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} الرياض – رفعت القمة التشاورية اخلليجية 
التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض 
أمـــس مجموعة من الالءات في وجه محاوالت 
إيـــران التمدد فـــي املنطقة من بوابـــة أذرعها 
الطائفية واستثمارها االتفاق النووي لتهديد 
األمـــن اإلقليمي، ووجهت رســـالة بالغة الدقة 
للواليـــات املتحـــدة بـــأن العـــرب ال ميكـــن أن 
ينتظروا أكثر ليحســـم البيت األبيض تردده، 

وأن البدائل موجودة لديهم.
وعقـــدت القمة اخلليجيـــة بحضور رئيس 
دولة غربية للمرة األولى هو الفرنسي فرنسوا 
هوالنـــد، وحتمل هذه املشـــاركة داللـــة رمزية 
كبيـــرة بأن دول اخلليج ومن ورائها بقية دول 
التحالـــف العربـــي لديها القدرة علـــى تغيير 

احللفاء وفق ما تقتضيه مصاحلها.
وعكست مشـــاركة الرئيس الفرنسي، وما 
حف بها من حفاوة خليجية وصفقات عسكرية 
واقتصاديـــة كبيـــرة، تبدال نوعيـــا في تعاطي 
الســـعودية مع التوازنات القدميـــة، وخاصة 
العالقـــة مع الواليـــات املتحدة التـــي أربكتها 
سياســـات الرئيس باراك أوبامـــا في التقرب 
من إيران على حســـاب التزامات واشنطن مع 

الدول العربية.
وقال مراقبون إن مشـــاركة هوالند في قمة 
الريـــاض وتأكيده على أن أمن اخلليج من أمن 
باريس ســـيكون إحـــدى األوراق التي يحملها 
القـــادة اخلليجيـــون إلـــى كامب ديفيـــد للقاء 
أوبامـــا، ما يعنـــي أن دول مجلس التعاون لن 
تذهب إلى واشـــنطن طالبة عطفا أو مجاملة، 
وإمنا بيدها حليف جديد جاهز ليمأل الفراغ.

وأثبتت عاصفة احلزم أن السعودية قادرة 
على بناء حتالف واسع حولها ملواجهة الدور 
التخريبـــي إليـــران، وأن أي صـــدام قد يحدث 

سينضم إليها فيه حلفاء جدد.
وحســـمت قمة الرياض عناصـــر األجندة 
التـــي ســـيحملها القـــادة اخلليجيـــون إلـــى 
واشنطن، وأولها االتفاق على فرض االستقرار 
فـــي اليمـــن قبل البـــدء في حوار علـــى قاعدة 
املبـــادرة اخلليجيـــة، وثانيهـــا التأكيـــد على 
االتفاق النهائي الذي ســـيتم في 30 يونيو بني 
إيـــران ودول 5 + 1 ال ميكن قبوله ما لم يحقق 
وقفا كامال لبرنامجها النووي، والتزاما منها 

بعدم إثارة الفنت الطائفية في املنطقة.
وســـيكون الوضع فـــي ســـوريا أحد هذه 
العناصر في ظـــل قناعة غالبية الدول العربية 
بأن ال دور لألسد في مستقبل سوريا، وأن أي 

مفاوضات ال بد أن تراعي هذه النقطة.
وتستضيف السعودية اجتماعا جلماعات 
املعارضة الســـورية الســـاعية إلـــى اإلطاحة 
باألســـد للضغط من أجل ضرورة التوصل إلى 

تسوية سياسية في سوريا.

وقال البيان اخلتامـــي للقمة إن االجتماع 
سيحاول رسم املشهد في ما بعد األسد ويؤكد 
على ضرورة التوصل إلى حل سياســـي يلبي 

طموح الشعب السوري.
وبدأ العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيز كلمته خالل القمـــة بإدانة التهديد 
اخلارجـــي الذي يرمي إلى بســـط الســـيطرة 
والهيمنة علـــى املنطقة من خـــالل التحريض 
الطائفـــي، في إشـــارة إلـــى الـــدور التخريبي 

إليران.
وبعـــد أن أكـــد أن عاصفـــة احلـــزم حققت 
أهدافهـــا، قـــال امللك ســـلمان إنـــه يتطلع إلى 
أن ”تدفـــع عملية إعادة األمـــل جميع األطراف 
اليمنيـــة للحـــوار وفقـــا للمبـــادرة اخلليجية 
احلـــوار  ومخرجـــات  التنفيذيـــة  وآلياتهـــا 
الوطنـــي“، مرحبا مبشـــاركة األطراف الراغبة 
في احملافظة علـــى أمن واســـتقرار اليمن في 
مؤمتـــر الريـــاض الذي ســـيعقد حتـــت مظلة 

مجلس التعاون قريبا.
وقـــال الرئيس الفرنســـي خـــالل حضوره 
القمة التشـــاورية ”نريـــد اتفاقـــا نوويا قويا 

ومســـتداما مع إيران“، مؤكدا أنـــه ”يجب أن 
تعلم إيران أنها لن متتلك أسلحة نووية تهدد 

دول مجلس التعاون اخلليجي الست“.
وأضاف ”إننـــا لن نتردد في أي عمل حتى 

لو كان عسكريا من أجل حلفائنا“.
وأثار التقارب الفرنسي اخلليجي مخاوف 
املســـؤولني اإليرانيـــني، وهو ما كشـــفت عنه 
ردة فعـــل الرئيس حســـن روحانـــي الذي ندد 
بالبلدان الغربية التي ”تفخر“ بعقود التسليح 
في الشـــرق األوسط، دون أن يذكر فرنسا التي 

وقعت عقدا مع قطر لبيعها طائرات مقاتلة.
وقـــال روحاني في خطاب بثـــه التلفزيون 
الرســـمي، إن ”أميـــركا ودوال أوروبية… تفخر 
بأنها باعت وتبيع سالحا مبليارات الدوالرات 
لهـــذه الـــدول“ فيما يواجه الشـــرق األوســـط 

”القتل والتفجيرات واإلرهاب“.
وأشـــار محللـــون إلـــى أن إيران ســـتكون 
متخوفة من الدور الفرنســـي في املنطقة أكثر 
من الدور األميركي، فهي ال متلك أوراقا تساوم 
بها فرنسا مثلما هو حاصل اآلن مع الواليات 
املتحدة خاصة في العراق، حيث وظفت طهران 

امليليشيات التابعة لها في دفع األميركيني إلى 
تقدمي تنازالت متتالية لها.

لكنهـــم لفتوا إلـــى أن التقـــارب األميركي 
اإليراني ال يستطيع أن يصمد كثيرا، متوقعني 
أن يؤتي تشـــدد املواقـــف اخلليجية ثماره في 
القريـــب العاجـــل، وأن يضغـــط اجلمهوريون 
والشركات األميركية ذات املصالح في اخلليج 

على أوباما ليراجع سياسته جتاه إيران.
واتخذت فرنســـا مواقـــف مناقضة متاما 
للدور اإليرانـــي في ملفي لبنان وســـوريا، إذ 
تعمـــل باريس على تخفيف قبضـــة حزب الله 
على املشهد اللبناني، وصفقة تسليح اجليش 
بثالثـــة مليار دوالر جزء من ســـعي فرنســـي 
خللق تـــوازن بـــني الدولة واحلزب الشـــيعي 
الذي يســـتفيد من الدعـــم اإليراني للتحكم في 
اجليش ومؤسســـات الدولة وإرهاب اخلصوم 

السياسيني وبينهم حلفاء باريس.
ووقفت باريس ضد نظام األســـد في القمع 
الـــذي قابل بـــه احتجاجات 2011، ويســـتبعد 
مسؤولون فرنسيون القبول باألسد في أي حل 

مستقبلي لألزمة السورية.

أكد رئيس االئتالف الســـوري  } واشــنطن – 
املعارض خالد خوجة، في حوار مع ”العرب“، 
عن اســـتعداد املعارضة للحظة سقوط دمشق 
وهروب الرئيس بشـــار األســـد، مشيرا إلى أن 
توفير املناطق اآلمنة شـــرط ضروري للمضي 

قدما في معركة اإلطاحة بالنظام.
الســـوري  االئتـــالف  رئيـــس  وخّصـــص 
املعارض حيزا هاما من لقائه اخلميس بوزير 
اخلارجيـــة األميركية جون كيري، للتأكيد على 
مطلـــب حتويـــل املناطق اّحملررة من ســـيطرة 

النظام إلى مناطق آمنة.
وقال خوجـــة ”عندما نتحدث عن ســـقوط 
النظـــام، فذلـــك يعنـــي إيجاد أماكـــن آمنة في 
املناطـــق احملـــررة، وتدريـــب جيـــش وقـــوى 
اســـتقرار وطنية، وحكومـــة مدنية محمية من 

قصف الطيران اجلوي“.
وأضاف ”باستطاعة الرقعة املسيطر عليها 
أن جتعـــل العملية االنتقالية سلســـة، رغم أنه 
مازالت هناك براميل متفجرة وصواريخ تطلق 
علـــى املناطق احملررة وتنظيـــم داعش يحمي 

ظهر النظام“.
وكان كيري قد اعتبر أن ”األســـد قد فقد كل 
الشـــرعية في ما يخص قدرته علـــى أن يكون 

جزءا من مستقبل البالد على املدى الطويل“.
وشـــّدد رئيس االئتالف الســـوري على أن 
املعارضة لن تقبل بأي حل يبقي األوضاع عند 
املعادلة الصفرية، ولكن ليكون احلل سياســـيا 
يجـــب أن يجبر النظام على العودة إلى طاولة 

احلوار التي تركها في جنيف 2.
وقال  خوجة ”إننا نواجه حربا من النظام 
ونحن نســـتمر باحللـــول العســـكرية. وكذلك 
باملفاوضـــات للتوصـــل إلـــى حل سياســـي“، 
مضيفا ”إن قّرر دي مستورا (املبعوث األممي) 
املضي في املفاوضات، واستطاع إقناع النظام 
بالعودة إلى الطاولة، ليســـت مشكلة أن يكون 
االئتـــالف محاورا مـــع عـــدة محاورين حتت 

سقف واحد“.

صابر بليدي

} اجلزائــر - هاجـــم عـــدد مـــن رمـــوز التيار 
السلفي واإلخواني في اجلزائر قرار أكادميية 
غونكـــور الفرنســـية منح جائزتها الســـنوية، 
للروائـــي الفرانكفوني اجلزائـــري كمال داود 
أمس، واعتبروه ”اســـتفزازا لألمة اإلسالمية 
اإلســـالم  صـــورة  تشـــويه  علـــى  وإصـــرارا 

واملسلمني في العالم“.
وأعلن أمس في باريس عن تسليم أكادمية 
غونكور جائزتها الســـنوية للكاتب اجلزائري 
كمـــال داود، عـــن روايتـــه ”مورســـو حتقيق 

مضاد“.
وينتظـــر أن يزيد تســـلم الروائي للجائزة 
األدبيـــة، فـــي إذكاء اجلدل املثـــار في اجلزائر 
حـــول الصراع األيديولوجي والسياســـي بني 

العلمانيني واإلسالميني.
ويصـــب اإلســـالميون جـــام غضبهم هذه 
األيام علـــى وزيـــر التجارة احلالـــي ورئيس 
حزب احلركة الشـــعبية اجلزائريـــة عمارة بن 

يونـــس، على خلفية قراراتـــه املتعلقة بتحرير 
بيـــع اخلمور ونزع العالمـــات املكتوبة باللغة 

العربية على البضائع املستوردة.
وأرجعـــت جلنـــة التحكيـــم فـــي اجلائزة 
تتويـــج رواية كمـــال داود بجائـــزة غونكور، 
بعدما فـــازت بجائزة ”القارات اخلمس“، التي 
متنحهـــا املنظمة الدوليـــة للفرنكوفونية، إلى 
كونها ”اســـتثنائية فـــي موضوعها ومتايزها 
في إعطاء مورســـو بطل رواية الغريب لألديب 
الفرنسي الشـــهير ألبير كامو فرصة االنطالق 
في مســـيرة التحقيـــق املضاد، رفضـــا لواقع 

الضحية العبثية التي يصورها كامو“.
وأشـــاد بيان اللجنـــة بـ“أســـلوب الكاتب 
اجلـــاد الذي حتول إلى مرافعـــة تعطي فرصة 

جديدة للضحية“.
لكن رموزا من التيار اإلســـالمي الســـلفي 
واإلخوانـــي في اجلزائر، اعتبـــروا أن الرواية 
تفتقـــد اجلماليات األدبيـــة املعروفة، ولم يكن 
لهـــا أن تثير اهتمام األكادمييـــة، لوال تناولها 
ملسألة تستهدف تسويق صورة قامتة لإلسالم 

واملسلمني في العالم، وحتميلهم مسؤولية ما 
يجري من أزمات وقتال وفنت ودماء.

وقـــال النائب عن حركة احلريـــة والعدالة 
(اإلســـالمية) فـــي البرملـــان، حســـن عريبـــي 
”إن ثوابـــت األمـــة مســـتهدفة وأن مخططـــات 
ممنهجـــة يتم تنفيذهـــا بأيـــاد جزائرية“، في 
إشـــارة إلى وجوه سياســـية وفكرية علمانية 
مناوئة لإلسالم السياسي، على غرار الناشط 
األمازيغي الســـابق والوزير احلالي عمارة بن 

يونس والروائي كمال داود.
واتهـــم النائب فـــي تصريحـــات صحفية 
بن يونس بـ“الزندقة“، و“بالســـعي إلى النيل 
مـــن املقومات الروحيـــة واحلضاريـــة لألمة، 

عبر القيام بتنفيذ خطوات مســـتفزة للشـــعب 
اجلزائري.

فـــي املقابـــل يشـــدد بـــن يونس علـــى أن 
احلمالت التي تســـتهدفه ”تريـــد إعادة أجواء 
التســـعينات للجزائـــر وهو ما لم يســـمح به 
اجلزائريـــون، ألنهـــم يدركون حجـــم ومخاطر 

وقوع البالد في قبضة اإلسالميني“.
وعلـــل بن يونس القرارات املتخذة بشـــأن 
حتريـــر بيع اخلمـــور ونـــزع عالمـــات اللغة 
العربيـــة مـــن البضائـــع املســـتوردة، بكـــون 
”اجلزائـــر ال تعيش في جزيـــرة لوحدها وهي 
مرتبطة باتفاقيـــات والتزامات دولية يتوجب 
عليها احترامهـــا، وال ميكن للحكومة أن متنع 
استيراد بضاعة معينة أو عرقلتها بإجراءات 

بيروقراطية“.
وســـبق للروائي كمال داود أن كشـــف عن 
تعرضـــه النتقـــادات وصلت إلى حـــد التهديد 

بالقتل.
وحّمل الروائي داود املسؤولية ملن أسماهم 
بـ“صناع احلمالت التشهيرية من اإلسالميني 

واالنفتـــاح،  للنقـــد  الرافضـــني  املتشـــددين 
املنغمسني في سفك الدماء والقتل“.

وأشار في تصريح لوسائل إعالم فرنسية 
إلى أن ”أزمة الشرق تكمن في املعتقدات البالية 

واألفكار املتحجرة التي ترفض التحرر“.
وقـــام برفع شـــكوى ضد أحد الناشـــطني 
الســـلفيني بتهمـــة التهديـــد بالقتـــل، وشـــدد 
علـــى أن ”الديـــن أخـــذ 90 باملئة مـــن تكويني 
الفلســـفي والفكري“ لكنه حذر من أن ”إســـالم 
غير ما أســـماه ”إسالم القنابل  النور والعلم“ 

والذبح“.
وذهـــب زعيـــم حركـــة الصحوة الســـلفية 
عبدالفتـــاح زيـــراوي حمـــداش، إلـــى اتهـــام 
الروائـــي داود، بتأليـــف الروايـــة مـــن أجـــل 
”تقدمي خدمات للتيـــار الصهيوني، والنيل من 
املقدســـات اإلســـالمية، بتقدمي صورة مشوهة 
عن الدين اإلسالمي واملسلمني للعالم الغربي، 
على شـــاكلة بعـــض املؤلفني والكتـــاب الذين 
يســـتعدون لبيع األمة بكاملها مقابل نيل رضا 

الغرب عنهم“.
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} تونــس - ما زال أعضـــاء املكتب التنفيذي 
حلزب نداء تونس الفائـــز باألغلبية البرملانية 
ينظرون في مســـألة تعويض بعض القيادات 
التي تتولى مهام حكومية بعد قرار الفصل بني 
املناصب التنفيذية داخل احلزب واملسؤوليات 

احلكومية.
ومن املنتظر أن يتّم تعويض كل من الطيب 
البكـــوش أمني عـــام النداء والذي يشـــغل في 
نفس الوقت منصب وزير اخلارجية ومحســـن 
مرزوق مستشـــار رئيـــس اجلمهورية واملكلف 
بالعالقات اخلارجيـــة للحزب ولزهر العكرمي 
الناطق الرسمي باسم احلزب والوزير املكلف 

بالعالقات مع مجلس نواب الشعب.

وتتضـــارب األنبـــاء حول تعويـــض هذه 
القيـــادات احلزبية التي تشـــغل مناصب عليا 
فـــي الدولـــة، فبينما أعـــرب الطيـــب البكوش 
إثر اجتماع املكتب السياســـي منذ يومني عن 

اســـتعداده للتخلي عن حقيبتـــه الوزارية من 
أجـــل البقاء أمينا عاما للحـــزب، أكدت تقارير 
إخبارية أنـــه من املنتظر أن يعلن البكوش عن 
اســـتقالته من خطـــة األمانة العامـــة من أجل 

التفرغ إلى العمل احلكومي الذي يشغله.
وجدير بالذكر أن املكتب السياسي حلركة 
نداء تونس أقر في آخر اجتماع له عدم اجلمع 
بني الوظائـــف التنفيذية بالدولـــة والوظائف 
التنفيذيـــة في احلزب حتى يتســـنى تســـيير 
الشـــؤون اليوميـــة للحـــزب وتفعيـــل اللجان 

املختصة واإلعداد احملكم للمؤمتر.
يشار إلى أن حزب نداء تونس يعيش حالة 
من التجاذبات احلادة بـــني قيادّييه وذلك منذ 

اإلعالن عـــن تركيبة حكومـــة احلبيب الصيد، 
وتدور اخلالفـــات بني أجنحته أساســـا حول 
تأييـــد احلكومة من عدمها إلـــى جانب تباين 

املواقف من إشراك حركة النهضة اإلسالمية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه األزمـــة التـــي 
تضرب احلزب األكبر في البالد، والذي يتولى 
مقاليـــد احلكم، من شـــأنها أن تنعكس ســـلبا 
على االســـتقرار السياســـي العـــام وعلى أداء 
احلكومة. وأكدوا أن املشكل تنظيمي باألساس 
ألن هيـــاكل احلـــزب لـــم تقـــدر علـــى تطويق 
الصراعـــات القائمة، مؤكدين أن هذا املشـــكل 
التنظيمي له تداعياته الســـلبية على تســـيير 

احلزب ومتوقعه في املشهد السياسي.

} طرابلــس - أكـــد مندوب ليبيـــا لدى األمم 
املتحـــدة، إبراهيـــم الدباشـــي، أن العديد من 
القيادات احملســـوبة على امليليشيات املسلحة 
وتيار اإلســـالم السياسي في ليبيا، على رأس 

قائمة العقوبات األممية.
وأوضـــح الدباشـــي أن قائمـــة العقوبات 
موجـــودة لدى كل مـــن مجلس األمـــن الدولي 
ومحكمة اجلنايات الدولية بأســـماء من ثبتت 

عرقلتهم للمسار االنتقالي في البالد.
يشـــار إلى أن مجلـــس األمن وّســـع نظام 
العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل 
املســـلحة  وامليليشـــيات  الفصائـــل  مختلـــف 

املوالية للتنظيمـــات املتطرفة، ومبوجب نص 
القرار فإن العقوبات التي تشمل حظر السالح 
وجتميـــد األموال ومنع الســـفر ستســـتهدف 
أيضـــا األشـــخاص أو الكيانـــات التي ترتكب 
أو تســـاعد على ارتكاب ”أفعال تهدد السلم أو 
االستقرار أو األمن في ليبيا أو التي تعرقل أو 

تسيء إلى االنتقال السياسي“. 
كما يشـــمل القرار األفراد أو اجلهات التي 
تدعم املجموعات املسلحة أو اجلرمية املنظمة 
من خالل االستغالل غير املشروع ملوارد البالد 

النفطية.
ويوضح نص القرار الدولي أن األمر يعني 
املســـؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان وعن 
الهجمـــات على البنى التحتيـــة مثل املطارات 
واملوانـــئ البحريـــة أو املقـــار الدبلوماســـية 

األجنبية في ليبيا.
وكشـــف الدباشـــي فـــي حســـابه اخلاص 
على موقـــع التواصل االجتماعـــي تويتر، عن 
بعض األســـماء التي من بينها املفتي السابق 
الصـــادق الغرياني، وصالح بـــادي أبرز قادة 
”فجـــر ليبيا“ وعبدالرحمن الســـويحلي عضو 

املؤمتر الوطني العام املنتهية واليته.
ومعلوم أن الصـــادق الغرياني منحاز إلى 
التيار الســـلفي اجلهادي ويســـعى دائما إلى 
تبرئته من كل األعمال اإلرهابية، حيث قال في 
تصريحات ســـابقة ”ال يوجد إرهاب في ليبيا، 
ويجـــب أّال تطلـــق كلمة اإلرهـــاب على أنصار 
الشـــريعة فهم َيقُتلون ولهم أسبابهم، من مات 

منهم فهو شهيد“.
وتـــدور حـــول دار اإلفتـــاء تســـاؤالت في 
الشارع الليبي بعد التدخالت غير املبررة التي 
قام بهـــا الغرياني في العديد من أمور الدولة، 
كمـــا حدث في جمعـــة إنقاذ ليبيـــا، حيث دعا 
الناخبني إلى العدول عن انتخاب من وصفهم 
بالعلمانيني فـــي انتخابات املؤمتـــر الوطني 
العـــام، ومحاولـــة التدخـــل في عمليـــة كتابة 

الدستور الليبي اجلديد بعد ثورة 17 فبراير.

وبعد الدعوات املتتالية إلقالته من منصبه 
بســـبب تصريحاتـــه التحريضيـــة وانحيازه 
املعلـــن للمتشـــددين، قّرر مجلـــس النواب في 

نوفمبر املاضي حّل دار االفتاء وإقالة املفتي.
وطالب شق واســـع من الليبيني مبحاكمة 
صالح بادي العضو السابق في املؤمتر العام 
والذي تصفـــه األوســـاط السياســـية الليبية 
بـ“مهندس فجـــر ليبيا“، وقاد بـــادي الهجوم 
على مطـــار طرابلس في يوليو 2014، وأســـفر 
هذا الهجوم عن خســـائر ماديـــة كبيرة، حيث 
احترقت خزانات الوقود الرئيســـية في طريق 
املطار لعـــدة أيام وأتلفت العديد من الطائرات 

املدنية.
وكان صالح بادي ضابطا سابقا في قوات 

القذافي املســـلحة وقد استقال من منصبه في 
سنوات التسعني. وإبان ثورة 17 فبراير، كّون 
إلســـقاط  ما يعـــرف بـ“ميليشـــيات مصراتة“ 
النظام، ووّظف بادي هذه امليليشيات للضغط 
علـــى البرملان بقوة الســـالح مـــن أجل مترير 

قانون العزل السياسي.
أما عبدالرحمن الســـويحلي أحد األسماء 
املوجـــودة علـــى قائمـــة العقوبـــات، فتالحقه 
اتهامات بالتحريض على القتل والســـعي إلى 

بث الفوضى لصالح امليليشيات اإلسالمية.
يشـــار إلى أنه بعد ســـقوط نظـــام العقيد 
القذافـــي حتولـــت ليبيـــا إلى قبلـــة جلماعات 
متشـــددة، ينتمـــي أغلبها لتنظيـــم القاعدة أو 
لإلخوان املســـلمني، ووجدت هـــذه اجلماعات 

دعمـــا من دول مثل قطر وتركيـــا ما مكنها من 
تكوين ميليشيات واقتطاع أجزاء من األراضي 
الليبيـــة وإقامـــة كيانات صغيـــرة خاصة بها 
مثلمـــا يجري فـــي طرابلس على يد ميليشـــيا 
”فجـــر ليبيا“، أو في بنغازي على يد ميليشـــيا 
”أنصار الشريعة“، ومؤخرا حتولت مدن سرت 
ودرنة رسميا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم 
داعش الذي كّثف مـــن هجماته اإلرهابية ضّد 

وحدات اجليش والشرطة.
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◄ أكد مفوض الشؤون السياسية 
باالتحاد األوروبي لورنزو كلوزر، 

أن الحل السياسي وحده كفيل 
بتحقيق األمن واالستقرار في 

ليبيا، وهو ما من شأنه أن يكون 
له انعكاسات إيجابية للتخلص 
من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

◄ بدأت محكمة الجنايات 
بالبليدة جنوب غرب الجزائر، 

إعادة المحاكمة بعد االستئناف 
في قضية ”الخليفة بنك“ أكبر 

فضيحة مالية في الجزائر التي 
سبق أن صدر حكم فيها سنة 

2007 بالسجن مدى الحياة ضد 
المتهم الرئيسي رجل األعمال 

السابق عبدالمؤمن خليفة.

◄ قال عبدالله الثني، رئيس 
حكومة طبرق (شرق) الليبية، 
أمس الثالثاء، إنه يتمنى دورا 

أكبر للجزائر في حل األزمة 
والقضاء على الفوضى التي 
تعيشها بالده. جاء ذلك في 
تصريحات الثني للتلفزيون 

الحكومي الجزائري فور وصوله 
إلى الجزائر في زيارة تستمر 

يومين.

◄ أعلن الرئيس الكوبي راؤول 
كاسترو أنه يؤيد السياسة 

الخارجية للجزائر ”من دون 
تحفظ“، وذلك إثر إجرائه 

محادثات االثنين مع نظيره 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، 

تناولت القضايا اإلقليمية.

◄ أفاد مصدر عسكري ليبي بأن 
قوات الجيش اعتقلت إرهابيين 
اثنين من جنسيتين أجنبيتين 

أحدهما تونسي، تابعين لتنظيم 
داعش في محور عمرو بن العاص 

وسط بنغازي.

نداء تونس يقرر الفصل بني املناصب القيادية في الحزب والحكومة باختصار

طوارق مالي يشترطون 
االستجابة ملطالبهم 
لتوقيع اتفاق السالم

عقوبات أممية تهدد المتشددين وقادة الميليشيات اإلسالمية في ليبيا 
[ الغرياني وبادي والسويحلي على رأس قائمة المشمولين بالعقوبات  [ دعوات لمحاكمة معطلي المسار السياسي

امليليشيات املسلحة تقوض مسار االنتقال السياسي في ليبيا

يطالب شــــــّق واسع من الليبيني والفاعلني السياســــــيني مبحاكمة الشخصيات والقيادات 
احلزبية الضالعة في أعمال العنف املمنهج ودعم امليليشيات املسلحة ضّد قوات اجليش. 
وقد استجاب مجلس األمن لهذه الدعوات املتتالية بتوسيع نظام العقوبات ليشمل كل من 
ارتكب أفعاال تهدد الســــــلم واالستقرار وتعرقل املسار السياسي، ويبدو أن قيادات ”فجر 

وأعضاء املؤمتر الوطني العام أبرز املشمولني بالعقوبات الدولية.  ليبيا“ 

«أدعو القضاة ورؤســـاء المجالس القضائية إلى احترام وتدعيم 
اســـتقاللية الســـلطة القضائيـــة، وفقـــا لمبادئ الدســـتور وما 

يتوافق مع ضمائرهم».
الطيب لوح
وزير العدل اجلزائري

«المناورات األفريقية هذه الســـنة كانت نشـــيطة ضد مغربية 
الصحراء، كانت هنـــاك العديد من التقارير تتضمن مغالطات 

بخصوص قضية الصحراء».
امباركة بوعيدة
وزيرة منتدبة لدى وزير اخلارجية املغربي

«تونس ترفض أي تدخل عســـكري في ليبيا، ويجب التنســـيق 
مع رئيـــس بعثة األمم المتحدة في ليبيـــا، لتنفيذ خطة العمل 

وإنهاء الصراعات الدائرة».
الطيب البكوش
وزير اخلارجية التونسي

} باماكو – أكد مســـؤول العالقـــات اخلارجية 
بتنســـيقية أزواد، حامـــة آغ ســـيد أحمـــد، أن 
احلـــركات األزواديـــة املعارضـــة للحكومة في 
شمال مالي مستعدة للتوقيع على اتفاق السالم 
مع احلكومة في باماكو ولكنها اشترطت على 
الوســـاطة اجلزائريـــة األخـــذ بعـــني االعتبار 

مطالبها والتعديالت التي طرحتها.
وتضـــم التنســـيقية أربـــع حـــركات متثل 
املتمردين الطوارق والعرب شمال مالي، وهي 
الوطنيـــة لتحريـــر أزواد، واملجلس  احلركـــة 
األعلـــى لوحدة أزواد، وجناحا من حركة أزواد 

العربية، وتنسيقية شعب أزواد.
وأعلنت الوســـاطة الدولية فـــي أزمة مالي 
بقيادة اجلزائر في وقت ســـابق، حتديد تاريخ 
15 مايـــو لتوقيع اتفاق الســـالم بني الطوارق 
في الشـــمال واحلكومـــة، بالعاصمـــة باماكو، 
وذلك بعد جلسة مفاوضات جديدة احتضنتها 

اجلزائر في شهر أبريل املاضي.
وتشـــكك احلركات األزوادية، في الوساطة 
اجلزائريـــة وتعتبرها غير محايـــدة ومنحازة 
حلكومـــة باماكو، وســـبق أن أعلنـــت رفضها 
ومتســـكت  الســـالم،  اتفـــاق  علـــى  التوقيـــع 
بتحفظهـــا علـــى مســـائل تتعلـــق بالترتيبات 
األمنية في إقليم أزواد ودور اجليش املالي في 

اإلقليم بعد تفعيل االتفاق.

قيادات  تعويض  املنتظر  من 
تشغل  تونس  نــداء  في  حزبية 
عليا  مناصب  الوقت  نفس  في 

في الدولة

 ◄

قوات األمن التونسية تنتشر بكثافة في جزيرة جربة لتأمني موسم حج اليهود إلى كنيس الغريبة

الصادق الغرياني:
مفتي ليبيا السابق 

ومعروف بتعاطفه مع 
التنظيمات الجهادية 

المتشددة 

صالح بادي
قائد «فجر ليبيا» وقام 

بالهجوم على مطار 
طرابلس وتسبب في 
خسائر بشرية ومادية

عبدالرحمن السويحلي 
متهم بالتحريض على 

القتل والسعي إلى 
بث الفوضى لصالح 

الميليشيات اإلسالمية

أبرز المشمولين بالعقوبات 

إبراهيم الدباشي:
قائمة العقوبات موجودة 

بأسماء من ثبتت عرقلتهم 
للمسار االنتقالي في ليبيا

ّ



3 األربعاء 2015/05/06 - السنة 37 العدد 9909

أخبار

◄ أعلن أمس في السعودية عن 
تعليق الدراسة بكل مدارس منطقة 

جنران اجلنوبية القريبة من احلدود 
مع اليمن، وذلك تزامنا مع إطالق 

املسلحني احلوثيني عدة قذائف 
باجتاه األراضي السعودية.

◄ عني الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي اللواء الركن محمد 
علي املقدشي رئيسا لألركان العامة 
للجيش اليمني خلفا حلسن خيران 
وأحال األخير للمحاكمة على خلفية 

تواطئه مع املتمردين احلوثيني.

◄ أطلق تنظيم داعش الذي يسيطر 
على أجزاء واسعة من العراق أول 
إذاعة له في مدينة الفلوجة إحدى 
أكبر مدن محافظة األنبار. وتبث 

اإلذاعة التي حتمل اسم ”البيان“ آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية، ونشرات 

إخبارية عن سير املعارك العسكرية.

◄ أعفى العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز رئيس املراسم 

امللكية محمد بن عبدالرحمن 
الطبيشي من منصبه بعد أن ظهر في 

مقطع فيديو بثه نشطاء على مواقع 
التواصل االجتماعي وهو يصفع 

مصورا صحفيا خالل استقبال امللك 
سلمان للعاهل املغربي امللك محمد 

السادس األحد في الرياض.

◄ نفى مسؤول بوزارة اخلارجية 
الكويتية وجود تبرعات تذهب من 
الكويت إلى جماعات متطرفة مثل 

تنظيم داعش مؤكدا أّن الدولة تفرض 
رقابة صارمة على جمع التبرعات 

وقنوات صرفها.

باختصار

} بغــداد - أّكدت مصـــادر عراقية بذل رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي خـــالل األيام املاضية 
مســـاعي لـــدى إيـــران طالبـــا تدّخلهـــا لوقف 
الضغوط الشديدة التي متارسها عليه قيادات 
في ميليشيات شيعية بالتواطؤ مع شخصيات 
مـــن داخل حـــزب الّدعـــوة الذي ينتمـــي إليه 
بغرض إســـقاطه في ســـيناريو يخدم مصلحة 
ســـابقه علـــى رأس احلكومـــة نـــوري املالكي 
الذي يشغل منصب نائب لرئيس اجلمهورية، 
ويؤّكـــد مقّربون منه أنه مازال مؤمنا بأحقيته 
باملنصب، ولم يفقد األمل في العودة إلى موقع 

رئيس الوزراء بشكل مبّكر.
ويقـــول مطّلعـــون على كواليـــس األحزاب 
الدينية الشـــيعية العراقيـــة، إن املالكي أوعز 
مليليشيات وشـــخصيات داخل احلزب ونواب 
برملان تابعـــني الئتالف دولة القانون، بتكثيف 
الهجوم على العبادي مســـتغال ثالثة عوامل، 
تتمثـــل فـــي امتعـــاض إيرانـــي مـــن تصريح 
للعبادي خالل زيارته األخيرة للواليات املتحدة 
بشأن حرصه على سيادة القرار العراقي وعدم 
ســـماحه ألي قوة إقليميـــة بالتدخل فيه، فيما 

فهم على أنه إشارة إليران.
وأّكـــد هـــؤالء أن طهران كانـــت في األصل 
مرتابة مـــن الزيارة وتخشـــى تأثـــر العبادي 
ببعض األفكار األميركية، ومن ثم ال ُيســـتبعد 
أن تكون إيران بحد ذاتهـــا وراء الهجمة على 

العبادي.
وثانـــي العوامل التـــي يوظفها املالكي في 
حملته على خلفه غضب ميليشـــيات شـــيعية 
على العبـــادي، وذلك على خلفيـــة اتهامها له 
بالرضوخ ألطراف سياســـية ســـنية ولشيوخ 
عشـــائر بشأن عدم إشـــراك ميليشيات احلشد 
الشعبي في معركة محافظة األنبار ضّد داعش.

أمـــا ثالـــث العوامل فيتمثل في اســـتغالل 
تعثر احلرب وانتكاساتها في كثير من املواقع 
من  مبا فيهـــا املناطق التي أعلنـــت ”محّررة“ 
تنظيـــم داعش مثل محافظتـــي ديالى وصالح 
الدين حيث عاد التنظيم يوّجه ضربات موجعة 

للقوات احلكومية وامليليشيات املساندة لها.

وبـــدا هـــذا املعطـــى واضحا فـــي الهجوم 
الشـــرس من قبل قيادات ورموز شـــيعية على 
العبادي ووزير الدفاع السني في حكومته خالد 
العبيدي وحتميلهما مســـؤولية تعثر املجهود 
احلربي، وخصوصـــا بعد هجوم التنظيم على 
قاطع التقســـيم قرب بحيرة الثرثـــار وإحلاقه 
بعـــض اخلســـائر بالقـــوات املســـّلحة هناك، 
وهي اخلســـائر التي جـــرى تهويلها من خالل 
مضاعفـــة أرقام القتلى ما أخـــرج العابدي عن 

حتفظه ودفعه للحديث عن مؤامرة ضّده.
وذهـــب البعض حّد اتهام قيادات شـــيعية 
نافـــذة في اجليش والشـــرطة بتعّمـــد اقتراف 
أخطاء بدائية في احلملة العسكرية مبحافظة 
األنبـــار إلفســـاح الطريق أمـــام تنظيم داعش 
لغـــزو مناطق جديـــدة وارتـــكاب مجازر قصد 
إحـــراج رئيـــس الـــوزراء ومنح امليليشـــيات 
مشـــروعية دخول احملافظة التي تتمّسك أغلب 
عشائرها بإســـناد مهمة اســـتعادتها للقوات 

املسّلحة وألبناء العشائر ذاتها.
وبحســـب مصـــادر عراقيـــة فإن مســـاعي 
العبـــادي الســـترضاء إيران بلغت حـــّد إيفاد 
وزير خارجيته إبراهيم اجلعفري سرا إليران. 
عن مصادر  ونقل موقع ”شبكة أخبار العراق“ 
من حزب الدعوة قولها إن اجلعفري قام نهاية 
األســـبوع املاضي بزيارة سرية لطهران التقى 
خاللها بعـــدد من كبار املســـؤولني اإليرانيني 
على رأسهم املرشد األعلى علي خامنئي وقائد 

فيلق القدس قاسم سليماني.
زيـــارة  أّن  املصـــادر   ذات  وأوضحـــت 
اجلعفـــري كانت علـــى عالقة مباشـــرة بتوتر 
العالقة بني حكومة العبادي وميليشـــيا حزب 
الله وعصائب أهل احلق، وأن وزير اخلارجية 
حمل مطلبـــا محّددا للقيـــادة اإليرانية يتمثل 
في تدّخلها للجـــم التحريض العلني من نائب 
رئيس اجلمهورية نوري املالكي ضد احلكومة 

ووقف مساعيه لإلطاحة بها.
وفي ما اعتبر عملية استرضاء إليران بعد 
تلويح العبادي باحلد من تدخلها وخصوصا 
العســـكري امليداني، قالت املصـــادر ذاتها إّن 
اجلعفري طلب من قاســـم سليماني السفر إلى 
العراق مجـــددا للحد من الفوضـــى في قيادة 
امليليشـــيات واإلشـــراف بشـــكل مباشر على 

العمليات العسكرية مبحافظة األنبار.
كمـــا أكدت املصـــادر التي نقـــل عنها ذات 
املوقـــع أن ســـليماني أبلـــغ اجلعفـــري بـــأن 
موضوع سحب يده من ملف العراق جاء بأمر 

من املرشـــد وعليه التحدث معه في ذلك، وهو 
ما دفع باجلعفري إلى لقـــاء خامنئي، لكنه لم 
يحصل منه على موافقة باستثناء توجيه أمر 

للميليشيات الشيعية باحترام حكومة بغداد.
وتعّرضـــت حكومة رئيس الوزراء العراقي 
األسبوع املاضي ألشرس حملة، متثلت ميزتها 
األولى في صدورها عن ذات العائلة السياسية 

الشيعية املوّسعة وما يتبعها من ميليشيات.
وزاد تعقد الوضع امليداني في احلرب على 
داعـــش وتعدد مجازر التنظيـــم بحق املدنيني 
والعسكريني من صعوبة موقف رئيس الوزراء 
ووزير دفاعـــه خالد العبيدي. وبلـــغ العبادي 
درجـــة من اإلحبـــاط دفعته حـــّد إعالنه خالل 
جلسة ملجلس النواب خصصت ملناقشة بعض 
تفاصيل احلرب عن استعداده ملغادرة منصبه 
إذا أخفق في املعركة ضد داعش أو فشـــل في 

بسط األمن وحماية املواطنني.

ويشـــكو مقّربـــون من رئيس الـــوزراء مما 
يســـمونه مؤامـــرة مـــن قبل رئيـــس احلكومة 
الســـابق نـــوري املالكـــي إلســـقاط احلكومة 
احلالية. لكنهم ينّددون في مجالسهم اخلاصة 
مبا يعتبرونـــه تخاذال من قبل كتل سياســـية 

شيعية تبدي تعاطفا لفظيا مع رئيس الوزراء 
لكنها ال تفعل شيئا ملموسا ملساندته. ويشير 
هؤالء إلـــى رئيس املجلس األعلى اإلســـالمي 
عمـــار احلكيم وزعيم التيـــار الصدري مقتدى 

الصدر.

العبادي يستنجد بطهران إلنقاذ منصبه من هجمة المالكي والميليشيات

[ دعم لفظي من الصدر والحكيم لرئيس الوزراء [ الجعفري يطلب مساعدة المرشد خالل زيارة سرية إليران
ــــــوزراء العراقي حيدر العبادي يزداد صعوبة مع تعّقد احلرب على تنظيم  موقف رئيس ال
داعش وفقدانه الســــــند احلقيقي من داخل بيته السياسي الشيعي املوّسع في وجه هجمة 

سلفه نوري املالكي الذي تلتقي طموحاته السياسية مع مآرب امليليشيات.

شبح املالكي سيطارد العبادي حتى آخر أيام واليته على رأس الحكومة

املتمردون الحوثيون: ال للحوار نعم ملواصلة الحرب

} القاهــرة - أعربت جماعة احلوثي املتمّردة 
علـــى الســـلطات الشـــرعية فـــي اليمـــن عـــن 
إعراضها عن احلوار ومتسكها بخيار احلرب، 
في موقف عزاه مراقبون الرتباط قرار اجلماعة 
بإيران الراغبة في إدامة الصراع املسّلح الذي 

تخوضه بالوكالة وبعيدا عن أراضيها.
ويأتي هذا في وقت بدأ االنشـــقاق يتسّرب 
إلـــى حتالـــف جماعـــة احلوثـــي مع معســـكر 
الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالح 
الذي بدأ شـــق كبير بداخله يبدي ميال للحوار 
ويعّبر بشـــكل صريح عن االعتراف بشـــرعية 
الرئيس احلالي عبدربه منصور هادي، مظهرا 
فـــي ذات الوقت إذعانـــا لقـــرار مجلس األمن 

األخير بشأن اليمن.
وقلل محمد على احلوثـــي القيادي البارز 
في جماعة أنصارالله باليمن ورئيس ما يعرف 
بـ”اللجنـــة الثورية“ من دعوة الرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي لعقد مؤمتر سياســـي يجمع 
كافـــة األطياف اليمنية بالعاصمة الســـعودية 
الريـــاض خالل الشـــهر اجلاري. وشـــدد على 
أن مثـــل هـــذا املؤمتر ال يعني لهم شـــيئا وأن 
”املتواجديـــن خارج اليمـــن مطلوبون قضائيا 

وفي مقدمتهم هادي“.
وقال احلوثي فـــي حوار أجرته معه وكالة 
األنبـــاء األملانيـــة مـــن القاهرة عبـــر الهاتف 
”املتواجـــدون مـــن القـــوى السياســـية خارج 
اليمن مطلوبون قضائيا ومت تعميم أســـمائهم 
مـــن قبلنا جلهـــات املالحقة الدوليـــة. وهادي 
في مقدمتهـــم، فهم متهمون بارتـــكاب جرائم 
االعتداء على اســـتقالل اجلمهورية وإضعاف 
قـــوة الدفاع، فضال عن اتهام هـــادي بانتحال 

صفة رئيس جمهورية“.
ووّصـــف احلوثي ما يجـــري في اليمن من 
صراع دام باعتباره ”عدوانا كامال على اليمن 
رافضا توصيفه بأنه  ومؤسســـاته“  وشـــعبه 
حرب أهليـــة. ويرتبـــط محمد علـــى احلوثي 
بعالقـــة قرابـــة مع زعيـــم جماعـــة أنصارالله 

عبدامللك احلوثـــي. ويترأس اللجنـــة الثورية 
التي أعلن عن تشكيلها عقب اإلعالن الدستوري 
الذي أصدره احلوثيون عقب ســـيطرتهم على 
العاصمة. وأوكلت إلى هذه اللجنة صالحيات 
واســـعة لقيـــادة البالد وخاصـــة العاصمة ما 
دعا البعض لتســـمية محمد احلوثي باحلاكم 

الفعلي لصنعاء.
ونفى محمـــد على احلوثي مـــا يتردد بني 
احلـــني واآلخر عـــن وجـــود مفاوضـــات غير 
مباشرة بني جماعته والسعودية عبر وساطة 
تقـــوم بها دولـــة خليجيـــة لوقـــف العمليات 
العســـكرية، قائال ”بالنســـبة لنا فـــي اللجنة 
الثورية وبالنسبة للحكومة اليمنية لم يصلنا 
شـــيء رســـمي حتى اللحظة.. ال توجد مبادرة 

مطروحة“.
وشـــدد علـــى أن جماعته ما تـــزال حتظى 
مبا ســـماه دعما شـــعبيا كبيـــرا، نافيا وجود 
أي مقاومة شـــعبية حقيقية ضدها، وناســـبا 
املقاتلـــني ضد اجلماعة بأنهم من أتباع تنظيم 

داعش والقاعدة.
وجـــاء موقف احلوثـــي الرافـــض للحوار 
معاكســـا للمزاج الســـائد في املنطقة باجتاه 
وقـــف احلرب وإيجاد حّل ســـلمي لألزمة يحّد 
مـــن حجـــم املعانـاة التـــي اتســـع نطاقها في 

اليمن.
ورحبت جامعة الـــدول العربية أمس على 
لســـان نائب أمينهـــا العام الســـفير أحمد بن 
حلي بدعوة الرئيـــس اليمني عبدربه منصور 
هـــادي لعقد حـــوار بني األطـــراف اليمنية في 
الرياض في ١٧ مايـــو اجلاري ، وأكدت دعمها 
جلهـــود دول مجلس التعـــاون اخلليجي حلل 
األزمة باعتبارها احلاضنة األساســـية جلهود 

احلل.
وقال بن حّلي في تصريح للصحفيني إن ما 
يجري في اليمـــن هو ما يهم اجلامعة العربية 
بالدرجـــة األولى رغم أن الـــدور الرائد في هذا 
املوضوع هو ملجلـــس التعاون اخلليجي على 

أســـاس أنه يتصدر هذه اجلهود ألنه صاحب 
مبـــادرة خليجيـــة وباعتبار اليمـــن جزءا من 
جغرافيـــة منطقـــة مجلـــس التعاون، مشـــددا 
على دعم جامعة الـــدول العربية لدور مجلس 

التعاون في إيجاد حل لألزمة اليمنية.
ويســـاهم التعنـــت احلوثي فـــي التراجع 
عـــن التمـــّرد واجللـــوس إلى طاولـــة احلوار 
دون شـــروط مســـبقة فـــي إطالة احلـــرب في 

اليمن مبا جتّره من خســـائر على البلد املنهك 
أصـــال. وواصلت امليليشـــيات احلوثية أمس 
محاوالتهـــا الســـيطرة على املناطـــق اليمنية 
البـــالد،  بجنـــوب  عـــدن  محافظـــة  ســـيما  ال 
حيـــث هاجمت مديريـــة التواهـــي باحملافظة 
واصطدمـــت باملقاومة الشـــعبية فـــي معركة 
دامية خلفت عددا كبيرا من القتلى واجلرحى 

بينهم عدد من املدنيني.

ــــــاط املتمّردين احلوثيني في قرارهم بإيران يجبرهم على اتباع سياســــــة الهروب إلى  ارتب
األمــــــام وتفضيل خيار مواصلة احلرب على احلوار إذعانا للرغبة اإليرانية في إطالة أمد 

نزاع تخوضه بالوكالة ويدفع الشعب آخر أثمانه من دماء أبنائه.

إيران حريصة على إطالة أمد الحرب في اليمن مادام شعب آخر يسدد فاتورتها

«تمنياتـــي بالتوفيق لســـمو ولي العهد وســـمو ولي ولـــي العهد، 

وللـــوزراء الجـــدد، وأن يـــؤدي المســـؤولون كافـــة مهامهم خدمة 

لشعبنا الذي لن أقبل التقصير في خدمته».

امللك سلمان بن عبدالعزيز
عاهل اململكة العربية السعودية

«ميادين العمل العربي المشـــترك التي اتسعت في اآلونة األخيرة 

تعزز آمالنا ومساعينا لتأسيس بنية عربية قوية ومتماسكة تمنح 

نظام األمن الجماعي فاعلية تردع الطامعين والمغامرين».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«لـــم نغز صعدة -معقـــل الحوثيين- ولم نهاجم أحـــدا، وقد فرض 

الحوثيـــون الحـــرب علينـــا. ونحن ندافع عن أنفســـنا وعـــن مصالح 

الشعب اليمني».

سلطان العرادة
محافظ مأرب اليمنية

ســـليماني  قاســـم  اســـتدعاء 

إلـــى العـــراق الســـترضاء إيران 

ولوقـــف الفوضـــى فـــي قيادة 

ميليشيات الحشد الشعبي

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

داعش يغير الخطط األمنية في بغداد

} بغــداد - أجبرت الهجمات املتكّررة لتنظيم 
داعـــش داخل العاصمـــة العراقية بغداد رغم 
املقّدرات املادية والبشرية الكبيرة املرصودة 
حلمايتها، املســـؤولني علـــى أمن املدينة على 

تغيير خططهم األمنية.
وقال غالب الزاملي عضو اللجنة األمنية 
في مجلـــس محافظة بغـــداد إّن املجلس عقد 
اجتماعـــا مع وزيـــر الداخلية محمـــد الغبان 
وبحث معـــه الوضـــع األمني فـــي العاصمة 

واخلروقات األمنية التي شـــهدتها على مدار 
األيام املاضيـــة، وكذلك مـــدى جاهزية قوات 
الشرطة الســـتالم امللف األمني بدال عن قوات 

وزارة الدفاع.
وتزامن هذا اإلعالن أمس مع سقوط عدد 
مـــن الضحايا بني قتلـــى وجرحى في هجوم 
جديد بســـيارة مفّخخة فجرها تنظيم داعش 
في  قرب مقر مليليشـــيا ”كتائب اإلمـــام علي“ 

منطقة الكرادة وسط العاصمة.



} عــامن - انطلقت في األردن، أمس الثالثاء، 
متارين ”األسد املتأهب“ في نسختها اخلامسة، 
مبشـــاركة 10 آالف عســـكري مـــن 18 دولة من 
بينها حلف الناتو، والتي تســـتمر حتى 19 من 

مايو اجلاري.
جاء ذلك وفـــق ما أعلنه في مؤمتر صحفي 
مشـــترك في عّمان، أمس، العميد فهد الضامن 
مديـــر العقيدة والتدريب املشـــترك في اجليش 
األردنـــي، واجلنـــرال األميركي ريك ماتســـون 
الناطـــق اإلعالمـــي باســـم القـــوات األميركية 

املشاركة في مترين ”األسد املتأهب“.
وقال العميد األردني الضامن إن ”التمرين 
الـــذي انطلـــق العـــام 2011 ينفذ في نســـخته 
اخلامســـة احلالية من قبل قوات برية وبحرية 
وجوية متثل 18 دولة، وهي الكويت، والبحرين، 

وقطر، والسعودية، ومصر، واإلمارات، ولبنان، 
والعـــراق، وبريطانيـــا، وفرنســـا، وإيطاليـــا، 
وباكستان، وأميركا، وكندا، وبلجيكا، وبولندا، 
وأســـتراليا، واألردن، باإلضافـــة إلـــى حلـــف 

الناتو“.
وأضـــاف أن ”هناك اهتمامـــا متزايدًا هذا 
ملـــا ميثله من  العـــام بتمرين ’األســـد املتأهب‘ 
ملتقى للقادة العسكريني على كافة املستويات 
وملا  والتعبوية،  والعملياتيـــة  االســـتراتيجية 
متر بـــه املنطقـــة والعالم من صعـــود تيارات 
متطرفـــة بعيدة كل البعد عن القيم اإلنســـانية 
واقترافها للجرائم البشـــعة بحق املؤمنني من 
جميع األديان، مما يســـتلزم التنسيق املشترك 
وتبادل اخلبرات حملاربة اإلرهاب بكافة أشكاله 

وأنواعه“.

ولفـــت الضامن إلـــى أن ”التمريـــن يهدف 
إلى مكافحة اإلرهـــاب، وعمليات أمن احلدود، 
وعمليـــات اإلخـــالء، والعمليـــات اإلنســـانية، 
وإدارة األزمات، وعمليات املعلومات والشؤون 
العامـــة، والعمليـــات النفســـية، واالتصـــاالت 
للعمليـــات  والتخطيـــط  االســـتراتيجية، 
واإلنقـــاذ،  البحـــث  وعمليـــات  املســـتقبلية، 

وحمايـــة  والعســـكرية،  املدنيـــة  والعمليـــات 
املنشـــآت احليوية، وعمليات مكافحة اإلرهاب 

اإللكتروني“.
مـــن جانبه قـــال اجلنـــرال األميركـــي ريك 
ماتســـون إن ”’األسد املتأهب‘ فعالية هامة بني 
الواليات املتحدة األميركية واألردن والشـــركاء 
العســـكريني لتســـهيل االســـتجابة للتهديدات 

التقليدية وغير التقليدية“.
وأكد ماتسون أن ”التمرين سيشهد مشاركة 
فيلق الرد السريع في حلف الناتو وحلفائهم“.
وتأتي هذه التمرينات في وقت تشـــهد فيه 
املنطقـــة العربية نزعـــات وصراعـــات دموية، 
فضال عن متدد التنظيمات املتطرفة التي باتت 
تشـــكل تهديدا ال فقـــط على أمـــن دول املنطقة 

وإمنا على العالم ككل.

} بريوت - اندلعـــت أمس الثالثاء مواجهات 
عنيفة بني مقاتلي حزب الله ومسلحني يعتقد 
أنهم مـــن جبهة النصرة على مشـــارف بلدتي 
بريتـــال والطفيـــل شـــرقي لبنان، فيمـــا تدور 
أنبـــاء غير مؤكدة عن مقتـــل خليل عليان قائد 

العمليات العسكرية حلزب الله في القلمون.
وذكرت مصادر أمنيـــة أن هذه املواجهات 
اندلعـــت إثر هجـــوم مباغت للمســـلحني على 
مواقـــع احلزب فـــي هـــذه املنطقـــة اللبنانية 
الواقعة على احلدود السورية، فيما قالت قناة 
املنار التابعة حلزب اللـــه أن عناصره نصبت 
إلى  كمائـــن متقدمة الســـتدراج ”املتطرفـــني“ 

الداخل اللبناني.
وشـــهد أمس األول االثنني هجوما مماثال 
ملقاتلي جيش الفتح (يضم فصائل سورية من 
ضمنها النصرة) على مواقع حلزب الله ولكن 

من داخل األراضي السورية.
وتأتي هـــذه التطورات األمنيـــة املتالحقة 
اســـتباقا ملعركة القلمون أو معركة الربيع كما 
يحلو ملســـؤولي حـــزب الله تســـميتها والتي 
تشـــكل أهمية كبـــرى للنظام الســـوري والتي 
ســـيديرها مبفـــرده احلـــزب اللبنانـــي بدعم 
محـــدود من قـــوات الدفاع الوطني الســـوري 
(مليشيا شكلها األسد لدعم اجليش السوري).
ومـــن شـــأن املواجهات األخيـــرة وخاصة 
ببريتـــال والطفيل أن تعزز مخاوف اللبنانيني 
مـــن تداعيات املعركة املنتظرة والتي يســـتمر 
حزب الله في احلشد لها، حيث كشفت مصادر 
مطلعـــة أن احلزب جنـــد املئات من الشـــباب 
خاصة بالبقاع، فيما تواصل وســـائل اإلعالم 
املوالية له حشـــد الدعم له حتت ذريعة حماية 
لبنان من اجلماعات املتربصة به على حدوده.
وتعالـــت فـــي الفتـــرة األخيـــرة األصوات 
مطالبـــة احلـــزب بالكف عـــن جر لبنـــان إلى 
بوتقة املتطرفني، ومحاولة اســـتدراج اجليش 

اللبناني إلى الصراع السوري.
ومـــن بني هذه األصـــوات رئيس احلكومة 
اللبناني األســـبق ســـعد احلريري الذي أعلن 
أمـــس الثالثاء في بيان لـــه أن معركة القلمون 
التي تدق أجراسها اليوم ليست معركة لبنان 

وإمنا معركة النظام السوري.

وقال احلريـــري ”ال تتوانى أجهزة اإلعالم 
وبعـــض القيـــادات في لبنـــان عن نفـــخ نفير 
املعركة في جبال القلمون، في ما يلتزم النظام 
الســـوري الصمـــت، وكأن هناك مـــن يريد أن 
يقـــول إن املعركة املرتقبة هـــي معركة لبنانية 
على األراضي السورية، ودائما بحجة احلرب 

االستباقية ضد التنظيمات اإلرهابية“.
وأضـــاف ”حزب اللـــه، كما نقرأ ونســـمع 
يوميا يحشد السالح واملسلحني لبدء املعركة، 
ويســـتخدم احلـــدود اللبنانية دون حســـيب 
أو رقيـــب فـــي جولـــة جديدة من التـــورط في 
احلـــرب الســـورية، التي ال وظيفة لها ســـوى 
حماية الظهير الغربي لبشـــار األســـد في ظل 

االنهيارات العسكرية جليش النظام“.
وطالـــب احلريري حزب اللـــه بالعودة إلى 
لبنـــان وكف يده عن التورط في ســـوريا قائال 
”إن األعمـــال التـــي يشـــارك بهـــا احلـــزب في 
القلمون والبلدات احملاذية للسلسلة الشرقية، 

هي فوق طاقة لبنان“.
مـــن جانبه قال الرئيس اللبناني الســـابق 
ميشال ســـليمان ”إنه وفي حني جتمع أغلبية 
القيادات الوطنية على ضرورة حتصني لبنان 
من خالل تطبيق إعالن بعبدا، تبشرنا وسائل 
اإلعـــالم قاطبة، بـ”معركة الربيع“ التي ترفض 
أغلبية ساحقة من الشـــعب اللبناني خوضها 
على أرض غير لبنانية حلماية أشـــخاص غير 
لبنانيـــني، كما ترفض وتدين وال تســـامح أي 

عملية انتقامية من العسكريني املختطفني.
ويخشـــى اللبنانييـــون أن تـــؤدي املعركة 
الوشـــيكة بني احلزب واجلماعات الســـورية 
ومن ضمنها جبهة النصرة إلى إقدام األخيرة 
فـــي عملية انتقاميـــة على إعدام العســـكريني 

املختطفني لديها.
هذه املخـــاوف دفعت بأهالي العســـكريني 
الثالثاء إلـــى إعالن تبرئهم مما يقوم به حزب 

الله في سوريا.
موقـــف األهالـــي جاء في مؤمتـــر صحفي 
عقدوه وسط بيروت الثالثاء، عقب نشر تسجيل 
مصور ظهر فيه العســـكريون املختطفون لدى 
”النصرة“ وجهوا من خالله رســـائل ألهاليهم 
وللدولة اللبنانية للعمل على إطالق ســـراحهم 

وللوقوف في وجه ممارســـات حزب الله التي 
باتت تشكل خطرا على حياتهم.

