
} بغــداد – قال مسؤولون أميركيون وعراقيون 
إن رئيس الوزراء السابق نوري املالكي يلعب 
دورا محوريـــا مـــن خلـــف الســـتار لتقويض 
سياســـات الرئيـــس األميركي بـــاراك أوباما 
في دعـــم جهود رئيس الـــوزراء احلالي حيدر 

العبادي في بناء حكومة جامعة في بغداد.
وتتجمع مؤشـــرات كثيرة تؤكد أن املالكي 
ال يـــزال يطمح فـــي العودة إلى الســـلطة بعد 
إجبـــاره علـــى تركها أواخـــر العـــام املاضي 
بضغـــط أميركي، وأنه يوظـــف صفته احلالية 
كنائب للرئيس العراقي خللق ما يشبه حتالفا 
في أوســـاط األحزاب الدينية املرتبطة بإيران 
وبني نوابها في البرملان ملنع احلكومة احلالية 
من حتقيق جناحات خاصة في املجال األمني، 
ومن ثمة إفشـــال خطط واشـــنطن في حتقيق 

استقرار سياسي في العراق دونه.
وألقت اإلدارة األميركية بثقلها خلف رئيس 
الوزراء اجلديد الذي تنظر إليه باعتباره أكثر 

اعتداال من املالكي.
ورغـــم أن اختفاء املالكي من الســـاحة كان 
أمـــل الكثير من السياســـيني العراقيني، إال أن 
عضو البرملان خالد مفرجي (ســـني) كشف عن 
أن املالكي ”مازال يتحكم بصالحيات واسعة“.
اللجنـــة  املفرجـــي، الـــذي يـــرأس  وقـــال 
البرملانية لشـــؤون احملافظـــات واألقاليم، في 
حوار لصحيفة واشـــنطن تاميز األميركية إن 
”العديد من السياســـيني الســـنة فـــي البرملان 
يتطلعـــون للعمل مع العبادي، لكنهم يعتقدون 

أن يده مغلولة“.
وال يـــزال املالكـــي ميتلك النفوذ األوســـع 
على ائتـــالف األحزاب الشـــيعية التي تتحكم 
بشـــكل كبير في أداء احلكومة، وأن ”العبادي 
ال يستطيع اخلروج من الدائرة التي رسموها 

له“، وفق ما أكده املفرجي.
واّتهـــم عبدالعزيـــز الظاملي، عضـــو كتلة 
األحرار التابعة للتيار الصدري منذ أيام قليلة 
لنوري املالكي  ما سماها ”األدوات السياسية“ 

بعرقلة عمل حكومة حيدر العبادي.
وقال ”إن األدوات السياسية للمالكي، نائب 
رئيس اجلمهورية احلالـــي، تعمل على عرقلة 
عمـــل حكومة خلفه حيدر العبـــادي وإظهارها 

مبظهر احلكومة الضعيفة“.
وأوضـــح الظاملي أن ”بعـــض أعضاء كتلة 
املالكـــي دولـــة القانون، في البرملـــان، يعملون 
على وضـــع العراقيل أمام حكومـــة العبادي، 
ويختلقـــون املشـــاكل، فـــي مســـعى إلضعاف 
العبادي وحتميله مسؤولية األحداث اجلارية 

في البالد“.
لكـــن اإلدارة األميركيـــة ال تبدو مســـتعدة 
لتوجيـــه النقد إلـــى املالكي فـــي العلن، خوفا 
مـــن إغضاب األحزاب الدينية املســـيطرة على 
احلكومة حاليا، وأنها تضع في حســـبانها أن 

املالكي ميكن أن يعود إلى رئاســـة الوزراء إذا 
أعيد انتخابه مرة أخرى في عام 2018.

ورغـــم إعفائه أكثر مـــن 400 ضابط بينهم 
ضباط بـــارزون، إال أن العبادي لم يتمكن بعد 
من تطهير الوزارة من املوالني لســـلفه املالكي 
الذي عمل على إحكام السيطرة على الوزارات 
الســـيادية ليس فقط بتعيني عناصر من حزب 
الدعـــوة الـــذي ينتمي إليـــه رئيســـا الوزراء 
احلالي والســـابق، ولكن بتعيني قيادات بارزة 

باعتماد مقياس الوالء الشخصي واألسري.
ولم ينس املالكـــي خللفه العبادي أنه قطع 
عليـــه حلمه باالســـتمرار في رئاســـة الوزراء 
ثالث دورات متتالية، معتبرا أن املنصب افتّك 
منه بضغوط أميركية وبشكل مناف للدستور.

ويحـــاول املالكـــي أن يظهـــر بكونـــه أحد 
الداعمني مليليشـــيا احلشـــد الشـــعبي كطرف 
وحيد في مواجهة تنظيم داعش، ســـاعيا إلى 
التقليل من قيمـــة القوات العراقيـــة ودورها، 

وسحب البســـاط من حتت قدمي العبادي في 
هذه احلرب، والرد على الفيتو األميركي ضده.
ويقول سياســـيون أميركيون ومسؤولون 
فـــي أجهزة االســـتخبارات إن املشـــكلة تكمن 
في أنـــه ال املالكي وال العبادي ميتلكان النفوذ 
األكبر على امليليشـــيات الشيعية التي حتارب 
تنظيم داعش ، وتطلق عليها احلكومة تسمية 

”احلشد الشعبي“.
وأضافوا أن سياسات املالكي التي تهيمن 
عليها الطائفية ”منحتـــه مصداقية بني هؤالء 
املتشددين الذين ال يرحبون مببادرات حكومة 

العبادي الحتواء السنة“.
ورغـــم أن اتهامات كثيـــرة وجهت لرئيس 
الـــوزراء الســـابق باملســـؤولية عـــن الهزائم 
التي تعـــرض لها العراق أمام داعش بســـبب 
اخليارات الطائفية فـــي بناء القوات العراقية 
إال أنه دأب على تفســـير ذلـــك االنهيار وقتها 

بوجود مؤامرة.
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فجر ليبيا تحشد قواتها بانتظار 

معركة كسر عظم في طرابلس
اجلمعي قاسمي

} تونس – بدأت ميليشـــيا فجر ليبيا املوالية 
للمؤمتر الوطني الليبي العام املنتهية واليته، 
الذي ُتســـيطر عليه جماعة اإلخوان املسلمني، 
في حشـــد قواتهـــا على وقع التقـــدم امللحوظ 
للجيش الليبي بقيادة الفريق أول ركن خليفة 
حفتر نحو طرابلس، بعد أن سيطر على غالبية 
احملاور بجنوب غـــرب طرابلس، واقترابه من 

احلدودي مع تونس. معبر ”رأس جدير“ 
وتزامنـــت حتركات فجر ليبيا مع تقديرات 
ديبلوماســـية ُتفيـــد بأن دول اجلـــوار الليبي 
تستعد لتنفيذ عملية عســـكرية جوية واسعة 
فـــي ليبيـــا خـــالل األســـبوع األول من شـــهر 
رمضـــان، غذتهـــا الضربات اجلويـــة األخيرة 
التـــي نفذتها طائـــرات أميركية فـــي أجدابيا، 
وأخـــرى مجهولـــة الهوية متت ليلـــة االثنني 

الثالثاء في محيط مصراتة.
واســـتندت هـــذه التقديـــرات إلـــى تقارير 
اســـتخباراتية كشـــفت عن حتـــركات ُوصفت 
بـ“احلثيثة“ داخل القاعدة العســـكرية اجلوية 
الواقعة جنـــوب غرب  األميركيـــة  ”مـــورون“ 
أســـبانيا، التي حتولت إلـــى مركز لقيادة قوة 
الرد السريع األميركية للتعامل مع األزمات في 

أفريقيا وأماكن أخرى.
وعلى وقع هذه التطورات، نظمت ميليشيا 
”فجـــر ليبيـــا“ ليلـــة أول أمـــس اســـتعراضا 
عســـكريا كبيرا وسط العاصمة طرابلس، أثار 
الرعب في صفوف املواطنني، وتســـاؤالت لدى 
املتابعني للشـــأن الليبي حـــول مغزى توقيته، 

والرسائل الكامنة خلفه.
توضيـــح  فـــي  امليليشـــيا  تلـــك  وأقـــرت 
نشـــرته علـــى موقعها الرســـمي على شـــبكة 
التواصل االجتماعي ”فيســـبوك“ بتنظيم هذا 
االســـتعراض العســـكري، وقالت إن ”القوات 
العســـكرية التي قامت باســـتعراض عسكري 
في طرابلس وفي ميدان الشهداء حتديدا، هي 
القـــوات املتبقية حقيقـــة وال تتبع أّي أجندات 
حزبية أو جهوية أو قبلية أو أّي أيديولوجيات 

منحرفة“، على حد تعبيرها.
وأضافـــت أن تلك القوات ستتشـــكل على 
ســـبعة ألويـــة حلمايـــة العاصمـــة وحلماية 
مؤسسات الدولة احليوية في العاصمة، و قد 

متت تسمية هذه القوات بـ“جبهة الصمود“.
ووصف مصدر عســـكري ليبـــي طلب عدم 
ذكر اســـمه في اتصال هاتفي مع ”العرب“، ما 
تقوم به ميليشـــيا فجر ليبيـــا بـ“رقصة الديك 
املذبـــوح“، وقال إن االســـتعراض العســـكري 
الـــذي قامـــت به، ومـــا رافقه من غلـــق ملداخل 
العاصمـــة ومخارجهـــا، هو لرفـــع معنويات 
أفرادها بعـــد هزميتهم أمام اجليـــش الليبي 
الذي متكن خـــالل األيام الثالثـــة املاضية من 

تضييق اخلناق عليها بتحرير أجزاء جغرافية 
واسعة من الغرب الليبي.

