مناســـبا ملثل هذه 
احلساسيات التي تربك العالقات بني احلزبني 

في فترة مقبلة على انتخابات تشريعية“.
ومن جهته قـــال عبدالعزيز أفتاتي، النائب 
البرملاني عن فريـــق العدالة والتنمية مبجلس 
النواب لـ“العرب“، إن ”هناك جهات خفية داخل 
االئتـــالف أو خارجه حتاول زعزعة اســـتقرار 

البيت الداخلي لألغلبية احلكومية“.
هذا وقد أثار ملف األساتذة املتدربني جدال 
كبيرا في املغرب ألزيد من خمســـة أشـــهر ولم 
يجد حال نهائيا، فاملئات من األساتذة الذين مت 
انتقاؤهم بعد نيلهم شـــهادات اإلجازة لغرض 
التكوين فـــي املراكز العموميـــة التي تؤهلهم 
للعمـــل في قطـــاع التدريس، وجدوا أنفســـهم 
أمام مرسومني جديدين، يقضي األول بضرورة 
إجراء مباراة جديدة بعد إنهاء تكوينهم ُيختار 
عبرها عـــدد معني للتوظيـــف، ويقضي الثاني 

بتخفيض املنحة املادية املخصصة لهم. 

الخالف بين بن كيران ومزوار 

يهدد الحكومة المغربية

وزيرة الدفاع األلمانية 

تتفقد قوات بالدها في مالي 

} باماكــو - تعتـــزم وزيـــرة الدفـــاع األملانية 
أورزوال فون دير الين إرســـال أكبر الطائرات 
غيـــر املأهولـــة التابعة للجيـــش األملاني إلى 

مالي.
وخـــالل زيارتها التفقديـــة احلالية ملدينة 
جـــاو الواقعة شـــمال مالـــي، قالـــت الوزيرة 
األملانيـــة، الثالثـــاء، إنـــه من املنتظـــر متركز 
طائـــرات اســـتطالع غيـــر مأهولة مـــن طراز 
”هيرون“ خالل العام احلالي في شـــمال مالي 

الذي يتركز فيه نشاط املتمردين اإلسالميني.
يذكر أن طول الطائرة طراز ”هيرون“ يبلغ 
8.5 أمتار وتبلغ املســـافة بـــني جناحيها نحو 
17 مترا ويقوم اجليش األملاني باســـتخدامها 
منذ عدة سنوات في أفغانستان، ومن املنتظر 
تخصيـــص طائرتني أو ثالث طائرات إضافية 
غير مأهولة ملهمة مالي، وســـتكون على رأس 
املهام املنوطة بهـــذه الطائرات مراقبة الطرق 

املهمة التي تربط بني املدن في شمال البالد.
وكانـــت أجزاء من شـــمال مالي وقعت في 
قبضة املتمردين اإلسالميني في 2012 لبضعة 
أشـــهر، قبـــل أن تســـتعيدها قوات فرنســـية 
وأفريقيـــة مرة أخرى في مطلع 2013، وال تزال 
املنطقـــة حتى اآلن تشـــهد نشـــاطا جلماعات 

إسالمية مثل تنظيم القاعدة في بالد املغرب.



}  أنقرة - اعتقلت الشـــرطة التركية، الثالثاء، 
68 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى شبكة الداعية 
فتح الله غولن، الحليف الســـابق الذي أصبح 
عـــدوا للرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
حسب ما ذكرت وكالة أنباء األناضول الرسمية 

التركية.
واعتقل المشـــتبه بهم وتم توقيفهم، خالل 
عملية واسعة ومنسقة للشرطة في 22 محافظة 
فـــي إطار ســـبعة تحقيقـــات مختلفة، حســـب 

الوكالة.
وأوضحـــت أن مـــا مجموعه 120 شـــخصا 
من بينهم رجال أعمال وأســـاتذة ومســـؤولون 
عـــن جمعيات خيرية، صـــدرت بحقهم مذكرات 

توقيف، مضيفة أن العملية ال تزال جارية.
ويديـــر غولن من الواليات المتحدة شـــبكة 
كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية 
والشركات باسم حزمة (خدمة باللغة التركية). 
وقد أصبـــح ”العدو الرئيســـي ألردوغان“ بعد 
فضيحة الفســـاد التي كشف عنها نهاية العام 
2013. ويتهـــم الرئيس التركـــي الداعية غولن 
بإقامـــة ”دولة موازية“ تهـــدف إلى اإلطاحة به 

وهذا ما ينفيه أتباع الداعية.
وكانـــت الســـلطات التركيـــة قـــد أصدرت 
مذكـــرة اعتقـــال دوليـــة فـــي حـــق غولـــن في 
مســـعى منها إلـــى جلبه وتقديمـــه للمحاكمة، 
كما علقت جواز ســـفره بداعي أنه قام بتزوير 

وثائقه الشـــخصية، لكن يبدو أن واشنطن غير 
مستعدة لتقديم زعيم الخدمة ألنقرة العتبارات 

تتعلق بالمصالح األميركية.
وتتحـــرك أنقـــرة علـــى أكثـــر مـــن صعيد 
لتضييق الخناق على غولن، وبلغت المواجهة 
بينهما إلى حد شن أنقرة حملة دبلوماسية في 
دول القرن األفريقي وباكســـتان إلغالق مدارس 
الجماعة التي تبلغ األلفي مدرسة في 160 بلدا، 
كمـــا جعلت العصب المالي لهـــا تحت وصاية 
الدولـــة من خالل مصادرة أكثـــر من 60 بالمئة 
من أســـهم ”بنك آسيا“ الداعم الرئيسي لنشاط 

الجماعة.
ومنذ ثالثة أعوام، كثفت السلطات التركية 

عمليات التطهير خصوصا في سلكي الشرطة 
والقضاء وكذلـــك المالحقات ضد المقربين من 

الداعية غولن وشركاته.
والشهر الماضي، وضعت صحيفة ”زمان“ 
المقربـــة من غولن تحت الوصاية القضائية ما 

أثار القلق في أوروبا والواليات المتحدة.
ومن ناحيتـــه، قال رئيس الحكومة التركية 
أحمد داودأوغلو، الثالثـــاء، أمام مجموعة من 
نواب حزبه ”فـــي نظرنا، ال يوجد أي فرق بين 
المنظمة الموازية (االسم الذي تعطيه الحكومة 
لحركـــة غولن) وحـــزب العمال الكردســـتاني. 
فكالهمـــا عـــدو الدولة وعـــدو الشـــعب وعدو 

الديمقراطية“.

}  نيويــورك - بدأت هيلين كالرك التي تشـــغل 
أصـــال أرفـــع منصب تتـــواله امرأة فـــي األمم 
المتحدة، خوض الســـباق لخالفة بان كي مون 

على رأس المنظمة الدولية.
النيوزيلندية التي كانت  وأعلنت الحكومة 
كالرك تترأســـها مـــن 1999 إلى 2008، ترشـــيح 
مديرة برنامج األمم المتحـــدة للتنمية، إحدى 

أكبر الوكاالت في المنظمة الدولية. 
وفي مقابلـــة صحافية، شـــددت كالرك (66 
عاما) على خبرتها في ”القيادة لحوالي ثالثين 
عاما في بلدها وفي األمم المتحدة“ حيث تدير 
برنامـــج التنميـــة منذ ســـبع ســـنوات. وقالت 
”أعتقد أنني أمتلك الخبرة والمؤهالت لشـــغل 

هذا المنصب“.
وتشـــهد األمم المتحدة منذ سنوات توجها 
من أجل تعييـــن امرأة في منصب األمين العام 
للمنظمـــة الدولية الـــذي تعاقب عليـــه ثمانية 

رجال منذ سبعين عاما.
لكـــن كالرك تقلـــل من أهمية هـــذه النقطة، 
وقالـــت ”إنني ال أترشـــح ألنني امرأة بل ألنني 
أعتقـــد أنني األكثر جـــدارة“. وأضافت ”فكرت 
في ذلك لفترة طويلة“، مشـــيرة إلى أن المرحلة 
الحالية تمثل ”تحديات كبيرة“ لألمم المتحدة.

وتواجـــه المنظمـــة الدوليـــة أخطـــر أزمة 
لالجئيـــن فـــي تاريخهـــا وحروبا في ســـوريا 
واليمن وجنوب الســـودان. ويـــرى منتقدوها 
أنها لم تعد مناســـبة وغير قـــادرة على القيام 
بإصالحـــات. وتريد كالرك جعل األمم المتحدة 

أكثـــر فاعلية فـــي مواجهة ”نزاعـــات من نوع 
جديـــد“. وقالت إن ”الحروب األهلية واألطراف 
الفاعلـــة خارج إطار الـــدول والتطرف العنيف 

(…) تتطلب كلها معالجة جديدة“.
وأضافـــت أن األمـــم المتحـــدة التي تضم 
حوالـــي أربعيـــن ألف موظف وتملـــك ميزانية 
ســـنوية تبلغ ثمانيـــة مليـــارات دوالر، مهددة 

البيروقراطـــي بينمـــا يفترض أن  بالتصلـــب 
”تكون فـــي المقدمة“. وتوقعت أوســـاط مقربة 
منذ أشـــهر ترشـــح السياســـية النيوزيلندية، 
ويعتبرهـــا دبلوماســـيون أنهـــا مرشـــحة من 
الصـــف األول لكنهـــم يتســـاءلون عـــن قدرتها 
على الحصول على دعـــم الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس األمن الدولي. ويعود إلى 

هذه الدول الخمس (التي تتمتع بحق النقض) 
اختيار أمين عام خلفا لبان.

واعتبـــارا مـــن األســـبوع المقبـــل وللمرة 
األولى، ســـيتحدث المرشـــحون المعلنون في 
الجمعيـــة العامة لألمم المتحدة في جلســـات 
اســـتماع مفتوحـــة، في شـــبه مقابلة تســـتمر 

ساعتين لكل منهم.
لكن الدول الخمس دائمة العضوية ستتخذ 
قرارها في يوليو في جلسة مغلقة، قبل أن تقر 

الجمعية العامة هذا التعيين.
وقبل تسعة أشـــهر من انتهاء والية األمين 
العام الكوري الجنوبي، تبدو المنافســـة حادة 
جدا بين المرشـــحين وهـــم إضافة إلى كالرك، 
ســـبعة بينهم امرأتـــان بينما ينتظـــر آخرون 

اللحظة المناسبة إلعالن ترشحهم.
المديـــرة  تقـــدم  إلـــى  توقعـــات  وتشـــير 
البلغاريـــة لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربية 
والثقافة والعلوم (يونيســـكو) ايرينا بوكوفا، 
والبرتغالـــي انطونيـــو غوتيريـــس المفوض 

األعلى السابق لالجئين لترشحيهما.
وتصر روســـيا على أن يكون األمين العام 
المقبـــل للمنظمة الدولية من أوروبا الشـــرقية 
المنطقة الوحيدة التي لم تشغل المنصب حتى 
اآلن. وتؤكـــد بريطانيا أنها ســـتدعم ترشـــيح 
امـــرأة بكفـــاءات متســـاوية، بينمـــا مـــا زالت 
باريس وواشـــنطن وبكين متحفظة حتى اآلن. 
وســـيتولى األمين العام الجديد لألمم المتحدة 

مهامه في األول من يناير 2017.

} ستوكهومل - أفادت إحصاءات نشرها معهد 
ســـتوكهولم الدولي ألبحاث السالم، الثالثاء، 
أن اإلنفاق العســـكري فـــي العالـــم ارتفع في 
2015 بعد أربع ســـنوات متتالية من التراجع، 
بينمـــا حلت الســـعودية في المرتبـــة الثالثة 
خلف الواليات المتحدة والصين متقدمة على 

روسيا.
وقـــال المعهد فـــي تقريره الســـنوي حول 
اإلنفـــاق العســـكري فـــي العالـــم إن النفقات 
العسكرية زادت في العام 2015 بنسبة 1 بالمئة 

لتبلغ 1676 مليار دوالر.
وأوضح التقرير أن هذا االرتفاع الذي تقف 
خلفه بالدرجـــة األولى دول أوروبا الشـــرقية 
وآسيا والشـــرق األوسط ترافق مع تباطؤ في 
وتيرة انخفاض اإلنفاق العسكري في الغرب.

وبفارق  المتحـــدة،  الواليـــات  وتصـــدرت 
شاسع، قائمة الدول األكثر إنفاقا على التسلح، 
إذ بلغت موازنتها العسكرية 596 مليار دوالر. 
وتمثل هذه الموازنة تراجعا بنسبة 2.4 بالمئة 
عن موازنة سنة 2014، علما بأن نسبة التراجع 

كانت أكبر من ذلك في السنوات السابقة.
وعـــزا ســـام بيرلـــو فريمـــان الباحث في 
المعهد التباطؤ في هذا التراجع إلى ”النفقات 
اإلضافية في الســـاحات الخارجية والناجمة 
عن الحرب“ التي تقودها واشنطن على تنظيم 

الدولة اإلسالمية الجهادي.
أما المرتبة الثانيـــة فاحتلتها الصين مع 
موازنة عســـكرية قـــدرت بـ215 مليـــار دوالر، 
تليهـــا الســـعودية التـــي أنفقت فـــي المجال 
العسكري 87.2 مليار دوالر متقدمة على روسيا 
التي بلغـــت موازنتها العســـكرية 66.4 مليار 

دوالر.
وفي تحليـــل لمنحنى اإلنفاق العســـكري 
لهـــذه الدول األربع على مدى عشـــر ســـنوات 

(2006-2015) يظهـــر أن الموازنـــة العســـكرية 
األميركيـــة انخفضت بنســـبة 4 بالمئة بينما 
تضاعفـــت بالمقابـــل الموازنـــات العســـكرية 
الصيـــن  زادت  إذ  الباقيـــة،  الثـــالث  للـــدول 
بالمئـــة   132 بنســـبة  العســـكرية  موازنتهـــا 
والســـعودية بنسبة 97 بالمئة وروسيا بنسبة 

91 بالمئة.
وبحســـب التقرير فإن الموازنة العسكرية 
الفرنســـية تراجعت من المرتبة الخامسة في 
2014 إلـــى المرتبة الســـابعة فـــي 2015 خلف 

بريطانيا والهند.
وفي اإلجمـــال فإن الموازنات العســـكرية 
للدول العسكرية ال تزال بمعظمها تسلك مسارا 

انحداريا ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.
وقال بيرلو فريمان في التقرير إن أســـباب 
هذا التباطؤ في التراجع هي ”روسيا وتنظيم 

الدولة اإلسالمية وحلف شمال األطلسي“.
وكانـــت دول حلف األطلســـي التزمت بأن 
تخصـــص 2 بالمئة مـــن موازناتهـــا لإلنفاق 

العسكري بحلول 2024.
وأكد ســـام بيرلو المشرف على التقرير أن 
حجم اإلنفاق على التســـلح عـــام 2015 يعكس 
توجهات مبدئية منها التصعيد الذي تشـــهده 
الصراعـــات المســـلحة فـــي الكثير مـــن بقاع 
العالم ومـــن ناحية أخرى تراجع أموال النفط 
المنفقـــة على األســـلحة جراء تراجع أســـعار 
النفـــط ممـــا يجعـــل مـــن الصعـــب التنبـــؤ 
بالمســـتقبل فـــي ظـــل هـــذا الوضـــع المهتز 

اقتصاديا وسياسيا.
وأوضـــح بيرلـــو أن التوترات العســـكرية 
التي تمخضت عـــن األزمـــة األوكرانية دفعت 
كال من روسيا وأوكرانيا إلى شراء المزيد من 

األســـلحة وجعلت نفقات بولندا على األسلحة 
تزداد بنســـبة 22 بالمئة والنفقات الليتوانية 
تزداد بنسبة 33 بالمئة والسلوفاكية 17 بالمئة 
مما صب في زيادة إجمالية بنســـبة 13 بالمئة 

في دول وســـط أوروبـــا وتراجع بنســـبة 1.3 
بالمئة على مستوى دول غرب أوروبا.

غيـــر أن خبراء المعهد توقعـــوا أن يتغير 
هـــذا الوضع قريبـــا في ظل إعـــالن بريطانيا 

وألمانيا وفرنســـا عزمها زيـــادة نفقاتها على 
التســـلح علـــى خلفيـــة العالقـــة المتوترة مع 
روســـيا والتهديدات التي تمثلها التنظيمات 

اإلرهابية مثل تنظيم الدولة اإلسالمية.

ــــــت تهدد األمن الدولي ســــــارعت حكومات دول  أمــــــام تصاعد مخاطــــــر اإلرهاب التي بات
متعددة إلى زيادة حجم إنفاقها العســــــكري ليسجل بذلك ارتفاعا سنة ٢٠١٥ بعد سنوات 
من التراجع، بحسب إحصاءات رسمية نشرها معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التهديدات اإلرهابية ترفع وتيرة التسلح في العالم
[ ارتفاع اإلنفاق العالمي على األسلحة إلى 1676 مليار دوالر [ السعودية الثالثة عالميا في اإلنفاق العسكري

◄ دعا رئيس ”جمهورية شمال 
قبرص التركية“ التي ال تعترف بها 

سوى أنقرة، الثالثاء، إلى تشكيل 
حكومة جديدة بأسرع وقت بعد 

استقالة الحكومة االئتالفية لمواصلة 
المحادثات الرامية إلى إعادة توحيد 

الجزيرة.

◄ دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند في ختام لقاء، الثالثاء، 

مع نظيره البوركيني، إلى ”تعاون 
نموذجي“ على الصعيد األمني 

مع مجموعة دول الساحل الخمس 
التي تعرضت في األشهر األخيرة 

لمجموعة من الهجومات الجهادية.

◄ توصلت أذربيجان وسلطات 
ناغورني قره باغ االنفصالية، 

الثالثاء، إلى وقف إلطالق النار إلنهاء 
أربعة أيام من المعارك العنيفة التي 

أوقعت 64 قتيال في هذه المنطقة 
االستراتيجية في القوقاز.

◄ أعلن رئيس الحكومة التركية، 
الثالثاء، أن قادة أوروبيين من بينهم 

المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
سوف يدشنون في 16 أبريل في 

كيليس بجنوب شرق تركيا، مجمعا 
لالجئين السوريين بني بتمويل من 

االتحاد األوروبي.

◄ قال مسؤولون أفغانيون إن 
انتحاريا على دراجة نارية فجر 

نفسه قرب مدرسة شمالي العاصمة 
األفغانية كابول، الثالثاء، فقتل ستة 

أشخاص.

◄ قصفت تركيا أهدافا تابعة 
للمقاتلين األكراد في شمال العراق، 

الثالثاء، وأعلنت حظر تجول في 
بلدة سلوبي جنوب شرق البالد 

بعد هجوم صاروخي، وتعهد رئيس 
الوزراء التركي أحمد داودأوغلو 

بأال تتراجع أنقرة عن حملتها ضد 
المقاتلين األكراد.
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أخبار

النظام التركي يمعن في حملته ضد «الكيان املوازي»

نيوزيلندية تطمح في أن تصبح أول امرأة على رأس األمم المتحدة

باختصار

«من املهم أن يســـتمر الناتو في تعقب تنظيم الدولة اإلســـالمية وهزم اإلرهاب الذي بدأ في 

التسلل إلى أوروبا ومختلف أنحاء العالم». 

باراك أوباما
الرئيس األميركي

«الســـلفيون يكســـبون املعركـــة األيدولوجيـــة والثقافيـــة في فرنســـا التي تضم أكبـــر عدد من 

املسلمني في أوروبا. وأمام مخاطر اإلرهاب أتعهد بزيادة ميزانية األمن والدفاع في فرنسا».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

طريق غير معبدة لهيلين  كالرك

عام  التسلح  على  اإلنفاق  حجم 

2015 يعكس توجهات مبدئية 

تشهده  الـــذي  التصعيد  منها 

الصراعات املسلحة في العالم

◄

بريطانيا وأملانيا وفرنسا تعتزم 

زيادة نفقاتها على التسلح على 

مع  املــتــوتــرة  الــعــالقــة  خلفية 

روسيا والتهديدات اإلرهابية

◄

اإلنفاق العسكري



سعيد قدري

} القاهــرة -   كلمـــا طرأ تغيير في سياســـة 
المملكة العربية السعودية، تزامن معه حديث 
عن تغّيرات في عالقات الرياض بأهم حلفائها 
اإلقليميين، وخصوصـــا مصر، التي تجمعها 
بها عالقـــة ذات خصوصية قـــد ال توجد بين 
الســـعودية ودول عربيـــة وإقليميـــة أخرى، 
وأيضا بيـــن مصر وحلفاء عـــرب وإقليميين 

آخرين.
وهذه الخصوصية، وهي أمنية باألساس، 
هي التي تجعل اختالف األولويات ووجهات 
النظـــر في بعض الملفات اإلقليمية ال يفســـد 
التواصل بين الرياض والقاهرة، وال ينفي أن 
السعودية عنصر جوهري لضمان أمن مصر، 
مثلمـــا هي أهميـــة مصر بالنســـبة إلى األمن 

السعودي.
في هذا الّســـياق يتنـــّزل الهدف من زيارة 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز يـــوم الخميس 
للقاهرة، التي قال عنها خبراء إنها أفضل رّد 
على التكهنات التي راجت مؤخرا بخصوص 
وجود خالفات أساسية بين الدولتين، بعد أن 

تم اإلعالن عن عقد قمة منذ فترة.
”رسائل سياسية وعسكرية ودبلوماسية“، 
هكـــذا وصـــف المحلـــل العســـكري والعميد 
المتقاعد بالجيش المصـــري صفوت الزيات 
زيارة الملـــك ســـلمان ومباحثاتـــه المرتقبة 
مع السيســـي بالقاهرة؛ في حين قال حســـين 
الشـــاذلي، سفير مصر األســـبق في الرياض،  
لـ“العـــرب“، ”العالقات بين القاهرة والرياض 
تعتبر األكثر كثافة على المستوى االقتصادي 
والسياســـي، ما وضعها في عـــداد العالقات 
الحيوية وذات صبغة استراتيجية، خاصة أن 
الدولتين تتفقان حـــول مجموعة من القواعد 
األساســـية والمبادئ الحاكمة لعدد كبير من 
القضايا؛ وحتى فـــي الملفات التي بدت فيها 
المواقف غيـــر متطابقة أحيانـــا، مثل األزمة 
الســـورية، كان التباين منصبا في التفاصيل 
فقط، وأّكد الجانبان دوما الحفاظ على وحدة 

الدولة السورية وسالمة أراضيها“.
ورأى عبدالـــرؤوف الريدي، ســـفير مصر 
الســـابق فـــي واشـــنطن، أن زيـــارة العاهـــل 
السعودي خطوة كبيرة تؤكد أن نقاط االتفاق 
بين البلدين أكبر من مســـاحات الخالف، وأن 
هناك شعورا مشـــتركا قويا بأهمية التنسيق 

بينهما.
أن  وأكد الريدي في تصريحات لـ“العرب“ 
مســـألة التفاهم بين موسكو وواشنطن حول 
مستقبل بشار األســـد تنفي شائعات الخالف 
فـــي وجهات النظـــر بين القاهـــرة والرياض. 
وشـــّدد على أن مناطـــق التفاهم فـــي الملف 
الســـوري ليســـت هّينة، حيث يعمـــل البلدان 
باقتـــدار على تحجيـــم التيـــار المتطرف في 
ســـوريا والمنطقـــة، خوفا من اتســـاع نفوذه 

وسط حالة الفوضى التي تعم بعض الدول.
وتســـتمّد هذه الزيارة أهميتها من كونها 
من الزيارات الخارجية النادرة للملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز، وتأتي في خضم تحّركات لها 
عالقة بتطورات الوضـــع في اليمن والموقف 
من حلفاء إيران في المنطقة والقمة اإلسالمية 
في إســـطنبول (تنعقد خالل الفترة من 10 إلى 

15 إبريل الجاري).

وجاء في تقرير لوكالة فرانس برس أن دول 
الخليج العربي، التي أغدقت المساعدات على 
مصر منذ عام 2013، شعرت على نحو متزايد 
بأنها تعّرضت للخذالن بســـبب مـــا اعتبرته 
قصور السلطات المصرية في معالجة الفساد 
المترســـخ وضعف االقتصـــاد وتقلص الدور 
المصـــري على الصعيـــد اإلقليمـــي. غير أنه 
في ضوء ما يشـــهده العراق وسوريا واليمن 
من حروب أهلية وانشـــغال الســـعودية بردع 
التهديـــد اإليراني، فإن الريـــاض عازمة على 

الحيلولة دون انهيار الدولة المصرية.
لكـــّن، وزيرا خارجيـــة الدولتين المصري 
سامح شكري والســـعودي عادل الجبير نفيا 
أي حديث عـــن توترات في اآلونة األخيرة في 
العالقـــات ويصران على أنـــه ال يوجد خالف 
بشـــأن حملة اليمن أو أّي قضايا أخرى. وقال 
الجبيـــر في مؤتمـــر صحافـــي الثالثاء ”هذه 
زيـــارة تاريخيـــة“، أما شـــكري فقـــد قال في 
مقابلة صحافية إنـــه اندهش للتلميحات إلى 

أن العالقات تواجه صعوبات.
بدوره، قال حســـين هريدي، مساعد وزير 
الخارجيـــة المصري ســـابقا لـ“العـــرب“، إن 
العالقات الســـعودية المصرية في عهد الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز أصبحت على العكس 

”أقوى من أّي وقت سابق“.
وتوقف هريدي عنـــد الدعم المالي الكبير 
وارتفـــاع حجـــم االســـتثمار الســـعودي في 
مصر، إلى جانب تطوير التعاون العســـكري 
علـــى مســـتويات مختلفة، فضال عـــن العمل 
المتواصـــل علـــى التوصل لصيغة مناســـبة 
إلنشـــاء القوة العربيـــة المشـــتركة، وتعزيز 

التعاون والدخول في مناورات مشتركة.
ووصف مساعد وزير الخارجية المصري 
الزيـــارة بأنها ســـتكون ”حجر زاوية لرســـم 
مالمح النظام اإلقليمي العربي خالل المرحلة 
المقبلة، وســـط موجة عارمة مـــن المتغيرات 
الساخنة التي تشـــهدها بعض دول المنطقة، 
مـــا يعـــّزز الحاجـــة للوصـــول إلـــى اتفاقات 

مشتركة بعيدة المدى بين البلدين“.

جدول أعمال الزيارة

وســـط حالة التكتم الشديد التي فرضتها 
كل من القاهـــرة والرياض حول جدول أعمال 
من مصادر  الزيارة وأهدافها، علمت ”العرب“ 
دبلوماســـية أن التفاهم حـــول تطوير النظام 
اإلقليمـــي العربي والتطرق لملف اإلرهاب في 

المنطقة سيحتل جزءا من المباحثات.
الريـــاض  تعـــّزز  أن  مراقبـــون  ورجـــح 
وســـاطتها للوصول إلى تسوية مرضية بين 
مصر وتركيـــا، حيث تســـبب التباعد بينهما 
في انتشـــار العديد من التخمينات السياسية 
طـــوال العـــام الماضي، حول قـــدرة الرياض 
على تجاوز الخالفات بيـــن البلدين، وتدعيم 
موقفهـــا المناهض للسياســـات اإليرانية في 
المنطقة، بالتنســـيق مع دولتين لهما ثقلهما 

اإلقليمي.
ولم يستبعد حسين الشـــاذلي أن تتطرق 
القمة إلى ملف اإلســـالم السياســـي، بشـــقيه 
المتشـــدد والمعتـــدل، لكنـــه أردف قائال ”لن 
يكـــون فقرة أساســـية فـــي المباحثـــات التي 
من المتوقـــع أن تركز على تعزيز المشـــاركة 
المصريـــة في الحرب اليمنية، والتي تقتصر، 
حتـــى اآلن، علـــى القّوات البحريـــة والجوية 

فقط“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن القاهرة تقف مع 
الرياض في ما يخص ضرورة تحجيم النفوذ 
اإليراني في المنطقة، والتفاهم بشـــأن آليات 
حجـــب تدخل طهـــران في شـــؤون الكثير من 

الدول العربية. وأشـــار إلى أهمية التنســـيق 
المصري السعودي في الحفاظ على استقرار 
المضايـــق البحرية، خصوصا بـــاب المندب 
عند مدخل البحر األحمر، والذي كانت تستغله 
إيران فـــي تقديم الدعم لجماعة الحوثيين في 

اليمن، وتوظيفه ضّد مصالح السعودية.
ومعروف أنـــه منذ تدخلت قوات التحالف 
العربـــي إلعادة الشـــرعية فـــي اليمن، تمكنت 
الريـــاض من وقف نمـــّو دور طهران، وإغالق 
المنافذ الرئيســـية التي كانت تتســـرب منها 
وســـائل الدعم اإليراني للحوثيين في اليمن. 
ولعـــب األســـطول البحـــري المصـــري دورا 
رئيسيا في سد الكثير من الثغرات بالتنسيق 
مع السعودية، األمر الذي مّكن قوات التحالف 
العربي من تحقيق تقـــدم نوعي على جبهات 

متعددة في اليمن.
قال مراقبون لـ“العرب“ إن توســـيع نطاق 
التفاهـــم بيـــن القاهرة والريـــاض في الوقت 
الراهن ضرورة استراتيجية عاجلة، ويضفي 
على دوريهما بعدا إقليميا مطلوبا، تتضاعف 
أهميتـــه في خضم زيـــادة وتيـــرة التطورات 
والتغيرات في المنطقـــة، بما يفرض على كّل 
منهما المزيد مـــن المرونة لمواجهة األزمات 

المتالحقة، ووقف التداعيات السلبية.

تباين في التفاصيل

شـــّددت المصـــادر علـــى أن السياســـية 
السعودية تجاه مصر، لن تتغير وربما تشهد 
تعاونـــا أكثر، فما يجمع الريـــاض والقاهرة، 
إلى جانب العالقـــات التاريخية، ملّفات هامة 
تتعّلق باألمن القومي لكال البلدين وبالمنطقة 
العربيـــة عمومـــا، والتي ال يمكـــن البّت فيها 
بمعزل عن تواصل وتنسيق مصري سعودي؛ 

وهذا التنسيق يحتاج إلى مصٍر قوية.
فـــي مختلـــف األزمات كانـــت العالقة بين 
القاهـــرة والرياض محورا مركزيا للسياســـة 
في الشـــرق األوســـط. وكانت الرياض داعما 
قويا في ارتقاء السيســـي ســـّلم السلطة عام 
2013، غير أنه مع تحول الســـعودية للتصدي 
لما تـــراه خطـــر سياســـة توســـعية إيرانية 
في مختلـــف أنحـــاء المنطقـــة ازدادت مصر 

انغالقا على نفسها وركزت على االضطرابات 
التـــي أعقبـــت انتفاضتها الشـــعبية والثورة 

المضادة.
وقال دبلوماســـيون غربيـــون في القاهرة 
والخليـــج إن ذلـــك أدى إلى توتـــر العالقات 
بعض الشـــيء لكن الرياض قبلـــت في نهاية 
األمر أســـباب مصر وبياناتهـــا العلنية أنها 
ستدافع عن السعودية في مواجهة أّي تهديد 

خارجي. 
وبّيـــن دبلوماســـي لوكالـــة فرانس برس 
والوضـــع  الثـــورة  بســـبب  أنـــه  ”الواقـــع 
االقتصادي الداخلي لم تعد مصر مثلما كانت 
والسعوديون يقومون بهذا الدور البارز على 
نحو متزايد. وللســـعوديين بعض الخالفات 
معهم لكنها خالفات بين راشدين متوافقين“.

يدعم هـــذا الموقـــف، تصريـــح مصطفى 
العانـــي، المحلل األمني الـــذي تربطه صالت 
وثيقة بوزارة الداخلية في السعودية، والذي 
نقلـــت عنه وكالـــة األنبـــاء الفرنســـية  قوله 
”الســـعوديون يحرصـــون على عدم الســـماح 
بانهيار مصر. لكن ال يمكنهم في الوقت نفسه 
أن يواصلوا الدفع إلى األبد. وأعتقد أن الملك 
سلمان بن عبدالعزيز سيشرح هذه المسائل“.
ونقلـــت وكالـــة فرانس برس عـــن مصادر 
بالمخابرات المصريـــة أن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي يريد أن تخفف الزيارة 
من التوتـــرات األخيرة فـــي العالقات وجذب 
المزيد من االســـتثمارات الســـعودية وطمأنة 
الرياض بشـــأن دعـــم القاهـــرة لموقفها إزاء 

إيران وبحث إمكانية إبرام صفقات سالح.

التأسيس لعالقات جديدة

على صعيد السياســـات اإلقليمية العامة، 
بدت المواقـــف بين الدولتين شـــبه متطابقة 
وتؤّكـــد أن الهدف األساســـي للدولتين إعادة 
تأسيس العالقات في ظل متغيرات جدية على 
مســـتوى عالقة العرب بالـــدول الطموحة في 

المنطقة.
لكن، المشـــكلة في نظر بعض الخبراء أّن 
تطّور العالقات بين القاهرة والرياض، يتحدد 
ســـلبا أو إيجابا، حســـب موقف كل طرف من 
ملف اإلسالم السياسي، ومدى تقارب وجهات 

النظر أو اختالفها بشأنه.
استند هؤالء في ذلك إلى أن االستراتيجية 
التـــي قّربـــت البلدين بشـــكل الفت فـــي عهد 
الراحـــل الملـــك عبدالله بـــن عبدالعزيز، كان 
محورهـــا ”المواجهـــة االســـتئصالية لتيـــار 
اإلسالم السياسي“؛ لكّن آخرين رأوا أن القمة 
المرتقبـــة بين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
والرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي أكبـــر من 
حصرها فـــي ملف حركـــة إســـالمية بعينها 
(اإلخوان مثال) وأن المباحثات تتطرق أصال 
إلى قضايا إقليمية أعمـــق وأكثر تأثيرا على 

مســـتقبل المنطقة. غير أنهم لم يستبعدوا أن 
تهـــدف القمة إلى تأكيد تجســـير الهوة التي 
تظهر من حين آلخر بين العاصمتين في هذه 

المسألة.
وتوقع معتز سالمة، رئيس وحدة دراسات 
الخليج بمركز األهرام للدراســـات السياسية 
واالســـتراتيجية، أن يتم اإلعـــالن عن مبادرة 
سعودية مصرية كبيرة تستوعب كل القضايا 
الخالفيـــة فـــي المنطقة، مـــا يؤكـــد أن نقاط 
االتفاق بين البلدين لن تتوقف عند التفاصيل 
المحـــدودة للقضايا التي تبـــدو فيها الرؤى 

غير متقاربة تماما.
وعن احتمال التطرق لوســـاطة ســـعودية 
بين القاهرة وأنقرة قال ســـالمة لـ“العرب“ إن 
التحدي األكبر بالنسبة إلى الرياض والقاهرة 
حاليا مواجهة وتحجيم التواجد اإليراني في 

المنطقة. 
وأضـــاف أن هذا التواجد ازداد شراســـة 
بعـــد االتفـــاق النووي مع الغـــرب، وما ترتب 
عليه من شـــائعات حـــول اســـتجابة طهران 
للضغـــوط الغربية في الحد مـــن طموحاتها 
النوويـــة، مقابل توســـيع دورها فـــي منطقة 

الخليج العربي.
وأوضـــح عبدالرؤوف الريـــدي أن موقف 
القاهرة الداعم والمساند للرياض في حربها 
ضـــد جماعـــة الحوثييـــن، المدعومة بشـــكل 
واضـــح وصريح مـــن إيران، يقـــود إلى نقطة 
اتفـــاق جوهرية، حـــول وقف عمليـــة التمدد 
الشـــيعي، ســـواء في منطقة الخليـــج أو في 

المنطقة العربية بصفة عامة.
وعن الخـــالف المصري-التركي قال معتز 
سالمة إنه ال يحتل أهمية تضاهي القدر نفسه 
مـــن االهتمام، فـــي ظل ما أبدتـــه القاهرة من 
استعداد ســـابق للتقارب مع أنقرة، في حالة 
تخليهـــا عن دعم جماعـــة اإلخوان، وما ينجم 

عنها من سياسات عدائية. 
وذهبت بعض التقديـــرات إلى أن الزيارة 
قـــد تمّهد الطريق لردم جـــزء معتبر من الهوة 
قبيـــل انعقاد القمة اإلســـالمية في تركيا بعد 
أيام، حيث يحظى الملك سلمان بن عبدالعزيز 

باحترام كبير لدى كّل من مصر وتركيا.
على  وشـــّددت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
أن الدعم الســـعودي في صورته االقتصادية 
دعم استراتيجي، يصعب انقطاعه أو تراجعه 
بشـــكل كبيـــر، قبـــل أن يتماســـك االقتصـــاد 

المصري. 
وتشجع السعودية شركاتها ومستثمريها، 
السوق المصرية بكثافة، ألن هذه  على دخول 
أيضا؛  وأمنية  سياسية  فوائد  لها  المساهمة 
وبالتالي ال مجال للحديث عن إمكانية تغيير، 
سلبي، في العالقة بين مصر والمملكة العربية 
السعودية، بل بالعكس من المنتظر أن تتدّعم 
اإلقليمية  التحديات  ظل  في  أكثر  العالقة  هذه 

الكبيرة.

[ الرياض حريصة على عدم انهيار مصر لكن ال يمكن مواصلة الدفع إلى األبد [ رسائل إقليمية ودبلوماسية مغلفة بملفات اقتصادية
الملك سلمان في القاهرة.. نقاط االتفاق أكبر من االختالفات

متّثل الزيارة املرتقبة التي ســــــيقوم بها العاهل السعودي، امللك سلمان بن عبدالعزيز إلى 
القاهرة، اخلميس املقبل، حدثا مهما على مســــــتوى التوقيت والرهانات التي تنتظرها. إذ 
ينتظــــــر املتابعون أن تتمخض عن هذه الزيارة إجابات على العديد من األســــــئلة التي بقي 
بعضها معلقا خاصة بالنســــــبة إلى واقع ومستقبل العالقات بني البلدين في ظل ما يرّوج 
ــــــني اجلانبني، وفي ظل التوترات والصراعات التي  مــــــن تقارير مفادها أن هناك خالفات ب

تشهدها دول املنطقة العربية.
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في 
العمق

اختالفات غير مؤثرة بين متوافقين

بيـــن  التفاهـــم  نطـــاق  توســـيع 

الوقـــت  القاهـــرة والريـــاض فـــي 

اســـتراتيجية  ضـــرورة  الراهـــن 

وإقليمية مطلوبة

◄

الزيارة ســـتكون حجر زاوية لرسم 

مالمح النظـــام اإلقليمـــي العربي 

خـــالل المرحلـــة المقبلـــة وســـط 

موجة عارمة من المتغيرات

◄

{هـــذه الزيارة تأتي في ظـــل االهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشـــريفين بمصر حكومة 

وشعبا، وحرصه على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في كافة المجاالت}.

أحمد بن عبدالعزيز قطان
السفير السعودي في القاهرة

{زيارة العاهل الســـعودي للقاهرة تكتسب أهمية متزايدة لعدد من االعتبارات، كونها تأتي في 

أعقاب التوتر العربي ـ اإليراني والتصعيد المتواصل بين الجانبين بعد واقعة إعدام باقر النمر}.

محمد محسن أبو النور
محلل سياسي مصري

حسين هريدي:

 العالقات السعودية 

المصرية أقوى من أي وقت 

سابق

} القاهرة – قال نائب رئيس مجلس األعمال 
الســـعودي المصـــري عبداللـــه بـــن محفوظ 
الثالثاء إنه تم تأســـيس شـــركات ســـعودية 
جديـــدة في مصر برأســـمال أربعـــة مليارات 
دوالر. وتأتـــي تصريحـــات بن محفـــوظ قبل 
يوميـــن من زيـــارة العاهل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز لمصر.
وأضاف بن محفوظ في مقابلة مع رويترز 
”رئيـــس مجلس األعمال الســـعودي المصري 
الشـــيخ صالح كامل سوف يستعرض مع وفد 
رجال األعمال الســـعودي في القاهرة األربعاء 
الشركات الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 
36 مليار جنية مصـــري (4 مليارات دوالر) تم 
إيداع عشرة بالمئة منها في البنوك المصرية 
علـــى أن يتم إيـــداع 25 بالمئة خـــالل الثالثة 

أشهر المقبلة“.

وفـــي ديســـمبر كانـــون األول الماضـــي 
أمـــر الملك ســـلمان بن عبدالعزيز بمســـاعدة 
مصر فـــي تلبية احتياجاتهـــا البترولية على 
مـــدى الســـنوات الخمـــس المقبلـــة وزيـــادة 
االستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر 

من 30 مليار ريال.
وقال بن محفـــوظ إن الشـــركات الجديدة 
ســـتعمل في مشـــروعات ضمن محـــور تنمية 
قنـــاة الســـويس وأيضا في مجـــاالت الطاقة 
الكـــوادر  وتأهيـــل  والتصديـــر  واالســـتيراد 
الطبيـــة المصرية وفـــي المجـــاالت الزراعية 

والحيوانية.
وفي األشـــهر األخيرة توافدت مجموعات 
من الـــوزراء المصريين علـــى الرياض بصفة 
شـــبه أســـبوعية لعقد لقـــاءات مـــع نظرائهم 
يكشـــف  أن  المقـــرر  مـــن  وإّن  الســـعوديين 

المســـؤولون عن استثمارات سعودية قيمتها 
أربعـــة مليـــارات دوالر هذا األســـبوع. وقال 
البعـــض فـــي الرياض إنه ســـيتم اإلعالن عن 
اتفاقـــات للتعاون بشـــكل أوثق فـــي عدد من 
المسائل انطالقا من القوات المسلحة وصوال 

إلى االقتصاد.
والســـعودية هي من أكبر داعمي حكومة 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي الـــذي تولى 
الحكـــم عـــام 2014 بعد عام علـــى إعالنه عزل 
الرئيـــس محمـــد مرســـي المنتمـــي لجماعة 
اإلخوان المســـلمين عام 2013 إثر احتجاجات 

حاشدة على حكمه.
وبلـــغ حجم الصادرات الســـعودية لمصر 
العـــام الماضي 3.4 مليار دوالر فيما بلغ حجم 
الصادرات المصرية للسعودية في نفس العام 

1.7 مليار دوالر.

مستثمر سعودي: تأسيس شركات جديدة برأسمال 4 مليارات دوالر في مصر
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} بــون - ظهـــر فـــي القاهـــرة قبـــل بضعة 
أســـابيع كتـــاب حركة جنـــد الســـماء ملؤلفه 
القاضـــي العراقي زهير كاظم عبود، يكشـــف 
عن تفاصيل منتزعـــة من أوراق التحقيق في 
قضية محّيرة أربكت املشهد العراقي واعتقد 
كثيرون أنها ستثير حربا دامية متزق البيت 
الشيعي في معقله األخطر وهو مدينة النجف 

الدينية املقدسة عند الشيعة عبر العالم.
نفذ القاضي  زهير كاظم عبود إلى أسرار 
احلـــركات املســـلحة الغامضـــة التي جتتاح 
املشـــهــد السيــاســـي فـــي وســــط وجنوب 

العراق. 
االنطبـــاع األول الـــذي يخـــرج بـــه قارئ 
الكتـــاب هـــو أّن العـــراق يتســـاقط ويضيع 
بنيانه احلضاري. وكلما تفاقم نفوذ األحزاب 
الدينية وتنازعها على السلطة جنوبا وغربا، 
فقـــد اإلنســـان العراقي مـــا تبّقى مـــن وعيه 
احلضاري ومن ثقافته، بل حتى من حتضره 

منذ  اكتسبه  الذي  املدني 
قيام الدولـــة العراقية 
مطلع  فـــي  احلديثـــة 

القرن العشرين.
معـــرض  وفـــي 
تعليقـــه على انتشـــار 
احلركــــــات الــغيبيـــة 
ُمّدعو  يقودهـــا  التـــي 
القاضي  أشار  اإلمامة، 
زهيـــر كاظم عبود، في 
حـــوار مـــع ”العرب“، 
الســـلطة  قوة  أن  إلى 
الثقافة  انتشار  وقوة 
تضعــــفـــان فـــكـــرة 
انتظـــار الغــــائـــب، 
وفي العقل اجلمــعي 

للناس هناك فكر بســـيط ومغرق في 
اجلهل أفراده مغرمون بفكرة انتظار الغائب، 
إزاء ذلـــك هناك ثقافة عامة وانفتاح مجتمعي 

يضعفان هذه الظواهر.
مـــن عشـــائر الكرعة خـــرج رجـــل يدعى 
ضياء عبدالزهرة كاظـــم الكرعاوي، اختلفت 
الروايـــات عن صعـــوده الســـريع وحتى في 
تفاصيـــل حياته، ففي ســـيرته فجـــوات عدة 
لكن أشهر محطاته تلك التي نشر فيها كتابه 
”قاضي الســـماء“ وبات هو اإلمام املنتظر كما 

كشفت األوراق التحقيقية.
نقـــل القاضي عبود عـــن قريب للكرعاوي 
يدعى م ج الكرعاوي، ويبلغ من العمر 35 عاما 
وحتفظ على الكشف عن اسمه، قوله ”لقد كان 
ضياء إنســـانا عاديا وهو لم يكمل دراســـته 
الثانوية ولـــم يدخل أي حوزة ولم يدرس في 
أصـــول الدين ولكن حتـــّول في ليلة ويوم من 
إنســـان عادي إلى شـــخص يعرف الكثير عن 
الديـــن ذلك بعد ما جنـــا بأعجوبة من حادث 
سيارة كســـر فيها عموده الفقري وبدأ يرّوج 

إلـــى أن اإلمام املهدي ليـــس كما هو معروف 
لدى الشيعة وإمنا هو نطفة من علي ابن أبي 
طالـــب أخذها جبرائيل منه وأخذ بويضة من 
فاطمة بنت الرسول ذلك يوم الكساء، وأخذها 
اللـــه إلـــى الســـماء ليزرعها في رحـــم امرأة 
عراقيـــة هـــي أم ضياء الكرعـــاوي، ومن هذه 
املضغة ولد املهدي املنتظر لدى الشيعة ولكن 
ال يعرفه أحد ولم يعلن عن نفســـه بعد حلكمة 

هو يعرفها“.

إفادات متضاربة وتاريخ من االعتقاالت

انتهـــى ما قالـــه قريـــب الكرعـــاوي، لكن 
اإلفـــادات الالحقـــة فـــي الكتاب لـــم تتفق مع 
أجـــزاء أو كل هذه الرواية؛ فأغلبها يذهب إلى 
أّن ضيـــاء كان متميزا بني أقرانه في املدرســـة 
وظـــروف عائلتـــه كانـــت أفضـــل مـــن غيرها 
فأكمل دراســـته املتوسطة واإلعدادية والتحق 
باحلـــوزة العلمية في النجف ملتابعة دروســـه 

الدينية.
وميضي القاضي زهيـــر في وصف ضياء 
مبينا أنه كان صبوح الوجه مســـتديره أبيض 
البشـــرة أصهب الشـــعر، ممتلئ اجلسد ثقيل 
اللســـان، وهي مالمح نادرة في 
بيئة جنـــوب العراق، وفوق ذلك 
كان قوي الشـــخصية قادرا على 

اإلقناع.
فـــي عـــام 2000 اعتقـــل ضياء 
االحتيـــال  بتهـــم  الكرعـــاوي 
والشـــعوذة وعرضـــت قضيته على 
محكمة الثورة آنـــذاك فحكمت عليه 
بالســـجن ســـبعة أعوام، وأودع في 

سجن أبي غريب سيء الصيت.
وفـــي الســـجن ذاع صيتـــه بـــني 
الســـجناء بأنـــه يقـــرأ الغيـــب ويتنبأ 
مبصائر الناس، وذهب البعض إلى أنه 
كان يقول لبعض احملكومني عن زيارات 
ســـوف تأتيهـــم فيتحقق كالمـــه، وكان 
ينبئ آخرين بتأجيـــل تنفيذ حكم اإلعدام 
بهـــم، فتتحقق نبوءتـــه. وانتقلت هذه األخبار 
إلـــى ذوي الســـجناء فذاع صيتـــه بني الناس 
وانتشرت سمعته خارج أسوار السجن حسب 

إفادات السجناء.

الثراء الغامض بعد السجن

يقـــول املؤلـــف إن ضيـــاء الكرعاوي جنح 
بعد خروجه من الســـجن مباشـــرة فـــي بناء 
شـــبكة عالقات مؤثـــرة واســـعة، وحتول إلى 
تاجر ثري متنفذ، فأســـس شركتني لالستيراد 
والتصديـــر أطلق على األولى اســـم ”الضياء“ 
وأطلق على الشركة الثانية اسم ”بريق القمر“ 
وأوكل إدارة األعمـــال إلى املدعـــو عبدالكرمي 
عبداحلســـن، وباتت الشركتان واجهة يتجمع 

فيهما مؤيدوه وأنصار دعوته السرية. 
وليس بوســـع القارئ إال أن يتساءل كيف 
ملن خرج من السجن أن يتحول إلى تاجر ثري، 
ومن أين له رأس املـــال الذي يؤهله لذلك؟ كما 
أن محطـــات أخرى في الكتـــاب أرجعت تاريخ 
الثراء إلى منتصف تســـعينات القرن املاضي 

وهنا تختلف التواريخ والوقائع.
ال يتبني القارئ كيف ومتى أتيح للكرعاوي 
أن يســـافر إلـــى إيـــران ويّدعـــي اإلمامة فيها 
(حيث أشـــير في البداية إلى أنه ســـافر إليها 
عـــام 1993 حيث لم تكن بني العراق وبينها أي 

عالقة، فكيف سافر؟).
اإلشـــكال التاريخي اآلخر أن الكاتب أشار 
إلى أنه قد أطلق ســـراح الســـجناء في نهاية 
شهر ديسمبر 2002 حني كان احلديث عن قرب 
هجوم دولي على النظـــام في أوجه، وكان من 
بني هؤالء الســـجناء ضياء، فمتـــى ذهب إلى 
إيـــران ومتى اّدعـــى فيها اإلمامـــة، والفاصلة 
بني خروجه من الســـجن وسقوط نظام صدام 

حسني ال تتجاوز بضعة أشهر؟
ثـــم يذكر املؤلـــف أن الســـلطات اإليرانية 
أوقفـــت الكرعاوي على خلفية اّدعائه االتصال 
باإلمـــام املهـــدي، ومنعتـــه مـــن اإلقامـــة على 
أراضيهـــا، ومنحته مهلة للســـفر وخّيرته إلى 

أين يريد الذهاب فاختار لبنان.
جرى ترحيلـــه إلى هناك حيـــث بقي فيها 
فترة من الزمن وأتقـــن اللهجة اللبنانية التي 
صـــار النـــاس يجدونهـــا غالبة علـــى لهجته 
العراقيـــة (ما أثار شـــكوكهم الحقا). احلديث 
هنا أكثر غموضـــا، فما هي املدة التي قضاها 

في لبنان ليتقن لهجة أهل البلد؟

القاضـــي زهير يؤكد أن الكرعاوي ســـارع 
بالعودة إلى العراق بعد إســـقاط نظام صدام 
حســـني في أبريـــل 2003، واملدة فـــي مجملها 
التي شـــهدت كل تلك التطورات في شـــخصية 
الكرعـــاوي ال تتجاوز 3 أشـــهر؛ وهذا يضيف 

املزيد من الغموض إلى قصته. 
هـــل يحاول القاضي زهيـــر كاظم عبود أن 
ُيخفي بعض احلقائق متالعبـــا بالتواريخ أم 
أن حجم املعلومات املتيســـرة لديه ال يزيد عن 

هذه؟

مملكة {قاضي السماء}

رواية الوقائع عن ســـيرة ضياء الكرعاوي 
وصعـــوده القوي الســـريع ومصـــادر متويله 
التي بقيت غامضة تتعثر وتتباين هنا بشـــكل 
كبير؛ فقد استفاد الكرعاوي من الفوضى التي 
عّمت العراق بعد ســـقوط نظام صدام حســـني 
في عام 2003، وجنح مع بعض أقاربه في جمع 
أعداد كبيرة من األسلحة اخلفيفة واملتوسطة 
وحتى األســـلحة الثقيلة، من بينها رشاشـــات 
كالشـــنكوف بأعداد قد تزيد عن 2000 رشـــاش 
وأعداد غيـــر محددة من رشاشـــات أر بي كي 
الروســـية اخلفيفـــة وبي كي ســـي الروســـية 
الكوريـــة  دميتـــروف  وأســـلحة  املتوســـطة 
الشمالية الثقيلة باإلضافة إلى  قاذفات آر بي 
جي سفن وقاذفات صواريخ مقاومة للطائرات 
من نوع ستريال، عالوة على كميات كبيرة جدا 

من األعتدة.