حيـــاة  تهديـــد  أن  اللبنانيـــون  ويـــرى 
العســـكريني ليـــس باخلطر الوحيـــد، فمعركة 
القلمـــون من شـــأنها وكما حـــدث باألمس في 
بريتـــال أن جتعل القـــرى عرضـــة للهجمات، 
فضال عن خطر السيارات املفخخة التي مازال 

اللبنانييون لم يشفوا من جراحها.
أيضا نقطـــة أخرى تثير توجـــس العديد، 
وهي السعي احملموم للحزب جلر اجليش إلى 
معركته، فكما هو معلوم لن تتوانى اجلماعات 
عن اســـتهداف القرى مثلما أشرنا آنفا، وهذا 
األمر من شـــأنه أن يدفـــع اجليش إلى التدخل 
وبالتالي حتمل وزر أخطاء احلزب في سوريا.
باملقابـــل يصم مســـؤولو احلـــزب آذانهم 
عن هذه التهديدات، ويســـتمرون في التمسك 
بالقول إن موقفهم ينبني على رغبتهم في دحر 

تهديدات اإلرهابيني على احلدود.

أجراس معركة القلمون السورية تقرع من داخل لبنان
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أخبار
[ الحريري: حزب الله يستخدم الحدود في جولة جديدة من التورط في سوريا [ أهالي العسكريين المختطفين يتبرؤون من الحزب

حزب الله يواصل استقبال جثامين قتاله في القلمون

انطالق فعاليات {األسد املتأهب} باألردن وسط محيط إقليمي ملتهب

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ اتهمت منظمة العفو الدولية 
النظام السوري بارتكاب ”جرائم 

ضد اإلنسانية“ في حلب بقصفه هذه 
المدينة بشكل عشوائي، كما اتهمت 
فصائل المعارضة بارتكاب ”جرائم 

حرب“.

◄ ذكر تقرير أممي أن قوات حفظ 
السالم المتمركزة في إقليم أبيي 

المتنازع عليه في السودان  اعتقلت 
ضابطا في المخابرات السودانية في 

أعقاب هجوم سقط فيه قتلى. 

◄ أعلن جهاز األمن العام 
اإلسرائيلي ”شاباك“ عن اعتقاله 

عربيا من سكان قرية كفر كنا بتهمة 
التخابر ونقل أموال من حركة حماس 
في قطاع غزة إلى نشطاء الحركة في 

الضفة الغربية.

◄ يزور رئيس الحكومة المصرية 
إبراهيم محلب االثنين المقبل فرنسا 

لبحث سبل دعم العالقات الثنائية 
بين البلدين.

◄ قالت منظمة األمم المتحدة 
للطفولة إنها سلمت مساعدات ألسر 

نزحت من مخيم اليرموك لالجئين 
الفلسطينيين في مناطق لم تستطع 
المنظمة الدولية الدخول إليها منذ 

نحو عامين.

◄ أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام 
سالم أن حكومته تمكنت من تأمين 
حّد مقبول من االستقرار في البالد 

بالرغم من التجاذبات السياسية.

◄ أعلنت وزارة العدل اإلسرائيلية 
أنه لن تتم مالحقة شرطي إسرائيلي 

قتل شابا عربيا إسرائيليا في 
نوفمبر الماضي، ما أدى إلى اندالع 
مظاهرات عنيفة في البلدات العربية 

في إسرائيل.

باختصار

«نظام األســـد في موقف دفاعي اآلن بشـــكل لم نره منذ عدة 
ســـنوات وبالتحديد في السنتين الماضيتين، ويعود ذلك إلى 

اتحاد مجموعات المعارضة تحت قيادات أوسع».
روبرت فورد
السفير األميركي السابق في سوريا

{معركـــة جميزة، والتي قتلت قواتنا فيها 60 من مرتزقة المؤتمر 
الوطني، هي بداية لسلســـة معارك ســـيصطلي النظام بلهيبها 

خالل الفترة القادمة فليستعد لذلك».
مني أركو مناوي
رئيس حركة جيش حترير السودان

«مواجهـــة اإلرهـــاب علـــى األرض من صميـــم عمل أجهـــزة األمن 
وحدهـــا، ودور المواطنيـــن هو إمداد تلك األجهـــزة بالمعلومات 

المتوفرة عن أي أشخاص على عالقة بهؤالء المتطرفين».
مجاهد الزيات
خبير استراتيجي مصري

يحبس اللبنانيون هذه األيام أنفاســــــهم مع اقتراب معركة القلمون التي بدأت مؤشــــــراتها 
ــــــني عناصر حزب الله  تطفــــــو على الســــــطح من خالل املواجهــــــات األخيرة التي اندلعت ب

ومسلحني سوريني شرقي لبنان.

دولة باإلضافة إلى 
حلف الناتو ستشارك 

في تمرينات األسد 
المتأهب
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دي ميستورا يبدأ محادثات مع أطراف الصراع في سوريا
} جنيــف - بدأ املوفد األممي إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي ميســـتورا، الثالثاء، محادثات 
واســـعة فـــي جنيف مـــع عدد مـــن األطراف 
اإلقليميـــة واحملليـــة املؤثـــرة فـــي النـــزاع 
الســـوري، فـــي محاولة إلحيـــاء املفاوضات 

املتوقفة منذ جنيف 2.
وقال دي ميستورا لإلعالم إن املناقشات 
املباشـــرة ستشـــمل ”أكبـــر عـــدد ممكن من 
اجلهات الضالعة في النزاع السوري“ لتقييم 

إمكانات بدء جولة جديدة من املفاوضات“.
وستمتد احملادثات على مدى خمسة إلى 
ســـتة أســـابيع أو حتى أكثر إذا لـــزم األمر، 
وأكد دي ميستورا أن هذه احملادثات ليست 

على مستوى مؤمتر دولي ثالث في جنيف.

وأشـــار إلـــى الطابـــع الطـــارئ للوضع، 
إليجاد  معتبرا أنه ”يجب مضاعفة اجلهود“ 
حل سياســـي للنـــزاع الذي يعتبر ”املأســـاة 
البشرية األفظع منذ احلرب العاملية الثانية“.
ويتوقع أن يلتقي الوسيط األممي ممثلي 
احلكومة السورية وأكثر من 40 طرفا سوريا 

وحوالي 20 جهة إقليمية ودولية.
وال يعلـــق املتابعون كما دي ميســـتورا 
نفســـه آماال كبيرة على هـــذه احملادثات، في 
ظل غياب إرادة إقليمية ودولية حلل األزمة.

ويذهب البعض حد القـــول إن األزمة لن 
جتد لها مخرجا سياســـيا قبل أقل من ثالث 
ســـنوات أخرى، ما يعني اســـتمرار معاناة 

الشعب السوري.

طفالن سودانيان يلهوان بمركبة غنمها المتمردون من الجيش النظامي خالل معارك في نياال عاصمة جنوب دارفور

القضاء على قيادات من 
{بيت املقدس} في سيناء

} القاهــرة  - متكـــن اجليـــش املصري، أمس 
الثالثاء من قتل ثالثـــة من قادة تنظيم أنصار 
بيت املقدس بعد محاصرتهم في منطقة مزارع 

بلعة جنوب رفح بشمال سيناء.
وذكرت مصادر أمنية أن اشتباكات وقعت 
خــــالل محاصرة القوات للقيــــادات الثالث من 
التنظيم املتطرف بعــــد قيام العناصر بإطالق 
النار على القــــوات، وانتهــــت العملية مبقتل 
الثالثة وضبط 3 أسلحة آلية وأجهزة اتصال 
موتوريلــــال تســــتخدم فــــي تفجيــــر العبوات 

الناسفة عن بعد.
وفي ســـياق التطـــورات األمنية بســـيناء 
كشـــف جهاز األمن الوطني بشمال سيناء، عن 
خليـــة إرهابية فـــي مدينة العريـــش، انضمت 
إلى صفوف تنظيم الدولة اإلســـالمية بسوريا 
للتدريـــب واملشـــاركة في القتال مـــع التنظيم، 
بهدف العودة مرة أخـــرى إلى مدينة العريش 
وتكويـــن خليـــة إرهابية الســـتهداف اجليش 

واألجهزة األمنية.
ويخـــوض اجليـــش املصـــري منـــذ عـــزل 
الرئيس اإلســـالمي محمد مرســـي في الثالث 
من يوليـــو 2013 حربا مفتوحة مع التنظيمات 
املتطرفـــة وفي مقدمتهما تنظيـــم أنصار بيت 
املقدس الذي أعلن مبايعته لداعش منذ أشـــهر 

وأصبح يطلق عليه تنظيم والية سيناء.



} مقديشــو - تعهد وزير الخارجية األميركية 
جون كيري أمس الثالثاء بمســـاعدة الحكومة 
الصوماليـــة في حربها علـــى اإلرهاب وإعادة 
ترتيب األولويات األمنية فـــي القرن األفريقي 
القريب من اليمن الذي يشـــهد أزمة سياســـية 

منذ سنوات، وفق ما أوردته وكاالت األنباء.
كما أكد على التـــزام الواليات المتحدة بـ“دعم 
العمليـــة االنتقالية الجاريـــة في الصومال من 
أجـــل ديمقراطية ســـلمية“، معربا عن أمله في 
أن يحظى الصوماليون بحياة مستقرة بعيدة 

عن االضطرابات التي مزقت بالدهم.
وعقد وزيـــر الخارجية األميركية سلســـلة 
لقاءات مع الرئيس الصومالي حســـن شـــيخ 
محمـــود ورئيـــس الـــوزراء وحـــكام أقاليـــم 
وجماعـــات مدنية، فيما لم يعرف أين تمت تلك 

اللقاءات بالضبط لدواع أمنية.
ووصـــل كيـــري إلـــى مقديشـــو قادما من 
العاصمـــة الكينية نيروبي فـــي زيارة مفاجئة 
ليكـــون بذلـــك أعلى مســـؤول أميركـــي يزور 
الصومال الذي شهد تدخال أميركيا فاشال عام 
1993 وحيث ال يزال الجيش األميركي ينشـــط 

هناك بهدف القضاء على الحركة.
والقســـم األكبر من هـــذه الزيارة القصيرة 
”التاريخيـــة“ خصـــص لكيفيـــة محاربة حركة 
الشـــباب اإلســـالمية المرتبطـــة مـــع تنظيـــم 
القاعـــدة إذ يرى السياســـيون األميركيون أن 
زيارة كيري تعد رســـالة قوية إلى المتشددين 
وأن واشـــنطن ســـتظل تدعـــم الصومـــال في 

الحرب على اإلرهاب.
ومن الواضح أن هذه الزيارة غير المعلنة 
تندرج ضمن اســـتراتيجية واشـــنطن الخفية 
إلعادة ترتيب أولوياتها األمنية في دول القرن 
األفريقـــي الصومـــال وجيبوتـــي وبدرجة أقل 

كينيا من أجل استقرار المنطقة.
ويتوقـــع تنظيم اســـتفتاء دســـتوري هذه 
الســـنة فـــي الصومـــال تليـــه أول انتخابات 

تعددية العام القادم منذ أربعة عقود، إذ يعتبر 
متابعون هذه العملية من شأنها إرساء سلطة 
مؤسســـاتية مركزية فعلية فـــي البالد وإنهاء 

الفوضى األمنية.
ويواجه شيخ محمود الذي اعتبر في 2012 
أفضل شخصية تقود إحالل السالم في البالد، 
صعوبات في بســـط نفوذه خـــارج العاصمة، 
رغم التراجع العســـكري للشـــباب الذين يحل 

محلهم في معظم األحيان زعماء حرب.
وتشـــن الجماعـــة حربـــا بال هـــوادة منذ 
سنوات على الزعماء الصوماليين المدعومين 
من الغرب وكذلك القـــوات الحكومية والقوات 

األجنبية التي تدعمها في معركتها ضدها.
وهناك خالف بين المحللين السياســـيين 
األميركيين بشـــأن مدى التهديد المباشر الذي 
تمثلـــه على الواليات المتحدة، فهي لن تخطط 
أي عمليـــة إرهابية داخـــل األراضي األميركية 
لكنهـــا دبرت عدة مؤامرات إرهابية في شـــرق 
أفريقيـــا منها الهجوم الذي اســـتهدف جامعة 

في غاريسا الكينية الشهر الماضي.
وربمـــا اتضحـــت النوايـــا األميركيـــة في 
التدخل العســـكري بشـــكل أكبر في الصومال 
صيـــف العام نفســـه عندما زار قائـــد القوات 
ديفيـــد  الجنـــرال  أفريقيـــا  فـــي  األميركيـــة 

رودريغيث آنذاك العاصمة مقديشو.
تلـــك الزيارة، دفعـــت بالجيـــش األميركي 
إلى إرســـال عـــدد صغيـــر من المستشـــارين 
العسكريين سرا إلى الصومال في أكتوبر من 
نفـــس العام، وهـــي المرة األولى التي يرســـل 
فيها قـــوات اعتيادية لذلك البلـــد الذي تمزقه 
الحـــروب منـــذ عـــام 1993 عندما تم إســـقاط 

طائرتين وقتل 18 أميركيا.
كما أدارت وكالة االســـتخبارات المركزية 
قاعدة عســـكرية في  األميركية ”ســـي أي أيه“ 
الصومال لسنوات طويلة ومولت قوات األمن 

الصوماليـــة وأبقت أنشـــطتها هنـــاك في طي 
الكتمان إلى حد كبير.

ويؤكد خبراء أن العمليات العسكرية التي 
تقوم طائرات دون طيار ضـــد قيادات الحركة 
المتطرفـــة دليل علـــى عملها االســـتخباراتي 
الســـري في الصومال خالل السنوات القليلة 

الماضية، ما جعل المتطرفين يخســـرون عددا 
من معاقلهم الهامة جنوب البالد.

ولإلشارة فإن واشنطن عينت في الخامس 
والعشرين من فبراير الماضي كاثرين داناني 
سفيرة لها في الصومال، وهي أول ديبلوماسي 

أميركي يتولى هذا المنصب منذ 1991.
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لم يكن االعتراف األميركــــــي باحلكومة الصومالية وليد اللحظة، فخالل أكثر من عقد من 
الزمــــــن تعاقبت فيه ثالثة أنظمة انتقالية، كان االهتمام األميركي بالصومال ينمو بشــــــكل 
سري مدفوعا مبسألة مكافحة اإلرهاب والذي بات عنوانه األبرز حركة شباب املجاهدين.

للمشاركة والتعقيب
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واشنطن تعيد ترتيب األمن اإلقليمي للقرن األفريقي

} لندن - قالت الوزيرة األولى فى اســـكتلندا 
وزعيمـــة الحزب القومي االســـكتلندي نيكوال 
ســـتيرجن أمس الثالاء إن ”أي حكومة قادمة 
فى المملكة المتحدة ســـتفتقد الشرعية إذا لم 

تحصل على دعم الناخبين االسكتلنديين“.
وأوضحـــت ســـتيرجن فـــي كلمتهـــا أمام 
حشد من أنصارها في ”دامفرايز“ أن ”اختبار 
للفوز باالنتخابات العامة الخميس  الشرعية“ 

ال يمكـــن أن يكون ببســـاطة هو أكبر حزب في 
بريطانيا“.

يأتـــي هذا الهجوم فيما يتوقع محللون أن 
تفرز صناديق االقتـــراع برلمانا معلقا لتقارب 
نسبة التأييد للحزبين التقليديين في المملكة 

المتحدة وهما المحافظون والعمال.
وأكـــدت أنها لن تمنح زعيـــم حزب العمال 
ليتولى رئاســـة  إد ميليبانـــد ”بطاقـــة مرور“ 
الوزراء، فى إشارة منها إلى الصراع المحتمل 
على ميزانية البالد. وتابعت زعيمة القوميين 
”بالتأكيد سيكون هناك اختبار للشرعية يجب 
تطبيقـــه علـــى أي حكومة قادمة تتشـــكل بعد 
هذه االنتخابات.. ببســـاطة ال يمكن أن يصبح 

الحزب األكبر في إنكلترا فقط“.

وحذرت الوزيـــرة األولى، زعيم العمال من 
أنـــه ال يجب أن يفترض وجـــود دعم من نواب 
حزبها بسبب التزام الحزب بإبقاء المحافظين 
بعيـــدا عـــن الحكومة، مشـــددة علـــى أنها لن 
تســـمح لحكومة حزب عمال كأقلية بأن تكون 

نسخة من حكومة المحافظين السابقة.
وشـــددت أيضا علـــى أن رئيـــس الوزراء 
ديفيـــد كاميرون لـــن يحق له حكم اســـكتلندا 
إذا كشـــفت نتائج االنتخابـــات عن عدم وجود 
مؤيدين لحزبه فى شـــمال البالد، مشـــيرة إلى 
أن الحكومـــة القادمة تتطلـــب الحصول على 
دعم الناخبين االســـكتلنديين، قائلة إن ”ديفيد 
كاميرون ال يملك تفويضا لحكم اســـكتلندا إذا 

فاز بفترة والية ثانية“.

وتكشـــف اســـتطالعات الـــرأي مـــدى قوة 
قوميي اســـكتلندا في هـــذه االنتخابات حيث 
تشـــير إلى أن الحزب في طريقه إلى اكتســـاح 
االنتخابات فى شـــمال البالد ليحصد المقاعد 
الـ41 الخاصـــة بالعمال فـــى انتخابات 2010، 
إضافة إلى فوزه أيضا بالمقعد الوحيد لحزب 

المحافظين.
وتطالب زعيمـــة القوميين في أســـكتلندا 
بزيادة المخصصات المالية السكتلندا وزيادة 
اإلنفاق على جميع القطاعات فى شمال البالد 
ورفع الحد األدنى من األجور، إضافة إلى إلغاء 
للرادع النووي،  برنامج ”صواريـــخ ترايدنت“ 
وهـــذا األمر ســـيزيد من غمـــوض االنتخابات 

العامة البريطانية.

مصير رئيس وزراء بريطانيا الجديد بيد زعيمة قوميي أسكتلندا

} أبوجا - كشـــفت نســـوة أنقذتهـــن القوات 
النيجيريـــة مـــن أيـــدي جماعـــة بوكـــو حرام 
إن الجماعـــة اإلســـالمية المتشـــددة بدأت في 
التصدع بســـبب تزايـــد التوتر بيـــن عناصر 
وقيادات الصف األول نتيجة نقص األســـلحة 

والوقود، وفق وكالة رويترز.
وتقول بعض النسوة من المفرج عنهن إن 
المتطرفين بدأوا الشـــكوى للمحتجزين لديهم 
من نقص األســـلحة النارية والذخيرة الشـــهر 
الماضي، واضطر كثيـــرون منهم إلى االكتفاء 
بحمل العصي في حين تعطلت بعض عرباتهم 

أو نفد منها الوقود.
المعقـــل  النيجيـــري  الجيـــش  ويطـــوق 
الرئيسي للحركة في غابة سامبيسا المترامية 
األطراف منذ أكثر من أسبوعين بعد أن أطلقت 
الســـلطات حربا برية على المتطرفين بشمال 

البالد في محاولة للقضاء عليهم.
ورغم أن الجيش الذي بدأ هجومه المضاد 
في يناير الماضي واثق من أنه طوق الجماعة 
فـــي تلـــك المنطقـــة، إال أن البعـــض يؤكد أن 
األلغام ما زالت تعرقل الهجوم األخير لتطهير 

المنطقة منهم.
ومع اســـتمرار تلك العراقيـــل، فإن القوات 
البرية تمكنـــت خالل األيـــام القليلة الماضية 
مـــن إطالق ســـراح حوالـــي 700 امـــرأة خالل 
زحفها إلى المعقـــل األخير لبوكو حرام، وهو 
ثلث عدد النســـوة الالتي خطفتهـــن الجماعة 
العام الماضي (ألفي امرأة وفتاة) مع ســـعيها 
إلقامة دولة إســـالمية في شمال شرق نيجيريا 

صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا.
الســـنغالي  السياســـي  الخبيـــر  ويؤكـــد 
باكاري سامبي على أن أسبابا متعددة توحي 
بـــأن الحرب اإلقليمية التـــي يقودها التحالف 
األفريقـــي علـــى التنظيم النيجيري المســـلح 

بوكو حرام قد تأخذ وقتا أطول من المتوقع.
ويفسر ســـامبي ذلك األمر بأن الجماعة ال 
ترى لنفســـها مكانا خارج منطقة بحيرة تشاد 
التـــي تربطهـــا بها وشـــائج عميقـــة، وهو ما 
يفضي إلى اســـتنتاج على قدر من األهمية في 
أن القائد الحالي للمجموعة أبوبكر الشـــكوي 
يســـير علـــى خطى مؤســـس التنظيـــم محمد 
يوسف الذي كان يعتبر بحيرة التشاد امتدادا 
طبيعيا وجغرافيا وثقافيا إلقليم بورنو شمال 

نيجيريا.
ومنذ بـــدأت بوكو حرام حملتهـــا العنيفة 
قبل ست سنوات قتل اآلالف وأجبر 1.5 مليون 
شـــخص علـــى النزوح عـــن منازلهـــم وأثارت 
الجماعة احتجاجا عالميا منقطع النظير حين 
خطفت أكثر من 200 تلميذة من بلدة تشـــيبوك 

شمال شرق البالد.

نقص العتاد والسالح 

يؤرق بوكو حرام
[ وزير الخارجية األميركية يقوم بزيارة تاريخية للصومال لمكافحة حركة الشباب

الواليات املتحدة تلتزم بدعم العملية االنتقالية في الصومال من أجل تثبيت الديمقراطية

◄ صوت أعضاء مجلس النواب 
الفرنسي الثالثاء على قانون 

مراقبة مثير للجدل يعزز صالحيات 
المخابرات بهدف مواجهة عنف 

المتشددين في البالد.

◄ تواجه المستشارة األلمانية 
أنغيال ميركل ضغوطا من حليفها 

في التحالف الحكومي لإلفصاح عن 
قائمة األهداف التي قدمتها الواليات 

المتحدة لالستخبارات األلمانية 
للتجسس عليها.

◄ تعهد زعماء ثماني مجموعات 
مسلحة في أفريقيا الوسطى الثالثاء 

خالل حفل عام في بانغي اإلفراج 
عن آالف األطفال المجندين والتوقف 

عن تجنيدهم، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية.

◄ ذكر مسؤول أمس بأن قوات 
خاصة باكستانية تمكنت من تحرير 
7 من عناصرها من يد خاطفيهم بعد 

يومين من مواجهات أسفرت عن 
مقتل 11 من المسلحين المتشددين.

◄ أنزل زورق سريع تابع للقوات 
المالطية وسفينة عسكرية إيطالية 

صباح الثالثاء أكثر من ألف مهاجر 
في مرفأي بوتزالو في صقلية 

وساليرنو قرب نابولي.

◄ قتل مسلحو طالبان 13 شرطيا 
أفغانيا على األقل بعدما اقتحموا 

مراكز أمنية في مناطق جبلية نائية 
في شمال شرق أفغانستان، وفق ما 

أعلنت السلطات الثالثاء.

◄ اعتقلت السلطات التركية أمس 
24 شخصا وجهت لهم تهم تتعلق 
باالرهاب بعد أن احتجزتهم خالل 

تظاهرات عيد العمال.

باختصار

ــاء  ــت ــف ــت ــم اس ــي ــظ ــن يـــتـــوقـــع ت

دستوري هذه السنة يليه إجراء 

العام  تــعــدديــة  انــتــخــابــات  أول 

القادم منذ أربعة عقود

◄

ـــني املــحــلــلــني  هـــنـــاك خــــالف ب

الـــســـيـــاســـيـــني بــــشــــأن مـــدى 

تمثله  الــذي  املباشر  التهديد 

الشباب على الواليات املتحدة

◄

أخبار
«نعتبر املحاوالت الوقحـــة إلعادة كتابة التاريخ من أجل تحقيق 

مصالـــح سياســـية آنية، أمرا غيـــر مقبول على اإلطـــالق، بما في 

ذلك محاوالت رد االعتبار للنازيني وعمالئهم».

 فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

«إذا أراد الطـــرف الغربي أن يطرح كالمـــا مزدوجا في املفاوضات 

النووية ويمارس التحايل، فإن إيران ســـتعود إلى املسار السابق 

في مواصلة تخصيب اليورانيوم». 

علي الريجاني
رئيس البرملان اإليراني

«نبـــذل قصارى جهدنا باملـــوارد املتاحة لدينا، ورغم ذلك لســـنا 

ســـعداء بطريقة اإلغاثة، النـــاس صبورون جـــدا ويتعاونون دون 

غضب، أنا متفائل جدا بأن األمور ستتحسن». 

سوشيل كويراال
رئيس الوزراء النيبالي

نيكوال ستيرجن:

أي حكومة قادمة ستفتقد 

الشرعية إذا لم تحصل 

على دعم االسكتلنديين

إنهاء مارين لوبان حقبة والدها السياسية يثير الجدل في فرنسا
} باريــس - هاجـــم الرئيس الشـــرفي لحزب 
الجبهة الوطنية اليميني المتطرف جان ماري 
لوبان الثالثاء بشـــدة ابنته مارين لوبان التي 
قررت تعليق عضويته في الحزب، في أول ردة 
فعل بعد قرار الحزب تعليق عضويته بســـبب 

سلسلة من التصريحات التحريضية.
وفي رد بدا غريبا بعض الشيء للمتابعين، 
طالب العجوز الفرنسي المتطرف الذي أسس 
الحـــزب عـــام 1972، ابنتـــه الزعيمـــة الحالية 
للحزب مارين لوبان بالزواج بسرعة لكي تغير 

اسمها ولكي يرتاح ضميره.
وجاء قرار شـــطب اســـم مؤســـس الجبهة 
الوطنية الفرنســـية المثير للجدل من سجالت 
الحزب خالل جلســـة تأديبيـــة عقدتها اللجنة 
التنفيذيـــة برئاســـة مارين لوبـــان بعدما كرر 
لوبان رأيه بأن غرف الغاز النازية كانت مجرد 
”تفصيلة“ فـــي الحرب العالمية الثانية وأيضا 
قضيـــة الهجرة التـــي اعتبـــرت متعارضة مع 

سياسة الحزب.
وتفاقمـــت الحـــرب الكالميـــة بيـــن لوبان 
وابنتـــه بعد صـــدور قـــرار تعليـــق عضويته 
وأشـــار في تصريحـــات لمحطـــة ”أوروبا 1“ 
اإلذاعية إلى إن وصول ابنته إلى سدة الرئاسة 
قائال ”أنا خجل من  سيكون بمثابة ”فضيحة“ 

أن رئيســـة الجبهـــة الوطنية تحمل اســـمي“. 
ودخلـــت مارين لوبان التـــي خلفت والدها في 
زعامـــة الحزب عام 2011 في صراع معه، حيث 
ســـعت لتخليص الحزب من صورته المعادية 
للسامية ووضعه في موضع القوة المناهضة 
للهجـــرة والمشـــككة فـــي أوروبـــا الجتـــذاب 
الناخبين قبيل االنتخابات الرئاســـية المزمع 

إجراؤها في 2017.
وأكدت زعيمة الحزب المتطرف في مقابلة 
تلفزيونيـــة األحد الماضي قبل يوم من صدور 
القـــرار أنها تريـــد إبعاد والدها عن الســـاحة 
السياســـية. وقالت ”مـــا أريده هـــو أال يكون 
حزب الجبهـــة الوطنية رهينة لالســـتفزازات 
التـــي أصبحـــت اآلن متكررة مـــن جانب جان 

ماري لو بان“.
ويعتقـــد الكثير من المراقبيـــن أن الحرب 
بيـــن االبـــن والبنت لـــم تنته بعد هـــذا القرار 
لسبب بسيط وهو أن مؤسس الجبهة الوطنية 
لن يتحمل فكرة اســـتمرار الحزب دون وجوده 
زعيما لـــه، لذلك فهو على األرجـــح يعد العدة 
إلزاحة ابنتـــه من قيادة الحـــزب عبر حفيدته 

”الحسناء“ ماريشال لوبان.
وال يعرف ما هي الطريقة أو األسلوب الذي 
سيتبعه خالل الفترة القادمة، لكن البعض يرى 

أنه سيفشـــل في مســـعاه فطموح حفيدته في 
ســـلم الحزب رهين على ما يبدو بالهيئة التي 
تقود الجبهة الوطنية. جدير باإلشـــارة إلى أن 
الجبهة الوطنية لم تحرز تقدما سياسيا كبيرا 

منـــذ أن تولت االبنة لوبـــان دفتها من والدها، 
وســـعت منذ ذلـــك الحيـــن إلى محـــو صورة 
الحـــزب المتطرفة، لكنها أبقت على سياســـته 

المناوئة للهجرة.

زعيمة اليمني املتطرف تدخل حزبها في مرحلة جديدة



}  واشــنطن – يومـــا بعد يوم، تـــزداد قائمة 
املشـــّككني األميركيني فـــي إيجابية سياســـة 
بالدهم التي مت اتباعها منذ أن مّولت الواليات 
املتحدة املجاهدين األفغان الذين كانوا يقاتلون 
الســـوفييت. فنهايـــة هذه اخلّطـــة، األميركية 
األوروبية، كما يقول الكاتب الباكستاني زاهد 
حســـني، في كتابه ”جبهة باكستان.. الصراع 
مع اإلسالم املسلح“، حّولت املقاومة األفغانية 
لالحتـــالل الســـوفييتي إلـــى حرب إســـالمية 
مقدســـة، وانتهى املطاف إلـــى خلق أجيال من 
اإلسالميني يؤمنون بفكرة اجلهاد، التي تزداد 

تطّرفا جيال بعد جيل.
انســـحب  الســـوفييت،  ســـقوط  بعـــد 
األميركيون، وتركوا باكســـتان وأفغانســـتان 
توجهـــان تنظيم القاعدة، الذي ”اســـتوحش“، 
وحتّول من حليف إلى عدو. واســـتمر الوضع 
إلى غاية أحداث 11 سبتمبر 2001، التي أعطت 
الضوء األخضر إلدرة بوش ليطّور اخلطة التي 
مت انتهاجها في أفغانســـتان ضّد السوفييت، 
ويحّولهـــا إلـــى حرب على اإلرهـــاب بدأت من 
العـــراق ثـــم استشـــرت نيرانها لتطـــال كامل 
املنطقة، التـــي حتّولت إلى بـــؤرة للصراعات 
املتفّجرة، وتطّور األمر لتتخذ احلرب مســـارا 
عامليـــا ومنحـــى ازداد خطورة بعـــد ”الربيع 
وظهور تنظيم الدولة اإلســـالمية في  العربي“ 
العراق وشـــوريا على أنقـــاض تنظيم القاعدة 

الذي ظهر خالل الغزو األميري للعراق.
بعد أكثر من ثالثة عشـــر عامـــا من إعالن 
الرئيـــس األميركي جورج بـــوش االبن حربه 
علـــى اإلرهاب، يبـــدو أن الســـحر انقلب على 
الســـاحر والبذور التي زرعها األميركيون في 
أفغانستان، ثم صّدرت ما نتج عنها إلى منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وجدت طريقها 
إلى الداخل األميركي، وأجبرت الرئيس باراك 
أوباما علـــى التراجع عن وعوده بعدم التورط 
في حروب خارجية أخرى، كما أجبرت اإلدارة 
األميركيـــة على إضافة ملف آخـــر على طاولة 
ملفاتهـــا احلارقة، وهـــو تصاعد مقياس خطر 

التهديد اإلرهابي في الداخل األميركي.

لم يكد األميركيون يتناسون قضية الثنائي 
أدموندس، اللذين ّمت إيقافهما في شهر مارس 
املاضي بتهمـــة التآمر وتوفيـــر الدعم ملنّظمة 
إرهابية أجنبية، هي تنظيم الدولة اإلســـالمية 
في سوريا، حتى جاءت أحداث مدينة تكساس، 
هذا األســـبوع، لتّســـلط الضوء من جديد على 
اخلطر القائـــم الذي يشـــكله املتطرفون داخل 
الواليـــات املتحدة والصعوبـــات التي تواجه 

السلطات في محاولة وقفهم.
تشير الشكوى اجلنائية التي رفعها جهاز 
”أف. بي. أي“ ضد حســـن أدموندس وابن عّمه 
يونـــس أدمونـــدس، إلى أن حســـن، املختص 
في احلرس الوطني العســـكري خّطط للســـفر 
إلى ســـوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش.
واعتقل حســـن أدموندس (22 عاما) في مطار 
ميدواي بشـــيكاغو، خالل محاولته السفر إلى 
مصـــر، لالنضمام إلى داعش، بينما خّطط ابن 
عمه يونس أدموندس (29 عاما) لضرب منشأة 
عســـكرية أميركية شـــمال مدينة إلينوي حيث 

تلّقى حسن تدريبه العسكري الوطني.
ويشير تقرير ملؤسســـة هريتاج األميركية 
إلـــى أن هذه احملاولة التي قـــام بها املواطنان 
األميركيان متثل املؤامرة رقم 64 ضّد الواليات 
املتحـــدة، منـــذ تفجيـــرات احلادي عشـــر من 
سبتمبر 2001. وهذه احلادثة أيضا هي العملية 
اإلرهابية الثانية فـــي الواليات املتحدة، التي 
يتعاطف فيها مواطن، ولد ونشـــأ على املبادئ 
األميركيـــة، مع تنظيم داعـــش ويّتخذه مصدر 
إلهام له. وهو أمر يبرهن على أن ما يحدث في 
سوريا والعراق ال يبقى بالضرورة في سوريا 

والعراق، وفق حتليل هريتاج.
أفاد جهاز أبحاث الكونغرس الكشـــف عن 
64 خطة على صلة بالتطرف اإلســـالمي لشـــن 
هجمـــات علـــى األراضي األميركيـــة بني 2001 
و2013، وحصل ارتفاع ملحوظ في هذه اخلطط 

ابتداء من 2009.
ودعا تنظيما الدولة اإلسالمية والقاعدة في 
شبه جزيرة العرب وحركة الشباب الصومالية 
املوالـــني لها ”إلى شـــن هجمـــات منفردة على 
الواليـــات املتحدة ودول غربيـــة أخرى“، على 
ما أفاد به مدير وكالة االســـتخبارات الوطنية 

جيمس كالبر للمشرعني في فبراير املاضي.
ومن املتوقـــع أن تتواصل هذه النزعة، في 
ظـــّل عمليات االســـتقطاب والتجنيـــد الكبيرة 
التـــي يقوم بها تنظيـــم داعـــش، والتي تلقى 

اهتمامـــا كبيـــرا من قبـــل الشـــباب األجانب، 
األميركيني واألوروبيني، إلى جانب العرب.

لكن اخلبراء يؤكدون أن هناك ســـببا آخر 
هو أكثر أهمية، مـــن دعايات تنظيم داعش أو 
القاعـــدة، وهو االســـتفزازات التـــي تقوم بها 
مجموعـــات داخـــل أميركا، معادية لإلســـالم، 
علـــى غـــرار الهجوم املســـلح الـــذي وقع، في 
مدينـــة غارالند في تكســـاس رفضا ملســـابقة 

كاريكاتورية مسيئة للمسلمني.
الهجـــوم، الـــذي تبّنـــاه تنظيـــم الدولـــة 
اإلسالمية، كان ســـببه معرض نظمته جمعية 
”املبـــادرة األميركيـــة للدفـــاع عـــن احلريـــة“، 
املعروفة مبواقفها املعادية لإلســـالم، تخللته 

مسابقة رسوم مسيئة للمسلمني.
وأوضح ماكس ابراهامز، األستاذ املساعد 
فـــي العلـــوم السياســـية فـــي جامعـــة نورث 
ايسترن أن ”أنشـــطة على غرار ذلك الذي نظم 
األحد املاضي ويشـــمل مســـابقة لرسم النبي 
محمد، تهدد باستعداء بعض املسلمني وإثارة 

رد فعل عنيف“.
وأضاف ابراهامـــز ”هذا بالضبط هو نوع 
السلوك الذي يخاطر بعزل املسلمني األميركيني 
ويهدد جهودنا في مكافحة اإلرهاب“. وأوضح 
”عندمـــا يشـــعر املجتمع املســـلم بأنه يتعرض 

لسوء املعاملة تزداد فرص إنتاج متطرفني“.
وهذه املرة األولى التي يتبّنى فيها تنظيم 
داعـــش هجوما داخـــل األراضـــي األميركية، 
متوّعـــدا مبزيد مـــن الهجمـــات و“أن القادمة 
أدهى وأمر“. وأفادت تقارير أن أحد املهاجمني 
كان يشتبه في نيته السفر إلى الصومال، فيما 
أشار محللون إلى أن هذه احلالة تشبه قضايا 
أخـــرى قام فيها جهاديـــون محّليون بالتحرك 

دون تلقي أوامر من اخلارج.
وحـــذر مســـؤولون أميركيون مـــن اخلطر 
املتعاظم للمتطرفني اإلســـالميني احملليني وال 
سيما ”الذئاب املنفردة“.  ووصف مدير مكتب 
التحقيق الفيدرالي ”أف بي أي“ جيمس كومي 
خطر ”الذئـــاب املنفردة“ بـ“التحدي، نظرا إلى 
مـــدى صعوبـــة توقيف هـــؤالء األفـــراد ألنهم 

ينشطون عبر اإلنترنت ومن منازلهم“.
وللتعامـــل مـــع اخلطـــر احمللـــي تعتمـــد 
الســـلطات األميركية طريقتني: عمليات سرية 
عن طريـــق عمالء متخفني لــــ ”أف بي أي“ أو 
اعتقال مشـــتبه به بتهم ال عالقة لها باإلرهاب 

على غرار قانون الهجرة أو الضرائب.
وبينمـــا يصـــب اإلعـــالم كل اهتمامه على 
”اجلهاديني“ احملليني خلصت دراسة ملؤسسة 
”نيو أميركا“ إلـــى أن عددا أكبر من األميركيني 
قتـــل في هجمات إرهابية نفذها أفراد اعتنقوا 
أيديولوجيـــات ميينية، من بينهم أشـــخاص 
يؤمنون بتفوق البيض، ومناهضو اإلجهاض 

ومناهضـــو احلكومة، مما ســـقط في هجمات 
متأثرة بالدعاية اإلســـالمية. فمنذ 11 سبتمبر 
2001، قتل اليمينيون املتشـــددون 34 شـــخصا 
لدوافـــع سياســـية، فيمـــا قتـــل اإلســـالميون 

املتشددون 21 شخصا، حسب الدراسة.
وإلـــى أن تنجـــح الواليـــات املتحـــدة في 
محاربة وتدمير داعش والقاعدة واملجموعات 
اإلســـالمية املتطرفـــة األخـــرى بشـــكل ناجع 
ســـتبقى هدفـــا لإلرهابيني الذين يســـتلهمون 

أعمالهـــم من هذا الفكر املتطرف، الذي ســـاعد 
األميركيـــون علـــى ظهـــوره. ولم يعد بوســـع 
الواليات املتحدة التراخي، أو االكتفاء بإعطاء 
األوامـــر والنصائـــح ملواجهـــة اإلرهـــاب، بل 
أصبحت لزاما عليها، هي أيضا، أن تطّبق هذه 
النصائح وتبحث في سبل تطوير املجهودات 
لهزم داعش وغيره مـــن التنظيمات اإلرهابية 
فـــي اخلارج لوقفها قبل تســـديد ضرباتها في 

الداخل.

[ داعش يدشن هجوماته األميركية بعملية تكساس ويتوعد بالمزيد  [ تطرف اليمين ال يقل إرهابا على تطرف اإلسالميين
الواليات المتحدة والتنظيمات الجهادية.. تحالفات تنقلب إلى خالفات

فــــــي الوقت الذي تتخّبط فيه إدارة أوباما في محاوالت مســــــتميتة إليجاد حّل للتعامل مع 
ــــــر خطورة، بني صّناع  األزمات املتصاعدة في الشــــــرق األوســــــط، يجري نقاش آخر، أكث
القرار األميركي يتعّلق بتداعيات سياســــــة واشــــــنطن في الشــــــرق األوســــــط على الداخل 

األميركي، وسبل مكافحة التهديد اإلرهابي الذي أفرزته.
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في 
العمق

«محاربـــة تهديدات التنظيمات املتشـــددة يجب أن تقوم أساســـا 
بمعالجـــة أعراض اإلســـالموية العنيفة عوضا عـــن معالجة الداء في 

حد ذاته».
ديفيد انسيرا
باحث أميركي

«إننا بحاجة إلى أجوبة تتخطى املستوى العسكري، إننا بحاجة إلى 
أجوبـــة تتخطى القوة، وعلينا جميعا بما في ذلك الواليات املتحدة 

أن نعالج املسألة انطالقا من القاعدة فصاعدا».
جو بايدن
نائب الرئيس األميركي

«أميركا راعـــي اإلرهاب األول في العالم والدولـــة التي صنعت داعش 
بدأت في كشف مخططاتها مبكرا، وبشكل مفضوح، في جني الثمار 

التي قامت بزرعها في املنطقة».
ياسر القاضي
 أمني عام احتاد نواب مصر

جيمس كالبر:
داعش والقاعدة يحرضان 

على شن هجمات منفردة على 
الواليات المتحدة

الحرب على اإلسالموفوبيا وتحسين صورة أميركا أول خطوتين في طريق الحرب على اإلرهاب 

حممد وديع

عمليـــة  لترســـيخ  إضافيـــة  خطـــوة  فـــي   {
مكافحـــة اإلرهاب خارجيا، تشـــارك مصر في 
مؤمتـــر دولي يعقـــد في باريـــس يومي 9 و10 
مايو احلالـــي، حتت عنوان ”التشـــدد الديني 

واإلرهاب، األسباب واحللول“.
تشـــارك فـــي املؤمتـــر، الذي تشـــرف عليه 
منظمة الفرانكفونية املصرية حلقوق اإلنسان 
(أوفيـــد) ومنظمـــة التبادل الثقافـــي املصري 
األوروبـــي (أوبـــك)، نخبـــة من رجـــال الدين 
اإلسالمي واملســـيحيني املصريني، إلى جانب 
مجموعـــة من أعضـــاء البرملان والساســـة في 

فرنسا.
وتأتي هذه الفعالية وسط حالة من النشاط 
بدأت تدب في عدد من الدول األوروبية، لبحث 

ومناقشـــة األدوات الالزمـــة ملكافحة اإلرهاب، 
ومحاولة التنســـيق والتعاون بني دول شمال 
البحر املتوسط وجنوبه، في ظل موجة العنف 
التي جتتاح دوال مثل ليبيا وسوريا والعراق، 
ومـــا متثله من تهديد مباشـــر لـــدول اجلوار، 
بشـــكل ميكن أن يؤدي إلى انعكاســـات قامتة 

على مصالح دول غربية عدة.
وقال قليني ممدوح، رئيس منظمة التبادل 
الثقافـــي لـ“العـــرب“، إن الهدف مـــن املؤمتر 
شـــرح األسباب التي تقف وراء تصاعد مشكلة 
اإلرهاب، التي تهدد أرواح األبرياء في الشرق 
األوســـط وأوروبا، والبحث عـــن حلول عملية 

لها. 
على  وأشـــار قليني، الذي التقته ”العرب“ 
هامـــش زيارة قـــام بها ملقـــر وزارة اخلارجية 
املصريـــة مؤّخـــرا، إلـــى أن حـــادث جريـــدة 

”شـــارلي إيبدو“ مّثـــل نقطة حتـــّول مهمة في 
تعامل الفرنســـيني مع ملـــف اإلرهاب، مضيفا 
”طـــوال الســـنوات املاضيـــة حاولـــت مصـــر 
حتذير األوروبيني من خطـــورة اإلرهاب، دون 
أن تلقى اســـتجابة، إال أنهـــم أدركوا تداعيات 
وصول اخلطر إليهم، عقب هذا احلادث، الذي 
أكد صـــواب التحذيرات املصريـــة من مخاطر 

اإلرهاب الذي يجتاح أماكن كثيرة“.
وتابـــع ”اآلن هم من يبحثون عنا ويقولون 
نحتـــاج إلى أن نســـتفيد مـــن خبراتكم، حيث 
يـــرون أن مصر اآلن تواجه الفكـــر بالفكر، بل 
إنهـــم اكتشـــفوا قصـــورا في منظومـــة األمن 
لديهـــم، وثغـــرات فـــي التعامل مـــع اإلرهاب، 
وأماكن كثيرة ال تســـتطيع الشـــرطة أن تصل 

إليها“.
ويسعى املؤمتر املزمع عقده في باريس إلى 
اخلروج بنتيجة تؤكد مساندة فرنسا ملصر في 

حربها على اإلرهاب، والعكس صحيح.
وأوضـــح جـــون ماهـــر، رئيـــس املنظمة 
اإلنســـان  حلقـــوق  املصريـــة  الفرانكفونيـــة 
(أوفيـــد)، أن مـــا يطمئـــن القاهـــرة أنهم في 
فرنسا بدأوا البحث عن آليات جديدة ملعاجلة 
مشـــكالت اإلرهاب، وهو ما سبقتهم فيه مصر 
بخطـــوات، خاصـــة أن مكافحتهـــا لإلرهـــاب 
تتـــم بصورة شـــاملة، ما يعنـــي أن احلكومة 
الفرنســـية واحلكومـــات الغربيـــة، أصبحت 
تعي أهمية التجـــاوب والتعاون مع احلكومة 
املصريــة لكي تنجح في احلرب على اإلرهاب.

وكانـــت مصر بدأت خالل الشـــهر املاضي 
سلسلة من التحركات على املستويني السياسي 
والفكري، إليجاد حلول شاملة لظاهرة انتشار 
اإلرهـــاب في مناطق كثيرة، فقد التقى عدد من 
املسؤولني في القاهرة قيادات وزعامات غربية 
كثيرة، للتفاهم حـــول أجندة متقاربة للتعامل 
مع اإلرهاب، كما قامت مؤسسة األزهر ووزارة 
األوقـــاف فـــي مصـــر بإرســـال بعثـــات لدول 
مختلفة، لتوضيح الصورة احلقيقية لإلسالم، 
ومواجهة ذوي األفكار املتشددة. وشدد ماهر، 
فـــي تصريحات خاصـــة لـ ”العـــرب“، على أن 
احلـــل ملعضلة اإلرهاب البد أن يراعي التجربة 

املصريـــة الشـــاملة في هـــذا الفضـــاء، والتي 
حققت جناحات خالل الفترة املاضية. 

وأكد أن رســـالة مؤمتر باريس موجهة إلى 
الفرنســـيني واألوروبيني، وتقـــول إن القاهرة 
مصممة على الوقوف ضد التطرف والتشـــدد، 

بصرف النظر عن هويته ومكانه وزمانه.
ولفت قليني ممدوح إلـــى أن هناك العديد 
مـــن الطلبـــات الغربيـــة ملؤسســـته (أوبـــك) 
ومنظمـــات أخرى مصريـــة وأوروبية، لتنظيم 
نـــدوات وورش عمل ملناقشـــة آليـــات مكافحة 
اإلرهاب، والتعرف على ســـبل جتديد اخلطاب 

الديني.
وذكر رئيـــس منظمة التبـــادل الثقافي أن 
الهـــدف املصـــري من عقـــد هـــذه النوعية من 
املؤمترات، نقل صورة صحيحة ودقيقة للشعب 
واحلكومة في فرنســـا وباقي دول أوروبا عن 
حقيقة تفشـــي اإلرهاب، وكشف املخاطر التي 
ينطوي عليها انتشاره على املدنيني املساملني، 
وتقدمي نتائج التجربة والتحركات التي تقوم 

بها الدولة املصرية ملواجهته.
وقـــال إن نقـــل هـــذه الصـــورة من شـــأنه 
املســـاعدة في حث األوروبيني علـــى مزيد من 
التفاعـــل ملكافحـــة اإلرهـــاب كمشـــكلة عاملية، 
وليس فقط كظاهرة قاصرة على دول الشـــرق 
األوســـط، ناجمـــة عـــن املعانـــاة فـــي تطبيق 

الدميقراطية.
وأضاف جون ماهر، الذي التقته ”العرب“، 
أيضـــا خالل زيارتـــه وقليني ملقـــر اخلارجية 
املصريـــة، أن الزيـــارات املتبادلة تســـاهم في 
تقريب الصورة أكثر، مدلـــال على ذلك بنتائج 
زيـــارة وفد مـــن البرملانيني الفرنســـيني ملصر 
فـــي أكتوبر املاضي، حيث عـــاد أعضاء الوفد 
بانطباعـــات إيجابيـــة عن الـــدور املصري في 

مكافحة اإلرهاب.
لكن ماهر انتقد بشـــدة الطريقة التقليدية 
للخطـــاب اإلعالمي املصـــري والعربي الراهن 
ملكافحـــة اإلرهاب، في وقـــت تبدو فيه احلاجة 
ماســـة إلى مفردات جديدة ومختلفة، إذا كانت 
هناك إرادة حقيقية للتأثير الواســـع في الرأي 

العام الغربي.

وذّكـــر ماهـــر كيـــف أن الرئيـــس املصري 
الراحـــل أنـــور الســـادات اســـتعان قبل حرب 
أكتوبـــر 1973 بالدكتـــور علي الســـمان حتى 
يتولى مسؤولية التخاطب مع الغرب، ويكون 
مســـؤوال عـــن االتصـــال باإلعـــالم وتوجيـــه 
الرســـائل للخارج، ألنه كان يعيش في فرنســـا 
ويفهم العقلية الغربيـــة جيدا، وعرف في ذلك 

الوقت كيف يتحدث معهم.
وعندمـــا اندلعـــت حـــرب أكتوبـــر كانـــت 
التغطيـــة اإلعالمية ممتازة، مؤكـــدا أن مصر 
حاليـــا في حالة حرب علـــى اإلرهاب، وحتتاج 
إلـــى خطـــاب إعالمي يتناســـب مـــع خطورة 

املواجهة احملتدمة.
وســـألت ”العـــرب“ جون، عـــن إمكانية أن 
يعـــّوض املؤمتر املزمـــع عقده هـــذا القصور 
احلالي في اخلطاب اإلعالمـــي املصري، فقال 
”املؤمتر يهدف إلى تصحيح الصورة املشوهة 
التي وصلت إلى األوروبيني أصحاب املصالح، 
والعقـــود اإلســـتراتيجية مع هـــذه الدولة أو 
تلـــك، ولم يهتـــم اإلعـــالم املصـــري بتوصيل 
احلقيقة إلى الرأي العام الفرنسي واألوروبي 
واألميركـــي، ولم تصل بســـبب اإلعالم املوجه 
التقليـــدي، لذلك من الضـــروري تصحيح هذه 

األخطاء.
وأكـــد ماهـــر أنه حتـــدث فـــي التليفزيون 
الفرنســـي أكثر من مرة، وقال إن مصر ”تقوم 
مبواجهـــة اإلرهاب الذي يهـــدد أوروبا ويجب 

مساعدتها في هذه احلرب“.
بينما قال قليني ”مصر اآلن في حالة بناء، 
والبد من التركيز على املســـتقبل مبا يتضمنه 
مـــن نهضة في االقتصاد والســـياحة والثقافة 
والفكـــر والتعليم حتى ميكن اجتثاث اإلرهاب 

من جذوره“.

 باريس تستضيف مؤتمرا لمكافحة التشدد الديني واإلرهاب

 فرنسا تبحث عن وسائل جديدة لمعالجة مشكالت اإلرهاب

مساع مصرية النتزاع دعم أوروبي 
لدورهـــا فـــي مواجهـــة اإلرهـــاب 

العالمي

◄



7 األربعاء 2015/05/06 - السنة 37 العدد 9909

لقاء

كندة قنرب

} تترّدد كلمة ”نهاية وشيكة“ لنظام األسد في 
التقارير الصادرة في اإلعالم بواشنطن، وسط 
محـــاوالت في االجتاه املغاير يقودها املبعوث 
الدولـــي دي ميســـتورا إلجنـــاح مفاوضـــات 
جنيـــف 3 التشـــاورية من أجـــل التوصل إلى 
حل سياســـي. وفي ظل هذا املناخ يزور رئيس 
االئتـــالف الســـوري لقـــوى املعارضـــة خالد 
خوجـــة الواليات املتحدة، ويجـــري مباحثات 
مع املســـؤولني األميركيـــني. والتقت ”العرب“ 
خوجـــة للحديث عن زيارتـــه للواليات املتحدة 

واملشهد السياســـي السوري في آخر 
مستجداته.

[ ما هو سبب زيارتك لواشنطن 
في هذا التوقيت، وماذا كان برنامج 
الزيارة املعلن، وهل كان هناك ما لم 

يتحدث عنه اإلعالم؟
] سبب الزيارة، خطاب في 

مجلـــس األمن يتعلـــق بتحميل 
املجلس مسؤولياته جتاه القرارات 

التي  أصدرها، وكان أهمها القرار رقم  
2118 والقـــرار رقـــم 2165 املتعلق باســـتخدام 
نظام األسد لألسلحة الكيماوية. وكذلك إعالم 
املجلـــس باالنتهـــاكات املتعـــددة للنظام لهذه 
القـــرارات. والتقيـــت كذلك بوزيـــر اخلارجية 
األميركي جون كيري، واملطلب األساسي الذي 
أثرناه خالل اللقاء، والذي سنستمر بالضغط 
مـــن أجل احلصـــول عليه، هو إيجـــاد مناطق 
آمنـــة حلماية الســـوريني من قصـــف النظام 
ومـــن الهجمات من قبل اجلماعـــات اإلرهابية 
والقاعـــدة وداعـــش وغيرها. املناطـــق اآلمنة 

كانت احملور األساسي لكل هذه الزيارة.
[ هل وجدت اســــــتجابة من طــــــرف إدارة أوباما 
على طلب فرض مناطق آمنة في املســــــاحات احملررة 

واخلارجة عن سيطرة النظام السوري؟
] ملســـنا جتاوبا مع مطلبنـــا، وأعتقد أنه 
ســـيكون هناك عمل على إيجاد آليات لتحقيق 
هـــذه املناطـــق. ال التزامات حتـــى اآلن، ولكن 
توجـــد مؤشـــرات تفيـــد بأّنه ســـيكون هناك 
تســـهيل أميركي إليجاد مناطق آمنة، وبغض 
النظر عما ســـيقوم به األميركيون، بالنســـبة 
إلـــى ائتـــالف املناطـــق اآلمنة، ســـواء ضمن 
إطار برنامـــج التدريب والتجهيـــز أو برامج 
أخرى، يعني إيجاد قوة اســـتقرار وطنية من 
اجليش احلر وتسهيل عمل احلكومة املؤقتة، 
املنبثقـــة عن االئتالف لقيامها مبهمات خدمية 
في املناطق احملررة وتأمني وســـائل احلماية 

اجلوية لتلك املناطق.
ــــــى مضادات  ــــــو املفــــــروض عل ــــــت إّن الفيت [ قل
الطيران سُيرفع؟ من صاحب الفيتو؟ وكيف سيرفع؟

 ] الفيتـــو علـــى التزود بالســـالح املضاد 
للطيـــران، وهو مفروض بالدرجـــة األولى من 
األصدقـــاء الذين يدعموننا عســـكريا. وأعتقد 
أن هـــذا الفيتو مرتبط باملفاوضـــات النووية 
مع إيران، هذا املســـار انعكـــس على امتالكنا 
ملضـــادات الطيران باعتبار أن إيران متواجدة 
في ســـوريا. لكن هناك تفاوض متواصل حتى 
الشـــهر الســـابع من هذا العام، هنـــاك وعود، 
وهناك إرادة بتوفيـــر مضاد طيران من الدول 

الداعمة ولن اسمي اآلن  أي دولة.
[ مــــــا الفرق بنظرك بني املناطــــــق اآلمنة ومناطق 

حظر الطيران؟
] اللبس يكمن في أن تعبير حظر الطيران 
يعـــّد مفهوما عســـكريا يقتضي اتخـــاذ قرار 
حظـــر الطيـــران،  ويفـــرض ضـــرب الدفاعات 
اجلويـــة للنظـــام، وعندما نتلكم عـــن مناطق 
آمنـــة نقصد أننا نريد الدفاع عن أنفســـنا من 
قصـــف الطيران مثـــل حرب اخلليـــج خط 36 
و32، كان هنـــاك ضـــرب لدفاعـــات اجلوية من 
قبـــل التحالف. وحظر الطيران يقتضي عملية 
هجومية وليس دفاعية أما املناطق اآلمنة فهي 

آلية دفاعية جتاه هجمات النظام.