ويتوقع فـــي هذا الســـياق أن تصل قوات 
اجليـــش الليبـــي إلـــى معبـــر ”رأس جديـــر“ 
احلـــدودي مع تونـــس اليوم األربعـــاء أو غدا 
اخلميـــس على أقصـــى تقديـــر، حيث جتري 
حاليـــا مفاوضـــات مـــع املُســـلحني فـــي بلدة 

”زوارة“ لالستسالم دون قتال.
وكانت قـــوات اجليش الليبـــي قد متكنت 
قبل ذلك من الســـيطرة على بلـــدات ”رقدالني“ 
و“جميل“، ولم يعد يفصلها عن املعبر ســـوى 
30 كيلومتـــرا فقط، ما يعني أن ميليشـــيا فجر 
ليبيا ستكون محاصرة على مستوى طرابلس، 
ولـــن يكون لها أّي منفذ حـــدودي، باعتبار أن  
املنفذ الثاني مـــع تونس، أي ”الذهيبة/وازن“ 

يخضع لكتائب الزنتان املعادية لفجر ليبيا.
وجتعل هذه التطـــورات من معركة حترير 
العاصمـــة طرابلـــس قريبـــة جـــدا، حتـــى أن 
إبراهيم الدباشـــي مندوب ليبيـــا الدائم لدى 
األمم املتحـــدة  لـــم يســـتبعد فـــي تصريحات 
صحفيـــة ُنشـــرت أمس دخول قـــوات اجليش 
الليبـــي املنطقـــة الغربيـــة حيـــث العاصمـــة 

طرابلس خالل األسابيع القادمة دون قتال.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه اإلمكانية تبدو 
واقعية على ضوء وصول العملية السياســـية 
إلى طريق مســـدود في أعقاب رفـــض غالبية 
األطراف الليبية ملســـودة احلـــل التي عرضها 
املبعـــوث األممـــي برنادينـــو ليـــون، وتزايد 
األصوات التي ُترّجح ضربات جوية واســـعة 
ُتنّفذها طائرات غربية ضد معاقل امليليشيات.

وأعلنـــت ميليشـــيا  فجر ليبيـــا أمس أن 
طائرات غربية استهدفت ليلة االثنني الثالثاء 
التابعة لها  رتال عســـكريا من ”القوة الثالثة“ 

كان متوجها من مصراتة إلى سبها.
وأوضحت في صفحتها على ”فيســـبوك“ 
أن عمليـــة القصـــف متت عندما وصـــل الرتل 
العسكري إلى منطقة ”القداحية“ الواقعة على 
بعد نحو 30 كيلومترا جنوب مدينة بني وليد.
تلـــك  تكـــون  أن  احملللـــون  يســـتبعد  وال 
الضربات اجلوية ُمقّدمة لعمل عســـكري جوي 
واســـع ُتشـــارك فيه دول اجلوار الليبي التي 
تخشـــى تنامي اإلرهـــاب جراء متـــدد داعش 
في ليبيا، ال ســـيما وأنها ترافقت مع تسجيل 
حتركات كبيرة في القاعدة العسكرية اجلوية 

األميركية مبدينة مورون بأسبانيا.
وذكـــرت تقاريـــر اســـتخباراتية أن تلـــك 
القاعـــدة التـــي كان ُينظـــر إليهـــا علـــى أنها 
مقـــر قيادة األســـطول اجلـــوي األميركي 496، 
أصبحت مقرا لقـــوة الرد الســـريع األميركية 
للتعامل مع األزمات في أفريقيا، وقد مت نشـــر 
3 آالف من املارينز فيهـــا، وأكثر من 40 طائرة 

مبوجب اتفاق مع احلكومة األسبانية.

المالكي يتحرك إلفشال حكومة العبادي

[ رحيل رأس النظام بات يخدم مصالح الطائفة أكثر من بقائه [ التوافق المرحلي ال ينفي الخالفات المستقبلية على المشاركة في الحكم
} بريوت – كشـــفت مصادر دبلوماسية غربية 
أن الواليات املتحدة أجرت اتصاالت مع ضباط 
علويـــني كبـــار في دمشـــق من أجـــل إقناعهم 
باالنقالب على الرئيس الســـوري بشار األسد، 
واالندماج في املرحلة االنتقالية التي ستعقب 

سقوط نظامه.
وأضافت املصادر أن روسيا، على اجلانب 
اآلخر، تبدو مســـتعدة للتعـــاون مع الغرب في 
املشاركة في انقالب ناعم على األسد من داخل 

اجليش والضغط عليه ملغادرة سوريا.
وتعتمـــد واشـــنطن فـــي حتركاتهـــا على 
الهزائم التي مني بها األسد مؤخرا، وأدت إلى 
تضييق اخلناق عليه في دمشـــق واحملافظات 

الساحلية التي تسكنها أغلبية من العلويني.
ويقول محللـــون إن الوقت الذي متثل فيه 
اإلطاحة باألســـد إنقاذا ملصالح العلويني أكثر 
من بقائه في الســـلطة قد حان، وهو ما يعتقده 

األميركيون أيضا.
وكان جنـــاح املعارضة في الســـيطرة على 
محافظـــة إدلب الشـــهر املاضـــي نقطة حتول 

مكنتهـــا من االقتراب بشـــكل كبيـــر من مدينة 
حلب االستراتيجية في الشمال.

واليوم، تتحرك فصائل املعارضة املدعومة 
مـــن تركيـــا وقطر من الشـــمال، بينمـــا تتقدم 
الفصائـــل التي تتلقـــى الدعم من الســـعودية 

واألردن من اجلنوب باجتاه دمشق.
ومتكن النظام السوري في األشهر األخيرة 
مبســـاعدة حزب الله اللبناني من اإلبقاء على 
الطريـــق الذي يصل ســـهل البقاع فـــي لبنان 
وميـــر بدمشـــق وحمـــص وحلب والســـاحل 

الشمالي مفتوحا. 
لكـــن تبـــدو احملافظـــة على هـــذا الوضع 
مهمة مستحيلة. ففصائل املعارضة تسّرع من 
تقدمها جتاهه من الشـــمال والشرق، كما عاد 
داعش ليصب تركيزه بشكل مكثف على حمص 

وحماة.
الســـوري  النظـــام  لنـــداءات  واســـتجابة 
املنزعـــج جتـــاه هـــذه التطـــورات امليدانيـــة 
املتسارعة، قضى دبلوماســـيون روس أوقات 
عصيبـــة بـــني الســـعودية وقطـــر وتركيا في 

محاولة إلقناع املعارضة املســـلحة باجللوس 
مع النظام على طاولة املفاوضات.

وقالت املصادر إن لقاء سريا ُعقد بني دول 
غربية وخليجية خالل اجتمـــاع باريس الذي 
انعقد بداية الشـــهر اجلاري حول أزمة تنظيم 
داعـــش في ســـوريا والعراق، نوقشـــت خالله 

ترتيبات املرحلة االنتقالية بعد رحيل األسد.
وعلـــى ما يبدو فـــإّن توافقا علـــى املرحلة 
االنتقاليـــة ّمت التوصل إليه بني القوى الدولية 
واإلقليمية املؤثرة في سوريا، يبدأ بالتخلص 
أوال من نظام األسد حتى تكون جميع الفصائل 

املعارضة مستعدة للمشاركة في احلوار.
وتتضمـــن املرحلة الثانيـــة محاولة إقناع 
أحد القادة العسكريني العلويني الذين يحظون 
بقبول عـــام داخل اجليش وإرادة كافية للقيام 
بانقالب عسكري ينهي حكم األسد ويعقب ذلك 

تشكيل هيئة حكم انتقالية توافقية.
ويقول احملللون إن الغرب تعلم من جتربة 
اجتثاث البعث في العراق، وال يرغب في تكرار 
نفس اخلطأ في سوريا، لذلك وضعت واشنطن 

شـــرطا أساســـيا باحلفـــاظ علـــى البعثيـــني 
والعلويني في مؤسســـات الدولة حتى حتتفظ 
بقدرتها على إدارة شؤون سوريا في مواجهة 

األخطار املستقبلية، وعلى رأسها داعش.
لكـــن باحثني أميركيـــني قالـــوا إن القوى 
اإلقليمية الداعمة لفصائل املعارضة ســـتكون 
لهـــا مطالـــب متناقضـــة حول حجم مشـــاركة 

القوى التي تدعمها في احلكومة اجلديدة.
وقالـــوا إن تركيا وقطر على ســـبيل املثال 
لـــن تكونا علـــى توافق مع نفـــس القوى التي 

تدعمها السعودية واألردن.
ويخشـــى الباحثون فـــي الواليات املتحدة 
مـــن أن تكون اإلطاحة باألســـد، كمـــا هي حل 
لألزمة، وقودا ألزمة جديدة حينما يزول الهدف 
املشـــترك الذي يجمع اإلسالميني والعلمانيني 

في املعارضة على القتال في نفس الصفوف.
ويقولـــون إن اخلطط التـــي يتوافق عليها 
الدبلوماســـيون اآلن تبدو واقعية إلى حد ما، 
لكنها تغفل حجم الشـــقاق وتعـــدد األجندات 

التي حتملها فصائل املعارضة املختلفة.

