
} بــريوت – ســـيضطر الـــدروز للخـــروج عن 
حيادهـــم جتاه الصـــراع الدائر اآلن بني قوات 
الرئيـــس الســـوري بشـــار األســـد واملعارضة 
املســـلحة، وذلـــك بعـــد أن امتـــد القتـــال إلى 

محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وأعلنت فصائـــل في املعارضة الســـورية 
أمس سيطرتها على اجلزء األكبر من أحد أبرز 

املطارات العسكرية في محافظة السويداء.
ويعـــد مطـــار الثعلة مـــن أكبـــر املطارات 

العسكرية في جنوب سوريا. 
وكانـــت قـــّوات النظام تســـتخدمه لقصف 
مناطق عـــدة في محافظة درعا (جنوب) وريف 

دمشق.
ويأتي هـــذا التقدم إلى املطار بعد أيام من 
ســـيطرة فصائل املعارضة على مقر اللواء 52 
في درعـــا، وهو أحد أكبر القواعد العســـكرية 
في سوريا وانسحاب قوات النظام إلى املطار 

وإلى بلدة الدارة احملاذية له.
ويبعد مطار الثعلة نحو عشرة كيلومترات 

عن مقر اللواء 52.
وأصبحت األقليات، التي ســـاندت الرئيس 
الســـوري بشـــار األســـد في احلرب، في ورطة 
بعـــد أن تقدمت املعارضة الســـورية على أكثر 
من جبهـــة وبلغت األماكن التـــي تتجمع فيها 

األقليات كالدروز أو املسيحيني.
ومع اقتراب تنظيم داعش من جهة الشرق، 
واشـــتداد حدة املعارك بـــني فصائل املعارضة 
وقـــوات النظام في محافظة الســـويداء، أدرك 
الدروز حينهـــا أن البقاء على احلياد لن يدوم 

طويال.
وطلب الدروز من النظام الســـوري إرسال 
أسلحة متكنهم، في حال شن داعش أّي هجوم 
على مناطقهم، من الدفاع عنها، لكن في املقابل 
اشـــترط النظام إرســـال الدروز ألعـــداد كبيرة 
مـــن الشـــباب لتجنيدهم في صفـــوف اجليش 

وامليليشيات العاملة معه.
وال يبدو أن دمشـــق تلقت الرد الذي كانت 
تأمـــل به. فقـــد قالت مصادر إن قـــوات النظام 
الســـوري ســـحبت مؤخرا كميـــات كبيرة من 
األســـلحة الثقيلـــة التـــي كانـــت تتمركـــز في 
احملافظة، واضعة األغلبية الدرزية في مواجهة 

مباشرة مع داعش أو فصائل املعارضة.
وفـــي الســـابق، أدى الزج بأبنـــاء الدروز 
الذيـــن التحقـــوا باجليش في أعقـــاب اندالع 
االحتجاجـــات عام 2011 في معارك مبحافظات 
أخرى بعيدة عن السويداء إلى زيادة منسوب 

العداء لهم في درعا املجاورة.
وبـــدا وكأن النظام يعاقـــب احملافظة على 
رفضها االستجابة لدعوات االلتحاق باجليش، 
وأنـــه قد يتركهـــا وحيدة في مواجهـــة انتقام 
املقاتلني الســـنة املتشـــددين الذين لهم الكلمة 

األولى في املعارك اجلارية بسوريا.

وبعد سيطرة فصائل املعارضة على مطار 
الثعلة العسكري في السويداء، يقول مراقبون 
إنه من املستبعد أن يتحالف الدروز مع النظام 
ويدخلون في قتال مباشر في مواجهة اجليش 

السوري احلر.
وأكـــدت مصـــادر أنـــه فـــي املقابـــل أيضا 
متـــارس قوى إقليمية ودوليـــة ضغوطا كبيرة 
على اجليش احلر بعدم االشـــتباك مع الدروز 
الذيـــن ســـيتحولون حينها إلى دعـــم القوات 

النظامية ال محالة.
وإذا مـــا فشـــل الدروز فـــي احلصول على 
أســـلحة مـــن النظام الســـوري، فمـــن املرجح 
أن يتوجهـــوا لطلب الدعم من قـــوى خارجية 

كاألردن.
وعلى ما يبدو فإن الزعيم الدرزي اللبناني 
األبرز وليد جنبالط بدأ بالفعل في البحث عن 
مساعدات عسكرية حلماية الدروز في سوريا.

وقالـــت مصادر مطلعة إن جنبالط أرســـل 
وزير الصحـــة اللبناني وائل أبـــو فاعور إلى 
تركيـــا، وفي نفس الوقت توجه هو شـــخصيا 
إلـــى عّمان للقـــاء امللك عبداللـــه الثاني لبحث 

املساعدات.
وعمـــل جنبـــالط بالتـــوازي علـــى عرض 
الوســـاطة بني الدروز في الســـويداء وأهالي 
درعا احملســـوبني على املعارضة، وذلك في ظل 
تصريحه أن نظام األســـد قد انتهى، ومن ثمة 
سيكون على الدروز أن يتأقلموا مع املتغيرات 

اجلديدة في البالد.
ولـــم يكن رهان الدروز وبقية األقليات على 
األســـد خالل الســـنوات األربع األخيرة خيارا 
سهال. وكان شعار اجلميع البحث عن احلماية 
خاصة في مواجهة تنظيمات ســـنية متشددة 
دأبـــت علـــى التلويـــح باالنتقام مـــن األقليات 

الداعمة لألسد.
ويـــرى مراقبون أن املفتـــاح لتخلي الدروز 
واملســـيحيني عن األســـد هو تقدمي املعارضة 
بديـــال يحمـــي األقليـــات في مواجهـــة تنظيم 

داعش وجبهة النصرة.
وفيمـــا يدفـــع جنبـــالط بدروز الســـويداء 
إلـــى النأي بالنفـــس عن الصراع بـــني النظام 
ومعارضيـــه، فـــإن منافســـه الـــدرزي الوزير 
الســـابق وئـــام وهـــاب يذهـــب فـــي االجتاه 

املعاكس.
ودعا وهاب حســـن نصرالله وبشار األسد 
إلى تســـليح الدروز للدفاع عن أنفسهم، ولّوح 
باالستنجاد بقاسم سليماني قائد فيلق القدس 
في احلـــرس الثوري اإليرانـــي للحصول على 

أسلحة متكن الطائفة من الدفاع عن نفسها.
وأعلن أن ”على ســـوريا مسؤولية كبرى“، 
مخاطبا األســـد قائال ”الســـويداء بحاجة إلى 
الســـالح، وتتحمل الدولة السورية أّي تأخير 

في ذلك“.

ودعـــا وهاب إلى ”إنشـــاء غرفـــة عمليات 
مقاتلة في السويداء واالستعداد للمواجهة“.

وكانت إيران ســـعت بالتنســـيق مع حزب 
الله إلى إنشـــاء فصيل عســـكري مـــن الدروز 
فـــي الســـويداء يقاتـــل إلـــى جانـــب األســـد، 

وأطلقت عليه اســـم ”لبيك يا ســـلمان“ نســـبة 
إلى الصحابي ســـلمان الفارسي الذي يحظى 
مبكانة خاصـــة لدى الدروز، لكـــن التجربة لم 
تلق اســـتجابة بني الدروز الذيـــن عملوا على 

مالزمة احلياد التام في الصراع. 

} ســـائحة تزور معبد الكرنك في مدينة األقصر جنوبي مصر أمس بعد يوم من احباط الشـــرطة 
هجوما انتحاريا على املوقع االثري الشهير. 

وشـــهدت البوابات الرئيســـية للمعبد تواجدا أمنيا مكثفا بعد هجوم قالت الشرطة انه كان 
سيتسبب في حدوث "مذبحة" بني صفوف السائحني. 

(تفاصيل أخرى ص12)
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السعودية تزيد اإلنتاج دروز السويداء ال مع األسد وال ضد المعارضة

إلزاحة النفط الصخري
قـــال مســـؤول كبيـــر بشـــركة  } نيودهلــي – 
أرامكو الســـعودية أمس إن اململكة مســـتعدة 
لزيادة إنتاجها من النفط في األشـــهر القادمة 
إلى مستوى قياســـي جديد لتلبية الزيادة في 
الطلب العاملي على الرغم من زيادة االستهالك 

احمللي.
وقال محللون إن السعودية بهذه اخلطوة 
تكون قد حتدت  انخفاض األسعار وأنها تزيد 
اإلنتـــاج من أجل إزاحة إنتاج النفط الصخري 
مـــن املعادلـــة متامـــا، وأن الواليـــات املتحدة 
ستخســـر هذه املعركة النفطية أمام السعودية 
إذا اســـتمرت األســـعار في أســـواق النفط في 

التراجع.
ورجـــح خبراء أن تفـــوز اململكة  في حرب 
األســـعار ضد النفط الصخـــري األميركي عبر 
التحكم باملعروض من اخلام في األســـواق ألن 
كلفة اســـتخراج برميـــل النفط في اخلليج هي 
األدنى في العالم مقارنـــة بكلفة باهظة رافقت 

دائما إنتاج النفط الصخري.
وقـــال أحمـــد الســـبيعي املديـــر التنفيذي 
للتسويق واإلمداد وتنسيق املشاريع املشتركة 
بأرامكو إن الشـــركة جتـــري بالفعل محادثات 
مع مشـــترين هنود محتملني لتوريد إمدادات 

إضافية.
وكانت الســـعودية زادت اإلنتاج في مايو 
إلى نحو 10.3 مليون برميل يوميا ليبلغ أعلى 
مستوياته وذلك نتيجة لزيادة الطلب العاملي.

وأي زيادة لإلنتاج في سوق تواجه بالفعل 
تخمة في إمدادات املعروض ســـتكون إشـــارة 
إلى أن أوبك مصـــرة على قرارها احلفاظ على 

حصتها في السوق العاملية.
وُينظـــر إلى هذه اإلســـتراتيجية على أنها 
عامل رئيســـي في الهبـــوط احلاد الذي أصاب 
أســـعار النفط على مدى اإلثني عشـــر شـــهرا 

املاضية.
وقال الســـبيعي عقـــب اجتماع مـــع وزير 
النفـــط الهنـــدي فـــي نيودلهـــي ”لدينـــا وفرة 
من اخلـــام.. لـــن تشـــهدوا أّي تخفيضات من 

السعودية“.
وتعودت السعودية على خفض صادراتها 
من النفط في أشـــهر الصيف التـــي يبلغ فيها 
االســـتهالك احمللـــي ذروتـــه بســـبب درجات 
احلـــرارة الشـــديدة واحلاجـــة إلـــى مكيفات 

الهواء.
وأضاف الســـبيعي قوله ”لدينـــا ما يكفي 
من االحتياطات وما يكفي من اإلنتاج لتحقيق 
ذلـــك. وســـنلبي االحتياجـــات وإذا احتاجت 

السوق إليه فسوف نزودها به“.
وكانـــت منظمة أوبك وافقـــت يوم اجلمعة 
املاضي على إبقاء سقف إنتاجها دومنا تغيير 

لألشهر الستة القادمة.
وقال الســـبيعي إنه من املتوقـــع أن تكون 
الهند قاطرة منو الطلب الرئيسية في النصف 
الثاني لهـــذا العام وإن الطلـــب الصيني على 

النفط يتجه نحو االستقرار.

[ أويحي يقطع الطريق أمام محاوالت توريث السلطة لسعيد بوتفليقة [ عجز الرئيس عن إدارة الصراعات يوسع دائرة المطالبين بعزله 
} اجلزائر – قال مراقبون إن احلراك السياسي 
الذي تعيشـــه اجلزائر يهـــدف بالدرجة األولى 
إلى حتقيق شـــروط اخلروج السلس للرئيس 
احلالي عبدالعزيـــز بوتفليقة من احلكم، على 

أن يكون ذلك جزءا من خطة أشمل لإلصالح.
وأصبـــح هذا اخلروج مطلبـــا ملحا داخل 
مراكـــز القـــوى املختلفـــة بالبـــالد فـــي ظل 

مخاوف من أن يؤدي استمراره 
بالســـلطة إلـــى حـــدود 2019 
إلـــى صراعات بـــني األجنحة 
جبهة  حزب  داخـــل  املختلفة 
أو  احلاكم،  الوطني  التحرير 
في ســـياق النزاع التقليدي 
الرئاســـة  مؤسســـة  بـــني 

واملؤسسة العسكرية.
قيـــادات  تخفـــي  وال 
بـــارزة تخوفهـــا مـــن أن 
مؤسســـة  ضعف  يـــؤدي 
الرئاســـة وتأخـــر اتخـــاذ 

إلـــى  املناســـبة  القـــرارات 

إضعاف قدرة الدولة على مواجهة التنظيمات 
تنظيـــم  وخاصـــة  املتشـــددة 
القاعدة في املغرب اإلسالمي 
الـــذي تتجـــه قياداتـــه إلى 

التحالف مع داعش.
العـــام  األمـــني  وقـــال 
الوطنـــي  للتجمـــع 
طـــي  ا ميقر لد ا
جـــل  لر ا و
ي  لقو ا

فـــي 

الســـلطة أحمد أويحـــي، إن بوتفليقة ال ينوي 
توريـــث الســـلطة ألخيه األصغر ومستشـــاره 
اخلاص، وأن الشـــعب اجلزائـــري ليس مياال 

للنظام امللكي.
وتابع ”نتحدث عن ســـعيد بوتفليقة وهو 
ليس نكرة في الســـاحة اجلزائرية ومن يعرفه 
مـــن قريـــب أو بعيد لديه بال أدنى شـــك أنه ال 
يلعب في هذا االجتاه. اجلزائر ليست مصر“، 
في إشـــارة إلى احلديث عن توريث احلكم بني 
الرئيس املصري السابق حسني مبارك وابنه 

جمال قبل احتجاجات 2011.
واعتبـــر محللون أن تصريحـــات أويحي، 
أحـــد املرشـــحني خلالفـــة بوتفليقـــة، تهـــدف 
باألســـاس إلـــى قطـــع الطريـــق أمام ســـعيد 
بوتفليقة الذي يعرف اجلزائريون أنه من يدير 
قصر املرادية، وأن دور أخيه الرئيس بوتفليقة 

هو اإلمضاء على املراسيم ليس أكثر.
وسعيد بوتفليقة (58 سنة) النقابي السابق 
واألســـتاذ اجلامعي، ترك عمله ليلتحق بأخيه 

في رئاسة اجلمهورية كمستشار خاص.

ومنذ إصابـــة بوتفليقة بجلطة دماغية في 
2013 أصبحت الصحـــف تتحدث عنه بوصفه 

”اآلمر الناهي في رئاسة اجلمهورية“.
وقـــال املراقبون إن التغييـــرات على رأس 
احلزب احلاكم والتعديالت الوزارية الواسعة 
تشير إلى أن النظام اجلزائري يتجه قريبا إلى 
اإلعالن عن خطة متوقعة لإلصالح السياســـي 

الشامل.
وأضافـــوا أن هـــذه اخلطة مـــن املمكن أن 
متهد إلى خروج الرئيس اجلزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة مـــن الســـلطة لصالـــح شـــخصية 
من رجـــال النظام ميكـــن التوافـــق عليها من 
أجـــل ضمـــان تأييد واســـع لبقيـــة اخلطوات 

اإلصالحية الواسعة.
وبـــات كثير من اجلزائريني على قناعة بأن 
اإلصالح السياســـي واالقتصـــادي لن يتم إال 
باستبعاد الرئيس بوتفليقة الذي لم يعد على 
ما يبدو قادرا على الســـيطرة على الصراعات 
التي تتم داخل االئتالف احلاكم كما كان عليه 

احلال في السابق.

وإذا كانـــت هذه هي اخلطـــة بالفعل، فمن 
املتوقـــع اإلعالن عـــن تنحـــي بوتفليقة خالل 
األشـــهر القليلة القادمة، لكـــن خطة اإلصالح 
ستترك أسئلة كثيرة حول مستقبل االستقرار 
االقتصادي واالجتماعـــي واألمن القومي دون 

إجابات.
وإلـــى جانب خطـــة اإلصالح السياســـي 
التـــي يتطلع النظام إلى اإلعـــالن عنها قريبا، 
ســـيحتاج االقتصاد املضطـــرب وعجز الطاقة 
والتحديات السياســـية إلى إطـــالق مبادرات 
إصـــالح أخرى في املســـتقبل، وســـتترك هذه 

األوضاع خليفة بوتفليقة في مأزق كبير.
وأشارت أوســـاط مقربة من قصر املرادية 
إلـــى أن التغييرات الواســـعة التي أحدثت في 
الســـنتني األخيرتني على مختلف املؤسسات؛ 
وفي  واالقتصاديـــة  والعســـكرية  السياســـية 
محيـــط القصـــر لم تكـــن بقـــرار مباشـــر من 
بوتفليقـــة، وأنها جـــاءت باقتـــراح وضغوط 
من دوائر نافذة بالســـلطة فـــي محاولة لوقف 

فضائح الفساد التي أصبحت تهدد اجلزائر.

اإلصالحات في الجزائر خطة سياسية لخروج بوتفليقة

[ النظام السوري يعاقب السويداء بعد رفض أبنائها االلتحاق بالجيش

عبدالجليل الشرنوبي

الكوبي ليوناردو 

بادورا يحصل على 

جائزة أستورياس

داعش جزء 

من فكرة الجهاد 

اإلخوانية

مزارع الجمبري 

تأخذ طريقها

 ألول مرة في غزة

– قال مراقبون إن احلراك السياسي اجلزائر
ذي تعيشـــه اجلزائر يهـــدف بالدرجة األولى
ى حتقيق شـــروط اخلروج السلس للرئيس
حلالي عبدالعزيـــز بوتفليقة من احلكم، على
 يكون ذلك جزءا من خطة أشمل لإلصالح.
وأصبـــح هذا اخلروج مطلبـــا ملحا داخل
راكـــز القـــوى املختلفـــة بالبـــالد فـــي ظل 

خاوف من أن يؤدي استمراره
لســـلطة إلـــى حـــدود 2019
ــى صراعات بـــني األجنحة 
جبهة  حزب  داخـــل  ختلفة 
أو  احلاكم،  الوطني  تحرير 
ي ســـياق النزاع التقليدي
الرئاســـة مؤسســـة  ـني 

ملؤسسة العسكرية.
قيـــادات  تخفـــي  وال 
ـارزة تخوفهـــا مـــن أن 
مؤسســـة  ضعف  ـؤدي 
رئاســـة وتأخـــر اتخـــاذ 
إلـــى املناســـبة قـــرارات

إضعاف قدرة الدولة على مواجهة التنظيمات 
تنظيـــم  وخاصـــة  املتشـــددة 
القاعدة في املغرب اإلسالمي 
الـــذي تتجـــه قياداتـــه إلى 

التحالف مع داعش.
العـــام  األمـــني  وقـــال 
الوطنـــي  للتجمـــع 
طـــي  ا ميقر لد ا
جـــل  لر ا و
ي  لقو ا
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السياح األجانب مازالوا يتدفقون على الكرنك



} طرابلــس - قال تنظيم الدولة اإلســـالمية، 
اخلميـــس، إنـــه فجـــر طائرتـــني حربيتني في 
قاعدة جوية اســـتولى عليها قرب مدينة سرت 
بوسط ليبيا. ونشر التنظيم صورا على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي قـــال إنهـــا للطائرتني 
املدمرتني. وكان مقاتلو التنظيم قد اســـتولوا 
على املطارين العسكري واملدني في سرت منذ 

أسبوعني.
وســـيطر املتشـــددون، في وقت سابق هذا 
األســـبوع، على محطة للكهربـــاء في ضاحية 
بغرب ســـرت ليكملوا اســـتيالء تدريجيا على 

املدينة بدأ في فبراير املاضي.
ومنذ بداية العام أعلن متشددون في ليبيا 
موالون لتنظيم الدولة اإلسالمية، مسؤوليتهم 
عن قتل العشـــرات من املســـيحيني املصريني 
وهاجمـــوا فندقـــا فاخـــرا في  واإلثيوبيـــني، 

طرابلس وسفارات وحقول نفط.
وتعمـــل احلكومة املعترف بهـــا دوليا من 
شـــرق البالد منـــذ أن فقـــدت الســـيطرة على 

طرابلس وغرب ليبيا في أغسطس.
وفـــي ســـياق االضطرابات األمنيـــة التي 
تعيش على وقعها ليبيا أعلن ”مجلس شورى 
مجاهـــدي درنـــة وضواحيها“، وهـــو ائتالف 
مكون من كتائب إسالمية مسلحة، شرق ليبيا، 
احلرب على تنظيم الدولة اإلســـالمية داعش، 
وذلـــك غداة مواجهات مســـلحة بـــني الطرفني 

أسفرت عن مقتل قادة من االئتالف.
وكانت مواجهات مســـلحة وقعت، الثالثاء 
املاضـــي، بني مجلس شـــورى مجاهدي درنة، 

وضواحيها وتنظيم داعش أســـفرت عن مقتل 
ســـالم دربـــي قائد كتيبة ”شـــهداء أبوســـليم 
الســـابق، وأهم القادة اإلسالميني  اإلسالمية“ 
في املدينة، صبـــاح اخلميس، متأثرا بجراحه 
أثنـــاء محاولة قواتـــه نقلة إلـــى مدينة طبرق 
لتلقي العالج، حســـب ما أكده مسؤول محلي 

باملدينة.
وعلـــى خلفية تلـــك املعارك أعلـــن مجلس 
شورى مجاهدي درنة وضواحيها في بيان له 
احلرب جاء فيه ”إننا مجلس شوري مجاهدي 
درنة وضواحيها قد اســـتعنا بالله عليهم ’في 
إشـــارة إلى داعش‘، ووضعنا فيهم الســـيف، 
وأعلنـــا عليهـــم اجلهـــاد حتى ال نبقـــي منهم 

باقية“.
ووجه مجلس الشـــورى رسالة إلى داعش 
عبـــر البيان ”قد أعذر من أنـــذر، وقد أنذرناكم 
من قبـــل، واآلن جاء القتال والله املســـتعان“، 
حسب البيان. وعن سبب املعركة بني الكتائب 
اإلســـالمية في درنة وداعـــش، أوضح مصدر 

مسؤول في درنة فضل عدم الكشف عن اسمه، 
أنها بدأت ”بعد اغتيال مسلحي داعش، ناصر 
العكـــر، وفرج احلوتـــي، القياديني في مجلس 
شـــورى مجاهدي درنة، فرّد املجلس مبهاجمة 
داعش، وقتل بعض منتسبيه وهو ما رد عليه 

التنظيم بهجوم آخر في املساء“.
وجدير بالذكر أن مجلس شورى مجاهدي 
درنـــة وضواحيها، أعلن تشـــكيله فـــي مدينة 
درنة، شرق ليبيا في 12 ديسمبر 2014 ملواجهة 

قوات اجليش الليبي.
 وكان أول إعالن لوجود تنظيم داعش على 
األراضي الليبية قبل أشهر، خالل ندوة أقامها 
مســـلحون تابعون له، وكتائـــب أخرى موالية 
مبدينة درنة، شرق البالد، حتت عنوان ”مدوا 
األيادي لبيعة البغدادي“، في إشارة إلى زعيم 

التنظيم أبوبكر البغدادي.
وتبنى بعدهـــا التنظيم العديد من عمليات 
التفجير جرى جلها في طرابلس، واســـتهدفت 
مقرات لبعثات دبلوماســـية وأماكن حساسة، 

وأســـفرت عن مقتل ليبيني وأجانب، كما تبنى 
التنظيم عمليات إعـــدام جماعي، منها قتل 21 
مصريا قبطيا في ســـرت الليبية، وأكثر من 28 

مسيحيا أثيوبيا قبل شهرين.
وتشـــهد ليبيـــا صراعا على الســـلطة منذ 
إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب بنزاع 
مســـلح في الصيف املاضي وبانقســـام البالد 
بني ســـلطتني، حكومـــة يعترف بهـــا املجتمع 
الدولي في الشـــرق، وحكومة مناوئة لها تدير 
العاصمة منذ أغسطس مبساندة جماعة فجر 
ليبيا التي تعد حتالفا لقوات غير متجانســـة 
التقت مصاحلها بســـبب خســـارة شـــق تيار 
اإلســـالم السياسي في االنتخابات التشريعية 

منتصف العام املاضي.
يذكـــر أن التنظيمـــات املتطرفة اســـتغلت 
الصراع السياســـي والعســـكري بني مختلف 
امليليشيات لتجد لنفســـها موطئ قدم في عدد 
مـــن البلـــدات والقرى واملـــدن الكبـــرى (درنة 

وسرت). 
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◄ أكد رئيس مجلس النواب 
التونسي محمد الناصر، الخميس، 

في لقاء جمعه بمقر البرلمان مع 
مسؤولين من المفوضية األوروبية، 

على ضرورة تعزيز التعاون األمني مع 
االتحاد لمكافحة اإلرهاب والجريمة 

المنظمة.

◄ قال مصدر أمني جزائري، أمس، 
إن بالده تمتلك أكبر شبكة تعاون 

أمني على مستوى العالم في مجال 
التصدي إلى نشاط شبكات تجنيد 

المقاتلين المتشددين لصالح تنظيم 
داعش اإلرهابي.

◄ انتقد علية العالني الخبير 
التونسي في الجماعات اإلسالمية 
والقضايا واالستراتيجية، اإلطار 

التشريعي الذي يمكن األحزاب القائمة 
على أساس عرقي أو ديني أو لغوي 

من العمل السياسي.

◄ يطالب سجين موريتاني معتقل 
بغوانتانامو، ألف كتابا عن ذلك 

السجن الذي تستخدمه الواليات 
المتحدة، محكمة اتحادية، بأن تأمر 

بجلسة استماع عسكرية لمراجعة 
اعتقاله المستمر منذ 13 عاما، حسبما 

ذكر محاموه.

◄ قال مسؤول مستشار رئاسي 
جزائري إن بالده ترفض ”لعب دور 
الشرطي“ في منطقة شمال أفريقيا، 
باللجوء إلى الحلول العسكرية لحل 

األزمات في دول الجوار على غرار 
ليبيا.

◄ استعبد القيادي بمنتدى 
المعارضة الموريتاني محمد ولد 

مولود، أن يقدم الرئيس الحالي محمد 
ولد عبدالعزيز على تعديل الدستور 

من أجل تأمين والية ثالثة، مضيفا أنه 
مع ذلك يظل كل شيء وارد. 

باختصار

داعش يفجر طائرات عسكرية بسرت الليبية
[ استفحال الخالفات بين التنظيمات المتشددة في درنة [ الصراع على السلطة يعبد الطريق أمام تغول المتطرفين

مــــــع ابتعاد أطراف احلوار فــــــي ليبيا عن 
االحتكام إلى حل سياسي ينهي الصراع 
املتفاقم بني سلطتي طرابلس وطبرق، تعمل 
التنظيمات املتشددة وخاصة تنظيم الدولة 
اإلسالمية على حتقيق أكبر املكاسب، غير 
أن خالفات داخلية جدت في املدة األخيرة 
مبدينة درنة قد تعرقل مخططات املتطرفني.

{رســـالة رئيس أركان الجيش قايد صالـــح إلى األمني العام لجبهة 

التحرير، تعد انحرافا غير دســـتوري، ويتعني على الجيش أن يظل 

على الحياد في عالقته باألحزاب السياسية}.

لويزة حنون
رئيسة حزب العمال اجلزائري

{في دول الساحل يوجد أكثر من عشرين ألفا ممن يعيشون على 

التهريب، وبيع األســـلحة واملخدرات، وهم يراهنون على انتشـــار  

الفوضى}.

موسى ولد أحمد
باحث موريتاني في شؤون اجلماعات اإلسالمية

{مكافحـــة اإلرهاب وغيرها من الظواهر االجتماعية ال تســـتوجب 

الحل األمني والعســـكري فقط، بـــل تحتم إيجاد حلول أنجح تكون 

الديمقراطية والتنمية والعدالة االجتماعية محورها األساسي}.

فرحات احلرشاني
 وزير الدفاع التونسي

انسحاب ميليشيات فجر ليبيا من املعارك فتح شهية داعش للتمدد في البالد

} السلطات التونسية تنجح في إنقاذ أكثر من 350 مهاجرا سريا من جنسيات مختلفة كان أحد قوارب املوت ينقلهم من السواحل الليبية في اجتاه 
إيطاليا.

باماكو تتهم {أنصار الدين} 

باستهداف مواقع حكومية

} باماكــو - اتهمـــت وزارة الدفاع المالية في 
بيان لها جماعة ”أنصار الدين“ بالوقوف وراء 
الهجوم الذي استهدف مواقع عسكرية وأمنية 

في ميسيني جنوب البالد.
وقال بيان وزارة الدفاع المالية إن الهجوم 
الـــذي جرى مســـاء الثالثاء وقع ”باســـتعمال 
األســـلحة األوتوماتيكيـــة علـــى أيـــدي رجال 

مسلحين“.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أن المســـلحين 
الذيـــن كانوا يمتطون دراجات نارية، هاجموا 
المواقع األمنية بشـــكل متواز وأنه تم العثور 
على ”راية ألنصار الدين“ في مواقع الهجوم.

وأسفر الهجوم عن مقتل أحد رجال الدرك 
المالي، فيما جرح اثنان آخران وتم إجالؤهما 
إلـــى سيكاســـو (العاصمة اإلقليميـــة الواقعة 
علـــى بعـــد 150 كيلومترا من موقـــع الهجوم) 

لتلقي العالج، حسب المصدر ذاته.
ودعـــا البيان القـــوات المســـلحة المالية 
كما  إلـــى ”مواصلـــة الحرب ضـــد اإلرهـــاب“ 
دعا ”شـــركاء مالي والمجموعـــة الدولية إلى 
تقديـــم الدعم الالزم للوقوف ضد نشـــاط هذه 

المجموعات“.
وتصنـــف المجموعـــة الدوليـــة ”أنصـــار 
الديـــن“ جماعة إرهابيـــة وأقصيت إلى جانب 
جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا من 

محادثات الجزائر.

} الربــاط – أعلنـــت وزارة الداخلية املغربية، 
عـــن تفكيـــك خليـــة إرهابيـــة مبدينـــة بركان 
شـــرق البـــالد، ُمؤلفـــة من 7 أشـــخاص، قالت 
إنهم ينســـقون مع تنظيم داعش في ســـوريا، 

ويخططون لتنفيذ عمليات داخل البالد.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا، أمـــس 
اخلميـــس، إن التحريات التي أجرتها عناصر 
من األمن املغربي، كشفت عن عزم أعضاء هذه 
اخللية ”تنفيـــذ عمليات إرهابيـــة خطيرة في 
املغرب“، ويســـعون إلى ”اختطـــاف وتصفية 
من يخالـــف معتقداتهم الضالة، باإلضافة إلى 
الســـياح الذين يرتادون املنتجعات السياحية 

باملنطقة الشرقية للبالد“.
وأضافـــت أن ”عناصر اخلليـــة اإلرهابية 

انخرطوا في تدريبات شـــبه عســـكرية مكثفة 
بإحدى املناطـــق اجلبلية قـــرب مدينة بركان، 
وكانـــوا يخططـــون الســـتهداف رجـــال األمن 
بهدف االســـتيالء على أسلحتهم واستعمالها 

في اغتيال مسؤولني عسكريني“.
وأشـــار البيان إلـــى أن هـــذه ”املخططات 
التخريبيـــة تأتـــي علـــى خلفيـــة تلقـــي زعيم 
اخللية (لم تذكر اســـمه) لفتوى من أحد القادة 
امليدانيني لتنظيم داعش في سوريا والعراق“.

ومن املقرر، بحســـب البيان، تقدمي املشتبه 
بهم (لم تذكر هويتهم) إلى العدالة فور انتهاء 
البحـــث الـــذي يجري حتـــت إشـــراف النيابة 

العامة املختصة.
وتعلـــن الســـلطات املغربية مـــن وقت إلى 

آخـــر عـــن توقيـــف ”خاليـــا إرهابيـــة“، تضم 
مغاربـــة وأجانب، بنـــاء على حتريـــات األمن 
ومصالح االستخبارات الداخلية، بعدها يحال 
املوقوفـــون إلى القضـــاء، وغالبا ما يحاكمون 

وفق قانون مكافحة اإلرهاب.
وحســـب منظمات حقوقية مغربية ودولية 
اعتقـــاالت  موجـــة  املغـــرب  شـــهد  مســـتقلة، 
وتوقيفات طالت أكثر من 3 آالف شـــخص في 
صفوف ما بات ُيعرف بـ“الســـلفية اجلهادية“، 
علـــى خلفية التفجيـــرات اإلرهابية التي هّزت 
الـــدار البيضاء، العاصمـــة االقتصادية للبالد 
فـــي مايـــو 2003، وأودت بحيـــاة 42 شـــخصا 
بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيني، 
في هجمات انتحارية وصفت باألسوأ واألكثر 

دموية في تاريخ املغرب.
وكشـــف محمـــد حصـــاد وزيـــر الداخلية 
املغربي في يوليو املاضي، أمام مجلس النواب 
املغربـــي (الغرفة األولى بالبرملان) أن“أكثر من 
1122 مغربيا يقاتلون في ســـوريا والعراق في 

صفوف داعش“.
وتعمـــل الســـلطات املغربية جاهـــدة لدرء 
مخاطـــر اإلرهـــاب وذلك بســـن قوانني حتّجر 
االنضمام إلى التنظيمـــات اجلهادية وتكثيف 
احلضـــور األمنـــي فـــي كامـــل املـــدن والقيام 
هجـــوم  ألي  حتســـبا  اســـتباقية  بإجـــراءات 
إرهابي يستهدف مؤسســـات الدولة. وفي كل 
مرة تنجح السلطات في تفكيك خاليا إرهابية 

خطيرة.

الداخلية المغربية تفكك خلية إرهابية تخطط لزعزعة استقرار المملكة

درنـــة  مجاهـــدي  شـــوري  مجلـــس 

الحـــرب والتعبئة  وضواحيها يعلن 

ضـــد مقاتلـــي تنظيـــم داعش في 

المدينة وخارجها

◄

} الربــاط – أعربت الوزيـــرة المنتدبة لدى 
وزير الشـــؤون الخارجيـــة المغربي مباركة 
بوعيـــدة، عـــن أمـــل بالدهـــا فـــي أن ُتتوج 
مباحثات الحوار الليبي التي تســـتضيفها 
المغـــرب،  جنـــوب  الصخيـــرات،  مدينـــة 
بالتوصل في القريب العاجل إلى حل نهائي 

لألزمة.
وفي بيـــان صادر عـــن وزارة الشـــؤون 
الخارجيـــة المغربيـــة، قالت بوعيـــدة على 
هامش مشـــاركتها في اجتمـــاع برلين حول 
األزمة الليبية إن ”هـــذا اللقاء مر في أجواء 
إيجابية، ويندرج في ســـياق دعم مفاوضات 

الصخيرات“.
وأضافت أن ”المغرب يأمل في أن ُتتوج 
هـــذه المفاوضات في القريـــب العاجل بحل 
نهائـــي، وتشـــكيل حكومة ائتالفيـــة وطنية 

تضم جميع األطراف“.
بوعيـــدة عـــن موقـــف بالدها  وعّبـــرت 
فـــي الملف  الُملتـــزم بـ“الحيـــاد اإليجابي“ 
الليبي، والســـاعي إلى ”إيجاد حلول مبنية 
علـــى االســـتقرار وأمـــن ليبيـــا“، داعية في 
الوقـــت ذاته مختلف أطـــراف األزمة الليبية 

إلى ”االنخراط في المسار التفاوضي“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة األلماني، فرانك  
فالتـــر شـــتاينماير، قـــال فـــي تصريحـــات 
االتفـــاق  مســـودة  إن  ســـابقة،  صحفيـــة 
السياســـي الجديدة، التـــي قدمها المبعوث 
األممـــي إلى ليبيـــا برناردينو ليـــون ”ربما 
تكون الفرصـــة األخيرة لليبيين للوقوف في 
وجه الجماعات المتشددة ومنع االشتباكات 

المستمرة يوميا“.
الصخيـــرات  مدينـــة  واســـتضافت 
المغربية، على مدار يومي االثنين والثالثاء 
الماضيين، جولة جديدة من الحوار الليبي، 
برعايـــة أمميـــة، جمعت وفدين مـــن برلمان 
طبرق، شرق ليبيا، والمؤتمر الوطني العام 

بطرابلس.
وُيرتقـــب أن تتواصـــل المفاوضات بين 
أطراف األزمة الليبية في مدينة الصخيرات، 

خالل األيام القليلة الُمقبلة.

المغرب يأمل في التوصل

إلى حل نهائي لألزمة الليبية
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أخبار

◄ رفض املجلس الوزاري ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في 

ختام اجتماع دورته الـ١٣٥ التي 
عقدت أمس في الرياض بشكل تام 

االتهامات التي وصفها بالباطلة 
وسبق أن وّجهت لبعض دول املجلس 

بشأن زعم دعمها لإلرهاب.

◄ رفضت محكمة التمييز الكويتية 
أمس طعن  الكاتب الكويتي صالح 

السعيد في قضية اإلساءة للسعودية، 
وأّيدت حكم االستئناف القاضي 

بحبسه ٦ أعوام مع الشغل والنفاذ. 
ودأب السعيد على نشر تعاليق على 
تويتر بشأن قضية احلدود بني بالده 

والسعودية، كما ظهر على إحدى 
الفضائيات متهّجما على اململكة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية العراقية 
مقتل ١٦ قياديا بارزا بتنظيم داعش 
وإصابة ١١ آخرين في قصف جوي 

نفذته طائرة عراقية استهدف 
اجتماعا للتنظيم في قضاء القائم 

غرب محافظة األنبار.

◄ أصدرت محكمة بحرينية أمس 
أحكاما تراوحت بني البراءة والسجن 
٣ سنوات واملؤبد مع سحب اجلنسية 

على ٦١ متهما بتأسيس جماعة 
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل 

أحكام الدستور والقوانني واتخاذ 
اإلرهاب وسيلة لذلك.

◄ حددت محكمة كويتية يوم ٢٤ 

يونيو موعدا لنظر قضية شاب يبلغ 
من العمر ١٩ عاما كان جنديا في 
اجليش الكويتي والتحق بتنظيم 
داعش. وقد اعترف في التحقيق 

بالقتال إلى جانب التنظيم في سوريا 
التي دخل أراضيها عبر تركيا.

باختصار

} بغــداد - كشـــف اجلنرال مارتن دميبســـي 
رئيس هيئـــة األركان املشـــتركة فـــي اجليش 
األميركي عن إمكانية إضافة قواعد عســـكرية 
أخرى إلى قاعدة التقّدم التي أعلنت واشـــنطن 
عن تركيزها قـــرب مدينة الرمـــادي مبحافظة 
األنبار العراقية لتضّم مدّربني للقوات العراقية 

ومقاتلي العشائر السنية.
ويعنـــي تركيـــز تلـــك القواعـــد حضـــورا 
عســـكريا أميركيا على األراضي العراقية أكثر 
كثافة، وانخراطـــا أكبر في احلرب ضّد تنظيم 

داعش.
وحســـب متابعـــني للشـــأن العراقـــي فإن 
الهدف األساســـي في هـــذا التغير النوعي في 
االســـتراتيجية األميركيـــة جتـــاه العراق، هو 
إعادة التـــوازن مليـــزان القوى على الســـاحة 
العراقيـــة، بعـــد أن بدا بشـــكل واضح تعاظم 
دور امليليشـــيات الشيعية املوالية إليران، على 
حساب القوات النظامية، والقوى السنية التي 
ســـبق أن أظهرت قدرات هائلة في قتال تنظيم 

القاعدة في إطار ما كان يعرف بالصحوات.
وذهـــب البعض حـــّد القـــول إّن الواليات 
املتحدة بصـــدد العمل على تفادي ”كارثة ذات 
بعد اســـتراتيجي“ تتمثل في انتقال إيران من 
السيطرة السياسية على العراق إلى السيطرة 
العسكرية عن طريق امليليشيات التي انتظمت 
في ما يعرف باحلشـــد الشـــعبي وباتت تشّكل 

جيشا موازيا.
وقال دميبســـي أمس متحدثا ملجموعة من 
الصحفيـــني قبل أن تهبـــط طائرته في نابولي 
بإيطاليـــا ”إن أحـــد اخليارات األخـــرى التي 
نبحثهـــا تكرار جتربة قاعـــدة األنبار اجلديدة 
فـــي محافظات عراقيـــة أخـــرى“، مضيفا ”أن 
دراســـة مثل هـــذا االحتمـــال مجـــّرد جزء من 
تخطيط حـــذر“. ووصلت الرســـالة األميركية 
بســـرعة ووضوح إلى امليليشـــيات الشـــيعية 
التي سارعت قياداتها للتعبير عن امتعاضها 

مـــن اخلطـــوات األميركيـــة التـــي تعنـــي لهم 
منافسة أميركية لدور إيران في العراق.

وقال كرمي النوري املتحدث باســـم احلشد 
الشـــعبي أمـــس إّن قـــرار الواليـــات املتحدة 
األميركية إرسال ٤٥٠ عسكريا إلى األنبار، هو 
محاولة لســـرقة االنتصارات التي ســـتحققها 
قوات احلشـــد الشـــعبي مع القوات العسكرية 

األخرى في مدينتي الرمادي والفّلوجة.
وأضاف  النوري متحدثا لوكالة األناضول، 
إن ”وضـــع محافظة األنبـــار األمني ال يتطلب 
إرســـال املزيد من املستشارين األميركيني إلى 
القواعد العســـكرية، وقوات احلشـــد الشعبي 
في احملافظة، التي وصلت على شـــكل دفعات 
خالل األيام املاضيـــة، قادرة على إدارة معركة 
حترير األنبار، دون احلاجة إلى جهد التحالف 

الدولي“.
واعتبر أن ”قرار واشـــنطن جـــاء لغايتني 
األولى احتـــواء االنتقادات التي وجهت إليها، 
والتي حّملتها مسؤولية سقوط مدينة الرمادي 
بيـــد داعش، خصوصا بعد تصريحات صدرت 
عـــن قيادات أميركية بـــأن الرمادي خط أحمر، 
والغايـــة الثانية هي ســـرقة االنتصـــار الذي 
سيتحقق على أيدي قوات احلشد الشعبي في 

مدينتي الرمادي والفلوجة“.
ويوجد عشـــرات املستشـــارين العسكريني 
األميركيـــني، فـــي أبرز ثالث قواعد عســـكرية، 
فـــي العراق، وهي قاعدة بلد اجلوية مبحافظة 
صـــالح الديـــن، وقاعدة عـــني األســـد بناحية 
البغـــدادي، غرب األنبـــار، وقاعـــدة احلبانية 

شرقي مدينة الرمادي.
وجاء قرار إرســـال املزيد من املستشـــارين 
العسكريني األميركيني إلى العراق بعد لقاءات 
ثنائيـــة أجراها حيدر العبادي، رئيس الوزراء 
العراقي، على مدى األيام املاضية، في باريس، 
مع قادة التحالف الدولي الذي تقوده الواليات 

املتحدة األميركية.
ووصل مئات املقاتلني من فصائل احلشـــد 
الشـــعبي الشيعية إلى محافظة األنبار، الشهر 
املاضي، بعد تكليف رئيـــس الوزراء، لهم رغم 
اعتـــراض غالبية أبناء احملافظـــة على خلفية 
مـــا اقترفته تلـــك التشـــكيالت الطائفية بحق 
املدنيني فـــي محافظات أخرى مـــن جتاوزات 

صنفها البعض أعمال انتقام طائفي.

وقررت الواليات املتحدة األربعاء إرســـال 
٤٥٠ جنديـــا إضافيا إلى العـــراق لدعم القوات 
احلكومية فـــي محافظة األنبار الســـنية التي 
ســـيطر تنظيم داعش مؤخرا على كبرى مدنها 
الرمادي والتي تســـعى واشنطن أيضا لتعبئة 

عشائرها ضد التنظيم املتطرف لطرده منها.
األميركيـــة،  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
اجلنـــود  مهمـــة  أن  بيـــان  فـــي  البنتاغـــون، 
اإلضافيني كمهمة الـ٣١٠٠ الذين ســـبقوهم إلى 
العراق، تتمثل مبســـاعدة ”اجليـــش العراقي 
والقـــوات العشـــائرية فـــي قتالها الســـتعادة 

الرمادي ورواق الفلوجة“.
وأوضح البيان أن هذه الوحدة العسكرية 
تتألف من مدربني عســـكريني، يقل عددهم عن 
مئـــة، ويرافقهـــم جنود مهمتهـــم تأمني الدعم 
واحلمايـــة. وســـتتمركز الوحـــدة فـــي قاعدة 
التقدم العســـكرية الواقعة على بعد حوالي ٤٠ 

كلم من الرمادي، والتي من املفترض أن تصبح 
عمالنية بالكامل ”في غضون ستة إلى ثمانية 

أسابيع“، كما أوضح البنتاغون.
وتأتي هذه الوحدة لتدعـــم الفرقة الثامنة 
في اجليش العراقـــي التي متركزت في منطقة 
التقـــدم بعـــد أن طردهـــا من الرمـــادي تنظيم 
داعـــش في أعقـــاب هجمات شـــّنها على مدى 
أشـــهر عدة على مركز محافظـــة األنبار، كبرى 

احملافظات العراقية.
وســـيكون اجلنـــود األميركيـــون في منأى 
مـــن املعارك إذ أنهم ســـيبقون في مراكز قيادة 
الفرقة الثامنة. ولكـــن وجودهم قرب الرمادي 
يفترض أن يسهل عملية التنسيق بني القوات 
العراقية التي تقاتل تنظيم داعش على األرض 
وبني التحالف الذي تقـــوده الواليات املتحدة 
والذي تقصـــف طائراته مقاتلـــي التنظيم من 

اجلو.

أّما املهمة الثانية للعســـكريني األميركيني 
الذين ســـيتمركزون في قاعدة التقدم فستكون 
محاولـــة بناء عالقات مع العشـــائر الســـنية 
إلقناعهـــا باملشـــاركة فـــي القتال ضـــد تنظيم 
داعـــش، بعـــد أن أظهـــرت فتورا  جتـــاه ذلك 
بفعل تلكؤ احلكومة في تسليحها وانحيازها 
للتعويل على جهود امليليشـــيات الشيعية في 

احلرب.
وحســـب املتحدث باســـم البنتاغـــون فإن 
هذه املهمة ترمي إلى ”تســـهيل العالقات“ بني 
هذه العشائر واحلكومة العراقية التي يهيمن 

عليها الشيعة.
وأضـــاف أن الهـــدف هو إقنـــاع املزيد من 
الســـنة باالنضمـــام إلـــى اجليـــش العراقـــي 
النظامي والحقا ”إيجـــاد عناصر من املقاتلني 
الســـنة ميكن تدريبهم عندمـــا تتوفر الظروف 

املالئمة“.

الدعم األميركي للجيش والعشائر العراقية يثير فزع الميليشيات الموالية إليران

ــــــات املتحــــــدة املعنية مبحاربة تنظيم داعــــــش في العراق، معنية بالقــــــدر ذاته بأن ال  الوالي
تفضي تلك احلرب إلى سيطرة إيران ميدانيا على البلد بواسطة امليليشيات الشيعية بعد 
ســــــيطرتها على قراره السياسي بواســــــطة األحزاب الدينية. وتركيز قواعد عسكرية في 

العراق انعكاس لهذا املنظور األميركي.

تقوية الجيش والعشائر تعني انتزاع زمام املبادرة من امليليشيات الشيعية

فرقاء اليمن يتجهون إلى جنيف بفرص ضئيلة للتفاهم

} صنعــاء - أعلنت احلكومة اليمنية الشرعية 
بقيـــادة خالـــد بحاح أســـماء أعضـــاء وفدها 
املشـــارك في مشـــاورات جنيف حـــول األزمة 
اليمنيـــة والتي تنطلق فـــي ١٤ يونيو اجلاري 

برعاية األمم املتحدة.
وجاء ذلك في ما أعلنت فصائل في املقاومة 
املســـاندة للشـــرعية ضـــّد االنقـــالب احلوثي 
رفضها للمؤمتر ملا يتيحه، حســـب تصورها، 

من فرصة إلعادة تأهيل ميليشيا احلوثي.
ويكشـــف هذا املوقف قناعة لـــدى أطراف 
فاعلـــة علـــى الســـاحة اليمنية بعـــدم جدوى 
املؤمتر وقّلة فرص جناحه نظرا لتباعد أهداف 
كل طرف من ورائه وقّلة الثوابت واملشـــتركات 

بني الفرقاء التي ميكن البناء عليها.
وحســـب مراقبـــني فـــإن منظـــور الطرفني 
الرئيسيني أي السلطات الشرعية واالنقالبيني، 
إلـــى املؤمتر قد ال تخرج عن هذا التصور، وقد 
يكـــون أقصى هدف لكل طـــرف إحراج الطرف 
املقابل ومحاولة حتميله مســـؤولية ما يجري 

في البالد.
واســـتنادا إلـــى ذلك يتوّقـــع أصحاب هذا 
الطرح أن يكون يوم الرابع عشـــر من الشـــهر 

اجلاري بداية مسار طويل ميتد على حلقات.
وبدا في قائمة املمثلني للســـلطات اليمنية 
الشرعية في مؤمتر جنيف حرص على توسيع 
الطيف السياســـي املشـــارك، بهـــدف جتميع 

أقصى ما ميكن من القوى بوجه احلوثيني.
وقال مصدر حكومـــي إن الوفد يتكون من 
كل من وزراء اخلارجية رياض ياسني، وحقوق 
اإلنســـان عز الدين األصبحي، واملياه والبيئة 

فهد ســـليم كفاين أحد ممثلـــي حزب اإلصالح 
في مؤمتر احلوار الوطني. ويضم الوفد أيضا 
كال من املنشق عن املؤمتر الشعبي العام حزب 
الرئيس السابق على عبدالله صالح والقيادي 
في املقاومة الشـــعبية بعدن أحمد امليســـري، 
وعبدالوهـــاب احلميقانـــي أمـــني عـــام حزب 
الرشـــاد الســـلفي، وعبدالعزيز جباري األمني 
العام حلـــزب العدالة والبنـــاء، باإلضافة إلى 
الزعيـــم القبلي املنـــاوئ للحوثيني في صعدة 

عثمان مجلي.
ومـــن جانبها أعلنـــت املقاومة الشـــعبية 
اليمنيـــة فـــي محافظة اجلوف أمـــس رفضها 

مؤمتر جنيف املزمع انعقاده بعد غد األحد.
وقالت املقاومة في بيان ”نؤكد بأن مؤمتر 
جنيف يعـــد محاولة إنقاذ أممية مليليشـــيات 
احلوثي االنقالبية التي جتاوزت كافة األعراف 

احمللية والدولية“.
وأشـــارت إلـــى أن مثـــل هـــذه اجلهود في 
ظل اســـتمرار القتل والتدميـــر واالنقالب على 
مخرجات مؤمتـــر احلوار الوطنـــي ”ال يخدم 
الســـلم األهلي ويقوض الدولة ومؤسســـاتها، 
وإن املقاومة تؤكد أن احلوار مع هذه املليشيات 
ال يعدو كونه مضيعة للوقت وفرصة أخرى لها 
لعمل املزيد من القتـــل والدمار، وعليه نرفض 
رفضا قاطعا أي محاوالت إلنقاذ امليليشـــيات 
االنقالبية ومنحها أي حصانة على ما ارتكبته 

من جرائم بحق اليمنيني“.
وطالبـــت املقاومـــة مـــن الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هـــادي واحلكومـــة اليمنيـــة بعـــدم 
اجللوس ”مع من تآمروا على الوطن وانقلبوا 
علـــى كافـــة املعاهدات“، واعتبـــرت ”اجللوس 
معهـــم مضيعـــة للوقـــت وانتكاســـة جلهـــود 
املقاومة الشـــعبية وخيانة للوطن وتفريط في 

دماء الشهداء“.
كما طالبت قوات التحالف العربي بحماية 
الشرعية وعدم إتاحة أي فرصة للحوثيني قبل 
عودتهم عن خطواتهـــم االنقالبية  واالعتراف 
بالشـــرعية ووقف احلرب وتســـليم الســـالح 

واالنســـحاب الكامل من املـــدن وتنفيذ القرار 
األممي رقم ٢٢١٦. ويعلـــق اليمنيون املكتوون 
بنـــار احلـــرب آماال ضئيلـــة على مشـــاورات 
جنيف في البدء بهدنة إنسانية تسمح بدخول 
املســـاعدات وإغاثـــة النازحني الذيـــن قدرتهم 

األمم املتحدة مبليون شخص.
وســـبق أن أعلنت احلكومة الشرعية التي 
متـــارس مهامهـــا مـــن العاصمة الســـعودية 
الريـــاض، موافقتها على املشـــاركة في مؤمتر 
جنيـــف، بعـــد اعتراضها على إقامتـــه أواخر 
مايـــو املاضي واشـــتراطها تطبيق احلوثيني 
لقرار مجلس األمن الذي ينص على انسحابهم 

من املدن وتسليم السالح.
ومنذ موعـــد تأجيل املؤمتر فـــي ٢٨ مايو، 
أمضى املبعـــوث األممي اخلـــاص إلى اليمن 
اســـماعيل ولد الشـــيخ، مشـــاورات مكثفة مع 
احلوثيـــني وحـــزب الرئيـــس الســـابق علـــي 
عبداللـــه صالح، لكنـــه لم يصّرح مـــا إذا كان 
احلوثيون قـــد وافقوا على شـــروط احلكومة 
وقامـــوا بتقدمي تنـــازالت أم ال. وفي دليل على 
تباعـــد املواقف بـــني الفرقـــاء، قـــال الرئيس 

اليمنـــي عبدربه منصور هادي إن الذهاب إلى 
جنيف ال يعني التنـــازل عن مخرجات احلوار 
الوطني، وإمنا على أساس املبادرة اخلليجية 
وآلياتهـــا التنفيذية ومخرجات مؤمتر احلوار 
الوطنـــي وتنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي، 
ومـــن أجل إيقاف آلة القتـــل التي يتعرض لها 
أبناء الشعب اليمني وإخراج اليمن من وضعه 

الراهن“.
ومـــن جانبه قـــال نائب الرئيـــس ورئيس 
احلكومة  خالد بحاح  في مؤمتر صحفي عقده 
بالريـــاض، إن احلكومة ســـتذهب إلى جنيف 
للمشـــاورات فقـــط حول تنفيذ القـــرار األممي 

وليس للمفاوضات.
وأكدت مصادر أن الرئيس هادي سيشارك 
في اجللســـة االفتتاحيـــة للمؤمتـــر الذي من 
املتوقع أن يســـتمر ثالثة أيـــام  مبعية األمني 

العام لألمم املتحدة بان كي مون.
وعلى الطـــرف اآلخر وافق احلوثيون على 
املشـــاركة فـــي املشـــاورات لكنهـــم يتصلبون 
في موقفهـــم من تنفيذ القـــرار األممي الداعي 
النسحابهم من املدن اليمنية وتسليم السالح.

انطــــــالق مؤمتر جنيف حول اليمن منتصف الشــــــهر اجلاري دون حــــــّد أدنى من الثوابت 
واملشــــــتركات بني الفرقاء ميكن البناء عليها، يجعله مرشّحا للفشل أكثر من النجاح، وفي 

أكثر السيناريوهات تفاؤال سيكون بداية ملسار طويل ممتد على حلقات.

المقاومة ال ترى بديال عن لغة السالح في مخاطبة االنقالبيين

«من الصعب أن نتوقع انتهاء العراق وليبيا وسوريا واليمن كدول، 

لكن هناك احتماال أن تتغير األنظمة التي أوصلت الدول المعنية 

إلى ما هي عليه اآلن».

صالح املطلك
نائب رئيس الوزراء العراقي

«الحكومـــة العراقية لم تعف عن المتعاونين مع النظام الســـابق 

كما فعل األكراد عام 1992 وهو أحد عوامل اســـتتباب األمن في 

اإلقليم اآلن».

كرمي سنجاري
وزير داخلية إقليم كردستان العراق

«األزمة اليمنية ترتبط بشـــكل أساسي ومباشر بأمن الخليج. وأي 

تطورات إيجابية لحل األزمة تنعكس إيجابا على أمن دول مجلس 

التعاون».