ال يذكـــر املؤلـــف أين جرى خـــزن كل هذه 
األســـلحة، لكن هـــذه الوقائع ال تبـــدو غريبة 
في عراق مـــا بعد 2003 حيث كانـــت البندقية 
تباع بـ50 دوالرا وحربتها بخمســـة دوالرات، 
والرمانـــة اليدوية بخمســـة دوالرات والقاذفة 
آر بي جي مبئة دوالر، والســـالح والعتاد كان 

مكدسا مهمال حتى في شوارع العاصمة.

الزركة من مزرعة إلى حصن

ميضي الكاتـــب إلى القـــول إن الكرعاوي 
اســـتقر مرة أخرى في مـــزارع الزركة (القريبة 
جـــدا من النجـــف) بعـــد أن وســـعها، وجنح 
فـــي شـــراء نحـــو 100 دومن مـــن األراضـــي 
أحاطها بخندق وصفوف من أشـــجار الســـرو 
والصفصاف واليوكالبتوس، وطوقها بســـاتر 
ترابـــي بلـــغ ارتفاعـــه خمســـة أمتـــار، محاط 
بخنـــدق خارجي عميق، ملنـــع ورود املتطفلني 

والفضوليني إلى داخل املنطقة احملاطة. 
وفي املزارع بدأ بتشـــييد أبنية ومســـاكن 
ومنشـــآت وحفر آبارا للسقي والشرب. وجنح 
في أن ينشئ منطقة تكتفي اقتصاديا بنفسها 
وتدير اقتصادها بنفســـها من خبازة وزراعة 
وحالقة وطبابة، ويعمل فيها رجال ونساء في 

مختلف التخصصات.
في هذه املســـتعمرة الصغيـــرة بدأ ضياء 

الكرعـــاوي يقيم إمارتـــه، وال عجب أن تتوالى 
بعدهـــا اإلمـــارات والواليـــات اإلســـالمية في 
أنحاء العـــراق واملنطقة عموما، فالناس باتوا 
يقبلـــون أّي اّدعـــاء بحثـــا عن اخلـــالص، أي 
خالص، وهم الذين عّمهم اجلهل وقتل املرض 
أطفالهـــم، ومزقتهم حـــروب الطوائف، ونهب 
أموالهم الساســـة الفاســـدون، فغاب التعليم 
عن مـــدن البلد، وحلت حلقات املســـاجد محل 
املـــدارس العصرية، وتراجـــع الوعي الصحي 
واالهتمـــام الطبـــي، وبات النـــاس يتعاجلون 
باحلجامـــة ودكاكني الطب النبـــوي الوهمية، 

ومحالت العطارة والدجل وما إلى ذلك.
معلقـــا على هـــذا املوضوع، قـــال القاضي 
زهير ”ما لفت انتباهي في حركة جند السماء 
هو وجـــود مثقفني وواعني وخريجي جامعات 
وحاملـــي رتب عســـكرية متقدمـــة في اجليش 
والشـــرطة فيها وقد قاتلـــوا حتى املوت دفاعا 
عن فكرة أن ضياء الكرعاوي هو اإلمام املهدي 
فعـــال، وأنهـــم بدفاعهم عنه لـــن ميوتوا مهما 
حصل، ولكن املنتظـــر املزعوم قتل في النهاية 
واملدافعون عنه قتلوا أو أســـروا وهي مفارقة 

كبيرة حقا“.

اختالط السردي بمفردات السياسة

متويـــل الكرعاوي (قاضي الســـماء) يبقى 
ســـؤاال مفتوح االحتماالت، فالكاتب يشير إلى 
أنه اعتمد على حتويالت خارجية كانت تأتيه 
من محمد جاســـم محمد حســـن شـــبع امللقب 
مبحمد البريطاني حامل اجلنسية البريطانية 
واملقيم في لندن، وهو ابن عم زوجة الكرعاوي 

السيدة انتظار خضير.
ثـــم يـــروي الكاتب فـــي مكان آخـــر قصة 
ســـفر القائم املتجلي، أو ســـامر أو أبوقمر أو 
أبوالزهـــراء أو علـــي بن علي بـــن أبي طالب، 
وكلها من ألقابه إلى ســـوريا وعودته بحقيبة 
دبلوماســـية مليئة بالنقود سلمها له شخص 
غامـــض. ثم يتحدث في مكان ثالث عن موارده 
املاليـــة التـــي ترتبـــط بجماعـــة هيئـــة علماء 
املسلمني وزعيمها الشيخ مثنى حارث الضاري 
املتهمة باالرتباط بتنظيـــم القاعدة وبارتكاب 
جرائـــم قتل وحيازة أســـلحة وأمـــوال تخص 
تنظيـــم القاعدة كما يروي مؤلف الكتاب. وفي 
مكان رابع يتحدث، نقـــال عن رئيس احلكومة 
الســـابق نوري املالكي، عن أموال كانت تصل 

الكرعاوي من دول إقليمية دون أن يسميها.
ثم يورد الكاتب مقاطع من كتاب الكرعاوي 
”أعلن  فيها  جاء  السماء“  ”قاضي  املوسوم 
وأظهر لكم أنا قائم آل محمد في هذا الكتاب 
بلسان  املوصوفة  احلقيقية  شخصيتي  عن 
عليهم  املعصومني  واألئمة  (ص)  الله  رسول 
السالم من صفات جسمانية تكوينية وعالمات 
واكتسابية  أفاضية  علويه  وعلوم  ثبوتية 
وصورة للسنخية -ألمير املؤمنني علي بن أبي 
طالب (ع)- وبشهادة مبنية على أسس علمية 
أعز  ألصحابنا  حقيقية  ومعرفة  ثبوتية  وأدلة 
فاكتمل  عشر  وبضعة  الثالثمئة  مقامهم  الله 

العدد واكتملت العدة واحلمد لله“.
كانت اســـتراتيجية ضياء الكرعاوي تقوم 
على إنشـــاء مجاميع مســـلحة عقائدية تتبعه 
باعتبـــاره اإلمـــام احلجـــة الذي ظهـــر ليمأل 
الدنيا عـــدال بعـــد أن مألها الظاملـــون جورا. 
وكانـــت تفاصيل اخلطة تتضمـــن الهجوم في 
يوم العاشـــر من محرم (عاشـــوراء) عام 2007 

على النجـــف، بعد أن يتســـلل إليها أصحابه 
وهم يلبســـون مالبس العزاء، وبعد أن ُتهّرب 
إليها األسلحة، ثم يهجمون بشكل موحد على 
بيوت العلمـــاء واملراجـــع فيقتلونهم جميعا، 
ثم يحتلـــون احلرمني في النجف، ومن ضريح 
اإلمام علي يعلن الكرعاوي نفسه إماما للناس 
من نســـل الرســـول، مّدعيا أنه اإلمـــام الغائب 
املنتظـــر، وداعيا الناس إلى مبايعته. ونشـــر 
الكرعـــاوي بني أتباعه مقولة باتت قانونا ”من 

يكشف سرنا كالشاهر سيفه علينا“.
وضـــم جيش الرعـــب الكرعـــاوي بني 400 
إلـــى 1500 مقاتـــل بينهم ضباط ســـابقون في 
جيش صدام حســـني، ومقاتلـــون في وحدات 
صدام اخلاصة، وأطباء ومعلمون ومهندسون 
وتقنيون، حســـب روايات لم ميكن التثبت من 
صحتهـــا. وقد نشـــرها القاضي عبـــود جملة 
وتفصيـــال مفضـــال أن ال يبـــدي فيهـــا رأيـــا، 
فاملشـــهد اعتمد غالبا على إفادات أناس جهلة 
ال يحســـنون حتى النظر والتقدير واحلساب، 
كمـــا أن التقديـــرات منتزعـــة من جنـــود هزم 
بعضهـــم فـــي املعركـــة فـــأراد املبالغـــة بعدد 
املدافعـــني لتبرير هزميته، أو من قادة وضباط 
أرادوا تعظيم قوة العدو ليصنعوا ألنفســـهم 
قصـــة بطولة مطلقة كبرى. هـــذا غير أن كثيرا 
من الرواة كانوا ضمن تيارات دينية ومذهبية 
قريبة إلى حركة جند السماء ورمبا سعوا إلى 
بث املعلومات املبالغ فيها عمدا لبث الرعب في 

نفوس املهاجمني.

المعركة الغامضة

في يـــوم الهجـــوم املوعود علـــى النجف، 
وقع بالصدفة اشـــتباك باألسلحة النارية بني 
عناصـــر الدفاع عـــن مزارع (حصـــون) الزركة 
وبـــني مفـــرزة عابرة من الشـــرطة، ثـــم تطّور 
األمر إلى اســـتدعاء تعزيزات، وتطور بعد ذلك 
إلى قتال شـــامل تدخلت فيه طائرات أميركية 
مقاتلـــة. وجنـــح املدافعون في إســـقاط طائرة 
أميركية وقتل طياريها، كما جنحوا في أســـر 

بضعة جنود مهاجمني.
وجرى كل ذلك دون تدبير مسبق ودون أن 
تنجـــح أجهزة أمن النجـــف واملركز بغداد في 
كشـــف مزارع احلصون املتواريـــة في الزركة، 
رغـــم أن فيها أكثر من 150 ســـيارة مســـروقة 
وعددا من اجلرارات الزراعية وصهاريج املاء، 
والشاحنات وســـيارات الدفع الرباعي املثبت 

عليها رشاشات ثقيلة ومتوسطة.
املعركـــة اســـتمرت نحو يومـــني وانتهت 
مبقتل عدد مختلف عليه من أنصار الكرعاوي، 
البعـــض أوصله إلى 600 قتيل حســـب إفادات 
نقلها القاضي زهير، فيما أشارت إفادة أخرى 
إلى مقتل 280 عنصرا من جيش السماء وأسر 
الباقني، وال ادري كيف ميكن التثبت من العدد 

النهائي وسط تضارب املعلومات.
انتهـــت قصة ”جند الســـماء“ كمـــا رواها 

الكتاب، وما زالت فيها أسرار غير مكشوفة.

أسرار حركة جند السماء في أوراق التحقيق والقضاء
[ األزمة في فوضى العراق ال في جند السماء ومن مولها [ البيئة الراهنة أرض خصبة لظهور أمثال ضياء الكرعاوي، اإلمام المنتظر

حركة جند السماء قضية شغلت املجتمع العراقي ودخلت ضمن تفاصيل أحداث تاريخه 
احلديث؛ تستمد هذه القضية خصوصيتها وأهميتها من الغموض الذي يحيط بحركة جند 
السماء ومؤسســــــها ضياء الكرعاوي، الذي اتبع سياسة االعتماد على الدين كقاعدة في 
النظرية والعمل واالسم؛ لكن ما لم يتّم الكشف عنه هو كيفية نشوء هذه احلركة، ووسائل 
كســــــب األتباع وطرق متددها ومصادر تسليحها وإمكانياتها املادية وعالقاتها السياسية 
والدينية، وتعدد احلكايات والتفسيرات التي تتحدث عن أسرار حركة جند السماء، والتي 
ــــــت محور كتاب صدر حديثا للقاضــــــي العراقي زهير كاظم عبود، بعنوان ”حركة جند  كان

السماء“.

في 
العمق

للناس  الجمعي  الــعــقــل  فــي 
هناك فكر بسيط ومغرق في 
الجهل أفراده مغرمون بفكرة 

انتظار الغائب

◄

األحـــزاب  نــفــوذ  تــفــاقــم  كلما 
الدينية فقد اإلنسان العراقي 
الحضاري  وعيه  مــن  تبقى  مــا 

ومن ثقافته وتحضره

◄

{هذه الحركات التي ســـمعنا بها فـــي الفترات األخيرة ال توجد معلومات قاطعـــة وجازمة حول حقيقتها 
وكيفية نشوئها وهل هي موجودة بالصورة التي ذكر أمرها أم ال}.

جواد اخلالصي
مرجع شيعي عراقي

{زعيـــم جند الســـماء الذي يدعي أنه «المهـــدي المنتظر» قتل في المعركة التي جـــرت مع قوات عراقية 
وأميركية في مزارع الزرقاء شمال النجف (٢٠٠٧)، وهو من مدينة الديوانية ذات األغلبية الشيعية}.

شيروان الوائلي 
وزير األمن الوطني العراقي السابق

ملهم المالئكة

. ء س ا

كاتب عراقي

حركات ال تنتهي ضمن البيت الشيعي

جند  حركة  في  انتباهي  لفت  ما 
وواعين  مثقفين  وجــود  السماء 
رتب  وحاملي  جامعات  وخريجي 
الموت  حتى  قاتلوا  عسكرية، 
أن ضــيــاء  فـــكـــرة  عــــن  دفــــاعــــا 
المهدي،  اإلمـــام  هــو  الــكــرعــاوي 
وأنهم بدفاعهم عنه لن يموتوا، 

ولكن المنتظر المزعوم قتل

�
زهير كاظم عبود 

حتى من حتضره بل
ذ

ض
ر
ــة
عو 
ضي 
 في 
رب“،
ـلطة
ثقافة
كـــرة 
ئـــب، 
مــعي 

كر بســـيط ومغرق في 
الغائب،  انتظار ة فك

مبي
البشـــرة أصهب
اللس
بيئ
كان
اإل

الك
وا
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} كان منتظرا اإلقدام على تعديل في هرم 
السلطة في اليمن. لم يكن طبيعيا أن يكون 

على رأس السلطة شخصان (عبدرّبه منصور 
هادي وخالد بّحاح) هناك تناحر يومي 

بينهما. كذلك لم يكن ممكنا إبقاء الشمال 
غائبا عن تركيبة السلطة. ولكن، هل كان ال بّد 

من اإلتيان بالفريق علي محسن صالح األحمر، 
بحسناته وسيئاته، والذي لديه صلة قربى 

بعلي عبدالله صالح، وابن قريته في مديرية 
سنحان، ليكون نائبا لرئيس اجلمهورية؟
يعتبر علي محسن صالح، القريب من 

اإلخوان املسلمني والسلفيني، والعدو اللدود 
للرئيس السابق، العنوان األساسي للتغيير 

الذي حصل، وهو تغيير استبق انعقاد 
جولة جديدة من املفاوضات بني اليمنيني في 

الكويت، بإشراف من األمم املتحدة.
كّل ما في األمر أن املفاوضات التي ستدور 
في الكويت في غاية األهّمية. وهذا يستوجب، 
في طبيعة احلال، أن يكون لدى الشرعية فريق 
متماسك ميّثل كل اليمن. لذلك، لم يكن مقبوال 

أن يكون هناك غياب للشمال وللزيود، على 
الرغم من أن علي محسن صالح َزْيدّي بالوالدة 

فقط، لكّنه حتول إلى إخواني وسلفي الحقا، 
وسعى إلى أن يخلف علي عبدالله صالح.. 

أو أن يكون في املوقع الذي كان فيه بني ١٩٧٨ 
و٢٠٠٤، أي الرجل القوّي في البلد، عندما بدأت 
احلروب مع احلوثيني على خلفية التوريث في 

اليمن. كان علي محسن صالح يعتبر نفسه 
اخلليفة الطبيعي لعلي عبدالله صالح وذلك 
قبل أن تطفو نغمة خالفة أحمد علي عبدالله 

صالح لوالده في مرحلة معّينة.
قبل بروز جنم أحمد علي عبدالله صالح، 

كان علي محسن صالح الرجل الثاني في 
الدولة، أقّله من الناحية الواقعية. كان يعتبر 

نفسه املؤهل للحلول مكان علي عبدالله صالح 
أو ألن يكون في املوقع نفسه متى خلف الشيخ 

حميد عبدالله بن حسني األحمر علي عبدالله 
صالح. ال بد من اإلشارة مرة أخرى إلى أن ال 

عالقة قربى عائلية لعلي محسن صالح بآل 
األحمر، زعماء حاشد، أقوى القبائل اليمنية، 

سابقا. هناك عالقة قربى وطيدة بينه وبني 
علي عبدالله صالح، فيما آل األحمر، وهم من 

عمران، شيء آخر كليا.
ال ميكن جتاهل أهّمية علي محسن صالح 

األحمر ودوره في اليمن. ال شك أن اختياره 
نائبا للرئيس يشير إلى وجود نّية في سّد 

فراغ بقي قائما منذ استيالء احلوثيني على 
صنعاء في أيلول – سبتمبر من العام ٢٠١٤ 

وتوّصلهم إلى ”اتفاق السلم والشراكة“ الذي 
كان مبثابة استسالم إليران. وقتذاك، سارع 

األمني العام لـ”حزب الله“ حسن نصرالله 
إلى اإلشادة بـ”اتفاق السلم والشراكة“ الذي 

باركته األمم املتحدة، لألسف، عبر جمال 
بنعمر ممثل األمني العام لألمم املتحدة 

وقتذاك. عكس كالم نصرالله مدى ارتياح 
إيران لوضع احلوثيني يدهم على صنعاء.
كان ال بّد من سّد فراغ معّني في الوفد 

الرسمي الذي ميثل الشرعية في اليمن، وذلك 
قبل جولة املفاوضات بني األطراف اليمنية 

في الكويت. لم يكن معقوال أن تبقى الشرعية 
مقتصرة على ممثلي اجلنوب، علما أن ال 

شيء يؤّكد أّن علي محسن صالح ميكن أن 
يشّكل وزنا في الشمال باستثناء أنه كان وال 

يزال رجال لديه نفوذه بني بعض القبائل وفي 
أوساط عسكرية. تكمن مشكلة علي محسن 

صالح في أّن لديه عداوات كثيرة في الشمال 
منذ كان قائدا للفرقة األولى/مدّرع، كما كانت 
تسّمى، والتي كانت رأس احلربة في احلروب 

الست مع احلوثيني بني ٢٠٠٤ وبداية ٢٠١٠، 
وهي حروب كانت في جانب منها حروبا بينه 
وبني علي عبدالله صالح لم يكن هناك من يريد 

أن يحسمها بأي شكل من األشكال.
سيكون وفد الشرعية في مفاوضات 

الكويت في وضع أفضل، بوجود األحمر أو 
بدونه، خصوصا في حال جنحت املفاوضات 

التي يجريها الوفد احلوثي في الرياض. 

وكان األمير محمد بن سلمان، ولّي ولّي العهد 
السعودي، أّكد حصول هذه املفاوضات مشيرا 

إلى ”تقّدم كبير“، مضيفا ”نحن نضغط في 
اجتاه ترجمة هذه الفرصة على األرض، لكّننا 

جاهزون في حال انتكست األمور“.
إذا كان مطلوبا اختصار الوضع اليمني 

بعبارة واحدة، كّل ما ميكن قوله إن مفاوضات 
الكويت تشّكل فرصة لوضع األسس لتسوية 
تأخذ في االعتبار احلاجة إلى صيغة جديدة 

لليمن في غياب القدرة على العودة إلى ما كان 
عليه البلد سابقا، أي أن يكون بلدا محكوما 

من املركز الذي اسمه صنعاء.
ما ال بّد من تذّكره أن الكويت لم تكن يوما 

بعيدة عن اليمن أو غريبة عنه. حّتى عندما 
كان اليمن مينني، كانت الكويت على عالقة 
باليمن اجلنوبي. جتاوزت كل االعتبارات 

التي تدعو إلى مقاطعة هذا البلد وحاولت 
مساعدته قدر املستطاع. كانت الكويت وراء 
معظم املشاريع ذات الطابع املفيد في اليمن 
اجلنوبي قبل الوحدة. بنت الكويت طرقات 

وأنفاقا وجسورا ومدارس ومستشفيات، حّتى 
عندما كانت معظم دول اخلليج تقاطع الدولة 

املاركسية الوحيدة في العالم العربي.
في العام ١٩٧٩، أي مباشرة بعد توّلي علي 
عبدالله صالح السلطة في الشمال، استضافت 

الكويت، إبان احلرب الباردة، مفاوضات بني 
الشمال واجلنوب إثر اشتباكات حدودية بني 

بلدين مستقلني كادت تتحّول إلى حرب شاملة 
بينهما. جنحت املجموعة العربية، وقتذاك، في 

منع اندالع حريق كبير في اليمن.
في الواقع، جنحت الكويت وقتذاك، بدعم 

عربي سعودي وعراقي وسوري، في استيعاب 
األزمة اخلطيرة بني عدن وصنعاء في وقت 
كان اجلنوب يعتقد أن علي عبدالله صالح 

سيكون لقمة سائغة، خصوصا أّنه لم متض 
سوى أشهر قليلة على وصوله إلى الرئاسة.

متتلك الكويت خبرة طويلة في اليمن. 
ال شّك أن الشرعية ستكون في وضع أفضل 
في املفاوضات التي ستستضيفها الكويت 
في ظّل تبّدل عميق في املعادلة القائمة منذ 

بدأت ”عاصفة احلزم“ التي حالت دون حتّول 
اليمن إلى مستعمرة إيرانية. وهذا يشّكل 

بحّد ذاته جناحا كبيرا للمملكة العربية 
السعودية وقيادتها اجلديدة وللملك سلمان 

بن عبدالعزيز شخصيا.
جديد املعادلة اليمنية أن علي محسن 

صالح صار جزءا من الشرعية في ظل احلاجة 
إلى عبدرّبه منصور هادي بكل ما يرمز إليه 
من بقايا شرعية. هناك أيضا رئيس للوزراء 
من حضرموت هو أحمد عبيد بن دغر ميتلك 
بعض اخلبرة السياسية، خصوصا أنه عمل 
في ظل احلزب االشتراكي الذي حكم اجلنوب 
حّتى العام ١٩٩٠، كما تعاون في مرحلة الحقة 

مع علي عبدالله صالح وحزبه ”املؤمتر 
الشعبي العام“. بقي أن رفض نائب الرئيس 

السابق خالد بحاح للقرار سيكون عامال مهما 
في حتديد مسار األمور.

جديد املعادلة أيضا، وجود الوفد احلوثي 
في الرياض واحلشد الكبير الذي استطاع 

علي عبدالله صالح جمعه في صنعاء قبل أّيام 
إلثبات أن العاصمة ال تزال حتت سيطرته أكثر 

بكثير مما هي حتت سيطرة احلوثيني.
هناك بكل بساطة معادلة مختلفة في 

اليمن. ليس صدفة انتقال األطراف املعنية إلى 
الكويت بدل العودة إلى جنيف في ظل توازن 
جديد استطاعت السعودية فرضه. إّنه توازن 
عسكري وسياسي في آن، قد تكون األطراف 

املعنية أخذت علما به بعدما تبّني أن ”عاصفة 
احلزم“ ال ميكن أن تتوقف قبل بلوغ أهدافها.

معادلة مختلفة في اليمن

{المشاورات المقبلة في الكويت تهدف إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن، وال شك 

أن إنهاء الحرب في اليمن سيساعد في مكافحة اإلرهاب}.

إسماعيل ولد الشيخ
املبعوث األممي لليمن

{جميـــع أطراف الصراع يعقدون األمل على الكويت لنجاح هذه المفاوضات في أن تؤدي إلى 

وقف إطالق النار الدائم، وحل المشاكل على أساس الحوار الشامل وتوافق اليمنيين}.

ميخائيل باغدنوف
مبعوث الرئيس الروسي للشرق األوسط

} يجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
اخلليجي مع وزير اخلارجية األميركي جون 
كيري في البحرين اخلميس، للتحضير للقمة 

اخلليجية األميركية التي ستعقد بالرياض 
في ٢١ أبريل اجلاري، في إطار الشراكة 
االستراتيجية بني اجلانبني. االجتماع 

سيبحث نتائج مجموعات العمل املشتركة بناء 
على توصيات قمة كامب ديفيد في مايو ٢٠١٥، 
وتدارس تعزيز العالقات اخلليجية األميركية 

في مختلف املجاالت السياسية والدفاعية 
واألمنية واالقتصادية.

الرسالة التي يتوقع احملللون السياسيون 
أن يتلقاها كيري من وزراء خارجية دول 

مجلس التعاون تتلخص في ضرورة كبح 
جماح إيران ومكافحة اإلرهاب.

العالقات بني دول مجلس التعاون 
وواشنطن قوية وراسخة، ولكن من غير 

املتوقع أن تعود العالقات االستراتيجية بني 
الطرفني كما كانت عليه في السابق بسبب 

اختالف الرؤى وخاصة في املسألة اإليرانية.
دول مجلس التعاون تريد من الواليات 

املتحدة مواقف حازمة ضد التهديدات التي 
متارسها إيران ضد دول املنطقة. نعم، هي 

إيران نفسها التي وصفتها اإلدارة األميركية 
وعدد من احلكومات الغربية باملارقة والداعمة 

لإلرهاب.
في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس 

التعاون مع جون كيري في الرياض في ٢٣ 
يناير ٢٠١٦، حاول كيري طمأنة وزراء خارجية 

دول مجلس التعاون على النتائج املترتبة 
على رفع العقوبات االقتصادية عن إيران 

وانخراطها في املجتمع الدولي. أتوقع أن 
يعيد كيري هذا التأكيد متأرجح املصداقية. 
مبادئ السياسة الدولية علمتنا أن الثوابت 
الوحيدة ”الراسخة“ التي حتكم العالقة بني 
أي بلدين هي كيفية احملافظة على املصلحة 

الداخلية لكل دولة.
أما عن موضوع مكافحة اإلرهاب فلنكن 

إيجابيني. رغم أن بعض األصوات الشاذة في 
الكونغرس األميركي وخارجه اتهمت احلكومة 

السعودية بضلوعها في عمليات إرهابية 
ضد الواليات املتحدة، إال أن واشنطن باتت 

اليوم تدرك أنها تأخرت كثيرا في التعاون مع 
الرياض في مجال مكافحة اإلرهاب. الواليات 

املتحدة بحاجة إلى دول مجلس التعاون 
بسبب التهديدات املتواصلة النتشار لوثة 

اإلرهاب في املنطقة والعالم.
طاملا أننا نتحدث عن اإلرهاب، فالواليات 

املتحدة فشلت (وتعلم أنها فشلت) في 
استغالل حكم اإلخوان املسلمني املؤقت في 

مصر لتنفيذ أهدافها في املنطقة، ومن ضمنها 
شق الصف اخلليجي. حلفاء اإلخوان في 

مصر والسعودية يعلمون متاما أن ال عودة 
حلكم اإلخوان، فهم قد فشلوا في تقدمي أي 

برنامج تنموي مثمر أو ضمان االستقرار 
واألمن في جمهورية مصر العربية.

ليس من املستغرب أن وفد الكونغرس 
األميركي الذي استقبله خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز األسبوع 
ال برمته من  املاضي في الرياض كان مشكَّ
احلزب اجلمهوري مبن فيهم رئيس الوفد 
السيناتور ليندسي غراهام. اجلمهوريون 

بدأوا في تأسيس خارطة الطريق لتعاملهم 
مع دول مجلس التعاون في استباق واضح 

لنتائج االنتخابات الرئاسية.
هذه فرصة سانحة لدول مجلس التعاون، 

إليصال رسالة قوية واضحة، مفادها أن 
الواليات املتحدة على وشك فقدان ثقلها 

التاريخي في اخلليج العربي، ما لم يتخذ 
الرئيس اجلديد في البيت األبيض في يناير 
٢٠١٧ خطوات جادة إلعادة الثقة واملصداقية.
العالقات اخلليجية – األميركية عالقات 

استراتيجية ترّسخت عبر عقود من التعاون 
املثمر واملصالح املشتركة في كافة املجاالت. 

الواليات املتحدة األميركية تظل الشريك 
التجاري األول لدول مجلس التعاون، 

واملساهم األبرز في املشاريع التنموية. في هذا 
اإلطار أتوقع أن تعمل دول مجلس التعاون 
والواليات املتحدة على تعزيز االستقرار في 

املنطقة. هذه ثوابت يحتاج كل منا إلى اآلخر 
للتأكيد عليها أكثر من أي وقت مضى.

جون كيري في المنامة

ال شك أن الشرعية ستكون في 

وضع أفضل في المفاوضات التي 

ستستضيفها الكويت في ظل تبدل 

عميق في المعادلة القائمة منذ بدأت 

{عاصفة الحزم}، التي حالت دون تحول 

اليمن إلى مستعمرة إيرانية

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

} ”أْمَسْيُت أْرَوَح ُمْثٍر، َخاِزنًا َوَيدًا… أَنا الَغنّي 
َوأْمَوالي املََواِعيُد“

ماذا يريد الشعب العراقي أكثر؟ فجميع 
مني و(أفندية)،  السياسيني، واحدا واحدا، ُمعمَّ

ميينيني ويساريني، عربا وأكرادا وتركمانا، 
شيعًة وسنة، داعشيني و(حشديني)، مع 

الشعب العراقي، ومع وحدة مكوناته، وضمان 
أمنه واستقراره، ومستعدون للتضحية 

بالغالي والنفيس من أجل احلفاظ على أمنه 
وسيادته واستقالله، وإلى آخر نفس.

في كل يوم تشاهد كبيرهم وصغيرهم على 
شاشات الفضائيات والصحف وهو يقسم 
بشرفه وشرف جدوده أنه ضد احملاصصة، 

وضد الفساد، وضد العنف، وضد التمييز بني 
عراقي وآخر على أساس الطائفة أو القومية 
أو الدين، وال يقلقه ويقّض مضاجعه ويخيفه 

إال حقن دماء أشقائه العراقيني.
كلهم، من كبيرهم إلى صغيرهم، يطالبون 

بالقصاص من الفاسدين وينادون بإخراج 
الدولة الغارقة من مغطسها املهني.

وليس السياسيون العراقيون وحدهم. 
فإيران وحزب الله وتركيا وأميركا 

والسعودية والكويت، وأوروبا وأفريقيا، 
والصني واليابان، وحتى الصومال وجيبوتي 

وجزائر الواق واق، هي األخرى مع عراق 
موحد وآمن وسعيد. وجميع إذاعاتها 

وفضائياتها، تلهج كلَّ صباح وكل مساء، 
بتصريحات وزراء خارجيتها وقادة جيوشها 

حول ضرورة املصاحلة الوطنية، واحلفاظ 
على أمن الشعب العراقي واستقراره، وإغاثة 

ريه ومهاجريه إليه، وفتح  جياعه، وإعادة مهجَّ
أبواب اجلنة أمامه، دون هوادة، ودون تأخير.

إذن من الذي مّزق هذا الشعب وأفسد 
حياته، وعّمق بني أبنائه الفرقة والتناحر 

واالقتتال؟ ومن الذي لوث ماءه وأفسد هواءه 
وسرق ثرواته، وخرب مدنه وقراه وحرم 

أبناءه الغذاء والدواء والهواء، وأطلق عليه 
قطاع الطرق والقتلة واللصوص، حتى صارت 

الدولة العراقية أسوأ دولة، وأفشل دولة، 
وأفقر دولة في العالم، ُيضرب املثل بفسادها 
وبقلة أمنها، وخراب حاضرها، و(صخامة) 

مستقبل أجيالها القادمة؟
ومن الذي اختار له، باحملاصصة، قادًة 
ووزراء ومدراء وسفراء انتهازيني وأميني 

ومزوري شهادات، فعبث بحياته، وأباح دماء 
أبنائه وأموالهم وأعراضهم، وهرَّب ثرواته 

إلى دبي واألردن ولبنان وإيران ولندن وحي 
السيدة زينب في دمشق؟ ومن الذي جعل كلمة 
امليليشيا هي العليا، وكلمة الدولة واحلكومة 

والبرملان هي السفلى؟
ومن الذي خرَّب عالقات الدولة العراقية 

بجيرانها، وبدول العالم، وَجّير الوطَن وأهله 
إلمامة دولٍة جارة لم ُتضمر لهذا الوطن 

املسكني إال كل سوء، ليس اآلن فقط، بل من 
مئات السنني؟

ومن الذي يحجُّ كل شهر إلى طهران 
والرياض ودبي والدوحة والكويت وأنقرة 
ولندن وواشنطن وباريس ليبيع أمه وأباه 

ملن يشتري، وليقبض (املعلوم) ويعود يتغنى 
بالوطنية والنزاهة والشرف الرفيع؟

ومن الذي هّجر اآلالف واملاليني من 
املواطنني األبرياء، ونهب منازلهم، وقتل 

وأحرق وسحل العشرات واملئات من رجالهم 
ونسائهم وأطفالهم، ثأرا للحسني من يزيد، 

واقتصاصا من الداعشيني والبعثيني 
الصداميني والوهابيني التكفيريني النواصب؟
ومن الذي يخّزن املفخخات في بيوت الله، 

ويرسل االنتحاريني ليفجروا أنفسهم بني 
املئات من املواطنني األبرياء في احلسينيات 

واملدارس والساحات العامة واألسواق 
الشعبية، خدمة للطائفة والدين، وثأرا ألبي 
بكر وعمر وعثمان من شامتيهم الروافض 

(الكافرين)؟
ومن الذي أرسل املئات من شبابه ليموتوا 

في سوريا، ال دفاعا عن املقاومة وال حماية 
لضريح السيدة زينب، كما يدعي، بل (جهادا) 

مقدسا من أجل أهداف توسعية عنصرية 
مقنعة برداء الدين والطائفة، متحالفا مع 

حاكم مجرم قاتل همجي يريد أن يحكم شعبا 
ال يريده، بالبراميل املتفجرة والصواريخ؟

وَمن املنتقُم املتآمُر اخلبيث الذي سحب 
جيشه من نينوى وصالح الدين واألنبار لكي 

ل لداعش احتاللها، وذبَح أقصى ما  يسهِّ
ميكن من رجالها، وسبي أقصى ما ميكن من 
نسائها، وهدم أقصى ما ميكن من مساجدها 
ومدارسها، وإذالل من يتبقى من أهلها؟

بعبارة أخرى، من الذي رسم هذه 
املسرحية اجلهنمية املتقنة لكي يتنادى بعد 
ذل، لتحريرها، ويفرغ خزائن الدولة املفلسة، 

ولكي يفتح أمام أتباعه ومقلديه أبواب 
ارتزاق جديدة ال تنتهي؟

ومن ٢٠٠٣، وإلى اليوم، يخرج الشعب 
العراقي من نفق ليدخل نفقا غيره، ومن 

مجزرة إلى مجزرة، ومن معركة إلى معركة، 
باسم الدفاع عن حقوقه، ومن أجل حتقيق 

العدل واملساواة. وال يزال ينتظر.

الشعب العراقي ينتظر

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

دول مجلس التعاون تريد من الواليات 

املتحدة مواقف حازمة وحاسمة ضد 

األطماع والتهديدات التي تمارسها 

إيران ضد دول املنطقة



9األربعاء 2016/04/06 - السنة 38 العدد 10237

آراء

} من كان يصدق أن بلد اإلشعاع والنور 
سيبلغ هذا املستوى من االنحطاط والتفكك، 
حيث يعجز عن جمع نفاياته ملا يقرب العام.

حصل ذلك أمام أعني املواطنني املذهولني 
من أداء مسؤوليهم السياسيني. تأخروا في 
االنتفاض واتهموا الطبقة السياسية بكامل 

أعضائها ”كلن يعني كلن“. مع ذلك استطاعت 
الطبقة السياسية أن تستوعب الصدمة 

األولى متحدة، وأن تفخخ احلراك وجتهضه.
واملضحك املبكي أن أزمة النفايات 

انطلقت بسبب اعتراض األهالي على مطمر 
واملطالبة بإقفاله  الناعمة ألنه ”غير صحي“ 
لرد األذى عن املنطقة. فعّمت الزبالة مساحة 

لبنان وانتشر األذى وتعمم مع انتشار 
املطامر العشوائية في جميع األنحاء موزعة 

روائحها السامة احململة باملواد املسرطنة.
املهزلة إذن أنه وبعد ٨ أشهر من املعاناة 

واالتفاق على احلصص والصفقات، أعيد 
فتح نفس املطمر الذي تسبب في أصل 

املشكلة مع مطمرْين إضافيني.
الفساد يعّم جميع قطاعات لبنان املنتجة 

وغير املنتجة ويطال البنى التحتية وكافة 
مؤسسات الدولة ويلحق بها القطاع اخلاص، 

بشكل جعل الفساد املعلن جزءا من احلياة 
اليومية الروتينية. واملثال على ذلك ما 

أوردته صحيفة النهار في ٢٢ مارس في 
أسرارها:

- سأل رئيس حكومة سابق عن مصير 
فضائح الفساد التي ضّجت بها وسائل 

اإلعالم ولم يصدر بها أي حكم قضائي أو 
إداري أو حتى سياسي حتى اآلن.

- لوحظ أن أحكاما قضائّية وقرارات 
إدارية صدرت ال يحترمها أصحاب النفوذ بل 

يواصلون ارتكاب املخالفات.
- تعالج بلديات كبرى من اآلن نفاياتها 

بوسائلها اخلاصة من دون االعتماد على 
اخلطة التي أقّرتها احلكومة وذلك تطبيقا 

لالمركزية في هذا املجال.
لبنان اإلقطاعات املنفصلة يعاني من 
فساد مؤسساتي يحتاج إلى مؤلفات كي 
نفهم بعض ما يجري وكيف؛ ورمبا هذا 
ما حدا بالكاتب الصحافي فارس خشان 

كي يلجأ إلى كتابة ”رواية“ ابتغى من 
خاللها فضح آليات الفساد داخل الطبقة 

السياسية، دون أن يتعرض للمساءلة طاملا 
أنها رواية وشخوصها ”متخيلون“. اختار 
عنوان ”مومس باملذكر أيضا“؛ فالدعارة ال 

تقتصر على النساء وال على اجلنس، بل هي 
تطال مختلف نواحي احلياة من الفكر إلى 

السياسة إلى اجلنس. واملومس احلقيقية في 
الرواية هي أكثرهم صدقا مع نفسها وأقربهم 

للحرية وأقلهم استعبادًا، فهي ”سيدة 
نفسها“ على األقل.

في لبنان جرت الكثير من احملاوالت 
لفضح الفساد من قبل طرف سياسي لطرف 
سياسي آخر. لكن جميع هذه احملاوالت لم 

تبلغ هدفها وانتهت إلى الصمت. ذلك أن 
أي فضيحة فساد لن تصل إلى غايتها ألن 
القائم باالتهام نفسه ال يختلف عن املتهم 

وألن املتهم سوف يستفيد من العطف 
السياسي، الذي يقوم على أساس أن كثيرين 

من هذه الطبقة يدركون أنهم هم أيضا 
يقومون بأعمال غير مشروعة وال يريدون أن 

يستيقظوا، يوما ما على فضيحة مماثلة. 
فيغدق املتهم العطاء لشراء الصمت، ما يقّوي 

التضامن معه.
الوصول إلى السلطة واالحتفاظ بها حلقة 
مفرغة متصلة كاآلنية املستطرقة. فاملتطلبات 

املالية ال تنتهي بالوصول إلى املنصب بل 
تتطلب االستمرار في بذل األموال الطائلة 

للحفاظ عليه، يكتب خشان ”وشددت التقارير 
التي وصلت إلى ربيع، على أن تكريس 

وجيه ملداخيله من أجل ما يصبو إليه، هو 
الذي جعله يتفوق عليه في مجاالت سلطوية 
كثيرة، وأنه يتطلع، في القريب العاجل إلى 

إلغائه، على أن يعمل على استرداد ما دفعه، 
من مردود مشاريع ينكب على دراستها، 

وكلها تشترط وصوله إلى املنصب املتنازع 
عليه، ليتمكن من حتقيقها، نظرًا حلاجتها 

إلى السلطة والنفوذ املباشرين“.
لبنان دولة يتحكم فيها عدد ضئيل من 

الزعماء – املستبدين، وهؤالء يختارون 
النواب فينتخبون. ومنهم من يجعلونه 
وزيرا. ”املفارقة أن الدستور (الطائف) 

أعطى الوزير صالحيات ليتحرر من أي 
تبعية، فأصبح باملمارسة، مجرد مأمور عند 
أشخاص ال ميلكون أي حيثيات دستورية“.
أمعنت الطبقة احلاكمة في جعل الفساد 

جزءا من النظام اللبناني نفسه. إن إنتاج 
السلطة وتسييرها عبر نظام احملاصصة 
الطائفي يحمي الفساد، فيما هذا األخير 

يحميه.

ولفهم ميكانيزمات الفساد احمللية، يجب 
توضيح مفهوم ”عام / خاص“. فالفساد 

املقصود هنـا هو أخـذ مال عام وجعله 
خاصا، أو التسبب بهدر املال العام، أو 
االستفادة من الوظيفة العامة للمصلحة 

الشخصية.
إن من يود االضطالع مبسؤوليات 

سياسية في لبنان (وزارة، نيابة، وظيفة 
عليا) عليه أن يتخلى عن ”حيزه اخلاص“، 

أو أن يجعله فـي حدوده الـدنيا. فمنزل 
السياسي (أو مكتبه) يجب أن يظل مفتوحا 
ليال نهارا أمام طالب احلاجات، فليس هناك 

أي فصل بني وظيفته العامة (االنتماء للدولة) 
وبني حيـاته اخلاصة كما التزامه بفئة 

معينة. ذلك أن بقاءه في وظيفته أو منصبه 
وقف على مدى التزامه بـ”املصالح اخلاصة“ 
لتلك الفئة احملددة التي أتت به إلى السلطة، 

وعليه االستمرار في استمالتها.
تكتسب هنا كلمة خاص بعض املعنى 

الذي كان لها في اليونانية قدميًا، أي اقتطع. 
وكأن الزعيم يعتقد أنه يحق له أخذ املال 
العام أو اقتطاع جزء منه، وكلمة اقتطع 
ال تزال مستخدمة حتى اآلن على صعيد 

رسمي، من الدولة طاملا أن هذا املال سوف 
يكون ”عاما“ أيضا لكن بالطبع لفئة معينة 

في نظام الزبائنية الذي نخضع له، أي لفئة 
يعتقد أنها أحق به وأنه يتكلم باسمها.

وبالتالي عندما يقتطع جزءا من هذا املال 
لنفسه ال يعد ذلك فسادًا ”بل هي حصته من 

احلصة التي حققها جلماعته“.
في لبنان انقلبت املعايير، بحيث صارت 
الوظيفة العامة شأنا خاصا، وانتفت عنها 

صفة اخلدمة العامة: أي أن يكون من واجب 
املوظف احترام املواطن ومعاملته على قدم 

املساواة، مبعزل عن ”عالقات اخلاصة“ 
به وأن يخدمه. ذلك من بديهيات الوظيفة 
العامة في الغرب، حيث يستقبلك املوظف 

بكل لطف ودماثة ولو كنت أجنبيًا، فهو في 
خدمة املواطن. بينما يشعر املواطن هنا 

بأنه يستجدي خدمة، واملوظف ”ميّن عليه 
باخلدمة“، وكأنه يعطي شيئًا من جيبه أو من 

حصة جماعته.
نفس هذه اخلدمات تساعد في تقوية 

نظام الوالء الشخصي الذي يحرص كل زعيم، 
وكل متنفذ، على تدعيمه.

 يغضب الزعيم، أحيانا، عندما يقوم أحد 
أزالمه بإسداء خدمة مباشرة إلى مواطن من 
دون معرفته، أو من دون حضوره املعنوي. 

ألن كافة األمور ينبغي أن تتمركز بيد الزعيم 
املستبد. وتلك هي أداة االستتباع، وجعل 

أمور الدولة وشؤون املواطن، كلها، جزءًا من 
قطاع خاص من نوع خاص. فاملجال العام 

اللبناني يتبع ملفاتيح ومداخل وزعامات 
ومناطق وطوائف.

هل ميكن مكافحة الفساد ضمن هذه 
الدائرة املغلقة؟ 

عنـدما يشعر كل فرد في لبنان أنه 
مستفيد، بشكل أو بآخر، من خدمات أحدهم 

”الشخصية“، وبالتالي وضمن مفهوم: ال 
تعلو العني على احلاجب، يستحي ويتم 

تخجيله أو مبعنى آخر إسكاته. بينما يشعر 
غيره بالعجز واملرارة وأن األمور غير سوية. 
الغالبية متارس املثل ”قّبل اليد وادع عليها 

بالكسر“. 
إنها االزدواجية في السلوك. وعندما 
ينتفي احلق في العدالة واملساواة أمام 

القانون، يتوجب على األفراد تدبير احلال 
ومتشيته. فهل ثمة فساد وإفساد أكثر من 

ذلك؟ وهل هو بعيد عن االستبداد أو ليس هو 
وجهه اآلخر؟ 

كتب عبدالرحمن الكواكبي في مطلع 
القرن املاضي عن االستبداد ما يلي ”إن 

الناس وضعوا احلكومات ألجل خدمتهم، 
واالستبداد قلب املوضوع، فجعل الرعية 

خادمة الرعاة فقبلوا وقنعوا“.
إن االختالط القائم بني الوظيفة واملنصب 
وبني القائم بهما، واعتقاده بأن املنصب هو 
خلدمة من أعطاه إياه، يؤدي إلى اخللط بني 

املصلحة العامة واملصلحة الشخصية أو 
اخلاصة. وذلك، كله، يلغي أولويات احملاسبة 
ويجعلها مستحيلة، ألن اجلميع جزء من هذه 
الفرد، التبعية،  التركيبة الشاملة: اجلماعة – 

انعدام االستقاللية.
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منى فياض
كاتبة لبنانية

} خالل العشرية السوداء في اجلزائر، 
ت  البعض يسميها احلمراء أو الدموية، عمَّ

ثقافة العنف واإلرهاب، وفي ذلك الوقت طرح 
محليا وعامليا سؤال: من يقتل من؟، ومع أن 

إجابته كانت معروفة، خاصة بالنسبة لنا 
نحن اجلزائريني، إال أنه عمر طويال وال تزال 
تبعاته قائمة إلى اآلن، وقد تستمر إلى وقت 
طويل، بل إن إعادة طرحه سعيا للبحث عن 
إجابة ترضي قوى بعينها، تلوح في األفق 

خذ أحيانا مواضيع للنقاش  ألسباب ثالثة، ُتّتً
احملتشم، املصحوب بقوة السلطة واستقرار 
املجتمع وازدهار االقتصاد، وهو هنا مرتبط 
بواجبات احلكم جتاه املواطنني، وتكون في 
أحايني أخرى كثيرة صوتا ملعارضة شرسة 
في حال ضعف السلطة وتراجعها، كما هي 

احلال اليوم، وتأتي هنا مدافعة بل ومطالبة 
بحقوق املواطنيني.

أول تلك األسباب، هو وجود بقية من 
اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، ومن يساندها 
من عناصر مسّلحة غير ظاهرة في الوقت 
الراهن، ترى أن شرعية الدولة اجلزائرية، 
ليست شرعية السلطة فقط، ناقصة ما لم 

يتم االعتراف بحق اإلنقاذ في العودة، مع أن 
هذا التصور أو املطلب يخالف كل احلقائق 

واملعطيات على الصعيد الدولي، وليس فقط 
على املستوى احمللي.

السبب الثاني: أن الدولة اجلزائرية لم 
تستفد من جتربتها السياسية والدموية، 

حيث تؤسس لنمط جديد من العالقات يقوم 
على استراتيجية تركز على بناء مجتمع 
جديد يتم فيه االعتراف مبختلف القوى 
املؤثرة في مسار احلياة العامة، وُتْنهي 

سياسة اإلبعاد واإلقصاء التي ال تزال قائمة 
إلى اليوم باعتبارها ميراثا مرا.

السبب الثالث: تركة احلرب األهلية، وهي 
تتكون من شقني، األول عدم الوصول إلى 
نتيجة في ملف املفقودين، والشق الثاني 

االختالف حول تفسير قانون املصاحلة 
الوطنية بني املعارضة اإلسالمية السابقة، 
وبعض من أنصارها من جهة، ومؤسسات 

الدولة اجلزائرية من جهة ثانية.
تلك إذن تبعات املاضي القريب، فماذا 

عن جزائر احلاضر؟ كل املعطيات واحلقائق 

املعلن عنها، ودون احلاجة في البحث عن 
املسكوت عنه أو املعلومات السرية أو 

تلك األخرى غير املتداولة، تشير إلى أن 
اجلزائر تدخل أصعب مرحلة في تاريخها 
منذ االستقالل، بسبب تعميم ثقافة الفساد 
على كل املستويات، وعلى خلفية الوضعية 

السابقة تراجعت سلطة نظام احلكم، واهتزت 
ثقة املواطن في مؤسسات الدولة، ولم يعد 
معّوال عليها من دول اجلوار، ونتيجة لذلك 

يتحمل اجليش اجلزائري، رغم محاولة 
ابتعاده عن السياسة وميله إلى االحتراف، 

عبء انفجار محتمل على صعيد اجلبهة 
االجتماعية.

واضح أن الدولة اجلزائرية اليوم متيل 
إلى ”العسكرة“ نتيجة لتعميم ثقافة الفساد، 

فهي مثال تتخوف من الوضع السائد في 
ليبيا وتعمل جاهدة على منع تسرب السالح 
والعناصر اإلرهابية، وقد متكنت من حماية 

البالد إلى حد بعيد، ولكنها باكتشافها 
لصواريخ ستينغر في قمار بوالية الوادي في 

مارس املاضي، صارت ترى أن اخلطورة من 
الداخل، وقد يكون ذلك نتيجة عمل جتاري 

لصالح اجلماعات اإلرهابية، خاصة وأن 
تلك املنطقة قريبة من احلدود اجلزائرية 

التونسية.
من ناحية أخرى، فإن ضعف السلطة 

على خلفية مرض الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، وضعف املعارضة كونها ال تستند 

إلى دعم شعبي، ضاعفا من دور اجليش 
في احلياة، صحيح أنه ال يتدخل بشكل 

مباشر، لكنه مطالب من املجتمع والسلطة 
والقوى السياسية املعارضة بحماية الدولة 

وإزالة بؤر التوتر، وهنا تكمن اخلطورة، 
ألن السياسيني، سلطة ومعارضة، ذاهبون 

في غيهم لفرض األمر الواقع، من خالل نشر 
ثقافة الفساد، مما قد يترتب عليه اعتبار 

اجليش شريكا في الفساد، وهذه املرة 
لن يوجه االتهام لبعض القيادات، وإمنا 

للمؤسسة العسكرية بكاملها، وهذا سيفقد 
اجلزائر قوتها احلقيقية.

الفساد اليوم في اجلزائر حالة عامة، 
بناء على ما ينشر في الصحافة وما يذكره 

املسؤولون، وما تظهره السلطة واملعارضة، 
وما يصرح به قادة األحزاب، مبن فيهم 

أولئك املؤيدوة للرئيس بوتفليقة، وما تنشره 
املؤسسات الدولية ومراكز األبحاث ووسائل 
اإلعالم، ونظام احلكم في اجلزائر غير مباِل 
مبا يحدث على مستوى اجلبهة الداخلية، 
ُمراهنا على مخاوف اجلزائريني من عودة 

اإلرهاب، وهو بذلك ُيقايض الشعب أمنا 
ظاهرا بفساد عام، سبق له أن تابع عناصره 

قضائيا ثم أعلن براءتهم، واتهم املؤسسة 
األمنية بتلفيق ملفات لهم، ومع إدراكه لعدم 

جتاوب الشعب معه إال أنه يواصل عملية 
تشويش مقصودة ُيتوقع أن تنتهي بحماية 

جماعات الفساد املتغلغلة في كل أجهزة 
الدولة.