الموقف األميركي

[ تصر إدارة أوباما على أن احلل في سوريا هو 
حل تفاوضي سياســــــي، وتريد واشنطن حال بوجود 
إيران وروسيا. ما هي وجهة نظرك حول هذا املوقف 
األميركي؟ وهل يعتقد االئتالف الوطني لقوى الثورة 

أن إيران هي جزء من احلل في سوريا مثال؟
] املوقف الرسمي واملعلن واضح وصريح 
لـــإلدارة األميركيـــة وجلميع الـــدول الداعمة، 
وهو إطـــار جنيف وقـــرار األمم املتحدة 2118 
الذي ينص على أن يجلس الطرفان على طاولة 
التفاوض لتشكيل هيئة حكم انتقالي لها كافة 

الصالحيـــات التنفيذية وفق التفاهم املتبادل، 
هذا موقـــف األميركيني وهو واضح وال يوجد 
انحياز للتفســـير الروســـي. وعلـــى األقل هذا 
املعلن. وفـــي األروقة لم نر من قبل واشـــنطن 
أي ضغط باجتاه احلل الروسي. وحتى عندما 
مت عقد مؤمتر موســـكو نحن لم نذهب لنشارك 
فيه. أّما  بالنسبة  إلى احلل السياسي، فنحن 
نصـــر على أننا ال نســـتطيع القبـــول بأي حل 
يبقـــي األوضاع عنـــد املعادلـــة الصفرية، هذا 
يعنـــي االســـتمرار باالســـتنزاف حتى تخرب 
البلد، فلذلك نقول من الضروري أن يكون احلل 
سياســـيا، ولكن ليكون حال سياسيا يجب أن 
يجبـــر النظام على  العودة إلى طاولة 

احلوار التي تركها في جنيف 2.
ــــــه املبعــــــوث األممــــــي إلى  [ وّج
سوريا ستيفان دي ميستورا دعوة 
رســــــمية إلى إيران للمشارکة في 
مؤمتر جنيف 3، أين يقف االئتالف 

من هكذا دعوة؟
] بالنســـبة إلينـــا دعوة دي 
ميســـتورا هـــي لقاءات تشـــاوريه 
لتطبيـــق جنيـــف 2 ولن يكـــون جنيف 
3 أقـــل ســـقفا من جنيـــف 2 وهـــذا أكيد. نحن 
وأغلب الفصائل املســـلحة التـــي نلتقي معها 
وكذلك النشطاء، موقفنا واحد وسنعطي نفس 
التصـــّور عن جنيف وهو التصـــور ذاته الذي 
قدمناه إلـــى األخضر اإلبراهيمـــي ولن يكون 

مختلفا.
[ كيف يستطيع االئتالف االلتفاف حول روسيا 
والصني في حال التزامهما باستخدام حق الفيتو؟

] مجلـــس األمـــن معطـــل بشـــكل واضح 
ليس فقـــط بالفيتو، ولكن كل القـــرارات التي 
يتخذهـــا ضمن الفصـــل الســـابع معطلة وال 
تطبق كما فـــي حالة القرار 2118. وقد ســـجل 
املرصد الســـوري حلقوق اإلنسان 78 انتهاكا 
بعد صدور القرار 2118 الذي يحظر اســـتخدام 
األســـلحة الكيماويـــة. ومجلس األمـــن عاجز 
حتى عـــن احلديث عن آليـــات تطبق عقوبات 
ضد النظام، ولذلك فقد شعر األسد بأن قرارات 
مجلـــس األمن هـــي عبارة عن حبـــر على ورق 
وهو مستمر في جرائمه. بالنسبة إلينا عندما 
يكون مجلس األمن بهذا العجز وهذه العطالة، 
فالشرعية نســـتمدها من االستمرار في الدفاع 

عن شعبنا بالطريقة التي حتقق حقن الدماء.
وعلى ســـبيل املثال فعاصفة احلزم، والتي 
لم يسبقها قرار دولي بل جاء بعد بدئها ونص 
على منع دعم احلوثيني بعدها، تشـــكل حراكا 
جديدا في املنطقة، تقوده الســـعودية، لوضع 
حد للنفوذ اإليراني في املنطقة. وهذه العملية 
واضـــح أنـــه ســـتتبعها عمليات في ســـوريا، 
وهناك مؤشرات على أن هذا احلراك سيتم من 
دون قرار مجلـــس األمن كما حصل في اليمن، 
وهذا القرار له شـــرعيته باعتبـــار أّن مجلس 
األمن لم يقم  بدوره، وبالتالي فإّن دول اجلوار 

ستقوم بدورها.
[ على أي أســــــاس ســــــيقوم االئتالف السوري 
لقوى املعارضة بتمثيل ســــــوريا في جنيف 3؟ هل هو 
املمثل الشرعي والوحيد لسوريا أم طرف من أطراف 

املعارضة أم ماذا؟
] نواجـــه حربا من النظام ونحن نســـتمر 
في احللول العســـكرية. وكذلـــك باملفاوضات 
للتوصـــل إلـــى حـــل سياســـي، وبالتفاوض 
حتت املظلة األممية على أســـاس القرار 2118، 
وســـنجلس إلـــى طاولة املفاوضـــات جنيف 3 
على أساس ذلك القرار، وإن قّرر دي ميستورا 
املضي باملفاوضات، واســـتطاع إقناع النظام 
بالعودة إلى الطاولة، ال توجد مشكلة أن يكون 
االئتـــالف محاورا مـــع عـــدة محاورين حتت 
ســـقف واحد. ونحن لســـنا طرفا مـــن أطراف 
املعارضة، كما أننا لســـنا مثل هيئة التنسيق 
وغيرهـــا، فنحـــن نختلـــف عنهم فـــي الرؤية، 
وإذا كان ســـقف االئتـــالف حول اجليش احلر 
مع هيئة التنســـيق واحدا، فـــال يوجد عندنا 
مشكلة بأن يشـــاركونا في طاولة املفاوضات؛ 
فاجلالســـون حـــول الطاولـــة هم من الشـــعب 
السوري ســـواء كانوا منظمات مجتمع مدني 
أو منظمات نســـائية أو حقوقية، وبالنســـبة 
إلينا نحن منثل الشـــعب الســـوري باعتراف 

114 دولة، أّما اعتراف الشـــعب السوري ذاته، 
فيجب أن يحصـــل اجلميع عليه عندما يصبح 

هناك مرحلة انتقالية وبرملان.

مرحلة ما بعد األسد

[ ما هي اخلطــــــوات احملّضرة من قبل االئتالف 
عن االنتقال الســــــلمي في اليوم التالي ملا بعد األسد؟ 
ومــــــا هي آلياتها؟ في ظل األخبار التي نســــــمعها عن 
ــــــم التي مني بها  ــــــة النظام بعد الهزائ ــــــاك في بني ارتب

مؤخرا؟
] أصبح لدينا عدد كبير من املشاريع على 
أربعة محاور، قوى االستقرار الوطنية املؤلفة 
من اجليش واألمن والعدالة االنتقالية والسلم 
األهلي وإعادة اإلعمار،  وقد أصدرنا منشورات 
فـــي هذا اإلطار، ورغم ذلك فإن من ســـيبّت في 
هذه امللفـــات هو هيئة احلكـــم االنتقالي التي 
ستكون وفق التفاهم املتبادل، وهذا ما ستنتج 
عنه مرحلة انتقالية بفترة تدوم من ستة أشهر 
إلى سنتني، حســـب التصور، وستنبثق عنها 
دعـــوة إلـــى انتخابـــات عامة، تشـــكل حكومة 
مؤقتة عن طريقها، وبعد االنتخابات ســـيكون 

هناك حكومة دائمة.
أما في ما يتعلق مبدى القدرة على حتقيق 
هذا الســـنياريو، فأقول إنـــه مرتبط باليوم ما 
قبل التالـــي؛ فإذا كان ســـقوط النظام بطريقة 
مســـيطر عليها فأعتقد أن االنتقال إلى املرحلة 
االنتقالية ســـيكون ســـهال. أّما إن كان بطريقة 
غير مســـيطر عليها أي من دون تفاوض مثلما 
انســـحب النظام من حلـــب وإدلب فذلك يخلق 
حالة مـــن الفوضى، وميكن أن تدخل الفصائل 
دمشـــق وينســـحب النظام كذلك وتخلق حالة 
من الفوضى.  وهذا الســـيناريو طّبق في إدلب 
ورمبـــا يتكرر في حلب. فعلى ســـبيل التصّور 
مـــاذا لو انتقلـــت حالة الفوضى إلى دمشـــق؟ 
عندها أعتقد أّن األمور ســـتخرج عن السيطرة 
ولـــن نســـتطيع أن نتحدث عن اليـــوم التالي، 
أي فـــي حـــال دخلـــت الكتائب ودخلـــت معها 
اجلماعـــات املتطرفة مثل داعش، فقد يتكرر ما 
حصـــل في مخيم اليرموك، وقـــد يعمد النظام 
إلى فعل ذلك خللق حالة من الفوضى وليحتفظ 
بســـيطرته على بعـــض مناطق الســـاحل. أّما 
عندمـــا نتحدث عن الســـقوط املســـيطر عليه، 
فذلك يعنـــي إيجـــاد أماكن آمنة فـــي املناطق 
احملـــررة، وتدريـــب جيـــش وقوى اســـتقرار 
وطنية، تكون فيها حكومـــة مدنية محمية من 
قصـــف الطيران اجلـــوي، حينها باســـتطاعة 
هذه الرقعة املســـيطر عليها أن جتعل العملية 
االنتقالية سلسة. لكن إلى حّد اآلن ما زال هناك 
براميل متفجرة وصواريخ تطلق على املناطق 
احملّررة وداعش حتمي ظهـــر النظام، وأعتقد 

أن علمية الفوضى ستكون كارثية أكثر.
وفي إدلب اســـتطعنا، مؤخـــرا، بالتواصل 
مع الكتائب املقاتلة أن تكون هناك إدارة مدنية 

يكون فيهـــا انتخابات، واحلكومـــة االنتقالية 
تســـاعد فـــي األمـــور اخلدميـــة والتعليميـــة 
الصحيـــة والبنيـــة التحتية ألّننـــا عملنا على 
أّال نـــرى كـــوارث في إدلب. ونحـــن نتكلم على 
اقتصاد يتعلق بـ400 ألف شـــخص يعيشـــون 
في إدلـــب، اآلن أصبح اقتصادهـــم على كاهل 
االئتـــالف واحلكومـــة، وإذا طّبق النظام نفس 
ســـيناريو إدلـــب في حلـــب التي يوجـــد فيها 
مليون شـــخص، وفي دمشق التي تضم قرابة 
الــــ8 ماليـــني، فإمكانات احلكومـــة واالئتالف 

حينها ستكون مرهونة بالّدعم املقدم.
ــــــالف بالقدرة أو التأثير القوي  [ هل يتمتع االئت

على قرار الكتائب احملاربة على األرض؟
] نحـــن تأخرنـــا ببنـــاء جســـور تواصل 
مـــع الكتائب وأول اجتماع عقـــد في 25 أبريل 
املاضي خرجنا منه ببيان مشـــترك، وكان بعد 
لقاء تشاوري أول وسيكون هناك لقاء تشاوري 
ثان وثالث، حتى نتوصـــل إلى اعتماد وثائق 
مشـــتركة. وعندمـــا نخـــرج بوثائق مشـــتركة 
ســـنتمكن حينهـــا مـــن  احلديـــث عـــن عالقة 
عضوية تامة، وتســـريع عمليـــة التواصل مع 
الكتائـــب مرهـــون بإيصال الدعـــم عن طريق 
االئتالف واحلكومة املؤقتة. وكّلما كانت لدينا 
إمكانيات أكبـــر لتقدمي اخلدمـــات كلما كانت 
السرعة أكبر،  فالكتائب املوجودة في إدلب أو 
ريـــف حلب أو حمص أو حماه بعكس ما يقال 

عنها، هي ال تتبع ميوال أيديولوجية.

من جهة أخرى مـــا زلنا ال منلك أي متويل 
للحكومـــة املؤقتـــة ووحدة التنســـيق والدعم 
لنبنـــي اقتصادا جديـــدا، فاالقتصـــاد بأيدي 
داعش والنظام. واحلل يكمـــن في الدعم. وقد 
جتـــاوزت أرقـــام الدعم التي أعلـــن عنها الـ15 
مليـــار دوالر مـــن الكويـــت، وثالثـــة مليارات 
ونصـــف املليـــار من هنـــا وهنـــاك، وكل دولة 
نزورهـــا تقول قّدمنا دعما ماليا ولم يصل إلى 
االئتـــالف على مـــدى األربع ســـنوات من أيام 
املجلس الوطني ســـوى 214 مليون دوالر فقط 
عن طريقنـــا، بينما اقتصاد النظـــام ّمت دعمه 
خالل األربع سنوات املاضية بـ78 مليار دوالر، 
أما ميزانية داعش فتعد باملليارات أيضا، أّما 
االئتالف واحلكومة املؤقتة، فيمكنني أن أؤكد 
أنه من حلظة بدئي ملهامي منذ أربعة أشهر لم 
يتّم تقدمي ســـنٍت واحد لنا في حني أننا منّثل 

أكبر مظلة للمعارضة.

الموقف من النصرة

[ ما موقف االئتالف من جبهة النصرة حتديدا؟ 
وهل تعتقد أنه توجد نصرة جيدة ونصرة شريرة في 
ــــــع قائدها تنظيم القاعدة وأميره  هذه اجلبهة التي باي

أمين الظواهري؟
] منـــذ اليـــوم األول النتخابـــي رئيســـا 
لالئتالف، قلت إّن النصرة هي منظمة إرهابية 

مـــا لم تفك ارتباطها بالقاعدة، وبالتالي عليها 
أوال فك عالقتهـــا بالقاعدة والعودة إلى اخلط 
االعتدالـــي للثورة والوطن. ويوجد ســـوريون 
في النصرة، ونسبتهم أكثر من 80 باملئة، وهم 
لم يذهبـــوا إلى النصرة لســـبب أيديولوجي، 
ولكـــن ذهبوا بســـبب قلـــة الدعم العســـكري 
واملالـــي للجيش احلر. علينـــا العمل على دفع 
هؤالء للعودة إلى نســـيج الثورة، وأنا كنت قد 
طلبت من جبهة النصرة وأكّرر طلبي بأن تعلن 
انفصالهـــا عـــن القاعدة والظواهـــري، فليس 
على الســـوريني أن يراعوا شعور النصرة بل 
عليها هي أن تراعي شـــعور 23 مليون سوري. 
وخطـــاب االئتالف واضـــح هنا حيـــث أنه ال 

يوجد حوار مع النصرة.

الدور المصري

ــــــالف لوقت كبير، وســــــط خالفات  [ غــــــاب االئت
ــــــني مكوناته، وتصاعــــــد احلديث عن مؤمتر  داخلية ب
ســــــيعقد في القاهرة، وآخر في الســــــعودية، لتشكيل 
خيمة أوســــــع ألطياف املعارضة الســــــورية، والوضع 
اإلقليمي وصراع احملاور في الشرق األوسط ينعكس 
عليكم دون شــــــك، وبناء عليه كيف تتمكنون من مترير 
عالقاتكم  وسط هذا التعقيد، لتحقيق مصالح الشعب 

السوري؟
] جرت عـــدة محاوالت لتهميش االئتالف، 
كل  رغـــم  ودوره،  قوتـــه  علـــى  دليـــل  وهـــذا 
االنتقادات املوجهة إليه، لكن االئتالف يعكس 
الفسيفســـاء الســـورية املجتمعية، سياســـيا 
وعرقيا ودينيا، ومن الصعب على موســـكو أو 
أي دولة أخرى أن تنشـــئ  مظلة أخرى، توجد 
قطـــع من هذه الفيســـفاء ناقصة بذفي كل بلد، 
وميكن اســـتكمال هذه اللوحة بانضمام بعض 
التيـــارات لها مثل تيـــار بناء الدولـــة وهيئة 

التنسيق وكلها تيارات وليست مظالت.
[ مصر البلد العربي الكبير، والقوة الســــــكانية 
والثقل السياســــــي اخلاص الذي ال ميكن االستغناء 
عنه، ملن يريد أن يكون جزءا من املعادلة في الشــــــرق 
األوســــــط، وضعك في تركيا، وعالقاتك الوطيدة بها، 
وكذلك حالة اإلخوان املســــــلمني الســــــوريني، أال تؤثر 
ــــــى ميزان عالقات االئتالف مــــــع مصر في ظل ما  عل

يحدث فيها؟
- أوال يوجـــد تضخيم في تصوير عالقتي 
بتركيا، في حني أنني موجود في تركيا بسبب 
اخلطـــر الذي تعرضـــت له عائلتي فـــي العام 
1982، ويقـــال إني مقرب من أردوغان وأني من 
اإلخوان، ولكني لســـت معنيـــا بالرد على هذا 
كله، ألنـــي تكلمت كثيرا حـــول هذا املوضوع؛ 
وجودي بالقرب من األتراك يعود لكوني أمثل 
املعارضة الســـورية في تركيا، وعلّي أن أكون 
مقربـــا من كل أطياف املعارضة، أّما بالنســـبة 
إلـــى مصر فقد كانـــت أّول دولة طلبُت زيارتها 
بعـــد انتخابي، وما زلت أنتظـــر اإلجابة حتى 

اآلن.

رئيس االئتالف السوري يطالب بفرض مناطق آمنة في المساحات المحررة
[ خالد خوجة لـ«العرب»: علينا أن نستعد للحظة سقوط دمشق وانسحاب األسد منها  

[ «عاصفة الحزم» في اليمن سيتبعها حراك مشابه في سوريا
تشــــــهد الفترة احلالية، تقدما للمعارضة الســــــورية املســــــلحة على عدة جبهات، شــــــمالية 
ــــــة، بعد دخول مدينة إدلب، وطرد ما تبقى من قوات جيش األســــــد وامليليشــــــيات  وجنوبي
الداعمة له من ريفها، تلتها مدينة جســــــر الشــــــغور، لتصبح املعارضة السورية على تخوم 
الالذقية مســــــقط رأس األســــــد، تزامنا مع عملية متشــــــيط للمناطــــــق اجلنوبية في حوران 
والقنيطرة، فيما يعلو احلديث في عواصم العالم ألول مرة عن وضع دفاعي غير مســــــبوق 

ميّر به نظام األسد.

مصر أول دولة طلبت زيارتها بعد 
زلت  وما  لالئتالف،  رئيسا  انتخابي 
حتى  القاهرة  من  اإلجــابــة  أنتظر 

هذه اللحظة

◄

ـــزود بــالــســالح  ـــت الــفــيــتــو عــلــى ال
الـــمـــضـــاد لـــلـــطـــيـــران مـــفـــروض 
ــاء  ــن األصــدق ــــى م ــالــدرجــة األول ب

الذين يدعموننا عسكريا

◄

تحويل المناطق المحررة إلى مناطق آمنة كانت المحور األساسي للقاء خوجة وكيري في واشنطن

«بالنسبة إلى االئتالف املناطق اآلمنة تعني إيجاد قوة استقرار وطنية من 
الجيش الحر وتسهيل عمل الحكومة املؤقتة».

«ملســـنا تجاوبا مع مطلبنا. ال التزامات حتى اآلن، ولكن توجد مؤشرات على 
أنه سيكون هناك تسهيل أميركي إليجاد مناطق آمنة في سوريا».

«جـــرت عـــدة محاوالت لتهميـــش االئتالف، وهـــذا دليل على قوتـــه ودوره، 
واالئتالف يعكس الفسيفساء السورية املجتمعية».

بهذا  األمــن  مجلس  يكون  عندما 
من  نستمدها  فالشرعية  العجز 
شعبنا  عن  الدفاع  في  االستمرار 
بالطريقة التي تحقق حقن الدماء

ليكـــون الحـــل سياســـيا يجب أن ◄
يجبـــر النظـــام علـــى  العـــودة إلى 
طاولـــة الحـــوار التـــي تركهـــا في 

جنيف 2

◄

 78
انتهاكا سجل بعد صدور 

القرار 2118 الذي يحظر 

استخدام السالح الكيماوي

ّ
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} ملاذا تنمو وتترعرع العنصرية التي 
تعايشنا كل يوم دون حسيب أو رقيب؟ 

رغم املبايعة التي أعلنتها شخصيات دينية 
واجتماعية واقتصادية في محافظة القطيف 
لألمير محمد بن نايف وليا للعهد، ولألمير 

محمد بن سلمان وليا لولي العهد، يوجد 
بني ظهرانينا داعية (مليوني) يتوقع، أو 

رمبا يحلم، بزوال الشيعة. هذه التصنيفات 
الطائفية يجب أن تتوقف ألنها تهدد السلم 

األهلي، وتشجع على إباحة انتشار النعرات 
بكل أوجهها، وترخي العنان للهيب الطائفية 

الفكرية والعرقية واملذهبية.
في واقعة أخرى، اتخذ وزير الدفاع قرارا 

بالتحقيق مع عسكري أطلق تغريدة توعد 
فيها مواطنني في القطيف بالقتل ألنهم ال 

مياثلونه مذهبيا. لم يكن من املناسب أن متر 
تلك التغريدة كالليل (يرخي) سدوله باطمئنان 

وسكينة، فجاء عقابه دون مداهنة أو مواربة.
يقول الناقد محمد العباس بحكمته التي 

ل نسبة  عهدناها ”مبقدور اجلسم البشري حتمُّ
من السموم، فإذا زادت عن حد احتماله ميوت. 

كذلك اجلسم االجتماعي إذا زاد منسوب 
السموم الطائفية فيه يفقد مناعته ويتفّسخ“.

اجلميع أخطأ بحق اجلميع؛ إيران جنحت، 
لألسف، في فرض خطابها املذهبي على 

املنطقة، واجلماعات السنية املتطرفة أدلت هي 

األخرى بدلوها، فتناسلت طفيليات امليليشيات 
الطائفية املسلحة كبديٍل لهيبة عدة دول عربية 

(تراخت) في أداء مسؤوليتها أمام شعوبها.
أما املرأة، فهي األخرى نالت ”نصيبها“ من 

العنصرية. الصحف احمللية تناقلت خبر نقل 
معلمة مخضرمة من مكة التي عملت فيها منذ 
أكثر من 12 عاما، إلى مكتب التعليم باجلموم 
وهو نقل يبدو أنه اتخذ ألسباب طائفية. ما 

زلنا بانتظار نتائج جلنة التحقيق التي شكلها 
مدير تعليم مكة املكرمة، التي آمل أن ُتَرِسْخ 
مفهوم املواَطنة احلقيقية وأال جتنح اللجنة 

للوهن أو (التراخي) والكسل.
املثال الثاني عن العنصرية ضد املرأة هو 
مطالبة داعية بطمس صورة النساء في بطاقة 
األحوال، ألن ”بطاقة املرأة من البالء“. جاءت 
املساندة بسرعة البرق من أحد أئمة املساجد 

بأنه ال يجوز للمرأة مشاهدة مباريات كرة 
القدم، معتبرا هذا األمر من املفاسد. التبرير 
العبقري لفضيلة اإلمام هو أن هّم املرأة في 

كرة القدم هو مشاهدة أفخاذ الالعبني. مبعنى 
آخر، (أرخو) الستائر على صورة املرأة في 

بطاقة األحوال وشّيدوا احلواجز بينها وبني 
أفخاذ الالعبني حتى ال تقع في املفاسد.

أيضُا هنا الصورة ليست كلها قامتة، فقد 
تولت األسبوع املاضي عضو مجلس الشورى، 

ثريا عبيد، رئاسة جلنة حقوق اإلنسان 

باملجلس بعد تعيني رئيس اللجنة ناصر 
الشهراني نائبا لرئيس هيئة حقوق اإلنسان. 

لم يكن تعيينا مباشرا بل إحالال، ولكن على 
أي حال أصبحت ثريا عبيد أول امرأة ترأس 

إحدى اللجان املتخصصة باملجلس، ولعل 
رياح التغيير قادمة لصالح متكني املرأة.
ظاهرة الطعن والتشكيك في النسب 

بتداعياتها القبلية واملناطقية ما زالت لألسف 
االجتماعي  منتشرة في وسائل ”التناحر“ 

وال يجب أن متر بفسحة أو (تراِخ)، وخاصة 
احلادثتني اللتني وقعتا خالل العشرة أيام 

املاضية. فقد وصف أحد وجهاء القوم 
مواطنا بـ“الطرش“ في وسيلة إعالم مرئية. 

هذه ظاهرة أخرى تهدد الوحدة الوطنية، 
ونتيجتها كانت منع املعتدي من الظهور 

الرياضي والهياط اإلعالمي.
الواقعة الثانية هي قذف إمام مسجد ألحد 
خصومه والسخرية منه والتشكيك في نسبه 

مع التنابذ باأللقاب، خالل الئحة جوابية 
قدمها إمام املسجد في قضية باحملكمة في 
جدة. النتيجة هنا أيضا جاءت في صالح 

املُعَتَدى عليه، وقضت احملكمة بسجن وجلد 
املتهم إمام املسجد وأخذ التعهد عليه بعدم 

تكرار ذلك التصرف. اتخاذ القرار السريع 
واملناسب في كال الواقعتني أثبت أنه لن يكون 

بعد اليوم (ارتخاء) في تطبيق القانون.
هذه مناسبة ألتقدم بالشكر والتقدير إلى 

جهتني رسميتني تعمالن على نشر الوعي 
عن مخاطر النعرات العرقية، وضرورة 

نبذ الفرقة والعنصرية. أوال لفضيلة إمام 
وخطيب املسجد احلرام الشيخ صالح بن 

حميد، لدعوته املسلمني في خطبة اجلمعة 
األسبوع املاضي إلى نبذ التطرف والطائفية 
والعنصرية. ثانيا ألعضاء مجلس الشورى 

محمد نصرالله ويحيى الصمعان وثريا 
عبيد وناصرالداود وعبدالله الفيفي وزهير 

احلارثي، الذين لم َتْفَتُر أو ”ترتِخ“ هّمتهم بل 
تقدموا مبشروع ”نظام احملافظة على الوحدة 

الوطنية“. هذا النظام يجّرم التحريض 
على الكراهية أو التمييز أو التعصب ضد 

األشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو القبلي 
أو املناطقي أو املذهبي أو الفكري. هذا النظام 

ال يجب أن (ُيْرَخى) له قيٌد وال حبُل.
امللك سلمان بن عبدالعزيز لم (يرِخ) 

زمام فرسه، بل نادى في خطابه بعد توليه 
دفة القيادة للعمل على التصدي إلى أسباب 

االختالف ودواعي الفرقة، وتعزيز التفاهم 
والتعايش واإلخاء بني املواطنني، والقضاء 
على كل ما من شأنه تصنيف املجتمع، مبا 

يضر بالوحدة الوطنية.
سلمان حسم األمر، فما بال مجلس 

الشورى قد (أرخى) قبضته؟ وملاذا القبة 
(مسترخية) وتعاملها واهن وضعيف وهش 

وبطيء في إقرار مشروع ”نظام احملافظة على 
الوحدة الوطنية“؟

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

حسمها سلمان.. فما بال القبة مسترخية

حامد الكيالني

الحصيلة مفادها الخواتيم، األدوار 

الثانوية ستضمحل، الشعوب 

ستجد طريقها فوق حطام 

الكراسي امللوثة بالدم، وعاصفة 

حزم أدخلت إيران منطقة الحقيقة 

لتعيد النظر في سياساتها

الجميع أخطأ في حق الجميع؛ 

إيران نجحت، لألسف، في فرض 

خطابها املذهبي على املنطقة، 

والجماعات السنية املتطرفة 

أدلت هي األخرى بدلوها

عبداهللا العلمي

} أّول االنقسام والتقسيم ”فكرة“، ونهايته 
جتزئة وتشرذم، وبينهما تدخالت إقليمية، 
وغباء أنظمة استبدادية، وتدويل للقضايا 

الوطنية، وإعالم دعائي يضّخ عناوين 
”االستقالل“ الواهم.

قد يكون العراق اليوم، اجلغرافيا األكثر 
تصديقا ملشروع التقسيم العاصف بالوطن 

العربي، ذلك أّن إصرار الكونغرس على 
التصويت لصالح قرار يتعامل مع العراق 

وفق 3 كنتونات طائفية ”سنية، شيعية، 
كردية“، لهي املرحلة األهّم في سياق ”مأسسة 

االنقسام“، بعد أن مّر العراق إّبان االحتالل 
بعد 2003 وزمن احلصار من 1991 إلى 2003، 
مبرحلة ”مأسسة الطائفّية“ وحتويل البعد 

اإلثني من محّدد هوياتي ثقافي ضمن 
الدولة، إلى محّدد طائفّي سياسوّي ضمن 

دولة العرقيات واألقليات في عـراق ما بعد 
”بغداد“.

على مدى أكثر من 10 سنوات، عملت 
إيران والواليات املتحدة األميركية على 
التعامل ”طائفيا“ في املشهد العراقي، 

ساعيتني بذلك إلى قطع الطريق أمام جناح 
أي مبادرة إلعادة اإلعمار االقتصادي 

واالجتماعي والعسكري والتنموي للعراق، 
ذلك أّن الطائفّية السياسية ال تعمل فقط على 

تفكيك املجتمعات من الداخل بل هي، وهو 
األمر األخطر، تقّوض كافة سبل االستقرار 
والنهضة عبـر إدخال البالد في عصر ”مـا 

قبل الدولة“ و”ما بعد الدولة“ في الوقت 
نفسه.

وليس أخطر على أي دولة أيا كانت 
مقوماتها ومقدراتها أن تلج عصر ”ما قبل 
الدولة“ طائفيا وقبليا وعشائريا، وأن يزج 

بها في عصر ”ما بعد الدولة“ من حيث تفتت 
السلطة وتشرذم املؤسسات، وحتّول املجال 
العام اإلعالمي، إلى مجال إلعالم الطوائف 

املتناحرة وإلعالم الهويات القاتلة.
وفي دول عربية هي أصغر من التقسيم، 
جغرافيا على األقل، وأعجز عن كافة مشاريع 
الوحدة والتضامن، وأضعف من فرض األمن 

على حدودها ومن تعميم مفهوم ”املواطنة“ 
على كافة أبناء الوطن الواحد، تتحّول الهوية 
األقلياتية إلى عنوان احتجاج ورسم معارضة 

ومقارعة للنظام األحادي الفاسد واملستبد 
في آن.

وتصبح ”الهوّية“ األصيلة هوية قومية 
بديلة، تعّرف نفسها وفق نسق ”املغايرة“ 

عن الهويات األخرى، وتؤصل لذاتها خارج 
جغرافيا الوطن، وخارج تاريخ البالد، 

وتعطي لنفسها عمقا إستراتيجيا مغايرا 
لألمن القومي للبلد، الذي نشأت فيه هذه 

الهوية.
وبني ”أقليات قومية“، تدعي بأنها 

قومية مستقلة، وبني هوية وطنية جامعة 
على مستوى الدستور والقوانني ومختلة 
في مستوى الثقافة الشعبية والتطبيقات 

الرسمية، يتجّذر مفهوم ”االنفصال“ 
و”االنقسـام“، ال فقـط في مستوى االنعتاق 

عن السلطة املركزية، وإّمنا وهذا هو األخطر 
في سياق ”هويات األقليات الباحثة عن 

الثأر“ من الدولة األصلية.
وليس أدل على هـذا الطرح من مثـال 

”جنوب السودان“، حيث باتت الهوية 
اجلنوبية في تقابل إستراتيجي مع الهوية 

الشمالية، ونفس األمر تقريبا في السياق 
اليمني، حيث ال تزال الوحدة املفروضة بقوة 
النار والسالح منكسرة بني جغرافيا ملتهبة 

في الشمال واجلنوب.
”أقليات قومية“ مقابل ”هويات وطنية“، 

وأقليات قلقـة مقـابل دولـة قطـرية، برفع 
القاف، تترنح بني دولة الفشل وفشل الدولة، 

هو اخليـط الناظـم املـوّحـد للجغـرافيا 
العـربية من العراق إلى سوريا، ومن اليمن 

إلى ليبيا، ومـن السودان إلى باقي أقطار 
املغـرب العربي الكبير، تقف عواصمنا 
على صفيح ساخن، فال هي قادرة على 

بلورة مشروع وطني جامع، وال هي قـابلة 
بتجرع كـأس السـّم بالولـوج في ”دولـة 

امللل والنحل“ سلطة ما قبل الدولة وما بعد 
الدولة.

على العراقيني أن يحافظوا على احلّد 
األدنى املفترض من الوحدة الفدرالية، 
والبناء على غير الفدرالية من مشترك 

سياسي وتاريخي وجغرافي واقتصادي، 
والرهان على أّن دولة األقليات ال تصنع 

دولة وال تعطي لألقليات حقوقها، فاألقليات 
مسار تكـاثري تناسلي ال ينتهي، يبدأ من 

”نحن“ في مواجهة ”هم“، ومير عبر ”نحن“ 
في مواجهة ”نحن“، وال ينتهي عند احملن 

وال الفنت.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

عن عراق ما قبل 

الدولة وما بعد الدولة

أأأمين بن مسعود

} ماذا تعني ذبابة على كتف إنسان منسي 
على أرصفة املدن املدّمرة؟ من يبالي به ومن 

يهتم حلياته أو موته؟ ورمبا ال يظهر في 
املشهد العام للحياة، وال ميكن أن يكون جزء 

من جملة مفيدة تنقذ ما تبقى منه.
أتسمر ساعات أمام شاشة التلفاز متابعا 

طواف الدراجات الهوائية في بلدان تسعى 
لتوفير البيئة اخلضراء والتعريف بقراها 

ومدنها ونشاطها ولو للحظات، والفرق 
تتبارى في سباق طويل، وكل فريق يضحي 

ويجتهد ويتعذب ليتقدم واحد منهم على 
اآلخرين، يعملون املستحيل لتأخير الفرق 

األخرى ومزاحمتها ليمر متسابقهم منتزعا 
جهودهم فيظفر باملقدمة.

السينما كانت، تصنع جنم شباكها 
بتهميش دور اآلخرين والكل يضحون 

بأرواحهم ويبعثرونها لينتصر بطل الفيلم 
على األشرار أو اخليرين على السواء، وهو 
الذي ينتصر في احلب واملعارك، وللسينما 

العربية حكايا مع ”السنيدة“ وهي شخصيات 
داعمة للممثل األول، يفرشون له الدور ليبدو 

سيد الشاشة وخاطف القلوب واألنفاس.
أما أفالم املافيات والعصابات فهي ُتَسّخُر 
األسباب ليحيا البطل املوعود رغم املؤامرات 

واملكائد التي تدبر له، يتكاثر األشرار في 
التفاصيل ويوغلون في تكبيد اآلخرين 

اخلسائر، في األفراد واملعدات واملنشآت، 
وتتعاطف النفوس مع حلفاء وأصدقاء البطل 

الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل أن 
ينتصر كبيرهم ليصبح أكبر الزعماء في نهاية 

الفيلم، حيث تقدم الطاعات واالحترامات 
فيفرح املتفرجون ويتناسون اآلالف من 

الضحايا الذين سقطوا في الفيلم وسط 
اخلراب ليتقدم جنم الشباك األوحد.

أقود دراجتي الهوائية على طريقة 
”حلومي“ في معبودة اجلماهير وأغني 

”بحبها“ متمايال، لكن فجأة اصطدم بشاحنة 
محملة بأشرطة من تلفزيون الواقع ملهازل 

شخصيات متنّفذة حولت بلدانها إلى أرض 
تنعق فيها الغربان والفقر، ومع ما تداعى من 
احلياة في إصرار عجيب على خدمة مشروع 
البطل اإليراني ”أبو جاسم لر“ ومتريره إلى 

مقدمة السباق، ضاربني بعرض احلائط بالقيم 
اإلنسانية، دون أن يتوقفوا ولو للحظة أمام 

هول وكارثة شعوبهم ومصيرها القامت.
يتحدثون عن أرقام بعشرات املليارات من 
الدوالرات عن الدعم اإليراني للنظام احلاكم 
في سوريا، لكي يستمر ويبقى في السلطة 

حتى ولو على أنقاض شامنا احلبيبة، والدعم 
يتم في زمن العقوبات االقتصادية، وتعدد 
الثقوب في اجلبة اإليرانية التي تستنزف 

األموال وتبعثر املوارد.
على أرض الفطنة واحلسابات النهائية، 

دول مثل العراق وسوريا ومجموعات هنا 
وهناك، تعمل جميعا كما في السينما املصرية 

”سنيدة“ لدعم البطل اإليراني، وال يهمها 
املاليني من الالجئني والنازحني واملشردين 

وجياع وحجم ألعاب التدمير والتفجير 
واملوت املجاني والعذابات التي فاقت صبر 

الصابرين.
خطتهم، كسب املزيد من الوقت وإعطاء 

الفرصة للمشروع اإليراني الشامل ومنه 
النووي، لن تنفع املفاوضات حول املصيبة 

السورية في املزيد من أرقام جنيف، ألن 
الالعبني الثانويني عليهم تأدية أدوار إضاعة 

الزمن وفتح الطريق واملناورة وتأخير اجلهود 
الدولية وإبطاء احلل واستخدام وسائل 

لتبرير العنف واالستفادة من لعبة الرعب 
في إيجاد مناخات لزرع كل أنواع النباتات 

اجلهنمية وسقايتها حتى تنمو، بعدها 
يبدو احلاكم وسلطته من املالئكة واملنقذين 

وحمامات سالم.
إنهم يخدمون ويتخادمون لدفع املتسابق 
اإليراني إلى الفوز، وجمع النقاط في مراحل 
السباق املتعددة، وهو ال يبذل جهدا واضحا 

ويتلقى ما يدمي حركته من أدوات وغذاء 

وعناية صحية، ليحتفظ بطاقته ونظامه 
وجماعته بعيدا عن األزمات الكبرى، واضعا 

في حسابه، الرهان احلاسم على أتباعه 
والشعوب التي يتحكمون فيها لتشتيت 

الرؤية عن الهدف األساس املنشود في التمدد، 
وفرض الشروط املمكنة وتقدمي الطعون في 

املفاوضات النووية وحتى التنازالت ألغراض 
التفرد باملنطقة كحقيقة واقعة، استثمرت 

النزوع املذهبي والطائفي لتحقيق أغراضها.
أزمات االقتصاد في العراق، وعبارات 
قضم األرض املتبادلة وما يقابلها من فرم 

املجتمع ونثره إلى مجموعات بدائية تتناهبها 
املشاريع الكبرى وحتولها إلى إبادات موزعة 

االجتاهات، تصب جميعها في صورة الال 
جدوى والتمزق والضعف، مقابل هيبة وقوة 

بالد فارس وحلمها اإلمبراطوري.
احلصيلة مفادها اخلواتيم، األدوار 

الثانوية ستضمحل، الشعوب ستجد طريقها 
فوق حطام الكراسي امللوثة بالدم، وعاصفة 

حزم مقابلة، أدخلت إيران في منطقة احلقيقة 
لتعيد النظر في سياساتها بحسابات مغايرة.

أعتقد أنها ستكون أكثر خبثا في استثمار 
احلريق الهائل على أرض العروبة، وتشعل 
الفنت واملكائد لإليقاع بكل األطراف ومنها 
التضحية حتى ببعض ”السنيدة“ لإلبقاء 

على حظوظها قائمة في نهاية املطاف لتقاسم 
النفوذ والتسليم بدورها في املنقطة.

احلقيقة ندركها في فصل كنا من بني 
تالميذه، يوم َلَقَن العراق حكام إيران درسا في 

إيقاف صادراتهم من األمراض والفايروسات 
التاريخية، وأجبرهم على الركوع وتوقيع 

وقف إطالق النار في احلرب اإليرانية 
العراقية، وهو درس ينبغي تكراره إلعادة 

الرشد إلى احلمقى.
ثمة عواصف قادمة، تطرد الذباب وتعيد 

لشعوبنا دورها في جملة غدها املفيدة.

* كاتب عراقي

 ثقوب في الجبة اإليرانية

«باســـم اللبنانييـــن أعلن آيات الشـــكر والعرفان لبلـــدان مجلس 

التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية الســـعودية التي 

وقفت إلى جانبنا ودعمت سلمنا واستقرارنا ومؤسساتنا».

متام سالم   
رئيس مجلس الوزراء اللبناني

«مشـــاريع التفتيـــت ال تقتصـــر علـــى العـــراق، فالحـــروب األهلية 

والطائفيـــة ضربت عديد األقطار العربيـــة، إال أنه لو نجح مخطط 

تقسيم العراق فإنه سيؤدي إلى انهيارات في دول عربية أخرى».

محمد سيف الدولة
باحث مصري متخصص في الشأن القومي العربي

«أي مســـاعدة تقـــدم للعراق في حربه ضد اإلرهـــاب ال بد أن تراعي 

ثوابـــت العالقات الدولية المبنية على االحترام المتبادل لســـيادة 

الدول وضرورة التعامل مع الحكومة المركزية حصرا»

سعد احلديثي
املتحدث باسم رئيس احلكومة العراقية

ََ



9األربعاء 2015/05/06 - السنة 37 العدد 9909

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} من اليوم األول لشهادته أمام احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان، عّرى الزعيم الدرزي 

كمال جنبالط النظام السوري. فّكك النظام 
من خالل معرفته برجاله. كشف جنبالط 

بحّسه السياسي املرهف طبيعة النظام الذي 
دمر سوريا، وكاد أن يدّمر لبنان لوال صمود 

اللبنانيني وإصرارهم على إنقاذ ما ميكن 
إنقاذه من بلدهم.

هناك نقاط عّدة ميكن التوقف عندها 
بعد سماع جنبالط يدلي بشهادته في الهاي 

أمام احملكمة التي تنظر في قضية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري ورفاقه، فضال عن 

جرائم أخرى، أحيلت أو ميكن أن حتال عليها. 
ولكن يظّل أهّم ما في الشهادة كشفها الوجه 
احلقيقي للنظام السوري في أّيام األب وفي 

أيام االبن. من الواضح أن ال فارق كبيرا بني 
األب واالبن، باستثناء أّن األّول كان يعرف 
جيدا كيف يخفي الطبيعة العلوية للنظام، 
عبر تغطيتها بشخصيات من سّنة الريف 

مثل العماد حكمت الشهابي الذي كان رئيسا 
لألركان، أو السّيد عبداحلليم خّدام الذي كان 

نائبا لرئيس اجلمهورية.
أوضح جنبالط، مبا ال يقبل أي شك، 
أن األسد األب ترك هامشا للمناورة لكّل 

من الشهابي وخّدام اللذين كان يعتبرهما 
”صديقني“ له. ولكن في نهاية املطاف، كشف 

ما يفترض أن يكتشفه كّل سياسي ميتلك حّدا 
أدنى من النضج والرؤية. كشف أن العدو 

األّول للنظام السوري هو السّني ابن املدينة 
الذي ميتلك عالقات عربية ودولية. وهذا 

ما جعل بّشار األسد يخشى رفيق احلريري 
ويسعى إلى التخّلص منه. كان يخشى دائما 

من وجود زعيم قوي ميتلك عالقات عربية، 
سواء أكان ذلك في سوريا نفسها أم في لبنان.

فّكك وليد جنبالط النظام السوري. 

استخدم اللواء غازي كنعان الذي كان مسؤوال 
حّتى العام 2002 عن لبنان. واستخدم الشهابي 

وخّدام والعبارات التي كانا ميّررانها له بني 
حني وآخر. كذلك، استخدم دعوات الغداء، 

لدى اللواء محّمد ناصيف (أبو وائل) الذي 
كان يطغى عليها اجلّو العلوي. واستخدم 

حّتى رستم غزالي الذي كان عليه أن يتعامل 
بفظاظة مع رفيق احلريري.

فبعد اللقاء األّول الذي عقده الزعيم 
الدرزي مع بّشار األسد، قبل أن يصبح األخير 

رئيسا، خرج جنبالط بانطباع فحواه أّن األسد 
االبن ال يعرف شيئا عن لبنان واللبنانيني، 
خصوصا عندما راح يطرح أسئلة تتناول 

املناطق التي يعيش فيها الدروز في لبنان، 
مشيرا إلى ”أّن له جماعة أيضا بني الدروز“. 
وقد دفع ذلك بغازي كنعان إلى مترير رسالة 
إلى وليد جنبالط عندما قال له ”اآلن صرت 
تعرف من هم آل األسد“. كان يريد أن يقول 

له أن بّشار ليس سوى جاهل في أمور لبنان، 
وذلك قبل أن يتبني الحقا أنه جاهل أيضا في 
أمور سوريا. لم يدرك جنبالط مغزى الرسالة، 
إال بعد ”انتحار“ غازي كنعان. وكان ملفتا أّنه 
أصّر على مترير عبارة أّن غازي كنعان ”ُأْجبر 

على االنتحار“.
اتهم وليد جنبالط حافظ األسد، مباشرة، 

بقتل والده. لم يّتهم بّشار األسد بشكل مباشر 
باغتيال رفيق احلريري، لكّن الواضح أّنه 

استطاع رسم األجواء التي هّيأت للجرمية 
التي تندرج في سياق احلرب التي يشّنها 

النظام السوري على أهل السّنة، خصوصا 
على سّنة املدن الكبيرة.

من خالل اغتيال رفيق احلريري، ميكن 
فهم ذلك احلقد على كّل ما هو سّني في لبنان. 

كذلك ميكن فهم تلك النقمة على كل سياسي 
كانت له حيثية بغض النظر عن مذهبه. لذلك، 

اغتيل كمال جنبالط الذي لم يسمع نصيحة 
أنور السادات، فيما اضطر رميون إده إلى 

متضية بقية حياته في املنفى الباريسي.
في ضوء شهادة وليد جنبالط، ميكن فهم 
ملاذا كان اغتيال املفتي حسن خالد واالغتيال 
السياسي لصائب سالم وتقّي الدين الصلح. 

كذلك، ميكن فهم ملاذا لم يستطع النظام 
السوري أن يطيق وجود بشير اجلمّيل أو 

رينيه معّوض في رئاسة اجلمهورية.
تساعد شهادة وليد جنبالط في إعادة 

تركيب النظام السوري قطعة قطعة. إّنه نظام 
يقوم أساسا على تقارير ألجهزة املخابرات 

املتعددة التي يتجسس كّل منها على اآلخر. 
تصّب التقارير، التي تبدو وكأّنها العمود 

الفقري للنظام، عند الرئيس الذي يبدو 
واضحا أّنه ال يثق سوى بعدد قليل من 

األشخاص، هذا إذا كان يثق بأحد.
من يستمع إلى وليد جنبالط أمام احملكمة 

الدولية، يدرك ملاذا انتهى النظام السوري 
بالطريقة التي انتهى بها. إّنه نظام ال يعرف 

سوى التدمير، وال شيء غير التدمير. عمل 
على تدمير لبنان ويعمل حاليا على تدمير 

سوريا. فشل في تدمير لبنان كّليا، لكنه 
زرع فيه أمراضا سيكون من الصعب عليه 
التخّلص منها، خصوصا بعدما أقام هذا 

التحالف مع ”حزب الله“، الذي ليس سوى 
ميليشيا مذهبية تعمل ملصلحة إيران وال 

هدف لها سوى نشر البؤس والفقر في الوطن 
الصغير.

هّدد بشار األسد رفيق احلريري بأّنه 
”سيكسّر لبنان“، وذلك عندما بدا أن هناك 
محاوالت يبذلها الرئيس الفرنسي جاك 

شيراك إلخراج اجليش السوري من لبنان. هذا 
ما نقله جنبالط عن احلريري بعد لقاء له مع 
رئيس النظام السوري. انتهى األمر بتكسير 

قسم ال بأس به من لبنان. لكّن ما تكّسر في 
نهاية املطاف كان سوريا.

ما لم يقله جنبالط أن النظام السوري ال 
يستطيع أن يبني. يستطيع أن يهّدم. هذا كّل 

ما يستطيع عمله. حيثما حّل يحّل الدمار. 
حّل في سوريا فحّل معه الدمار. في كّل يوم 
كان فيه ضيفا على لبنان، كان الدمار رفيق 

اللبنانيني، بدل أن يكون رفيقهم مشروع 
اإلمناء الذي وقف خلفه رفيق احلريري.
بغض النظر عن كّل احملاوالت ذات 

الطابع الفولكلوري التي حاول من خاللها 
وليد جنبالط التمّسك باتفاق الطائف، وعدم 

الربط بينه وبني القرار الرقم 1559 الصادر 
عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، والذي 
دعا إلى حّل كل امليليشيات املسلحة في لبنان 

وإلى انسحاب اجليش السوري منه، يظّل 
أن القرار والطائف شيء واحد. كّل كلمة 

واردة في القرار، واردة أيضا في نص اتفاق 
الطائف.

كانت شهادة وليد جنبالط شّيقة، 
خصوصا جلهة كشف حقيقة النظام السوري. 
تفادى الرجل، أقّله في اليوم األّول، أي إشارة 

إلى ”حزب الله“ وإلى مالئكته املتهمني بتنفيذ 
اجلرمية. هذا أمر ميكن أن تكون له انعكاساته 

اإليجابية على الصعيد الداخلي في لبنان.
املهّم اآلن، على صعيد احملكمة الدولية، 

استكمال رسم األجواء التي ارتكبت اجلرمية 
في إطارها، مبا في ذلك التقارب املسيحي 

اإلسالمي والدور الطليعي الذي لعبه 
البطريرك املاروني مار نصرالله بطرس صفير 

في التصدي لالحتالل السوري، وصوال إلى 
مرحلة يصبح من السهل فيها القول: اجلرمية 

واضحة وأبطالها معروفون.

* إعالمي لبناني

تفكيك وليد جنبالط للنظام السوري

«حتـــى ليل 13 شـــباط 2005 كنت أحذر الرئيـــس رفيق الحريري 

وأقول له انتبه، واعتبر أن أول ترجمة لتهديد بشار األسد للرئيس 

الحريري كانت بمحاولة اغتيال مروان حمادة».

وليد جنبالط
زعيم احلزب التقدمي االشتراكي اللبناني

«أدعـــو إلى دســـترة اللغـــة األمازيغية لغة رســـمية ثانيـــة، وهذا 

المطلب تشـــترك فيه مختلف األحزاب السياســـية نظرا لتواجد 

البعد األمازيغي في كل ربوع الوطن».

لويزة حنون
األمني العام حلزب العمال اجلزائري

«فرنســـا حليف تاريخي أثبت للخليج أن باإلمـــكان االعتماد عليه، 

لدينا وجهات نظر مشتركة في ما يتعلق بالتحديات في المنطقة 

بالنسبة لسوريا واليمن والعراق واإلرهاب».
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الحكومة الجزائرية تدفعنا نحو 

هزات كبرى باتخاذها موقفا عدائيا 

من التعريب، في تناقض بني 

النصوص املكتوبة ووثائق الدولة 

الجزائرية، وبني الفعل السياسي 

للحكومة الحالية

خالد عمر بن ققه
} تُرى من يصنع القرار السياسي في 

اجلزائر حني يتعلق اخلالف بني وزراء حكومة 
عبداملالك سالل وبني قوى الشعب املختلفة، 

خاصة في مسائل محسومة دستوريا؟ ال 
ميكنني تقدمي إجابة نؤسس عليها فهًما ملا 

يحدث في اجلزائر اليوم، ليس فقط ألن الدولة 
مريضة مبرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 

ولكن ألن هزات كبرى تواجهها البالد اليوم قد 
تعيدها إلى فترة العشرية الدموية أو جتعلها 

تلحق، متأخرة وبشكل أكثر دموية وأوسع 
تطرفا مما وقع وال يزال في دول عربية أخرى 

يبدو أن مصيرها التقسيم ال محالة، بركب 
التغيير املصحوب بالشطط وغياب الّرشد.

الهزات املتوقعة يجنيها بعض من 
اجلزائريني في وقت مبكر من استقالل بالدهم، 

حني اعتقدوا، أن التحرر من االستعمار 
الفرنسي يبدأ باسترجاع الهوية الوطنية، 

والبداية من تعلم اللغة العربية دون أن 
يتناقض ذلك مع االنتماءات الداخلية مبا 

فيها تلك املؤسسة والثابت تاريخيا وعرقيا، 
وأقصد هنا اللغات، البعض يعتبرها لهجات، 

األمازيغية، ومن بني تلك العناصر الكاتب 
والشاعر والسياسي عمر أزراج، الذي اختار 

التحرر بعد االستقالل عام 1962 بطريقته 
اخلاصة، وذلك حني قرر أن يكون عربي 

اللسان وعمره 13 عاما، وفي مدة وجيزة.

عْمُر الدول يتشكل من عمر مواطينها، 
وخاصة عمرهم اإلبداعي، وما يصحبه من 

حتّد، وما أجنزه عمر أزراج باللغة العربية، 
يجعلنا منيل إلى القول أن عزمية أزراج 

اإلنسان أوال واملفكر والسياسي ثانيا، أقوى 
وأعمق وأصدق من كل ما دعا إليه صانعو 
القرار في اجلزائر منذ االستقالل إلى اآلن 
بخصوص التعريب، الذي عرف في فترات 
حكم الرئيس بوتفليقة تراجعا ال مثيل له.
لم تتح لي فرصة االلتقاء بعمر أزراج، 

وإن كنت قد اّطلعت على بعض كتاباته في 
سن مبكرة، ورمبا يعود إلى كوني، قضيت 

ما يقارب 30 عاما في اخلارج بني مصر 
واإلمارات، في الوقت الذي قضى فيه أزراج ما 
يزيد عن 28 عاما في بريطانيا، ولذلك لم نلتق، 

وال شك أني نادم على ذلك، خاصة بعد أن 
استمعت إليه، في حوار أجرته معه إذاعة ”بي 

بي سي“ في 11 أبريل املاضي، ومن خالله 
اكتشفت بعضا من جتربته وخاصة مسألة 
التعريب، ووعيه مبدى التزاوج بني ثقافات 
الشعوب، وجاء ذلك بلسان عربي مبني، زاد 

من جماله االفتخار والولع باألمازيغية.
باملجهود الذاتي تعلم أزراج العربية، 
وتعّمق وعيه احلضاري بها، املدهش أن 

النظام اجلزائري لم يوظف أو يستفد من تلك 
التجربة، وكذلك األمر بالنسبة إلى النخب مبا 

فيها تلك التي حتمل لواء التعريب وحتقق من 
خالله مصالح خاصة، بل إن احلكومة تدفعنا 

نحو هزات كبرى باتخاذها موقفا عدائيا 
من التعريب، في تناقض بني النصوص 

املكتوبة ووثائق الدولة اجلزائرية، وبني الفعل 
السياسي للحكومة احلالية.

ومن بني تلك الهزات، ما يقوم به وزير 
التجارة عمارة بن يونس من قرارات 

استفزازية، يبدو فيها صاحب تصفيات 
سياسية وحزبية ذات صلة بالهوية الوطنية 

مع الشعب اجلزائري أوال، ومع القوى 
الوطنية ثانيا، وأقرب فعل إلغاؤه وسم تعريب 
املواد املستوردة، كشرط لدخولها إلى اجلزائر، 
وإعفاء املستوردين من غرامة تقدر بـ20 مليون 

سنتيم، في حال عدم تقيدهم بالقانون الذي 
يلزمهم منذ 2008 بتعريب السلع املستوردة، 

بهدف إعالم املستهلكني مبحتوياتها، وكل 
التفاصيل املتعلقة مبكان وجهة تصنيعها 

وعنوان املستورد باللغة العربية.
مهما يكن، فإن القرار الوزاري ال يزال في 

البداية، وعلى الوزير أن يتراجع عنه بعد 
أن اعتبرته أحزاب وقوى املجتمع املدني 

وقيادات دينية حربا ضد التعريب ومصلحة 
املستهلكني، وإعطاء املستوردين فرصة للتحرر 

من الوسم العربي، وإغراق األسواق بسلع 
مجهولة التكوين واملصدر، وحتى عنوان 

اجلهة املستوردة، في ظل ما تعانيه اجلزائر 
من غياب لفرق الرقابة خاصة على مستوى 
األسواق الفوضوية، وإال ستدخل البالد في 
صراع يهدد اجلبهة الداخلية، ويدخلها في 
نفق مظلم بعد أن حتركت القوى اإلسالمية 

على أكثر من صعيد في ظل ضعف احلكومة 
وغياب الرئيس بوتفليقة شبه الكلي.

الفرق بني موقف احلكومات اجلزائرية من 
التعريب، كما هو في قرار الوزير بن يونس، 

وموقف بعض عناصر النخبة كما هو في 
جتربة أزراج، أن األول مرتبط بنمط السلطة 
وزمن التعمير فيها ولو كان شرا على العباد 
والبالد، والثاني ينطلق من الهوية واالنتماء 
واإلبداع، ورمبا يكون ذلك جوهر اخلالف بني 

اسة واملثقفني في اجلزائر. السَّ

 * كاتب وصحفي جزائري

التعريب في الجزائر بين {أزراج} و{بن يونس}

خخخيراهللا خيراهللا

} بوال يعقوبيان تفضل بشار األسد على 
أردوغان. األتراك يحملون في تاريخهم مجزرة 
ضخمة غير قابلة للنسيان وال للغفران، وهي 
ال متوت، بل تتجدد وتهب كل من يرتبط بها 

بنسب نفحة القداسة واأللوهية.
أردوغان ليس سوى سليل للقتلة وبوال 
سليلة القديسني. القديسون ميلكون احلق 
في وهب الغفران. ليس ألحد أن يناقشهم 
في مثل هذا احلق وخاصة إذا كان مدعما 

بجثث مليون ونصف املليون ضحية. اختارت 
بوال وهب غفرانها لصاحب املجازر احلية 

بشار األسد في مواجهة من ال يحفل تاريخه 
مبجازر، ولكنها تريد توريثه إياها بالقوة.

إذن تعلن سليلة القداسات واإلبادات أن 
ال شيء يغادر موقعه وصيغته وال حلظته 

ومعناه، بل يبقى مقيمًا فيهم أبد الدهر، ومبا 
أنها متتلك احلق في اختيار اللحظة التي 

تريد تأبيدها، وتأبيد معناها وتأويلها، فإن 
هذه اللحظة هي طبعا حلظة املجزرة األرمنية.
هذه اللحظة تشكل في نظرها عالم األرمن 
اليوم وعالم األتراك كذلك، وما يقع من مجازر 

ال يستطيع الدخول في أي توصيفات تدينه 
أو ال تدينه، بل هو ببساطة غير موجود. 
لم يكن تفضيل بشار حكم قيمة وال حامال 

لبنية تفضيلية، بل تأبيدا ملنطق اإلنكار الذي 
متارسه بوال كحالة تعكس ضمير األقليات 
في املنطقة وهي في معظمها متحالفة مع 
اجلالدين. تتحالف األقليات مع اجلالدين 

ألنهم صورة من زمن ال يريدون مغادرته. هم 

الدليل على وجود املجزرة، وهم باتوا جزءا 
من الذاكرة التي تخشى زوال الهول وتسعى 

إلى نشره على حساب السوريني.
سحر الغروب يلون كل شيء بلون احلنني 

حتى املقصلة كما يؤكد ميالن كونديرا في 
روايته ”خفة الكائن التي ال حتتمل“. هذا 
احلنني األرمني لزمن املجزرة يطمح إلى 

استعادتها ليس بشكل يجعل هذه الذاكرة 
املؤملة حربا ضد األلم وضد كل من يتسبب به، 
ولكن في سياق تعميمه كشكل نهائي للوجود. 
لم تصبح املجزرة األرمنية خبرة في التعاطف 

اإلنساني، ولكنها حتولت في االستخدام 
األرمني إلى محاولة الحتكار األلم، ومنع 

تداوله إال في سياق متصل باملجزرة األرمنية.
ال يستطيع أي ألم حي التعبير عن نفسه 
أمام فعل احتكار ألم بات بحكم امليت في ظل 
واقع أحوال األرمن في لبنان، وفي أرمينيا، 

وفي العالم وفي تركيا األردوغانية. إحياء ألم 
أماتته الوقائع واألزمنة، واستخدامه كوسيلة 

حربية ضد ألم حي يدرجه ضمن مشروع 
إبادة السوريني، وهكذا تكون اإلبادة األرمنية 

مفتاحا لسلسلة ال متناهية من اإلبادات.
ليست بوال يعقوبيان وال األرمن هم من 
لديهم احلق في تأويل املجزرة األرمنية في 

سياق أرمني بحت، بل إنه ما لم تصبح هذه 
املجازر محل إجماع اإلنسانية جمعاء، فإنها 

ستبقى مقيمة في حيز داللي خاضع للتشكيك 
وفقدان متركز املعنى والداللة واألثر.

ما لم يصبح األرمني املقتول هو طفل 

الغوطة، وما لم ترتد األمهات األرمنيات 
املصلوبات وجوه أمهات سوريا املغتصبات، 

وما لم يسكن أطفال األرمن املذبوحون في 
جسد حمزة اخلطيب، فإن املجزرة األرمنية 
لم حتصل. كل من ال يرى السياق السوري 

للمجزرة األرمنية لن يكون مخطئا أو متوهما 
فقط، ولكنه سيكون قاتال يطمح إلى جتديد 

املجزرة وتكريس اإلبادات في أبد أسدي الروح 
والسكني. يعقوبيان ترى أن عليها أن ”تنصح 

السياسيني بضرورة شد العصب عبر استنفار 
الغرائز الطائفية واستقطاب قاعدة جماهيرية 

عبر االستعانة بخطاب تعبوي“. تقول ”إزاء 
واقع لبناني مريض باملذهبية والطائفية 

منغلق على نفسه وكاره لآلخرين، ال ميكن 
أن يطلب من املدرب السياسي أمر مثالي كأن 

يكون مثال شخصا عابرا للطوائف“.
بوال قالت أنها حتب جبران باسيل وأنها 

جتد فيه الكثير من الصفات اجليدة، وأنها 
حني التقت الرئيس السابق جوج بوش أحبته 
شخصيا، ولكنها شعرت بالذنب خالل املقابلة 
ألنها تركت ابنها البالغ من العمر أربعة أشهر.