خالد اجلارالله
وكيل وزارة اخلارجية الكويتي

تجنيد وتدريب أبناء العشـــائر 

السنية للمشـــاركة في الحرب 

الئحـــة  ضمـــن  داعـــش  ضـــد 
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دبلوماســـية  مصـــادر  كشـــفت  القاهــرة -   {
مصريـــة لـ”العرب“ أن العالقـــات بني القاهرة 
وحركة حماس ستشـــهد حتســـنا طفيفا خالل 
الفتـــرة املقبلـــة، علـــى قاعدة محاربـــة تنظيم 
الدولة اإلسالمية الذي ينشط في منطقة سيناء 

احلدودية مع غزة.
وعـــزا املصـــدر تغير املوقف احلمســـاوي 
النســـبي حيـــال اجلماعات املتطرفـــة خاصة 
املنتميـــة إلى تنظيم داعش إلى استشـــعارها 
اخلطـــر على نفوذهـــا في قطاع غـــزة، بعد أن 
تقوت شـــوكة تلـــك املجموعـــات، حتى صارت 

تشكل تهديدا فعليا للحركة.
ومعلـــوم أن حماس كان لهـــا دور كبير في 
بروز اجلماعات املتشـــددة فـــي القطاع، التي 
مت توظيفها بدفع من بعـــض القوى اإلقليمية 
(تركيا أساســـا) في ضرب االستقرار املصري، 

وفق ما كشفته تقارير أمنية.
كمـــا أن للحركة صالت قويـــة مع عدد من 
املجموعـــات املتطرفـــة في عدد مـــن مخيمات 
الالجئني الفلســـطينيني في ســـوريا وحتديدا 
في اليرموك (شـــرق دمشـــق)، بيـــد أن هجوم 
داعش على عناصرها هناك منذ أشـــهر قليلة، 
وخروج املنتمـــني إليه بالقطاع رافعني أعالمه 
ابتهاجا، كان له وقـــع الصدمة عليها وجعلها 
تعيـــد حســـاباتها مجددا وتســـعى لقصقصة 
أجنحتهـــم، دون الرغبـــة في القضـــاء عليهم 

نهائيا.
عمـــدت حركة  ومنـــذ ”واقعـــة اليرمـــوك“ 
حماس إلى شـــن حملة اعتقاالت واســـعة في 
صفوف املنتمني إلى التنظيم املتطرف والذين 
كان العديد منهم ينتمون إلى كتائب عز الدين 
القسام جناحها العسكري.األمر الذي رد عليه 
”داعش غزة“ باســـتهداف إســـرائيل بعدد من 

الصورايخ في مســـعى إلى لـــي ذراع احلركة، 
خاصـــة وأن األخيـــرة تعمـــل على عقـــد هدنة 

طويلة األمد مع احلكومة اإلسرائيلية.
كمـــا قـــام بتهديـــد حمـــاس بنشـــر قائمة 
جلواسيسها املوجودين في عدد من الفصائل 
وخاصة في حركة اجلهاد اإلســـالمي املنافسة 

لها في القطاع.
هذا الـــرد أربك حماس التي لم جتد من بد 
سوى فتح باب التفاوض مع التنظيم وإطالق 
سراح عدد من عناصره، مع تكثيف محاوالتها 
إلعـــادة ســـير العالقات مع مصـــر على قاعدة 
مواجهة هـــذا التهديـــد الثنائـــي، األمر الذي 
تلقفته القاهرة من خالل إعادة تفعيل االتصال 
األمني، مع اإلبقاء على مســـافة من احلركة في 

ظل غياب عامل الثقة.
ويقول املصدر الدبلوماســـي لـ”العرب“ إن 
إلغاء حكـــم محكمة األمور املســـتعجلة يوم 6 
يونيـــو اجلاري، الذي اعتبـــر حماس ”منظمة 
إرهابيـــة“، أزال عقبة كبيـــرة، كانت تقف ضد 
إجـــراء حوارات موســـعة لتطويـــق العناصر 
التكفيرية، مؤكدا أن إلغاء احلكم خطوة مهمة 

في صالح األمن القومي املصري.
وأضاف أن الفترة املاضية، التي شـــهدت 
توتـــرا بني مصـــر وحماس، علـــى خلفية دعم 
احلركـــة جلماعة اإلخوان املســـلمني، لم تقطع 
متاما احلـــوارات بني اجلانبـــني، لكنها كانت 
تتم بحذر وفـــي فترات متباعـــدة، ألن القيادة 
السياســـية في حمـــاس، حتفظت علـــى إبداء 
مرونة كبيرة في التعاون الذي طلبته القاهرة 
بشأن تسليم أســـماء جهاديني عبروا من غزة 
إلى ســـيناء، بغرض اســـتخدام هـــذه الورقة 

الحقا.
وكان عـــدد مـــن قيـــادات حمـــاس أحملوا 
خالل األيام املاضية إلى أنهم تلقوا ”إشـــارات 
إيجابيـــة مـــن القاهـــرة لتحســـني العالقات، 
وهو ما تعزز عقب إلغـــاء حكم اعتبار حماس 

”منظمة إرهابية“.
وأوضح طارق فهمي اخلبير في الشـــؤون 
الفلســـطينية، والقريـــب من دوائر سياســـية 

مطلعـــة، أن إلغاء حكم اعتبار حماس ”تنظيما 
إرهابيا“، ســـينعكس على العالقات املصرية – 
الفلسطينية، وتوقع تغيير موقف القاهرة من 

احلركة خالل املرحلة املقبلة.
ودعـــا فهمـــي فـــي تصريحـــات خاصة لـ 
”العـــرب“ القاهرة إلـــى عدم التـــردد في إعادة 
فتـــح العالقـــات مع حماس ألنه مـــن املصلحة 
التمسك بخيوط رفيعة مع احلركة، مشيرا في 
الوقت نفســـه إلى أن على القاهرة التعامل مع 

قطاع غزة كأمر واقع.
باملقابـــل رأى عبدالعليم محمد، مستشـــار 
السياســـية  للدراســـات  األهـــرام  مركـــز 
واإلســـتراتيجية، بوجـــوب احلـــذر فـــي فتح 
عالقات مـــع حماس، بالنظر إلـــى الدور الذي 

لعبتـــه عقب عـــزل الرئيس اإلســـالمي محمد 
مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وقـــال لـ ”العـــرب“، إن ”رغبـــة حماس في 
حتســـني عالقاتهـــا مع مصر مســـألة ليســـت 
بهذه السهولة“، واصفا ”سياستها بالغامضة 
وأنهـــا تظهر عكس ما تبطن، ألنـــه في الوقت 
الذي تنادي فيه باملصاحلة الفلسطينية مثال، 
ال تتطـــرق إلـــى إجراءات حقيقيـــة على أرض 

الواقع“.
ورفـــض عبدالعليم محمد اجلزم بتحســـن 
العالقـــات بني مصـــر وحماس، والســـبب أن 
”الوجـــه اإلخواني للحركة يتغلب على أي وجه 
سياســـي آخر، فرغم وجـــود مواثيق مكتوبة، 
فإنها ال تزال متمســـكة بالســـيطرة على قطاع 

غـــزة ولم تنـــه االنقـــالب الذي قامـــت به على 
السلطة الفلسطينية عام 2007“.

وحماس متورطة في عـــدة ملفات مصرية 
داخلية، على رأســـها عملية اقتحام السجون، 
التـــي حدثت عقب ثورة 25 يناير 2011، كما أن 
أصابع االتهام تشير إلى تورط قيادات بها في 
عدد من قضايا التفجيـــرات واالغتياالت التي 

وقعت في مصر خالل السنوات األخيرة.
من هنا ميكن القول، وفق عبدالعليم محمد 
بـ ”أنه مـــن الصعب على النظـــام املصري أن 
يتسامح بســـهولة في هذه األمور“، مستدركا 
”لكـــن من املؤكد أنـــه ال يريـــد التصعيد معها، 
وحتـــى لو أن هناك تعاونا فســـيكون في إطار 
احلد األدنى، ألن استعادة الثقة يتطلب وقتا“.

} أستانا - حذر العاهل األردني امللك عبدالله 
الثاني مـــن متدد اجلماعـــات اإلرهابية التي 
وصفها بـ”اخلوارج“ داعيا إلى ضرورة وضع 

نهج شامل ملعاجلة تهديداتها.
وقال امللك عبدالله الثاني ”نحن املسلمني 
نتعرض اليوم لهجوم وحشـــي من اخلوارج، 
الذيـــن يشـــوهون ديننـــا لتبريـــر جرائمهم 

الفظيعة“.
ولهزمية اإلرهاب، دعا العاهل األردني إلى 
وضع نهج شـــمولي يبـــدأ مبعاجلة الظروف 
التي تســـتغلها اجلماعات اإلرهابية لتحقيق 
مآربهـــا. جـــاء ذلك فـــي خطاب ألقـــاه، أمس 
اخلميـــس، في اجللســـة الرئيســـية للمؤمتر 
اخلامس لقـــادة األديان العامليـــة والتقليدية 

املنعقد في العاصمة الكازاخستانية.

ويواجـــه األردن حتديات أمنية كبرى إزاء 
تقـــدم تنظيـــم الدولة اإلســـالمية فـــي كل من 

سوريا والعراق املجاورتني له.
وتخشـــى عمان أن تكـــون العنوان التالي 
للتنظيم املتطرف في منطقة الشـــرق األوسط 
خاصة مع وجود ثأر بينهما على خلفية حرق 
داعش للطيار األردني املشـــارك في التحالف 
الدولي، معاذ الكساســـبة، فـــي يناير املاضي 
بعد أن وقعت طائرته في الرقة معقل التنظيم 

بسوريا نهاية العام املاضي.
التوجـــس األردنـــي مـــن إمكانيـــة تقـــدم 
التنظيم صوبه دفعه إلى إجراء تعديالت على 
مســـتوى القيـــادات األمنية البـــارزة لضمان 
مزيد من التنســـيق بعـــد أن لوحظ خلل على 
مستوى املنظومة األمنية في األشهر األخيرة.

كما تضمن تسليم امللك األردني، الثالثاء، 
الراية الهاشمية إلى القوات املسلحة، والتي 
أقيم مبناسبتها احتفال كبير عشية االحتفال 
بعيد اجللوس امللكي، رســـالة موجهة أساسا 
لداعش قوامها أن اجليـــش انتقل من الدفاع 
إلى سياســـة الردع، حســـب ما أكده مشـــعل 

الزبن رئيس األركان األردني.
ووفق املراقبني، فإن رفع الراية الهاشمية، 
التـــي تتضمن عبـــارة ”ال إلـــه إال الله محمد 
رسول الله“، بأيدي عسكريني يرتدون الشماغ 
مقلوبـــا له داللـــة عميقـــة في هـــذا التوقيت 
بالـــذات، وهـــي ســـحب البســـاط مـــن حتت 
أقدام اجلماعات اإلرهابية التي تقاتل باســـم 
اإلســـالم، وإعالن حرب عليها. وقال مشـــعل 
الزبـــن األربعـــاء، إن ارتداء الشـــماغ مقلوبا 

حلظة تسلم الراية هو ”رسالة ردع ملن يحاول 
العبث بأمننا“.

وفي املوروث األردني فإن ارتداء الشـــماغ 
مقلوبا يعني االستعداد لألخذ بالثأر.

وأكد الزبن أن ”احلدود الشمالية والشرقية 
(مع سوريا والعراق) آمنة ولن نسمح بانتقال 
األزمــــات واملشــــاكل التــــي تعانــــي منها دول 

املنطقة إلى داخل األراضي األردنية“.

مصر تنقل عالقتها مع حماس من املواجهة إلى االحتواء
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أخبار
[ تعاون القاهرة مع الحركة في إطار الحد األدنى لمحاربة داعش [ التنظيم يهدد بكشف جواسيس حماس داخل الجهاد

العاهل األردني: نتعرض لهجوم وحشي من الخوارج

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ ألغى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي مشاركته في قمة رؤساء 
الدول والحكومات األفريقية، التي 
تعقد يومي 14 و15 يونيو الجاري، 

تحت شعار ”تمكين المرأة األفريقية“، 
في جنوب أفريقيا.

◄ قال العاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني إن هزيمة اإلرهاب تحتاج إلى 
نهج شمولي يبدأ بمعالجة الظروف 
التي تستغلها الجماعات اإلرهابية 

لتحقيق مآربها.

◄ فككت القوة األمنية الفلسطينية 
المشتركة في مخيم عين الحلوة عبوة 
ناسفة كانت موضوعة داخل علبة لبن 

في حي الزيب.

◄ وقع 75 نائبا من مجلس النواب 
األردني على بيان أعلنوا فيه عن 

تأييدهم للتحالف العربي ضد التدخل 
اإليراني في الدول العربية وخاصة 

اليمن والعراق وسوريا.

◄ كشف مصدر أمني فلسطيني، 
أن نيكوالي مالدينوف، منسق األمم 
المتحدة الخاص لعملية السالم في 

الشرق األوسط، زار قطاع غزة، بشكل 
سري، األربعاء.

◄ قررت محكمة مصرية تأجيل 
محاكمة محمد مرسي و10 آخرين ، في 

القضية التي تعرف باسم ”التخابر 
مع قطر“، إلى جلسة األحد المقبل، 
لـ”استكمال فض األحراز“، حسب 

مصدر قضائي.

◄ إن المتعاقدون مع البيت األبيض 
الذين أصيبوا في انفجار في ميدان 
رماية في بلغاريا األسبوع الماضي 
كانوا يعملون في برنامج عسكري 

أميركي لتدريب معارضين معتدلين في 
سوريا وتزويدهم  بالعتاد.

باختصار

«أتوقـــع في العام 2020 أن ينظر الناس إلى الوراء متســـائلين 
كيف تمكـــن لبنان من تجاوز األزمات التي عصفت بالمنطقة. 

الجواب واضح: ال تستخفوا بصمود الشعب اللبناني».
توم فليتشر 
سفير بريطانيا في لبنان

{نســــتنكر أي شكل من أشــــكال االقتتال الداخلي الذي يوظف 
مــــن قبل قــــوى عديدة، ويحقق مآرب ال تخــــدم إال مصالح النظام 

الطائفي، كما حصل في حادث مقتل شباب من الدروز».
سالم املسلط
الناطق الرسمي باسم االئتالف السوري

«مصر شـــريك مهم لفرنسا، ودولة تلعب دورا محوريا في الشرق 
األوســـط، وكما العديد مـــن دول المنطقة فقد مرت بصعوبات، 

ونحن ملتزمون بدعمها».
آن ماري ديكوت
مدير عام بوزارة اخلارجية والتنمية الدولية الفرنسية

ــــــدءا بإلغاء القرار  ســــــجل في الفترة األخيرة تطور فــــــي العالقة بني القاهرة وحماس، ب
ــــــوات االتصال األمني،  ــــــي بإعالن احلركــــــة ”تنظيما إرهابيا“ وصوال إلى فتح قن القضائ
هذا املنحى اجلديد ارتبط بظهور مؤشــــــرات انقالب في صفوف اجلماعات املتطرفة على 
احلركــــــة بالقطاع وهي التي لطاملا وظفتهــــــا في لعبتها اإلقليمية وفــــــي ”ابتزاز“ القاهرة 

خاصة، وفق ما كشفته التقارير األمنية.

الجيش اللبناني يجري تدريبات في سهل البقاع الشرقي استعدادا لمواجهة التهديدات القادمة من األراضي السورية

األكراد يتقدمون في 
{عاصمة} داعش بسوريا

} دمشــق - حقـــق مقاتلـــو وحـــدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة، اخلميس، تقدمـــا مهما في 
اجتـــاه مدينة تل أبيض احلدوديـــة مع تركيا 
داخل محافظة الرقـــة، معقل تنظيم داعش في 
شمال ســـوريا، مدعومني من طيران التحالف 
الدولي، وفق املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وقال املرصد في بريـــد إلكتروني ”متكنت 
الوحدات الكرديـــة مدعومة من فصائل مقاتلة 
(عربيـــة) من اقتحام بلدة ســـلوك والســـيطرة 
على القســـم الشـــرقي من البلـــدة الواقعة في 

الريف الشمالي الشرقي حملافظة الرقة“.
وأوضـــح املرصد أن معـــارك عنيفة جتري 
في املنطقة بـــني املقاتلني األكراد واجلهاديني، 
مشـــيرا إلى أن األكراد ”تقدموا بشكل سريع“ 
وباتوا يســـيطرون علـــى عشـــرات القرى في 
احملافظـــة التـــي يتفـــرد التنظيـــم اجلهـــادي 

بالسيطرة عليها منذ أكثر من سنة.
وفي ســـلوك، بـــات املقاتلـــون األكراد على 
بعد حوالي عشـــرين كيلومترا شرق معبر تل 
أبيض احلـــدودي الذي يســـيطر عليه داعش، 
لكنه مغلق مـــن جهة الســـلطات التركية، كما 
أنهـــم موجودون على بعد عشـــرة كيلومترات 

من املدينة من ناحية الغرب.
ويســـعى األكراد إلـــى محاصرة تل أبيض 

من مختلف جهاته.

طارق فهمي:
من مصلحة القاهرة 

التمسك بخيوط رفيعة 
مع حركة حماس

مشعل الزبن:
لن نسمح بانتقال األزمات 

التي تعاني منها دول 
المنطقة إلى األردن

أنصار داعش يبتزون حركة حماس



} أنقــرة - دعـــا الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الذي ظهر بعد يوميـــن من الصمت 
عقـــب االنتكاســـة التـــي منـــي بهـــا حزبه في 
االنتخابات البرلمانية، الخميس، إلى تشـــكيل 
حكومة ائتالفية ”في أسرع وقت ممكن“، وفق 

وكاالت األنباء.
وقال أردوغـــان في خطابـــه العلني األول 
منـــذ االنتخابـــات التي أســـفرت عن خســـارة 
حـــزب العدالة والتنميـــة الغالبية المطلقة في 
البرلمان منذ 13 سنة ”على الجميع أن يضعوا 
مصلحتهم الشخصية جانبا ويشكلوا حكومة 
ائتالفية في أسرع وقت ممكن في إطار العملية 

الدستورية“.
نتائـــج  أن  التركـــي  الرئيـــس  وأوضـــح 
االنتخابات ”ال تعني بالطبع أن تركيا ستبقى 
بـــال حكومة“، معربـــا عن أمله فـــي أن تفضل 

األحزاب السياسية ”الحل بدل األزمة“.
ودفعت نتائـــج االنتخابات الحزب الحاكم 
إلى البحث عن شـــريك صغير لتشكيل حكومة 
ائتالفيـــة أو مواجهـــة خيار تشـــكيل حكومة 

أقلية بشكل منفرد.
ويجســـد حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي 
بزعامة صـــالح الدين دمرداش الموالي لحزب 
العمـــال الكردســـتاني المـــدرج علـــى الئحـــة 
اإلرهـــاب التركيـــة، ذلك العنـــاد والذي يصفه 

البعض بأنه إذالل ألردوغان.
وعّبر الحزب الكـــردي بالتزامن مع إطاللة 
أردوغان عن استعداده لقبول جميع الخيارات 
المتعلقـــة بتشـــكيل حكومة ائتالفيـــة على أال 
تضـــم العدالة والتنمية، فيما لـــم يحدد حزبا 
المعارضة الرئيسيان وهما الشعب الجمهوري 

والحركة القومية اليميني، موقفهما من ذلك.

وشـــدد دمرداش على أن باب حزبه مفتوح 
أمام كل أحزاب المعارضة واســـتبعد الدخول 
فـــي ائتالف مع حزب أردوغـــان، كما أنه أبدى 

رفضا قاطعا للذهاب نحو انتخابات مبكرة.
وقال السياســـي الكردي إن ”إدخال تركيا 
في نقاشات عن انتخابات مبكرة لن يجد نفعا. 
نعتقـــد أنه يتعيـــن على تركيـــا أن تمضي في 

طريقها بتشكيل ائتالف“.
ويشـــكل تراجع حـــزب العدالـــة والتنمية، 
وفق محللين، هزيمة شخصية ألردوغان الذي 
ألقى بكل ثقله في الحملة االنتخابية دفاعا عن 
إقامة نظام رئاســـي قوي، لكنه اليوم يصطدم 
بعناد أحزاب المعارضة الرافضة ألي تحالف.
ويقوم حزب الشـــعوب بدور أساســـي في 
المحادثـــات التـــي تعرضـــت النتقاد شـــرس 
من القومييـــن األتراك، لذلك فـــإن البعض من 
المراقبين يـــرون أن الحزب الحاكم وأردوغان 
ســـيعمالن جاهدين على اإلبقاء على مســـافة 
األمان مع الحزب الكردي في هذا الجانب حتى 

ال تنسف عملية السالم مع األكراد.

ويؤكـــد دمـــرداش أن زعيم حـــزب العمال 
الكردســـتاني الســـجين عبداللـــه أوجالن، ال 
يزال يتمســـك بما قـــد دعا إليه قبل أســـابيع 
وهـــو مســـتعد لتجديد دعوته إللقاء الســـالح 
وأن عملية السالم مع جماعته، يجب أن تسير 

بخطى أسرع.
وفي محاولة منه لتضميد جراح خســـارة 
حزبـــه زمام الســـلطة منفردا فـــي االنتخابات 
العامـــة مؤخرا، أكـــد رئيس الـــوزراء التركي 
أحمـــد داود أوغلو خـــالل اجتماع عام للحزب 
فـــي أنقـــرة، أن النتائـــج أظهـــرت اســـتحالة 
تصور المشهد السياسي التركي دون العدالة 

والتنمية.
وقال داود أوغلو ”سأواصل إدارة وتوجيه 
السياســـة التركية اليوم وغدا وفي المستقبل 
القريـــب والبعيد، وأنـــه على الجميـــع قراءة 

نتائج االنتخابات بشكل صحيح“.
وجـــدد رئيس الـــوزراء أن الرئيس التركي 
الـــذي تبـــددت آماله فـــي تغيير نظـــام الحكم 
مـــن برلمانـــي إلـــى رئاســـي، لن يشـــارك في 

المشاورات حول تشكيل الحكومة، لكنه أشار 
إلى أنه الســـلطة التي يمكنها إزالة أي عقبات 

محتملة، على حد تعبيره.
وكشفت مصادر مطلعة أن أردوغان يستعد 
لتنفيـــذ الخطـــة (ب) في حال تشـــكيل حكومة 
ائتالفيـــة بعد أن فشـــل فـــي الحصـــول على 
الغالبية البسيطة لتشـــكيل الحكومة بمفرده، 
مشـــيرة  إلى أن الخطة البديلـــة تهدف التباع 
األســـلوب نفســـه الذي اتبعه الرئيس األسبق 
أحمد نجدت ســـيزار عبر رفض أي قرارات قد 

تقدمها الحكومة له للحصول على موافقته.
أردوغـــان  إشـــارة  أن  الخبـــراء  وأكـــد 
للصعوبـــات التـــي واجهتها حكومـــة العدالة 
والتنمية جراء تعنت ســـيزار، تكشـــف عن أن 

أردوغان سيتبع األسلوب نفسه.
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ــــــف أعراقهم والدة  ــــــراك مبختل ينتظر األت
ــــــف زعيم  ــــــدة بعد تكلي حكومتهــــــم اجلدي
الغالبية فــــــي البرملان بتشــــــكيلها، بيد أن 
ــــــرض أحمد داود أوغلو  العقبات التي تعت
ــــــس التركي إلى العلن  عّجلت بظهور الرئي

حامال كالعادة سالح الدفاع عن تركيا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أردوغان يصطدم بموقف األكراد من تشكيل ائتالف حاكم

} القدس - نفت إســـرائيل الخميس أن تكون 
تجسست على المحادثات النووية التي جرت 
خـــالل األشـــهر الماضيـــة في سويســـرا بين 

القوى الدولية وإيران.
وقالت نائبة وزير الخارجية اإلســـرائيلي 
تسيبي حوتوبيلي إلذاعة الجيش اإلسرائيلي 
”ال يوجـــد أســـاس مـــن الصحـــة عـــن تـــورط 

إســـرائيل في هذه القضية“، وأضافت ”لكن ما 
هو أكثر أهمية هو تجنب اتفاق سيئ ألنه دون 

ذلك فإننا سنجد أنفسنا مع إيران نووية“.
وبالتزامـــن مع ذلك، فتحت الســـلطات في 
كل من سويســـرا والنمسا تحقيقين منفصلين 
حـــول شـــبهة تـــورط إســـرائيل فـــي عمليات 

تجسس على المفاوضات.
ونفـــُي إســـرائيل يخالف تماما ما كشـــف 
عنه باحثـــون في شـــركة األمـــن المعلوماتي 
”كاسبرســـكي الب“ في روســـيا من أن فيروسا 
إلكترونيا اخترق المفاوضات ويشتبه بـ“قوة“ 

في وقوف الموساد اإلسرائيلي وراء ذلك.
وتشـــير الشـــركة إلى أنها رصدت فيروس 
”دوكو“ والـــذي كان يعتقد أنه تم اســـتئصاله 

منذ 2012 في شـــبكتها الداخلية، واعتبرت أنه 
استخدم للتجسس على المباحثات منذ العام 

الماضي على األرجح.
ويعتبر خبـــراء المعلوماتية ”دوكو 2“ أنه 
أخطر الفيروسات المستخدمة الختراق أجهزة 
الحاســـوب والشـــبكات عبر العالـــم باعتباره 
يحوي على برنامج تجســـس متطـــور مماثل 
لفيروس ”ستاكسنت“ الذي يعتقد أنه قادم من 

إسرائيل.
ويؤكـــد األخصائيـــون أن الفيـــروس فـــي 
نســـخته الجديدة يصعب رصـــده ألنه ال يغير 
أي شـــيء في برامج الحواســـيب والشـــبكات 
المعلوماتيـــة التـــي يهاجمهـــا، لذلـــك تعتبر 
إسرائيل من أكثر مناطق العالم استخداما له.

فإن الموساد  ”هآرتس“  صحيفة  وحســـب 
قـــام بزرع نوع متطور مـــن ”دوكو“ في أجهزة 
الحاســـوب الخاصة بثالثة فنادق استضافت 
المباحثات النووية وتم اكتشاف الفيروس من 

خالل شركة الحراسة الخاصة بتلك الفنادق.
ويقول مســـؤولون في الــــ“أف بي آي“ إنه 
كان من المتوقع أن تقوم إسرائيل بالتجسس 
علـــى المباحثـــات النوويـــة اإليرانيـــة، حيث 
لـــم تكن هـــذه المـــرة األولى التي تقـــوم فيها 
المخابرات اإلسرائيلية بالتجسس على إيران.
فيروس أعدته  يشـــار إلى أن ”ستاكسنت“ 
الواليـــات المتحدة وإســـرائيل فـــي 2007 وقد 
هاجم فـــي خريف 2010 أجهزة الطرد المركزي 

في المنشآت اإليرانية.

املوساد اإلسرائيلي متهم باختراق املحادثات النووية مع إيران

} أبوجــا - تحولـــت جماعة بوكـــو حرام من 
جماعة إســـالمية متشـــددة إلى حركة مسلحة 
أعلنت مبايعتها لزعيم داعش، وال تزال تشكل 
صداعـــا لنيجيريا والبلدان المجاورة لها رغم 

إصابتها بانتكاسات ميدانية.
ولذلـــك، وضـــع قـــادة نيجيريـــا وتشـــاد 
والكاميـــرون والنيجر وبنين خالل قمة عقدت 
أمـــس الخميس في أبوجا اللمســـات األخيرة 
على تشكيل قوة إقليمية قوامها 10 آالف رجل 
بهـــدف القضـــاء على الجماعة علـــى أن يكون 
مقر قيادتها في العاصمة التشـــادية نجامينا 
ويرأســـها ضابط نيجيري كبير، وفق وكاالت 

األنباء.
واســـتعدادا للمعركة الحاسمة ضد بوكو 
حرام، قـــرر المجتمعـــون بعد أيـــام قليلة من 
نقل مركز القيـــادة العســـكرية النيجيرية من 
العاصمة إلى مدينة مايدوغوري عاصمة والية 
بورنو في شـــمال شرق البالد معقل الجماعة، 
البـــدء فورا في تنفيذ خطـــة محكمة للتضييق 

على المسلحين ودون تحديدها بحّيز زمني.
ومنذ أن شنت القوات النيجيرية المدعومة 
بقـــوة من تشـــاد والنيجر هجومـــا في فبراير 
الماضي، خســـرت بوكو حرام معظم البلدات 
الحدودية التي احتلتها في األشـــهر الماضية 
وخصوصا غـــوزا التي كانـــت تعتبر عاصمة 

”الخالفة“ المعلنة.
ويقول الجيش النيجيري إنه دّمر عشـــرة 
واقعة في شـــمال شـــرق  معســـكرات ”مهمة“ 
البـــالد كانت جماعة بوكو حرام تســـتخدمها، 
حيـــث دارت أواخر الشـــهر الماضـــي معركة 
شرســـة حول معســـكر ديور الذي وصف بأنه 

من أبرز مخابئ مسلحي الجماعة المتشددة.
ومن الالفت للنظر، وفـــق خبراء، التخاذل 
الغربي فـــي مواجهة بوكو حرام وهو ما يثير 
العديد من التســـاؤالت حول تعمد واشـــنطن 
غـــض النظر عنهـــا لتحقيق أهداف سياســـية 
وعســـكرية وتجاريـــة في إقليم غـــرب أفريقيا 

الغني بالنفط.
ويـــرى كثيـــرون أن الجماعة هـــي الورقة 
األميركية الرابحة التي تحقق عدة أهداف على 
رأسها توفير التسهيالت للقيادة األميركية في 
وإجبار  باســـم ”أفريكوم“  والمعروفة  أفريقيا 
فرنســـا علـــى االنشـــغال الدائـــم بالدفاع عن 

مستعمراتها السابقة.
وفـــور تســـلمه مهـــام منصبه قـــام محمد 
بخـــاري، رئيس أغنى بلد نفطـــي في أفريقيا، 
بزيـــارة حليفيـــه في تشـــاد والنيجـــر ثم زار 
ألمانيا نهاية األســـبوع الماضي لحضور قمة  
مجموعة الســـبع من أجل الحصول على دعم 

قادة البلدان الغنية.

قمة في نيجيريا إلنهاء 

كابوس بوكو حرام
[ دمرداش يرفض مشاركة حزبه في حكومة تقودها العدالة والتنمية

أردوغان يدعو إلى اإلسراع في تشكيل حكومة ائتالفية من أجل تركيا

◄ أحالت السلطات في تركيا 118 
مدير أمن على التقاعد الوجوبي، 
الخميس، في إطار حملة حكومة 

العدالة والتنمية على الكيان 
الموازي.

◄ خلصت مسودة تقرير لألمم 
المتحدة إلى أن العاملين في بعثات 

حفظ السالم، كثيرا ما يدفعون أمواال 
أو هدايا مقابل ممارسة الجنس مع 

من ”نحاول مساعدتهم“.

◄ أعلنت الشرطة النيجيرية، أمس، 
أن 3 انتحاريات قتلن في شمال شرق 

البالد مساء األربعاء لدى انفجار 
الشحنات الناسفة التي كن يحملنها، 

الفتة إلى عدم وقوع ضحايا.

◄ حضر رئيس الوزراء الكندي 
ستيفين هاربر تدريبات الناتو في 

بحر البلطيق، فيما أشاد وزير الدفاع 
في حكومته بـ“المهنية العالية“ 

للسفن الروسية التي رصدت 
التدريبات عن بعد.

◄ حث بابا الفاتيكان البابا 
فرنسيس خالل لقائه بالرئيس 
الروسي فالديمير بوتين، أمس 
األول، على االلتزام ببذل ”جهد 

مخلص وكبير“ من أجل تحقيق 
السالم في أوكرانيا.

◄ توصلت غالبية األحزاب 
في النرويج إلى اتفاق يقضي 
باستضافة البالد 8 آالف الجئ 

سوري بحلول نهاية 2017، وذلك 
استجابة لمطالب األمم المتحدة.

◄ أعلنت الشرطة الباكستانية، 
الخميس، أن رجل شرطة قتل 
وأصيب 3 آخرون في تفجير 

انتحاري في منطقة حيدر آباد، 
شمال غرب البالد.

باختصار

فيروس  استخدمت  إسرائيل 

للتنصت  «دوكو 2» املتطور 

فــي ثالثة  املــحــادثــات  عــلــى 

فنادق سويسرية

◄

خبراء يرون أن حزب الشـــعوب 

عقبـــة  يمثـــل  الديمقراطـــي 

للحـــزب الحاكـــم، فهـــو يحاول 

إذالل أردوغان

◄

أخبار
«القـــادة األوروبيـــون يدركون جيـــدا أنه يجب تقديـــم حل قابل 

للحياة واالستمرار في ظل ما نعيشه اليوم، ويمكن معه لليونان 

من أن تعود إلى النمو مع دين يمكن سداده». 

أليكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«داعـــش ليس مجـــرد تنظيم بل هـــو بنية تحتية كاملـــة ويتمتع 

برؤية سياســـية ولديه خليفة منصب، واملشـــكلة ستصبح أكبر 

وستشكل خطرا على األراضي األميركية نفسها». 

أرون ديفيد ميلر
نائب رئيس مركز ”ويدرو ويلسون“ للسياسة الدولية

«اللجـــوء إلـــى دبلوماســـية امليكروفونات وتبـــادل االتهامات مع 

األميركيـــني، لن يحل أي مشـــاكل. الخيار الصحيـــح هو االعتراف 

بخالفاتنا وأن يحترم كل منا اآلخر».

  وو شي
نائبة السفير الصيني لدى الواليات املتحدة

حكومة االئتالف اختبار جديد 

لحزب العدالة والتنمية
ص ٦

أستراليا تدعو العالم إلى محاربة «طائفة املوت»
} ســيدين (أســرتاليا) - حثت أستراليا خالل 
قمة إقليمية، بلدان آسيا والمحيط الهادئ على 
االنضمام إلـــى جهود مكافحـــة تنظيم الدولة 
اإلسالمية المتشـــدد بما في ذلك التصدي إلى 
اســـتراتيجيته الهادفة إلى تجنيد الشبان عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.
وأمام القمة المنعقدة في سيدني بمشاركة 
وزراء وممثليـــن عـــن ثالثيـــن دولـــة، فضـــال 
عـــن جهات تمثل أكبر الشـــركات فـــي المجال 
اإللكتروني مثل غوغل وفيسبوك وتويتر، أكد 
رئيـــس الوزراء األســـترالي تونـــي أبوت، أنه 
مـــن الضروري إيجاد حلـــول للتغلب على فكر 
الحـــركات المتطرفة التي جذبت إلى ســـوريا 

والعراق اآلالف من المقاتلين األجانب.
وشـــن أبـــوت هجومـــا الذعا علـــى داعش 
تســـتهدف  مـــوت“  ”طائفـــة  بأنـــه  ووصفـــه 
الحكومـــات واألفـــراد حـــول العالم برســـالة 
واحدة وهي ”اخضعـــوا لنا أو نقتلكم“. وقال 
في كلمة له بالمؤتمر ”نحن لســـنا أمام إرهاب 
لدوافـــع محلية بل إرهاب لدوافـــع عالمية.. ال 
يمكـــن التفاوض مع جهة من هذا النوع، الحل 

الوحيد هو قتالها“.
وافتتحت القمة التي تســـتمر يومين غداة 
تصعيـــد التنظيم في بث إرهابـــه ضد الناس 
في المناطق التي يســـيطر عليهـــا في العراق 

وسوريا ومع اســـتمرار انتقاد االستراتيجية 
التـــي تتبعهـــا اإلدارة األميركيـــة فـــي هـــذا 
الخصوص رغـــم الخطوات المحتشـــمة التي 

تقدم عليها واشنطن في كل مرة.
ويتهم أبوت الـــذي تعرضت بالده لهجوم 
إرهابـــي أواخر العام الماضي، األســـتراليين 
الذيـــن يقاتلون مـــع داعش بارتـــكاب ”خيانة 
مـــن  الحديـــث  ”الشـــكل  ويعتبـــره  عظمـــى“ 
اإلرهاب“، كما توعدهم بالمحاسبة وتقديمهم 

للعدالة.
أما وزيـــرة الخارجية األســـترالية جولي 
بيشـــوب فركزت علـــى دور المرأة في مواجهة 
التطرف، مؤكدة أن النســـاء يشكلن 20 بالمئة 

من مجموع المقاتلين األجانب في داعش.
ويؤكد محللون أن هناك بالفعل حاجة إلى 
مستوى معّين من التوافق السياسي بين دول 
العالم من أجل التعامل مع هذا التنظيم وغيره 
مـــن الجماعات المســـلحة التي تقاتل باســـم 
اإلســـالم، لذلك فـــإن مثل هذه القمـــم ال بد من 
تضع تصورا واضحا لمكافحة هذه الظاهرة.

وتأتـــي قمة ســـيدني بعد لقاء مشـــابه في 
واشـــنطن فـــي فبرايـــر الماضي دعـــا خالله 
الرئيـــس األميركي باراك أوبامـــا إلى معالجة 
األســـباب الرئيســـية التي تقـــف وراء تجنيد 
المقاتليـــن األجانـــب، إال أن االجتمـــاع الذي 

اســـتمر ثالثة أيـــام لـــم يثمر عـــن أي تدابير 
محددة في هذا الصدد.

وتشـــير التقديـــرات أن أعـــداد األجانـــب 
في داعش تجاوزت العشـــرين ألفـــا غالبيتهم 

جاؤوا من فرنسا وروسيا، لكن ال يمكن التأكد 
من صحـــة ذلك الرقم لصعوبة حصره بشـــكل 
مستقل، بينما تقول مصادر غربية إن التنظيم 

يضم في صفوفه أكثر من 30 ألفا.

أستراليا تبذل مساعي كبرى ملكافحة الجهاديني والتصدي لهم على الشبكات االجتماعية



د.حسـن مصدق*

} يوم 7 يونيو املاضي، حسم الناخب التركي 
كلمته، حني رفض جتديد البيعة حلزب العدالة 
والتنميـــة، وأّكد من خـــالل تصويته، على أنه 
يصعـــب حتقيق أي تقدم دميقراطي، ال ينطلق 

أساسه من سيادة الدولة الوطنية املدنية.
وبعد توّضح الصورة، دخلت تركيا مرحلة 
البحث في تشكيل ائتالف حكومي، ال يبدو أنه 
ســـيولد قريبا، بل من املتوّقـــع، أن يدفع حزب 
العدالة والتنمية نحو إجراء انتخابات مبّكرة 
عّله يتدارك خســـارته، فيما تتحّدث تقارير عن 
إمكانية انقســـام في صفـــوف احلزب احلاكم 
في تركيا، على خلفية االســـتياء من تصّرفات 
الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان، التي بات من 
الواضح أنها الســـبب الرئيسي لفشل احلزب 

في احلصول على أصوات األغلبية.
وفـــي كل احلالت، يتوّقـــع أن تدخل أنقرة 
مرحلة اســـتقطاب سياسي حاّد وأزمة داخلية 
قد تتفاقم نتيجة تداعيات األوضاع اإلقليمية، 
التـــي كانت اليد التركية مؤّثرة في كثير منها، 
ومحّركة لبعـــض أحداثها، منذ اندالع ”الربيع 
العربـــي“، الذي يبدو أنه عاد أيضا بالســـلب 
على حـــزب العدالة والتنمية، فال هو جنح في 
تســـويق منوذجه اإلســـالمي في الـــدول التي 
تغّيـــرت فيها األنظمة وال اســـتطاع أن يحافظ 

عليه كنموذج ”مثالي“ حلكم تركيا.

انحراف العدالة والتنمية

اجتمعت عناصر عديدة في كتابة سيناريو 
نهاية احلكم املطلق حلـــزب العدالة والتنمية، 
منهـــا الرغبة في البقاء فـــي احلكم أطول مدة 
ممكنة، زنزعـــة الرئيس أردوغان الســـلطوية 
وفشـــل احلزب في اجلمع بني اإلرث الليبرالي 
القومي التركي والنزعة اإلســـالمية احملافظة، 
ورغبتـــه في قولبة املجتمـــع والدعوة إلى قيم 
ومحاربـــة أخرى، ناهيك عـــن محاولة التحكم 
مبفاصـــل الدولة، وهي نفس السياســـة التي 

انتهجها كمال أتاتورك، لكن بوجه مقلوب.
فقـــد كان حزب أتاتـــورك ”حزب الشـــعب 
اجلمهوري“، الذي تشـــكل سنة 1923 مسيطرا 
على الســـاحة السياســـة التركية التي عاشت 
علـــى  وتيرة حكم احلـــزب الواحد حتى نهاية 

احلـــرب العاملية الثانية. وكانت حرية التعبير 
وحريـــة املمارســـات الدينيـــة واإلثنية شـــبه 
معدومـــة ومارس النظام الـــذي كان أقرب إلى 
الدكتاتورية، إقصاء لألقلية الكردية. وســـاعد 
االقتصاد املتردي وتضييق اخلناق على حرية 
التعبير والدين في تشكيل جبهة معارضة ضد 
حزب الشـــعب اجلمهوري احلاكـــم،  الذي كان 
في البداية محّل ترحيب شـــعبي لكن، شـــيئا 
فشيئا، ونتيجة نزوعه نحو االستبداد، نقلص 
التأييد، وكان لتداعيات الوضع ما بعد احلرب 

العاملية الثانية تأثير على تغيرات الداخل.
وإلـــى حـــّد ما يشـــبه الوضع، ما يعيشـــه 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة، اليـــوم، فبعد عام 
2010، لـــم يعـــد حزبا محافظا، بـــل جنحت به 
الرغبـــة األيديولوجيـــة إلـــى تغييـــر املجتمع 
واألفق احلضـــاري املدني والعلماني. وعوض 
أن يوجـــه احلزب جهـــوده لدمقرطـــة وتقومي 
املمارسات االستبدادية التي كانت حتصل من 
لدن املؤسسة العسكرية واالجتاهات العلمانية 
املتطرفـــة، اجتـــه إلـــى التطبيـــع والتطبيـــل 
لإلســـالموية في بلد أغلب ســـكانه مسلمون، 
بحيـــث يطـــرح الســـؤال هـــل الدميقراطيـــة 
املنشـــودة كان عليها أن تؤدي بالضرورة إلى 

أسلمة املجتمع والدولة؟
وعلى غـــرار انتخابات 1950 التي شـــّكلت 
منعطفـــا تاريخيـــا هاما فـــي مســـيرة تركيا 
احلديثة حني انتصر احلزب الدميقراطي على 
حزب الشعب اجلمهوري بأغلبية ساحقة بعد 
أن كان احلـــزب احلاكم  ملـــدة 27 عاما، تعتبر 
انتخابـــات 2015 محكا حقيقيـــا لفرملة النزعة 
االســـتبدادية اجلامحة، لكن ســـيدفع األتراك 
ثمن ذلـــك حيث مـــن املمكن أن تـــؤدي نتيجة 

االنتخابات إلى ظهور ثالث حتديات رئيسية:
[ تباطـــؤ النمو االقتصادي: بالرجوع إلى 
تصنيـــف البنك الدولي، انتظرت تركيا حوالي 
خمسني عاما لكي متر من تصنيف الدول ذوات 
الدخل املتوســـط املنخفض (1006 دوالر3975- 
دوالر) إلى مصاف الدول ذات الدخل املتوسط 
املرتفع (3976 دوالر–12275 دوالر)، بحيث كانت 
األزمـــات االقتصادية املتعاقبـــة حتول دونها 
وحتقيق تنمية مستدامة، ولم تستطع حتقيق 
ذلـــك إال بعـــد 2003، حيث قفز دخـــل الفرد من 

3500 دوالر إلى 10500 دوالر بني 2008-2002.
لكن بتنـــا نعاين توقف هذا املسلســـل مع 
بدايـــة 2008 مـــن جديد، عندمـــا فضل احلزب 
احلاكم نهج سياسة تنموية على املدى القصير 
عوض نهج سياسة تغيير هيكلي جذرية، مما 
يجعـــل تركيا تراوح مكانها بني 10000 و12000 
دوالر علـــى أبعـــد تقدير، وهو األمـــر الذي قد 
يخلق صعوبات جمة أمام تطلعات الشـــرائح 
االجتماعية، مبا فيها الشـــرائح التي تصوت 
علـــى احلـــزب احلاكـــم وقـــد يدفعها عكســـيا 
لالحتمـــاء بأيديولوجيات متطرفـــة في حالة 

شعور بخطر يهدد مصاحلها.
[ االســـتبداد الدميقراطي: ميكن أن يؤدي 
تباطـــؤ النمو بحزب العدالة والتنمية وزعيمه 
إلى اســـتغالل الشـــعبوية الدينية في محاولة 
لتبريـــر هـــذا التباطؤ بتركيـــز مجمل مفاصل 
الســـلطة في يـــده على نحو مـــا كان يلوح في 
األفق والتوجـــه من اســـتبداد دميقراطي إلى 
أوتوقراطيـــة شـــعبوية تعتمد على شـــخص 
الزعيـــم الوحيـــد والتجـــاذب السياســـي بني 

األحزاب األربعة الكبرى.
[ العزلـــة الدولية النســـبية: تركيا تعتمد 

بنيويا على االستثمارات األجنبية للحفاظ على 
منوها، وهو ما يشير إلى ضرورة احلفاظ على 
عالقات دولية متوازنة تضمن لها االســـتقرار، 
بحيث لم يتحقق النمو االقتصادي الكبير في 
ســـنوات 2000 إال بحصولها على استثمارات 
ضخمة من االحتاد األوروبي املرتبطة باتفاق 
جمركـــي معـــه، كما أنهـــا عضو فـــي منظمة 
احللف األطلسي وعضو في املجلس األوروبي 
ومنظمة التعـــاون والتنمية االقتصادية، لذلك 
مـــن الصعوبة أن تغير هذا االجتـــاه، دون أن 

يخل ذلك بتوازنها االجتماعي السياسي.
وبالتالي يفرض فقدان 9 باملئة من أصوات 
الناخبـــني على قـــادة حزب العدالـــة والتنمية 
تفكيك ظاهرة االســـتقطاب احلاد في املجتمع 
والتخلـــي عـــن دبلوماســـية نشـــر اإلســـالم 
السياســـي في العالـــم العربـــي إذا أرادت أن 
تبني عالقة شـــراكة اســـتراتيجية معه، فضال 
عـــن االنفتاح علـــى املرجعيـــات األخرى، فهي 

القادرة على إجناح أي عملية تنمية.

العد العكسي والمخاطر المقبلة

فـــي أول خطـــاب لـــه منـــذ االنتخابـــات 
البرملانيـــة، التـــي أفضت إلى خســـارة حزب 
العدالـــة والتنمية احلاكـــم الغالبية املطلقة ما 
دعاه إلـــى اإلعالن عن التشـــاور مع املعارضة 
لتشـــكيل حكومة ائتالفية. وقد ودفعت نتائج 
االنتخابات احلزب احلاكم للبحث عن شـــريك 
صغير لتشـــكيل حكومـــة ائتالفية أو مواجهة 
خيـــار تشـــكيل حكومـــة أقلية بشـــكل منفرد. 
وفي حال فشـــل احلزب احلاكـــم في اخليارين 

قد تشـــهد تركيا انتخابات مبكرة. ولم يخطئ 
رئيـــس الـــوزراء أحمـــد داوود أوغلـــو بقوله 
إن التاريـــخ أظهـــر عـــدم مالئمـــة احلكومات 
االئتالفيـــة لتركيـــا. وقـــال داوود أوغلو ”لقد 
اســـتخدمنا مناذج احلكومـــات االئتالفية في 
الســـبعينات والتســـعينات كأمثلة لنبرهن أن 

االئتالفات ليست مناسبة لتركيا“.
وبالفعـــل، أمثلـــة عديـــدة فـــي التجربـــة 
أن  تكشـــف  املعاصـــرة  التركيـــة  السياســـية 
احلكومات االئتالفية لم تنجح في خط برنامج 
حكم يستجيب ألبرز التحديات التي واجهتها، 
بل ســـقطت صريعة على صخرة االنقســـامات 
املزمنة. كما أن الواقع أثبت أن تركيا ال حتتاج 
إلى سلطوية مهيمنة جديدة محل أخرى، فهي 
تســـفر دائما إلـــى العودة إلى مربـــع الصفر، 
والوقـــوع فـــي فـــّخ االســـتبداد الدميقراطي 

والفساد السياسي والركود االقتصادي. 

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر املعاصر، 
جامعة السوربون.

[ مشهد سياسي معقد مع دخول تركيا نفق الفراغ الحكومي  [ االنفتاح على المرجعيات األخرى شرط إنجاح العملية االئتالفية
حكومة االئتالف اختبار جديد لحزب العدالة والتنمية

سلطوية  إلـــى  تــحــتــاج  ال  تــركــيــا 
فهي  أخــرى  محل  جديدة  مهيمنة 
مربع  إلى  العودة  إلى  دائما  تسفر 

الصفر والوقوع في فّخ االستبداد 

◄

الصين تبحث من خالل التوجه نحو 
فرصتها  عن  التكنولوجي  التفوق 
المشروعة لتقف في مصاف الكبار 

وتبسط نفوذها المتنامي

◄

فقدان ثالثة ماليني صوت في االنتخابات 
ــــــة األخيرة وخســــــارة 68 مقعدا في  التركي
ــــــة والتنمية  البرملــــــان، أصابا حزب العدال
باخليبة بعد ثالث عشــــــرة سنة من احلكم 
ــــــة كّذب  ــــــة االتخابي ــــــق. خالل احلمل املطل
احلزب وأنصاره استطالعات الرأي التي 
تتحّدث عن تراجع في شــــــعبيته، وســــــخر 
من التقارير التي تتوّقع عدم حصوله على 

األغلبية املطلقة، كعادته.
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في 
العمق

«من الناحية النظرية توجد العديد من اإلمكانيات لتشكيل ائتالف 
حكومـــي يمكن أن يحقق االســـتقرار الذي تشـــتد الحاجـــة إليه في 

تركيا، لكن الخيارات محدودة على أرض الواقع}.
سونر جاغابتاي

مدير برنامج األبحاث التركية في معهد واشنطن 

«إجراء انتخابات مبكرة، ال يعود بالفائدة على أحد. ونؤيد تشـــكيل 
حكومـــة ائتالفية في تركيا، لكن املباحثات لتشـــكيلها ينبغي أن 

تكون بني األحزاب وليس تحت سقف رئاسة الجمهورية}.
صالح الدين دمرداش 
زعيم حزب «الشعوب الدميقراطي}

«التفوق األميركي في مجال التكنولوجيا العســـكرية مهدد بطريقة 
لم نشـــهدها منذ عقـــود وخاصة في منطقة آســـيا واملحيط الهادي 

حيث تسعى الصني إلى تنفيذ برنامج تحديث سريع}.
فرانك كندال
مسؤول بوزارة الدفاع األميركية

الكلمة الفصل للشعب التركي في تحديد تاريخ صالحية حاكمه

أحمد داوود أوغلو: 
التاريخ يظهر عدم مالءمة 

الحكومات االئتالفية 
لتركيا

} تتســـم فتـــرات احلكومـــات االئتالفيـــة 
فـــي تركيـــا بتراجع مســـتوى االســـتقرار 
السياســـي، األمر الذي يدفع باجليش إلى 

التدّخل. ومن أبرز هذه احلكومات:
حـــزب  شـــّكل   :1961 عــام  انتخابــات   ]
اجلمهـــوري حكومـــة ائتالفيـــة  الشـــعب 

برئاسة عصمت إينونو.
[ يف انتخابات 1995: حصل حزب الرفاه 
بزاعمـــة جنم الديـــن أربكان علـــى أغلبية 
املقاعد، وشـــكل حكومة ائتالفية مع حزب 
الطريـــق القـــومي، لتشـــهد تركيـــا انقالبا 

جديدا من القيادات العسكرية.
[ انتخابات1991 : شـــكل حزب الطريق 
املستقيم بزعامة ســـليمان دمييرل ائتالفا 
مع حزب الشـــعب الدميقراطي االشتراكي 

بزعامة أردال إينونو.
[ انتخابــات 1995: مت تشـــكيل ائتالف 
حكومـــي بني حـــزب الرفـــاه بزعامة جنم 
الديـــن أربـــكان وحـــزب الطريـــق القومي، 
بزعامة تانسو تشيلر، لكنه لم يدم طويال، 
إذ أزيـــح من الســـلطة بانقـــالب ناعم عام 

.1997
عـــادت حكومة احلـــزب الواحد للبالد، 
مع وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة 
في 2002، وفوزه في انتخابات 2007 و2011، 
قبل أن يفشـــل فى احلصول على األغلبية 
املطلقة في انتخابـــات 2015، لتدخل تركيا 

من جديد عهد احلكومات االئتالفية.

أبرز الحكومات االئتالفية 
في تركيا

الصين تجني ثمار رهانها على التكنولوجيا الحيوية
الكسندرا هارين وبن هريشلر

} بــــدأت الصــــني تكتســــب قدرة كبيــــرة على 
املنافســــة فــــي التكنولوجيا احليويــــة، وهو 
مجــــال اســــتراتيجي ترى أنه أصبــــح جاهزا 
”لالبتــــكارات األصيلــــة“ التي ســــتجعلها قوة 
عظمى صاعــــدة، ميكنهــــا أن تنافــــس القوى 
التقليدية، وتتفــــّوق على بعضها في املجاالت 

العملية والتكنولوجية.
وبفضــــل املــــوارد الهائلة التــــي تضخها 
الصــــني في األبحــــاث والتنميــــة والتي زادت 
أربعــــة أمثال فــــي الفترة مــــن 2005 إلى 2013 
وبلغــــت 191 مليار دوالر وبفضل برنامج (ألف 
موهبة) الذي يهدف إلعادة العلماء إلى الوطن 
متكنت الصني من حتقيق قفزات ســــريعة في 
تكنولوجيات واعدة كثيرا ما تكون قد نشــــأت 

في دول أخرى.
وظهرت هذه اجلهــــود بوضوح في أبريل 
املاضــــي، رغــــم ما أثارته من جدل، حني نشــــر 
علمــــاء من جامعــــة قوانغتشــــو نتائج جتربة 
رائــــدة لتعديل احلمض النــــووي (دي.ان.ايه) 

ألجنة بشــــرية عن طريــــق تكنولوجيا جديدة 
لتعديل اجلينات أطلق عليها اســــم (كريسبر-

كاس9). 
ومتكــــن تكنولوجيا كريســــبر العلماء من 
تعديل أي جني يســــتهدفونه من خالل برنامج 
للتكنولوجيــــا احليوية يرصد ويســــتبدل أي 
خلل جيني شــــبيه ببرامج الكمبيوتر ملعاجلة 

النصوص.
ولم يكــــن فريق جامعة قوانغتشــــو وحده 
فــــي هذا فقد أظهرت بيانات وحدة تومســــون 
إنوفيشن التابعة ملؤسسة تومسون رويترز أن 
الصني قوة صاعدة في مجال تعديل اجلينات 
ولها ســــجل مزدهر لبراءات االختراع. فهناك 
أكثــــر من 50 مؤسســــة صينية لديهــــا براءات 
اختراع في هذا احلقــــل تتصدرها األكادميية 
الصينيــــة للعلوم. بل إن نحو خمس البراءات 
اخلاصــــة بالتعديــــل اجليني التــــي خضعت 
للتحليــــل منــــذ عــــام 2004 لها صلــــة بكيانات 

صينية.
ويقول جيمس ويلســــدون، أســــتاذ العلوم 
إنــــه  ساســــيكس،  بجامعــــة  والدميقراطيــــة 
بالنســــبة للمؤسســــات الكبــــرى فــــي الصني 
”مســــتوى املــــوارد املتاحــــة ال يصــــدق في ما 
يتعلــــق باحلريــــة واملرونة مما يســــمح لكبار 
العلماء الصينيني بالتحرك بسرعة كبيرة جدا 
في مســــار بحثي ما إذا الحــــت فرصة جديدة 

في األفق“.
واســــتثمرت الصني أيضا بقوة في وضع 
خريطة للتسلســــل اجليني. فعلى سبيل املثال 

يزعم معهد ”بي.جي.آي“، ومقره شينتشــــني، 
وكان يعرف من قبل باسم معهد بكني للجينوم، 
أنــــه أضخم منظمة للجينوم في العالم رغم أن 
تكنولوجيا وضع خريطة للتسلســــل اجليني 

نشأت في الواليات املتحدة وبريطانيا.
وكانــــت الصني أيضــــا أول دولــــة وافقت 
على عالج جيني لســــرطان املــــخ والعنق عام 

2003 رغــــم أن هــــذا العالج ال يــــزال مثار جدل 
فــــي اخلــــارج كما ذهــــب العلمــــاء الصينيون 
إلــــى أبعد مــــدى في أبحــــاث احليــــوان. فقد 
أعلن فريق من جامعة نورثوســــت ايه آند إف 
واملركز الوطني لتحسني حلوم املاشية الشهر 
املاضي عن تطويــــر أبقار معدلة جينيا لتكون 
غنية باحلمض الدهني أوميجا3- ذي الفائدة 

الكبيــــرة الذي يوجد عادة في األســــماك. وفي 
العام املاضي اســــتخدم الباحثون الصينيون 
أيضا الهندســــة الوراثية إلحــــداث حتويرات 
جينيــــة في قــــردة التجارب باســــتخدام نظام 

كريسبر للتعديل اجليني.
وقال رودجر نوفاك املدير التنفيذي لشركة 
كريســــبر ثيرابوتيكــــس وهي شــــركة خاصة 
سويســــرية أميركيــــة للتكنولوجيــــا احليوية 
”الصينيــــون ميكنهــــم مبــــرور الوقــــت القيام 
بدور هام جدا في هــــذا املجال نظرا لتحليهم 
بــــروح رواد األعمال أكثر من أماكن عديدة في 

أوروبا“.
ومن مميــــزات تكنولوجيا كريســــبر التي 
لها القــــدرة على التخلص من بعض األمراض 
وتوفيــــر مواليــــد حســــب الطلب أنها ســــهلة 

االستخدام. 
ويقول نوفاك ”تكنولوجيا كريســــبر سهلة 
جــــدا. هذا جمالهــــا. لقد انطلقت بســــرعة في 
البيئة األكادميية ألنهــــا تنجح ويعتمد عليها 
ورخيصــــة وال حتتاج إلى الكثيــــر من املعرفة 

لالستفادة منها“.
لقــــد كان لهذه التقنية وقــــع العاصفة على 
علم األحياء وفجرت معركة شرسة على براءة 
االختــــراع. ويؤمــــن بعض العاملــــني في هذا 
املجال أن كريســــبر ستكون قادرة على إحداث 
ثــــورة وحتقيــــق مكاســــب مالية مثلهــــا مثل 
تكنولوجيا احلمــــض النووي التي طورت في 
ســــبعينات وثمانينات القرن املاضي وخرجت 

من عباءتها صناعة التكنولوجيا احليوية.

الصين ثاني أكبر دولة استثمارا في قطاع التكنولوجيا
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} أضحى مـــن الواضح أّن التنافس اجلهادي 
بلغ أشّده بني تنظيم ”الدولة اإلسالمية“ بقيادة 
أبوبكر البغدادي مـــن جهة وتنظيم ”القاعدة“ 
بقيـــادة أمين الظواهري من جهـــة أخرى، من 
أجل السيطرة على قلوب املجاهدين وعقولهم 
في العالم. تنافس بلغ حّد الصراع املباشر بني 
التنظيمني املتشددين من أجل إحكام السيطرة 
اإلقليمية في منطقة الشـــرق األوسط وأفريقيا 

وآسيا الوسطى.
وبقدر ما توّســـع نفوذ داعش والقاعدة في 
عـــدد من البلدان التي تشـــهد أزمات ونزاعات 
مسّلحة، توســـعت خارطة الصراع والتنافس 
اجلهادي القائم بينهما لتشـــمل أنحاء كثيرة 

ومتفرقة من العالم.

أشكال التنافس الجهادي

هنـــاك الكثيـــر مـــن األمثلة التـــي توضح 
الصـــراع القائـــم بـــني الكيانـــات اجلهاديـــة 
الرئيســـية، والتي تكاد ترسم خارطة شاسعة 
املجـــال تطال مناطق عديدة من العالم، تتنازع 
فيهـــا تلك الكيانات النفوذ بشـــتى الوســـائل 
والطرائق بداية من مغازلة جماعات متشـــددة 
قائمـــة ملبايعتها وإعالن الـــوالء لها ووصوال 
عنـــد خلـــق فـــروع جديـــدة تابعـــة لها حتت 

تسميات مختلفة.
ففي شـــبه اجلزيـــرة الهنديـــة، كان زعيم 
تنظيم القاعدة أميـــن الظواهري قد أعلن، في 
سياق منافســـته لتنظيم ”الدولة اإلسالمية“، 
في الرابع من ســـبتمبر عام 2014 عن تأسيس 
مجموعة جديدة تابعـــة لتنظيم القاعدة حتت 
اسم ”تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية“، 
متحّديـــا ”شـــرعية“ إعالن أبوبكـــر البغدادي 
الذي أعلن نفسه ”خليفة للمسلمني“، موضحا 

أّن املنظمـــة اجلهادية اجلديدة ســـتعمل حتت 
لواء ”إمارة أفغانســـتان اإلسالمية“، وأميرها 

املال محمد عمر، زعيم طالبان.
وتبّنـــى تنظيم القاعـــدة في شـــبه القارة 
الهندية نفس األهداف التي عّبر عنها أســـامة 
بـــن الدن واملؤسســـون اآلخـــرون فـــي تنظيم 
القاعدة. واملتمثلة أساســـا في إعداد املسلمني 
للجهاد ضّد أعدائهم، حترير أراضي املسلمني 
احملكومـــة من غير املســـلمني وإحياء اخلالفة 

اإلسالمية.
وقـــد ذكر الظواهـــري أّن بورما (ميامنار)، 
وبنغالديـــش، واملناطـــق الهنديـــة مـــن والية 
أسام، جوجارات وكشمير، هي ساحات القتال 

بالنسبة ملجاهدي املنظمة اجلديدة.
وتوضـــح هذه احللقة تطـــور اخلالف بني 
القياديني اجلهاديـــني، الظواهري والبغدادي، 
بخصوص مســـألة إعالن الـــوالء (البيعة) من 
تنظيم القاعدة واجلهاديني اآلخرين ووكالئهم 
من الســـلفيني فـــي منطقة الشـــرق األوســـط 

وغيرها.
وفي نوفمبـــر من ســـنة 2014، كان أبوبكر 
البغـــدادي قد أعلن بدوره عن ”توســـع الدولة 
اإلســـالمية إلـــى أراض جديدة“، مبـــا في ذلك 
اليمـــن. وفـــي 20 مارس املاضـــي أعلن تنظيم 
داعـــش مســـؤوليته عن أول عمليـــة كبرى في 
ما أســـماها بـ“والية صنعاء“، والتي تضّمنت 
أربع هجمات انتحارية في مسجدين للحوثيني 
الشـــيعة في العاصمة، ما أسفر عن مقتل 142 
شـــخصا على األقل وإصابـــة أكثر من 351 في 
أعنف هجوم إرهابي في تاريخ اليمن. ولم يكن 
الهجوم مجـــرد ضربة موجعـــة ألعداء داعش 
من الشـــيعة فحســـب، ولكن كان يتنزل أيضا 
في سياق منافســـة تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب على أرض الواقع، وهو الفصيل األكثر 

أهمية وجناحا بالنسبة لتنظيم القاعدة.
وقـــد جتّلى هـــذا التنافس اجلهـــادي، في 
شـــكل آخر على إثر الهجوم الـــذي طال مجلة 
شارلي إيبدو الفرنســـية في السابع من يناير 
املاضي، حيث أضحـــى هنالك جتاذب واضح 
بني القاعدة وداعش لتبني مثل هذه العمليات 
وإثبـــات أن مـــن نفذها يتبع أحـــد التنظيمني 

املتطرفني.