واشنطن تبدأ محاوالت إقناع العلويين باالنقالب على األسد

[ رئيس الوزراء السابق يوظف الحشد الشعبي لتحدي الفيتو األميركي

ص 20

رحل السكان 

وبقي االسم

{مسلم فيس} 
ص 16

ص 19

ي

16 ص

{شيكايرو} تعيد للمسرح املصري عنفوانه حارة اليهود في مصر

ير ير

ح

 أي عرض قدمه دي مستورا لألسد؟

االختالط ممنوع 

في العالم االفتراضي



} تونــس -  تبنـــى تنظيم الدولة اإلســـالمية  
أمس الثالثاء، الهجوم الدامي الذي اســـتهدف 
الدرك التونسي في منطقة سيدي بوزيد (وسط 
غرب) والذي أســـفر عن مقتل ثالثة عناصر من 

الدرك وإصابة 12 شخصا بجروح.
وأكد تنظيم الدولة اإلسالمية في بيان نشر 
على موقع تويتر أن مقاتلني من ”جند اخلالفة“ 
قامـــا ”بالهجـــوم على مركزين عســـكريني في 

مدينة سيدي بوزيد بأسلحتهما اخلفيفة“.
وكانـــت وزارة الداخلية التونســـية أعلنت 
مقتل ثالثة دركيني تونسيني و“إرهابي“ خالل 
تبـــادل إلطالق النـــار، فجر اإلثنـــني، في والية 
ســـيدي بوزيد (وســـط غرب) بني قوات األمن 
ومســـلحني من ”كتيبة عقبة بن نافع“ املرتبطة 

بتنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي.
وفـــي ســـيدي بوزيـــد قـــال مصـــدر طبي 
مبستشـــفى املدينة إن عمليـــات تبادل إطالق 
النار بني قوات األمن واملســـلحني أسفرت عن 
إصابة 12 شـــخصا، هم ثالثة دركيني وجندي 
واحـــد وثمانيـــة مواطنـــني أحدهـــم حالتـــه 

”خطيرة“.
ومن جهته، أعلن تنظيم الدولة اإلســـالمية 
في بيانـــه أن املقاتلني اســـتطاعا بعد اقتحام 
املركزيـــن ”قتـــل وإصابة عشـــرين عنصرا من 

اجليش واحلرس املرتد وعمالئهم“.
 وأضـــاف البيان أنـــه ”كان من بني القتلى 
رئيـــس أحـــد املركزيـــن وهـــو ضابـــط برتبة 
مـــالزم أول إضافة لثالثـــة آخرين بينهم رقيب 

وعريف“.
وبحسب السلطات التونسية، فإن احلرس 
الوطنـــي كان ميتلـــك معلومات حـــول هجوم 
محتمل في منطقة ســـيدي بوزيـــد، وكان يريد 
وضع كمني للمشتبه بهما عند أحد احلواجز.

وفتـــح املقاتالن النـــار على الـــدرك وقتال 
إثنني منهم. وخالل فرارهما قتال عنصرا ثالثا 

من احلرس الوطني كان متوجها إلى عمله.
التونســـية،  الداخليـــة  وزارة  وبحســـب 
فإنـــه ”إثر عمليات مالحقة مـــن قبل الوحدات 
اخلاصة للحرس الوطني، ّمت القضاء على أحد 
العناصر اإلرهابية وإلقاء القبض على العنصر 

الثاني املصاب وهو في حالة خطيرة“.
وبعد ســـاعات على احلادث، أعلنت وزارة 
الداخلية التونســـية مقتل عنصر من احلرس 
الوطني وإصابة أربعة آخرين خالل مواجهات 
اإلثنـــني مـــع ”إرهابيـــني“ في واليـــة جندوبة 

(شمال غرب) على احلدود مع اجلزائر.
وتواجه احلكومة التونســـية التي تسلمت 
مهامها فـــي فبرايـــر، حتديات أمنيـــة كبيرة. 
وفي 18 مـــارس املاضي، تعرض متحف باردو 
بالعاصمـــة إلى هجـــوم دموي تبنـــاه تنظيم 
داعش املتطرف، وأســـفر عن مقتل 22 شخصا 
هـــم 21 ســـائحا أجنبيا ورجل أمن تونســـي. 

وشكل الهجوم ضربة قوية لقطاع السياحة.
السياســـية  للســـاحة  مراقبـــون  ويؤكـــد 
اإلرهابيـــة  العمليـــات  تواتـــر  التونســـية أن 
األخيـــرة و تكررهـــا في أكثر من مناســـبة هو 
توجـــه لـــدى اجلماعـــات اجلهادية لتشـــتيت 
انتباه السلطات اجلديدة التي تقدمت أشواطا 

في مجال مكافحة اإلرهاب.
ويتأكـــد اخللل األمنـــي فـــي التعاطي مع 
موضوع انتشار اخلاليا اإلرهابية في تونس، 
من خالل تشـــتت اجلبهات التـــي على رئيس 

احلكومة االهتمام بها.
إذ ال ميكن فصل موضوع انتشار العمليات 
اإلرهابية عن احلالة االقتصادية املتأزمة التي 
تعتـــري البالد منذ فتـــرة، وهـــي األزمة التي 
تســـببت في ارتفاع نســـق اإلضرابات بشكل 
متواصـــل، خاصـــة أنها إضرابـــات متس من 
قطاعات حساسة ويومية للمواطن التونسي، 
لعل أهمها إضرابات التعليم واألطباء، ناهيك 
عن إضرابـــات القطاعات االســـتراتيجية مثل 

الفسفاط.
وســـاهم هذا املناخ إلى حد كبير باهتمام 
األجهـــزة والـــرأي العـــام بقضايـــا تفصيلية، 
أغمضت العني على تنـــاول موضوع اإلرهاب 
وعالجه بشكل مرّكز. ويعد حدوث أكثر من عمل 

إرهابـــي واحد يوميا عمال نـــادرا في تونس، 
لذلك فـــإن خبـــراء أمنيني يرون فـــي حادثتي 
اإلثنني املاضي إســـتراتيجية مســـتحدثة لدى 
املتشـــددين مللء الفراغ الذي تركته الدولة في 
الفتـــرة األخيرة، بســـبب انشـــغالها مبعاجلة 
اجتماعية(إضرابات،احتجاجات)  موضوعات 

بجنوب البالد.
و يطالـــب عدد من النشـــطاء فـــي تونس، 
بالشـــفافية ومراجعـــة عقـــود البتـــرول التي 

أبرمتها الدولة مع شركات أجنبية.
وعاشت مدن تونسية حتركات احتجاجية 
داعمة لهـــذه احلملة، على غـــرار مدينتي دوز 
وقبلـــي جنوبـــي البـــالد، التي حتولـــت فيها 

املظاهرات إلى مواجهات مع الشرطة.
واتهـــم مســـؤولون حكوميـــون فـــي وقت 
بتحريك  سابق ما أســـموها ”بعض األطراف“ 

الشارع ”ألغراض سياسية“. وتوجهت أصابع 
االتهام  في أكثر من مرة إلى الرئيس التونسي 
السابق املنصف املرزوقي، ولم ينف القياديون 
باملؤمتر من أجـــل اجلمهورية الـــذي يتزعمه 

املرزوقي دعهم لالحتجاجات األخيرة.
 ويدلـــل متابعـــون في تونـــس على غياب 
مختلـــف  مراقبـــة  عـــن  وقصورهـــا  الدولـــة 
التطـــورات، بعدم قيام أجهزتهـــا األمنية بأي 
حتركات تذكر ضد دعـــوات في قلب العاصمة 

التونسية إلحياء اخلالفة تهدد مدنية الدولة.
والســـبت املاضـــي دعـــا حـــزب التحرير 
التونســـي  مبناســـبة عقد مؤمتره الرابع إلى 

إقامة دولة خالفة في البالد.
وحشـــد احلزب اآلالف من أنصـــاره بهذه 
املناســـبة التـــي أقيمت حتت شـــعار ”شـــمال 
أفريقيـــا مرتكـــز لدولة كبـــرى“، رافعني رايات 

القاعدة هاتفني بشعارات متطرفة.
ويطالـــب حقوقيون ونشـــطاء في املجتمع 
املدنـــي التونســـي باتخـــاذ إجـــراءات عاجلة 
حلل كل اجلمعيات واألحـــزاب التي تتعارض 
مع الدستور التونســـي اجلديد والتي ترفض 

النظام اجلمهوري ومدنية الدولة.
وقال الناشـــط احلقوقـــي جوهر بن مبارك 
”إن حـــزب التحرير  يرفض مدنية الدولة مثلما 
ينـــص عليه نظامـــه الداخلي الـــذي ال يعترف 

باجلمهورية والكيان الوطني التونسي“.
وكانـــت احلكومـــة التونســـية وجهت في 
يوليو من العام املاضي، إنذارا شـــديد اللهجة 
إلى هذا احلزب الذي  يحمل أفكارا تتبنى دولة 
اخلالفة وتكفر الدميقراطية، وأمهلته 30 يوما 
لوقف مخالفاته لقانون األحزاب، إال أن احلزب 

قابل ذلك بالرفض.
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◄ بعد قرابة شهر من تواجده خارج 
المغرب، في زيارات صداقة وعمل قام 

بها مؤخرا إلى أربع دول أفريقية، 
ختمها بزيارة خاصة إلى فرنسا عاد 

الملك محمد السادس، مساء أمس 
الثالثاء، إلى المغرب.

◄ كشفت وزارة الداخلية األسبانية 
عن تسليمها الجزائر 801 مهاجر 
غير شرعي جزائري، نهاية السنة 

الماضية، في إطار تقرير دولي جرى 
إعداده مع الوكالة األوروبية لمراقبة 

الحدود الخارجية ”فرونتكس“ 
والمفوضية األوروبية العامة لشؤون 

الهجرة.