حتب باسيل بغض النظر عن مواقفه 
العنصرية ضد السوريني، وتعجب ببوش 
بغض النظر عن مجازره بحق العراقيني، 

وتفّضل بشار األسد بغض النظر عن مجازره.
ما يجمع كتلة املواقف اليعقوبيانية هو 

غض النظر، وهو فعل أبشع من الشماتة. 

* كاتب لبناني

القديسة األسدية بوال يعقوبيان

كل من ال يرى السياق السوري 

للمجزرة األرمنية لن يكون مخطئا 

أو متوهما فقط، ولكنه سيكون 

قاتال يطمح إلى تجديد املجزرة 

وتكريس اإلبادات في أبد أسدي 

الروح والسكني

شادي عالء الدين
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74اقتصاد باملئـــة معـــدل البطالة في املغرب في نهايـــة الربع األول من 499.9
العام الحالي، متراجعا من نحو 10.2 باملئة قبل عام، بســـبب 

ارتفاع عدد وظائف القطاع الزراعي.

مليـــار دوالر قيمـــة عقـــود املشـــاريع الحكوميـــة التـــي 
طرحتها السعودية في العام املاضي، والتي بلغ عددها 

2572 عقدا، حسب وزير املالية إبراهيم العساف.

دوالرا للبرميل املســـتوى الذي يتوقع صندوق النقد الدولي 
أن يصـــل إليه ســـعر النفـــط الخـــام بحلول عـــام 2020 وأن 

يحدث االرتفاع تدريجيا على مدى السنوات املقبلة.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع العجز وانخفاض النمو في دول الخليج   
[ الصندوق يدعو بلدان الخليج إلى خفض النفقات وتنويع االقتصاد

} دبــي – خّفـــض صنـــدوق النقـــد الدولـــي، 
توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون 
الخليجـــي إلـــى 3.4 بالمئة في العـــام الحالي 
و3.2 بالمئة في العام القادم، مقارنة بتوقعاته 
الســـابقة في أكتوبـــر الماضـــي التي رجحت 
نموا بنسبة 3.5 بالمئة في العام الحالي و3.6 

بالمئة في 2016.
وتوقـــع الصندوق ارتفاع عجـــز موازنات 
دول الخليج النفطيـــة بنحو 8 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية ليصل إلـــى 113 مليار دوالر، بســـبب 
اعتمادهـــا المفرط على إيـــرادات النفط الذي 
تراجعت أسعاره منذ يونيو من العام الماضي 

بنحو 50 بالمئة.
ورّجـــح في تقريـــره حول آفـــاق االقتصاد 
اإلقليمي في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
أفريقيـــا، أن تتراجـــع إيـــرادات الصـــادرات 
النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 
287 مليـــار دوالر ســـنويا، ما يعـــادل نحو 21 

بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
وتوقـــع الصندوق أيضا، أن يتراجع معدل 
التضخـــم في دول الخليـــج، بنحو 0.5 بالمئة، 
ليزيـــد قليال عـــن 2 بالمئة في العـــام الحالي، 
مقارنة بالعـــام الماضي، بفضـــل ارتفاع قوة 
عمالتها المرتبطة بســـعر صرف الدوالر الذي 
ارتفعـــت قيمته، إضافـــة إلى تراجع أســـعار 

الغذاء.
وجـــّدد صندوق النقـــد الدولي دعوته دول 
الخليـــج النفطيـــة إلـــى تنويـــع اقتصاداتها 
لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط على 
موازناتها العامة ومشـــاريعها المســـتقبلية، 
وحثها على خفض نفقاتها، بما في ذلك الدعم 

على المحروقات.
وقال أحمد مســـعود مدير قســـم الشـــرق 
األوسط وآســـيا الوســـطى في الصندوق، إن 
على الـــدول الخليجية النفطية بذل المزيد من 
الجهـــود من أجل تنويـــع اقتصاداتها وتقليل 

اعتمادهـــا علـــى النفط.  وأكـــّد أن غالبية تلك 
الدول قد اتخذت إجراءات بهذا الشـــأن، وقال 
إن اإلمارات بلغت مرحلة أكثر تقدما من حيث 
تنويـــع اقتصادها، فـــي حين تحـــاول الدول 
األخرى، وبدرجات مختلفة، تشـــجيع أنشـــطة 

القطاع الخاص بعيدا عن المجال النفطي.

وقال إن على دول مجلس التعاون الخليجي 
العمل علـــى تصحيح تدريجـــي القتصاداتها 
االحتياطات المالية الضخمة  اســـتخدام  عبر 
التي تراكمت لديها خالل الســـنوات الماضية 

في فترة طفرة األسعار.
التعـــاون  مجلـــس  دول  أن  إلـــى  وأشـــار 
الخليجـــي لديهـــا احتياطيات ماليـــة وقائية 
ضخمة وموارد تمويلية تسمح لها بتصحيح 
األوضـــاع على نحو تدريجي، إال أنها لم تعلن 
عن خطة محددة لضبط أوضاع المالية العامة.

ويقول صندوق النقـــد الدولي، إن أوضاع 
البنوك الخليجية ســـتظل جيدة، رغم التراجع 
الحاد في أسعار النفط وتباطؤ نمو القروض، 
وذلك نظـــرا إلى قـــوة مراكزهـــا المالية التي 
يدعمها استمرار االســـتثمارات الحكومية في 
البنيـــة التحتية، ما يدفع نحـــو ارتفاع النمو 

غير النفطي واالئتمان المصرفي والربحية.
لكّنـــه دعاهـــا أيضا إلـــى احتـــواء زيادة 
الرواتب فـــي القطاع الحكومـــي الذي يوظف 
مواطنيـــن خالفا للقطاع الخاص، الذي يعتمد 

بشكل أساسي على ماليين العمال األجانب.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية 
واإلمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة 

عمان.
وحّذر مدير قســـم الشـــرق األوسط وآسيا 
الوســـطى في الصندوق، من أن حدوث تراجع 
دائم في أســـعار النفط، من شـــأنه أن يخّفض 
الدخـــل الحقيقي للبلـــدان المصدرة للنفط في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وخّفـــض صنـــدوق النقـــد الدولـــي أيضا 
توقعاته لنمو دول التحـــول العربي التي تمر 
بمرحلة انتقال سياســـي، من 3.8 و4.4 بالمئة 
في عامـــي 2015 و2016 إلـــى 3.6 و4.3 بالمئة، 

لكنه استثنى ليبيا من توقعاته.

وقـــال إنـــه يتوقع نمو اقتصـــادات منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا باستثناء 
سوريا بنســـبة 2.7 بالمئة خالل العام الحالي 
وبنحـــو 3.7 بالمئة في العـــام المقبل، مقارنة 

بنمو نسبته 2.4 بالمئة  في العام الماضي.

}  لندن – اســـتقر سعر خام برنت القياسي 
عند حاجـــز 67 دوالرا للبرميل أمس مقتربا 
من أعلى مســـتوياته منذ بداية العام بعدما 
أغلق محتجون ميناء الزويتينة النفطي في 
شرق ليبيا وهو ما سبب أضرارا لصادرات 

البالد من اخلام.
وضغط صعود الدوالر أيضا على النفط، 
حيـــث يجعـــل ارتفاعه الســـلع األولية أكثر 

تكلفة حلائزي العمالت األخرى.

أسعار النفط قرب
أعلى مستويات العام

} الطيار الفرنسي جان فرانسوا كيرفوي بعد هبوطه بطائرة ايرباص أي 310 في مطار بوردو الفرنسي، بعد تجربة للطيران على ارتفاع كبير تنعدم 
فيه الجاذبية األرضية.

اإليرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي مرشحة للتراجع بحوالي 287 مليار دوالر سنويا

خفــــــض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في معظم البلدان العربية، في وقت رجح فيه 
ارتفــــــاع عجز موازنات الدول اخلليجية التي دعاها إلى ضرورة خفض اإلنفاق احلكومي 

وتنويع االقتصاد ملواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط.

◄ توقعت المفوضية األوروبية 
أمس أن ينمو اقتصاد منطقة 

اليورو خالل العام الحالي بنسبة 
1.5 بالمئة مقارنة بتوقعات 

سابقة بنحو 1.3 بالمئة، ورجحت 
تسارع النمو العام المقبل إلى 1.9 

بالمئة.

◄ كشفت شركة إيني اإليطالية 
أنها أجرت مباحثات مع وزير 

النفط اإليراني حول مستحقاتها 
المالية عن تعاقدات سابقة، 
وهي تسعى الستعادة قيمة 

استثماراتها السابقة في صورة 
نفط.

◄ تعتزم الحكومة الليبية 
الشرعية إنشاء مصفاتين لتكرير 
النفط، في شرق البالد وجنوبها، 

بقدرة إنتاجية تبلغ 12 ألف 
برميل يوميا، لتغطية احتياجات 
المنطقتين من المشتقات النفطية.

◄ تعهد رجال أعمال فلسطينيون 
محليون ومغتربون باستثمار 102 
مليون دوالر في قطاعات السياحة 

والطاقة والزراعة والصناعات 
المختلفة، حسب منظمي مؤتمر 

استثماري في رام الله.

◄ ارتفع صافي أرباح بنك يو. 
بي.اس السويسري في الربع 

األول من العام الحالي بنحو 88 
بالمئة بمقارنة سنوية، ليصل إلى 
ملياري دوالر، ليحقق أعلى أرباح 

فصلية له في 5 سنوات.

◄ أعلن مكتب اإلحصاء المركزي 
اإلندونيسي تباطؤ وتيرة نمو 

االقتصاد اإلندونيسي خالل 
الربع األول من العام الحالي 
إلى 4.7 بالمئة، مسجال بذلك 
أدنى معدل نمو منذ نحو 5 

سنوات.

إندونيسيا تحظر تصدير العمالة المنزلية لدول الشرق األوسطباختصار
} جاكرتا – أعلنت احلكومة اإلندونيسية يوم 
الثالثاء اعتزامها حظر ســـفر العمالة املنزلية 
من إندونيسيا إلى 21 بلدا في الشرق األوسط 
بســـبب مخاوف من ظـــروف العمل الســـيئة 

واالنتهاكات التي يتعرض لها العمال.
وقال املتحدث باسم وزارة القوى العاملة 
اإلندونيسية إن احلظر سيشمل العمال الذين 
ســـيلتحقون بالعمل لدى األفراد أو العائالت 

وليس لدى الشركات.
وأكد وزير القوى العاملة حنيف دهاكيري 
فـــي بيان علـــى موقـــع الـــوزارة اإللكتروني 
أن الســـبب األهـــم وراء القرار هو اســـتمرار 

غيـــاب أي قواعد أو معاييـــر لتنظيم العمالة 
املنزلية في تلك الدول، وأن ذلك يجعل العمال 
اإلندونيســـيني في الشرق األوسط يواجهون 
أوضاعا غير مســـتحبة، مضيفـــا أن العمال 
املنزليني مثل اخلدم في بعض بلدان الشـــرق 
األوســـط يتعرضـــون ملعاملـــة غيـــر منصفة 
ويحصلون علـــى أجور متدنية.  وقال حنيف 
إن ”احلكومة لديها الســـلطة على فرض حظر 
على دول محددة إذا كانت الوظائف فيها متثل 

امتهانا لكرامة الشخص وكرامة الوطن“.
يذكر أن أغلب العمال اإلندونيســـيني في 
اخلـــارج يعملون في وظيفـــة اخلدمة املنزلية 

من خـــالل وكاالت التوظيف التي حتتاج إلى 
ترخيص حكومي ملمارسة عملها.

وأعلنـــت جاكرتـــا أنه ســـيتم منـــع هذه 
الوكاالت من توظيف اإلندونيسيني في مجال 
األعمال املنزلية في دول الشـــرق األوســـط“، 

حسب خطة احلكومة.
ونقل عن حنيف قوله ”في ظل هذا احلظر، 
فإن أي محاولة إلرســـال عمال إندونيســـيني 

إلى تلك البلدان يعتبر اجتارا بالبشر“.
وســـيدخل احلظر حيـــز التنفيذ بعد فترة 
انتقالية مدتها ثالثة أشـــهر، وستشمل قائمة 
البلـــدان التي ســـيتم تطبيق احلظـــر عليها 

21 بلدا في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
أفريقيا.

وقـــال حنيف إن أرباب العمل في الشـــرق 
اخلادمـــات  مينعـــون  مـــا  غالبـــا  األوســـط 
اإلندونيســـيات من العـــودة إلى وطنهن على 

الرغم من انتهاء عقودهن.

كشـــف صنـــدوق النقـــد الدولي أن  } ديب – 
العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق وأنه 
قد يجري االتفاق على قرض بقيمة 800 مليون 

دوالر في غضون أسابيع.
وقال مســـعود أحمـــد مدير إدارة الشـــرق 
األوســـط وآســـيا الوســـطى فـــي الصنـــدوق 
إن ”اللجـــان ســـتعمل في هذا الصـــدد خالل 
األسابيع المقبلة ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق 

في وقت قريب نسبيا“.
وقـــد يســـهم قـــرض صنـــدوق النقـــد في 
تخفيف الضغوط ويســـاعد الحكومة العراقية 
على تدبير تمويل من مصادر أخرى من خالل 

تعزيز ثقة المستثمرين.
وأكدت بغـــداد مرارا في األيـــام الماضية 
أنهـــا تنوي إصدار ســـندات بقيمة 5 مليارات 
دوالر، ليكـــون اإلصـــدار الدولـــي األول منذ 9 

أعوام.
وســـاءت األوضاع المالية للعراق بشـــدة 
جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، 
فضـــال عن التكلفة الباهظة للحرب ضد تنظيم 
داعـــش. وتوقعـــت الحكومة عجـــزا بنحو 25 
مليـــار دوالر هـــذا العـــام فـــي ميزانية يصل 

حجمها إلى نحو 102 مليار دوالر.
ورجـــح أحمـــد أن يتم تقديـــم القرض من 
خالل آلية التمويل السريع وأن يكون ”صغيرا 

نسبيا… حوالي 800 مليون دوالر“.
وأنشأ صندوق النقد آلية التمويل السريع 
لتقديم المساعدات المالية العاجلة والنصائح 
المتعلقـــة بالسياســـات االقتصاديـــة للـــدول 
األعضاء التـــي تحتاح إلى مســـاعدات ملحة 
لضبـــط ميـــزان المدفوعات. وحســـب الموقع 
اإللكترونـــي لصنـــدوق النقد يســـدد القرض 
المقـــدم من آليـــة التمويل الســـريع على فترة 
بين 40 و60 شـــهرا. وقد يمهد القرض السبيل 
لحصـــول العراق على حزمـــة قروض أكبر من 
الصندوق عند الحاجة، لكن مثل هذه القروض 
قـــد تتطلب تعهدات أكبر بشـــأن السياســـات 

االقتصادية التي تتبناها.
وفي األسبوع الماضي صرح وزير المالية 
هوشـــيار زيباري بـــأن بغداد ستســـعى لنيل 
تصنيـــف ائتماني ســـيادي لتســـهيل إصدار 
ســـندات، والحكومـــة بصدد اتخـــاذ إجراءات 
تشمل طرح ســـندات بالعملة المحلية للبنوك 
وفرض ضرائب على بعض السلع االستهالكية 

أو خفض أجور القطاع العام.
وقـــال أحمد إن ”الحكومـــة العراقية تدرك 
تماما أنها تواجه مشكلة كبيرة وأنها ملتزمة 

بإيجاد حل في إطار القيود التي تواجهها“.

صندوق النقد يستعد
لتقديم قرض للعراق

النفط في لندن

حنيف دهاكيري: 
خدم املنازل في الشرق 

األوسط يتعرضون ملعاملة 
سيئة وأجورهم متدنية

أحمد مسعود: 
على الدول الخليجية 

النفطية بذل املزيد من 
الجهود لتنويع اقتصاداتها

صندوق النقد الدولي: 
أوضاع البنوك الخليجية 

ستظل جيدة، رغم التراجع 
الحاد ألسعار النفط



} الرياض - كشــــف وزير الخارجية الفرنسي 
لــــوران فابيــــوس أمــــس أن فرنســــا تجــــري 
محادثات إلبرام عقود كبيرة في الســــعودية، 
وكشف أنها تتضمن مجاالت عديدة من بينها 
الدفــــاع والطيــــران المدني والنقــــل والطاقة. 

وأعرب عن ثقته بإمكانية إبرامها ”سريعا“.
وقــــال فابيــــوس بعــــد محادثــــات أجراها 
الرئيس الفرنســــي فرانسوا هوالند مع وزراء 
بمجلــــس الــــوزراء الجديد في الســــعودية إن 
الدولتين شــــكلتا لجنة مشــــتركة إلبرام عقود 

لنحو 20 مشروعا على مدى األشهر القادمة.
وأكد للصحفيين أن تلك العقود ”تغطي 20 

مشروعا. 
وتصــــل قيمتهــــا في حــــال إبرامهــــا إلى 
العشــــرات مــــن المليــــارات“ وقال إنه يشــــعر 
بوجود ”رغبة لدى الفريق الحكومي السعودي 

الجديد في المضي سريعا في اختياراته“.
وامتنع فابيوس عــــن ذكر تفاصيل تتعلق 
بالشــــركات مكتفيا بالقول إن المحادثات في 
مجــــال الدفاع بلغــــت مرحلة متقدمــــة، مؤكدا 
أن بعــــض الصفقات تركز علــــى قطاع الدفاع 

البحري.
وأضــــاف أنــــه ”يتعيــــن وضع اللمســــات 
األخيــــرة على عــــدد من مشــــاريع التســــليح 
ومن المنتظر أن نرى نتائج ذلك في األشــــهر 

القادمة“.
ووصــــل هولوند الرياض فــــي رابع زيارة 
لــــه إلى العاصمة الســــعودية منــــذ أن أصبح 
رئيسا لفرنســــا بدعوة من العاهل السعودي 
الملك ســــلمان بن عبدالعزيــــز، لحضور القمة 

الخليجية، التي شارك فيها أمس.
ويــــرى المراقبون أن التقارب الســــعودي 
والخليجــــي مع فرنســــا يأتي بعــــد خيبة أمل 
دول مجلــــس التعاون الخليجــــي من مواقف 
الحكومــــة األميركيــــة، وخاصة فيمــــا يتعلق 

بهواجــــس مــــن االتفاق النووي الوشــــيك مع 
إيــــران. وقالوا إن القمة الفرنســــية الخليجية 
تبعث برسالة إلى واشنطن، خاصة أنها تبدو 
موازية للقمــــة الخليجية األميركيــــة المقررة 
في كامــــب ديــفيد يومي 13 و14 من الشــــهــر 

الجاري.

وقامت فرنسا على مدى السنوات الثالث 
الســــابقة بتعزيز روابطها الدبلوماســــية مع 

دول الخليج وبدأت تجني فوائد تجارية.
ووقعت فرنســــا يوم اإلثنيــــن عقدا بقيمة 
ســــبعة مليــــارات دوالر مــــع قطــــر لتزويدها 
بالطائــــرات المقاتلــــة رافال، وفــــازت بالفعل 
بعقــــود بنحو 15 مليار دوالر في مجال الدفاع 

في المنطقة على مدى العام السابق.
وقــــال فابيــــوس إن القطاعــــات األخــــرى 
تتضمــــن الطاقــــة، حيث تهتم توتــــال بصفقة 
في مجال الطاقة الشمسية. كما تشمل دراسة 

جدوى المشروع في مجال الطاقة النووية.
وكشــــف عن إجراء محادثــــات مع الرئيس 
التنفيــــذي للخطوط الجوية الســــعودية يوم 
الثالثاء، وعن توقعات بطلبات جديدة لشــــراء 

طائرات من مجموعة إيرباص األوروبية.
وأضاف أن مفاوضات تجري أيضا بشأن 
البنية التحتية لمشــــروعات خطوط الســــكك 
الحديــــد فــــي جدة ومكــــة المكرمــــة والمدينة 

المنورة.
وقال إن ”األمور تســــارعت خالل الزيارة. 
هــــذه مشــــروعات مهمــــة للغايــــة“، وأكــــد أن 
الشــــراكة الفرنسية الســــعودية تمضي قدما، 
وأنــــه ســــيرأس لجنــــة توجيه مــــع ولي ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان لإلشراف عــلى 

العقود.
وأوضــــح فابيــــوس الذي يعتمد سياســــة 
اللجنــــة  أن  االقتصاديــــة“  ”الدبلوماســــية 

المشتركة لتنفيذ الشراكة ستجتمع في يونيو 
المقبل الســــتعراض الوضع ثــــم تجتمع مرة 
أخــــرى في أكتوبر بمناســــبة انعقــــاد منتدى 

األعمال الفرنسي السعودي.
وقــــال مراقبــــون إن اســــتضافة الرئيــــس 
الفرنســــي في القمة الخليجيــــة، يؤكد عالقة 
الثقــــة التــــي تربــــط دول الخليج مــــع باريس 
فــــي وقت تبدي حذرا حيال واشــــنطن في ظل 

األزمات التي تشهدها المنطقة.
وخاصــــة  الخليــــج  دول  أشــــادت  وقــــد 
الســــعودية بحزم فرنســــا في المفاوضات مع 
طهران حول برنامجها النووي الذي يشــــتبه 
بأنه يخفي شــــقا عســــكريا يهــــدف إلى صنع 
ســــالح نووي، فيما تشــــكك في موقف اإلدارة 

األميركية.
وقالت فرنســــا والســــعودية أمــــس إن أي 
اتفــــاق في المســــتقبل بيــــن إيــــران والقوى 
الســــت ينبغي أن يكون قويــــا ويمكن التحقق 
منه ويجــــب أن يضمن عدم زعزعة اســــتقرار 

المنطقة أو تهديد جيران إيران.
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◄ أعلنت وزارة التموين المصرية 
أمس أنها اشترت حوالي 1.6 مليون 

طن من القمح المحلي منذ بدء 
موسم التوريد الحالي في منتصف 

أبريل، وأنها تطمح لوصول 3.7 
مليون طن بنهاية الموسم.

◄ ذكرمسؤولون أن تدفقات النفط 
الخام إلى ميناء الزويتينة الليبي 

توقفت بعد أغلق محتجون يطالبون 
بالوظائف خط األنابيب الواصل 

إلى الميناء، وأن عدة حقول نفطية 
في شرق ليبيا قد أغلقت.

◄ قالت وزارة السياحة المصرية، 
إنها تستهدف أن يرتفع عدد 

السياح األجانب خالل العام الحالي 
بنسبة 20 بالمئة عن العام الماضي 

مع تعافي القطاع بعد سنوات من 
االضطرابات األمنية.

◄ أعلنت السعودية، أنها انتهت 
من اعداد القواعد المنظمة لفتح 

سوق األسهم أمام االستثمار 
األجنبي المباشر الشهر المقبل. 

وحددت سقف ملكية األجانب بنحو 
10 بالمئة من قيمة السوق.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن ليبيا 
أنفقت في العام الماضي أكثر 

من ربع احتياطات النقد األجنبي 
لتعويض الهبوط الحاد في إيرادات 

النفط، ليبلغ حجم احتياطاتها 
الحالية 76.6 مليار دوالر.

◄ قال صندوق النقد الدولي إن 
إصالحات السياسة االقتصادية 

التي تنتهجها الحكومة المصرية 
بدأت تؤتي ثمارها وإن النمو 

االقتصادي بدأ يتعزز، لكنه أكد أن 
البلد مازال يواجه وضعا صعبا.

باختصار

} الريــاض - أكـــدت الهيئة العامة للســـياحة 
الســـعودية أمس أنها تســـتهدف نمـــو أعداد 
الســـياح الوافديـــن إلـــى البالد خـــالل العام 
الحالـــي بأكثر من 13 بالمئة بمقارنة ســـنوية، 
ليصل إلى 21.5 مليون سائح، مقارنة بنحو 19 

مليونا في العام الماضي.
وتوقـــع نائـــب رئيـــس الهيئـــة حمـــد بن 
عبدالعزيز آل الشيخ أمس على هامش معرض 
الســـفر العربي في دبـــي، أن ترتفـــع إيرادات 
السياحة خالل العام الحالي بنسبة 6.8 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية، لتصل إلى نحـــو 22.8 مليار 

دوالر.
وأوضـــح أن هيئة الســـياحة تعمل حاليا 
على تطوير قطاع الســـياحة المحلية، لخفض 
إنفـــاق المواطنيـــن الســـعوديين الكبير على 

رحالتهم السياحية السنوية إلى الخارج.

كما تخطط لزيادة إيرادات الســـياحة إلى 
نحو 31.5 مليار دوالر سنويا بحلول عام 2020 
مع االنتهاء من مشـــاريع توسعة الحرم المكي 

وعدد من المطارات.
وأضـــاف أن هنـــاك نحـــو 20 متحفـــا قيد 
اإلنشـــاء، إضافـــة إلـــى 60 قريـــة تراثيـــة من 
المتوقع االنتهاء منها خالل السنوات الخمس 
المقبلة. وذكر أن مساهمة السياحة في الناتج 
المحلي اإلجمالي الســـعودي نحو 2.7 بالمئة 

وتوفر 751 ألف وظيفة.
وأضاف أن الرياض تسعى أيضا إلى جذب 
المزيد من السياح الخليجيين، لعدم حاجتهم 
للحصـــول علـــى تأشـــيرة. وأكـــد أن الرياض 
تســـتهدف زيارد 7 ماليين مواطن خليجي إلى 
الســـعودية في العام الحالـــي، مقارنة بنحو 6 

ماليين في العام الماضي.

السعودية تخطط لزيادة إيرادات السياحة

كشفت احلكومة الفرنسية أنها تتفاوض مع السعودية بشأن حزمة واسعة من االتفاقات 
االقتصادية والتجارية، في مؤشر جديد على رغبة البلدين في توسيع التقارب السياسي 

الذي اتسعت مؤشراته خالل زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرياض.

ــــــع األول من العام،  ــــــه ألكبر املطارات العاملية خالل الرب وســــــع مطار دبي الدولي صدارت
ليتجه إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خالل العام احلالي، تفوق ما سجله في العام 

املاضي حني مر من خالله أكثر من 70 مليون مسافر.

لوران فابيوس: 

محادثات التسليح بلغت 

مرحلة متقدمة وتتضمن 

صفقات في الدفاع البحري

ولي ولي العهد السعودي 

األمير محمد بن سلمان 

سيرأس مع فابيوس لجنة 

لإلشراف على العقود

السعودية وفرنسا تبحثان إبرام 20 صفقة اقتصادية
[ مشاريع في قطاعات النقل والدفاع والطاقة الشمسية والنووية    [ ترجيح إبرام صفقة لشراء طائرات تجارية من مجموعة إيرباص

[ ارتفاع أعداد المسافرين إلى مستويات قياسية خالل الربع األول من العام الحالي

مشاريع السكك الحديد أحد محاور الصفقات املرتقبة بني فرنسا والسعودية

طيران مباشر إلى ٢٨٩ وجهة عاملية

} ديب - قالت مؤسســـة مطـــارات دبي أمس إن 
عدد الركاب الذين استخدموا مطار دبي الدولي 
خالل الربع األول من العام الحالي ارتفع بنسبة 
6.8 بالمئـــة بمقارنة ســـنوية، ليصـــل إلى نحو 

19.61 مليون مسافر.
وأضافـــت أن المطـــار، الذي تجـــاوز مطار 
هيثرو في لندن العام الماضي كأكثر المطارات 
ازدحامـــا بالـــركاب فـــي العالم، اســـتقبل 6.74 
مليون راكب في شـــهر مارس فقط، بارتفاع  قدر 

بـ7.2 بالمئة بمقارنة سنوية.
وأرجعت ســـبب االرتفاع بشكل أساسي إلى 
زيادة رحالت طيران اإلمارات وفالي دبي خالل 

الربع األول من العام.
وقال جمـــال الحاي، نائـــب رئيس مطارات 

دبـــي، إن النمـــو الـــذي تحقق فـــي الربع األول 
يضعنـــا على الطريق الصحيح لتلبية توقعاتنا 
التـــي تزيـــد عـــن 79 مليون مســـافر فـــي العام 
الحالي، تعزيز مكانتنـــا بوصفنا المطار األكثر 
إشغاال في العالم لناحية المسافرين الدوليين.

ومـــن المتوقـــع أن تتعزز آفـــاق النمو بعد 
افتتاح صالـــة الركاب الجديدة (كونكورس دي) 
التي ستزيد السعة االستيعابية إلى 90 مليونا.

وأضـــاف الحاي، أنه مـــن الواضح أن عددا 
متزايدا من المســـافرين بـــات يفضل مطار دبي 
الدولـــي للتوجـــه إلى مـــا يزيد عـــن 289 وجهة 
ترتبـــط مباشـــرة بدبي، مـــع اســـتمتاعهم عند 
تواجدهـــم فـــي المطـــار بأفضـــل المرافق ذات 

المعايير العــالمية.

وقالـــت مطارات دبي إن أعمال بناء ســـتبدأ 
فـــي وقت الحـــق هذا العـــام في توســـعة مبنى 
الـــركاب بمطار دبي ورلد ســـنترال وهو المطار 

الرئيسي اآلخر في اإلمارة.
وتوقعت أن يؤدي إكمال التوسعة في بداية 
عام 2017 إلى زيادة الطاقة االستيعابية الحالية 
لمبنى الركاب من نحو 6 ماليين راكب ســـنويا 

في الوقت الحالي إلى 26 مليون مسافر.
وتابعـــت أن مطار دبي الدولـــي يقترب من 
طاقتـــه الكاملـــة نظـــرا للنمو الســـريع في عدد 
الـــركاب، ولـــذا فإن مطـــار دبي ورلد ســـنترال 
ســـيلعب دورا مهمـــا فـــي اســـتيعاب األعـــداد 

اإلضافية.
وكانـــت المؤسســـة قد أعلنت في ســـبتمبر 
الماضـــي عـــن مشـــروع بقيمة 32 مليـــار دوالر 
لتوســـعة مطار دبي ورلد ســـنترال ليســـتوعب 
ما يزيد عن 200 مليون مســـافر ســـنويا بحلول 
نهاية العقد القادم، وهو ما يشـــكل ثالثة أمثال 

المستوى الحالي لحركة الركاب عبر اإلمارة.

وكان مطار دبي الدولي قد أعلن بداية العام 
الحالي أنه أصبح أنشـــط مطار فـــي العالم في 
حركـــة النقـــل الدولية للـــركاب، متفوقـــا للمرة 
األولى على مطـــار هيثرو في لندن الذي يواجه 

قيودا على مشاريع التوسعة.
وقالت مؤسسة مطارات دبي حينها إن 70.5 
مليون راكب مروا عبـــر المطار العام الماضي، 
بزيـــادة نســـبتها 6.1 بالمئة عمـــا كان عليه في 
عـــام 2013 مع انتعاش التجارة والســـياحة في 

اإلمارة.
وقـــد دفعـــت االضطرابـــات السياســـية في 
المنطقة المزيد من المســـتثمرين والســـائحين 
إلـــى االتجـــاه إلى دبـــي بوصفها مـــالذا آمنا، 
مع التوســـع الســـريع لشـــركة طيران اإلمارات 
المملوكة للدولة وشـــركة الطيـــران المنخفض 

التكلفة فالي دبي.
وقالـــت متحدثة باســـم مطار هيثـــرو بداية 
العام الحالـــي إن المطار اســـتقبل 68.1 مليون 
راكب دولي في عام 2014 مسجال زيادة نسبتها 
1.2 في المائة. ويتجادل الساسة والسلطات في 
بريطانيا منذ سنوات بشأن كيفية زيادة السعة 
االســـتيعابية للمطار القريب من لندن لكنهم لم 

يتوصلوا إلى قرار.
وقالت مؤسســـة مطارات دبـــي إن وجهات 
منطقة أوروبا الشـــرقية ســـجلت أكبر نمو في 
شهر مارس، مرتفعة بنحو 70.8 بالمئة بمقارنة 

سنوية.
وحافظـــت الهند على مكانتها كأكبر ســـوق 
لمطـــار دبي الدولي مع نمو حركة المســـافرين 
إليها بنســـبة 14.9 بالمئة وبأكثـــر من 863 ألف 

مسافر في شهر مارس الماضي.
وذكر بيان المؤسســـة أن حركـــة الطائرات 
ارتفعت إلى 34.615 ألف حركة في شـــهر مارس 

بزيادة نسبتها 5.4 بالمئة بمقارنة سنوية.

 مطار دبي ينفرد بعيدا في صدارة المطارات العالمية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.387.76

0.00%

4.589.19

1.41%

سوق مسقطسوق قطر

12.207.64

0.59%

4.069.27

1.16%

6.351.66

0.38%

سوق السعودية

9.751.03

0.37%

سوق البحرين

1.387.84

0.07%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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مليون راكب مروا بمطار 

دبي الدولي العام الماضي 

مقابل 68.1 مليون لمطار 

هيثرو في لندن

 70.5



د. حسن مصدق*

} ارتبـــط تاريخ العـــرب بتاريـــخ الفرس في 
عالقـــات متوتـــرة منـــذ انهزامهم فـــي معركة 
القادســـية قبل 1400 عام، حيث تملكت الفرس 
نظـــرة ازدرائية لـــدور العرب الحضـــاري، ثم 
تداخل في هذه العالقة الخالف التاريخي بين 
السنة والشـــيعة ليؤدي إلى حالة توتر دائمة. 
وهذا التوتر دفـــع الصراع إلى أن يتخذ الحقا 
أبعـــادا طائفية في محاولة إضعاف مســـتمرة 
للنســـيج العربـــي وكياناتـــه السياســـية عبر 
تصديـــر الثـــورة اإليرانية واســـتخدام البعد 
الديني في مد النفوذ واعتماد أسلوب تصعيد 
التوترات وعوامل بث التفرقة واالنقســـام كما 

حدث في العراق.
ويبدو تاريخ األحقاد ومرتكزاته السياسية 
والمذهبيـــة طويل ومـــا يزال قائمـــا، لم يطرأ 
عليه أي تغيير منذ قيام شاه إيران باالعتراف 
بإسرائيل ولعب دور الشرطي في المنطقة بعد 
تحالفه مع الواليات المتحدة مع انتهاء الحرب 
العالمية الثانية، ثم محاولة إيران ســـد العجز 
الحاصـــل في تصديـــر النفط على إثـــر القرار 
العربـــي وقـــف تصديـــره للـــدول الداعمة إلى 
إسرائيل، وكذلك السعي لمحاولة ضم البحرين 
وادعـــاء حق ملكيـــة األرض واحتـــالل الجزر 
اإلماراتية الثالث، مـــا مثل على الدوام تهديدا 
للمصالـــح العربية، وأوجد حالة مســـتمرة من 

الشكوك في النوايا اإليرانية.
 وزاد حجم التهديد عن حده بعد قيام ثورة 
1979 علـــى إثر قرار الحـــرس اإليراني تصدير 
الثـــورة، عالوة على الســـعي قدمـــا إلى خلق 
طابور خامس عرف الحقا بمعســـكر الممانعة، 
يمهـــد الطريق لزعزعة كيانـــات الدول العربية 
والتســـرب فـــي قلب شـــرق المتوســـط، حيث 
تداخل فيه الديني والثوري تحت شعار نصرة 
المســـتضعفين تـــارة أو مقاومـــة ”الشـــيطان 

األكبر“ تارة أخرى.

مـــن بين أبـــرز مالمح نهج سياســـة إيران 
العدوانية تجـــاه العالم العربي اعتمادها على 
عدة عناصر تشكل تهديدا لبنية النظام العربي:
¶ قامت إيران بتسخير أيديولوجية ثورية 
دينيـــة تقـــوم على نشـــر مبادئ واليـــة الفقيه 
بموجب المادة رقم 152 من الدســـتور اإليراني 
الـــذي يطرح أهلية الجمهورية اإلســـالمية في 
الدفـــاع عن جميع المســـلمين. وهـــي محاولة 

لتسويق النموذج اإليراني كنموذج أمثل. 
لتوظيـــف  المتواصـــل  إيـــران  ســـعي   ¶
القضية الفلسطينية لتوســـيع دائرة األنصار 
والمعجبيـــن حول نموذجهـــا، وذلك من خالل 
توثيق العالقـــة مع حمـــاس. والواقع أن هذه 
السياسة أخذت طابعا تنافسيا سلبيا مناهضا 
ألحقية الجانب الفلسطيني الشرعي في اختيار 
الحلول المناسبة، وخاصة عندما قدم الجانب 
العربي عدة مبادرات لحل القضية الفلسطينية 
ســـلميا من خـــالل المبـــادرة العربية للســـالم 
والذي سرعان ما قابلته طهران بدعاية مضادة 
تحريضيـــة رافعة شـــعار الدعوة الســـتئصال 
إســـرائيل. باإلضافة إلى ذلـــك، حاولت إحداث 
شـــق في الموقف الفلسطيني كما قامت سابقا 
مثال بدعـــم حزب الله على حســـاب حركة أمل 

الشيعية.
¶ تسخير البعد الطائفي والوالء المذهبي 
بدأ يتضح مليا منذ غزو العراق في عام 2003، 
والذي شـــكل فرصة تاريخية إلحياء مشـــروع 
اإلمبراطوريـــة الساســـانية عبر دعـــم وتمكين 
المكون الشـــيعي العراقي من الســـيطرة على 
مفاصـــل الدولة العراقيـــة، وذلك تمهيدا لجعل 

العراق رأس حربتها في المنطقة العربية. ي.
¶ رابعا، بدأ التحالف اإليراني غير المعلن 
مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركية ينكشـــف 
بالتدريج على إثر مواقفها من اجتياح الواليات 
المتحدة ألفغانســـتان على خلفيـــة أحداث 11
ســـبتمبر، مما أعاد إلى األذهـــان حادث قبول 
طهران أســـلحة أميركية في حربها مع العراق 
نظير إطالقها لبعض األســـرى، ضاربة عرض 
الحائط شعاراتها المرفوع ”الشيطان األكبر“، 
وذلك في ســـبيل  تحقيق أي مصلحة سياسية، 
حيث شكل إسقاط نظام الرئيس صدام حسين 
وانهيـــار نظام طالبان في أفغانســـتان، فرصة 
محوريـــة لمزيد مـــن التوغل في أفغانســـتان 

والعراق تحت ستار مكافحة اإلرهاب.
الداخلية-الداخليـــة  االضطرابـــات  بعـــد 

الناجمة عن التشكيك في مصداقية االنتخابات 
الرئاســـية التاســـعة وتصـــدع ثقـــة الشـــارع 
اإليرانـــي فـــي المؤسســـة الدينيـــة الحاكمة، 
فقدت إيران حالة الجاذبية الناعمة التي كانت 
تمارســـها على الـــرأي العام العربـــي، خاصة 
الشـــرائح التي كانت تنظر إليها كدولة ثورية 
تجمـــع بيـــن الثورية والشـــرعية فـــي نظامها 
السياســـي، فيما كشـــف اندالع أحداث الربيع 
العربي للجميع حالة االنتهازية السياسية بعد 
اختالف ردة فعل طهـــران لألحداث التي كانت 
تجـــري في مصر وليبيا وتونس عن ردة فعلها 

لما يحدث في سوريا والبحرين واليمن.
هـــذا في الوقـــت الذي كذبت فيـــه األحداث 
المتتاليـــة تصريـــح مرشـــد الثورة آيـــة الله 
خامنئـــي أن ما يجري فـــي بعض الدول عبارة 
عـــن ”صحوة إســـالمية“، وذلك بدليـــل أن هذا 
التفسير كان مرفوضا من اإلسالميين أنفسهم 
الذين ركبوا الموجة طمعا في تحقيق مكاسب 

سياسية.
وبدعم نظام بشـــار األســـد انكشفت حيلة 
دفـــاع إيـــران عـــن المســـتضعفين، فاألمـــر ال 
يتعـــدى أن يكون اســـتغالال فاضحـــا ألحداث 
سياســـية بحسب المصلحة القومية اإليرانية، 
ممـــا وضعها محـــل انتقادات شـــديدة بعد أن 
ازداد الطين بلة، أمـــام مواقفها العنجهية من 
موقف دول الخليج والجامعة العربية لحماية 
الشـــرعية الســـيادية فـــي البحريـــن، وخاصة 
بعـــد أن تـــم نـــزع القناع عـــن كونها تســـعى 
الســـتخدام مذهبها في تأليب الشـــيعة العرب 
على الحكومات وتســـعى باستمرار الستغالل 
األحداث السياســـية العربية الداخلية لتعميق 
حالة الشـــلل وعـــدم االســـتقرار والتدخل في 

السيادات الوطنية، كما فعلت في اليمن.
ومن المهم التذكير، أن سقوط ورقة التوت 
عن سياســـة إيران الخارجيـــة، بدأ يظهر جليا 
بعد احتالل بغداد وكشف تورطها في الشؤون 
العراقية باستغالل التطورات اإلقليمية لتحقيق 
مصالحها السياسية، سيما أن واشنطن لم تبد 
أي امتعاض من التغلغل اإليراني في المنطقة، 
بـــل حاولـــت أقلمـــة صراعـــات المنطقـــة عبر 
توظيفها لـــدول غير عربية (إســـرائيل وتركيا 
وإيـــران)، بمـــا يجعل مركز الثقـــل في أيد غير 
عربيـــة. وهذا ما يظهر جليـــا من خالل تبعات 
إدارة الملف الســـوري، حيث تتقاطع المصالح 
بين إيران وتركيا وإســـرائيل لتحقق توازنات 
اســـتراتيجية على حســـاب العرب، كما يلوح 
ذلـــك من خالل ضمان حالة تناقض بين طهران 
وأنقـــرة تـــارة، وتوافق ضمني بيـــن تل أبيب 
وطهران والحيـــاد بين أنقرة وتـــل أبيب تارة 
أخرى، حيث ال تســـبب هذه التفاعالت القائمة 
وتداعياتها أي ضرر لهؤالء، لكن كل التداعيات 

السلبية تطال الدول العربية كانتشار الفوضى 
والتهجيـــر والدعـــوات االنفصاليـــة والتناحر 

المذهبي. 
ونخلص مما تقدم، أن السياســـة اإليرانية 
ما زالت تحددها الورقـــة المذهبية والطائفية 
والشـــعارات األيديولوجية، فيما تفضل أنماط 
التفاعـــالت الصراعيـــة والخالفيـــة من خالل 
االعتماد على تشـــبيك تدخلهـــا عبر حزب الله 
والحوثييـــن ومليشـــياتها فـــي العـــراق لكي 
تتحول هذه القوى إلى قوى سياســـية رئيسية 
تســـاعدها في تمددهـــا وضمـــان الهيمنة في 
المنطقـــة، وهو ما يطرح تحديا وفرصة للعرب 
في الوقـــت ذاته في ظل اســـتغالل الصراعات 

محـــركات  عبـــر  العربية–العربيـــة  البينيـــة 
إيرانية-تركية-إســـرائيلية تريـــد أن تغيبهـــم 
كقوة إقليمية مركزيـــة، بحيث لن يتم رفع هذا 
التحـــدي إال ببناء نظام إقليمـــي عربي يجيب 
عن قضايا مفصلية تتعلق ببناء ســـوق عربية 
مشـــتركة وأمن قومـــي عربي ونظم سياســـية 
تحتـــرم حريات المواطنيـــن، تمكنهم من وقف 
زحـــف االختـــراق الخارجـــي من قـــوى دولية 
وقوى إقليمية غيـــر عربية  والوقوف في وجه 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة والعدميـــة التي تريد 

العصف بهم من الداخل.

* مركز أنظمة الفكر المعاصر، جامعة السوربون

} بطمــان (تركيــا) – تثيــــر مقاربات الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغان فــــي حديثه عن 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني دائمــــا الجدل، 
خاصة حينمــــا يتعمد تجاهــــل التقارب الذي 
تســــعى إليه الحكومة مع الحزب والذي يقول 
مراقبون إنه وصل إلى النهاية بســــبب تعنت 

أردوغان.
لكــــن مؤخرا ابتعد الرئيس، الذي يســــعى 
بجد إلــــى تحصين منصبه مــــن خالل تعديل 
الدســــتور التركــــي، عما كان يــــراه المؤيدون 
لحــــزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منطقا، 
وبــــدت تصريحاته تجاه حــــزب العمال أقرب 

إلى السخرية غير المفهومة.
وفــــي آخــــر تصريحاتــــه التي يبــــدو أنه 
مقتنــــع بها، قــــال الرئيس التركي في إشــــارة 
إلى معســــكرات حــــزب العمال الكردســــتاني 
الموجودة في الجبال ”نملك وثائق تؤّكد قيام 
القائمين على تلك المعسكرات بتعليم مبادئ 
الديانة الزرادشــــتية لعناصرهم، علينا إدراك 

ذلك بشكل جيد وشرحه إلخوتنا األكراد“.
جــــاء ذلك في كلمــــة ألقاها خالل مراســــم 
افتتــــاح مجموعة مــــن المشــــاريع التنموية، 

بوالية بطمان جنوبي شرق تركيا.
واالتهام بتعليم الزراديشــــتية داخل حزب 
العمال الكردستاني هي إحدى القفشات التي 

يخرج بها أردوغان بين الحين واآلخر.
لكنه يحمل دالالت أكبر تتعلق باالنتخابات 
أردوغــــان بتحييد  التشــــريعية التي يطمــــح 
األكــــراد عنهــــا، وتحويلهــــم إلــــى التصويت 

لصالح حزبه اإلسالمي المحافظ.
الســــالم  عمليــــة  أن  أردوغــــان  وأضــــاف 
الداخلــــي في تركيا تشــــمل جميع الشــــرائح 
االجتماعيــــة، وأن الســــاعين إلظهارهــــا على 

أنهــــا مقتصــــرة على األكراد هم فــــي الحقيقة 
غير مكترثين بالدفاع عن حقوق األكراد وحل 
مشــــكالتهم، وهدفهــــم يتمحور حــــول كيفية 
استغالل المشاكل لتحقيق مكاسب سياسية، 

وضمان استمرار مستقبلهم السياسي.
وقــــال الرئيس التركــــي ”ال يوجد أي فرق 
برأيي بيــــن العقلية التي فرضت المحظورات 
على األكراد في السابق، وبين من تقوم اليوم 

باستغاللهم“.
ويقــــول مراقبــــون إن فكــــرة التصالح مع 
األكراد التي يطلق عليهــــا داخل تركيا عملية 
السالم الداخلي، لم تعد تروق ألردوغان الذي 
يرغب فــــي اإلبقاء على حالة االســــتقطاب في 
المجتمــــع على أمل أن تضمــــن له هذه الحالة 

أغلبية كبيرة في البرلمان المقبل.
كمــــا أن التنصل مــــن المحادثات مع زعيم 
حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجالن قد 
يعيد الحزب مرة أخرى إلى العزلة التي قضى 
فيها عشــــرات الســــنين خالل القتال المسلح 

مــــع الدولة الذي راح ضحيته أكثر من 40 ألف 
شخص. وعلى ما يبدو فإن وتيرة فصل حزب 
العمال عــــن محيطه الكردي تــــزداد يوما بعد 

يوم في لهجة أردوغان تجاه الحزب.
وحرص في خطابه على التقليل من أهمية 
من أسماهم ”الجهات التي تسوق نفسها على 
أنها ممثلة لألكراد“، ودعاها إلى ”العمل على 
تقديم الخدمات البلدية في مناطقها وتنظيف 
شــــوارعها، عوًضــــا عــــن إطــــالق الخطابات 
الرّنانــــة“، مشــــيًرا أنــــه شــــخصًيا كان وراء 
النجاح في إســــقاط القيود التي ُفرضت خالل 
العهود السابقة، وأنه لهذا السبب يقول بعدم 

وجود قضية كردية في تركيا اليوم.
وعــــزل القضيــــة الكردية عــــن مضامينها 
التاريخية قد يتيح المجال أمام حزب العدالة 
والتنميــــة إلى اســــتمالة األكــــراد، الذين يزيد 

عددهم في تركيا عن 15 مليون شخص.
وإذا ما عــــاد األكراد إلــــى التصويت مرة 
أخــــرى للحزب اإلســــالمي الــــذي يحكم تركيا 

منذ عام 2002 فإنه ســــيكون من الســــهل على 
أردوغان التحكــــم بأكبر صالحيات في تاريخ 
رؤســــاء تركيا الحديثة على اإلطالق من خالل 
تغييــــر نظــــام الحكم إلى رئاســــي بعد أن ظل 
نظاما برلمانيا منــــذ انتهاء عصر االنقالبات 

العسكرية في البالد.
ولم يكتف أردوغان، الطامح إلى استعادة 
التقاليــــد العثمانية القديمة فــــي حكم البالد، 
بتقديــــم االنتقادات التي تحمــــل طابعا دينيا 
إلــــى حــــزب العمــــال الكرســــتاني فقــــط لكنه 
تطرق أيضا غلى حزب الشــــعوب الديمقراطي 
الــــذي نجح في اســــتقطاب أعــــداد كبيرة من 

المناصرين له من بين صفوف األكراد.
تصريحــــات  بشــــدة  أردوغــــان  وانتقــــد 
ســــابقة لزعيــــم الحــــزب المعــــارض صــــالح 
الديــــن دميرتاش، وأدان الوعــــود التي أطلقه 
والمتعلقة بإلغاء رئاســــة الشؤون الدينية في 
حالة نجاحه باالنتخابات ووصوله الســــلطة 

في تركيا.
وقال ”إن رئاســــة الشــــؤون الدينية التي 
يعتزمون إلغاءها من بين مؤسســــات الدولة، 
وهــــي التــــي أتمت إعداد نســــخة مــــن القرآن 
الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الكردية، بعد 

جهود متواصلة استمرت خمسة أعوام“.
وعادة مــــا يلجأ أردوغان إلى الدين عندما 
يشعر بأي أخطار سياسية قد تؤثر سلبا على 
طموحه المتزايد. وكان ديمرتاش قد صرح في 
وقت سابق إن نظام أردوغان يستخدم رئاسة 
الشؤون الدينية للتستر على ”أعماله القذرة“ 
من ســــرقات ورشوة وفســــاد داعيا إلى إلغاء 

هذه الهيئة الدينية.

السياسة اإليرانية تجاه العالم العربي: ميراث ثقيل وعداء متواصل

أعضاء حزب العمال الكردستاني باتوا زراديشتيني في عني أردوغان

األربعاء 2015/05/06 - السنة 37 العدد 129909

لم تعد خزعبالت الرئيس التركي مضحكة بالنسبة لألكراد

سعي إيراني متواصل لتوظيف القضية الفلسطينية لتوسيع دائرة األنصار واملعجبني 

[ تاريخ األحقاد اإليرانية ومرتكزاته المذهبية طويل ومازال قائما [ أيديولوجيا دينية تتغذى على التفاعالت الصراعية والخالفية

[ الرئيس التركي مستعد ألن يقول ويفعل أي شيء من أجل األغلبية في االنتخابات المقبلة

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

تتصـــل  االتهـــام  هـــذا  دالالت 

بطمـــوح أردوغـــان إلـــى تحويل 

األكـــراد للتصويت لصالح حزبه 

اإلسالمي املحافظ

◄

فرصـــة  شـــكل  العـــراق  غـــزو 

مشـــروع  إلحيـــاء  تاريخيـــة 

اإلمبراطوريـــة الساســـانية عبر 

دعم وتمكني املكون الشيعي

◄

◄ لجأ األفغان إلى قطر في محاولة 
للتوصل إلى اتفاق سالم يوقف موجة 
االقتتال الدائرة، خاصة بين الحكومة 
في كابول وجماعة طالبان المتحالفة 

مع تنظيم القاعدة.
ومنذ يومين قال مسؤول أفغاني 
إن وفدا أفغانيا يستعد للتوجه إلى 
قطر إلجراء ”مناقشات مفتوحة“ مع 

ممثلين من حركة طالبان خالل األيام 
القليلة المقبلة بهدف إنهاء الحرب 
الدائرة منذ وقت طويل في البالد.

وقد يمثل االجتماع المزمع -وهو 
جزء من مؤتمر إقليمي- خطوة كبيرة 

نحو بدء محادثات رسمية إلنهاء 
الحرب لكن لم يتضح اليوم إن كان 

زعيم طالبان الذي لم يشاهد علنا منذ 
سنوات قد وافق على االجتماع.

وأبلغ قائد الجيش الباكستاني 
الرئيس األفغاني أشرف عبدالغني في 
فبراير أن شخصيات بارزة في طالبان 
ال تمانع في إجراء محادثات مع كابول 
لكن حتى اآلن لم تظهر مؤشرات على 

حدوث تقدم.
ولم تحقق جهود سابقة أي تقدم 

لفتح قنوات اتصال -بما في ذلك 
فتح مكتب سياسي لطالبان في قطر 

في -2013 في إطار مبادرة ترعاها 
الواليات المتحدة للترويج للمحادثات.

وأبدت طالبان في اآلونة 
األخيرة رغبة أكبر في القتال وليس 
المحادثات. وفي األسبوع الماضي 

دخل مقاتلو الحركة مشارف عاصمة 
إقليم قندوز.

لكن قطر، التي تملك عالقات 
واسعة مع التنظيمات الجهادية 

والمتشددة في المنطقة، وعلى رأسها 
تنظيمي طالبان وجبهة النصرة 

ذراع القاعدة في سوريا، كانت دائما 
الورقة األخيرة التي تلجأ إليها هذه 

التنظيمات لرعاية مناقشات سالم آو 
لإلفراج عن رهائن.

ــــــزت العالقات العربية اإليرانية طيلة القرن العشــــــرين باحتكاكات وتوترات سياســــــية  متي
تداخل فيه العامل اجلغرافي والسياسي واملذهبي. ولعبت هذه العناصر دورا رئيسيا في 
تشكيل نظرة كل واحد منهما لآلخر، كما أنه ال ميكن فصل هذه العوامل في تبيان مالمح 

االتصال واالنفصال في التفاعل اإلقليمي اجلاري اليوم.

باختصار

{سفن حربية أميركية بدأت مراقبة سفن تحمل علما أميركيا 

فـــي مضيق هرمـــز االســـتراتيجي قرب إيـــران التي بـــدأت في 

مضايقة السفن األميركية هناك}.
 ستيفن وارن
املتحدث باسم البنتاغون

{املحجبـــات اكتســـنب حـــق الدخول فـــي البرملـــان التركـــي، في 

عهـــد حزب العدالـــة والتنمية، بعدما منعت الحكومات الســـابقة 

إعطاءهن هذا الحق}.
بولنت أرينج
نائب رئيس الوزراء التركي

{نيودلهـــي لم تتجاوب مع رغبتنا في التقـــارب. رغبتنا في عالقات 

جـــوار جيدة مـــع الهند لـــم تبادل باملثـــل  وكانـــت دعوتي لحفل 

تنصيب رئيس الوزراء الهندي استثنائية}.
نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني

صالح الدين ديمرتاش:

النظام يستخدم رئاسة 

الشؤون الدينية للتستر 

على {أعماله القذرة}



} نيويورك - عاد الحديث عن إمكانية حصول 
مصالحـــة بين تنظيمي داعـــش والقاعدة إلى 
الواجهة خالل الفترة الماضية. ويوضح معهد 
ستراتفور للدراســـات أن ذلك يعود إلى أربعة 
أســـباب. في البدايـــة هناك حقيقـــة واضحة 
تتمثل في خسارة داعش بعض األراضي التي 
كان يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا، 
إلى جانب خسارته الكبيرة بعضا من الرجال 
والعتـــاد والعائدات الماليـــة. هذا ما يعني أن 
التنظيـــم يعيـــش حالة من الهـــوان، وهو اآلن 
تحت ضغط هائل، وبدأ قادته يسعون لتوحيد 
قواهم مـــع تنظيم القاعدة. مـــن ناحية ثانية، 
خســـارة تنظيم القاعدة عددا مـــن الجماعات 
الفرعيـــة لصالح داعش، إلى جانب خســـارته 
األرض لفائـــدة داعـــش، إضافة إلـــى ذلك، في 
بعـــض األجزاء مـــن ســـوريا، مثـــل القلمون، 
يتعاون عدد من القادة المحليين لداعش بشكل 
مستمر مع قادة جبهة النصرة الوكيل المحلي 
لتنظيم القاعدة، لمحاربة قوات النظام وحزب 
اللـــه. وأخيرا، تطفـــو بعض الشـــائعات غير 
المؤكدة في الفضاء اإللكتروني تفيد بأن زعيم 
تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يسير نحو حل 
تنظيـــم القاعدة وإعطـــاء الجماعات اإلقليمية 

استقالليتها.
تســـاهم عديد العوامل المهمة في تواصل 
االنقســـام بين داعش والقاعدة، ولعل العامل 
األكثر ســـطحية من هذه العوامل هو الصدام 
بيـــن شـــخصيات التنظيميـــن. مـــن الواضح 
أن هنـــاك عداء شـــخصيا كبيرا بيـــن أبي بكر 
البغدادي الذي نصب نفســـه خليفة في الدولة 

اإلســـالمية، وزعيـــم تنظيـــم القاعـــدة أيمـــن 
الظواهـــري وزعيم جبهـــة النصرة أبي محمد 
الجوالني. وتجلت هذه العداوة الشخصية في 
الدعاية للدولة اإلســـالمية التي شنت هجمات 
شـــخصية ضـــد الظواهـــري والجوالني. على 
ســـبيل المثال، وصفـــت مجلة دابـــق التابعة 
لداعـــش الظواهري بأنه رجـــل متالعب وغير 
شـــريف. ووصـــف أتبـــاع داعـــش الظواهري 
بالمنحرف من خالل الحديـــث عن أنه ”تخلى 
الذي تركه أســـامة بن الدن  عن التراث النقي“ 
وحولته القاعدة إلى عقيدة خاطئة. من جانبه، 
وصـــف الظواهـــري مســـلحي داعـــش بأنهم 

”خوارج“، ومتمردون. 
وجـــدت هـــذه الخالفات منذ فتـــرة طويلة 
ألنـــه، على عكـــس تنظيم القاعدة فـــي جزيرة 
العـــرب، لم تأت القيـــادة الجهادية في العراق 
مـــن صلب تنظيـــم القاعدة. ففـــي الوقت الذي 
يـــرى فيـــه القـــادة الجهاديـــون فـــي العراق، 
بما في ذلـــك الزرقاوي، ضرورة اعتماد اســـم 
القاعـــدة كتنظيم شـــهير يســـاعد فـــي عملية 
التجنيـــد وجمـــع األموال، إال أنهـــم لم يتبنوا 
فلســـفة القاعدة ورؤيتهـــا بالكامل، وكثيرا ما 
تجاهلوا التوجيهات األساسية للتنظيم. وقبل 
انضمامها إلـــى تنظيم القاعدة، كانت لجماعة 

الزرقاوي هويتها الخاصة وفلســـفتها، والتي 
تأثرت إلى حّد كبير بنظريات الجهادي األردني 
أبي محمد المقدسي. في المقابل انضم العديد 
من العناصر الســـابقة في الجيش البعثي في 
العراق إلى داعش وأّثروا في فلسفة التنظيم.