قوى كثيرة في اجلزائر حتمي الفساد 
وتسانده، ُمرّوجة لفكرة مفادها انتشاره 

في كل دول العالم، منها على سبيل املثال: 
مؤسسات الدولة، بعض رجال األعمال، 

سياسيون من السلطة واملعارضة، يضاف 
إلى ذلك منظومة قانونية وضعت خلدمة 

جماعات الفساد، ومؤسسات الدولة األمنية 
واجلمركية، بل إنه يعدُّ ظاهرة عامة داخل 

املجتمع، من ذلك الرشاوى، وانتشار 
املخدرات، وموت الضمائر لدى كثير من 

العاملني في مجاالت حيوية ومنها التعليم.
احلال تلك تقض مضاجع أطراف 

جزائرية كثيرة، خاصة النخب، لكنها ترى من 
الصعوبة مبكان توقيف متددها، وتتخوف 

من احتمال انهيار اجلبهة الداخلية، 
ولتفادي ذلك ترى من الضروري شن حرب 

عن الفساد تشارك فيه مؤسسات الدولة 
ورجالها املخلصون، وإعالن اجليش عن 
موقفه الصريح من تعميم ثقافة الفساد، 

وعدم حماية عناصرها حتى لو تعلق األمر 
بالرئيس، والكف عن مقايضة األمان بالفساد، 

ذلك ألن الثورات أوشكت على االنتهاء 
في معظم الدول العربية، ويلوح في األفق 
اشتعال نارها وفتنتها في اجلزائر، برغبة 

وإحلاح أطراف جزائرية وأخرى خارجية، 
وال حماية للبالد من غدها املخيف إال احلرب 

على الفساد وجماعاته.

الجزائر.. وتعميم ثقافة الفساد
خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

} عادة ما يحمل املهّجرون والّالجئون على 
خوف وعجل ما خّف حمله في احلقائب وفوق 

مراكب املوت املتهالكة، لكنهم قد يحملون 
ما ثقل حتمله وخفي أمره في الصدور من 
ضغائن وأحقاد تفتح عند الوصول إلى بّر 

”األمان“ وغياب العسس و”الوشاة“.
يعلم األندلسيون الذين استقّروا في 

بالد املغرب الكبير إثر محنتهم أّن الطريق 
وّحدتهم كاملوّشحات التي هّربوها في 

صدورهم واحلنني الذي اكتنزت به قلوبهم، 
لكنهم لم ينسوا خالفات بلد املنشأ وحتى 

صغائر األمور، فما أن نزلوا حواضر مراكش 
واجلزائر وتونس واستقّرت حالهم بعد ضيم، 
حتى بدؤوا بتصفية احلسابات واالصطفاف 

العائلي واملذهبي، والتنابز باأللقاب.
يقال في مدينة تستور التونسية، التي 

تعّد امللجأ األكبر ألهالي األندلس في املعمار 
وامللبس واملأكل واملغنى، ”فالن يسّب 

ويقشتل“، أما أصل هذه العبارة الغريبة 
فتعني يتحدث ويشتم مواطنه األصلي أو 
حتى يعاتبه بلغة ”قشتالة“ أي كاتالونيا 
األندلسية كي ال يفهمه اآلخرون، فتمسي 
اخلصومة أهلّية محلّية، ويودع اخلالف 

طّي الكتمان لكي ال يفتضح أمر االثنني أمام 
املستضيفني من الغرباء.

رمبا نستحضر هذه املقاربة بني السوريني 
وعرب األندلس، والذين هم في األصل 

أجدادهم، سواء كانوا فاحتني في املرة األولى 
أو هاربني من بطش العباسيني إلى األندلس 

في املرة الثانية، نستحضر كل هذا بعد أن 
نسمع ونقرأ عن ”اخلالفات املشروعة“ بني 
املهجرين السوريني في بالد اللجوء، وقد 

وصل بعضها حّد املواجهة والتجريح وطلب 
الثأر والتشكيك في أسباب هجرته.

ليس غريبا وال مستهجنا أن يعيش 
الواحد حياة عادية خارج وطنه األم، يخطئ 
فيها ويصيب، من الذي طلب منك أن تكون 

مالكا أيها الهارب من اجلحيم، إّن لك مطلق 
احلق واحلرية في التشاجر واالختالف، في 

النبل كما الصعلكة، رفض ”القطيعية“ وإعالن 
فرديتك التي جئت تنشدها في الدميقراطيات 

العريقة رغم قسوتها ونظرتها التسطيحية 
احلوالء في أحايني كثيرة.

ليس عيبا أن متارس كرامتك التي 
اخترتها في السر والعلن، في البر والبحر 

واجلو ولم ترض بغيرها بديال، فلماذا يطلب 
من املخيمات وحدها التزام ”األدب“ دون 

غيرها في كل أصقاع العالم وعبر التاريخ 
املسجى واجلغرافيا املتحركة.

هل قّدر لنا أن نكون ضيوفا على الدوام، 
”ذّميني“ وحرفاء ورعّية وجاليات في بالدنا، 

مستوطنني ال مواطنني، ملاذا نحن دائمو 
اخلوف والتوجس في حّلنا وترحالنا، غرباء 
في ديارنا وديار اآلخرين؟ انطلق برأيك مثل 

سهم وال جتعل من سمعة أبناء بلدك آنية 
فّخارية حتملها بني يديك وحتاذر عليها من 
الكسر. لم يتحّرر مفهوم ”الوطنية والوطن“ 

لدى غالبية املجتمعات العربية من حدود 
القبيلة وصيتها املزعوم في السلم واحلرب 
والكرم والفروسية حتى في حاالت الضنك 

والهزمية، وظلت املكابرة اجلوفاء سائدة مهما 
بلغنا من الوجع عتّيا.

غادر الكثير من السوريني ديارهم فرادى 
وجماعات، نخبة وعامة، مرغمني ومختارين، 
استقّروا في بالد ال تتحدث لغتهم، منها من 

ربتت على أكتافهم ومنها من رمتهم باحلقيبة، 
وحازوا على إعجاب العالم كشعب ال يتقن 
االنقراض، ينحت في الريح وفي الصخر 

منازل لألمل، وبرهنوا على أّن آالف السنني 
من احلضارة لم تكن مجّرد أوابد ومخطوطات 

وأصنام يهّشمها الهمج بإمرة من 
مستخدميهم، بل حقيقة تستحضرها املهارة 
وحس اإلدهاش، وألجل كل ذلك وبسببه هم 
اآلن يختلفون ككل الذين يختلفون، يخشون 

أن تعلو أصواتهم خلف البحر وأمام الغرباء، 
لكنهم يختلفون. يختلفون كما اختلف 

األندلسيون وشتموا بعضهم بلغات ”مشّفرة“ 
أمام املستضيفني، يختلفون على فردوس 

ُيراُد تضييعه بتآمر كل األطراف وحتت نيران 
صديقة باكتواءات ساخنة وباردة.

هل أن الغرب األوروبي واألميركي 
وغيره من بالد ”غير قشتالية“ مجبر على 

فّك رموز اللغات العربية واآلرامية والكردية 
والتركمانية واألرمنية واألوزبكية أو قراءة 
للشهرستاني أو ”ابن  كتاب ”امللل والنحل“ 

عساكر“ أو ”طرق الشام“ حملمد كرد علي؟ لكنه 
مرغم، وغصبا عنه، أن يدرك بأّن هذه البالد 

ليست سهلة وليست في متناول الذي يعّدون 
بواحد على ألف ّمما تعّد احلضارات العريقة.

احلقيقة أّن السوريني لم يصّدروا 
خالفاتهم ولم يبتدعوها، بل هّربوها معهم 

ثّم فتحوا الدفاتر التي يجب أن تفتح، أليست 
احلسابات اجلّيدة هي التي تصنع األصدقاء 

اجليدين. إنها العصبّية التي كانت، وال 
تزال، عّلة بقاء الدول وزوالها أيضا كما قال 
عبدالرحمن بن خلدون في مقدمته الشهيرة.

مقاربات حامية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

نظام الحكم في الجزائر غير مبال بما 

يحدث على مستوى الجبهة الداخلية، 

مراهنا على مخاوف الجزائريين من عودة 

اإلرهاب، وهو بذلك يقايض الشعب 

أمنا ظاهرا بفساد عام



} الكويــت – توقعـــت مصـــادر مســـؤولة في 
منظمـــة أوبك أن يتم التوصل التفاق ”مبدئي“ 
لتثبيت اإلنتاج النفطي بني املنتجني من داخل 
أوبك وخارجها فـــي االجتماع املقرر عقده في 

الدوحة في 17 من الشهر اجلاري.
وقالت نـــوال الفزيـــع ممثلـــة الكويت في 
منظمـــة أوبـــك، أمـــس، إن ”هناك مؤشـــرات 
إيجابيـــة علـــى االتفـــاق في هـــذا االجتماع… 
املؤشـــرات جميعها تؤدي إلى أنه ســـوف يتم 

اتفاق مبدئي على تثبيت اإلنتاج“.
تلـــك  النفـــط  أســـواق  جتاهلـــت  وقـــد 
التصريحـــات املتفائلـــة، بســـبب توقعات بأن 
ال يؤثـــر االتفاق على ســـوق النفط خاصة في 
ظـــل إصرار إيران على مواصلة زيادة اإلنتاج، 

وتشكيك بإمكانية مراقبة االلتزام باالتفاق.
ودفع املتعاملون أســـعار النفط  إلى أدنى 
مســـتوياتها في أكثـــر من شـــهر، ليقترب من 

حاجز 37 دوالرا للبرميل.
وفي حال إمتام هذا االتفاق، فســـيعني أن 
إصرار إيـــران على زيادة إنتاجهـــا لن يعرقل 

جهود باقي املنتجـــني لتقليل املعروض ورفع 
األســـعار. ودعـــت قطـــر أعضاء أوبـــك وكبار 
منتجي النفط من خارج املنظمة إلى االجتماع 
في 17 أبريل فـــي الدوحة لالتفاق على جتميد 
اإلنتاج في أعقاب اتفاق مبدئي في فبراير بني 
روسيا وأعضاء في أوبك، هم السعودية وقطر 
وفنزويـــال، إلبقـــاء اإلمدادات عند مســـتويات 

يناير املاضي.
وأكد مصـــدران مطلعان آخران أن املبادرة 
تســـير في الطريق الصحيـــح رغم تصريحات 
ولي ولي العهد الســـعودي األميـــر محمد بن 
ســـلمان لوكالة بلومبرغ، والتـــي قال فيها إن 
الســـعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط 
اخلام إال إذا فعلـــت ذلك إيران وكبار املنتجني 

اآلخرين.
وقـــال أحد املصدرين وهو مندوب بلده في 
أوبـــك وال ينتمي لدول اخلليج ”نعم ســـيكون 
هناك اتفاق.. والتجميد ســـيتم إجنازه“. وأكد 
املصـــدر اآلخر وهو من دولـــة خليجية نفطية 
أنه واثق من أنه ســـيتم الوصـــول التفاق في 

االجتماع الذي سيعقد في الدوحة.
وحتاشـــت الفزيع اإلجابة بشـــكل مباشر 
علـــى موقـــف املجتمعني في الدوحـــة في حال 
متســـكت إيران مبوقفها بعـــدم تثبيت اإلنتاج 

قائلة ”هذا نتركه لالجتماع“.
وأضافت الفزيع أن زيادة اإلنتاج اإليراني 
ليست مشكلة في حد ذاتها، مشيرة إلى وجود 
مشـــكلة في قدرة طهران على بيع هذه الكمية 
اإلضافيـــة في ســـوق متخمة بالنفـــط في ظل 

ضعف الطلب العاملي.
وأوضحت الفزيع أن هناك شكوكا من قبل 
املســـتوردين في قدرة إيران على االســـتمرار 
في بيع نفطها بعد ســـنوات من احلصار كانت 
مفروضـــة عليها، وفي ظل وجـــود العديد من 
القيـــود املالية وغيرها من القيود األخرى على 

التعامل مع إيران.
وأضافـــت أنه وفي ظل هـــذه العقبات ”لن 
يكون من السهل تصريف (بيع) النفط اإليراني 
بهذه السهولة“. وتؤكد طهران أنها لن تشارك 

فـــي أي نقاش حول جتميد اإلنتاج، إال بعد أن 
يصل إنتاجها إلى املستويات التي كان عليها 
قبل تشـــديد العقوبـــات عليها في عـــام 2012، 

والتي كانت تصل إلى 4 ماليني برميل.
وأكدت إيران هذا األســـبوع أن صادراتها 
بلغت نحو مليوني برميل، في وقت تشير فيه 
التقديـــرات إلى أنهـــا تنتج حاليـــا نحو 2.93 
مليـــون برميـــل يوميا. ويشـــكك املراقبون في 
قدرة االتفـــاق على الصمود والتأكد من التزام 

الدول التي ستوقع االتفاق املرتقب.
وقـــد رفضت ليبيا املشـــاركة في االجتماع 
فـــي وقت أعلنـــت فيه مؤسســـة النفـــط فيها 
أنها ســـتتبع حكومة الوفـــاق، ما ميهد لزيادة 
إنتاجها النفطي، في وقت أعلنت فيه نيجيريا 

أنها ستواصل زيادة اإلنتاج.
ويقـــول محللـــون إن أســـعار اخلـــام قـــد 
تهبـــط مجددا قريبـــا، إذ أن التخمة الناشـــئة 
في معـــروض البنزين ســـتؤدي لتفاقم فائض 
اإلنتاج العاملي من اخلام الذي يتجاوز الطلب 

بأكثر من مليون برميل يوميا.
وتوقعـــت الفزيـــع أن يتـــم الوصـــول إلى 
”اتفـــاق جنتلمان“ فـــي اجتمـــاع الدوحة على 
تثبيت اإلنتاج ”مبدئيا“ عند مستويات فبراير 
أو متوســـط إنتاج شهري يناير وفبراير ”ومن 
ثم يتم االنتقال إلى املرحلة القادمة في مؤمتر 

منظمة أوبك“.
وحـــول مســـتقبل أســـعار النفـــط توقعت 
الفزيع أن يصل السوق إلى مرحلة التوازن في 
النصف الثاني من العام احلالي وأن ”ينخفض 
اإلنتاج مـــن دول خارج أوبك ويعيد الســـوق 

توازنه ويؤدي ذلك إلى ارتفاع األسعار“.
وذكـــرت أن التوقعات تشـــير إلـــى أن خام 
برنت سيتراوح بني 45 و60 دوالرا خالل الفترة 

من النصف الثاني من 2016 وحتى 2018.
ويخشـــى محللون من وجود ســـقف منيع 
الرتفاع األســـعار فوق 40 دوالرا للبرميل، ألنه 
يعني عودة اجلـــدوى االقتصاديـــة من إنتاج 

النفط الصخري.
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◄ اختارت االتحاد للطيران بنك 
أبوظبي الوطني ليصبح شريكها 
االستراتيجي في الشرق األوسط 

للخدمات البنكية للمعامالت 
في دول من بينها البحرين 

ومصر واألردن والكويت وُعمان 
واإلمارات.

◄ انطلقت في باماكو، فعاليات 
مبادرة (أكسيون لوميير) التي 

ينظمها المركز المغربي إلنعاش 
الصادرات ومشاركة ممثلين عن 
شركات الكهرباء واإللكترونيات 

والطاقات المتجددة في مالي 
والمغرب.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
صادرات الجزائر من الطاقة 

استقرت في العام الماضي رغم 
انخفاض اإلنتاج بنسبة 3 بالمئة، 

لتصل مبيعات الطاقة إلى 100 
مليون طن من المكافئ النفطي.

◄ تراجعت صادرات إقليم 
كردستان العراق من النفط الخام 

إلى تركيا إلى نحو 327 ألف 
برميل يوميا في المتوسط في 

شهر مارس الماضي بسبب 
تعطيل خط أنابيب وتوقف 

تدفقات الخام من كركوك.

◄ أعلنت وزارة الجمارك والتجارة 
التركية أن عجز الميزان التجاري 
تراجع في مارس بنسبة 3 بالمئة 

بمقارنة سنوية ليبلغ نحو 5 
مليارات دوالر، رغم هبوط التبادل 

التجاري بنسبة 1.77 بالمئة.

◄ تضاعفت الفوائض المالية في 
الخزانة العامة األلمانية خالل 
العام الماضي 3 مرات مقارنة 
بعام 2014 لتصل إلى نحو 5 

مليارات دوالر بحسب البيانات 
الصادرة عن مكتب اإلحصاء 

االتحادي.

باختصار

{يجـــب انتظار التحقيقات الدولية قبل اتخاذ أي قرارات بشـــأن وثائق بنما ألن بعض التقارير قد 

تكون كاذبة وهدفها فقط تشويه سمعة بعض الدول العربية}.

وسام فتوح
األمني العام الحتاد البنوك العربية

{صناعة الســـياحة في األردن بدأت تتحسن مع اقتراب موســـم الصيف الذي يعول عليه األردن 

لزيادة أعداد السياح العرب واألجانب}.

نايف الفايز
وزير السياحة األردني

جتاهلت أســــــواق النفط التصريحات املتفائلة من كبار منتجي النفط اخلليجيني بالتوصل 
ــــــاج في اجتماع الدوحة، وقرب عودة األســــــواق إلى التوازن في  ــــــى اتفاق لتجميد اإلنت إل
النصف الثاني من العام. ودفع املتعاملون سعر مزيج برنت إلى أدنى مستوياته منذ شهر، 

مقتربا من حاجز 37 دوالرا للبرميل.

أسعار النفط تتراجع رغم ترجيح التوصل التفاق لتجميد اإلنتاج
[ أسواق النفط تتجاهل التصريحات المتفائلة من منظمة أوبك [ إصرار إيران على زيادة اإلنتاج يقوض الجدوى من االتفاق

حليف لردع النفط الصخري

نوال الفزيع:

أتوقع التوصل التفاق 

مبدئي لتثبيت اإلنتاج في 

اجتماع الدوحة

عراقيـــون  صيـــادون  يقـــول   - البــرصة   {
فـــي البصـــرة إن الصعوبـــات املتزايـــدة في 
مهنتهم والتجـــارة املرتبطة بها جتبرهم على 
االســـتغناء عن قواربهم واللجوء إلى إنشـــاء 

املزارع السمكية.
ويقول ُمربي أســـماك يدعى ماجد قاســـم، 
إن خفـــر الســـواحل الكويتـــي، الـــذي ينظـــم 
دوريات حتى في داخل شـــط العرب، يتحرش 
بالصياديـــن العراقيـــني، إضافة إلـــى الصيد 

اجلائر تسببا في قلة األسماك.
وأضاف قاســـم إن ”الكويت بدأت تسيطر 
علـــى امليـــاه اإلقليميـــة ومتنـــع الصياديـــن 
وتقودهـــم  حتتجزهـــم  وأحيانـــا  العراقيـــني 
إلـــى احلبس.. سياســـة الدولـــة العراقية هي 

السبب… يعني لألسف الشديد الدولة ضعيفة 
وال تســـتطيع أن توفر حماية كافية للصيادين 

العراقيني وال ملياهنا اإلقليمية“.
وأوضـــح أن تلك األســـباب دفعـــت عموم 
الصياديـــن إلـــى اللجوء لتربية األســـماك في 

األقفاص العائمة أو بطرق ووسائل آخرى.
وزاد انخفـــاض منســـوب امليـــاه بســـبب 
الســـدود التي تبنيها تركيا على نهر دجلة من 
الصعوبات التي تواجه الصيادين العراقيني.

وقـــال قاســـم إن ”جنوب العـــراق بصورة 
عامـــة كان يغـــذي معظم أنحـــاء البالد وحتى 
الدول املجاورة باألســـماك التي بدأت تنقرض 
مثل الكطان والبني واخلشـــني، وهي األنواع 
التي لم نعـــد نتمكن من اصطيادها في الوقت 

تربيـــة  ”مشـــاريع  أن  وأضـــاف  احلاضـــر“. 
األسماك بدأت تنتشـــر حاليا. وقد بدأنا نربي 
أسماك الكارب وكذلك هناك بحوث في جامعة 

البصرة تركز على تربية الكطان واخلشني“.
ومن أجـــل دعم مصائد األســـماك النهرية 
والبحريـــة افتتحت في اآلونـــة األخيرة ثالثة 
مختبـــرات تفريـــخ ومختبرات تابعـــة للقطاع 
اخلاص في مدينة البصرة بالتعاون مع قســـم 
األسماك في مركز الزراعة والعلوم في جامعة 

البصرة.
وتوفـــر املختبرات بيض الســـمك للمزارع 
وتوجيهـــات  إرشـــادات  وتقـــدم  الســـمكية 

ملختبرات التفريخ اخلاصة. 
مشـــروعات  أيضـــا  املختبـــرات  ومتـــول 
جتريبيـــة الختبار األقفاص في مـــزارع املياه 
الداخلية ونظـــام التدوير املغلق في مختبرات 
تفريخ حديثة لتعزيز مخزون الثروة السمكية 

في البالد.

وقال مدير مركز مكاثرة األسماك في جامعة 
البصـــرة جاســـم محمـــد ”األســـماك العراقية 
طعمها يختلف… وهي ليســـت مثل األســـماك 
املستوردة. لذلك فإن هناك إقباال كبيرا عليها“.

وأضاف ”لو أن بعض الشـــركات توجهت 
لزراعة األســـماك ووصل اإلنتاج إلى الذي يتم 
تســـويقه في محافظة البصرة إلى 300 طن في 

املوسم فإننا قد ال نحتاج لالستيراد“.
وأكـــد أن العـــراق ال يحتاج إلى األســـماك 
التي تأتي من اخلارج، ولن نحتاج الستنزاف 

العملة الصعبة في استيراد األسماك“.
وعلـــى الرغم من ذلك قـــال محمد إن مربي 
الســـمك احملليـــني مازالوا يكافحـــون في ظل 
منافسة الســـمك املســـتورد الذي ُيباع بسعر 

أرخص.
وأضـــاف أنه ”حني يســـتوردون أســـماكا 
من اخلارج ويعرضونها بســـعر 4 آالف دينار 
للكيلـــو، وهي التكلفـــة التـــي يتحملها مربي 
األســـماك العراقي، فإن ذلـــك يعني عدم وجود 

جدوى اقتصادية من إنتاج األسماك“.
وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى إصابة مزارع 
األســـماك العراقي باإلحباط ويفقد احلافز إلى 

مواصلة االستزراع.
وقـــال لـــو كان العراق دولة لديها ســـيادة 
وسياســـات اقتصاديـــة واضحـــة فإنها ميكن 
أن تقدم الدعم والتســـهيالت ألصحاب مزارع 
األســـماك، وميكنها أيضا أن تضع قيودا على 

االستيراد خالل موسم اإلنتاج والتسويق.
وأوضـــح أن وقـــف االســـتيراد، حتى ملدة 
شـــهر فقط للســـماح ألصحاب مزارع األسماك 
بتسويق منتجاتهم بالســـعر املناسب مقارنة 
مـــع تكاليف اإلنتـــاج، فإن ذلك ســـينقذ قطاع 

استزراع األسماك وينقذه من اخلسائر.
ويتهم العراق تركيا وبدرجة أقل ســـوريا 
بخنـــق نهري دجلة والفرات من خالل إنشـــاء 
ســـدود مائية على مجرييهما، تؤدي إلى احلد 
من تدفق املياه وتـــؤدي إلى أضرار كبيرة في 
قطاع الزراعة العراقي املتضرر بالفعل بسبب 
حروب تدور في البـــالد منذ عقود إضافة إلى 

العقوبات واإلهمال.

صيادو البصرة يلجأون لزراعة األسماك هربا من مشاكل الصيد

مياه شحيحة وصيد شحيح

النفط في لندن

زوارق دوريـــات خفـــر الســـواحل 

الكويتيـــة تضايـــق الصياديـــن 

العراقيـــني حتى في داخل مجرى 

شط العرب

 ◄

قــــــال صيادون عراقيون إن ضعف الدولة العراقية وحترشــــــات خفر الســــــواحل الكويتية 
وانخفاض منســــــوب املياه في شــــــط العرب، أجبرتهــــــم على ترك قواربهــــــم واللجوء إلى 
استزراع األسماك، لكنهم قالوا أيضا إنهم يواجهون مشاكل كبيرة في هذه املهنة أيضا.



محمد حماد

} كشفت هيئة الســـياحة اإليطالية عن نيتها 
وقـــف برامجها الســـياحية نهائيـــا في مصر 
حتى إزالة اللبس بشأن مقتل الطالب اإليطالي 
جوليـــو ريجينـــي، مـــا يشـــير إلـــى احتمال 
امتدادهـــا لفترة أطول، وفق ما ذكرته صحيفة 

”فيتا“ اإليطالية.
وبينما لـــم تعلق احلكومـــة املصرية على 
هـــذا القرار، يـــرى خبراء االقتصـــاد أن األمر 
ال يخلـــو مـــن مجازفة سياســـية حتى متتص 
القاهرة غضب اإليطاليني والعمل على محاولة 
ثنيهم عن هذه اخلطة التي قد تزيد من معاناة 

القطاع.
وحتتل الســـياحة اإليطالية مركزا متقدما 
في ترتيب الســـياحة األجنبيـــة الوافدة ملصر، 
مـــا يعني املزيد من االنهيار في القطاع خاصة 
بعد تأكيد االحتاد الروســـي للسياحة مؤخرا 
اســـتمرار وقـــف الرحـــالت إلى البـــالد، على 
خلفية اختطاف طائرة ركاب مصرية األسبوع 

املاضي نحو قبرص.
وكانـــت الرحالت الســـياحية بني روســـيا 
ومصر قد علقت بشـــكل كلي في أعقاب تفجير 
الطائرة الروســـية فوق صحراء سيناء نهاية 
أكتوبـــر املاضي، مـــا أدى إلى مصـــرع جميع 

الركاب وطاقمها والبالغ عددهم 224 شخصا.
وفـــي محاولة لبعـــث احلياة مجـــددا في 
القطـــاع الذي تأثـــر كثيرا منذ 2011، كشـــفت 
وزارة الســـياحة عـــن خطتهـــا لنمـــو حركـــة 
الســـياحة خالل العام احلالـــي من خالل أربع 

نقاط أساسية.
وتركز الوزارة على األمن والسالمة جلميع 
املســـافرين إلى مصر في املطـــارات واملناطق 
الســـياحية، وذلك بتوفير جتربة آمنة وممتعة 
لهـــم إضافة إلى ترســـيخ مكانة مصر كمقصد 

سياحي قوي.

واقترحت تخصيص قرابة 32 مليون دوالر، 
كموازنـــة إضافية لدعـــم اإلجـــراءات األمنية 
من كاميرات إضافيـــة وتعزيز النقاط األمنية، 
والعمل بشـــكل سريع الســـتعادة ثقة السائح 
األجنبي. كما طالبت بالتركيز على الســـياحة 
الثقافية إذ أنها تعد أحد العناصر األساســـية 
جلذب الســـائحني، ال سيما مع احتمال وجود 
اكتشـــافات أثرية جديدة تتعلـــق مبقبرة توت 
عنخ آمون، وهـــو ما يترقبـــه الكثيرون خالل 

األشهر القليلة القادمة.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك فإنها تعـــول على 
عمـــل اللجنة الوزارية التي يرأســـها شـــريف 
إســـماعيل رئيس الوزراء املصري، بهدف دعم 
النمو الســـياحي عبر حمـــالت ترويجية قوية 
وواســـعة االنتشـــار إلبراز تاريـــخ احلضارة 
املصرية واملواقع األثرية الرائعة للعالم أجمع. 
ورغم ذلك يشكك البعض من اخلبراء في قدرة 
احلكومـــة على حتقيـــق تلك اإلســـتراتيجية. 
وقال باســـم حلقة عضو مجلـــس إدارة نقابة 
الســـياحيني لـ”العـــرب“ إن ”وضع اخلطط أو 
رصد امليزانيات أمر يسير، إال أن املطلوب هو 

تنفيذها على أرض الواقع“.
وأوضـــح أن الهدف من زيـــادة اإلجراءات 
األمنية هـــو منع اجلرمية ومتابعة الوســـائل 
احلديثة املســـتخدمة فيها، لكن البالد ال تزال 
تفتقد إلى فن إدارة األزمة، مشيرا إلى أن عودة 
السياحة الروسية والبريطانية مجددا تتطلب 

قرارا سياسيا من املسؤولني في تلك الدول.
مبدينة  وتعـــرض فنـــدق ”بيـــال فيســـتا“ 
الغردقة حلادث ســـطو مســـلح في وقت سابق 
وتضاربت التصريحات حـــول احلادث، حيث 
مت اعتبـــاره حادثا إرهابيا، لكن بعد ســـاعات 

اكتشف أنه مجرد سطو إجرامي عارض.
وتســـببت الواقعـــة التي أديـــرت بطريقة 
تفتقـــد لالحترافيـــة في تصاعـــد املخاوف من 

املقصـــد الســـياحي املصـــري عمومـــا، حيث 
ضاعفت من التشويش األمني الذي يحيط بها.

ويعتقد حلقة أن الســـياحة الثقافية خارج 
اهتمامات وزارة الســـياحة وتعرضت إلهمال 
كبير من معاملهـــا ولفترات طويلة، في حني أن 
مصـــر لديها منتج ســـياحي وثقافي وأثري ال 

يوجد في أي منطقة في العالم.
ويـــرى ســـيف العمـــاري عضـــو االحتاد 
املصـــري للغرف الســـياحية أن خطـــة وزارة 
الســـياحة اجلديـــدة بعيدة متامـــا عن الهدف 

الرئيسي.
إن  لـ”العـــرب“  تشـــاؤمه  مفســـرا  وقـــال 
”االســـتراتيجية لم حتدد األســـواق املستهدفة 
فـــي ظل الهجـــوم اجلماعي الســـلبي من دول 
كثيـــرة ال ســـيما دول االحتـــاد األوروبي على 

السياحة املصرية“. 
وتســـتهدف وزارة السياحة إيرادات تصل 
لنحو 7 مليارات دوالر خالل العام احلالي، غير 

أن التحديـــات التي يواجهها هذا القطاع يقلل 
مـــن احتمال الوصـــول إلى هـــذا الهدف بعيد 

املنال.
وخلـــص معتـــز الســـيد نقيب املرشـــدين 
الســـياحيني الســـابق، مشـــكلة القطاع بقوله 
”إن احلـــل الوحيد لتعافي الســـياحة هو مدى 
الرضاء السياسي واألمني الغربي عن مصر“.
الســـياحة  وزراء  أن  لـ”العـــرب“  وكشـــف 
املتعاقبـــني في مصـــر منذ 2011 كـــرروا كالما 
كثيـــرا عن تركيب كاميـــرات املراقبة، لكن هذا 
األســـلوب لم ينجح ألن املســـؤولني يتحركون 

دائما بعد وقوع األزمة.
ومـــا يلفـــت االنتبـــاه أن االســـتراتيجية 
احلكومية لـــم تتطرق للســـياحة العربية رغم 
تأكيد هشـــام زعزوع وزير الســـياحة السابق 
لـ”العرب“ أن الســـياحة العربية متثل نحو 15 
باملئة من السياحة الوافدة إلى مصر وأنه يتم 

التعويل عليها في تقليل حدة األزمة.

وأعلنت وزارة الســـياحة في وقت ســـابق 
أن مكتب هيئة تنشـــيط السياحة في أبوظبي، 
ســـيكون املركز الرئيســـي للترويج للســـياحة 
املصريـــة في دول مجلس التعـــاون اخلليجي 
بهـــدف جـــذب مواطنيهـــا في مســـعى إلنقاذ 

السياحة املصرية.
يذكـــر أن خســـائر القطاع الســـياحي في 
مدينتي شـــرم الشـــيخ والغردقة خالل األشهر 
اخلمسة املاضية بلغت نحو 1.37 مليار دوالر، 
بواقـــع 275 مليـــون دوالر شـــهريا، بعد توقف 

السياحة الروسية ملصر.
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◄ تبدأ، اليوم، في العاصمة 
البحرينية اجتماعات الدورة 

االعتيادية السابعة لمجلس وزراء 
المالية العرب لمناقشة التطورات 

االقتصادية الدولية واإلقليمية 
والتحديات التي تواجه اقتصادات 

الدول العربية.

◄ وقع الصندوق السعودي للتنمية 
وشركة التعدين العربية السعودية 
(معادن) اتفاقية لضمان الصادرات 

السعودية بقيمة 50 مليون دوالر، 
من خالل برنامجه الخاص 

بالصادرات السعودية.

◄ أعلنت شركة السينما الكويتية 
الوطنية، أمس، تحقيق أرباح 

صافية بلغت نحو 5 مليون دوالر 
خالل العـام الماضي بزيادة نسبتها 

16 بالمئة. وقالت إن قيمة أصولها 
ارتفعت بنسبة 16 بالمئة.

◄ وقعت وزارة التعاون الدولي 
المصرية اتفاقيتي تمويل بقيمة 

364 مليون دوالر مع الصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي ومقره الكويت، في 
مجاالت الري والزراعة والكهرباء.

◄ تبدأ في الـدار البيضاء، 
غـدا، أعمال ملتقـى المستثمرين 
والمقـاولين في أفريقيـا (هوب 

أفريكـا)، والذي يعقـد برعاية 
العاهل المغربي الملك محمد 

السـادس تحت شعار ”روح 
المقـاولة كمسرع لإلقـالع 

االقتصادي“. 

◄ يقوم وفد من رجال األعمال 
يمثلون أكثر من 70 شركة بلجيكية 

بزيارة للمغرب خالل الفترة من 
10 إلى 14 أبريل الجاري، من أجل 

استكشاف الفرص االقتصادية 
وآفاق التعاون بين البلدين.

باختصار

اقتصاد
{بريتش بتروليم ســـتضاعف حجم أعمالها في مصر بحلول عام 2020، لتصبح بذلك أكبر بلد 

الستثمارت الشركة في العالم}.

برنارد لوني 
رئيس قطاع التنقيب واإلنتاج في شركة بريتيش بتروليوم

{المملكة المغربية ليســـت فقط بلدا ذا مقومات وتقاليد ســـياحية عريقة ومتميزة بل هي وجهة 

سياحية مستقبلية}.

لطيفة أخرباش
سفيرة املغرب في بلغاريا

لعنة {ريجيني} تضاعف محنة السياحة المصرية

أكد خبراء أن أزمة الســــــياحة املصرية تدخل منعطفا خطيرا مع اســــــتمرار تردي الوضع 
االقتصادي، بعد أن وجهت هيئة السياحة اإليطالية ضربة موجعة جديدة للقطاع باإلعالن 

عن تعليق كافة نشاطها ورحالتها إلى القاهرة خالل أبريل احلالي.

مليار دوالر خسائر 

السياحة في شرم 

الشيخ والغردقة منذ 

أكتوبر الماضي
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رحيل السياح

باسم حلقة:

عودة السياحة الروسية أو 

البريطانية مجددا تتطلب 

قرارا سياسيا

معتز السيد:

المؤشر الوحيد لتعافي 

السياحة هو مدى رضى 

الغرب على مصر

} األقرص – أطلق سياح أملان مقيمون مبدينة 
األقصـــر التاريخية في صعيـــد مصر، مبادرة 
حتـــت عنوان ”أملـــان يحبون األقصـــر“ بهدف 
حتســـني الصـــورة الذهنية عن مصـــر بوجه 
عام ومدينة األقصر بوجـــه خاص في اإلعالم 

األملاني واألوروبي.
وتهـــدف املبـــادرة إلـــى جـــذب املزيد من 
الســـياح للتخفيـــف من األزمة التي يعيشـــها 
قطاع الســـياحة الثقافية في األقصر، وغيرها 

من املدن املصرية.
وعقد املشـــاركون فـــي املبـــادرة اجتماعا 
تأسيســـيا لتدشـــني املبـــادرة، وحتديد موعد 
النطـــالق أولـــى الفعاليات التي ســـتخصص 
األقصـــر  لزيـــارة  األملـــان  الســـياح  لدعـــوة 

واالستمتاع مبعاملها األثرية.

وقالـــت الســـائحة األملانيـــة أركا أمريـــن، 
املقيمـــة منـــذ 6 أعـــوام قـــرب معابـــد الكرنك 
الفرعونيـــة الشـــهيرة، إنهـــا تشـــعر بالراحة 
والطمأنينـــة فـــي األقصر، ومن هـــذا املنطلق 
اقترحـــت على أصدقائي األملان املقيمني بصفة 
دائمـــة باألقصر وعددهم يتجاوز 33 شـــخصا 

تدشني مبادرة لدعم وتنشيط السياحة.
وأضافت أن املشاركني في املبادرة يسعون 
إلى املســـاهمة في حتسني صورة مصر بشكل 
عـــام وخاصـــة األقصر فـــي أوروبـــا وأملانيا 

حتديدا.
وذكرت أمريـــن املتزوجة من مصري منذ 5 
أعوام، أنه خالل هذا الشـــهر سيتم تنظيم أول 
حدث في معبد الكرنك حيث يتم توجيه رسائل 

باللغة األملانية للسياح األملان لزيارة األقصر.

وأشارت إلى أن الســـياحة األملانية تعتبر 
الرئـــة احلقيقية للقطاع الســـياحي في مصر، 
وانخفاضهـــا خالل الفتـــرة األخيرة أثر كثيرا 
علـــى أوضاع العاملـــني املصريني فـــي قطاع 

السياحة.
وقالـــت جـــادا بـــني وهـــي أملانيـــة مقيمة 
فـــي األقصر أيضـــا إن ”الفكـــرة  القت ترحيبا 
كبيـــرا مـــن قبل الســـياح األملـــان املقيمني في 
مدينـــة األقصـــر، وخاصة أننا جنتمع بشـــكل 
أســـبوعي في أحـــد املقاهي ويشـــغلنا كثيرا 
القطاع السياحي الذي تأثر كثيرا من األحداث 

السياسية“.
املبـــادرة  فـــي  املشـــاركني  أن  وأضافـــت 
وجهوا الدعوة لوســـائل إعالم أملانية حلضور 
الفعاليات املقبلة، كما سيتم استخدام شبكات 

التواصـــل االجتماعي في إيصال هذه املبادرة 
لكل األصدقاء في أملانيـــا لكي يزوروا األقصر 

ويستمتعوا بآثارها وجمال طبيعتها.
ويعاني القطاع الســـياحي فـــي مصر من 
تراجـــع حـــاد في عدد الســـياح جراء ســـقوط 
طائـــرة الـــركاب الروســـية في نهايـــة أكتوبر 
املاضـــي، والتـــي أدت إلـــى إيقـــاف الرحالت 
الســـياحية من روســـيا وبريطانيـــا وعدد من 

الدول األخرى.
ويشـــكل قطـــاع الســـياحة أحـــد الـروافد 
العملــــة  مــــن  مصــــر  إليـــرادات  األساســـية 
الصعبـة، كمـــا أنه يوفر عددا كبيـرا من فرص 
العمـــل، وميثل انتعاشـــه أو تدهوره مؤشـــرا 
أساســـيا على واقـــع النشـــاط االقتصادي في 

مصر.

مبادرة ألمانية إلنعاش السياحة الثقافية في األقصر

الكويت تمول مشاريع

كهرباء في البحرين

} املنامــة – وقع الصنـــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصاديـــة العربيـــة اتفاقيتني مـــع حكومة 
البحرين، أمس، لتطوير شـــبكات الكهرباء في 
البحريـــن بقيمة 940 مليونا فـــي إطار املنحة 
املقدمـــة مـــن الكويت ضمن برنامـــج ”التنمية 

اخلليجي“.
وتوفـــر االتفاقيـــة األولى التمويـــل الالزم 
لبناء وتشغيل ثالث محطات حتويل كهربائية 
بجهـــد 220 كيلوفولتا، وهي عـــذاري والهملة 
وجنـــوب مدينة حمـــد، إلى جانب بناء ســـت 
محطات حتويل كهربائية بجهد 66 كيلوفولت. 
ويبلغ متويلها مجتمعة نحو 200 مليون دوالر.
وذكـــرت وكالة أنباء البحريـــن أن االتفاق 
الثاني يتعلق بتمويل مشـــروع تطوير شـــبكة 
نقل الكهرباء في البحرين بجهد 400 كيلوفولت 
وأن حجم التمويل يبلغ نحو 740 مليون دوالر 

أميركي.
وأضافـــت الوكالة أن توقيع االتفاقيتني مت 
على هامش االجتماعات الســـنوية املشـــتركة 
للهيئـــات املالية العربية التـــي بدأت أعمالها، 

أمس، في العاصمة البحرينية.
وقالـــت إن االتفاقيتني وقعهما عن اجلانب 
البحريني وزير املالية الشيخ أحمد بن محمد 
آل خليفة، فيمـــا وقعهما عن اجلانب الكويتي 
املديـــر العـــام للصنـــدوق الكويتـــي للتنمية 

االقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر.
مواطنون عراقيون في مطعم في بغداد أمس، في ظل ازدهار غير مسبوق للمطاعم الحديثة



} لنــدن - يعد برنامج تســـريع التشـــغيل في 
من أكثـــر البرامج نجاحا من  إيـــران ”أفاتيك“ 
حيث اســـتقطاب اإليرانيين الموهوبين، وهو 
يلعـــب دورا هاما في اإلحاطة بهم وإرشـــادهم 
لتحقيق النجاح وذلـــك من خالل توفير منصة 
للدعم والمشورة للشركات الناشئة، وتزويدها 
بأفكار تجارية جديدة، وتقديم مقومات النجاح 
للطموحيـــن من أصحـــاب المشـــاريع، خاصة 
في قطـــاع التكنولوجيـــا. وعلى هـــذا النحو، 
تمكـــن مكتب أفاتيـــك من جلب انتبـــاه العديد 
مـــن المؤسســـات اإلعالميـــة العالمية خاصة 

الصحف.
تطورت مكاتـــب أفاتيك الواقعة في طهران 
عمـــا كانت عليه قبل 10 أعـــوام، واليوم أصبح 
مناخ العمل أكثر نشـــاطا وتحفيـــزا للزائرين، 
وقد كانـــت الجولـــة األولى ألفاتيك في شـــهر 
أكتوبر عام 2014 موجهة للشـــركات الناشـــئة، 
حيـــث ظهـــرت مؤسســـات مثـــل ”رايحـــون“ 
(المتخصصـــة في إيصـــال المـــواد الغذائية) 
ونافـــار (شـــركة تعمل علـــى تســـويق الكتب 
الصوتيـــة)، وتاســـكولو (وهي منصـــة إلدارة 

المشاريع).
أما الجولـــة الثانية، فقد تم تنظيمها خالل 
شهري أغســـطس وسبتمبر عام 2015، وضمت 
عشر شركات ناشـــئة من بينها موقع لبورصة 
والنســـخة  وتطبيـــق إلدارة المقاهي  الصور، 
اإليرانيـــة من ”اتســـي“ (المتخصصة في بيع 
المنتجات اليدوية على اإلنترنت). وكل ما تقوم 
به المجموعة فـــي مكاتبها من إعداد للتقارير، 
ومناقشـــة أو ترميـــز، يمثل محاوالت إلنشـــاء 
نماذج لما يعرف بـ“يوم العرض“، اســـتعدادا 

لتقديم عملها الســـتقطاب المســـتثمرين الذين 
أحضرتهم أفاتيك. وتم اختيار عشرة مرشحين 
من بين 20 متقدما للخضوع لتدريب مدته ستة 
أشهر والحصول على تمويل طفيف في مقابل 
15 بالمئة من أســـهم الشركة الناشئة. وتتكفل 

أفاتيك بعملية تسجيل أعمالهم التجارية.
ويشـــار إلـــى أن تمويـــل أفاتيـــك يقدم من 
شركة ”ســـارافا بارس“ وهي واحدة من العديد 
من الشـــركات التي تعمل على إطالق وتسريع 
الشـــركات الناشـــئة في طهران، وتختص في 
عرض قصـــص النجاح ومســـاعدة المبتدئين 
على إنجاح مشـــاريعهم، كما تعتبر أكبر شركة 
إيرانية ذات رأس مال استثماري، حيث تشمل 
محفظة ســـارافا ديجيكاال وهي متاجر تجزئة 
وهي شـــركة  علـــى اإلنترنـــت، و“إي نيتورك“ 
لإلعالنـــات على اإلنترنت، وكافـــي بازار، وهو 
عبارة عـــن رّد إيراني علـــى متاجر التطبيقات 

التابعة لغوغل.
تأسســـت ديجيكاال على يد التـــوأم حميد 
وســـعيد محمـــدي، وهي توظف 900 شـــخص 
انتقلوا في شهر ســـبتمبر الماضي إلى المقر 
الجديد للشـــركة التي أصبحت عالمة تجارية 
مميزة في إيران، وهـــو مكتب متعدد الطوابق 
في شارع العطار، شمال طهران، بعيد كل البعد 

عن البدايات المتواضعة للشركة.
ورغم أن أبرز كليات الهندسة توجد خارج 
العاصمة طهران في مدينتي أصفهان وشيراز، 
إال أن أفاتيـــك أحدثت ضجة كبيرة في طهران، 
وقد شـــهدت الشـــراكات الجديـــدة التي تجمع 
الجامعـــة بهذه الشـــركات تطـــورا كبيرا على 
الصعيد الوطني. وهو ما تؤكده دينيز حســـن 
زادي أجيري، مراســـلة صحيفـــة الغرديان في 
طهران، التي تقول إنها التقت شـــخصين فقط 
من المحافظات األخرى يعمالن في شركات في 
طهران، وكالهما ينتســـب إلى أفاتيك، وينتقد 
كل منهما نقص الموارد في مســـقط رأسيهما. 
وتفيـــد بـــأن أحدهما قـــال لها ”مـــن يرغب في 
تطوير فكرته فعال عليه أن يعيش في العاصمة 
طهران“. وتضيـــف دينيز ”أدهشـــتني الطاقة 

والحماس لدى شباب مؤسســـة أفاتيك، ولكن 
هل تصبح من الشـــركات الناجحة على المدى 

الطويل؟“.
وأكد أحد المشـــاركين في برنامج التأهيل 
ألفاتيك ”هنا تتعلم أشـــياء في ســـتة أشهر من 
شأنها أن تســـتغرق ثالث ســـنوات لمعرفتها 
بنفســـك. كمـــا يعلمونـــك التســـويق، وإيجاد 

المستثمرين“.
وبالنظـــر إلـــى مـــا يحـــدث فـــي مختلـــف 
جوانب القطـــاع، يمكن للمرء حضـــور العديد 
مـــن الفعاليات الخاصة بالشـــركات الناشـــئة 
في طهران، ومن بين هـــذه الفعاليات العالمية 
”ســـيد ســـتارز وورد 2015“، وهـــي مســـابقة 
لألســـواق الناشـــئة الموجودة في 50 دولة من 
العالم. وهذا العام، حطت تظاهرة سيد ستارز 
الرحـــال في طهـــران مع المديريـــن اإلقليميين 
جون شـــهيبر وأيجور أوفشـــيرنكو من أفاتيك 

التي تستضيف هذا الحدث.
وقال شـــهيبر إن مهمة ســـيد ستارز تتمثل 
في ”العثور على أفضل الشـــركات الناشـــئة“، 
وتلعـــب جمعية ريـــادة األعمـــال اإليرانية هذا 
الدور. وأضاف ”حاليـــا أفاتيك هي واحدة من 

بيـــن عـــدد قليل مـــن المحفزات النشـــيطة في 
إيـــران، ونحن محظوظون بالعمـــل معها. فقد 
قمنـــا بزيارة الحدائق التكنولوجية في طهران 
وأصفهان، وســـاعدتنا جمعية ريـــادة األعمال 
اإليرانية على نشـــر كلمات حـــول هذا الحدث 
الخاص بالشـــركات الناشـــئة في جميع أنحاء 

طهران“.
وخالل مســـابقة عام 2015 في طهران، كان 
أربعة مـــن عناصر لجنة التحكيـــم، من أفاتيك 
وســـارافا وكان الفائز أيضا مـــن أفاتيك. وقال 
جون شهيبر إنه مندهش من ثقة رجال األعمال 
اإليرانييـــن ”إنهـــم ينظـــرون إلـــى الشـــركات 
الكبـــرى مثل الفيســـبوك واألمـــازون، التي لم 
تدخل الســـوق اإليرانية، ويعتقـــدون أنه عبر 
إقامة نســـخ شبيهة بها على الصعيد المحلي، 
يمكنهم النفاذ بســـهولة إلى السوق اإليرانية، 
وهي سوق كبيرة تمنحهم األمل في التقليل من 
المنافسة ومن صعوبة توسيع شركاتهم التي 

ال تزال في طور اإلنشاء“.
ويعتقـــد جون شـــهيبر أنه إذا لم يســـارع 
المحترفون اإليرانيون في مجال التكنولوجيا 
الموجودون في الخـــارج بالعودة إلى وطنهم، 

فـــإن المناخ العـــام لن يتغير بشـــكل ملحوظ. 
وقال مؤسس إحدى الشـــركات الناشئة، وهو 
إيراني-أميركـــي إن ”بعـــض اإليرانييـــن فـــي 
أوروبـــا ممن يملكون المال ولهم ســـجل حافل 
في مجال األنشـــطة التجارية عادوا إلى إيران، 
ولكن التقنيين المحترفين من وادي السليكون 

لم يفعلوا ذلك“.
وال يـــدرك أحد قدمـــاء الخبـــراء في وادي 
الســـليكون إلى مـــاذا يمكن أن تـــؤدي عودته 
للعمـــل في إيران. وهو يعتقد أنه من الســـابق 
ألوانه القول إن إيران تشـــهد إنشاء مؤسسات 
قائمـــة على اقتصاد المعرفة. ويقول إن ”إيران 
تعتبـــر مكانا ديناميكيا وتضـــم عدد كبيرا من 
المهندســـين، ولكن المال هـــو من يضع قواعد 

اللعبة، وليست األفكار أو الملكية الفكرية“.

أفاتيك إيران.. اقتصاد املعرفة يتحسس طريقه وسط العراقيل

 ملاذا تستقبل تركيا السوريني األميني وتحتضن أوروبا املتعلمني
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التكنولوجيا.. إزالة حجاب العزلة

[ المجتمع يقوم بدور الدولة في تسريع التشغيل [ الخبراء اإليرانيون في الخارج ال يؤمنون بازدهار اقتصاد المعرفة في بلدهم

 [ 70 بالمئة من طالبي اللجوء في ألمانيا متعلمون مقابل 40 ألفا فقط في تركيا

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ قال مسؤولون أفغان إن انتحاريا 
على دراجة نارية فجر نفسه قرب 

مدرسة شمالي العاصمة األفغانية 
كابول وقتل ستة أشخاص على األقل. 

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم 
باروان إن 26 شخصا بينهم ثالثة 

أطفال أصيبوا في االنفجار. ولم تعلن 
أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

◄ يحاول رجال اإلنقاذ 
الباكستانيون، الوصول إلى اآلالف 
من األشخاص الذين علقوا بسبب 
األمطار واالنهيارات األرضية في 
شمال غرب باكستان وأجزاء من 

كشمير، بحسب ما أفاد مسؤولون، مع 
ارتفاع عدد القتلى إلى 61 قتيال. وأفاد 

مسؤولو إدارة الكوارث في والية 
خيبر أن 51 شخصا هلكوا منذ بدء 
هطول األمطار الغزيرة ليل السبت.

◄ ذكر مسؤول عسكري في 
أفغانستان أن االنسحاب المفاجئ 

للقوات األفغانية من إقليم هلمند ربما 
يترك مناطق واسعة تحت سيطرة 
حركة طالبان، لكنه سيعزز دفاعات 

المنطقة الجنوبية المضطربة. وقال 
القائم بأعمال وزير الدفاع إنه ال 

يوجد منطق يذكر في نشر قوات في 
مناطق قليلة السكان مثل قلعة موسى 

وناو زاد.