فبعد مرور أسبوع فقط على الهجوم، أعلن 
زعيم تنظيم القاعدة في شبه اجلزيرة العربية، 
ناصر بـــن عليي األنســـي، مســـؤولية تنظيم 
القاعـــدة عـــن العمليـــة. كما أفاد مســـؤولون 
أميركيون أّن األخوين سعيد وشريف كواشي 
(اللذان نفـــذا العملية) قد تلقيـــا تدريبات في 
اليمن، وتفيد األنباء بأن شـــريف كواشـــي ّمت 
جتنيـــده من طـــرف مجموعة مواليـــة لليمني 
أنور العولقي، أحد أكبـــر قادة تنظيم القاعدة 
فـــي جزيرة العرب والذي قتل في عام 2011 في 

غارة لطائرة أميركية دون طيار في اليمن.
هذا التبني الذي أعلن عنه أحد أبرز فروع 
تنظيـــم القاعدة لعملية شـــارلي إيبدو، تزامن 
مع حادثة أخرى شـــهدتها األراضي الفرنسية 
أيضـــا فـــي نفـــس الفتـــرة، حيث قـــام أمادي 
كوليبالي بقتـــل إمرأة تعمل فـــي جهاز األمن 
وأربعـــة مواطنني فرنســـيني فـــي أحد دكاكني 
البقالـــة فـــي باريـــس. وبعد يومني مـــن وفاة 
كوليبالي علـــى أيدي قوات األمن الفرنســـية، 

ّمت نشر فيديو على شـــبكة اإلنترنت يعلن فيه 
انتماءه لتنظيـــم داعش. وفـــي الفيديو يقول 
كوليبالـــي إّنـــه نســـق للهجوم مـــع األخوين 

كواشي في عملية شارلي إيبدو.
هاتان الروايتان املتعلقتان بحادثة شارلي 
إيبـــدو، تكشـــفان وفق عـــدد من احملللـــني أّنه 
على الرغم من حـــّدة التنافس اجلهادي القائم 
بـــني داعـــش والقاعـــدة إّال أّن ذلـــك ال يحـــول 
دون إمكانيـــة وجـــود تعاون بـــني التنظيمني 
املتنافسني وتنسيق مشترك بينهما على أرض 

الواقع.

احتدام الصراع بين التنظيمين

كان أميـــن الظواهري، قد أشـــار في كتابه 
الذي صدر في ديســـمبر 2001 بعنوان ”فرسان 
بـــأّن ”انتصـــار احلركات  حتت رايـــة الّنبي“ 
اإلســـالمية ضد التحالف العاملـــي ال ميكن أن 
يتحقـــق ما لـــم متتلك هـــذه احلـــركات قاعدة 

إسالمية في قلب املنطقة العربية“. وفي سياق 
هـــذه الفكرة العامة توقـــع الكاتب إيلي كارمن 
في كتابه ”التحالفات بني املنظمات اإلرهابية: 
أن  واإلســـالميون“،  والقوميـــون  الثوريـــون 
يســـعى اجلهاديـــون إلـــى حتـــّدي الواليـــات 
املتحـــدة وحلفائها عن طريق الســـيطرة على 
إحدى الدول املسلمة، الفتا إلى وجود عدد من 
البلـــدان (حينها) كانت تبـــدو مهيأة ملثل هذا 

السيناريو، وهي:  
أوال باكســـتان التي متتلك ترسانة نووية 
والتي تســـيطر احلركات اإلســـالمية املتطرفة 

على جزء من أراضيها. 
عـــددا  تضـــّم  التـــي  أندونيســـيا،  ثانيـــا 
كبيـــرا من املســـلمني، والتي تتمّيز بشســـاعة 
أراضيها وبتضاريســـها الوعرة، خاّصة أنها 
تعيـــش نوعا من عدم االســـتقرار السياســـي 
واالقتصادي، وتضّم منظمة إرهابية إسالمية 

صغيرة ولكنها نشطة. 
ثالثـــا العـــراق، حيث تعـــّم الفوضى التي 
خّلفها الغزو األميركي ألراضيه، باإلضافة إلى 
تهديد التطرف الشيعي الناشئ حينها والذي 
ظهر كقوة بعد تدمير البنية التحتية للبعثيني 

الّسنة بدعم من إيران.
ومن بني هذه البلدان اختار تنظيم القاعدة 
العراق لتركيز حملته ضـــّد الواليات املتحدة، 
وجّنـــد في ســـبيل إجنـــاح مخططتـــه ذاك كّل 

القوى اإلسالمية التي كانت موجودة هناك.
ومع ظهور تنظيم الدولة اإلســـالمية الذي 
تفـــّرع بدوره مـــن تنظيم القاعدة فـــي العراق 
فـــي وقت الحق، بدأ املخطـــط الذي حتّدث عنه 
الظواهـــري يـــرى النور ويتجّســـد على أرض 
الواقـــع، وأضحت موازين القوى تنقســـم بني 
اإلســـالم املتطـــرف واإلســـالم املعتـــدل، وبني 
وأعدائهم  الراديكاليني  اإلســـالميني  معســـكر 
الغربيني والشـــرقيني الذين ّمت حتديدهم على 
جبهـــة القتـــال العراقية.  وعلـــى الرغم من أّن 
تنظيـــم ”الدولـــة اإلســـالمية“، بإعالنـــه قيام 
”اخلالفة“ قد حّقق شـــروط الظواهـــري إّال أّنه 
دخل مع تنظيم القاعدة األم في صراع محموم 

من أجل السيطرة على املعسكر اجلهادي.
وبـــدوره رّفع تنظيـــم القاعدة في ســـياق 
هذه املنافســـة اجلديدة من نســـق عملياته في 
مختلـــف اجلبهـــات، وعلى الرغم مـــن أن أول 
مغامـــرة إرهابيـــة رئيســـية لتنظيـــم القاعدة 
في شـــبه القـــارة الهندية (اجلديـــد) كانت في 
السادس من ســـبتمبر عام 2014 والتي تتمثل 
في محاولة اختطاف إثنني من السفن احلربية 
الباكســـتانية واســـتخدامها ملهاجمة الســـفن 
األميركية والهندية قد فشلت، تستمر املنافسة 
بني القاعدة وتنظيم ”الدولة اإلســـالمية“ على 

جميع اجلبهات.
وبغض النظر عن حتقيـــق تنظيم ”الدولة 
لثالثة جناحات إقليمية رئيسية  اإلســـالمية“ 
مـــن خالل دعم بعض اجلماعـــات له على غرار 
أنصار بيـــت املقـــدس (والية ســـيناء)، بوكو 
حـــرام (واليـــة غـــرب أفريقيا) ومعقـــل داعش 
في مدينة درنة الليبيـــة (والية برقة)، ما تزال 
باملقابـــل ســـلطة تنظيم القاعدة راســـخة عبر 
تنظيـــم القاعدة في جزيرة العـــرب في اليمن، 
وحركة الشـــباب في الصومال والقاعدة ببالد 
املغرب اإلســـالمي في شـــمال أفريقيـــا، وهو 
مـــا ينبئ بـــأّن الصراع بـــني التنظيمني مازال 
متواصال وســـيمتّد على فتـــرات طويلة الحقة 
ويشـــكل تهديـــدا كبيرا علـــى األمن والســـلم 
العامليني، خاصة مع وجود فرضية قوية تفيد 

بتنسيقهما مع بعضهما البعض.

داعش والقاعدة.. التنازع على النفوذ ال يحول دون إمكانية التنسيق
[ حوادث إرهابية تنم عن وجود تعاون قائم بين التنظيمين  [ صراع بين الكيانات الجهادية يحتدم بتوسع خارطة التنافس

على الرغم من حّدة الصراع القائم بني تنظيم الدولة اإلســــــالمية وتنظيم القاعدة األم على 
النفوذ واســــــتقطاب أكبر عدد ممكن من اجلهاديني والذي يزداد احتداما بتوســــــع خارطة 
التنافــــــس بغاية تصّدر املشــــــهد اجلهادي العاملــــــي، إّال أّن ذلك ال مينع، وفق دراســــــة ّمت 
عرضها مؤخرا خالل مؤمتر هرتســــــيليا لألمن القومي اإلســــــرائيلي، إمكانية قيام تنسيق 
وتعاون بينهما، وهو ما لفتت إليه حيثيات العملية اإلرهابية التي اســــــتهدفت مجلة شارلي 

إيبدو الفرنسية في شهر يناير املاضي.

في 
العمق

«بالدنـــا قـــادرة على التصدي لإلرهـــاب في مصر وفـــي العالم العربي 
عمومـــا، وقـــدر مصـــر أن تكـــون درعـــا واقيـــا ألمتهـــا وحصنـــا أمينا 

ملبادئها}.
إبراهيم محلب
رئيس الوزراء املصري

«الرؤيـــة العامة للقاعدة وتيارها الخاص بالجهاد العاملي لم تؤســـس 
دولـــة عملية بل عّبرت عن مجرد أهداف خيالية حتى عند توّليها إدارة 

الشؤون املحّلية}.
فيصل ديفجي
باحث متخصص في احلركات اإلسالمية

«مـــن الممكن وجود نوع من صـــراع األجيال داخل الحركة الجهادية، 
فعلى أي حال يبلغ عمر الظواهري ٦٤ عاما، وعمر البغدادي ٤٣ عاما، 

ومعظم رجال الدين الكبار في السن أّيدوا الظواهري}.
آيرون لوند 
باحث في شؤون اجلماعات اجلهادية

داعـــش حقق شــروط  أن  رغــم 
إال  الخالفة،  بإعالنه  الظواهري 
القاعدة  تنظيم  مع  دخــل  أنــه 

األم في صراع على النفوذ

◄

داعش امتداد لفكر القاعدة المتشدد وال فرق بين التنظيمين في انتهاج العنف

استحداث آليات لمكافحة اإلرهاب في مصر عبر فضح داعميه
أيمن عبداملجيد

} دفعــــت الضربات اإلرهابيــــة املوجعة التي 
تتعــــرض لها مصر منذ جنــــاح ثورة الثالثني 
من يونيو في إســــقاط حكم اإلخوان، وآخرها 
التفجيــــر الذي جّد منذ أيام في مدينة األقصر 
األثرية، إلى مزيد تســــليط الضــــوء على هذا 
اخلطر املتربص بأمن مصر واستقرار املنطقة 
عمومــــا، وابتــــكار آليــــات وأســــاليب جديدة 

ملجابهته.
وكخطــــوة جديــــدة ضمن اإلســــتراتيجية 
املصرية املبتكــــرة ملكافحة الظاهرة اإلرهابية 
دعــــا املركــــز املصــــري ملكافحة اإلرهــــاب إلى 
إنشــــاء محكمة جنائيــــة إقليمية، تســــتهدف 
التحقيق في جرائم اإلرهاب التي تســــتهدف 
بلدان الوطن العربي، والتي ارتفعت وتيرتها 
فــــي الفترة األخيرة، وحتولــــت إلى تنظيمات 
متوحشــــة تتلقى دعمــــا مخابراتيا ومتويال 

خارجيا.
وقد دعــــا املدير التنفيــــذي للمركز، محمد 
حســــن، إلى تكثيــــف العمل العربي املشــــترك 
من أجل إنشــــاء تلك احملكمــــة، ملواجهة تطور 
اإلرهاب وحتوله الستهداف العديد من بلدان 
املنطقــــة، إلى جانــــب التوجهات السياســــية 
جلرائمه التي تســــعى لتقويض أركان الدول، 
وإشاعة الفوضى واستباحة الدماء، وهو ما 
يســــتوجب اســــتحداث آليات للردع السريع 
واملواجهــــة الدوليــــة اجلماعيــــة حماية ألمن 

واستقرار املنطقة.
وأضاف حســــن، أنه يجب توســــعة مجال 
االختصــــاص اجلنائــــي الدولــــي، خاصة أن 
احملكمــــة اجلنائية الدولية التي أنشــــئت في 
18 يوليو 1998، لم تضع ضمن اختصاصاتها 

جرائم اإلرهاب.
ومن املقــــرر أن يجــــري املركــــز اتصاالت 
باحلكومــــات واجلهــــات املعنيــــة، واملراكــــز 

البحثيــــة ذات االختصاص للســــعي لتحويل 
فكــــرة إنشــــاء احملكمة موضــــع التنفيذ، على 

غرار قوة الدفاع العربي املشترك.
القاضــــي خالد جحمــــوب، قــــال لـ“العرب“ 
إّن فقهــــاء القانون لــــم يضعوا اإلرهاب ضمن 
اجلرائــــم ضــــّد اإلنســــانية، التــــي تقع ضمن 
اختصاصات احملكمــــة اجلنائية الدولية، ألّن 
اجلرمية اإلرهابية لم ُيتفق على تعريف محدد 
لها دوليــــا، ومن ثــــم جاء مقترح املستشــــار 
محمــــد حســــن، إلنشــــاء محكمة دوليــــة ذات 
نطــــاق جغرافي إقليمي، تســــهم في مواجهة 
مشــــتركة، خاصة وأن العدوان اإلرهابي على 
البلدان العربية واحد واخلطر واحد، وميكن 
للــــدول العربية وضــــع تعريــــف موحد يتفق 
عليه اجلميع للجرميــــة اإلرهابية، وقد عّرفها 
القانــــون املصــــري وقوانــــني عدد مــــن الدول 

العربية.
وأضــــاف جحموب، أّن هــــذا املقترح ال يزال 
في طور الدراســــة، فإنشــــاء محكمــــة جنائية 
دولية إقليمية، يجــــب أال يخالف ميثاق األمم 

املتحدة لكي تكتسب شرعية دولية.
وأوضــــح أّن اجلرميــــة اإلرهابيــــة، متتد 
إلى أبعد من منفذيها، حيث تشــــمل التمويل 
بالسالح  اللوجيســــتي  واإلمداد  والتحريض 
أو املعلومات أو تهريب البشر وجتنيدهم في 
تنظيمات مثل داعش، ومن ثم يجب أن تشمل 
املواجهة، اإلرهــــاب اإللكتروني الذي ميارس 
عبــــر املواقــــع التي جتنــــد اإلرهابيــــني وتلك 
التــــي تدربهم على طرق صناعــــة املتفجرات، 
واألخــــرى التــــي تــــروج ألعمالهــــم، ومتدهم 

باملعلومات.
وتكــــررت دعــــوات اخلبــــراء فــــي اآلونة 
ضمــــن  اإلرهــــاب  جرائــــم  إلدراج  األخيــــرة، 
اجلنائيــــة الدولية، في  اختصاص احملكمــــة 
إطار صياغة إســــتراتيجية قانونية، ملواجهة 
اجلرائــــم اإلرهابيــــة، عبــــر محكمــــة جنائية 
األشــــخاص  دولية دائمــــة تختص مبحاكمة 
الطبيعيني، عن اجلرائم التي وصفها املجتمع 

الدولي باألشد خطورة.
كمــــا أوردت ديباجة ميثاق روما املنشــــئ 
للمحكمــــة، والتــــي تضمنت: جرائــــم اإلبادة 
اجلماعية، والتي تعني حسب تعريف ميثاق 

روما؛ القتل أو التســــبب بأذى شديد بغرض 
إهالك جماعــــة قومية أو إثنيــــة أو عرقية أو 
دينيــــة إهالكا كليا أو جزئيــــا، واجلرائم ضد 
اإلنسانية، وهى أّي فعل من األفعال احملظورة 
املنصــــوص عليها في نظام رومــــا إذا ارتكب 
بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان 
املدنيني، كالقتل العمــــد واإلبادة واالغتصاب 
واإلبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية 

واالســــترقاق، و جرائــــم احلــــرب، وتعنى كل 
خرق لقوانني احلرب وأعرافها املســــتقرة في 

نزاع مسلح دولي أو داخلي.
وقال مصــــدر مــــن املركز، خّير عــــدم ذكر 
اســــمه، إّن الهدف الرئيســــي من هذا املقترح 
الــــذي تقّدم بــــه املركز هو فضح الــــدول التي 
متول اإلرهاب وتسانده وتدعمه، وكشف طرق 

متويلها لإلرهابيني.

التصدي لإلرهاب يفترض دعم المقاربات األمنية بأطر تشريعية وقانونية

محمد حسن: 
يجب أن نستحدث آليات 
للردع السريع والمواجهة 
الدولية الجماعية لإلرهاب
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} من الواضح أن نتائج االنتخابات التركية 
األخيرة، التي مني بها حزب العدالة والتنمية 

بخسارة ملحوظة عكست تقلص المساحة 
السياسية التي بات يتحرك عليها، قد شكلت 
بالنسبة لإلسالميين العرب محطة سياسية 

تستحق التأمل، إذ ال شك أن هذه الهزيمة 
االنتخابية التي تأتي بعد أزيد من عقد من 

الزمن على تسويق النموذج التركي لدى 
اإلسالميين العرب، من شأنها أن تؤثر على 

أسلوب تفكير هؤالء اإلسالميين الذين حولوا 
تجربة الحزب التركي إلى مرجعية سياسية 
وأيديولوجية تحركوا في ظلها فترة طويلة، 
وكان جزء من خطابهم السياسي يرتكز على 

النجاح المفترض لحزب العدالة والتنمية.
ال داعي للقول بأن اإلسالم السياسي 

العربي عاش ضحية للنماذج طوال العقود 
األخيرة بل قبل ذلك، األمر الذي انعكس على 

ثقافته السياسية وأنتج فجوة فكرية متعاظمة 
بين أسلوب التفكير والعمل، ومعطيات 

الواقع في كل بلد عربي على حدة. فالنموذج 
اإلخواني المصري مثال انتشر على نطاق 

واسع على الصعيد العربي خالل األربعينات 
والخمسينات والستينات من القرن العشرين، 

وأدى في العديد من التجارب إلى الصدام 
بين الدولة وهذه الجماعات في أكثر من بلد 
عربي، كما قاد إلى جدل سياسي في أوساط 
اإلسالميين أنفسهم حول ما هو محلي وما 

هو مستورد من النماذج الفكرية والسياسية 
والتنظيمية. وخالل الثمانينات شاع النموذج 

اإليراني، فأضيف إلى النموذج اإلخواني، 

الذي أشاع الفكرة االنقالبية، النموذج اإليراني 
الذي أشاع وهم الحشد الجماهيري. وخالل 
التسعينات انتشر نموذج حزب الله الشيعي 

اإليراني، وهو فرع عن النموذج اإليراني. 
ولكن ما كادت تجربة حزب العدالة والتنمية 

التركي تظهر حتى انعطف اإلسالميون العرب 
إليها برؤوسهم. وفي جميع هذه النماذج كان 
اإلسالميون العرب في وضعية أقرب ما تكون 
إلى الحكواتي المقلد، الذي يسمع الحكايات 

ثم يعيدها على جمهور ال يعرف أصولها.
الفشل االنتخابي لحزب العدالة والتنمية 
جاء في سياق مرحلة ما بعد الربيع العربي، 

التي منحت اإلسالميين العرب حضورا 
ملحوظا في المشهد السياسي، دفعتهم إلى 

الشعور بالتفوق وامتالك الحشد الجماهيري. 
ورغم أن ما سمي بالربيع العربي أخرج كل 

ما في أحشائه، وأدى إلى ما أدى إليه من 
اقتتال باسم اإلسالم تعود جذوره إلى النزعة 

اإلخوانية، فإن عددا من األحزاب اإلسالمية 
ظلت تنظر إلى التجربة التركية كمالذ أخير 

يشكل عربونا على نجاحها، خصوصا إذا 
تم االقتراب من تلك التجربة وتبني بعض 

أساليبها، مثل إزدواجية الخطاب السياسي، 
ومداهنة المؤسسات العليا في الدولة.

ليس اإلسالميون العرب من كان لديهم 
اهتمام بتجربة العدالة والتنمية فحسب، بل 

إن هذا األخير أبدى اهتماما بترويج نموذجه 
في أوساط اإلسالميين منذ بداية األلفية 
الثالثة، لكن هذا االهتمام زاد بعد الربيع 

العربي، إذ تحول رجب طيب أردوغان إلى ما 

الجماعات اإلسالمية الذي ينتقل  يشبه ”بابا“ 
بين العواصم العربية للتبشير بكلمة الحزب. 

فخالل سنة 2011 زار مصر وتونس وليبيا 
إلعطاء دروس لإلسالميين، بعد أن أدرك أن 

الكفة باتت تميل إليهم، بفعل تحلل التنظيمات 
السياسية القائمة وغياب البدائل. ولم يدرك 
اإلسالميون العرب أن أردوغان ال يفعل ذلك 

حبا في العرب، بقدر ما يفعله نكاية في 
إيران، وبأن هدف العدالة والتنمية تحويلهم 
إلى جوقة في منازلة بين تركيا وإيران على 

الزعامة اإلقليمية، وهو ما جعلني وقتها أكتب 
أن والء اإلسالميين العرب لمصالح تركيا 

مقّدم على والئهم للمصالح العربية.
أحيت األحزاب اإلسالمية العربية 

سياسة التتريك الشهيرة إبان نهاية القرن 
التاسع عشر، عندما انتفض العرب على نشر 
اللسان التركي وفرضه عليهم بقوة السلطان 

العثماني. ولكن السلطان العثماني الجديد 
اجتذب هذه األحزاب إلى حظيرته، هذه المرة 
ليس عبر تتريك اللسان، بل عبر وهم الخالفة 

اإلسالمية. واألكثر من ذلك أنه عرى ورقة 
الدين التي يستعملها هؤالء ذريعة للوصول 
إلى السلطة، عندما اندلعت الخصومة بين 

العدالة والتنمية وحركة فتح الله غولن، التي 
كان اإلسالميون العرب من المبشرين بها، 

قبل أن يقرروا قطع اآلصرة معها واالرتباط 
بالحزب، أي إحداث القطيعة مع النزعة 

التربوية والتشبث بالنزعة السلطوية.

* كاتب مغربي

الدرس التركي ألنصار «التتريك» العربي

بعض األحزاب اإلسالمية ظلت 

تنظر إلى التجربة التركية كمالذ 

أخير يشكل عربونا على نجاحها، 

خصوصا إذا تم تبني بعض 

أساليبها، مثل ازدواجية الخطاب 

السياسي

إدريس الكنبوري

} نقلت وسائل إعالمية ما قالت إنه 
تصريحات لمسؤول كبير في نظام بشار 
األسد يقول فيها إن إيران جلبت مؤخرًا 
سبعة آالف مقاتل إلى سوريا، من أجل 

تشكيل طوق حول العاصمة دمشق 
لحمايتها.

 وتسعى إيران لزيادة هذا العدد ليصل 
إلى عشرة آالف مقاتل، وبطبيعة الحال 

سينضم هؤالء إلى آالف المقاتلين الذين 
سبقوهم والذين جيء بهم من العراق، 

فشكلوا لواء أبي فضل العباس، وبعض 
األفغان والباكستانيين في لواء الفاطميين، 
وهم يشكلون طوقًا أمنيًا حول ما تبقى من 

العاصمة دمشق في قبضة النظام.
النظام السوري، ورغم ادعاءاته 

المتكررة، ال يستطيع إنكار الحقيقة التي 
تقول إنه ال يحكم السيطرة على دمشق 

بالكامل، وإنما ضاقت مساحة العاصمة 
كثيرًا وتحولت إلى مربع أمني تتولى 

عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني اإلشراف 
على الحواجز داخله.

وقد تخلى النظام السوري عن سياسة 
اإلنكار التي كان يتبعها في أوقات سابقة 
عن استعانته بمرتزقة أجانب للقتال إلى 

جانب قواته التي منيت بالكثير من الهزائم 
مؤخرا، وباتت وسائل إعالمه، مؤخرا، 
ال تتردد في ذكر أولئك «المقاومين» كما 

تسميهم.
 وبالتـزامن مع هـذه التحركات 

العسكـرية التي تديرها طهران، تواصل 
فصائل الثوار استعداداتها لخوض المعركة 

الكبرى الفاصلة، والتي يجمع المراقبون 
على أنها ستكون في دمشق، وليس في 

الساحل كما كان يروج في أوقات سابقة، 
خاصة بعد أن تمكنت هذه الفصائل الثائرة، 

مؤخرًا، من السيطرة على محافظة إدلب 
بأكملها، وهي ما زالت قادرة على مقاومة 
جنون حزب الله اللبناني في القلمون، بل 
إنها تمكنت من تكبيده خسائر كبيرة، ما 

جعله، هو اآلخر، يستنجد ببعض المرتزقة 
ليشكلوا ما يمكن تسميته خط دفاع أول له 

في وجه جيش الفتح. 
وكانت بعض الفصائل في الجبهة 
الجنوبية في درعا الخاضعة لسيطرة 

الجيش الحر قد استعرضت قوتها على 
المأل، وقدمت عرضًا عسكريًا لجيش 

متماسك تلقى تدريبا جيدا على أيدي ضباط 
منشقين، وهو ال يبعد بطبيعة الحال عن 

دمشق سوى مئة كيلومتر، تضاف إلى ذلك 
بكل تأكيد الكتائب والفصائل المختلفة في 
غوطة دمشق، والتي ينضوي بعضها تحت 

لواء جيش اإلسالم.
كل هذه التطورات تجري على األرض 

السورية، بينما توقفت عجلة الجهود 
الدبلوماسية تقريبا، ولم تعد ثمة في األفق 

مبادرات من أي نوع لتقديم حل إسعافي 
أو ربما جراحي سريع إلنقاذ ما تبقى من 

سوريا.
 وفيما كانت األنظار تتجه إلى العاصمة 

السعودية الرياض على أمل رؤية دخان 
أبيض يبشر بالبدء جديًا بعمل عسكري 

على غرار ما حدث في اليمن، فإن المنتظر، 
بعد مؤتمر القاهرة الذي عقد مؤخرا والذي 

وصف بالخّلبي، أن تستضيف العاصمة 
السعودية الرياض اجتماعا موسعا 

للمعارضة السورية يبحث مستقبل سوريا 
ما بعد األسد، وهو اإلشعار األول الذي 

أرسلته المملكة العربية السعودية لتؤكد، 
من خالله، أنها تأخذ األمور على محمل 

الجد وهي لن تترك إيران تستفرد بسوريا، 
بعد أن نجحت باالشتراك مع حلفائها في 

تقليم أظافرها في اليمن، وتحطيم طموحها 
التوسعي.

 وإن كان التحالف الدولي الذي تتزعمه 
الواليات المتحدة األميركية قد فشل، حتى 

اآلن، في الحد من خطورة تنظيم الدولة 
اإلسالمية ومنع تمدده، عموديا وأفقيا، 

داخل األراضي السورية، ناهيك عن 
األراضي العراقية، فإنه بات من شبه المؤكد 
أن المستفيد الوحيد من تمّدد هذا التنظيم 

هو نظام دمشق الذي ما زال يبني آماال على 
ما يبدو بأن تمتد إليه يد التحالف ليكون 

شريكا في محاربة تنظيم داعش، ولذلك فإنه 
ال يفوت الفرصة في منح التنظيم تفوقا 

على حساب قوات الثوار، وهو يقدم الغطاء 
الجوي للتنظيم أثناء تمدده، وحتى لو أدى 

ذلك إلى وصوله إلى دمشق.
وبهذا فإن األطراف جميعا قد تلتقي في 
دمشق، حيث ستكون ساحاتها التي شهدت 
أولى المظاهرات ضد حكم األسد على موعد 
مع صدام سيكون، في النهاية، كفيال بإنهاء 
ما بات يعرف عالميًا بالمأساة السورية، أو 

ربما ليزيدها مأساوية وتعقيدا.   

* كاتب سوري

الحسم في دمشق

ثائر الزعزوع

«الشـــغور الرئاســـي يزعزع النظـــام، والحكومة تمـــارس صالحية 

رئيس الجمهورية. والرئيس ســـالم يؤكد ضـــرورة انتخاب رئيس 

لما للشغور من انعكاس على عمل المؤسسات الدستورية».

رمزي جريج
وزير اإلعالم اللبناني

«عندما يســـتقوي لبنانـــي بالخارج علـــى لبناني آخر نخســـر لبنان، 

لذلك لبنان يتخبط في األزمات، علينا عدم االستقواء على بعضنا 

في الداخل، وال أن نقبل بأن يحل أحد مكان الدولة اللبنانية».

جبران باسيل
وزير اخلارجية واملغتربني اللبناني

«التيـــار الوطنـــي الحـــر وحـــزب الله وبعـــض حلفائهمـــا يتحملون 

المســـؤولية أمام هذا التدمير المنهجي للدولة ومؤسساتها، وهو 

ما يفتح الباب على مصراعيه على مصاعب اقتصادية ومالية».

من بيان
كتلة تيار املستقبل النيابية في لبنان

} هناك إصرار لدى ”حزب الله“ على نشر 
البؤس في لبنان. أخيرا أّكد الحزب، الذي 

ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
اإليراني، بلسان نائب األمين العام فيه الشيخ 

نعيم قاسم أّنه وراء الفراغ الرئاسي. قال 
قاسم بصراحة، ليست بعدها صراحة، أّن 

الحزب مصّر على هذا الفراغ في غياب القدرة 
على فرض مرّشح، معّين تابع له، رئيسا 

للجمهورية. من الواضح أّن إيران ترفض 
تكرار تجربة ميشال سليمان الذي أظهر في 

السنوات الست التي كان فيها رئيسا أّنه 
يؤمن بلبنان أّوال، ويرفض أن يكون في خدمة 

المشروع اإليراني.
إضافة إلى ذلك، ليس تعطيل العمل 

الحكومي الذي يلجأ إليه الحزب، ومن خلفه 
إيران، عن طريق فريق معروف، سوى جزء 

من مشروع يندرج في سياق يفترض أن يكون 
واضحا لكّل لبناني. يعرف كّل مواطن في 

البلد أن تعطيل العمل الحكومي الذي يتواله 
النائب المسيحي ميشال عون ليس سوى 

جزء من مشروع تعطيل البلد الذي يقف خلفه 
”حزب الله“، أي إيران.

ال حاجة إلى فتح دفاتر قديمة من بينها 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه قبل 

عشر سنوات. كذلك ال حاجة إلى التذكير 
بحرب صيف العام 2006 التي افتعلها الحزب 

من أجل تغطية تلك الجريمة والجرائم األخرى 
التي تلتها، بدءا بسمير قصير، وصوال إلى 

محمد شطح.
ال حاجة للعودة إلى االعتصام في وسط 

بيروت من أجل استكمال عملية التدمير 
الممنهجة لالقتصاد اللبناني التي باشرتها 

اسرائيل. أصّرت اسرائيل في العام 2006 على 
ضرب البنية التحتية اللبنانية. جاء االعتصام 

في وسط بيروت، الذي استمر أشهرا عّدة، 
كجزء مكمل للعملية اإلسرائيلية. وقد تّوج 

االعتصام بغزوة بيروت والجبل في مايو 2008 
من أجل إخضاع لبنان لقرار طهران ليس إال.

هناك انقالب مستمّر تّوجه نعيم قاسم 
بكشفه أّن الحزب يريد فرض ميشال عون 
رئيسا للجمهورية… وإال سيستمر الفراغ 

الرئاسي ”إلى أجل غير مسمى“.
كانت أحداث مخّيم نهر البارد في شمال 

لبنان حلقة من حلقات االنقالب المستمّر 
الذي يستهدف تعميم البؤس ونشر الفوضى 

والتطّرف. من يتذّكر من أين جاء شاكر 
العبسي الذي كان على رأس ”فتح اإلسالم“؟ 
جاء من سجن سوري وليس من مكان آخر. 

من يتذّكر كالم األمين العام لـ“حزب الله“ 
السيد حسن نصرالله، وقتذاك، عن أن المخّيم 

الذي كان يخرج منه إرهابيون لالعتداء على 
الجيش اللبناني ”خط أحمر“؟

يمكن إيراد عشرات األمثلة عن اإلصرار 
على تعطيل الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية في لبنان، وتفويت كّل الفرص 

التي يمكن أن تعود بالخير على أبنائه 
وطرد العقول منه. ليس منع انتخاب رئيس 

للجمهورية سوى حلقة أساسية في المشروع 
اإليراني الذي يتوّلى تنفيذه ”حزب الله“ على 
األرض، عن سابق تصور وتصميم، مستعينا 

بغطاء من هنا، وآخر من هناك.
ليس أخطر على لبنان من عزله عن العرب 

في هذه المرحلة، ووضع كّل العراقيل من 
أجل تكريس الفراغ الرئاسي. باشرت  حكومة 

”حزب الله“ برئاسة النائب السّني نجيب 
ميقاتي عملية تهجير العرب من لبنان. أدت 

تلك الحكومة الدور المطلوب منها. اآلن هناك 
من يؤدي الجزء اآلخر من هذا الدور المطلوب 

الذي يصّب في تكريس الفراغ الرئاسي، بما 
يرضي القيمين على المشروع اإليراني.

من يغوص في التفاصيل أكثر يتوّقف عند 
حال مطار رفيق الحريري الذي كان مفترضا 

أن يكون من بين أهّم مطارات المنطقة 
والعالم. منذ اغتيال رفيق الحريري، لم يطرأ 

أي تطوير على المطار الذي كان يمكن أن 
يلعب دوره في خلق فرص عمل للبنانيين. منذ 

اغتيال رفيق الحريري، ال هدف من اإلساءة 
إلى المطار، سوى تقديم صورة عن حال 

البؤس التي يعاني منها لبنان وشعبه.
ال حاجة إلى االستشهاد بدور مطار 

إسطنبول ومشروع المطار الجديد للمدينة 
التركية. ال حاجة حّتى إلى السفر إلى عّمان 
من التأّكد من أهمية تطوير المطارات. ففي 

عّمان مطار جديد يعطي فكرة عّما كان يمكن 
أن يكون عليه مطار بيروت.

األكيد أن اللبناني يخجل من نفسه عندما 
يمّر بمطار دبي، ويصاب بالذهول عندما 

يشاهد عملية تطوير مطار أبو ظبي. فمطار 
بيروت، بحاله الراهنة، يعكس رغبة واضحة 
في تحويل لبنان كّله إلى بلد ميؤوس منه ال 

أكثر. المطلوب أن يكون المطار َمرَفقا ال يليق 
بلبنان واللبنانيين. المطلوب تذكيرهم، عبر 

المطار، بأّيام الحرب األهلية وحروب اآلخرين 
على أرض لبنان.

وسط كّل ما نشهده من مآس، ما زال لبنان 
يقاوم. يقاوم اللبنانيون ألّنهم يعرفون أن نشر 

البؤس يستهدف كّل فرد منهم، بغض النظر 
عن طائفته ومذهبه والمنطقة التي ينتمي 

إليها. يعرف اللبنانيون أكثر من غيرهم أن 
بلدهم مستهدف. يعرفون جيدا أن لبنان 

بعاصمته بيروت، كان يمكن أن يكون في ظل 
الظروف التي تمّر بها المنطقة، أهّم بكثير من 
إمارة موناكو التي ليس لديها ما تقدمه سوى 

موقعها المميز واألمان والخدمات.
لبنان مستهدف ألغراض ال عالقة لها 

باللبنانيين ومستقبل أبنائهم. هناك إصرار 
على إضاعة الفرص عليه، رغم الثروة البشرية 

التي يمتلكها. هناك مشروع واضح هدفه 
تدمير الوطن الصغير كي تسهل عملية وضع 

اليد عليه. هل من تفسير آخر لذلك اإلصرار 
على الفراغ الرئاسي، وعلى التوّرط في الحرب 
السورية وفي عزل لبنان عن العرب، خصوصا 
عن أهل الخليج، وفي تحويل مطاره إلى مطار 

ال يليق حّتى بقرية أوروبية؟
للعلم فقط، هناك مشروع مطروح لتوسيع 

مطار هيثرو في لندن. في أساس هذا 
المشروع بناء مدّرج ثالث للمطار. معارضو 

المشروع يتذرعون باألضرار المرتبطة بالبيئة 
وبحّل آخر قد يكون عمليا أكثر، يقوم على 
توسيع مطار لندني آخر هو غاتويك. من 

بين األرقام التي يقدمها الداعون إلى بناء 
المدرج الثالث في مطار هيثرو أن ذلك سيوّفر 

مئة وعشرين ألف فرصة عمل جديدة، كما 
سيدر سنويا مئة مليار جنيه إسترليني على 

االقتصاد البريطاني… في أقّل تقدير.
أين لبنان مما يدور في العالم؟ أليس لدى 
إيران ما تقّدمه للبنانيين سوى االستثمار في 

إثارة الغرائز المذهبية، ومزيد من التخّلف 
واإلصرار على إضاعة كل الفرص التي تبرز 
أمام اللبنانيين… من أجل أن تغرق أكثر في 

وهم الدور اإلقليمي؟

* إعالمي لبناني

لبنان والفراغ الرئاسي… ونشر البؤس

ليس منع انتخاب رئيس 

للجمهورية سوى حلقة أساسية 

في املشروع اإليراني الذي يتولى 

تنفيذه «حزب الله» على األرض، 

عن سابق تصور وتصميم

خخخيراهللا خيراهللا
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} يتردُد في القاهرة أن سوريا متّثل تاريخيا 
خّط دفاع مّتصل باألمن اإلستراتيجي 

املصري، وأن ملصَر عالقات تاريخية مع 
سوريا منذ ما قبل محمد علي باشا إلى ما 
بعد جمال عبدالناصر، وأن جتربة الوحدة 

بني مصر وسوريا هي دليل آخر على األهمية 
التي ما برحت القاهرة تعّولها على العامل 

السوري.
بيد أن ما هو نظريٌّ ُيتخم السطور 
وتضجُّ به األبواق، يصطدُم بواقع جيو 
إستراتيجي يعّبر عن مزاجْني مختلفني، 

وُيفرُج عن خطْني بيانيني لم يلتقيا منذ أن 
سكتت اجلبهة املصرية قبل السورية في 

حرب عام 1973.
وعلى الرغم من استناد النظام السياسي 

العربي، في مرحلة سابقة، على املثلث 
السعودي - املصري - السوري على تباين 

أضالعه، فإن القاهرة (في عهدي أنور 
السادات وحسني مبارك) ودمشق (في 

عهدي األسد األب واالبن) لعبتا وفق معايير 
ومسلمات وقواعد متناقضة ومتباعدة.
وإذا ما كان صداُم البلدين مرنا ال 

يقارن بصداِم دمشق وبغداد في عهد صدام 
حسني، أو صدام دمشق ومنظمة التحرير 

الفلسطينية في لبنان، فذلك سببه جغرافّي 
لصيق بتباعد الطرفني امليداني، وسببه اآلخر 
تلك االنعزالية املصرية التي تبنتها القاهرة، 
وساهم بها العرب، منذ كامب دايفيد، والتي 

أتاحت لسوريا، وغيرها، اللعب املريح في 
املالعب املتاحة.

لم تعْد سوريا مجاال يرتبُط باألمن 
االستراتيجي ملصر، والقول بغير ذلك مزاعم 

ُتشبُع فصاحًة مملة تنتمي إلى عصر بائد. 
مارست دمشق سياساتها بعيدا عن أذواق 

القاهرة. سطت دمشق على قرار بيروت، 
ولم تأبه لصرخة السادات الشهيرة ”ارفعوا 

أيديكم عن لبنان“.
 لم تشعر مصر أن أمنها مهدد حني 

اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982 وأطلت 
قوات آرييل شارون على دمشق، ولم تقلق 

على ذلك األمن حني وقفت سوريا مع طهران 
في حربها ضد بغداد (1988-1980).

وبغّض النظر عن تبريرات القوميني 
العرب واملناضلني األبديني من أجل الوحدة 

العربية، فقد أثبت فشل الوحدة بني مصر 
وسوريا (1958 – 1961) هراء خلط الزيت 

باملاء، وأن البلدين ميّثالن شعبني وثقافتني 
وتاريخني ومزاجني وأسلوبي عيش وتفكير 

يحمالن في أحشائهما مواطن تناقض ال 
تتيُح تكامال وال اندماجا.

وما كان بني مصر وسوريا أيام محمد 
علي باشا ّمت بالسيف والتسّلط، الذي زال 

بزوال عوامل القوة. 
وما كان بينهما أيام جمال عبدالناصر 

ّمت من خالل غرائز العاطفة واحلماسة، التي 
سرعان ما أطاحت بها ديناميات العقل.

فهَم جمال عبدالناصر حقيقَة هذه املعادلة 

منذ االنفصال، وتبنى أنور السادات وحسني 
مبارك، من بعده، ذلك االستنتاج. أضحت 
عالقات البلدين عرضًة للمدِّ واجلزر، فال 
يتأثُر األمن اإلستراتيجي ملصر بخيارات 

دمشق، وال يرتبك مزاج النظام السوري مبا 
حتمله خيارات القاهرة، بل إن دمشق، ما قبل 

اندالع األزمة عام 2011، صارت متتلك داخل 
مصر، باسم املمانعة والصمود والتصدي 

وباقي اجلوقة األبجدية، شخصيـات 
وتيـارات وأحزابا حتابي نظام بشار األسد 

وتناصره، وهو تطّور لم حتظ به القاهرة 
داخل سوريا.

على أرضية هذه املفارقة تطلُّ القاهرة 
هذه األيام على األزمة السورية محاولة 

اإلدالء بدلوها في ملف شديد اخلصوصية 
والتعقيد.

 وإذا كان من واجب دولة محورية كبرى 
كمصر أن يكون لها دوٌر أساسي، لطاملا كان 

منتظرا، في شؤون املنطقة العربية، إال أن 
للمراقب أن يتساءل عما متتلكه مصر من 

نفوذ داخل سوريا تستعني به في مسعاها، 
ليس فقط في قلب البركان احلالي، بل في ما 

قبل ذلك أيضا.
تقترُب القاهرة من األزمة السورية وفق 
روحية تنشُد الغموض الدائم. تلعُب مصر 
على رقعة يلعُب عليها اخلصوم واحللفاء، 

فتروح برمادية عجيبة مضّجرة تروم اجتياز 
حقول األلغام دون أن تصطدم بخصم أو 

حترج صديقا.
 تترجُل القاهرة داخل الوحل السوري 

دون مشروع واضح حازم يحمل أجندة 
مصالح جلية. فإذا ما كان للثالثي السعودي 

القطري التركي مشروع، وإليران وروسيا 
مشروع، وللفصائل املعارضة على تنوعها 

مشروع، فماذا متلك القاهرة حتى يكون لها 
مشروع؟

وحتى إذا ما أهملنا ما تردَد عن تواصل 
(أمني ودبلوماسي) ما بني القاهرة ودمشق، 

وعن تردد مقربني من نظام دمشق على 
العاصمة املصرية، فإن أدوات املقاربة 

املصرية (ال سيما في مسألة هويات اجلهات 
املعارضة املتجاهلة لهويات أخرى يتعامل 
معها العالم)، تكشُف ارتباكا في اإلمساك 

بامللف أو محاولة الولوج داخله، كما أن لعب 
دور الواعظ الوسيط ال تأثير له في ساحة 
يخترقها النفوذ اإلقليمي الدولي، مبعناه 

املالي واللوجيستي والتسليحي، إال إذا كانت 
مصر تلعب دورا مكّمال جلهات متلك هذا 

النفوذ داخل سوريا.
مصر صديقة السعودية وحليفتها في 

احلملة اليمنية. وإذا ما كان موقف الرياض 
واضحا في السعي إلخراج األسد، على ما 

كرره وزير خارجية السعودية عادل اجلبير 
في القاهرة نفسها، فهل يذهب السعي 

املصري هذا املذهب؟
 ومصر صديقة لروسيا، على ما برح 

اللسان الرسمي يؤكد، وعلى ما ُتفرُج عنه 

زيارات زعيمْي البلدين املتبادلة، وما ُأبرم من 
اتفاقات بينهما، فهل تذهب القاهرة مذهب 

موسكو في الدفاع عن األسد؟ 
وإذا ما كانت القاهرة متلُك مقاربة 
ثالثة، فما هي أدوات تلك املقاربة في 

الداخل السوري، وهل تأخذ في احلسبان 
خرائط الصراع وفصائله وتياراته، وهل من 

ارتباط ما، متوفر أو كامن أو مستشرف، 
بني مداوالت القاهرة ومزاج املتصارعني في 

امليدان؟

على أن ارتباك املوقف املصري ووهن 
دينامياته يتأسسان على رأي ُنخب تريده 

نقيضا ملوقف مصر إزاء األزمة السورية في 
ظل رئاسة محمد مرسي وسطوة اإلخوان 

املسلمني. 
يعّبر اإلعالم املصري عن نظرة تبسيطية، 

تكاُد تكون استشراقية لألزمة في سوريا، 
مبا يتناسب مع ضوابط اللعبة الداخلية 

املصرية. وفي ما تخّطه األقالم وتصدُح به 
احلناجر ما ينافي املعرفة التي ُيفترُض أن 

يتمتَع بها بلد يزعم تاريخا عتيقا مشتركا مع 
سوريا، ذلك أن لّب ما يقال ينضُح بارجتال 

وتسّرع وانفعالية، وكثير من الشعبوية، وهو 
ما ال يليُق بإستراتيجيات تردُد أن سوريا 

جزٌء من األمن القومي املصري.
قد تعتُب املعارضة السورية على ما 

تعتبره موقفا مصريا غامضا، يكاد يكون، 
لنظام دمشق، متواطئا بشكل  في ”تفهمه“ 
من األشكال مع سلوك األسد. وقد يؤاخُذ 

على هذه املعارضة، أيضا، أنها تقيُس موقف 
القاهرة وفق معايير سورية معارضة، ال 

تأخذ في االعتبار هواجس مصر ومصاحلها.
 لكن املفارقَة التاريخية أن املصريني 

قاموا بثورة أطاحت بنظام مبارك الذي ال 
يقارن سلوك نظامه مبا اقترفه نظام دمشق 
في عهد الرئيس األب، وما يقترف حاليا في 

عهد الرئيس االبن، ومع ذلك فإن الرأي العام 
املتناسل من حراكْي ”25 يناير“ و”30 يونيو“ 

في مصر يقُف موقفا ملتبسا بشأن الثورة 
في سوريا.

ولئن ارتكز املوقُف املصري على رفض 
لإلسالم السياسي واجلماعات ”اجلهادية“ 
مبسمياتها املختلفة، فإن موقف أبو ظبي، 
حليفة القاهرة، يستنُد على هذه املسلمات 

أيضا، لكن ما تعّبر عنه حيال املأساة 
السورية واضح في إدانته للنظام ورفض 
التعامل معه، على ما كرر وزير اخلارجية 

اإلماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في موسكو 
مؤخرًا من أن ما يفعله نظام دمشق ”جعل من 

املستحيل التعاون معه“ (هل يجب تكرار أن 
هذا الكالم قيل في موسكو؟).

تتفُق القاهرة والرياض (حسب املؤمتر 
الصحفي املشترك لوزيري خارجية البلدين 

في القاهرة) على أن احللَّ في سوريا جتاوَز 
مصير األسد، وأن مدخل ذلك احلّل هو 

رحيله. لكن العاصمة املصرية تستضيُف 
مؤمترا ملعارضة سورية ال تشبه تلك التي 

سيستضيفها مؤمتر آخر في الرياض.
 في مضمون املؤمترين ما ينذُر مبخارج 

مختلفة وقد تكون مضادة، أهمها القبول 
أو عدم القبول ببقاء األسد. وفي شكل 

املؤمترين ما قد يسوق إلى تكامل ما بني 
سعي السعودية وجهد مصر، وهذا تنجيم ال 

يستقيم مع السياسة.
من الصعب استشراف مآالت الورشة 
املصرية في امللف السوري، ذلك أن ما قد 

يصدُر من الرياض أو من أٍي من العواصم 
اإلقليمية والدولية املعنية مباشرة باألزمة 

السورية ميكن توّقعه واملغامرة في 
استشرافه، في ما أن ما يجول في ذهن 
القاهرة في الشأن السوري عصّي على 

القراءة، مبا ال يّتسقُّ مع أبجديات السياسة 
اخلارجية لدولة بحجم مصر التاريخي 

واجليوسياسي.
 وإذا ما كانت الهموُم الداخلية املصرية 
تكّبل اليد املصرية في إطالق ديناميات فعل 

قوية في اخلارج، مبا في ذلك في سوريا، 
فرمبا حرّي أن تقتنع القاهرة بأن إزالة العبث 

اإلرهابي في املنطقة، وفي سوريا، والذي 
يطّل على الداخل املصري، تستوجب إزالة 

أسباب العّلة التي استدرجت ذلك.
رمبا من حّق القاهرة أن تسعى وجتهَد 

إلقامة نظام في سوريا ما بعد األسد ال يعّطُل 
مصاحلها أو يناقُض نظامها. في ذلك ما 

، ورمبا في اقتناع القاهرة جديا  هو منطقيٌّ
مبقاربة حلول تنهي حكم األسد، ما ميكن 

أن يجعَل من هّمتها مترينا ناجعا يلفت 
السوريني معارضة ومؤيدين للنظام، ويلفت 

الالعبني اإلقليمني الدوليني.
 قد ال متلُك مصر نفوذا مباشرا في 

امليدان السوري، لكنها متلك أنها لم تكن، 
بحكم ظروفها رمبا، شريكا في مطحنة الدم 

والنار في هذا البلد. وهذا ما قد يجعلها، 
يوما ما، طرفا مقبوال يحظى بإجماع ال 

يحظى به اآلخرون.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

سوريا: محاولة لفهم موقف مصر

«الموقف المصري من األزمة الســـورية يتأســـس على دعم شعب 

شـــقيق ورعاية طموحاته للتغيير وبناء دولة ديمقراطية تساوي 

في الحقوق والواجبات بين كل السوريين أيا كانت انتماءاتهم».

سامح شكري
وزير اخلارجية املصري
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للوضع الحالي فإن هذا لم يتم القيام به بشكل كاف».
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حري أن تقتنع القاهرة بأن إزالة 

العبث اإلرهابي في املنطقة، وفي 

سوريا، والذي يطل على الداخل 

املصري، تستوجب إزالة أسباب 

العلة التي استدرجت ذلك

} لم يجد رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، ما كان يصبو إليه في مؤمتر 

باريس الذي انعقد في الثاني من يونيو 
اجلاري مبشاركة أكثر من أربعة وعشرين 

وزيرا ومنظمة دولية، ولم يحصل على الدعم 
العسكري املفتوح الذي راهنت عليه قوى 

عديدة تشارك في األحداث األمنية والعسكرية 
ملواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية، وعلى رأس 

هذه القوى ميليشيات ”احلشد الشعبي“ 
الساعية بقوة من أجل بسط هيمنتها 

والتفوق التسليحي على كافة أنواع القوى 
العسكرية األخرى التي تقاتل معها أو ضدها 

على األرض.
نعم، عاد حيدر العبادي إلى بغداد وهو 
محدد مبطالب وشروط دولية تفرض عليه 
االلتزام بها، قبل أن يقّدم املجتمع الدولي 

جنوده وأمواله للدفاع عن إدارة عراقية لم 
تستطع، ورغم تواتر املالحظات اإلقليمية 

والدولية لها، أن حتقق التوازنات السياسية 
واالجتماعية بني مختلف مكونات الشعب 

العراقي. 
لقد طلب من العبادي، وبوضوح، أن 
”تلتزم السلطات العراقية بتعزيز سيادة 

القانون واحترام حقوق اإلنسان للجميع، 
وانتهاج سياسة شاملة للجميع، والتحقق 

من التمثيل العادل جلميع فئات املجتمع 
العراقي في املؤسسات االحتادية، وأن يحظى 
جميع املواطنني باملعاملة املتساوية من دون 

متييز“.
وقد ُأمهل حيدر العبادي مدة ثالثة 

أشهر لتنفيذ هذه الشروط، ليتمكن املجتمع 
الدولي، من بعدها، من التعامل مع حكومة 

عراقية ميكن أن تخطط وتنفذ مبساعدته 
آليات التعامل مع ملفات العراق، ليس فقط 
مع موضوع متدد تنظيم الدولة اإلسالمية، 

بل مع كل املعطيات السياسية واألمنية 
واالقتصادية القائمة هناك نتيجة تدخالت 

إقليمية عديدة، أشيَر فيها إلى إيران بوضوح 

كبير خالل هذا املؤمتر.
بتقدير الكثير من املراقبني، فإن الدول 

الكبرى في مؤمتر باريس، إضافة إلى رئيس 
وزراء العراق، يعلمون جميعا، أن األخير 

ال يستطيع تنفيذ شروط مؤمتر باريس 
بسبب النفوذ اإليراني املتحكم في العملية 

السياسية واألمنية العراقية.
 ومبا أن األيام متضي، وأن هناك 

معارك كبرى جتري في العراق بني تنظيم 
الدولة اإلسالمية والقوى األخرى الرافضة 

لسياسات احلكومة العراقية من جهة، وبني 
ميليشيات احلشد الشعبي وقطعات من 

اجليش العراقي من جهة أخرى، وحلاجة 
إيران إلى متكني قواتها أو القوات املوالية 

لها من أكبر مساحة ممكنة من املثلث السني 
في العراق قبل أن يقرر املجتمع الدولي 

التدخل فعليا في العراق، فقد مت الضغط 
على حيدر العبادي ملمارسة ذات الدور 

الذي اعتمده في مؤمتر باريس خالل لقائه 
الرئيس األميركي باراك أوباما خالل قمة 

الدول السبع الكبرى التي عقدت مؤخرا في 
أملانيا؛ وهو ذلك الدور املتمثل في طلب الدعم 
العسكري من اجلو، وزيادة جرعات التسليح 

وكمياتها.
حصل اللقاء بني أوباما والعبادي 

وطلب رئيس وزراء العراق ما جاء من أجل 
أن يطلبه، فكان رد أوباما بضرورة وجود 
برنامج سياسي حلكومته يجمع الشيعة 
والسنة واألكراد، وطالبه، بقوة، بضرورة 

استقطاب العشائر السنية بطريقة أكثر 
سرعة مبا يساهم في دحر تنظيم ”داعش“، 

وشدد على العبادي أن يصل مع مجلس 
النواب العراقي إلى قانون وطني حلل 

املشاكل األمنية في األنبار مثال، وتسليم 
األمن لسكان تلك املناطق، لقد قال أوباما 

بشكل صريح ”إن البرنامج السياسي بأهمية 
مشابهة لألهمية العسكرية“.

وعندما حاول العبادي تقدمي موضوع 

التسليح على أي موضوع آخر حملاربة 
تنظيم الدولة، قال له الرئيس أوباما ”ليست 

لدينا إستراتيجية ملواجهة تنظيم الدولة، 
وشروطنا هي شروط مؤمتر باريس“، واألهم 
تأكيد الرئيس األميركي على ضرورة ”تسريع 

إعداد القوات العراقية بشكل جيد“، القوات 
العراقية وليس ”احلشد الشعبي“!

إن التحالف الوطني (الشيعي) ميارس كل 
أنواع الضغط على رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي من أجل رفض الشروط التي 
أمليت عليه في باريس وبرلني، واالعتماد، 

بشكل علني ورسمي، على روسيا وإيران في 
هذه احلرب، بعد إبرام معاهدات دفاع مشترك 

أو تعاون أمني وإستراتيجي معهما، مؤكدا 
قدرة األحزاب والقوى الشيعية في البرملان 

العراقي (األغلبية) على مترير مثل هذه 
املعاهدات بالسرعة الالزمة نتيجة الظروف 

التي مير بها العراق حاليا.
في مقابل هذا التحرك املدعوم من إيران 

بوضوح، فإن واشنطن تضع قرار تسليح 
السّنة العرب على الطاولة بشكل مباشر، 

وتالحظ، بدقة، حتركات املصالح اإليرانية 
على األرض العراقية سواء ما تعلق منها 

مبيليشيات ”احلشد الشعبي“، أم حركة 
القادة واملستشارين اإليرانيني العسكريني 

هناك.
وقد يكون من شبه املؤكد اآلن أن املباشرة 
بتسليح العشائر العربية في محافظة األنبار 
باتت قاب قوسني أو أدنى زمنيا من التحقق، 

خصوصا وأن تنظيم الدولة اإلسالمية 
بات األقرب لتحقيق أهدافه العسكرية، بعد 
أن انضمت إلى قواته أعداد من أبناء هذه 
العشائر بسبب سياسة احلكومة العراقية 

جتاه أهاليهم النازحني هربا من جحيم 
املعارك، ومنعها لهم من دخول العاصمة 

العراقية بغداد.