 عندمـــا اندمـــج تنظيم الدولة اإلســـالمية 
مع القاعدة، حاول التســـتر بتنظيـــم القاعدة 
عند تأســـيس جماعة التوحيد والجهاد، ولكن 
المدارس المختلفة لم تتصالح أبدا بشكل تام 
في المســـألة األيديولوجية: حيـــث أن تنظيم 
داعش جذريـــا كان أكثر طائفيـــة من القاعدة. 
كما أنـــه يعد تنظيما إقليميا فـــي بدايته على 
خـــالف القاعـــدة التـــي تتحرك كتنظيـــم عابر 
للحـــدود. على الرغم مـــن أن  هدف داعش كان 
الوجـــود األميركي في العـــراق واألردن، إال أن 
عناصر التنظيم لم يحاولوا أبدا شن هجمات 

ضد الواليات المتحدة.
ترى القاعدة نفســـها في طليعة المنظمات 
التـــي تركز هجماتها علـــى الواليات المتحدة 
وحلفائهـــا في التحالـــف الصليبي إلضعافهم 
وإليقاظ الجماهيـــر، وتحريضهم على الثورة 
ضد حكامهم. كما ترى القاعدة نفسها تخوض 
معركـــة طويلـــة األمـــد ال تختلف عـــن مفهوم 
الماويين للحرب الطويلـــة. من ناحية أخرى، 

يعتبر داعش أكثر جرأة من القاعدة. فالتنظيم 
يركز علـــى الجهاد المحلي ويعتقـــد أنه قادر 
علـــى إقامـــة الخالفـــة المثالية علـــى منهاج 
النبوة. على الرغم من أن التنظيمين مختلفان، 
إال أنهمـــا يعتقدان أنهما منخرطان في معركة 
كونية بين الخير والشـــر الســـتبدال المجتمع 
الفاســـد بآخر مثالي، إال أن داعش يعتبر أكثر 
ترويعا وعنفا. ويعتقد عناصره أن أنشـــطتهم 
فـــي ســـوريا والعراق ســـوف تجعـــل جيوش 
األرض تعارضهم. وبعد تكبد خســـائر فادحة 
في البداية، سوف يعود النبي عيسى لقيادتهم 
فـــي المعركـــة النهائية في دابق في ســـوريا، 
حيـــث أن ”القـــوات الصليبية“ التـــي يقودها 
المسيح الدجال سوف تنهزم في النهاية. بعد 
االنتصار فـــي دابق، ســـيكونون قادرين على 

توسيع دولتهم اإلسالمية لغزو األرض.

االختالفات القائمـــة بين التنظيمين يمكن 
تجاوزها بســـهولة إذا كانـــت ناتجة عن عداء 
شخصي، خاصة إذا تم قتل إحدى الشخصيات 
مصـــدر الخـــالف. رغـــم أن جبهـــة النصـــرة 
وداعـــش لم يواجها بعضهما في ســـوريا ولم 
يتقاتـــل وكالء التنظيميـــن فـــي أي مكان، فإن 
األيديولوجيات المتصارعة للتنظيمين تجعل 
مـــن الصعب التصالـــح بينهمـــا. خاصة وأن 
الخالف بينهمـــا قد طفا على الســـطح، حيث 
ســـيكون من الصعب على القادة التصالح مع 
أشخاص وصفوهم في السابق بأنهم خوارج.
المســـألة األيديولوجية مهمـــة للجانبين. 
ففي الواقع، عناصر التنظيمين على استعداد 
للموت من أجـــل معتقداتهم. وفي الوقت الذي 
يدعـــي البعـــض بســـخرية اســـتخدام القادة 
الجهادييـــن للدين للتالعب باآلخرين، تشـــير 
ومعتقداتهـــم المتطرفة إلى صدقهم.  أفعالهم 
ألن كال الفريقيـــن يدعـــي ملكيته لفهم حصري 
للتفســـير الصحيـــح لإلســـالم في مـــا يتعلق 
بمســـألة الجهـــاد. ومن غير المرجـــح أن تقع 
عمليـــة الدمج. باإلضافة إلـــى ذلك، بعد إعالن 
نفسه ممثال عالميا لجميع المسلمين، من غير 
المحتمل أن يســـمح تنظيم داعش لنفسه بأن 

يكون تابعا ألحد التنظيمات األخرى.

إدريس الكنبوري

} لعبت الحركات اإلسالمية في العالم العربي 
دورا رئيســـيا في الترويـــج للنموذج اإليراني 
منذ قيام الثورة الشيعية الخمينية عام 1979؛ 
فقد رأت هذه الجماعات فـــي الثورة اإليرانية 
نموذجـــا قابال للتقليد، كمـــا أعطتها البرهان 
السياسي على أن وصول الحركات اإلسالمية 
إلى الحكم فـــي الدول العربيـــة أصبح ممكنا 

بدرجة كبيرة.
بالرغم من أن العالقات بين جماعة اإلخوان 
المســـلمين في مصر وبين الخميني والتشيع 
السياسي تعود إلى عقود خلت، كما كشف ذلك 
ثروت الخرباوي، القيادي اإلخواني المنشق، 
من خـــالل وثيقة تؤكد قيـــام الخميني بزيارة 
للمقـــر العام لإلخوان المســـلمين في القاهرة 
عـــام 1938، إال أن الحديث عن“نموذج إيراني“ 
في الثورة بالنســـبة إلى الجماعات اإلسالمية 
لـــم يظهر إال بعد إنجـــاز الخميني لثورته، في 

نهاية السبعينات من القرن الماضي.
لقد شـــكلت الثورة اإليرانيـــة مصدر إلهام 
للعديد من زعماء الحركات اإلسالمية العربية، 
الذيـــن رأوا فيهـــا انتصارا للنمـــوذج الديني 
في الســـلطة، وتأكيـــدا على قـــدرة الدين على 
الحشد الجماهيري في العالم العربي، خاصة 
وأن تلـــك الثـــورة الشـــيعية حصلـــت في ظل 
االستقطاب الدولي بين المعسكرين الليبرالي 
واالشتراكي، حيث أن اإلسالميين شعروا بأن 
اإلسالم يمكن أن يشكل قطبا ثالثا في التزاحم 

الدولي.
والمفارقة الرئيسية التي تسترعي انتباه 
المحلل هي أن الحركات اإلســـالمية في العالم 

العربي ساهمت بقدر وافر في الترويج للتشيع 
السياســـي عربيا، من خـــالل الترويج للثورة 
اإليرانية بوصفها حالة نموذجية في التاريخ 
اإلسالمي الحديث، من منطلق عقائدي، إضافة 
إلى تســـويق صـــورة الخميني كشـــخص ذي 

كاريزما دينية وسياسية خاصة.
لكـــن النقطـــة الجوهرية أن اإلســـالميين 
العرب، في احتفائهم الكبير بالثورة اإليرانية، 
لـــم يعيـــروا أّي اهتمام إلـــى البعـــد العقدي 
الشـــيعي في تلك الثورة. فقد غّلبوا الجوانب 
والثـــورة  بالتغييـــر  المرتبطـــة  السياســـية، 
واإلصـــالح، على البعـــد العقائـــدي المرتبط 
بالفكر الشـــيعي الذي يضع تلك الثورة ضمن 
المنظومة العقائدية الشيعية، التي تتحدث عن 
عودة اإلمام المهدي ووالية الفقيه واستئناف 
أهل البيت لســـلطة سياســـية اغتصبت منهم، 
منذ فجر التاريخ اإلسالمي؛ وهكذا تم، بطريقة 
غير مباشـــرة، الترويج للمذهب الشـــيعي من 

مدخل سياسي.
وصـــل الحمـــاس ببعض رمـــوز الحركات 
اإلســـالمية في مســـتهل الثمانينات من القرن 
الماضـــي إلـــى الرفـــع مـــن مكانـــة الخميني 
كمرجعية دينية لمختلف الحركات اإلســـالمية 
فـــي العالم العربـــي، وقد فعلوا ذلـــك من دون 

اســـتحضار المعادلة الســـنية ـ الشـــيعية في 
الصراع السياســـي، والخالف العقدي. فراشد 
الغنوشـــي مثال، وقد كان وقتها زعيما لحركة 
”االتجاه اإلســـالمي“ التونســـية قبل أن تغير 
اســـمها الحقـــا إلى“حركـــة النهضـــة“، كتب 
في عـــام 1981 مقـــاال يعتبر فيـــه أن الخميني 
واحد من المجددين فـــي الدين، الذين ينطبق 
عليهم حديث الرســـول عليه الصالة والسالم 
الشـــهير حول التجديد الدينـــي على رأس كل 
مئة عام، ووضع الزعيم الشيعي اإليراني إلى 
جانب حســـن البنا، مؤســـس جماعة اإلخوان 
وملهمْيـــن  كقائدْيـــن  المصريـــة،  المســـلمين 
للحـــركات اإلســـالمية فـــي العالـــم العربـــي 

واإلسالمي.
وفـــي ســـوريا كتب ســـعيد حـــوى، زعيم 
جماعة اإلخوان المســـلمين الســـورية، كتّيبا 
صغيـــرا احتفى فيـــه، أّيما احتفـــاء، بالثورة 
اإليرانية، واعتبرها بمثابة ســـبق في التاريخ 

اإلســـالمي الحديث، توصل إلى إنشـــاء دولة 
علـــى أســـاس دينـــي. أما فـــي المغـــرب، فقد 
كتب الشـــيخ عبدالســـالم ياســـين، مؤســـس 
جماعة العدل واإلحســـان ومرشـــدها، يمتدح 
الثـــورة اإليرانية ويعتبرهـــا نجاحا للحركات 
اإلســـالمية قاطبة، بل إنه استرشد بالنموذج 
الخميني في صياغة بعض أدبياته السياسية؛ 
بيد أنه في الســـنوات األخيـــرة من عمره عاد 
وانتقد النموذج اإليراني في الحكم، المستند 
على مرجعية سياســـية شيعية متعصبة ألهل 

البيت.
ويمكن القول إن عبدالسالم ياسين كان من 
بين القالئل الذين تجرأوا على انتقاد الفلسفة 
السياســـية فـــي الحكم لـــدى الشـــيعة اإلثني 
عشـــرية؛ فقـــد رأى أن منصـــب الولـــي الفقيه 
مناقض للشـــورى والديمقراطيـــة، واعتبر أن 
النموذج السياسي اإليراني يتعارض كليا مع 

النموذج اإلسالمي في سياسة الدولة.
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

عقبات األيديولوجيا أمام توحد قاعدة الظواهري ودولة البغدادي 

اإلسالميون العرب والنموذج اإليراني

يخشى كثر من أن توحيد قوات اجلماعات 
اجلهادية في الشرق األوسط من شأنه أن 
يشكل خطرا كبيرا على بقية العالم، ونظرا 
ــــــد من العوامل، يبدو أن كال من  إلى العدي
تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة لن 
تقبل مبثل هذا االندماج جراء االختالفات 
ــــــه إلى مفهوم  ــــــة لكل تنظيم ونظرت املرجعي
ــــــي والعاملي، إضافة  اجلهــــــاد ما بني احملل

إلى تباين الغايات واألهداف.

انبهار اإلســــــالميني العرب بالّنموذج اإليراني جعلهم يرّوجون للمذهب الشــــــيعي من باب 
السياسة من خالل تناسي اجلانب العقدي للتشيع السياسي.

فجعلوا اخلميني مرجعية دينية لهم، ودون وعي منهم غابت معادلة السنة والشيعة املميزة 
ــــــني املذهبني غاص  للصــــــراع السياســــــي واخلالف العقدي فــــــي أدبياتهم. فاخلالف ما ب
فــــــي أعماق االنبهار بنمــــــوذج الولّي الفقيه، وهذا ما عبر عنه أصحاب حركات اإلســــــالم 
السياسي السني وحركتهم التي ولدوا من رحمها أال وهي حركة اإلخوان املسلمني حيث 

أن العالقة ممتدة ما بني اخلميني والبّنا إلى ثالثينات القرن العشرين.

تقاطع األهداف رغم اختالف املرجعيات ال يمهد الطريق لالندماج واالتحاد بني القاعدة وداعش

[ داعش لن يقبل أن يكون تابعا ألحد التنظيمات األخرى [ تباين المرجعيات بين التنظيمين يجعل اندماجهما مستحيال

◄ اتهمت كينيا أربعة أشخاص 
بتجنيد شبان لالنضمام إلى حركة 

الشباب الصومالية اإلسالمية 
المتشددة التي تنفذ هجمات بين 
الحين واآلخر في الدولة الواقعة 

شرق أفريقيا.

◄ قال مصدر بالحكومة األميركية 
إن السلطات تحقق في احتمال 

وجود صلة بين المسلحين اللذين 
قتلتهما الشرطة بالرصاص خالل 

تجمع مناهض للمسلمين قرب 
داالس وبين منظمات إرهابية 

دولية.

◄ أطلق 4 شباب بلجيكيين 
مبادرة من أجل الوصول إلى 
”إسالم بلجيكي“ في مواجهة 

والذي  تصاعد ”اإلسالم  المتشدد“ 
جعل من بلجيكا ضمن أوائل الدول 
األوروبية المصدرة للمتشددين إلى 

سوريا والعراق.

◄ أمرت الحكومة الصومالية 
الصحفيين بأن يستخدموا من اآلن 

فصاعدا تسمية ”المجموعة التي 
تقتل الشعب الصومالي“ عندما 
يتحدثون عن حركة الشباب، أو 
”أوغوس“ وهي اختصار لهذه 

التسمية باللغة المحلية.

◄ أفادت مجموعة سايت التي 
تتابع أنشطة المنظمات الجهادية 

على اإلنترنت بأن زعيم تنظيم 
القاعدة في شبه القارة الهندية 

أعلن المسؤولية عن مقتل مواطن 
أميركي في بنغالدش في فبراير 

الماضي ومقتل غيره من ”الكفار“، 
حسب تعبيره في المنطقة.

العربيـــة  اإلســـالمية  الحـــركات 
ســـاهمت فـــي الترويـــج للتشـــيع 
السياســـي، مـــن خـــالل الترويـــج 

للثورة اإليرانية

◄

عديد العوامل تساهم في االنقسام 
بـــني داعـــش والقاعـــدة، والعامل 
األكثر ســـطحية هو الصـــدام بني 

شخصيات التنظيمني

◄

تنظيم داعـــش أكثر طائفية من 
القاعدة، كما عد تنظيما إقليميا 
على خالف القاعـــدة التي تتحرك 

كتنظيم عابر للحدود

◄

باختصار

«نحـــن ندعو إلى محاربة كبـــرى املنظمات اإلرهابيـــة الدولية، فاملكان 
الوحيد للقاعدة وحركة الشـــباب اإلســـالمية وبوكو حـــرام وداعش هو 

املاضي. هي ال تنتمي إلى املستقبل».
جون كيري
وزير اخلارجية األميركي

«ما تواجهه منطقة الشـــرق األوســـط من تحديـــات ومخاطر ناتجة عن 
استشراء التنظيمات اإلرهابية في املنطقة وما تشكله ظاهرة اإلرهاب 

من تهديد يتطلب تضافر جهود املجتمع الدولي للقضاء عليها».
سامح شكري
وزير اخلارجية املصري

«االســـتراتيجية األردنيـــة في مواجهة اإلرهاب تقوم على أســـس الحوار 
واإلقنـــاع ومحاربة الفكر الظالمي بالحجة الســـليمة والفكـــر التنويري، 

ومحاربة التنظيمات املتطرفة بشتى الوسائل والسبل». 
حسني هزاع املجالي
وزير الداخلية األردني

اإلسالم السياسي السني روج للتمذهب الطائفي اإليراني



زكي الصدير

} يأتـــي هـــذا التدشـــين تأكيـــدا مـــن اللجنة 
المنظمـــة علـــى أن الســـرد جـــزء ال يتجزأ من 
المشهد الثقافي، ســـواء في المنطقة الشرقية 

أم في الوطن الكبير.
 وإنهـــا تتطلع إلى تقديم مـــا يمثل إضافة 
نوعية وإسهاما مثريا للحركة األدبية والثقافية 

في المملكة. وحســـب ما أفاد بـــه الخالدي في 
بيان التدشين الذي قرئ في األمسية االفتتاحية 
بصالـــة الفنان عبدالله الشـــيخ بالجمعية فإن 
إذ تعلن  اللجنة المشـــرفة على ”بيت الســـرد“ 
عن هذا التدشـــين فهي تدعو جميع المهتمين 
إلى اإلســـهام في دعم هذا المشـــروع الثقافي 
الجديد، وتؤكد أن ”بيت الســـرد“ وإن اختصت 
فعالياتـــه بفنون الســـرد، إال انـــه بيت لجميع 

المثقفين على اختالف اهتماماتهم وميوله من 
سعوديين وعرب. وحسب البيان فإنه ستنقسم 
فعاليـــات ”بيت الســـرد“ إلى عناويـــن منبرية 
شـــهرية ثابتة تفصل بينها الورش اإلبداعية، 
وسيقدم سلســـلة من األماسي، وسيستضيف 
في كل أمســـية ناقدا ليقدم قـــراءة لكتاب، كما 
سيخصص جزءا من فعالياته الستضافة كتاب 
القصة القصيرة لقراءة عدد من قصصهم ضمن 
فعاليات متنوعة تســـلط الضـــوء على تجليات 
السرد وتوظيفاته في الفنون األخرى كالمسرح 

والسينما والفلم القصير والتشكيل.
كما يعتزم بيت الســـرد أن يستضيف أحد 
المبدعين السرديين للحوار مع محاور يراعي 
في اختياره أن يكون متابعا وقارئا لكل أو جل 

المؤلفات الســـردية للمبدع الضيف. وســـيقدم 
البيـــت أحد المبدعين الســـرديين للحديث عن 
تجربته اإلبداعية يرافقه ناقد في قراءة مسحية 
لمنجزه السردي. كما ينوي البيت تنظيم ورش 
للكتابة اإلبداعية الســـردية، وجلسات القراءة 
والنقاش الجماعية لنصوص ومؤلفات سردية، 
أو نقدية أو تنظيرية يمتد اهتمامها إلى قراءة 
المحـــاوالت فـــي الكتابـــة الســـردية للمواهب 

الشابة.
يعمـــل بيـــت الســـرد حاليـــا علـــى تنظيم 
أمسيتين سرديتين خالل شهري مايو ويونيو 
القادميـــن، حيث سيســـتضيف الناقد حســـن 
النعمـــي مقدما ورقـــة بعنـــوان ”أيديولوجيا 

الخطاب بين الرواية والسينما“. 
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ثقافة

شهرزاد تعيد 

سرد حكاياتها

لوحة {امرأة لديها شبكة صيد السمك}، للفنان اإلسباني العاملي بابلو بيكاسو، معروضة في دار كريستي بلندن 

} القاهرة -  عن دار ”رؤية للنشـــر والتوزيع� 
بمصر، أصـــدر الباحث المغربـــي محمد تنفو 
قالت شـــهرزاد: البنيات  كتابا نقديا بعنوان “ 

الحكائية في مئة ليلة وليلة“.
يحـــاول الباحـــث تجنيـــس متـــن حكائي 
مجهـــول المؤلـــف، من خـــالل رصـــد مكوناته 
والعالقات التي تقيمها فيما بينها، واالهتمام 
الحكائـــي،  المحتـــوى  أو  القصـــة  بتحليـــل 
ومعالجة بنياته وخصائصه وأبعاده الداللية.

وقـــد جاء على ظهر غـــالف الكتاب المقطع 
اآلتي ”مادام ديدني هو الحكائية، فقد اعتمدت 
علـــى النظرية الســـيميوطيقية التـــي حاولت 
أن ترســـم لنفســـها خطـــا علميا فـــي التعامل 
مع المتـــون الحكائيـــة، وأن تؤكـــد على مدى 
فعاليتهـــا اإلجرائيـــة فـــي قراءة متن ســـردي 
كالســـي وتحليله. وقـــد تبيـــن بالملموس أن 
االشتغال بمتون قديمة يسهم في الحفاظ على 
خصوبة المنهـــج وتطويره. وقد تولدت عملية 
اعتمـــاد منهـــج حديث في قراءة متن كالســـي 
من خالل إمعان النظر في الدراســـات الغربية 
التي انطلقت من متون كالســـية لوضع أسس 
مناهجهـــا ونظرياتهـــا الحديثـــة. ويهمنا في 
هذا الســـياق الدراســـات التـــي حبرها بروب 

والشكالنيون الروس وستروس وغريماس“.
ومن أعمال تنفو نذكر ”كيف تســـلل وحيد 
القرن؟!“ و“درس سيبويه“ و“النص العجائبي: 
مئة ليلة وليلة أنموذجا“ و“حماقات السلمون: 
و“القصة  الجنـــون“  ولـــواء  كتابـــة العصيان 

القصيرة المغربية“. 

رعـــت وزيرة الثقافة األردنية النا مامكغ في مدينة الحســـني للشـــباب 

حفل إطالق جمعية رابطة األكاديميات األردنيات بحضور عدد كبير 

من األكاديميني في الجامعات األردنية. 

 عـــن الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة، وضمـــن سلســـلة {مختارات}، 

صدرت مجموعـــة قصصية بعنوان {قرط فضي صغيـــر} للكاتب جار 

النبي الحلو، املجموعة من القطع املتوسط.

أصـــدرت مجموعة النيل العربية للطبع والنشـــر الطبعة العربية لكتاب 

{الغـــذاء والصحة فـــي مرحلة الطفولـــة املبكرة} للكاتبـــة ديبورا آلبون 

وبيني ماك هيزجي، وترجمة عائشة حمدي.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظم نادي المدينة المنورة األدبي، 
ندوة تضمنت قراءة ألعمال األديب 

المصري الراحل محمود محمد شاكر، 
بمناسبة صدور ديوانه ”الحجازيات“. 

◄ صدر عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة، ضمن سلسلة الثقافة العلمية، 

كتاب بعنوان ”الكيمياء في حياتنا“، 
للكاتب خالد مفتاح. 

◄ يعرض الفنان األسباني 
سلفادور سانشيث غوميث أعماله 
الفوتوغرافية حول روعة المناظر 

الطبيعية في المغرب وجوانب 
المعيش اليومي بالمملكة ما بين 6 
و22 مايو الجاري في أوريا (المرية 

جنوب إسبانيا). 

◄ افتتحت بلدية البيرة، الفلسطينية، 
معرض ”الكتاب الشعبي األول“، 

برعاية وزارة الثقافة، وحضور عدد 
من المهتمين بالشأن الثقافي. 

◄ سيشهد المهرجان الوطني 
الجزائري للمسرح الجامعي، في 
دورته الـ11،  المزمع تنظيمها من 

13 إلى 21 مايو الجاري بقسنطينة 
مشاركة 14 دولة عربية، باإلضافة إلى 

الجزائر. 

◄ عن دار بلو مزبري/ مؤسسة 
قطر للنشر، صدرت الترجمة العربية  

لكتاب ”اإلسالم والحرية“، للمفكر 
والباحث طارق رمضان، ترجمة 

أسامة الغزولي.

◄ نظم ملتقى إربد الثقافي، في 
األردن، ندوة ثقافية بعنوان ”مقاربات 
إيجابية في العالقات األسرية“، ضمن 

أنشطة وبرامج الملتقى األسبوعية.

◄ صدر حديًثا عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، ضمن مشروع مكتبة 

األسرة سلسلة "الثقافة العلمية" كتاب 
بعنوان "100 سؤال عن الكبد" للدكتور 

جمال شيحة.

باختصار

حامد العظم

} صـــدر هذا العام للكاتب الســـوري الشـــاب 
مضـــر الحجي نص مســـرحي بعنوان ”عندما 
تبكـــي فرح“، النـــص صادر عـــن دار الفارابي 
في بيروت، بإشـــراف ماري إلياس التي كانت 

متابعة لعملية الكتابة وتكوين النص.
منذ العنـــوان نرى إرهاصـــا للحدث الذي 
تدور حوله المســـرحية وهو فعل البكاء الذي 
تقـــوم به فرح، التي تحضر في العنوان وكذلك 
شـــخصية في النـــص، إضافة إلـــى أن لوحة 
الغـــالف تشـــير إليهـــا بوصفها مـــن تصميم 
”الفنانـــة فـــرح“، المســـرحية مقســـمة إلى 11 
مشـــهدا، دون التقسيم إلى فصول، وكل مشهد 
من هـــذه المشـــاهد يحكي جزءا مـــن القصة، 
ويتخلله الصمت بصورة أقرب إلى التي نراها 

في نصوص هارولد بينتر.
المســـرحية تضم خمس شخصيات، دنيا 
صديقة فرح التـــي تتعرف عليها هذه األخيرة 
مصادفة فـــي المظاهرة وتختبـــئ في منزلها، 
أحمد حبيب فرح الذي يريد الذهاب إلى األردن، 
باإلضافة إلى األب ”والد فرح“ والضابط الذي 
يحقق مع فرح ويســـاعد والدها على تهريبها، 
نالحظ أن األب والضابط يبقيان دون أســـماء، 

وكأنهما اختزال لجيل أو فئة.
ونالحـــظ أن ما يميـــز كل شـــخصية عند 
التعريـــف بها في البداية هـــو العمر، بوصفه 
العالمـــة األولى التـــي تدل على الشـــخصية، 

وكأننـــا أمام صـــراع أجيـــال واختالفات أدت 
الثورة في سوريا إلى إبرازها وجعلها محركا 
لألحـــداث، بالرغم من أننا نكتشـــف معلومات 
دقيقة وحميمّية عن دنيـــا وفرح أثناء الحوار 
فـــي المســـرحية، إال أن اســـم األب والضابط 
يبقيان مجهوليـــن، بوصفهما غير فاعلين في 
الثـــورة، وكأن كل من يشـــارك في فعل التغيير 
يستحق أن نعرف اسمه، أما المحايدون ومن 

ال ينتمون إلى الحراك فأسماؤهم غير مهّمة.

الصدمة األولى

تبدأ المســـرحّية بلقاء مفاجئ بين كل من 
دنيـــا وفرح في منزل دنيا حيث كانتا هاربتين 
من قـــوات األمن إثر مشـــاركتهما في مظاهرة 
بدمشق لتنشأ بينهما صداقة غريبة، وتتحدث 
كل منهما عن أحالمها وتاريخها الشـــخصي، 
وتشـــرح لها فرح قصتها مع أحمد الذي يريد 
الفـــرار إلى األردن ونيتهـــا اللحاق به، تتتالى 
بعدهـــا أحداث المســـرحية حيـــث تهرب فرح 
للمـــرة األولى إلـــى األردن دون علم أبيها، لكن 
يلقـــى القبـــض عليها من قبل حـــرس الحدود 
وتخضـــع للتحقيـــق مـــن قبل الضابـــط الذي 

يصفعها فتبكي ألول مرة في المسرحية.
تهرب بعدهـــا فرح إلـــى األردن مرة ثانية 
بمســـاعدة أبيها والضابط ذاتـــه، ذلك بعد أن 
تخبـــر دنيا والد فـــرح أن ابنته مطلوبة لألمن 
في سوريا، هناك في األردن تعيش مع حبيبها 
أحمـــد حيـــث تنشـــأ بينهما خالفات بســـبب 
عالقتـــه بأهله والقيود التـــي يفرضها عليها، 
وتبـــرز مشـــكلة االختالفات الطائفيـــة بينهما 

والتي تمنعهما من الزواج.
أحمـــد يرحل لزيارة أهلـــه في حلب ويترك 
فـــرح فـــي األردن، حيـــث تقوم بزيـــارة إحدى 
القالع التي زارتها أمها المتوفّية وأبوها عند 

زواجهما، هناك تحاول التواصل مع دنيا عبر 
تســـجيل صوتي، لكن دنيا ال تـــرد، فتترك لها 
فـــرح عددا من التســـجيالت تعدها فيها بأنها 
ســـتعود إلى النحت، إذ أن فرح فنانة درســـت 
النحت، وقد اشـــترطت عليها دنيا العودة إلى 
النحت كي تتواصل معها عبر السكايب، إال أن 
دنيا لم ترّد، حينها ســـاورت فرح الشكوك بأن 

دنيا اعتقلت من قبل األمن.
تدور أحداث المسرحية في مدينتي دمشق 
وعّمان، ويشير النص دون التصريح بوضوح 
إلى مرور مـــدة زمنية ال يمكـــن تحديدها بين 
المشـــاهد، فأحيانـــا تبـــدو قصيـــرة وأحيانا 
طويلة، إال أّننا نالحظ أن المشاهد دائما تمهد 
لفعل ما، كل مشهد يشير إلى حدث يساهم في 
ســـير الحبكة، دون مجانية األفعال أو الثرثرة 

فـــي الحـــوار، بحيث بـــدا مضبوطـــا، تتخلله 
فترات الصمت التي تلعب دورا في الكشف عن 
بواطن الشـــخصيات وما يجول في دواخلها، 
بحيـــث يترك الموضوع إلى القارئ لملء نقاط 

الالحسم التي يطرحها الصمت.

عمق الثورة

االجتماعيـــة  التغيـــرات  النـــص  يكّثـــف 
والسياسية التي تمر بها البالد، لتبدو الحرّية 
التي تدعـــو إليها الثورة في ســـوريا بأنها ال 
تقتصر فقط على تغيير النظام السياســـي، بل 
أيضا التحرر من القيود االجتماعية واألبوية، 
ففـــرح تريـــد التحرر مـــن كل شـــيء يقف في 
وجه رغباتهـــا، ويبدو فعل البـــكاء واالمتناع 

عنه الذي تشـــير إليه فرح معـــادال للقمع، فكل 
مواجهة مع من يقف في وجه حرية فرح تؤدي 
بها إلى البكاء، وكأنـــه انعتاق وتحرر، وبوح 

بما يجول داخل النفس.
 ففرح تبكي حين يصفعها الضابط، وتبكي 
بســـبب موقف أحمـــد حين تشـــك أنها حبلى 
منـــه، وكأن البكاء الذي يشـــير إليـــه العنوان 
هـــو انفالت من القيـــود، ودعوة إلـــى التحرر 
من أي ســـلطة تحاول الوقوف فـــي وجه فرح 
التي تعادل الشباب السوري الذي خرج هاتفا 
للحرية، لكنه صدم بصراعات أعمق ال تقتصر 
على النظـــام السياســـي، بل تدخـــل في بنية 
المجتمـــع وعالقاتـــه وخصوصـــا العالقة مع 
اآلباء، مع الجيل الذي ال يزال يرى الحراك في 

سوريا فعال طائشا لن يؤدي إال إلى الهالك.

دنيا وفرح شخصيتان مسرحيتان ونص مسرحه عمان ودمشق

مازالت الكتابة املسرحية في سوريا خجولة، فالتغيرات التي متر بها سوريا جعلت الكتابة 
تواجه صعوبات مختلفة على صعيد التقنية واملضمون، فنشأت ورشات العمل التي تهدف 
إلى إنتاج نصوص مســــــرحية مضبوطة ضمن معايير أكادميّية ســــــواء داخل ســــــوريا أو 

خارجها، في محاولة اللتقاط ما هو جوهري في التغيير الذي تشهده سوريا.

كل مواجهة مع من يقف في وجه 

حرية فـــرح تؤدي بها إلـــى البكاء 

وكأنـــه انعتـــاق وتحرر وبـــوح بما 

يجول داخل النفس

 ◄

[ {عندما تبكي فرح} يصور مشاركة المرأة في الثورة السورية  [ الحجي يرصد التحوالت التي أصابت الشباب وعالقات األجيال المختلفة

مضر الحجي: البكاء الذي يشير إليه العنوان هو انفالت من القيود ودعوة إلى التحرر

بعد تأسيســــــها لـ“بيت الشــــــعر“ بداية العام احلالي، دّشنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام 
مساء 30 أبريل املاضي، أولى فعاليات ”بيت السرد“ حتت إشراف الناقد السعودي مبارك 
ــــــة الناقد محمد احلرز مقدما ورقة  اخلالدي. والتي اســــــتضافت في أولى فعالياتها املنبري

للسعودي عبدالله الوصالي. حول رواية ”أقدار البلدة الطيبة“ 

تدشين بيت السرد في الدمام
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ثقافة
 ،

ُ
صدرت عن منشـــورات الجمل طبعة جديـــدة من رواية {إنه يحلم

أو يلعـــب، أو يموت} للكاتـــب العراقي الفائز بجائزة البوكر ســـنة 

٢٠١٤ أحمد سعداوي.

 صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن سلســـلة كتابات 

نقدية، كتاب بعنوان {تجليات سرد الحياة: قراءة في أدب نجيب 

محفوظ}، للناقد والروائي محمد عطية محمود.

صـــدر حديثا عن معهد املخطوطات العربية بالتعاون مع وزارة 

األوقـــاف الكويتية {الوعي اإلســـالمي}، كتاب بعنوان {أســـرار 

العربية} ألبي البركات األنباري.

عبدالله مكسور

} يضع الكاتب الفلســـطيني زياد جيوســـي 
بيـــن يـــدي القـــارئ نصوصـــا تشـــبه البوح 
والوجدانيات وال تقترب من الرواية أو القصة 
كبنيـــة أدبية، وهو هنا يعتـــرف أّن ذلك النوع 
من األدب لم يكـــن خيارا ذاتيا، بل أتى نتيجة 
ظروف انشـــغاله بالعمل ضمن كوادر منّظمة 
التحرير الفلسطينية وسفره المعتاد الطويل 
ومالحقاته األمنية سواء في فلسطين المحتلة 

أو في العواصم العربية.

بني السياسة واألدب

زيـــاد جيوســـي كاتب فلســـطيني ولد عام 
1955 فـــي مدينة الزرقـــاء األردنية بينما تعود 
أصولـــه إلى بلـــدة جّيوس في قضـــاء قلقيلية 
بالضفة الغربيـــة الفلســـطينية، تنّقل ضيفنا 
فـــي العديـــد مـــن البلـــدان العربيـــة وأنهـــى 
دراســـته في الجغرافيـــا بجامعة بغـــداد عام 
1976، وخـــاض العديد من التجارب االعتقالية 
وقضى بعض الســـنوات متخّفيا عن سلطات 
االحتالل وأجهزة المخابـــرات العربية، صدر 
فـــي عّمان عام 2009،  له كتاب ”فضاءات قزح“ 
حيـــث يعتبـــره الكثيـــر مـــن النّقـــاد مرجعية 
في الفّن والســـينما والمســـرح الفلســـطينّي، 
الذي يتضّمن  ليتبعه بكتاب ”أطياف متمردة“ 
وجدانيات تلّخص رحلة المعاناة الفلسطينية 
في الشتات والوطن الواقع تحت االحتالل من 
خـــالل نصـــوص تقترب في لغتها من الشـــعر 

وتختلف عنه في البناء.

من رواد املجتمع

يعترف زياد بداية أّن العمل السياســـي لم 
يتـــرك أثرا على مســـاره األدبـــي إال من زاوية 
قدرتـــه على الوصول إلـــى الوطن المحتل، لذا 
كان الوطـــن جزءا ال يتجـــزأ من أي نص أدبي 
كتبـــه، ليعترف بكثيـــر من األســـى بعد عقود 
طويلـــة مّرت علـــى الحادثة بأّن قـــرارا حزبّيا 
كان ســـببا في إعدام الكثير من األعمال الفنّية 
األدبية منها أو التشكيلية، وذلك لعدم اتفاقها 
مع مصلحة الفصيل السياســـي، زياد يتحّدث 

بمرارة عـــن تلك الفترة التـــي كان فيها ضمن 
العمل النضالي بين عامي 1968 و1994.

ضيفنـــا ال يؤمـــن بنظريـــة األدب من أجل 
األدب، وأن الفن مـــن أجل الفن، فالكاتب عنده 

صاحب رســـالة مقدســـة من أجل خدمة 
شـــعبه ووطنـــه وقناعاتـــه، لـــذا يراه 
رائـــدا مـــن رّواد مجتمعـــه متماهيـــا 
مـــع دوره وإبداعـــه دون النظـــر إلى 
هوّيتـــه الوطنّيـــة، فـــاألدب كما يراه 
ضيفنا يســـتطيع أن يقول ما فشلت 
فيه السياســـة فلســـطينيا فالكّتاب 
دورا  لعبوا  الفلسطينيون  واألدباء 
كبيرا في التعريف بالقضّية، بينما 
علـــى الطرف اآلخر فشـــلت األطر 
السياســـية؛ فـــدور األديب أقوى 
عند جيوسي من دور السياسي.

عندمـــا نقـــرأ األطيـــاف المتمـــّردة لزياد 
جيوســـي تتشـــّكل صـــورة اللهـــاث بحثا عن 
الوطـــن والحـــب على حـــّد ســـواء، وعن هذه 
الصـــورة يعترف زيـــاد أّن كتاباته قائمة على 
مثلث متســـاوي األضالع يتـــوّزع بين الوطن 
والجمـــال والحـــب، والعالقـــة بيـــن الوطـــن 
واألزهار والحـــب عالقة متكاملـــة عنده، فمن 
ال يعـــرف الجمـــال وعبق الـــورود ال يمكن أن 
يعـــرف الحب، والحب كما يراه ضيفنا شـــكل 
من أشـــكال وطقوس العبادة وأســـمى صوره 

حب الوطن.
حضـــور رام اللـــه وعّمـــان فـــي نصوص 
جيوســـي واضـــح لـــكّل مـــن يتابعـــه، حيث 
يعتـــرف أن رام الله التي ســـكنها بعد عودته 

األخيرة عام 1997، وبقـــي فيها مطاردا، كانت 
له كحورّية جميلة بوصفها مالذا للعاشـــقين 
يحملهـــا معه في حقيبته الصغيرة ويعبر بها 
مطارات العالم لتكون أيقونة الجمال والروح 

والمكان األمثل عنده.
زياد جيوســـي مـــن أوائل من 
العنكبوتيـــة  الشـــبكة  اســـتخدم 
عربيا، حيث ســـاهم في تأســـيس 
اتحاد كّتاب اإلنترنت العرب، وذلك 
يعـــود إليمانه بالثـــورة الرقمية في 
وسائل االتصال والنشر ليستعرض 
مراحـــل التاريخ التي شـــهدت تطّور 
وسائل الكتابة واالتصال، من أسلوب 
واأللـــواح  الصخـــور  علـــى  النقـــش 
الطينيـــة مرورا بالكتابـــة على العظام 
وجلود الحيوانات، حتى الوصول إلى 

ورق البردي ومن ثم الورق.

الشبكة العنكبوتية

حين اخترعت المطبعـــة التي مّثلت ثورة 
ورقية هائلة ســـاهمت فـــي انتشـــار الثقافة، 
ليقـــول إننـــا اليوم نمـــّر إلى مرحلـــة الثورة 
الرقميـــة من خالل الشـــبكة العنكبوتية، التي 
أحالت العالم إلى قرية صغيرة بيد متصفحي 

هذه الشبكة.
انعكس ذلك كما يرى على أســـلوب النشر 
الـــذي بـــدأ باالختالف عمـــا ســـبق، فظهرت 
الصحافـــة والكتـــب اإللكترونيـــة، مـــا فرض 
التواصل مـــع آخرين عربّيا لتأســـيس اتحاد 

كتـــاب اإلنترنت العـــرب عـــام 2005، حيث بدأ 
بمســـيرة واثقة مـــا لبثت أن أصابهـــا البرود 
نتيجـــة لألوضـــاع السياســـية التـــي فرضت 

نفسها على الواقع العربي.
عنـــد  تتوّقـــف  ال  ضيفنـــا  اهتمامـــات 
والنقد  العنكبوتيـــة  والشـــبكة  الوجدانيـــات 
الســـينمائي والمســـرحي والفني، فهو اليوم 
كمـــا يعلـــن ألّول مـــّرة يشـــتغل على قـــراءات 
جديدة في خمســـين ديوانا شعريا فلسطينيا 
وعربيا يمازج فيه بين نثر الكاتب وأحاسيسه 
واإليقاع الشـــعري تحت اســـم ”همسات على 
ضفاف الحلم“، بينما يعتكف على كتابة الجزء 
الثاني والثالث من أطيافه المتمّردة تحت اسم 
ضفاف الياســـمين، بينما ســـتحضر السينما 
الفلســـطينية فـــي قـــراءات متخّصصـــة بنقد 
خمســـين فيلما ســـينمائيا في كتاب مسارات 

مبللة.
 وألدب الرحلـــة حضور عنـــد ضيفنا الذي 
يـــؤّرخ في سلســـلة بوح األمكنـــة ذي األجزاء 
الثالثـــة لألماكـــن التـــي عرفها عن قـــرب في 
ممازجة بيـــن أدب الرحالت والتاريخ والتراث 

الذي يراه أساسا لكل تغيير.  

 [ زياد جيوسي: رام الله حورية في حقيبتي تعبر معي األماكن والزمن

األدب والتاريخ والتراث أساس كل رغبة في التغيير

يطوف الكاتب الفلسطيني زياد جيوسي 
املــــــدن والقرى الفلســــــطينية فــــــي رحلة 
ــــــة حامال عدســــــته وقلمه ليحضر  توثيقي
أجمل“  ”صباحكــــــم  األســــــبوعية  زاويته 
ــــــا عن جمــــــال األماكــــــن البعيدة،  متحّدث
ــــــني املصــــــور والفنان  راســــــما الفارق ب
الفوتوغرافي، حيث يكمن هذا الفارق في 
ــــــر يضع روحه في اللقطة،  أن هذا األخي
بينما املصور الفوتوغرافي يضع إبداعه 
التقني في اللقطة، ليكون هو بني العدسة 
والورقة والقلم الذي صاحبه قبل عدسة 
التصوير بسنوات طويلة، ”العرب“ التقته 

وكان لنا معه هذا احلوار.

املتمـــردة  األطيـــاف  كتـــاب 

وجدانيات تلّخـــص رحلة املعاناة 

الفلســـطينية فـــي الشـــتات من 

خالل نصوص قريبة من الشعر

 ◄

الكاتب صاحب رســـالة مقدســـة 

من أجـــل خدمـــة شـــعبه ووطنه 

وقناعاتـــه، فهـــو رائـــد مـــن رواد 

مجتمعه

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستعد جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطين لإلبداع الشعري لدورتها 

المقبلة في أكسفورد، بتهيئة 
مراكزها تماشيا مع توسع أنشطتها 

حول العالم، وإعادة هيكلة األقسام 
الكثيرة التي تتفرع عنها.

◄ يستمر إلى غاية يوم األحد 10 
مايو بمدينتي الخرطوم ومروي، في 

السودان، اجتماع اللجنة العلمية 
الدولية المعنية باستخدام ”تاريخ 

للتصديق على  أفريقيا العام“ 
مضامين تربوية مشتركة، والذي 

تنظمه اليونسكو.

◄ أقام المجلس الثقافي للبنان 
الشمالي احتفاال في مركز رشيد 

كرامي الثقافي البلدي في طرابلس 
وزعت خالله الدروع التقديرية 

على الفائزين في المباراة الثقافية 
السنوية.

باختصار

 فن بمجد الجريمة

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} في أغســـطس سنة عشـــر وألفين سرقت 
للفنان فان كوخ  لوحة ”زهرة الخشـــخاش“ 
مـــن متحف محمـــد محمود خليـــل وحرمه 
بالقاهرة، هي صيغة من صيغ عديدة للوحة 
ذاتها وبالعنوان نفسه انتشرت عبر متاحف 
عالميـــة للرســـام العالمـــي؛ حدثـــت ضجة 
كبيـــرة وتحقيقات، ثم ال شـــيء. بقي اإلطار 
الذهبـــي فقـــط، واختفـــى القمـــاش الملون 
الثمين، قبلها بســـنوات وعقود نهبت مئات 
اللوحات وهربـــت آالف المنحوتات الفنية، 
لعل أشـــهرها لوحة ”الموناليزا“ لليوناردو 
دافينشي، التي تعددت سرقاتها من متحف 
اللوفـــر الباريســـي، لكن أطرف ســـرقة لها 
هي تلـــك التي اتهـــم فيها الشـــاعر ”غيوم 
لـ“بيكاســـو“  الحميم  الصديق  أبولينيـــر“، 
و“موديليانـــي“، بـــّرئ الشـــاعر، وعثر على 
اللوحة، وعادت إلى مستقرها في ”اللوفر“، 
القاهرية اختفت،  لكن ”زهرة الخشـــخاش“ 
مثلما اختفى  تمثال ”باخوس“ الذي ال يقدر 
بثمن في سبعينات القرن الماضي من مدينة 
وليلـــي األثريـــة بشـــمال المغـــرب، وعذبت 
ســـاكنة قرية ”دوار بومنـــدرة“ بكاملها، في 
تفاصيل غير مأثورة من سنوات الرصاص 
بالمغرب، ال ألن أفرادها انتموا جماعيا إلى 
تنظيم سياسي محظور، وإنما ألن عمال فنيا 
”ثمينا“ كان متروكا فـــي الخالء بالضاحية 
واختفـــى. حدث أغـــرى عديديـــن بتحويل 
الفـــن الـــذي مجدتـــه الجريمة إلـــى رواية، 
لعل أشـــهرها روايـــة ”القوس والفراشـــة“ 
لمحمد األشعري، و“دموع باخوس“ لمحمد 

منصور.
 لكن ”زهرة الخشاش“ بقيت دون حكاية 
تعّوض الفن الضائع، مع أن الحدث يستفز 
التخييـــل بصـــدد ماهيـــة الفـــن المعاصر، 
ومشاهد معقدة عن عمل الفنان الذي يرسم 
نســـخا متعددة لموضوع واحد، تتوزع بين 
متاحف الشـــرق والغرب، وحوارات بصدد 
المادة والجماليـــات، والمدارس، والتاريخ، 
وسفر التحف عبر المعمورة، والمؤسسات 
والمتاحف الحاضنة لها، ثم بطبيعة الحال 
لغز الســـرقة، وخطط المغامرة، التي حولت 
الكالم عـــن اللوحة من الفن إلـــى الجريمة، 
وانزاحت بقيمتها من الرمز إلى الثروة ومن 

األثر إلى الملكية.
لم تكتـــب الرواية، بقي الخبر فقط الذي 
حمل المســـؤولية لوزيـــر الثقافة المصري 
السابق  فاروق حسني، وسرعان ما نسيت 
بعد أن انصـــرف الكل بعد ”الربيع العربي“ 
إلـــى شـــأنه العائلي. لكـــن نســـخة ”زهرة 
الخشـــخاش“، دخلت  ذاكرة األعمال الفنية 
الحديثـــة المختفيـــة، مثلها مثل عشـــرات 
التحـــف والروائـــع الفنية التـــي أخذت في 
إلى  لحظة هاربة من سياق ”النفيس العام“ 

سراديب ”الكنز الشخصي“.
اســـتحضرت هذه األفكار كلهـــا اليوم، 
حين ســـألني أحد طلبتـــي وأنا أحلل معنى 
االختفاء في التحـــف الفنية، عن ”ما يتبقى 
للعمل الفني من قيمة بعد االختفاء؟“ لم أحر 
صورة  و“المنحوتة“  جوابا، ألن ”اللوحـــة“ 
معتمـــة، تلقيهـــا ال يمكن أن يكـــون فرديا، 
وال بيتّيـــا، قد تكون صيغهـــا المطبوعة في 
كاتالوغـــات شـــأنا شـــخصيا، لكـــن األصل 
الثمين منذور للجماعة، للتلقي المشـــترك. 
إذن المال الذي بذل فـــي تحويل ”النفيس“ 
إلى ”كنز“ دون جدوى، ألن التحفة لن تســـلط 
عليهـــا األضواء ، ولن تكـــون حتى بمنطق 
الثـــروة ضمانـــا أو رهنا، هي فقـــط حكاية 

منذورة للكتابة.

دور األديب أقوى وأعمق بكثير من دور السياسي

} أبوظبــي - يبـــدأ كتاب ”حديـــث الفرائد من 
للباحث غســـان الحسن  أشعار الشـــيخ زايد“ 
بمقولـــة الراحـــل الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 
نهيان ”إن تراثنا من الشـــعر الشعبي هو أحد 
ينابيع الحضـــارة التي تألقت فـــوق أرضنا“، 
وهـــي العبارة نفســـها التي ختـــم بها الباحث 
كتابـــه، ليؤكد على رؤية الرجـــل، ويقول عنها 
”عبارة ســـمعتها قبـــل أربعة عقـــود وأنا اليوم 

أعيشها“.
ويقّدم المؤلف في كتابه قراءة في نصوص 
بعض قصائد الشـــيخ زايد، يقول إنها ليســـت 
بأية حال من األحوال أكثر من رؤية شـــخصية 
وفهـــم ذاتـــي، ومحاولـــة فردية مســـتندة إلى 
معايشـــة طويلة لســـبر أعماق هذه النصوص 

وبيان جواهرها الفنية والموضوعية.
ويخلص غسان الحسن في قراءته للديوان 
إلى أّنـــه وبعد عقود من والدة هـــذه القصائد، 
التي هي محط دراســـته، فإنهـــا مازالت بنفس 
شـــعريتها، بل وأكثر، فهو يكتشـــف اآلن ما لم 
يجده فيها وقتها، علـــى الرغم من أن القصائد 
نفســـها والشـــاعر نفســـه والقارئ نفسه، غير 
أّن هـــذه القصائد لها من األســـلوب الشـــعري، 

ومـــا اختزنـــه بين ثناياهـــا من لغـــة متفاعلة، 
ومـــا اكتنزه فـــي جنباتها من معـــان حية، وما 
دبجه في مبانيها مـــن فنون قولية، وما أودعه 
فـــي مفرداتها مـــن دالالت مدمجة، ما جعل هذه 
القصائد مـــن النصوص الشـــعرية الوّالدة، ال 
تعطيك من مكنوناتها إّال بمقدار ما تعطيها من 
تأملك وتمعنك، فهي ال تبوح لك بخفايا جمالها 
من جولتك األولى، وال تســـمح لك باســـتقصاء 
طيوبهـــا مـــن نظرتك األولى، بـــل إن لك في كل 

نظرة حسنة، وإن لك في كل جولة بوحا.
ويذهب الباحث غســـان الحسن في مجمل 
حديثه عن القصائد وجماليتها إلى القول وكأن 
الشاعر العربي قصدها حين قال ”يزيدك وجهه 
ُحســـنا إذا ما زدته نظرا“، وكذا قصائد الراحل 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فمع كل قراءة 
تكتشـــف الجميل من الشـــعر واللغة الشعرية 

المتفردة والمتميزة.
ويضيف الحســـن من شـــواهد ذلك سيراه 
القارئ في تناولي قصيدة ”بينونه“ فقد أوحت 
لـــي بثالث قراءات مختلفـــة أثبتها جميعا ولم 
أســـتطع أن أستغني بواحدة منها عن األخرى، 
فلـــكل قراءة منها منطلق ونتيجة، ولكل واحدة 

منهـــا رؤية ال تعوض عنهـــا مثيالتها، ومكمن 
ذلـــك كله في ثـــراء النص وعمقـــه، وفي غزارة 
محتواه، ففيه من مكامن الجمال الكثير شـــكال 

ومضمونا.
ويتضمن الكتاب الذي جاء في 318 صفحة 

من القطع المتوسط، تحليال وافيا موسعا 
لــــ14 قصيدة هي ”يا بوخـــدود موردات، 
إلتمحتـــه حـــّزة المغـــرب، لـــي يحبـــك 
تعرف مســـيره، قصيدة موحدة الشـــكل 
هات  بينونـــه،  قصيـــدة  والمضمـــون، 
القلم، شـــطن بي الغـــزالن، دنيا محال 
وطرهـــا، أال يـــا مرحبا حـــّي بنفيحه، 
نسيم الشرق، يا مرحبا بالجيل، حبك 
ملك قلبي، آه من ُصّوب وحاِن، مرحبا 

يا حي فضل الله“.
وقد قسم الباحث الحسن قراءته 
للقصائد إلى عدة أقسام حيث تناول 
مختلـــف جوانبها  كل قصيدة فـــي 

الزمنية في محاولة فردية مستندة إلى معايشة 
طويلة لســـبر أعمـــاق هذه النصـــوص وبيان 
جواهرها الفنيـــة والموضوعية، باذال في ذلك 
جهده، ومازالت في نفســـه بقيـــة من كل نص، 
ومازال لكل نص حق عليه، عســـى أن تســـمح 
األيام بأدائه ســـواء بقلمه أو بأقالم السائرين 

في دروب األدب اإلماراتي الثري.
 ومـــن المالحظ بعد قـــراءة القـــراءة التي 
خلص إليها الباحث األردني الحسن أن الشيخ 
زايد ال يطيل في قصائده وال يذهب في شـــعره 

إلى اإلســـهاب في عـــرض موضوعه وتفاصيل 
معانيـــه، وهذه ســـمة بـــارزة من ســـمات جّل 
قصائده إن لم يكن كلها، ولعل ذلك عائد إلى أّن 
الشـــاعر ليس له من الوقت ما يتسع للتطويل، 
فلديه مـــن المهمـــات والمشـــاغل مـــا يحتاج 
فـــي اليـــوم الواحـــد إلى أيـــام، وفي 
ساعات  إلى  الواحدة  الساعة 
وكيف اســـتطاع رجل في قمة 
الهرم السياســـي واالجتماعي 
واالقتصادي وكيف يجد لنفسه 
فسحة من الوقت ليصوغ أبياتا 
مـــن الشـــعر، فيها مـــا فيها من 
وجمال  والمعنـــى  اللفـــظ  جمال 
الشـــاعرية.  وعلّو  والبناء  الطرح 
هنـــا تبرز موهبة الراحل الشـــيخ 
زايـــد آل نهيان في ترويض كلماته 
ونحت قصائـــده ذات البنية الفنية 
المتماسكة والطرح الجميل، بصدق 

شاعري خالص.
كما تألقت القصائد من خالل معرفة الشاعر 
بأســـرار اللغـــة وبمكامـــن جمالهـــا ومغاليق 
بالغتهـــا، بـــدءا بالمفـــردة والعبـــارة، وصوال 
إلـــى بناء البيت وبنـــاء القصيدة، فجاءت هذه 
القصائد محملـــة بالفنون اللغويـــة المبتكرة، 
التـــي تكـــررت مالمـــح أنســـاقها فـــي األبيات 
بحيث خرجت عن نطـــاق المصادفات العابرة 
إلـــى نطاق األنســـاق الواعيـــة المقصودة في 

أنسجتها الجمالية الفريدة.

 الباحث األردني غسان الحسن يكشف حديث الفرائد في أشعار الشيخ زايد
* كاتب من المغرب

 صدر عن أكادميية الشــــــعر في جلنة إدارة املهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في 
أبوظبي كتاب ”حديث الفرائد من أشــــــعار الشــــــيخ زايد“ للباحث غسان احلسن، وذلك 
ــــــي الدولي للكتاب الذي  ــــــدورة الـ25 من معرض أبوظب بالتزامــــــن مع انطالق فعاليات ال

يحتفي بالشيخ زايد الشخصية احملورية هذا العام.



سارة حممد

} أقدمـــت فرقـــة ”كايروكـــي“ المصريـــة في 
ألبومهـــا الجديد ”ناس ونـــاس“ على مغامرة 
خطـــرة، إذ أن النتيجة لن تقبـــع في المنطقة 
الرماديـــة أو بالمعني الفني ”ألبوم ويعدي“، 
فإما أن ينجح العمل ويرســـخ الفريق الواعد 
أقدامـــه بقـــوة فـــي ســـوق الغنـــاء المصري 
”المتوحـــش“، أو يتجرد من نجاحه الســـابق 
ليصبـــح مجرد فريق غنائي وســـط عشـــرات 
والفـــرق الغنائية  من المطربيـــن ”الصولو“ 

المختلفة.
أول مـــا يمكـــن التوقف أمامه فـــي ألبوم 
”ناس ونـــاس“ الجديد أن فريـــق ”كايروكي“ 
حـــاول التقرب من فئـــة الشـــباب التي تمثل 
الجمهور الرئيسي لموســـيقى وفرق ”األندر 
غراونـــد“، وهو مصطلح يطلق في مصر على 
الفرق المستقلة التي ال ترعاها الدولة أو أي 
جهـــة إنتاج، بأغاني تعبر عن حالة الالمباالة 

التي تسيطر على األجيال الجديدة.
وهذا التوجه سالح ذو حدين، حيث يمكن 
له أن يقطع المســـافات إلى قلوب الشباب أو 
يقطع التواصل معهم من األســـاس، إذا رأوا 
فيه وســـيلة إضافية لتكريـــس حالة اإلحباط 
التي تحيط بهـــم، بحكم الظروف االقتصادية 
الصعبة، خصوصا ما يترتب عليها من بطالة 

وضبابية المستقبل.

تراجع فني

مقارنة سريعة بين ألبومي ”ناس وناس“ 
و“الســـكة شـــمال“ ترصد تراجعـــا فيه، ربما 
لخلـــو األلبـــوم الجديد مـــن األغنيـــات التي 
تالمس األوضاع السياسية والمجتمعية في 

أوقات عصيبة، تلت سقوط حكم اإلخوان.
ومـــع أن هذا يعـــد أمرا مفهومـــا وممتدا 
لمجاالت أخرى غير الفن، مثل برامج ”التوك 
والبرامج السياســـية عموما في مصر،  شو“ 
إّال أن التراجـــع الفني لمـــردود الفريق يبقى 
غير مفهوم، ســـواء في ضيق ”القماشة“ التي 

نســـج منها ألحانه، والتي أوقعته في شـــرك 
التشـــابه بيـــن بعض األغنيات مثـــل أغنيتي 
”والله ما عاير“ و“تعدي الشـــارع ســـوا“، أو 
في إقحام أغنيات مقتبسة دون سبب وجيه

ومـــن ذلك مثـــال إقدام الفرقـــة على تقديم 
أغنية عبـــد القادر الجزائرية الشـــهيرة التي 
غناهـــا أمير طلب في ألبوم ”ناس وناس“ من 
غير مناسبة، اللهم إّال إذا كان الهدف استغالل 
الشعبية التي حققها الفريق في الجزائر، بعد 
ألبومه الســـابق الذي تضمن أغنية ”ديو“ مع 
المطربة الجزائرية ســـعاد ماسي هي ”أجمل 

ما عندي“.