◄ طالب القيادي باألغلبية في 
موريتانيا البكاي ولد عبدالمالك 

الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبدالعزيز باإلفراج عن قادة حركة 

(إيرا ) المعتقلين في سجن أالك، وسط 
موريتانيا، وذلك كبادرة حسن نية منه.

◄ نفت جماعة "أنصار الشريعة" في 
بيان الثالثاء مقتل القيادي الجهادي 

الجزائري مختار بلمختار المرتبط 
بتنظيم القاعدة في غارة أميركية 

في ليبيا، وذلك ردا على ما أعلنته 
الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

◄ قال وزير الصحة التونسي سعيد 
العايدي إن 17 شخصا على األقل 

لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعد 
تصادم قطار ركاب بشاحنة قرب مدينة 

الفحص التابعة لمحافظة زغوان 
صباح أمس الثالثاء.

◄ قال األمين العام لحركة نداء تونس 
محسن مرزوق إنه يساند قرار وزارة 

التربية التونسية بإنجاح جميع 
تالميذ التعليم االبتدائي(بسبب 

اإلضرابات)، وذلك بعد حملة الرفض 
التي قوبل بها اإلجراء الوزاري.

باختصار

الحركات المتشددة تستثمر انشغال الحكومة التونسية بملفات حارقة
[ تنظيم الدولة يتبنى آخر العمليات اإلرهابية [ احتجاجات ودعوات لنسف مدنية الدولة تعقد مهمة الصيد

اســــــتغلت اجلماعات املتطرفة الناشــــــطة في تونس إنشــــــغال احلكومة التونسية مبعاجلة 
ملفــــــات حارقة لتكثف من نســــــق ضرباتها اإلرهابية، وقد تعقــــــدت مهمة رئيس احلكومة 

احلبيب الصيد بتصاعد االحتجاجات االجتماعية والدعوات املتحدية للدولة.

{العمليات اإلرهابية األخيرة لن تزيد الشـــعب التونسي إال التفافا 

حول املؤسسة األمنية والعسكرية والوقوف صفا واحدا في وجه 

عصابات اإلجرام والغدر}.

محمد الناصر
رئيس البرملان التونسي

{داعـــش ليبيـــا أصبح يشـــكل خطـــرا حقيقيـــا على دول شـــمال 

أفريقيا، وكل من املغرب والجزائر وتونس، أصبحت تشكل الخط 

األمامي للدفاع ومواجهة تنامي نفوذ التنظيم اإلرهابي}.

ديفيد رودريغيز
قائد القوات األميركية في أفريقيا

{ندعو إلى مناقشة مسودة املبعوث األممي «بشكل حذر ومتأن» 

مـــع التركيز على الســـيادة الوطنيـــة والحفاظ على وحـــدة البالد 

وعدم املساس بالبناء الديمقراطي الفعلي}.

محمود جبريل
رئيس حزب حتالف القوى الوطنية في ليبيا

شعارات معادية للدولة ترفع على بعد كيلومترات فقط من مقار السيادة التونسية

} لنــدن – قال الســـفير البريطانـــي لدى ليبيا 
بيتر ميليت إن ”هناك إمكانية حقيقية للتوصل 
إلى اتفاق ليبي علـــى حكومة وفاق وطني هذا 
األســـبوع“، محذرا من أن عدم االتفاق ”يسمح 
لتنظيـــم داعـــش بتوســـيع قبضته علـــى املدن 

الليبية، ويقود لسنوات من الفوضى“.
وأضاف أن ”املجتمع الدولي مستعد لتقدمي 
دعم اقتصادي وأمني كبيرين في حال التوصل 

إلى هذا االتفاق“.
وكانت بعثة األمم املتحـــدة للدعم في ليبيا 
قدمت مســـودة محدثة التفاق لتشـــكيل حكومة 
وفـــاق وطنـــي في ليبيـــا، ترتكز علـــى ”مبادئ 
ثورة 17 فبراير وااللتزام بسيادة ليبيا وسالمة 

أراضيهـــا، كمـــا حتترم احلقـــوق الدميقراطية 
للشـــعب الليبي واإلعالن الدســـتوري، وحماية 
حقوق اإلنسان، والفصل بني السلطات الثالث 

التشريعية والقضائية والتنفيذية“.
ودعا ميليـــت الليبيني إلـــى ”التوافق على 
حكومـــة وحـــدة وطنية على أســـاس مســـودة 
األمم املتحـــدة“، قائـــال ”نعتقـــد بوجـــود أمل 
هـــذا  اتفـــاق  حلصـــول  حقيقيـــني  وإمكانيـــة 
األســـبوع، والليبيـــون لديهم فرصـــة تاريخية 
إلنهاء الصراع وبناء بلد حر دميقراطي مستقر 
ومزدهر، ونحن نحث الطرفني على اغتنام هذه 

الفرصة ملصلحة البالد كلها“.
وأضاف ميليت ”املجتمع الدولي يقف على 

أهبـــة االســـتعداد لتقدمي مســـاعدة كبيرة على 
الصعيد اإلنســـاني واالقتصـــادي واألمني إلى 
ليبيا موحـــدة في أقرب وقت يتـــم فيه االتفاق 
علـــى احلكومة اجلديدة، وباملثل أيضا ســـوف 
نحاســـب، من خالل العقوبات، الذين يعرقلون 

تشكيل أو عمل تلك احلكومة“.
وتابـــع ”هذا االتفاق ســـيكون خطوة أولى 
على طريـــق طويل إلعادة بناء ليبيا، ولكن فقط 
من خالل حكومة وحدة وطنية سيكون الشعب 
الليبي قادرا على مواجهـــة التحديات الكبيرة 
املاثلة أمامه، مبا في ذلك االنكماش االقتصادي 
وتنامي تهديـــد التطرف العنيف، وكل يوم مير 
دون اتفـــاق يســـمح لتنظيـــم داعش بتوســـيع 

قبضتـــه على املـــدن الليبية، والبديـــل لالتفاق 
رمبا سيكون سنوات من الفوضى“.

وأكد أن ”املجتمع الدولي موجود ملســـاعدة 
الشـــعب الليبـــي إليجـــاد احلل اخلـــاص بهم 
وبأنفســـهم، فاحلـــوار السياســـي هـــو بقيادة 
الليبيني، واألمم املتحدة تســـاعدهم، لكن إدارة 
العمليـــة ونتائجهـــا بيـــد الليبيني، والشـــعب 
الليبي ســـوف يشكل مســـتقبل بالده“، مضيفا 
أن ”مســـودة املقترح احلالي مبنيـــة فقط على 
مناقشات املشاركني في احلوار الليبي والقانون 
الليبـــي احلالـــي، واآلن هـــو الوقت املناســـب 
جلميع الليبيني لوضع البالد على مسار أفضل 
نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا“. 

بريطانيا تحذر من تمدد داعش في حالة عجز الليبيين عن التوافق

صابر بليدي

} اجلزائر – اضطر فرع اإلعالم في حزب طالئع 
احلريـــات باجلزائر إلى تقـــدمي تصويب للرأي 
العام ووســـائل اإلعالم، حـــول توزيع املناصب 

القيادية في احلزب.
 وذكر الفـــرع بأن منصب األمني العام الذي 
حازه الدبلوماســـي ووزير اخلارجية األســـبق 
أحمد عطاف، هو أمني عام للمكتب السياســـي 
وليـــس للحزب، وأكدت علـــى أن منصب رئيس 
احلزب الذي أوكل للمؤســـس علـــي بن فليس، 
هو الذي يضطلـــع بجميع املهام والصالحيات 

واملسؤوليات.
وأثار إعالن تعيني أحمد عطاف في منصب 
األمـــني العام للحـــزب قبل صـــدور التصويب، 
موجة من التســـاؤالت لدى الرأي العام، بسبب 
املواقـــف اإلقصائية التي عرفت عن عطاف إبان 
ترؤسه للدبلوماســـية اجلزائرية في سبعينات 

القرن املاضي.
بالتيـــار  عطـــاف  أحمـــد  اســـم  وارتبـــط  
احللـــول  يرفـــض  كان  الـــذي  اإلســـتئصالي 
السياســـية لألزمة اجلزائرية في الســـبعينات، 
وأي تقارب بني الســـلطة واإلســـالميني السيما 
منهم املتشـــددين، حيث عبر حينها عن املوقف 
الرســـمي للســـلطة القائمـــة آنذاك، مـــن اللقاء 
الذي جمـــع آنذاك رموز املعارضـــة اجلزائرية، 
كالراحلـــني عبداحلميد مهـــري وأحمد بن بلة، 
إلـــى جانب آيت أحمـــد وجاب اللـــه ومحفوظ 

نحنـــاح ولويـــزة حنـــون، وقيادات مـــن جبهة 
اإلنقاذ احملظورة.