* أكادميي وإعالمي عراقي

العراق ما بعد قمة باريس

التحالف الشيعي يمارس كل أنواع 

الضغط على حيدر العبادي من 

أجل رفض الشروط التي أمليت 

عليه في باريس وبرلني، واالعتماد، 

بشكل علني ورسمي، على روسيا 

وإيران في الحرب على داعش

فارس الخطاب

محمد قواص



أصدر الشـــيخ خليفـــة بن زايد  } أبوظبــي – 
آل نهيـــان رئيس دولة اإلمـــارات وحاكم إمارة 
أبوظبي قانونا ينظم الشـــفافية ويحسنها في 

القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
ويلزم القانون الجديد الوسطاء والمطورين 
في القطـــاع العقاري بالحصول على تراخيص 
لمزاولـــة نشـــاطهم، ويدخـــل قواعـــد لحماية 
حقـــوق المشـــترين للمشـــروعات التـــي تباع 

علـــى المخطـــط، أي قبل تنفيذهـــا. وذكر بيان 
نشـــرته وكالة أنباء اإلمارات أن الشيخ خليفة 
قال إن أبوظبي ســـتدخل قواعد تحكم الدعاية 
والتســـويق في قطـــاع العقـــارات إضافة إلى 

النظر في شكاوى العمالء والعمل على حلها.
وتشـــير تقديرات شـــركة كالتونز العقارية 
فـــي أبريل الماضـــي إلى أن أســـعار العقارات 
الســـكنية فـــي أســـواق العاصمـــة اإلماراتية 
ارتفعـــت نحو 24 في المئة خالل عام 2014 بعد 
زيادة بلغت نســـبتها نحـــو 31 بالمئة في عام 
2013. وتوقعت الشركة أن يؤدي تراجع أسعار 
النفط العالمية على األرجح على تهدئة ســـوق 

العقارات خالل العام الحالي.
وينص القانون على ”إعداد سجل للتطوير 
العقـــاري لحفظ كافة المعلومات المتعلقة بأية 

بيانات أو وثائق تتعلق بمشـــروعات التطوير 
العقـــاري“ لكنه لـــم يذكر متى تدخـــل القواعد 

الجديدة حيز التنفيذ.
وبحســـب القانون الجديد ال يجوز للمطور 
اإلعالن في وسائل اإلعالم المحلية أو األجنبية 
أو المشاركة في المعارض المحلية أو األجنبية 
للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في 
مشـــاريع التطوير العقـــاري، إال بعد الحصول 
علـــى تصريح مكتـــوب من الدائـــرة الحكومية 

المختصة.
ويقـــول نـــص القانـــون إنه ”يتعيـــن على 
المطور الـــذي يرغب في بيع وحـــدات عقارية 
على المخطط لمشـــروع تطويـــر عقاري تقديم 
طلب إلى الدائرة مشفوعا بالمستندات المؤيدة 
التـــي تحددها الدائـــرة لفتح حســـاب ضمان 
المشـــروع تودع فيه كافة المبالغ المدفوعة من 

قبل مشتري الوحدات العقارية.“
وال يجوز أيضا للوســـيط أن يمثل أكثر من 

طرف في نفس المعاملة الواحدة. 

ســــيزيد  القانــــون  أن  مراقبــــون  ويقــــول 
مــــن اســــتقرار القطــــاع العقــــاري ويقلل من 
يعــــزز  ذلــــك  وأن  والتذبذبــــات  المضاربــــات 

االستقرار االقتصادي في جميع المجاالت.
ونــــص القانون علــــى اختصاصات دائرة 
الشــــؤون البلدية بشــــكل مفصل فيما يتعلق 
بكافة المســــائل المرتبطة بالقطــــاع العقاري 
أبرزها إعداد ســــجل للتطوير العقاري لحفظ 
كافــــة المعلومــــات المتعلقة بأيــــة بيانات أو 

وثائق تتعلق بمشروعات التطوير العقاري.
كما نص أيضا على اســــتحداث "حســــاب 
ضمان المشــــروع" وهو حساب مصرفي يقوم 
المطور بفتحه لكل مشروع عقاري بعد موافقة 
الدائــــرة وتودع فيــــه كافة المبالــــغ المدفوعة 
من قبل مشــــتري الوحــــدات العقاريــــة وذلك 
لضمان حقوق المشترين في حال البيع عـلى 

المخطط.
كما نظم القانون بشكل مفصل األشخاص 
المرخص لهم مثل المطور والوسيط وموظف 
الوسيط والبائع في المزاد والمقيم والمساح 

وبين حقوقهم والتزاماتهم.
وعالج القانون مسألة البيع على المخطط 
وذلك من خالل اســــتحداث ســــجل اطلق عليه 
اسم "السجل العقاري األولي" تسجل فيه كافة 
التصرفات التي تــــرد على الوحدات العقارية 

المباعة على المخطط، أي قبل التنفيذ.
ويهدف ذلك إلى تغطية كافة المسائل التي لم 
تكــــن معالجة في الســــابق كحالة اإلخالل في 
تنفيذ عقد البيع على المخطط وحالة الفشــــل 
في إنجاز المشروع من قبل المطور وجميعها 
أحكام تهــــدف إلى حماية حقــــوق المطورين 

والمشترين للوحدات العقارية.
وتطــــرق القانون أيضا إلــــى تنظيم موضوع 
اتحــــاد المالك الــــذي يتكون مــــن كافة مالكي 
الوحــــدات العقاريــــة ومن خالله تكــــون كافة 
حقوق والتزامات مالكــــي الوحدات العقارية 
واضحة بالنظر إلى نســــبة مساهمة كل منهم 
إضافة إلى العديد من المسائل والموضوعات 
التــــي عالجها القانــــون وتهدف إلــــى حماية 

حقوق المتعاملين في القطاع العقاري.
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2527اقتصاد
مليار دوالر الســـقف الجديـــد لبرنامج البنك االســـالمي للتنمية 

إلصدارات الســـندات االســـالمية، بعد أن رفعه مـــن 10 مليارات 

لتوسيع عملياته للتمويل في الدول االعضاء.

تريليون دوالر حجم قطاع املقاوالت في العالم العربي، بحسب 

تصريحـــات لرئيس اللجنة الوطنيـــة للمقاولني بمجلس الغرف 

السعودية، فهد بن محمد الحمادي.

الحكومة المصرية تتجاهل تنمية االستثمار في الصعيد
[ المناطق الصناعية تعاني من ضعف البنية التحتية [ دعوات إلقامة معارض ترويجية لعرض فرص االستثمار في الصعيد

محمد حماد

} انتقد رؤساء جمعيات المستثمرين الموازنة 
الجديـــدة التـــي رصدتها الحكومـــة المصرية 
لتنمية االســـتثمار في مناطـــق الصعيد والتي 
بلغت نحـــو 26 مليون دوالر فقـــط، ووصفوها 

بأنها هزيلة.
وقـــال محمد جنيـــدي نقيب المســـتثمرين 
الصناعييـــن لـ“العـــرب“ إن المبلـــغ الـــذي تم 
رصده ضعيف وال يســـاهم في تطوير المناطق 
الصناعيـــة بالصعيـــد، ولكـــن سيســـاهم في 
مساندتها فقط الستكمال أعمال البنية التحتية 

والمرافق لبعض المناطق الصناعية.
وأوضح أن المبلغ لن يستخدم في مساعدة 
المصانـــع المتعثرة في الصعيـــد، إذ أن الحل 
المقترح حالًيا لتلك المصانع هو إنشاء شركة 

لرأس المال المخاطر.
وكان أشـــرف ســـالمان وزير االستثمار قد 
أقترح في تصريحات سابقة تأسيس صناديق 
استثمار لرأس المال المخاطر إلنقاذ المصانع 

المتعثرة بالصعيد.
وانتهـــت وزارة الصناعة والتجارة بمصر 
مـــن إعـــداد تصـــور شـــامل لتطوير عـــدد من 
المناطـــق الصناعيـــة بالصعيـــد منهـــا ميناء 
سفاجا التعديني ليصبح ميناء صناعي يصدر 
من خاللـــه المنتجات التي يتـــم تصنيعها في 

صعيد مصر.
وأكد علي حمزة نقيب مســـتثمري أسيوط 
أن 5 محافظات هي المنيا وأسيوط  لـ“العرب“ 
وأســـوان وسوهاج وبني سويف استفادت من 
21 مليـــون دوالر، أمـــا المبلـــغ المتبقي والذي 
يصـــل لنحـــو 5 مالييـــن دوالر، فتـــم توجيهه 
كاحتياطي وســـيوجه إلى أي منطقة صناعية 
في الصعيد، تثبت الدراسات احتياجها لكامل 

المبلغ أو جزء منه.
وأضاف أن المناطق الصناعية في الصعيد 

تعاني من ضعف البنية التحتية، فيما حصلت 
أسيوط على نحو 5.8 مليون دوالر وسيستخدم 

في تحسين كفاءة الكهرباء وشبكات الغاز.
أضـــاف أن أهم المشـــكالت التـــي تواجه 
المناطـــق الصناعية في الصعيـــد، هي نقص 
التمويـــل وعـــدم مرونـــة البنوك فـــي التعامل 
مع المســـتثمرين، فضـــًال عن عدم التســـويق 
والترويج لالســـتثمار فـــي الصعيد من جانب 

الحكومة.
وطالب الحكومـــة، بضرورة إقامة معارض 
ترويجيـــة بمعرض القاهـــرة الدولي، من أجل 
عـــرض الفـــرص االســـتثمارية المتاحـــة فـــي 
الصعيـــد، ولبيان أن هنـــاك اهتماًما من جانب 

للحكومة لالستثمار في الصعيد.

قـــال ســـطوحي مصطفـــى رئيـــس جمعية 
مستثمري أســـوان لـ العرب إن المبلغ الذي تم 
رصده ال يساهم في التطوير لكنه إجراء عاجل 
وهو ما شـــهدته محافظة أسوان حيث حصلت 
على نحو 3.9 مليون دوالر لرفع كفاءة الكهرباء 

والمياه والغاز الطبيعي.
ورفعـــت وزارة الصناعة والتجـــارة حافز 
التصديـــر لمناطـــق الصعيد بنحـــو 50 بالمئة 
حيـــث تصـــل الحوافـــز إلـــى نحـــو 10بالمئة 
بالنســـبة للمناطق الصناعيـــة ونحو 7 بالمئة 

لصادرات المناطق الحرة بالصعيد.
وأضاف أن تطوير المناطق الصناعية في 
الصعيد يحتاج مئات الماليين من الدوالرات، 
كمـــا أن النهـــوض بالمناطـــق الصناعيـــة في 
أســـوان، يواجـــه عقبـــات ممثلة فـــي صعوبة 
توصيـــل المرافـــق بســـبب الطبيعـــة الجبلية 

لألراضي، والتي تعد طاردة لالستثمار.
جاذبـــة  أســـوان  محافظـــة  أن  أوضـــح 
لالســـتثمارات لقربهـــا مـــن الســـودان، لكـــن 
الحكومـــة تتجاهلهـــا، حيـــث ينبغـــي عليهـــا 

الترويج لالستثمار في الداخل والخارج.

مـــع  تتعامـــل  البنـــوك  أن   إلـــى  وأشـــار 
مستثمري الصعيد بشكل ”غير مقبول“ يختلف 
عن التعامل مع مستثمري القاهرة وغيرها من 

المحافظات.
وأضـــاف أن هنـــاك 11 مصنًعـــا مغلًقا في 
أســـوان من إجمالي 56 مصنًعـــا، غالبيتهم في 
مجـــال الصناعات الغذائية، حيث كانت تعتمد 
على الســـياحة بشكل رئيســـي، ومن ثم تسبب 
توقف الســـياحة الوافدة إلى أســـوان، نتيجة 
الظروف التي مرت بها مصر خالل الســـنوات 

األخيرة، في إغالق تلك المصانع.
ووافق البنك الدولي على قرض حسن بقيمة 
300 مليون دوالر لتمويل المشروعات الصغيرة 
ومتناهيـــة الصغر لتوفير فرص العمل وتنمية 

المناطق النائية ومناطق الصعيد.
وأوضح محمود الشندويلي رئيس جمعية 
مســـتثمري ســـوهاج لـ العرب، أن المبلغ الذي 
رصدتـــه الحكومة هزيـــل جدًا، وبلـــغ نصيب 

سوهاج من هذا المبلغ نحو 3.3 مليون دوالر.
أضاف أن المشكالت التي تواجه المناطق 
الصناعيـــة عديـــدة، ولكـــن الحكومـــة ال تنظر 
إليهـــا، وبالتالـــي توقفنا عن الحديـــث عنها، 
مطالًبـــا الحكومـــة بتوفير الدعم والمســـاندة 
للمناطـــق الصناعية في الصعيد باســـتمرار، 

وليس بالمسكنات من وقت إلى أخر.
قـــال عـــالء الدين مرســـي رئيـــس جمعية 
مستثمري المنيا لـ العرب إن نصيب المنيا من 
هذا المبلغ 4.5 مليون دوالر، وسيســـتخدم في 
إنشاء شـــبكة غاز طبيعي ورفع كفاءة شبكات 

الكهرباء في المناطق الصناعية بالمحافظة.
وأكد أن الدولة تتجاهل الترويج لالستثمار 
في الصعيد، وهي العقبة األساسية التي تقف 
فـــي طريـــق االســـتثمار بالصعيـــد، فضًال عن 
ضرورة وجود كيان موحد يخدم المشـــروعات 

الصغيرة والمتوسطة في الصعيد.
أضاف أن هناك 40 مصنًعا مغلًقا في المنيا 
خـــالل الفترة الراهنة، من إجمالي 240 مصنًعا 
موجودة بالمحافظة. وأشـــار محسن الجبالي 
رئيس جمعية مستثمري بني سويف لـ العرب 
إن محافظة بني سويف من المحفظات التي تم 

تجاهلها خالل الفترات الماضية.
وعلـــى لجانب الرســـمي أكـــد منير فخري 
عبدالنـــور لـ العـــرب إن الحكومة تضع تطوير 

مناطق الصعيد في مقدمة أولوياتها.
وأشـــار إلى أنه تـــم توقيع اتفـــاق تعاون 
مع شـــركة دا بولنيا اإليطالية المســـئولة عن 

إعداد المخطط العام لمشـــروع المثلث الذهبي 
بالصعيد والذي ســـيربط البحر األحمر بالنيل 
من خـــالل ثالثة محافظات هى ســـوهاج وقنا 
والبحر األحمر، مما ســـيعزز مـــن التنمية في 
هذه المناطـــق إلى جانب خدمة باقي المناطق 

الصناعية في صعيد مصر.

موازنات هزيلة لتطوير مناطق الصعيد رغم حاجتها الماسة للتنمية

جزيرة الريم في أبوظبي في قلب التطوير العقاري

اتســــــعت حالة االســــــتياء بني السكان ورجال األعمال واملســــــتثمرين في مناطق الصعيد 
في مصر، بســــــبب ما وصفوه بتجاهل احلكومة ملطالبهم ورصد موازنات ضعيفة لتنمية 

االستثمار في محافظات الصعيد.

خطــــــت إمارة أبوظبي خطوة كبيرة لزيادة تنظيم القطاع العقاري وحتســــــني الشــــــفافية، 
تتضمــــــن قواعد حتكم الدعاية والتســــــويق في قطاع العقارات وحتمي حقوق املشــــــترين 

للمشروعات التي تباع على املخطط، أي قبل تنفيذها.

◄ ارتفع الناتج الصناعي 
العالمي في الربع االول من العام 

الجاري بنسبة 2.8 بالمئة بمقارنة 
سنوية بفضل تراجع تكاليف 
الطاقة، بحسب تقرير لمنظمة 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(يونيدو).

◄ خفضت وكالة ستاندر أند 
بورز التصنيف االئتماني 

لليونان. وقالت إن من المرجح 
أن ال تستطيع أثينا سداد ديونها 

التجارية خالل الـ12 شهرا المقبلة 
إذا لم تتوصل التفاق مع الدائنين.

◄ فتح االتحاد األوروبي تحقيقا 
حول ما إذا كان موقع أمازن للبيع 

اإللكتروني أضر بصورة غير 
قانونية بالمنافسة في سوق الكتب 
اإللكترونية بسبب فقرات في عقود 

أمازون مع الجهات الناشرة.

◄ أظهرت دراسة لشركة انتربراند 
للدراسات أن عالمة مرسيديس 

التجارية هي األعلى قيمة في 
ألمانيا وأن قيمتها تصل إلى 28.6 
مليار دوالر، وجاءت بعدها عالمتا 

بي.أم.دبليو وأودي.

◄ اجتمعت مفوضة التجارة 
باالتحاد األوروبي بممثلي 5 دول 
بأمريكا الالتينية أمس، في إطار 
إحياء المباحثات بشأن اتفاقية 

التجارة الحرة، وذلك على هامش 
القمة األوروبية الالتينية في 

بروكسل.

◄ خفضت وكالة ستاندرد آند 
بورز تصنيفها ألكبر مصرفين 
في ألمانيا، هما دويتشه بنك 
وكومرتس بنك، إضافة لعدة 

مصارف أوروبية أخرى، بسبب 
قلة استعداد الحكومات األوروبية 

لدعمها.

قانون جديد ينظم القطاع العقاري في أبوظبيباختصار

باملئة نسبة ارتفاع عقارات 

أبوظبـــي في العـــام املاضي 

بعـــد ارتفاعهـــا بنســـبة 31 

باملئة في عام 2013

24

محمد جنيدي:

مطلوب إنشاء شركة لرأس 

المال المخاطر لتنمية 

محافظات الصعيد

منير فخري عبدالنور:

الحكومة تستعد لتنمية 

الصعيد من خالل مشروع 

المثلث الذهبي

علي حمزة:

5 محافظات فقط استأثرت 

بمعظم موازنة الحكومة 

لتطوير الصعيد

26
دولة أفريقية تضم ٦٢٥ مليون نسمة، وقعت األربعاء اتفاقية 

للتجـــارة الحرة في منتجع شـــرم الشـــيخ املصـــري، ويبلغ الناتج 

املحلي اإلجمالي فيها نحو ١٫٢ مليار دوالر.

من  العقارية:  كالتونز  شركة 

املرجح استقرار أسعار العقارات 

الحالي بسبب تراجع  العام  خالل 

أسعار النفط

◄
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أرامكو تعلن خططا طموحة لتوطين وظائف قطاع الطاقة
[ برامج واسعة لتدريب السعوديين لتلبية حاجات السوق  [ تحويالت األجانب بلغت 44 مليار دوالر العام الماضي  

كثفـــت احلكومـــة الســـعودية  } الريــاض – 
جهودها خلفض حصـــة األجانب الكبيرة من 
الوظائـــف، التي تصل إلـــى 42 باملئة، والتي 
تقـــذف حتديـــات كبيرة أمام مشـــروع توطني 
الـــذي أطلقته الريـــاض قبل ســـنوات، ضمن 

خطط لتقليص معدالت البطالة.
ويـــرى مراقبون أن اخلطـــط التي 

أعلنهـــا رئيس شـــركة أرامكو 
املكلـــف أمني الناصـــر لزيادة 
توظيف السعوديني ميكن أن 

حتدث نقلة نوعية كبيرة.
علـــى  الناصـــر  وقـــال 
املعهـــد  افتتـــاح  هامـــش 
الصناعي  للتدريب  الوطني 

قطـــاع  إن  األحســـاء،  فـــي 
الطاقة يوفر حاليا نحو مليون 
وظيفة، وإنه يطمح لرفع نسبة 

املواطنـــني إلى 50 باملئة خالل عامني 
وإلى 70 باملئة بحلول عام 2020.

وأكد أن املـــوارد البشـــرية املؤهلة وذات 
التكلفـــة التنافســـية، هـــي عمـــاد الصناعـــة 
والتجـــارة واالقتصاد ألي بلد، خاصة إذا كان 

هذا البلد كبيرا وله دور عاملي كالسعودية.
وقـــال الناصر، الـــذي تولـــى منصبه في 
مايو املاضـــي، إن معاهد التدريب التي تبنى 
بالشراكة مع املؤسسة العامة للتدريب التقني 
واملهني ســـتضاعف نسب السعودة في قطاع 

الطاقة احليوي.
وأوضح أنه من أجل توفير عشرات اآلالف 
من الوظائـــف، كان ال بد مـــن توفير التدريب 
والتأهيـــل النوعي للشـــباب مبـــا يتالءم مع 
احتياجات الســـوق، وضمان أجـــور معقولة 

وتوفير األمان الوظيفي.
وقـــال إن ”التحـــدي الكبير الـــذي يواجه 
العديد من الشركات الوطنية والعاملية عندما 

نطلب منها االستثمار في بالدنا وزيادة نسب 
الســـعودة، هـــو العثـــور على كـــوادر وطنية 

مؤهلة“.
ويرى احملللون أن قـــرار أرامكو يأتي في 
ظـــل حتركات تقودهـــا وزارة العمل منذ فترة 
للمساهمة في حل مشـــكلة البطالة. وتوقعوا 
أن يدخل مشـــروع توطني الوظائف مرحلة 
جديدة بعد خطـــط أرامكو لزيادة 
نســـبة الســـعوديني العاملني في 
قطاع الطاقـــة. وأكد اقتصاديون 
ســـعوديون أن ســـوق العمـــل 
في الســـعودية ال يزال يحتاج 
هيكليـــة  إصالحـــات  إلـــى 
واســـعة لضمان جناح مشروع 
توطني الوظائـــف وزيادة حصة 

املواطنني من سوق العمل.
العمـــل  وزارة  وأطلقـــت 
لتوطني  مبـــادرات  سلســـلة  الســـعودية 
الوظائف، بهدف تقليص نســـبة البطالة التي 
بلغت في نهاية العام املاضي نحو 11.7 باملئة، 
مقارنـــة بنحو 11.5 باملئة في نهاية عام 2013، 

بحسب بيانات رسمية. 
وقـــال منصور الشـــثري، رئيـــس اللجنة 
الســـعودية لســـوق العمل مبجلـــس الغرف، 
أن إعطاء مزيد من الوقت للشـــركات لتحقيق 
نســـب التوطني سيسهم في توفير فرص عمل 
نوعية للشـــباب، وفي رفع مســـتوى التدريب 

والتأهيل لهم قبل التحاقهم بالعمل.
ومتكنـــت البرامج واملبـــادرات احلكومية 
مـــن حتقيق تقـــدم ملحوظ منذ إطـــالق حملة 
إصالح ســـوق العمـــل قبل نحو عامـــني، لكّن 
احملللـــني يقولون إنها لم تكـــن كافية ملعاجلة 
االختالالت في ســـوق العمل وارتفاع البطالة 
بني املواطنني في بلد يشغل ماليني األجانب.

ووســـعت احلكومة برامـــج تأهيل املوارد 
البشـــرية، وفرضت علـــى الشـــركات ضريبة 
قيمتهـــا 640 دوالرا علـــى تشـــغيل كل عامـــل 
أجنبي يزيد على نصف العاملني في الشركة.

وأطلقت السعودية قبل 3 سنوات معرض 
توطني الذي يقام مرتني سنويا في العديد من 
احملافظات حتت شـــعار ”فـــرص حقيقية أليد 

سعودية“، بهدف استقطاب أكثر من 120 ألف 
شـــخص من الباحثني عن العمل من اجلنسني 

في مختلف االختصاصات واخلبرات.
مختلـــف  أن  ســـعودية،  تقاريـــر  وتؤكـــد 
القطاعات تبـــدي جتاوبا مهما مع التوجهات 
التي أقرتهـــا الدولة في ســـوق العمل، وأنها 
باتت معنية بدورها بتوفير الوظائف املناسبة 

وفق املتاح من املؤهالت داخل السوق.
 وأشـــارت إلـــى أن إحـــالل الســـعوديني 
األعمـــال  قطاعـــات  داخـــل  والســـعوديات 
املختلفـــة، أصبح من منطلق الواجب الوطني 

واملسؤولية االجتماعية.
ويرى احمللل االقتصادي الســـعودي فضل 
البوعينني أن اســـتحواذ األجانب على معظم 

الوظائف املتاحة، يقلص حظوظ الســـعوديني 
في التوظيف في القطاع اخلاص، بينما ترتفع 

نسبة توظيفهم في القطاع العام.
وحســـب البوعينني، فإن نسبة استحواذ 
األجانب على الوظائف في الســـعودية تناهز 

42 باملئة، وهي نسبة مرتفعة.
وتشير دراســـة ملؤسســـة ”املركز“ املالية 
الكويتيـــة، أن الوافديـــن األجانـــب واملقيمني 
فـــي دول اخلليج حولـــوا في العـــام املاضي 
100 مليـــار دوالر إلى بلدانهم، منها حتويالت 
بقيمـــة 44 مليار دوالر مـــن العاملني األجانب 
في الســـعودية لوحدها. وكانت وزارة العمل 
الســـعودية قد كشـــفت في تقريرها الســـنوي 
للعام املاضي، أن ثلثـــي قوة العمل تتركز في 

فئة الشـــباب الذين تتـــراوح أعمارهم بني 20 
و39 سنة.

وأوضحـــت أن االرتفاع الســـريع في عدد 
الســـكان الذين ميثل الشـــباب النسبة األكبر 
منهـــم، أوجد ضغوطـــا دميغرافيـــة وأولوية 
لتوفير فرص العمـــل للداخلني في قوة العمل 

سنويا.

استقرار أسعار النفط بعد تقرير متفائل لوكالة الطاقة الدولية

طيران اإلمارات أهملت 
فرصا للتوسع في أوروبا

} لندن – استقرت أسعار النفط اخلام أمس، 
بعدمــــا وازن تقريــــر متفائل لوكالــــة الطاقة 
الدوليــــة توقعات متشــــائمة للبنــــك الدولي 
الذي خفض توقعاته لنمو االقتصاد العاملي. 
وحترك ســــعر خــــام برنت أمس، فــــي نطاق 

ضيق فوق حاجز 65 دوالرا للبرميل.
ورفعت وكالة الطاقــــة الدولية التي تقدم 
املشورة للدول الصناعية بخصوص سياسة 
الطاقــــة توقعاتها لنمو الطلــــب العاملي على 
النفــــط في 2015 بواقع 280 ألف برميل يوميا 
إلــــى 1.40 مليون برميــــل يوميا، ليصل حجم 
الطلــــب هــــذا العـــــــام إلــــى نحــــو 94 مليون 

برميـــل يوميا.
 وقالــــت إن ”النمــــو القوي غيــــر املتوقع 
للطلــــب العاملــــي علــــى النفط“ يدعم أســــعار 

النفط، كما رفعت الوكالــــة تقديراتها للطلب 
العاملي على نفــــط منظمة البلدان املصدرة 

للبترول (أوبك) هذا العام.
الســــوق  اســــتجابة  لكــــن 
التقديرات  بعد  باحلذر  اتسمت 
املتشــــائمة للبنك الدولي الذي 
االقتصــــاد  ينمــــو  أن  توقــــع 
العاملي 2.8 باملئــــة هذا العام، 
وهــــو أقــــل مــــن تقديراته في 
ينايــــر البالغــــة ثالثــــة باملئة.

وذكر متعاملون أن تقارير اليوم 
قدمت بعض املفاجآت.

وقال هاري تشــــيلينجوريان 
كبير خبراء اســــتراتيجية أســــواق الســــلع 
إن  باريبــــا  بي.أن.بــــي  بنــــك  فــــي  والنفــــط 

”االقتصاد العاملي آخذ في التحســــن وبحلول 
نهاية العام ســــتكون التوقعات أقوى 
علــــى األرجــــح، إذ أن اآلثــــار 
عــــن  الناجمــــة  اإليجابيــــة 
النفــــط  أســــعار  انخفــــاض 
توقعــــات  إلــــى  تترجــــم 
وزيادة  أفضــــل  اقتصادية 

في الطلب على النفط“.
والمــــس ســــعر مزيــــج 
برنت 67.77 دوالرا للبرميل 
األســــبوع املاضــــي ، وهــــو 
أعلى مســــتوى له فــــي 2015 
بعدما قررت أوبك اإلبقاء على 
سقف إنتاجها احلالي دون تغيير لألشهر 

الستة املقبلة.

} نيويورك - قال تيم كالرك الرئيس التنفيذي 
لطيران اإلمارات إنه سنحت لنا فرصة لزيادة 
رحـــالت الطيـــران املباشـــرة مـــن أوروبا إلى 
مـــدن أخرى عبر دبي، ولكنه يخشـــى اإلضرار 
بشـــركات الطيران األوروبيـــة التي تعاني من 

متاعب.
وأضـــاف قوله إن طيـــران اإلمارات تدرس 
جديا صفقة كبيرة لشـــراء طائـــرات من طراز 
إيرباص إيه350 وبوينج 787 إلحالل الطائرات 
األقـــدم من طـــراز بوينـــج 777 والتي ســـيبدأ 

خروجها من اخلدمة في عام 2017.
وقـــال كالرك في مقابلة خالل مناســـبة في 
نيويورك "إننا نوشك على إمتام تقييم أدائنا". 

ولم يذكر متى تقدم الشركة طلبيات شراء.
وأضـــاف قولـــه إن حكومـــات ومطـــارات 
ومنظمـــات فـــي أوروبا تشـــعر باســـتياء من 
شـــركات الطيـــران احمللية طلبت مـــن طيران 
اإلمـــارات أن تبدأ عـــرض رحـــالت دولية من 

مطاراتها لكنه ال يخطط أن يفعل ذلك.
أردنــــا  إذا  ــحــة  ســان "الـــفـــرصـــة  وقـــــال 
وقت  في  التصريحات  وتأتي  استغاللها". 
طيران  وشركتا  اإلمارات  طيران  فيه  تتعرض 
منافسني  من  النتقادات  أخريان  خليجيتان 
حكومي  دعم  على  حصولها  بزعم  أمريكيني 

يشوه املنافسة.
ملراسلة احملرر

business@alarab.co.uk

◄ أكدت شركة أرامكو السعودية 
أمس أنها لن تخفض صادراتها 

هذا العام رغم ارتفاع الطلب 
المحلي، وأنها مستعدة لتلبية 

الزيادة في طلب دول مثل الهند، 
ما يرجح ارتفاع إنتاجها خالل 

الصيف.

◄ توقع البنك الدولي ارتفاع 
معّدل نمو االقتصاد المصري 

في العام الحالي، ليصل إلى 4.3 
بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة 

تبلغ 3.2 بالمئة، وتوقعت أن 
يرتفع النمو إلى 4.5 بالمئة العام 

المقبل.

◄ أعلنت شركة نخيل العقارية 
اإلماراتية إنها تعتزم صرف 

60 مليون دوالر، كأرباح لحملة 
صكوك الدائنين التجاريين، التي 
تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دوالر، 

وذلك اعتبارا من اإلثنين المقبل.

◄ كشفت إمارة الشارقة أنها 
استقبلت خالل العام الماضي 
1.9 مليون سائح من مختلف 

أنحاء العالم. وتوقعت ارتفاع 
أعداد السياح خالل السنوات 
المقبلة لتصل إلى 10 ماليين 

سائح بحلول عام 2021.

◄ قالت شركة بتروفاك لخدمات 
النفط والغاز إنها فازت بعقد 

قيمته نحو 900 مليون دوالر من 
شركة تنمية نفط عمان لتقديم 
خدمات في حقل جنوب غربي 

العاصمة مسقط لمدة أربع 
سنوات.

◄ أطلق البنك اإلسالمي للتنمية 
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس 

أمس صندوق الحياة والمعيشة 
بمبلغ 500 مليون دوالر، بهدف 

معالجة الفقر واألمراض وتقديم 
الدعم لبرامج الرعاية الصحية.

باختصار النفط في لندن

أعطت شــــــركة أرامكو دفعة كبيرة جلهود الســــــعودية في مكافحة البطالة بني السعوديني، 
بإعالن عزمها زيادة نســــــبة املواطنني في قطاع الطاقة إلى 50 باملئة في العامني القادمني، 

وإلى نحو 70 باملئة بحلول عام 2020.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.282.94
0.32%

سوق قطر
6.482.34

0.14%

سوق مسقط
11.879.56

0.36%

سوق السعودية
9.518.38

0.24%

سوق البحرين
1.367.61

0.17%

سوق دبي 
4.072.83

2.73%

سوق أبوظبي
4.555.29

0.77%

إغالق 11 يونيو 2015األسواق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي

معاهد حديثة لزيادة القدرة التنافسية للشباب السعودي في سوق العمل

الرئيس األلماني يواكيم غاوك خالل زيارة لمصانع شركة رولس رويس البريطانية في ألمانيا

أمني الناصر: 
قطاع الطاقة يوفر نحو 
مليون وظيفة ونطمح 
لرفع نسبة السعوديني

فضل البوعينني: 
نسبة استحواذ األجانب 

على الوظائف في 
السعودية تناهز 42 باملئة

مليون برميل يوميا 
متوسط الطلب العاملي 
هذا العام بحسب وكالة 

الطاقة الدولية
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محسن عوض الله

} حظيـــت جماعـــة اإلخوان المســـلمين بدعم 
غربـــي منذ نشـــأتها عـــام 1928، عندمـــا تلقى 
مؤسســـها حســـن البنا دعما ماليا من السفير 
البريطاني إلنشـــاء أول مقر للجماعة. وتمتعت 
بدعـــم أميركي في صراعها الهادف الســـتعادة 
الســـلطة في مصر التي نزعها الشعب عنها في 
ثورة 30 يونيو 2013 بعـــزل الرئيس اإلخواني 

محمد مرسي.
ورغم الدعم الغربي غيـــر المحدود، يتوقع 
الســـابق  القيـــادي  الشـــرنوبي،  عبدالجليـــل 
بجماعة اإلخوان المســـلمين، أن تعانى الدول 
الغربيـــة من إرهاب اإلخوان خالل وقت قصير، 
منطلقا في توقعه من قراءة تاريخ اإلخوان في 

االنقالب على داعميهم.
ولفت الشـــرنوبي االنتباه، فـــي حواره مع 
”العـــرب“، إلـــى أن عالقات اإلخـــوان مع الدول 
والمخابرات الغربية تصبح ظاهرة ورســـمية، 
كلمـــا اقتربت الجماعة من تحقيق مشـــروعها، 
لكنهـــا تتحول إلى عالقة خفيـــة عندما تفضح 

الشعوب حقيقتها.
وأشار إلى أن السرية والعلنية في العالقة 
تكتيك يتوقف على ظروف المرحلة السياسية، 
متوقعـــا أن تتحول الجماعة بالتدريج من ذراع 
تابعـــة لدول الرعاية إلى مهـــدد لها تماما، كما 
فعلـــوا مع نظـــام مبـــارك، وأن يصـــل التهديد 
اإلخوانـــي إلـــى الواليـــات المتحدة، ويشـــكل 

تهيددا أمنيا لها في عقر دارها.
وحول لجـــوء الجماعة للعنف خالل الفترة 
الماضيـــة وتحالفها مع تنظيمات جهادية، أكد 
الشـــرنوبي أن الجماعة أصـــل كل التنظيمات 
المتطرفة حـــول العالم، ما يجعل من تنظيمات 
مثل تنظيم داعش، جزءا من الفكرة اإلخوانية.

ورصد الشـــرنوبي، وهـــو كاتب وخبير في 
الحـــركات اإلســـالمية، الفـــارق بيـــن اإلخوان 
والتنظيمـــات الواضحة في تطرفها ودمويتها، 

فقـــال إن مشـــروع حســـن البنـــا يهـــدف إلـــى 
الســـيطرة واالستحواذ على كل شيء بداية من 
اإلنسان وصوال بالتدريج للسيطرة على العالم 
واإلنسانية بحســـب تعبيره (أستاذية العالم)، 
بالتالـــي فإن الجهاد والقوة من أدوات التنظيم 
في التمكين ألفـــكاره يراها ضمن حزمة أدوات 
في حين تعتبرهـــا بعض التنظيمات الجهادية 

األخرى هي األداة الوحيدة.
لهـــذه األســـباب شـــدد القيـــادي اإلخواني 
الســـابق (رئيس تحرير موقع إســـالم أونالين 
ســـابقا) علـــى أن العنـــف عقيـــدة أصيلـــة في 
مشـــروع حســـن البنا، بدليـــل أن الجهاد أحد 
الشـــعارات الخمســـة للجماعة التـــي يعتبرها 
أعضـــاء التنظيم بمثابة أركان اإلســـالم، وهذه 
الشـــعارات هي: ”الله غايتنا – الرسول قدوتنا 
– القرآن دســـتورنا –  الجهاد سبيلنا – والموت 

في سبيل الله أسمى أمانينا ”.
وأوضـــح القيـــادي اإلخواني الســـابق أن 
الغايـــة التي يربي التنظيـــم قواعده عليها هي 
”المـــوت الـــذي يكون في ســـبيل الله حســـبما 
ووقتما يحدده قـــادة الجماعـــة، فالتكليف في 
اإلخـــوان هـــو أمر في (ســـبيل الله) قـــد يكون 
في وقت من األوقات حســـب أولويات التنظيم 
في توزيـــع صدقات وفي وقـــت آخر موت دون 
صنـــدوق انتخابـــي أو جهاد ضد مســـلم حكم 

التنظيم بأنه عدو للمشروع اإلسالمي“.

 أحكام لن تنفذ

 أحـــد األســـئلة التـــي تتـــردد بوضوح في 
الكثير من الدوائر داخـــل مصر وخارجها هو: 
مـــاذا تبقى من اإلخوان بعـــد مرور عامين علي 

سقوط حكمهم؟، 
وأجاب الشـــرنوبي على هذا التساؤل قائال 
إن الجماعة مازالـــت تحتفظ بعالقات قوية عل 
مســـتوى االتصال والتمويل مـــع دول وأنظمة 
وأجهزة اســـتخباراتية، عبـــر التنظيم الدولي 
لإلخـــوان الذي يملك القوة والفعالية ألداء هذه 

المهام بكفاءة.
كذلـــك ال يـــزال هنـــاك تواصـــل منتظم بين 
قيـــادات الجماعة في الســـجون مـــع قواعدها 
فـــي الداخـــل ونظرائها في الخارج، وتســـتغل 
هذه القيادات الدماء التي تســـببت في إراقتها 
فـــي التحريض المســـتمر على إســـقاط الدولة 
المصرية مســـتعينة في ذلك بخطاب راديكالي 
يملـــك القـــدرة علـــى جذب مســـتمعين وســـط 
قواعد التنظيم ســـواء في الشارع المصري أو 

الشارعين العربي واإلسالمي.
الفترة الماضية شـــهدت صدور عدة أحكام 
باإلعـــدام على عـــدد من قـــادة الجماعة أبرزهم 
محمد بديع المرشـــد العام لإلخـــوان، وأحكام 

ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين.
لكـــن عبدالجليـــل الشـــرنوبي قـــال ”بديع 
لـــن يعدم“، مشـــيرا إلـــى أن محاكمـــة قيادات 

الجماعة أشـــبه بمحاكمة مبارك فهم ال يدانون 
فـــي القضايـــا الحقيقية التي يجـــب أن يدانوا 
فيهـــا، و“المحاكمات التي تجرى لهم حتى اآلن 

واهية“ بحسب وصفه.
أخبـــار كثيرة تناثـــرت في األيـــام األخيرة 
عن احتـــدام الخـــالف بيـــن قيـــادات اإلخوان 
المحبوســـين أو الهاربين وبين قيادات الصف 
الثانـــي حول إدارة الجماعـــة وتحديد أهدافها 
ورؤاهـــا للتعامـــل مـــع الدولـــة المصرية، عبد 
الجليـــل الشـــرنوبي ينضـــم إلى من يـــرون أن 
الجماعة تـــدار بمعرفة محمود عزت والقيادات 
الوسطى بإشراف ومتابعة إبراهيم منير أمين 
عام التنظيم الدولي في الخارج وبتنســـيق مع 

القيادات المسجونة.

خالفات اإلخوان

حذر الشـــرنوبي من تصديق وجود خالف 
فكـــري أو منهجي بين قيـــادات الجماعة، إذ أن 
جميعهم تخرجوا من مدرســـة التنظيم الخاص 
لإلخـــوان الذي يؤمن بـــأن العنف والجهاد هو 
الســـبيل الوحيد لتحقيق غايات الجماعة، أما 
أي تنويعات في األفـــكار أو محاوالت للحديث 
عن تجديد الخطاب وادعاء االنفتاح فهي  خطط 

يصوغها قادة التنظيم الخاص.
وأكـــد على أن أفـــكار الجماعـــة وتنظيمها 
الخـــاص لم يتغيرا منذ أيام حســـن البنا حتى 
اليوم، فالقيادة في اإلخوان تجتهد في الوصول 
ألهدافها مـــع تفادي التصـــادم أو الخروج عن 

ثوابت التنظيم الخاص.

أصـــدرت قبـــل أيـــام مجموعة كبيـــرة من 
العلمـــاء الذين يدعون أنهم يعبـــرون عن األمة 
اإلســـالمية، بينمـــا كشـــفت توجهاتهـــم عـــن 
انتماء أغلبهم لإلخوان، ســـواء بشكل واضح، 
أو مـــن خـــالل عضويتهـــم باالتحـــاد العالمي 
لعلماء المســـلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف 
القرضـــاوي اإلخواني، نداء أطلقوا عليه اســـم 
”نـــداء الكنانة“، هاجموا فيـــه الدولة المصرية 
ونظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحّرضوا 
علـــى مقاومـــة النظام وإســـقاطه بما أســـموه 

”الوسائل المشروعة“.
وهاجم البيان شـــيخ األزهر، أحمد الطيب، 
لوقوفه بجانب النظام، معتبرين أن ذلك أســـقط 
شـــرعيته كعالم ديـــن ورئيس ألكبر مؤسســـة 
إســـالمية، ُمحملين في الوقت ذاته المسؤولية 
لمفتي الجمهورية، شوقي عالم، لموافقته على 

إعدام أعضاء الجماعة، بحسب البيان.
وفي تعليقه على هذا البيان، يرى الشرنوبي 
أنـــه ”تأصيـــل شـــرعي لمرحلة عنـــف جديدة 
مطلـــوب من مواطني دولة اإلخـــوان في العالم 
أن يتحركوا لتلبيته، إما في شكل جهاد مباشر 

أو من خالل تقديم الدعم المالي واللوجيستي، 
وهـــو تطور طبيعـــي لحركة التنظيـــم في هذه 
المرحلـــة، إذ أن الخطـــاب الشـــرعي والـــوازع 
الديني هو أفضل وســـيلة لدفـــع الضحايا إلى 

حتفهم بإخالص شديد“.
وبســـؤاله حول إحيـــاء اإلخـــوان للتنظيم 
الخاص مرة أخرى، أكد عبدالجليل الشـــرنوبي 
أن الجماعـــة لـــم تتخـــل يومـــا عـــن جناحها 
المســـلح، الفتا إلى عدد من التنظيمات التي تم 
الكشـــف عنها في الفترة الماضية، مثل ”إعدام 
وكتائب حلوان وأبناء الشاطر والعقاب الثوري 
والمقاومة الشـــعبية“، وهي كلها ميليشـــيات 

تابعة للتنظيم الخاص.
وتخـــوف البعض من دعوات الحشـــد التي 
أطلقتهـــا الجماعة مؤخرا، للنزول في شـــوارع 
القاهرة والمحافظات المختلفة في ذكرى ثورة 
30 يونيو المقبل لم يقنع الشرنوبي الذي توقع 
أن تكـــون المظاهرات ضعيفـــة العدد والتأثير، 
مشـــيرا إلى أن أي فعالية تنظمها الجماعة في 
المستقبل لن تختلف عن الفعاليات التي سبق 
وأن نظمتها، حيث تؤكد الوقائع أن الزخم الذي 
كان اإلخوان يتمتعون به يسير من ضعيف إلى 
أضعـــف وقوتهم تضعـــف كلما كانـــت أجهزة 

الدولة فاعلة والشعب منتبه.
وختـــم القيادي اإلخواني الســـابق، حواره 
مـــع ”العـــرب“، بالتأكيـــد على رفـــض دعوات 
التصالح مع الجماعة، مشـــددا علـــى أنه ال بد 
من حل الجماعة والتنظيم وإيجاد أوعية بديلة 
تستوعب الشـــباب المســـلم دون أن يكون لها 

مشروعات سياسية تسعى الستغاللهم فيها.
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لقاء
إخواني منشق: الخالفات بني قيادات الجماعة تكتيك مخادع

[ عبدالجليل الشرنوبي: داعش جزء من فكرة الجهاد اإلخوانية [ {نداء الكنانة} محاولة لشرعنة العنف ضد الدولة

جماعـــة اإلخوان في مصـــر مازالت تحتفظ بعالقات قوية على مســـتوى االتصال والتمويل مع 

دول وأنظمة وأجهزة استخباراتية عبر التنظيم الدولي لإلخوان.

أفـــكار الجماعـــة لم تتغير منذ أيام حســـن البنا حتـــى اليوم، فالقيادة فـــي اإلخوان تجتهد في 

الوصول ألهدافها مع تفادي التصادم أو الخروج عن ثوابت التنظيم الخاص.

حّذر اإلخواني الســــــابق عبداجلليل الشــــــرنوبي من تصديق وجود خالف فكري أو منهجي 
بني قيادات جماعة اإلخوان املسلمني، موّضحا في حوار مع ”العرب“ أن احلديث عن جتديد 
اخلطاب وادعاء االنفتاح تكتيك من قادة التنظيم اخلاص للخروج من هذه املرحلة الصعبة، 

مع احلفاظ على منفذ ميكن أن تلج منه اجلماعة في وقت آخر إلى السلطة.

ال بـــد مـــن حـــل الجماعـــة وإيجاد 

أوعية بديلة تســـتوعب الشـــباب 

دون أن يكـــون لهـــا مشـــروعات 

سياسية تسعى الستغاللهم

◄

عبدالجليل الشرنوبي:

العنف عقيدة أصيلة في مشروع 

حسن البنا بدليل أن الجهاد أحد 

الشعارات الخمسة لإلخوان
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 الشرنوبي: ال وجود للسلمية في معتقدات اإلخوان

} األقصــر (مصــر) - أثـــار إحبـــاط هجوم 
اســـتهدف معبـــد الكرنك األثـــري في األقصر 
الخشـــية من امتناع السياح عن زيارة مصر 
والمســـتثمرين األجانب عن االستثمار فيها، 
فيما تحاول البالد النهوض بعد أربع سنوات 

من الفوضى السياسية واالقتصادية.
فقبـــل الهجـــوم، الـــذي أحبـــط األربعاء 
الماضـــي، كانـــت الهجمـــات االنتحاريـــة أو 
المســـلحة التي تكثفت بعـــد إطاحة الجيش 
بالرئيس اإلخواني محمد مرســـي في 2013، 
تستهدف قوى األمن حصرا. وكان المنفذون 
يعلنـــون أنهـــا انتقـــام مـــن قمع الســـلطات 

لإلسالميين.
لكـــّن الجهاديين غيروا بحســـب خبراء، 
تكتيكهـــم على ما يبدو وقـــرروا ضرب البالد 
في موطن ضعفها، أي السياحة، التي تعتبر 
أحـــد أعمـــدة االقتصـــاد المصـــري المنهك، 
بهـــدف إضعاف حكومة الرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي.
وصباح أمس الخميس، كان عدد من رجال 
الشـــرطة يفوق عدد السياح في كافة المواقع 
األثرية في مدينـــة األقصر التي تضم مليونا 
ونصف المليون نسمة في صعيد مصر، غداة 
إحباط الهجوم الذي كان يســـتهدف السياح 

في معبد الكرنك.
وفي المعبد، وعلى بعد 50 مترا من مكان 
الحادث، جال حوالي 200 ســـائح على طريق 

الكباش وتفرجوا على أبواب معبد آمون.
وفي الموقف الخاص بالمعبد حيث وقع 
االعتداء، لم يكن هناك ســـوى سبع حافالت، 
قبل الســـاعة العاشـــرة صباحا فيما تتجمع 

عادة العشـــرات من الحافالت السياحية منذ 
الفجر. 

وفي يوم االعتداء كان هناك 604 سياح في 
الكرنك، وبذلك أدى إحباط الهجوم إلى تفادي 
حـــدوث مجزرة في الموقـــع الفرعوني، حيث 
كان المهاجمون مســـلحين بأسلحة آلية و19 
مخزن ســـالح. وفجر أحدهم نفســـه في حين 
قتل ثان وأصيب ثالث في تبادل إطالق النار 

مع قوى األمن.
وقال صالح الماسخ، مدير حفريات اآلثار 
في الكرنـــك، ”بالتأكيد هناك ســـياح أقل من 
البارحة، وقد ألغيت رحالت منظمة قادمة من 

الغردقة“ على البحر األحمر.
بالمدينـــة،  الشـــرطة  رجـــال  وأحـــاط 
وخصوصـــا عند أطـــراف المواقـــع األثرية، 
وســـيرت دوريات أمنية لرجال قوات النخبة 
في الشـــرطة حول كل موقع، وهي خطوة غير 

معتادة، وفق السكان.
وقدمت نيابة األقصر وشـــهود الخميس، 
روايـــة مختلفـــة لوقائع الهجـــوم االنتحاري 
الذي كان يســـتهدف معبد الكرنك، مؤكدة أن 
نّباهة الســـائق هي التي ساعدت على إحباط 

الهجوم بعـــد دخول المســـلحين إلى موقف 
حافالت الســـياح. وبعد أن قال مسؤولون إن 
الشـــرطة أوقفت سيارة المهاجمين ومنعتهم 
من دخـــول موقـــف الحافالت، قال الشـــهود 
إنـــه تـــم تفـــادي حصـــول المجـــزرة بفضل 
نباهة ســـائق ســـيارة األجرة التي استقلها 
المهاجمـــون والـــذي أبلغ الشـــرطة بارتيابه 
بســـلوك الـــركاب، أثناء جلوســـهم في مقهى 

مقابل لمكان نزول السياح من الحافالت.
وقال رئيس نيابة األقصر وائل أبوضيف 
الـــذي يشـــرف علـــى التحقيـــق ”لقـــد ادعوا 
أنهم ســـياح ودخلوا موقـــف المعبد ألنهم لم 

يتعرضوا للتفتيش األمني كما يجب“.
وأضـــاف أن المهاجميـــن وبعـــد توقيف 
الســـيارة التـــي اســـتأجروها جلســـوا على 
”شـــرفة المقهى بانتظار تجمـــع عدد كبير من 

السياح ومهاجمتهم“.
وأضاف المستشـــار أبوضيف الذي قال 
إنه يســـتند في روايته إلى عناصر التحقيق 
األولية بناء على شهادات الشهود أن ”سائق 
التاكســـي ذهب إلى ضابط الشـــرطة وقال له 
إنه الحـــظ أنهـــم يتصرفون بطريقـــة مثيرة 
للشـــبهة، فذهب الضابط إليهـــم في المقهى 
وطلـــب منهم فتح الحقائـــب التي بحوزتهم، 
فقام أحدهم بتفجير نفسه وبدأ إطالق النار“.
الهجـــوم، أمـــر الرئيس  وعلـــى خلفيـــة 
عبدالفتاح السيسي بتكثيف االنتشار األمني 
فـــي المواقع الحساســـة، بما فيهـــا المواقع 
الســـياحية خـــالل لقائه مع رئيـــس الوزراء 
إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء مجدي 

عبدالغفار.

قلق مصري على السياحة بعد هجوم األقصر

السياحة شريان حياة مصر

مـــا حـــدث فـــي األقصـــر جـــرس 

إنـــذار ملراجعة الخطـــط األمنية 

مع بدء اســـتهداف قـــوى العنف 

والتطرف للمناطق السياحية

◄



 

سعد القرش

} تبهت مالمح ”الدولة“ التي حلمنا بوجودها 
فـــي مصر بعد خلع حســـني مبـــارك. القانون 
يغيب ـ بتشـــديد الياء أو عدم التشديد حسب 
ســـرعة القراءة ونية القارئ ـ وتحل عشوائية 
غير سياسية، يصطنعها النظام السياسي، أو 
يراها ويغض الطرف عنها، في ثالثة مشـــاهد 
تنتمي إلى ثالث حلقات في المرحلة االنتقالية 
المســـتمرة منذ 11 فبرايـــر 2011، وال تبدو لها 
نهاية في القريـــب، ألن النظام يقف في منطقة 
األعراف.. بين الديمقراطية والعسكرة، الحكم 
المدنـــي والوصاية الدينيـــة، إطالق الحريات 
التي يقرها الدســـتور وانتهاك الدستور دون 
اإلعالن عـــن الرغبة في احترامـــه أو اإلصرار 

على إهانته.
مشــهد 1: حين ســـقط مبارك كان األمل في 
بناء ”الدولة“، ولكـــن تراخي المجلس األعلى 
للقوات المســـلحة، وعدم أهليته للحكم، منحا 
مارســـوا  الذين  أخضـــر لـ“البلطجية“  ضوءا 

العدوان واللصوصية. 
في عصر مبـــارك كان البلطجيـــة يعملون 
لحساب الشـــرطة واالستبداد، وينالهم هامش 
من الفائدة. ســـقط مبارك ومعه هيبة الشرطة 
التي شـــعرت باإلهانة منذ االنكسار في جمعة 

الغضب. 
كانـــت ترفـــض أداء مهامهـــا فـــي القبض 
علـــى بلطجي يتـــم اإلبالغ عن قيامـــه بإرهاب 
آمنيـــن لم يعـــودوا آمنيـــن. اختفت الشـــرطة 
وتكاسلت، فواصل البلطجية عملهم مستقلين 
عن االســـتبداد، ولجأ األهالـــي إلى الدفاع عن 
األنفس، بقتل المعتدين، والتمثيل بجثثهم لو 
اســـتطاعوا إلى ذلك إليهم ســـبيال، وقيل لهم 

إنكم تطبقون ”حد الحرابة“.
مشــهد 2: حين جاء محمد مرســـي كان لما 
يقال إنه حد الحرابة ســـندا في حكم اإلخوان 
المســـلمين. في مـــارس 2013 وقعـــت جريمة 

فـــي قرية محلة زياد (مركز ســـمنود بمحافظة 
الغربية)، حين اشتبه األهالي في توّرط اثنين 
اتهما بخطف أطفال وجرائـــم أخرى، قبضوا 
عليهما، وفشـــل الشـــابان في إقنـــاع األهالي 

ببراءتهما. 
وقضت الذهنية الجمعية بإدانة الشابين، 
فتعاون الناس على القتل، وتعذيب الشـــابين، 
وتعليقهمـــا فـــي أعمدة اإلنارة حتـــى الموت، 

وقيل لهم إنكم تطبقون ”حد الحرابة“.
مشــهد 3: قبل أيام، وتحت حكم عبدالفتاح 
السيسي، جرى حادث دام في قرية السجاعية 
(مركـــز المحلـــة بمحافظة الغربيـــة)، باعتداء 
جمـــوع من األهالـــي، بما أتيح لـــكل منهم من 
أسلحة، على رجل أدانوه بالزنا، وزيادة منهم 
فـــي الـــورع انتقموا مـــن الرجل بـــأن أوثقوه 
بالحبـــال، ومثلـــوا بجثتـــه، وقيل لهـــم إنكم 

تطبقون ”حد الحرابة“.
ثالثـــة مشـــاهد تثبت أن مصـــر غارقة في 
الوحل، وليس هذا السلوك الوحشي إال نتيجة 
طبيعية العتيـــاد الغلظة في القول، والتحرش 
اللفظي والجســـدي، وعدم استنكار القبح في 
الشـــوارع، وهي مظاهر تمّهد الستئناس الدم، 
بحجـــة تطبيق ما يســـّمى بأنه حـــد الحرابة، 
تطبيقا لآلية رقم 33 من ســـورة المائدة ”إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورســـوله، ويسعون 
في األرض فســـادا، أن يقتلـــوا أو يصلبوا أو 
تقطـــع أيديهـــم وأرجلهم من خـــالف أو ينفوا 
مـــن األرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 

اآلخرة عذاب عظيم“.
ولكـــن الذين منحوا أنفســـهم حق تطبيق 
مـــا يصفونه بحـــد الحرابـــة ال يختلفون عّمن 
يجتزئ من اآلية رقم 43 من سورة النساء هذا 
النهي منتزعا من ســـياقه ”ال تقربوا الصالة“، 
ألن اآليـــة التالية رقـــم 34 من ســـورة المائدة 
تكمل اآلية السابقة ”إال الذين تابوا من قبل أن 

تقدروا عليهم فاعلمـوا أن الله غفور رحيم“.
يسهل على من ارتكبوا الجريمة أن يجدوا 
ألنفســـهم مسوغا من تفســـير ”اإلمام الحافظ 
عمـــاد الدين“ ابن كثير، وهو متاح في مكتبات 
مســـاجد مصر كلها تقريبا. وفي تفســـير هذه 
اآلية، وبعـــد كثير من التفاصيـــل والعنعنات 
يقول ابـــن كثير ”وهكـــذا قال غيـــر واحد من 
الســـلف واألئمة واختلفوا هـــل يصلب (قاطع 
الطريـــق) حيا ويترك حتى يمـــوت بمنعه من 

الطعام والشـــراب، أو بقتله برمح أو نحوه أو 
يقتل أوال ثم يصلب تنكيال وتشديدا لغيره من 
المفســـدين وهل يصلب ثالثة أيام ثم ينزل أو 
يترك حتى يســـيل صديده فـــي ذلك كله خالف 
محرر في موضعه وبالله الثقة وعليه التكالن“ 

(الجزء الثاني، صفحة 49، دار الحديث).
 هذه التفاصيل، أعاذك الله، تنتمي إلى زمن 
آخر وجغرافيا أخـــرى، ولعل العصر الحديث 
وّفر بدائل عقابية تناســـب مـــا بلغه العقل من 
تطور يليق بمـــا كّرم الله به بني آدم وفضلهم 
علـــى مـــن خلق تفضيـــال، فليس مـــن مقاصد 
الشـــريعة االنتقام وإنمـــا الـــردع والتهذيب، 
أما المبالغـــة في إنزال عقاب سياســـي غالبا 
تحت راية الله كما جـــرى للحالج وابن حنبل 
والســـهروردي، فال يؤدي إلى إصالح، بقدر ما 

يحصن ملك الطاغية إلى حين.
لـــم يتخيـــل الذيـــن طبقـــوا حـــد الحرابة 
أنهم يخدمون ســـلطة، وإنما شـــعروا بالزهّو 
لتطبيقهم حدا معطال، إرضاء لله، كما جاء في 

التفسير القريب إلى األيدي.
أما ســـيد قطـــب فيذهب إلى مـــا هو أبعد، 
ففي تفســـير هذه اآلية يقول ”ليس لســـلطة ال 

تقـــوم على شـــريعة الله في دار اإلســـالم، أن 
تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة الله.. وما 
لمثل هذه السلطة وشريعة الله؟ إنها تغتصب 
حـــق األلوهية وتّدعيه؛ فما لها تتحكك بقانون 
اللـــه وتدعيه؟ إنما جزاء أفراد هذه العصابات 
المســـلحة، التي تخـــرج على ســـلطان اإلمام 
المســـلم المقيـــم لشـــريعة الله، وتـــرّوع عباد 
الله في دار اإلســـالم، وتعتـــدي على أموالهم 
وأرواحهم وحرماتهم.. أن يقتلوا تقتيال عاديا 
أو أن يصلبـــوا حتى يموتوا (وبعض الفقهاء 
يفســـر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع 
واإلرهـــاب) أو أن تقطـــع أيديهـــم اليمنى مع 
أرجلهم اليســـرى.. من خالف“ (الجزء الثاني، 

صفحة 879، دار الشروق).
 تطبيقـــا لهـــذا الفهـــم البـــدوي القديـــم 
للنص القرآني، أفتى مجموعة من الســـلفيين 
الدعوييـــن والتكفيريين فـــي يونيو 2013 أمام 
رئيـــس مصر اإلخواني الذي أعاد إلى ضعاف 
اإليمـــان والوطنية صورة الخالفـــة واإليهام، 
بـــأن الدولة أصبحت مســـلمة، وبأن الشـــيعة 
”أنجـــاس“ مفارقـــون ألهل الســـنة والجماعة، 
فما كان من بعض السذج الغيورين على الدين 

إال تلقـــف الفتوى وترجمتها دماء ”شـــيعية“، 
وكان التمثيل بأربعة من الشـــيعة المصريين 
في قرية جنوب القاهرة، ســـحال حتى الموت، 
استنطاقا لسطور من التأويل القديم والحديث 
بإدانة  للقرآن الكريم، ولم يبال فقيه ”وسطي“ 
الجريمـــة وقدوتهـــم فـــي ذلك الشـــيخ محمد 
الذي لم يترحم  الغزالي ”المجتهد الوســـطي“ 
على الكاتب األعزل فرج فودة، بعد قتله بفتوى 

من عمر عبدالرحمن.
ذهب الغزالي إلى ما هو أبعد من استكثار 
رحمة اللهـ  التي وسعت كل شيءـ  على القتيل، 
فاغتاله مرة ثانية، حين شـــهد في المحكمة أن 
القتيـــل ”كافر ومرتد… ويجـــوز أن يقوم أفراد 
األمـــة بإقامـــة الحدود عنـــد تعطيلها.. وليس 
عليـــه عقوبة“، خطـــأ القتلة ليس فـــي القتل، 
بل في االفتئات علـــى الحاكم باإلنابة عنه في 

تنفيذ ”العقوبة“.
فتح قوس المرحلة االنتقالية في 11 فبراير 
2011 ولن يغلق إال بســـلطان القانون، في دولة 
مدنيـــة ال يســـارع مواطنوهـــا إلـــى تنفيذ ما 
يظنونه ”الشريعة“، لمجرد قراءة صفحات من 

تفسير ابن كثير أو سيد قطب.