◄ تظاهر شباب قرية ”أوزوملو“ في 
والية مرسين جنوبي تركيا، احتجاجا 

على عدم تمكنهم من الزواج، بسبب 
رفض الفتيات لحياة الريف. وحمل 
الشباب المتظاهرون الفتات، تدعو 

الفتيات إلى قبول العيش في القرية، 
وتعبر عن عمق المشكلة، في حين 

حملت إحدى الالفتات وعدا للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، الذي 

يدعو المتزوجين إلنجاب 3 أطفال، 
بأنه في حال زواج شباب القرية 

فسينجب كل منهم 5 أطفال على األقل.

يعاني الشــــــباب اإليراني من البطالة وانسداد آفاق االستثمار في غياب التشجيع والدعم 
الرسمي واحلكومي للقيام مبشاريع خاصة متكنهم من حل مشاكلهم االقتصادية خاصة 
بالنسبة إلى الشبان املوهوبني وذوي الكفاءة والشهادات العلمية، لذلك فإن الشركات التي 
تختص في مســــــاندة الشباب الطموحني لفتح شركاتهم اخلاصة في مجال التكنولوجيات 
احلديثة التي حتقق جناحا ورواجا في إيران وخارجها، تســــــجل إقباال كبيرا ألنها توفر 
لإليرانيني مصدر الدعم املادي واللوجســــــتي واإلرشاد واإلحاطة التي عجزت الدولة عن 

توفيرها لهم وتغافلت عن ذلك.

باختصار

 2016750
حطـــت التظاهرة العاملية {ســـيد ســـتارز وورد} الرحال في طهران وهي مســـابقة لألســـواق 

الناشئة املوجودة في 50 دولة من العالم وتعد من بني الفعاليات الخاصة بالشركات الناشئة 

في إيران.

ألف طالب سوري في تركيا، يتلقى 350 ألف طالب منهم التعليم من قبل وزارة التعليم التركية 

فـــي املـــدارس الحكومية واملخيمـــات واملراكز الخاصـــة املقدمة من قبل مؤسســـات املجتمع 

املدني املختلفة.

} أنقــرة - أفاد أحـــد األكاديمييـــن البارزين، 
الذي يرأس واحدا من مراكز دراســـات الهجرة 
بجامعة هاســـتيبي بتركيا، أن أوروبا أصبحت 
تشـــّكل موطنـــا لعـــدد كبيـــر مـــن المهاجرين 
الســـوريين الذين تلقوا تعليما جيدا، في حين 
تتـــم اســـتضافة أولئـــك الذين تحّصلـــوا على 
مستوى تعليمي متدن في تركيا. وتحدث مراد 
أردوغان، وهو أحد الخبراء في مجال الهجرة، 
أمـــام لجنـــة برلمانية حول حقـــوق الالجئين. 
وقـــال إن إحدى الدراســـات الرســـمية أظهرت 
أن نســـبة خريجي الجامعـــات بين المهاجرين 
السوريين في ألمانيا كانت 70 بالمئة، في حين 
أن عـــدد المهاجرين األميين ال يتجاوز 5 بالمئة 
من مجمـــوع المهاجرين الطالبيـــن للجوء في 
البالد. وقال أمام اللجنة ”في تركيا، يبلغ معدل 

األمية بين المهاجرين 50 بالمئة“.
وتســـتضيف تركيـــا 40 ألف ســـوري فقط 
مـــن خريجـــي الجامعات. وقال مـــراد أردوغان 
لصحيفة ديلي صباح التركية إن عدد الالجئين 
الســـوريين قد يرتفع إلى 4 ماليين خالل العقد 
المقبل، ويمكن أن يســـبب االفتقار إلى التعليم 
جملـــة مـــن المشـــاكل في المســـتقبل. وشـــدد 
على  أهميـــة تعليم األطفال الســـوريين الذين 
ســـوف يكونون ”عاطلين عن العمل، ومغتربين 

وعدوانيين إذا تم حرمانهم من التعليم“.
وأوضـــح أن اســـتطالعات الـــرأي أظهرت 
أنه تم تســـجيل 2 بالمئة فقط مـــن المهاجرين 
الســـوريين في تركيا باسم ”أشخاص أصحاب 
مهـــن“، في حيـــن أنه لم يتم التعـــّرف بعد على 
مهن اآلخرين. ويبقى التعليم وســـيلة أساسية 
لمســـاعدة النازحين السوريين الذين اضطروا 

إلى النزوح بسبب النزاع الدائر في بلدهم.

 ومؤخـــرا، أفـــاد أحد الموظفين الســـامين 
أنه على هذا النحو، تركيا تســـتعد لتخصيص 
مبلغ مليـــار يورو تأمل أن تتلقـــاه من االتحاد 

األوروبي لتعليم األطفال السوريين.
 وكما هو معلوم فـــإن األطفال أكثر الفئات 
ضعفا ويمثلون النســـبة األكبر مـــن الالجئين 
السوريين، وقد عطلت الحرب تعليمهم. وتعول 
تركيـــا على المـــدارس الخاصة التـــي تديرها 
الجمعيـــات الخيرية لألطفال الذين يعيشـــون 
خـــارج المخيمات، وتنتظر مـــا يمكن أن توفره 
لها المســـاعدات الدولية من مبالغ مالية يمكن 
تخصيصهـــا لتعليم الالجئين الســـوريين في 

سن الدراسة.
 ويجرد الالجئون السوريون من إنسانيتهم 
يوما بعد يـــوم، ويتعرض عدد هـــام منهم إلى 
معاملـــة غير إنســـانية أثناء رحلـــة الهجرة أو 
فـــي فترة اللجوء؛ فيصبحون ورقة للمســـاومة 
والمنـــاورة السياســـية بغرض االســـتفادة من 
اســـتقبالهم كالجئيـــن مثلما تفعـــل الحكومة 
التركية، ونجدهم يســـتغلون بشتى الطرق غير 
القانونيـــة إما في التشـــغيل أو فـــي المتاجرة 
بالبشـــر أو فـــي التهريـــب. وفي تركيـــا اليوم 
أصبحت هناك عصابات وشـــبكات مختصة في 
اللجوء والتهريب والتزويج و التشـــغيل وفي 

كل ما من شـــأنه أن يفتح بابا نحو االســـتفادة 
من األزمة السورية ومن الالجئين. 

وعندمـــا يطرح الســـؤال مثال عن أســـباب 
تشغيل األطفال الســـوريين أو تزويج الفتيات 
المراهقات يكـــون فقدانهم لمســـتوى تعليمي 
جيد أو صفتهم كأميين مـــن بين الحجج لمثل 
هـــذه الممارســـات فـــي حقهـــم بتعلـــة أنهم ال 
يتوفرون على مؤهالت تخولهم لما هو أفضل.

التركيـــة  اإلحصائيـــات  عديـــد  وتجمـــع 
والدوليـــة على أن النســـبة األكبر من الالجئين 
المســـتويات  ذوي  أو  األمييـــن  الســـوريين 
التعليميـــة الضعيفـــة توجد في تركيـــا، بينما 
يفضل المتعلمـــون وخاصـــة الحاصلون على 
شـــهادات تعليم عال الذهاب إلى أوروبا ولم ال 
إيجاد فرص للعمل واإلقامة واالستقرار هناك، 
وهـــذه الفئة تجـــد ترحيبا وتســـهيالت أيضا 

لإلقامة والعمل في الدول األوروبية.
وكان وزيـــر التعليـــم التركـــي نابي أوجي 
قـــد صرح في األســـابيع الماضية بـــأن وزارته 
أنفقت أكثر من ثالثة مليارات يورو على تعليم 
الطالب الســـوريين. ونقلت وكالة ”األناضول“ 
التركيـــة لألنباء عنه قولـــه ”الدعم غير موجود 
على أرض الواقع، ولكن الحديث عنه متداول“، 
مشـــددا على أن ”اهتمـــام المجتمع الدولي بما 
يتعلق بحل مشـــاكل الالجئين الســـوريين غير 

كاف“. وأوضـــح أن ”كلفة التعليم، التي قدمتها 
الوزارة وحدهـــا، للطالب الســـوريين تتجاوز 
الثالث مليارات يـــورو“، مضيفا أن ”هناك 750 
ألف طالب ســـوري في تركيا، ويتلقى 350 ألف 
طالب منهـــم التعليم مـــن قبـــل وزارة التعليم 
التركية“، مشـــيرا إلـــى اســـتمرار التعليم في 
والمراكز  والمخيمـــات  الحكوميـــة  المـــدارس 
الخاصة المقدمة من قبل مؤسســـات المجتمع 

المدني المختلفة.
وبجانـــب األرقـــام المصـــرح بها مـــن قبل 
الجهات الرســـمية التركيـــة أو الدولية الثابت 
أن الالجئيـــن األوفر حظا يصلـــون إلى الدول 
األوروبيـــة، فيمـــا يبقـــى األطفـــال والفقـــراء 
واألميـــون في تركيـــا، ورغم تعويل الســـلطات 
التركيـــة على االســـتفادة من فتحهـــا للحدود 
الستقبالهم والتشدق بأنها أكثر دولة في العالم 
تحتضـــن أكبر عدد مـــن الالجئين الســـوريين 
وتعويلهـــا علـــى أن يكون ذلك ورقة سياســـية 
رابحـــة إمـــا للوصول إلـــى عضويـــة االتحاد 
األوروبي أو للحصـــول على مبالغ مالية طائلة 
كمســـاعدات لها علـــى تغطية نفقـــات اللجوء، 
إال أنـــه ال توجد مؤشـــرات واقعيـــة على أنها 
توليهم الرعاية الالزمة وتحميهم من شـــبكات 
وعصابـــات الفســـاد التركيـــة التـــي تجعلهم 

بضاعة للمتاجرة بها.

من سيء إلى أسوأ

أصبحــــــت قضايا الالجئني الســــــوريني من أهم مشــــــاغل الدول املجــــــاورة وكذلك الدول 
البعيدة، فطول فترة احلرب في سوريا تسبب في تزايد مطرد ألعدادهم، وتواتر احلوادث 
التي يتعرضون لها جعلهم ميثلون أزمة عاملية في ظل غياب احللول. وتطلعنا الدراســــــات 
واإلحصائيات على أن النسبة األكبر من الالجئني السوريني املتعلمني يتجهون إلى أوروبا، 
بينما األميون وذوو املســــــتويات التعليمية الضعيفة جندهم في تركيا. وتبقى أســــــباب هذا 
التوزيع غير املتكافئ لالجئني الســــــوريني مجاال يستحق الدراسة والتدقيق للوقوف على 
الفوارق والدوافع التي جتعل أوروبا حتظى بالالجئني املتعلمني، فيما يذهب الباقون منهم 

إلى تركيا.

برنامـــج تســـريع التشـــغيل في 

إيران {أفاتيك} من أكثر البرامج 

نجاحـــا مـــن حيـــث اســـتقطاب 

الموهوبين

◄

 ســـابق ألوانـــه القـــول إن إيران 

تشهد إنشـــاء مؤسسات قائمة 

على اقتصاد المعرفة

◄

أنابي أوجي:

اهتمام المجتمع الدولي 

بحل مشاكل الالجئين 

السوريين غير كاف



} دكار - كشـــفت تقاريـــر صحافية مؤخرا أن 
مناطـــق عديدة من القارة األفريقية تشـــهد في 
هـــذه الفترة تطـــورات خطيرة في مـــا يتعلق 
المتطرفـــة  اإلســـالمية  الجماعـــات  بتغلغـــل 
داخـــل األنســـجة االجتماعية لـــدول المنطقة. 
والمثير لالنتباه في تلـــك التحقيقات، أن جل 
جماعات اإلسالم الحركي تعمل على استقطاب 
النخب من شـــباب القبائل، خاصة طلبة الطب 
والهندسة والعلوم بشـــكل عام. وقد تأكد ذلك 
من خالل مراجعة العديد من األسماء القيادية 
فـــي تلك الحـــركات، فكانت تلـــك القيادات من 
الطلبة والحاصلين على درجات علمية عالية. 
وهو مـــا يعكس حاجة الجماعات اإلســـالمية 
المتشـــددة إلـــى تلـــك اإلطـــارات لتتمكن من 
العيـــش ومواصلة نشـــاطها اإلرهابي، وكذلك 
تكويـــن مجتمعـــات موازية تعمـــل على طرح 

نفسها بديال عن المجتمعات القبلية الهشة.
ســـاديو جاســـاما، طالب الطب السنغالي 
الذي يبلغ من العمر خمســـة وعشـــرين عاما، 
اختـــار أن يصبـــح المعالج الميدانـــي األول 
لعناصر تنظيم ما يسمى الدولة اإلسالمية في 
مدينة ســـرت الليبية، وقد ذهـــب إليها بعد أن 
فشـــل هذا العنصر اإلرهابي في القيام بعملية 
داخل الســـنغال، وقد صـــرح في لقاء صحافي 
أجري معه عن طريق اإلنترنت قائال ”السنغال 
محظوظة، فقد كنت أخطط لتنفيذ هجوم باسم 
الدولة اإلسالمية عندما ساعدني أحد رجالهم 

على التوجه إلى ليبيا“.
وتقوم عناصر من تنظيم داعش المنتشرة 
في العديـــد من الـــدول مثل مالـــي ونيجيريا 

وتشـــاد وبوركينا فاسو وحتى السنغال (رغم 
اســـتقرارها النســـبي) بالعمـــل علـــى التقاط 
معلومات حول الشـــباب المســـتعد لالنضمام 
إلى معسكراتها التدريبية في مناطق نفوذها، 
خاصة شـــمال نيجيريـــا ومناطق من تشـــاد 
وصوال إلـــى ليبيا. ولدى تلـــك العناصر التي 
يســـميها الكولونيل األميركي بوب ويلســـون 
وهـــو قائـــد مجموعة مـــن الجنود فـــي غرب 
معايير معينة  أفريقيا بـ“استخبارات داعش“ 
الختيار العناصر المرشحة ألن تكون في أحد 

فروع داعش اإلرهابية العاملة في المنطقة.
ويعترف الطالب ساديو جاساما في حديثه 
إلحـــدى الصحافيات في وكالـــة رويترز قائال 
”رحلت من الســـنغال قبـــل عام، بعـــد اعتناق 
فكر تنظيم الدولة اإلســـالمية، وكان االنضمام 
للدولة في ليبيا ســـهال نسبيا، فقد تعرفت إلى 
شـــخص كان يأتـــي دائما إلى المســـجد الذي 
أصلي فيه، ورأى كيف أقوم بمداواة المرضى 
الفقراء مجانا، ومنها بدأت عالقتنا“. وأضاف 
جاساما قائال ”أردت أن أساهم في إقامة دولة 
خالفة في ليبيا“، وســـئل عما يفعله في ليبيا 

فرد قائال ”أنا طبيب جهادي“.
ويقول خبـــراء أمنيون إن قصة جاســـاما 
تظهر أن تغلغل التيار السلفي المتشدد مقترن 
بانتشـــار العديد من التنظيمـــات التي تحمل 
أســـماء مختلفة حســـب الوالء إلى القاعدة أو 
داعـــش، وهمـــا التنظيمان المركزيـــان اللذان 
يتنافســـان على بســـط النفـــوذ فـــي أفريقيا. 
ويكشـــف البعض من التحقيقـــات األمنية في 
عدد من الدول تشـــابه طرق استقطاب الشباب 
وكيفية اســـتدراجهم إلى العمل الجهادي، بل 
وتطابـــق المعايير التي تدلهـــم على العناصر 
”المثاليـــة“ حتى تنضّم إلى شـــبكات اإلرهاب، 
وهي في الغالـــب العناصـــر القابلة لتصديق 
الخطاب الديني المتشدد الذي يحّول أوطانهم 
إلى ساحات لـ“الجهاد“. ولعل إشارة المتشدد 
السنغالي ساديو جاســـاما إلى أن استقطابه 

تم عبـــر التعرف إلى أحـــد عناصر داعش في 
المسجد يعّد دليال على ذلك.

وبالتوازي مع العمليات السرية التي يقوم 
بهـــا جهاديو أفريقيا في اســـتقطاب العناصر 
الجهاديـــة، فـــإن تحالفـــات عديـــدة نجحـــت 
الجماعات الجهادية فـــي توثيقها مع القبائل 
المحلية، مثـــل الروابط بين حركة بوكو حرام 
النيجيريـــة وقبائل الهوســـا، حتى يكاد يكون 
معظم أفـــراد الجماعة وقياداتها من هوســـا، 
والعالقـــة بين إمارة الصحراء الكبرى التابعة 
األصـــول  ذات  البرابيـــش  وقبائـــل  للقاعـــدة 
العربيـــة، وبين حركـــة أنصار الديـــن وقبائل 
العـــرب والطـــوارق فـــي إقليـــم أزواد، فضال 

عن قبائـــل الفوالنـــي التي تمثل خـــط الظهر 
والحاضنة لجبهة تحرير ماسينا.

هـــذا العامل القبلـــي يكاد يكون حاســـما 
فـــي مصائـــر الجماعـــات األفريقية بـــل وفي 
اســـتمرارها وقدرتها على مقاومة التحديات، 
وأيضا على مناهضة الحكومات المحلية التي 
تعاني صعوبة في بســـط ســـيادة مؤسســـات 
الدولة في المناطـــق الوعرة التي تعيش فيها 
القبائـــل. ويلفت مراقبون إلى أن فهم التركيبة 
االجتماعيـــة المعقـــدة ســـاعد الجهاديين في 
نسج العالقات الوثيقة بينهم وبين القوميات 
مـــن العرب والطـــوارق واألفارقـــة، خاصة مع 
القـــدرة على تقديم الجامعـــة األم المتمثلة في 

اإلســـالم الذي ال يفرق بين األســـود واألبيض 
أو العربـــي واألعجمي، وقد تّم اســـتغالل هذه 
الميـــزة في الدين اإلســـالمي (المســـاواة بين 
النـــاس) وتحريـــف رســـالتها النبيلـــة لمزيد 

توسع قاعدة الجهاديين.
ويؤكـــد طالب الطب الســـنغالي جاســـاما 
أنـــه التقى بالعديـــد من الطلبة في الهندســـة 
والكيميـــاء والصيدلـــة فـــي مناطق ســـيطرة 
داعش، مشيرا إلى أن جل تلك العناصر قادمة 
من قبائل تســـكن منطقة الصحراء والســـاحل 
الغربي، وهذا دليل على أن مقاومة الجماعات 
اإلسالمية المتشددة في تلك المناطق يجب أن 

تمر عبر عملية إصالح اجتماعية شاملة.

فاروق يوسف

} العلويـــون ليســـوا شـــيعة إثنـــي عشـــرية 
بالتأكيـــد، إذ هنـــاك خلـــط مريب بيـــن ما هو 
سياســـي وديني جعل بعضا مـــن األمور تبدو 
على غيـــر حقيقتها. فإيران التي أشـــاعت بين 
العراقيين فكرة شـــيعية بشـــار األسد ضحكت 
على البســـطاء والســـذج من الناس لتلقي بهم 
حطبا في نـــار طائفية. أمـــا لبنانيو حزب الله 
فال أظنهم في حاجة إلـــى معرفة الحقيقة، فهم 
ال يجهلـــون أن المـــزارات الدينيـــة التي يدعي 

حزبهـــم أنه يدفع بهم إلـــى الموت من أجلها ال 
يرتادها أحد من العلويين.

هناك تناحر طائفي بين الســـنة والعلويين 
فـــي طرابلـــس اللبنانية، غير أن ذلـــك ال يعني 
أن الســـنة هناك يقاتلـــون العلويين باعتبارهم 
شـــيعة، بل يمكن قراءة ذلك الحدث في ســـياق 
التركيبة الطائفية اللبنانية بكل ما تنطوي عليه 
من ملفـــات فتنة. ليس هناك ما يقلل من شـــأن 
العلويين أال يكونوا شـــيعة. بـــل هو توصيف 
لوضعهـــم العقائدي ليس إال، فهـــم فرقة دينية 
إســـالمية تأسســـت في ظروف فكريـــة وبيئية 

واجتماعية خاصة بها، ولهم تاريخهم الغامض 
الـــذي يتقاطع بالضرورة مـــع تاريخ الطوائف 
اإلســـالمية األخرى في ســـوريا بالتحديد. غير 
أن ما يعرفه الشـــيعة عن العلويين هو أقل من 
القليـــل الذي يعرفه العلويون عن مذهبهم الذي 
تبقى معرفة خفاياه حكرا على رجال الدين ومن 
ســـنحت له فرصة االقتراب منهم بسبب تدينه. 
فال معنى إذن ألن يعلـــن العلويون براءتهم من 

االنتماء الشيعي.
لقد تم الزج بالعلويين في صراع سياسي ال 
ناقة لهم فيه وال جمل، لذلك صارت الخشية من 
انتقام اآلخرين تؤرقهم. وال أبالغ حين أقول إن 
علويي سوريا ُظلموا مرتين: مرة حين اعتبروا 
شـــيعة فصار عليهم أن يتحملوا وزر المشاركة 
فـــي حرب طائفية، ليســـت لهم يـــد فيها وحين 
حسبوا على النظام الســـوري فصار عليهم أن 
ينضمـــوا إليـــه مرغمين. غير أن ما يشـــاع عن 

علوية النظام الســـوري تكشـــف زيفه التركيبة 
التـــي يتألف منها النظام نفســـه، وهي تركيبة 
تعتمـــد الوالء للنظـــام أوال وللحـــزب ثانيا وال 
تقوم على أســـاس طائفـــي إال في حدود الصلة 

العائلية.
أدوات النظام األمنية والمخابراتية وعيونه 
والمســـتميتون فـــي الدفاع عنـــه والمنتفعون 
منه وسماســـرته ومدبرو مكائده ومستشاروه 
وقادة جيشـــه وإعالميوه لم يكونوا بالضرورة 
علويين. حتى هـــذه اللحظة وبعد مرور خمس 
ســـنوات من الحرب الضروس التي اتخذت في 
بعض صفحاتهـــا طابعا طائفيا ال يمكن الجزم 
بأن العلويين وحدهم من يقف مع النظام مثلما 

يحلو للبعض القول.
العلويون مثل غيرهم من السوريين ضربهم 
االختـــالف وأخذتهـــم المغـــاالة فـــي االنحياز 
فتطـــرف البعـــض منهم في الدفـــاع عن النظام 
فيمـــا ذهب البعض اآلخـــر بالموقف المعارض 
إلى أقصاه. ومثل غيرهم من السوريين أخذتهم 

السياسة بعيدا عن الحقيقة.
وإذا ما عدنا إلى شـــيعيتهم المزعومة، فإن 
من غيـــر المنطقي إنكار حقيقة أن النظام الذي 
أقـــام عالقات اســـتراتيجية مـــع ماللي طهران 
ومن واالهم من العرب (حزب الله والميليشيات 
العراقيـــة) لم يزعم يوما أنه يقيم تلك العالقات 
ألســـباب طائفيـــة. فـــإذا كان النظـــام في ذروة 
حاجته إلى إيران ومواليهـــا لم ينافق بإدعائه 
التشيع، فكيف هي الحال بالنسبة للبسطاء من 
العلويين الذين لم يسمعوا شيئا عن آل البيت؟

كان الحديـــث عـــن تشـــيع العلوييـــن كذبة 
إيرانية رخيصة، أريد من خاللها الزج بالشباب 
العراقي واللبناني في حـــرب عبثية، انتصرت 
فيهـــا أطـــراف عديدة فيما خســـرها الشـــعب 

السوري الذي كان ضحية لها.
لقـــد لعبت إيران على أوتار الفتنة الطائفية 
في الوقت الذي ظلت فيه المعارضة الســـورية 
صامتة كما لو أنها تهمل متعمدة ذلك الشـــعار 
الذي رفعه السوريون في األيام األولى لثورتهم 

”الشعب السوري واحد“.
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النخبة من شباب القبائل األفريقية هدف رئيسي لتنظيمات اإلسالم الحركي

العلويون ضحية توظيف الطائفة سياسيا

تعمل اخلاليا اإلسالمية املتشــــــددة على اختراق املنظومات االجتماعية في مناطق عديدة 
بالقــــــارة األفريقية، نظرا ملا ميثله املناخ األفريقي من فرص لنمو تلك احلركات وتوســــــيع 
قواعدها بسبب البنى القبلية التقليدية ملجتمعات املنطقة. فبعد أن استغلت حركة الشباب 
املجاهدين الصومالية فريضة الزكاة في اإلسالم لتستميل القبائل الكينية، فإن مجموعات 
القاعدة وداعش تســــــتغل اليوم عامل اإلسالم ككل لكســــــب املؤيدين في السنغال وتشاد 

وبوركينا فاسو وغيرها، ودائما ال يكون التركيز إّال على الشباب املتعلم.

ــــــة إلى كتل ملتهبة  ــــــة اإليرانية من حتويل الطوائف العربي ــــــت اآللة الطائفية والدعائي متكن
ــــــك الطوائف على عالقة مبصالح إيران أو  تصــــــارع إحداها األخرى، حتى وإن لم تكن تل
أيديولوجيتها. وهذا ما حدث للطائفة العلوية في سوريا، حيث حسبت جزافا على الشيعة 

ثم على نظام األسد، لتكون ضحية التالعب السياسي اإليراني اخلبيث.

الكوادر الجديدة بعد غسل أدمغتها

[ طلبة الطب والهندسة والكيمياء على رأس قائمة املستهدفني [ القاعدة وداعش يتنافسان على اختراق قبائل غرب أفريقيا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت حسابات تابعة لجبهة 
النصرة على مواقع التواصل 

االجتماعي مقتل القيادي 
والناطق الرسمي السابق باسم 

الجبهة رضوان نموس المعروف 
بأبوفراس السوري في غارة 
أميركية على معسكر إلعداد 

القادة في ريف إدلب.

◄ أجلت محكمة جنح أول أكتوبر 
المصرية النطق بالحكم على 
الداعية السلفي محمد حسان 

بتهمة ”ازدراء األديان السماوية 
ونشر أفكار متطرفة واإلضرار 
بالوحدة والسالم االجتماعي“ 

وذلك بعد شكاية تتهمه بالمس 
من ذات الرسول محمد.

◄ كشفت وكالة ”أعماق“ إحدى 
األذرع اإلعالمية التابعة لتنظيم 

ما يسمى بالدولة اإلسالمية 
إحصائية شاملة لعمليات 

التنظيم تقول إن التنظيم نفذ 
112 عملية انتحارية في سوريا 

والعراق خالل شهر مارس 
الماضي فقط.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
إن ”قوات الجيش قتلت أربعة 
إرهابيين وصادرت أسلحة في 

عملية عسكرية بمنطقة بئر 
القصيرة بمحافظة الوادي 

القريبة من الحدود التونسية“ 
مؤكدة أن الهجوم استهدف خاليا 

كانت بصدد التدرب.

◄ أعلن المتحدث باسم حركة 
طالبان األفغانية قاري يوسف 

أحمدي أن الحركة اختارت ابن 
المال عمر المؤسس الراحل 

للحركة لرئاسة لجنة عسكرية كما 
اختارت عمه عضوا في مجلس 

شورى الحركة المسؤول عن 
صنع القرارات.

باختصار

العلويني  تشيع  عن  الحديث 

كذبة إيرانية رخيصة أريد من 

خاللها الزج بالشباب العراقي 

واللبناني في حرب عبثية

◄

لها  داعــش}  {استخبارات 

الستقطاب  خاصة  معايير 

ــــاب املـــتـــديـــنـــني  ــــشــــب ال

وتحويلهم إلى إرهابيني

◄

المساندة خوفا من اإلبادة

{الجماعات اإلرهابية املســـلحة تســـتغل نقطتني هامتني في منطقـــة الصحراء األفريقية 

األولى هي انتماء الشعوب إلى فهم تقليدي لإلسالم والثانية هي القبلية املتشعبة}.

محمد محمود أبواملعالي
باحث موريتاني في اجلماعات اإلسالمية

{يالحـــظ العديـــد من املراقبـــني تركيز قيادات اإلســـالم السياســـي علـــى الديمقراطية 

والحريات في الحني الذي ال يفصلون فيه الدين عن السياسة وهذا عني املراوغة}.

ناجي جلول
وزير التربية التونسي إسالم سياسي
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◄ صدر حديثا عن ”مجموعة النيل 
العربية للنشر والتوزيع“، بالقاهرة كتاب 
للمؤلفة فيرا ف.  بعنوان ”المخ البشري“ 

بركينبيل، من ترجمة رانيا محمد.

◄ نظم فرع رابطة الكتاب األردنيين في 
الزرقاء، أمسية للشاعرين عبدالرحيم 

جداية وعطاف جانم ضمن برنامج 
األنشطة األسبوعية التي تقيمها الرابطة 

بالزرقاء.

◄ أعلنت جمعية البحرين للتصوير 
الفوتوغرافي عن إقامة ندوة مساء 
الخميس 7 أبريل الجاري بعنوان 

”المدارس الفنية بين الصورة وفلسفة 
المفهوم“.

باختصار

دشـــنت الكاتبة والشـــاعرة واإلعالميـــة البحرينية أمل املرزوق كتابها املوســـوم 
«جيمـــس بلجريف: ســـيرة أول بريطانـــي يولد في البحريـــن} ، وهو من إصدارات  بـ

مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث. 

عن املكتـــب املصري للمطبوعات بالقاهرة، صـــدرت أخيرا طبعة جديدة من 
الكتاب املرجعي «تاريخ العرب الحديث ـ من الفتح العثماني حتى نهاية الحرب 

العاملية األولى}، للكاتب واملؤرخ الباحث أحمد زكريا الشلق.

على خطى العرب

} تبـــث فضائيـــة عربيـــة برنامجـــا أطلقـــت 
عليه تســـمية ”على خطى العرب“، يحاول أن 
يســـتقصي عيانيا جغرافيا الشعر الجاهلي، 
وأن يـــزور مقـــدم البرنامج مســـرح األحداث 
المفترضة التي تحدث عنها شعراء المعلقات، 
في اســـتعادة رومانســـية لزمن امرؤ القيس 

والنابغة وطرفة.
ولكن البرنامج، على الرغم من الطموحات 
التـــي وعد المشـــاهدين بتحقيقهـــا، وقع في 
مطـــب منهجـــي أضرَّ بـــه وجعله يـــراوح في 
أمكنة متشابهة من حيث التضاريس، ومقاربة 
تقليدية للقصائد لم تزد على ما تفيض به كتب 

الشروحات العباسية، إن لم يكن أقل منها.

المشـــكلة الرئيســـية التـــي أضـــرت بهذا 
البرنامج افتراضه بـــأن جميع وقائع قصائد 
المعلقات وقعت في صحارى وفيافي الجزيرة 
العربيـــة، ومن الواضح أنه اعتمد في تحقيقه 
ألسماء األماكن على كتابات المؤرخ السعودي 
حمد الجاســـر، الذي ســـبق أن جعل الغالبية 
الســـاحقة من وقائع الشعر الجاهلي تقع بين 

نجد والدهناء وصحراء الربع الخالي.
ليـــس األمر بهـــذا التبســـيط، فالمواضع 
التي تنقل فيها شـــعراء العـــرب، كما يقدمها 
البرنامج، هي كثبان من الرمال وفيافي مقفرة 
ال تصلح إلقامة البشـــر، في حيـــن أن تحقيق 
أســـماء الكثيـــر من المواضع يثبـــت أنها في 
جنوبي بالد الشام وأحيانا في باديتها، وهنا 
هل يمكن تجاهل الرواية التاريخية البيزنطية 
التي تحدثت عن ملك يدعى امرؤ القيس يقيم 

في جنوب فلسطين وزار القسطنطينية؟!

أسئلة كثيرة تتعلق بالمنهج وبالتحقيق، 
والســـبب هـــو المراوحة ضمن إطـــار الرؤية 
التي وضعها مؤرخو وشـــراح قصائد الشعر 
الجاهلـــي في العصر العباســـي، ومحاولتهم 
التأكيد على بداوة العرب وســـذاجة حياتهم، 
مقابل حضارة الفـــرس العظيمة! ولذلك يغدو 
أي حديـــث عن عـــرب العصـــر الجاهلي، هو 
حديث مرادف لشـــظف العيـــش واالنعزال في 

بحور من الرمال والفيافي القاحلة.
وال شـــك أن كتـــاب األغانـــي ألبـــي الفرج 
اإلصفهاني، ســـاهم إلى حـــد كبير في تكوين 
هذا الوعي الزائف، الذي النزال نعيش ضمن 
إســـاره حتى اليوم، فالرؤية التي كان يسعى 
لتكريســـها في موســـوعته كانت تقـــوم على 
ثيمة واحدة من ثيمات الحب المســـتحيل أو 

المصير المأساوي المفجع.
وكان لعـــدم واقعيـــة الكثير مـــن الوقائع 

المفترضـــة حول الشـــعر الجاهلـــي أن جعل 
كثيرا من الباحثين العرب وغير العرب، وعلى 
رأسهم طه حسين، يشـــكك بهذا الشعر ويراه 

من عنديات العصر العباسي.
ثمـــة الكثير مـــن الدراســـات النقدية التي 
تناولت الشعر الجاهلي، سواء باللغة العربية 
أو باللغـــات العالمية المعروفـــة، وكان حريا 
بمنتجي البرنامج أال يعودوا لتكرار ما يعرفه 
النـــاس وحفظوه فـــي مناهجهم المدرســـية 
القاصرة، بل أن يســـعوا لتقديم رؤية مختلفة 
وإال ال مبـــرر لهذا البرنامج أصال، ولكن، ومع 
ذلك يحســـب له أنه تجرأ، في بلد مثل المملكة 
العربية الســـعودية، على طرح جانب مجهول 
مـــن تاريخ العرب، والمملكـــة خصوصا، لدى 
العامة، خارج رؤية المؤسســـة الدينية، التي 
كانت تحرم اطالع الناس على أي شيء يتعلق 

بالعصر الجاهلي.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات

حممد نارص املوهلي

} تونس - توفي الثالثاء الشـــاعر التونســـي 
الصغيـــر أوالد أحمـــد عـــن عمـــر 61 عاما، إثر 
صراعه مع مرض الســـرطان الـــذي ألم به منذ 

سنتني.
فـــي أبريل ولـــد وفي أبريل غـــادر احلياة، 
اخلبر كان صادما للتونســـيني والتونســـيات، 
ملن عرف أوالد أحمد عن قرٍب شخصا وشاعرا، 
أو مـــن قرأ قصائده، التي حتـــول بعضها إلى 
أيقونـــات ثورية رفعتها احلناجـــر واليافطات 
واجلـــدران منذ أيـــام الثـــورة كتمائم في وجه 
االســـتبداد. ”نحب البالد كمـــا ال يحب البالد 
أحد“، هكـــذا قال الصغّير، أحب بلده ونســـاء 
بلده ”نســـاء ونصـــف“، كما كان يقـــول، أحب 
الشوارع والناس البســـطاء وأخرج للعلن كل 

ما هو هامشي، فاضحا بؤس األنظمة.
ولد محمد الصغير أوالد أحمد يوم 4 أبريل 

1955 في ســـيدي بوزيد، بالوســـط التونســـي، 
وهي والية مهد الثورة التونســـية في ما بعد، 
عاش الشاعر في بيئة فقيرة وقاسية وفي فترة 
تلت خروج االســـتعمار الفرنسي، وبداية بناء 

الدولة التونسية.
بـــدأ تعليمه فـــي كّتـــاب القرية، ثـــّم دخل 
املدرســـة االبتدائية مبنطقة النوايل في سيدي 
بوزيد وانتقل إلى والية قفصة ملواصلة تعليمه 
الثانـــوي. ثـــم انتقل إلى العاصمة التونســـية 
حيـــث واصل دراســـته باملدرســـة العليا ألطر 
الشـــباب بني 1975 و1977 وحصل على شهادة 
منشط شباب. ليكون في ما بعد مديرا ملؤسسة 

بيت الشعر قبل أن يغادرها.
قصائـــد أوالد أحمـــد منذ كتابـــه ”جنوب 
املاء“ فضحت املنظومة السياســـية في تونس، 
حيث ”لم ينتخب أحد من جنح“، كشف الفساد 
والتزويـــر، حتدث عن شـــوارع البلد في الليل 
وبراءة الســـكارى، كان الشاعر صوت كل رجل 

وامـــرأة، كان صوتـــا شـــجاعا يقـــف في وجه 
التيـــار ليدافـــع عن املظلومـــني واملتروكني في 
الظالل، يتحدث للعالم باسمهم، يقول وجعهم 

وأحالمهم، عواطفهم وهواجسهم املكتومة.
لـــم يتوقـــف أوالد أحمد عن دوره كشـــاعر 
مشاكس، بليغ، ال يصمت عن احلق وال يتراجع 
عن قضاياه ومبادئه في أن يكون شاعر الناس، 
كمـــا أنـــه لم ينس أبـــدا كتابة قريته ومســـقط 
رأســـه،في  قصيدتـــه املكتوبـــة نثـــرا أو فـــي 
التفعيلة، كانت رحلـــة لغة إلى دواخل األماكن 
محملـــة بحكايات ليلية، كانت تســـخر وحتب 
وتغضـــب وتشـــاكس وتصرخ، كانـــت قصائد 

مليئة باحلياة حياة التونسيني.
جنـــح الصغيـــر أوالد أحمـــد فـــي كتاباته 
الشـــعرية مثل ”الوصية“ والنثرية كذلك في أن 
يكون الصوت الشعري الذي يصدح عن حناجر 
كل التونسيني وكل املهمشـــني في هذا العالم، 
كان ســـاخرا ناقدا ال يثني قصائده عن احلرية 

حاجز، وقد أمسى الشاعر أيقونة للثورة، التف 
حولها اجلميع، محتمني بقصائده.

يـــكاد يكـــون الصغير أوالد أحمد الشـــاعر 
التونســـي الوحيد الذي متكن مـــن أن يصبح 
ظاهرة شـــعبية بعد أبوالقاســـم الشابي الذي 
نال شـــهرته بعـــد وفاته، فال جتـــد رجال طفال 
أو امـــرأة حتى من غيـــر املتعلمني، إال ويعرف 

الشاعر، وقد يحفط بعض سطور من شعره. 
عاش الشاعر رفقة التونسيني في مواصالت 
النقل، فـــي األنهج اخللفية، فـــي املقاهي وفي 
األسواق، لم يكن له برج العاج الذي كان لغيره 
من املترفعني عن أبناء جلدتهم، لذا أصلح أوالد 
أحمد صورة الشاعر في أذهان الناس، وصار 
مثاال للشـــاعر الصادق، املرهـــف والقوي في 
اآلن نفسه، الساخر واجلدي، الناقد واحملب. 
لذلك ســـيظل الصغيـــر أوالد أحمد خالدا في 
ذاكرة التونســـيني؛ شاعرهم وأيقونتهم التي 

ال يطالها النسيان.

} بغــداد - من يتجول هذه األيام، بني جانبي 
الكرخ والرصافة من بغداد، يشاهد مقاطع من 
قصائـــد شـــعراء عراقيني وزعـــت على مقاهي 
العاصمة منذ االحتفال بيوم الشـــعر العاملي، 
حيـــث مقطع من قصيدة لعبدالرحمن طهمازي 
فـــي أحد املقاهي بجانـــب الرصافة من بغداد، 
ومثلـــه لعبدالقـــادر اجلنابي وموفـــق محمد 
وخزعل املاجدي وكمال سبتي وناصر مؤنس 
وعباس اليوســـفي، في حني جنـــد مقاطع من 
قصائـــد كاظم احلجاج ومؤيـــد الراوي ومنال 
الشـــيخ في مقـــاه جانب الكرخ مـــن العاصمة 

العراقية بغداد.
هذه كلها أتيحت متابعتهـــا منذ االحتفاء 
بيوم الشـــعر العاملـــي، إذ أطلق بيت الشـــعر 
تفاصيلهـــا  فـــي  جديـــدة  مبـــادرة  العراقـــي 
وفكرتها حتت اســـم ”مقاطع للمـــاّرة“، هدفها 
تقـــدمي الشـــعر لعامـــة الناس بنحـــو يخالف 
منـــط ما تقدمه الصالونـــات والروابط األدبية 
مـــن فعاليات ثقافّية وفنيـــة، حيث تنتظر هذه 
التجمعات جمهورا محـــددا، في حني جمهور 
مقاطع للمارة، ميكن أن يكون كل الناس أو من 

مير قرب مقاطع الشعراء.
فـــي ظهورهـــا األول  و“مقاطـــع للمـــارة“ 
ببغداد، هي باختيار مقاطع منتخبة من قصائد 
شـــعراء عراقيني، ووضعها في األمكنة العاّمة 
كي تتسنى جلمهور الناس مطالعتها، وكانت 
املقاهـــي البغداديـــة هي احملطـــة األولى لهذه 
الفكـــرة الثقافية، فاختيرت مقاطع الشـــعراء: 
مؤّيد الـــراوي، وعبدالرحمن طهمازي، وكاظم 
احلجاج، وموفق محمد، وعبدالقادر اجلنابي، 
وخزعـــل املاجـــدي، وكمـــال ســـبتي، وناصر 
مؤنس، ومنال الشـــيخ، وعباس اليوسفي، في 
حـــني كانت املقاهـــي التي وضعـــت فيها هي: 
علـــي بابـــا (اجلادرية)، ورضا علـــوان (كرادة 
 Pappa Rotiداخـــل)، وإرخيته (كرادة داخل)، و
(العرصـــات) وEvery Day  (العرصات) وجاي 

خانة (شارع 62)، والزيتون (شارع السعدون)، 
والشـــابندر (شـــارع املتنبـــي)، وGrato (مول 

املنصور)، واألطرقجي (املنصور).
ونشـــر بيت الشـــعر في مواقـــع التواصل 
توضيحا خلارطة  االجتماعـــي، ”إنفوغرافيك“ 
املقاهي التي أســـهمت في املبادرة، من أعمال 
املصمم حسام فالح اخلطاط، يبني اسم املقهى 
واحلـــي اللذين وضع فيهما هـــذا املقطع دون 
غيرهما مرفقا بصورة للشـــاعر، أّما ملصقات 
الفعاليـــة فكانـــت مـــن أعمال املصمـــم محّمد 

رياض زاير.
ونوه بيت الشـــعر العراقي في بيان له إلى 
”أن هـــذه املبادرة ســـتتكرر فعالياتها بني حني 
وآخـــر في بغداد، في أمكنة مختلفة وبتوظيف 
ثاٍن للشعر، من بني جهود يتبناها البيت دائما 
في إعداد وتنظيم أنشـــطة فيها بصمة خاصة، 
وما جعل الشعر بني الناس إال أحد أوجه هذه 

املساعي“.
وأوضـــح البيـــان ”إّن التفاعـــل واالهتمام 
في انطالقتها  اللذين نالتهما ”مقاطع للمارة“ 
أكثـــر،  االســـتمرار  علـــى  محفـــزان  األولـــى 
ومبضمون جديد يلتفت إلى قائمة واسعة من 

شعراء العراق داخل البالد وخارجها“.
وبيـــت الشـــعر العراقـــي، منظمـــة ثقافّية 
مستقّلة مقرها ببغداد، يرأسها الشاعر حسام 
الســـراي، وتضم في عضوية هيئتها اإلدارية 
عددا مـــن الشـــعراء، من بينهم زاهر موســـى 

وعمر اجلفال وصالح السيالوي.

شعراء عراقيون
يشدون أنظار البغداديين

{مقاطـــع للمـــارة} هدفهـــا تقديـــم 
الشـــعر لعامـــة الناس بنحـــو يخالف 
نمط ما تقدمه الصالونات والروابط 

األدبية من فعاليات ثقافية وفنية

 ◄

بـاسم فرات

} رحلـــْت زها حديد ولم حتقـــْق َأحالمي، أنا 
األعزُل إّال من األحـــالِم، ضحيُة عصاباٍت َقتلٍة 
ولصوٍص تسيطُر على بلدي منُذ خمسَني سنة 
تقريبا، كنُت أحلم أْن تترَك املعمارية العراقية، 
ا في بغداد  بصمَتها في كلِّ مدينٍة عراقيٍة، وَأمَّ
ففـــي كّل حيٍّ من أحيائها التـــي بعُضها أكبُر 
ٍة من  من مدٍن كاملٍة، وأغلُبها أكثُر كثافٍة سكانيَّ
ُلها احلزُن والفقُر وسوُء اخلدماِت. بلداٍت يجلِّ

لْن أضيَف شيئا جديدا ملا ُكتَب عنها، ولكني 
َة عراقيَني، راحوا في تعليقاِتهم  الحظُت أن ثمَّ
اها بأنها  دونها مـــن عراقيتها، متهمَني ِإيَّ يجرِّ
هم ال  َة، وكأنَّ ال تفقُه العربيَة واللهجـــَة العراقيَّ
ْن أشـــركوا بالله  يختلفـــوَن عن التكفيريَني ِممَّ
اِر  وصـــاروا يوزعوَن الناَس على اجلنـــِة والنَّ

بحســـِب أمزجِتهـــْم، وال يختلفوَن 
اِم حســـني، حَني  عن نظـــاِم صدَّ
راح يربـــُط املواطنَة والوطنيَة 
لرأِس  بالـــوالِء  الوطِن  وحبَّ 

النظاِم.
معظـــُم  يحـــاوُل 
النـــاِس، أْن ُيْربكوَك، أْن 
يخرُجوك مـــن ”الـِمـّلِة“ 

ِملَّتهـــم ألنـــك ترفُض 
أْن تعبـــَد أوثاَنهـــم، 
أْن َحتـــُذو  ترفـــُض 

وهـــم  حْذَوهـــم، 
أْن  يريدونـــَك 
تفعـــَل َحدَّ َوَقع 

على  احلافِر 

احلافـــِر، وأنت تريُد االنطـــالَق نحو فضاءاِت 
 ، َد طريَقَك اخلاصَّ ـــة، وأْن ُتعبِّ أحالِمَك اخلاصَّ
ـــَة وعاملَك اخلاّص،  بـــل وتبني مدينَتَك اخلاصَّ
ترفُض أْن ُتقّلَد ألنَك تْأبى الســـجوَد ألوثاِنهم، 
فـــال يجدوَن ِســـوى التكفيـــِر، رميـــَك باملروِق 
واجلحـــوِد والهرطقـــِة، وهكـــذا ُرِمَيـــْت َزهـــا 
ًة من ِقبَل أولئـــَك الذيَن لم يحترُموا  َحديـــد، َمرَّ
ى،  حتَّى جثماَنها الذي لم يغادْر ثالجَة املْشـــفَ
ْن اْحَتفى أو َتألَم لرحيِلها املبكِر  فســـِخُروا ِممَّ

وهي في َأْوِج وعزِّ عطاِئها ومجِدها.
ة من ِقَبَل حكوماِت بلِدها العراق -على  ومرَّ
اختالِف وَتضادِّ سياساِتها وتوجهاِتها- التي 
لم ُتِعْرهـــا أهميًة فتحتفي بها في حياِتها. وال 
ها ســـتحتفي بها بعَد موِتها، أي بتسميِة  أظنُّ
ه وســـاحة على اســـِمها وقاعة  شـــارٍع وُمَتَنزَّ
ِة، واعتباَرها رمزا  في كليِة الهندســـِة املعماريَّ
عراقّيا فتتمُّ دراســـَة منجِزها وإقامَة مؤمتر 
م فيـــه البحوُث والدراســـاُت،  خـــاّص تقدَّ
الســـتلهاِم جتربِتهـــا الرائـــدِة، لتكـــوَن 
محفزا لألجياِل، حتى يســـتمَر العراُق 
بالعطاِء وإجناِب عظماَء بعظمِة فقيدِة 
الِعَمارِة  وفقيـــدِة  الكبيـــرِة  العـــراِق 

ِة. العامليَّ
َزهـــا حديد، أمنوذج ملْن يخلُص 
ل  لهوايتِه وهوســـِه وشغفِه، فيتحوَّ
العمُل إلى متعة وســـياحٍة ومعرفٍة 
وفـــرٍح  واســـتجمام  واســـترخاء 
. كانـــْت جتـــُد نفَســـها  طفولـــيٍّ
ِق  ِد واإلبـــداِع املوثَّ فـــي التفـــرُّ
ببصمِتها، كانْت طرازا خاّصا، 
وألنها َوَعْت منذ البداياِت، أْن 
التقليد واالستنساخ والتأثر 
لإلنســـاِن،  املـــوِت  مثلـــُث 
ومثلما ليَس شـــاعا َمن 
بصمتُه  لديه  ليَســـت 
دُه  وتفرُّ ـــُة،  اخلاصُّ
وأســـلوبُه، ألنَّ مـــا 

كتبه ويكتبُه ليَس ســـوى نســـخة مشّوهة عن 
أصل أصيـــل، كذلَك التقليُد فـــي الِعَمارة وفي 
بقيِة املهاراِت، علمية وفنيـــة، عملية ونظرية، 
ُق  ُد، َهـــمٌّ ُيؤرِّ ماديـــة وروحية، االبتـــكاُر املتفرِّ

املبدعني اخلالقني املميزين فقْط.
ِة  عندما قرأُت معاناَتها مع النظرِة الذكوريَّ
 ، التي يصطبُغ بهـــا املجتمُع املعماريُّ اللندنيُّ
والذي ال يرى في املرأِة سوى مصممِة ديكوراٍت 
داخليٍة، أيقنُت أْن طريَق النجاِح حتى في لندَن 
نفِســـها، محفوٌف باملخاطِر واحلسِد والَغْيرِة، 
بل إنَّ املنافســـنيَ ال يتورعوَن عن اســـتحضاِر 
كلِّ ما ُيغري نرجســـيَتهم، وبهذا توصُم املرأُة 
الناجحُة، أنها جيـــدٌة ألموٍر أخرى، وفي حالِة 
، ورمبا ال  الراحلـــِة الكبيرِة، التصميُم الداخليُّ
نبتعـــُد عن احلقيقِة لو اعتقدنا أنَّ الرجَل الذي 
ُل إلى محافٍظ  ، يتحـــوَّ يعامـــُل زوجَته بكلِّ رقيٍّ
تقليـــديٍّ قادٍم من القروِن املظلمِة، لو نافســـتُه 
امـــرأٌة ولـــم يســـتطْع ترويَضهـــا، أو اللحاَق 
بها، ولوال َخْشيتُه الســـتحضَر تاريَخ أسالفِه 
الســـلبّي واملعتَم في كلِّ ما يخصُّ غرميِه، ألنَّ 
لـــُه إلى ثور َتلَقى  ُجرَح نرجســـيِة ذكورتِه يحوِّ

طعناٍت ال حصَر لها.
ُمعانـــاُة زهـــا حديـــد فـــي لنـــدن، التـــي 
وباعتقاِدها أقلَّ إيجابية في نظِرتها للمرأِة عن 
بقيِة املدِن الغربيِة، في ما يخصُّ الِعَمارة، هي 
معانـــاُة كلِّ ناجح، وال َأرانـــي ُأجانُب احلقيقَة 
كثيرا لو قلُت إنَّ هذِه املعاناَة كانْت ستالحُقها 
ها عاشـــْت في باريـــس أو كوبنهاغَن أو  لو أنَّ
برلَني أو أوســـلو أو أمســـتردام أو ِسواَها من 
املدِن فـــي العالِم، فال ُبدَّ للنجـــاِح مْن ضريبٍة، 
وال ُبدَّ لضعفاء ميُأل احلســـدُ واحلقُد والغيرُة 

قلوَبهم وعيوَنهم وعقوَلهم.
ِمـــْن عـــادِة الشـــعوِب والـــدوِل، أْن تتبنَّى 
دَة، بعَد  العمالقَة والنجـــوَم والكفاءاِت املتفـــرِّ
رحيِلهم، ِبعبارِة ُأخرى، أنَّ العمالقَة في العلوِم 
والفنوِن واآلداِب والرياضِة، حتى لو واجهوا 
جحودا من حكوماِتهم، فإنَّ رحيَلهم مناســـبٌة 
عوا  للتعويِض، ولو كاَن هؤالِء العمالقُة قد توزَّ
بِني دولتِني، َفِكال الدولتِني وشعبْيِهما ينسُبهم 
إليه مفتِخرا بهم، فهْل سنشـــهُد نزاعا عراقّيا 
املعمارية  ـــِة“  ِة و ”عائديَّ ا حـــوَل ُهويَّ بريطانيَّ
ْغِم  األشهر في العالِم؟ ســـؤاٌل راودني على الرَّ
ـــا قــرأتـــُه مـــن ســـلبيِة بعـــِض العراقيَني  ممَّ

ِجتاَهها.