وفي المقابل يحســـب لفريـــق ”كايروكي“ 
لظواهـــر  الجـــريء  النقـــد  فـــي  اســـتمراره 
مجتمعية ســـلبية في مصـــر، من خالل أغنية 
”التلفزيـــون“ والتـــي تســـخر صراحـــة مـــن 
جميع المـــواد اإلعالميـــة والدرامية المذاعة 
عبـــر قنواته المختلفة فـــي مصر، إضافة إلى 
في رصد ألوضاع مسلوبي  أغنية ”البكا بكا“ 

الحقوق في المجتمع.
كذلك لفتت أغنية ”كل حاجة بتعدي“ التي 
قدمها أمير عيد في شـــكل ثنائي مع المطربة 
شـــهيرة، األنظار لما حملتـــه من إيقاع هادئ 
يدعو إلى التســـامح، ومعهـــا أغنية ”مربوط 
بأســـتك“ والتي تحكي عن غربة شـــاب وسط 
كثيرين ال يشغلهم سوى ”الرقص والمعاكسة 
وتعاطي المخـــدرات“، وأنه بســـبب وجوده 
في نفـــس أماكنهم يأخذ الجميـــع عنه نفس 

االنطباع حتى وإن كان مختلفا عنهم.

كسر النمطية

من االبتكارات  خال ألبوم ”ناس ونـــاس“ 
الموســـيقية التي كان الجمهور ينتظرها من 
”كايروكي“ اســـتنادا لما قدمـــوه في ألبومهم 
السابق، ولم تجذب اآلذان في ألبومهم الجديد 
ســـوى أغنية ”ناس ونـــاس“ (عنوان األلبوم) 
التي حملت إبداعا في الكلمات واللحن الذي 

تمازجت فيه الموســـيقى الشـــرقية مع الروك 
الغربـــي، إلى جانـــب اإلحســـاس العالي من 
أميـــر عيد مطرب الفريـــق، ربما ألنها األغنية 

السياسية الوحيدة والصريحة في األلبوم.
هذه األغنيـــة تتحدث عن أوجـــاع أرواح 
الجنود الشـــهداء الذين يتساقطون يوما تلو 
اآلخـــر في عمليـــات إرهابيـــة، أو ألن األغنية 
جاءت في وقت تظهر فيـــه بوضوح المعاناة 
من تلـــك العمليات ما جعلهـــا تالمس جرحا 
مفتوحـــا، وهي فـــي اإلجمال لفتـــة هامة من 
الفريق إلظهار التقدير لهؤالء الذين يضحون 

بأرواحهم من أجل الوطن.

في النهاية يبـــدو أن ألبوم ”ناس وناس“ 
لم يضف الكثير للفريق، ســـواء  لـ“كايروكي“ 
فـــي عالقتهـــم بالجمهور التي بـــدأت منذ 12 
عامـــا، أو فنيا باعتبـــار أن لديهـــم أغاني ال 
يمكن إســـقاطها من الذاكرة، لكونها ارتبطت 

بمراحل هامة في الحياة السياسية.
هـــذا باإلضافـــة إلـــى جرعـــات التفـــاؤل 
البســـيطة التـــي أعطوهـــا للجمهـــور، وهي 
مســـاحتها  توســـيع  يمكـــن  التـــي  النقطـــة 
واالنطـــالق منها في الفتـــرة المقبلة، لتغيير 
الصـــورة التي بـــدأت تأخذ الشـــكل النمطي 

عنهم بأنهم أعضاء الفريق المتشائم.

رضاب هنار

} عبر نظرة عامة ترصد وتســـترجع األوساط 
االجتماعيـــة العربية، منذ أن ظهرت المحطات 
معظـــم  أن  نكتشـــف  الفضائيـــة،  والقنـــوات 
التوجهات تميل إلى متابعة برامج المنوعات 
التي أصبحت مؤخرا كثيرة ال نســـتطيع عدها 
أو إحصاءهـــا. األمر الذي يترجم، دون شـــك، 
راهنا قائما ينمو على مقومات هشـــة وهزيلة 
ثقافيا وفنيا، وتـــراه يبرز المظهر االجتماعي 
الخاص بمجتمعـــات العالم العربي المترامية 

على أطراف الفكر والوعي العالمي.
وفي المقابـــل ثمة ندرة حقيقيـــة للبرامج 
ذات المضمـــون الثقافي والفني الرصين، هذا 
إن لم تكن معدومة أساســـا، األمر الذي يرسم 
الطابع المحلي العـــام وعلى جميع األصعدة، 

حتى السياسية واالقتصادية منها.
فـــي حين تحاول بعـــض برامج المنوعات 
أن تعتمـــد أفكارا وعناصر ذات مســـتوى جيد 
نوعـــا ما، نجـــد بعضها اآلخر مبتـــذال ال يقدم 
للمتلقي ســـوى التســـلية المبتذلـــة بأبعادها 
التجاريـــة الربحية، غيـــر مهتمة على اإلطالق 

بإاالرتقـــاء بذائقته وتقديم ما هو ممتع ومفيد 
في آن معا. ومن هنـــاك بات الربح هو الهدف 
األساســـي لبعض هـــذه البرامـــج، إلى جانب 
هدفها المتمثل في تشـــويه الوعي اإلنســـاني 
العربي. وهو األمر الذي بات كثيرون يؤمنون 
به لكن دون جدوى لـــكل محاوالت التغيير أو 

حتى التعويض.
فضـــال عن كـــون هـــذه البرامـــج تأتي في 
أغلب األحيان عبارة عن نســـخ فاشـــلة شكال 
ومضمونا عـــن برامج أجنبية علـــى القنوات 
والمحطـــات الغربيـــة. وهنـــا نحـــن ال نقول 
بأن النســـخة األصـــل ترتقي بالوعـــي وتقدم 
لمجتمعاتهـــا ثقافة أكاديمية أو نخبوية، إنما 
نشـــير إلى أن النسخ المعربة منها تأتي أكثر 

سوءا وكارثية بصورة أكبر.
كذلك تشـــّوه برامجنـــا المنوعـــة بالمادة 
المفاهيـــم  تنشـــرها،  التـــي  االســـتهالكية 

والجماليات األساســـية في حياة المجتمعات. 
مـــع التركيز علـــى المصطنع وغيـــر العفوي 
فـــي كل الفقـــرات المقدمـــة خاللهـــا، خاصـــة 
بما يتعلـــق بالمرأة التي حولتها إلى ســـلعة 
وقابلة للبيع  تجارية لالستعراض و“التفاهة“ 
والشراء، مفرغة إياها من المضمون الحقيقي 

والقّيم.
ال تنفصل أسباب هذه الظاهرة عن الحالة 
المتأزمـــة في المجتمـــع العربـــي، فليس من 
المعقول أن يـــؤدي النمط السياســـي الفاعل 
في بلداننا إلى طريـــق أخرى بمحتوى ثقافي 
أو فكـــري عاٍل نســـبيا. مؤكديـــن على وجود 
العديد مـــن الظواهـــر المقابلة التي تســـعى 
إلى النهوض بالثقافة العربية، ســـواء الفردية 
منها أو تلك المؤسســـاتية الحكومية أو حتى 
الخاصة. ومقارنـــة بحجم المـــادة الترفيهية 
المبعثرة للعقل والوعي العربيين، فإن جميع 

المحاوالت الجادة والراقية ستواجه نوعا من 
العجز وعدم اإلدراك والتقبل.

وبما أن الهروب هو سمة أساسية للعصر 
الذي نعيشـــه، حيث ضغوط العمل واألرق من 
الحالة الماديـــة، تصبح هذه البرامج المنوعة 
بمحتواها المســـلي مجدية فـــي قدرتها على 

االبتعاد بالمشاهد عن التفكير اليومي.
وال ننســـى أبدا أن الكثير من السياســـات 
ترمـــي  العربـــي،  الوطـــن  فـــي  الحكوميـــة 
بمواطنيهـــا بعيدا عن عوالـــم الثقافة والفكر 
اللذيـــن ســـيقودان حتمـــا إلى مطالبـــة أكيدة 

بالتغيير، وبالتالي ثورة حتمية.
ولعل المفارقة الكبرى تكمن في زيادة عدد 
هذه البرامج في زمن الثورات العربية، وكأنها 
تحاول أن تلهي الشعوب عن التفكير المنطقي 
والسليم، وأن تشرذم المشهد الثقافي والفني 

العام.
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منوعات
[ مغامرة فنية ال تخلو من مخاطر الضياع في الزحام  [ {ناس وناس} ألبوم عادي فاقد لالبتكار الموسيقي
{كايروكي} المصرية تقطع مع السياسي في ألبومها الجديد

انتهى   إيهاب توفيق، من وضع اللمسات األخيرة على أغاني 

ألبومـــه الجديـــد، الذي ضـــم 11 أغنية، حيث يعـــود به إلى 

الساحة الفنية بعد غياب سنوات.

 طرحت المطربـــة اإلماراتية حصة، أحدث أغانيها المنفردة 

{روح زمانك}، التي تعاملت فيها مع الشاعر الغنائي طوفان، 

والملحن خطاف.

ينظم مسرح {الجنينة} المصري، يوم 21 مايو الجاري حفال فنيا 

للموسيقي التونسي نبيل خمير، ويعد الحفل استئنافا لنشاط 

المسرح بعد توقفه.

األربعاء 2015/05/06 - السنة 37 العدد 9909

ألبوم {ناس وناس} قليل من السياسة وقليل من الموسيقى أيضا

برامج المنوعات تضاعف عددها في زمن الثورات العربية

ألبوم {ناس ونـــاس} يقدم جرعة 

مـــن التفـــاؤل البســـيط عكـــس 

مـــا عرفت بـــه فرقـــة {كايروكي}

املتشائمة

 ◄

األلبوم الجديد خال من االبتكارات 

املوســـيقية التـــي كان الجمهور 

ينتظرها من {كايروكي} استنادا 

ملا قدموه في ألبومهم السابق

 ◄

بعض البرامج التلفزيونية العربية 

الفكـــري  املحتـــوى  مـــن  فارغـــة 

والثقافـــي ومفعمـــة بالتفاهـــات 

االستعراضية

 ◄

في مغامرة فنية ال ميكن التنبؤ من بنتائجها، التي قد ال تتأكد إال خالل األسابيع القادمة، 
اختار فريق ”كايروكي“ املوسيقي املصري االبتعاد عن السياسة في ألبومه اجلديد ”ناس 
وناس“ دون أن يوضح األســــــباب التي دفعته إلى ذلك، وإمنــــــا مجرد توقعات بأن الفريق 
الذي حقق ألبومه األخير ”السكة شمال“ وكان سياسيا بامتياز، جناحا ملفتا أراد جتريب 

جناحه في لون غنائي مختلف.

أمير العمري

} يتصـــور البعض أن أحـــداث ووقائع 
التاريخيـــة  والشـــخصيات  التاريـــخ 
الشـــهيرة تصلح -كما هـــي- مادة لعدد 
ال نهايـــة له مـــن المسلســـالت واألعمال 
لكاتـــب  يمكـــن  مـــا  كل  وأن  الدراميـــة، 
مراجعـــة  هـــو  يفعلـــه،  أن  الســـيناريو 
الكتـــب التي صـــدرت عن تلـــك األحداث 

والشخصيات.
الشـــخصيات  عندمـــا تكون تلك  أما 
والوقائع حديثة نســـبيا، يكفي أن يلجأ 
كاتب الســـيناريو، إلى مراجعة ما نشـــر 
في الصحف والمجالت عن الشـــخصية 
المقصـــودة، ينتقـــي منها ما يناســـبه، 
وما يســـاهم في إضفاء هالة من الضوء 
على الشـــخصية التي يتناولها، خاصة 
إذا كانـــت أجهـــزة اإلعـــالم قـــد صنعت 
لهـــا صورة إيجابية مســـبقة في ضمائر 

المشاهدين.
والحقيقـــة أن إعادة قـــراءة التاريخ 
تقتضي تقليب الحـــدث -محل التناول- 
من جميع جوانبه، فالقصص التاريخية 
الســـائدة، أي التي يمكن أن نطلق عليها 
”المعتمدة رســـميا“، هي عـــادة ما تكون 
مكتوبـــة مـــن جانـــب واحـــد، أي طبقـــا 
للرواية الرســـمية التي أصبحت معروفة 
ومنتشـــرة على نطاق واســـع، ال لسبب 
ســـوى لكونها ُدونت ونشـــرت من جانب 
الطرف المنتصر، أو الغالب، أو الحاكم، 

في تلك اللحظة التاريخية.
ومن المفترض أنه بعد مرور عشرات 
أو مئات الســـنين على وقـــوع الحادثة، 
أن يعـــود كاتب الســـيناريو الذي يعتزم 
كتابة مسلســـل مـــن 30 أو 40 حلقة مثال، 
إلـــى تقليـــب وبحـــث ودراســـة الحدث-

الشخصية من جميع جوانبها، أي يرجع 
إلـــى ”التاريـــخ غير الرســـمي“ أو حتى 

”غير المكتوب“.
الشـــخصيات  تظهـــر  مـــا  وعـــادة 
التاريخيـــة فـــي المسلســـالت العربية، 
كما يريدها كاتب الســـيناريو أن تظهر، 
وليـــس كمـــا كانت فـــي الواقـــع، أي أنه 
يجعل منها شـــخصيات ”فـــوق الواقع�، 
ال ترتكب أخطاء كما يرتكبها البشر، وال 
يمكـــن أن تتورط في حماقـــات معروفة، 
بينما هذه الجوانب كلها هي التي تضفي 
المالمح اإلنسانية على تلك الشخصيات، 

وتجعلها أقرب إلى المشاهدين.
التاريخ في الدراما، ال يجب أن يكون 
مقصـــودا لذاته، أي أن يعيد المسلســـل 
تكـــرار مـــا ورد في كتب التاريخ بشـــكل 
حرفي، مـــع وضع عبـــارات الحوار على 
لســـان الشـــخصيات المختلفة، استنادا 
إلى القصص والحكايات التي وردت في 
الكتب، بشكل مفتعل، يجرد الشخصيات 

من بساطتها اإلنسانية.
فالحوارات في المسلســـالت العربية 
التاريخيـــة أو تلـــك المبنيـــة على تقديم 
شـــخصيات تنتمي إلى تاريخنا الحديث 
مثـــل جمال عبدالناصـــر وأم كلثوم وطه 
حســـين مثال، هـــي حـــوارات مصنوعة 
وقائمة علـــى ما ورد في الكتب، في حين 
أن كاتب الســـيناريو والحـــوار يجب أن 
يســـتمد الحـــوار من خياله الشـــخصي 
يجعـــل  بحيـــث  اإلنســـانية،  وخبرتـــه 

الشخصية التاريخية قريبة من الناس.
فليـــس من المتصور مثال أن يخاطب 
جمـــال عبدالناصـــر زوجته علـــى مائدة 
الغـــداء بقولـــه ”إحنا بنواجـــه تحديات 
صعبـــة جدا يا تحية في الوقت الحالي.. 
ضغـــوط من الداخل والخـــارج، ولكن ده 
اختبـــار لنا ولشـــعبنا، وال بّد نصمد في 

االختبار حتى النهاية!“
وكان يوسف شـــاهين يحاول تقريب 
التاريـــخ كما فعل في فيلـــم  ”المهاجر“، 
عن طريـــق اســـتخدام صياغـــة الحوار 
المبتذلة،  المصريـــة  العاميـــة  بطريقـــة 
كأن تســـتخدم الشـــخصيات كلمات مثل 
”الكوز“ و“الفاليـــة“ وغيرها من الكلمات 
التاريخيـــة  الشـــخصية  تجعـــل  التـــي 

أضحوكة!
مـــن المفتـــرض بالطبـــع أن ال يكون 
تناول التاريخ في الدراما مقصودا لذاته، 
وإنما لكي تســـقط على أحـــداث ووقائع 
الحاضـــر، أي أن القصة التاريخية التي 
يتم تناولها فـــي الدراما يجب أن تحمل 
معنـــى معاصرا يصل إلى المشـــاهدين، 
ويســـاهم في دفعهم إلـــى التفكير في ما 
يحدث مـــن حولهم في عالـــم اليوم، بدال 
من الهرب من تنـــاول قضايا الواقع إلى 
التاريخ، إما للتحســـر على مـــا كان، أو 
البكاء علـــى الماضي، فال التحســـر وال 

البكاء يصنعان أعماال درامية عظيمة.

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

 برامج تلفزيونية عربية تبحث عن التسلية دون مضمون
ينطــــــوي التوجــــــه العــــــام للذائقــــــة العربية 
ــــــة للبرامج التلفزيونية، حتت عنوان  املتناول
التي حتيل  عريض هو ”برامــــــج املنوعات“ 
مباشــــــرة إلى عنصر الترفيه الالزم فيها، 
حيث التسلية صفة أساسية من صفاتها، 
ولألسف تكاد تكون الوحيدة في كثير من 

األحيان.

 عن فكرة املسلسل التاريخي



} نيودهلــي - علـــى الرغم من أنـــه ينظر إلى 
الهند على أنها قطـــب اقتصادي صاعد بقوة، 
إال أن ذلـــك ال يحجـــب حجـــم املعانـــاة التـــي 

يتكبدها الريفيون في هذا البلد.
فللوصول إلى أحد القرى النائية املربوطة 
بالبلد بطريق غير معبد عليك أن تســـتقل أحد 
العربات اخلشبية التي جترها األبقار والعربة 
ثالثيـــة العجـــالت ضيقـــة املســـاحة وعربات 

مصنوعة باليد.
شركة ”إفومو“ الهندية احمللية تفطنت إلى 
هذه املشـــكلة، إذ قامـــت بتصميم منوذج ألول 
سيارة تزود بإمكانيات تالئم املناطق الريفية 
الهندية. ومن املتوقع أن تطرح هذه الســـيارة 

في األسواق في األشهر القليلة املقبلة.

وكان مهنـــدس ميكانيكي من جامعة دلهي 
قد متكن، مع فريق مســـاعد، مـــن تطوير هذه 
السيارة التي أطلق عليها اللقب املختصر ”آر 
يو في“ وذلك بعد أبحاث اســـتمرت 4 سنوات 
إليجاد حل ملشكلة احلاجة إلى نظام مواصالت 

فعال في الريف الهندي.
والســـيارة آر يو فـــي متينـــة ومنخفضة 
التكاليـــف تصلح للطـــرق غير املمهـــدة. وقد 
صممـــت باالعتماد على مـــواد محلية. وهي ال 
حتتوي على أي كماليات، أما هيكلها الذي مت 
تســـجيل التصميم اخلاص بـــه، فهو مصنوع 
مـــن أنابيب صلبة متوســـطة احلجم ومطعمة 
باألليـــاف ما مينـــح الســـيارة متانـــة ووزنا 
خفيفا ويجعلها اقتصادية. كما زودت مبحرك 

”يورو2“ تبلغ ســـعته 600 سنتيمتر مكعب، كما 
تبلغ قدرة احملـــرك 12 حصانا يحقق 3600 لفة 

في الدقيقة.
وتســـتطيع السيارة حمل وزن يصل إلى 2 
طـــن، بينما يتراوح ثمنها بـــني 2200 و3 آالف 
دوالر أميركي للنســـخة اخلالية من الكماليات 
وتــبلـــغ ســـرعتها القــصـــوى نحـــو 60 كـــم-

الســاعة.
ومتكن الســـيارة مســـتخدميها من القيام 
باملهمـــات األساســـية التي تواجـــه املزارعني 
مثل ضـــخ املياه ورش احلقـــول وحتى توليد 
الكهرباء، إذ يقول منتجو الســـيارة إن الشركة 
ستسعى في املســـتقبل إلى تعديل مواصفات 
الســـيارة بحيث تتمكـــن من خدمـــة قطاعات 

أخـــرى مثـــل الصحـــة والتعليم. مـــن ناحية 
التصميـــم تتميز الســـيارة بتجهيزات تضمن 
سالمة ركابها، كما توجد خطط إلضافة املزيد 
من األجزاء للســـيارة الســـتخدامها في أوجه 
أخـــرى كخلـــط اإلســـمنت أو لتأديـــة وظائف 

زراعية بصورة فعالة.
تقـــدمي ورش لتوضيح  وتعتـــزم ”إفومو“ 
عملية تصنيع السيارة تبث عن طريق األقمار 
الصناعية لتصل للكثير من وحدات التصنيع 
في املناطق الهندية املختلفة لتســـهيل عملية 
تصنيع السيارة وتشـــغيلها، كما تعتزم منح 
امتياز إنتاج السيارة لشركات أخرى صغيرة 
لتوسيع نطاق عمليات التصنيع دون احلاجة 

للبحث عن استثمارات إضافية.

} برلني - بعد 54 عاما من اختفائها ســـتعود 
بورجفـــارد  األســـطورية  األملانيـــة  الســـيارة 
إلى احلياة مـــرة أخرى بفضل جهود شـــركة 
صينية كانت قد اشترت حق استغالل العالمة 

التجارية.
وقـــد مت التقـــاط صور للســـيارة اجلديدة 
أثناء اختبارها على الطريق الســـريع ”أيه8“ 

بالقرب من مدينة شتوتغارت األملانية.
وأظهرت الصور سيارة ”بورجفارد إس يو 
فـــي“ وقد متت محاولة إخفـــاء هويتها بقوة. 
وبدت الســـيارة أطول قليال من السيارة كيو5 
احلديثة من شـــركة أودي األملانية للســـيارات 

الرياضية الفارهة.
كما أن شـــعار الســـيارة الذي يأخذ شكل 

املاسة محاط مبصابيح أمامية كبيرة.
وكانت شـــركة فوتون الصينيـــة لصناعة 
الشاحنات قد اشـــترت حق استغالل العالمة 
التجاريـــة ”بورجفـــارد“، حيـــث اســـتأجرت 
الشـــركة الصينيـــة مقـــرا إداريا لعـــدة مئات 
مـــن املوظفني في مدينة شـــتوجتارت عاصمة 
صناعة الســـيارات الفارهة فـــي أملانيا، حيث 

يوجـــد فيهـــا أيضـــا شـــركة مرســـيدس بنز 
وبورش.

فـــإن  ”أوتوبيلـــد“  صحيفـــة  وحســـب 
بورجفـــارد اجلديـــدة ســـتعمل بنظـــام الدفع 
الرباعي ومبحرك من إنتاج فوتون إلى جانب 

صندوق تروس مزدوج.
وقـــال كارل هاينـــز كنـــوس نائـــب رئيس 
بورجفـــارد للصحيفة ”نحن نعمـــل بالتعاون 
مع عدد من الشـــركات املعروفة للغاية“ إلعادة 

إنتاج السيارة العتيقة.
ومن املقرر عرض الســـيارة اجلديدة خالل 
معـــرض فرانكفـــورت الدولي للســـيارات في 
ســـبتمبر املقبل. وقد أعلنت الشـــركة اجلديدة 
اســـتثمار 250 مليـــون يورو في شـــتوجتارت 
إلنتـــاج حوالي 800 ألف ســـيارة ســـنويا في 

نهاية العقد تقريبا.
يذكر أنه كان يتم إنتاج السيارة بورجفارد 

في مدينة برمين األملانية.
وقال كريستيان ستايجر الكاتب في مجلة 
أوتوبيلد ”الدعم املقدم من الشـــركة الصينية 
الدوليـــة يناســـب متامـــا صـــورة بورجفارد 
نظرا ألن هذه الشـــركة أقامت نفسها بنفسها 
متاما كما هو احلال بالنســـبة لطبقة األثرياء 
اجلديدة في الصني“. يذكر أن محاوالت إحياء 
الســـيارة بورجفارد في املاضي باءت بالفشل 
منذ إفالس رابع أكبر شركة سيارات في أملانيا 
كانت تنتجها وذلك في عام 1961 عندما رفضت 

والية برمين منح الشركة ضمان قرض.
وكانت الســـيارة بورجفـــارد إيزابيال في 

سنوات مجدها مثاال للفخامة واألناقة وقادها 
جنوم الســـنيما في ذلـــك الوقت مثـــل املمثل 
اإليطالـــي مارســـيللو ماســـتروياني والنجم 

األميركي بول نيومان.
وقالت مصـــادر إن الشـــركة -التي توقف 
إنتاجها مطلع الســـتينات من القرن املاضي- 
ســـتزيح الســـتار عن باكورة إنتاجها اجلديد 
خـــالل معرض فرانكفورت الدولي للســـيارات 

في شهر سبتمبر القادم.
وأوضـــح مدير الشـــركة في وقت ســـابق 

من هـــذا العام أن الســـيارة اجلديـــدة تنتمي 
ملوديالت األراضـــي الوعرة من الفئة املدمجة، 
ومن املقرر طرحها في األسواق خالل النصف 

األول من عام 2016.
كمـــا تخطـــط الشـــركة لتقـــدمي موديلـــني 
جديدين كل عام، وأشارت الشركة األملانية إلى 
أن ســـيارتها اجلديدة ســـتعتمد بنية تركيبية 
ومحـــركات خاصـــة بهـــا، تتميـــز مبعـــدالت 
اقتصادية في استهالك الوقود، كذلك التجهيز 

بأنظمة اتصال حديثة.
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قامـــت شـــركة فـــورد األميركية بتصنيـــع فورد فوكـــس 2015 سيارات

بعـــدد كبيـــر من اإلضافـــات التقنية مثل: كاميـــرا خلفية، نظام 

{MyKey} للمفتاح الذكي، شاشة لمس بقياس 4.2 بوصة.

 نظـــام المعلومـــات والترفيه وخدمـــات االتصـــاالت نظام يتيح 

للسائق التفاعل مع سيارته من خالل األوامر الصوتية، وهو آخر 

ما كشفت عنه شركة كيا الكورية في سياراتها كيا سيدونا.

قامت شـــركة ســـوبارو اليابانيـــة بتزويد {ســـوبارو آوت باك} 

بأحـــدث التقنيـــات عاليـــة األداء مثـــل: نظـــام الحمايـــة مـــن 

التصادمات ونظام مراقبة المنطقة الخلفية عند المناورة.

شركات صناعة السيارات تتسابق لكسب ود البيئة
[ الهواء والماء وروث البقر مصادر جديدة لتشغيل المركبات [ سيارة تشتغل بالمياه حلم كبير بصدد التحقق

{آر يو في} سيارة للتغلب على قساوة الريف الهندي

بورجفارد تستعد للنهوض مجددا بعد نصف قرن

} برلــني – قطع الباحثون شــــوطا كبيرا في 
حتقيق حلم الســــيارة التي تشــــتغل اعتمادا 

على املياه ومصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
ومتكنت شــــركة «أودي» األملانية من إنتاج 
«ديــــزل صديــــق للبيئة» يتم اســــتخالصه من 
الهــــواء واملاء فقــــط ليتم اســــتخدامه كوقود 
للســــيارات بدال من احملروقات التقليدية التي 
يتم اســــتخالصها مــــن النفط اخلــــام، وقالت 
إن هذا الوقود الصحــــي والصديق للبيئة قد 

يصبح وقود السيارات في املستقبل.
وحســــب الشــــركة فإن «وقود املســــتقبل» 
ســــوف يتمكن من تزويد الســــيارات بالطاقة 
دون أن تكون له أي إفــــرازات كربونية ضارة 

بالبيئة.
ووفقا ملعلومات نشــــرتها جريــــدة «دايلي 
ميــــل» البريطانيــــة فإن الوقــــود اجلديد يأتي 
حصيلة جناح اخلبراء في اســــتخدام الطاقة 
املتجــــددة فــــي عمليــــة حتويل ثاني أكســــيد 
الكربون واملــــاء إلى أحد أنــــواع النفط، وهو 

الذي أطلق عليه العلماء اسم «النفط األزرق»، 
وهو مــــادة تتحول إلى «ديزل» أو إلى ســــائل 

مشابه قابل لالحتراق.
ومتكــــن اخلبراء فــــي شــــركة «أودي» من 
جتربــــة الوقــــود اجلديــــد بنجــــاح وتشــــغيل 
الشــــركة  أن  كمــــا  باســــتخدامه،  مركبــــات 
ســــيارة  لتشــــغيل  اســــتطاعت توفيره حاليا 
وزيــــرة التعليــــم واألبحاث األملانيــــة جوهانا 
وانكا، التي أصبحت تستخدم سيارة صديقة 
للبيئة بشكل كامل دون أن تواجه أي إشكاالت 

في ذلك.
وقال رئيس قســــم املنتجات املستدامة في 
الشركة رينير مانغولد «خالل عملية تطويرنا 
 (e-diesel) لســــيارات أودي العاملة بواسطة
نقــــوم بالترويج لوقود آخــــر جديد يقوم على 
حتويل ثاني أكســــيد الكربــــون ليعطي طاقة 
متكــــن املركبة مــــن الســــير ملســــافة أكبر مع 

انبعاثات أقل من املواد الضارة للبيئة».
أكســــيد  ثانــــي  أن «اســــتخدام  وأضــــاف 
الكربــــون كمادة أولية ميثــــل فرصة ليس فقط 
لصناعة الســــيارات في أملانيا، وإمنا ميكن أن 
تتحول إلى عنصر أساسي في العمل بالنسبة 
للقطاعــــات األخرى ولــــدول العالــــم املختلفة 

أيضا».
ومتكنت شــــركة «أودي» من إنتاج الوقود 
اجلديــــد املبتكــــر بالتعــــاون مع شــــركة «صن 
فاير» وهي متخصصة في تكنولوجيا الطاقة 
واألبحــــاث املرتبطــــة بها، وتتخذ مــــن مدينة 

«دريزدن» األملانية مقرا لها.
وحسب ما حتدث عنه اخلبراء والباحثون 
القائمــــون علــــى املشــــروع فإن عمليــــة إنتاج 
الوقود تبدأ بتسخني املياه إلى درجات عالية، 
ثم يتم دمج البخار الصادر عنها باألكســــجني 
والهيدروجــــني من أجل التوصل إلى إنتاج ما 

يسمى «النفط األزرق».
وأكــــدت الشــــركة أن الوقــــود اجلديــــد ال 
يحتــــوي علــــى الكبريــــت وال الهيدروكربــــون 
اللــــذان يتوافــــران فــــي البتــــرول التقليــــدي 

ويسببان االنبعاثات الضارة بالبيئة.
وقالت شــــركة «صــــن فايــــر» األملانية إنها 
بصــــدد إنتاج 3 آالف لتر مــــن الوقود اجلديد 
خالل الشهور القليلة املقبلة، فيما أشار مدير 
املكتب التكنولوجي في الشــــركة كريســــتيان 
أولشايسني إلى ”أن الوقود املبتكر كان سريع 
االشتعال ويصدر عنه تلوث أقل من ذلك الذي 

يصدر عن الديزل التقليدي“.
وتأتي هذه األنباء في ظل تقارير إعالمية 
تؤكد توصل شــــركة «كيا موتــــورز» في كوريا 
اجلنوبية إلى تطوير ســــيارات تستخدم املاء 
كوقود لها، إال أن السيارة التي مت عرضها ما 
زالت قيــــد التجربة والتطوير ولم تتحول إلى 
منتج جتاري حتى اآلن، لكن الشــــركة الكورية 
تقول إنها متكنت مــــن حتليل املياه إلى مواد 
أساســــية ومن ثم استخدام هذه املواد كوقود 

يقوم بتشــــغيل الســــيارة ومنحها القدرة على 
احلركة.

كما تفاخر شــــركة تويوتا، عبر سياراتها 
”ميــــراي 2016“، بأحــــدث ما توصلــــت إليه من 
علــــوم تكنولوجيا الوقود احليــــوي الصديق 
للبيئة، بعد أن نشر العمالق الياباني تفاصيل 
ســــيارته التي ميكن لها أن تعمل على شــــتى 
أنــــواع املخلفــــات الطبيعيــــة مبــــا فيها روث 
األبقار، من خالل غاز الهيدروجني املستخلص 

منها.
وتقضي التكنولوجيا احلديثة، في جتميع 
روث األبقار، وحتويلهــــا وعلى درجات عالية 
إلى غــــاز الهيدروجني، علــــى أن يتم جتميعه 
ونقلــــه إلــــى محطات وقــــود خاصــــة، يتم من 
الكفيل  خاللها تعبئة خزان ســــيارة ”ميراي“ 
بجعلها قادرة على االنطــــالق من الثبات إلى 

ســــرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 9 
ثواني، والسير ملســــافة 480 كيلومترا قبل أن 

حتتاج إلى تعبئتها ملرة أخرى.
وفي السياق نفسه تناقلت تقارير إخبارية 
مؤخرا خبــــر ابتكار شــــاب روماني، يوصف 
بـ“عبقــــري التكنولوجيــــا“، ســــيارة صنعــــت 
بالكامل مــــن قطع الليجو، والعجيب في األمر 

أنها تعمل، وميكن أن تسير بالهواء فقط.
وشــــكل املبتكــــر راؤول أويــــدا (20 عاما)، 
مبساعدة املبتكر األميركي ستيف سامارتينو، 
ســــيارة من أكثر مــــن 500 ألف قطعــــة ليجو، 
حتى احملرك بأكمله، وميكن تشــــغيل وحتريك 

السيارة بال أي وقود.
وأطلق املبتكران تغريدة عبر ”تويتر“ طلبا 
لدعم مشروعهما ماديا، وحصال على دعم من 

أربعة مليارديرات أستراليني حتى اللحظة.

تمكنت «أودي» من إنتاج «ديزل 

صديق للبيئة» يتم اســـتخالصه 

مـــن الهـــواء واملـــاء فقـــط ليتم 

اســـتخدامه كوقـــود للســـيارات 

بدال مـــن املحروقـــات التقليدية 

التي يتم استخالصها من النفط

g

تتســــــابق العديد من شــــــركات صناعة الســــــيارات في العالم على إنتاج مركبات صديقة 
ــــــة، إضافة إلى ابتكار مركبات تعمل بأنواع مختلفة من الوقود، خاصة البديل، وذلك  للبيئ
في محاولة للتغلب على انبعاث الســــــيارات الضارة بالبيئة، والتغلب أيضا على األسعار 

املرتفعة للنفط التقليدي.

بورجفـــارد الجديدة ســـتعمل 

بنظام الدفع الرباعي وبمحرك 

مـــن إنتـــاج فوتون إلـــى جانب 

صندوق تروس مزدوج

◄

يتزايد االهتمام بالسيارات الصديقة للبيئة في كل معرض

بورجفارد كانت سيارة المشاهير واألثرياء قبل أن تعلن إفالسها

◄ تستهدف جنرال موتورز الفوز 
بخمسة بالمئة على األقل من سوق 

السيارات في الهند خالل عشر سنوات، 
حيث تتوقع أن تجتاز اليابان لتصبح 

ثالث أكبر سوق سيارات في العالم 
بمبيعات سنوية قدرها 8 ماليين سيارة 

بحلول عام 2025.

◄ بدأ مساهمو مجموعة فولكس 
فاغن األلمانية أكبر منتج سيارات 

في أوروبا، أمس الثالثاء، الجمعية 
العمومية السنوية لهم بعد انتهاء أزمة 
اإلدارة في المجموعة نتيجة االستقالة 
الدرامية لرئيس مجلس إدارة فولكس 

فاغن.

◄ ذكرت تقارير إخبارية، الثالثاء، أن 
هيونداي موتورز أكبر منتج سيارات 

في كوريا الجنوبية تعتزم استدعاء 
حوالي 2580 سيارة من أحدث أجيال 

السيارة أكسنت 2015 في الواليات 
المتحدة بسبب وجود خلل في نظام 

تحديد الركاب داخل السيارة.

◄ قال مدير عمليات شركة رينو في 
رومانيا  إن الشركة ستزيد نسبة 

التشغيل اآللي وتبقي زيادات األجور 
عند مستويات محدودة وتلغي وظائف 

تدريجيا بمصنع داتشيا الروماني 
للحفاظ على القدرة التنافسية لها.

◄ أزاحت شركة ”شفروليه“، الستار 
عن النسخة الجديدة من سيارة 

”كورفت ستنغراي 2016“ بشكل رسمي، 
بعد إدخال عدد من التعديالت على  

النسخة الحالية. وقدمت ”شيفروليه“ 
بعض التحسينات البصرية الجديدة، 
كما أضافت بعض المعّدات الجديدة، 

وغيرت األلوان المتاحة منها.

◄ أكدت دراسة أميركية حديثة أن مالك 
السيارات الجدد باتوا يهتمون بأنظمة 

األمان والسالمة أكثر من اهتمامهم 
باألنظمة الترفيهية أو المواصفات 

المتعلقة بتخفيض استهالك الوقود.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk



} واشــنطن - قـــال فينت ســـيرف، أحد اآلباء 
المؤسســـين لإلنترنـــت ونائب رئيس شـــركة 
غوغـــل، إن قـــرار االتحاد األوروبي بتســـريع 
وتيـــرة تحقيق مســـتمر منذ فتـــرة طويلة عن 
المنافســـة فيمـــا يتعلق بعمليـــات البحث عن 
غوغـــل على اإلنترنت، سيســـاعد الشـــركة في 

”توضيح األمور أخيرا“.
وقال ســـيرف االثنين الماضـــي بعد إلقاء 
كلمة فـــي نادي الصحافة الوطنـــي ”أعتقد أن 
هناك سوء فهم خطير في أوروبا حول نموذج 

أعمالنا وكيفية عمل محركنا للبحث“.
وفي 15 إبريل أرسلت المفوضية األوروبية 
إلى غوغل ما يسّمى ببيان اعتراضات، توضح 
فيه تقييمها األولي الذي يفيد بأن خدمة غوغل 
للتسوق، تنتهك قوانين المنافسة في االتحاد 

األوروبي.
وقال ســـيرف، الذي ساعد قبل 40 عاما في 
تطوير بنية شـــبكة اإلنترنـــت في الوقت الذي 

كان يعمل فيه لحســـاب وكالـــة أبحاث وزارة 
الدفـــاع األميركيـــة، إن هـــذه الخطـــوة تعني 
أنه ســـيكون هنـــاك فرصة لمزيد مـــن عمليات 

اإلفصاح الرسمية عن القضايا قيد النقاش.
بدورها أكدت مارغريت فيستاغر، مسؤولة 
المنافســـة في االتحـــاد األوروبي، في معرض 
إعالنهـــا عن عمليـــة تكثيف وتســـريع وتيرة 
التحقيـــق، إن هيمنـــة شـــركة غوغل ليســـت 
مشـــكلة، لكنها اســـتطردت قائلة إن الشركات 
المهيمنـــة لديهـــا مســـؤولية عدم اســـتغالل 

مواقفها القوية عن طريق تقييد المنافسة.  
ولـــدى غوغل حصة قدرها 90 في المئة من 
الســـوق العام للبحث على شبكة اإلنترنت في 

أوروبا.
وبـــدأت المفوضية األوروبية تحقيقها عن 
ممارســـات غوغل فـــي نوفمبـــر 2010  بعد أن 
شـــكا منافســـون من تفوق الشـــركة في سوق 
محـــركات البحـــث علـــى اإلنترنت. وقـــد ركز 

تحقيق االتحاد األوروبـــي على المخاوف من 
أن تمنـــح غوغل خدماتهـــا المتخصصة، مثل 
خرائط غوغل وغوغل للتسوق وأماكن غوغل، 
معاملة تفضيلية في الطريقة التي تعرض بها 
نتائج البحث على اإلنترنت، األمر الذي يعرقل 

خيارات المستخدم.
ويعتبر االتحاد األوروبي أن حصة محرك 
البحث غوغل في سوق البلدان األوروبية تزيد 
عن 90 بالمئـــة، ويقترح تقســـيم هذه الحصة 
وفـــرض قيود علـــى االحتكار وضمـــان حياد 
النتائـــج والمعلومـــات التـــي يقدمهـــا محرك 

البحث.
إجـــراءات  إن  يقولـــون  الخبـــراء  ولكـــن 
المحاكمة في هذا الشـــأن قد تستغرق أعواما. 
بيد أن المحكمة يمكنها أن تصدر بحق غوغل 
حكما يقضـــي بدفع غرامة قدرهـــا 6 مليارات 
دوالر. أمـــا القضية نفســـها فيمكن أن تتحول 
إلى أكبـــر القضايا القانونية  في أوروبا، بعد 

قضيـــة ”مايكروســـوفت“، التي رفـــع االتحاد 
األوروبـــي دعـــوى قضائية ضدهـــا أيضا في 

حينه.
وقال متحدث باسم مجموعة تمثل الشاكين 
مطلع هذا العام ”المبدأ األساسي هو أن غوغل 
ال يجب أن تسيء استغالل سيطرتها، وتعطي 
معاملـــة تفضيلية للخدمات التي تقدمها. وإذا 
كانت سياسة غوغل هي تقديم الخدمات األكثر 
فائدة للمســـتخدم في نتائـــج البحث، ال بد أن 
تدمج الخدمـــات األخرى وتختار األكثر فائدة، 

حتى لو لم تكن خدماتها“.

} لنــدن - يكشـــف الصحفـــي بـــاري نيومان 
الـــذي يقف خلف أكثر من 400 صفحة أولى من 
األميركية،  صحيفة ”وول ســـتريت جورنـــال“ 
أســـاليب افتتـــاح المقاالت، ويبّيـــن كيف كان 
يخلـــق قراءة مشـــوقة من قصة غيـــر هامة أو 
ضعيفة. لتكون أشـــبه بشروط وأدوات لكتابة 

قصة صحفية بمواصفات مثالية.
الصحفي المخضرم ُيعرف باســـم ”الملك 
فـــي ســـبايس وهيـــد“، وســـبايس وهيد هي 
ما تعرف بـــه الصفحة األولى لوول ســـتريت 
جورنال، ففي غضون 43 عاما بهذه الصحيفة، 
حـــرر نيومـــان أكثر مـــن 400 مقـــال للصفحة 
األولـــى، حّلل مـــن خاللها وجهـــة نظر جديدة 
ومختلفة عن مواضيع متنوعة مثل النقانق أو 

حبوب العنب.
منذ تقاعـــده من منصبه فـــي 2013، يعمل 
نيومـــان كمدرب كتابة في كنف وول ســـتريت 
جورنـــال، كما قـــام أيضا بمراجعـــة وتنقيح 

مجموعة من مقاالت الصفحة األولى.
تحت عنوان ”صراع شرس في البنتاغون“، 
يتمثل أحدث مشـــاريعه في ”األخبار بالنسبة 
إلـــّي“، وهي مجموعة مـــن المقاالت بصحيفة 

وول ســـتريت جورنـــال وقـــد عززهـــا نيومان 
بأفكاره وآرائه عن كيفية كتابته لتلك المقاالت، 
تولـــت مؤسســـة الصحافـــة بجامعـــة مدينة 

نيويورك نشرها.
وفي مقـــال لصحيفة الغارديان البريطانية 
قدمـــت فيه أحـــد الفصول التـــي يناقش فيها 
نيومان تقنيات كتابة المقاالت، ويتبعها بأحد 

مقاالته الكالسيكية.
وفـــي 1979، تمكـــن إيريـــك مورجينثالـــر، 
مراســـل صحيفـــة وول ســـتريت جورنال، من 
تقديـــم مقاله بطريقة مختلفـــة وجديدة إذ قال 
”هذه قصة أحد أكبر منتجي الصلب الُمصنف 
الـ27 في العالم الغربي“، مضيفا ”أوه، أقرؤها 

على كل حال“. 
وكان مصنع الصلب بلوكســـمبورغ يعيش 
فترة خسارة وتدهور وكان يقوم بتأجير عماله 
لشركات أخرى بدال من طردهم.  وواصل إيريك 
حديثه قائال، ال أعرف إن كان البعض يذكرون 
هذه القصة، ولكنني أتذكر جيدا مقدمة المقال، 
يكمن لـــّب النقاش هنـــا: على مقدمـــة المقال 
أن تؤدي مباشـــرة إلى القصة التـــي تتبعها. 
والغرض منها، ســـواء كانـــت تتعلق بمصانع 
الصلب الصغيرة أو الجزر، هو ســـحر القراء 

ودفعهم إلى قراءة الفقرة الثانية.
ويغرق كل مقال صحفي في العشـــرات من 
الروايات األخرى، كما تتوق إلى ذلك المجالت 
والكتـــب والصحـــف فـــي مجملهـــا، ويبتلـــع 
اإلنترنـــت جميع هـــذه المنشـــورات المكتوبة 

بسيل من النقرات السهلة والبسيطة.
عندما يقع نظر القارئ على مقدمة شبيهة 
بالصفحـــة األولى من رواية فإن ذلك يؤول به، 
في رأي نيومان، إلـــى فقدان صبره واهتمامه 
بســـرعة. ولكن موقـــع تويتـــر ال يتحمل كامل 
المسؤولية، وهنا الدليل ”كان قراء المنشورات 
المكتوبة في الماضي يصرون على أن تجتمع 
كل الوقائع المدرجة في القصة معا في الفقرة 
االســـتهاللية. لـــم يكن ذلك يســـّهل عملية نقل 
الوقائع، ولكـــن على األقل كنـــت تحصل على 

فكرة عامة عما يجري“، حســـب ما قاله روبرت 
بينتشـــلي فـــي 1925، محذرا مـــن خطر يحدق 
بأن  بالصحافة األميركيـــة ”المعتقد الجميل“ 

”كل صحفي بارع في فن القصة القصيرة“.
يقـــال إنك يمكـــن أن تجد أفضـــل ما يمكن 
أن يقدمـــه صحفي في مقدمة مقاله، بالنســـبة 
إلـــي كان ”فـــي الليـــل، تخـــرج الفئـــران“ هو 
أفضـــل ما أمكنني تقديمه بعد ســـت ســـاعات 
على طاولة خشـــبية في مخيم لالجئين خارج 
ساحل ماليزيا، وأنا أشاهد الفئران تحوم من 
حولي في كل مكان. كان موضوع القصة يدور 
حـــول انتقـــادات الواليات المتحـــدة للقوارب 
الفيتنامييـــن قبل أن تقبلها، ولـــم يكن للمقال 
عالقة بالقوارض أو بعوارض افتقاري للنوم، 
إال أن المقدمـــة كانـــت تضمن حتمـــا متابعة 

القراء للقـــراءة حتى الفقـــرة الثانية، لذلك لم 
أغيرها.

المحررون رؤساء التحرير الذين يالحظون 
أن جميع القصص وجميع المقاالت تبدأ كلها 
بنفس الطريقة يقومـــون أحيانا بفرض حظر 
شـــامل على الصحفييـــن التابعيـــن لهم، مما 
يعني تحريم أي ســـرد لطرفة فـــي المقدمة أو 
حتى تحرير مقدمة ذات مراجع تاريخية. وأنا 
أوافق مع هذا المنهج إلى حد ما. فأنا ال أحبذ 
أن تشـــير المقدمات بشـــكل خجول إلى ”هو“ 
دون اإلفصاح عن  أو ”ذلك الشـــيء“  أو ”هي“  

هوياتهم.
كمـــا أنني ســـرعان ما أمل مـــن المقدمات 
التي تصف بإســـهاب ما كانت عليه األوضاع 
فـــي الماضي، قبل اإلعالن، في الفقرة الرابعة، 

أن تلـــك األوضـــاع قد تغيـــرت اآلن. ومع ذلك، 
فمثلـــي مثـــل جميـــع الصحفييـــن: أنـــا أمثل 
استثناء، وسأموت وأنا أدافع عن تلك المقدمة 
التاريخية التي أدرجتهـــا بملفي في بروناي، 
بعـــد أن وجدت دفتر مذكـــرات الكابتن رودني 
موندي في 1846 بالمكتبة العامة لبندر سيري 

بيغاوان.
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خالل 43 عاما حرر في صحيفة 

وول ستريت جورنال أكثر من 

400 مقال للصفحة األولى

�

باري نيومان

ميديا
[ باري نيومان: مثل جميع الصحفيين أنا أمثل استثناء [ أفضل ما يمكن أن يقدمه الصحفي يكمن في مقدمة مقاله
امتالك تقنيات الكتابة الصحفية يخلق قراءة مشوقة من قصة ضعيفة

وول ستريت جورنال نشرت مجموعة مقاالت عززها نيومان بأفكاره عن أساليب الكتابة الصحفية

يضع الصحفي املخضرم باري نيومان معايير لفن كتابة املقال الصحفي اســــــتمدها من 
خالل جتربته الواسعة في كتابة مقاالت الصفحة األولى لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
األميركية، ويعتبر أن ســــــر جنــــــاح الصحفي يكمن في أن تقود مقدمــــــة مقاله إلى الفقرة 

الثانية بانسيابية وجاذبية.

غوغل متفائلة بنتائج تحقيقات االتحاد األوروبي حول طريقة عملها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أطلقت جمعية الصحفيني العمانية 
مؤشر احلريات الصحفية لوسائل 

اإلعالم في السلطنة ألول مرة وأعلنت 
عن جائزة اجلمعية للجودة الصحفية، 

وذلك بهدف تعزيز اجلوانب املهنية 
في الصحافة العمانية والتشجيع 

على التميز في العمل الصحفي.

◄ دعت جامعة الدول العربية إلى 
تضافر اجلهود من أجل تعزيز دور 

املرأة في اإلعالم وترسيخ دورها 
كشريك أساسي في املجتمع حلماية 

األمن القومي العربي.

◄ أكد رئيس مجلس النواب العراقي 
سليم اجلبوري، عزم املجلس على 

تشريع قوانني تكفل حرية الصحافة 
والنشر وحق احلصول على 

املعلومات وتداولها والتعبير عن 
الرأي بحرية واستقاللية.

◄ قال رئيس احتاد الصحفيني في 
جنوب السودان أوليفر مودي، إن 

جنوب السودان شهد حاالت اعتقال 
وتهديدات للصحفيني إلى جانب 

إغالق ثماني صحف، كما أشار إلى 
مقتل خمسة صحفيني في أحداث 

بوالية غرب بحر الغزال.

◄ أمرت احلكومة الصومالية 
الصحفيني بأن يستخدموا من اآلن 

فصاعدا تسمية ”املجموعة التي تقتل 
الشعب الصومالي“ عندما يتحدثون 

عن حركة الشباب اإلسالمية املتشددة 
واملوالية إلى القاعدة.

◄ اتهمت اجلمعية اخلليجية 
للصحافة وحرية اإلعالم مبجلس 

العالقات اخلليجية الدولية (كوغر)، 
دوال إقليمية ومنظمات غربية 

مسيسة بالتسبب في عدم تقدم حرية 
الصحافة واإلعالم مبنطقة اخلليج 

لتنفيذ مخططات اإلخالل باألمن 
واالستقرار.

باختصار

«ثمـــة عثرات كثيـــرة ال تزال تحول دون قيـــام الصحفي بمهمته 

علـــى أكمل وجـــه، بمـــا تتطلبه من هوامـــش ملمارســـة الحرية 

املسؤولة، وقد تكون األمثلة صادمة في بعض األحيان».

 رمزي جريج
وزير اإلعالم اللبناني

«املنظمـــات الدولية التي تنتقد حريـــة الصحافة في مصر تفتقر 

إلـــى قدر كبير من املصداقية، كما أنهـــا تبالغ في الحديث عن أن 

مصر ال توجد فيها حرية للصحافة واإلعالم». 

صالح عيسى
 األمني العام للمجلس األعلى للصحافة في مصر

«االنتهـــاكات والعراقيـــل مـــا زالـــت تشـــكل عائقـــا أمـــام العمل 

الصحفـــي، ومـــا زالـــت القوانـــني والجهـــات التنفيذيـــة عاجزة عن 

محاسبة مرتكبي االنتهاكات ضد الصحفيني». 

رحمن غريب
صحفي من كردستان العراق

تــؤدي  أن  املــقــال  مقدمة  على 

والــغــرض  القصة  ــى  إل مــبــاشــرة 

ودفعهم  القراء  سحر  هو  منها 

إلى قراءة الفقرة الثانية

◄

} الثالث من مايو من كل عام هو اليوم 
العالمي لالحتفال بالمبادئ األساسية 

لحرية الصحافة، وتتم فيه مراجعة واقع 
العمل الصحفي في العالم، وتأكيد ضرورة 

حماية وسائل اإلعالم من التعّدي على 
استقاللها وتعزيز حرية التعبير وتطوير 

القطاع اإلعالمي وتوفير إمكانيات الوصول 
إلى المعلومات والمعرفة، وتخليدا لذكرى 

الصحفيين الذين فقدوا حياتهم خالل 
ممارسة مهنتهم ولعل الرقم األكبر لشهداء 

اإلعالم في العالم هو في العراق، حيث ”فقد 
ما يقارب من أربعمائة صحفي حياتهم في 
العراق منذ عام 2003“، حسب وثائق نقابة 

الصحفيين العراقيين.
ومن أجل تعزيز دور وسائل اإلعالم في 
تحقيق المصالحة الوطنية وزيادة سالمة 

الصحفيين. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية 
الصحافة، تم في بغداد قبل أيام توقيع 

اتفاقية بين نقابة الصحفيين العراقيين 
ومنظمة اليونسكو، وكما قال اكسل بالت، 
ممثل اليونسكو في العراق ”هذه االتفاقية 

تعطينا أساسا متينا جدا لضمان بيئة 
إعالمية حّرة ومستقّلة وقائمة على التعّددية، 

وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين 
أثناء تأدية مهامهم، في ظل الوضع األمني 

المتردي في العراق والذي حّد بشدة من قدرة 
وسائل اإلعالم على العمل بأمان وبطريقة 

غير حزبية في التغطية اإلخبارية المراعية 
لحساسية النزاعات“.

ويبدو لي أن إشكالية سالمة اإلعالميين 
أصبحت أكبر من الحديث عن حرية التعبير 

والوصول إلى المعلومات، فقد أصبحوا 
مستهدفين لمجرد كونهم إعالميين، وأصبح 

من هموم الصحفيين اإلفالت من العقاب، 
اإلفالت من أعمال العنف ضدهم ميدانيا، 

واإلفالت من محاسبتهم عّما كتبوا وطريقة 
تغطيتهم لألحداث التي يكتبون عنها..

وربما يتحمل بعض الصحفيين شيئا من 
المسؤولية في تعرضهم للخطر، بظهورهم 
كما لو أنهم إلى جانب هذا الطرف أو ذاك 

من أطراف النزاع.. وبذلك تلعب وسائل 
اإلعالم دورا مقصودا أو غير مقصود في 
النزاعات الطائفية أو الحزبية المسلحة 

وغير المسلحة، فتظهر  بعض وسائل اإلعالم 
وكأنها تحّرض على العنف أو الطائفية 

أو التطرف الحزبي من خالل تقديم تقارير 
منحازة، فينظر إليهم على أنهم أطراف 

في النزاع مّما يزيد الخطر على حياتهم 
فيصبحون هدفا لخصوم الطرف الذي يبدو 
وكأنهم إلى جانبه في تقاريرهم وأخبارهم 

وتحقيقاتهم اإلعالمية.
وإن نجا الصحفي من االستهداف 

الدموي، إن كان في ساحات المعارك أو 
االغتيال أو التفجيرات، فإنه قد يتعرض 
إلى التهديدات السياسية أو المضايقات 
االقتصادية أو المالحقات القانونية التي 

تقام ضده بسبب ما كتب أو نشر ضد شخص 
أو مؤسسة أو دائرة أو جهة معنوية. وهكذا 
يكون الصحفي عرضة للمسائلة والمطاردة 

خاصة إن كان صاحب موقف أو رأي.
وبالرغم من التطور التكنولوجي والذي 

ألغى الحدود اإلعالمية عالميا، ال زالت 

بعض الحكومات تؤمن بالرقابة والمسموح 
والممنوع وتسعى إلى تكميم األفواه عبر 

تقليص الحرية الصحفية من خالل المساءلة 
أو الترهيب والترغيب إذ يخاف النظام 
العربي من مشاركة المواطن في عملية 

صياغة وبلورة  قضايا أمته، والتي هي 
قضايا مصيرية تهمه بشكل مباشر.

ولعل التبرير لتضييق مساحات الحرية 
والتنفس اإلعالمي الصحفي والقيود 

والحدود المفروضة عليها، كان بداعي 
الحفاظ على األنظمة الشمولية التي تختزل 

كل شيء فيها وال شيء سواها. وهذا ال 
ينطبق فقط على البلدان العربية التي تعيش 

اضطرابات سياسية أو نزاعات مسلحة بل 
إن حرية الصحافة والتعبير كانت وما زالت 

مقيدة ومحددة في معظم البلدان العربية، 
باستثناء بعض الفترات القصيرة من 

التساهل والتسامح، فالضغوط على وسائل 
اإلعالم وتقييد حرية الرأي والتعبير من شيم 
األنظمة ومن ال يفعلها فلسبب مؤقت ينطبق 
عليه قول المتنبي: والظلُم من شيِم النفوس 

فإن تجد ذا عفة فلعلة ال يظلُم.

حرية الصحافة.. ولكن بحدود وقيود

فيصل الياسري

ث {

بالمئة حصة غوغل من 

السوق العام للبحث 

على شبكة اإلنترنت 

في أوروبا
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احتفـــى مغـــردون ســـعوديون  } الريــاض – 
على موقع التواصـــل االجتماعي تويتر بقرار 
إعفاء رئيس املراســـم امللكية محمد الطبيشي 
من منصبـــه على خلفية تداول فيديو له يظهر 
صفعـــه ملصور حلظة اســـتقبال امللك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز للعاهل املغربـــي امللك محمد 

السادس.
وأطلـــق العديـــد مـــن الســـعوديني عـــدة 
هاشـــتاغات انتقـــدوا فيهـــا تصـــرف رئيس 

املراسم امللكية.
وأصدر امللك ســـلمان مســـاء االثنني، أمرا 
ملكيا بإعفاء الطبيشـــي مـــن منصبه وتعيني 

خالد بن صالح العباد خلفا له.
وعبر عدة هاشـــتاغات أثنى املغردون على 
القرار امللكي، مؤكدين أن ”عهد املسؤول الذي 

فوق القانون قد ولى“.
وأكـــد مغردون أن الكاميرا في الســـعودية 

”أصبحت هيئة مكافحة الفساد“. 
وكتـــب معلق ”الطبيشـــي صفـــع مصورا 
وامللك ســـلمان صفعـــه بقرار حـــازم عاجل ال 
هوادة فيه، درس لكل من تسول له نفسه إهانة 

مواطن“.
وســـخر مغردون من أن ”الطبيشـــي فاهم 
احلزم بطريقة خاطئة“، في إشارة إلى عاصفة 
احلزم التـــي يعتبر مغردون ســـعوديون أنها 

”ردت هيبة السعودية“.
وقـــال معلـــق ”كل موظف فـــي الدولة هو 
فـــي منصـــب تكليف ال تشـــريف“. مـــن جانب 
آخر، ضج تويتر بتغريدات ســـاخرة، وتداول 
مغردون فيديو ســـابقا للطبيشـــي يسأل امللك 
الراحـــل عبدالله ”نقدم للضيـــوف عصيرا أو 

قهوة“، مؤكدين أن ”له سوابق“.
من جانب آخر، أشـــار مغـــردون إلى خطأ 
يتمثـــل فـــي ”احتكار اخلبـــرات وعـــدم نقلها 
لآلخريـــن“، مؤكديـــن أن ”الطبيشـــي لـــم يكن 
يســـاعد موظفيه الكتســـاب مهارات استقبال 

يوجد ارتباك في استقباالت الوفود“.
ومنذ تولي امللك ســـلمان صـــدرت قرارات 
”غير مســـبوقة“، وفق مغرديـــن، متثلت خاصة 
في إقالة وزير الصحة أحمد بن عقيل اخلطيب 
على خلفية انتشار مقطع فيديو على الشبكات 
االجتماعية يظهر مشـــادة بينـــه وبني مواطن 
طالب بنقـــل والده إلى أحد املستشـــفيات في 

الرياض لعالجه.
ممـــدوح  األميـــر  منـــع  أســـبوع،  وقبـــل 
عبدالرحمـــن مـــن الظهـــور اإلعالمـــي علـــى 
خلفية تصريحات عنصريـــة في أحد البرامج 

الرياضية خلفت موجة اسنكار على تويتر.
وقـــال مغرد ”إن القرارات تؤكد أن املواطن 
أوال وثانيا وتاســـعا ومن اليعجبه يجلس في 

بيته“.
وقال آخر ”هـــذه القرارات كفيلـــة بتغيير 
أســـلوب عمل املوظفني واملسؤولني ١٨٠ درجة 
ليصبحوا أكثر احتراما للمواطن وأكثر تفانيا 

في العمل“.