ويؤكد مراقبون أن بيان التصويب الصادر 
عن فرع اإلعالم باحلزب طالئع احلريات، حول 
منصب أحمد عطاف، هو مبثابة تدارك للموقف 
وقراءة اســـتباقية لردود فعل الشـــارع، خشية 
وقوع احلزب الوليد في مطبات مجانية حترج 
الصفة الكاريزمية التي يريد بن فليس إضفاءها 
عليه، وتقدميه للرأي العـــام بأنه القاطرة التي 
ستجر املعارضة في املســـتقبل، واحلزب الذي 

سيزعج السلطة في االستحقاقات املقبلة.
وضمت هيئات احلزب كاملكتب السياســـي 
واللجنـــة املركزيـــة، أســـماء ثقيلة في املشـــهد 
السياســـي، تنحدر من صفوف احلزب احلاكم 
( جبهـــة التحريـــر الوطني) وفعاليـــات مدنية 
وعســـكريني متقاعدين من اجليش واملخابرات 
ووزراء ودبلوماسيني سابقني وأكادمييني، على 
غـــرار أحمد عطاف، عبداحلليـــم بن عطاء الله، 

محمد عظيمي، سليم قالقة.. وغيرهم.
وتداول نشـــطاء علـــى شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي خبـــر تعيـــني عطاف كأمـــني عام 
للحـــزب، بانزعـــاج وامتعـــاض، معتبرين ذلك 
انســـالخا حلزب بن فليس عـــن  نضاالت رموز 
املعارضـــة اجلزائريـــة، وعلـــى رأســـهم األمني 
العام األســـبق جلبهـــة التحريـــر الوطني بني 
الثمانينـــات والتســـعينات عبداحلميد مهري، 
الذي  الذي ظـــل يوصف بــــ ”حكيم اجلزائـــر“ 
همشـــته وأقصتـــه الســـلطة، وأدارت ظهرهـــا 

ألفكاره، مبا فيها خريطـــة الطريق التي قدمها 
للرئيس بوتفليقة قبل وفاته.

ويقوم برنامج حـــزب طالئع احلريات على 
ثالثة محاور متت تزكيتها خالل املؤمتر املنعقد 
مؤخرا، وهي سياسية واقتصادية واجتماعية، 
ويتضمن برنامج احلزب في شـــقه السياســـي 
”تصـــورا لالنتقال من حكم فردي تســـلطي إلى 
نظـــام سياســـي دميقراطـــي بـــكل املواصفات 

املعهـــودة عامليـــا“، ويذكر أنه “ سيســـاهم في 
بنـــاء دولة القانون وتوســـيع فضـــاء احلقوق 
واحلريات وإعادة االعتبار للمواطنة والسيادة 
الشـــعبية الكاملـــة، وإخضـــاع كل مؤسســـات 
اجلمهورية للرقابة واملســـاءلة واحملاسبة، وال 
ميكن لكل هذا أن يتأتى إال من خالل مؤسسات 
ذات شـــرعية حقيقية“.  كما يركـــز على إدخال 

التوازن بني السلطات واستقاللية العدالة. 

بن فليس يأمل في أن ينجح طالئع الحريات في قلب املعادلة السياسية القائمة

{طالئع الحريات} يرتب البيت الداخلي استعدادا لقيادة المعارضة الجزائرية

جوهر بن مبارك :

حزب التحرير يرفض 

مدنية الدولة مثلما ينص 

عليه نظامه الداخلي
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أخبار
السجن لزعيم الوفاق البحرينية 

بتهمة التحريض الطائفي

} تطوير التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وإقليم كردســـتان العراق تصدر محادثات الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 
مع رئيس اإلقليم مسعود البارزاني في مستهل زيارة األخير أمس لإلمارات.

بداية غير مبشرة لمؤتمر 

جنيف حول اليمن

} جنيــف- أبـــدى ممثلـــو كل مـــن احلكومة 
اليمنية الشرعية واملتمردين احلوثيني تشددا 
مبواقفهم في افتتاح مشـــاورات جنيف بشأن 

األزمة اليمنية. 
وبعد أن افتتح األمني العام لألمم املتحدة 
بان كـــي مون احملادثـــات االثنـــني داعيا إلى 
وقف إطالق النار ألغراض إنسانية مع حلول 
شـــهر رمضان، لم يبد أي طرف أمس الثالثاء 
فـــي أول أيام املناقشـــات أي رغبـــة في تنفيذ 
املقترح، وال حتى مجّرد االســـتعداد للجلوس 
مع الطرف اآلخـــر في نفس الغرفة، ما اضطر 
مبعوث األمم املتحدة إســـماعيل ولد الشـــيخ 
أحمـــد للتنقل بني الوفدين إلجـــراء محاوالت 

تقريب.
وما يجري في أروقـــة جنيف ميثل صدى 
ملا يجري على األرض اليمنية حيث تواصلت 
أمـــس املعـــارك بـــني املقاومـــة واملتمّرديـــن 
احلوثيـــني موقعة قتلى وجرحى، فيما واصل 
طيـــران التحالـــف العربي اســـتهداف مواقع 
للحوثيـــني وأنصارهـــم مـــن أتبـــاع الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وأفاد مصدر أمني ميني في محافظة تعز 
بوســـط اليمـــن أن املقاومة الشـــعبية أحرزت 
تقدما في مركز احملافظـــة ومتكنت من فرض 

سيطرتها على مواقع جديدة.
 كما شـــهدت محافظة عدن بجنوب البالد 
اشتباكات بني الطرفني أوقعت سبعة قتلى في 

صفوف املتمردين.

◄ دعت اململكة العربية السعودية 
مواطنيها املسافرين إلى إيران 
التخاذ أقصى درجات احليطة 

واحلذر حفاظا على أمنهم وسالمتهم 
مطالبة طهران بسرعة الكشف عن 

نتائج التحقيق املتعلق بتسمم 
مواطنني سعوديني أثناء إقامتهم 

في فندق مبدينة مشهد اإليرانية قبل 
نحو أسبوع، ما أدى إلى وفاة أربعة 

منهم.

◄ قّررت اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية في وزارة الداخلية 

الكويتية حجز نائب أمني عام حركة 
العمل الشعبي ”حشد“ املعارضة 

عواد النصافي على خلفية ظهوره 
مع املعارض مسّلم البراك احملكوم 

بالسجن سنتني إلساءته ألمير البالد 
في خطاب له خالل جتّمع عام ظهر 
فيه النصافي مرّددا العبارات التي 

اعتبرت مسيئة.

◄ قتلت أمس أربع طالبات وأصيبت 
ست أخريات بجروح إثر تفجير 

عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة كانت 
تقلهن شمالي مدينة بعقوبة مركز 

محافظة ديالى بشرقي العراق.

◄ قضت محكمة التمييز الكويتية 
أمس بوقف تنفيذ عقوبة السجن 

ملدة سنة ضد رئيس حترير صحيفة 
السياسة احمللية أحمد اجلارالله 

في قضية اإلساءة للنبي محمد في 
تغريدة له على تويرتر، إلى حني 

الفصل بالدعوى.

◄ يقوم رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي  اليوم بزيارة رسمية 

إلى العاصمة اإليرانية طهران يبحث 
خاللها مع كبار املسؤولني 

اإليرانيني ملفات مشتركة أبرزها 
احلرب ضد تنظيم داعش، بحسب 

ما ورد أمس ببيان صادر عن مكتب 
العبادي. 

باختصار

} صنعــاء -  أكد فرع تنظيم القاعدة في اليمن 
أمس مـــا تناقلته وســـائل إعـــالم أميركية عن 
مصـــادر موثوقـــة بشـــأن مقتل زعيمـــه ناصر 
الوحيشي في غارة شنتها طائرة أميركية دون 

طيار في اليمن.
واســـتمد احلـــدث أهميته مـــن أهمية دور 
الوحيشـــي على رأس التنظيم، وخصوصا في 
اليمن، حيث يعتبر الفرع اليمني منقطع الصّلة 
بالقيادات ”العاملية“ للتنظيم ويشـــكو ندرة في 

القيادات.
إّال أن القيمـــة األهم للحدث تكمن في ربطه 
بالسياق األشمل، إذ يأتي في ظرف تواجه فيه 
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما اتهامات 
متعّددة املصـــادر بالتردد وعدم وضوح الرؤية 
فـــي مواجهة الظاهـــرة اإلرهابية في الشـــرق 
األوســـط واالفتقار إلى اســـتراتيجية متكاملة 
لتطويـــق خطـــر داعش خصوصا فـــي العراق 

وسوريا.
وجاء إعـــالن مقتل الوحيشـــي بفارق يوم 
واحـــد عن إعالن مقتـــل القيادي فـــي التنظيم 
مبنطقـــة املغـــرب العربي مختـــار بلمختار في 
غارة أميركية داخل األراضـــي الليبية، ليكونا 
معا مبثابة دعاية إلدارة أوباما بشأن مواصلة 
انخراطها بشـــكل فاعل وناجع في احلرب على 

اإلرهاب في املنطقة العربية شرقا وغربا.
وبدا الربط بني مقتل الوحيشـــي وااللتزام 
مبحاربـــة اإلرهـــاب واضحـــا فـــي اخلطـــاب 
اإلعالمي األميركي، حيث نقلت شـــبكة سي ان 
ان اإلخبارية عن بول كروكشينك محلل شؤون 
مكافحة اإلرهاب والعميل الســـابق لدى وكالة 
االســـتخبارات املركزية أمـــس قوله إّن ”تنظيم 
القاعـــدة الدولـــي وفرعه اليمنـــي أيضا تلقيا 
ضربة قاســـية مبقتل ناصر الوحيشـــي بغارة 
أمريكيـــة“، معتبرا أّن التنظيم ”كان في مرحلة 
تقدم وانتشـــار فـــي اليمن قبـــل الضربة التي 
تلقاها مبقتل الوحيشـــي، مستغال حالة غضب 

السنة إزاء تقدم احلوثيني الشيعة وسيطرتهم 
علـــى العاصمـــة صنعاء، مـــا يعنـــي أن مقتل 
الوحيشـــي جاء في ذروة مرحلة مـــد التنظيم 