زها حديد البصمة الخالدة

يرحل املبدعون احلقيقيون جســــــدا، لكن أعمالهم تظل منتصبة على جبهة الزمن، تتناقلها 
األجيال املتالحقة، باقية بقاء اإلنســــــان على هــــــذه األرض، واملعمارية العراقية البريطانية 
ــــــة زها حديد من طينة هؤالء، هي نهر عراقــــــي ثالث جنح في ترك بصمة أبدية في  الراحل

مشارق العالم ومغاربه.

[ امرأة متفردة نجحت في أن تكون من أبرز معماريي العالم
زهـــا حديـــد، أنمـــوذج ملـــن يخلـــص 
لهوايته وهوسه وشـــغفه، فيتحول 
العمل إلـــى متعة وســـياحة ومعرفة 

واسترخاء واستجمام وفرح طفولي
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ثقافة
[ المصائر المحددة سلفا والبيئات المستقرة أكثر ما يهدد روح الكاتب القلقة

عماد الدين موسى

} بعد مغادرة الشـــاعر المصري حمزة قناوي 
مصر استقر باإلمارات ومن هناك واصل رحلته 
مـــع اإلبـــداع، حيث أنهـــى مؤخـــرا مجموعته 
الشـــعرية الثامنـــة ”ال شـــيء يوجعنـــي“، بعد 
مجموعاته: األسئلة العطشى، أغنيات الخريف 
األخيـــرة، أكذوبـــة الســـعادة المغـــادرة، بحار 
النبوءة الزرقاء، الغريـــب- قصائد باريس، في 
موعد الغيوم، قصائد لها. إضافة إلى مجموعة 

قصصية واحدة هي ”باتجاه الطريق“.
ينتمي قناوي إلى جيل التســـعينات، ويقيم 
خارج مصر منذ نحو عقد من الزمن، حيث غادر 
مصـــر في العـــام 2007 بعد اصطدامـــه بوزارة 
الثقافـــة المصرية وقياداتهـــا إثر صدور كتابه 
الســـردي األول ”المثقفـــون“، الـــذي ألقى فيه 
الضوء علـــى اآلليات المســـّيرة للعمل الثقافي 
في مصر وفســـاده، إضافة إلى تحليل المشهد 
السياسي واالجتماعي المصري آنذاك، وموقع 

المثقفين منه.

االلتصاق بالواقع

واصـــل قناوي رحلته مع الحياة األدبية في 
تجليات فنونها المتنوعة مراوحا بين الشـــعر 
والنثـــر والنقد، مارا على عـــدة عواصم عربية 
اســـتضافته في فعاليات ومهرجانات مختلفة، 
مؤكدا أن ما يوجعه أال تكون القاهرة من بينها.
وفـــي الكثير من األحيـــان يتماهى المؤلف 
مـــع نصه، حتى أننا ال نكاد نفصل أحدهما عن 
اآلخر، كأنما يتقاســـمان حيـــاة واحدة، أو هما 
ظـــالن لبعضهما بعضا، ويتصور حمزة قناوي 
أن المؤلـــف عليه أن يكون صادقا في تمثله لما 
يكتب، فالصدق هو مرتكز العمل اإلبداعي، وقد 
يكون صدقا فنيا بحتا من خالل المعايشـــة أو 
التخييـــل أو صدقـــا حياتيـــا حقيقيا من خالل 
التجربة الشخصية، وهو في رأيه ليس إسقاط 
الـــذات علـــى العمـــل وإخضاعه قســـرا لألنا، 
فالمعالجـــة والفنيات وزوايا الطـــرح قد تأتي 
في المقـــام الثاني أو الثالث مـــن إنتاج العمل 
اإلبداعي- بالنســـبة إليه- فالمرتكز األساســـي 
هو الصـــدق، الذي يمثل بوصلـــة العمل. وفي 
األعمـــال التي أنتجهـــا ضيفنـــا كان يكتب من 

خالل معايشـــته للحيـــاة ومـــا رآه، والمفارقة 
أن الواقـــع في الكثير من األحيـــان يفوق أبعد 

تخييل ممكن ألكثر المؤلفين قدرة وحذقا.
 وكان قناوي، كما يقول، دوما يكتب العالم 
كمـــا هو، بوجهه المباشـــر، وبصورته األقرب، 
في زمن فاقت فيه فنيات وأنماط الكتابة جوهر 
األفـــكار ذاتها. كان يحاول أن يكون نفســـه في 
أعماله، أو باألحرى يكتب ليعرف نفسه، ويعبر 

عن العالم كما هو.
راوَحـــت أعمـــال حمزة قناوي بين الشـــعر 
والســـرد، إضافة إلى النقد مؤخرا، عن مســـألة 
التصنيـــف اإلبداعي للعمل األدبـــي لديه يقول 
ضيفنا ”مســـألة التصنيف النوعـــي ال يتحكم 
فيهـــا الكاتب بالكامل، فلـــكل فن آلياته وفنياته 
التي تتناســـب مع جوهر الموضوع أو الفكرة 
المعالجـــة، الشـــعر مثـــال باعتباره لغـــة عليا 
وتحمل إمكانات تعبيرية رمزية ومكثفة ودالة، 
حتـــى على مســـتوى اإليقاع والزمـــن، يختلف 
عن فـــن الرواية الذي يعتمد على َبســـط الزمن 
والتدفـــق اللغـــوي واالنتقاالت بيـــن العناصر 
المكونة للعمل، الســـرد والشـــخصيات وبيئة 
الحكي ومســـارات التنـــاول، والقصة القصيرة 
لهـــا مقوماتها الخاصة أيضا، مـــن هنا فإنني 
العمـــل حين أكتبـــه، فما أود  ال أختـــار ”نوع“ 
التعبيـــر عنـــه شـــعرا ال يمكنني اســـتيفاء كل 
شـــروطه الجمالية والداللية في حال لجأت إلى 

جنس الرواية للتعبير عنه“.
وعّمـــا يســـتفزه فـــي العالـــم أو يدفعه إلى  
الكتابـــة عنـــه، يقـــول ضيفنـــا ”كل مـــا حولي 
يدفعنـــي للكتابة، لســـت مقتنعا بصـــورة هذا 
العالـــم وقوانينـــه التـــي مازالت لليوم تشـــيئ 
اإلنســـان وتســـتخف به وتســـتغله، أؤمن بأن 
اإلرادة الحقيقية للبشـــر كامنة في الرفض وفي 
الكتابة بغية التمرد على كل ما يســـلب اإلنسان 
إنســـانيته، أكتب ألثبت موقفا منـــددا بظلم أو 
كاشفا الستغالل، أو ألفيد إنسانا أو على األقل 

ألقـــدم قيمة جمالية ما، وأؤمن بأن التدوين هو 
الســـبيل األكثر بقاء لمواجهـــة الفناء، والعدم، 
والمعاناة. وهذا أقصى ما أتمناه من الكتابة“.

أما عن الســـفر فيرى الشاعر أنه صنو وظل 
للكتابة، بل إن فكرة الكتابة نفســـها هي ســـفر 
في النص دون معرفة بمنتهاه وإالم ســـتفضي 
الرحلـــة مع الكلمات. يقول ”ســـافرت كثيرا من 
المشرق العربي إلى مغربه، بين قطر والكويت 
والبحريـــن وعمان وبيروت ودمشـــق والمغرب 
وتونـــس والجزائـــر وفرنســـا وغيرهـــا، كنت 
أحـــاول أن أحـــرر روحي بالتعرف إلـــى العالم 
واالقتراب من الحياة، ووجدت أن السفر دائما 
يشـــحذ الروح ويراكم الخبرات، ويجعلك أكثر 
معرفة بالبشـــر والحضارات والتاريخ، التراث 
اإلنساني وموسيقى الشعوب وثوراتها، ويفتح 
وعيك مجددا على أسئلة العالم، والعابرين على 
الوقت والمســـافات، كأنما هنـــاك قلق وجودي 
دائـــم يســـكنني إذا شـــعرت باالســـتقرار ولو 
د وبأن قدرتي  لوقت قصير، أشـــعر بأنني ُمهـــدَّ
على اإلبداع تواجه بالتصّحر، ومنشأه الثبات 
والجمـــود. ال أؤمن بالمصائر الُمحددة ســـلفا 
نة والمســـتقرة، فهي أكثر ما  والبيئـــات المؤمَّ

د روح الكاتب القِلقة“. ُيهدِّ

تراجع مصري

نال حمـــزة قنـــاوي مؤخـــرا الماجســـتير 
فـــي األدب الحديث عـــن اإلبـــداع الروائي لدى 
الكاتـــب صنـــع اللـــه إبراهيـــم في رســـالٍة عن 
”ثنائية الحاكـــم والمحكوم في أعمال صنع الله 
إبراهيـــم“، عن الدوافع التي جعلته يســـير في 
هذه المنطقة الشـــائكة من أدبيات الخطاب في 
الوعي العربي الجمعي، في مواجهة الســـلطة 
والموقف منها، يقول الشاعر ”ما وجهني لفكرة 
الرســـالة، وجذبني إلى موضوعها أنني رأيت 
أن إبـــداع الكاتـــب الكبير صنع اللـــه إبراهيم، 

الـــذي أديـــر حوله عدد مـــن جلســـات النقاش 
والبحـــث فـــي منهجيـــات الخطـــاب الروائي، 
وسوسيولوجيا النص الروائي، ولغة الخطاب 
الروائـــي ومحكيات الســـرد من أجل توســـيع 
األفق وإعادة قـــراءة خطابـــه الروائي بطريقة 
جديدة ووفق أحدث المناهج النقدية، للكشـــف 
عن الواقع الذي يتمثله ويجسده، إذ تتجلى فيه 
ظاهرة أسلوبية وموضوعيًة لم يتم تناولها من 
قبل، وهي ثنائية الحاكم والمحكوم في أعماله، 

د عليها. والموقف من السلطة، وأشكال التمرُّ
ويضيف قناوي ”هـــذه ظواهر تتفاوت في 
ســـبل معالجتها فنيا من قبل الروائي، وتتسع 
دائرة عرضها أو تضيق من رواية ألخرى، لكنها 
ال تختفـــي تقريبا فيها جميعـــا. إضافة إلى ما 
مرت به الســـاحة العربية من أحداث اجتماعية 
وسياسية كاد بعضها أن يكون تنبؤا لما أورده 
وناضل من أجـــل تغييره صنع اللـــه إبراهيم، 
فالوعي المكتســـب بعد هذه األحداث يكشـــف 
ق لألدب السياســـي الذي  ضرورة النظر المعمَّ
يشتبك مباشرة مع أنظمة الحكم السياسية في 
الواقع العربي. وقد تتبعت في الرســـالة ثنائية 

د في أعمال الكاتب“. السلطة والتمرُّ
وفـــي قراءته للمشـــهد اإلبداعـــي والثقافي 
اليوم فـــي مصر، يلفت ضيفنا إلـــى أن الثقافة 
في مصر اليوم ليست على ما يرام، وأن الحركة 
اإلبداعية مهـــددة ومحاصرة، الجـــو العام في 
مصر حاليا ال يشجع على اإلبداع، وهذا متجل 
في انحسار مركزية المشهد اإلبداعي المصري.

ميثل مبدأ ”النجاح ال يكون إال خارج بلدك“ 
ظاهرة عربية غريبة، حيث يظل الكاتب في 
بلده مهّمشــــــا مهما فعــــــل أو مهما أجنز، 
ومــــــا إن يحتفى به خــــــارج بلده حتى ينال 
صك االعتراف والتقدير داخل وطنه. هذا 
ما دفــــــع بالعديد من الكتاب واملبدعني إلى 
الســــــفر عن بلدانهم واختيار العمل بعيدا 
التقت الشاعر  عن التربة األولى. ”العرب“ 
والكاتب املصــــــري حمزة قناوي املقيم في 
اإلمارات للحديث عــــــن جتربته مع الكتابة 

والسفر.  

مصـــر تمـــر بحالـــة مـــن الســـكون 
اإلبداعـــي العابر واملؤقـــت، متماه 
مع التراجع االجتماعي واملتغيرات 

السياسية العنيفة

 ◄

الشـــعر لغـــة عليـــا تحمـــل إمكانات 
تعبيريـــة رمزيـــة مكثفة ودالـــة، أما 
الروايـــة فتعتمـــد على بســـط الزمن 

والتدفق اللغوي

 ◄

السفر ظل للكتابة

حمزة قناوي: الواقع قد يكون أغرب من كل خيال أدبي

} أبوظبي - تحت شـــعار «االلتزام بالثقافة»، 
تســـتمر فعاليات مهرجان أبوظبي 2016، التي 
انطلقـــت األحـــد الماضي، طوال شـــهر أبريل 
الجـــاري، وتغطـــي جميـــع أرجاء اإلمـــارات، 
وذلك بالتزامن مع الذكرى العشـــرين لتأسيس 
مجموعـــة أبوظبـــي للثقافة والفنـــون، الجهة 
المنظمـــة للمهرجان الذي يقدم ســـنويا طيفا 
واســـعا من الحفالت واألمســـيات والمعارض 
واألنشـــطة الفنية والثقافية، إضافة إلى كونه 
ملتقى ثقافيا وفنيا يجمع تحت منصته كوكبة 
من النجوم العـــرب والعالميين المبدعين في 

مجاالتهم.
وقالـــت هـــدى الخميـــس كانو، مؤســـس 
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسس 
والمدير الفني للمهرجان «تتزامن هذه النسخة 
من مهرجان أبوظبي مـــع ذكريات عزيزة على 
قلبي، فمنذ عشـــرين عاما تأسســـت مجموعة 
أبوظبـــي للثقافـــة والفنـــون لغاية أساســـية، 
وهدف ســـام وهو المســـاهمة ضمن المجهود 
الرســـمية  المؤسســـات  لمختلـــف  الجمعـــي 
والمجتمعيـــة المعنية بالثقافـــة والفنون من 
أجل ترسيخ مكانة دولة اإلمارات على الساحة 

الثقافية العربية والعالمية».
ومن جهته قال ميشـــال ميرالييه، السفير 
الفرنســـي باإلمارات «يعتبر مهرجان أبوظبي 
عنصرا أساســـيا لنسيج الســـاحة الفنية في 
اإلمارة»، واصفا المهرجان بأنه «ســـيمفونية 

ثقافية تقدم مساهمة قيمة للمجتمع}.
بفرنســـا  أبوظبـــي  مهرجـــان  ويحتفـــي 

بوصفها ضيف شـــرف الدورة الحالية، حيث 
يســـتضيف في 10 أبريـــل حفل أوبـــرا نتالي 
ديســـاي ولوران ناعوري، وفي 14 من الشـــهر 
يســـتضيف أمســـية بيانو مع النغ النغ، وفي 
15 و17 من نفس الشـــهر يقدم حفل أوركسترا 
باريس، أما مســـرحية «األميـــر الصغير» التي 
تعد أضخم إنتاج فني يعرضه المهرجان هذا 
العـــام، فتعرض يومـــي 21 و22 أبريـــل، فيما 
يعـــرض باليه «كارلوس أكوســـتا واألصدقاء» 

يومي 25 و26 أبريل.
كما تشهد هذه الدورة عودة حفالت العزف 
المنفـــرد التـــي يفتتحهـــا حفـــل ثالثي جوي 
ألكســـاندر يـــوم 27 أبريـــل، يليه حفـــل ثالثي 
ألفريـــدو رودريغيز يـــوم 28 أبريـــل في مركز 

الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي.
ومن بين فعاليات المهرجان كذلك معرض 
صور «ليميناليتي» من 7 إلى 27 أبريل، ومعرض 
«صور هذا» في الغاليري مول بأبوظبي من 10 
إلى 30 أبريل، ومعرض الفنون اإلســـالمية في 
متحف الشـــارقة للحضارة اإلســـالمية من 11 

إلى 30 أبريل. 
وبالتزامن مع احتفاالت الذكرى العشـــرين 
لتأســـيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، 
يقام معرض «إمارات الرؤى» من 11 أبريل إلى 
10 مايـــو، ويجمع هذا المعـــرض تحت مظلته 
50 فنانـــا معاصرا من دولـــة اإلمارات للتعبير 
عن رؤيتهـــم لوطنهم، ويعـــرض 20 عمال فنيا 
بتكليـــف حصـــري مـــن المهرجان، كمـــا يبرز 
معـــرض «إمارات الـــرؤى» الجانـــب المتجدد 

للفنون في دولة اإلمارات اليوم. أما مســـرحيا 
فيعرض األربعاء 6 أبريل «مشـــروع المســـرح 
الوثائقي: ذكريـــات الطفولة» في معهد العلوم 
التطبيقية في عجمان، وفي 7 أبريل يقام حفل 
النجـــم المغربي ياســـين الجبلي «يانســـين» 
في جامعـــة الســـوربون، وعرض لمســـرحية 
«الرصاصة» في 24 أبريل بنادي ضباط القوات 

المسلحة في أبوظبي.
المخصصـــة  األنشـــطة  علـــى  وعـــالوة 
لألطفـــال والعائلـــة يقـــدم المهرجـــان فعالية 
«رواق الكتـــاب» في 20 أبريـــل بغاليري قصر 
اإلمارات، وهي مبـــادرة تحتفي بمجموعة من 
اإلصدارات األدبية العربية المتميزة من دولة 

اإلمارات، وتشـــمل «شـــاي أورغامي» للمؤلفة 
بدرية الشامسي، و«المنطاد العجيب» لشيماء 
البطاريق البدوية»  المرزوقي، و«بنو بطريق – 
من تأليف أسماء الكتبي، و«دون» للكاتبة خولة 
الطاير، و«رباعيات الخيام» لمحمد نورالدين، 
و«رؤى فلسفية في الحكم والفروسية» للكاتب 

علي أبوالريش.
أما عشـــاق الســـينما فيمكنهم االستمتاع 
بفيلـــم المخرجة نجوم الغانم «ســـماء قريبة» 
في 7 أبريل بســـينما فوكس في أبراج نيشـــن 
تاورز في أبوظبي، وبفيلم «ذيب» الذي يعرض 
االثنين 18 أبريل على شاشة جامعة نيويورك 

أبوظبي.

مهرجان أبوظبي 2016 شهر كامل من الفن والثقافة

يشارك الشاعر العراقي صالح الحمداني في أسبوع الشعر في مدينة «مارفيجولـ  لوزر} 
الذي يقام من اإلثنني 4 إلى السبت 9 أبريل 2016، وذلك بمعية الشاعر السوري عمر 

يوسف سليمان والروائي والكاتب املسرحي لوران جوده.

عن منشـــورات «رونق للنشر والتوزيع}، صدرت مؤخرا للقاص املغربي 
ادريـــس حنبالي مجموعة قصصية بعنوان «ملســـات علـــى خد القمر}، 

وتضم 72 قصة قصيرة جدا.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ كشفت اللجنة المشرفة على سوق 
عكاظ أّنه سيتم العمل على تطوير 

المعرض المصاحب للسوق «ملتقى 
اإلبداع»، وذلك في خطوة للتجديد 

المستمر منذ تسعة أعوام.

◄ خلص االجتماع 43 للجنة 
الثقافية العامة بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، الذي انعقد 
مؤخرا بمقر المجلس، إلى الكثير 

من التوصيات المعززة لمسيرة 
العمل المشترك في المجال الثقافي، 

من بينها تحديد مواعيد األنشطة 
الثقافية لألعوام ”2016، 2017، 2018“.

◄ قدمت فرقة مسرح تانسيفت 
أمسيتين فنيتين من خالل عرضها 

المسرحي ”دارت بينا الدورة“ الذي 
احتضنه المسرح الوطني دانييل 

سورانو بالعاصمة دكار مؤخرا.

◄ شهدت مدينة سوسة التونسية 
مؤخرا، فعاليات المهرجان الدولي 

لفيلم الطفولة والشباب الذي شارك 
فيه أكثر من 150 فيلًما من بلدان 

عربية وأجنبية.

باختصار

أجساد ورقية

} الكتب كاألجساد تتطلب عناية بالمظهر 
للبروز بين الناس، وبحاجة إلى مساحيق، 
وحلـــي، وأردية رفيعة، فـــي النهاية ليس 
كافيـــا أن تكون جميلة أو عميقة أو بليغة، 
ثمة ضـــرورة حاســـمة لبالغـــة مظهرية، 
تضحـــى عنوانـــا علـــى الـــذوق والرفعة 
والعبقريـــة المضمـــرة وراء الغالف، لهذا 
يمكـــن أن نصـــف كتبـــًا شـــديدة التأثير 
والعمق بالبداوة،  ألنهـــا ترتجل أغلفتها 
كيفما اتفق، فاألســـاس هو الّســـتر، شيء 
شبيه بأردية السلفيين الخانقة لألجساد، 
كما يمكن أن توحي لنا كتب أخرى باألناقة 
بالنظر إلى شكل الغالف وتصميم صوره 
وخطوطـــه ونوعيـــة الـــورق المســـتعمل 
ووزنه وســـعره، وهو مظهر يكون أول ما 
يلفت االنتباه بالنسبة للكتب مثلما تكون 
األلبســـة هي ما يلوي أعناق الناظرين في 
الشـــارع. وهكـــذا قد تجد أمامـــك، عزيزي 
القـــارئ، صيغا عديدة من ألبســـة الكتب، 
تســـتعير صورتها من ســـجايا األجســـاد 
المظهريـــة تـــراوح مـــا بيـــن المحجوبة 
والمنقبة والجريئـــة والفاضحة والفقيرة 

والباذخة والحداثية والهوت كوتير.
وفـــي هـــذا الســـياق تحديـــدا، كنـــت 
غالبا مـــا أعتبر تهاون بعـــض أصدقائي 
والباحثين  والشـــعراء  والنقاد  الروائيين 
فـــي إيـــالء العنايـــة الضرورية ألجســـاد 
كتبهـــم ضربا مـــن العدمية التـــي يؤدون 
ثمنهـــا غاليا، ذلك أن مجهودا كبيرا يقذف 
به في القمامة، حيث تبدو تلك المصنفات 
فـــي النهاية كســـقط متاع غيـــر جدي وال 
جديـــر باالهتمـــام، إذ ال يمكنـــك، عزيزي 
القارئ، مثـــال أن تهدي كتابـــا بهيئة رثة 
(مهمـــا كانت قيمتـــه الفكريـــة أو األدبية) 
لشخص عزيز، ســـيعتبرها دعابة سمجة، 
كمـــا ال يليـــق أن تقدم كتبا بأغلفة تشـــبه 
المالبـــس المســـتعملة بوصفهـــا جوائز 
تحفيزية للمتفوقين من التالميذ والطلبة، 
فالمطلـــوب في الجائزة أن تكون نفيســـة 

وزاهية.
أســـتحضر هنا، مفارقـــة عجيبة لفتت 
انتباهي في ســـنوات مبكرة من دراســـتي 
الجامعية، حيث كنت مفتونا بناقد مصري 
عبقري هو المرحوم شـــكري محمد عياد، 
بدا لي شبيها إلى حد ما بأسماء كبيرة في 
النقد الغربي من عيار تزفيطان تودوروف 
وجيـــرار جينيت وريمونـــد ويليامز، لكنه 
لم ينل حظه من الشـــهرة التي يســـتحق، 
وكنـــت دائما ما أرجـــع محدودية تأثيره، 
إلـــى تلـــك الطباعـــات والحلـــل الفقيـــرة 
التـــي يخرج بهـــا كتبه، ورق مـــن الدرجة 
الرخيصـــة، وأغلفة من لـــون واحد أبيض 
أو أزرق مثـــال، بخطـــوط صادمة، دون أي 
لمســـة جمالية فـــي التصميم، بـــدت كتبه 
أشبه ما تكون بالدفاتر المدرسية القديمة، 
صـــادرة عن دور نشـــر مغمـــورة من مثل 
”أصدقـــاء الكتاب“ التي نشـــرت دراســـته 
عن ”موســـيقى الشـــعر العربي“،  و“اللغة 
التي  واإلبداع“، أو ”دار إلياس العصرية“ 
نشـــرت كتابه الرائد“دائرة اإلبداع“، وهي 
دور صغيرة ومحدودة االنتشـــار، وال نكاد 
نعثر على مطبوعات أخـــرى لها من قيمة 

كتب ناقدنا الكبير.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب
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} مجتمعاتنـــا العربيـــة متهمـــة من جانب 
والترويج  الخرافـــات  باعتنـــاق  الغربييـــن 
لألساطير الغريبة، دليلهم على ذلك أن هناك 
الكثير ممن يمارسون السحر وطرد األرواح 
الشـــريرة وطقـــوس منـــع الحســـد وجلـــب 

السعادة وغير ذلك!
وال شـــك فـــي وجـــود الكثيريـــن ممـــن 
ويزعمون  والدجـــل،  الشـــعوذة  يمارســـون 
معرفـــة الغيب، وهي مهنة موجـــودة طالما 
وجد ”الزبائن“، أي من يشـــترون الشـــعوذة 
ويتعاملون مع المنجمين والعرافين بجدية، 
ويرتبون حياتهم طبقا لما يسمعونه منهم، 

بل ويدفعون لهم الماليين.
باسم قراءة  وال يجد هؤالء ”القابضون“ 
النجوم والطالع، غضاضـــة في ادعاء العلم 
والمعرفة بالغيب، بينما العقيدة الراســـخة 
بيننـــا جميعـــا أن اللـــه وحـــده (ســـبحانه 
وتعالـــى)، عـــالم الغيـــوب، لكن مـــن قال إن 

العرب في هذا كله فريدون متفردون؟
في بريطانيا، بلـــد العلم الحديث، يوجد 
أكبـــر عدد في العالـــم من الجمعيـــات التي 
تمارس تحضير األرواح، بل والســـحر الذي 

يقسمونه إلى سحر أبيض وسحر أسود.
وبيـــن الحيـــن واآلخر، تنفجـــر فضيحة 
هنا أو هناك تتعلق بنشـــاط هذه الجمعيات 
واستغاللها البشع لألطفال، وقيامها بتقديم 
القرابين الحية منهم، مع ما يقترن بذلك من 
ســـفك للدماء، إضافة إلى نشـــاطات جنسية 

شاذة ومريضة.
وفي الواليات المتحدة، معقل الفلســـفة 
مـــن  اآلالف  هنـــاك  النفعيـــة،  الوضعيـــة 
والتنجيـــم  والســـحرة  الســـحر  جمعيـــات 
والمنجميـــن، ومنهـــا جمعيـــات جهنميـــة 
تحت أرضية تمارس العمل ســـرا، بعيدا عن 
عيون الســـلطات، بغرض تجميـــع األنصار 
وإخضاعهـــم لطقوس غريبـــة تصل إلى حد 

مدهش في دمويتها تقربا من الشيطان.
ولعل أمر هـــذه المنظمات لم يخرج إلى 
العلن ولم يذع صيته في العالم بأســـره، إّال 
مع قضية مقتـــل الممثلة شـــارون تيت عام 
1968 على أيدي عصابة تشـــارلز مانســـون 
الـــذي ال يزال يقضي عقوبة بالســـجن مدى 

الحياة.
الفيدرالية  المباحـــث  ملفـــات  وتحتوي 
األميركية على عشرات اآلالف من الصفحات 
التي تصـــف بدقة نشـــاط هـــذه الجماعات 

وأفكارها ونوعية أعضائها.
ويصل عدد الكتب التي تصدر في الغرب 
ســـنويا حول الظواهر والقـــوى الماورائية 
الغريبة إلى اآلالف من العناوين التي تطبع 
منها الماليين من النسخ، وتوزع على نطاق 
واســـع. وبعضها كتب خيالية، من القصص 
والروايـــات المصنوعـــة بغـــرض اإلدهاش 
والتســـلية، وجذب القراء وشدهم إلى عالم 
آخر بعيد عن عالـــم الواقع، ولكن منها كتب 
تدعي العلميـــة وتحليل الظواهـــر الخارقة 
ولفـــت أنظار قرائها إلى أهميـــة فهم دوافع 
تلك القوى المجهولة واالستجابة لمطالبها 

أو مقاومتها.
وال يتوقف األمر عنـــد الكتب والمجالت 
المتخصصـــة التي توزع علـــى أعضاء تلك 
الجماعات الســـرية النشـــيطة في مجال ما 
يسمى بـ“الروحانيات“، والمقصود االتصال 
مع األرواح والقوى المجهولة، فهناك أيضا 
العشـــرات مـــن المسلســـالت والبرامج في 
الراديـــو والتليفزيون، خاصة في المحطات 
الخاصـــة الصغيرة التي تنتشـــر انتشـــارا 
هائـــال فـــي المـــدن الصغـــرى والقـــرى في 
القارتيـــن األوروبية واألميركية، من روايات 
الرعب المشهورة عن دراكوال وفرانكنشتاين 
والرجـــل الذئب والقط األســـود إلى الذبابة 
الكبيرة القاتلة وفريدي ذي الوجه المحترق 
الشـــبيه بالبيتزا، والضباب الذي يخفي في 
طياتـــه قتلة متوحشـــين قادميـــن من تحت 

األرض.. وغير ذلك.
استمدت السينما األميركية والبريطانية 
الكثيـــر مـــن األفالم التـــي يســـمح بعرض 
معظمهـــا لمـــن هم دون السادســـة عشـــرة، 

باعتبار أنها من أفالم التسلية.
مجتمعات تعيش على الخرافة وتعشش 
الوحوش الدموية القاتلة في أدمغة أبنائها، 
وتكون جانبا كبيرا مـــن خيال الناس فيها، 
ال شـــك أنها مجتمعات تواجه أزمة من نوع 
خطير، ترتبـــط بفراغ روحي هائل يدفع إلى 
البحث عن بدائل شـــديدة التطرف، شـــديدة 
العنف. ففي مجتمع يتغنى بالعنف ويتعّيش 
عليـــه ويروج له في كل وســـائل اإلعالم، بل 
ويمارســـه في الواقع، يصبـــح من الطبيعي 
أن ينشـــأ فيه عنف مضـــاد أكثر دموية، ألنه 
ال يســـتند إلى أســـاس نفعي أو اقتصادي، 
بل إلى عقائد موغلة فـــي عدائها وازدرائها 

لإلنسان وتمجيدها لقوى أخرى شيطانية.
وربما تكون هـــذه الثقافة وراء انضمام 
أعداد متزايدة من الشباب األوروبي (األصلي 
وليس المهاجـــر)، إلى تنظيمات دموية مثل 
”داعش“ لممارســـة القتل العشوائي الذي ال 

هدف له سوى ترويع اآلمنين.

ثقافة الرعب والعنف

سارة حممد

} نجح الفنـــان المصري أشـــرف عبدالباقي 
من خـــالل تجربتيـــه األولى ”تياتـــرو مصر“ 
مع قناة الحياة المصرية، ثم ”مســـرح مصر“ 
مـــع مجموعـــة ”أم بي ســـي“ الســـعودية في 
استعادة روح المسرح المصري بدرجة أثارت 
غيرة البيت الفني للمســـرح (مســـرح الدولة)، 
فبادر المســـؤولون بحمالت لتجديد المسارح 
وتوفير الميزانيـــات المطلوبة لتقديم عروض 

تستقطب كبار النجوم.
شجعت  المســـرحية،  عبدالباقي  انتفاضة 
قنوات فضائية أخرى على دخول السباق، بعد 
نجاح عرضها أسبوعيا بشكل منقطع النظير، 
وقرر أصحاب بعض الفضائيات خوض نفس 
التجربـــة، إما بتقديم مســـارح بأســـماء هذه 
القنـــوات وإما حتى عن طريـــق برامج ”التوك 
شـــو“ التي أقحمت فقرات مســـرحية متواكبة 

مع الظاهرة.
هـــذا اإلقبـــال الفضائي على إنشـــاء فرق 
مســـرحية خاصة بـــكل قناة، طرح تســـاؤالت 
ومخـــاوف عـــن آثـــاره علـــى حركة المســـرح 
المصـــري، وتأثيره على مســـارح الدولة، وما 
إذا كان داعما لها أم منافســـا يمكن أن يقضي 

عليها.
أحمد  فتـــوح  الفنـــان 
رئيـــس البيـــت الفنـــي 
للمسرح في مصر، أكد 
أن األمـــر  لـ“العـــرب“ 
المسرح  بنوع  مرتبط 

الذي يقـــدم، فالنوع الذي يعرض بالفضائيات 
هدفـــه األساســـي الضحـــك فقـــط مـــن خالل 
مجموعـــة االسكتشـــات الكوميديـــة المقدمة، 
وهـــذا ال يقلل من قيمـــة المجهود الذي يقدمه 
القائمـــون عليـــه، ألن الكوميديا ليســـت أمرا 
سهال، لكن مسرح الدولة يختلف عن ذلك حتى 

لو كانت بعض نصوصه كوميدية.
أوضـــح فتـــوح أن الجمهـــور أصبح أكثر 
وعيا عما كان عليه في السابق، ضاربا المثل 
بمســـرحية النجم يحيى الفخرانـــي األخيرة 
”ليلة من ألف ليلة“ التـــي حققت نجاحا كبيرا 
رغـــم أنه ســـبق عرضها عـــام 1968، لكن حين 
أعيدت بنفـــس صياغتها، اجتذبـــت قطاعات 

كبيرة من الجمهور من مختلف األعمار.
ولفـــت إلى عـــدم صحة مقولـــة ”الجمهور 
والتي قـــد توحي بأنـــواع دون  عـــاوز كـــده“ 
المســـتوى مـــن الفنـــون، والدليل علـــى ذلك 
وغيره  اإلقبال على عرض ”ليلة من ألف ليلة“ 

من العروض الجادة.
حول تأثيـــر فرق الفضائيات المســـرحية 
على مســـارح الدولة، وقدرتها على المنافسة، 
ال ســـيما في مجال جذب النجـــوم، قال فتوح 
”الكثير مـــن الفنانيـــن لديهم حماســـة كبيرة 
للتعـــاون ألنهم يعرفون جيدا أن المســـرح له 
رد فعل صـــادق، وعملهم 
فيه نـــوع مـــن الخدمة 

الوطنية“.
وقـــال ”هنـــاك 
مفاوضـــات تجرى 
حاليـــا مع نجوم مثل الفنانة 
ليلـــى علوي، والفنان حســـين 
هشـــام  والمطـــرب  فهمـــي، 
للمشاركة  وآخرين،  عباس، 
في بطولة أعمال مسرحية 

على مسارح الدولة“.

مواكبة الموجة

مضمـــون  علـــى  الكوميديـــا  ســـيطرة 
العروض المســـرحية المقدمة بالفضائيات 
ربما تؤثر بشكل غير مباشر على العروض 
التـــي تقـــدم بمســـارح الدولة، كنـــوع من 
مواكبـــة ”الموجـــة“، وهو ما علـــق عليه 

يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي بقوله 
”هناك قطاع مسرحي حكومي يسمى ’المسرح 
الكوميدي‘ وظيفته الرئيســـية الكوميديا، لكن 
المســـرح القومي على ســـبيل المثال ال يمكن 
أن يقدم عروضا كوميدية، ربما يكون الضحك 
وســـيلة مكملـــة للعـــرض المقـــدم، لكنه ليس 
األساس، وعموما فكل مسرح له هدفه، لذلك ال 
خوف من أن تفرض الكوميديا ســـطوتها على 

مسارح الدولة“.
وأشـــار إســـماعيل إلى أن جميع التجارب 
المســـرحية التي تحـــاول القنـــوات تقديمها 
حاليـــا ”تقليد بعـــد نجاح أشـــرف عبدالباقي 

الذي سيبقى النموذج األفضل بينهم“.
وأضـــاف ”ال بـــد مـــن تذكير النـــاس بأن 
العروض التي يقدمها مسرح مصر تهدف إلى 
المتعة والتســـلية، وهذا جهد مشكور يحسب 
لصاحب الفكرة الفنان أشرف عبدالباقي، لكنه 
ال يغني عـــن أن هذا المســـرح ينقصه الكثير 
مما يقدم على خشـــبة مسارح الدولة من ذوق 
راق وعروض ترقى إلى المســـتوى الوجداني 
للمشـــاهد، الهـــدف منها طـــرح القضايا التي 
تهم النـــاس، وتقديم عمل تتوفـــر فيه معايير 
المســـتوى االحترافـــي، مـــع االهتمـــام بـــكل 

تفاصيل العرض المسرحي“.
وقـــال ”مســـارح الفضائيـــات ال يمكن أن 
تفسد حركة مسرح الدولة لكون الجمهور أكثر 
وعيـــا بالفروق بيـــن ما يقدم فـــي الناحيتين، 
فضال عن اتســـاع رقعة األعمال المقدمة بهذه 
المسارح واختالف متعة المشاهدة بين رؤية 
مسرح التلفزيون ومشاهدة العرض على أرض 

الواقع“.
بســـؤال مديـــر المســـرح القومـــي حـــول 
إمكانيـــة تســـجيل العروض التابعة لمســـرح 
الدولة وتســـويقها للقنـــوات الفضائية كنوع 
من زيادة المنافسة وتحقيق عوائد مادية، أكد 
لـ“العرب“ أن لديـــه خطة بالفعل لتحقيق ذلك، 
ومن المقرر أن تبدأ بمســـرحية ”ليلة من ألف 
للنجم يحيى الفخراني، حيث ســـيجري  ليلة“ 
تسجيلها تلفزيونيا، ليس من أجل الربح، لكن 

للتوثيق واألرشفة التاريخية.
العـــروض  بتســـجيل  إســـماعيل  ووعـــد 
المسرحية بعد أن تستنفد وقتها مع الجمهور، 
ألن مســـرح الدولـــة ال يهدف إلـــى الربح، مثل 
مســـارح الفضائيات التي بدأت كتجربة جادة 
وهادفة، ثم تحول األمر إلى وســـيلة للربح من 

قبل الفضائيات.
وربما تســـاهم هـــذه المنافســـة في عودة 

الجمهور إلى المسرح بكثافة، والمساعدة في 
اختيار نصوص قيمة، تعيد لهذا الفن مكانته 
التي تأثرت بحكم الظروف األمنية والتطورات 
السياسية التي مرت بها مصر بعد أحداث 25 

يناير 2011.

قلق وريبة

المخرج المســـرحي ياسر صادق الرئيس 
األســـبق لمســـرح الســـالم التابع للدولة، من 
القلـــة التـــي انتابها قلق من تجارب مســـارح 

الفضائيات.
وفســـر ذلك بقوله ”األمر يختلف إذا كانت 
التجربة مقصورة على أشرف عبدالباقي فقط، 
خاصة أن مشـــروعه كان بمثابة محاولة إلنقاذ 
مســـرح القطاع الخاص، واكتشـــاف شـــباب 
واعدين من مســـرح الدولة، وقدم تجربته التي 
تضمنـــت مســـرحية تحتـــوي علـــى مجموعة 
مـــن االسكتشـــات و“القفشـــات“، ممـــا جذب 
الفضائيات األخرى إلى الفكرة“، مشـــددا على 
أن هذا االتجاه سوف يؤثر على مسرح الدولة 

بعد أن بدأ في استعادة عافيته.
وفي اعتقاده أن القيمة الحقيقية للمسرح 
تتمثل فـــي لقاء الفنـــان والمتلقـــي، والتأثير 
اللحظي الـــذي يحدث بينهمـــا، لكن التجارب 
التـــي تقدمهـــا الفضائيات ال تصـــل إلى هذا 
التأثيـــر، بل هنـــاك الكثير من النجـــوم الكبار 
أخطأوا فـــي اإلقدام على هـــذه الخطوة، مثل 
محمد صبحي (على قناة سي بي سي) بقيمته 
المســـرحية الكبيرة، ومحمد سعد الذي قوبل 
بهجوم شديد، عندما بدأ تقديم مسرحه ”وش 

السد“.
شـــدد صادق على ضرورة تغيير سياســـة 
مسرح الدولة لضمان االستمرار في المنافسة، 
من خالل عدة خطوات، منها افتتاح دور عرض 
جديـــدة، واالهتمام بالكيف وليـــس بالكم في 
العـــروض التي يقدمها، والقيـــام بعمل دعاية 
جيدة وتســـويق أعمال مســـرح الدولة، أسوة 

بما تقوم به الفضائيات.

صابر بن عامر

} امتد العرض الموسيقي ”في قلب المتصوف“ 
والـــذي أقيم مؤخرا بدار تونس بباريس، أكثر 
من ســـاعة اســـتمتع خاللها الجمهور بصوت 
الفنانة التونســـية عبير النصـــراوي والعزف 
المتميـــز بأنامـــل مفضـــل عظـــوم، مؤســـس 
مجموعـــة حجاز للجاز، على آلة العود وعازف 
اإليقاع محمد عبدالقادر الحاج قاســـم وعازف 
البيانو الفرنسي سيباستيان ويلميز رفقة 12 

مغني كورال لمجموعة ”فاريا فويس“.
أتـــى العرض مزجا متناغما بين اإلنشـــاد 
الصوفـــي اإلســـالمي والترانيـــم المســـيحية 
وغنـــت المجموعـــة بالعربية، كمـــا أدت قطعا 
بالالتينية والفرنســـية القديمـــة تجتمع كلها 
حول التوحيد في خشـــوع كبير أبكى الفنانة 
عبير النصراوي والحضور، وصفق الجمهور 

طويال بعد العرض.
ألول مرة  وقـــدم ”فـــي قلـــب المتصـــوف“ 
ليلـــة الثالـــث من أبريـــل الجاري في نســـخة 
تجريبية أمام جمهور غفير العدد، اســـتعدادا 
لعرضـــه يوم 27 مايـــو المقبل بمعهـــد العالم 

العربي بباريس. وأشاد الحضور من مختلف 
الجنسيات بالقيمة الفنية للعرض في انتظار 

تقديمه على المسارح التونسية والعربية.
”فـــي قلـــب المتصوف“ عـــن فكـــرة لعبير 
النصراوي وتنفيذ موســـيقي لمفضل عظوم، 
اســـتمدت مقطوعاتهـــا الغنائية مـــن التراث 
الصوفي اإلسالمي، حيث أتت من معين الغناء 
الصوفي للمغرب العربي واليمن ومصر وبالد 
الشـــام، إضافة إلى التـــراث التركي الذي أدت 
منه عبير مقطوعة باللغة التركية وعربت نص 

مقطوعة أخرى.
اختارت عبير النصراوي أن يكون العرض 
غنائيا باألســـاس، وهذا ما يفســـر قلة اآلالت 
التي انحصرت في العود وهو سيد الموسيقى 
العربيـــة والبيانـــو وهـــو ســـيد الموســـيقى 

الغربية، إضافة إلى اإليقاع.
وتقـــول عبيـــر النصـــراوي عـــن العرض 
”يحمـــل نفســـا ثالثيـــا لـــي ولمفضـــل عظوم 
وأغاثي بيوليز (المشـــرفة على الكورال)، فهو 
لـــه مكانة عاطفيـــة خاصة عندنـــا، ألننا وفي 
ضوء األحداث الراهنة اجتمعنا حول رســـائل 

السالم، وما ’في قلب المتصوف‘ من محبة“.

عبيـــر  التونســـية  الفنانـــة  وتعيـــش 
النصـــراوي فـــي فرنســـا، وتقـــّدم البرامج 
وتعتبر  الثقافية على إذاعـــة ”مونتي كارلو“ 

أحـــد أهـــم األصـــوات العربية على الســـاحة 
التونسية والعربية في فرنسا وأوروبا.

احترفـــت النصـــراوي الغنـــاء فـــي عـــام 
1994 وكان لهـــا العديـــد من المشـــاركات في 
المهرجانات العربية، وأصدرت ألبوما غنائيا 
بعنوان ”هايمة“ (تائهة)، وهو من إنتاج معهد 
العالـــم العربي بباريـــس، ويتضمن 11 أغنية 
باللهجة التونســـية مـــن بينهـــا أغنيتان من 

التراث التونسي ”غربة“ و“فرخ الحمام“.
شاركت عبير في 2015 في حفل غنائي على 
مســـرح أولمبيا في باريس تحت عنوان ”ألننا 
نحـــّب تونس“ وقدمت حب الوطن برقي أجمع 

عليه الكثيرون.
وبدأ عازف العود التونسي مفضل عظوم 
دراســـته الموســـيقية مع العود في سن الـ12، 
والتحـــق بأكاديمية الموســـيقى فـــي تونس 
حيث تعلم الموســـيقى الشـــرقية والتونسية، 
ثم انضم إلى أوركســـترا موســـيقى الشـــباب 
واألوركســـترا الوطنية للشباب، كما شارك مع 
العديد مـــن الفرق كعازف منفـــرد مع عدد من 
تيرمونيا  ككريســـتين  العالميات  المطربـــات 
والتونسية غالية بن علي، والذي أثمر تعاونه 

معها المشروع الغنائي ”روميو وليلى“.

[ متعة وتسلية ال ترقيان إلى المستوى الوجداني للمشاهد
مسارح الفضائيات تهدد مستقبل مسرح الدولة في مصر

عبير النصراوي تغني الصوفية للعرب والغرب في باريس

منذ انطالق جتربة ”تياترو مصر“ عام 2013 مببادرة من جنم الكوميديا أشرف عبدالباقي، 
جرت الكثير من الدماء في عروق املسرح املصري، التي كانت قد وصلت مرحلة ميؤوسا 

منها في السنوات األخيرة، خاصة في املسارح التابعة للدولة.

الكوميديا تفرض سطوتها  منافسة تعيد الجمهور إلى المسرح

طرحت املطربة الكويتية شـــمس أحدث أغنياتها بعنوان {سند ظهري}، وذلك عبر 
موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واألغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي 

صابر، وتوزيع محب الراوي، ومن إخراج املخرج فادي حداد.

قرر املمثل األميركي جوني ديب املشـــاركة في حفل غنائي ضخم في رومانيا، وذلك 
ضمن فرقة الروك {ذا هوليوود فامبايرز}، مع أليس كوبر وجو بيري، على مسرح {روم 

إكسبو}، بالعاصمة بوخارست يوم 6 يونيو القادم.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

ياسر صادق:
 مســـرح الدولـــة يحتاج إلـــى تغيير 
فـــي السياســـات حتى يســـتمر في 

المنافسة

b

انتظم األحد 3 أبريل 2016 بدار تونس بالعاصمة الفرنسية باريس، العرض ما قبل األول 
لـ“فــــــي قلب املتصوف“ للفنانة التونســــــية عبير النصراوي وعازف العود التونســــــي املقيم 

ببلجيكا مفضل عظوم رفقة املجموعة املوسيقية املصاحبة لهما، وكورال ”فاريا فويس“.

ر ا ع
هـــذا اإلقبـــال الفضائي على إنشـــاء فرق 
مســـرحية خاصة بـــكل قناة، طرح تســـاؤالت 
ومخـــاوف عـــن آثـــاره علـــى حركة المســـرح 
المصـــري، وتأثيره على مســـارح الدولة، وما 
إذا كان داعما لها أم منافســـا يمكن أن يقضي 

عليها.
أحمد  فتـــوح  الفنـــان 
رئيـــس البيـــت الفنـــي
للمسرح في مصر، أكد 
أن األمـــر  لـ“العـــرب“
المسرح  بنوع  مرتبط 

د ج ا روض ا ن
حول تأثيـــر فرق الفضائيات ا
على مســـارح الدولة، وقدرتها على
ال ســـيما في مجال جذب النجـــوم
”الكثير مـــن الفنانيـــن لديهم حما
للتعـــاون ألنهم يعرفون جيدا أن ال
رد فعل صـــاد
فيه نـــوع م

الوطنية“.
وقـــ
مفاوض
حاليـــا مع نجوم
ليلـــى علوي، والفنا
والمطـــر فهمـــي، 
وآخرين عباس، 
في بطولة أعما
على مسارح الد

مواكبة الموجة

علـــى الكوميديـــا  ســـيطرة 
العروض المســـرحية المقدمة ب
ربما تؤثر بشكل غير مباشر على
التـــي تقـــدم بمســـارح الدولة،
”الموجـــة“، وهو ما مواكبـــة

يسمى بـ
مع األرو
العشـــرا
الراديـــو
الخاصـــ
هائـــال ف
القارتيـــ
الرعب ال
والرجـــل
الكبيرة 
الشـــبيه
طياتـــه

األرض..
استم
الكثيـــر
معظمهــ
باعتبار
مجتم
الوحوش
وتكون ج
ال شـــك
خطير، ت
البحث ع
العنف. ف
عليـــه و
ويمارسـ
أن ينشـــ
يســـتن ال
بل إلى ع
لإلنسان
وربم
أعداد مت
وليس ال
”داعش“
هدف له

دف إلـــى الربح، مثل
 بدأت كتجربة جادة
ى وســـيلة للربح من

المنافســـة في عودة

من خالل عدة خطوات، منها افتتاح دور عرض 
جديـــدة، واالهتمام بالكيف وليـــس بالكم في 
يقدمها، والقيـــام بعمل دعاية  العـــروض التي
جيدة وتســـويق أعمال مســـرح الدولة، أسوة 

بما تقوم به الفضائيات.

عبيـــر  لتونســـية 
، وتقـــّدم البرامج 
وتعتبر  نتي كارلو“
عربية على الســـاحة

رنسا وأوروبا.
ي الغنـــاء فـــي عـــام
من المشـــاركات في
صدرت ألبوما غنائيا
وهو من إنتاج معهد
، ويتضمن 11 أغنية
بينهـــا أغنيتان من

و“فرخ الحمام“.
 في حفل غنائي على
”ألننا ”س تحت عنوان
ب الوطن برقي أجمع

ونسي مفضل عظوم
 العود في سن الـ12،
ســـيقى فـــي تونس
شـــرقية والتونسية،
موســـيقى الشـــباب
شباب، كما شارك مع
 منفـــرد مع عدد من
تيرمونيا كريســـتين 
 والذي أثمر تعاونه

روميو وليلى“.
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فولكس فاغن تعتزم ســـحب حوالي ٩١ ألف ســـيارة من طراز {باسات} من السوق، نتيجة وجود 
خلل فني قد يؤدي إلى اشتعالها.

بطاقة {ســـيم} املثبتة بشكل دائم بالسيارات الفارهة تتمتع بفضلها السيارة بالقدرة على 
االتصال بمركز الصيانة، فضال عن نقلها بيانات تقنية تشمل حتى عدد الركاب.