} المنامــة - لو نظرنا إلـــى البحرين لوجدنا 
البصمـــة اإليرانية واضحـــة وجلية من خالل 
العديد مـــن الحـــركات السياســـية ممثلة في 
جمعية الوفاق ذات الـــوالء للولي الفقيه، إلى 
جانب ائتالف 14 فبراير ذي السمة السياسية 
اإلســـالمية الشـــيعية الذي تشـــكل في أعقاب 
األحـــداث التي شـــهدتها مملكـــة البحرين في 
فبرايـــر 2011، حيـــث يقول المتابعـــون إن له 
قيـــادة ذات رأســـين داخليـــا وخارجيا تتمثل 
فـــي هادي المدرســـي أحـــد مؤسســـي التيار 
الشـــيرازي االنقالبي في البحريـــن، وهو من 
يدعم  هـــذا االئتالف طائفيا، وهـــذا ما يؤكد، 
حســـب الخبراء في شـــؤون الشـــرق األوسط 
ومنطقة الخليج العربـــي، أن المنطلقات التي 
تأسس عليها هذا االئتالف طائفية ذات غطاء 
شـــيرازي. كما يعتمد ائتـــالف 14 فبراير على 
قيـــادات خارج البحرين ويمتد نشـــاطهم بين 
إيـــران والعراق ولبنان للحصـــول على الدعم 

المادي والمعنوي والتدريب على األسلحة.
وحســـب األمن البحريني، فـــإن مهمة هذه 
القيادات هو التنسيق مع إيران للحصول على 
الدعم المـــادي ونقل األســـلحة وتخزينها في 
الداخل البحريني وتدريب العناصر اإلرهابية 
علـــى مختلـــف األســـلحة وحـــرب العصابات 

وصناعة القنابل والمراقبة والتجنيد.
أما ســـرايا األشـــتر التي أعلنت البحرين 
خـــالل األيـــام الماضيـــة القبـــض على بعض 
عناصرها، فهو تنظيم يسير على خطى التيار 
الشـــيرازي الراديكالـــي اإليرانـــي، وقد أعلن 
عن وجـــوده من خالل تصريحه بمســـؤوليته 
عن انفجار ســـيارة بواســـطة أســـطوانة غاز 
وضعـــت بداخلهـــا وتم تفجيرهـــا بالقرب من 
مسجد الشيخ عيسى وسط الرفاع بالعاصمة 

البحرينية المنامة في 17 يوليو 2013.

كما أعلنت هذه الســـرايا مســـؤوليتها عن 
التفجيـــر الذي وقع في الثالث من مارس 2014 
وراح ضحيته عنصران من الشرطة البحرينية 

وضابط من اإلمارات العربية المتحدة.
وإعالن األجهزة األمنيـــة البحرينية خالل 
األيام الماضيـــة عن إحباط مخطـــط إرهابي، 
جاء بعد اتخاذ سلطات المملكة عدة إجراءات 
اســـتباقية للحفاظ على األمن بعد التفجيرين 
اإلرهابيين اللذين ضربا السعودية واستهدفا 
المصليـــن الشـــيعة خالل صـــالة الجمعة في 

مسجدين بالدمام والقطيف.
وبخصوص تنظيم ســـرايا األشـــتر، أكدت 
اإلرهابـــي  التنظيـــم  أن  األمنيـــة  التحريـــات 
تشـــكل أواخر العام 2012، حيث قام القياديان 
في التنظيم أحمد يوســـف ســـرحان واســـمه 
وجاســـم أحمد عبدالله  الحركي ”أبو منتظر“ 
واســـمه الحركـــي ”ذوالفقار“، موجـــودان في 
إيـــران ومتورطان فـــي عدة قضايـــا إرهابية، 
بتجنيـــد عدد من العناصر فـــي البحرين. كما 
قام القياديان بالتنظيم حســـين جعفر عبدالله 
وفاضـــل محمد علي بالتنســـيق مـــع قيادات 
التنظيم لتســـهيل ســـفر كل من عباس حســـن 
أحمد صالح وعبدالله محمد عبدالله حســـين 
إلى العراق خالل العام الجاري لتلقي تدريبات 
عســـكرية علـــى صناعـــة العبـــوات المتفجرة 
واستخدام األسلحة في إطار العمل تحت لواء 

التنظيم اإلرهابي.
وحســـب اعترافـــات المقبـــوض عليهـــم، 
فقـــد تلقت عناصر التنظيم اإلرهابي ”ســـرايا 
تدريبات عسكرية بالعراق من قبل ما  األشتر“ 

يسّمى بـ“كتائب حزب الله“.
وهـــذا مـــا جعـــل الســـلطات البحرينيـــة 
تســـتدعي أحمد نايف رشـــيد الدليمي ســـفير 
العراق لديها، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية 

علـــى خلفيـــة اعتقال عـــدد مـــن ”اإلرهابيين“ 
اعترفوا بتلقيهم تدريبات في العراق.

وشدد الشـــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفة وزير الخارجية على ”وضع حد لجرائم 
التنظيمات اإلرهابية التي تتخذ أرض العراق 
مقرا لتهديد أمن وســـالمة مملكة البحرين، من 
خالل تجنيد العناصـــر اإلرهابية وتحريضها 
وتدريبهـــا عســـكريا، لتنفيذ أعمـــال إجرامية 
بالمملكة، وخاصـــة بعد أن ثبت إقدام عناصر 
تنظيـــم ســـرايا األشـــتر اإلرهابي علـــى تلقي 
تدريبات عســـكرية على مجموعة من األسلحة 
والمتفجرات على أيدي ميليشـــيا كتائب حزب 

الله اإلرهابية في العراق“.
وبالحديـــث عـــن العـــراق والميليشـــيات 
الشـــيعية التي تنشط فيه وتمثل عصب قوات 
الحشـــد الشـــعبي المدعومة من إيـــران تظهر 
بصمـــة الولي الفقيه التي جعلـــت من العراق 
حديقة خلفية لنشاطاتها العدوانية تجاه دول 
المنطقة إلثـــارة النعرات الطائفية والمذهبية، 

وما استالم كتائب حزب الله في العراق مهمة 
تدريب عناصر ســـرايا األشـــتر، إال دليل على 
خطـــورة ما تخطط له طهران لجلب الفتنة إلى 

المنطقة.
نظام الولي الفقيه يـــزرع الفتنة أينما حّل 
فقـــد قال الُخميني عام 1980 ما نصه ”نحن في 
جمهورية إيران اإلسالمية سوف نعمل بجهد 
من أجل تصدير ثورتنا للعالم، وأنه بمقدورنا 
تحدي العالم باأليديولوجية اإلسالمية. ونحن 
نهـــدف إلى تصديـــر ثورتنـــا إلـــى كل الدول 
اإلســـالمية، بـــل إلـــى كل الدول حيـــث يوجد 
مســـتكبرون يحكمـــون مســـتضعفين“. هؤالء 
المستضعفون هم الذين يدعمهم الولي الفقيه 
ليجعلهـــم حطـــب مخططاته لتصديـــر ثورته، 
ووجد فـــي المذهب الشـــيعي وتابعيه الورقة 
األمثل التي تمكنه من اختراق الدول والتدخل 
في شـــؤونها. فالباحث في النزاعات الطائفية 
في الشرق األوسط ســـيجد نار إيران مشتعلة 

في رمادها تغذيها وتنفخ فيها من جديد.

13 الجمعة 2015/06/12 - السنة 38 العدد 9946 

إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

تطبيق حد الحرابة ما بني صريح النص وسوء التفسير

«سرايا األشتر» في البحرين إحدى ورقات مشروع الولي الفقيه الطائفي

ما تعيشــــــه البلدان العربية واإلســــــالمية من ارتفاع منســــــوب التشــــــدد والغلو في الدين 
مرجعه عدم القدرة على إنتاج خطاب ديني يتماشى وحداثة العصر الذي نعيشه، ذلك أن 
التأويالت والتفسيرات ال زالت مرتبطة أشد االرتباط مبا حتمله كتب التراث والتفسير من 
اجتهادات ال ميكن سحب تالؤمها مع قضايا عصرنا، وهذا ما جعل العديد من املسلمني 
يعطون أنفسهم حق تطبيق احلدود منطلقني من آراء ابن كثير وسيد قطب املتميزة بالغلو 

والتشدد نافني بذلك دور الدولة، ما يفتح باب إلغائها وسيطرة العنف قوال وفعال.

ــــــي كانت عن طريق  محاولة إيران تصدير مشــــــروع ثورتها لتشــــــييع منطقة اخلليج العرب
مســــــاندة الشــــــيعة املتواجدين في هذه الدول ودفعهم إلى الدخول في صدام مع أنظمتها 
مســــــتغلة العامل املذهبي والطائفي، وذلك لزعزعة األمن فيها في اتســــــاق مع ما أســــــماه 

العاهل األردني امللك عبدالله بالهالل الشيعي.

تأويل التيارات الدينية للنص القرآني يحول املنطوق الديني إلى أداة عقابية

[ مقاصد الشريعة تهاوت بالتأويالت المغالية في التشدد  [ اإلصالح طريقه تغيير الخطاب الديني ليواكب حداثة العصر

◄ أدخل مجلس النواب األردني 
تعديالت على قانون األحزاب 

السياسية، حظر بموجبها تأسيس 
األحزاب على أساس ديني أو طائفي 

أو عرقي أو فئوي، أو على أساس 
التفرقة بسبب الجنس أو األصل.

◄ تعقد منظمة اليونيسكو في 
مقرها بباريس، مؤتمرا لدراسة 

سبل مكافحة التشدد والتطرف لدى 
الشباب على شبكة اإلنترنت، وذلك 

يومي 16 و17 يونيو الجاري.

◄ من خالل الهجوم االنتحاري 
الفاشل الذي كان يمكن أن يسفر 
عن مجزرة في معبد الكرنك أحد 

أهم المواقع األثرية الفرعونية في 
مصر، يبدو أن الجهاديين يغيرون 

استراتيجيتهم لزعزعة الحكم.

◄ كشف مصدر أمني جزائري، أن 
بالده تتعاون في مجال التصدي 
لنشاط شبكات تجنيد الجهاديين 

وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق 
وفي ليبيا مع 33 دولة عبر العالم.

◄ أكد رئيس أركان الجيش 
الباكستاني الفريق راحيل شريف، 
أنه تم تطهير مقاطعتي وزيرستان 

وخيبر من اإلرهابيين، ويجري 
تصفية بعض الجيوب في الحدود 

مع أفغانستان.

◄ أعلنت وزارة الخزانة األميركية 
تسليطها عقوبات على ثالثة 

لبنانيين، التهامهم بأنهم عناصر 
رئيسية في شبكة دعم حزب الله.

لــيــس مـــن مــقــاصــد الــشــريــعــة 
االنتقام وإنما الردع والتهذيب، 
أمـــا إنــــزال عــقــاب ســيــاســي فال 

يؤدي إلى إصالح

◄

باختصار

«االنتشـــار الواســـع لشـــبكات التواصل االجتماعي، يفـــرض متابعة 
دقيقة لها للحيلولة دون اســـتعمالها من قبـــل التنظيمات اإلرهابية 
للتواصل بني عناصرها، وتجنيد األتباع ونشر أفكار التطرف والغلو».
محمد بن علي كومان
أمني عام مجلس وزراء الداخلية العرب

«الكثيـــر من دول العالم يـــرى في الدعوة التي أطلقهـــا الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي لتجديـــد الخطاب الدينـــي رأس الحربة في مواجهـــة اإلرهاب من 

جهة، وتأصيل أسس الحوار الحضاري من جهة أخرى».
محمد مختار جمعة
وزير األوقاف املصري

«األسباب الكامنة وراء صعود تنظيم الدولة اإلسالمية ال تزال قائمة. وهذا 
يعني أن التنظيم ســـيبقى، وربما يطرد بشـــكل دوري مـــن مكان إلى آخر، 

لكنه سيبقى كالجرثومة املتنقلة في مجرى الدم».
باتريك سكينر
باحث في مجموعة صوفان االستشارية بنيويورك

إيران جعلت من المذهب الشيعي وتابعيه وقودا لمشروعها الطائفي
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ثقافة
بمدينة صور انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان {صور املسرحي 

الدولي}، في جنوب لبنان، بمشـــاركة فرق مسرحية عربية ودولية، وتحمل 

هذه الدورة شعار {تحية إلى املسرحي الراحل ريمون جبارة}.

افتتحـــت وزيرة الثقافة األردنية النـــا مامكغ في دائرة املكتبة الوطنية، 

املكتبـــة العامـــة للـــوزارة التي تقـــدم خدمة إعـــارة الكتـــب، إضافة إلى 

خدمات الدائرة األخرى.

ينظم نادي {املراسلون الصحفيون} لوسائل اإلعالم بمملكة البحرين 

األسبوع املقبل فعاليات ثقافية سعودية عن مسار العالقات املتينة 

القائمة السعودية البحرينية بعنوان {عالقات أخوية أبدية}.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلقت مؤسسة نور للثقافة 
والفنون المصرية، من خالل ”بردية 
للنشر والتوزيع�، الدورة األولى من 

مسابقة ”نور اإلبداعية للشباب“ 
2015. ومن المقرر أن تستقبل 

مؤسسة نور المشاركات األدبية 
حتى نهاية شهر يوليو المقبل، 
ويتم اإلعالن عن النتيجة نهاية 

شهر أكتوبر المقبل. 

◄ انطلق باألغواط الجزائرية، 
المهرجان األول للفنون التشكيلية 

والفنون المرئية قوس قزح بحضور 
العديد من الفنانين من مختلف 

مناطق الوطن، وستتواصل هذه 
التظاهرة الفنية السينمائية، 

التي تحتضنها دار الثقافة التخي 
عبدالله بن كريو باألغواط، طيلة 

ستة أيام. 

◄ استضافت دار ”إبداع للنشر 
والتوزيع�، بالقاهرة، ورشة قدمها 

الروائي أدهم العبودي في ”فن 
كتابة الرواية“ بمقر الدار بالدقي. 

◄ أقرت لجنة الثقافة المتفرعة عن 
جائزة أبها السعودية، عددا من 

المعايير الخاصة بتحكيم المجاالت 
المطروحة للمنافسة في فرع 

الجائزة لهذا العام.

◄ عقدت مؤسسة المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش اجتماعها العام 

السنوي العادي، بالرباط، الذي تمت 
خالله المصادقة على التقريرين 
األدبي والمالي، وتعيين فدوى 

مكزاري متصرفة كاتبة عامة جديدة 
للمؤسسة. 

◄ استضاف المركز الدولي للكتاب، 
بالقاهرة، حفال لتوقيع ديوان 

”نسيج يستيقظ“ للشاعرة غادة 
خليفة، والذي نظمته الهيئة العامة 

للكتاب.

باختصار

}  القاهــرة - في روايـــة ”الواجهة“ للراحل 
يوســـف عزالدين عيســـى، وعبر 330 صفحة، 
تعيش أعلى درجات التشـــويق واإلثارة، كما 
يؤكد الروائي ســـعيد ســـالم في تقديمه لهذه 
من الحياة  الطبعة، فتمضي رحلة ”ميم نون“ 
إلـــى المـــوت، وهي رحلة شـــاقة وعســـيرة؛ 
متنوعة بشتى صنوف العذاب والقسوة وأمّر 

األحزان.
ونحن بمجـــرد أن ننتهي مـــن قراءة هذه 
الرواية نجد أنفسنا وجها لوجه أمام األسئلة 
األبدية: من الخالق؟ ومن اإلنســـان؟ وما هي 
الحياة الدنيـــا؟ وما اآلخرة؟ وماذا عن الجبر 
واالختيـــار وماهية الوجود اإلنســـاني؟ وما 
معنـــى أن تنتهي كل هذه المســـائل الملغزة 
بلغـــز أكبر منهـــا أال وهو المـــوت؟ فالرواية 
مليئـــة بالرموز الموحية التـــي قد ال يختلف 

اثنان على المعنى المقصود بأي منها.

رحلة البحث عن الحقيقة

بنـــاء الرواية المعماري قائم على تصميم 
هندســـي تعسفي لكل رمز من الرموز الواردة 
بحيـــث يناظره معـــادل موضوعي على أرض 
الواقـــع. إال أننا نظلـــم العمل ظلما فادحا إذا 
مـــا تناولناه من هذا المنظـــور ألننا حتى لو 
اســـتبعدنا المعـــادل الموضوعـــي لـــكل رمز 
وتناولنـــا العمل على ما هو عليه، أي بشـــكل 
الالمعقول، فإننا ســـنجد أنفسنا أمام رواية 
فنية متكاملة تعبر عن المعقولية هذه الحياة 

التي نحياها بكامل وعينا ومعقوليتنا.
فـــي رواية ”الواجهة“ نبـــدأ رحلة البحث 
عن الحقيقة مع بطلها الذي سّماه ”ميم نون“ 
وهـــو في حقيقته عالمة اســـتفهام، كما يقول 
ســـعيد ســـالم؛ فميم نون قد تعني كلمة ”َمن“ 
إذا مـــا ضممنـــا الحرفين معـــا، والعمل من 
بدايته حتى نهايته يشـــكل عالمات استفهام 
كبـــرى تأخـــذ فـــي التضخم حتى يســـتحيل 
تصـــور حجمهـــا فـــي النهاية. وتبـــدأ أولى 
عالمـــات االســـتفهام بوجود ”ميـــم نون“ في 
المدينـــة العظيمة التي تبدو وكأنها شـــارع 

واحد، كيف حدث هذا؟ ولماذا؟
ثم لماذا قرر مالك المدينة الحكم باإلعدام 
على جميع ســـكانها؟ وعندما يبدأ ”ميم نون“ 
في التطلع البريء إلى األنس والمحبة لتبديد 
عزلته ووحشـــته يكتشـــف أن أهـــل المدينة 
يتمسكون بقيم محددة تمسكا دوغمائيا دون 
النظـــر إلى طبيعة النوايـــا، فتبلغ عنه الفتاة 
التـــي ارتاح إليها -وهي تقـــدم له الطعام في 
المطعـــم- ليطرد من منزله ويصبح بال مأوى 
وال نقـــود، بحيث ال مفر أمامه إال الذهاب إلى 
الطاحونة يدير رحاها كثور مقابل الحصول 

على لقمة العيش.
لكن الطريق إلى الطاحونة مليء بالعذاب 
يعترضه الموت، إذ تلتهـــم البالوعة األحياء 
فيطـــن صفيـــر فـــي أذني ”ميـــم نـــون“، ذلك 
الصفير الذي يوحي بال شـــك برحيل القطار 
حامـــال الميت من عالـــم الدنيا إلـــى اآلخرة. 
والحكـــم باإلعـــدام في هذه المدينـــة ال يفرق 
بيـــن القتلـــة المتوحشـــين والفنانيـــن ذوي 
األحاســـيس المرهفة، فها هو الشاعر الشاب 
الجميـــل الرقيق يقتله الموت بســـهم يخترق 

قلبه النابض بحب الكون والبشر.
لكن ســـكان المدينة بالرغـــم من جمودهم 
وآليتهـــم، نجدهم يذرفون الدموع على الفنان 
ثم ينصح ”ميـــم“ بااللتجاء إلى مالك المدينة 

بالشكوى، ويقال له إن المالك يحب الشكاوى، 
ويســـعد بكثرتها، وأنه يجد لذة في شـــكوى 
الناس وتوســـالتهم، والويل لسكان المدينة 
مـــن غضبه، فقد يعّن له فجأة أن ُيحدث زلزاال 
رهيبا بالمدينة يـــروح ضحيته من يروح بال 
بشـــكواه التي  ذنب أو جريرة. ويتقدم ”ميم“ 
يقول فيها ”لقد وجدت نفسي في هذه المدينة 
بغيـــر إرادتي، وال أعلم من أين جئت“. إلى أن 
يقـــول ”وليس لـــدّي من المال ما يســـمح لي 
بتنـــاول الطعام، ولم يعد لي مـــأوى، وأرجو 
من مالك المدينة أن يســـمح لي بمغادرة هذه 
المدينة التي مألت قلبـــي بالهموم واألحزان 
ويهّيئ لي وســـيلة للخروج منهـــا إلى مكان 

آخر“.

مزج الرمز بالواقع

هكذا يقرر ”ميم نون“ الفقير المعذب الذي 
لم يرتكب إثمـــا واحدا أن يغادر هذه الحياة، 

لكـــن إلى أين؟ هذه عالمة اســـتفهام أخرى لم 
يجد لهـــا إجابة، فلم يجد بدا من الذهاب إلى 
الطاحونـــة حيث كان الســـوط فـــي انتظاره 

يلهب جسده ويدميه مقابل قروش قليلة.
ويســـأل عن اسم مالك المدينة وعن شكله 
فيقـــال لـــه إن المالك ليس له اســـم معّين بل 
أســـماء كثيرة، ولم يره أحد قّط. ومع التهاب 
جسده بنزيف الدم من أثر السوط، ويأسه من 
الحصول على رّد حول شـــكواه يصّب غضبه 
علـــى المالك فيقول إنه يهـــوى تنفيذ اإلعدام 
في األبرياء ويتلذذ بشـــكاوى المعذبين دون 

أن يحقق لهم أية أمنية.
والراحـــل يوســـف عزالدين عيســـى لكي 
يعالـــج هذه األفكار الفلســـفية الشـــائكة كان 
يلجـــأ دائما إلى مزج الواقع بالرمز والخيال، 
وله نحو 200 قصه قصيرة وســـت مسرحيات 
وثماني روايات، إضافـــة إلى ما يفوق المئة 
مقال. وقد نظم الشـــعر، وكتـــب األغنية التي 
تخللـــت الكثير من أعمالـــه الدرامية وأهمها: 

”العســـل المر“، وقـــد اختيـــرت أعماله ضمن 
مختـــارات اإلذاعـــة المصريـــة وهـــو مازال 
بعد فـــي بداية حياته، ولحنهـــا وغناها كبار 
الفنانين مثـــل: عبدالحليم حافـــظ، ومحمود 
الشريف وغيرهم. أما نظرته للحياة فقد غلب 
عليهـــا طابع المرارة الشـــديدة أكثر مما كان 

يغلب عليها طابع الحيرة والتساؤل.
صـــدر لـــه ”العســـل المـــر“، ”ال تلومـــوا 
الخريف“، ”التمثال“، ”عين الصقر“، ”الرجل 
الذي بـــاع رأســـه“، ”نريـــد الحيـــاة“، ”ليلة 

العاصفة“، ”ثالث وردات وشمعة“.

{الواجهة} رواية فوضى الحياة على درب البحث عن الحقيقة

مبناســــــبة احتفــــــال مصر مبئوية ميالد الروائي الراحل يوســــــف عزالدين عيســــــى (1914 
/1999)، أصــــــدرت ”الدار املصرية اللبنانية“ طبعة جديدة مــــــن روايته ”الواجهة“، متزامنة 
مــــــع صدور الطبعة األولى من روايته ”عواصف“ التي لم تخرج بني دفتي كتاب في حياته، 
وذلك من منطلق اإلميان بأن رائد الدراما اإلذاعية لم ينل إبداعه الروائي أو املســــــرحي ما 
يستحق من اهتمام نقدي أو دراسة أكادميية، على الرغم من أنه كان أحد األساتذة الكبار 

الذين أسهموا في تأسيس جامعة اإلسكندرية.

بناء الروايـــة املعماري قائم على 

تصميم هندســـي تعسفي لكل 

رمز مـــن الرموز الـــواردة يعادله 

آخر موضوعي على أرض الواقع

 ◄

نظرتـــه للحياة كان يغلـــب عليها 

أكثـــر  الشـــديدة  املـــرارة  طابـــع 

ممـــا يغلـــب عليهـــا طابـــع الحيرة 

والتساؤل

 ◄

[ يوسف عزالدين عيسى يمزج الرمز بالواقع لمعالجة األفكار الفلسفية الشائكة  [ رواية تجعلنا وجها لوجه أمام األسئلة الوجودية

اإلبداع الروائي أو املسرحي لرائد الدراما اإلذاعية، لم ينل ما يستحق من اهتمام نقدي أو دراسة أكاديمية

} العنوان السابق هو لمقالة من سلسلة 
مقاالت للناقد الفرنسي روالن بارت ُنشرت 
عام 1957 في كتاب بعنوان (أسطوريات)، 

يحاول فيه بارت رصد ”األساطير“ 
المعاصرة المحيطة بنا من وجهة نظر 
سيميولوجية، يناقش بارت في المقالة 

السابقة مفهوم اإلجازة والكاتب ودور علنّية 
العطلة في نزع القدسية والهالة المحيطة 

بالكّتاب، إذ تثير صورة الكاتب الدهشة 
بوصفه يأخذ إجازة من فعله ”المقدس�، أي 
الكتابة، لتبدو عليه صفة ”الكادح“ الذي ال 

بّد له من االستراحة، إذ تسهم صورة الكاتب 
أثناء عطلته في تجاوز فكرة البرجوازية 

الثقافية عن طبيعة الكاتب المقدسة ليبدو 
أكثر إنسانّية، ويبّين بارت أن هذه الداللة 

الجديدة للصورة سببها الصحف التي 
تنشر صورا مختلفة للكتاب وخصوصا 

وقت اإلجازة إذ من الممكن أن نرى األخير 
يرتدي الجينز أو على الشاطئ بحيث تبدو 
الصور على حد تعبير بارت: تزييفا ماكرا 

للموهبة.

موقف بارت نابع من سياسات تتبعها 
بعض الصحف اللتقاط اللحظات اليومية 

للكاتب كجزء من طقسه البشري االعتيادي، 
بحيث تحاول نزع الصفات اإللهية المحيطة 
بصورته وجعله يشبهنا، وكأنها تحاول أن 

تخفي ”موهبته“ بزي عادي، فمفهوم الكاتب 
هو أقرب إلى مفهوم البطل الخارق أو ذي 

الموهبة اإللهية حسب تعبير بارت، لكن 
تلك المقالة كتبت في الخمسينات ولم يكن 

هناك وسائل اتصال تمكن أّيا كان، ليس 
فقط الكاتب، من أن يبث وينشر صوره للعلن 

كيفما يريد، أما حجة بارت حول مفهوم 
القدسية والموهبة الربانّية التي يتمتع بها 

الكاتب نابعة من التناقض بين الصورة 
النمطية للكاتب بوصفه منعزال ذا حياة 

سرّية وبين حياته اليومية، هذا التناقض 
هو ما يرسخ المفهوم األسطورّي. أما اآلن، 

كيف نرى الكاتب في إجازة؟ الكثير من 
الكتاب شعراء وروائيون، يمتلكون حسابات 

على مواقع التواصل االجتماعي، وإلى 
جانب الصحف وما توفره من نصوص 

وصور حول الكتاب، تعتبر صفحات 
التواصل االجتماعي أحيانا منبرا بديال، 

حيث يستطيع الكاتب التحكم فيه شخصيا 
وكيفما يريد، ما حصل أن العديد من 

”الكّتاب“ أصبحوا ذوي شهرة على حساب 
المنتج األدبي الذي يقدمونه، فأصبح مفهوم 

”الكاتب النجم“ حاضرا وبشدة، ولم تعد 
العطلة هي ما يجعل الكاتب أكثر إنسانية، 
بل تحولت تفاصيل حياته التافهة أحيانا 

إلى حالة علنية تستدعي المشاركة في 
محاولة لربطها بقيمة العمل األدبي الذي 
يقدمه، لم تعد ”إجازته“ فقط هي المهمة، 

بل كيف يشرب القهوة، و كيف يقرًا وماذا 
يفضل من الطعام، كل هذا يمكن التغاضي 

عنه بوصفه حرية شخصّية أمام قيمة النص 
األدبي، إّال أن هذا الترويج الالمتناهي 

للذات والتحول إلى النجومية اليوميّة ال 
النجومية األدبية، أصبح ذا تأثير واسع، 

بحيث ًأصبحت تلعب العالقات الشخصية 
دورا هائال وخصوصا فيما يتعلق بالجوائز 

ومنحها.  الصورة األسطورية للكاتب 
انهارت وحلت مكانها صورة الكاتب النجم 

بتعليقاته اللّماحة، وكل هذا بعيد عن طبيعة 
المنتج األدبي الذي يقدمه والذي قد ال 

يرقى إلى المستوى الفني المطلوب، إال أن 
العالقات العامة والعالقات السايبرّية هي 

التي تصنع النجوم- الكّتاب اآلن.
 الكاتب النجم تاريخيا موجود 

وهذا المفهوم يحمل معاني إيجابية في 

داخله أيضا، مثل حالة المسرحي أوجين 
أونيسكو، إال أن أونيسكو كان مدركا لتقنية 

عمله المسرحي والهدف الذي يسعى إليه، 
وهذا ما يتضح في نتاجه، وحالة النجومية 

التي كان يسعى إليها كانت نابعة من 
مقولته الساخرة ”بدأت أكتب للمسرح 

ألني أكرهه“، قاصدا بذلك محاولته تحّدي 
األشكال السائدة في تقنية المسرح ولغته 

التي كانت مرتبطة بنتاجه على الواقع 
ليجرب ما يعمل عليه ويخضعه للمحاكمة 
ال التبجح في المقابالت التي كان يجريها 

فقط، لكن حاليا نرى نجوما وتكريما لكّتاب 
إذا تمت محاكمة نتاجهم األدبي جماليا 
نرى أنه ال يستحق حتى النشر، إال أن 
”صور الكاتب في كل مكان“ حّولته إلى 

رجل عالقات عامة ناجح، ال داعي لكي يكون 
المنتج األدبي متماسكا أو يضيف ولو قيد 
أنملة إلى عالم الجماليات األدبية، يكفي أن 
تكون للكاتب صورة جيدة مع إضاءة جيدة 

مع وضعية ما وكتاب مهما كان، وبضع 
كلمات بسيطة لنرى أمامنا كاتبا قد يترشح 

فجأة لجائزة كبرى عن رواية ال تحقق 
جماليات الرواية بأدنى حد.

* كاتب من سوريا مقيم في باريس

 الكاتب في إجازة

عمار المأمون

لةة ل قالةة ل ق ا ال ا ن ال {{

} أبوظبــي - يتتّبـــع راغورام غ. راجان، في 
كتابه ”خطوط الصدع: كيف ال تزال الشـــروخ 
خطوط  العالمي“  االقتصاد  تهدد  المســـتترة 
الصدع االقتصاديـــة العميقة في عالم يعتمد 
اعتمادا مفرطـــا على المســـتهلك الغارق في 
الديـــون لتحريـــك عجلـــة النمـــّو االقتصادي 

العالمي وتجّنب التراجع.
المســـاواة  انعـــدام  تنامـــي  أن  ويظهـــر 
وضعف شـــبكة األمـــان االجتماعي في بعض 
الدول يؤديـــان إلى ضغوط سياســـية هائلة 

تشـــّجع على تســـهيل االقتراض والمحافظة 
الوظائـــف، بصرف  اســـتحداث  على متانـــة 
النظـــر عن العواقـــب االقتصادية على المدى 

الطويل.
راغـــورام غوفينـــد راجان، عالـــم اقتصاد 
هندي عّين محافظا للبنك االحتياطي الهندي، 
باإلضافة إلى عمله أيضا كأستاذ كرسي إريك 
ج. غليتشـــر للخدمـــة المتميزة فـــي المالية 
بكلية بـــوث لألعمال بجامعة شـــيكاغو. كما 
يعمل راجان كأســـتاذ زائر لدى البنك الدولي 

ومجلـــس االحتياطـــي الفيدرالـــي والهيئـــة 
البرلمانية السويدية، وقد سبق له أن شغل 
منصب رئيس الجمعية المالية األميركية، 
ومنصب كبير الخبراء االقتصاديين في 

صندوق النقد الدولي.
تخـــرج راجان فـــي عـــام 1985 من 
المعهـــد الهنـــدي للتكنولوجيـــا في 
دلهي حامال شـــهادة البكالوريوس 
فـــي الهندســـة الكهربائيـــة، وأتّم 
إدارة  ماجســـتير  لنيـــل  دراســـته 
الهنـــدي  المعهـــد  فـــي  األعمـــال 

للتكنولوجيـــا فـــي أحمد أباد عـــام 1987، 
ثم حصل على شـــهادة الدكتوراه في اإلدارة 
من معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا عام 
1991عـــن أطروحته المعنونـــة ”مقاالت حول 
المصرفية“. أمـــا المترجم طارق عليان، فهو 

كاتـــب ومترجـــم ومحّرر صحفي، ينشـــر في 
عدد مـــن الدوريات والمواقـــع اإللكترونية 

العربية. 
ترجـــم وراجع عـــددا من 
الكتب لدى مشـــروع ”كلمة“، 
للترجمة،  القومـــي  والمركـــز 
ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية.
المترجمة  األعمـــال  بيـــن  من 
المنشـــورة فـــي مشـــروع ”كلمة“: 
و“عندما  المناخـــي“،  ”االضطـــراب 
يضل العلم الطريق“، و“بســـتان غير 
منظـــور: التاريـــخ الطبيعـــي للبذور“، 
العالـــم“،  يســـير  الصيـــن  خطـــى  و“علـــى 
و“الجســـر“، و“أجمـــل عشـــر تجـــارب على 

اإلطالق“.

 راغورام غ. راجان يرصد خطوط الصدع التي تهدد االقتصاد العالمي

فــــــي كتاب ”خطوط الصدع: كيف ال تزال الشــــــروخ املســــــتترة تهــــــدد االقتصاد العاملي“، 
الصادر حديثا، عن مشروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة يكشف 
مؤلفه راغورام غ. راجان عن بعض العيوب اخلطيرة في االقتصاد القائم. الكتاب ترجمه 

إلى العربية الباحث والكاتب الصحفي طارق عليان.
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ثقافة
أصدرت الهيئة املصرية العامة للكتاب، ضمن سلســـلة ذاكرة 

الفن، دراســـة ألمـــني الصيرفي، عـــن الفنانة التشـــكيلية تحية 

حليم.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيـــروت صدرت الترجمة 

العربيـــة لرواية {أرجوك اعنت بأمي} للكاتبة الكورية كيونغ 

سوك شني.

صـــدر حديثـــا عن دار األمير فـــي بيروت، كتاب {شـــاعر الحياة}

للناقد رامز حوراني، وهو دراســـة قيمة في شعر العالمة السيد 

محمد حسني فضل الله.

حنان عقيل

} القاهرة - أمينة بريمكو، كاتبة سورية، من 
مواليــــد عفرين 1969، لهــــا مجموعة قصصية 
بعنوان ”لقيطة األرصفة“، نشــــرت عام 2007، 
وصدرت لها مؤخرا رواية ”خريف آهورا“ عن 
جماعة (أنا/ اآلخر) في القاهرة، فبراير 2015.
عملــــت بريمكو فــــي مجال الصحافة، ونشــــر 
لهــــا عدد مــــن التحقيقات الصحفيــــة البارزة 
مثــــل ”عمالة األطفال في ســــوريا“، فضال عن 
مراســــلتها لعدد من الجرائد البارزة، ونشــــر 

العديد من المقاالت والقصص القصيرة.

شاعرية اللغة

فــــي روايتها الجديــــدة ”خريف آهورا“ 
اعتمــــدت الكاتبة على األســــاطير القديمة 
في نســــج أحداث روايتها، وعن الســــبب 
وراء اختيار هذه التيمة في أول أعمالها 
الروائية، وما تطلبته من مجهود بحثي 
كبيــــر، تقول بريمكو: أنا قارئة ممتازة، 
وهــــذا لعــــب دورا جيدا فــــي ”خريف 
آهورا“، فال توجد ســــوى الشخصية 
الرئيســــية، حيث يقع علــــى عاتقها 
أن تحــــرك نصــــا أدبيــــا ال عالقة له 
بالحيــــاة اليوميــــة. ودون الحيــــاة 

اليوميــــة يتخذ النص طابعا فكريا بحتا. كان 
على ”أريانــــا“ -بطلة الرواية- أن تخيط ثوبا 
يعتمد علــــى قوة الفكرة.. حقيقة كانت األفكار 
تتدفــــق من مخزونــــي كقارئة بشــــكل تلقائي، 
وأعتقد بأنني أجدت توظيفها توظيفا يناسب 

محور النص.
توضــــح بريمكو أن روايتهــــا تعتمد على 
محورين أساســــيين، األول يتعلق بقصة حب 
من طرف واحد، والثاني يتعلق  بقدسية العلو 
وعالقة ذلك بحيــــاة الكرد، وبالتالي كان ال بّد 
من ذكــــر تاريخ الكرد بمــــا أن البطلة تلومهم 
طــــوال الوقت بأنهم ســــبب هزائمهم الدائمة، 
ألنهم خانوا الجبــــال وهجروها، فلوال الجبل 
لما كانت هناك أصال قصة، جبل ”ليلون“ هذا 
الجبل الذي يقع شــــمال ســــوريا حيث أقيمت 
فوق قمته أقــــدم إمبراطورية كردية منذ ثالثة 
آالف ســــنة.  فبما أن المكان كان جبال كرديا، 
فالتفاصيــــل التــــي ذكرتها البطلــــة المتعلقة 

باألكراد كانت منطقية ومحببة.
وعن غلبــــة اللغة الشــــاعرية على الرواية 
بشــــكل قد يراه البعض طاغيــــا على غيره من 

عناصر الســــرد، أوضحت بريمكو أنها عندما 
قررت أن  فكرت فــــي كتابــــة ”خريف آهــــورا“ 
تكتــــب شــــيئا يجعلها ســــعيدة. مســــتطردة: 
”ال يوجــــد شــــيء فــــي الحيــــاة يفرحنــــي كما 
الكتابة، ومنــــذ الفصل األول كنت مصّرة على 
أن ال أفكر في أي نــــوع أدبي وأنا أكتب، كلما 
كتبت فصــــال كانت الحيوية تتدفق من روحي 
كســــاقية خجولة وسط غابة عذراء. كنت أفكر 
أن العالم مليء بالروايــــات الجميلة فلماذا ال 
أستمتع بإســــعاد روحي، ال بّد أن يكون هناك 
قراء أذكياء يريدون االســــتمتاع بنوع مختلف 
يعتمد على حواس اللغة، في كثير من األحيان 
كنت أشــــعر بأن بعــــض المقاطع لهــــا رائحة 

وملمس ومذاق“.
وبسؤالها عن مدى وجود رغبة لديها في 
خاصة  الشــــعر،  غمار  خوض 
وأن لديها لغة شعرية مميزة، 
ظهرت بشكٍل واضح في عملها 
الروائي، تقــــول بريمكو: حقيقة 
أنــــا أحيــــا من خــــالل الشــــعر، 
أوالدي،  مــــع  اليوميــــة  حياتــــي 
مع الشــــجر والشــــوارع والسماء 
والحجر. فقط عندمــــا أنام أنفصل 
عن الشــــعر، و“خريف آهــــورا“ كان 
أكبر تحّد لي كامــــرأة لغتها األم هي 
الكردية، ولكن موسيقى اللغة العربية 
كانت دليال على مدى حبي واحترامي 

للغة العربية.

فن متكامل

التــــي تعّد  فــــي رواية ”خريــــف آهــــورا“ 
التجربــــة الروائيــــة األولى للكاتبــــة، تتحّدى 
ظروفها ومشــــاكلها  بطلــــة الروايــــة ”أريانا“ 
بقوة وإصرار، وعن مدى تشــــابه شخصيتها 
مع بطلة روايتها، قالت بريمكو: حقيقة كانت 
”أريانا“ تشــــبه طائر الشوك األسطوري، فمنذ 
اللحظة التي يقــــوى فيها على الطيران يهجر 
عشــــه، ليبحث عن غصن شائك، وال يهدأ حتى 
يجده، وعندما يعثر عليه يغرز في قلبه إحدى 
أطول أشــــواكه ويبدأ غناء باذخ الجمال، وال 
يتوقف حتى يســــتنزف آخر قطرة من دمه، ثم 
تنتهي أنشــــودته، ببساطة يموُت والعالم كله 
يطــــرب ألغنيته، وال يهمه أنه مــــات، ما يهمه 
أنه غنــــى أحلى أغانيــــه. أســــتطيع أن أقرب 
هــــي تلك اللوحة  لك الصــــورة أكثر..“أريانا“ 
الجميلة لمنظر شــــالل هادر، هي من اختراع 
شــــهية فنان، بينما أنا أشبه ذاك الشالل الذي 
اســــتلهم منــــه الفنــــان لوحته. أنــــا ذاك الماء 
البارد الذي يتســــاقط بقوة فــــوق الصخور.. 
أنا موســــيقى الطبيعة الحقيقية. أريانا كانت 
راقصــــة باليه تغازل المــــوت بينما أنا أغازل 

الحياة ألسعد نفسي ومن حولي.
وأكدت بريمكو أنها دوما تفكر في القارئ 

أثنــــاء كتابتهــــا لنص أدبي جديــــد، موضحة 
”لم أكتــــب جملــــة إال وكان لــــدي هاجس قوي 
بــــأن القارئ أذكى مني، لذلــــك انتظرت خمس 
ســــنوات حتى قمت بطباعــــة الرواية، وألنني 

أحترم القارئ كثيرا.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالحديث الشــــائع في 
األوســــاط األدبية عن هيمنة الجنس الروائي 
علــــى غيره مــــن األجنــــاس األدبية، أشــــارت 
بريمكــــو إلى أنهــــا تــــرى الفــــن الروائي فنا 
متكامــــال، فهــــو من يصــــف األمكنــــة ويحرك 
األشــــخاص ويتحدث بدال منهم، ومن وظيفته 
أن يصور لك األشياء والكائنات. ببساطة هو 
صناعة الحياة من خالل الكلمات، وهنا تكمن 
أهميته. كما أن الرواية الناجحة تستطيع أن 
تؤرخ الواقــــع وتجعله أكثر احتماال. رغم ذلك 
لو خيروني بين رواية متوســــطة المســــتوى 
وبين ديوان جيــــد أو قصة قصيرة جيدة بكل 
تأكيد ســــأختار قــــراءة ديوان جيــــد أو قصة 
جيدة. لذلك لســــت مع فكــــرة المقارنة حتى ال 

نظلم جنسا أدبيا على أخر.
الخــــاص  باالهتمــــام  يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
بالجوائز األدبية فــــي العالم العربي، ودورها 
في التعريــــف بالكاتب الجيــــد، تؤكد بريمكو 
أن األمر يعتمد بشــــكل أساســــي على أهداف 
الكاتــــب، قائلة ”ماذا أســــتفيد مثــــال لو فازت 
روايتــــي بجائزة وفي نفــــس الوقت لم يقرأها 

أحد؟ تصوري مثال عشــــرة  أشــــخاص عليهم 
تقييــــم عملك ومن خــــالل هؤالء األشــــخاص 
ســــيتم تصنيفك ككاتب جيد وســــيبدأ الناس 
في قراءة روايتك، لكن لنعترف بأنها وســــيلة 

ممتازة  للتعريف بالكاتب“.
واســــتطردت ”الكثيــــر من الكتــــاب قرروا 
أن يكتبــــوا للحصول على جائــــزة وهذا األمر 
مضحك، فكل كاتب لديــــه أدواته التي هي في 
األغلب أدوات لها عالقــــة باإللهام أو أرضيته 
الثقافيــــة. حقيقــــة كلنا نعرف بــــأن هناك فنا 
روائيا عظيما ســــواء على المستوى العالمي 
أو علــــى المســــتوى العربــــي، وأصحاب هذه 

الروايات لم ينالوا أية جوائز�.
وتلفــــت بريمكو إلــــى أنها كانــــت تتمنى 
أن تتعــــرف األوســــاط الثقافية علــــى روايتها 
”خريــــف آهــــورا“، ولكن الظروف السياســــية 
فــــي كل العالم وليس فقط فــــي الوطن العربي 
ظــــروف قاســــية، وكل يوم األوضــــاع تتراجع 
في ظل هكذا ظروف بشــــكل تلقائي، والفنون 
بكافة أشــــكالها تهمش. كمــــا أنني بعيدة عن 
األوســــاط الثقافية، أعيش فــــي بلدة صغيرة 
فــــي أقصى القطب الشــــمالي. بالتأكيد لم تنل 
روايتي حظها الوافر من النقد لكنني ســــعيدة 
بردود أفعال القراء.. حقيقة كل من قرأ روايتي 
كأنه أهداني العالم برمته. هؤالء القراء هم من 

كتبت لهم وسأكتب لهم مرة أخرى.

 [ أمينة بريمكو: كيف نغني األغنية األخيرة للطائر والشوكة في قلبه
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◄ قال عبدالواحد النبوي وزير الثقافة 
المصري إن هناك خطة إلقامة معارض 

للكتاب بكافة المحافظات وفعاليات فنية 
وثقافية ضمن مبادرة ”صيف والدنا“، 
بالتنسيق مع قصور الثقافة والمسرح 

والسينما واألوبرا وهيئة الكتاب.

◄ صدر حديثا كتاب بحثي للكاتب 
اللبناني جوزيف جريج عماد، بعنوان 
”عندقت بين الماضي والحاضر“ يقع 
في 160 صفحة من الحجم المتوسط.

◄ استضافت القاعة الملكية بفندق 
ماريوت القاهرة، حفل توقيع كتاب 

”أسطورة توت عنخ آمون“ لعالم اآلثار 
ووزير اآلثار المصري األسبق زاهي 

حواس.

◄ نشرت عارضة أزياء سابقة كتابا 
حوى قصصا عن الجنس والمخدرات 

وموسيقى الروك آند رول للتعريف 
بالقدرة الشفائية لليوغا والبرهنة على 
فائدة تمرينات التنفس والتأمل للعقل 

والجسد معا.

باختصار

درس في التواضع

أزراج عمر

ي رس

} لن أنســـى أبـــدا درس التواضع الذي 
تعلمتـــه مـــن الناقـــد والمفكر الشـــهير 
الراحل إدوارد سعيد، وذلك في أول لقاء 
مباشر لي معه بجامعة وريك البريطانية 
في فترة التسعينات من القرن العشرين 
حيـــث حضرت نـــدوة دوليـــة على مدى 
ثالثة أيام كرســـت حول أعمالـــه منها : 
”العالـــم، النـــص، الناقـــد“، و“بدايات“، 
صدر  الـــذي  والثقافـــة“  و“األمبرياليـــة 
حديثا في تلـــك األيام، و“االستشـــراق“ 

الذي اشتهر به عالميا.
لقد شـــارك وحاضر في تلـــك الندوة 
كثير من نجوم الفكـــر الغربي المعاصر 
منهم الفالســـفة أمثال ريتشـــارد رورتي 
البراغماتي األميركي الجديد، وجوناثان 
ال  أرنســـت  والمفكـــر  األنكليـــزي،  راي 
كلـــو األرجنتيني الـــذي يعتبر أحد رواد 
الراديكالية التي  الديمقراطية  الفلســـفة 
تحاول إعادة بناء الفكر اليساري الغربي 
المتأزم، على أساس توفير شروط بديلة 
تسمح بانبعاث الفعل الجماعي الموجه 
ضـــد الالعدالة، وعالقـــات التبعية التي 
تتحول إلى عالقات اضطهاد وســـيطرة، 
وروبرت يانغ أســـتاذ النظريـــة النقدية 
فـــي جامعة أكســـفورد، والـــذي يعّد من 
أبرز الجيـــل الثاني من النقاد المنظرين 
المطوريـــن للدراســـات الكولونيالية في 
المشـــهد الثقافي الغربي، وعدد كثير من 

الباحثين والنقاد الغربيين الكبار.
فـــي تلك النـــدوة كان إدوارد ســـعيد 
المحتفـــى بـــه يجلس دائمـــا في الصف 
األخير، ويستمع باهتمام وتقدير بالغين 
لـــكل محاضـــرة، أو مداخلـــة، أو تعليق 
صادر من المناقشـــين فـــي القاعة. أثناء 
النقـــاش وذلـــك بعـــد إلقـــاء المداخالت 
لم يكن إدوارد ســـعيد يزاحـــم أو يقاطع 
أحدا من المتدخليـــن أما حين طلب منه 
التعقيـــب على ما قيل أو توضيح موقف 
فكـــري، أو نظرية مـــن النظريـــات التي 
وظفهـــا أو دحضهـــا في مؤلفاتـــه فكنا 
نـــراه يتدخل بهدوء ودقة وبموســـوعية 
مشـــهود لها، وحين االنتهاء من تعقيبه 
كان يختم باستمرار بقوله ”ما هذا سوى 
وجهـــة نظري“ علمـــا أن تعقيباته كانت 
عرســـا فكريا بامتياز وينـــم كل ذلك عن 
تبحره في الفلســـفة، ونظريات الثقافة، 

والسياسة، وتاريخ األفكار.
أذكر أنه عندما ناقش إدوارد ســـعيد 
الفيلســـوف األميركي ريتشـــارد رورتي 
حول منظـــوره البراغماتي مفندا الكثير 
مـــن فرضياته قال له في النهاية ”عزيزي 
رورتي، إن هذا الخالف معك ســـيدفعني 
مجددا للتعلم منك“، وهنا قام الفيلسوف 
رورتي من مكانه واتجه إلى إدوارد سعيد 
وحضنه بمودة ثم قال للحضور بصوت 
مســـموع : ”إدوارد سعيد قد غَيرني وله 
فضل تعليمي“. وفي ليلة اختتام الندوة 
صعد إدوارد سعيد إلى المنصة بمفرده 
مصحوبا بوقاره وشموخه ثَم راح يعزف 
على البيانو بمهارة الموسيقيين الكبار 
معزوفات استخدم فيها تقنية الطباقية، 
وكان يتوقف من حين آلخر ليشرح بنية 
وعمل هذه التقنية التي رّحلها من فضاء 
الموسيقى، ليشـــغلها بإبداعية في عالم 

النقد الثقافي الكولونيالي.

عندما فكرت في كتابة {خريف آهورا} قررت أن أكتب شيئا يجعلني سعيدة

} مدريــد - فـــاز الكاتب الكوبـــي ليوناردو 
بـــادورا (60 عاما)، األربعاء الماضي، بجائزة 
”أميرة أستورياس“ األســـبانية العريقة لعام 
2015 متفوقـــا على 27 مرشـــحا مـــن 18 دولة، 
فـــي التصويت خـــالل المرحلـــة النهائية من 
أعمال لجنة تحكيم الجائزة التي تعتبر أرفع 
جوائـــز أســـبانيا وتقدم فـــي ثمانية مجاالت 
مختلفة وهي: االتصاالت والعلوم اإلنسانية، 
االجتماعيـــة،  والعلـــوم  واآلداب،  والفنـــون، 
الدولي،  والتعاون  والتقني،  والبحث العلمي 

والرياضة، والوفاق.
وليونـــاردو بادورا الحائـــز على الجائزة 
فـــي دورتهـــا لهـــذا العـــام متحصـــل علـــى 
الجنسية األسبانية، اشتهر بكتابة الروايات 
البوليسية، وهو صحفي وناقد قبل أن يكون 
روائيـــا، حصـــل علـــى شـــهرته العالمية من 

رواياته البوليسية وكتابة السيناريو.
 كمـــا يحظـــى بطـــل قصصـــه (المحقـــق 
ماريو كوندي) بشـــهرة في البلـــدان الناطقة 
باألسبانية وتتحدث أغلب نصوصه عن الفقر 

ويتمتع بأسلوب مرح وفكاهي. 
ومـــن أهـــم مؤلفاتـــه ”وداعـــا“ و“ضباب 
أمس“ و“هيمنغـــواي“. ويقيم الكاتب ويعمل 
فـــي العاصمة الكوبية. ونال صيتا واســـعا، 

وقد عرف عبر العالم من خالل األجزاء األربعة 
لروايته البوليســـية التي تـــدور أحداثها في 
هافانا، وقد ترجمت السلسلة إلى عشر لغات.
بادورا يقول إن عمله كصحفي كان مصدر 

إلهام كبير له في عمله الروائي. 
وقد حصل على عدد من الجوائز المحلية 
والعالمية أبرزها الجائزة الوطنية لألدب في 

العام 2012. 
كمـــا حاز على عـــدة جوائـــز أوروبية عن 

روايته الرجل الذي أحب الكالب.
يقول داريو فيالنويفا بريتو، رئيس لجنة 
التحكيم: ”من خالل مجمل أعماله التي تشمل 
أنـــواع الكتابة النثرية كافـــة، يركز ليوناردو 
بـــادورا علـــى أدوات تعطيـــه خصوصيتـــه 
األدبيـــة، أال وهـــي االســـتماع إلـــى أصوات 

الناس وإلى القصص التي كادت تندثر“.
 وقـــال الكاتب نايـــف إدواردو بالن وهو 
كاتب وشـــاعر فنزويلي من أصل سوري مقيم 
في أسبانيا ”يأتي تفوق الكاتب من قوة لغته 
وكونه عايـــش ثقافة أميركا الالتينية وتعمق 
فـــي اللغـــة األســـبانية، وينطلق مـــن تراثها 
ليصـــوغ لغة أكثر حداثة، وقـــد وصل للناس 

والشارع عبر البساطة والتشويق“.
 وهـــذه المـــرة الثالثـــة التي تنـــال كوبا 

الجائـــزة منـــذ تأسيســـها قبـــل 36 عاما بعد 
أن حصدهـــا بطـــل الوثـــب العالـــي خافيير 
 ،(1993  – الرياضـــة  (جائـــزة  ســـوتومايور 
ومؤسسة اللغات الكوبية في (جائزة الوفاق 
– 2000). وهذه أول نســـخة مـــن الجائزة بعد 
تغيير اســـمها مـــن ”أمير أســـتورياس“ إلى 
”أميرة أستورياس“ على اسم األميرة ليونور 

دي بوربون بعـــد أن أصبـــح والدها فيليبي 
السادس ملكا للبالد العام الماضي.

ولإلشـــارة فقد سبق أن فاز بهذه الجائزة 
أمبرتو إيكو وخوان رولفو وأســـماء شهيرة 
أخرى مثل ياســـر عرفات ونيلســـون مانديال 
وميخائيـــل غورباتشـــوف وأســـماء رياضية 

مثل رافاييل نادال وتشافي وإيكر كاسياس.

كتابة الشعر وكتابة الرواية، كالهما اليوم يعاني من رحى النشر والوصول إلى القارئ، ثم 
لنا أيضا تضخم النتاج الســــــردي خاصة، حيث أن بعض الكتاب ارحتلوا إلى السرد إما 
طلبا لقراء أكثر، وإما طلبا جلوائز باتت متثل معايير ومحرارا لألدب العربي اليوم، على ما 
في ذلك من تكبيل للعملية اإلبداعية مبعايير ضيقة. ”العرب“ التقت الكاتبة الســــــورية أمينة 

برميكو وكان لنا معها هذا احلوار حول هذه القضايا التي حتاصر األدب العربي اليوم.

متكامـــل،  فـــن  الروائـــي  الفـــن   

ويحـــرك  األمكنـــة  يصـــف  إنـــه 

األشخاص ويتحدث بدال منهم

 ◄

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن الكوبي ليوناردو بادورا يحصد جائزة أستورياس
أنشــــــئت جائزة أمير أســــــتورياس في عام 1981 من قبل مؤسســــــة أمير أستورياس وهي 
ــــــى الربح، وإمنا أهدافها الرئيســــــية هي تشــــــجيع التقــــــدم العلمي  مؤسســــــة ال تهــــــدف إل
والتكنولوجيا والفنون واآلداب والرياضة، ويتولى رئاســــــة هذه اجلائزة األمير فيليبي، وقد 

فاز بها هذا العام الكاتب الكوبي ليوناردو بادورا.

الكاتب تفوق لقوة لغته وكونه عايش ثقافة أميركا الالتينية



أمير العمري

} يبـــدو الفيلـــم الجديـــد للمخـــرج اليوناني 
الذي  يورغـــوس النثيموس ”ســـرطان البحر“ 
عرض في الدورة الــــ68 لمهرجان كان الدولي، 
أكثـــر طموحـــا من أفـــالم النثيمـــوس الثالثة 
الســـابقة، ســـواء في مـــا توفر له مـــن ناحية 
اإلنتـــاج الـــذي اشـــتركت فيه شـــركات إنتاج 
مـــن هولنـــدا وإيرلنـــدا وبريطانيا وفرنســـا، 
أو مـــن حيـــث تركيبـــة الموضوع نفســـه أي 
الســـيناريو، وتوظيفـــه لطاقـــم مـــن الممثلين 
المحترفيـــن متعددي الجنســـيات والثقافات، 
يتحدثـــون جميعـــا باإلنكليزية، فـــي مقدمتهم 
الممثل اإلنكليزي كولن فاريل، وراشـــيل وايتز 
وجيســـيكا باردن، واليونانية بطلة النثيموس 
المفضلـــة أنجليـــكا بابوليا، والفرنســـية ليا 
ســـيدوكس بطلة فيلـــم المخـــرج عبداللطيف 

كشيش ”حياة أديل“، واألميركي جون ريلي.
إلـــى عالم  ينتمـــي فيلم ”ســـرطان البحر“ 
وأجـــواء األفالم التـــي يخرجهـــا النثيموس، 
بأجوائه العبثية الســـاخرة، ومشـــاهده التي 
تصـــل إلـــى الســـوريالية. وتـــدور أحداثه في 
المستقبل القريب، داخل فندق كبير في منطقة 
تمتلئ باألشجار محاطة بالغابات، هذا الفندق 
التي  أو البنـــاء المركـــب، يمثل ”المؤسســـة“ 
تمســـك بمقاليد األمور في بلـــد غير محدد، قد 

يكون أي بلد.
ويبـــدأ الفيلم بوصول رجـــل في منتصف 
العمـــر، يبـــدو تقليديا في مظهره الشـــخصي 
هو ديفيـــد (كولن فاريل) الذي يميـــل للبدانة، 
له شـــارب كثيف، يرتـــدي نظارات مســـتديرة 
ويصطحب معه كلبا يبدو ملتصقا به ال يفارقه 
أبـــدا، كل مـــا نعرفه عـــن ماضيه أنـــه انفصل 
حديثـــا عن زوجته بالطالق بعد زواج اســـتمر 

كما يردد، 11 عاما ويوما واحدا.