لنفوذه وتطوير قّوته باليمن“.
وتابع كروكشـــينك قوله ”هذه ضربة قوية 
للقاعـــدة فـــي اليمـــن وللقاعدة على مســـتوى 
العالـــم باعتبار أن الوحيشـــي الرجـــل الثاني 
الـــذي كان مـــن املمكن أن يخلـــف زعيم تنظيم 
القاعدة، أمين الظواهري، وبالتالي فهذه أكبر 
خســـارة للقاعدة منـــذ مقتل الزعيم الســـابق 

للتنظيم أسامة بن الدن“.
في املقابل ترافق إعـــالن القاعدة عن مقتل 
الوحيشـــي في شـــريط مصور بثه على شبكة 

األنترنيـــت، مـــع اإلعـــالن فـــي ذات الوقت عن 
تعيني القائد العســـكري قاسم الرميي خلفا له، 
ما يعني أّن التنظيم متماسك في اليمن وماض 
في تركيز وجوده مســـتفيدا مـــن حالة احلرب 
التي يعيشـــها ومن تقدمي نفسه ”قّوة مقاومة“ 

ضّد املّد احلوثي الشيعي.
وقتـــل الوحيشـــي على األرجح فـــي مدينة 
املـــكال عاصمـــة محافظة حضرمـــوت بجنوب 
شـــرق اليمن في غارة شـــنتها طائرة أميركية 
دون طيار حسب مصادر مينية ووسائل إعالم 
أميركية. وُنقل عن مسؤولْني أمنيْني تأكيدهما 
أن الوحيشـــي قتـــل اجلمعـــة ١٢ حزيـــران في 

منطقة حضرموت بجنوب اليمن. 

وعـــني الوحيشـــي فـــي ٢٠١٣ نائبـــا لزعيم 
تنظيـــم القاعدة أمين الظواهـــري. وهو يتزعم 
ما يســـمى ”تنظيـــم قاعدة اجلهـــاد في جزيرة 
منذ تأسيســـه في ٢٠٠٩ نتيجة اندماج  العرب“ 
الفرعني اليمني والسعودي للقاعدة وحتصنه 

في اليمن.
اإلدارة  الســـتراتيجية  منتقـــدون  ويـــرى 
األميركيـــة في محاربة اإلرهـــاب في عدة بلدان 
على رأسها العراق وسوريا واليمن، أن تصّيد 
الرؤوس الكبيرة للتنظيمات اإلرهابية ال يغني 
عن ضرب مقاتلي تلك التنظيمات الذين أصبح 
لهم وجـــود علني وظهور فـــي مجاميع كبيرة 

ببعض دول املنطقة.

الوحيشي صيد سمين ألوباما المتردد في مواجهة اإلرهاب

ــــــادي الكبير  مقتل ناصر الوحيشــــــي القي
فــــــي تنظيم القاعــــــدة في اليمــــــن ينقذ ماء 
ــــــس األميركــــــي املتهــــــم بعدم  وجــــــه الرئي
امتالك استراتيجية متماسكة في محاربة 
اإلرهاب، ويكشــــــف في املقابل عن متاسك 
ــــــم وقدرته على احلفاظ على هيكليته  التنظي

بتعيني قائد جديد بشكل فوري.

الربيعي يدعو إلى تنفيذ آالف من أحكام اإلعدام في العراق توفيرا للنفقات

} بغداد -  دعا النائب بالبرملان العراقي موفق 
الربيعـــي القيادي فـــي ائتالف دولـــة القانون 
رئيـــس اجلمهورية فؤاد معصـــوم إلى تخويل 
نائبه نـــوري املالكي صالحيـــة املصادقة على 
أحـــكام اإلعـــدام، ”مراعاة للدســـتور وخفضا 

للنفقات“.
وتأتي دعوة الربيعي الذي ســـبق أن شغل 
منصـــب مستشـــار لألمـــن القومـــي، ويعتبره 
عراقيـــون إلى جانـــب قائده فـــي ائتالف دولة 
القانـــون نوري املالكـــي، ممثال للشـــق األكثر 
تشّددا بني الساسة العراقيني الشيعة في وقت 
تبدي فيه قيادات بالدولـــة العراقية من بينهم 

الرئيـــس معصـــوم ونائبه إياد عـــالوي رغبة 
فـــي التريث في تنفيذ أحـــكام اإلعدام، الصادر 
معظمهـــا بحق مواطنـــني من املكّون الســـني 
يشـــّكك أغلبهم في ســـالمة إجراءات التحقيق 
واحملاكمة، ويذهبون حّد التشـــكيك في وجود 
دوافع سياســـية ونوازع انتقـــام طائفي وراء 

إنزال أقصى العقوبة بهم.
ومن بـــني احملكومني باإلعـــدام في العراق 
خصوم سياســـيون لنـــوري املالكي من آخرهم 
النائب السابق بالبرملان أحمد العلواني، وعدد 
من مســـؤولي نظام صدام حسني ورموز حزب 
البعث، من بينهم وزير الدفاع األســـبق سلطان 

هاشـــم، ونائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية 
األســـبق طارق عزيـــز الذي توفي في ســـجنه 

مؤخرا.
وذكـــر الربيعـــي في بيان صـــدر عن مكتبه 
اإلعالمـــي، أنـــه ”أصبـــح لزامـــا علـــى رئيس 
اجلمهوريـــة فـــؤاد معصـــوم املصادقـــة على 
أحـــكام اإلعدام الصادرة مـــن القضاء العراقي 
واحترامهـــا، ألن هـــذا التأخير غيـــر مبرر في 
زمن نحتـــاج فيه إلى تنفيـــذ األوامر الصادرة 
بحق اإلرهابيني، من أجل مواكبة عمل القوات 
األمنية واحلشد الشـــعبي املقدس، التي تقاتل 
وتعتقل أفراد عصابات داعش اإلرهابية، فضال 

عن جهـــود القضاء الذي أدانهـــم. لذلك رعاية 
للدســـتور وتثمينـــا للجهات آنفـــة الذكر على 

معصوم املصادقة على تلك األحكام“.
ودعـــا الربيعـــي الرئيـــس معصـــوم إلـــى 
”تخويـــل نائبه نـــوري املالكـــي املصادقة على 
أحكام اإلعدام ألن إعداد اإلرهابيني احملكومني 
باإلعـــدام يقدر بـــآالف املدانني“، الفتـــا إلى أن 
”عدم املصادقة على األحكام يســـبب هدرا للمال 
العـــام، ألن املـــدان الواحد تنفق عليـــه وزارة 
العـــدل من خزينة الدولة بـــني ٧ و٨ أالف دينار 
يوميا، وهذا يزيد من عجز املوازنة الذي بدأت 
احلكومة بسده بالضغط على دخل املواطنني“.

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

{بقـــاء اليمن ذاته اليـــوم على المحك. في الوقت الذي تتشـــاحن 

فيـــه األطراف المختلفة يحترق البلـــد. القتال يعطي قوة جديدة 

للبعض من أشرس الجماعات اإلرهابية في العالم}.

بان كي مون
 أمني عام األمم املتحدة

{العراقيـــون يحتاجـــون إلـــى المزيـــد مـــن الوقـــت للتغلـــب علـــى 

انقســـاماتهم وخوض معركتهم بأنفسهم. االنتصار على داعش 

يتطلب شيئا أكبر من القوة العسكرية، أي عراقا موحدا}.

مارتن دميبسي
 رئيس هيئة األركان املشتركة األميركية

{التنظيمـــات اإلرهابيـــة مثل داعـــش وغيرها ال قاعـــدة لها في 

الكويـــت، وإن كان هنـــاك تعاطـــف مـــن قلـــة قليلة مـــع تلك 

التنظيمات فهو ال يكاد يذكر}.

محمد البراك
 برملاني كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ قتل القيادات اإلرهابية ال يغني عن ضرب المقاتلين الذين أصبح لهم ظهور علني في بعض البلدان } املنامــة -  حكمـــت محكمـــة بحرينيـــة أمس 
على زعيم جمعية الوفاق الشـــيعية املعارضة 
علـــي ســـلمان بالســـجن أربع ســـنوات بتهمة 
”التحريـــض عالنيـــة علـــى بغـــض طائفة من 
النـــاس مبا من شـــأنه اضطراب الســـلم العام 
االنقيـــاد  عـــدم  علـــى  عالنيـــة  والتحريـــض 

للقوانني“.
في املقابل بّرأت احملكمة ســـلمان من تهمة 

الترويج لتغيير النظام بالقوة.
ورأى بحرينيـــون في تركيـــز القضاء على 
تهمة التحريض الطائفي دون ســـواها، إحالة 
غير مباشرة على ما تواجهه اململكة من مخاطر 
بفعل إنشاء حركة سياسية على أساس طائفي 
وإقامتها معارضتها للنظـــام القائم في البالد 

على أساس تقسيم املجتمع إلى سّنة وشيعة.
وكان سلمان قد أوقف في الثامن والعشرين 
من ديســـمبر املاضي لتنطلـــق منذ ذلك احلني 
التحقيقات معـــه قبل أن تبـــدأ محاكمته التي 

شهدت أمس جلستها السادسة.
وترافـــق توقيف ســـلمان مـــع اضطرابات 
في الشـــوارع أثارها أنصاره مطالبني بإطالق 
سراحه. وال يستبعد أن أن يصّعدوا حتركاتهم 