} برلــني - يشهد العالم طفرة تقنية في مجال 
االتصـــاالت، بلغت ذروتها فـــي قطاع صناعة 
الســـيارات، حيث أصبح بإمكان الســـيارة أن 
تتصل مبركـــز الصيانة من تلقاء نفســـها في 
حال أصيبت بعطب ما، ”ألو! مركز الصيانة… 

أنا السيارة“.
وبفضـــل هذا التطـــور التقني فـــي مجال 
االتصاالت، ســـيطرت البيانـــات على اجلانب 
الغالـــب فـــي مراكـــز الصيانة، وحلـــت أكواد 
األعطـــال محل عصـــا قياس مســـتوى الزيت، 

وأجهزة القياس األخرى.
وصـــار التعامل مع الســـيارات عبر جملة 
من التقنيات عند إجـــراء الفحوص الروتينية 
لهـــا، كأن تتم قراءة تشـــخيص الســـيارة عبر 
واجهة بيانات قياسية من األمور العادية، في 
الوقت الراهن، علما وأن العديد من السيارات 
تقـــدم ذلك من خالل بطاقة ”ســـيم“ مثبتة بها 
بشـــكل دائم، تتمتع بفضلها السيارة بالقدرة 
على االتصال عبـــر االتصاالت اجلوالة مبركز 
الصيانـــة، باإلضافة إلى نقلهـــا بيانات تقنية 
متتد حتى إلى عدد الركاب، التي مت تسجيلها 
عبر مستشعرات الوسائد الهوائية عند وقوع 

حادث ما.
ورغم أن نظام تدفق البيانات األوتوماتيكي 
سيكون ســـاري املفعول بداية من 2018 ضمن 
نظام االســـتغاثة ”إي كـــول“، إال أن نيكوالس 
غولفيتســـر، رئيس شـــعبة التليماتيك بشركة 
فودافـــون، أوضح أنه يشـــترط للتمتع بجميع 
هـــذه التطبيقات احلصول علـــى موافقة مالك 
السيارة على إرســـال أو تلقي بيانات سيارته 

عبر بطاقات سيم.
وإذا متت هذه املوافقة ميكن أن يتم إنشاء 

تبـــادل للمعلومـــات بني الســـيارة مـــن جهة، 
والشـــركة املصنعة ومركز الصيانة من اجلهة 
األخرى، وعلى ســـبيل املثال تقوم شـــركة بي 
أم دبليو بإرســـال حتديثات نظام املالحة عبر 
بطاقة سيم. وعلى العكس من ذلك، ميكن ملراكز 

الصيانة أن تتلقى أكواد األعطال بالسيارة.
 وأوضـــح غولفيتســـر أن بعـــض أكـــواد 
األعطـــال، التي لهـــا األولوية، تقوم الســـيارة 
بإبالغ مركز اخلدمة بها بشكل تلقائي، والذي 
بـــدوره يتصل بالعميل لتحديـــد موعد إلجراء 

خدمة الصيانة.

وأشـــار جوزيف شلوســـماخر من شـــركة 
أودي األملانية، إلى أنه مع حتديد املوعد ميكن 
للعميل معرفة قطع الغيار املطلوبة والتخطيط 
املسبق وبشـــكل جيد ألعمال الصيانة ومعرفة 
تقديـــرات أكثر دقة لتكاليف الصيانة عبر هذه 

املكاملة الهاتفية.
ومـــن جانبه، أوضح أولريش كوســـتر من 
االحتاد األملاني لصناعة الســـيارات، أن أعمال 
الصيانة لن تتغير بشكل كبير، على العكس من 
املعدات وأجهزة اخلدمة، والتي ستشهد تطورا 
مستمرا، حيث ستتمكن أنظمة ”امليكاترونيك“ 

في مراكز الصيانة مســـتقبال من إجناز املزيد 
مـــن املهام عن طريق ما يعـــرف بالصيانة عن 
بعـــد. ويتمثل الهدف مـــن وراء ذلك في توفير 

املزيد من الوقت لسائق السيارة.
وأشار يوهانس بوس، من نادي السيارات 
األملاني أي دي أي ســـي، إلـــى أن اإلصالحات 
ميكن أن يتم إجراؤها حســـب احلاجة بدال من 
املواعيـــد الثابتة للصيانة، والذي من شـــأنه 

خفض تكاليف الصيانة واإلصالحات.
وال يوجـــد حتـــى اآلن منصـــة تليماتيـــك 
موحـــدة، وهو الســـبب في أن معظم شـــركات 
السيارات ال تزال تعتمد على شبكات مراكزها 
اخلاصة، وهو ما دعا نادي السيارات األملاني 
واالحتـــاد األملانـــي لصناعة الســـيارات، إلى 

املطالبة بتدشني منصة قياسية موحدة.
وحذر بـــوس من أن ســـيطرة جهة واحدة 
مثل شركة الســـيارات على واجهة التليماتيك 
ستحرم املستهلك من فرص االختيار، كما يرى 
كوستر أنه سيلزم على العميل عندئذ أن يقرر 
منـــح أي من مزودي اخلدمة حق الوصول إلى 

سيارته.
وتتضمـــن باقـــة التجهيـــزات القياســـية 
مبوديالت الفئات الفارهة واملتوســـطة بطاقة 
ســـيم مثبتة، حيث توفر لقائد السيارة العديد 
من املعلومات بدءا من بيانات املوقع عن طريق 
التطبيقات مرورا بزر مركز الصيانة ووصوال 

إلى نقطة الوصول إلى اإلنترنت. 
ويـــرى نادي الســـيارات األملانـــي أن طرح 
نظـــام االســـتغاثة ”إي كول“ خـــالل عام 2018 
ســـيزيد عدد بطاقات ســـيم مرة أخرى بشكل 
واضـــح، ومن ثـــم ســـيزداد انتشـــار خدمات 

التليماتيك.

مصنعو السيارات يسددون كلفة المنافسة أوال بأول
[ فولكس فاغن تواجه المشكلة تلو األخرى [ وسائد هوائية تعرض الركاب للخطر بدل حمايتهم

ألو! مركز الصيانة… أنا السيارة

} واشــنطن - يبدو أن مجموعة فولكس فاغن 
األملانيـــة لن تتوقف عـــن دفع ثمـــن أخطائها 
بعد، ففـــي الوقت الذي ما زالت تعاني فيه من 
مخلفات فضيحة الغـــش في نتائج اختبارات 
معدالت العوادم في املاليني من سياراتها التي 
تعمل مبحرك ديزل، منيت مبشـــكلة جديدة قد 
تتسبب في خسائر فادحة على الطرقات إن لم 

تعجل بسحب عدد من سياراتها.
يذكـــر أن إدارة الســـالمة املرورية والطرق 
الســـريعة األميركية أعلنـــت اجلمعة املاضي، 
اعتزام الشركة ســـحب حوالي 91 ألف سيارة 
”باســـات“ من الواليات املتحدة، نتيجة وجود 

خلل فني قد يؤدي إلى اشتعالها.
ســـيارات  االســـتدعاء  عمليـــات  وتشـــمل 
باســـات املنتجة حتديدا خالل الفترة من 2012 

إلـــى 2014 واملزودة مبحرك ديـــزل طراز ”تي.
دي.آي“، وهو من احملـــركات التي تورطت في 

فضيحة التالعب مبعدالت العوادم.
إلـــى  إرســـالها  مت  مســـتندات  وبحســـب 
سلطات النقل األميركية في 24 مارس املاضي، 
فـــإن اخللـــل الفني يـــؤدي إلى ارتفـــاع درجة 
حـــرارة توصيالت الكهرباء مما يزيد من خطر 

اشتعال النيران في احملرك.
ومازالت فولكس فاغن تواجه مهمة شـــاقة 
لســـحب مئات اآلالف مـــن ســـياراتها املزودة 
ببرنامج الكمبيوتر الذي ســـقط في اختبارات 

العوادم، بهدف إزالته.
يذكر أن فضيحة التالعب املعروفة باســـم 
شملت حوالي 11 مليون  فضيحة ”ديزل غيت“ 
موديل مـــن فولكس فاغن فـــي مختلف أنحاء 
العالم، مخلفة للمجموعـــة األملانية املئات من 
الدعـــاوى املدنيـــة املطالبـــة بتعويضـــات عن 
الفضيحـــة. ويضـــاف إلى كل ذلك مـــا فجرته 
أن  أعلنـــت  حـــني  املروريـــة،  الســـالمة  إدارة 
مجموعـــة فولكس فاغن األملانية ستســـتدعي 
أحد طرز ســـياراتها الكهربائية بسبب وجود 
مشـــكلة ميكن أن تؤدي إلى توقف احملرك عن 

العمل بشكل مفاجئ.
وأكدت فولكس فاغن أن املشـــكلة توجد في 
5561 سيارة كهربائية من طراز ”غولف“، لكنها 
تعتـــزم اســـتدعاء كل طرز غولـــف الكهربائية 
املصنوعـــة في أملانيـــا خـــالل 2015 والتي مت 

بيعها في الواليات املتحدة.
وكانـــت شـــركتا فولكـــس فاغـــن وبورش 
أصدرتـــا في وقـــت ســـابق، أمرا باســـتعادة 

حوالي 800 ألف سيارة، بسبب احتمال وجود 
عيب في مجموعة الدواسة.

وأفادت الشركتان أن قرار االستدعاء يأتي 
بســـبب عيب فني فـــي ”قفل أمـــان مبجموعة 
الدواســـات“، وأكدتـــا أنه ”مت التعـــرف على 
املشـــكلة أثنـــاء االختبـــارات الداخليـــة ومت 

تصحيحها في اإلنتاج اجلاري حاليا“.
تعاني  األملاني  الصانـــع  مع 

اليابانيـــة  تاكاتـــا  شـــركة 
لصناعة الوســـائد الهوائية 
للســـيارات، انخفاضـــا غير 
األسهم،  ســـعر  في  مسبوق 
ويعود ذلك إلى قيام الشركة 
للسيارات  استدعاء  بحملة 

بالوســـائد  املـــزودة 
إلصـــالح  الهوائيـــة 

العيوب الفنية بها.
وقد شـــملت عمليات 

 287.5 حوالي  االســـتدعاء 
مليون ســـيارة إلصالح العيب املوجود 

في الوســـائد التي حتتوي على مادة ”نترات 
األمونيا“، وهي املادة التي يعتقد أنها ســـبب 
انفجار الوسادة الهوائية أثناء انتفاخها مما 
يؤدي إلـــى تطاير شـــظايا معدنية قد تصيب 

الركاب.
وسحبت كل من شـــركتي هوندا وتويوتا 
اليابانيتـــني ثقتهـــا مـــن تاكاتـــا مـــن خـــالل 
تعهدهما بعدم استخدام وسائدها في طرزها 
اجلديـــدة، فضال على أنهـــا تواجه في الوقت 
احلالي غرامة من جانب الســـلطات األميركية 
بقيمة 70 مليـــون دوالر، باإلضافة إلى العديد 

من دعاوى التعويضات.
واجلدير بالذكر، أن تاكاتا وشركات إنتاج 
السيارات واألجهزة الرقابية األميركية مازالت 
حتـــاول حتديـــد الســـبب احلقيقـــي النفجار 
الوسائد، كما لم يتضح كيف ستتقاسم تاكاتا 

تكاليف عملية االســـتدعاء مع شركات صناعة 
السيارات.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة ”هوندا“ 
عـــن ســـحب 160 ألـــف ســـيارة من األســـواق 
اليابانية، بســـبب وجود خلل بخزان الوقود، 
إلى جانب عيب باجلزء الذي يتحكم في التيار 
الكهربائي بالســـيارة. وأوضحت الشركة أنه 
لـــم يتم تســـجيل وقوع إصابـــات نتيجة هذه 
العيوب، إال أنه مت اإلبالغ عن اندالع 6 حرائق 
لها صلة بالعيب املوجود باجلزء الذي يتحكم 
في التيـــار الكهربائي بالســـيارة، إلى جانب 
وقوع حادثي تصادم بســـبب خلـــل في خزان 

الوقود.
شـــركات الســـيارات األميركية لم تنج من 
اإلخالالت الفنية التي تخلفها ســـرعة اللحاق 

بسباق املنافســـة، فقد سحبت شركة ”تيسال“ 
أواخـــر العـــام املاضـــي ما يقرب مـــن 90 ألف 
ســـيارة من موديل ”اس“ بسبب وجود عيوب 
فنيـــة، وذلـــك بعد تعـــرض إحدى ســـياراتها 

حلادث. 
وأبدى عدد من مســـتخدمي سيارة النوس 
التابعة لشركة شيفروليه تذمرهم من الضعف 
الواضح في اخلامات املســـتخدمة، وهو ما قد 
يـــؤدي بعد فترة قصيرة إلـــى تلفها، وبالتالي 
احلاجة إلـــى تغييرها. كمـــا أوضح هؤالء أن 
موديـــل النـــوس يعانـــي العديد مـــن العيوب 
في األبـــواب والتابلوه وغيرهمـــا من األماكن 
التـــي تســـتخدم فيهـــا اخلامـــات اجللدية أو 
البالســـتيكية، وأجمعـــوا علـــى أن الســـيارة 

تستهلك كميات كبيرة من الوقود.

الشركات املصنعة للسيارات تتنافس بقوة الكتساح السوق بأحدث املوديالت واالبتكارات 
التي من شــــــأنها إحداث قفزة هائلة في املبيعات، إال أن هذه املنافســــــة انقلبت إلى وبال 
بســــــبب كثرة العيوب الفنية في التصنيع، ما دفع ببعضها لســــــحب بعض الطرز لتالفي 

حدوث أضرار جسام وصلت حد اشتعال النيران في بعض املوديالت أثناء اشتغالها.

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk بطاقة سيم بدل السائق

ألف سيارة، بسبب احتمال وجود 
جموعة الدواسة.

 الشركتان أن قرار االستدعاء يأتي
”قفل أمـــان مبجموعة  فـــي ب فني
التعـــرف على  ت“، وأكدتـــا أنه ”مت
ثنـــاء االختبـــارات الداخليـــة ومت

اإلنتاج اجلاري حاليا“.  في
تعاني األملاني صانـــع 
اليابانيـــة كاتـــا 
وســـائد الهوائية 
ت، انخفاضـــا غير 
األسهم، ســـعر  ي
إلى قيام الشركة 
للسيارات تدعاء 

بالوســـائد 
إلصـــالح

نية بها.
ــملت عمليات 

287.5 حوالي ء 
يارة إلصالح العيب املوجود 

◄ شركة مانسوري تطلق موديلها 
المعدل من سيارة فيراري  جي تي 
بي 488 السوبر والتي تحمل اسم 

اكس اكس 4 سيراكوزا. وتتألق 
جوانب السيارة بعتبات جانبية، 

وجسم المرايا المصنوع من ألياف 
الكربون، فضال عن مقصورة 

بتصميم جديد لوحدة التحكم 
في الكونسول األوسط، مع مقود 

رياضي مكسو بالجلد وألياف 
الكربون.

◄ بي أم دبليو تكشف النقاب عن 
سيارتها أم2 الجديدة المخصصة 

للسالمة، وقد تم تصميمها 
بمواصفات أمنية وحلول حماية 

إلزامية حصرية خاصة بها، حيث 
بادر المهندسون إلى تجهيزها 

بقطع غيار مكثفة من بي أم دبليو أم 
برفورمنس، مما أعطها مظهرا أنيقا 

وتصميما ديناميكيا خفيفا.

◄ بورش تعرض التفاصيل 
الخارجية والداخلية لسيارتها 

الجديدة ”إي ميشن“، عبر لقطات 
فيديو. وأوضحت الشركة األلمانية 
أن هذا الموديل سيكون أول سيارة 

رياضية كهربائية بتكنولوجيا 
ثالثية األبعاد.

جديد السيارات

مليون سيارة تسحبها 
تاكاتـــا إلصـــالح عيب 

في الوسائد
 287.5 



}  باريس- يســــتمر اإلنترنت في كسب املزيد 
من اجلمهــــور على حســــاب التلفزيون، الذي 
يعتبر أهم مصدر لألخبار واملنوعات والترفيه 

بني مختلف وسائل اإلعالم التقليدية.
وشــــهد العــــام 2015 تراجعــــا إضافيا في 
الوقــــت الذي يخصصــــه املشــــاهدون ملتابعة 
قنوات التلفزيون بشــــكل مباشــــر، خصوصا 
من جانب الشباب الذين يقبلون بشكل متزايد 
على أشــــكال أخرى من املتابعــــة التلفزيونية، 
بحســــب دراســــة حديثة نشــــرت نتائجها في 

فرنسا وتناولت 88 بلدا.
وأظهرت هــــذه الدراســــة ملجموعة ”يورو 
أن الوقت الذي قضاه املشــــاهدون في  داتــــا“ 
متابعة التلفزيون بشكل مباشر العام املاضي 
في العالم، تراجع في املعدل إلى ثالث ساعات 
و14 دقيقــــة يوميــــا بــــدل ثالث ســــاعات و17 
دقيقــــة. وهذا التوجه يبدو أكثر وضوحا لدى 
فئــــة الشــــباب، إذ تراجع املعــــدل اليومي إلى 
ساعتني وأربع دقائق بعد أن كان ساعتني و14 

دقيقة في العــــام 2014. هــــذا التراجع الناجم 
بشــــكل رئيسي عن املنافسة املتزايدة خلدمات 
اإلنترنــــت، يخفي فوارق كبيــــرة بني املناطق، 
إذ ســــجلت زيــــادة ملحوظة في معــــدل فترات 
مشــــاهدة التلفزيون بشكل مباشر في أفريقيا 
خصوصــــا، أما املدة املســــجلة فــــي الواليات 
املتحدة (أربع ســــاعات و29 دقيقــــة) فال تزال 
تــــوازي ما يقرب من ضعف تلك املســــجلة في 
آســــيا (ســــاعتان و32 دقيقة) في مقابل ثالث 

ساعات و55 دقيقة في أوروبا.
وبّينــــت الدراســــة بشــــكل خــــاص زيادة 
كبيــــرة في معدل الوقت الذي تتم متضيته في 
مشاهدة البرامج عبر اإلنترنت. ففي الواليات 
املتحــــدة، يســــتحوذ التلفزيون املباشــــر على 
47 باملئة من الوقت الذي ميضيه املشــــاهدون 
في مشــــاهدة البرامج التلفزيونية التي يزداد 
عــــدد متابعيها عبر اإلنترنــــت في وقت الحق 

لعرضها األول.
وتختلــــف الوتيــــرة فــــي هذا الشــــأن بني 

جميع البلدان، ففي كندا مثال شاهد 60 باملئة 
من الشــــبان البالغني التلفزيون عبر اإلنترنت 
خــــالل الشــــهر املاضــــي، في حــــني اقتصرت 

النسبة في فرنسا على 6 باملئة.
وجمعــــت العام املاضــــي فعاليــــات رأس 
الســــنة الصينية التي بثتها قناة ”ســــي سي 
151 مليون مشــــاهد، لتصبح بالتالي  تي في“ 
البرنامج األكثر مشــــاهدة فــــي العالم. أما في 
الواليات املتحدة، فال يزال حفل توزيع جوائز 
أوســــكار يســــجل أكبر عدد من املشاهدين كل 

سنة.
ويؤكــــد اخلبيــــر ســــول بيرمــــان واحمللل 
بقطــــاع اســــتراتيجيات اإلعــــالم واملنوعــــات 
العامليــــة أن ”اإلنترنت أصبح   “IBM” بشــــركة
ميثــــل املصــــدر األول للخدمــــات واملنوعــــات 

للمستهلكني عبر العالم“.
ولذلــــك فــــإن أعــــداد املســــتهلكني لبعض 
خدمات الشبكة العنكبوتية في تزايد مستمر. 
حيــــث تبــــني أن 23 باملئة من الذين شــــملتهم 

الدراســــة مشــــتركون فــــي موقع يقــــدم خدمة 
حتميل املنوعات الفنية.

ويضيف بيرمــــان أنه ”نظرا لتنامي تأثير 
األفــــراد واجلماعات يتعني علــــى الصناعة أن 
حتقق النمو املناســــب في املجال التقني، كي 
تقدم اخلدمة اإلعالنيــــة التي اختار املتصفح 

مشاهدتها.
وذلك باإلضافة إلى اخلدمات املختلفة التي 
يتم حتديدها من خالل تصويت املســــتخدمني 

على االنترنت“.

فاطمة الزهراء كريم اهللا

} الرباط - شــــكلت القضايا اخلالفية العالقة 
مبلفــــات الصحافــــة واإلعالم املغربــــي، نقطة 
االنطالق في فكرة إنشاء ”جمعية الصحافيني 
الدوليني باملغــــرب“، أول هيئــــة وطنية تضم 
مراسلني لوسائل اإلعالم األجنبية في املغرب، 
تعمــــل بإمكانــــات ذاتية وتشــــكل شــــبكة من 

العالقات مع املؤسسات اإلعالمية في البالد.
وأكــــد جــــالل املخفــــي، رئيــــس جمعيــــة 
الصحافيني الدوليني باملغرب لـ“العرب“، ”أن 
فكرة تأسيس إطار الصحافيات والصحافيني 
الذين ميثلون مؤسســــات إعالمية أجنبية في 
املغرب، جــــاءت كقيمة إضافية نوعا ما، حيث 
لــــم تتبلور الفكرة ســــابقا وتخــــرج إلى أرض 
الواقــــع العتبــــارات موضوعيــــة، ثــــم عــــادت 
الفكرة إلى الظهور من جديد قبل أشــــهر حيث 
أبــــدى الكثيــــر مــــن الصحافيــــني حماســــهم 
لتأســــيس إطار جمعوي يعكس انشــــغاالتهم 

وانتظاراتهم“.
ونظمت اجلمعيــــة أول اجتماع لها بداية 
األســــبوع احلالي في الربــــاط، احتضنه مقر 
النقابة الوطنيــــة للصحافــــة املغربية، معلنة 
أنها ســــتترافع للدفــــاع عن احلقــــوق املهنية 
واألساســــية للصحافيني املمثلني ملؤسســــات 
إعالميــــة أجنبية في املغرب، وســــتقوم بدور 
الوســــاطة إليجاد حل لبعض امللفات العالقة، 
إضافــــة إلــــى رصد وتتبع  كل مــــا يطالهم من 

خروقات ومشاكل.
وأوضــــح املخفــــي أن ”مــــن أهــــم أهداف 

تأســــيس هذه اجلمعية هــــو التضامن املهني 
ومساعدة الصحافيني اجلدد الذين يلتحقون 
كل ســــنة للعمل في املغرب لصالح مؤسسات 
إعالميــــة أجنبيــــة، وتقوية قدراتهــــم املهنية 
واملساهمة في تطوير النقاش العمومي حول 

حرية الصحافة“.
 وتعمــــل اجلمعيــــة علــــى عقد شــــراكات 
واتفاقيــــات مــــع مؤسســــات حكوميــــة وغير 
حكوميــــة داخل املغــــرب وخارجــــه، من أجل 
تأطيــــر أعضائها وتطوير قدراتهم ومعارفهم، 
باإلضافــــة إلى املســــاهمة في إغنــــاء النقاش 

العمومي في مجال اإلعالم والتواصل.
واعتبــــر رئيــــس اجلمعية، أن الدســــتور 
املغربــــي والقوانــــني املطروحــــة للنقاش من 
أجل الرقي باملمارســــة اإلعالمية، يؤكدان على 
دور املجتمع املدني فــــي احلياة العامة ودور 
الصحافــــة  احلــــرة  فــــي الدميقراطية بصفة 
عامة. وقال، ”نتمنى أن تشــــكل هــــذه البادرة 
إضافة نوعية لإلعالميني واملراســــلني للمنابر 

األجنبية“.
وأضــــاف أن اللجنــــة التحضيرية بفضل 
تواصلهــــا الدائــــم وتشــــبثها بالفكــــرة فــــي 
إطار مناقشــــة القانون األساســــي والرهانات 
املطروحة، اســــتطاعت إخراج الفكرة إلى حيز 
الوجود حسبما ينص عليه القانون املغربي، 
وســــتقوم بتطبيــــق برنامــــج عمــــل يصوغه 
املكتــــب التنفيــــذي الــــذي يضــــم عــــددا مــــن 

الكفاءات“.
املراســــلني  عــــددا من  اجلمعيــــة  وتضــــم 
لصالــــح  يعملــــون  الذيــــن  والصحافيــــني 
املغــــرب. فــــي  األجنبيــــة  اإلعــــالم  وســــائل 
 وانتخبــــت اجلمعيــــة جالل املخفي مراســــل 
وكالة فرانس برس رئيســــا لها، ويونس آيت 
ياســــني نائبا له، باإلضافة إلــــى كل من أحمد 
مدياني، ياسر اخللفي، إسماعيل عزام، محمد 
الطاهري، عبداملنعم العمراني، أنس رضوان، 

عبدالصمــــد بنعبــــاد، أعضــــاء فــــي مكتبهــــا 
التنفيذي.

ورأى أنس رضوان مراسل قناة فرانس 24 
في املغرب وعضو في اجلمعية في تصريحات 
أنها ”خطوة موفقة وإشارة  خاصة لـ“العرب“ 
إيجابية بحيث يظل الترافع من أجل  الترافع، 
وحتســــني أوضــــاع الصحافيــــني املعتمديــــن 
علــــى الذين يــــدور نطاق عملهم فــــي املغرب، 
من األمور التي تشــــتغل بــــال كل الصحافيني 

املعتمدين ملنابر أجنبية“.
وأضاف رضــــوان ”نطمح مــــن خالل هذه 
املبــــادرة األولى مــــن نوعها فــــي املغرب إلى 
املساهمة في النقاشات العمومية بخصوص 
ومهنيتهــــا. حريتهــــا  وتعزيــــز  الصحافــــة 

وأشار إلى سعي الصحافيني إلشراك املجتمع 
املدنــــي مببادراتهــــم قائــــال: ”كلنــــا على علم 
بالعالقة اجلدلية بني املجتمع املدني ووسائل 
اإلعــــالم، حيث يتبادل االثنــــان التأثير في ما 
بينهما. لذلك نحن نريد أن جنعل من املجتمع 

املدنــــي عنصــــرا مؤثــــرا فــــي خدمة وســــائل 
اإلعالم والصحافيــــني، وأداة للمراقبة والنقد 
واالستقصاء، وقوة تضمن التوازن داخل اآللة 
السياســــية في املجتمع، من أجل إنتاج وعي 

جماعي بإعالمه وإعالمييه“.
وأكــــد مراســــل القناة الفرنســــية، على أن 
الفكرة تطمح باألســــاس إلى ضــــرورة إنتاج 
إعالم قــــوي وفعال يتطــــور ويزدهر في مناخ 
مــــن الدميقراطيــــة واحلرية والــــرأي والرأي 
اآلخر، في ظل وجود القوى املضادة والفاعلة 
في املجتمــــع تراقب وتنتقــــد وتعمل من أجل 
مشاركة اجلميع في حتقيق املساواة والعدالة 
وفي جعل كل فرد في املجتمع مسؤوال وواعيا 

وحرا.
يذكر أن الدســــتور املغربي يفســــح املجال 
إلنشــــاء جمعيات ومنظمات صحافية مستقلة 
الصحافيــــني  حقــــوق  عــــن  بالدفــــاع  تعنــــى 
ومصاحلهــــم، وينص الفصل 28 من دســــتور 
2011 اجلديــــد للمملكــــة علــــى تنظيــــم قطاع 

الصحافــــة بكيفيــــة مســــتقلة، علــــى أســــس 
دميقراطية، ويؤكد علــــى أن ”حرية الصحافة 
مضمونــــة، وال ميكن تقييدها بأي شــــكل من 
أشــــكال، وللجميع احلق في التعبير، ونشــــر 
األخبار واألفــــكار واآلراء بكل حرية ومن غير 

قيد.
كما يحث دســــتور اململكــــة على احلق في 
احلصول على املعلومة مــــن مصادرها، وذلك 
في إطار احترام القيم احلضارية األساســــية 
لقوانني اململكــــة واحترام التعدديــــة اللغوية 
والســــيدية للمجتمع  والسياســــية  والثقافية 

املغربي.
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ميديا

حماس صحافي لرصد خروقات المهنة

ــــــر جمعية الصحافيني الدوليني باملغــــــرب أول هيئة وطنية من نوعهــــــا، انطلقت فكرة  تعتب
إنشائها من حاجة مراسلي وسائل اإلعالم األجنبية ملن ميثلهم ويدافع عن حقوقهم املهنية 
واألساسية، واستطاعت هذه الفكرة أن تلقى رواجا وتصل إلى حّيز الوجود عبر برنامج 

عمل يصوغه املكتب التنفيذي وفق القانون املغربي. 

اإلنترنت يواصل خطف جمهور التلفزيون

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد عادل الطريفي وزير الثقافة 
واإلعالم السعودي، أهمية االرتقاء 

بعمل هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
والبرامج التي تنتجها في ظل الدعم 
املقدم لقطاعات الوزارة كافة، ومتنى 

خالل ترؤسه االجتماع التاسع 
ملجلس إدارة هيئة اإلذاعة والتلفزيون 

مطلع هذا األسبوع في الرياض، أن 
ُتثمر اجتماعات املجلس وتسهم في 

تقدم الهيئة وتطورها.

◄ أصدر وكيل األخبار في وزارة 
اإلعالم الكويتية محمد بن ناجي، 
قرارا بوقف كل املذيعني من خارج 

الوزارة واالكتفاء باملذيعني املوظفني 
التابعني لها، في حني طالب بعض 

املذيعني مبقابلة وكيل الوزارة طارق 
املزرم من أجل وقف هذا القرار الذي 

اعتبروه ظلما بحق خبرات قدمت 
الكثير لقطاع األخبار.

◄ أعلنت اللجنة التنظيمية ملنتدى 
اإلعالم العربي عن فتح باب التسجيل 

حلضور فعاليات الدورة اخلامسة 
عشرة للمنتدى الذي ينظمه نادي 

دبي للصحافة، حتت شعار ”اإلعالم.. 
أبعاد إنسانية“، ويتمحور حول 

الدور املسؤول لإلعالم العربي في 
احلفاظ على القيم اإلنسانية.

◄ تعرض منزل الصحافي الرياضي 
العراقي ضياء حسني إلى هجوم 

من قبل مسلحني مجهولني بالقنابل 
واألعيرة النارية في جنوب شرق 
العاصمة بغداد، أسفر عن أضرار 

مادية دون سقوط قتلى.

◄ قال مدير قناة الساحل املوريتانية 
محمد فال ولد عمير، إن ما أجنز في 
البالد من حرية التعبير كان بسبب 

عمل الصحافة وجهدها. وأضاف 
خالل جلسة ضمن فعاليات مؤمتر 

حرية اإلعالم في نواكشوط، أن 
مطالب السياسيني كانت تنحصر في 
فتح اإلعالم العمومي أمام املعارضة 
ولم تكن من ضمنها حرية الصحافة.

باختصار

[ الملفات الصحافية العالقة شكلت نقطة االنطالق للجمعية [ شراكات واتفاقيات مع مؤسسات داخل وخارج المغرب
جمعية الصحافيني الدوليني باملغرب تمنح صوتا ملراسلي اإلعالم األجنبي

} بين حين وآخر نسمع عن توقف صدور 
بعض الصحف الورقية في مختلف أنحاء 

العالم، وغالبا ما تكون األسباب ضيق ذات 
اليد وشح الموارد وانعدام التمويل، وكثيرا 
ما تكون بين الصحف المتوقفة عن الصدور 

جرائد عريقة ذات تاريخ مجيد في دنيا 
اإلعالم المطبوع.

وشهدت الساحة اإلعالمية العربية 
مؤخرا تعطل صدور صحيفتين لبنانيتين 

عريقتين، وفي تحقيق تلفزيوني على إحدى 
الفضائيات نسب المتحدثون من ذوي 

االختصاص اإلعالمي أسباب توقف طباعة 
الصحف الورقية إلى أمور شتى منها 

قلة الموارد وتناقص أو انعدام التمويل 
السياسي واالقتصادي أو الحزبي، انخفاض 

حجم التوزيع والبيع، شح اإلعالنات 
وخاصة اإلعالنات الرسمية (الحكومية)، 

باإلضافة إلى تنافس وسائل اإلعالم المرئية 
والمسموعة واإللكترونية.

وأفاد أغلب المواطنين من الجنسين 
الذين استطلع آراءهم التحقيق التلفزيوني 

أنهم ال يقرؤون الجرائد إال نادرا وعن 
طريق الصدفة فقط، مبررين ذلك بأن وسائل 

االتصال اإللكترونية وخاصة الهاتف 
المحمول تقدم لهم األخبار بأنواعها بصورة 
آنية لحظة حدوثها وهي (تازة) وال ينتظرون 

قراءتها (إكسباير) في جريدة اليوم التالي 
الذي يكون فيه الخبر قد تغّير أو تطور أو 

زال أثره.
نعم، إن عصرنا اإللكتروني وضع أمامنا 

خيارات متنوعة وحيوية لمتابعة األخبار 
ومسيرة األحداث هنا وهناك وفي كل مكان، 

كما مكنتنا األجهزة الحديثة المحمولة 
وسريعة التطور من متابعة ما نشاء أينما 

نكون شريطة توفر إمكانية االرتباط بشبكة 
اإلنترنت، ومع كل هذا تبقى للصحافة 

الورقية نكهتها الخاصة، فباإلضافة إلى 
كونها ليست مجرد أخبار إكسباير، فهي 
متنوعة المضمون واألساليب، ولتقليب 
صفحاتها متعة وجاذبية تلمسهما بين 

أصابعك.
أنا أقرأ جريدة ”العرب“ في طبعتها 

اإللكترونية، ولها جاذبيتها وحسنة سرعة 

اختيار ما أريده بسبب حسن الترتيب 
والتبويب، وأيضا لسرعة وصولها لي وأنا 
في بيتي أمام الكمبيوتر، ولكنني استمتع 
أكثر عندما أمسك جريدة ”العرب“ الورقية 

بين يدي، حيث أشعر أن بيني وبينها عالقة 
وجدانية حميمة، وأن ما أقرؤه يبقي عندي، 

لي، مجسدا بين يدي أو ينتظرني فوق 
مكتبي أو جوار مقعدي أعود إليه متى شئت.

صحيح أنني أستطيع أن أعود متى 
أشاء إلى مواقع النشر اإللكتروني واسترجع 

ما أريده أو ما فاتني، هذا إن بقي متاحا 
على اإلنترنت، وأن أتصفح بسرعة وأنا في 
الطريق أو في وسائط النقل، ولكن لتصفح 

الجريدة الورقية نكهة خاصة أكثر من 
مجرد اإلطالع على األخبار وهي بال شك في 

الجرائد أخبار األمس، ولكن الجريدة تحتوي 
على الكثير غير ذلك،  صحيح أن الجريدة 
الورقية ال تنافس المواقع اإللكترونية وال 
البث الفضائي المباشر من حيث السرعة 

والتكثيف واآلنية والصورة والصوت 
المرافق والمؤثرات المرئية والمسموعة. 
ولكن الجريدة بين يديك تختلف من حيث 

التفاعل النفسي معها أو المشاعر.
يقول العلماء إنه كلما ازداد عدد الحواس 

التي تشارك في نشاط إنساني معين زاد 
إحساس الشخص بما يفعل أو يمارس، 

وأنا أعتقد أن معظم الحواس تشارك في 
عملية قراءة الجريدة الورقية، أوال حاسة 
البصر طبعا حيث نقرأ ونشاهد الصور 
والخطوط ثم حاسة اللمس حيث نمسك 

الجريدة ونتلمس أوراقها، وحاسة السمع 
حيث نسمع صوت ورقها وتقليب صفحاتها، 

وحاسة الشم حيث رائحة الورق والحبر 
والطباعة، وربما حتى حاسة التذوق لمن 

يبلل طرف إصبعه كي يقلب الصفحات! 
بينما وأنت تتابع الخبر على المواقع 
اإللكترونية والموبايل تستعمل حاسة 

البصر وربما أيضا حاسة السمع!
ربما في فرضيتي هذه شيء من الطرافة 

أو المزاح، ولكن فيها بالتأكيد الكثير مما 
يستدعي التفكير والتأمل حول متعة التعامل 

مع الصحافة الورقية التي تتراجع منزلتها 
العملية واإلجرائية أمام زحف وسائل النشر 

اإللكترونية بسبب طبيعة العصر الذي 
نعيشه، عصر العجلة والوجبات السريعة 

على الماشي والتي قّللت من جلوس الناس 
المتروي إلى موائد الطعام المتنوعة 
الشهية.. التي هي الصحيفة الورقية.

الصحافة الورقية مازالت ممتعة

فيصل الياسري

قريب.. بعيد

«الصحافيـــون األفارقة ما زالوا يتعرضون لالعتقـــال واملحاكمة أمام املحاكم الجنائية، ملجرد 

أنهم نشروا خبرا ال يروق للسلطة أو كشفوا جوانب من فسادها». 

ماريا لويزا روجيريو
رئيسة احتاد الصحافيني األفارقة

«أخالقيات املهنة واســـتقاللية املؤسســـة الصحافية عن النموذج االقتصادي، والبنيات التحتية 

التكنولوجية، ومدى تطور البيئة السياسية، كلها تحديات تواجه النهوض بحرية الصحافة».

مصطفى اخللفي
وزير االتصال املغربي

جالل المخفي:

من أهم أهداف تأسيس 

الجمعية التضامن المهني 

ومساعدة الصحافيين الجدد

أنس رضوان:

الفكرة تطمح باألساس 

إلى إنتاج إعالم قوي وفعال 

يتطور في مناخ الديمقراطية

رئيسي  بشكل  الناجم  التراجع 

عـــن املــنــافــســة املـــتـــزايـــدة 

لخدمات اإلنترنت، يخفي فوارق 

كبيرة بني املناطق

◄



أحمد حافظ

مواقـــع  مســـتخدمو  يســـتعد   - القاهــرة   {
التواصـــل االجتماعـــي فـــي مصر الســـتقبال 
تشـــريعات جديـــدة يعتزم البرملـــان إصدارها 
لتنظيـــم عملها، بذريعـــة خطورتها على األمن 
احلمـــراء،  للخطـــوط  وجتاوزهـــا  القومـــي، 

وتسببها في تهديد السلم العام.
وقـــال النائب جمـــال عبدالناصر، صاحب 
مقتـــرح تقنـــني أوضـــاع مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي أمـــام جلســـة البرملـــان االثنـــني 
املاضي، إن ”الغرب باع فيســـبوك ملصر حتى 

يبتزها، وال بد من وقفة أمام جتاوزاته“.
وتتزامن هذه التحركات مع قيام احلكومة 
املصريـــة بوقـــف برنامـــج مجانـــي خلدمات 

فيسبوك نهاية مارس املاضي.
كما تنظـــر محكمـــة القضـــاء اإلداري في 
مصـــر، في دعوى قضائية تطالب بغلق مواقع 
التواصـــل االجتماعي بوصفها تســـتخدم في 
التحريض على أعمال العنف، وتقرر أن يكون 

النطق باحلكم يوم الـ15 من مايو املقبل.
واعتقل اجلهاز األمني في مصر العشرات 
من األشـــخاص بحجة التحريض على الدولة، 
لكن النظام نفسه يتعامل مع املواقع باعتبارها 
قوة ال يســـتهان بها، وأكثر قدرة على التغيير 
من اإلعـــالم التقليدي. وقد وقعت إقالة وزيري 

العدل السابقني، بســـبب الهجوم الشرس 
عليهمـــا من قبل مســـتخدمي هذه 

املواقـــع، بعد أن صدرت عنهما 
جلمهور  ترق  لم  تصريحات 

فيسبوك في مصر.
مـــن  فريـــق  وذهـــب 
االتصاالت  فـــي  اخلبراء 
إلـــى  املعلومـــات  وأمـــن 
بني  اخللط  مـــن  التحذير 
والتضييق  األمـــن  حماية 

علـــى احلريات، مبا يتنافى 
مع ما أقره الدستور املصري 

الصادر في العام 2014، بشـــأن 
توسيع نطاق احلريات.

وأكد محمد منصور، أســـتاذ فنون 
االتصـــال وتكنولوجيـــا املعلومـــات باملعهـــد 
العالي لالتصاالت، أن النظام املصري ال ميكنه 
حجب مواقع التواصل االجتماعي. واستشهد 
بأن نظام الرئيس األسبق حسني مبارك فشل 
فـــي ذلك وقت ثورة 25 ينايـــر 2011، وجلأ إلى 

قطع اإلنترنت، ولم ينقذه ذلك من مصيره.

كما أن التصدي لتهديـــدات األمن القومي 
ال يتطلب تشريعات بقدر ما يحتاج إلى رقابة 
محايـــدة للصفحات التـــي تناهـــض الدولة، 

بعيدا عن تضييق احلريات.
إلى أن بعـــض نواب  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
مـــن  االنتقـــام  يحاولـــون  البرملـــان 
مواقـــع التواصل ألنها تســـخر 
مـــن أفعالهم داخـــل املجلس، 
دورهـــم  ويســـتغلون 
التشـــريعي في رد االعتبار 

ألنفسهم ليس أكثر.
حمايـــة  أن  وأضـــاف 
التهديـــدات  مـــن  الدولـــة 
مواقع  عبر  العنف  ودعوات 
االجتماعي ممكنة  التواصـــل 
مـــن خـــالل تتبـــع احملرضـــني 
واللجوء إلى إدارات املواقع للكشف 
عن هوية مؤسســـي هذه الصفحات، بعد 
تقدمي األدلة على إدانتهم، أو استحداث برامج 
ميكـــن من خاللها رصد ما يدور عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعي، وإرســـال تنبيهات في 

حالة وجود ما ميس باألمن القومي.
ويتخـــوف بعض املراقبني من التمادي في 
اخللط بني احلفاظ علـــى األمن القومي وكبح 
احلريـــات والتضييـــق على مســـتخدمي هذه 

املواقـــع، وإلغـــاء أهم صفاتها وهـــي التعبير 
عن الرأي، محذرين مـــن صدور قانون ال يكفل 
احلريـــات ويتعامل مع كل ما هو مخالف لرأي 

احلكومة على أنه ضد األمن العام.
وقال عادل بدوي اخلبير في أمن املعلومات، 
إنـــه من األفضـــل صياغة مـــواد جديدة ضمن 
قانـــون جرائـــم املعلومات، من شـــأنها وضع 
ضوابط لتعامل األفراد مـــع مواقع التواصل، 
وتتعاون الـــدول العربية ألجل التصدي لدعاة 
التطـــرف واإلرهـــاب، ال ســـيما أن أغلـــب من 
يهددون األمن القومي املصري يعيشون خارج 

البالد.
أن  لـــم ينكر فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
وســـائل التواصل االجتماعـــي أصبحت أداة 
لالنتقـــام حتى من جانب أشـــخاص لبعضهم 
البعض، وانتشـــار اجلرائـــم اإللكترونية، من 
نصـــب وســـرقة ودعوات لهجرة غير شـــرعية 
وتدشني صفحات خاصة بإذاعة أرقام هواتف 
وعناوين قيادات باجليش والشـــرطة لتسهيل 

استهدافهم.
لكـــن مـــن املؤكـــد أن وضع حد ملثـــل هذه 
التجـــاوزات يتطلـــب أن تكـــون لـــدى اجلهاز 
األمني خبرات كافية فـــي التعامل مع الفضاء 
اإللكترونـــي. وهناك شـــبه إجمـــاع لدى قطاع 
كبير من املتابعني على أن مصر لن تســـتطيع 

وأن  االجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  وقـــف 
أقصى ما ميكن عمله تقليل عدد املســـتخدمني، 
وحتـــى الرقابـــة عليهـــم لن تكون ســـهلة، ألن 
إدارة فيســـبوك رفضت طلبا مماثال للحكومة 

املصرية من قبل.
املخاوف احلقيقية أن تتوسع دائرة ”تهديد 
األمـــن القومـــي“، لتصـــل إلى حد اســـتهداف 
معارضي النظام ولو بالكلمـــة، واعتبار أنهم 
ضمن من يهددون األمن ويكدرون السلم العام، 
وأن العقوبات سوف تطولهم في حال اخلروج 

على النص.
في هذا السياق، قال محمود محيي الدين، 
عضو جلنـــة الدفاع واألمـــن القومي مبجلس 
النـــواب لـ“العـــرب“ إن األخبـــار الكاذبة على 
مواقـــع التواصـــل، والهجوم علـــى الدولة من 
خالل الصفحات يؤثر على خطط النهضة، وال 
يصح بأي حال تشـــويه اإلجنازات التي تقوم 
بها احلكومة، خلدمة أعداء الوطن، خاصة وأن 
هذه األخبار واملعلومات املغلوطة تثير البلبلة 

واليأس عند الناس.
واستبعد اســـتهداف التشريعات اجلديدة 
للحريات، شريطة أن تكون احلرية مسؤولية، 
بعيدا عن تزييف احلقائق ونشـــر ما من شأنه 
إثارة الرأي العـــام وخدمة أصحاب األغراض 

املشبوهة.
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@alarabonline
البرملان املصري بصدد ســــــن تشــــــريعات 
ملراقبة صفحــــــات التواصل وســــــط جدل 
واسع من مخاوف استغاللها في التضييق 

على احلريات وتكميم األفواه.

} الرباط – ”متى ستنتهي احلرب الباردة بني 
املغرب واجلزائر؟“ ســـؤال يتردد على شبكات 
التواصل االجتماعي املغربية واجلزائرية منذ 

مدة.
وفي هذا الســـياق أطلقت صفحات عديدة 
على فيســـبوك على غرار ال حدود بني املغرب 

واجلزائر واجلزائر واملغرب بلد واحد.
وعلـــى تويتـــر أطلـــق بعضهم هاشـــتاغ 
#اجلزائـــر املغـــرب خـــاوة (إخوة) اســـتقطب 

الكثير من التغريدات.
وتهـــدف احلمـــالت إلـــى التقريـــب بـــني 

الشعبني اجلزائري واملغربي.
وفي هذا السياق كتب مغرد:

وقالت مغردة:

مســـتمرة بني  يذكـــر أن ”احلرب الباردة“ 
البلدين منذ ســـنة ١٩٧٥ بسبب ملف الصحراء 
املغربيـــة، كمـــا أن احلدود البريـــة مغلقة بني 

اجلانبني منذ سنة ١٩٩٤.
شرسة  وكثيرا ما تنطلق شـــرارة ”حرب“ 
بني املعلقني املغاربة واجلزائريني كلما ُنشـــر 

مقـــال أو تقرير صحافي يتحدث عن العالقات 
بـــني البلديـــن اجلاريـــن، في مختلـــف املنابر 

اإلعالمية اإلخبارية.
وعن ذلك يقول معلق على فيسبوك:

وقال مغرد:

من جانب آخر كتب معلق على فيسبوك:

وتعليقـــا على ”احلرب“ التي تســـتعر بني 
املغاربـــة واجلزائريني في بعـــض املواضيع 
والتقارير الصحافية واإلعالمية التي تنشـــر 
هنـــا وهناك، أفاد عبداللـــه بوكيوض الباحث 
في التواصل السياســـي بـــأن التعليقات بني 
املغاربـــة واجلزائريـــني تـــكاد تكـــون ظاهرة 
سياسية وإعالمية بامتياز، ال تكاد تخلو منها 

املواقع اإلخبارية املتنوعة.

مصر تحاول إخضاغ مواقع التواصل االجتماعي بالقانون
} لنــدن – بدأ موقع فيســـبوك في اســـتخدام [ مراقبة الصفحات االجتماعية تحمي األمن أم تهدد الحريات

تقنية جديدة ميكنها أن تساعد فاقدي البصر 
علـــى االســـتمتاع بالصـــور ومـــا حتويه من 
تفاصيل. ويســـتخدم املوقع نوعـــا من الذكاء 
االصطناعي يســـمح للكومبيوتر أو احملمول 
بالتعرف على تفاصيل األشياء في الصور ثم 

وصفها صوتيا.
وقال مدير قســـم املستخدمني في فيسبوك 
مـــات كينـــغ إن امليـــزة اجلديـــدة ستســـمح 
باســـتخدام  البصـــر  فاقـــدي  للمســـتخدمني 
املوقـــع بنفس اإلمكانات التـــي يحصل عليها 

املبصرون.
ومتـــت جتربة التقنية اجلديـــدة أوال على 
هواتف آبل الذكية التي تستخدم برنامج ”أي 
كنظام للتشغيل باللغة اإلنكليزية مع  أو إس“ 

وجود شاشة حساسة تعمل باللمس.
ويتبادل املستخدمون نحو ملياري صورة 

على فيسبوك يوميا.
ويعمل فيسبوك حاليا على توسيع مجال 
عمـــل التقنية ليشـــمل برامج تشـــغيل أخرى 

ولغات أخرى غير اإلنكليزية.
وتؤكد إدارة فيســـبوك أنهـــا تعمل أيضا 
علـــى جتنـــب األلفـــاظ النابية أو اإلشـــارات 

احملرجة لدى وصف ما حتتويه الصور.
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من قيام شركة 
مايكروســـوفت بتقدمي برمجة جديدة تســـمح 
للتطبيقات بالرؤية والسماع والتحدث لتقييم 

حاجات املستخدمني والعمل على تلبيتها.
وتؤكد مايكروســـوفت أن التقنية اجلديدة 
ستســـمح لفاقـــدي البصر بالتعـــرف على ما 
يجري حولهم من خـــالل تطبيقات ذكية تدرك 
التطـــورات في محيـــط املســـتخدم وتقدم له 

وصفا صوتيا.
كما أضاف موقع تويتر األســـبوع املاضي 
خاصية جديدة تتيـــح لذوي اإلعاقة البصرية 
التعرف على الصور التي ينشرها مستخدمو 
املوقع من خالل السماح للمستخدمني بإضافة 
وصـــف نصـــي للصـــورة إليها، حيـــث ميكن 

للمستخدم الكفيف االستماع إلى النص.
ونقل موقع ”بي سي ماغازين“ املتخصص 
فـــي موضوعات التكنولوجيا عن تود كلوتس 
كبير املهندســـني في املوقـــع قوله إن ”الصور 
كانت في صميـــم بعض األحداث الكبرى على 
تويتر. وكجزء أساســـي من خبرة تويتر، فإنه 
مـــن املهم أن يكـــون في مقدور أي مســـتخدم 
الوصول إلـــى الصور التي يتم نشـــرها على 

املوقع“.
وميكـــن تفعيل اخلاصية مـــن خالل خيار 
”إنشـــاء وصف للصورة“ الذي ميكن الوصول 

إليه من خالل إعدادات تطبيق تويتر.
وبعد تفعيل اخلاصية سيظهر زر ”إضافة 
فـــي كل مرة يضيف فيها املســـتخدم  وصف“ 
صـــورة إلى حســـابه علـــى موقـــع التواصل 
االجتماعي حيث ميكنـــه إضافة نص وصفي 
للصورة في حدود ٤٢٠ حرفا كحد أقصى وهو 

ما يعني ضرورة أن يكون الوصف موجزا.

المكفوفون {يبصرون} 
على الشبكات االجتماعية

أطلق محرك البحث غوغل ميزة جديدة تعد أداة قوية للتعلم. اآلن بإمكانك أن تبحث باســـم {أصوات الحيوانات} وســـتظهر لك نافذة في مقدمة 
البحث توضح صورا للحيوانات وأســـمائها وأصواتها. وتتضمن القائمة أصوات ١٩ نوعا من الحيوانات، هي: الحمار الوحشـــي، القرد، القط، األســـد، 

الفأر، البوم، الخنزير، البط، الفيل، الحصان، الراكون، الحوت، الحوت القطبي، الحرباء، الذئب، الديك، الخروف، والديك الرومي.

هاشتاغ اليوم
الجزائر والمغرب {خاوة} رغم السياسة

أبرز تغريدات العرب
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Snowden

alzuair 
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نطالب باإلسراع في إصدار تشريع 
حرية تداول املعلومات وحماية املبلغ. 

وإزالة شرط املصلحة اخلاصة في 
قضايا االعتداء على املال العام. 

هكذا نريد! #الكويت.

إن اختزال الدين في رجال يلغي 
قدسيته، ويصبح عادات وتقاليد

أكثر من كونه تعبدًا لله.

مع انتشار الوقاحة..
أصبح الذوق ملفتا للنظر!

النيل يصب في مصر
 ومصر تصب في سويسرا.

من أكبر أكاذيب التراث وأشدها 
بشاعة: الوعد بـ"حوريات حسان"

في اجلنة ملن يقتل اآلخرين!
كل األفالم اإلباحية التي ترّوج 

بـ"ضوابط شرعية".. كذب.

أيها الصارخون، واإسالماه واإسالماه. 
وفروا صراخكم، فاإلسالم بخير، 

واخلطر كله على اإلسالم إمنا يأتي 
منكم.

-فرج فودة (قبل السقوط).

يستغرب البعض كيف أن العراق بلد 
الفساد األول بالعالم رغم أن األحزاب 

الدينية هي من حتكمه
اجلواب بسيط: أصدروا فتوى

حتلل سرقة املال السائب.