الزواج اإلجباري

ينضـــم ديفيد، وهـــو الوحيد الـــذي يحدد 
الفيلم اســـمه من بين الشـــخصيات المختلفة، 

إلـــى مجموعـــة متنوعة من الرجال والنســـاء، 
والمطلوب من كل منهم  العثور من بين النزالء 
على من يصلح شـــريك حياة لـــه، فالزواج هنا 
إجباري، ويجب أن يتم خالل 45 يوما وإّال يتم 
إدخال الشـــخص إلى ”غرفة التحول“ لتحويله 

إلى حيوان هو الذي يختاره من البداية.
وقد وقع اختيار ديفيد بالفعل على سرطان 
البحـــر، لولعه بالبحـــر ومخلوقاته وما تتمتع 
به من حريـــة. ولكن أمام هـــؤالء النزالء أيضا 
فرصة لمد فترة بقائهم على الحالة البشـــرية، 
شـــريطة أن يقوموا بمطـــاردة الفارين من هذا 
المصير في الغابة القريبة وقتلهم، ويحصلون 
مقابل كل شـــخص يقتلونه على يوم زائد يمد 

في وجودهم البشري.
يعثر ديفيد على امـــرأة يتصّور أنها يمكن 
أن تشـــاركه الحيـــاة، لكنها عديمة المشـــاعر 
لدرجة أنها تقتل كلـــب ديفيد الختبار صالبته 
وعـــدم تأثـــره بالعواطف العاديـــة، ونعرف أن 
الكلب هو في الحقيقة شقيق ديفيد الذي فشل 

في الزواج خالل المدة المحددة فتم تحويله.
المـــرأة القاســـية التـــي تمـــارس هيمنـــة 
واضحـــة وتتســـلط علـــى ديفيـــد المســـكين، 
تســـعى أيضا للوشـــاية به، فالزواج يجب أن 
يتـــم في هذا المكان بعيـــدا عن أية عواطف أو 
مشاعر رومانسية، خصوصا ونحن نرى كيف 
أصبحت ممارسة الجنس أقرب إلى االستمناء، 
والغرف جميعها مـــزودة بأجهزة تنصت على 
النـــزالء للتأكد مـــن التزامهم بقواعـــد اللعبة، 
والموســـيقى اإللكترونيـــة المزعجة ال تتوقف 
ليال وال نهارا، والحياة أقرب إلى الحياة داخل 

السجن.
بعد مقتل الكلب يقتل ديفيد المرأة، ثم يفر 
إلى الغابة حيث يلتقي بجماعة الفارين، الذين 
تتزعمهم فتاة شديدة التزمت تحظر وجود أي 
عالقـــات عاطفية بين الرجال والنســـاء، ونرى 
أيضـــا الكثير مـــن الحيوانات التـــي كانت في 
األصل من البشـــر ثـــم تم تحويلهـــا، كما نرى 
هنـــاك من يطاردونها، ويختلط الحابل بالنابل 
ويســـعى الجميع للخالص بال جـــدوى، ولكن 

يأتي الحب.

يجد ديفيد نفسه منجذبا عاطفيا إلى امرأة 
من الفارين هي راشيل وايتز، ضعيفة البصر، 
لكن يتعيـــن عليهما أن يتغلبـــا على ما يحيط 
بهما من عقبات للوصول إلى بر الســـالم، فهل 

ينجحان في ذلك؟

أخطار املستقبل

ال شك في طرافة الفكرة، وتنوع الشخصيات، 
والطرق الغريبة التي تلجأ إليها ”المؤسســـة“ 
إلرغـــام األفـــراد علـــى االنصيـــاع ألحكامهـــا، 
والتخلي تماما عن المشاعر الطبيعية، وتبّني 
قســـوة وعنف شديدين تجاه بعضهما البعض 
في إشـــارة إلى المصير الغامض الذي ينتظر 
البشـــرية في عالـــم توغلت فيـــه التكنولوجيا 
واتســـعت فيه عمليات التعـــارف والزواج عبر 
االجتماعي،  شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل 

بدال من اللقاءات المباشرة.
ومع ذلك أســـاس فكـــرة الفيلم كمـــا نرى، 
تكمـــن في التحذير من أخطـــار التحول القادم 
المجتمعـــات الديمقراطية بفعـــل األزمات  في 
االقتصاديـــة المزمنـــة، ممـــا يهـــدد بتحولها 
إلى الفاشـــية، وترســـيخ مبدأ خضـــوع الفرد 
للمؤسســـة، وتســـخيره للعمل من أجلها، مع 
استبعاد المشاعر والتخلص من التفكير الحر، 
وغياب الحرية الفردية التي تغنت الرأسمالية 
بها طويال. ويشير الفيلم أيضا إلى ما يحتمل 
أن ينتـــج من فوضـــى تؤدي إلـــى االقتتال مع 
وجود مقاومة ال تســـعى لتحرير اإلنســـان، بل 

لتكبيله بطرق أخرى.
البنـــاء الدرامي للفيلم يســـير فـــي اتجاه 
يبـــدأ  تراكمـــي،  أفقـــي  بنـــاء  وهـــو  واحـــد، 
باستعراض المكان والشخصيات ومتابعة ما 
يطـــرأ يوما بعد يوم على حياة ديفيد ووجوده 
داخل هذه المؤسســـة الغامضة، ثم يخرج إلى 
الغابة لينتقل إلـــى الجانب اآلخر، وصوال إلى 
الطريق المســـدود، وخالل ذلك نشـــاهد الكثير 
مـــن المواقـــف والحيـــل الدرامية التـــي تثير 

الضحك والســـخرية حينـــا، أو تضفي طابعا 
مكثفا لعالم من القســـوة والوحشـــية والعنف 

حينا آخر.
ومع ذلك تكمن مشـــكلة الفيلم في أننا بعد 
مرور الســـاعة األولى منه ال نرى تطورا دراميا 
ملحوظا في الحبكة، ويتوقف الفيلم عند طرافة 
وتنـــوع الشـــخصيات التي يكتفـــي بأن يطلق 
عليها أســـماء تشـــي بحالتها أو بمـــا تعاني 
منـــه من عيوب مثل ”األعرج“ أو ”المتلعثم“ أو 

”ضعيفة البصر“، إلخ…
رغـــم ذلـــك يجـــب االعتـــراف بقـــدرة مدير 
التصوير البارع تيموس باكاالتيس، في تقديم 
تلـــك الصور الموحيـــة البديعـــة، واختياراته 
للزوايا الغريبة التي تكثف حالة التغريب التي 
تتبـــدى أيضا في اســـتخدام اإلضاءة الخاصة 
بظاللها ولمساتها الضبابية السحرية خاصة 

في مشاهد الغابة.
باإلضافة إلى براعـــة المخرج في االنتقال 
مـــن الداخـــل إلى الخـــارج، والجـــو الغامض 
الســـحري الذي يغلـــف الفيلـــم خصوصا في 
نصفـــه األول، حيـــث يخفي أكثر مما يكشـــف، 
لكنك تســـتطيع أن ترى تلك الصور الخفية من 
بيـــن ثنايا الصور المباشـــرة، مـــن خالل أداء 
الممثلين ونظراتهم، وعالقتهم بالمكان وكأنهم 
ولـــدوا فيه، وتلك القـــدرة الكبيـــرة من جانب 
النثيمـــوس علـــى التحكم في حركـــة الممثلين 
داخل الـــكادر، وانتقاالتهم في المكان، مع ذلك 
الحوار الالذع الســـاخر الذي تشـــتد سخريته 

كلما اشتدت قسوته.

رومانسية وسخرية

عن فيلمـــه يقـــول النثيموس إنـــه أراد أن 
يصنـــع فيلما ”رومانســـيا“، وإن لم يكن واثقا 
من ذلك في البدايـــة، ولكن مع تقدمه في كتابة 
الســـيناريو مـــع رفيقـــه الدائـــم فـــي الكتابة، 
افتميـــس فليبـــو، أصبـــح هـــذا الهـــدف أكثر 
وضوحـــا، أي أن يروي قصة حب حقيقية، كما 

بدأ يفكر للمرة األولى في استخدام الموسيقى 
في أحد أفالمه. ويضيف أنه لن يصنع أبدا في 
المســـتقبل فيلما يعتمد علـــى بعد واحد، وأنه 
يريـــد أن يقدم صورة ســـاخرة عبثيـــة للعالم، 
مصورا عبثية األشياء التي نعتبرها طبيعية.

كان النثيمـــوس يعـــرف من بدايـــة مرحلة 
الكتابـــة، ما يريـــد تصويره في الفيلم بشـــكل 
تفصيلي إلـــى حد كبير، كما يقـــول في إحدى 
المقابالت المنشـــورة معه، ويضيف أنه يقدم 
هنا عالمـــا خياليا يمكن ألي مشـــاهد أن يرى 
فيه ما يريد طبقا للقواعد التي وضعها هو في 
سياق الفيلم، وهو يرى أن ما يصوره من خيال 
مستقبلي يعبر عن رؤيته الخاصة من خالل ما 

خبره ومر به في حياته.
وفي المقابل من الممكن أن يتساءل أحدهم: 
وأين تقع مثل هذه األحداث، هل تقع في منطقة 
معينة أم تشـــمل العالم كلـــه؟ ويجيب هو بأنه 
شـــخصيا أراد أن يرمز إلى ما يمكن أن يشمل 
العالم كله، ولكن لم يكن بوسعه أن يصور هذا 
التنـــوع وإّال الحتاج إلى العمـــل في اتجاهات 

مختلفة كانت ستؤدي إلى تشتت الموضوع.
وعـــن بناء الشـــخصيات لتصبـــح على ما 
أصبحـــت عليه في الفيلم يقـــول النثيموس إن 
الســـيناريو لم يكن يتضمن وصفـــا تفصيليا 
لهـــا، بل يتضمن وصفا عاما فقط كما في حالة 
البطـــل ”ديفيد“ الـــذي كان يوصف بأنه ”رجل 
فـــي منتصف العمر“. ويوضح أن الشـــخصية 
عادة ما تكتســـب مالمحها بعد إســـناد الدور 
إلى ممثـــل بعينه، ثم تتطور قبل بدء التصوير 

مباشرة.
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سينما
[ حوار الذع تشتد سخريته كلما اشتدت قسوته  [ فكرة طريفة تنقصها الحبكة الدرامية

شكوك حول مستقبل العالم بعد غياب الحب في {سرطان البحر}

تحصل الممثل الهندي شاهيد كابور على جائزة {أفضل ممثل} 

لعـــام 2015، بينمـــا فازت النجمة كانجانا رانـــوت بجائزة {أفضل 

ممثلة} ألدائها في فيلم {ملكة}.

 تســـتعد النجمـــة العالمية جنيفيـــر لوبيز حاليـــا لعرض آخر 

أفالمهـــا {ليال وإيف} المقـــرر طرحه يوم 17 يوليو القادم في 

دور العرض األميركية.

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد {شد أجزاء}، 

ومـــن المنتظر أن ينافـــس به على إيرادات شـــباك التذاكر في 

موسم عيد الفطر المقبل.
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أجواء عبثية ساخرة ومشاهد تصل حد السوريالية

حب ممنوع في أرض يحكمها قانون صارم

ـــحـــذر مــــن أخـــطـــار  ــم ي ــل ــي ــف ال

املجتمعات  في  القادم  التحول 

ــات  األزم بفعل  الديمقراطية 

االقتصادية املزمنة

 ◄

مــــــن أهم ما عرض من أفالم داخل مســــــابقة مهرجان كان الســــــينمائي هــــــذا العام فيلم 
”ســــــرطان البحر“ للمخرج اليوناني يورغوس النثيموس الذي ســــــبق أن حقق جناحا كبيرا 

في كان بفيلمه ”ناب الكلب“ قبل 6 سنوات.

خيام تفكك لتنصب من جديد في مكان غير معلوم

رضاب نهار

} يحكي الفيلم القصير ”بيت على قوس قزح“ 
لرامي النيحاوي ولينـــا العبد ونديم دعيبس 
الـــذي أنتجتـــه ”بدايـــات“ الرائـــدة فـــي دعم 
الشباب السوري والفلسطيني سينمائيا، عن 
حياة بعض النازحين الذين اضطرتهم األقدار 
إلى المكوث في مخيم المرج في ســـهل البقاع 

بلبنان.
فاليـــوم وبعد مضـــي ثالث ســـنوات على 
عمليـــة النزوح، يواجهون قرارا عاجال يفضي 
إلى إخالء المخيم وتفكيـــك الخيام والرحيل. 
إذ أن المكان قريب من نقطة عســـكرية لم يعد 
مســـموح لهم باالقتراب منها. وفي المقابل لم 
يقدم لهم أحد البديل، فضال عن أنهم مضطرين 

لإلخالء خالل خمســـة أيام فقط ال غير. اللقطة 
األولى من الفيلـــم تخدعنا، فهي تصور بلقطة 
فوتوغرافيـــة ثابتـــة، منـــزال بمنتهـــى األناقة 
والجمـــال وكأنـــه موجـــود في إحـــدى الدول 
األوروبية، لتذهـــب الكاميرا بعدها مباشـــرة 
وبحركة ســـريعة إلى خيمة مهترئة وقد ُسّدت 
ثقوبهـــا بقطع خشـــبية أو قماشـــية ربما، ثم 
تتســـع الحدقة لتجد نفســـك بين مجموعة من 
الخيام المصطفـــة والملوثة بالوحل، مصطفة 
بطريقة عشوائية وسط مكان عشوائي للغاية، 
يتجول بينها عدة أشـــخاص تظهـــر المعاناة 

جلية في تصرفاتهم وعلى وجوههم.
ولو أن عمليـــة فك وهدم الخيام هذه كانت 
ألجـــل العودة إلى وطن رحلـــوا عنه خوفا من 
اضطهاد وموت، لكانت االبتســـامات سترتسم 
على الشفاه. لكنهم يهدمونها ليعيدوا نصبها 
في مكان آخـــر مجهول تماما حتـــى اللحظة، 
فالمصير أســـود كما الحاضـــر القائم تماما. 
وأما السؤال الموجه من صناع الفيلم لساكني 
الخيام وهـــو ”لقيتو مكان تانـــي، لوين بدكن 
تروحـــوا؟“، فتأتي اإلجابة عنـــه غالبا: ”والله 

ما بعرف“.

ال طلبـــات عند أهل المخيم الذين يئســـوا 
من أية مســـاعدات أو من وجود المنقذ، سوى 
المهلـــة، أحدهم يقول ”على األقل شـــهر“، فما 
الـــذي ســـيفعلونه في غضون خمســـة أيام ال 
أكثر؟ هل ســـيجدون وطنا بديال؟ أم أنها مدة 
كافية النتهاء الحرب والعودة إلى ديارهم؟

كل األمتعة واألغراض تكدس في شاحنات 
ال تعلم وجهتها وإلى أين ستتجه في طريقها 

بعد خروجها من مخيم المرج. وتزيد األمطار 
المتهاطلـــة مـــن مأســـاة الحـــدث. وكأن هذا 
الفراش يحتاج إلى مزيد من العبث واإلفســـاد 
واالهتـــراء. وهكذا ومثل بدايتـــه، تأتي نهاية 
الفيلـــم لتوّثق لحظات اإلخـــالء، وتبقينا نحن 
الجالســـين على قيد االنتظار وعلى قيد األمل، 

فأي قرار أو تحرك ينهي هذه المهزلة؟
وحدهـــم األطفال في هذه المشـــاهد كانوا 

خارج المأســـاة، على الرغم مـــن أنها تطالهم 
جيـــدا؛ يلعبون خـــارج الخيـــام وتحت المطر 
غير آبهيـــن بالكارثة الحاصلة، ابتســـاماتهم 
وضحكاتهـــم أقوى مـــن أّي أمر آخر مهما كان 
صعبـــا وكارثيا، إنهم يمنحـــون ألهلهم األمل، 
ويجعلـــون المهمة أصعب في الوقت نفســـه، 
إذ تصبح المسؤولية بوجودهم أكبر من دون 

شك.

ستظل لعنة النزوح تطارد السوريني طاملا أنهم خارج بالدهم، منفيني ومعذبني ومشردين 
ومقهورين. ومهما حاولنا أن نضيء على معاناتهم ستبقى اإلضاءة قاصرة ومحدودة، إذ 
ال ميكن ألحد أن يشــــــعر بهم، إّال هم أنفسهم أو من مثلهم. وهو ما أدركه الفيلم الوثائقي 
القصير ”بيت على قوس قزح“ لرامي النيحاوي ولينا العبد وندمي دعيبس الذي يصّور في 

دقائقه القليلة جدا رحلة اللجوء السورية املستمرة.

{بيت على قوس قزح} قدر السوريين الرحيل إلى المجهول

فيلم وثائقي يضيء على عملية 

لالجئني  املــــرج  مــخــيــم  إخــــالء 

ــن آخــر  ــســوريــني والــبــحــث ع ال

مجهول ليظل املصير معلقا
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سارة حممد

} يختلـــف البعـــض علـــى شـــخصية الفنانة 
اللبنانية الراحلـــة بديعة مصابني، لكن املؤكد 
أنها ســـاهمت في ميالد العديد من املواهب من 
املصريني والعرب، من خـــالل ”كازينو بديعة“ 
الذي كان مبثابة ”برودواي الشـــرق األوســـط“ 
فـــي زمانـــه، لضخامة إنتاجه الفنـــي وتنوعه، 
إلى جانـــب من يترددون عليه مـــن علية القوم 

وخالصة النخب العربية وقتها.
شخصية بديعة مصابني حتمل الكثير من 
التفاصيل مـــا بني طفولة مؤملـــة، وحياة فنية 
مليئـــة بإطالالت لنجوم تتلمـــذت على أيديهم، 
أو أخرجتهـــم للنور، إضافة إلـــى زواجها من 
الفنان جنيب الريحاني، أحد عمالقة املســـرح 

والسينما املصرية على مدى تاريخهما.
حيـــاة بديعة مصابنـــي والثـــراء الدرامي 
الكبير فيها لفت مؤلفي املسلسالت إليها، فبدأ 
التركيز على دورها في احلياة الفنية العربية، 
طـــوال النصـــف األول من القـــرن املاضي، من 
خـــالل أدوار فرعيـــة بعـــدد من أعمال الســـير 
الذاتية التي قدمت على مدار األعوام املنصرمة 
أحدثها مسلســـل ”إســـماعيل يس� الذي جرى 

عرضه قبل حوالي ست سنوات.
وفجـــأة حتولت حيـــاة بديعة مـــن األدوار 
الثانويـــة إلـــى البطولـــة املطلقة، بعـــد أن قام 
املؤلف السيناريســـت محمـــد الغيطي بتغيير 
مسلســـله الـــذي كان يحمـــل اســـم ”الضاحك 
عن ســـيرة الكوميـــدي الراحل جنيب  الباكي“ 
الريحاني، ليحمل عنوان ”زمن جنيب وبديعة“، 

ويتناول السيرة الذاتية للزوجني.

هي والريحاني

فـــي الوقت ذاتـــه أعلنت الفنانة الســـورية 
سوالف فواخرجي، اســـتمرار متسكها بتقدمي 
مسلســـل  فـــي  مصابنـــي  بديعـــة  شـــخصية 
ســـوري، وهو احللـــم الذي حتدثـــت عنه منذ 

ســـنوات، وعـــادت للتأكيـــد عليه مؤخـــرا بعد 
رفضهـــا العرض الذي قدمه لها عادل حســـني 
لتقدمي  منتج مسلســـل ”زمن جنيـــب وبديعة“ 

الشخصية من خالله.
هـــذا التنازع على تقدمي شـــخصية ”بديعة 
فرض تســـاؤال حول جـــدوى تكرار  مصابني“ 
تقدمي الشخصيات التاريخية في أعمال درامية 
أكثر مـــن مرة، كما حدث مع الفنانة الراحلة أم 

كلثوم، والزعيم جمال عبدالناصر وآخرين.
السيناريست محمد الغيطي، أكد لـ“العرب“ 
أنـــه ال مانع من تنـــاول الشـــخصية بأكثر من 
شـــكل ولهجة، مشـــيرا إلى أن بديعة مصابني 
عاشت في مصر، وجاءت شهرتها منها إضافة 
إلى أنها أسســـت صالة بديعة وكانت تتحدث 
اللهجة املصرية، ما يشير إلى تاريخها الطويل 

في القاهرة الذي بدأته مبكرا.
أشار الغيطي إلى أن ظهور شخصية بديعة 
سيكون بجوار جنيب الريحاني ضمن مسلسل 
”زمن جنيب وبديعة“ والذي تغير اســـمه، حيث 
كان يحمل عنوان شـــخصية الكوميدي الراحل 
فقط، بســـبب ارتباط مشـــوار بديعـــة الطويل 
به، موضحا أنه قام بتســـجيل فكرة املسلســـل 
بحقـــوق امللكية الفكرية لـــوزارة الثقافة منذ 7 

سنوات.
السيناريست بشـــير الديك، قال لـ“العرب“ 
إن الـــرأي النهائـــي يكـــون حقيقيـــا في تقدمي 
شـــخصيات الســـير الذاتية أكثر مـــن مرة هو 
جودة العمل الفني املقدم، ضاربا املثل مبسلسل 
”أســـمهان“ الذي حقـــق املعادلـــة الناجحة في 
رؤيـــة متكاملـــة، كذلـــك مسلســـل ”أم كلثوم“ 
الـــذي يتذكر اجلميـــع تفاصيله إلـــى اآلن، في 
حني افتقدت مسلســـالت أخرى، كالتي تناولت 
قصص حيـــاة عبداحلليـــم حافـــظ، والرئيس 
الراحل جمال عبدالناصـــر وعبداحلكيم عامر، 

بالقوة والتميز الذي كنا نتوقعه.
وأضاف بشـــير أن ما يتحدث عنه البعض 
حول مسألة أن يقدم أعمال السير الذاتية فنان 
مصري أو عربي، حســـب جنســـية الشخصية 
املقدمة، ال يساهم في جناح العمل، منوها إلى 
أن هناك جنوما من دول عربية مختلفة، قضوا 
أغلـــب مراحلهـــم العمرية والفنيـــة في مصر، 
منهم صباح وعبدالســـالم النابلســـي وجنيب 
الريحانـــي، الذي كان ينتمي ألصـــول عراقية، 
فهـــل يقتصر تقدميهم علـــى مواطنيهم أم على 

املصريـــني؟ أجـــاب الديـــك على ســـؤاله قائال 
”إن احلكـــم النهائـــي يكون على جـــودة العمل 

واكتمال صورته النهائية“.
محفـــوظ  الكاتـــب  أشـــار  جانبـــه،  مـــن 
إلى أنه  عبدالرحمن مؤلف مسلسل ”أم كلثوم“ 
ضـــد فكرة احلكم على عمل لـــم يخرج بعُد إلى 
النور، لكن بشـــكل عام ال يرى ضررا في إعادة 
تناول الســـيرة الذاتية لشـــخصية مـــا برؤية 
مختلفة، واحلكم في النهاية على صورة العمل 

كاملة.

أن ما يدعو  وأكـــد عبدالرحمن لـ“العـــرب“ 
للتوقـــف حتـــول أعمـــال الســـير الذاتيـــة في 
الســـنوات األخيـــرة لتتخـــذ مســـارا جتاريـــا 
بحتـــا، ”يظـــن البعـــض أن جناح الشـــخصية 
فـــي املرة األولـــى حافز إلعـــادة تقدميها طمعا 
فـــي احلصول علـــى نفس النجـــاح، دون وعي 

باملقومات املطلوبة له“.

مسار تجاري

أعـــرب عبدالرحمـــن عن تعجبـــه من تقدمي 
شـــخصية بديعـــة مصابني بوجـــوه مختلفة، 
حيـــث أوضـــح أن الراحلة كانـــت متتلك ملهى 
ليليـــا ليـــس أرقى مســـتوى مـــن غيـــره، وأن 
شـــهرتها وجناحهـــا ارتبطـــا بفتـــرة احلرب 
العامليـــة الثانيـــة، التي شـــهدت تدفق اجلنود 
البريطانيني واألستراليني على امللهى للترويح 
حينها  عـــن أنفســـهم، وكان ”كازينو بديعـــة“ 
األشـــهر لكونها كسرت جميع أشـــكال الرقابة 

املوجودة في وقتها.
وأضـــاف ”بعـــد انتهـــاء احلـــرب ضعفت 
إيـــرادات امللهى، وطالبتهـــا احلكومة املصرية 
بضرائب كثيرة، ما جعلها تهرب خارج البالد، 
ولكـــن إذا كان ظهور بديعة يأتـــي ضمن عمل 
يتحدث عن جنم بحجم جنيب الريحاني فاألمر 

يختلف كثيرا“.
جدير بالذكر أن شـــخصية بديعة مصابنى 
ظهـــرت في أدوار فرعية ضمـــن عدد من أعمال 
الســـير الذاتيـــة التـــي قدمـــت في الســـنوات 
األخيرة، منها مسلسل ”أبو ضحكة جنان“ عن 
حياة الراحل إســـماعيل يس، وجسدت دورها 
الفنانة اللبنانية كارمن لبس، في حني جسدت 
الشـــخصية الفنانة املصريـــة فادية عبدالغني 

ضمن مسلسل ”كاريوكا“.

} بيروت ـ حتضر املسلسالت اللبنانية بقوة 
خالل شـــهر رمضان الذي علـــى األبواب، حيث 
يشـــكل النجمـــان اللبنانيان يورغو شـــلهوب 
وكاريـــن رزق اللـــه ثنائيا متثيليـــا في الدراما 
اللبنانية الرومانســـية الكوميدية في املسلسل 
”قلبـــي دّق“ املقرر عرضه خالل شـــهر رمضان 

عبر شاشة (أل بي سي آي).
وتـــدور القصـــة حـــول كريســـتني (كارين 
زرق الله) وســـامي (يورغو شلهوب) اللذين ال 
يعرفان بعضهما، لكّنهما يســـتيقظان في أحد 
األّيام، ليجدا نفســـيهما متزّوجني. سامي ابن 
عائلة أرســـتقراطية بيروتية، وكريســـتني ابنة 
عائلة ريفية متواضعـــة، واألهم أن لكل منهما 

عالقة غرامية خاصة. 
فكيف ســـيكون وقع مفاجأة الزواج عليهما 
وحتـــى على احمليطني بهما؟ ومـــا هي الورطة 

التي أوقعا نفسيهما فيها؟ 
ومسلســـل ”قلبي دّق“ من كتابة كارين رزق 
الله، وإخراج غـــادة دغفل، وبطولة كارين رزق 
الله، يورغو شـــلهوب، نقوال دانيال، ستيفاني 
ســـالم، ميشـــال حورانـــي، رندة كعـــدي، رفقا 
الزير، عصام األشقر وغيرهم من جنوم الدراما 

اللبنانّية.
يذكـــر أن الفنان مروان خوري كان قد صور 
جنريـــك ”قلبي دّق“ وهو مـــن كلماته وأحلانه، 
وقـــد مت االتفـــاق علـــى مشـــاركة خـــوري في 
”الكليب“ بعد التواصل بني املنتج مروان حداد 

والفنان خوري.
على قناة  وسيعرض مسلســـل ”24 قيراط“ 
”إم تـــي في“ وهو من بطولة ســـيرين عبدالنور 

وعابد فهد وماغي بوغصن.
وتـــدور قصتـــه حول رجل أعمـــال صاحب 
نفوذ وهو يوســـف زهران (عابـــد فهد) يعيش 
حياة سعيدة مع زوجته هيا (ماغي بوغصن)، 
فيتعّرض لعملية اختطاف على يد مجموعة من 
املسلحني من داخل الفيال التي يعيش فيها مع 

عائلته.

وتعثر عليه ميرا (ســـيرين عبدالنور) التي 
جتســـد دور مخرجة مســـرح أطفال فتذهب به 
إلى املستشـــفى لتكتشف بعد أن أنقذت حياته 
بأنه فقـــد ذاكرته. وتنشـــأ بينهمـــا قصة حب 
تتخللها أحـــداث عديدة نظرا إلـــى تعرضهما 
الذي  لعقبات كثيرة. أما مسلســـل ”تشـــيللو“ 
تعرضه قناة ”املســـتقبل“، فيلعـــب بطولته كل 
من نادين نسيب جنيم ويوسف اخلال واملمثل 

السوري تيم حسن.
ويحكي قصة عازفة تشيللو شهيرة (نادين 
نســـيب جنيم) وزوجها عازف البيانو (يوسف 
اخلال) اللذين يقرران بدء مشروع عمرهما بعد 
طـــول انتظـــار، إّال أن حريقا هائـــال يأتي على 

املشروع مما يوّلد كارثة لهما.
ويتدّخل رجل األعمال تيمور (تيم حســـن) 
ليقـــّدم لهما عرضا خطيـــرا إلنقاذهما من هذه 
اخلســـارة، ولتبدأ معه أحداث مثيرة وشـــّيقة 

تبـــرز موضـــوع ســـطوة املـــال علـــى احلياة 
االجتماعية. أما مسلسل ”بنت الشهبندر“ الذي 
تعرضه أيضا شاشة ”املستقبل“، فهو مسلسل 
مشترك سوري لبناني من بطولة سالفة معمار 
وقصـــي خولي وقيس الشـــيخ جنيـــب ومنى 

واصف وأحمد الزين وفادي إبرهيم وغيرهم.
وهـــو مسلســـل تاريخي تـــدور أحداثه في 
بيروت أثنـــاء حقبة االحتالل العثماني، وينقل 
قصص حـــب وعـــّزة نفـــس وكرامـــة وانتقام 
وزعامات سياســـية، وهو من إخراج املسلسل 

سيف الدين السبيعي.
والذي  ويأتي مسلسل ”أحمد وكريستينا“ 
كتبته كلوديا مرشيليان ويلعب بطولته كل من 
الفنانة سابني في أول عمل متثيلي لها ووسام 
صليبا، ليحكي قصة حب تنشـــأ بني كريستينا 
املقيمـــة فـــي قرية لبنانيـــة مســـيحية وأحمد 

الشاب املسلم املنحدر من قرية نائية.
وقصة ”أحمد وكريستينا“ معقدة فيها كثير 
مـــن التحديات واملصاعب تنقـــل وقائع حكاية 
عشق محّرمة من جميع األطراف احمليطني بها، 

وهي من إخراج اللبناني سمير حبشي.
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منوعات
[ ال يمكن تجسيد مصابني بمعزل عن الريحاني [ شخصية إشكالية فنا وحياة

نزاع سوري مصري على تجسيد بديعة مصابني في مسلسل درامي

حضور قياسي للجماهير في {موازين} 2015 ألوان مختلفة للحب في دراما لبنان الرمضانية

تجســـد النجمـــة الجزائرية أمل بوشوشـــة فـــي مسلســـلها الجديد 

{العراب نادي الشرق}، الذي سيعرض في رمضان القادم، شخصية 

فتاة حادة الطباع نتيجة التربية والبيئة التي نشأت فيها.

انتهت كندة علوش من تصوير حلقة خاصة من حلقات المسلســـل 

البوليســـي {اســـتيفا}، الذي يقوم ببطولته الكاتب والفنان عباس 

أبوالحسن، وتحمل الحلقة عنوان {شقة الدور الخامس}.

تســـتعد النجمة اللبنانية نانســـي عجرم لطـــرح أغنية جديدة 

باللهجة الخليجية بعنـــوان {أي حب} من ألحان طالل وكلمات 

خالد المريخي، في أول تعاون لها مع المريخي.
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ــــــة معينة في أكثر من عمل درامــــــي نوع من اإلفالس  هــــــل إعادة تقدمي شــــــخصية تاريخي
الفني، وبحث لتجار الفن في دفاترهم القدمية؟ أم أنه اســــــتغالل ملساحات الثراء الدرامي 
في الشــــــخصية ومحاولة مختلفة في كل مرة لتقدمي جانب غير مرئي منها؟ ســــــؤال مهم 
حتاول ”العرب“ مناقشته على خلفية النزاع احلالي لتقدمي شخصية الفنانة اللبنانية بديعة 

مصابني في مسلسلني، أحدهما سوري واآلخر مصري؟

محمد الغيطي:

 ال مانع من تناول 

الشخصية بأكثر من 

شكل ولهجة

بشير الديك: 

الحكم النهائي يكون على 

جودة العمل واكتمال 

صورته النهائية

} الربــاط - حطمـــت الـــدورة الرابعة عشـــرة 
املغربي  ملهرجـــان ”موازين: إيقاعـــات العالم“ 
التـــي اختتمت مؤخـــرا، رقما قياســـيا جديدا 
مـــن حيث احلضور اجلماهيري الذي فاق 2.65 
مليـــون متفرج فيما ضرب املنظمون موعدا مع 
الدورة اخلامســـة عشـــرة من 20 إلـــى 28 مايو 

.2016
وتوزع هذا الرقم الهائل، الذي اســـتند إلى 
تقديرات املنظمني، على مدى تســـعة أيام، بني 
مختلف منصات العروض املغربية والشـــرقية 

والغربية واألفريقية وغيرها.
وبذلك يتجاوز احلضور اجلماهيري الرقم 
الـــذي حققته الـــدورة الســـابقة بــــ2.5 مليون 
متفرج، مكرســـا اإلقبـــال املتزايـــد على فقرات 
التظاهرة التي تســـتقطب أملـــع النجوم وطنيا 

وعربيا وعامليا.
وأفاد بالغ ختامي جلمعية مغرب الثقافات 
بأن العديد من احلفالت عالية اإلقبال ساهمت 
في حتقيق هذا الرقم القياســـي اجلديد، ومنها 
حفلة الشعبي على منصة سال التي استقطبت 
270 ألف شـــخص. ومن جهتها تواترت األرقام 

الكبيرة علـــى حفالت منصة السويســـي على 
غـــرار حضـــور 200 ألف متفرج حلفلـــة الفنان 
السويدي املوهوب أفيتشي و190 ألف شخص 

حلفلة النجم آشر.
وقد كرس هذان اإلجنـــازان الطابع الدولي 
لهـــذه املنصة الرئيســـية التي اســـتقبلت أملع 

جنوم الغناء واملوسيقى في العالم.
وكان جنـــوم الدورة 14 ملوازيـــن قد عبروا 
عن ســـعادتهم باملشـــاركة في تظاهرة من هذا 
احلجم، مـــن قبيل أفيتشـــي وفاريـــل ويليامز 

وفرقة مارون فايف.
وتكامل هذا النجاح اجلماهيري مع تغطية 
إعالمية واســـعة للدورة بفضـــل حضور مئات 

من اإلعالميني من القارات اخلمس.
أن  الثقافـــات  مغـــرب  جمعيـــة  وأبـــرزت 
جناحـــات املهرجـــان ثمرة لعمـــل دؤوب بذلته 
طواقـــم التظاهرة على مدى ســـنوات من أجل 
برمجة استثنائية وجودة تقنية عالية وتنظيم 
محكـــم يســـتجيب للمعايير الدولية وشـــروط 
األمن القصوى، بالنســـبة للفنانني واجلمهور 

على حد سواء.

تســــــاهم الدراما اللبنانية في املائدة التلفزيونية الرمضانية بباقة متنوعة من املسلســــــالت 
منها مسلسل: ”قلبي دق“ و“تشيللو“ و“بنت الشهبندر“ و“24 قيراط“ و“أحمد وكريستينا“.

من كواليس تصوير مسلسل {تشيللو} اللبناني

سوالف فواخرجي تسعى لتقديم مصابني في مسلسل سوري

حفل آشر استقطب 190 ألف متفرج



} لنــدن - يســـتعد إمبراطـــور اإلعالم روبرت 
مردوخ لالستقالة من منصب المدير التنفيذي 
والترفيهيـــة  اإلعالميـــة  إمبراطوريتـــه  فـــي 
”فوكـــس“، وســـيتولى ابنه األصغـــر جيمس 

المنصب بدال منه.
ومن المتوقع أن يســـتمر مـــردوخ كرئيس 
تنفيـــذي للمجموعة مـــع ابنه األكبر الشـــالن 
الذي ســـيكون رئيسا مشـــتركا للمجموعة مع 
والده، بحســـب تقارير من مصـــادر مقربة من 

عائلة مردوخ.
ولم توضح التقارير أيـــا من أبناء مردوخ 
ســـيتولى المنصـــب اإلداري األكثـــر تأثيـــرا 
في المجموعـــة العمالقة التـــي تمتلك صحفا 
وقنوات فضائية في مناطق متفرقة من العالم. 
ويعمل في إمبراطوريـــة ”فوكس“ أكثر من 25 

ألـــف موظف فـــي أنحاء العالـــم، تضم قنوات 
فوكـــس واســـتوديوهات ”القرن العشـــرين“، 
باإلضافة إلى 39 بالمئة من أسهم شركة سكاي 

لإلعالم والترفيه.
اإلمبراطوريـــة  يملـــك  مـــردوخ  ومـــازال 
اإلخبارية ”نيوز كورب“ التي تضم صحف ”ذا 

صن“ و”تايمز“ و”صن داي تايمز“ البريطانية. 
وانفصلت المجموعة اإلخبارية عن المجموعة 

اإلعالمية األخرى قبل عامين.
ومر عمالق اإلعـــالم بأزمات متعددة خالل 
مســـيرته المهنية، فقد توقـــع البعض  نهايته 
وانهيار إمبراطوريته اإلعالمية، بعد فضيحة 
التنصت الصاخبة. وكاد أن يحكم قبضته على 
اإلعـــالم األميركي، لوال تحلي منافســـته تايم 
وارنر بالشـــجاعة، ورفضها عـــرض مجموعة 
مـــردوخ فوكـــس للقـــرن الحادي والعشـــرين 

لالستحواذ عليها مقابل 80 مليار دوالر.
ولم يكن تلقيبه بإمبراطـــور اإلعالم عبثا، 
فإلـــى جانب امتالكه ألكبر وأهم المؤسســـات 
اإلعالميـــة فـــي العالم فإنه لو وجدت دراســـة 
لتصنيف أقوياء العالم فال شك أنه سيكون من 

بين الواقفين على منصـــة التتويج. ولم تقف 
أســـطورته عند هذا الحد، بـــل وصلت للمرأة 
الحديديـــة حين حظي بتأييد رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة مارغريت تاتشـــر، التـــي وافقت 
له، بصفـــة اســـتثنائية، على الســـيطرة على 
40 بالمئـــة من الصحافـــة البريطانية، ليواجه 
حينها عمـــال الطباعـــة، ويطـــرد اآلالف دون 

سابق إنذار.
ويلقبـــه بعضهـــم بعّراب الخـــط اإلعالمي 
التجـــاري والصحافـــة الصفراء فـــي العالم، 
ويـــرون أنه الشـــيطان الذي لـــوث الصحافة، 
تحويـــل  إلـــى  أدى  نجاحـــه  أن  ويعتبـــرون 
الصحافة الملتزمة وبرامج التســـلية النوعية 
إلى مواد ســـوقية تافهة، في حين يرى آخرون 

أنه إعالمي عبقري يستحق االحترام.

فيصل عبدالحسن

} مضت ست سنوات على وضع استراتيجية 
تطويـــر تقانـــات المعلومـــات واالتصـــال في 
العالم اإلســـالمي، من قبل المنظمة اإلسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة ــ إيسيســـكو ـــ، لكن 
تنفيذها يواجه صعوبات في الكثير من الدول 

اإلسالمية.
والســـبب األول الـــذي أعـــاق هـــذا الحلم 
الطمـــوح مـــن التحقـــق، وجـــود مليارين من 
البشـــر ال يستفيدون من خدمة الربط بشبكات 
الكهرباء من مجموع سكان العالم، الذي يربو 
على ســـبعة مليارات، وهو الشـــرط األساسي 

للحصول على التقانات الجديدة.
والجـــزء األكبر مـــن هذيـــن المليارين من 
البشـــر يعيشـــون فـــي دول إســـالمية، وهـــي 
األقطار التي حددتها المنظمة كوســـط سكاني 
لتنفيذ االستراتيجية التي وضعتها عام 2009 

ونظمت مؤتمرات حولها.
وتشير بنود االســـتراتيجية، التي أشرفت 
علـــى وضعهـــا الخبيـــرة المغربيـــة د. دليلة 
الشياظمي، من جامعة محمد الخامس بمدينة 
الرباط، وتبنتها المنظمة اإلســـالمية للتربية 
والعلوم والثقافة، وأشار عبدالعزيز بن عثمان 
التويجري المدير العام للمنظمة، عند تقديمه 
لبنودهـــا إلـــى ”قدرتهـــا على تقليـــص الهوة 
الرقمية التي تفصل العالم اإلسالمي عن الدول 
الرائدة في المجال الرقمي“، وفي الحقيقة كان 
مـــن الضروري التحرك بشـــكل جماعي للحاق 
بالعالم، إذ أن التطور االقتصادي الذي تتطلع 
إليـــه الدول اإلســـالمية ال يمكـــن تحقيقه دون 

تطوير حقيقي لمهارات في المجال الرقمي.
فقد أتاحت ثـــورة المعلومـــات واالتصال 
واقعا جديدا من أبـــرز خصائصه حرية تدفق 
المعلومات، وتوزيعها غير المتوازن بين دول 

العالم، واالنتشار الواسع لتقانات المعلومات 
واالتصـــال ورواج مضاميـــن معرفيـــة مؤثرة 
في الفئـــات االجتماعيـــة المختلفة، وبخاصة 
األطفال والشباب والنساء، مما أثر على بنيات 
المجتمعات اإلســـالمية، وخلق قيما جديدة لم 

تكن مألوفة فيها.
أهـــداف  إلـــى  االســـتراتيجية  وطمحـــت 
رئيســـية، أولهـــا تأهيـــل البنـــى التحتية في 
مجال تقانات المعلومات واالتصال في الدول 
األعضاء، وثانيا، تفعيل دورهذه التقانات في 
التنميـــة الوطنية، ثم تعزيـــز إنتاج محتويات 
معرفيـــة رقميـــة تعكـــس الثقافـــات المتعددة 
للـــدول األعضاء، وأخيـــرا، العناية بالجوانب 
األخالقية لتقانات المعلومـــات واالتصال في 

هذه الدول.
ووضـــع الخبـــراء أربعـــة مجـــاالت عمل 
لالســـتراتيجية، تتمثـــل فـــي تطويـــر البنية 
التحتية، وتعزيز دور المتدخلين والفاعلين من 
الجهات الحكومية، وهيئات المجتمع المدني 
لتحقيق أهداف االستراتيجية، والثالث إعداد 
برامج تكوين وتوعية، باإلضافة إلى تشـــجيع 

إنتاج المحتويات الرقمية والمعرفية.
وتحتـــاج الطروحـــات النظريـــة فـــي هذه 
البنـــود إلـــى ترجمـــة واقعيـــة علـــى األرض 
لمفاهيمهـــا، ليتمكـــن الكادر الفني الوســـطي 
تحقيقها، وهي ترمي إلـــى تعميم بنى تحتية 
في كل بلد وإنشـــاء هيـــاكل لتقنيـــن القطاع، 
ومحاربـــة األميـــة الرقميـــة في المؤسســـات 
التعليمية، وتعزيز القدرات في مجال التقانات 
من خالل الدعم المعرفي والتدريبي في أقطار 
متقدمـــة رقميـــا، واالهتمام بالتـــراث الثقافي 
لكل بلد ورقمنته ونشـــره على شبكة االنترنت، 
وتشـــجيع القطاع الخاص والعام في كل قطر 
علـــى إنتاج محتويات معرفيـــة تراعي التنوع 
الثقافـــي واللغـــوي وتســـتجيب لالحتياجات 
الخاصـــة للدول األعضـــاء، وإنتـــاج محتوي 

علمي وتقني.
وقد جاءت االستراتيجية بمقدمة وخمسة 
فصول، تنـــاول األول منها ”الدواعي“،  وأبرز 
األســـباب التي ألهمت واضعي االستراتيجية 
إلـــى تبني أفكارها، هـــو ردم الهوة بين الدول 
اإلســـالمية والدولـــة المتطـــورة رقميـــا، فقد 

جعلتنـــا هذه الهـــوة كراكبي ظهر األســـد مع 
عالـــم يتطور رقميا كل ســـاعة، فال نســـتطيع 
االندمـــاج الكلـــي فيه وال تجنبـــه، فمن يندمج 
فيـــه وهو يعاني من قصور فـــي بناه التحتية 
الرقمية يكون ُمســـَتغال من الـــدول المتقدمة، 
ومســـتباحا ومن ال يندمج سيعاني اقتصاديا 
واجتماعيا وسيبقى في دركات الفقر والجهل، 
فال يكفي االنتفاع بمزايـــا تقانات المعلومات 
واالتصال (الهاتف الذكي واالنترنت) فحسب، 
وإنما يتطلب االنخراط كليا في جميع قطاعات 

تقانات المعلومات واالتصال الحيوية.
وجاء الفصـــل الثاني لتحليـــل الوضعية 
الراهنـــة، التي أشـــير فيهـــا إلـــى أن الطابع 
العالمـــي لشـــبكة اإلنترنت صار متـــداوال في 
وسائط اإلعالم والمؤتمرات والقمم العالمية، 
فإننـــا ال نـــزال نالحـــظ عدم تكافـــؤ في فرص 
الوصول إلى مصادر المعلومات ومحتوياتها 
وبناها التحتية، والكثير من التقارير المعتمدة 
من اليونيســـكو يشـــير إلـــى أن 11 بالمئة من 

ســـكان العالم يحصلون على خدمة اإلنترنت، 
و90 بالمئة منهم يعيشـــون فـــي بلدان متقدمة 
صناعيا وأن عدد المستفيدين من خدمات هذه 
الشـــبكة في أفريقيا يقدر بحوالي 1 بالمئة من 
سكان هذه القارة، وأن البلدان غير الصناعية 
تمثل نســـبة 1.1 بالمئة من سكان العالم الذين 
يســـتخدمون اإلنترنت، وتوضح هذه النســـب 

الهوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب.
وتناول الفصل الثالث األهداف والمنهجية 
التي يجب أن تتبع لتنفيذ بنود االستراتيجية، 
وقد أكدت على ضـــرورة انخراط عدة أصناف 
من المتدخلين السوسيومهنيين، مثل مهنيي 
التربية والثقافة، والباحثين في مجال تقانات 
المعلومـــات واالتصال، وحـــددت دور كل فئة 

منهم.
و تناولـــت عناصـــر االســـتراتيجية فـــي 
الفصل الرابـــع، وحددتها بجـــدول تفصيلي، 
حددت فيه عناصر البنيـــة التحتية، وعناصر 
المتدخليـــن، وعناصـــر التكويـــن والتوعيـــة 

والمحتويات المعرفيـــة، وتناولت في الفصل 
الخامس وسائل تنفيذ االستراتيجية، واتبعت 
ذلـــك بمالحق تناولت فيها مؤشـــرات االتحاد 
الدولي لالتصاالت ومؤشرات الدول األعضاء 

في المنظمة اإلسالمية.
ومـــن الواضـــح أن الدول األعضـــاء التي 
تحـــاول بجهـــود ذاتيـــة أن تحقـــق مفـــردات 
هذه االســـتراتيجية، وجـــدت أمامها معوقات 
حقيقيـــة للتنفيذ كاألميـــة الرقمية في مدارس 
هـــذه الدول، واتباع نظام الدراســـة في جميع 
المراحل تقريبا على تلقين الطالب المعلومات 
التي ينســـاها بعد االمتحان النهائي مباشرة، 
إضافـــة إلى ما تشـــهده المنطقـــة من حوادث 
عنف وحـــروب، واضطرابـــات أمنية، وهجرة 
واســـعة لألدمغة من هـــذه الـــدول إلى خارج 
بلـــدان المنظمـــة، وانخفاض أســـعار النفط، 
مما أثر ســـلبا علـــى ميزانيات عـــدد من هذه 
الـــدول، التي تعتبر الممـــول الرئيس لتحقيق 

استراتيجية طموحة.

[ انعدام تكافؤ الفرص في الوصول إلى مصادر المعلومات [ ال بديل عن االنخراط الكلي في قطاع المعلومات واالتصال
ــــــى الرغم من تأخر تنفيذ اســــــتراتيجية تطوير تقانة المعلومــــــات واالتصال في العالم  عل
اإلسالمي، إال أنها تعتبر دليل عمل هام لردم الهوة الرقمية المتفاقمة مع العالم المتطور 

تقنيا، وتأهيل البنى التحتية في مجال تقانات المعلومات.

األطروحات النظرية لالستراتيجية تحتاج إلى ترجمة واقعية على األرض لمفاهيمها

المجتمعات اإلسالمية تعاني هوة رقمية مع العالم

مـــن المتوقع أن يســـتمر مردوخ 
كرئيس تنفيـــذي للمجموعة مع 
ابنه األكبر الشالن الذي سيكون 

رئيسا مشتركا للمجموعة

◄

حرية تدفق المعلومات وتوزيعها 
غيـــر المتـــوازن بيـــن دول العالم 
أثرا على بنية المجتمع اإلســـالمي 

وخلقا قيما جديدة

◄
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ميديا
{فـــي اإلعـــالم اإللكترونـــي تغيب النخبـــة اإلعالمية المســـيطرة 
وكذلك تغيب القدرة على التحكم في مواد البث والنشر، وأصبح 

إعالما مفتوحا ومنفتحا}.
زكريا احملرمي
كاتب وباحث عماني

{اإلعـــالم الجديد اقتحـــم حياتنا  بل غيـــر الكثير مـــن المعطيات في 
حياتنا وبـــات الموقع االجتماعـــي يحقق وجوده علـــى األرض ومتابعو 

وزارات اإلعالم أقل من متابعي المواطن الصحفي}.
إبراهيم الشيخ
كاتب صحفي كويتي

{هناك حالة من االعتراف بأهمية اإلعالم اإللكتروني وقدرته على 
التأثير واالنتشار، لكن ال توجد وسيلة إعالمية لديها القدرة على 

إلغاء األخرى، وتبقى الوسائل التقليدية هي األكثر مصداقية}.
جابر املري
إعالمي قطري

تحسين ظروف المهنة جوهر مطالب الصحفيين المصريين
} القاهــرة - أكد خالد البلشـــي، رئيس لجنة 
الحريـــات بنقابـــة الصحفييـــن المصرييـــن، 
أن إضـــراب الصحفييـــن وقفـــة للتأكيد على 
المطالب األساســـية لـ”الجماعـــة الصحفية“، 
وعلـــى رأســـها توفير أجـــور عادلـــة، ووقف 
الفصل التعســـفي، مشـــيرا إلـــى أن اإلضراب 

بداية لتحرك جديد في المرحلة المقبلة.
ونظـــم الصحفيـــون المصريـــون إضرابا 
جزئيـــا، األربعـــاء، بالمقـــر الرئيســـي لنقابة 
الصحفييـــن بوســـط القاهـــرة احتجاجا على 
بعض األوضاع الخاصة بالمهنة، مثل الفصل 
التعسفي وانخفاض األجور والمضايقات من 

مالك الصحف.
وكانت لجنة الحريات دعت للمشـــاركة في 
يوم احتجـــاج الصحفيين في يـــوم الصحفي 
الذي يوافـــق 10 يونيو من كل عـــام للمطالبة 
بحماية نقابية وإصدار تشـــريعات تدافع عن 

حرية الصحافة.
وقال البلشـــي إن اإلضراب سيكون عبارة 
عـــن وقفـــة رمزيـــة واعتصام لمدة 3 ســـاعات 
يتخلله عقد مؤتمرات للصحفيين المفصولين 
الذيـــن  الحزبيـــة  بالصحـــف  والصحفييـــن 
تعثـــرت صحفهم وتوقـــف بعضهـــا ولم تعد 
تســـدد رواتبهم، وهو ما أدى لتشردهم وعدم 
حصولهـــم علـــى أي رواتـــب منذ 5 ســـنوات، 
وقـــال إنه تقدم صبـــاح األربعاء ضمن وفد من 

الصحفيين، يضم ممثلين عن مجلس النقابة، 
ببالغات وطلبـــات للنائب العـــام لإلفراج عن 
الصحفيين المحبوسين وتحسين أوضاعهم، 
مشـــيرا إلى أن المؤسسات الصحفية تمارس 
االنتهـــاكات ضد الصحفيين وتفصل بعضهم، 
وكان البد من تواجد النقابة بتســـجيل موقف 
رافـــض لهـــذه االنتهـــاكات واتخـــاذ خطوات 

حاسمة في مواجهتها.
مـــن جانبـــه قـــال يحيـــى قـــالش نقيـــب 
الصحفييـــن إن اإلضـــراب رمزي ولـــن يعرقل 
عمل الصحف، لكنه تعبيـــر احتجاجي موجه 
لـــكل من يهمـــه األمر ســـواء للدولـــة أو مالك 
الصحـــف حول األوضـــاع التـــي يعاني منها 
الصحفيون، وحملت الوقفة شـــعارات عادلة، 
مثـــل حمايـــة نقابية وأجـــور عادلـــة ورفض 
الفصل التعسفي والمطالبة بتشريعات تدافع 

عن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين.
وقال إن جدول فعاليات اليوم االحتجاجي 
بدأ بخبر تم بثه على مواقع الصحافة ودعوة 

إلضراب جزئي لمدة نصف ساعة.
وأضاف أنه أعقب ذلك تنظيم اعتصام من 
الثانية ظهرا وحتى الخامسة عصرا، تخللته 
كلمــــات للصحفييــــن المفصوليــــن تعســــفيا، 
وأهالــــي  الحزبيــــة،  الجرائــــد  ولصحفيــــي 
الصحفييــــن المعتقليــــن والنقابييــــن حــــول 
االنتهــــاكات التــــي يتعرض لهــــا الصحفيون 

جميــــع  علــــى  لعملهـــــم  ممارســــتهـم  خــــالل 
المستويات.

من جانبه قال جمال عبدالرحيم، ســـكرتير 
عـــام نقابة الصحفييـــن إنه تلقـــى العديد من 
الصحفييـــن  لوقفـــة  التضامنيـــة  الرســـائل 
المصريين من عدة نقابات أوروبية وأميركية، 
من بينها رســـالة من ميشـــيل سينتاستريت، 

األمين العام لنقابة الصحفيين البريطانيين.

وأضـــاف أن جيم بوملحـــة رئيس االتحاد 
الدولـــي للصحفيين، بعث برســـالة إلى جميع 
النقابات أعضاء االتحـــاد الدولي للصحفيين 
طالبهـــم فيهـــا بإرســـال رســـائل تضامنيـــة 
للصحفييـــن المصرييـــن بمناســـبة وقفتهـــم 
االحتجاجية، مضيفـــا أن ذلك يأتي احتجاجا 
على الطـــرد الجماعي للصحفيين، وهشاشـــة 

ظروف التشغيل التي يعملون في ظلها.

وقفة الصحفيين حملت شعارات تدافع عن حرية الصحافة

◄ تنظم أكادير املغربية واملركز  
الدولي للخبرة االستشاري، بشراكة 
مع نقابة الصحافة املغربية، املؤمتر 

األول لإلعالم اإللكتروني  حتت شعار 
”الراهن والتحديات املستقبلية“، 
ويهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية 

اإلعالم اإللكتروني وتطوير أقسامه 
وإداراته.

◄ منعت اإلدارة الذاتية الكردية في 
مدينة عفرين شمال سوريا توزيع 

ثالث صحف محلية في مناطق 
نفوذها، الحتوائها مقاالت تتناول 

قضايا كردية مختلفة. وسبق لإلدارة 
الذاتية أن منعت قبل أشهر توزيع 

أعداد من صحيفة سوريتنا لتناولها 
موضوع التجنيد اإلجباري من قبل 

الوحدات الكردية.

◄ حذر مرصد عراقي يعنى باحلريات 
الصحفية من خطر اتهامات وجهها 

مستشار األمن القومي السابق 
النائب موفق الربيعي إلى مدير 

قناة دجلة اإلعالمي نبيل جاسم، 
متهما إياه بالعمالة لدولة عربية ما 
يعرضه للخطر، وفق ما ذكرت نقابة 

الصحفيني العراقيني.

◄ انطلقت في القاهرة فعاليات الدورة 
األولى لقمة شمال أفريقيا لإلعالم 
مبشاركة العديد من خبراء اإلعالم 
واملنتجني واملؤسسات العاملة في 

هذا املجال. وناقشت على مدار يومني 
موضوعات أبرزها تنامي دور اإلعالم 

اإللكتروني وسرعته.

◄ أكدت ورشة العمل اخلاصة 
باإلعالميني لنشر ثقافة حقوق الطفل 

التي أختتمت أخيرا حتت شعار 
”إعالم صديق للطفولة“ في أبوظبي، 

على ضرورة تفعيل ومراجعة القوانني 
ذات العالقة بالطفولة وجعلها تتوافق 

مع املعايير الدولية حلقوق الطفل.

مردوخ يتنحى عن قيادة إمبراطوريته اإلعالمية لصالح أبنائه

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} الريــاض – ال شاغل  للسعوديني على تويتر 
إال الشرطة الدينية أو ما يسمى في السعودية 
بـ“هيئة األمـــر باملعروف والنهـــي عن املنكر“ 
التي أصبحت تصرفاتها فـــي الفترة األخيرة 
تستفز السعوديني بسبب جتاوزاتها العديدة.
وهـــذا األســـبوع تـــداول املغـــردون على 
الشـــبكات االجتماعية  مقطع فيديو قالوا إنه 
ألعضـــاء بالهيئـــة بحائل وهم يعتـــدون على 

شاب وفتاة أمام أحد املتاجر الشهيرة.
وتظهر في الفيديو ســـيارة الهيئة وبعض 
األعضاء مترجلني حول الفتاة والشـــاب وسط 

صراخ الفتاة.
وأطلـــق مغـــردون هاشـــتاغا احتوى على 
العديـــد مـــن التغريـــدات املســـتنكرة للواقعة 
وأخرى مؤيـــدة لرجال الهيئة. من جانب آخر، 
أطلقت سعوديات هاشتاغا ساخرا على تويتر 

بعنوان هل تقبلني الزواج من عضو هيئة.
وتســـاءلت مغـــردة ”وكيف تفخـــر الفتاة 
بزوج وظيفته التجسس! وكيف تشعر باألمان 
مع رجل امتأل قلبه بســـوء الظن.. وُدّرب على 

االعتداء!“.
وسخر مغرد ”ما بهم رجال الهيئة؟ ميكن أن 
يكونوا رومانسيني أكثر من مهند في مسلسل 
نور التركي“. وقال آخـــر ”رائحة عود وبخور 
وطيب وراعـــي صالة وآمر باملعروف وناه عن 

املنكر.. مواصفات فخمة، فال تفوتيها“.
وتســـاءلت مغردة ”كيـــف تتزوجني واحدا 
يقضـــي حياته كلها وهو يكلـــم بنات مبتزات 
ويالحقهن في األســـواق ويتفحص مظهرهن؟ 
أال تغارين؟“. وكتبت مغردة ”ليس لي استعداد 
ألتزوج واحدا له ســـوابق أو فاشال دراسيا أو 
مضطربا نفســـيا، وكل همه مالحقة مؤخرات 

النساء في األسواق“.
وشرحت مغردة ”الرجال كل واحد بشغله، 
طبيـــب، مهنـــدس، عســـكري، معلـــم .. وهـــذا 
مســـواكه بفمـــه ميشـــط حليته ويلهـــث وراء 

حرميهم في األسواق“.
وفي نفس الســـياق كتبت مغـــردة ”البنت 
احملترمة أكيد لن تقبل الزواج بإنســـان يستلم 
راتبه من تتبع العورات والتجســـس“. غير أن 
بعض املغرديـــن كتب ”تتحدثـــون وكأنكم في 
الـــدول املتقدمة، أنتم في مجتمع أغلبه يتمنى 

لبنته زوجا داعشيا، بل يخطبه لها!!“.
وقالت مغردة في نفس السياق ”قولوا هل 

تتزوجني داعشيا وخلصنا“.
ودافـــع بعضهم عن أعضـــاء الهيئة، فكتب 
أحدهـــم ”ال أتوقع أن املوضوع يحتاج تفكيرا، 
بل هو شـــرف لـــكل فتـــاة، بل حتما ســـتفخر 

بزوجها خادم الشريعة“.
وأطلق مغردون هاشتاغا معاكسا بعنوان 
لـــي.  ا لزواج_من_ليبر #هل_تقبلني_ا
وتعليقا على ذلـــك كتبت مغردة ”لن أتزوج إال 

حبيبي الليبرالي عن سابق معرفة“.
وكتب مغرد ”املفترض أن يكون الهاشتاغ: 

هل تقبل الزواج من بنت أمسكتها الهيئة”.