بعد صدور احلكم ضّده.
وفـــي معرض شـــرحه لتفاصيـــل محاكمة 
ســـلمان قال هارون الزيانـــي احملامي العام إّن 
املدان ”درج على التحريض وذلك بالترويج من 
خـــالل خطبه وكلماته التـــي يلقيها في محافل 
وفعاليـــات مختلفـــة، والتي تضمنـــت دعاوى 
متطرفـــة تبرر أعمال العنـــف والتخريب، فيما 
أضفى على ذلك صبغـــة دينية بجعله اخلروج 
علـــى النظام والتحـــرك ضده جهـــادا وواجبا 

دينيا. 
وقد باشـــر هذه املمارســـات املؤثمة بشكل 
تصاعـــدي، إلـــى حـــد أن تكـــرر منـــه التهديد 
باســـتخدام القوة العســـكرية، وذلك بإفصاحه 
عالنية عن أن اخليار العســـكري كان مطروحا 
وال يـــزال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك اخليار 
فـــي أي وقـــت على غـــرار مـــا اتبعتـــه بعض 
الفصائل والطوائف في اخلارج والذي شهدت 
املنطقـــة مثيال له. كمـــا طالب الـــدول الكبرى 
بالتدخل في الشـــأن البحرينـــي من أجل دعمه 
لتغيير نظام احلكم املرسوم بالدستور بدعوى 

أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول“.
كما دافع الزياني على حسن سير احملاكمة 
مشيرا إلى أنها جرت بشـــكل علني وبحضور 
محامي املتهم الذين مت متكينهم من كافة أوراق 
القضية ومســـتنداتها واستمعت احملكمة إلى 

مرافعاتهم كما استمعت إلى املتهم شخصيا.



} واشــنطن - أكد السفير اإلسرائيلي السابق 
في واشـــنطن مايكل أورن أن تـــل أبيب كانت 
وراء االتفـــاق الـــذي تخلى مبوجبـــه الرئيس 
السوري بشار األسد عن ترسانته من األسلحة 
الكيميائية وجتنيبه ضربة عســـكرية أميركية 

وشيكة أنذاك.
وأعرب الســـفير الســـابق أورن في كتابه 
”حليـــف: رحلتـــي عبـــر الشـــقاق األميركـــي 
اإلسرائيلي“، املرتقب صدوره األسبوع املقبل، 
عن ذهوله بتوقيع االتفاق الذي مت بني موسكو 

وواشنطن.
وأوضـــح أن االتفـــاق هـــو حصيلة جهود 
دبلوماســـية واقتراحات قدمت ونوقشـــت بني 
الرئيـــس الروســـي فالدمييـــر بوتـــني ووزير 
اخلارجية األميركي جون كيري واللورد ديفيد 
أوين العضو الســـابق في البرملان البريطاني، 
فضال عن وزير اخلارجية البولندي الســـابق 

رادوسالف سيكورسكي.
وكانت الواليات املتحدة على وشك التدخل 
عسكريا ضد النظام السوري في صائفة 2013، 
على خلفيـــة مقتل مئات املدنيـــني في الغوطة 
الشـــرقية بضواحي دمشـــق في هجـــوم بغاز 

السارين، في شهر أغسطس من نفس السنة.
ولكـــن ســـرعان مـــا تراجعت علـــى األمر 
معلنة عن اتفاق يقضي بتســـليم دمشق كامل 
ترســـانتها برعاية األمم املتحـــدة، األمر الذي 
أثار غضب املعارضة الســـورية آنذاك والدول 
العربيـــة الداعمة لهـــا وفي مقدمتهـــا اململكة 

العربية السعودية.
وأورن ليس املســـؤول اإلسرائيلي الوحيد 
الذي يكشف دور حكومة بنيامني نتانياهو في 
إنقاذ األســـد من هجمة عسكرية أميركية كانت 

معدة سلفا.

فقـــد أعلـــن الوزيـــر اإلســـرائيلي يوفـــال 
شـــتاينتز في مقابلة له مؤخـــرا أنه هو الذي 
اقترح االتفـــاق املوقع نهاية عام 2013 وأحدث 
شـــرخا بصورة الرئيس بـــاراك أوباما بعدما 
هـــدد األخير بضرب نظام الرئيس األســـد في 
حال جتاوزه اخلط األحمر باستخدام األسلحة 
الكيميائيـــة فـــي قمـــع التحـــركات الشـــعبية 

واملعارضة املسلحة.
وأضـــاف شـــتاينتز أنه فّضل مـــع رئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي بنيامـــني نتينياهو عدم 
الكشـــف عـــن الدور اإلســـرائيلي فـــي االتفاق 
مخافة أن ُيرفض باعتباره ”مؤامرة إسرائيلية 
يجب وقفها“، هذا باإلضافة إلى عادة سياسة 
إســـرائيلية متواترة تقوم على عدم االعتراف 
بالعمليات التي تقوم بها أو التي تقف خلفها 

إسرائيل إال في حال الضرورة.
وتابع: أنه وبعد إعالنـــه في مقالة إذاعية 
أن إسرائيل متلك دالئل على أن نظام األسد هو 
من يقف خلف الهجوم الكيميائي قرب دمشـــق 
طلب دبلوماســـي روسي مقابلته، وقبل دخوله 
االجتمـــاع، ناقش شـــتاينتز ومديـــر وزارته، 
يوسف كوبرواسر، تهديد أوباما بضرب نظام 

األسد.
وأشار الوزير اإلســـرائيلي إلى أن االتفاق 
كان مناســـب جلميـــع األطـــراف فهـــو ”جيـــد 
بالنســـبة إلـــى الـــروس الذين ســـخر العالم 
أجمع منهم بســـبب دعمهم لدكتاتور متوحش 
يســـتخدم األســـلحة الكيميائيـــة، وهـــو جيد 
بالنســـبة إلـــى األميركيـــني ألن هـــدف أوباما 
احلقيقـــي هو ضمـــان أال يســـتخدم املزيد من 
األســـلحة الكيميائية، وهـــذا أفضل بكثير من 
مجرد ضربة عســـكرية، كما لـــن يكون مبقدور 
بشـــار األسد رفض االتفاق ألنه يعتمد اعتمادا 

كليا على روسيا“.
اعترافـــات اإلســـرائيليني بإنقـــاذ األســـد 
مـــن هجمـــة أميركية وشـــيكة تنســـف مقولة 
”املمانعـــة“ ومواجهة ”العـــدو األزلي“ التي ما 
فتئ يرددها األخير وحلفاؤه في إيران وحزب 

الله أمام أنصارهم.

وإزاء هـــذا الواقـــع ال يســـتبعد مراقبون 
أن تعمد إســـرائيل في هـــذه املرحلة إلى إلقاء 
طوق النجاة لألســـد مرة أخـــرى، خاصة وأن 
تصريحـــات متواتـــرة لقياداتهـــا العســـكرية 
أساسا قد تناولت، مؤخرا، خطر سقوط بشار 

األسد على أمنها القومي.
ويستشـــهد هـــؤالء بتصريحـــات الرئيس 
الســـابق جلهاز املوســـاد اإلســـرائيلي أفرامي 
هاليفـــي حني قال إن“ بشـــار األســـد هو رجل 
تل أبيب في دمشـــق، وإن إســـرائيل تضع في 
اعتبارهـــا منذ بدأت أحداث الثورة الســـورية 
أن هذا الرجل ووالـــده متّكنا من احلفاظ على 

الهدوء على جبهة اجلوالن طيلة 40 سنة“.
وخســـر النظام السوري على مدار األشهر 
األخيرة مناطق اســـتراجتية في شمال البالد 
وجنوبهـــا، األمر الذي بات ينذر بقرب نهايته، 

مالم يأت طارئ ينقذه مـــن حالة االنهاك التي 
تعيشها قواته

وغضـــت تـــل أبيـــب، مؤخـــرا، الطرف عن 
قدوم آالف املرتزقة من إيران للقتال إلى جانب 
النظـــام. وتدرس إســـرائيل خيـــارات متعددة 
أخـــرى في حال جنحت املعارضة في إســـقاط 
األسد نظرا خلشـــيتها من أن تكون هناك قوة 
”ســـنية“ وازنة تهدد مصاحلها، وهو ما يفسر 
املناورات العســـكرية التي قامـــت بها مؤخرا 
والتـــي ســـارعت فيها إلى طمأنـــة طهران كما 
حـــزب الله بأنها ال تســـتهدفهما، وهو ما أثار 

لغطا كبيرا.
وحـــذر وزيـــر احلـــرب موشـــيه يعلـــون، 
مـــن أن ”تالشـــي خطـــر اجليـــوش التقليدية 
(فـــي إشـــارة إلى اجليـــش الســـوري) وبروز 
الفصائـــل اإلســـالمية يفرض على إســـرائيل 

إدخال تغييرات جذريـــة على عقيدتها األمنية 
واالنتقـــال مـــن إســـتراتيجية احلســـم إلـــى 

إستراتيجية الردع“.
وخـــالل مشـــاركته فـــي مؤمتـــر ”األمـــن 
القومي“، الذي نظمه مركز ”هرتســـليا متعدد 
االجتاهـــات“ أوضح يعلـــون ”إنه من الصعب 
ا حتقيق احلســـم العســـكري في مواجهة  جّدً
تنظيمـــات ال متثل دولـــة وتفتقد مؤسســـات 

عسكرية ميكن ضربها لتحقيق احلسم“.
مـــن جانبـــه قـــال اجلنـــرال قائـــد املنطقة 
الشـــمالية في جيش االحتالل، أفيف كوخافي 
”إن الفصائل املقاتلة السنية التي تقاتل األسد 
ـــا ال تبدي حرًصا على اســـتهداف العمق  حالّيً
اإلسرائيلي بسبب تركيزها على التخلص من 
نظام األســـد“، محذًرا أن ”هذا الواقع ميكن أن 

يتغير في حلظة“.