إدوارد سنودن
عميل سابق في االستخبارات األميركية

متر الصحف الورقية في الطائرة
على طاولة متحركة فيمتنع الركاب
 عن أخذها؛ كجنازة رفض الناس 

دفنها.
دنيا ما لها أمان.

سقطت تفاحة واحدة
فأدرك العالم معنى اجلاذبية 

وسقطت آالف اجلثث 
ولم يدرك العالم معنى اإلنسانية!

إذا كنت تعد خصومك هم "لزومًا" 
خصوم #الدين وهم خصوم #الوطن

فأنت مريض "لزومًا"،
وتعمل ملصلحتك الشخصية!

#مجرد_حكمة.

الشعوب احملترمة ال تقبل
اال احلكومات احملترمة.

تتتابعوا

@saraben1991

اجلزائر املغــــــرب خاوة، ما يجمعنا أكبر 
ــــــن واحد ولغــــــة واحدة  ممــــــا يفرقنا، دي
وثقافــــــة واحدة وعــــــادات واحدة وتاريخ 
واحد وكل شــــــيء فينا متشابه بل نحن 

شركاء في كل شيء.

ا

@fassnibd

لهم سياســــــاتهم ولنا أخوتنا #اجلزائر 
املغرب خاوة.

ل

@Yakoub1259

ــــــر املغــــــرب خــــــاوة، عندما تســــــألون  اجلزائ
ــــــم العمر؟ أجيبوا بأنكم اشــــــتغلتم  ــــــم أفنيت في
جواسيس فتنة وفرقتم بني املاليني من الناس.

اجل

Cherif men

مبا أنني عشــــــت مع مغاربة رجاال شــــــرفاء 
في هجرتي إلى أملانيا فإنني لن أتأثر كثيرا 
بهذه النقاشــــــات عكــــــس اجلزائريني الذين 
ــــــة لذلك كل  ليســــــت لهم عالقات مع مغارب

واحد يتحمل مسؤوليته وال داعي للفتنة.

مب

Magre bi

الغوغــــــاء والســــــفهاء -ومــــــا أكثرهم- من 
ــــــى اإلعالم  شــــــعبني هما أكثر ســــــيطرة عل

والشبكات االجتماعية.

ا

زائ ال

التصدي لتهديدات
 األمن ال يتطلب تشريعات 

بقدر ما يحتاج إلى رقابة 
محايدة للصفحات التي 
تناهض الدولة، بعيدا 

عن التضييق
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} أبوظبي - حرصت هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة على التنوع في أقســـام مهرجان ”أم 
اإلمـــارات“، ليخاطـــب جميـــع أفراد األســـرة، 
وقســـمته على خمـــس مناطق، وهـــي منطقة 
الســـوق، منطقة الحفاظ علـــى البيئة، منطقة 

الفنون، منطقة األنشطة، وجناح أم اإلمارات.
وشـــهد جنـــاح أم اإلمارات وهـــو الجناح 
األكبـــر في مهرجـــان ”أم اإلمـــارات“، ويحكي 
قصة حياة الشـــيخة فاطمة بنت مبارك، إقباال 
كثيفا مـــن اإلماراتيين وغيـــر اإلماراتيين من 
الجنســـيات العربيـــة واألجنبية، فـــي اختتام 
فعاليـــات المهرجـــان الذي أقيم علـــى امتداد 

شاطئ كورنيش أبوظبي.
الجنـــاح مصمم على هيئة مشـــربية بلون 
ذهبـــي هادئ، اتخـــذ موقعا اســـتراتيجيا في 
بدايـــة منطقـــة الســـوق، التي تعتبـــر إحدى 
مناطق المهرجان الخمس الرئيســـة، وضم 13 
ركنا، مثل كل منها تجربـــة تعليمية وتفاعلية 
أســـهمت في رفع مســـتوى الوعي بإسهامات 
المرأة، وما وصل إليه المجتمع اإلماراتي من 
تقدم وازدهار، في ظل رؤية وجهود الشـــيخة 

فاطمة بنت مبارك ”أم اإلمارات“.
وقال محمد الشيبة أحد سفراء المهرجان 
والقائميـــن على جنـــاح أم اإلمـــارات، إن ركن 
مســـيرة الشـــيخة فاطمة بنت مبارك يســـلط 
الضـــوء علـــى رؤيـــة أم اإلمـــارات وعطائهـــا 
اإلنســـاني للمرأة والمجتمع وعلى ترسيخها 
ألهمية تعزيز الترابط األســـري وثقافة التنوع 
الحضـــاري والتســـامح بين أفـــراد المجتمع 

اإلماراتي.
وتضمـــن الجنـــاح مجموعة مـــن الصور 
واألســـود  الفوتوغرافيـــة باللونيـــن األبيض 
التي التقطتها منذ عقود العدسات التي كانت 

مهتمة برصد واقع المنطقة في تلك الفترة.
واســـتعرضت الصور طبيعـــة الحياة في 
المجتمع اإلماراتي في مرحلة ســـابقة تختلف 
جذريا عن التي نعايشـــها اليـــوم، حيث تمثل 
المرأة القاســـم المشـــترك بين جميع المراحل 
باعتبارها شـــريكا للرجل منـــذ البداية وحتى 

اللحظة.
وقدمـــت الصور المعروضة لمحة تاريخية 
عـــن الدور الهـــام الذي لعبته نســـاء اإلمارات 
فـــي بناء الدولة، متخذة الشـــيخة فاطمة بنت 
مبـــارك مثاال أعلى يحتذى في هذا الشـــأن، إذ 
لطالمـــا أبرزت أمامهن مســـؤولياتهن الكثيرة 
وأوضحـــت ضـــرورة حضورهـــن فـــي عملية 

التنمية وبناء الدولة.
ويالحظ مـــن خالل الصور أن ثمة ســـردا 
تاريخيـــا يحكـــي بدايـــات الشـــيخة فاطمـــة 
المولودة في منطقـــة الهير بمدينة العين وقد 
نشأت وتربت على التقاليد والعادات األصيلة.
وبعـــد اقترانها بالشـــيخ زايـــد حين كان 
حاكمـــا للعين، واكبت العديد مـــن المتغيرات 
اإليجابيـــة في بنية المجتمع وكانت من أشـــد 
المؤيدين لها والمســـاهمين في تحقيقها على 
أكمـــل وجه. األمر ذاته ينطبق على فترة حكمه 
للدولة، إذ وقفت الشـــيخة فاطمـــة إلى جانبه 
وأّدت رســـالتها كاملـــة ودورهـــا الريادي في 
تشجيع المرأة على التحصيل العلمي وإيجاد 

فرص للعمل.
وقالت الشـــابة أبرار إحـــدى الزائرات، إن 
أغلبية زوار المهرجان يركزون على جناح ”أم 
اإلمارات“ والرؤية التي تبرز العطاء اإلنساني 

للشيخة فاطمة بنت مبارك وترسيخها لمفهوم 
الترابط األســـري، ودور المرأة الفعال في بناء 
المجتمع، وذلك من خالل رحلة عبر الوســـائط 
الســـمعية والبصرية يقدمهـــا المهرجان إلى 
زواره، للوقوف على نجاحات المرأة اإلماراتية 

والعربية.
وصّمم الجناح بشكل تفاعلي يمّكن الزائر 
مـــن التواصـــل والتفاعل، ففضـــال عن وجود 
مقاطـــع فيديـــو لنســـاء رائدات يســـتعرضن 
شـــهاداتهن بجهود الشيخة فاطمة، تم الطلب 
مـــن الـــزوار فـــي أحـــد األركان الكتابـــة على 
قصاصـــات تشـــبه ورق الشـــجر القيـــم التي 
يؤمنـــون بها في حياتهم اليومية، أو رســـالة 
شـــكر يرغبـــون فـــي إيصالهـــا إلى الشـــيخة 
فاطمـــة مع اإلضـــاءة على قيمها المتجســـدة 
فـــي (التـــراث، الحفاظ علـــى البيئـــة، العمل 
الجماعي الطمـــوح، بناء المجتمع بواســـطة 
العلـــم والثقافـــة، التركيز علـــى عنصري الفن 
واإلبداع، واالهتمام باألسرة واألمومة)، حيث 
وجد الحضور نفسه أمام شجرة ضخمة مليئة 
بالقصاصات الورقية الحاملة للقيم والداعمة 

لمسيرة الشيخة فاطمة.
التـــي صنعت من  إنهـــا ”شـــجرة القيـــم“ 
الخشـــب األبيض، وتحيط بهـــا خلفية تظهر 
فيها أشـــجار القرم التـــي تمثل رمزا من رموز 
بيئـــة اإلمـــارات وطبيعتهـــا، حيـــث تدلت من 
الشجرة المئات من األغصان التي صنعت من 

خيوط بيضاء.
وتلقـــي شـــجرة القيم الضـــوء على تفاني 
الشـــيخة فاطمة بنت مبارك في ترســـيخ القيم 
التي تؤمن بها، بينما ُتلِهم أبناءها من النساء 
والرجال الشـــغف إلحداث التأثيـــر اإليجابي 
بمجتمعاتهـــم، لتتزيـــن فروع الشـــجرة بأهم 
القيم بالنســـبة إلى أم اإلمـــارات، والتي تملك 
أثرا في مسيرة األجيال التي تحمل مسؤولية 

رفعة المجتمع وتقدمه.
ويصف أحد األقوال للشـــيخة فاطمة على 
جدران الجناح رؤيتها للتمشـــي الذي تســـير 
عليه الدولة والمجتمـــع اإلماراتي ككل، حيث 
قالت ”لقد توفرت لهذا الجيل إمكانيات كبيرة، 
ولكنني ال أخشـــى عليه من مجتمع الرفاهية، 
فالرخاء حق لكل مواطن ولكن المهم أال نسيء 
اســـتخدام هذا الحق. فهذا هـــو الخطأ بعينه 
والحل هو أســـلوب تربية الصغار وبث القيم 
واألخالقيات في نفوسهم منذ الصغر من خالل 
برامـــج التعليم حتى ال تتحـــول الرفاهية إلى 

أسلوب لإلفساد والتدليل“.
وقـــال محمد أحد زوار المهرجان، إنه جاء 
للتعـــرف على معالم حيـــاة األجداد التي يعتز 
بها أبناء هذا الوطن، مشـــيرا إلى أن مهرجان 
أم اإلمارات يعتبر من خيرة المهرجانات التي 
تقام في منطقة الخليج، فهو يقام على الهواء 
الطلـــق كما يحتوي على أجواء جميلة وســـط 
تنـــوع ثقافي يعكس تناغم المجتمع اإلماراتي 

الذي يرحب بالتنوع الثقافي.
الالفـــت أن األطفـــال كانـــوا األكثـــر إقباال 
على تســـجيل كلماتهم علـــى األوراق البيضاء 
التي وفرها القائمون على الجناح واإلســـراع 
إلى تعليق هذه األوراق على غصون الشـــجرة 
تحدوهم ســـعادة بالغة، وغلبت على الكلمات 
التـــي ســـجلها زوار المـــكان كلمـــات الشـــكر 
والتقديـــر الشـــيخة فاطمـــة نظير مـــا قدمته 
ومازالـــت تقدمـــه من مبـــادرات ومســـاهمات 

جـــادة من أجل تنمية المجتمع ودور األســـرة 
فيـــه، وتمكين المرأة وفتح المزيد من األبواب 
أمامها للمســـاهمة في رفعة وطنها وتطوره. 
كما حملت األوراق مشـــاعر صادقة نحو دولة 
اإلمارات من أطفال وكبار عاشوا بين ربوعها 

وأصبحت لهم وطنا.
وأشـــارت دعـــاء مخير عضـــو فريق عمل 
مهرجـــان ”أم اإلمارات“ إلـــى الحضور الكبير 
لألطفال مـــرده تزامن انطـــالق المهرجان مع 
العطلة المدرسية، كما قدم ورشا ثقافية وفنية 
وتعليميـــة عـــدة لألطفـــال لتنميـــة مهاراتهم 

وقدراتهم اإلبداعية.
وقالت ســـالمة الشامســـي، عضـــو فريق 
عمـــل المهرجان، ”إن جناح أم اإلمارات يعتبر 
رمـــزا ومعلمـــا مهما مـــن المعالم الرئيســـية 
التي تجســـد دعم الشـــيخة فاطمة بنت مبارك 
للمرأة والمجتمع، والتي تتجلى في االحتفاء 
بالنســـاء الالتي عمل تأثيرهن الجماعي على 
تعزيز المجتمع اإلماراتي ليزخر بهذا التنوع 
الثقافي واإلنجازات وبناء إماراتنا الحبيبة“.

واســـتمتع زوار المهرجان منـــذ انطالقه 

بمجموعة رائعة مـــن العروض الفنية العربية 
والغربية، التي ستشـــمل أداء مختلف األنماط 
الموسيقية أمام الحضور، ما مكنهم من عيش 
تجربة التســـوق الفني من خالل اإلطالع على 
العروض الخاصـــة الكثيرة المتوافرة من قبل 
الفنانيـــن والحرفيين الصاعدين والمشـــاهير 
التـــي تعـــد إحدى  فـــي منطقـــة ”األنشـــطة“ 
المناطق الرئيســـية الخمـــس في ”مهرجان أم 
اإلمارات“، وهي من أكثر المناطق التي شهدت 
إقباال خالل المهرجـــان، حيث ترمز فعالياتها 
المختلفة إلى القيم األساسية للصحة والعمل 
الجماعـــي والمثابرة، وتعكس هـــذه المنطقة 
جهـــود األم في رعاية أســـرتها والحفاظ على 

صحة أفرادها وتشجيع العمل الجماعي.
وعرض جناح أم اإلمارات مجموعة مشرفة 
من نســـاء اإلمارات مختارات من كافة المهن، 
منهن المهندســـة والمعلمـــة وضابط الجيش 
والطيـــار وربة المنزل وأخريـــات في مجاالت 
أخـــرى مختلفـــة، حيث تعـــد كل واحدة منهن 
انعكاســـا لرؤية الشـــيخة فاطمـــة بنت مبارك 
لبناتها، حيث يملكن الحرية ليتبعن شـــغفهن 

وقيمهـــن، فحبهـــن الالمتناهي يعكس حّســـا 
وطنيا متأصال ووالء ال حـــدود له، كما تتزّين 
الجدران في جناح ”أم اإلمارات“ بصور قديمة 
من تاريخ البالد تبرز المرأة في الخمســـينات 
والســـتينات مـــن القرن الماضـــي، وهي التي 
حملت علـــى عاتقها مســـؤولية تنشـــئة جيل 
جديد من المواطنيـــن والمواطنات يحمل قيم 

ومعاني الوالء تجاه بالده.
لـــزواره  اإلمـــارات“  ”أم  مهرجـــان  وقـــدم 
من خـــالل منطقتي الفنون واألنشـــطة فرصة 
االشـــتراك فـــي 19 فعاليـــة و15 ورشـــة عمـــل 
متنوعـــة من األلعـــاب الرياضيـــة منها الرمي 
بالقوس والســـهم وغيرها، و420 عرضا ثقافيا 
ممّيـــزا، ورياضـــة ردود األفعـــال المصّممـــة 
الختبار سرعة وزمن رّد الفعل، وتسديد ركالت 
كـــرة القدم تعتمد على تبادل الركالت مع نظام 
خـــاص بتســـجيل النقـــاط، وقيادة ســـيارات 
ســـباقات الكثبـــان الرملية بالتحكـــم عن بعد 
ضمـــن منطقة رملية مصّممـــة خصيصا لذلك، 
إضافة إلى االستمتاع بالعروض التي يقّدمها 

رياضيون موهوبون.
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جناح {أم اإلمارات} تضمن مجموعة من الصور تســـتعرض طبيعـــة الحياة في املجتمع اإلماراتي، حيث تمثل مهرجان

املرأة القاسم املشترك بني جميع املراحل باعتبارها شريكا للرجل منذ البداية وحتى اللحظة
مهرجـــان {أم اإلمـــارات} مثل اهتماما كبيرا بتجســـيد دور األم والتماســـك األســـري، وأهميتهما في 

املحافظة على القيم والعادات األصيلة في املجتمع اإلماراتي.

مهرجان {أم اإلمارات} رسالة عطاء ووفاء

ضم مهرجان ”أم اإلمارات“ مجموعة من الفعاليات التي أقيمت في الهواء الطلق وشملت 
خمس مناطق رئيسية، وإضافة إلى جناح ”أم اإلمارات“ الذي انتظم على كورنيش أبوظبي 
مت تصميم مناطق أخرى لتشــــــمل مختلف األنشطة املتنوعة واملمتعة ضمن مختلف فقرات 

املهرجان، وفرت أجواء تفاعلية متميزة للضيوف والزّوار من العائالت واألفراد.

انتقد وتمنى في ورقة

التنوع سيد املهرجان

{شجرة القيم} التي صنعت من 

الخشب األبيض، وتحيط بها خلفية 

تظهر فيها أشجار القرم التي تمثل 

رمزا من رموز بيئة اإلمارات وطبيعتها

جناح {أم اإلمارات} مصمم على هيئة 

مشربية بلون ذهبي هادئ ليسلط 

الضوء على رؤية أم اإلمارات وعطائها 

اإلنساني للمرأة والمجتمع

[ {شجرة القيم} بأوراق من آراء الزوار [ سيرة النساء في اإلمارات عبر الصور



هنى الرصاف

} تأتـــي الســـنوات األولى من المدرســـة بكل 
مـــا تمثلـــه من تحديـــات تتعلـــق بالتكيف مع 
بيئة المدرســـة والعالقات االجتماعية األولى 
بالمعلميـــن ودائـــرة األصدقـــاء واســـتطالع 
مكونـــات العالـــم الخارجي، واألهـــم من ذلك 
التحديات األكاديميـــة وطرق التعلم ومحاولة 
اكتســـاب المهارات الجديـــدة وغيرها الكثير 

مما تنشط به البيئة المدرسية األولية.
وحين يبلغ الطفل مرحلة المراهقة، تتحول 
هـــذه التحديـــات إلـــى خـــوف وقلـــق كبيرين 
قـــد يعاني فيهمـــا األهل من صعوبـــة اإلبقاء 
على اتصـــال مع أبنائهم ومحاولة الســـيطرة 
علـــى انفعاالتهم وجموحهم المتوقع، بســـبب 
حساســـية المرحلـــة العمريـــة والتغييـــرات 
الفســـيولوجية التـــي تفـــرض على ســـلوكهم 
تبدال ملحوظا، في الوقت الذي يقع على عاتق 
األبويـــن تحقيق التوازن الممكـــن بين تمتين 
العالقة بين المراهق وأسرته ودعمه المستمر 
لتكوين شخصية مســـتقلة وبناء ثقته بنفسه 
وتعزيز وعيـــه االجتماعي. لكـــن، أّي من هذه 
المراحـــل العمرية تعّد األكثر تحديا من وجهة 

نظر اآلباء والمربين؟
بالطبـــع، إن اإلجابـــة علـــى هذا الســـؤال 
تتعلق بشـــكل رئيســـي بثالثـــة عناصر مهمة 
فـــي عملية التربية وهـــي؛ األبوين والطفل ثم 
البيئة االجتماعية والتربوية التي ينشـــأ فيها 
هذا الطفـــل، إضافة إلى العوامل األخرى التي 
تســـهم في تشـــكيل شـــخصية الطفـــل ومنها 

المكان والحالة االقتصادية لألســـرة وشـــبكة 
العالقات العائلية واالجتماعية المحيطة به.

وفي اســـتطالع للـــرأي شـــاركت فيه أكثر 
من 2000 أم وأشـــرفت عليه الباحثتان؛ سونيا 
لوثـــر ولوســـيا سيســـوال مـــن جامعـــة والية 
أريزونا األميركية، تبين بـــأن األمهات الالتي 
لديهـــن أبناء مراهقـــون خاصة فـــي المرحلة 
العمريـــة مـــا بيـــن 12 و14 عامـــا يعانين من 
التحديـــات بصورة مضاعفـــة مقارنة بأمهات 
األطفال الرضع وصغار الســـن وحتى األطفال 
فـــي مرحلـــة الدراســـة االبتدائيـــة، فضال عن 
األبناء الراشـــدين. وعبرت أمهات المراهقين 
عـــن شـــعورهن باإلحباط المســـتمر بســـبب 
الصعوبات التي يواجهنها في خلق حوار مع 
أبنائهن وبناتهن، مع وجود الحاجز النفســـي 
الذي يضعه المراهق في العادة بوجه السلطة 
األبويـــة ورفضه االنصيـــاع إلـــى التعليمات 

وقواعد البيئة المنزلية.
ووجـــدت نتائج االســـتطالع بـــأن أنماط 
الحـــزن واالكتئـــاب تصل ذروتها فـــي العادة 
عند بلوغ األبناء مرحلة الدراســـة المتوسطة 
إذ يعانـــي األطفـــال من مشـــاكل فـــي التكيف 
ويتصرفون أحيانا بطرق غير مهذبة وجارحة 

لآلخرين.
 كما أشـــرن إلـــى معاناتهن مـــن الضغوط 
النفســـية، الشـــعور بالوحدة وعدم الرضا عن 
النفـــس، إضافة إلى الشـــعور بالذنب بســـبب 
اعتقادهن بأن سلوك األبناء غير السوي وغير 
المقبـــول في هذه المرحلة العمرية، إنما تأّتى 

من تقصيرهن في تقديم الرعاية الالزمة لهم.
وتؤكد الباحثة إليـــن كيندي؛ وهي طبيبة 
نفسية أميركية في والية نيوجرسي األميركية 
االجتماعيـــة  التنشـــئة  فـــي  ومتخصصـــة 
والعاطفيـــة للطفل ولها مؤلفـــات عدة في هذا 
الجانب، ترى بأنه ليس كل المراهقين يعانون 
هذه التحديات في هـــذه المرحلة العمرية، بل 
إنهم يتخطونها بمشـــكالتها بسالسة ويسر، 

لكنهـــا في المقابل قابلـــت العديد من األمهات 
اآلتي تلبســـتهن الحيرة وهـــن يطرحن عليها 
هذا الســـؤال ”ترى، ماذا حدث لطفلي الصغير 

الوديع؟“.
في ســـنوات المراهقـــة المبكـــرة، يصبح 
األطفـــال أكثـــر تركيـــزا علـــى تحقيـــق هوية 
شـــخصية مســـتقلة خارج نطاق األسرة، كما 
أنهـــم يقعـــون تحـــت تأثيـــر تغييـــر كبير في 
هرمونـــات النمّو بما تفرضـــه عليهم المرحلة 
العمرية الحساســـة، إضافة إلـــى أن المرحلة 
الدراســـية فـــي هـــذه الســـن تتطلـــب جهودا 
أكاديميـــة وتحديـــات أكبـــر لتحقيـــق التقدم 

الدراسي.
كما أنهم عرضة دائما لالنتقاد ســـواء من 
قبـــل البالغيـــن أو حتى رفاقهم في المدرســـة 
ولهـــذا تحديدا نرى ســـلوكهم يتأرجح بين رد 
فعل متعجرف ومتهكم مع شعور داخلي بعدم 
األمان، ما يجعلهم يتجنبون البقاء في المنزل 
والخضـــوع للســـلطة األبويـــة ويتحمســـون 
لالنضمام إلى حلقة األصدقاء، حيث التصرف 
بحريـــة مـــن دون الخـــوف مـــن االنتقـــاد أو 
االنتقاص من ســـلوكهم، بحسب ما يعتقدون، 

وبالطبـــع فـــإن الطفل الحزيـــن أو المضطرب 
عاطفيا ينقل هذا الشعور إلى أبويه. 

وأوضحت كيندي أن صعوبة هذه المرحلة 
تكمـــن في المســـافة التـــي تكبر بيـــن الطفل 
واألهل، فيبدو األمـــر مربكا ومؤلما لنا عندما 
يحـــاول طفلنـــا الحبيـــب رفض كل مـــا نقوله 
ونفعله وال يفهـــم مقاصدنا بصورة صحيحة، 
فيمنحنـــا وجهـــه المتجهـــم طـــوال الوقـــت 
بينمـــا يحتفظ بابتســـامته ونظراته الحنونة 
لآلخرين، حينها فقط سنشـــعر وكأننا نتلمس 
طريقنـــا بصعوبة في ظـــالم حالك في محاولة 
الستكشـــاف كنه أمومتنا وأبوتنا مرة أخرى، 
لتخطـــي هـــذه المرحلـــة العصيبة فـــي حياة 

أبنائنا بسالم وبأقل الخسائر الممكنة.
وترى كيندي بأن األبوين يمكنهما تخطي 
هـــذا التحدي، وأهم خطـــوة في هذا اإلطار أن 
يســـعى األهل إلـــى تطوير ذواتهـــم بالطريقة 
ذاتها التي يتبناهـــا المراهق ولكن في اتجاه 
يســـعى إلـــى التخفيف من الـــدور االجتماعي 
الســـلطوي، وذلك بخلق عالقة صداقة متبادلة 
مـــع الطفـــل ومحاولة كســـب ثقته مـــن جديد 
بشـــكل انســـيابي، كما تعّد هـــذه المرحلة في 

حياة المراهق فرصة مشـــابهة لألهل إلنشـــاء 
عالقة مســـتقلة بعيدا عن اإلشـــراف المستمر 
والقلـــق المتواصل الذي يبدونـــه في الغالب 
تجاه طفلهـــم، كما يتحتم عليهـــم في المقابل 
أن يتفهمـــوا رغبتـــه في تحقيق االســـتقاللية 
من دون أن يقطعوا تماما الخيط الفاصل بين 
حريته وعالقة الـــوّد واالحترام المتبادلة بين 

الطرفين. 
فـــي الوقـــت الذي يلجـــأ فيه األبـــوان إلى 
بعض األقربـــاء واألصدقاء الذيـــن يواجهون 
تحديات مشابهة في تربية أبنائهم، وهذا األمر 
مفيـــد حتما حيث أن تبـــادل اآلراء والخبرات 
والنصائح من شـــأنه أن يثري التجربة ويقدم 

حلوال جديدة.

} برلــني - حـــذر هارتمـــوت روزا الباحـــث 
األلمانـــي فـــي علـــم االجتمـــاع مـــن تعـــرض 
المجتمـــع لمـــا يمكن تســـميته بحالة نضوب 
جماعي للطاقة وقال في كتابه ”صدى.. دراسة 
اجتماعية لعالقة اإلنســـان بالعالم“ الذي نشر 
حديثـــا إن هنـــاك تزايدا في عدد األشـــخاص 
الذين ينتابهم شـــعور بأنهم ”يواجهون عالما 

أبكم غير مكترث بهم“.
وقـــال روزا إن هنـــاك مشـــكلة فـــي عالقة 
اإلنســـان بالعالـــم الخارجـــي تتمثـــل في أن 
اإلنســـان أصبـــح يتعـــرف بشـــكل متزايد من 
خـــالل الكمبيوتر أو الهاتف الذكي على العالم 
المحيط به. ويرى الباحث األلماني أن ”كل ما 

نفعله تقريبـــا؛ العمل واللعـــب واالتصال، بل 
وربما بحث البعض عن المغامرات الجنسية، 
أصبح اآلن يتم عبر الشاشة“. غير أنه ينصح 
الباحثيـــن عن خـــوض حياة طيبة وســـعيدة 
وناجحة بأن يقللوا مـــن التركيز على تكديس 
المـــوارد والممتلكات ويزيـــدوا مقابل ذلك من 

التركيز على جودة العالقة بهذه الممتلكات.
وأكـــد روزا أن ســـعادة اإلنســـان ال تقاس 
بالراتـــب الجيـــد والمنـــزل الجميـــل واألوالد 
األصحاء ”فربما شـــعر اإلنسان باإلحباط رغم 
امتالكه كل هذا، فهذه العناصر ال تعدو كونها 
مـــوارد“. وأضاف ”لذلـــك علينا أن نتحدث عن 
الحياة الناجحة بشـــكل آخـــر، أعني أن األمر 

يتوقـــف في ذلـــك على كيفية ارتباط اإلنســـان 
بالعالم“.

وردا على ســـؤال عّمـــا إذا كان الكمبيوتر 
وأجهـــزة الهواتف الذكية تحـــول دون الحياة 
الناجحة قـــال روزا إن األجهزة الرقمية يمكن 
أن تكـــون عامـــال إيجابيـــا في حـــدوث عالقة 
تفاعليـــة بيـــن اإلنســـان وأســـباب الســـعادة 
الحسية ”وذلك على سبيل المثال عندما أتأثر 
بنـــص أو صورة في اإلنترنـــت إلى درجة أني 
أصـــاب بالقشـــعريرة، فأنا ال أعتقـــد أن تغلب 
األجهـــزة الرقمية على حياتنا خاطئ وســـيء، 
ولكن المشـــكلة هي تزايد عالقتنا بالعالم عبر 

الوسائط اإللكترونية“.
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◄ ذكر مسؤولون أن اآلباء في 
أوغندا ممن يتقاعسون عن اصطحاب 

أطفالهم لتلقي اللقاحات اإلجبارية 
سيتم اعتقالهم. وقد يواجه اآلباء أو 
غيرهم من أولياء األمور الممتنعين 

عن تطعيم أطفالهم غرامات تصل إلى 
240 ألف شلن (63 دوالرا) أو السجن 

لمدة تصل إلى ستة أشهر.

◄ كشفت دراسة جديدة اآلليات 
البيولوجية التي تعمل على منع 

العيوب في نمو الجنين حيث اتضح 
أن الجنين المصاب بتشوهات النمو 

يمتلك القدرة على التغلب عليها 
والتحول إلى طفل سليم. 

◄ كشفت منظمة العفو الدولية 
”أمنستي أنترناشيونال“ في تقرير 

لها عن قيام مصنعي الهواتف 
الذكية باستخدام األطفال في 

استخراج الكوبالت الالزم إلنتاج 
بطاريات األجهزة اإللكترونية التي 

يتم استخراجها من المناجم في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي 
ذلك مخالفة لمواثيق تشغيل األطفال.

◄ أظهر تقرير رفعه مفتشو 
المكاتب الفرنسية إلى وزير الثقافة 

واالتصاالت الفرنسية أن هناك 11 
مليون فرنسي ليست لديهم مكتبة 

قرب منازلهم، أي على بعد 15 دقيقة، 
وهو ما يشمثل حوالي 17 بالمئة من 

الشعب الفرنسي.

◄ توصل استطالع حديث للرأي إلى 
أن نحو نصف الموظفين األميركيين 
ال يتمكنون من النوم بسبب التفكير 
في العمل. وكشف معظم الموظفين 

المشاركين في االستطالع أنهم 
يشعرون دائما بالحرمان من النوم 

الجيد ليال، األمر الذي جعل غالبيتهم 
أقل إنتاجية مع الشعور باإلرهاق.

تعبر أغلب األمهات املســــــتجدات عن معاناتهن اليومية في العناية بالطفل حديث الوالدة، 
فالوقــــــت واجلهد غير العادي اللذان تبذلهمــــــا األم في تقدمي الطعام والعناية بنظافة ابنها 
ــــــة قد متتد حتى يبلغ العامني من عمره،  وتوفير الرعاية الصحية له يســــــتمران لفترة طويل
حينها ميكنها أن تتنفس الصعداء وتأخذ قسطا من الراحة، حيث تستعيد حياتها اليومية 
إيقاعها الطبيعي، وتأخذ األم كفايتها من ســــــاعات النوم واالســــــتجمام، وتعود إلى عملها 
وقــــــد متارس بعض هواياتها، لكن املعاناة ســــــرعان ما تعود بصــــــورة مختلفة؛ حاملا يبلغ 
الطفل سن ما قبل املدرسة ويبدأ بتلمس طريقه في محيط اجتماعي أوسع بقليل من بيئة 

املنزل.

جمال

تمارين لشد الوجه 
وإزالة التجاعيد

 قال مختصون إن النظارات الشمســـية ذات األذرع واألطر النحيفة هي األنســـب لقيادة السيارة، 
ويفضل أن تكون العدسة ذات لون بني أو رمادي.

أظهرت دراســـة أن تنـــاول اللحوم الحمراء، كجـــزء من حمية منخفضة الســـعرات الحرارية، 
يمكن أن يساعد كبار السن على إنقاص أوزانهم.

} ليســـت فقط البطن واألرجل واألرداف 
هي التي يمكن تمرينها إلزالة ترهالتها 
ومنحهـــا مظهرا مشـــدودا، بل يســـري 
ذلـــك أيضا على جلـــد الوجه؛ فمن خالل 
تمارين بســـيطة ولمســـات تدليك رقيقة 
يمكن تنشـــيط تدفق الـــدم وإزالة زوايا 
الفم المتدلية. ومن التأثيرات اإليجابية 
الثانويـــة لتمرينات الوجه أنها تســـهم 
أيضا في استرخاء الجسم. وُيعد إجراء 
تماريـــن عضالت الوجه بشـــكل ســـليم 
شـــرطا أساســـيا للحصول على بشـــرة 
مشدودة ووردية اللون وقليلة التجاعيد.
ومن أجل الحصـــول على منطقة فم 
وشـــفاه ووجنـــات جميلة يمكـــن إجراء 
مـــا يعـــرف باســـم «تمرين االبتســـام»، 
وهو تمرين للعضلـــة الوجنية الكبيرة. 
وللقيـــام بهـــذا التمرين يتـــم أوال وضع 
اإلبهام والسبابة على الفم وزوايا العين 
الخارجية، وذلك للحيلولة دون أن تكون 

تجاعيد أثناء التمرين. 
وبعد وضـــع األصابع في مواضعها 
يتـــم إجـــراء التمريـــن؛ حيث يتم شـــد 
زوايا الفم إلى أعلى بواســـطة األصابع 
لمـــدة ســـت ثـــوان تقريبا، كمـــا لو كان 
المرء يرغب في أن يبتســـم كالمهرج في 

السيرك.

الحياة ال تكون ناجحة بمجرد امتالك األشياء

أسرة
[ المراهقون يعانون مشاكل في التكيف [ الطفل المضطرب عاطفيا ينقل شعوره إلى أبويه

مرحلة المراهقة.. المسافة المضطربة عاطفيا بين اآلباء واألبناء

} عنوان مستفز قد يوحي بجرأة أو 
ميوعة.. بيد أن ما وراء القصة من أحداث 
ال بد وأن يستدعي التأمل وإعادة النظر.. 
”أريد رجال“.. هذا المسلسل الذي عرض 

في شهر رمضان من العام الماضي وأعيد 
بثه من جديد.. يحدث ضجة في العالم 

العربي على الرغم من اتهامه ببطء األحداث 
والمط الذي كان سمة حلقاته.. إال أن إبداع 

الروائية نور عبدالمجيد والسيناريست 
شهيرة سالم والمخرج محمد مصطفى.. 

باإلضافة إلى أداء أبطاله إياد نصار ومريم 
حسن وسهير المرشدي وظافر العابدين 

وأحمد عبد العزيز وندى بسيوني وسناء 
شافع.. كل هؤالء أّدوا بالمشاهد إلى متابعة 

أحداثه حتى النهاية لمعرفة ما يمكن أن 
تأتي به قصة بدت في بدايتها عادية ربما.. 

لكن طبيعة الطرح والقضية التي كتب من 
أجلها العمل جعلت منه موضوعا يقع في 

دائرة النقاش والجدل..
ولست هنا بصدد العرض للمسلسل 
أو تقييمه فنيا.. ألن ما يهمني منه فعال 

هو جرأته في تناول قضية حساسة تخص 

األسرة العربية وتحاكي ظلم مجتمعاتنا 
الذكورية للمرأة.. فمنذ أن وأد العرب البنات 

في العصر الجاهلي حتى يومها هذا ثمة 
مشكلة حقيقية تؤرق الرجال والنساء هي 
إنجاب اإلناث.. ورغبة اآلباء الدائمة التي 

تميل إلى انتظار المولود الذكر (السند 
والعزوة).

وعلى الرغم من عنوانه الذي قد يذكرنا 
بمسلسل ”عايزة أتجوز“ للكاتبة غادة 

عبدالعال الذي قامت ببطولته هند صبري.. 
إال أن طبيعة هذا العمل الجاد بطروحاته 

وشخصياته بدا على العكس تماما من 
طروحات مسلسل هند صبري التي سعت 

عبر ثالثين حلقة منه إلى الجري وراء فكرة 
االرتباط برجل مهما كان..

أما ”أريد رجال“ فقد قدم لنا خالفا 
لذلك مجموعة منتخبة من نساء مثقفات 
متحققات.. بين كاتبة صحافية ومقدمة 

برامج ناجحة ومهندسة ديكور وناشطة 
مدنية.. كّن يبحثن بُرقّي عن نصفهن اآلخر 

الذي تمّثل بمجموعة منتخبة من رجال 
متعلمين متفّتحين بين كاتب ومستشار 

قانوني ووكيل نيابة ومحام وضابط شرطة.. 
باإلضافة إلى تسليطه الضوء من جانب آخر 

على مجتمع الصعيد الذي ال تزال تحكمه 
العادات والتقاليد البالية التي تسلب المرأة 

حقوقها وحريتها لتمنحها للرجل..

تقوم سهير المرشدي بدور يامنة األم 
الصعيدية المستبدة.. التي تصّر على 

التمسك بالتقاليد فتجبر ولدها الوحيد 
سليم على الزواج للمرة الثانية بامرأة (من 

البلد) لينجب منها الولد.. بعد أن أنجبت 
له حبيبته وزوجته أمينة (المصراوية) 

ابنتين..
وحين تتفاجأ أمينة بزواج حبيبها سليم 

في السر.. تقرر االنتقام منه ومن والدته.. 
فترفع قضية طالق وُتسببها أن زوجها ال 
ينجب سوى اإلناث!.. وأنها هي وليست 

والدته من ترغب بمولود ذكر!.. وتزيد على 
ذلك فتظهر على شاشة التلفزيون في أحد 

برامج الفضائح وتشرح بعلمية كيف أن 90 
بالمئة من مسؤولية تحديد جنس الجنين 

تقع على عاتق الرجل وليس المرأة..
ورغم أن هذه الحقيقة العلمية كان العالم 

قد اكتشفها منذ عقود وانتشرت جدا في 
ستينات القرن الماضي.. إال أن مجتمعاتنا 

العربية مازالت تمارس تعتيما إعالميا 
عليها.. ومازلنا بحاجة إلى المزيد من 

الثقافة العامة واألعمال الفنية التي تنصف 
المرأة أكثر لتتطور وتتحضر مجتمعاتنا..

”أريد رجال“.. عمل يستحق التقدير.. 
ولعله يفعل ما فعله فيلم ”أريد حال“ الذي 
غّير بعد عرضه قانون األحوال الشخصية 

المصري.. 

«أريد رجال»
ريم قيس كبة

باختصار

لغة «الحديث إلى اليد»

أبناء  لديهن  الالتي  األمــهــات 
مراهقون يعانني من التحديات 
ـــصـــورة مــضــاعــفــة مــقــارنــة  ب

بأمهات الرضع

◄

املراهق يضع حاجزا نفسيا في 
ويرفض  األبوية  السلطة  وجه 
االنـــصـــيـــاع إلــــى الــتــعــلــيــمــات 

وقواعد البيئة املنزلية

◄
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الهالل السعودي يأمل في عبور الجزيرة اإلماراتي آسيويا

[ النصر اإلماراتي يبحث عن خطوة نحو الدور الثاني من بوابة االتحاد السعودي

عماد أنور

} القاهــرة - الغضـــب من قـــرارات التحكيم، 
دفع حسام حسن، املدير الفني للنادي املصري 
البورســـعيدي، إلى إعالن استقالته من تدريب 
النـــادي، وشـــن هجوما حادا علـــى احتاد كرة 
القدم، غير أنـــه عاد وتراجع عنها بعد ضغوط 
مـــن رئيس النادي. تفاقمت أزمـــة املدير الفني 
للمصـــري مـــع احلـــكام، بعـــد أن منـــي فريقه 
بالهزميـــة، األحد، أمام ســـموحة، فـــي مباراة 
اجلولـــة الـ23 من الدوري املمتاز، ولفت إلى أن 
ســـمير محمود عثمان، حكـــم املباراة، تغاضى 
عـــن ركلة جـــزاء صحيحة لفريقـــه، األمر الذي 
يتكرر دائما مع الفريق، ما جعله يقول إن هناك 

تعمدا لوقف مسيرة فريقه.
اتهم حســـام حســـن، أحد أشهر املهاجمني 
في تاريخ مصر، احلكم سمير عثمان، مبعاملته 
بأســـلوب ســـيء، ال يليق بالـــروح الرياضية، 

ودون مراعاة منصبه كمدير فني. 
وقال حســـن في تصريحات له بعد املباراة 
إنه عندما اعترض على تغاضي احلكم عن ركلة 
جزاء صحيحـــة، رد عليه عثمان قائال ”اخرس 
خالص“ يعنـــي أصمت وال تتحدث مرة أخرى، 

وهو مـــا اعتبره مـــدرب املصري إهانة الســـم 
النادي املصري قبل شخصه.

في تصريحـــات مقتضبة لـ“العـــرب“، قال 
احلكم الدولي ســـمير محمود عثمان إنه طوال 
عمله فـــي مجال التحكيم، لـــم يحدث أن أخطأ 
فـــي حق أي شـــخص، أو تلفظ بألفـــاظ مهينة 
ســـواء لالعبني أو املدربني. وأشار إلى صدور 
جتـــاوزات حقيقية من املديـــر الفني للمصري، 
وأنه لن يتغاضى عنها في تقرير املباراة الذي 
ســـيقدمه إلى جلنة احلكام باحتـــاد الكرة. في 
حـــني أكد جمال الغنـــدور رئيـــس اللجنة، أنه 
ســـيتقدم إلى احتاد الكرة بشكوى رسمية ضد 
حســـام حســـن، مرفقة بالفيديو الذي يتضمن 
تصريحاتـــه ضد احلـــكام. وأراد الغندور على 
حد قوله، احلفاظ على هيبة احلكام وكرامتهم، 
مشـــددا على أنه ســـيتخذ كل الطرق املشروعة 

حلماية احلكام.
يظهـــر الفيديو عصبية حســـام حســـن في 
اعتراضـــه على حكم املباراة، ما دفع مســـاعده 
طارق ســـليمان إلـــى أن يحذو حـــذوه، وكادت 
األمور تزداد ســـوءا لوال تدخل أفراد الشـــرطة 
املكلفني بتأمـــني املباراة، وبعض أفراد اجلهاز 
الفنـــي الذين قامـــوا بتهدئة مـــدرب املصري. 

وتعد العصبية الشـــديدة، أشهر سمات املدرب 
حســـام حســـن منذ أن كان العبا في األهلي ثم 
الزمالـــك، ومت إيقافه أكثر من مرة، ومعه توأمه 
إبراهيم حسن. ومن أشهر مواقف التوأمني، ما 
بدر منهما في مبـــاراة منتخبي مصر واملغرب 
فـــي التصفيات املؤهلة إلـــى كأس العالم 2002 
بكوريا واليابان. التصرف غير األخالقي الذي 
بدر منهما، دفع االحتادين املصري واألفريقي، 

إلى توقيع عقوبة اإليقاف عليهما.
وهنـــاك الواقعـــة األشـــهر التي شـــهدتها 
املبـــاراة الوديـــة التي خاضهـــا منتخب مصر 
أمام نادي األنصـــار اللبناني، حيث أن غضب 
حســـام حسن دفعه إلى محاولة سحب السالح 
اخلـــاص بأحد أفراد تأمني املباراة، األمر الذي 
كان ســـيؤدي إلى كارثة، لوال احتواء اجلانبني 
املصري واللبناني للموقف. شن حسام حسن، 
هداف األهلي والزمالك السابق، هجوما شديدا 
على احلـــكام، واتهمهم بتعمـــد احليلولة دون 
حصـــول فريقه علـــى مركز متقدم فـــي جدول 
ترتيب الدولي، خاصة بعد أن جنح في تكوين 
فريق جيـــد، يضم عناصر قويـــة من الالعبني، 
وقادهم إلى املركز الثالث في املسابقة. تساءل 
الالعـــب الـــذي حصل من قبل علـــى لقب عميد 
العبـــي العالم، مـــاذا يريد احلكام مـــن النادي 

املصري؟
وأوضح أن الوســـط الرياضـــي في مصر، 
ال يشـــجع على العمل، حيـــث تتغلب املصالح 
على أي شـــيء، وقال يبدو أن هناك شخصيات 
يزعجهـــا تقـــدم النـــادي املصـــري فـــي جدول 
الترتيـــب. واتهـــم حســـن صراحـــة احلـــكام، 
بالتآمر على فريقه، إليقاف مســـيرته الناجحة، 
في إشـــارة خفيـــة إلى أن ذلك يحـــدث لصالح 
فريقي األهلـــي والزمالك. وأملح إلـــى أن الكرة 
املصرية تدار بسياســـة الكيـــل مبكيالني، دون 
معايير واضحة، ويرى مـــدرب املصري، أن ما 
يحـــدث مع فريقه، ال يحدث مـــع فريقي األهلي 
والزمالـــك، ألنهمـــا على حد قوله ”مســـنودين 
ويأخـــذان حقهما بالقـــوة“. فـــي املقابل أعلن 
االحتاد املصـــري لكرة القدم الثالثـــاء، توقيع 
عقوبة بإيقاف حسام حسن املدير الفني لفريق 
املصري البورســـعيدي وتوأمه إبراهيم حسن 

مدير الكرة ملدة 4 مباريات.

} الريــاض - كثـــف االحتاد الســـعودي لكرة 
القـــدم مـــن مفاوضاتـــه للتوصل إلـــى اتفاق 
نهائي مع مدرب املنتخب السعودي لكرة القدم 
الهولندي بيرت فـــان مارفيك لتمديد عقده مع 

الفريق والذي ينتهي في أول يونيو املقبل. 
وســـاهم فان مارفيك، الـــذي تولى تدريب 
األخضر الســـعودي مطلع ســـبتمبر 2015، في 
الوصـــول باملنتخب إلـــى صـــدارة املجموعة 
األولى دون أي خســـارة في الـــدور الثاني من 
التصفيات املشـــتركة املؤهلـــة لبطولتي كأس 
العالـــم 2018 وكأس آســـيا 2019، والتي ضمت 
مـــع الفريـــق منتخبـــات اإلمارات وفلســـطني 

وماليزيا وتيمور الشرقية. 
وأكد مصـــدر باحتاد الكرة الســـعودي أن 
املفاوضات تســـير بشـــكل إيجابي رغم متسك 
املدرب بعدم البقاء في السعودية إال في أوقات 
املعسكرات واملباريات ومزاولة التحليل الفني 
بالقناة الهولندية كما كان يعمل ســـابقا، وهو 
األمـــر الذي يرى احتاد الكـــرة أنه يحتاج إلى 

القليل من التنازل اجلزئي.
وكشـــف املصدر قائـــال ”قلنا للمـــدرب إنه 
ليس من الضـــروري أن تكون في الســـعودية 
علـــى الدوام، لكن حضـــورك للمباريات املهمة 
والنهائيات احمللية ومباريات الفرق املشاركة 
بدوري أبطال آســـيا أمر ضـــروري، واللقاءات 
مـــع املدربني والالعبني مهمة واملرحلة القادمة 
حاســـمة وتتطلب ذلك، وعـــدم تواجدك نهائيا 
سيســـبب لنا الكثير مـــن املتاعب خاصة على 
الصعيد اإلعالمـــي فاجلماهير تنتظر من هذا 

املنتخب الصعود ملونديال 2018 بروسيا“.
وأفصـــح املصدر أن احتاد الكرة متمســـك 
ببقاء املـــدرب لعدة أســـباب موضحـــا ”نحن 
متمســـكون باملـــدرب العاملي فـــان مارفيك ألن 
االستقرار مطلوب في هذه املرحلة لكونه عرف 
الالعبني ومســـتوياتهم، ولم تتبق لنا ســـوى 
مرحلة حاسمة فمن املجازفة أن نحضر مدربا 
آخر ورمبا لن جند خيارا مناسبا متاحا أمامنا 
إال بنفس شـــروط فان مارفيـــك، كما أن املدرب 
يحمل اســـما كبيرا وهذا مهم لنا كمنتخب في 
التصفيات التي ســـتكون شرسة. احلقيقة أن 
فـــان مارفيك يتفهم هذا، واألكيد أننا ســـنصل 
إلى حـــل يرضي الطرفـــني“. وينتظر أن يصل 
الطرفـــان إلى اتفـــاق خالل الفتـــرة القادمة ال 
سيما أن املدرب يشعر بأنه في حاجة لتحقيق 

إجناز في أول جتربة له بالقارة اآلسيوية.
وبـــدأ فـــان مارفيـــك (63 عامـــا) مســـيرته 
التدريبية قبـــل نحو 28 عاما كما تولى تدريب 
فـــرق فورتونا ســـيتارد وفينورد فـــي هولندا 
وبوروســـيا دورمتوند وهامبـــورغ في أملانيا، 
وحقق مع فينورد لقب كأس االحتاد األوروبي 
عـــام 2002 ولقب كأس هولندا عـــام 2008، مما 
جعل االحتاد الهولندي لكرة القدم يعينه مدربا 
للمنتخب في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
حيث متكن من التأهـــل للمباراة النهائية قبل 
أن يخسر اللقب أمام املنتخب األسباني بهدف 

دون رد.

رياضة

حسام حسن يستقيل من المصري اعتراضا على الحكام

االتحاد السعودي يتشبث 

بتمديد عقد فان مارفيك

باختصار

} الرياض  - يتوق فريق الهالل إلى وضع حد 
لنتائجه املتفاوتة في دوري أبطال آســـيا لكرة 
القدم، وتسجيل نتيجة إيجابية عندما يستقبل 
اجلزيرة اإلماراتي، األربعاء، ضمن منافســـات 
اجلولة الرابعة للمجموعة الثالثة من البطولة. 
ويتطلع الهالل الذي فرط في فوزين سهلني 
فـــي مباراتيه األولى والثالثة إلى إيقاف نزيف 
النقـــاط وحتقيق فوزه الثانـــي الذي قد يضعه 
في صـــدارة املجموعة فيما لـــو تعثر تراكتور 
ســـازي اإليراني أمام باختاكور األوزبكي وفي 
نفس الوقـــت االقتراب من طـــرق أبواب الدور 
ثمـــن النهائـــي، بينما تعتبر املبـــاراة الفرصة 
األخيرة للجزيرة، حيث أن الفوز وحده سيكون 
كفيال بإنعاش حظوظه في التأهل فيما التعادل 
أو اخلسارة تعني اخلروج من البطولة بنسبة 

كبيرة. 
وأكد البرازيلي إيلتون أمليدا مهاجم الهالل 
أن فريقـــه تنتظـــره مباراة مهمـــة وصعبة في 
نفس الوقت كون اجلزيرة فريق ليس بالســـهل 

وميلك العبني مميزين.
وبالنظـــر إلى وضـــع الفريقـــني الفني فإن 
الهـــالل املدعـــوم بجماهيره الغفيرة ســـيكون 
مرشـــحا فوق العادة لتحقيـــق الفوز وبنتيجة 
كبيرة، ســـيما وأنه ميلـــك كل مقومات التفوق 
التـــي متنحـــه األفضليـــة املطلقة فـــي املباراة 

والظفر بنقاطها الثالث. 
ويدخـــل الهـــالل املباراة وهـــو في وصافة 
املجموعـــة الثالثـــة برصيـــد 5 نقـــاط جمعها 
مـــن ثـــالث مباريـــات، حيث فـــاز كمـــا تعادل 
أمـــام بختاكور األوزبكي قبـــل أن يتعادل أمام 
اجلزيرة. أما اجلزيرة فيدخل املباراة وهو في 
املركـــز األخير بنقطة يتيمـــة جمعها من ثالث 
مباريات حيث تلقى خســـارتني متتاليتني أمام 
تركتور ســـازي اإليراني قبـــل أن يخطف نقطة 
التعـــادل أمام الهالل، ويبـــرز في صفوفه علي 
خصيف وفارس جمعة ومســـلم فايز ويعقوب 
احلوسني وعلي مبخوت والكوري بارك جونغ 

والبرازيلـــي تياغو نيفيز واألســـباني أنخيل 
الفيتـــا والترينيـــدادي كينويـــن جونـــز. ولم 
ينجح أي فريق إماراتي في حتقيق الفوز على 
مضيفه األهلي السعودي ضمن مسابقة دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم. وواجهت أندية النصر 
واألهلي والوحدة واجلزيـــرة اإلماراتي فريق 
األهلي السعودي في 5 مباريات سابقة، حققت 

خاللها التعادل مرتني وخسرت 3 مرات.
من ناحية أخـــرى يتطلع النصر اإلماراتي 
لقطع خطـــوة مهمة نحـــو التأهل إلـــى الدور 
الثانـــي وتعزيـــز صدارته، عندما يســـتضيف 
االحتـــاد الســـعودي فـــي دبي ضمـــن اجلولة 
الرابعـــة مـــن منافســـات املجموعـــة األولـــى. 
فريق  األوزبكستاني  لوكوموتيف  ويستضيف 
ســـيباهان إصفهان اإليراني في طشقند ضمن 
املجموعة نفســـها. ويتصـــدر النصر الترتيب 
برصيـــد 6 نقاط بفارق نقطـــة عن لوكوموتيف 
الثانـــي وثالث عن ســـباهان الثالث وأربع عن 
االحتاد األخير. وبعد خســـارته أمام سباهان 
0-2 فـــي اجلولة األولى ضرب النصر بقوة في 
اجلولتني األخيرتني بالثأر من الفريق اإليراني 
وتخطيـــه 2-0 في دبي، ثم بالفوز على االحتاد 
2-1 فـــي جـــدة ليصبح مرشـــحا لنيـــل إحدى 

بطاقتي املجموعة املؤهلة إلى الدور الثاني.