} القاهرة – حتت شعار ”ملن جترؤ فقط، دشن 
مغردون على موقع تويتر االجتماعي هاشتاغا 
بعنوان #يوم بال مكياج دعيت فيه الفتيات إلى 
اخلروج يـــوم ٣٠ مايو اجلاري إلـــى أعمالهن 
االجتماعية،  بنشاطاتهن  والقيام  وجامعاتهن 

دون وضع مساحيق التجميل.
اســـتقطب الهاشـــتاغ مغردين مـــن جميع 
الـــدول العربيـــة وتصدر في غضون ســـاعات 

الترند العربي.
انطلـــق الهاشـــتاغ ســـاخرا فـــي البداية 
ليتحول إلى موضوع جدي أثار نقاشـــا حادا 
حول ماهية اجلمال. انتقـــد مغردون ”الثقافة 
التي حولت النساء إلى دمى مزينة.  اجلديدة“ 
اعتبـــر آخـــرون أن املبادرة ”تافهة“ وتســـاءل 

بعضهم عن الهدف من ورائها.
فـــي البدايـــة اســـتفزت الفكـــرة النســـاء 
واعتبـــرن أن ”وضع مســـاحيق التجميل يدل 
علـــى األنوثة ومن ال تقوم بذلك عليها أن تعيد 

التفكير في أنوثتها“.
وقـــال آخـــرون إن جمال املـــرأة ”انعكاس 
جلمالهـــا الداخلـــي وثقتها بنفســـها“. وقالت 

مغردات ”النظافة واالبتسامة سر اجلمال“.
وأثنت مغردات على املبادرة التي ستساهم 
في تشجيع املرأة على الظهور على طبيعتها.

واســـتبعد الرجـــال ”تقبل النســـاء لفكرة 
ألن ”مـــواد التجميل  الظهـــور دون ماكيـــاج“ 
أصبحت تشـــكل جزءا مهما في شـــخصيتها 
وحياتهـــا“. فـــي املقابل، تســـاءلت نســـاء عن 
السبب الذي جعل صوت الشباب يعلو مطالبا 

النساء باخلروج دون ماكياج.
وقالـــت مدونة ”البد أن هناك خلال أو خطأ 
فـــي زينة املـــرأة“، مؤكـــدة ”اخللـــل يكمن في 
املبالغة في وضع املســـاحيق فبدال من إضافة 
ملسات بســـيطة أصبحت وجوه بعض النساء 
لوحـــات تشـــكيلية مليئـــة باخلداع تســـببت 
فـــي إخفـــاء وجوههـــن احلقيقيـــة وحتويلها 
إلـــى عبثيـــة ألـــوان مركبـــة وكثيفـــة لتغيير 
الهيئـــة واملالمـــح واللـــون“. تســـاءلت أخرى 
”املســـاحيق واألصباغ الثقيلـــة كانت تقتصر 

على املناســـبات واألفراح ولكن ما الذي جعل 
استخدام مستحضرات التجميل تصبح شيئا 
مالزما خلروج املرأة ألي مكان؟ مضيفة ”ملن ال 
يعلـــم فقد أصبح هناك ماكيـــاج ثقيل وخفيف 
وماكياج األفراح واحلفالت والشـــاطئ وحتى 

العزاء!!“.
وأكـــدت مغـــردة ”نعم املـــرأة لـــم يعد في 
مقدورها اخلروج دون أصباغ حتى عند تقدمي 
واجب العـــزاء وليس من املبالغـــة لو قلنا إن 
بعضهن من أهل امليت من يســـتخدمن املكياج  
أيضا!!“. وفي نفس السياق كتب مغرد ”يعتبر 
املكياج بالنســـبة للكثير من الســـيدات كاملاء 
والهواء، فال تســـتطيع يومـــا التخلي عنه أو 

استقبال العالم دونه“.
مغـــردات ”النظـــارة  فـــي املقابـــل قالـــت 
الشمســـية واللحيـــة اخلفيفة ومثبت الشـــعر 
متثل مكياج أغلب الشـــباب فإن تخلص منها 

ظهر الوجه األليم“.
ولم يخل الهاشـــتاغ من الســـخرية فأطلق 
بعضهم على يوم بال ماكياج  اسم ”يوم الرعب 
العاملـــي“. وعلق  مغرد ســـاخرا ”خرجت دون 
مكياج فأخذها اجليش خلدمة الوطن“. وذكرت 
مغردات بحادثـــة ضج بها اإلعالم العاملي منذ 
وقـــت قريـــب بطلتها عـــروس صينية وضعت 

ماكياج عجوز يوم زفافها لتســـأل عريسها هل 
سيبقى يحبها عندما تبلغ ٧٠ سنة فما كان منه 

إّال أن تركها.
وألقت نساء اللوم على الرجال ألنهم، وفق 
رأيهـــن، يبحثـــون عن اجلمال مـــا جعل املرأة 

تفعل املستحيل لتحصل عليه.
وانتقـــدت مغـــردات أخريات ”املـــرأة التي 
تفعـــل الكثيـــر لترضي الرجـــل وحتولت دون 

وعي إلى آلة جنسية في األغلب“.
وطالـــنب ”يجب أن يكـــون ماكياجك عقلك، 
بدل أن تخســـري نقودا على أصباغ اشـــتري 
كتبا تزيد جمال عقلـــك، احضري ندوات تزيد 
ثقتك بنفســـك، طالبي بحقوقك، كوني متفردة 

واثبتي نفسك بعيدا عن الرجل“.
قـــال بعضهم إن األمر يعـــود إلى خلل في 
التربية، فتســـأل إحداهن أمها: هل أنا جميلة؟ 

ما رأيك في شكلي؟ أنا أجمل أم فالنة؟
ويؤكـــدون أن املســـؤولية تقـــع على عاتق 
األم التـــي يجب أن تشـــرح البنتها أن اجلمال 
ال يكمن في التحول إلى دمية تشبه العارضات 
واملمثـــالت“، بل أن تكون راضية على نفســـها 
وتســـعى إلى تطوير مهاراتهـــا“. واتفقوا أن 
”العلم يزيـــد من جمـــال عقل الفتـــاة ويضفي 
على شـــخصيتها تألقا ومنوا“. وكتبت معلقة 

”جمالـــك دون مكيـــاج أحلـــى وأرق مـــن كل 
املســـاحيق التي تضعينها على وجهك اهتمي 
بنومك واشربي الكثير من املاء واهتمي بلون 

شعرك“.
يذكر أن رئيسة ”مؤسسة بيو تو يو“ خبيرة 
التجميل للعناية بالبشرة، ريتا سترازينسكا، 
ســـبق أن ســـاندت احلملة وطالبـــت بضرورة 
تخلي الســـيدات عن مساحيق التجميل ملدة ال 

تقل عن ٢٤ ساعة.
وتشـــير بعض اإلحصائيات إلى أن املرأة 
تقّضـــي فـــي املتوســـط حوالـــي ٢٠ دقيقة كل 
صباح لوضع مساحيق التجميل قبل اخلروج 
من املنـــزل، في حني أن االســـتغناء عن وضع 
هذه املـــواد الكيميائية يعنـــى إتاحة الفرصة 
ومزيـــدا مـــن الوقت لهـــا لكي تتنـــاول وجبة 

اإلفطار الهامة لتوازنها الغذائي.
وكان التقرير الدولي لصناعة مستحضرات 
التجميل أكـــد أن حجم املبيعـــات العاملية من 

مستحضرات التجميل بلغ ١٧٠ مليار دوالر.
ووفق إحصاء فإن الوطن العربي يشـــتري 
مســـتحضرات جتميل مبا يفوق الـ٣ مليارات 
دوالر ســـنويا. ومن املتوقع أن يشهد منوا في 
دول اخلليـــج ليصـــل حجم مبيعاتـــه إلى ٢٫٢ 

مليار دوالر سنويا.
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ليبيامصرالعراق

لبنانالسعودية

تابعوا

@2004Noor
الوطـــن  حمايـــة  البلـــد  شـــعار 
واملقدســـات.. دم االنســـان ليس 
مقدســـا؟! دموع ام الشهيد ليس 
مقدسة؟! صرخات ايتامهم وعوز 

زوجاتهم كل هذا ليس مقدسا!!!
******

@SermedAlwan
بعـــد ان أظهـــرت احلـــرب علـــى 
الشـــراكة  مفهوم  فشـــل  االرهاب 
التي تتخـــذ مبدأ هـــذا لك وهذا 
لي! احلم بدســـتور جديد وقضاء 
عادل فـــي العراق مـاهـــو حلمك 

ياعـراقي.
******

@Dr_3edan
الشـــعلة.. الكّرادة.. الكّرادة ثالثة 
تفجيرات حلقت تفجير املنصور.. 
والزلت أنتظـــر "وزارة الداخلية" 
أن متارس دورهـــا بإصدار بيان 

صحفي مفّسر على األقل!!
******

@BAREQ_78
حـــروب ظلم قتل فقر جهل تخلف 
ســـجون انعـــدام خدمات فســـاد 
حكومـــي خوف اغتـــراب الخ هل 
نحن شعب ال يستحق احلياة؟

******
@Ayadjamaladdin
مواجهـــة ايـــران ال تكون بشـــتم 
الطائفي  والتحريـــض  الشـــيعة 
بتحييد  ايـــران  مواجهة  ضدهم. 
املؤثرات  وإبعادهم عن  الشـــيعة 

االيرانية.

@bashar__asad
أنا عايش ومش عايش.

******
@Kamoveto
عندما تـــرى حمى تقبيـــل االحذية 
تستشـــري كل يوم تعرف يقينا ان 

الثورة السورية ثورة كرامة.
******

@AmmarAlzeer
فـــي املناطـــق احملّررة من ســـوريا 
تســـتطيع انتقاد عمل أّي فصيل أو 
قائـــد وغيره بينما مبناطق األســـد 
ال تســـتطيع انتقاد "إعـــادة عملّية 

انتشار اجليش".
******

@RevolutionSyria
مـــرة أخـــرى يتهموننـــا باإلرهاب 
مستخدمني صور شـــهدائنا الذين 
إجرامهـــم...  ببراميـــل  قتلوهـــم 

#تزوير_احلقائق.
******

@MousaAlomar
اميركا تقـــول إن القـــوات الكردية 
(التـــي تعطي احداثيـــات القصف) 
أكـــدت أن صرين خالية من املدنيني 
وال يوجد فيها اال الدواعش!! علما 

أن العكس هو الصحيح.
******

@Ahmadmuaffaq
متى ستتعلم املعارضة؟ دمييستورا 
يدعو العصابة األسدية ومعها ٤٠٠ 
معارض. يعني باختصار املشـــكلة 
فـــي الثـــورة واملعارضـــة املتفرقة 

وليس في العصابة.

@mostafahassan89
السعودية طلقت أميركا وجتوزت 

البنت فرنسا. فرنسا حلوة.
******

@mhamza22
"املـــرأة هي أخبث مـــن خلق الله"  
قالهـــا معلـــم فـــي ثانوية شـــرق 
الريـــاض؛ فقـــال له طالـــب: حتى 
أمك وزوجتك؟ مت طـــرد الطالب.. 

وحتويله لإلدارة لقلة أدبه!
******

@Mohamed__Othaim
تشـــجيع احلرب على املوســـيقى 
وتكســـير آالتها في حفالت علنية 
جعلنـــا مضحكـــة ملـــن يتوهمون 
احلياة كآبـــة دون أنـــس أو فرح 

احلفل الغنائي بجدة.
******

@hussein1462
املتطرفـــون يجمعون على حترمي 
الغناء بـــال دليل قطعـــي الثبوت 
مصير  في  ويختلفـــون  والداللة.. 

القاتل إن كان يدعي اجلهاد.
******

@jamilfarsi
#نؤيد_رفع_معاش_الضمان 

إن للفقراء (حق) في مال األمة.
******

@naifco
املالديـــف مثال جميـــل للرد على 
يقولون  اإلســـالم،  شـــوهوا  مـــن 
أن اإلسالم انتشـــر بحد السيف. 

األديان تنتشر بالعلم واألخالق.
******

@alfaisalrgad
في املدرســـة درســـنا كل نظريات 
آينشـــتاين وهو يهودي املنشأ "ال 
ديني - ربوبي" القناعة.. ليســـت 

مهمة عقيدتك املهم أفكارك.

@ericschmidt
إريك شميت

رئيس شركة غوغل

@nabilelhalfawy
لو كان األمـــر بيدي كرويا.. ملنعت 
األندية الكبيرة من شـــراء العبني 
محليني. مهمتهـــا صنعهم.. وبيع 
لغيرها. وحتتفظ األندية  الفائض 

الصغيرة مبواهبها وتكبر.
******

@M7rusa
اإلعالم املصري يشتغل عند الذي 

يدفع لألسف.. إال ما رحم ربي.
******

@HebaSaaleh
يســـاوى  "الوســـطي"  جمعة  علي 
بـــني احلجـــاب وزنـــى احملـــارم.. 
ويحكـــم بالكفـــر علـــى مـــن أنكر 
فرض احلجاب قبل تطهير التراث 

أصلحوا األزهر.
****** 

@AlyaaGad 
طالـــب أزهري يفجـــر مقعد زميله 

بعبوة ناسفة. يطبق املناهج.
******

@mamoun1234  
فـــي كل املطـــارات عالقـــة الراكب 
بشـــركة الطيـــران وموظفيها فقط  
عندنا تالقي نفسك في مشكلة مع 

األمن. #ياسمني_النرش.
******

@BATISTAIA 
كيف تصبـــح قياديا ثوريا: احزق 
وتكلم عن الفقراء، شـــجع النزول 
للميادين وتكلم عن الفقراء، حرض 
على االضراب وتكلم عن الفقراء.. 

أهم حاجة حتزق والفقراء.

@ZahidAnas
أخطر ما ميكن أن يقع فيه املسلم 
هو التبعية املطلقة لشيخه. ذهب 
يوســـف القرضـــاوي إلـــى معمر 
القذافي وامتدحه، ثم أفتى بقتله. 
في احلالتني لم يسأل األتباع عن 

السبب!
******

@libyanwoman1
األسد الذي كان في منتزه بنغازي 
-البوســـكو- هرب وعلى ســـكان 
واملاجوري  دبي  وشارع  احلدائق 

والزيتون أخذ احليطة.
******

@libyanwoman1
ملـــا طالبنـــا بالفيدراليـــة قالـــوا 
تريـــدون تقســـيم ليبيا وبســـبب 
املركزيـــة ابنـــاء برقـــة يضطرون 
لقضاء اعمالهم في طرابلس وعند 

اول ازمة يتم اختطافهم.
******

@qwqwqw950  
احلكومة مفروض تبـــدأ في بناء 
البيـــوت املهدمـــة فـــي بنينا، الن 
هذا كفيـــل بطمأنة أهـــل بنغازي 
وبالتالي يفشـــل أهداف االخوان 

في استغالل اجلانب االنساني.
******

@HerrEsharif
ال أســـتوعب كيـــف مـــازال ليبي 
والتســـوية  احلـــوار  ضـــد  عاقل 
احلياة  أساســـيات  السياســـية!! 
شـــبه منعدمـــة ملا تكابـــر وتعاند 
مقابل إنتصار سياسي زائف؟

سوريا

#يوم_بال_مكياج  هاشــــــتاغ  استقطب 
ــــــدول العربية وبدأ  مغردين مــــــن جميع ال
ســــــاخرا ليتحول إلى نقــــــاش جدي حول 
وفق  املتمثل  احلقيقــــــي"  اجلمــــــال  "ماهية 

بعضهم في جمال العقل.

@Elseemaroun
لبنان ١٠٤٥٢كلم بدنا نحافظ عليه 

وعلى جيشه #الهزمية_االلهية.
******

@RanaKabbani54
وحســـن  لبنـــان  حتكـــم  ايـــران 
نصر_الله ليس اال مجرم حربها 
ومدير مرتزقتها ومبيض أموالها 

من جتارتها الدنيئة.
******

@AliNahar
اميـــل حلـــود يدعو إلـــى توريط 
اجليش فـــي القلمـــون. ال تكفيه 
خطيئة حزب الله يريد االن تدمير 
اجليش .. افضل له التركيز على 

السباحة.
******

@Hadialamine
ومـــا لبنـــان اليـــوَم يـــا ولـــدي؟ 
أليـــس منفى؟ واللصـــوص فيه، 
كأنهـــم  أليســـوا  واملســـلحون.. 
جـــراد؟ ال حيـــاَة هنـــاك.. ما أبلغ 

النعاة ما أكثَر املقابر".
******

@husseinshoboksh  
قضية  فـــي  الشـــهود  تصفيـــات 
مقتل رفيق احلريري بعد سوريا 

ستنتقل إلى لبنان قريبا.
******

 @eyad1949 
#حزب_اللـــه،  تصرفـــات  كل 
سياســـيا وعســـكريا وإعالميـــا، 

تؤكد انه يحتل لبنان.

الكاميرا هيئة مكافحة رجال يتحدون نساء تويتر: هل تجرؤن على يوم بال مكياج

الفساد في السعودية

مغردون  يقولون إن الهاشتاغ نتيجة لخلل ما في زينة المرأة

المرأة تقضي في المتوســـط 

حوالـــي 20 دقيقة كل صباح 

لوضـــع مســـاحيق التجميـــل 

قبل الخروج من المنزل

◄

[ مغردون ينتقدون {الثقافة الجديدة} التي حولت النساء إلى دمى مزينة

أطلق فيســـبوك برنامجا خاصا للمطورين. ويقدم املوقع خدمات مجانية للمطورين واملبرمجني باســـتعمال أدوات تكنولوجية 

متقدمـــة. وقال مدير فيســـبوك التنفيـــذي مارك زوكربرغ إن الخدمة التي أطلقها من شـــأنها أن {تســـاعد املطورين ليصبحوا 

شركاء في صنع التكنولوجيا ووضع حد لهيمنة الشركات الكبرى على سوق التطوير البرمجي}.



} عــكا - دعـــت مؤّسســـة األقصـــى للوقـــف 
والتـــراث إلـــى إعـــادة ترميم مســـجد الجزار 
بعّكا، وذلك حفاظا على تراثه العريق وعمارته 
اإلسالمّية فائقة الجمال، وقالت المؤّسسة في 
وثيقـــة للغرض ”يعّد أجمل مســـجد في البالد 
بعد قبة الصخرة في القدس، لكنه بحاجة إلى 

ترميم“.
مـــن جانبـــه، أّكـــد طـــارق دعـــور، ســـادن 
المســـجد، أّن ”المســـجد بحاجة إلـــى ترميم، 
فالمئذنـــة مائلة، والبئر في أســـفل المســـجد 
مغلـــق منـــذ نحـــو 10 ســـنوات، وبالتالي هو 
بحاجة إلى ترميم، وهـــذا الترميم يحتاج إلى 

أموال طائلة“.
يذكر أّن مســـجد الجـــزار بني خالل الحكم 
العثمانـــي، في العـــام 1781، ويقـــع في طرف 
المدينة القديمة لعكا من جهتها الشمالية، في 
حين تبلغ مســـاحته نحـــو 4 دونمات، علما أّن 

الدونم يساوي 1000 متر مربع.
للمســـجد،  التعريفيـــة  النشـــرة  وتذكـــر 
الصـــادرة عن لجنـــة أمناء الوقف اإلســـالمي 
غير الحكومية في عكا، أّن أحمد باشـــا الجزار 
هو مـــن بناه علـــى طريقة المســـاجد الفخمة 
في مدينة إســـطنبول، وبالتحديـــد على طراز 
المســـجد األزرق، فـــي مســـاحة واســـعة من 
األرض، وفي مكان مرتفع حتى يتم االستفادة 

من الطابق السفلي.

وحسب مؤسسة األقصى للوقف والتراث، 
غيـــر الحكومية، فإن أحمد باشـــا الجزار كان 
عســـكرّيا متدينا مـــن البوســـنة، وأطلق عليه 
المستشـــرقون لقب الجـــزار، التهامه بأنه كان 
واليا شـــديد القســـوة، لكن مؤسسة األقصى 

تفّند ذلك كلّيا.
وتعـــّد عكا من أقـــدم المدن في فلســـطين 
التاريخية، قبل أن تحتّلها إسرائيل عام 1948، 
وتقع على ســـاحل البحر المتوســـط، ويعيش 
فيها 46 ألف نســـمة، ال يشـــكل الفلسطينيون 
منهم ســـوى ما نسبته 27“، بعد أن استوطنها 

اليهود.
ويســـتقطب مســـجد الجزار يوميا المئات 
مـــن الـــزّوار، المســـلمين واألجانـــب وخاّصة 
السياح منهم، ويصل هذا العدد إلى اآلالف في 

مواسم األعياد اإلسالمية.
يقول دعور إن ”المسجد مفتوح في جميع 
الصلوات، بما فيها الفجر والجمعة، لكن أغلب 
رّواده هم زّوار من خـــارج عكا يأتون لالطالع 
على معالمه، أما سكان المدينة فإنهم يصلون 
في المســـاجد القريبة من بيوتهـــم، ولكن في 
يوم الجمعـــة يتوافد على المســـجد مزيد من 

المصلين“.
كما يصف المســـجد بأّنه واحد من أجمل 
المساجد وثاني أكبر مسجد في فلسطين بعد 

المسجد األقصى في القدس.

علـــى الجانـــب األيمن من الـــدرج المؤدي 
إلى مدخل مســـجد الجزار يوجد سبيل جميل 
التصميم، وتتوســـط المســـجد ســـاحة كبيرة 
مزروعة بأشـــجار مختلفة كالســـرو والنخيل، 
وفـــي قلبهـــا متوضـــأ مســـتدير، ويحيط بها 
رواق كبير كان يشـــمل، إلـــى غاية العام 1948، 
المدرسة األحمدية في ركنه الجنوبي الشرقي، 
والمكتبة األحمدية في ركنه الشرقي الشمالي.
أّما اليوم، فتستخدم غرف المدرسة األحمدية، 

حســـب دعور، من قبل موظفي المسجد ولجنة 
أمنـــاء وقف الجزار ومخازن، وال يزال بعضها 

مغلقا.
وتقـــول لجنة أمناء الوقف اإلســـالمي في 
عـــكا إن ”مدرســـة األحمدية كانـــت تعتبر من 
أشـــهر المدارس في العصر العثماني وبقيت 
تؤدي رســـالتها حتى عـــام 1948، حيث أغلقت 
أبوابها وتوقفـــت عائداتهـــا الوقفية لما طرأ 

عليها من ظروف الحرب واالحتالل“.

أما المكتبة األحمدية فكان يطلق عليها هذا 
االسم نسبة إلى مؤّسسها أحمد باشا الجزار، 
وكانت من أشـــهر وأهم المكتبات اإلســـالمية 
فـــي العالم لما تحتويه مـــن مخطوطات نادرة 

وقيمة، وفقا للجنة نفسها.
وفي الساحة التي تتوّسط المسجد توجد 
ســـاعة شمسية حجرية لضبط أوقات الصالة، 

ولكن ال يتم استخدامها اآلن.
والمسجد مربع الشكل تعلوه قبة خضراء 
كبيـــرة، وفيـــه منبـــر ومحـــراب ورواق علوي 
خاص بالنساء. وتلفت األنظار، الزخارف التي 

زينت جدران المسجد وقبته بآيات قرآنية.
وتقول لجنة أمناء الوقف اإلسالمي إن ”في 
إحدى زوايا المســـجد حفظت شعرة للرسول 
صلى الله عليه وســـلم، ويقال إنها شـــعرة من 
ذقن الرسول أحضرها الشيخ أسعد الشقيري 

من إسطنبول سنة 1910“.
الجديـــر بالذكـــر أّن ضريـــح أحمد باشـــا 
الجّزار، المتوفى عـــام 1804، يقع داخل أروقة 
المســـجد. وتدفـــع جمالية تصميم المســـجد 
المســـلمين واألجانـــب على حّد الســـواء إلى 
زيارتـــه بهـــدف التقـــاط الصـــور داخله وفي 

ساحته الرحبة.
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أماكن
تقع مدينة الحمراء فوق هضبة مرتفعة، يحيط بها سور ضخم بقيت 
منه أجزاء كبرى، وتتخلل الســـور أبراج وأبـــواب عدة ال يزال معظمها 

قائما إلى اليوم.

بني مســـجد الجزار خـــالل الحكم العثماني، في العـــام ١٧٨١، ويقع في 
طـــرف املدينـــة القديمة لعـــكا من جهتها الشـــمالية، فـــي حني تبلغ 

مساحته نحو ٤ آالف متر مربع.

يعد قصر الحمراء أعظم اآلثار األندلســـية الباقية في غرناطة، إذ ال 
يزال محافظا على ســـقوفه ذات الزخارف البديعة وأعمدته األثرية، 

وقد أطلق األسبان عليه اسم القصر العربي.

أحمد الشاذلي

} لـــم تفقد عمارة غرناطة األندلســـية بريقها 
بعد ســـقوط آخـــر مملكـــة إســـالمية حكمها 
العرب جنوب شـــرق أوروبـــا، وال تزال مزهرة 
مثل حبات الرّمان التي اتخذت منها اســـمها. 
فعلى الباب الرئيســـي لقصر الحمراء الشهير 
ترتسم ”الرمانة“ شعارا تاريخيا لهذه المدينة 

الخّالبة.
يعتبـــر حـــي البيازين مـــن أكبر 

أحيـــاء ”غرناطـــة“، وهـــو أكثـــر 
بطابعـــه  احتفاظـــا  أحيائهـــا 
األندلســـي، كمـــا أنـــه مـــا زال 
محتفظا بسائر خططه ودروبه 
يطرأ  ولم  الضيقة،  األندلســـية 

عليه سوى تحويل ضئيل.
فـــي  البيازيـــن  حـــي  ويقـــع 

شمال شـــرقي غرناطة تجاه هضبة 
الحمـــراء، ويفصلـــه عنها نهـــر حددة، 

ويمتّد صاعده على ســـفح التالل حتى أسوار 
المدينة القديمة، وشـــوارعه ضيقة متقاطعة، 
ومـــا زال كثيـــر مـــن منازله محتفظـــا بطرازه 

األندلسي.
وتتمّيـــز بيوت الحـــي التاريخي بأفنيتها 
الداخلية ونوافذها ذات الطراز العربي المطلة 
عليهـــا، ويوجد بالحي حّمام كبير على الطراز 
العثمانـــي، ومنزل أندلســـي مـــا زال يحتفظ 
بنوافـــذه ونعوشـــه وزخارفه العربيـــة كاملة، 
نقشـــت على مشـــارفه عبارة ”الحمد لله على 
نعمة اإلســـالم“، وهو اليوم مركز ألحد مراكز 

الشرطة.
علـــى مقربـــة مـــن  وتقـــع ”الكاتدرائيـــة“ 
ميـــدان بـــاب الرملة والقيســـرية، وقـــد بنيت 
فـــوق موقع جامـــع غرناطـــة طبقا لسياســـة 
األســـبان آنـــذاك القاضية بتحويل المســـجد 

الجامع في كل مدينة أندلســـية إلى كاتدرائية 
أو كنيسة.

بنيـــت الكاتدرائيـــة في عهـــد اإلمبراطور 
شـــارلكان، خـــالل عـــام 1529، تخليـــدا لذكرى 
الملكيـــن الكاثوليكييـــن فردينانـــد وإيزابيال 
فاتحي غرناطة، وفيها هيكل به تماثيل صغيرة 
للرسل، وعلى جانبي الهيكل صور بارزة تعود 
إلى القرن السادس عشـــر، ظهرت في إحداها 
صور نساء موريسكيات يرتدين أثوابا 
طويلـــة، والقس يباركهـــن بالماء 
المقدس، وأخرى المرأة ترتدي 

مالبس عربية.
صورتـــان  توجـــد  كمـــا 
ألبـــي  إحداهمـــا  أخريـــان 
عبدالله، آخر ملوك األندلس، 
ســـائرا ومـــن ورائه فرســـه، 
الحمـــراء  مفاتيـــح  ومعـــه 
ليســـّلمها إلـــى الملـــك فرديناند، 
قشـــتالة  لملكي  األخـــرى  والصـــورة 

فرديناند وإيزابيال ومن ورائهما الفرسان.
ويعد ”قصر الحمراء“ دّرة اآلثار األندلسية 
الفريـــدة، ثّم حّرف األســـبان اســـمه، فأصبح 
يعـــرف في العالـــم الغربي باســـم ”الهمبرا“، 
وتعّرض هذا القصر للتشويه على مدى قرون، 
فبعد خروج أبي عبداللـــه آخر ملوك غرناطة، 
حامال معه رفات أجداده، اتخذ ملوك أسبانيا 
القصر مقّرا لهم، لكـــن كان من الصعب عليهم 
العيش في ظالل العمارة اإلســـالمية بما فيها 
مـــن زخارف وآيات قرآنية، وهو ما دفعهم إلى 
تحويل أجزاء منه إلى كنائس، فضال عن محو 
الزخارف اإلســـالمية الموجودة على الجدران 

واستبدالها بأخرى إيطالية.
وعندمـــا انتقلـــت عاصمـــة األســـبان إلى 
مدريد تحّول قصر الحمراء إلى ثكنة عسكرية 
للجنود يمارسون فيه ما تراءى لهم من تدمير. 

وخّلف ذلك انفجار مخزن للبارود أشـــعل في 
القصر حريقا ضخما، ليتحّول القصر بعد ذلك 

اع الطرق. إلى مأوى للصوص وقطَّ
وعندما جاء االحتالل الفرنسي مع جيوش 
نابليون بونابرت عام 1802، اتخذه الفرنسيون 
حامية لهـــم، ورغم اعتنائهم بالقصر، إال أنهم 
عند انسحابهم من غرناطة نسفوا برجين من 

أبراجه.
لم يكن قصر الحمراء ســـوى جزء صغير 
فقـــط مـــن مدينـــة الحمـــراء، أو كما 
تســـميها الروايـــة اإلســـالمية 
التـــي  الحمـــراء“،  ”قصبـــة 
أنشـــأها الخليفـــة األموي 
الناصـــر  عبدالرحمـــن 
المستنصر  الحكم  وابنه 
في أواســـط القرن الرابع 

الهجري.
وتقـــع مدينـــة الحمـــراء 
فوق هضبـــة مرتفعة، يحيط 
بها سور ضخم بقيت منه 
ويتخلل  كبـــرى،  أجزاء 
أبـــراج  عـــدة  الســـور 
وأبواب ال يزال معظمها 
قائما بشموخ إلى اليوم، 
هو  الباقية  أبراجـــه  وأهم 
و”بـــرج  الحراســـة“  ”بـــرج 
المتزيـــن“  و”بـــرج  قمـــارش“ 
و”بـــرج اآلكام“،  و”بـــرج العقائل“ 

و”برج  و”برج األميـــرات“  و”بـــرج األســـيرة“ 
المـــاء“، أما أهم أبواب الحمـــراء الباقية فهي 
”باب الغندور“ و”باب الطباق الســـبع“ و”باب 

الشريعة“ و”باب السالح“ و”باب النبيذ“.
ويعّد قصر الحمراء أعظم اآلثار األندلسية 
التـــي أبقـــت عليها حوادث الزمـــن، إذ ال يزال 
محافظا على ســـقوفه ذات الزخـــارف البديعة 
وأعمدتـــه األثرية في أبهى صورها، وقد أطلق 

األسبان عليه اسم ”القصر العربي“.
ويقـــول أحمد منصـــور، أســـتاذ التاريخ 
اإلســـالمي، منذ أن هرب عبدالرحمن الداخل، 
الملقب بصقر قريش، من ســـيوف العباسيين 
وكّون جيشـــا قويا غزا به بالد األندلس، يمكن 
أن نقول إّنه كانت تلك بداية العصر اإلسالمي 
الذهبـــي، ولكن قصـــة ســـقوط األندلس بدأت 
عندما اضطّر المســـلمون للرحيـــل من مدينة 
غرناطـــة، بعـــد أن قام األســـبان بتدمير كل ما 

يمّت لإلسالم بصلة.
يذكر أّنه صـــدرت آنذاك أوامر الســـلطات 
األســـبانية بمنع اللغة العربية، وبفتح بيوت 
المورســـيكيين الذين تحّولوا من اإلسالم إلى 
النصرانيـــة على مصراعيها فـــي أيام الجمع 
واألعيـــاد، حتى يســـتطيع مفتشـــو المحاكم 
من القساوســـة الدخول فـــي أّي وقت، لمعرفة 
إن كانـــوا يقومـــون بـــأّي طقـــوس دينية غير 

نصرانية.
كمـــا صدرت األوامر بمنع االســـتحمام في 
الحمامات العامة، وهدم ما كان موجود منها، 

وخرج المسلمون من األندلس  لتصبح بمثابة 
الفـــردوس الضائـــع، ولكن غرناطـــة ما زالت 
تحافظ علـــى العديد من معالمها اإلســـالمية، 
ومـــا زالت آثـــار عبدالرحمن الداخـــل تتنّفس 

بإنجازاته.
يذكر أّن غرناطة سقطت على أيدي فرديناند 
ملك أراجـــوان وإيزابيال ملكة قشـــتالة، في 2 
ينايـــر عـــام 1492 للميالد، وذلـــك بعد أن ظلت 
تقـــاوم لوحدها قرابة مئة عـــام، ونتيجة لعدم 
قدرة عبداللـــه األحمر، آخر أمراء بني األحمر، 
على مواجهة حركة المد المسيحي األسباني، 
ال ســـيما أنـــه كان حليفهم. ورغـــم الصراعات 
الداخليـــة فقد حـــاول أهل غرناطـــة المقاومة 
بعـــد أن طال انتظارهم نجدة لم تصل أبدا من 
العرب والعثمانيين والمماليك، فاضطروا إلى 
إلقاء السالح حين قام عبدالله األحمر بتسليم 
مفاتيح المدينة لفرديناند وإيزابيال فوق سفح 

جبل الريحان.

مضت على ســــــقوط غرناطة ٥٢٣ ســــــنة، آخر املمالك اإلســــــالمية فــــــي األندلس، ومع أّن 
األســــــبان بنوا مدينة حديثة بجوارها، فإّن أحياءهــــــا القدمية ما زالت حتافظ على عظمة 
ما تبقى من آثارها وفخامة عمارتها ودروبها الضّيقة ورونق شــــــرفاتها األندلســــــية التي 

تسلب العقول.

يعّد مســــــجد اجلزار، الواقع في مدينة عّكا، شــــــمالي فلســــــطني احملتلة، ثاني أكبر وأجمل 
مســــــجد فلســــــطيني بعد املســــــجد األقصى في القدس، ّمما جعله قبلة املصلني والسياح 
الراغبني في التمتع بجمال عمارته العثمانّية، نظرا إلى ما زينت به جدرانه وقّبته اخلضراء 

من زخارف مبهرة، غير أّنه في حاجة ماّسة اليوم إلى الصيانة والترميم.

روح العمارة األندلسية تسكن جدران غرناطة في وجه تغيرات األزمنة
[ القصر العربي ما زال محافظا على معظم أبراجه وأبوابه [ الزخارف اإلسالمية بقصر الحمراء عوضت بأخرى إيطالية

مجسد الجزار يعد ثاني أكبر وأجمل مسجد فلسطيني بعد املسجد األقصى

العرب سلموا مفاتيح غرناطة، لكن معمارها الفريد صمد أمام غوائل الدهر

1802
تاريخ نسف جيوش بونابرت 
برجني من أبراج قصر الحمراء 

عند انسحابها من غرناطة

مسجد الجزار كان يضم المدرسة 
األحمدية لكنهـــا أغلقت في عام 
1948، بعـــد أن تعطـــل الوقـــف     

في ظل االحتالل اإلسرائيلي

◄

يـــزال  ال  الحمـــراء  مدينـــة  ســـور 
محافظا على معظـــم أبراجه مثل 
بـــرج قمارش والمتزيـــن والعقائل 

واألسيرة واألميرات

◄

ثاني أكبر المساجد الفلسطينية يطالب بحقه في الترميم

ر
علـــى مقربـــة مـــن  وتقـــع ”الكاتدرائيـــة“
ميـــدان بـــاب الرملة والقيســـرية، وقـــد بنيت 
فـــوق موقع جامـــع غرناطـــة طبقا لسياســـة 
األســـبان آنـــذاك القاضية بتحويل المســـجد 

ن ر ج ى وجو ي إل ر ز
واستبدالها بأخرى إيطالية.

وعندمـــا انتقلـــت عاصمـــة األســـبان إلى
مدريد تحّول قصر الحمراء إلى ثكنة عسكرية
للجنود يمارسون فيه ما تراءى لهم من تدمير.

ب ر ول ي ري ر
اع الطرق. إلى مأوى للصوص وقطَّ
ول ي ري ير

مع ج وعندما جاء االحتالل الفرنسي
اتخذه الفرن 2نابليون بونابرت عام 1802،
حامية لهـــم، ورغم اعتنائهم بالقصر، إ
عند انسحابهم من غرناطة نسفوا برج

أبراجه.
لم يكن قصر الحمراء ســـوى جزء
فقـــط مـــن مدينـــة الحمـــراء،
تســـميها الروايـــة اإلس
الحمـــراء“، ”قصبـــة 
أنشـــأها الخليفـــة
الن عبدالرحمـــن 
المس الحكم  وابنه 
في أواســـط القرن

الهجري.
وتقـــع مدينـــة الح
فوق هضبـــة مرتفعة،
بها سور ضخم بقي
و كبـــرى،  أجزاء 
أ عـــدة  الســـور 
وأبواب ال يزال م
قائما بشموخ إلى
الباق أبراجـــه  وأهم 
و الحراســـة“ ”بـــرج 
المت و”بـــرج  قمـــارش“
و”بـــرج ا و”بـــرج العقائل“



} القاهــرة - عندمـــا يمـــر الشـــاب أو الفتاة 
بقصة حب ال تكلل بالزواج ألســـباب متنّوعة، 
فإن الحياة تصبح صعبة، ال سيما وأن طريق 
الزواج ســـيكون دون عالقة عاطفية، أو بشكل 
أوضح قد يتزوج الشاب أو الفتاة على الطريقة 

الكيدية للرد على فشل عالقتهما العاطفية. 
وانتشـــرت مؤخـــرا ظاهـــرة الخطوبة أو 
الزواج الكيدي بين الشـــباب، ويرونها فرصة 
مناســـبة الســـتعادة حب مفقود، وقد يتحّول 

األمر إلى نوع خاص من التحدي والمجازفة.
وحول هذه الظاهرة، يرى الدكتور مصطفى 
عمارة، استشـــاري الطب النفسي، أن السلوك 
االجتماعي واحترام اآلخر تراجعا بين بعض 
فئات الشباب والفتيات، وأصبحت المغامرات 

والمؤامرات تحاك علـــى عواطف اآلخرين من 
أجل الوصول إلى الغرض المطلوب، حتى وإن 

كان على حساب الصداقة والعشرة. 
ويوضح أن الزواج الكيدي يهّدد اســـتقرار 
الحيـــاة الزوجيـــة، ويجعـــل جميـــع األطراف 
خاســـرة ألنها تعيش في عالم خيالي ومزيف، 
ويشـــّدد على أهمية الزواج عـــن اقتناع حتى 
ال تتحـــّول حياة اآلخر إلـــى كابوس مزعج، أو 

يشعر أنه بديل في حياة من اختاره.
بينما يفّســـر الدكتور أكرم زيدان، أســـتاذ 
علـــم النفس بجامعة القاهـــرة، ظاهرة الزواج 
الكيـــدي، قائال: في هذا الزمان الذي طغت فيه 
القيـــم المادية واألنانية، لم يعـــد متصّورا أن 
يظل البناء النفسي السوي ألفراد مجتمعاتنا 

كما هو، وببساطة شديدة فقد اهتزت كل القيم 
الداخلية لألفراد، وبعدما كانت األنا مســـتترة 
خلـــف أخالقيات وعادات ســـامية بـــرزت في 
أبشع صورها، كما أن قيمة الحب ذات الجانب 

المعنوي والنفسي الجميل لم تعد كما هي.
تبعـــا  والفتيـــات  الشـــباب  أن  وأوضـــح 
لمرحلتهم  الســـيكولوجية  والمالمح  للسمات 
العمريـــة، يصبحون األكثـــر تقّبال من الناحية 
النفســـية للجديد، حتى ولو كان على حســـاب 
ثوابـــت أخرى، أيضا يؤثر عامل اإلحباط على 
مســـتويات الدراســـة والعمل وتحقيق الذات، 
فـــي وجود فجوة وفـــراغ نفســـيين داخلهما، 
يحاولـــون من خاللهمـــا التعبير عـــن ذواتهم 

بالتمّرد على الواقع والثوابت.

نهى الصراف

} بصرف النظر عن طبيعة النظرة المجتمعية، 
فـــإن الواقـــع ربما يبرهن في اتجـــاه آخر بأن 
وجـــود األبناء مـــن الذكور في األســـرة، قد ال 
يكون مصدر ســـعادة للوالديـــن وخاصة األم 
العاملة بل علـــى العكس من ذلك، حيث ذهبت 
نتائج دراسة حديثة إلى أن وجود أكثر من ابن 
ذكر في األســـرة قد يحطم قلب األم بصورة أو 
بأخرى سواء أكان يتعلق بالصحة النفسية أو 
الجســـدية. بمعنى أن المرأة العاملة معرضة 
لإلصابـــة بأمراض القلـــب القاتلـــة إذا كانت 
أما لذكور عدة. ويبدو ســـبب ذلك غير واضح 
للعيـــان، إال أن الباحثيـــن يرجحون أن األبناء 
الذكور أكثر إزعاجا من شقيقاتهن وأكثر إثارة 
للمشـــاكل، كما أنهم ال يظهـــرون أي عون فيما 
يخـــص أعمال المنزل األمـــر الذي يعّرض األم 

إلى ضغوط نفسية وعصبية كثيرة.
وأشـــارت نتائـــج البحـــث الذي أشـــرفت 
عليه جامعـــة تورين اإليطاليـــة، التي رصدت 
عينة من ســـيدات عامالت تجاوزت الـ100 ألف 
ســـيدة أمهات لطفل واحد علـــى األقل، إلى أن 
عمل المرأة ليس لـــه عالقة واضحة باإلصابة 
بأمـــراض القلب إال أن وجـــود طفل واحد ذكر 
أو أكثر لـــدى المرأة العاملة، يزيد من احتمال 
اإلصابـــة بأمـــراض القـلب بمـعـــدل الضعف 

مقارنة بالسيدات العامالت دون أطفال. 
وفـــي المقابل، فإن اإلناث ال يؤثرن ســـلبا 
في تراجع صحة األم حســـب نتائج الدراســـة 
ذاتهـــا التي نشـــرت في مجلة الطـــب والعلوم 

االجتماعية.

وعلل الباحثون هـــذه النتائج على اعتبار 
أن األبناء الذكور يحمّلون األم العاملة أكثر من 
طاقتها فيما يتعلق بأعمـــال المنزل، في حين 

تبدو اإلناث أكثر تعاونا في أداء ذلك. 
من ناحية أخرى، يتســـبب ســـلوك األوالد 
في ســـن المراهقة في ضغوط نفســـية أخرى 
على األم، إذ يشـــير الباحثـــون إلى أن الجمع 
بين مســـؤوليات العمل خارج المنزل وداخله، 
يمثـــل حمال ثقيال يقع علـــى عاتق األم خاصة 
إذا اتسم سلوك أبنائها المراهقين من الذكور 

باالنحراف أو التمرد.
 فضال عن ذلك، فإن الدراســـة التي عاينت 
أمهات ألســـر إيطالية قد أخذت بعين االعتبار 
طبيعـــة تكويـــن العائلة في هـــذا البلد، حيث 
تحّمـــل األم مســـؤوليات فـــي إدارة األســـرة 
أكبـــر بكثير مقارنة بغيرها مـــن األمهات على 
مســـتوى الـــدول المجـــاورة واألوروبية منها 
تحديدا، لذلك قد تأخذ األبحاث التي ســـتجري 
في أماكن أخرى منحى مختلفا لكنه -حســـب 
متخصصين- لن يبتعد كثيرا عن المؤشـــرات 

األساسية.
وتشـــير األبحاث الســـابقة إلـــى أن تحّمل 
المســـؤولية، بصرف النظر عن القيام بأعمال 
المنزل المضنيـــة في عطلة نهاية األســـبوع، 
يحّمـــل األم العاملة ما ال طاقة لها به وهذا من 
شأنه أن يرفع نسبة ضغط الدم وما يعقبه من 

خطورة التعرض ألمراض القلب.
من جهة أخرى، يرى الدكتور مايكل أنجر، 
وهـــو باحث فـــي جامعـــة دالهـــاوس الكندية 
الذي تعرض  ومؤلف كتـــاب ”ما زلت أحبـــك“ 
للعالقة بين األهل وأبنائهم، يرى بأن عديد من 
األبحـــاث في مجال العالقة الشـــائكة بين األم 
وأبنائها تؤكـــد على أن الوقـــت الذي تقضيه 
األم في العمل لتحســـين مدخول أســـرتها، من 
شأنه أن يعزز من أدائهم الدراسي كذلك ثقتهم 
بأنفســـهم أكثر مما تفعلـــه إذا كانت ربة منزل 
فقط، لكن بشـــرط وجود أبناء متعاونين سواء 

أكانوا من الذكور أو اإلناث. 

إلى ذلـــك، يؤثر االهتمـــام الزائد عن الحد 
باألبنـــاء خاصة فـــي عمر المدرســـة بصورة 
ســـلبية فـــي حياتهم، حيث يتســـبب االهتمام 
المبالغ فيه فـــي تضييق الخناق على حريتهم 

الشخصية ومستوى تقدمهم الدراسي. 
ويعاني غالبية األهـــل خاصة األمهات من 
شـــعور دائم بالذنب فيما يتعلـــق بواجباتهم 
تجاه أبنائهم، ينطوي أغلبه على أوهام بعيدة 
عن الواقـــع عندما يتعلق األمـــر بمدى الوقت 
المتـــاح لقضائه مع األبناء أو في تقديم الدعم 
والمســـاندة في تفاصيـــل حياتهـــم اليومية، 
ويتســـاءل أغلب األهل عما هـــو مطلوب منهم 
تحديـــدا فيما يتعلق بطـــول الوقت. وفي هذا 
اإلطار، تشـــير بعض الدراســـات إلى أن اآلباء 

في الوقت الحاضر يقضـــون أوقاتا أطول مع 
أبنائهم مقارنة باألجيال الســـابقة، على الرغم 
من تعقد الحياة وصعوبة الحصول على لقمة 
العيش مقارنة بالماضي، إال أن السؤال المهم 
هنا هو، هل يتم تقييم االهتمام بحســـاب عدد 
الساعات أم بتقييم ما يحدث في تلك الساعات 

لمصلحة األبناء واألهل معا؟
وأثبتت نتائج أبحـــاث حديثة أن النوعية 
تتفوق علـــى الكمية في هـــذا النطاق، فقضاء 
وقت مفيد وجميل مـــع األهل وإن كان قصيرا 
نســـبيا أفضل من قضاء ســـاعات طويلة مملة 
تجعل من وجود األهل أشـــبه بالرقيب المزعج 
الـــذي ال يتوانـــى عن التدخل فـــي كل صغيرة 
وكبيرة في حيـــاة الطفل دون وعي، فضال عن 

ذلك فإن عمل األم يعزز من دخل األسرة ويقدم 
فرصة أكبر لألبناء للحصول على احتياجاتهم 
األساســـية، فاألبنـــاء يحتاجون إلى الشـــعور 
بوجـــود األهل واهتمامهم بقدر حاجتهم للثقة 

الذاتية واالعتماد على النفس.

21األربعاء 2015/05/06 - السنة 37 العدد 9909

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أشارت دراسة أجراها فريق من 
الباحثين الفرنسيين، إلى أن المرأة 
الفرنسية تقضي 3 آالف و276 ساعة 

من حياتها كي تتجمل، كما بينت أنها 
تقضي 136 يوما لتتجمل مقابل 46 

يوما فقط للرجل.

◄ توصلت نتائج دراسة بريطانية إلى 
أن االستماع إلى موسيقى الراب يمكن 

أن يساعد في عالج ومكافحة بعض 
اضطرابات الصحة العقلية. ويعتقد 
الخبراء أن الموسيقى التي يؤديها 

مغنو الهيب هوب يمكن أن تستخدم 
لمساعدة الذين يعانون من أمراض 

مثل الفصام واالكتئاب.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة، أن 
متالزمة ”جفاف العين“ تصيب ثلث 
العاملين في المكاتب، وخاصة لدى 

الذين يستخدمون العدسات الالصقة 
ويقضون وقتا طويال أمام جهاز 

الكمبيوتر.

◄ أظهر بحث جديد أن حب اللعب 
بالدخان وجعله يأخذ أشكاال مختلفة 

كان هو والنكهة أهم سببين قال 
الشبان إنهما وراء استخدامهم 

للسجائر اإللكترونية. وحذر مسؤولو 
الصحة منذ سنوات من الجاذبية التي 

يشكلها السائل الممزوج بالنيكوتين 
الذي يستخدمه المراهقون في هذه 

السجائر.

◄ نظمت جامعة زايد، في أبوظبي 
ودبي، يوم التوعية بالصحة النفسية، 

تحت شعار ”أوقفوا الشعور بالعار 
إزاء المريض النفسي“.

◄ كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
شعر اللحية الكثيفة أكثر تلوثا من 

المراحيض، ويمكن أن يحمل أعدادا 
هائلة من الجراثيم والبكتيريا المسببة 

لألمراض.

[ األطفال الذكور مثيرون للمشاكل ومزعجون  [ عمل األم يعزز من دخل األسرة مع وجود أبناء متعاونين
ترتكز معظم التقاليد الشرقية، على أهمية بل وحتمية وجود طفل ذكر أو أكثر في األسرة 
ــــــه لطفل ذكر واالقتصار على إنجاب  ــــــى أن بعض األزواج يتخذ من عدم إنجاب زوجت حت
ــــــد من اإلناث، ذريعة للزواج من أخرى وغيرهــــــا وكأن األمر منوط بالمرأة، هذا ألن  موالي
بعض الرجال -والنســــــاء أيضا- ما زالوا غارقين في منابع الجهل حين يحّملون المرأة 

مسؤولية تحديد جنس الجنين، األمر الذي أثبت عدم صحته جينيا منذ عقود طويلة.

األبناء الذكور يحملون األم العاملة أكثر من طاقتها

األوالد ليسوا مصدر سعادة دائما لألم العاملة

حذر املختصون من خطورة االعتقاد الشـــائع بأن البشـــرة ال يلحق 
بهـــا ضرر، طاملا أنها لم تصب بحروق الشـــمس، وأوضحوا أن هذه 

الحروق تعد جرس إنذار يدقه الجلد بعد فوات األوان.

قال املركز األملاني الســـتعالمات املســـتهلك إن الحليب الرائب 
يمتـــاز بأنـــه أكثر ســـهولة فـــي الهضم وأقـــل من حيـــث الدهون 

والسعرات الحرارية من الحليب العادي.

تمثـــل رقاقات األظافـــر الالصقة أحدث صيحـــات عالم الجمال في 
صيـــف 2015 لتمنح املرأة إطاللة جذابة تســـاير روح العصر على 

غرار النجمات العامليات مثل بيونسيه وريهانا.

الزواج الكيدي فشل عاطفي يهدد استقرار األسر

} كنت أسمع عنهم، أولئك البعيدين 
القلقين.. وكنت أحمد الله ألف مرة أنني 

أقف على خط المواجهة اليومية مع الموت 
والفناء وهم ال يملكون سوى قلقهم!.. هم 

آمنون وأنا أواجه الخطر الذي يرسمه 
الدم على كل لحظة من لحظات حياتي.. 

بينما هم ينعمون بحياة هادئة آمنة.. لكنها 
معفرة بوجع القلق الموقوت مثل قنبلة 

ستنفجر في قلوبهم في كل لحظة.. ولذا فقد 
كنت مصرة دائما على البقاء قيد قنابلي 

األرضية.. خشية على قلبي من قنابل قلقي 
على أحبتي وأنا بعيدة.. كنت في الداخل.. 
والقلقون في الخارج.. ولذا فقد كنت أقوى 
وأشجع وأكثر بسالة ومعرفة ومرحا منهم 

جميعا!..
ال تنعتوني بالخبل.. فهذه هي الحقيقة 

رغم قسوتها وسخريتها وتضادها 
األثيم!.. ولكنني اليوم صرت منهم -أولئك 
البعيدين- بعد فواجع ظلت تتهافت فوق 

أرضي.. وصارت خشيتي من القلق ال 
تقارن بخشيتي على أطفالي وهم ذاهبون 

إلى مدارسهم وعائدون منها.. وصار 
االبتعاد عنهم بسويعات من الترقب ال 

يشبه االبتعاد بهم عن الموت سنوات.. 
صرت أخاف أسئلتهم التي قد تحاصرني 
ذات يوم حين يكبرون وارثين عاهاتي من 
الرعب والصدمات: ”لماذا لم تنأي بنا عن 

الخراب؟“.. فغد منعطفي األهم صوب سفري 
إلى قارة القلق على بلدي وأنا بعيدة.. فيا 

لها من لوعة ومرارة.
لن أضيف أدبا وال فنا وال وصفا حين 

أكّرر للمرة األلف أنني سكنت بعيدا عن 
بلدي وقد سكن روحي مدى الحياة.. وجل 

فعلي هو أن أنأى بأطفالي صوب ما توقعته 
أكثر أمنا.. وأنا أعلم تماما بأن الخراب 

في داخلي أنى حللت.. (وليس تعكزا على 
مقولة كافافي!)..

فهناك، في الداخل، كنا نتدفأ ببعضنا 
من خوف ونحن نواجه الخراب ونصنع 

الحياة إصرارا وتحديا.. كنا نقارع الفناء 
بعمق وجودنا وبهجتنا بالبقاء على قيد 
الحلم.. لكننا هنا.. ونحن بعيدون.. إنما 

تقتات على فـتات الحلم والذكريات.. 
ويعصف بنا برد القلق القارس دون أي 

عباءة من دفء تلف غربتنا وتقينا الخواء 
والوحشة.. نحن هنا وحيدون متعبون 
ضائعون مهانون.. نحاول أن نتماسك 

بالتشبث ببقايانا أو بمن نلتقيهم صدفة 
فنحّس من بين طيات نبراتهم شيئا يشي 

بحميمية ذلك الهاجس: الوطن البعيد!..
قلوبنا أصبحت مقابر جماعية تزيد 

كل يوم رقما أو حلما أو حبيبا رحل عنوة 
أو بمفخخة أو رصاصة غدر أو شظية 
عابرة.. وال نملك أن نتمّلص لو لبرهة 

فنلقي بأفكارنا بعيدا عن ذلك المكان.. لم 
تبعدنا الجغرافيا عن التاريخ!.. ولم يبعدنا 

العلم والتحّضر عن التشبث بالخرافة!.. 
ملتصقون مثل توائم سيامية بفكرة 

العودة.. وال نملك أن نفصل عن أديمنا 
أنبوبة مغذي األمل التي توخز ضمائرنا 
وتنز دما كلما اهتزت األنباء بخبر جديد 

وفواجع جديدة ال أدري لماذا تبقى تفاجئنا 
وكأننا نصّر على أن الدنيا ما زالت بخير!..

لم نتعلم الجلد ولم نلبس جلود 
التماسيح وال استعرنا من بعيد أو قريب 

دموعها.. صّبار دواخلنا صار أكثر رهافة.. 
فكلما انهار جدار جديد بكينا على مجموع 

الخسائر من جديد مرة واحدة..
ونبقى مسكونين بثنائية الوطن 

والمنفى.. لتبقى في النهاية ثمة حقيقة 
واحدة تشهر سطوعها في خضم هذا العبث 

الدامي:.. سواء بقينا أم غادرنا.. فإننا في 
الحالتين خاسرون!..

ريم قيس كبة

قريبا من الخوف بعيدا عن القلق

أسرة

وجود أكثر من ابن ذكر في األسرة 
قـــد يحطم قلـــب األم بصـــورة أو 
بأخرى سواء أكان يتعلق بالصحة 

النفسية أو الجسدية

◄

يشير الباحثون إلى أن الجمع بين 
مســـؤوليات العمل خارج المنزل 
وداخلـــه، يمثل حمـــال ثقيال يقع 

على عاتق األم

◄

باختصارموضة

إطاللة صيفية مريحة 
بحذاء رياضي بال أربطة

} يعد الحذاء الرياضي بال أربطة نجم 
موضـــة األحذيـــة النســـائية في صيف 

2015 ليمنح المرأة إطاللة مريحة.
وأوضحت مجلة ”بريغيت“ األلمانية 
أن الحذاء الرياضي بال أربطة يأتي هذا 
الموسم بتصاميم متنوعة، حيث توجد 
موديالت أحادية اللـــون، وأخرى تزهو 
باأللـــوان القوية مثل األلـــوان المعدنية 

كالنحاسي.
وباإلضافـــة إلى ذلك، تـــزدان بعض 
والنباتات  الزهـــور  بنقوش  الموديالت 
أو مطبوعـــات الحيوانـــات مثل نقوش 
جلـــد الثعبان أو التمســـاح. كما تتنوع 

الخامات بين الجلد الفاخر والقماش.
وأضافـــت المجلة المعنية بشـــؤون 
الموضة والجمـــال أن الحذاء الرياضي 
بـــال أربطـــة يمتـــاز بتنـــوع إمكانيات 
تنســـيقه، حيـــث أنه يتناغم مـــع تنورة 
أو شورت أو ســـروال تنورة أو سروال 
أو  جينز ملتصق بالجســـم ”ســـكيني“ 

فستان.
كما يتربع حذاء الباليرينا المفتوح 
على عـــرش موضة األحذيـــة في ربيع/

صيف 2015.
وأوضحـــت مجلة ”إيلـــي“ األلمانية 
أن حذاء الباليرينا المســـطح يأتي هذا 
الموسم مفتوحا من الجانبين وبمقدمة 
مدببـــة، ليمنـــح المـــرأة إطاللـــة أنيقة 
ومريحة في الوقت نفسه في ظل درجات 

الحرارة المرتفعة.
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◄ أبدى نادي مالقة األسباني لكرة 
القدم، رغبته في التعاقد مع الدولي 

املغربي زهير فضال، العب فريق 
بارما اإليطالي في املوسم املقبل، 

لتعزيز دفاعه.