أمحد حافظ

لم جتـــد مجموعة مـــن األطباء  } القاهــرة – 
في مصر بديال لتطوير املستشـــفيات وكشـــف 
مـــا حتويه مـــن مخالفـــات جســـيمة، وإهدار 
حلقوق املرضى، ســـوى تدشـــني صفحة على 
موقع التواصل االجتماعي فيســـبوك، لنشـــر 
صـــور تتضمن مـــا باملستشـــفيات احلكومية 
واجلامعيـــة من جتاوزات ال تتواءم مع طبيعة 
عملها كمأوى لشـــفاء املرضى، السيما تدهور 
البنية األساسية وانتشـــار بعض احليوانات 
باملمرات والغرف، ومشـــاركتها املرضى حتى 

في األسّرة التي يتلقون عليها العالج.
أطلق األطباء على الصفحة اســـم ”علشان 
لو جه ما يتفاجئش“ (حتى إذا جاء ال يفاجأ)، 
في إشـــارة إلى الزيـــارة املفاجئة التي قام بها 
إبراهيم محلب رئيـــس احلكومة، ملعهد القلب 
بواقع أليم  يوم الســـبت املاضـــي، و”صـــدم“ 
بدت عليه غرف العالج وأجهزة الكشـــف على 
املرضى الذين افترشوا املمرات انتظارا لتلقي 
العـــالج فـــي حالة مزريـــة، إلى درجـــة جعلت 
رئيـــس احلكومة يقـــول إن ذلك ليـــس مبكان 
للعـــالج، إمنا هو أقرب إلى ”ســـوق“، مضيفا 
أنه تفاجـــأ بهذه األوضاع في مـــكان يفترض 
أنه مخصص للشـــفاء وراحة املواطنني وليس 

لتعذيبهم.
وأظهـــرت كاميرات القنـــوات التلفزيونية 
محلـــب خالل زيارته التي وصفت بـ”املفاجئة“ 
وهو يصـــرخ في وجه إحـــدى املوظفات التي 
حاولت بســـرعة إخفاء أكياس كبيرة من على 
مكتبها، قائال لها غاضبا ”هو احنا في ســـوق 

عكاظ وال إيه.. كله هيتحاسب“.
وقـــال محلب ”أي جراح على راســـي، لكن 
الســـت اللي بتشـــتكي بره هي دي اللي دفعت 

قيمة تعليمكم، وأنا خدام هؤالء الغالبة“.

منـــذ إعـــالن رئيـــس احلكومة أنـــه تفاجأ 
مبا شاهده داخل املستشـــفى، بدأ األطباء في 
تدشني صفحة ”علشـــان ما يتفاجئش“، وفاق 
عدد مشـــتركيها نصف مليون شخص ملتابعة 
ما ينشره األطباء من مخالفات حتويها صورا 
تعرض على الصفحة، حيث يقوم كل طبيب في 
مشـــفاه الذي يعمل فيه بالتقاط بعض الصور 
للمخالفات املوجودة ثم يرسلها إلى الصفحة 
التي تقوم بدورها بإعادة نشرها ملتابعيها من 

املشتركني.
بدأت وســـائل اإلعالم، املقـــروءة واملرئية، 
تنشـــر الصور املوجودة في الصفحة للضغط 
علـــى وزارة الصحـــة حتى حتســـن األوضاع 
باملستشـــفيات احلكومية، خاصة وأن الصور  
تكشف عن مشـــاهد صدمت متابعيها، بعد أن 
كشـــفت عن أوضاع لم يكن أي من املســـؤولني 
عـــن الصحة يخطر ببالـــه أن يصل مداها إلى 
هذا احلد، ومنها قطط الشـــوارع التي جتلس 
إلـــى جـــوار املرضـــى أثنـــاء تنـــاول الطعام 
بغرفـــة العـــالج، وتواجـــد كالب فـــي عيادات 
األشـــعة، وتناثر املخلفات والدمـــاء بالغرف، 
وإجراء عملية جراحيـــة على ”ضوء الهواتف 
احملمولـــة“ بعد انقطاع التيـــار الكهربائي عن 

غرفـــة اجلراحة، ودخـــول حيوانـــات ممرات 
مستشفى يقع في محافظة املنيا، جنوب مصر، 
فضال عن تصدع املباني وتدهور حالة دورات 

املياه بشكل الفت.
كانـــت مـــن أكثـــر الصـــور التـــي حظيت 
مبشاركات أعضاء الصفحة، صورة مبستشفى 
يقـــع مبحافظة البحيرة شـــمال القاهرة، كتب 
عليها ”الرجاء عدم الشرب من مياه املستشفى 

لوجود بكتيريا بها قد تؤدي إلى الوفاة“.
تنشـــر الصفحة ملتابعيها يوميا ما يقارب 
الثالثـــني صـــورة، مـــن مستشـــفيات تقع في 
محافظـــات مختلفـــة، وتكتب علـــى كل صورة 
اسم املستشـــفى واملنطقة التي يقع فيها، دون 
كتابة أي تعليق عليها، باعتبار الصورة حتمل 

ألف معنى.
وقال مؤسســـو الصفحة إن كثرة الرسائل 
التي تتضمن صورا باملخالفات، وتصل إليهم 
مـــن األطبـــاء واملرضـــى يوميا تتجـــاوز ألف 
رســـالة، وهم ال يســـتطيعون االطـــالع عليها 
بشـــكل مســـتمر، وإن عدد الـــرواد على موقع 
التواصل االجتماعي الذين شـــاهدوا الصفحة 
خالل ٤٨ ســـاعة فقط جتـــاوزوا الثالثة ماليني 

شخص.

ومن حـــني إلى آخر تقوم الصفحة بنشـــر 
صور ملستشفيات نظيفة خارج مصر، منها ما 
يقع في اخلليـــج، ومنها ما يتواجد بالواليات 
املتحدة األميركية، لكشـــف التناقض الواضح 
بـــني مـــدى تعامـــل احلكومـــة في مصـــر مع 

املستشفيات، وما يحدث في البلدان األخرى.
وعلق املتحدث باســـم وزارة الصحة على 
الصفحـــة قائـــال ”الصفحـــة بهـــا مبالغات لم 
حتدث، ونحن نتابع ما ينشر بها جيدا للتأكد 

من صحة الصور املنشورة“.
ورفـــض مؤسســـو الصفحـــة الظهور في 
اإلعـــالم جتنبا للكشـــف عن هويتهـــم، وقالوا 
إنهـــم يريدون إصـــالح أخطاء املستشـــفيات 
دون أن يعرفهـــم أحد من املســـؤولني، ألنهم ال 
يبحثون عن مكاســـب أو شـــهرة، فيما أعلنت 
نقابـــة أطبـــاء مصر دعمهـــا الكامـــل ألهداف 
الصفحـــة ووصفتها بأنها باتت مؤثرة للغاية 
في الشـــارع ومزعجة للمسؤولني. وبدأ مديرو 
املستشـــفيات يتحركـــون لإلصـــالح خوفا من 
كشـــف تقصيرهـــم.  وكانت مصر قد شـــهدت 
حمالت إضراب قام بها األطباء في الســـنوات 
األخيرة والتي طالبوا فيها بزيادة في املوازنة 

العامة للدولة املخصصة للرعاية الصحية. 
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تونساليمن

تابعوا

@Sabah_Nahi   
حني يفرش الوطن نفســـه طاولة 
اآلخرين  لعب  فلينتظر  شـــطرجن 
عليه ليقولوا لـــه في االخر "كش 
ملك" العراق امنـــوذج جيد لتلك 

األوطان.
******

@najimabdulkarem  
ويقتلون  احلروب،  الذين يشنون 
البشـــر يتمتعـــون بوقاحة فاقعة 
عندمـــا يتحدثـــون عـــن احلـــب  

والسالم واإلنسانية!
******

@Leader313_2  
مقترحـــات حلل ازمـــة الطائفية: 
ال تكتفي بالنقـــد وال جتامل وقل 
احلقيقـــة وال تـــرم اللـــوم علـــى 
احلكومـــة اد واجبك قـــل كلمتك 
تـيـــأس  ال  ســـامعوها  قـــل  وان 

استمر.
******

@roreta9393  
االمتحانـــات في مـــدارس داعش 
كاالتي: االســـئلة فجـــر ما حتته 
خـــط، كفر املذاهـــب التالية، ضع 

عبوة في الفراغ.
******

@ayadawoodkurdi  
إذا أردت حتريـــر وطـــن ضع في 
مسدســـك عشر رصاصات: تسعا 
للخونـــة  وواحدة للعـــدو. فلوال 
خونـــة الداخـــل ما جتـــرأ عليك 
عدو اخلـــارج عام علـــى احتـالل 

املوصل.

@bashar__asad  
جيشـــنا ينســـحب اآلن مـــن مطار 
الثعلة العســـكري.. جيشنا العظيم 
يثبت من جديد أنه األسرع حيث لم 
تســـتطع قوات املعارضة أن تلحق 

به.
******

@eyad1949  
درعـــا  معركـــة  وأكررهـــا.  قلتهـــا 
والسويداء واحدة. أهل احملافظتني 
أخوة، عليهم بناء جبهة مشـــتركة 
حلماية حوران سهال وجبال لوقف 

داعش وحترير دمشق.
******

@ZahidAnas  
الدولـــة الدينيـــة منتـــج أرضي ال 
ســـماوي، إنها مجرد قراءة بشرية 
للدين وليســـت الدين نفســـه. هذه 
القـــراءة تســـتخدم القمـــع دائمـــا 

إلقصاء القراءات األخرى.
******

@MousaAlomar  
الحظـــوا: مقتلـــة الـــدروز بإدلـــب 
غضب لها كل ُســــنة ســـوريا، لكن 
ملاذا نصف مليون ســـني مســـاكني 
لم يغضـــب ملقتلتهم العظيمة أغلب 
شركاء الوطن إال من رحم ربي؟

******
@AhmadTalk  
ملوقفـــه،  أنتمـــي  الهرمـــوش  أنـــا 
ولهويته التي لوح بها.. ولرصاصة 
رفـــض إطالقهـــا على صـــدري ّملا 
طالبت بحقي في احلرية والكرامة 

واحلياة عزيزا.

 @alasaadim 
ال تنســـوا يا أصدقـــاء أن تكتبوا 
عن الفقـــراء اجلدد. هناك قصص 
لم  وأقـــارب  وأصدقـــاء  جليـــران 
تقتلهم احلرب بل أفقرتهم بشـــكل 

مؤلم. #اليمن بالتكافل بخير.
******

@najeebghallab  
ان  ســـيجد  محايـــد  مراقـــب  أي 
حكومـــة املنفى وســـلطة االنقالب 
تعمالن وفق انســـاق متكاملة رغم 
التناقض، يبدوان كجماعة مصالح 

تعمل ضد خيارات مين مختلف.
******

@Raqeb  
يـــا صنعاء هناك فأر كبير يتجول 
فـــي ازقتك وبني اجلحور خشـــية 

املوت الذي يطارده من السماء.
******

@maldhabyani  
اإلجناز الوحيـــد للمخلوع صالح 
أنه حول اليمن إلـــى مخزن كبير 
شديدة  انتقام  وقنبلة  لألســـلحة، 
االنفجـــار، ســـيْهلك الوغـــد مـــع 
إجنازاته السوداء، وتبقى اليمن!

******
@Dhahi_Khalfan  
مستشـــارون  جنيـــف.  مفاجـــأة 
ايرانيون ضمن وفد احلوثي.. لم 
يفتر التحالف على احلوثي عندما 
قال إنه صنيعة إيران التي تتدخل 

في اليمن.
******

@HADL0L  
فـــي أقدم جامع بحـــي النزهة في 
املســـجد  حـــارس  كان  الريـــاض 
ومؤذنه مينـــي من أطيب الناس.. 
ما بال السياســـة تـــزرع األحقاد 

بيننا وتلغي التعايش؟

@AdelAljubeir
عادل اجلبير

وزير اخلارجية السعودي

@JassimAsheer_  
رأيت في الســـودان فقرا شـــديدا 
ولكـــن قناعـــة ال تنفـــذ فـــي قلوب 

السودانيني جميعا.
******

@Arch_Asaad  
مثير للشـــفقة ما ســـأقوله، ولكن 
اطمئن حني اسمع ان اثار السودان 
ُهربت وتعرض في متاحف عاملية 
بعيدا عـــن أيدي الكيـــزان. حملة 

حماية اثار السودان.
******

@elmstashar  
عندما يصرون أنك حمار.. حمار.. 
حمار.. فإن احلـــل الوحيد هو أن 
ترفســـهم رفســـة عظيمة.. حينها 
فقط سيقتنعون أنك لم تكن حمارا!

******
@RullaAhmed  

تنصيب البشـــير خالـــص عزائنا 
"جمهورية  الفقيـــد  فـــي  للشـــعب 
السودان" وذلك في جتديد الوفاة 

خلمس سنوات مقبلة.
******

 @nazikalhusain  
اتوقع اذا البشـــير توفي ســـنبقي 
مـــن غيـــر رئيـــس ألننـــا لســـلنا 

متعودين على زول غيره.
 ******

@globalsudan  
تكوين جلنة ثالثية بني الســـودان 
ســـد  حـــول  واثيوبيـــا  ومصـــر 
النهضة، البشـــير لقمـــان احلكيم 

على آخر الزمن كمان.

@nbenotman  
تنظيـــم األخـــوان أصبـــح عبئـــا 
اســـتراتيجيا على تركيـــا و قطر 
لفشـــله في تقـــدمي نفســـه كبديل 
وتكلفة رعايته مرهقة لكال البلدين 

ولن نسمح أن تدفع ليبيا الثمن.
******

@khansaaelobidi  
أنا ومن خلفي موطن امتأل دخانا 
مـــا اســـتطاع إخفـــاء كل املالمح 
احلزينـــة ال منلك حقائبـــا أينما 
ذهبنا حتاصرنا أسوار الكراهية 

والتعصب وال مخرج.
******

@MatogSaleh  
احلـــوار برعايـــة األمم املتحـــدة 
ســـفينة جنـــاة ليبيـــا. فنجاحها 
والعـــراق  ســـوريا  فـــي  الباهـــر 
واليمـــن أكبر دليـــل على أننا بني 

أياد أمينة!!
******

@Hassan17ly  
فـــي ليبيـــا املدنيـــون يرفضـــون 
احلســـم  ويناصـــرون  احلـــوار 
دنيـــا  ليبيـــا  فـــي  العســـكري! 
معكوســـة.. احتمال تـــزرع بصل 

يطلعلك كوسة!!
******

@nalut17feb  
ســـوداني يدعو للجهاد في ليبيا: 
الـــى متـــى القعـــود عـــن اجلهاد 
أيها املســـلمون. أمـــا ترونهم قد 
أنشـــأوا البرملانـــات!! ال يا راجل 

متقولهاش.

سوريا

حملة على فيســــــبوك حتت عنوان "علشان 
لو جه مايتفاجئش" دشنها أطباء مصريون 
لنشر صور ملستشفيات يعملون فيها تظهر 
ــــــردي أوضاع املؤسســــــات الصحية في  ت
مصر. وجاءت هذه احلملة ردا على تعبير 
رئيس الوزراء املصــــــري، إبراهيم محلب، 
عن دهشته حلالة مستشفيات حكومية قام 

بزيارتها السبت املاضي.

@slim404  
ليس مهما من الســـبب في إلغاء 
مرســـوم مصادرة أمالك بن علي. 
املطلوب أن يجتمـــع البرملان في 
جلســـة عاجلـــة ويخـــرج قانون 

مصادرة من جديد.
******

@hakim1zed  
رئيس شعبة وقت بن علي كلمته 
مسموعة ويهابه الناس اكثر من 

رئيس حكومة اآلن!
******

@MarwaAyadi5  
رافقتهــــم الشـــالــوم! احملكمـــــة 
االبتدائية بتونس تسمح بتنظيم 

رحلة الى اسرائيل.
******

 @hethamw  
اســـتعادة رفات القائد العسكري 
القرطاجي حنبعل. أهداف الثورة 

تتحقق.
******

@tounsiahourra   
من ال بيت له فـــي تونس، ينضم 
إلـــى إرهابيـــني فـــي ســـوريا أو 
العـــراق. جبهـــة النصـــرة تقتل 
عشـــرين درزيا بعد تكفيرهم من 
قبل تونســـي كان يحاول افتكاك 

بيت مواطن درزي.
******

@NayC  
أمـــالك  لوزيـــر  مأثـــورة  أقـــوال 

الدولة: الثورة سقطت في املاء.

سعوديات يستفززن رجال هل يصلح فيسبوك ما أفسدته سنوات اإلهمال

الهيئة: لن نتزوجكم

مؤسسو الصفحة يكتفون بنشر الصور دون تعليقات ألن {الصورة تكفي} 

ــــل اإلعــــــــالم تــدعــم  وســــائ

وزارة  على  للضغط  الصفحة 

الصحة حتى تحسن األوضاع 

بالمستشفيات الحكومية

◄

[ {صفحة مصورة} ألطباء مصدر إزعاج للمسؤولين في مصر

أطلقت فيسبوك، ، تحديثا جديدا لتطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، يجلب عددا من التحسينات واملزايا، أبرزها إمكانية 

اإلعجـــاب باملنشـــور دون االتصال باإلنترنـــت. ويتيح اإلصدار الجديد، للمســـتخدم اإلعجاب باملنشـــورات، والصور، والصفحات 

.{Tags} عندما ال يكون متصال باإلنترنت، كما يتيح له إمكانية إزالة اإلشارات



} غزة - نجح المســـتثمر الفلســـطيني، رزق 
الســـالمي، فـــي إقامـــة مزرعة حديثـــة لتربية 
الجمبـــري في غزة، هي األولـــى من نوعها في 
القطاع، مؤكدا بذلك سعيه الدؤوب إلى تنويع 

إنتاجه وتلبية حاجة السوق المحلي.
وكان الســـالمي، الذي يبلغ مـــن العمر 67 
عاما، قد شرع قبل نحو ثالثة شهور في إقامة 
مشـــروع اســـتزراع نوع من الجمبـــري ُيعرف 
بأسماء عدة منها أيضا القريدس أو الروبيان، 
آمال أن يتمّكن مـــن تغطية جزء من العجز في 
كمّيات األســـماك التـــي تعاني منها أســـواق 
قطاع غـــزة، جراء الحصار البحـــري والقيود 
التـــي يفرضها االحتالل علـــى عمل الصيادين 

الفلسطينيين منذ أكثر من ثمانية أعوام.
يقـــول صاحـــب المزرعـــة إّن ”اســـتزراع 
الجمبري يحتـــاج إلى جهد كبيـــر ومضاعف 
بخـــالف األســـماك، ألنـــه يحتاج إلى نســـبة 
أكســـجين عالية، وتجديد للميـــاه على فترات 

على  مســـتمرة  ومتابعة  قصيـــرة، 
مدار الساعة“.

ويقيـــم الســـالمي مزرعتـــه البحرية قرب 
شـــاطئ بحر مدينة خانيونـــس جنوبي قطاع 
غزة، وتضم 4 أحواض كبيـــرة الحجم، بلغت 

تكلفة إنشائها نحو 80 ألف دوالر أميركي.
ويوضح أن ”الجمبري يعيش في أحواض 
خاصة يتم ملؤها بارتفـــاع 4 أمتار، من رمال 
البحر ومياهه، بحيث تدفن القشريات نفسها 
تحت الرمال طوال ساعات النهار، وتظهر في 
الليل فقط“، مشـــيرا إلـــى أّن الجمبري يعيش 
داخل األحواض في درجة حرارة ال تقل عن 12 

درجة مئوية وال تزيد عن 25 درجة.
ويتوقـــع الســـالمي أن يحقـــق مشـــروعه 
نجاحا بنسبة تزيد عن 70 بالمئة، لينتج نحو 
2 طن من أســـماك الجمبري شهريا. وهو ما لم 

يكن متوّفرا في قطاع غزة سابقا.
وعن كيفية حصوله على القشـــريات التي 
يســـتزرعها يقول: ”نحصل علـــى األّمهات من 
البحر، ومن ثم نضعها في أحواض مناســـبة 
حتى يتـــم تزويجها، بعد ذلك تبـــدأ بالبيض 
بكميات كبيرة، ومن ثم نعزل البيض 
في أحواض أخـــرى حتى يفقس 

ويخرج الجمبري الصغير“.
مزرعـــة  صاحـــب  يعتمـــد 
القريـــدس علـــى وســـائل حديثـــة 
للتربيـــة، ويحـــاول بمعيـــة عمالـــه 
تربيتهـــا في بيئة تقتـــرب كثيرا مـــن بيئتها 
البحريـــة األصليـــة، فقد باتت المـــزارع تمنح 
المواطنين الفلســـطينيين في غـــزة جزءا من 
حاجتهم إلى المنتجات البحرية التي 

كثيرا ما حرموا منها.
ويواجه الســـالمي في مشروعه المشاكل 
ذاتها التي تواجه مزارعي األســـماك األخرى 
فـــي غـــزة، وفـــي مقدمتهـــا مشـــكلة انقطاع 
الكهرباء، ذلـــك أن الطاقة الكهربائية ضرورية 
لتشـــغيل مضخات اســـتبدال الميـــاه، فضال 

عـــن أجهزة صناعة األمـــواج داخل األحواض 
لتزويد القشريات باألوكسجين.

وقد تغّلب صاحـــب المزرعة البحرية على 
هذه المشاكل، إلى حّد اآلن، عبر االعتماد على 
مولـــدات كهرباء تعمل بالوقود، إذ يشـــكو من 
كون تشـــغيلها يحتاج إلى كميات وقود كبرى 
تبلغ كلفتها شـــهريا نحو ألـــف دوالر، وهو ما 
يزيـــد مـــن تكلفة إنتـــاج الجمبـــري، ومن ثمة 

اضطراره إلى رفع سعره.
ومـــع ذلـــك يأمل المســـتثمر الفلســـطيني 
المســـن أن تكـــون تجربته مبشـــرة بوفرة في 

اإلنتـــاج، إذ يفتـــرض أن يبـــاع الكيلوغـــرام 
الواحد من الجمبري بـ10 دوالرات تقريبا.

ووفقا لتصريح مدير عام الثروة السمكية 
فـــي غزة، عـــادل عطااللـــه، لوكالـــة األناضول 

فـــإّن القطـــاع يحتاج إلى عشـــرة آالف طن من 
األســـماك ســـنويا، بينما ما يتوافر منها، إما 
بالصيد البحري وإما عبر االستزراع السمكي، 
ال يتجاوز ألفّي طن. أما الباقي فيتم تعويضه 

عبر استيراد األسماك المجّمدة من إسرائيل.
ويقـــول عطاالله إن ”مشـــروع  اســـتزراع 
الجمبري خطوة مهمة“ أقبل عليها الصيادون 
علـــى  اإلقبـــال  موضحـــا أن  الفلســـطينيون، 
مشاريع استزراع الجمبري سيعمل على تلبية 
جـــزء كبــير مـــن حــاجة الســـوق المحلي في 

غــزة. 
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اســـتعانت جمعيـــة جيل األمـــل الصومالية بشـــعراء وعلماء دين تحقيق

ومهاجريـــن ســـابقني نجـــوا من املوت، فـــي تعزيز وعي الشـــباب 

بمخاطر هذه النوعية من الهجرة.

انطلق، في غزة مؤخرا، مشروع الستزراع الجمبري، وذلك في محاولة 

لتلبيـــة حاجـــة القطاع من هـــذه النوعية الفاخرة من األســـماك رغم 

العديد من الصعوبات.

أطلقـــت جمعيـــة جيل األمـــل الصوماليـــة، حملة تحت شـــعار ”ال 

للهجرة غير الشـــرعية“ بهدف توعية الشـــباب بمخاطر هذا النوع 

من الهجرة وانعكاساته املالية والنفسية.

نور جيدي

} تحّلقـــت مريمـــة مع شـــباب آخريـــن حول 
رجل نحيف، تتحّرك أصابعـــه الطويلة ويداه 
الممدودتان في تناغم مع كلمات مؤثرة تدفقت 
من بين شـــفتيه، فراحت الشـــابة الصومالية 
تســـترجع ذكريات حملتها إلى شاطئ البحر، 
حيـــث تصـــارع األمـــواج الهـــادرة أحالمهـــا 
بالهجرة… نجت مريمة خـــالل تلك الرحلة من 
موت محقق، فقّررت أن تتخّلى عن حلم الهجرة 

القاتل إلى غير رجعة.
لم تكتف الشابة الصومالية، مريمة عبدي، 
اليـــوم بالتخلـــي عن فكـــرة الهجرة الســـرية 
فقط، بـــل وانضمت كذلك إلى حملـــة أطلقتها 
جمعية ”جيل األمل“ الصومالية، تحت شـــعار 
”ال للهجرة غير الشـــرعية“، بمشـــاركة عدد من 
الشـــباب الصوماليين، بهـــدف توعية أقرانهم 
بمخاطـــر هذا النوع من الهجرة وانعكاســـاته 

المالية والنفسية.
تقول مريمة ”خضت تجربـــة الهجرة غير 
الشـــرعية مرتين، لكن لسوء الحظ أخفقت في 
كلتيهما، وخســـرت مبالغ هائلـــة أنفقتها في 

المحاولتين للوصول إلى السعودية“.
واســـتطردت ”لكني اليوم أصبحت واحدة 
من أعضاء فريـــق التوعية ضـــد الهجرة غير 

الشـــرعية، حيث أسرد للشـــباب الصومالي 

في اللقـــاءات التي تنظمهـــا الحملة، قصصا 
ووقائع أليمة شاهدتها خالل محاولة الهجرة، 
لعلها تنقذ مئات الشباب الراغبين في خوض 

هذه المخاطرة“.
وتستمر الحملة، التي انطلقت منذ الشهر 
الماضي وال تزال مســـتمرة حتـــى اليوم دون 
ســـقف زمني محدد، في نقل التجارب األليمة 
إلـــى العديد من الذين خاضـــوا غمار الهجرة 
الســـرية، وســـعيا إلى رفـــع وعـــي المجتمع 
الصومالي بمخاطر هذه النوعية من الهجرة، 
مســـتعينة بشـــعراء وعلماء ديـــن، فضال عن 

مهاجرين سابقين.
وعن مخاطر الهجرة السرية تحكي الشابة 
العشرينية ”يصبح المرء عرضة للموت عندما 
تخطر فكـــرة الهجرة في بالـــه، ألنها تتم بين 
خيارين أحالهما مـــر إما أن تموت غرقا وإما 
أن تصل إلى ما تظنه بر األمان، ثم تكتشف أن 
هذا البر ليس بالضـــرورة أن تجد فيه حلمك، 
فتبقـــى غريبا ومهاجرا فـــي بلد لم تعرف عنه 

سوى اسمه“.
وحســـب تقديرات غير رسمية فإن الشباب 
يشـــكلون 95 بالمئـــة مـــن الصوماليين الذين 

يقضون غرقا خالل رحالت الهجرة السرّية.
عبدالقادر محمد عبدالقادر، طالب صومالي 
له من العمر 17 عاما، كان ينوي خوض تجربة 
بعـــد  الهجـــرة 
المرحلة  إتمام 
إلعالة  الثانوية 
المســـن،  والده 

لكن بعـــد أن أدرك خـــالل الحملـــة التوعوية، 
خطورة هذه الرحلة الشـــاقة، قـــّرر أن يواصل 

تعليمه الجامعي.
يقـــول عبدالقادر ”قبل عاميـــن كانت فكرة 
الهجرة تراودني أنا وزميلي، فشـــاءت األقدار 
أن يخوض زميلي التجربة ويصل إلى أوروبا، 
وهـــو اآلن المعيـــل الوحيـــد ألســـرته، عندها 
تحّمســـت أكثر لخوض التجربة بنفسي، لكن 
بســـبب ضيق الحال وقّلة المـــال لم أتمكن من 
اتخـــاذ هذه الخطـــوة، فقـــررت أن اجتهد في 
ادخار ما يلـــزم من مال، حتى أبدأ رحلتي إلى 

أرض األحالم“.
حســـب وصفه ألوروبـــا، يســـتطرد الفتى 
الصومالـــي، ”كانـــت أمنيتـــي أن أبلـــغ أرض 
األحـــالم، ألحظى بالعيـــش الكريم، لكنني اآلن 
أعرف مدى خطورة الطريق الذي يربطنا بتلك 
األحالم، وعن الضحايـــا الذين تقذفهم أمواج 
المحيط يوميا، ورســـائلهم الحزينة المكتوبة 

بمداد البؤس“.
ويختتـــم عبدالقادر قائـــال ”ينتابني اليوم 
الخوف واأللم لمستقبل هؤالء الذين يغادرون 
بالدهـــم ويدفعـــون حياتهم ثمنـــا للبحث عن 

المجهول“.
بمخاطـــر  التوعيـــة  وســـائل  وتتعـــدد 
الهجـــرة الســـرية، حيث تنظـــم جمعية ”جيل 

نـــدوات وورش عمـــل، بحضور خبراء  األمل“ 
ومسؤولين، حسب محمد معلم آدم (37 عاما) 
رئيس مكتـــب التوعية بالجمعية، ومســـؤول 

حملة ”ال للهجرة غير الشرعية“.
يوضح آدم ”إن مشـــكلة الهجـــرة تفاقمت 
في بالدنا بشـــكل خطير، وأســـفرت عن هجرة 
الكثير من العقول والمؤهلين إلى الخارج، ما 
يؤدي إلى انهيار البلد اقتصاديا واجتماعيا“.

ويلفت إلى أن ”ثلث الشـــباب الذين 
خاضوا تجربة الهجرة الســـرية من 

أجـــل حياة أفضل، لقـــوا حتفهم 
في عرض البحر، خالل سعيهم 
لمستقبل مجهول ضحوا ألجله 
بحياتهـــم، فضـــال عـــن أموال 
باهظـــة جمعوها بعناء من أجل 

رحلة الموت“، مردفا ”لذا أطلقنا 
الحملـــة ليـــس للتوعية فقط،  هذه 

وإنما أيضا حتى ال يفقد شـــبابنا األمل 
في بلدهم وتأكيدا لكونها تهتم لشأنهم“.

أســـتاذة علـــم االجتماع  فاطمـــة أبوبكر، 
في جامعة ســـيمد الصومالية، تســـتعرض ما 
تعتبره أسبابا النتشار ظاهرة الهجرة السرية 
قائلة ”المشـــاكل األمنيـــة والبطالـــة من أهم 
الدوافع التي تجبر الشـــباب على الهجرة غير 

الشرعية فرارا إلى حياة يظنونها أفضل“.

وتــــرى أبوبكر أن ”القضاء علــــى البطالة 
أفضل الحلول، وأصعب التحديات في الوقت 
ذاته“، في إشــــارة إلى الظــــروف االقتصادية 
المتدهــــورة الســــائدة فــــي الصومــــال الذي 
يعاني منذ سنوات حروبا وصراعات داخلية، 
تســــّببت في وضع نصف ســــكان البالد تحت 

خط الفقر، حسب إحصاءات رسمية.
يذكــــر أّن تقريــــرا لألمم المتحــــدة كان قد 
صّنــــف 82 فــــي المئة مــــن الصوماليين 
فقــــراء، إذ يعيــــش 73 فــــي المئــــة 
مــــن الصومالييــــن علــــى أقل من 

دوالرين يوميا.
وقد أســــهمت عقــــود طويلة 
من الحروب في جعل الصومال 
إحــــدى أكثــــر دول العالــــم فقرا 
ومعاناة، إذ احتــــل المرتبة 165 
ضمــــن قائمة ضّمــــت 170 دولة في 

تقرير التنمية البشرية لعام 2010.
الذيــــن  الصومالــــي،  الشــــباب  ويعانــــي 
يشــــكلون نســــبة 73 فــــي المئة مــــن مجموع 
الصومالييــــن، معضلــــة البطالة بنســــبة هي 
األعلــــى في العالم، إذ تتجــــاوز 67 بالمئة لمن 
هم أقل مــــن 30 عاما، و54 بالمئة لمن هم دون 
64 عامــــا، وذلك فــــي بلد يحــــوم معدل فرص 

الحياة فيه حول 50 عاما.

ــــــدة من العالم، غير أّن  جتــــــارة املوت، أو الهجرة الســــــرية، معضلة حقيقية في أنحاء عدي
هذه الظاهرة تأخذ بعدا أخطر بالنسبة إلى الصوماليني، الذين تلفظ األمواج والصحاري 
العشرات منهم يوميا، ُمجهضة أحالمهم باالنعتاق من الفقر املدقع والبطالة املستشرية… 
”جيل األمل“ هي جمعّية صومالية جعلت من تلك التجارب املريرة نفســــــها سالحها ملقاومة 

رحالت املوت.

جيل األمل في الصومال يقاوم الهجرة السرية باستذكار رحالت املوت 

[ شباب يستعرضون تجارب الماضي لمجابهة إغراءات الحاضر [ شعراء وعلماء دين للتوعية بالمخاطر والخسائر

جمعية جيل األمل تجاهد من أجل إثناء الشباب الصومالي عن االرتماء في مراكب الموت

المزرعة األولى من نوعها، في غزة، تهدف إلى تلبية حاجة القطاع من الجمبري

رزق السالمي:

استزراع سمك الجمبري 

يحتاج إلى جهد كبير 

بخالف األسماك األخرى

ــــــدة انطلقت مؤخرا بالقرب من شــــــاطئ مدينة خانيونس  اســــــتزراع اجلمبري بادرة جدي
ــــــي قطاع غــــــزة، وذلك في محاولة لتلبية حاجة املنطقة مــــــن هذه النوعية الفاخرة من  جنوب
القشريات. ومع أّن التجربة تواجه صعوبات تقترن عادة ببداية مثل هذه املشاريع، فإّنها 

ُتنبئ بتحقيق ما هو منشود. 

مزارع الجمبري تأخذ طريقها ألول مرة في غزة
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باملئة من الصوماليني 

الذين يقضون غرقا 

خالل الهجرة السرية 

هم من الشباب

يغيرر ية ضـــد الهجرة 
شـــباب الصومومالاليي
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على مســـتمرة ومتابعة قصيـــرة، 
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استشراء الفقر في الصومال جعل من الهجرة الحلم الوحيد الذي يخامر شبابها وحتى أطفالها 



} الرباط - أثار التمديد في الحملة الواســـعة 
التي تم إطالقهـــا لتوثيق زواج الفاتحة أو ما 
يعرف بزواج القاصرات أمـــام المحاكم، جدال 
واســـعا داخـــل المجتمع المغربـــي بين مؤيد 

ورافض لهذا التمديد.
وجاءت حملة تيســـير توثيق الزواج غير 
المســـجل لآلالف من الزيجـــات التي تقام من 
خالل تنظيم حفل يضم أهالي الزوجين، ويتم 
فيـــه تالوة الفاتحة وهو مـــا يطلق عليه زواج 
الفاتحـــة لجعل زواجهما معترفا به رســـميا، 
حفاظـــا علـــى حقوقهم وحقـــوق أطفالهم، في 
إطـــار تطبيق الفصـــل 16 من مدونة األســـرة 

المتعلق بثبوت الزوجية.
ورغـــم تأكيـــد الحقوقيـــات علـــى أن هذه 
الحملة ينبغي أن تستمر حتى القضاء نهائيا 
علـــى الزيجات غير الموثقة، ألن كل زواج دون 
عقد رسمي يفضي إلى المس بحقوق األطفال 
مـــن نفقة وحضانـــة وإرث، إال أنهن لم يخفين 
تخّوفهن مـــن توظيف هـــذه الحملة لتبييض 

تعدد الزوجات أو تشريع زواج القاصرات.
وتجدد الجدل في البرلمان المغربي، على 
خلفية مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنســـان بمجلـــس النواب، لمقتـــرح القانون 
الـــذي تقـــدم به الفريـــق الحركي فـــي مجلس 
المستشـــارين، يهدف إلى تمديـــد فترة إثبات 

الزواج لخمس سنوات إضافية.
وصادقت عليه الغرفة الثانية من البرلمان 
وأحالته على مجلـــس النواب، على أن ”يعمل 
بســـماع دعوى الزوجية في فتـــرة انتقالية ال 
تتعدى خمس ســـنوات“، وذلك لتعديل المادة 

16 من مدونة األسرة.
وأجمعت اآلراء على أن اآلالف من الحاالت 
لم يتم تســـويتها، إال أن االختالف نشب حول 
ما إذا كانت خمس سنوات كافية، حيث طالب 
عـــدد من النواب بجعل اآلجـــال غير محدودة، 
لكون هذه الممارسات موجودة في المجتمع، 
وال يمكن القضاء عليها في فترة زمنية محددة.

وفي المقابل حـــذرت العديد من األصوات 
داخل البرلمان من كون فتح الباب أمام تمديد 
هـــذه المدة ســـيدفع إلـــى التالعـــب بالزواج، 
وخصوصا في مســـألة تعدد الزوجات وزواج 
القاصـــرات، وطالبوا بربط التمديد بشـــروط، 
وتنزيـــل نوع من العقوبات علـــى الذين قاموا 

بإثبات الزواج.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل والحريات 
مصطفـــى الرميـــد، أن األصـــل هـــو التوافق 
المجتمعي، وشـــدد علـــى ضـــرورة ”التوافق 
حول مدونة األســـرة، وبأن كل ما يمسها يجب 
أن يحظى باإلجمـــاع“، كما أوضح أن القضاء 
على ظاهرة زواج القاصرات ســـيتم بإجراءات 
تنموية، وعبـــر محاربة الفقر، وتدعيم تدريس 

الفتيات. 
وأقر أمـــام أعضاء مجلس المستشـــارين، 
بأن الظروف الهشـــة التـــي تعيش فيها الفتاة 
وغياب وعـــي اجتماعي بمخاطر الظاهرة، من 
بيـــن العوامل التي تســـاهم في اســـتمرارها، 
ورد الوزير في إجابته عن ســـؤال بخصوص 
الموضـــوع ”إن الحـــد من تزويـــج القاصرات 
مرتبط بتغيير العقليـــات والواقع االجتماعي 

واالقتصادي“.
األبيـــض،  فوزيـــة  قالـــت  جانبهـــا  ومـــن 
البرلمانية عن الفريق الدســـتوري المعارض، 
إن استمرار وتوسيع زواج الفاتحة على نطاق 
كبير، يخالـــف روح الفقرة األولـــى من مدونة 
األســـرة التي اعتبرت أن أصـــل إثبات العالقة 
الزوجيـــة هو عقـــد الزواج المكتـــوب للقضاء 
على هذه الظاهـــرة. وأكدت األبيض أن ”زواج 
الفاتحـــة“ يتزايد اليوم فـــي المدن الكبرى في 
صفـــوف فئة من الطلبة، وعند األرامل اللواتي 

يخشين فقدان معاش الزوج السابق“.
وبّينـــت أنه يتم تطبيق هـــذه المادة كآلية 
لشـــرعنة ”الـــزواج العرفـــي“ والتحايـــل على 
القانـــون والســـقوط في تزويـــج القاصر وفي 

تعدد الزوجات. 
كما طالب العديد من البرلمانيين بضرورة 
التريث والبحث عـــن صياغة تضبط التحايل، 
قبل قرار التمديد لخمس ســـنوات أخرى، مّما 
أدى إلى تأجيل المصادقة على مقترح القانون.
واعتبـــرت آمنة ماء العنين، البرلمانية عن 
حزب العدالة والتنمية، ”أن الظاهرة سلبية في 

مجملهـــا وال بد من حلول لمعالجتها“، وأكدت 
قائلة ”بقدر ما يجب أن يكون الزواج شـــرعيا، 
يجـــب أن يكـــون قانونيا من خـــالل التوثيق 

حفظا لحقوق الطرفين، األزواج واألبناء“.
كما أوضحـــت أن ”ظاهـــرة زواج الفاتحة 
ال يمكـــن معالجتها بنص قانونـــي، وال يمكن 
المعاقبـــة عليهـــا لكونهـــا ظاهـــرة معقـــدة“، 
وأشـــارت إلـــى أن الحـــل يكمـــن فـــي تنويع 
اإلجراءات للقضاء عليها، عبر إقناع المغاربة 

بخطورتها“. 
وقالت مـــاء العنين إن ”التمديد ســـيعالج 
وضعيـــة عدد من األســـر واألطفـــال، ومع ذلك 
يجـــب األخذ بعين االعتبار أنها ظاهرة معقدة 
تتطلب التوافـــق بين كل الفرقـــاء إليجاد حل 
لها“. يذكر أن قضاء األسرة سجل ارتفاع عدد 
طلبات إثبات الزواج من 6918 حكما سنة 2004 

إلى 23 ألفا و57 سنة 2013.

وفي المقابل طالبت المنظمات النســـائية 
غيـــر الحكوميـــة بإلغـــاء فصول مـــن ”مدونة 
األسرة“، إليقاف توثيق ”زواج الفاتحة“، وذلك 
من أجـــل إغالق البـــاب أمام اســـتمرار زواج 
القاصرات، حيث تســـتند المنظمات النسائية 
إلـــى إحصائيات حكومية تكشـــف اســـتمرار 
ظاهرة زواج القاصرات في المغرب، من خالل 

”استغالل هذا االستثناء“ في مدونة األسرة.
النسائي،  وأشـــار ”تحالف ربيع الكرامة“ 
التي استعملها  إلى غياب ”األسباب القاهرة“ 
البرلمـــان للمطالبـــة بتمديد عمليـــات توثيق 
الزواج. وشـــبهت المحامية في هيئة البيضاء 
وعضـــو ”تحالـــف ربيـــع الكرامـــة“ خديجـــة 
الروكانـــي، ”زواج الفاتحة“، بأنـــه ال يختلف 
في شـــيء عن عقود زواج أتباع تنظيم داعش. 
وأكـــدت أن تطبيق مقتضيات مدونة األســـرة 
بشـــكل ســـليم ال يحمي فقـــط حقـــوق المرأة 

المغربية، بل ســـيكون أيضـــا ترجمة إلصالح 
منظومة العدالة وتفعيال للدســـتور ووفاء من 

المغرب بالتزاماته الدولية.
يشار إلى أن دراسة حديثة أنجزتها منظمة 
األمـــم المتحـــدة للطفولة والمجلـــس الوطني 
لحقوق اإلنســـان، كشـــفت أن زواج القاصرات 
شـــهد ارتفاعا كبيرا بلـــغ 91 بالمئة في ظرف 
تسع سنوات، مســـجال في 2013 لوحدها أكثر 

من 35 ألف عقد زواج. 

} برازيليــا - توصلت دراسة برازيلية أنجزها 
مختصون في علم النفس واالجتماع، حول من 
األكثر غرورا الرجال أو النســـاء، إلى أن ”قلة 
قليلة من النســـاء يثقن بأنفسهن، وهذا يعتبر 
ضعفا فيهن، فيما أن غالبية الرجال يتمتعون 

بالثقة في النفس“.
وأكدت الدراسة أن الرجل أكثر ثقة بنفسه 
وأن المرأة مغرورة، وأشارت إلى أن نسبة 80 
بالمئـــة من الرجـــال، حتـــى المغرورين منهم، 
يتالشـــى غرورهم عندما يجدون أنفسهم أمام 
نســـاء جميالت، وهذا األمر لـــه عالقة بالرغبة 
الحميمية. وأوضح الباحثون أن الرجل يذهب 
غروره عندما تكون هناك غاية في داخله تجاه 
امرأة، وربما تكون سيئة، بينما المرأة ال تملك 
مثل هذه الصفة؛ ألن العالقة الحميمة بالنسبة 

إليها تأتي في المقام األخير، ولهذا فإن المرأة 
المغـــرورة تواصل غرورها، حتـــى ولو كانت 

أمام أكثر الرجال وسامة.
وكشـــفت الدراســـة أن المعادلة متساوية 
بين الرجل والمرأة، من حيث الغرور، فكالهما 
يمكن أن يكون مغرورا، ولكن الفرق يتمثل في 
أن الرجل يســـتطيع إظهار غروره على أنه ثقة 
بالنفس، فيما تستخدم المرأة الغرور لتغطية 
نقطـــة ضعف فيهـــا. وبّينت أن جمـــال المرأة 
يمكـــن أن يكون ســـالحا يوقف غـــرور الرجل، 
إال أنـــه فـــي المقابـــل وســـامة الرجـــل ال تهم 
المـــرأة؛ ألن األهم هو الميزات التي تتمتع بها 
شخصيته، من حيث الشهامة والكرم واحترام 
الجنس اآلخر. وأشارت الدراسة إلى أن هناك 
فرقـــا واضحا بيـــن الرجل المغـــرور والمرأة 

المغرورة، فالرجل المغـــرور ال يتحدث كثيرا؛ 
ألن أفعالـــه تـــدل على الغـــرور، بينمـــا تعتبر 
المرأة المغرورة بحاجة ماسة إلى اإلكثار من 
األحاديـــث للمديح الذاتي، أو إظهـــار المزايا 

وإلى ما هنالك من صفات.
كمـــا ذكـــرت أن بعض النســـاء يعتقدن أن 
الغرور يشـــد الرجـــل، غيـــر أن الحقيقة تقول 
بـــأن المرأة الصعبـــة هي التي تشـــد الرجل. 
وأوضحت الدراسة أن الرجل المغرور والمرأة 
المغـــرورة، يمكن أن يصادقا أناســـا من أجل 

المصلحة والمنفعة الشخصية.
ونّبه علماء االجتماع، إلى أن الغرور يمثل 
نقطة سلبية في شخصية الرجل والمرأة على 
حد ســـواء، ويمكن أن يكون العامل األقوى في 

سقوطهما.
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◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
المراهقين الذين يعانون من اضطراب 

ثنائي القطب لديهم نمو غير طبيعي في 
مناطق الدماغ التي تساعد على تنظيم 
العواطف، ومن الخطير أن األشخاص 

الذين يعانون من اضطراب ثنائي 
القطب، أكثر عرضة لتعاطي المخدرات 

واالنتحار.

◄ كشفت دراسة أجرتها مبادرة ”شفت 
تحرش“ في مصر عن معدالت جرائم 

التحرش التي شهدتها مصر في الفترة 
من يونيو 2014 إلى يونيو 2015، حيث 

بلغت ما يقرب من 1964 واقعة.

◄ أعلن الفاتيكان عن تشكيل محكمة 
خاصة للنظر في قضايا االعتداء على 

القاصرين، من جانب رجال الدين 
الكاثوليك. ويعد القرار ثمرة عمل ما 
يسمى بـ“مجموعة التسعة“، شكلها 
البابا في العام الماضي للعمل على 

إصالح الكنيسة الكاثوليكية.

◄ دعت منظمة العفو الدولية إيرلندا 
إلى تغيير قانون اإلجهاض، الذي 

قالت إنه يعامل المرأة الحبلى كما لو 
كانت ”وعاء حمل“ ويعرض صحتها 

للخطر، كما يلحق العار بمن تسعى إلى 
اإلجهاض.

◄ كشفت دراسة فرنسية حديثة، أن 
النساء اللواتي يتعرضن بشكل منتظم 

للمواد الكيمائية كالعامالت بمصانع 
المنظفات أو صالونات التجميل، أكثر 

عرضة لوالدة أطفال بتشوهات في 
األجهزة التناسلية.

◄ أثبتت دراسة أجرتها شرطة دبي 
تحت عنوان ”دور األسرة وأولياء األمور 

في التوعية بمخاطر إساءة استعمال 
العقاقير الطبية والنفسية“، أن أصدقاء 
السوء تصدروا المرتبة األولى في جر 

المتعاطين إلى المخدرات.

[ حقوقيات: التمديد سيدفع إلى تبييض تعدد الزوجات [ تغيير الواقع االجتماعي واالقتصادي يحد من الزواج المبكر
منذ دخول مدونة األســــــرة حّيز التنفيذ، يسعى المغرب إلى توثيق اآلالف من عقود ”زواج 
الفاتحة“ التي ال يزال العمل بها قائما داخل المجتمع المغربي وخاصة في القرى واألرياف.

إيقاف توثيق {زواج الفاتحة} يحد من استمرار زواج القاصرات

تمديد توثيق {زواج الفاتحة} يثير جدال في البرلمان المغربي

كشفت دراسة جديدة أن مشروب البابونج أو أي مشروبات عشبية 
أخـــرى، تتضمن خلطتها عشـــبة {الكاموميل} تطيل عمر النســـاء 

ويعرف البابونج بأنه يساعد على خفض التوتر.

ينصـــح بعدم تخزيـــن الفواكـــه االســـتوائية مثل املـــوز واملانغا 
والكيـــوي في الثالجة، ألنهـــا تنمو في املناطق الحـــارة وتخزينها 

في الثالجة، يعرضها لصدمة باردة ما يؤدي إلى تلف أنسجتها.

اللفـــت األملانـــي غنـــي بالبروتينـــات النباتيـــة واألليـــاف الغذائية 
واملعادن، ومنخفض الســـعرات الحرارية وينشـــط عملية الهضم، 

كما أنه مضاد للسموم ويمنح شعورا بالنشاط والصحة.

الغرور يساوي بين الرجل والمرأة

} في الوقت الذي يعيش فيه المجتمع 
الفلسطيني مشاكل بالجملة، وتعصف 

بكيانه تحديات جمة تحرمه من العيش 
بكرامة، يتراشق صناع القرار االتهامات 

ويتباهون بإنجازاتهم الفضفاضة، 
وينشرون غسيل خالفاتهم في المحافل 

اإلقليمية والدولية.
وبسبب متاهات مفاوضاتهم التي يبدو 

أنها تحسم دائما بعدم االتفاق -وخاصة في 
ظل الغلو المفضوح على السلطة وتكالب 

الحركتين على المناصب- أصبحت القضية 
الفلسطينية شيئا من الماضي، وبات الغالب 
هو المصالح الشخصية، متقدمة حتى على 

مشاغل وهموم الشعب بأكمله.
وقد اتخذ التنافس بين فتح وحماس، 

مؤخرا، طابعا استعراضيا وباتت الزيجات 
الجماعية في قطاع غزة مظهرا من مظاهر 
التباهي باإلنجاز ”العظيم“، الذي تحاول 
الحركتان عن طريقه ذر الرماد في عيون 

الشباب المحروم، من أجل كسب وده 
وتعاطفه مع سياساتهما اللتين كانتا سببا 

في معاناته.

واألكيد أن هذه األعراس التي تغدقها 
الحركتان على شباب غزة ليس من أجل رسم 

االبتسامة على محياهم وتخفيف الحمل 
الثقيل عليهم كما يعتقد أغلبهم، وإنما هي 
لغاية في نفوس المسكونين بهاجس الفوز 

على الخصم المنافس على الحكم.
لست ضد أن يفرح هؤالء الشباب 

ويتزوجوا، ولكنني ال أرى في هذه األعراس 
سوى ستائر الدانتيل الملونة بالنوايا 

المبيتة لقادة الحركتين الذين يحاولون 
التغطية على فشلهم بهذه الحفالت التي لن 

تحل مشاكل الشباب، ولن تخفف من حدة 
األوضاع الصعبة التي أصبحوا يعيشون 

في كنفها بسبب الفقر والبطالة، وهي ليست 
المطلب األساسي الذي ضحى من أجله 

الفلسطينيون بالغالي والنفيس.
إن اإلحصائيات الحديثة كشفت أن 90 

بالمئة من سكان غزة وخاصة منهم فئة 
الشباب، يعيشون تحت خط الفقر، فيما 

أشار تقرير للبنك الدولي الذي صدر مؤخرا، 
إلى أن قطاع غزة قد حل في المرتبة الثالثة 
عربيا بعد السودان واليمن من حيث أعلى 

معدالت الفقر، والمرتبة الـ44 عالميا من 
حيث انتشار معدالت الفقر بين السكان.

أمام هذا الواقع المزري الذي يعيشه 
المجتمع الفلسطيني، على حد السواء، أرى 

أن القاسم الوحيد المشترك والخفي لهذه 
األعراس التي تقيمها الحركتين للشباب 
الغزي، هو محاولة لكسب أنصار لهما، 
يساعدونهما في حجب عورة أنظمتهما 

العقيمة، ومحاولة للتهرب من أي مساءلة 
مباشرة أو غير مباشرة عن أسباب حياد 

القضية الفلسطينية عن مسارها الحقيقي، 
ولكن من سيسائلهما إذا كان جل الشعب 

الفلسطيني قد أصبح شتات؟
لقد بات الهروب فرديا وجماعيا بسبب 

الخوف من االحتالل اإلسرائيلي وأيضا 
جراء اإلحباط المتواصل من سياسات 
حماس وفتح، فاألشقاء األعداء الذين 

ينتظرون الحسم في قضيتهم من دول العالم 
فيما عجزوا هم عن حل خالفاتهم.

وترجح التقديرات أن حوالي 5.34 مليون 
فلسطيني قد هجروا بالدهم واستقروا في 

الدول العربية ونحو 675 ألفا في الدول 
األجنبية، بعد أن أوصدت األبواب أمامهم 
وباتوا دون أفق لتحقيق ذواتهم، نتيجة 
تردي األوضاع السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية. فهل تكون الهجرة والتهجير 
مصيران أزليان للفلسطينيين، الذين أعياهم 

الهّم الجماعي، فباتوا يلهثون وراء الحلم 
الفردي الذي لم يجدوا من يحققه لهم على 

أرضهم؟

يمينة حمدي

هل أصبحت القضية أعراسا جماعية

أسرة

باختصارموضة

عرض أزياء لتمكين النساء 
وذوي االحتياجات الخاصة

للتدريـــب  كاريتـــاس  مركـــز  نظـــم   {
المهني قـــرب رام الله، عرضـــا لألزياء 
وسط الطبيعة، شـــمل أعماال وتصاميم 
لمتدربات ومتدربين، بينهم أشـــخاص 

من ذوي االحتياجات الخاصة.
وتضمـــن عـــرض األزياء فســـاتين 
ومالبس  فلســـطينية  وأثوابا  معاصرة 

مطرزة.
وقـــالـــت أمــريــكــا 
مصممة  فــواضــلــة، 
الفلسطينية  األزيـــاء 
المسؤولة  والمدربة 
إنهاتسعى  المركز  في 
ــل  إليــــــجــــــاد جــي
جــــــــديــــــــد مـــن 
األزياء  مصممات 
الــفــلــســطــيــنــيــات 
وذوي  عـــــامـــــة 
االحـــتـــيـــاجـــات 
الخاصة تحديدا، 
إيجاد  أجــل  من 
من  عمل  فــرص 
تصميم  خالل 

األزياء.

مصطفى الرميد:
القضاء على ظاهرة زواج 
القاصرات يتم بإجراءات 

تنموية وعبر محاربة الفقر

طالـــب عدد مـــن النـــواب بجعل 
اآلجال غير محدودة، لكون هذه 
القضـــاء  الممارســـات ال يمكـــن 

عليها في فترة زمنية محددة
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◄ وضع املدرب جمال فتحي قائمة 
من ١٠ العبني املطلوب مغادرتهم 
لفريق الرجاء البيضاوي، خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية، بعدما 

عجزوا عن تقدمي اإلضافة املرجوة 
للفريق في واحد من أسوأ 

مواسمه على اإلطالق.

◄ توصل فريق تورينو اإليطالي 
إلى اتفاق مع نابولي من أجل 
شراء عقد الدولي املغربي عمر 

قادوري، حيث بلغت املفاوضات 
بني الناديني مراحل متقدمة من 

أجل حسم صفقة االنتقال.

◄ تعاقد النادي األفريقي املتوج 
حديثا بلقب الدوري التونسي لكرة 

القدم، مع أسامة درفلو، مهاجم 
نادي أمل األربعاء واملنتخب 

األوملبي اجلزائري، لثالثة مواسم.

◄ وقع املهاجم البرازيلي ديوغو 
أكوستا مع فريق النجم الساحلي 

بعقد ميتد لـ٣ سنوات وذلك خلالفة 
املهاجم اجلزائري بغداد بوجناح 

الذي كان الفريق التونسي فّرط 
فيه لصالح السد القطري مقابل 

٢٥ مليونا.

◄ رفض مجلس إدارة االحتاد 
املصري لكرة القدم برئاسة جمال 

عالم بشكل رسمي زيادة عدد 
الالعبني في قوائم أندية الدوري 

املمتاز إلى ٣٥ العبا بناء على طلب 
بعض أندية الدوري املصري وعلى 

رأسها الزمالك.

◄ اقترب املهاجم الغاني جون 
أنطوي العب فريق الشباب 

السعودي لكرة القدم من االنضمام 
لصفوف األهلي املصري مقابل 

مليون دوالر بدءا من املوسم 
املقبل.

كبار القارة يرصدون انطالقة قوية في تصفيات كأس األمم األفريقية
[ عرب أفريقيا يأملون في بداية جيدة في المشوار القاري [ قمة عربية مبكرة بين المغرب وليبيا

} فانكوفر (كنــدا) - تتواصل مباريات كأس 
العالم لكرة القدم ســـيدات، في كندا بعد جولة 
افتتاحيـــة قدمن خاللها كل شـــيء تقريبا من 
منافســـات متكافئة إلـــى نتائج كبيـــرة، أمام 
جماهيـــر محتشـــدة أحيانا ومدرجات شـــبه 

خاوية في أحيان أخرى. 

وانطلقـــت البطولة بطريقة رائعة الســـبت 
املاضـــي في إدمنتون بينمـــا عصفت باالحتاد 
الدولي (الفيفا) فضيحة الرشـــوة والفســـاد، 
وفـــي اليـــوم االفتتاحـــي أحـــرزت كريســـتني 
ســـينكلير هدفا في الوقـــت القاتل لتمنح كندا 
البلـــد املضيف فوزا صعبا علـــى الصني 0-1. 