وتألق البرازيلي نيلمار هونارتو داســـيلفا 
فـــي املباراة أمام االحتـــاد ذهابا وكان صاحب 
هدفي الفوز، وهو سيشكل مع الفرنسي كيمبو 
بيتروبيا  جوناثـــان  والبوركينابـــي  إيكوكـــو 
والتشـــيلي لويس خيمنيز الذي يلعب كالعب 
آســـيوي بعدما نال اجلنسية الفلسطينية قبل 
ثالث ســـنوات نقطة الثقل في تشـــكيلة الفريق 

اإلماراتي. 
كما يبـــرز في النصر العب الوســـط طارق 
أحمـــد الذي غـــاب عن لقـــاء االحتـــاد األخير 
بســـبب اإليقاف ومحمود خميـــس والدوليان 
سالم صالح وحارس املرمى أحمد شامبيه. من 
جهتـــه، ليس أمام االحتاد الـــذي ميلك نقطتني 
فقط ســـوى الفوز إلحياء آماله في التأهل إلى 
الدور الثاني. وسيكون الفوز على النصر مطلبا 
احتاديا كذلك الســـتعادة هيبته بعد ســـقوطه 
الكبيـــر الســـبت املاضـــي أمام نـــده التقليدي 
األهلـــي 2-4 في الدوري الذي تقلصت حظوظه 
كثيرا في املنافســـة على لقبه. ويفتقد االحتاد 
العبه الغاني علي ســـولي مونتـــاري لإليقاف 
وســـيكون اعتمـــاده علـــى هدافـــه الفنزويلي 
هدافـــي  ترتيـــب  متصـــدر  ريفـــاس  جيلمـــني 
الـــدوري الســـعودي برصيد 18 هدفـــا، إضافة 
إلى الروماني لوســـيان ســـان مارتن وحارس 

املرمى عســـاف وفيصل اخلـــراع وعبدالرحمن 
الغامدي وفهد املولد وجمال باجندوح ومختار 
فالتـــة. وأغلق االحتاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
ملف حتديـــد املالعب احملايدة ملباريات األندية 
الســـعودية أمام نظيرتهـــا اإليرانيـــة بدوري 
أبطال آســـيا لكرة القدم، بعدما أقـــر املوافقة، 
الثالثـــاء، على طلـــب االحتاد اإليرانـــي للعبة 
باختيـــار العاصمة العمانية مســـقط وحتديا 
ملعب الســـلطان قابوس للقـــاءات أندية فوالذ 
سيباهان وتراكتور سازي وزوباهان أمام فرق 

الهالل واالحتاد والنصر السعودية. 
وكان االحتاد اآلســـيوي وافق من قبل على 
طلب االحتاد الســـعودي للعبـــة باختيار قطر 
واإلمـــارات كمالعـــب محايدة باللقـــاءات أمام 
الفرق اإليرانيـــة نتيجة قرار االحتـــاد القاري 
باملوافقة على الطلب السعودي بعدم اللعب في 
إيران نظرا لقطع احلكومة السعودية العالقات 
السياســـية مع إيران. وكانت جلنة املسابقات 
باالحتاد اآلسيوي أعلنت في 25 يناير املاضي، 
بعد اجتماعاتها فـــي الدوحة، عن قرار تأجيل 
مباريـــات الفرق الســـعودية واإليرانية بدوري 
أبطال آســـيا ملـــا بعد 15 مارس التخـــاذ القرار 
النهائي في حال عدم عودة العالقات السياسية 

إلى طبيعتها بني البلدين. 

تنطلق، األربعاء، الدفعة الثانية من لقاءات 
اجلولة الرابعة للمجموعــــــة الثالثة بدوري 
أبطــــــال آســــــيا لكــــــرة القــــــدم، ويتواصل 
الصراع على أشــــــده بني األندية العربية، 
على غرار لقاء الهالل الســــــعودي وضيفه 
ــــــم مواجهة النصر  ــــــرة اإلماراتي، ث اجلزي

اإلماراتي بنظيره االحتاد السعودي.

 العرقلة ممكنة

ثائر رغم كل القيود

متفرقات
◄ أفاد الفرنسي كريستيان غوركيف، املدير 
الفنـــي الســـابق للمنتخب اجلزائـــري لكرة 
القدم، بأنه اكتشف محيطا عنيفا في مالعب 
اجلزائر، مؤكـــدا أن ”محاربـــي الصحراء“ 
بإمكانهـــم فعـــل شـــيء كبير فـــي مونديال 
ســـبب  غوركيـــف  وأرجـــع   .2018 روســـيا 
مغادرتـــه للجزائـــر إلى احمليط 
الصعب الذي اكتشـــفه في 
فـــي  والعنـــف  اجلزائـــر 
املالعب وغيـــاب التكوين 
لفت  كمـــا  األندية.  لـــدى 
إلـــى أن رحيله قد ال يكون 
مصلحتـــه  فـــي 
اعتبـــار  علـــى 
أن املنتخـــب 
ئـــري  ا جلز ا
قـــادر علـــى 
شـــيء  فعل 
في  كبيـــر 
املونديال 
بعد عامني.

◄ اعتـــرف الســـباح األســـترالي املخضرم 
غرانت هاكيت بـــأن تراجع صحته في وقت 
ســـابق من العام احلالـــي، كاد يحرم حامل 
الرقم القياسي العاملي السابق من املنافسة 
في رابع دورة ألعاب أوملبية صيفية في ريو 
دي جانيرو البرازيلية في أغســـطس املقبل. 

وكان هاكيـــت (35 عاما) قد اعتزل 
منافســـات الســـباحة بعد دورة 
ألعاب بكني في 2008 قبل عودته 
مـــن جديـــد للرياضـــة قبل 18 

شـــهرا أمال في االنضمام 
األسترالي  للمنتخب 

للســـباحة فـــي 
 . د ملبيـــا و أل ا
هاكيـــت  وقـــال 
 2015 ”أنهيـــت 
بصـــورة قوية 
سعيدا  وكنت 

ى  مبســـتو
لياقتي البدنية 

بأنني  وشـــعرت 
أحقق تقدما“.

أي فريـــق إماراتـــي لـــم ينجـــح فـــي 

تحقيق الفوز علـــى مضيفه األهلي 

الســـعودي ضمـــن مســـابقة دوري 

أبطال آسيا لكرة القدم

◄

«لألســـف ما يحدث في الزمالك ليس له مثيل في أي ناد في العالم، اليوم ستبدأ املؤامرة 

على ماكليش وكان الله في عون الرجل، سيضحك الكثيرون في وجهه}.

أحمد حسام ميدو
املدير الفني األسبق لفريق الزمالك املصري

«طبعا لـــن نقف مكتوفي األيدي، نحـــن مطالبون بمواصلة نتائجنـــا اإليجابية، خاصة أن 

الجيش ليس بعيدا عن دائرة األندية املهددة بالهبوط للدرجة الثانية}.

حمزة حجي 
مدافع فريق اجليش املغربي

◄ قرر الرجاء البيضاوي طرح عدد 
كبير من التذاكر ألنصاره القتنائها 
حتى نهاية الموسم الحالي لتعزيز 

اإليرادات المالية للنادي التي تأثرت 
بعد قرار اتحاد الكرة األخير بمنع 

حضور جماهير الرجاء لـ5 مباريات.

◄ سيمثل العب فريق مولودية 

وجدة المغربي عصام البودالي أمام 
المجلس التأديبي هذا األسبوع لعدم 

احترامه القوانين الداخلية للنادي، 
خاصة أن الفريق يمر بفترة صعبة 
ويعد من األندية المرشحة للهبوط.

◄ استقر الجهاز الفني لفريق 
الزمالك المصري بقيادة األسكتلندي 

أليكس ماكليش على السفر إلى 
الجزائر يوم 17 من الشهر الجاري، 
لمواجهة مولودية بجاية الجزائري 

في إياب دور الـ16 بدوري أبطال 
أفريقيا يوم 19 من الشهر نفسه.

◄ عاقبت لجنة االنضباط التابعة 

لرابطة دوري المحترفين الجزائري 
لكرة القدم، نادي اتحاد الحراش 

بخوض مباراة واحدة دون جمهور 
وتغريمه ألفي يورو، على خلفية 

استخدام مشجعيه لأللعاب النارية 
خالل مباراته أمام شبيبة القبائل.

◄ أطلق نادي القادسية الرياضي 
حملة تحت شعار ”معاكم“ وذلك 

لتحفيز جماهير القادسية للوقوف 
خلف الفريق خالل المرحلة المقبلة 

المهمة والصعبة خالل مسيرته 
بالدوري السعودي.

◄ يستعد العب المنتخب العراقي 
علي حصني لالحتراف مع أحد 
األندية التركية. يذكر أن الدوري 

التركي يشهد منذ سنوات احتراف 
الالعبين العراقيين بشكل بارز.

الصعب الذي اك
والع اجلزائـــر 
املالعب وغيـــ
األندية لـــدى 
إلـــى أن رحيله
فـــي
علـــ
أن
ا
ق

عاما) قد اعتزل 35)
ســـباحة بعد دورة
20088 قبل عودته 
18 رياضـــة قبل
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} برشلونة - أوضح جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس نادي برشــــلونة األسباني أنه ال توجد 
أي نيــــة لدى إدارة النادي فــــي بيع البرازيلي 
نيمار دا سيلفا، مشيرا إلى أنه لن يسمح ألي 

ناد بفتح مفاوضات مع الالعب. 
وثارت العديد من الشائعات، التي أشارت 
إلى دخــــول ريال مدريــــد، الغــــرمي التاريخي 
الكتالونــــي، وباريس ســــان جرمان  للنــــادي 
الفرنســــي في مفاوضات مــــع الالعب الدولي 

البرازيلي خالل األشهر األخيرة.
ويثق نادي برشــــلونة في أن نيمار، الذي 
ينتهــــي تعاقده فــــي 2018، ســــيوقع على عقد 
جتديد قريبــــا، رغم أن وكيــــل أعماله أملح في 
وقت ســــابق من هذا األســــبوع إلى أن مهاجم 
سانتوس الســــابق قد يرغب في االنتقال إلى 

صفوف باريس سان جرمان. 
وأصــــر بارتوميو على متســــك برشــــلونة 
بنيمار وعدم التفريط فيــــه بالبيع، ورغم ذلك 
يتعــــني على أي نــــاد يرغب في ضــــم الالعب 
أن يقبل بدفع الشــــرط اجلزائــــي املوجود في 
تعاقده مــــع ناديــــه احلالي والــــذي يبلغ 193 

مليون يورو. 
وقال بارتوميو ”إذا أراد أحدهم التفاوض 
مــــع نيمار فلن نســــمح له، نيمار ســــيبقى في 
برشــــلونة“. ويقــــدم نيمار موســــما رائعا مع 

برشــــلونة، حيث سجل 27 هدفا في 39 مباراة 
شارك فيها في جميع املسابقات.

وأكد فاغنر ريبيري وكيل أعمال نيمار أنه 
”فــــي حال أبدى باريس ســــان جرمان اهتمامه 
بنيمــــار، مــــن املمكــــن التفــــاوض“ ألن ”العقد 
ميكن أيضا فســــخه“. بيد أن مستشار الدولي 
البرازيلــــي أكــــد أن العيــــش فــــي مدينة مثل 
باريس واللعب في صفوف فريق مثل باريس 
ســــان جرمان، فهذا أيضا حلم بالنســــبة إلى 
جميع الالعبــــني. هذا يعني أنه في حال أبدى 
النادي الفرنسي اهتمامه بالتعاقد مع نيمار، 

بإمكاننا التفاوض“. 
وتابع ”أي عقد ميكن فســــخه أيضا ولكن 
شــــرط دفع البند اجلزائي“. وأردف قائال ”إنه 
كبيــــر جدا: 193 مليون يورو! ولكنني ال أعتقد 
بأنه سيكون مشكلة بالنسبة إلى باريس سان 

جرمان“.
يذكــــر أن نيمــــار نافس زميله فــــي الفريق 
ليونيــــل  األرجنتينــــي  الدولــــي  الكاتالونــــي 
ميسي ومهاجم ريال مدريد األسباني الدولي 
البرتغالي كريســــتيانو رونالــــدو على جائزة 
الكــــرة الذهبية ألفضل العب فــــي العالم العام 
املاضــــي والتــــي كانــــت مــــن نصيــــب النجم 

األرجنتيني للمرة اخلامسة في مسيرته. 
ويبدو أن فترة االنتقاالت الصيفية ستكون 

مشــــتعلة بالنسبة إلى باريس ســــان جرمان، 
فنجم فريق العاصمة الدولي السويدي زالتان 
إبراهيموفيتــــش صاحــــب ثالثية فــــي مرمى 

نيس السبت، ينتهي عقده مع فريق العاصمة 
هــــذا الصيف ومطلوب بقوة في أوروبا وكافة 

أنحاء العالم.

} لنــدن - أظهر األملاني بير ميرتساكر، مدافع 
فريـــق أرســـنال اإلنكليـــزي، رغبـــة كبيرة في 
الرجوع إلى التشكيل األساسي للغانرز. وقال 
ميرتساكر ”البد لي من االعتراف بأن جلوسي 
علــــى مقـاعد البـدالء شـــيء جـديد بالنســـبة 

إلي“. 
وأضـــاف ”لقـــد كنـــت موجودا منـــذ فترة 
طويلـــة، ولم يحـــدث لي هذا من قبـــل، أنا في 

كامل جاهزيتي ولكني ال ألعب مثل السابق“.
وأردف ”أنـــا أســـتمع للمـــدرب، هو يعرف 
أنـــه ميكنه االعتمـــاد علي، بغـــض النظر عما 

يحـــدث. أريد أن أظهـــر علـــى أرض امللعب“. 
وتابـــع ”الفريق يحتاج كل العب، لذلك ال ميكن 
استبعاد أي شـــيء، أفكر بإيجابية حيال هذا 
املوضـــوع، هذه أفضـــل وســـيلة للتعامل مع 
اإلحباط بسبب اجللوس على مقاعد البدالء“. 
وشارك ميرتســـاكر في 33 مباراة بقميص 
أرســـنال في جميع املســـابقات هذا املوســـم، 
حيـــث كانت مبـــاراة واتفورد فـــي إطار كأس 
االحتـــاد اإلنكليـــزي، والتي خســـرها الغانرز 
بهدفني مقابل واحد، هي آخر مباراة يشـــارك 

فيها.

} روما  - تعرض املدافع املخضرم جيورجيو 
كيلينـــي العب نـــادي يوفنتوس بطـــل دوري 
الدرجة األولـــى اإليطالي لكـــرة القدم إلصابة 
جديـــدة وأعلن فريق الصـــدارة أن كيليني (31 
عامـــا) ســـيغيب عـــن صفوفه مـــدة تصل إلى 
ثالثة أســـابيع بســـبب معاناته مـــن متزق في 

العضالت. 
وتعرض مدافع منتخـــب إيطاليا لإلصابة 
خـــالل فوز فريقه 1-0 على إمبولي في الدوري 
اإليطالي في أول مشاركة له بعد غياب استمر 
ألكثر من شـــهر كامل بســـبب إصابة في ربلة 

الســـاق. وقال يوفنتوس عبر موقعه الرسمي 
علـــى اإلنترنـــت إن كيليني خضـــع لفحوص 
طبية كشـــفت عن إصابته بتمزق في عضالت 
الفخذ األمين. وبهذا فإن كيليني ســـيغيب عن 
صفوف يوفنتوس في مبارياته احمللية املقبلة 
في مواجهة ميالنو وباليرمو والتسيو ورمبا 
يغيب أيضـــا عن املباراة أمـــام فيورنتينا في 
24 أبريـــل اجلاري. وينفرد يوفنتوس بصدارة 
الترتيب متفوقا بفارق ست نقاط على نابولي 
أقـــرب مطارديه قبل ســـبع جوالت مـــن نهاية 

املوسم.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

سيتي ضيف ثقيل على سان جرمان في دوري أبطال أوروبا

[ زيدان: الفوز على برشلونة سيخدمنا كثيرا أمام فولفسبورغ [ ألوفس: يجب أن نستمتع بأول ظهور لنا في ربع النهائي

} باريس - ســـيكون ملعب ”بارك دي برانس“ 
في باريس، األربعاء، مســـرحا لقمة حماســـية 
بني باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر 
سيتي اإلنكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي 
ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويبدو 
ريال مدريد األسباني حامل الرقم القياسي في 
عدد األلقاب في املســـابقة مرشحا فوق العادة 

لتخطي عقبة مضيفه فولفسبورغ األملاني. 
ويسعى باريس سان جرمان إلى فك عقدة 

الـــدور ربـــع النهائي في األعـــوام الثالثة 
األخيرة عندما يالقي مانشســـتر ســـيتي 
علـــى ملعب بـــارك دي برانس في صراع 

األغنياء. 
التوالـــي  علـــى  الثانيـــة  وللمـــرة 
سيتعني على فريق العاصمة الفرنسية 
تخطـــي عقبة ناد إنكليزي بعد أن أطاح 

بتشيلســـي فـــي الـــدور الســـابق بفوزه 
عليـــه ذهابـــا وإيابـــا بنتيجـــة واحدة 

2-1، علمـــا بـــأن تشيلســـي حرم 
الباريســـي من بلوغ  الفريق 

دور األربعـــة املوســـم قبل 
في  ذهابا   1-3) املاضـــي 
في  إيابا  و2-0  باريـــس 

لندن).
وخـــرج باريـــس 
مرتني  جرمان  ســـان 

على  النهائي  ربـــع  من 
يد برشـــلونة األسباني 
2-2 ذهابـــا و1-1 إيابا 
 ،2013-2012 موســـم 
و1-3 ذهابا و0-2 إيابا 
املوســـم املاضـــي. لكن 
سان  باريس  مســـتوى 
جرمـــان تطـــور كثيـــرا 
فـــي العامـــني األخيرين 
في  حظوظـــه  وتعـــززت 

من  أبعـــد  إلـــى  الذهـــاب 
املســـابقة  األربعة في  دور 

القاريـــة العريقـــة. وميلـــك 
باريس سان جرمان األسلحة 
الالزمة لتحقيق حلم أنصاره 
وفـــي جميـــع اخلطـــوط بدءا 

مـــن حراســـة املرمـــى بقيـــادة 
الدولي األملاني كيفن تراب مرورا 
بخـــط الدفـــاع بقطبيـــه الدوليني 
البرازيليـــني دافيـــد لويز وتياغة 
سيلفا، وخط الوسط بقيادة بالز 

ماتويـــدي وأدريـــان رابيـــو واإليطالي تياغو 
موتا، وصوال إلى الهجوم مع إبراهيموفيتش 
واألوروغوياني إدينســـون كافاني والبرازيلي 

اآلخر لوكاس مورا.
ويخـــوض باريس ســـان جرمـــان املباراة 
نغمـــة  اســـتعاد  بعدمـــا  عاليـــة  مبعنويـــات 
االنتصارات على ملعبه بفوز كاسح على نيس 
5-1 عقـــب تعادل مع مونبلييه 0-0 وخســـارة 

مفاجئة أمام موناكو 2-0. 
وأشاد مدرب باريس سان جرمان 
لوران بالن بفـــوز فريقه على نيس 
بيد أنه شـــدد على ضرورة حتقيق 
ســـيتي.  مانشســـتر  أمـــام  ذلـــك 
وقـــال بـــالن ”الفوز علـــى نيس 
رائـــع ومهم كونـــه يعيدنـــا إلى 
ســـكة االنتصارات علـــى أرضنا، 
قبـــل  جلماهيرنـــا  مطمئـــن  إنـــه 
ولكن  ســـيتي،  مواجهة 
علينـــا تأكيـــد ذلك 
الفريـــق  أمـــام 
وأن  اإلنكليزي 

نكون على أمت االستعداد ملواجهته“. وأضاف 
”ســـنواجه فريقا جيدا جدا بقيادة مدرب جيد 
جـــدا. نحتـــرم كثيرا هـــذا الفريق ودرســـناه 
جيدا. ستكون مواجهة رائعة ألنني أعتقد بأن 
مانشســـتر سيتي لديه أســـلوب وفلسفة لعب 
ترتكز على اللعـــب الهجومي، وبالتالي أعتقد 

بأن ذلك سيؤدي إلى مواجهتني رائعتني“.

لقاء تاريخي

من جهته، يعاني مانشســـتر سيتي، الذي 
يخوض ربع نهائي املسابقة للمرة األولى في 
تاريخه، من غياب 3 عناصر أساســـية بسبب 
اإلصابـــة أبرزها حـــارس مرمـــاه الدولي جو 
هارت وجناحه الدولي رحيم سترلينغ وقائده 
وقطـــب دفاعـــه الدولـــي البلجيكي فانســـان 
كومباني، كما يحوم الشك حول مشاركة قطب 
دفاعـــه اآلخـــر الدولي األرجنتينـــي نيكوالس 
أوتامنـــدي والعـــب وســـطه الدولـــي العاجي 
يحيـــى توريه الـــذي لم يلعب منـــذ 20 مارس 

املاضي. 
واستعاد مانشستر سيتي خدمات جناحه 
الدولي البلجيكي كيفن دي بروين بعد تعافيه 
من اإلصابة التي أبعدتـــه عن املالعب منذ 27 
فبرايـــر املاضي. وأعـــرب دي بروين عن أمله 

في منح فريقه دفعة في مشـــواريه احمللي 
والقـــاري، وقـــال ”اجلميع يعـــرف بأن 

الفريق ميلـــك الكثير مـــن اإلمكانيات 
لكننـــا عانينا مـــن اإلصابـــات التي 
مســـتوانا  تراجـــع  فـــي  تســـببت 
ونتائجنـــا“، مضيفا ”آمل أن تكون 
عودتي فأل خيـــر على النادي وأن 
االنتصارات  حتقيق  على  أساعده 
في املباريات املتبقية في املوسم“.

سيتي  مانشســـتر  ويدخل 
املبـــاراة مبعنويـــات عاليـــة 
أيضا عقب فوزه على مضيفه 
الســـبت،   0-4 بورمنـــوث 

بـــدوره  صفوفه  وتعـــج 
بالنجـــوم وفـــي كل اخلطـــوط أيضـــا أبرزهم 
هدافه الدولي األرجنتيني سيرجيو أغويرو. 

والتقى الفريقان مرة واحدة سابقا وكانت 
في دور املجموعات ملسابقة الدوري األوروبي 
”يوروبا ليـــغ“ وانتهت بالتعادل الســـلبي في 

مانشستر.

ريال مدريد مرشح بقوة

يحتضـــن ملعـــب ”فولكســـفاغن أرينا“ 
مباراة فولفســـبورغ الذي بلغ ربع النهائي 
للمـــرة األولـــى في تاريخـــه وريـــال مدريد 
صاحب الرقم القياســـي في عدد األلقاب في 

املسابقة. 

ويبدو النادي امللكي مرشـــحا فوق العادة 
لبلـــوغ دور األربعـــة خصوصـــا وأنـــه يدخل 
املواجهة مبعنويـــات عالية عقب فوزه الثمني 
على غرميه التقليدي برشلونة 2-1 على ملعب 
كامب نو في الكالســـيكو، الســـبت، وأحلق به 
اخلسارة األولى بعد 39 مباراة، واألولى أيضا 

على أرضه منذ فبراير 2015.
وشـــدد مدرب ريال مدريد الفرنســـي زين 
الدين زيدان على أهمية الفوز على برشـــلونة 
كونه قلص الفـــارق بينهما إلى 7 نقاط وأحيا 
آماله في املنافســـة على اللقـــب، وقال ”الفوز 
على برشـــلونة مهم للثقة في املباريات املقبلة 
وفي مقدمتهـــا فولفســـبورغ“، مضيفا ”نحن 
واعون بأهمية مســـابقة دوري أبطال أوروبا 

ونريـــد الذهاب إلى أبعد دور فيها 
وبالتالـــي فـــإن الفـــوز على 

كثيرا  سيخدمنا  برشلونة 
أمام فولفسبورغ“. 

وحـــذر زيدان العبيه 
من اإلفراط في الثقة أمام 
الفريـــق األملانـــي، وقال 

”فولفســـبورغ فريق كبير، ووصولـــه إلى ربع 
النهائـــي ليـــس من قبيـــل الصدفـــة وبالتالي 
يجب مواجهته بجدية واحترام كبيرين، علينا 
مواصلـــة التركيز في عملنا وخوض املباريات 

من أجل الفوز بها“. 
ويبدو أن زيدان وجد ضالته في تشـــكيلته 
املثاليـــة خصوصـــا فـــي خـــط الوســـط مـــن 
خالل اعتمـــاده على العب الوســـط البرازيلي 
كاســـيميرو الذي كان مهمشا من طرف املدرب 

السابق رافائيل بينيتيز.
وســـاهم كاســـيميرو بشـــكل كبير في فوز 
ريـــال مدريـــد على برشـــلونة مـــن الناحيتني 
الدفاعيـــة والهجومية وبات عنصرا أساســـيا 
في خط الوســـط إلـــى جانـــب الكرواتي لوكا 
مودريتش واألملاني طوني كروس. وســـتكون 
القوة الهجوميـــة الضاربة للنادي امللكي 
فـــي املوعـــد ويتعلـــق األمـــر بثالثيه 
الويلـــزي غاريث  ”بـــي بـــي ســـي“ 
بنزميـــة  كـــرمي  والفرنســـي  بيـــل 
رونالدو  كريســـتيانو  والبرتغالي 
للمســـابقة  التاريخـــي  الهـــداف 
برصيـــد 90 هدفـــا وهدافها هذا 

املوسم برصيد 13 هدفا.
ليـــس  املقابـــل،  فـــي 
شـــيئ  لفولفســـبورغ 
أمـــام  يخســـره 
امللكـــي  النـــادي 
وسيحاول الصمود 
أمامـــه فـــي ســـعيه 
املفاجأة.  خلـــق  إلى 
األملاني  الفريق  ويدخل 
املباراة مبعنويات مهزوزة عقب خسارته أمام 
باير ليفركوزن 0-3 في الدوري احمللي، بيد أن 
مديـــره الرياضي كالوس ألوفس أكد أن فريقه 
سيســـتعيد توازنه بســـرعة من خالل التركيز 

اجليد على مواجهة النادي امللكي. 
وقـــال ”إنه أول ظهور لنا في ربع النهائي، 
يجـــب أن نســـتمتع بذلك وأن نلعـــب دون أي 
عقـــدة أمام ريال مدريد على الرغم من الفوارق 

الكبيرة بيننا“. 
يذكر أنهـــا املرة األولى التـــي يلتقي فيها 
الفريقان، بيد أن كفة النادي امللكي راجحة أمام 
الفرق األملانية في 60 مواجهة بينهما حيث فاز 

28 مرة مقابل 22 خسارة و10 تعادالت.

يتواصل صراع القوى الكبرى في القارة العجوز من خالل منافســــــات ذهاب الدور ربع 
النهائي ملســــــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ ســــــيكون عشــــــاق كرة القدم العاملية 
على موعد مع نزال األثرياء الذي يجمع بني ســــــان جرمان وســــــيتي فيما ستكون األنظار 

شاخصة نحو قمة نارية بني ريال مدريد وفولفسبورغ.

◄ قال أندير هيريرا، العب وسط 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي، إن 

فريقه سيقاتل حتى النهاية من أجل 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل. ويحتل يونايتد 
المركز الخامس بجدول ترتيب 

البريميرليغ بفارق نقطة عن سيتي.

◄ أكد مارك ألبريتون، العب وسط 
فريق ليستر سيتي اإلنكليزي، أن 

الموسم الرائع الذي يعيشه متصدر 
البريميرليغ لن تكون له قيمة في حال 
خسارة الدوري في النهاية. ويتصدر 

ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري.

◄ تصدر األرجنتيني غونزالو 
هيغواين، مهاجم نابولي، والبرازيلي 

جوناس مهاجم بنفيكا، صدارة 
السباق على جائزة الحذاء الذهبي، 

التي تمنح ألفضل هداف في الدوريات 
األوروبية، برصيد 30 هدفا لكل منهما 

بواقع 60 نقطة.

◄ يسعى يوفنتوس للتعاقد مع 
مهاجم خالل الصيف المقبل، تحسبا 
لرحيل مهاجمه ألفارو موراتا. ويذكر 
أن السيدة العجوز يبحث عن التعاقد 
مع اسم كبير في الهجوم، كي يساعد 

الفريق على الفوز بأبطال أوروبا.

◄ واصل سبورتينغ لشبونة مطاردته 
لبنفيكا على صدارة الدوري البرتغالي 

الممتاز عبر الفوز الساحق على 
مضيفه بيلينينسيش 5-2 في المرحلة 

الثامنة والعشرين من المسابقة.

◄ عاقبت سلطات كرة القدم 

في اليونان فريقي أيك أثينا 
وأتروميتوس أثينون بخصم نقاط من 

رصيدهما إلى جانب إلزامهما بلعب 
مباريات خلف أبواب مغلقة ودون 
جمهور بسبب شغب جماهيرهما.

باختصار
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مستعد للبقاء

ى إ جر
في األعـــوام الثالثة
مانشســـتر ســـيتي 
ي برانس في صراع

التوالـــي علـــى 
عاصمة الفرنسية 
يزي بعد أن أطاح 

ور الســـابق بفوزه 
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ــابقة 
ميلـــك 

ألسلحة 
أنصاره 
وط بدءا 

بقيـــادة  ى
تراب مرورا 
ـــه الدوليني 
ويز وتياغة 
بقيادة بالز 

و و م ج
وأشاد مدرب باريس سان
لوران بالن بفـــوز فريقه على
بيد أنه شـــدد على ضرورة حت
س مانشســـتر  أمـــام ذلـــك 
وقـــال بـــالن ”الفوز علـــى
رائـــع ومهم كونـــه يعيدن
ســـكة االنتصارات علـــى أ
جلماهيرنـــا مطمئـــن  إنـــه 
ســـيتي مواجهة 
علينـــا تأكيـ
ال أمـــام 
اإلنكليز

و غ ي ر يم
 البلجيكي فانســـان 
ك حول مشاركة قطب 
رجنتينـــي نيكوالس 
طه الدولـــي العاجي
لعب منـــذ 20 مارس 

سيتي خدمات جناحه 
ي بروين بعد تعافيه 
ه عن املالعب منذ 27
ب دي بروين عن أمله 
شـــواريه احمللي
ع يعـــرف بأن
ن اإلمكانيات 
بـــات التي
مســـتوانا 
ل أن تكون 
نادي وأن
تصارات 
ملوسم“.
سيتي
يـــة 
يفه 
ت،

ـــوط أيضـــا أبرزهم 
 سيرجيو أغويرو.

واحدة سابقا وكانت 
قة الدوري األوروبي 
لتعادل الســـلبي في 

ة

ولكســـفاغن أرينا“ 
ي بلغ ربع النهائي
خـــه وريـــال مدريد
عدد األلقاب في في

ي ور ب ى إ ب ري و
وبالتالـــي فـــإن الفـــوز على
كثيرا  سيخدمنا  برشلونة 

أمام فولفسبورغ“. 
زيدان العبيه  وحـــذر
من اإلفراط في الثقة أمام
الفريـــق األملانـــي، وقال

وج زي و ويب
املثاليـــة خصوصـــا فـــي
خالل اعتمـــاده على العب
كاســـيميرو الذي كان مهم
رافائيل بينيتيز. السابق
وســـاهم كاســـيميرو
ريـــال مدريـــد على برشـــ
الدفاعيـــة والهجومية وبا
في خط الوســـط إلـــى جا
مودريتش واألملاني طوني
القوة الهجوميـــة الض
فـــي املوعـــد ويتع
”بـــي بـــي ســـي
والفرنس بيـــل 
كر والبرتغالي 
التا الهـــداف 
90 0برصيـــد
املوسم برص
فـــ
لفو

ويد
املباراة مبعنويات مهزوزة
الد في 3-0 باير ليفركوزن
مديـــره الرياضي كالوس
سيســـتعيد توازنه بســـر
اجليد على مواجهة النادي
”إنه أول ظهور وقـــال
يجـــب أن نســـتمتع بذلك
عقـــدة أمام ريال مدريد عل

الكبيرة بيننا“. 
يذكر أنهـــا املرة األولى
الفريقان، بيد أن كفة النادي
60 مواج 0الفرق األملانية في
22 خسارة و مرة مقابل 28

«ال أرى مؤشـــرات تدل على رحيل املدرب غايردو في يونيو، أســـتبعد أي تصور لرحيله ألننا 

نقوم باإلعداد للمستقبل بالتشاور معه».

  رودولفو دونفريو 
رئيس نادي ريفر بليت األرجنتيني

«ســـنحاول أن نصـــل إلى املركز الثاني. أعتقـــد حقا أن الدوري سيشـــهد نهاية مثيرة. لقد 

كنت دائما على يقني أن لدينا مجموعة كبيرة تحتاج فقط إلى مدرب عظيم».

 جيمس بالوتا 
رئيس نادي روما اإليطالي

برشلونة يغلق الباب أمام احتمال رحيل نيمار

لعنة اإلصابات تالحق كيلينيميرتساكر يسأم دكة بدالء أرسنال

امللكي مرشـــح فوق العـــادة لبلوغ 

دور األربعـــة خصوصـــا وأنه يدخل 

املواجهـــة بمعنويـــات عالية عقب 

فوزه على غريمه برشلونة

◄



} لــوس أنجلــس - بعـــد إنتاجهـــا لفيلمـــي 
”ســـندريال“ و“أليـــس فـــي بـــالد العجائـــب“ 
تدخل شـــركة ”ديزني“ قصة ”كتـــاب األدغال“ 
الشـــهيرة للمؤلف البريطاني روديارد كبلينغ 
إلى عالم السينما بنسخة ثالثية األبعاد لتعيد 
الذي تربى  مغامرات الطفل اليتيـــم ”موغلي“ 

بني الذئاب في األدغال، إلى األذهان.
ومت إجنـــاز الفيلـــم الذي يبـــدأ عرضه في 
الصاالت األميركية في 15 أبريل بشـــكل شـــبه 
كامل بتقنية الصور املركبة، وهو بال شـــك من 
أكثر اإلنتاجـــات إبهارا لـــدى ”ديزني“، حيث 
تعاونت مجموعة كبيرة من املشـــاهير إلجناز 
هـــذا الفيلـــم الضخم مـــن بينهم كريســـتوفر 
ووكـــن وإدريس ألبـــا وبن كينغســـلي وكذلك 
سكارلت جوهانسن. وقد أعطى هؤالء النجوم 
أصواتهـــم لشـــخصيات العمـــل بينهـــا الدب 

والقرد والنمر التي يلتقيها ”موغلي“.
ويجســـد الفتى نيل ســـيثي (12 سنة) دور 
”موغلـــي“ الذي يقـــوم بالترحال فـــي األدغال 

بصحبة النمر باغيرا والدب بالو.
وكان هذا الفتى الذي أدى مشـــاهد تتطلب 
لياقـــة بدنيـــة عالية، يتحضـــر للحصول على 
حزام أسود في لعبة التايكواندو خالل مرحلة 

التصوير.
ويروي نيل ســـيثي املتحـــدر من نيويورك 
”لم أكن أتخيل نفســـي يوما كممثل. كنت أتعلم 
الرقص، وقد تناهت إلى مسامع أستاذي أنباء 

عن هذا الدور وقال لي إنه يليق بي“.
ويقول ”عندهـــا خضعت الختبـــار األداء. 
ذهبت إلى لوس أجنلس وبعد أسبوعني بدأنا 

في التصوير“.
وقد صدرت نســـخة ســـينمائية سابقة من 
”كتـــاب األدغـــال“ ســـنة 1967 غير أنهـــا كانت 
تفتقر بشدة إلى الشخصيات األنثوية بحسب 
جون فافرو، مخرج النســـخة اجلديدة من هذا 

العمل.

ويوضح فافرو ”رأيـــت أن في األمر بعض 
االنحيـــاز. لـــدي ابنتان والعالم بـــات مختلفا 

حاليا“.
وبالتالي أوكل مخرج ”ذي أيرون مان“ إلى 
سكارليت جوهانسن مهمة إضفاء ملسة أنثوية 

على شخصية األفعى اخلبيثة ”كا“.
ويقـــول املخرج البالغ 49 عامـــا الذي منح 
أيضا املمثلة لوبيتا نيونغـــو احلائزة جائزة 
أوســـكار فرصة إعطاء صوتها للذئب راكشـــا 
”كنـــت أحب شـــخصية هـــذه األم التي تتســـم 
باللطـــف واخلطورة فـــي آن معا. 
اعتقـــدت أن ثمـــة أمـــرا 
مثيـــرا لالهتمـــام من 

الناحية النفسية“.

ويشـــير فافرو إلى أن ”اجلزء األصعب من 
الفيلـــم كان محاولة التكلم مع بيل موراي عبر 
الهاتـــف للمرة األولى“، في إشـــارة إلى املمثل 
البالـــغ 65 عامـــا املعروف بصعوبـــة اختياره 

لألدوار املعروضة عليه.
ويلفـــت املخرج إلى أنه ســـعى إلى إجناز 
فيلـــم من الرســـوم املتحركة يضـــم كوكبة من 
النجـــوم وقد حقق هـــذا الهـــدف بفضل ”ذي 
الفيلم الوحيد مـــن نوعه الذي  جانغل بـــوك“ 
وافقت شـــركة ”ديزني“ على االستعانة بنجوم 

لتقدمي أصواته للشخصيات املشاركة فيه.
ولم حتمل نســـخة العـــام 2016 من ”كتاب 
تغييـــرات جذريـــة بالكامـــل إذ أن  األدغـــال“ 
املؤلف املوسيقي جوني ديبني أجنز موسيقى 

تصويرية للفيلم تذكر بتلك اخلاصة بنســـخة 
سنة 1967 على الرغم من االبتعاد هذه املرة عن 

منط املسرحيات الغنائية.
وميكـــن حملبي النســـخة القدميـــة التمتع 
ببعض من أشـــهر مقتطفات فيلم ســـنة 1967 
لكن يتعّني عليهم االنتظار حتى شارة النهاية 

لسماع أغنية جماعية على قدر توقعاتهم.
ويلفت فافرو إلـــى أنه قلص عدد األغنيات 
في الفيلـــم لإلبقاء على االنطباع بوجود خطر 
داهم، في نسخة أكثر مالءمة جلمهور البالغني 
مقارنة مع العمل األساسي. ويتابع ”تشعرون 
برغبة في إجناز فيلم يالئم املشـــاهدين من كل 
األعمار حول العالم وأعتقد أن الفيلم األساسي 

كان موجها خصوصا لألطفال“.

24 األربعاء 2016/04/06 
السنة 38 العدد 10237

} أوافــــق جــــدا ما دعــــا إليــــه النائب في 
عبدالناصــــر  جمــــال  املصــــري  البرملــــان 
وضوابــــط  معاييــــر  وضــــع  بضــــرورة 
الســــتخدام مواقــــع التواصــــل االجتماعي 
فيســــبوك وتويتر، عندما قال إن ”البعض 
جتاوز اخلطوط احلمــــراء في هذه املواقع 
التي باتــــت متثل في جانــــب منها اعتداء 
على احلريات وبذاءات وشتائم وقلة أدب“.

قبل عامني، كنت كتبت في هذه الزاوية، 
أن ال مســـتقبل لوطن يحكمه الفيســـبوك، 
وقـــد انطلقـــت في ذلـــك مـــن متابعتي ملا 
تعيشـــه بعض املجتمعـــات العربية التي 
عصفـــت بهـــا ريـــاح الفوضـــى اخلالقـــة 
فباتت مســـاّمها مفتوحة على كل أشـــكال 
وأنواع الفيروســـات اخلبيثـــة واخلطيرة 
حتت شـــعار الدميقرطية، ومبرور الوقت 
تأكـــدت، وقد يكون غيـــري تأّكد أيضا، من 
أن صفحات التواصل االجتماعي أضحت 
في جانب كبير منها وســـيلة تدمير للعقل 
وتخريب للوجدان وتعميم للجهل وترويج 
للتطرف والتخّلف، كما حّولها املضطربون 
فكريا ونفسيا إلى فضاءات مفتوحة لنشر 
األكاذيب واألباطيل التي جتد لألســـف من 
يصدقهـــا، وأحيانا من يعتمـــد عليها في 
بلورة قناعاته ومواقفـــه، بل وصرنا نرى 
مســـاحات مخصصة للتحريض والتأليب 
والتجييـــش املباشـــر ضد هـــذا البلد أو 
ذاك وضـــد هذا النظـــام أو ذاك وضد هذا 
املسؤول أو ذاك، وكذلك للتكفير والتخوين 
واإلقصاء وحتى للترويع ونشـــر الكراهية 
بني اجلهات والفئـــات واملذاهب واألديان 

والشعوب.
وإذا كان ســـارق الوقـــت هـــو أخطـــر 
وأسوأ اللصوص على اإلطالق ألنه يسرق 
شيئا غير قابل للتعويض، فإن الفيسبوك 
مثال، بات املتهم األول في هذا املجال، فقد 
أكدت دراسة أميركية حديثة أن مستخدمي 
فيسبوك في الواليات املتحدة يقضون في 
املتوســـط 42 دقيقة يوميـــا من عمرهم في 
تصفح املوقع اإللكتروني، أي بواقع خمس 

ساعات في األسبوع تقريبا.
هـــذا بالنســـبة إلـــى األميـــركان أمـــا 
بالنســـبة إلينـــا فاألمر أخطـــر، فهناك من 
بات يقضي الساعات يوميا أمام صفحات 
التواصـــل االجتماعي، وهنـــاك من حّولها 
إلى منصة للتحّيل واالبتزاز والنصب على 
املرضـــى مثلمـــا حدث في املغـــرب أخيرا، 
وفـــي األردن أظهرت األرقام أن عدد حاالت 
الطالق بسبب وســـائل االتصال احلديثة 
تقدمت علـــى حاالت الطـــالق الناجتة عن 
بقية األسباب بحسب نتائج دراسة علمية 
أجراها الدكتور محمـــد الزعبي من دائرة 
اإلفتـــاء العام، وفي تونس باتت احلكومة، 
تقضـــي جزءا مهما مـــن وقتها في تكذيب 
األخبار الزائفة التي ُتنشـــر على صفحات 
الفيسبوك، كما بات كل شيء فاقدا لقيمته 
وأهميته نتيجة التسيب اللفظي واللغوي 

والسياسي.
وعندما يدعو برملاني مصري لضرورة 
تقنـــني التعامل مـــع الفيســـبوك وتويتر، 
فألن هناك إشـــارات حقيقية بأن املجتمع 
فـــي خطـــر، وقـــد يكون بـــات مـــن واجب 
العرب مجتمعـــني أن يتفقوا في ما بينهم 
على اتخـــاذ موقـــف موّحد ضـــد مخاطر 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  انفـــالت 
حتـــى ال تتحـــّول إلى تهديـــد فعلي لألمن 
القومي، فأمتنا ليست مهيأة النفالت أكثر 
خصوصا عندما ميس عشرات املاليني من 

البشر.

سارق الوقت

صباح العرب

الحبيب األسود

{ماوغلي} يعود إلى األدغال بروح عصرية ولمسة أنثوية
ينقل ”ذي جانغل بوك“ أو ”كتاب األدغال“، 
أحــــــد أبرز أفــــــالم الرســــــوم املتحركة في 
ــــــوود لهــــــذا املوســــــم، قصــــــة املؤلف  هولي
البريطاني روديارد كبلينغ إلى الشاشــــــة 
الكبيرة بنسخة سينمائية مفعمة باملؤثرات 
ــــــة من النجــــــوم وفتى  اخلاصــــــة مع كوكب

أميركي بدور ”موغلي“ الشهير.

الفيلم الوحيد من نوعه الذي وافقت {ديزني} على االستعانة بنجوم لتقديم أصواته

} جاكرتــا  - توفيـــت مغنية في إندونيســـيا 
بعدمـــا لدغها ثعبان مـــن نوع الكوبـــرا كانت 
حتمله ضمن فقـــرة فنية كانت تقـــوم بأدائها، 
لكنها لم تلفظ أنفاســـها إال بعـــد أداء العرض 
الفنـــي املعتاد ومغادرة املســـرح، بحســـب ما 

أفادت تقارير إخبارية الثالثاء.
وكانت إيرمـــا بولي البالغة مـــن العمر 29 
عامـــا، تغني في حفـــل فـــي كاراواجن، بجاوة 
الغربيـــة، ليـــل األحـــد عندما تعرضـــت للدغة 
الكوبرا التـــي كانت حتملها على املســـرح في 

فخذها، حسبما أفادت صحيفة ”ريبابليكا“.

ونقلت الصحيفة عن صديقة للمغنية تدعى 
ديدي إنها تعرضت للدغة الكوبرا عندما كانت 

تؤدي أغنية ثانية وتوفيت االثنني.
وقالت إن املغنية كانت متزح مع أصدقائها 
بعدمـــا انتهت مـــن أداء األغنيـــة الثانية لكنها 

انهارت بعد حلظات.
ونقلت إيرما إلى مستشفى ولفظت أنفاسها 

جراء لدغة الكوبرا.
وقالت ديدي إن إيرما، وهي مغنية محلية، 
اعتادت على الغنـــاء والرقص ويرافقها ثعبان 

ضمن عرضها املعتاد على املسرح.

} رومــا - توفر منشـــأة فيديو غير مســـبوقة 
بعنـــوان ”كارافاجو إكســـبيريينس“ في روما 
إمكانية الدخول إلى قلب لوحات هذا الرســـام 
الكبير من القرن الســـادس عشـــر. فبفضل 33 
ضوءا كاشفا، تبث 57 لوحة لكارافاجو (1571-
1610) بحجـــم كبير على جدران قصر املعارض 
الذي يســـتضيف ”كارافاجو إكســـبيريينس“ 

حتى الثالث من يوليو.
وهـــذه املنشـــأة التي صممهـــا فنانو ”ذي 
ومقرها فلورنســـا (وســـط  فايـــك فاكتـــوري“ 
إيطاليا) تهـــدف إلى أن تكـــون ”جتربة حتفز 
كل احلواس“ مع استخدام الصور واملوسيقى 
والروائح املأخوذة من محترفات سانتا ماريا 

دي نوفيال في فلورنسا.
ويوضـــح فومـــازي مؤســـس ”ذي فايـــك 
بكارافاجـــو  التعريـــف  محـــاوال  فاكتـــوري“، 
إكســـبيريينس ”ميكنني القول إنها منشـــأة-

عرض نحاول من خاللها مسرحة أعماله“.
والهـــدف مـــن هـــذه العمليـــة أن يشـــارك 
اجلمهـــور ”بنوع من الطقـــوس اجلماعية من 
خالل الغـــوص الكامل في الفـــن حتى يصبح 
طرفـــا فـــي العمـــل ويحملـــه ذلك علـــى رؤية 

اللوحات حقا“.
وعلى أنغام موسيقى آالت وترية وإيقاعية، 
اللوحـــات الزائـــر الـــذي ينصـــح  ”تخطـــف“ 
باجللوس وليـــس التجول كما فـــي املعارض 

”الكالسيكية“ لالستفادة أكثر من التجربة.

وتخـــرج مـــن لوحـــة ”ميـــدوزا“ اآلالف من 
األفاعـــي التي تزحف على اجلـــدران واألرض، 
يبدو وكأنها تخنق املتفرج قبل أن ينتشـــر الدم 

اخلارج من الرأس في القاعة.
أما املوســـيقى ”فهي تشـــكل إطارا للوحات 
مـــن أجل اإليحـــاء باألحاســـيس التي يشـــعر 
بها الشـــخص عند رؤيتها“، بحســـب ما يؤكد 
ســـتيفانو ســـاليتي، الذي يقول إنه استوحى 
من ”التباينات والتـــدرج بني الضوء والظالم“ 

اللذين كان كارافاجو معلما فيهما.
وفي غضـــون 50 دقيقة تتوالى لوحات مثل 
”الغشاشـــون“ و”داود وجالـــوت“ و”جوديـــث 
تقطع رأس هولوفرن“ و“عازف العود“ ”ودعوى 
القديـــس متـــى“ وغيرها، في مشـــاهد جتســـد 
املواضيع األربعة الرئيسية لفن كارافاجو وهي 
اســـتخدام النور والطبيعة واملســـرح والعنف. 
وقـــد مت تكبيـــر التفاصيـــل مـــن أوجـــه وأياد 
وأســـلحة وآالت. ويوضح ســـتريناتي ”ميكننا 
من خالل ذلك أن نـــرى ما ال ميكننا أن نراه في 

العني املجردة في املتحف إال عبر مجهر“.
وتفســـر أيضا تركيبات اللوحات التي كان 
كارافاجـــو يعيرهـــا اهتماما خاصا بواســـطة 
ملونـــات بيانية وعارضات خشـــبية موضوعة 

على اللوحة.
وبعد روما تنتقل ”كارافاجو إكسبيريينس“ 
إلى نابولي في جنـــوب إيطاليا اخلريف املقبل 

ثم تنطلق في جولة إلى اخلارج العام املقبل.

لدغة كوبرا تودي بحياة مغنية إندونيسية

عرض في روما يتيح {العيش} في لوحات كارافاجو

منح الكلب {لوكا} المتقاعد من الجيش األميركي، والذي فقد ساقه 
خالل انفجار سنة 2012 بأفغانستان، أرفع وسام عسكري في دول رابطة 
الكومنولث البريطاني وهو نوط الشجاعة {صليب فيكتوريا} الذي سنته 

ملكة بريطانيا السابقة الملكة فيكتوريا عام 1856 تقديرا لبسالته، خالل 
حفل أقيم بلينغتون في لندن

وقد صدرت نســـخة ســـينمائية سابقة من
1967 غير أنهـــا كانت  7ســـنة س“ ”كتـــاب األدغـــال
تفتقر بشدة إلى الشخصيات األنثوية بحسب 
جون فافرو، مخرج النســـخة اجلديدة من هذا 

العمل.

كنـــت أحب شـــخصية هـــذه األم التي تتســـم
آن معا. باللطـــف واخلطورة فـــي
اعتقـــدت أن ثمـــة أمـــرا
مثيـــرا لالهتمـــام من

الناحية النفسية“.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