◄ تصدى االحتاد املغربي لكرة 
القدم لألخبار التي مت تداولها في 
الفترة األخيرة حول اعتزام حكام 
الدوري املغربي للمحترفني لكرة 

القدم مقاطعة املباريات، احتجاجا 
على الوضعية التي يعيشونها 

واالنتقادات الالذعة التي تطالهم.

◄ توصل الرجاء البيضاوي إلى 
اتفاق مع املدرب جمال فتحي 

لإلشراف على تدريب الفريق في ما 
تبقى من مباريات الدوري املغربي. 

وقبل جمال هذه املهمة، طاملا أنه 
سيشرف على الفريق لفترة مؤقتة.

◄ أعلنت إدارة نادي الشرطة، 
متصدر املجموعة الثانية في الدوري 

العراقي لكرة القدم، إقالة املدرب 
املصري محمد يوسف من منصبه 

إلخالله ببنود االتفاق ومغادرته إلى 
القاهرة دون علم اإلدارة.

◄ يستضيف السيب العماني اليوم 
األربعاء فريق الريان القطري في 

ذهاب نصف نهائي بطولة األندية 
اخلليجية ويسعى من خاللها 
الفريقان إلى حتقيق النتيجة 

اإليجابية.

◄ مت اختيار العب املنتخب 

التونسي للتنس، أحمد التريكي، 
للعام الثاني على التوالي أفضل 

العب في السنة مبقاطعة فلوريدا، 
بعد أن فاز في كل مقابالته في 

جدول الفردي على امتداد املوسم، 
كما احتل التريكي املركز الثالث في 

كامل الواليات املتحدة األميركية.

العين اإلماراتي ينشد الحفاظ على الصدارة في دوري أبطال آسيا

[ الشباب السعودي يسعى إلى تلميع صورته وترك بصمة في السباق

} القاهــرة - أسفرت قرعة دور الـ16 اإلضافي 
لبطولـــة كأس الكونفدراليـــة األفريقيـــة عـــن 
مواجهـــات مـــن العيـــار الثقيل أبرزهـــا لقاء 
األهلي املصري مع األفريقي التونسي والنجم 
الســـاحلي التونســـي مع الرجـــاء البيضاوي 
املغربي. وأجريت القرعة، أمس الثالثاء، مبقر 
االحتاد األفريقي لكـــرة القدم ”كاف“ مبدينة 6 

أكتوبر بالقاهرة. 
وكانت أقوى املواجهـــات بني األهلي بطل 
مصـــر مع األفريقي التونســـي، بينما يصطدم 
النجم الســـاحلي بنظيره الرجـــاء البيضاوي 
املغربـــي، ويخـــوض الزمالك املصـــري مهمة 
سهلة أمام ســـانغا الكونغولي، بينما يصطدم 
الترجي التونســـي بنظيره هارتس أوف أوك 
الغانـــي. ويلعب الصفاقســـي التونســـي مع 
أســـيك ميموزا اإليفـــواري، وفيتـــا كلوب مع 
امللعب املالي، وليوبـــار الكونغولي مع ووري 
ولفز النيجيري، وأورالندو بيراتيس مع كالوم 
الغيني. وتتأهـــل 8 أندية إلى دور املجموعات 

ببطولة الكونفدرالية بعد هذه املرحلة.
وأســـفرت القرعة عن مجموعة أولى تضم 
الفائـــز من لقـــاء األهلي واألفريقي التونســـي 
مـــع الفائز من لقاء هارتس الغاني مع الترجي 

التونسي والفائز بني الرجاء املغربي والنجم 
الســـاحلي التونســـي والفائـــز مـــن مواجهة 

امللعب املالي وفيتا كلوب الكونغولي. 
ويبقـــى طريـــق املجموعة الثانية أســـهل 
كثيـــرا فيضم الفائز من لقـــاء الزمالك املصري 
أو ساجنا الكونغولي والفائز من مباراة أسيك 
اإليفـــواري والصفاقســـي التونســـي والفائز 
من مبـــاراة ليوبار الكونغولـــي ووري وولفز 
النيجيري والفائز من لقاء أورالندو بيراتيس 

اجلنوب أفريقي وكالوم الغيني. 
ومن ناحية أخرى أســـفرت قرعة منافسات 
دور املجموعـــات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكـــرة القدم للنســـخة احلالية لعـــام 2015 عن 
مجموعة نارية تضم وفاق ســـطيف اجلزائري 
حامـــل اللقـــب واملغـــرب التطوانـــي والهالل 

السوداني وسموحة املصري. 
وضمت املجموعة الثانية مولودية العلمة 
واحتـــاد العاصمـــة اجلزائريـــني ومازميبـــي 
الكونغولي والهالل الســـوداني. ومن املنتظر 
أن تنطلق منافسات دور املجموعات في دوري 

أبطال أفريقيا منتصف شهر مايو احلالي. 
ويسعى وفاق سطيف إلى االحتفاظ بلقبه 
رغم استقالة مدربه خير الدين مضوي، بينما 

يراهن املغرب التطواني على استمرار مفاجآته 
بعد اإلطاحة باألهلي املصري ويبقى سموحة 
الفـــارق املصـــري الـــذي يراهن علـــى إحداث 
مفاجأة جديدة بعد إقصـــاء إنيمبا النيجيري 
وليوبـــار الكونغولي وأهلـــي طرابلس الليبي 

في أولى مشاركاته.

وسيزور املريخ الســـوداني اجلزائر ثالث 
مـــرات خـــالل األشـــهر املقبلة ليواجـــه وفاق 
ســـطيف حامل اللقب واحتـــاد العاصمة بطل 
الدوري احمللي ومولودية العلمة في املجموعة 

األولى. 
وأصبحت هذه املرة األولى التي تقع ثالثة 
فـــرق من بلد واحد فـــي مجموعة واحدة بدور 
املجموعتـــني في املســـابقة القاريـــة األهم في 

أفريقيا. 
وقال حامت عبدالغفار مدير الكرة في املريخ 
”ميكن أن نقيـــم في اجلزائر خالل هذه الفترة.. 

ال توجد مشكلة“. 
وأضاف لرويترز ”املريخ قادر على حتقيق 
نتيجـــة جيدة.. ال نخشـــى شـــيئا. نحن نفكر 
فـــي البطولة.. نفكـــر في اللقـــب“. ”هذه ثالث 
مواجهـــات عربية صعبة وكلها قوية.. لكننا ال 

نخشى شيئا“. 
وبوســـع املريـــخ أن يحلم في مســـابقة لم 
يســـبق له الفـــوز بلقبهـــا وهو الـــذي جتاوز 
الترجي التونســـي بطل أفريقيا الســـابق في 
دور الــــ16. لكنه وهو يواجـــه ممثلي اجلزائر 
ســـيكون مطالبا بقدر كبير مـــن احلذر بعدما 
حققت هـــذه الفرق بدورها نتائـــج جيدة هذا 

املوسم. 
وســـطيف هو متصدر الـــدوري اجلزائري 
هذا املوسم وبلغ دور املجموعتني على حساب 
الرجـــاء البيضـــاوي املغربـــي. وقـــال محمد 
روراوة رئيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم في 

تعليق ســـريع ”ال مشكلة.. هذه القرعة ال متثل 
أي مشـــكلة“. ولم يعلق روراوة حني ســـئل إن 
كان وقوع املمثلني الثالثة لبالده في مجموعة 

واحدة في صالح كرة القدم اجلزائرية.
وعبـــر مولودية العلمة الـــذي يحتل املركز 
11 فـــي الدوري اجلزائري لـــدور الثمانية على 
حســـاب الصفاقســـي التونســـي بينما تأهل 

احتاد العاصمة بالفوز على كالوم الغيني. 
وأعلن طارق زعبوب املشـــرف العام لنادي 
مولوديـــة العلمـــة، أن فريقه ســـيحضر جيدا 
لـــدور املجموعات لدوري أبطـــال أفريقيا أمال 
بتحقيق نتائج إيجابيـــة، مبوازاة مع  إبدائه 
رغبة النادي اســـتمرار املدرب الفرنسي جول 

أكورسي مبنصبه. 
وقـــال زعبـــوب ”أعتقـــد أن هـــذا التأهـــل 
تاريخي ألنه حتقق في أول مشـــاركة خارجية 
للفريـــق، صرحنـــا مـــن قبـــل بأننا ســـنذهب 
للصفاقسي للعودة بورقة التأهل، واحلمد لله 
حققنا ذلك ولو بصعوبة في ظل الظروف التي 
عاشـــها الفريق خصوصا من التحكيم املنحاز 
للفريق احمللي، لكـــن إرادة الالعبني واألنصار 
الذيـــن تنقلوا بقوة كانت أقـــوى وعدنا بتأهل 

تاريخي ورائع“.
وردا على ســـؤال حول طموحـــات الفريق 
بعـــد بلـــوغ دور املجموعـــات، أكـــد زعبـــوب 
أن ”الفريـــق حقـــق الهـــدف الرئيـــس من هذه 
املشـــاركة، تركيزنا حاليا منصب على الدوري 
احمللـــي، حيث تنتظرنـــا مواجهـــة قوية ضد 
جمعية الشلف، وسنشرع في التحضير اجليد 
لهـــا، بالنســـبة لـــدوري أبطـــال أفريقيا وبعد 
ضمان البقاء ســـنحضر لها أحســـن حتضير 
بهـــدف الذهاب بعيـــدا أمتنى فقـــط أن تخدم 

القرعة فريقنا ونؤدي مشوار مقبول“. 
وبالنســـبة إلى مســـتقبل املدرب الفرنسي 
أكورســـي الذي يشـــرف على الفريق منذ نحو 
شهرين فقط، أكد املشرف العام لنادي مولودية 
العلمة أن إدارة النادي تأمل اســـتمرار املدرب 
مبنصبـــه ألن ”كفاءته عالية وبصمته واضحة 
على الفريق وأثر بشـــكل غريب على الالعبني 
والنتائج حتكي عـــن ذلك، لم ينهزم في خمس 
مباريـــات وعـــاد بالتأهل مـــن أثيوبيا وغينيا 
ثـــم من تونـــس، يفتـــرض أن يبقـــى مبنصبه 
خصوصـــا أن دور املجموعات ســـينطلق في 

شهر يونيو املقبل“.    األهلي المصري يعول على كأس الكاف إلنقاذ موسمه

ـــوى املــواجــهــات بــني األهــلــي  أق

التونسي،  واألفــريــقــي  املــصــري 

الساحلي  النجم  يصطدم  بينما 

بالرجاء البيضاوي املغربي

◄

رياضة

 صدامات عربية نارية في أبرز مواجهات دور الـ16 لكأس الكونفدرالية

«فريـــق النصر هو األقـــرب للفوز بالدوري حســـابيا لكنه ســـيواجه 

موقعتني أقـــوى وأكبر من املواجهات التي ســـيخوضها األهلي في 

الجولتني األخيرتني مع احترامي للتعاون».

وليد عبدالله 
حارس مرمى فريق الشباب السعودي

«أؤكد أنني أتأســـف ألننا ال نقدم حاليا كرة اســـتعراضية وجميلة 

كما يعشـــق الجمهور التطواني، لكننـــي أرى أن الظرفية الحالية 

تتطلب منا االهتمام باالنتصارات».

سيرجيو لوبيرا 
مدرب املغرب التطواني

«يجـــب أن نضـــع مـــرارة الخـــروج مـــن ســـباق دوري أبطـــال أفريقيا 

خلـــف ظهورنا بســـرعة مع التركيز علـــى املواجهـــة املنتظرة ضد 

الصفاقسي». 

معز بن شريفية 
حامي عرين فريق الترجي التونسي

متفرقات

باختصار

} دبــي - يتطلـــع فريـــق العـــني اإلماراتـــي 
بطل نســـخة 2003 إلى احلفـــاظ على صدارته 
للمجموعـــة الثانيـــة عندما يســـتضيف نفط 
طهـــران اإليرانـــي اليوم األربعـــاء على ملعب 
هزاع بن زايد ضمن اجلولة السادسة األخيرة 
من دوري املجموعات في دوري أبطال آســـيا. 
ويلعب باختاكور األوزبكســـتاني مع الشباب 
الســـعودي اليـــوم أيضـــا في طشـــقند ضمن 

املجموعة نفسها. 
وكان العـــني ضمن تأهله إلى الدور الثاني 
في اجلولـــة املاضية بعد فوزه على الشـــباب 
1-0 فـــي الرياض ليرفع رصيـــده إلى 9 نقاط، 
مقابل 8 لنفـــط طهران الثانـــي و6 لباختاكور 
الثالث ونقطتني للشـــباب األخيـــر الذي خرج 
من املنافســـة. وتأهل العني بسبب تفوقه على 
باختاكور الثالث بفارق املواجهات املباشـــرة 
بعدمـــا فاز عليه 1-0 في طشـــقند وتعادال 1-1 
فـــي العـــني، لذلك فإن خســـارته اليـــوم وفوز 
باختاكـــور لن يؤثـــر أبدا على صعـــوده. وما 
يســـعى إليه العني هو تأهله بطال للمجموعة 
الثانية، وهذا ســـيتحقق بتعادله أو فوزه على 
نفـــط طهران الذي ال ميلك بدوره ســـوى خيار 
تخطـــي مضيفه لتأمني صعوده، ال ســـيما أن 
فوز باختاكور سيهدي األخير البطاقة الثانية 
فـــي املجموعة بأفضلية املواجهات املباشـــرة 

بينهما. 
وســـيكون اعتمـــاد العـــني مجـــددا علـــى 
الغاني أســـامواه جيـــان هدافه في النســـخة 
املاضية برصيـــد 12 هدفا والفرنســـي كيمبو 
إيكوكو والكوري اجلنوبي لي ميونغ وكتيبته 
مـــن الدوليـــني اإلماراتيـــني التي تضـــم عمر 
عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن وخالد عيسى 
ومحمـــد أحمد ومهند العنـــزي ومحمد فوزي 

وإسماعيل أحمد. 
ويفتقـــد العني خلدمات العبه الســـلوفاكي 
ميروسالف ســـتوتش املوقوف آســـيويا ملدة 
أربـــع مباريات، إال أن ذلك لن يشـــكل أي عائق 
أمام املدرب الكرواتي زالتكو داليتش الذي يعد 

أفضل من درب بطل اإلمارات في دوري أبطال 
آســـيا، حيـــث لم يخســـر حتت قيادته ســـوى 
مباراتني من أصل 17 في النســـختني املاضية 
واحلالية. ويأمـــل العني أن يتخطى عقبة نفط 
طهران الـــذي كان تعادل معه ذهابا 1-1 ، وإن 
كان األخير يخوض مباراة حياة أو موت حيث 

ال بديل له عن الفوز لضمان التأهل.
وفـــي املجموعة ذاتها، يســـعى الشـــباب 
الســـعودي إلـــى تلميع صورته وتـــرك بصمة 
في دوري أبطال آســـيا عندما يحل ضيفا على 
باختاكـــور األوزبكي في اللقاء الذي يجمعهما 
علـــى ملعـــب بختاكـــور املركـــزي بالعاصمة 

األوزبكية طشقند. 
ويأمل الشـــباب الذي فشـــل في حتقيق أي 
فوز فـــي البطولـــة وواصل نتائجه الســـلبية 
محليـــا وقاريا فـــي حفظ ما الوجـــه والعودة 
بالنقاط الثالث ملصاحلة جماهيره واستعادة 
هيبته في حـــني يتطلع باختاكـــور إلى الفوز 
دون سواه على أمل تعثر نفط طهران اإليراني 

أمام العني ليرافق األخير للدور الثاني. 

وتعتبر كفة الفريـــق األوزبكي هي األرجح 
خصوصـــا وأن املباراة تقام على أرضه وأمام 

جماهيره. 
ويدخل باختاكور املبـــاراة وهو في املركز 
الثالـــث برصيد 6 نقاط جمعها من 5 مباريات، 
حيث فاز كما خســـر في واحـــدة وتعادل في 3 
مباريات، ويبرز في صفوفه الكسندر لوبانوف 
وعدنان اوراخوفاتش واكبرجون إسماتوليف 

وجمشيد سيرجييف والكسندر ميرزليكوف. 
أما الشباب فيدخل املباراة وهو في املركز 
األخير في مجموعته بنقطتني فقط جمعها من 
5 مباريـــات، حيث تعادل في اثنتني وخســـر 3 
مباريـــات ولم يحقق أي حالـــة فوز، ويبرز في 
صفوفه عبدالله األســـطا وحسن معاذ وأحمد 
وعبداملجيد  اخليبـــري  وعبدالرحمن  عطيـــف 
الصليهيم ونايف هزازي والغاني محمد أوال 

والبرازيلي رافينيا.
من جانبه يرفع النصر الســـعودي شـــعار 
الفـــوز عندما يســـتقبل خلويا القطـــري على 
ملعـــب امللك فهد الدولي بالرياض. وســـيرمي 

النصر بكل أوراقـــه الرابحة منذ البداية بحثا 
عن النقاط الثالث التي تكفل له التأهل رسميا 
للـــدور الثاني من البطولة في حني التعادل أو 

اخلسارة سترمي به خارج أسوار املنافسة. 
فـــي املقابل يدخل خلويا املباراة منتشـــيا 
بفرصتي  بالثنائيـــة ”الـــدوري وكأس قطـــر“ 
الفـــوز أو التعادل لضمـــان التأهل. وتقتضي 
أهميـــة املباراة اعتماد النصر على األســـلوب 
الهجومـــي خلطـــف هدف يرفع مـــن معنويات 
العبيـــه، فـــي حني ســـيلجأ خلويا لألســـلوب 
الدفاعـــي واالعتماد علـــى الهجمـــات املرتدة 
الســـريعة التي قـــد يخطف مـــن خاللها هدف 

يحبط العبي مضيفه. 
وتعتبر املواجهة هـــي الثانية بني النصر 
وخلويا القطري والثامنة في تاريخ مواجهات 
النصـــر مع األنديـــة القطرية، حيث ســـبق أن 
تقابال 7 مرات فاز النصر في مواجهتني وفازت 
األندية القطرية في مثلها وحسم التعادل ثالث 
مباريات، وسجل هجوم النصر 8 أهداف بينما 

استقبلت شباكه 8 أهداف أيضا.

تستكمل اليوم األربعاء بقية لقاءات اجلولة 
السادسة األخيرة من دوري املجموعات في 
دوري أبطال آسيا، وتعتبر هذه املواجهات 
حاســــــمة ومصيرية لفرق الصدارة والقاع 

في أغلب املجموعات.

   العين اإلماراتي يتحدى نفط طهران اإليراني

املواجهة هي الثانية بني النصر 

ــا الــقــطــري  ــخــوي الــســعــودي ول

مواجهات  تــاريــخ  فــي  والثامنة 

النصر مع األندية القطرية

◄

◄ أعلن مجلس إدارة نادي األهلي 
املصري تعاقده مع فتحي مبروك كمدير 

فني لفريقه خلفا لألسباني خوان كارلوس 
غاريدو الذي أقيل غداة اخلروج من ثمن 
نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 

وبرر مجلس إدارة النادي القاهري إقالة 
غاريدو باخلروج على يد ضيفه املغرب 

التطواني املغربي بركالت الترجيح 
(الذهاب 1-0 واإلياب 0-1)، وتواضع 

نتائجه محليا حيث يحتل 
املركز الثالث بفارق 11 

نقطة عن غرميه الزمالك 
املتصدر. وسيحصل 
غاريدو على راتب 3 
أشهر حسب الشرط 

اجلزائي في عقده 
أي ما يعادل 120 

ألف دوالر.

◄ عوض باليك غريفني غياب كريس بول 
املصاب وقاد لوس أجنلوس كليبرز إلى 

الفوز على مضيفه هيوسنت روكتس 
117-101 في أولى مباريات نصف 

نهائي املنطقة الغربية ضمن 
دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. على ملعب 
”تويوتا سنتر“ وأمام 

18231 متفرجا، غاب املوزع 
كريس بول بسبب إصابته 
خالل املباراة السابعة من 
أمام سان أنطونيو سبيرز 

حامل اللقب، لكن كليبرز تابع 
نتائجه اجليدة بعد إقصائه 

سبيرز وانتزع الفوز من 
أرض خصمه.

◄ يعد الياباني كي نيشيكوري أحد أبرز 
العبي التنس على الساحة العاملية في 
الوقت الراهن، ومن املتوقع أن يصبح 

أحد األسماء املهيمنة في عالم التنس في 
السنوات القليلة املقبلة. وميتلك الالعب 

الياباني قدرا كبيرا من الطموح، ويتوقع 
لنفسه أن يفوز بلقب إحدى بطوالت 

الغراند سالم األربع الكبرى في القريب. 
وقال نيشيكوري، وصيف بطولة أميركا 

املفتوحة في 2014 ”أمتنى 
ذلك، لن أقول في العام 
احلالي، ولكن أمتنى أن 
يحدث ذلك في غضون 

عامني“. ورغم أنه في 
العام املاضي كان 

قاب قوسني أو أدنى 
من الفوز ببطولة 
أميركا املفتوحة، 

فإن نيشيكوري 
يفضل التتويج ببطولة 

أستراليا املفتوحة.
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} بــريوت - أعلـــن االحتـــاد اللبنانـــي لكرة 
القـــدم مـــع املـــدرب املونتينيغري ميـــودراغ 
رادولوفيتش رســـميا لإلشـــراف على منتخب 
لبنـــان لكرة القدم خـــالل التصفيات املزدوجة 
واملؤهلـــة إلى نهائيـــات كأس العالم 2018 في 
روسيا وكأس آسيا 2019 في اإلمارات العربية 
املتحدة. وأعلن االحتـــاد اللبناني في تعميمه 
أمـــس الثالثاء أنه حل اجلهاز الفني واإلداري 
للمنتخـــب األول ومنتخـــب لبنـــان األوملبـــي، 
وذلـــك بعد االتفاق على إنهاء العقد مع املدرب 
السابق اإليطالي جوسيبي جانيني، ووافقت 
اللجنـــة التنفيذية علـــى التعاقد مـــع املدرب 

ميودراغ رادولوفيتش كمدير فني مع مساعده 
ميليتش كورشـــيتش ومدرب حـــراس املرمى 

سرديان كلياييفيتش.
وميتلـــك رادولوفيتـــش (47 عاما) ســـيرة 
ذاتية متحورت في شـــرق أوروبا قبل انتقاله 
إلى الشـــرق األوســـط في العامـــني األخيرين، 
وهـــو سيشـــرف علـــى "منتخـــب األرز" فـــي 
التصفيـــات املزدوجـــة املؤهلة إلـــى نهائيات 
كأس العالم 2018 في روســـيا ونهائيات كأس 
األمم اآلســـيوية 2019 فـــي االمـــارات إذ حـــل 
لبنان في املجموعة السابعة الى جانب كوريا 
اجلنوبية والكويت وميامنار والوس. وما رج 

كفة رادولوفيتش لتولـــي املنصب هو معرفته 
مبنطقة الشرق األوسط حيث درب في الكويت 

على ناديي كاظمة واجلهراء.
وســـيكون االختبار الرسمي األول للمدرب 
اجلديـــد ضد منتخـــب الكويـــت بالتحديد في 
11 يونيو املقبـــل على ملعب صيدا البلدي في 
انطـــالق التصفيات. وبدأ رادولوفيتش حياته 
الكروية العبا مع فريق بودوكنوست تيتوغراد 
حيث تأســـس ولعـــب بني عامـــي 1980 و1991 
ومنه انتقل إلى هايدوك كوال الصربي لعامني 
ثم إلى زميون بلغراد ملوسم واحد، وفي موسم 
1995-1996 لعب مع بييريكوس اليوناني، كما 
حمـــل ألوان ديغورفـــورس الســـويدي 1996-
1997 وزيليزنيك بلغراد الصربي وبيالســـيكا 
البلغاري. وعلى صعيد التدريب بدأ مشـــواره 
مـــع زيتـــا املونتينيغري بـــني 2000 و2003، ثم 
بوراك البوســـني في 2003-2004 ومنه شـــارك 
بتدريب منتخب صربيا ومونتينيغرو حتت 21 
عاما حيث حصل على فضية بطولة اوروبا في 
املانيا 2004، وباالشراف على املنتخب االوملبي 

الذي تأهل الى العاب اثينا 2004.
وتولى بعدها اإلشراف الفني على منتخب 
صربيـــا ومونتينغرو حتت 19 ســـنة بني 2005 
و2006، لينتقل كمدرب مســـاعد إلى بوافيستا 
البرتغالي ويعود ملنتخب صربيا ومونتينغرو 
للشـــباب مرة جديدة بـــني 2007 و2010 عندما 
عمل أيضا مدربا مســـاعدا وكشـــافا للمنتخب 
األول. انتقـــل رادولوفيتش بعدهـــا إلى الكرة 
اآلســـيوية من بوابة باختاكور األوزبكستاني 
فأشـــرف عليه عام 2010 وقاده للـــدور الثاني 
في دوري أبطال آســـيا وعاد إلى أوروبا فعمل 
مدربا مساعدا لدينامو موسكو الروسي 2010-
2011، ثم مدربا لبودوكنوســـت بودغوريســـتا 
املونتينيغـــري وقـــاده إلـــى لقب الـــدوري في 
موســـم 2011-2012. مشواره العربي األول كان 
ألشـــهر قليلة مـــع كاظمة الكويتـــي في 2012-
2013 فتركه في املركز الرابع في الدوري وقاده 
إلى نصف نهائي كأســـي االمير، وأشرف على 
آتيراو الكازاخســـتاني فحل سابعا فيالدوري 
احمللـــي. وعـــاد إلـــى الكويـــت ليشـــرف على 
اجلهـــراء الذي أقاله عقب اخلـــروج من الدور 
ربع النهائي لبطولة األندية اخلليجية. وميلك 
ميودراغ شـــهادة مدرب محتـــرف من االحتاد 

األوروبي منذ 2009.
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قمة ثأرية بين برشلونة وبايرن ميونيخ في نصف نهائي أبطال أوروبا
 [ غوارديوال ضيفا ثقيال في بيته الكاتالوني السابق [ أنريكي يطمح إلى أن يسطر اسمه بين كبار عالم التدريب

حممـد رحيــم

} أصبح لقب دوري األبطال هو الهدف التالي 
لبايرن في املوسم احلالي ولذا يسعى الفريق 
إلــــى خوض املبــــاراة أمام برشــــلونة بأفضل 
تشكيلة ممكنة في ظل اإلصابات العديدة التي 

ضربت الفريق مؤخرا. 
وقاد غوارديوال (44 عاما)، أجنح مدرب في 
تاريــــخ الفريق الكاتالوني، برشــــلونة إلى 14 
لقبا في أربعة مواســــم بني 2008 و2012 بينها 
دوري األبطال فــــي 2009 و2011، وقبلها جنما 
في خط وســــطه عندما أحرز اللقب القاري في 
1992، لكن ”بيب“ يعود إلى املعلم الضخم على 
البحر املتوسط في مباراة الذهاب خصما هذه 
املــــرة مع بايرن ميونيخ املتــــوج بلقب بطولة 

أملانيا في قمة منتظرة. 
وســــيقف املــــدرب العنيــــد أمــــام رفيقــــه 
الســــابق وصديقه لويس أنريكــــي (44 عاما) 
مــــدرب برشــــلونة احلالــــي، ومجموعــــة مــــن 
الالعبني ســــاهم في تألقهم أمثال األرجنتيني 
ليونيل ميســــي وأندريس إنييســــتا وتشافي 
وبوسكيتس وجيرار بيكيه وبيدرو رودريغيز. 
لكن برشــــلونة يعيش فترة خيالية، إذ فاز 26 
مرة في آخر 28 مباراة في مختلف املســــابقات 
كمــــا لم يخســــر في آخــــر 16 مبــــاراة، ويبدو 
جاهزا لتحقيق ثالثية دوري األبطال والدوري 
احمللي والكأس، على غرار املوســــم األول من 

فترة تدريب غوارديوال. 
ويأمل برشلونة الثأر من الفريق البافاري 
الذي ســــحقه في نصــــف نهائــــي 2013 ذهابا 
برباعية نظيفة وإيابا في برشلونة 3-0، عندما 
كان الراحل تيتو فيالنوفا، مساعد غوارديوال 
السابق، يشــــرف على الفريق الكاتالوني، في 

أقصى خسارة أوروبية له. 
وأحرز برشلونة اللقب 4 مرات أعوام 1992 
و2006 و2009 و2011، وحــــل ثانيــــا فــــي 1961 
و1986 و1994، فيمــــا تــــوج بايرن خمس مرات 
بــــني 1974 و1976 و2001 و2013 وحــــل وصيفا 

في 1982 و1987 و1999 و2010 و2012.

محاور تشابه

دار الكثير من احلديــــث مؤخرا عن اللقاء 
املرتقب بــــني بايرن ميونخ وبرشــــلونة، فبني 
متذكر ملاضي الفريقني وبني دارس ألحوالهما 
في الوقت الراهن وبني ســــارد إلجنازات غير 
مســــبوقة محليــــا وأوروبيا الثنــــني يعتبران 
من عمالقة الكــــرة األوروبية ســــابقا وحاليا، 

لكــــن تبقى هناك العديد من النقاط املشــــتركة 
بينهمــــا من جوانب عديدة ســــواء التشــــكيلة 
والعناصــــر والطريقــــة واملــــدرب واألســــلوب 
والتكتيك وغيرها وهو ما ســــنتطرق إليه في 

حديثنا هذا.
يتبادر إلى الذهن مباشرة اسم املدرب بيب 
غوارديــــوال املدرب احلالي للبايرن والســــابق 
للبرســــا أو باألحــــرى صانع اإلجنــــازات غير 
املســــبوقة مــــع النــــادي الكاتالونــــي فمــــن ال 
يذكر الســــنوات التي قضاهــــا غوارديوال مع 
البلوغرانــــا ســــواء العبا ومدربــــا والكؤوس 
التي حملها بقميص البرسا طيلة هذه األعوام 
حتى أصبحــــت جماهير العمالق األســــباني 
تتغنــــى بأيام بيب وتتمنــــى عودته من جديد 
إلى أروقة النــــادي فالفترة ما بني 2012-2009 
تعتبر فترة ذهبية لبرشــــلونة حتت قيادة هذا 
الشاب األســــباني الطموح والذي يسعى إلى 
تكــــرار اإلجناز هــــذه املرة مع بايــــرن ميونخ 
ليثبت جدارته ويعوض ما فاته العام املاضي 
وخســــارته املذلــــة أمــــام النادي امللكــــي ريال 
مدريد في نصف نهائي النســــخة املاضية من 

دوري األبطال.
أما مــــن جهــــة برشــــلونة فيبقــــى لويس 
أنريكي يطمح إلى حتقيق اللقب مع برشلونة 
هذه الســــنة وأن يسطر اســــمه بني كبار عالم 
التدريب وهو الشاب الذي ال ميلك من اخلبرة 
الكثيــــر وجتاربــــه التدريبيــــة الســــابقة مــــع 
رومــــا وســــلتا فيغو ال حتمل بــــني طياتها أي 
إجنازات. في حراســــة مرمــــى الفريقني يبرز 
اســــميني أملانيني بامتياز وهــــم نوير حارس 
مرمى البايــــرن ومنتخب أملانيا األول وأفضل 
حارس مرمــــى في العالم 2014 والســــد املنيع 
وصمــــام أمــــان البايرن. أما برشــــلونة فجعل 
مهمــــة حراســــة املرمى فــــي مباريــــات دوري 
األبطــــال من نصيب احلارس األملاني الشــــاب 
أندريه تيرشــــتيغن القادم من منشــــنغالدباغ 

والذي قدم مباريات.
أما مركز االرتكاز والذي ستقع عليه جميع 
األنظار ملا يحمله من أهمية في طريق حتقيق 

الفوز ألهميته في دعم خطي الوســــط والدفاع 
من ناحية قطع الكــــرات ومتريرها وكذلك في 
املراقبة الدفاعية وفي كال الفريقني يبرز اســــم 
العبني أســــبانيني وهما سيرجيو بوسكيتش 
العب برشــــلونة وزميله في منتخب أســــبانيا 
وتشافي ألونســــو العب البايرن والقادم إليه 
من ريــــال مدريــــد وكالهما مــــن أفضل العبي 

العالم في هذا املوقع.

مواجهة األخوة

مواجهة استثنائية من نوع آخر ستشهدها 
املباراة وهي بني األخويني ألكانتارا وكالهما 
العبي خط وســــط ومن املعروف أن الشقيقني 
خريجــــي أكادميية الماســــيا، لكن برشــــلونة 
فضل االستغناء عن خدمات تياغو ولم يتوانى 
غوارديوال في استقدامه للبايرن ويعول عليه 
كثيرا في ظل الغيابــــات العديدة التي يعاني 

منهــــا النــــادي البافاري حاليا، فــــي حني كان 
لويــــس أنريكــــي مصرا علــــى إعــــادة رافينيا 
إلــــى الكامب نو بعد أن كان معارا إلى ســــلتا 
فيغــــو املوســــم املاضي ولعب لــــه حتت قيادة 
أنريكي والــــذي نراه اعتمد علــــى رافينيا في 
عديد املباريات. لعب تياغو ملنتخب أســــبانيا 
لكن شــــقيقه لم يقرر إلى اآلن فيما إذا سيلعب 

ألسبانيا أو لبلده األصلي البرازيل.
ويعتمــــد الفريقان على هجــــوم مكون من 
ثالثة عناصر اثنان على األطراف ورأس حربة 
في الوســــط مع تبادل للمواقع أحيانا. خاصة 
برشلونة الذي ميتلك ثالثي الرعب في أوروبا 
ميســــي ونيمــــار وســــواريز والذيــــن تخطوا 
حاجــــز املئة هــــدف إلى حــــد اآلن واحلصيلة 
قابلــــة للزيــــادة وهم ميــــرون بفتــــرة ممتازة 
وأظهــــروا فــــي املباريات األخرى جتانســــا ال 
مثيل له وتفاهما على أعلى مســــتوى. ويبقى 
على الدفاع في أي فريق أن يعرف كيفية احلد 

من خطــــورة املنافــــس وكال الفريقني ميتلكان 
عناصــــر دفاعية جيــــدة فالبايــــرن على الرغم 
مــــن غياب بادستشــــوبر إلى تواجــــد الالعب 
املغربــــي مهدي بــــن عطية صاحب املســــتوى 
املتألق بجوار جيــــروم يواتنغ يجعل البايرن 
في وضعيــــة دفاعية ممتازة باإلضافة لتواجد 
قائــــده وصاحب اخلبــــرة الكبيــــرة فيليب الم 
والبرازيليني رافيينيا ودانتي يجعل من مهمة 

هجوم البرسا صعبة.

 نزال ناري مرتقب بين العمالقين الكاتالوني والبافاري

تشيلسي يرغب في بقاء 

مورينيو حتى 2019

هامبورغ يخسر 

جهود مويلر

رادولوفيتش مدربا جديدا للمنتخب اللبناني

} لندن  - أكدت إدارة نادي تشيلسي اإلنكليزي 
أنها تسعى إلى الدخول في مفاوضات جتديد 
عقـــد مدربـــه البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو، 
وإبقـــاءه فـــي أحضـــان ”ســـتامفورد بريدج“ 
ملوســـمني آخرين عن عقـــده احلالي. الصحف 
البريطانية أكدت أن تشيلســـي بصدد الدخول 
في مفاوضات لتمديد عقد مورينيو ملوســـمني 
آخرين ليبقـــى على رأس اجلهاز الفني للبلوز 

حتى عام 2019. 
التقرير أشـــار إلى أن مورينيـــو فضل تأجيل 
هذه املفاوضات حتى نهاية املوسم واالحتفال 
الذي حســـمه قبل انتهاء  بلقب ”البرييمرليغ“ 

املسابقة بثالث جوالت.
وأعرب رومان إبراموفيتـــش مالك النادي 
عـــن أمله الكبير فـــي متديد تعاقـــد مورينيو، 
والبحث عن الهدف األكبر الفترة املقبلة، وهو 

الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. 
يذكر أن مورينيو الذي حسم لقبي ”الدوري 
يتقاضى في املوسم  اإلنكليزي وكابيتال وان“ 

12 مليون إسترليني.

} هامبــورغ (أملانيــا) - تلقى نـــادي هامبورغ 
األملاني لكرة القدم ضربة موجعة جديدة حيث 
بات مهددا بفقدان جهود العبه نيكوالي مويلر 
في املباريات املتبقية له هذا املوسم بالدوري، 
بسبب إصابة في الكاحل. وأعلن هامبورغ أن 
مويلر تعرض لإلصابة خالل املباراة التي فاز 
فيهـــا الفريق على ماينز 2-1 األحد، وقد يغيب 

عن املباريات املقبلة.
وباإلضافة إلى غياب مويلر، حتوم الشكوك 
أيضا حول مشاركة إيفو ايليسيفيتش وفالون 
بيهرامي في مبـــاراة يوم اجلمعة املقررة أمام 

فرايبورغ بسبب مشكلة في عضالت الفخذ. 
ويحتـــل هامبورغ املركز الرابع عشـــر في 
جدول الـــدوري األملاني (بوندســـليغا) بفارق 
نقطة واحدة فقط أمـــام مراكز الهبوط لدوري 
الدرجة الثانيـــة. ويخوض هامبورغ مبارياته 
الثالث املتبقية في املســـابقة أمـــام فرايبورغ 

وشتوتغارت وشالكه.

يعود جوسيب غوارديوال مدرب بايرن ميونيخ األملاني ألول مرة إلى مواجهة فريقه السابق 
برشلونة األسباني على أرضه في قمة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

اليوم األربعاء على ملعب كامب نو.

◄ أشارت العديد من التقارير إلى 
رغبة النيجيري عليكو دانغوتي، 

أغنى رجل في أفريقيا، شراء فريق 
أرسنال اإلنكليزي. وعاد دانغوتي 
إلى حلمه مرة أخرى بعدما فشلت 

مساعيه لشراء المدفعجية عام 2010.

◄ يرى آرسين فينغر مدرب أرسنال، 
أن اليكسيس سانشيز فاق كل 

توقعاته، بعدما أصبح جناح منتخب 
تشيلي أول العب من النادي يسجل 

أكثر من 20 هدفا في أول موسم له مع 
الفريق منذ تييري هنري.

◄ اقترب اإلنكليزي ريكي المبرت 
مهاجم ليفربول، من االنتقال إلى 

فريق تشيلسي خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية المقبلة، في حال مغادرة 

اإليفواري ديدييه دروغبا قلعة 
ستانفورد بريدج.

◄ باتت إدارة نادي توتنهام متخوفة 
من تعنت تشيلسي ورفضه بيع النجم 

المصري محمد صالح خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية المقبلة، بسبب 
العداءات التاريخية بين الجانبين.

◄ اختير الحكم األلماني فيلكس 
بريخ إلدارة لقاء إشبيلية األسباني 
وفيورنتينا اإليطالي المقرر يوم غد 

الخميس في ذهاب نصف نهائي 
الدوري األوروبي لكرة القدم، على 

ملعب رامون سانشيز بيزخوان، 
معقل النادي األندلسي.

◄ أعلن نادي كولون األلماني أن 
مهاجمه أنتوني إيغا سينتقل إلى 

صفوف فيردر بريمن في نهاية 
الموسم. ويضم فيردر بريمن الالعب 

إيغا ليحل مكان دافي سيلكه الذي 
يرحل هذا الصيف إلى اليبزج 

المنافس في الدرجة الثانية.

باختصار

مــرات   4 اللقب  أحـــرز  برشلونة 

و2009  و2006   1992 ـــوام  أع

و2011، وتوج بايرن 5 مرات بني 

1974 و1976 و2001 و2013

◄

املدرب العنيد غوارديوال سيقف 

الســـابق وصديقه  أمـــام رفيقـــه 

لويس أنريكـــي (44 عاما) مدرب 

برشلونة الحالي

◄

«لقـــد وجدت الثقة التي منحتني القيـــادة.. املدرب وزمالئي هم من 

منحونـــي إياها.. إنهم يشـــعرونني بأهميتي داخل الفريق ولذا يجب 

أن أقدم أكثر مما أقدمه حاليا».

 كارلوس تيفيز 
مهاجم نادي يوفنتوس اإليطالي

«أنشـــيلوتي هـــو املدرب الـــذي أعاد البســـمة لريـــال مدريد، فقد 

تمكن من تحقيق اللقب العاشر في أبطال أوروبا، والذي انتظرناه 

وحاولنا تحقيقه مرارا وتكرارا على مدار الـ12 عاما األخيرة». 

  إيكر كاسياس 
حارس مرمى فريق ريال مدريد األسباني

«مســـتقبلي؛ أنا أعيش لحظة حاســـمة في مشـــواري االحترافي، لم 

يحدث لـــي ذلك األمر قبل ذلك. أنا بحاجة إلـــى التحدث مع املدير 

الفني، ووكالء أعمالي، ورؤية ما هو أفضل بالنسبة إلي». 

  يوهان كاباي 
العب باريس سان جيرمان

مغامرة عربية جديدة للمدرب ميودراغ رادولوفيتش
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} نيويورك – يلتقي الشرق بالغرب في معرض 
ينطلق في متحف متروبوليتان للفنون بمدينة 
نيويـــورك األميركية يكشـــف عـــن تأثير الفن 
والتصويـــر والثقافة الصــينيـــة على األزيــاء 
والموضة فــي الغرب منذ عــهد اإلمبراطــورية 

في الصــين وحــتى يومنا هــذا.
ويضـــم المعرض 150 ثوبـــا ورداء وقطعة 
إكسســـوار ألربعيـــن مصممـــا. ويســـتمر من 
الســـابع من مايو وحتى 16 أغسطس ويحمل 
وهو أحـــد أكبر  اســـم ”الصين فـــي المـــرآة“ 
متروبوليتـــان للفنون  المعارض فـــي متحف 

بنيويورك.
واســـتمر اإلعداد للمعرض أكثر من عامين 
ويقـــام على مســـاحة 30 ألف قـــدم مربع على 
طابقيـــن. ويأخـــذ المعـــرض زواره في رحلة 
تستكشـــف كيف اســـتلهم مصممو األزياء في 
الغرب كل ما هو صيني بدءا باألزياء المطرزة 
التي تعود إلى عصـــر اإلمبراطورية الصينية 
وصـــوال إلى شـــنغهاي في العقـــد الثاني من 
القرن العشـــرين وحتى ســـيطرة الجيش على 

الثورة الثقافية في الصين.
وقال تومـــاس بـــي. كامبل مديـــر متحف 
متروبوليتـــان والرئيـــس التنفيـــذي لـــه ”إنه 
استكشـــاف كبيـــر وشـــامل لتأثيـــرات الفـــن 
والسينما الصينية على أعظم مواهب تصميم 

األزياء الغربية“.
واشتق المعرض اســـمه من رواية لويس 
كارول الشـــهيرة الصـــادرة عـــام 1871 ”فـــي 
المرآة.. ماذا وجـــدت أليس هناك“؟ وذلك ألنه 

يتناول الدخول إلى عالم آخر مختلف.
وقال انـــدرو بولتون، أميـــن المتحف، إن 
المعـــرض يدور حول روعة الصين ككل وتابع 
”مثـــل عالم أليس الخيالي فإن انعكاس الصين 
على الموضـــة في هذا المعرض خيالي ورائع 

وقديم ويقدم واقعا بديال“.
ويقدم المعرض كنـــوزا صينية منها رداء 
التنين الذي كان يرتديه آخر امبراطور صيني 
قبيـــل تتويجـــه ولوحـــة لمحظيـــة صينية لم 

تعرض من قبـــل قط. وتضـــم أروقة المعرض 
أيضا كتابات بالخط الصيني وزجاجات عطر 
وخزفـــا باللونيـــن األبيـــض واألزرق وأثوابا 
رائعـــة وســـترات اســـتقى منهـــا المصممون 

الغربيون أزياءهم.
وتخصـــص قاعـــة فـــي المعـــرض لتأثير 
الصيـــن على مجموعة المصمم الشـــهير إيف 
سان لوران لموسم الخريف والشتاء عام 1977 
عندما قدم سترات ومعاطف من الفرو تستلهم 

حضارة المغول.
وفي حديقة على الطراز الشرقي بالمتحف 
وضعـــت تماثيـــل عليهـــا أثـــواب ومعاطـــف 
وتنورات تستلهم حضارة الصين من تصميم 
جـــون جاليانـــو ضمـــن مجموعته لموســـمي 
الربيـــع والصيف لعام 2003 لصالح بيت أزياء 

”ديور“ الشهير.
ولم تتخلـــف النجمات والمشـــاهير خالل 
حضورهـــم الحفل الذي أقيم الفتتاح المعرض 
عن ارتداء أجمل وأفخم الفســـاتين والبدالت، 
حيث بدت جل النجمات بمثابة األميرات على 

السجادة الحمراء.
وكانـــت ريهانـــا أكثـــر النجمـــات التزاما 
بمحتـــوى المعـــرض ولفتـــت إطاللتهـــا التي 
تشبه امبراطورة صينية االنتباه، حيث ارتدت 
فستانا أصفر عبارة عن معطف طويل وضخم 
من تصميم مصممة األزياء الصينية الشهيرة 
غـــو بي، وقـــد أثار الفســـتان الذي اســـتغرق 
عامين لالنتهـــاء من صناعتـــه وتطريزه على 
يدي امـــرأة، موجة من الســـخرية على مواقع 

التواصل االجتماعي.
في حين بدا االنسجام والسعادة واضحين 
على مالمـــح الثنائي جـــورج كلوني وزوجته 
اللبنانية أمل علم الدين التي تألقت بفســـتان 

أحمر طويل.
كما كانت كل من بيونسيه وكيم كاردشيان 
وجينفر لوبيز، من أكثر النجمات لفتا لالنتباه 

بفساتين شفافة للغاية.
وتألقـــت مادونـــا، وليدي غاغا، وجيســـكا 

ألبا، وكاتي بيري وغيرهن بفســـاتين ألشـــهر 
دور األزياء العالمية.

يذكر أن حفل متحف متروبوليتان للفنون 
حقق العـــام الماضي إيرادات بلغت 35 مليون 

دوالر أميركي.

 وســـيكون الحفـــل هـــذا العام جـــزءا من 
فيلم وثائقي للمخرج اندرو روســـي، وســـيتم 
تصويره من قبـــل 225 مصورا محترفا، فضال 
عـــن الصحفيين ومحـــرري مواقـــع التواصل 

االجتماعي لدى وسائل االعالم.

الشرق والغرب يلتقيان في معرض لألزياء يكشف عن سحر الصين

} نفذت أسرة قاتل تونسي وقفة احتجاجية 
أمـــام المحكمـــة مدعومـــة باألهـــل واألقارب 
والجيـــران، وقال متحدث باســـم المحتجين 
أن حكمـــا صـــدر بإعدام ابنهـــم المتورط في 
جريمـــة قتل، وأنهـــم يرفضون ذلـــك الحكم، 
ويطالبـــون بنقضـــه، ألن المتهم قـــام بالقتل 
تحـــت تأثير ماّدة مخـــدّرة، وهـــو بالتالي ال 

يتحمل مسؤولية الجريمة.
هذا الموقف واحد من عشرات ما يصادفه 
التونســـيون يوميـــا من مواقـــف تؤكد على 
ضعف الدولة وتراجع هيبتها بعد أن عصفت 
عليهـــا رياح الحريـــة والديمقراطية وحقوق 
اإلنســـان. ووصلت األمور إلى تحدي النظام 
والســـلطات بأمنهـــا وقضائها قـــوال وفعال، 
حتى أن الحكومة قبـــل االنتخابات وبعدها، 
عجـــزت عن مصارحة الشـــعب بأن صحفيين 
اثنين مختطفين في ليبيا قد قتال فعال، وكان 
هنـــاك مـــن يخرج فـــي كل مرة ليقـــول إنهما 

بخير، ولكن أين؟ وكيف؟ الله أعلم.
كل المؤشـــرات كانت تدل على أن سفيان 
الشـــورابي ونذيـــر القطاري قـــد أغتيال في 
ليبيا، فمنـــذ أكثر من ثمانية أشـــهر تعرضا 
لالختطاف ولم يصدر عن خاطفيهما أي طلب 
مســـاومة حول فديـــة أو مبادلـــة بمعتقلين، 
وهو ما يتطلب اســـتبدال مفـــردة االختطاف 
باإلخفاء القسري الذي عادة ما يرتبط بالقتل 

لدى الميلشيات والعصابات المسلحة.
 وفـــي ينايـــر الماضـــي، فـــي ذات يـــوم 
حادثة شـــارلي ايبدو الفرنســـية، أعلن موقع 
تابـــع لتنظيـــم داعش عـــن قتـــل الصحفيين 
التونســـيين، وأكدت إذاعة اإليمان الداعشية 
مـــن الموصـــل الخبر، ثـــم ألقت الســـلطات 
الحكوميـــة الليبيـــة منـــذ أيـــام القبض على 
متورطيـــن فـــي قتـــل الصحفييـــن ليعترفوا 
بتفاصيـــل الجريمـــة، ومـــع ذلك ال يـــزال من 
يزعم أن الشورابي والقطاري بخير، فقط ألنه 
غير قادر على تحّمل مســـؤولية اإلفصاح عن 

الحقيقة.
المصيبة أن مقتل الصحفيين التونسيين 
كان نتيجـــة االنفالت، فقد ســـافرا إلى بؤرة 
توتـــر دون إعـــالم رســـمي، وعندمـــا قبضت 
عليهمـــا جهـــة رســـمية ليبيـــة ثـــم أطلقـــت 
ســـراحهما، تم نشـــر الخبر فـــي الحين، وتم 
اإلعالن عن مكان وجودهما بمنطقة مفتوحة 
ممـــا ســـّهل علـــى الدواعـــش اصطيادهما، 
ثم بدأت رحلـــة المســـاومات والتصريحات 
واإلشـــاعات واالبتـــزاز التـــي شـــارك فيهـــا 
مسؤولون وإعالميون وحقوقيون ومتحيلون 

وإنتهازيون.
عندما تضعف الدولة ويعجز المســـؤول 
عن إعالن خبر مؤلم، يصبح من الطبيعي أن 
يعترف مجرم بجريمته ثم يحتج على الحكم 
صادر في حقه بســـببها، وكأنه يقول ”لم أقم 
بأكثر من الحصول على نصيبي من االنفالت 

العام، فلماذا تحاكمونني“؟ 

مجرم يحتج

الحبيب األسود ــــــورك، أول أمس االثنني،  حلت ملســــــات الفخامــــــة والترف على اجلادة اخلامســــــة في نيوي
حيث يجتمع جنوم الســــــينما ومصممو األزياء مع عمالقة وادي الســــــيليكون ورموز الثقافة 
والسياســــــة في حفل متحف املتروبوليتان للفنون الذي يجمع هذه الســــــنة الشرق بالغرب 

عبر الفن الصيني.

النجم جورج كلوني رفقة زوجته املحامية اللبنانية أمل علم الدين في حفل متحف متروبوليتان

صباح العرب

سرقة النسخة األولى لرواية {مئة عام من العزلة}

تناول المثلجات يتسبب في تجمد الدماغ

} بوغوتــا – سرقت نســـخة من اإلصدار األول أنغام تكره الموسيقى على الطريقة اللبنانية
لرواية ”مئة عام من العزلة“ الشـــهيرة للكاتب 
الكولومبـــي غابرييل غارســـيا ماركيز تحمل 
توقيعـــه، خالل معـــرض الكتـــاب الدولي في 

بوغوتا على ما أفادت الشرطة.
وقـــال قائـــد شـــرطة بوغوتـــا، اومبيرتو 
الشـــكوى  غواتيبونوســـا للصحفيين ”رفعت 
األحد وعرفنا أن الســـرقة تمت السبت. ونحن 

نحلل أشرطة فيديو كاميرات المراقبة“.
ونشـــرت الكتـــاب دار النشـــر األرجنتينية 
”اديتوريال ســـوداميركا دي أرخنتينا“ ســـنة 

1967 وأصدرت منه 8 آالف نسخة.
وكانت النســـخة المســـروقة موجودة في 
واجهة مقفلة بمفتـــاح في الجناح المخصص 

لبلدة ماكوندو الشـــهيرة التي تخيلها غارسيا 
ماركيـــز، تكريمـــا للكاتب الحائـــز على جائزة 
نوبل لـــآلداب العام 1982، فـــي الذكرى األولى 

لوفاته.
 وأوضـــح قائـــد الشـــرطة أن ثمانية آالف 
شـــخص زاروا الســـبت الجنـــاح الممتد على 

ثالثة آالف متر مربع.
وتعود ملكية نســـخة روايـــة ”مئة عام من 
العزلة“ التي تحمل توقيع غارسيا ماركيز إلى 
ألفارو كاســـتيو وهو صاحـــب مكتبة وجامع 

للتحف األدبية.
وجـــاء فـــي إهـــداء الكتاب على مـــا ذكرت 
الصحف ”إلى الفارو كاســـتيو حارس الكتب، 

في األمس كما اليوم. صديقك غابرييل“. 

} لندن - انتشار نكهة المثلجات أثناء الذوبان 
على اللســـان إحدى أكثر المتع في حياة المرء 
ولكن يصاحـــب تناول ملعقة من هـــذه المتعة 

المثلجة خطر يسمى "تجمد الدماغ".
مـــن احتســـاء مخفـــوق اللبن إلـــى تناول 
المثلجـــات ببـــطء، اعترفت الجمعيـــة الدولية 
للصـــداع رســـميا بالحالـــة الناتجـــة عن هذه 
األغذية الباردة، حســـبما ذكـــرت صحيفة ديلي 
ميـــل. وكشـــف الخبـــراء عـــن خدعة بســـيطة 

للتخلص من الشعور المخدر.
وتصف الجمعية الحالة بأنها صداع ناتج 
عن "ابتالع أو استنشـــاق محفز بارد" ونتيجة 
لذلك فإن اســـمه الرســـمي هو "صداع المحفز 

المجمد". ونبهوا إلى أن تناول سائل الثلج هو 
الســـبب األكثر احتماال للتسبب في وخز شديد 

في منتصف مقدمة الرأس.
غيـــر أن الجمعيـــة أضافت أنه مـــع "تناول 

المثلجات حتى ببطئ" تحدث هذه الحالة.
ويأتي قـــرار ضم تجمد الدمـــاغ أو "صداع 
المثلجـــات" كتصنيف رســـمي فـــي "التصنيف 
الدولي الضطرابات الصداع" بعدما وجد بحث 
أخير أن الذين يعانون من الصداع النصفي هم 

األكثر عرضة لإلصابة بهذه الحالة.
ويعتقـــد أن تجمـــد الدماغ ينتـــج عن مرور 
األجسام أو الســـوائل المجمدة على التجويف 

العلوي من الفم أو الجدار الخلفي للحلق.

غير أن األطباء تجادلوا كثيرا في الســـبب 
المحدد لتجمـــد الدماغ. وكشـــف البحث الذي 
أجراه الطبيب جورج سيرادور، وهو باحث في 
األوعية القلبية في كلية الطب بهارفرد، أن األلم 
يأتي بسبب الزيادة السريعة في تدفق الدم عبر 
وعاء دموي رئيســـي إلى الدماغ، وهو الشريان 
المخـــي األمامي. ويعتقد أن اندفاع الدم البارد 
يتسبب في توسع األوعية الدموية وتنتج ألما 

حادا نظرا ألن األوعية تفتح أوال ثم تغلق.
ويقـــول األطباء إن الطريقة الحقيقية لوقف 
األلم هي بالتوقف عن تنـــاول األغذية المثلجة 
أو وضع اللسان على سطح الفم للمساعدة في 

تدفئة الدم الذي يمر من هذه المنطقة مجددا.

بعـــد عدولهـــا عـــن الغنـــاء  } القاهــرة – 
باللهجة اللبنانية وتأجيلها المشـــروع منذ 
أربـــع ســـنوات، قـــررت المطربـــة المصرية 
أنغام أخيرا خوض التجربة واختيار أغنية 

لبنانية ألدائها.
وقالـــت خـــالل حلولهـــا ضيفـــة ضمن 
مع اإلعالمـــي اللبناني  برنامـــج ”تاراتاتا“ 
نيشان أنها تســـتعد إلصدار أغنية باللهجة 
اللبنانية بعنوان ”عَم بكره الموســـيقى“ من 
كلمات الشاعرة كاترين معوض ومن ألحان 

هشام بولس توزيع داني حلو.
وأطلقت الفنانة المصرية منذ ثالثة أيام 

برومو األغنية الجديـــدة على صفحاتها 
التواصل  مواقـــع  علـــى  الرســـمية 

االجتماعي.
وتقول كلمات األغنية ”عَم 

بكـــره الموســـيقى إلي فيك 

بتذكرنـــي.. إلي ع حبك بترجعني وع ذكراك 
العتيقة بتاخدني وبترّدني وبتهّدني“

وســـتكون األغنية التي من المفترض أن 
يتم تصويرهـــا بطريقة الفيديـــو كليب مع 
المخرجـــة إنجي جمال، ضمـــن ألبوم أنغام 

الجديد.
ومـــن جهـــة أخـــرى وافقت أنغـــام على 
المسلســـل الرمضاني المقبل  غناء ”شارة“ 
للممثلة المصرية غـــادة عبدالرازق وتحمل 
األغنية عنـــوان ”الكابوس“ وهي من ألحان 
محمـــد رحيم، وســـتضع صوتها عليها هذا 

األسبوع
يذكـــر أن  أنعـــام ســـبق وأن غنـــت 
أغانـــي باللهجـــة الخليجيـــة من 
بينها أغنية ”مالي خاطر“ و“ال 

تسرق الوقت من غيري“.

م ي ري و
برومو األغنية الجديـــدة على صفحاتها 

التواصل  مواقـــع  علـــى  الرســـمية 
االجتماعي.

”عَم وتقول كلمات األغنية
بكـــره الموســـيقى إلي فيك

بوع أل
يذكـــر أن  أنعـــام ســـبق وأن غنـــت 
أغانـــي باللهجـــة الخليجيـــة من 
و“ال  بينها أغنية ”مالي خاطر“

تسرق الوقت من غيري“.
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