ويومهـــا احتفـــل بالفوز جمهور قياســـي هو 
األكبر في تاريخ املباريات الدولية بكندا وبلغ 
أكثـــر من 53 ألـــف متفرج بينمـــا تابع الفرحة 
عبر التلفزيون مشاهدون سجلوا رقما قياسيا 
بواقـــع 1.8 مليون مشـــاهد، لكـــن البهجة في 

انطالقة كأس العالم لم تصل إلى اجلميع.
وأعلـــن االحتـــاد الكنـــدي لكرة القـــدم أن 
مبيعـــات تذاكـــر البطولة في املالعب الســـتة 
بعمـــوم البالد جتاوزت املليـــون تذكرة لكن ال 
يبـــدو أن كثيـــرا منها بيعت للمبـــاراة األولى 
في املجموعة اخلامســـة بني أسبانيا املشاركة 
للمرة األولى وكوســـتاريكا فأقيمت مباراتهما 
في امللعـــب األوملبي في مونتريـــال وقد خلت 

املدرجات أو تكاد. 
وقـــدر الفيفـــا احلضـــور في تلـــك املباراة 
بعشرة آالف و175 شخصا، بينما ذكرت تقارير 
محلية أن العدد لم يزد عن ألفني في ملعب شيد 
مـــن أجل ألعاب مونتريـــال األوملبية في 1976، 
واكتمـــل املشـــهد بالتعادل 1-1. لكن وبشـــكل 
عـــام علت ابتســـامة عريضة وجـــوه املنظمني 
بعدما بدأت حمى كأس العالم تسري في كندا 
العاشـــقة لهوكي اجلليد خاصة في وينيبيغ، 
حيث تدفـــق آالف املشـــجعني األميركيني عبر 
احلدود حلضور املبـــاراة األولى لبلدهم التي 

انتهت بالفوز 3-1 على أستراليا.
وسبب وصول املشـــجعني األميركيني إلى 
مانيتوبـــا صخبا أصيـــال يليق بـــكأس عالم 
افتقدته البطولة في مدن أخرى بانتشار أعداد 
كبيرة من املشجعني وقد طلوا وجوههم بألوان 
األحمـــر واألبيـــض واألزرق وارتـــدوا مالبس 
فريقهم وهتفوا له ومـــألوا احلانات واملطاعم 

في األيام والساعات التي سبقت املباراة. 
واستحوذت مباراة الفريق األميركي كذلك 
على األضواء في الواليات املتحدة حيث جتمع 
عشاق اللعبة ملشاهدة املباراة عبر التلفزيون. 
وشـــاهد 3.3 مليون شـــخص املبـــاراة بني 
أميركا وأستراليا عبر شبكة فوكس سبورتس 
التلفزيونية وهـــو رقم يزيد بثالثة أمثال عمن 
شـــاهدوا مباراة األميركيـــات األولى في كأس 
العالم السابقة 2011. وقال برايان مولني الذي 
يعمـــل في حانـــة بالقرب من لـــوس أجنلوس 
حيث جتمع نحو مئة شخص ملشاهدة املباراة 
”اشـــتعل املكان كلما ســـجل هدف“. لكن ليس 
كل املباريـــات االفتتاحيـــة للفرق شـــهدت هذا 

املستوى من اإلثارة. عروض مبهرة في مونديال السيدات

رياضة

متعة ونتائج باهرة في مونديال السيدات

«تدربت فـــي الهالل ولكن ظروفي لم تســـمح لـــي باالنتقال إلى 

صفوفه، وتلقيـــت عروضا عديدة قبل التواجـــد بالنصر وميولي 

النصراوي حسمت انتقالي إليه في نهاية املطاف».

عبدالله العنزي 
حارس مرمى فريق النصر السعودي

«الزمالـــك ال يتأخر على األندية في مســـتحقاتها، ومحمد إبراهيم 

أحد األعمدة األساسية التي سنعتمد عليها في املوسم املقبل، 

ويجب أن يتم إنهاء مستحقات النادي البرتغالي تماما».

أحمد مرتضى منصور 
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

«نعـــرف الكرة الليبية وســـبق أن واجهنها على مســـتوى األندية، 

لديها العبني موهوبني وأســـلوبها يشـــبه الكـــرة املغربية، لذلك 

علينا أن نتخذ كل أنواع الحذر من مغبة السقوط في الفخ الليبي».

عبدالرحيم الشاكير 
العب املنتخب املغربي

متفرقات باختصار

} نيقوســيا - يحتضن ملعب أدرار في أكادير 
اليوم اجلمعة قمة عربية بني املنتخبني املغربي 
والليبـــي فـــي اجلولـــة األولى من منافســـات 
املجموعة السادسة ضمن تصفيات كأس األمم 
األفريقيـــة لكرة القـــدم املقـــررة نهائياتها في 

الغابون عام 2017. 
اجلمعـــة  اليـــوم  التصفيـــات  وتنطلـــق 
مبشـــاركة 52 منتخبا وزعت على 13 مجموعة 
تتنافس على مدى ســـت جوالت حتى سبتمبر 
2016، حيـــث يتأهل متصـــدر كل مجموعة إلى 
النهائيـــات املقررة فـــي الغابـــون، مع أفضل 
منتخبـــني يحتـــالن املركز الثاني، باســـتثناء 
املجموعة التاســـعة التي تضم البلد املضيف 

املتأهل مباشرة. 
دون  التصفيـــات  الغابـــون  وتخـــوض 
احتســـاب نتائجها وســـتكون مبارياتها ودية 
مـــع منتخبات املجموعة ســـاحل العاج حاملة 
اللقب والســـودان بطلـــة 1970 ووصيفة 1959 
الســـودان  ويخـــوض  وســـيراليون.  و1963 
اختبـــارا محفوفـــا باملخاطر أمام ســـيراليون 
وهـــو مطالب بتحقيق الفـــوز كونه يلعب على 
أرضه وأمـــام جماهيره وحتى يرفع معنويات 
العبيه قبـــل مواجهة مضيفته ســـاحل العاج 
املرشـــحة بقوة لصـــدارة املجموعـــة. وكانت 
ســـاحل العاج أحرزت لقب النســـخة األخيرة 
على حســـاب غانا بـــركالت الترجيح 9-8 بعد 
تعادل ســـلبي في الوقتني األصلي واإلضافي، 
وذلـــك للمرة الثانية فـــي تاريخها بعد األولى 

في 1992. 
وأوقعـــت القرعة املنتخبـــني املغربي بطل 
1976 ووصيف 2004 والليبي وصيف 1982 في 
مجموعـــة واحدة إلى جانـــب الرأس األخضر 

وساو تومي وبرنسيب. 
مـــن  باحلرمـــان  معاقبـــا  املغـــرب  وكان 
التصفيات بســـبب طلبـــه تأجيل اســـتضافة 
النســـخة األخيرة مطلع العام احلالي بســـبب 
وبـــاء اإليبـــوال، حيـــث عوقب باحلرمـــان من 
 2017) املقبلتـــني  النســـختني  فـــي  املشـــاركة 
و2019) وفرضـــت عليـــه غرامة ماليـــة قدرها 
مليون دوالر، لكن محكمـــة التحكيم الرياضي 

(كاس) قبلت استئناف املغرب وألغت عقوبات 
االحتاد األفريقي وأقرت بأحقيته املشاركة في 

البطولتني. 
وقـــررت احملكمة أيضا تخفيـــض الغرامة 
املالية من مليون دوالر إلى 50 ألفا، وأكدت ”أن 
املوضوع املتعلق بتعويض األضرار احملتملة 

ميكن بحثه من قبل محكمة أخرى“.

غياب املنافسة

ويســـعى املنتخب املغربي إلى اســـتغالل 
عاملـــي األرض واجلمهـــور وغياب املنافســـة 
لدى ضيوفه الذين يتدربون في تونس، لكسب 
النقـــاط الثالث واالنطالق بقوة في التصفيات 
أمال في تعويض غيابه عن النســـخة األخيرة 
التي كان بني املرشحني للظفر بلقبها باعتباره 
البلد املضيف وكذلك الترســـانة البشرية التي 

تضمها صفوفه. 
ويعـــول مـــدرب املغـــرب حـــارس مرمـــاه 
العمالق الســـابق بـــادو الزاكي علـــى عاملي 
اخلبرة والشـــباب للخروج بنتيجـــة إيجابية 
تطمئـــن جماهيـــره ويبنـــى علـــى أساســـها 
مستقبل املنتخب الذي يطمح إلى التواجد في 
العـــرس العاملي بعد 3 أعوام للمرة األولى منذ 
عام 1998. في املقابل، ستحاول ليبيا اخلروج 
بأقـــل األضرار من املواجهـــة ولو أن املهمة لن 
تكون ســـهلة كون العبيها تنقصهم املنافســـة 

بسبب غياب الدوري في بالدهم. 
وتشـــهد اجلولة األولى مواجهـــة عربية-
عربيـــة ثانية بني تونـــس بطلة 2004 ووصيفة 
ضمـــن  املتواضعـــة  وجيبوتـــي  و1996   1965
املجموعة األولى، وتبدو الكفة راجحة لصالح 
نســـور قرطاج لكســـب النقاط الثـــالث وبغلة 
تهديفيـــة بالنظر إلى تصنيف الضيوف عامليا 

(املركز 207 بفارق 178 مركزا خلف تونس). 
وكانـــت تونس بدورها مهددة بالغياب عن 
التصفيات بســـبب مشـــاكل احتاد بالدها مع 
االحتاد األفريقي إثر اعتراضات حتكيمية على 
مباراتها ضد غينيا االستوائية في ربع نهائي 
النسخة األخيرة. وفي املجموعة ذاتها، تلعب 

توغو مع ليبيريا.
وتبدأ مصر حاملة اللقب سبع مرات سعيها 
نحو العودة إلـــى النهائيات للمرة األولى منذ 
عـــام 2010 عندما توجت باللقـــب الثالث على 
التوالي والســـابع األخير، باستضافة تنزانيا 
يوم األحـــد املقبل ضمن منافســـات املجموعة 
الســـابعة. وتخوض مصـــر التصفيات بقيادة 

املدرب األرجنتيني احملنك هيكتور كوبر الذي 
خلف احمللي شوقي غريب في مارس املاضي. 
وعانـــى املنتخـــب املصري في الســـنوات 
األخيرة خصوصا بســـبب الوضع األمني في 
البالد ولم يشارك في نسخ 2012 و2013 و2015 
بعد إحرازه اللقب ثالث مرات متتالية. وتدرك 
مصر جيـــدا أهمية الفوز فـــي مواجهة األحد 
خاصـــة وأن القرعة لـــم ترحمهـــا ووضعتها 
إلى جانـــب نيجيريا بطلة 1980 و1994 و2013، 

والتي تالقي تشاد املتواضعة. 
وتخوض اجلزائـــر بطلـــة 1990 ووصيفة 
1980، اختبارا سهال على أرضها أمام ضيفتها 
سيشـــل ضمـــن املجموعـــة العاشـــرة. وكانت 
اجلزائـــر املمثل الوحيد للعـــرب في مونديالي 
2010 و2014، وحققـــت في األخير نتيجة رائعة 
ببلوغها الدور الثاني قبل أن تخسر بصعوبة 
بالغـــة أمـــام أملانيا البطلة 1-2 بعـــد التمديد، 
لكنها خيبت اآلمال فـــي العرس القاري مطلع 
العام احلالي وخرجت من الدور ربع النهائي. 
ويعانـــي منتخـــب اجلزائر من عـــدة غيابات 

مؤثرة، حيـــث تعرض جنمه ســـفيان فيغولي 
العب فالنسيا األســـباني ملشاكل في العضلة، 
كما يغيب أيضا ياســـني براهيمي جنم بورتو 
البرتغالي لشعوره باإلرهاق واملدافعان جمال 
الدين مصباح ورفيق حليش لإلصابة وحارس 

املرمى وهاب رايس مبوحلي لعدم اجلاهزية.

اختبار صعب

وفي املجموعة ذاتهـــا تلعب إثيوبيا بطلة 
1962 ووصيفـــة 1957 مع ليســـوتو. وتخوض 
موريتانيا اختبارا صعبـــا للغاية عندما حتل 
ضيفة على الكاميرون، حاملة اللقب أربع مرات 
في 1984 و1988 و2000 و2002، ضمن املجموعة 
الـ13 امللتهبة كونها تضم أيضا جنوب أفريقيا 
بطلة عام 1996 والتي تســـتضيف غامبيا. ولن 
تكون حال جـــزر القمر أفضل مـــن موريتانيا 
عندما حتل ضيفا على بوركينا فاسو وصيفة 
بطلة النســـخة قبل األخيرة ضمن منافســـات 
املجموعـــة الرابعة التي تضـــم أيضا أوغندا 

وبوتســـوانا. ولن يكون مشـــوار غانـــا، التي 
أحـــرزت لقبها الرابع واألخير قبل 33 عاما في 
1982 وتوقف مشوارها بعد ذلك عدة مرات عند 
مركـــز الوصيـــف (1992 و2010 و2015)، صعبا 
لبلـــوغ النهائيات إذ وقعت في مجموعة ثامنة 
ضمت موريشيوس ورواندا وموزامبيق، وهي 
تالقـــي األولى األحـــد في أكرا فـــي مباراة في 

املتناول. 
وفي باقـــي املباريـــات، تلعـــب أنغوال مع 
والكونغـــو  الوســـطى،  أفريقيـــا  جمهوريـــة 
الدميقراطية مع مدغشقر (املجموعة الثانية)، 
ومالي مع جنوب السودان، وغينيا االستوائية 
مع بنني (الثالثة)، وزامبيا مع غينيا بيســـاو، 
والكونغو مع كينيا (اخلامســـة)، والســـنغال 
مع بوروندي، والنيجر مـــع ناميبيا (احلادية 
عشرة)، وغينيا مع ســـوازيالند، وماالوي مع 

زميبابوي (الثانية عشرة). 
وتخـــوض غينيا مبارياتهـــا في العاصمة 
االقتصاديـــة املغربية الـــدار البيضـــاء وذلك 

بسبب وباء اإليبوال.

تفتتح املنتخبات العربية مســــــيرتها في التصفيات املؤهلة لبطولة كأس األمم األفريقية لكرة 
القــــــدم عام 2017 املقــــــرر إقامتها بالغابون، واألمل يحدوها فــــــي حتقيق بداية جيدة، حتى 

تسهل من مهمتها في باقي مشوارها بالتصفيات.

 منتخب أسود األطلس يبحث عن انطالقة قوية في المشوار القاري

مصر حاملة اللقب ســـبع مرات 

تبدأ ســـعيها نحو العـــودة إلى 

النهائيات للمرة األولى منذ عام 

2010 عندما توجت باللقب

◄

◄ سيخلف الفرنسي بول لوغوين مدرب 
عمان احلالي السعودي سامي اجلابر في 
تدريب نادي الوحدة اإلماراتي لكرة القدم. 
وأجمعت وسائل اإلعالم اإلماراتية على أن 
الوحدة الذي لم ينف األمر أو يؤكده أنهى 

تعاقده مع لوغوين ليكون مدربا له ملدة 
موسم واحد خلفا للجابر وذلك بعد انتهاء 
مهمته مع منتخب عمان. وكان الوحدة قد 

قرر عدم جتديد عقد اجلابر الذي انتهى 
في مايو املاضي بسبب تباين في وجهات 

النظر بني الطرفني. ويقود لوغوين (51 
عاما) منتخب عمان منذ 

2011، وستكون مهمته 
مع الوحدة األولى له 

مع ناد منذ أن قاد 
باريس سان جرمان 
الفرنسي بني عامي 

 2007
و2009.

◄ حصل املالكم احملترف فلويد مايويذر 
على أجر بلغ 300 مليون دوالر على مدار 
الـ12 شهرا املاضية، محطما بذلك الرقم 

القياسي السابق ألعلى دخل يحصل 
عليه رياضي خالل عام. وصعد هذا 

الرقم باملالكم األميركي مايويدز إلى قمة 
قائمة فوربس ألعلى الرياضيني أجرا في 
العالم. وكان تايغر وودز، العب الغولف، 
صاحب الرقم القياسي السابق بحصوله 
على 115 مليون دوالر في عام 2008، غير 
أنه تراجع إلى املرتبة الثامنة هذا العام 
بـ50.6 مليون دوالر. وحل 
منافس مايويذر املالكم 

الفلبيني ماني باكيانو 
في املرتبة الثانية 
لقائمة فوربس 

لعام 2015 
بحصوله 
على 
 160

مليون 
دوالر.

هى ي بر جل ي جت م ر
 مايو املاضي بسبب تباين في وجهات

الطرفني. ويقود لوغوين (51 ظر بني
ما) منتخب عمان منذ
20، وستكون مهمته
الوحدة األولى له 

 ناد منذ أن قاد 
ريس سان جرمان 
رنسي بني عامي

20
.200

ركي كذلك 
يث جتمع 
لتلفزيون. 
ـــاراة بني 
سبورتس 
مثال عمن 
ى في كأس 
ولني الذي 
أجنلوس 
دة املباراة 
لكن ليس 
ــهدت هذا 

أنه تراجع إلى املرتبة الثامنة هذا العام
بـ50.6 مليون دوالر. وحل 
منافس مايويذر املالكم 
الفلبيني ماني باكيا
في املرتبة الثاني
لقائمة فوربس

لعام 2015
بحصوله
على
160
مليو
دوال
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مهمة صعبة إليطاليا أمام كرواتيا في سباق كأس أوروبا
[ الفرصة سانحة أمام رجال هيدينك لتلميع صورتهم [ تركيا تسعى إلى الدخول في دائرة المنافسة

} نيقوســيا - تنتظر املنتخب اإليطالي مهمة 
صعبة للغاية عندما يســـافر إلى ســـبليت من 
أجـــل مواجهة مضيفه الكرواتـــي، فيما تتجه 
األنظار في ريغا إلى مدرب املنتخب الهولندي 
غوس هيدينك املطالب بالفوز على التفيا اليوم 
اجلمعـــة في اجلولة السادســـة من التصفيات 

املؤهلة إلى كأس أوروبا 2016. 
فـــي املجموعـــة الثامنـــة، يأمـــل املنتخب 
اإليطالـــي بقيادة أنطونيـــو كونتي أن ال يترك 
مدينة ســـبليت وهو متخلف بفارق 5 نقاط عن 
مضيفه الكرواتي من خالل محافظة ”اآلزوري“ 
على سجله اخلالي من الهزائم في التصفيات 
إن كان في كأس العالم أو كأس أوروبا للمباراة 
الــــ46 علـــى التوالي وحتديدا منذ خســـارتها 
أمام فرنسا 1-3 في السادس من سبتمبر 2006 

ضمن تصفيات كأس أوروبا 2008. 
ويحتـــل اإليطاليـــون املركـــز الثانـــي في 
املجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتني عن 
كرواتيا املتصدرة التـــي انتزعت تعادال ثمينا 
من اآلزوري ذهابا في ميالنو (1-1)، وبالتالي 
سيســـعى رجال كونتي إلى انتـــزاع الصدارة 
أو اإلبقـــاء على فارق النقطتني على أقل تقدير 
مع أن التعادل سيمنح النرويج الثالثة فرصة 
أن تصبـــح علـــى املســـافة ذاتها مـــن وصيف 
بطل نهائيات 2012 كونها مرشـــحة للفوز على 

ضيفتها أذربيجان اليوم أيضا. 
ومن املؤكد أن مهمة إيطاليا في سبليت لن 
تكون سهلة على اإلطالق خصوصا أن كونتي 
يفتقـــد مدافعي يوفنتـــوس جورجيو كييليني 
وأندريا بارزاغلي بســـبب اإلصابة، كما يحوم 
الشـــك أيضا حول مشـــاركة زميلهما احلارس 
القائد جانلويجي بوفون والعب وسط باريس 

سان جرمان ماركو فيراتي.

سجل غير مشجع

كما أن ســـجل إيطاليا أمـــام كرواتيا غير 
مشجع كونها لم حتقق ســـوى انتصار واحد 
مـــن أصل 8 مباريات بـــني الطرفني ويعود إلى 
أبريـــل 1942 (4-0 وديـــا)، لكن رجـــال املدرب 
نيكو كوفاتش ســـيحرمون في مبـــاراة اليوم 
من اجلمهور بسبب العقوبة املفروضة من قبل 
االحتاد األوروبي نتيجة أعمال الشـــغب التي 
قام بها اجلمهـــور الكرواتي في لقاء الفريقني 
فـــي نوفمبـــر املاضي فـــي ميالنو، وبســـبب 
األحداث التـــي حملت طابعـــا عنصريا خالل 
مباراتهـــم مع النرويج (5-1) في أواخر مارس 
املاضـــي. ويأمـــل اإليطاليون الذيـــن يلتقون 
البرتغـــال وديـــا الثالثـــاء املقبل، االســـتفادة 

من غيـــاب اجلمهور لكـــي يخرجـــوا بالنقاط 
الثـــالث. وقد دعا مدافع يوفنتـــوس ليوناردو 
بونوتشي زمالءه في فريق ”السيدة العجوز“ 
إلـــى تنفيس غضبهم وتناســـي اإلحباط الذي 
اختبروه نتيجة خسارتهم نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا أمام برشـــلونة األســـباني (1-3)، من 
خالل املباراة ضد كرواتيا. ”طلب مني كونتي 
التركيز على مباراة كرواتيا وحسب، وهذا ما 
سأقوم به“، هذا ما قاله بونوتشي، أحد العبي 
يوفنتوس الستة الذين استدعاهم كونتي إلى 
التشـــكيلة قبل انســـحاب كييلني وبارزاغلي، 
مضيفا ”الفرصة سانحة أمامنا في املباراتني 
القادمتني من أجل هضم األمور (اخلسارة أمام 
برشلونة) بســـرعة، هذا ما نحتاجه متاما في 

الوقت احلالي“.
ورغـــم أن كرواتيا تخوض اللقاء في غياب 
أبـــرز عناصرها وهو صانع ألعاب ريال مدريد 
األســـباني لوكا مودريتش املصاب، فإن العب 
وســـط يوفنتـــوس كالوديـــو ماركيزيـــو حذر 
منتخب بـــالده قائال ”إنهم فريق متكامل حتى 
في ظل غياب مودريتش، لقد تطوروا كثيرا في 
األعوام األخيرة. ســـتكون مباراة صعبة، لكن 

غياب جمهورهم عن املباراة قد يساعدنا“. 
وفي املجموعة ذاتها، حتل بلغاريا الرابعة 
(5 نقاط) ضيفة علـــى مالطا متذيلة املجموعة 

(نقطة واحدة). 
يذكر أنه مع ارتفاع عدد املنتخبات املشاركة 
فـــي البطولـــة القاريـــة إلى 24، ســـيتأهل إلى 
النهائيـــات بطل ووصيـــف كل من املجموعات 
التسع إضافة إلى أفضل منتخب يحتل املركز 
الثالث، فيما تلعب املنتخبات الثمانية األخرى 
التي حلت ثالثة امللحق الذي تتأهل عنه أربعة 

منتخبات.

صعوبة أمام هولندا

وفي املجموعـــة األولى، ســـتكون األنظار 
موجهـــة إلـــى املنتخـــب الهولنـــدي الذي مير 
بفتـــرة صعبـــة منذ أن حل ثالثا فـــي مونديال 
البرازيـــل 2014، إذ عجز بقيـــادة هيدينك الذي 

خلـــف لويس فـــان غال بعـــد النهائيـــات، عن 
االرتقـــاء إلى املســـتوى املطلوب خصوصا أن 
”البرتقالي“ اكتسب شهرة في األعوام األخيرة 
علـــى أنه أحد أفضل املنتخبات في التصفيات 

إن كان في كأس أوروبا أو كأس العالم. 
ويســـافر منتخب الطواحـــني إلى ريغا من 
أجـــل مواجهـــة التفيا وهـــو يقبـع فـــي املركز 
الثالث برصيد 7 نقاط خلف تشيكيا املتصدرة 
(13 نقطـــة) التي حتـــل ضيفة على أيســـلندا 
الثانيـــة (12 نقطـــة) اليـــوم أيضا فـــي مباراة 

قويـة. 
وســـتكون الفرصـــة ســـانحة أمـــام رجال 
هيدينـــك لتلميـــع صورتهـــم بعـــض الشـــيء 
على حســـاب التفيـــا التي خســـرت ذهابا في 
أمســـتردام 0-6، كما أنها لم حتقق أي انتصار 
في املباريات اخلمس التي خاضتها حتى اآلن، 
علما أنها حققت تعادلني مشجعني على أرضها 
ضد تركيا (1-1) وخارجها أمام تشـــيكيا (1-1 
أيضا). وفـــي املجموعة ذاتها، تســـعى تركيا 
(5 نقـــاط) إلى الدخول في دائرة املنافســـة من 
خالل الفوز على مضيفتها كازاخستان متذيلة 

املجموعة (نقطة واحدة). 

وفـــي املجموعـــة الثانيـــة وعلـــى ملعـــب 
”كارديـــف ســـيتي ســـتاديوم“، حتـــل بلجيكا 
ضيفة على ويلز في مواجهة نارية بني فريقني 

يتشاركان الصدارة برصيد 11 نقطة. 
وتدخل بلجيكا إلى هذه املباراة مبعنويات 
مرتفعـــة بعد فوزها الـــودي امللفت األحد على 
مضيفتها فرنســـا 4-3 على ”ستاد دو فرانس“ 

في ضواحي باريس. 
وتديـــن بلجيكا بفوزها األول على فرنســـا 
منـــذ 18 مايو 2002 حني تغلبت عليها 2-1 على 
امللعب ذاته في مباراة ودية، إلى العب وســـط 
مانشســـتر يونايتد اإلنكليـــزي مروان فاليني 
الذي أدخل فريق املـــدرب مارك فيلموتس إلى 
اســـتراحة الشـــوطني وهو في املقدمة بهدفني 
نظيفني. ”إنها على األرجح املباراة األهم التي 
تلعبهـــا ويلز مع هذه املجموعة من الالعبني“، 
هـــذا ما قاله جنم املنتخب الويلزي وأرســـنال 
اإلنكليزي أرون رامســـي عن لقاء ”الشـــياطني 
اليوم اجلمعـــة، مضيفا ”نحن االثنان  احلمر“ 
في صـــدارة املجموعـــة حاليا وهنـــاك الكثير 
علـــى احملك في هذه املبـــاراة“. ومن املؤكد أن 
املواجهة ســـتكون مثيرة بـــني فريقني يضمان 

في صفوفهما العبني يعرفـــون بعضهم متاما 
كون معظمهـــم يلعب أو كان يلعب في الدوري 
اإلنكليزي املمتاز املمثل من الناحية البلجيكية 
فـــي احلارســـني تيبـــو كورتـــوا (تشيلســـي) 
وســـيمون مينيوليـــه (ليفربـــول)، واملدافعني 
يان فرتونغـــن (توتنهام) وتوبـــي الديرفيرلد 
موســـى  الوســـط  والعبـــي  (ســـاوثهامتون)، 
دمبيلي (توتنهام) ومروان فاليني (مانشستر 
يونايتد)، واملهاجمني إدن هازار (تشيلســـي) 
وكيفن ميراالس وروميلـــو لوكاكو (إيفرتون) 
وكريســـتيان بينتيكي (أســـتون فيال)، إضافة 
إلى ديفـــوك أوريدي الذي ســـيدافع عن ألوان 

ليفربول اعتبارا من املوسم املقبل. 
أمـــا بالنســـبة للمنتخـــب الويلـــزي الذي 
يشـــرف عليه كريـــس كوملان، فجميـــع العبيه 
يلعبـــون في إنكلترا إن كان في الدوري املمتاز 
أو الدرجات الدنيا باســـتثناء العبني هما آدم 
ماثيوز (سلتيك االســـكتلندي) والنجم غاريث 
بايل الذي يدافع حاليا عن ألوان ريال مدريد. 
وفي املجموعة ذاتها، تلعب إندورا متذيلة 
املجموعـــة (دون نقاط) مع قبـــرص الرابعة (6 

نقاط).

  كتيبة كونتي تبحث عن انتزاع صدارة المجموعة

صراع قوي بين المكسيك وبوليفيا في كوبا أميركا زيكو يعتزم 

الترشح لرئاسة الفيفا
} ســانتياغو - يتطلـــع منتخب املكســـيك إلى 
مقارعـــة جيرانـــه اجلنوبيني عندما يســـتهل 
مشـــواره في كوبا أميركا املقامة في تشـــيلي 
حتـــى 4 يوليو املقبل، مبواجهـــة بوليفيا على 
ملعـــب ساســـواليتو فـــي فينا دل مـــار ضمن 

املجموعة األولى اليوم اجلمعة. 
متلك املكســـيك، أحـــد منتخبني قادمني من 
كونـــكاكاف إلى جانب جامايكا، ملواجهة أبناء 
اجلنـــوب، تاريخـــا محترما في كوبـــا أميركا، 
إذ احتلـــت املركـــز الثانـــي فـــي 1993 و2001، 
ولم تفشـــل ســـوى مرة واحدة بتخطي الدور 
األول فـــي 2011. لكـــن إحـــراز اللقب ســـيكون 
صعبا مـــن الناحية املنطقية على أبناء املدرب 
ميغيل هيريرا، إذ اختار تشكيلة رديفة واعدة 
استعدادا ملســـابقة الكأس الذهبية املقررة في 

يوليو في الواليات املتحدة.
ويتوقع أن تتنافس املكسيك، التي تشارك 
في النهائيات للمرة التاســـعة فـــي تاريخها، 
مع اإلكـــوادور، على مركـــز الوصافة. ويعول 
املـــدرب هيريرا، الذي كســـب قلوب اجلماهير 
فـــي مونديال 2014 عندما حصدت املكســـيك 7 
نقاط فـــي مجموعة ضمـــت البرازيل املضيفة 

وكرواتيا والكاميرون قبل أن تخسر بصعوبة 
بالغة أمام هولندا في الدور الثاني، على خبرة 
قلب الدفاع رافايل ماركيز (126 مباراة دولية) 
الذي ســـيقود بعمـــر الـ36 منتخـــب ”ال تري“ 
بعد اإلجنازات التي ســـطرها فـــي البطوالت 
العاملية التي شارك فيها على صعيدي األندية 
واملنتخبـــات. وقرر هيريـــرا (47 عاما) إراحة 
احلارس غييرمو أوتشـــوا وخافيير هرنانديز 
وأندريس غـــواردادو وهكتور هيريرا ودييغو 
رييس وجيوفاني وجوناثان دوس ســـانتوس 
وكارلـــوس فيـــال وأوريبـــي بيرالتـــا في هذه 
البطولـــة قبـــل الدفع بهم في مســـابقة الكأس 

الذهبية. 

ودفع هيريرا في متارينه األخيرة بتشكيلة 
ضمت ماركيـــز واحلارس خيســـوس كورونا 
وخوليـــو ”كاتـــا“ دومينغيـــز وهوغـــو أيـــاال 
فلوريس وأدريان الدريتي  وجيراردو ”جيري“ 
كورونـــا وماتياس  وخيســـوس ”تيكاتيتـــو“ 
فووســـو وراوول خيمينيـــز مهاجـــم أتلتيكو 

مدريد األسباني وخافيير غومييز. 
من جهتها، تعتبـــر بوليفيا املنتخب األقل 
تصنيفا في املســـابقة، فلم تنجـــح في اجتياز 
الـــدور األول فـــي آخـــر خمس مناســـبات أو 
تشـــارك فـــي كأس العالـــم منـــذ 1994، لكنهـــا 
أدهشت اجلميع عندما حلت وصيفة في 1997 
على أرضها وهو تاريخ حتقيقها آخر فوز في 
املســـابقة، بعد أن أحرزت اللقب مرة يتيمة في 

1963 على أرضها. 
ويعـــول املدرب ماوريســـيو ســـوريا على 
تشـــكيلة محليـــة مبعظمها مطعمـــة باملهاجم 
مارســـيلو مورينـــو احملترف فـــي الصني مع 
تشانغتشـــون ياتا بعد احترافه مع شـــاختار 
دانيتسك األوكراني، ويغان اإلنكليزي، غرمييو 
البرازيلـــي وفيردر برمين األملانـــي، علما بأنه 
الالعـــب الوحيد في تشـــكيلة ”ال فردي“ ميلك 
أكثر من 3 أهدف في رصيده الدولي (12 في 49 
مباراة). وكان ســـوريا، حارس املرمى الدولي 
الســـابق، مدربا مؤقتـــا لبوليفيا في 2014 قبل 

أن يستلم مهامه بشكل كامل. 
ويســـعى الفريـــق األخضـــر الـــذي يتميز 
باللعب علـــى ارتفاع كبير فوق ســـطح البحر 
علـــى أرضه، إلى اســـتعادة نتائجه اإليجابية 
بعـــد احلملة األخيـــرة املخيبة فـــي تصفيات 
كأس العالـــم عندمـــا حقق فوزيـــن فقط في 16 
مباراة. واستعد رجال سوريا في مباراة ودية 
خسروها بنتيجة ساحقة أمام األرجنتني 5-0 
في ســـان خوان. وانتقد ســـوريا بعد املباراة 
احلالة الذهنيـــة لالعبيه ”ما يخيفني أكثر من 
اجلانبني الفني واجلســـدي، هي عوامل أخرى 

يجب أن أناقشها مع الالعبني“. 
والتقـــى الفريقـــان آخر مرة في ســـبتمبر 
املاضـــي عندمـــا فـــازت املكســـيك وديـــا 0-1 
بهـــدف ميغيل ليون، وفـــي كوبا أميركا تعادال 
ســـلبا في 1993 وفازت بوليفيا 3-1 في نصف 
نهائي 1997، قبل أن ترد املكسيك 1-0 في كأس 
القارات 1999، لكن املكســـيك سحقت خصمتها 

وديا 5-1 و5-0 في 2009 و2010.

} ريــو دي جانــريو - أكـــد النجـــم الدولـــي 
البرازيلي الســـابق زيكو نيته الترشح لرئاسة 
االحتاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“. ”أريد تأكيد 
قرار ترشـــحي فـــي االنتخابـــات املقبلة لفيفا. 
أشـــعر بأنـــي قادر (علـــى املهمة). مـــن املؤكد 
أن هنـــاك بعـــض األنظمـــة التي نحتـــاج إلى 
تغييرها“، هذا ما قاله زيكو في مؤمتر صحفي 
عقـــده في مقر االحتـــاد البرازيلي في ريو دي 
جانيرو. ويأتي قرار زيكو (62 عاما) الذي دافع 
عن ألوان البرازيل في 71 مباراة سجل خاللها 
48 هدفا، بعد أسبوع على استقالة السويسري 

جوزف بالتر من رئاسة فيفا. 
واســـتقال بالتر بعـــد أيام معـــدودة على 
انتخابه لوالية خامسة بسبب فضائح الفساد 
والرشـــاوى التي تهز الســـلطة الكروية العليا 
ومســـؤوليها والتـــي تطـــال أيضـــا البلديـــن 
املضيفـــني ملونديالي 2018 في روســـيا و2022 
في قطر إضافة إلى بعض الدول األخرى التي 

استضافت العرس الكروي سابقا. 
وســـيعلن عن موعـــد اجلمعيـــة العمومية 
للفيفا التي سيعرف خاللها من سيخلف بالتر 
فـــي منصبه، في يوليو املقبـــل. وذكر متحدث 
باســـم االحتاد الدولي أن اجتماعا استثنائيا 
للجنة التنفيذية سينعقد في يوليو يتم خالله 
حتديـــد موعد اجلمعية املنتخبـــة. ويتوقع أن 
ينتخب خلف بالتر بني ديسمبر 2015 ومارس 
2016، حســـب مـــا ذكره رئيس جلنـــة التدقيق 

واالمتثال دومينيكو سكاال الثالثاء املاضي.
وأصبـــح زيكـــو الـــذي دافـــع عـــن ألوان 
وكاشـــيما  اإليطالي،  وأودينيـــزي  فالمنغـــو، 
انتلـــرز الياباني قبـــل االنتقال إلـــى التدريب 
عام 1999 مع كاشـــيما بالـــذات مرورا باليابان 
وفنربغشه التركي وسســـكا موسكو الروسي 
وأوملبياكـــوس اليونان والعـــراق إضافة إلى 
عدد مـــن األندية األخرى، ثاني شـــخص يعلن 
عن نية الترشـــح للمنصب بعد األمير األردني 
علي بن احلســـني الذي خســـر أمـــام بالتر في 

االنتخابات األخيرة. 
وقدم مديـــر االتصال في االحتـــاد الدولي 
لكرة القدم والتر دي غريغوريو أمس اخلميس 
عقب  اســـتقالته مـــن منصبـــه ”بأثر فـــوري“ 
فضيحة الفســـاد املدوية التـــي ضربت الهيئة 

الكروية العاملية في اآلونة األخيرة.

ــــــى كأس أوروبا 2016،  تدور اليوم منافســــــات اجلولة السادســــــة من التصفيات املؤهلة إل
بإجراء مقابالت قوية وحماسية، لعل أبرزها صراع إيطاليا وكرواتيا.

◄ قرر نادي أرسنال اإلنكليزي 
تحرير العب وسطه الفرنسي 

أبوديابي دون أي مقابل. وجاء 
قرار أرسنال بعد سلسلة اإلصابات 

التي عانى منها الالعب الفرنسي 
البالغ من العمر 29 عاما.

◄ تعاقد نيوكاسل اإلنكليزي مع 
مواطنه ستيف ماكالرين لإلشراف 

عليه بدال من جون كارفر الذي 
أقيل من منصبه مع معاونه ستيف 
ستون بعدما اكتفى الفريق بإنهاء 

الدوري المحلي في المركز الـ15.

◄ انتقل الجناح الدولي الغاني 
أندري أيو من مرسيليا الفرنسي 

إلى سوانسي سيتي الويلزي 
المشارك في الدوري اإلنكليزي 

الممتاز بعقد يمتد ألربعة أعوام، 
حسب ما أعلن عنه النادي.

◄ أقال أولمبياكوس بطل اليونان 
مدربه البرتغالي فيتور بيريرا بعد 
ستة أشهر فقط، من المنصب، قاد 

خاللها الفريق لثنائية الدوري 
والكأس لكرة القدم المحلية.

◄ انضم داني ألفيس الظهير 
األيمن لنادي برشلونة األسباني، 

أمس الخميس، إلى صفوف 
المنتخب البرازيلي الذي يسعى 

إلى اقتناص لقب كوبا أميركا مع 
انطالق أولى مبارياته في البطولة 

يوم األحد المقبل.

◄ يبحث سائق فولكسفاغن 
الفرنسي سيباستيان أوجييه حامل 
اللقب عن تأكيد تفوقه على طرقات 

سردينيا، وذلك عندما تستضيف 
الجزيرة اإليطالية اعتبارا من اليوم 

الجمعة المرحلة السادسة من 
بطولة العالم للراليات.

باختصار

في كوبا أميركا تعادال في 1993 

وفـــازت بوليفيـــا 1-3 فـــي نصف 

نهائي 1997، وردت املكســـيك 

0-1 في كأس القارات 1999

◄

منتخب بلجيكا يحـــل ضيفا على 

نظيره الويلزي في مواجهة نارية 

بني فريقني يتشـــاركان الصدارة 

برصيد 11 نقطة

◄

«كنـــت أعرف أن هناك اهتماما من برشـــلونة بـــي، لكني كنت أفكر 

فقط في أتلتيكو مدريد، هنا نشأت وتطورت ولم تكن هناك حاجة 

للمغادرة ألني كنت وما زلت أشعر بالراحة هنا».

جورجي ميروديو كوكي 
جنم أتلتيكو مدريد األسباني

«لم يكن لدينا ما يكفي من الحظ املوسم املاضي وعانينا كثيرا 

مـــن اإلصابات لكننـــا نريد الفوز باللقب في املوســـم القادم وأن 

نتقدم أكثر في دوري أبطال أوروبا». 

  مسعود أوزيل 
جنم فريق أرسنال اإلنكليزي

«عندما أشاهد بعض العبي برشلونة في املنتخب األسباني تعود 

بي الذاكرة إلـــى بعض اللحظات من املاضـــي، لكنها كرة القدم، 

أود أن أشارك مجددا في النهائي وأن أفوز باللقب». 

   ألفارو موراتا 
العب فريق يوفنتوس اإليطالي

  رجال هيريرا يسعون إلى تأكيد صورة المونديال
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} شــيانغ ســاين (تايالنــد) – وســـط الروابـــي 
الخضراء فـــي شـــمال تايالند، يقـــوم العمال 
بجمع حبات القهوة من روث الفيلة قبل غسلها 
وتجفيفها على أشـــعة الشمس ثم تحميصها، 
تمهيـــدا لتصنيع قهوة فريدة من نوعها تعتبر 

األغلى في العالم.
ويستذكر باليك دينكن مؤسس شركة ”بالك 
إيفـــوري كافي“ قائال ”عندما قدمت مشـــروعي 
لمروضي الفيلة، الحظـــت أنهم كانوا ينظرون 

إلّي كأنني مجنون“.
وقبل االســـتقرار في هذه المنطقة الواقعة 
على تخوم بورمـــا والوس والمعروفة بتهريب 
المخـــدرات أكثـــر مـــن إنتاجها القهـــوة، فكر 
هـــذا الكندي مليا بالخطـــوة، وقد راودته فكرة 
االستعانة بقطط الزباد التي تعيش خصوصا 
في أفريقيا لتصنيع قهوة معروفة باسم ”كوبي 
لـــواك“، كما درس أيضـــا فرضية االســـتعانة 
باألســـود أو الزرافات، قبل اكتشاف أن الفيلة 
تقتـــات أحيانا على حبات القهوة خالل فترات 

الجفاف في جنوب شرق آسيا.
هـــذا النوع  مصنعـــون كثيـــرون  وينتـــج 
من القهوة في أفريقيا وآســـيا، مع آلية شـــبه 
صناعيـــة وحيوانـــات موضوعة فـــي أقفاص 

لتسهيل جمع حبات القهوة.
وقد استغرق األمر تسع سنوات كي ينجح 
دينكن في صنع القهوة التي كان يريدها حقا.

وقال دينكن إن معدة الفيلة تعمل بما يشبه 
”وعـــاء للطبخ البطـــيء“، مفاخرا بالمشـــروب 
الذي قال إنه بطعم يمزج بين األعشاب والفاكهة 
ويمكـــن الحصـــول عليه بفضـــل االحتكاك مع 
أطعمة أخرى تتناولهـــا الفيلة. أما الحوامض 
المخصصـــة للهضم، فإنها تســـمح بالتخلص 

من الطعم المر للقهوة حسب دينكن.
لكـــن بـــرأي ألوم باتـــورل صاحـــب مقهى 
لومي في باريس، وهو من المقاصد الرئيسية 
بالنســـبة إلـــى محبـــي القهوة فـــي العاصمة 

الفرنســـية، فإن أهمية هذا النـــوع من القهوة 
تبقى محدودة.

ويوضح أن ”هذا النـــوع من القهوة ممتع 
لكنه ليـــس المنتج األفضل. لصنع قهوة لذيذة 
حقا، يجب التحكم في مرحلة اإلنضاج. وعندما 
يحصل هذا األمر في معـــدة حيوان، فإن األمر 

يصبح حتما أكثر تعقيدا“.
ومع أن هذا المشـــروب يتميز بنكهة ”قليلة 
التركيـــز بدرجة كبيرة“، يقر باتورل بأن مجرد 
معرفـــة أن حبات القهوة كان لهـــا مرور داخل 
معـــدة فيل فـــي تايالنـــد تعطي هـــذا المنتج 

”جانبا حالما“.
ويتجلـــى هذا الجانـــب خصوصا في كون 

هذه القهوة، التي كانت حتى وقت قريب مضى 
مقدمة حصرا في فنادق فخمة في آســـيا، تباع 
في مقابل أكثر من 60 يورو لألكواب الخمســـة 

بحجم فنجان القهوة العادية ”اسبريسو“.
كمـــا أن نـــدرة هـــذا المشـــروب (150 كلـــغ 
نتيجة حصاد العام 2015) تساهم في صورتها 

التجارية.
هـــذه القهـــوة التـــي تســـتفيد مـــن موجة 
الـ“غران كرو“ (مصطلح يســـتخدم للداللة على 
أصالة المنتجات) للبـــن والمرغوبة من جانب 
زبائن مســـتعدين لدفـــع مبالغ كبيـــرة للتمتع 
بمنتجـــات ذات جـــودة اســـتثنائية، ســـتكون 
قريبا علـــى قائمة المشـــروبات فـــي المطاعم 

والمقاهي فـــي باريس وزيوريـــخ وكوبنهاغن 
وأيضا موسكو. ويؤكد مارك تومسون العضو 
في مجموعة تملك فنـــادق انانتارا الفاخرة أن 
”المفهوم يتناســـب تماما مع فلســـفتنا القائمة 
علـــى منـــح زبائننا تجـــارب فريـــدة وجعلهم 

يغادرون مع روايات مذهلة“.
ويقـــول المبتكـــر دينكن ممازحا ”أخســـر 
الكثيـــر مـــن حبـــات القهـــوة خـــالل الحمـــام 
الصباحي للفيلة“ ألنها تتغوط في النهر خالل 
فترة اســـتحمامها. وللحصول على كيلوغرام 
واحد مـــن القهوة، يجب إطعامهـــا بداية بـ33 
كيلوغراما من حبات القهوة الموضوعة داخل 

حصصها الغذائية من األرز والموز“. 

أغلى قهوة في العالم تستخرج من فضالت الفيلة التايالندية

} كان نوري الشعالن الشيخ البدوي، رجًال 
مهيبـــًا ال يســـمح للناس بأن يـــروا وجهه، 
فقـــد كان ملثمـــًا علـــى الدوام، قـــاد قبيلته 
في بالد الشـــام، عبر مراحل خطيرة، وكان 
البـــدو يعتمدون عليه كل االعتماد، حتى أن 
المستشرقين يروون في ما يروون، سؤالهم 
للبـــدوي: إذا جاءك منكـــر ونكير في القبر، 
وســـأالك األســـئلة إياها فبماذا ســـتجيب؟ 
ولم يكن البدوي يتـــردد في القول ”النوري 
يجـــاوب عّني“، ويقصد أنـــه ليس مضطرًا 

لفعل ذلك ما دام الشيخ الشعالن موجودًا.
بنى نوري الشـــعالن لنفسه قصرًا على 
أطراف صالحية دمشـــق، ليحمل الحي كله 
اسمه الحقا وليصبح اسمه ”حي الشعالن“، 
الذي اشتهر فيه بعد عشرات السنين سوق 
يبيـــع لـــوازم الطبخات الصعبـــة والثقيلة 
جاهزة معبأة في أكياس، فالكوسا محفورة 
سلفًا للمحشـــي، والبطاطا مقشرة مقطعة، 
والبقدونس مفروم، فسّماه الناس بـ“سوق 
التنابـــل“، ألن من يشـــتري منـــه ال يريد أن 

يجهد نفسه بشيء من العمل.
قد  وكانـــت مفـــردة ”تنابل الســـلطان“ 
انتشـــرت بيـــن النـــاس، بســـبب مـــا عرف 
عـــن مجالـــس الســـالطين من أنهـــا ضّمت 
بعـــض المســـّلين المضحكيـــن والوجهاء 
والسياســـيين، ومعهم جوقة من الكســـالى 
ممن ال يفعلون شـــيئًا سوى األكل والشرب 
وتزويـــق المشـــهد الســـلطاني مـــن حول 

العرش.
وهـــؤالء عرفوا فـــي كل العصور، ولكن 
الســـلطان عبد الحميد الثاني زادهم شهرة 
حيـــن غضب عليهم، فـــي القصة المعروفة، 
فجمعهـــم في حـــي فـــي إســـطنبول وقّرر 
حرقهم، لوال تدخل الصدر األعظم الذي قال 
لـــه ”يا موالي، قد يكـــون بعضهم بريئًا من 
تهمة التنبلة، فلنجعل النار من حولهم على 
شـــكل حلزوني، ومن وجد في نفسه بعض 
الهّمة، ســـينقذ نفســـه ويهرب من الحريق، 
ومن ال يخـــرج فهو تنبل ابن تنبل“، وهكذا 
كان، وحيـــن بحثـــت فيهم وعنهـــم لم أجد 
الكثيـــر، ألن الناس يخشـــون التنابل الذين 

يدافعون عن حقهم في الوجود والتنبلة.
ومنذ أن انشغل الناس بالهم السياسي، 
أمـــام  يوميـــًا  ســـاعاٍت  التســـّمر  وألفـــوا 
الشاشـــات لمتابعة إنجازات السياســـيين 
والحكام، فقدوا االتصال مع شؤون الحياة، 
فبات الخبر الحربـــي والمجزرة والمؤتمر 
فـــي آذان الجميـــع، مع أن عين السياســـة 
هـــي يوميات الحيـــاة، ال كـــوارث الصراع 
على السلطة، فنشـــأ من يومها، نوع جديد 
من البشـــر، قرأت أن لديهم ما ُيعرف باسم 
”الوصايا العشـــر للتنابل“ منها قولهم ”إن 
العمل شـــيء مقـــّدس، لذلـــك ال تقترب منه 
أبدًا“، و ”ال تؤجل عملك للغد، طالما يمكنك 

تأجيله لبعد الغد“.
وألن الكراســـي التي تزعزعـــت لم يأت 
بديٌل منهـــا بعد، فقد نتج  فـــي الفراغ ذلك 
الخلـــق الجديـــد من حول كرســـي الحرية، 
وظهـــر ”تنابل الديمقراطية“ ممن ال شـــغل 
لهـــم وال عمـــل، ســـوى التنبلـــة والثرثرة 
عـــن الحريـــة وحولها وفيها، فتدفق ســـيل 
مـــن الهذر فـــي اإلعالم ووســـائل التواصل 
االجتماعـــي، ال قيمـــة له وال معنـــى، وبات 
هؤالء يجـــدون في أنفســـهم أصحاب حق 
فـــي التدخل في القـــرار والقضايا الكبرى، 
وبعضهم تســـلل إلى مواقع في مؤسسات 
حقوقية وإعالمية ومدنية وأحزاب مختلفة، 
بسبب حاجة الســـوق الدائمة إلى التنابل، 
بانتظار الحل السياســـي لقضايا الشـــرق 
األوسط المشتعلة، متناسين أهم وصية من 
وصايا التنابل العشـــر ”ال تقلْق، لن يموت 
أحٌد إذا لم تفعل شيئًا، بالعكس، فقد يتأذى 

اآلخرون عندما تعمل أنت تحديدًا“.

تنابل الديمقراطية

على كل من يرغب في تذوق أغلى قهوة في 
العالم أن يتحلى بالشجاعة وروح املغامرة 
ــــــب أن يدخر بعــــــض الدوالرات،  إلى جان
ــــــالك إيفوري“  حيث تقــــــدم حبات قهوة ”ب
كعلف للفيلة فــــــي تايالند ليتم فرزها فيما 
بعد من فضالتها قبل حتضيرها للزبائن.

معدة الفيلة تستخدم كوعاء لطبخ حبات القهوة التي تباع ٥ أكواب منها بـأكثر من ٦٠ يورو
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} تونــس – بدأ مســــؤولون فــــي مدينة قرطاج 
التاريخيــــة بتونس مســــاعي الســــتعادة رفات 
القائد العســــكري الشــــهير حنبعل مــــن تركيا 
وإعــــادة دفنها فــــي موطنه بعد أكثــــر من ألفي 
ســــنة من قرار نفيه عن المدينة من قبل الغزاة 

الرومان.
وبدأ عدد من وســــائل اإلعــــالم المحلية في 
تونــــس بالترويج لحملة ”حــــدث األلفية“ وهي 
اســــتعادة رفــــات حنبعل الذي دفــــن في مدينة 

بورصا التركية، عبر موكب جنائزي رسمي.
وقــــال زيــــاد الهانــــي رئيس بلديــــة قرطاج 
”التــــزال قرطاج تحمــــل جرحا تاريخيــــا ببقاء 
قائدها العســــكري والتاريخــــي منفيا منذ أكثر 
من ألفي عام ونحن نسعى إلى إعادته إلى أرض 

الوطن في جنازة عسكرية ودولية مهيبة“.
وأوضــــح الهاني أنه يجــــري اإلعداد لملف 
اســــتعادة رفــــات حنبعــــل عبر التنســــيق بين 
الســــلطة المحلية في بلدية قرطاج والرئاســــة 

التونسية ونادي ”أحباء حنبعل“.
وأضاف ”نأمل أن تتــــم العملية في الربيع 
قبــــل   247) حنبعــــل  صيــــت  وذاع  المقبــــل“. 
الميــــالد182- قبــــل الميالد) كعســــكري عبقري 
في العصر القديم حيث ينسب إليه الفضل في 
اختراع عدة تكتيكات حربية ظلت تستخدم في 

العصور المتقدمة.
وأشــــهر إنجازاتــــه العســــكرية عندما قاد 
حملة عســــكرية ضخمــــة ضد رومــــا عبر غرب 
أوروبــــا (أســــبانيا) وقطــــع بجيشــــه المدجج 
بالفيلة جبال اآللب ثم بــــدأ بحصد انتصارات 
كبرى في إيطاليا متقدما باتجاه الجنوب نحو 
روما لكن األخيرة قررت في النهاية نقل الحرب 

إلــــى أرض قرطــــاج. وعاد حنبعــــل إلى قرطاج 
بجيــــش منهك لحمايــــة المدينة لكنــــه هزم في 
الشــــهيرة ونفاه الرومان بعدها  معركة ”زاما“ 
إلى الشرق، وتشير روايات المؤرخين إلى أنه 

خير االنتحار بدل تسليمه ألعدائه.
وقــــال الهانــــي ”حنبعــــل هــــو مــــن أعظم 
العســــكريين الذين عرفهــــم التاريخ وهو معلم 
ألهم الكثير من قادة الجيوش واستراتيجياته 
تــــدرس فــــي أشــــهر األكاديميــــات العســــكرية 
العالميــــة لذلك سنســــعى ألن يقــــع تكريمه من 
قبل شخصيات وقادة عسكريين خالل الجنازة 

التي ستقام له“.
وال تزال بقايا المدينة األثرية لقرطاج التي 
تأسســــت عام 814 قبل الميالد واستمرت حتى 
عام 146 قبــــل الميالد على حالها في الضاحية 

الشمالية للعاصمة على ضفاف المتوسط.
وعلى مدى قــــرون ظلت قرطاج قوة تجارية 
عظمــــى فــــي حــــوض المتوســــط واشــــتهرت 
بنهضتها الثقافية وتطور نظامها السياســــي 
لكنهــــا اصطدمــــت باإلمبراطوريــــة الرومانية 
الصاعــــدة وخاضــــت ضدها 3 حــــروب طاحنة 
انتهــــت آخرها  ســــميت “الحــــروب البونيــــة“ 
بالمســــتعمرات  وإلحاقهــــا  قرطــــاج  بتدميــــر 

الرومانية.
وقال الهاني إن قرطــــاج لديها ثأر تاريخي 
وباســــتعادة رفات حنبعل ســــتعلن الرئاســــة 
التونســــية بشــــكل رمــــزي عن انتهــــاء الحرب 
البونية بين قرطــــاج وروما، نريد التأكيد على 
أن قرطــــاج حرة وســــيدة وهــــي أرض حضارة 
وليســــت أرض قحــــط وجــــدب كمــــا أراد لهــــا 

الرومان. 

} لندن – اســـتقال عالم بريطاني فائز بجائزة 
نوبـــل مـــن التدريس فـــي جامعة بلنـــدن بعد 
أن قـــال إنه يتعيـــن على الباحثات الســـيدات 
المتخصصـــات فـــي العلـــوم أن تعملن داخل 
مختبرات منفصلـــة  ألن وجودهن مع الرجال 

يؤدي إلى تشتيت االنتباه.
ونقـــل عن تيم هانت (72 عامـــا) قوله أمام 
الوفود المشـــاركة فـــي مؤتمر فـــي العاصمة 
الكورية الجنوبية ســـول يوم االثنين ”دعوني 
أخبركم عن مشكلتي مع الفتيات. تحدث ثالثة 
أمور عندمـــا يتواجدن فـــي المختبر؛ تقع في 
حبهـــن ويقعن في حبـــك وعندمـــا تنتقدهن.. 

يبكين“.
كمـــا قال هانت، الذي فاز بجائزة نوبل في 
الطـــب عـــام 2001، أمام المؤتمـــر إنه معروف 

عنه تعصبه الشـــديد للرجـــال. واعتذر هانت 
األربعاء قائال إنـــه كان صادقا ولم يكن يهدف 

من تصريحاته سوى تلطيف األجواء.
وقالـــت كليـــة لنـــدن الجامعية فـــي بيان 
األربعاء ”استقال تيم هانت من منصب أستاذ 
فخري في كليـــة العلوم الحيويـــة بكلية لندن 
الجامعيـــة بعـــد التصريحات التـــي أدلى بها 
بشـــأن النســـاء في مجال العلوم في المؤتمر 
العالمي للصحفيين العلميين في التاســـع من 

يونيو“.
وتابع البيان قائال ”كليـــة لندن الجامعية 
كانـــت أول جامعة في انكلتـــرا تقبل الطالبات 
علـــى قدم المســـاواة مـــع الرجـــال… وتعتقد 
الجامعة أن هذه النتيجة تتماشى مع التزامنا 

بالمساواة بين الجنسين“.

} لندن – من المقرر أن يتم طرح مجموعة من 
مالبس ابنة مصممة األزياء البريطانية 
فيكتوريا بيكهـــام وزوجها نجم كرة 
القدم الســـابق ديفيد بيكهام، للبيع 

في مزاد علني.
”كونتاكـــت  موقـــع  وأفـــاد 
بـــأن  االلكترونـــي  ميوزيـــك“ 
الســـابقة  العضـــوة  فيكتوريـــا، 
في فريـــق البـــوب البريطاني 
الشـــهير ”ســـبايس غيرلـــز“، 
تبرعت بــــ25 قطعة من مالبس 
مؤسسة  لصالح  هاربر،  ابنتها 
(انقذوا  ”سيف ذي تشيلدرين“ 

األطفال) في بريطانيا.
وأوضــــــــــــح الــــمــــوقــــع 
بأخبار  المعني  االلكتروني 
البالغة  هاربر  أن  المشاهير، 
من العمر 3 سنوات سبق وأن 
المالبس  قطع  جميع  ارتــدت 
تجارية  عالمات  تحمل  التي 
أمثال  من  المصممين  ألشهر 
وستيال  لورين  ورالف  كلويه 
ومــارك  وغوتشي  مكارتني 

جيكوبز.
ومـــن المقرر أن يتم طرح 
المالبـــس للبيـــع فـــي مزاد 
خيري في 18 يونيو الجاري، 
حيث ســـيبدأ السعر األولي 
وزوج  للفســـتان  المقتـــرح 
جنيهـــا   250 مـــن  األحذيـــة 
و500  دوالرا)  اســـترلينيا (حوالـــي 387 
جنيه اســـترليني (حوالـــي 774 دوالرا) 

للطقم الكامل.
يذكر أن فيكتوريا لديها من بيكهام 
ثالثة أبناء آخرين، هم بروكلين (16 
عاما) وروميو (12 عاما) وكروز (10 

أعوام).

تونس تسعى الستعادة رفات قائدها حنبعل

عالم بريطاني حائز على نوبل يستقيل بسبب النساء

هاربر بيكهام تساعد المحتاجين بمالبسها

– من المقرر أن يتم طر }لندن
مالبس ابنة مصممة األز
فيكتوريا بيكهـــام وز
القدم الســـابق ديفي

في مزاد علني.
موقـــع وأفـــاد 
االلكت ميوزيـــك“
العض فيكتوريـــا، 
في فريـــق البــ
الشـــهير ”ســـب
تبرعت بــــ25 قط
ل هاربر،  ابنتها 
تشي ”سيف ذي
األطفال) في بر
وأوضــــــــــ
ال االلكتروني 
أن المشاهير، 
من العمر 3 سن
جميع ارتــدت 
ع تحمل  التي
المصم ألشهر 
ورالف كلويه 
وغو مكارتني 

جيكوبز.
ومـــن المق
المالبـــس للب
8خيري في 18
حيث ســـيبد
للف المقتـــرح
مـــ األحذيـــة 
87 اســـترلينيا (حوالـــي
جنيه اســـترليني (حوالـ

للطقم الكامل.
يذكر أن فيكتوريا لد
ثالثة أبناء آخرين، ه
عاما) وروميو (12 ع

أعوام).
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