} عــامن - أثار إعالن العاهـــل األردني امللك 
عبداللـــه الثانـــي عـــن دعـــم العشـــائر في كل 
مـــن العراق وســـوريا ترحيبا كبيـــرا من قبل 

األوساط السنية في كال البلدين.
وأشـــاد حتالـــف القـــوى العراقيـــة، أبرز 
التشكيالت السياسية السنية، أمس الثالثاء، 
مبوقـــف العاهـــل األردنـــي الداعـــم لعشـــائر 
محافظة األنبار خاصة، والتي يســـيطر تنظيم 
الدولة االسالمية على مساحات واسعة منها.

وأضاف التحالف في بيان له أن ”العشائر 
العراقية في احملافظات الغربية والتي تربطها 
وشـــائج القربـــة واملصاهـــرة مـــع العشـــائر 
األردنية بحاجة حقيقية إلى دعم كل األشـــقاء 
واألصدقاء لتزويدها بالسالح (…) خاصة بعد 
تأكيد احلكومة املركزيـــة عجزها عن تزويدها 

بالســـالح وضرورة اعتمادها على إمكانياتها 
الذاتيـــة التي تتصدى بهـــا لداعش على مدى 

أكثر من عام ونصف العام“.
املواجهـــة  العراقيـــة  العشـــائر  وتشـــكو 
للتنظيم فـــي احملافظة التي تتشـــارك حدودا 
طويلـــة مع ســـوريا واألردن والســـعودية، من 
نقص الدعم والتسليح الذي تتلقاه من حكومة 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
كما يشـــكل تقدم تنظيم داعش في شـــمال 
ســـوريا وشـــرقها تهديدا متعاظمـــا يزيد من 
تعقيدات احلرب عليه والتي ميثل األردن رأس 

حربة فيها.
وقـــد أقـــدم التنظيـــم علـــى مدار األشـــهر 
املاضية على عمليات إعدام واعتقاالت واسعة 
في صفوف أبناء العشـــائر السورية وأبرزها 

عشـــيرة الشعيطات، في الشـــرق وهو يحاول 
اليـــوم التقدم وترســـيخ أقدامه فـــي اجلنوب 

احملاذي لألردن.
وقال االثنني، امللك عبدالله الثاني إنه البد 
من دعم العشـــائر السنية في العراق وسوريا، 
فـــي مواجهـــة التنظيـــم الـــذي يســـيطر على 

مساحات من البلدين.
وأكدامللـــك عبدالله ”إن مـــن الواجب علينا 
كدولة دعم العشـــائر في شرقي سوريا وغربي 
العـــراق“، وذلـــك خـــالل زيارة قـــام بها األحد 
لشيوخ ووجهاء العشائر في البادية الشمالية.

وميثـــل العشـــائر فـــي األردن والذين لهم 
امتـــدادات في كل من ســـوريا والعراق ركيزة 
أساســـية في دعم النظام األردني ولهم سلطة 

قوية هناك.

وهذا ما عكســـه خيار امللك توجيه رسائله 
لعشائر ســـوريا والعراق من البادية الشمالية 

أساسا.
ويرى متابعون أن امللك يســـعى من خالل 
قراره إلى توسيع خط الدفاع األول عن حدوده 
التـــي باتت مهددة من تنظيـــم داعش، كما أنه 
يعمل على تكريس معادلة تصدره احلرب على 
التنظيـــم، وهو ما يفســـر إقدامـــه أيضا على 
تسليم الراية الهاشـــمية إلى القوات املسلحة 

األردنية.
بيد أن الوضع الداخلي يبقى على الدرجة 
نفســـها من اخلطورة في ظل حالـــة االحتقان 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  الوضـــع  نتيجـــة 
املتردي والذي باتت مؤشـــرات انفجاره تتطل 

وهذه املرة من مدينة معان جنوبي اململكة.

إسرائيل أنقذت األسد من تدخل عسكري أميركي

األربعاء 2015/06/17 - السنة 38 العدد 49951

أخبار
[ خبراء ال يستبعدون إلقاء نتنياهو طوق النجاة مجددا للنظام [ قيادات عسكرية إسرائيلية تحذر من صالبة عود سنة سوريا

العشائر العراقية والسورية: الدعم األردني يعزز صمودنا أمام داعش
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◄ تلقى تنظيم داعش الضربة األكبر 
منذ تصاعد نفوذه في سوريا وذلك بعد 
سيطرة المقاتلين األكراد على مدينة تل 

أبيض االستراتيجية على الحدود مع 
تركيا والتي تشكل طريق إمداد حيوي 

للجهاديين.

◄ أعلن االئتالف الوطني السوري 
المعارض، عن تشكيل ”القيادة 

العسكرية العليا“، التي ”تضمن تمثيل 
الفصائل الفاعلة على األرض“.

◄ قررت محكمة في جنوب أفريقيا منح 
الحكومة مهلة أسبوع لتقديم تفسير 
ألسباب تحديها قرارها منع الرئيس 

السوداني عمر البشير من مغادرة 
البالد.

◄ اعتقلت األجهزة األمنية األردنية 
داعية إسالميا يعمل أستاذا جامعيا 
بتهمة ”التحريض على نظام الحكم“، 

حسب ما أفاد به مصدر قضائي.

◄ قتل شخص وجرح سبعة آخرون في 
العاصمة السورية دمشق إثر سقوط 
نحو عشرة قذائف، اثنتان منها في 

محيط السفارة الروسية.

◄ قالت مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين نقال عن 

السلطات التركية إن أكثر من 23 ألف 
الجئ فروا من القتال في شمال سوريا 

وعبروا الحدود إلى تركيا.

◄ أوضحت الخارجية األردنية أن 
التحقيقات في حادثة االعتداء على 

أربعة طالب أردنيين في مدينة خاركوف 
األوكرانية ال تزال مستمرة.

◄ أكد تيار المستقبل وحزب الله 
في جلسة الحوار الثالثة عشرة التي 
انعقدت في مقر الرئاسة الثانية في 
عين التينة في بيروت على ضرورة 

إيجاد المناخات المالئمة لعمل 
المؤسسات الدستورية في لبنان .

باختصار

«هناك ظاهرة مرتبطة بتنظيم داعش تتمثل في قدرته على 
تجنيد أعداد كبيرة من الشـــباب العربي، وهي قدرة عجزت عن 

تملكها تنظيمات إسالمية مختلفة ومنها القاعدة».
محمد أبو رمان
باحث أردني في شؤون اجلماعات اإلسالمية

{إننا نشــــعر بخيبة أمل لعدم اتخاذ أي إجراءات بحق الرئيس عمر 
البشــــير خالل الفتــــرة التي قضاها في جنــــوب أفريقيا، خاصة مع 

وجود مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية».
جيف راثكي
املتحدث باسم اخلارجية األميركية

«تفـــرض جميـــع البلدان المضيفة الرئيســـية قيـــودا صارمة على 
دخول األشخاص الفارين من الصراع، وفي كثير من الحاالت أنهت 

هذه القيود قدرة السوريين اليائسين على الهروب من األزمة».
سليل شيتي
األمني العام ملنظمة العفو الدولية

كشــــــف مســــــؤولون إســــــرائيليون النقاب عن سر تراجع واشــــــنطن املفاجئ عن التدخل 
عســــــكريا ضد النظام الســــــوري في ٢٠١٣،  والذي وقفت خلفه حكومة بنيامني نتنياهو، 
هذا اإلعالن اإلســــــرائيلي جعل العديد ال يســــــتغربون فرضية إقدام تل أبيب على تقدمي 

املساعدة لألسد للخروج من الوضع الصعب الذي تردى فيه خالل األشهر األخيرة.

مايكل أورن:
تل أبيب كانت وراء االتفاق 

الذي تخلى بموجبه األسد 
عن أسلحته الكيميائية

الجيش اإلسرائيلي يراقب عن كثف تحركات فصائل المعارضة السورية 

} القاهــرة - أكدت محكمـــة جنايات القاهرة، 
أمـــس الثالثاء، حكـــم اإلعدام بحـــق الرئيس 
اإلســـالمي املعزول محمد مرســـي في القضية 

املعروفة إعالميا باسم ”اقتحام السجون“.
يأتـــي ذلك ليعمـــق أزمة جماعـــة اإلخوان 
التـــي تعيـــش صراعات داخلية فـــي صفوفها 

تهدد بانهيارها.
وأيدت احملكمة كذلـــك عقوبة اإلعدام بحق 
خمسة آخرين من قيادات اإلخوان احملبوسني 
على ذمة القضية بينهم املرشد العام للجماعة 
محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرملان في 
عهد مرسي والقيادي املعروف عصام العريان.
وحوكـــم فـــي القضيـــة 129 متهمـــا بينهم 
أعضاء في حركـــة حماس الفلســـطينية وفي 

حزب الله اللبناني.
وقضت احملكمـــة غيابيا بإعـــدام أكثر من 
90 من املتهمني الهاربـــني بينهم رئيس احتاد 

علماء املسلمني يوسف القرضاوي.
ونسب إلى مرسي وباقي املتهمني ارتكاب 
عدة جرائـــم بينها اقتحام ثالثة ســـجون هي 
املـــرج وأبو زعبـــل ووادي النطرون بعد ثالثة 
أيـــام من اندالع ثورة 25 يناير و“االعتداء على 
املنشآت األمنية“ وقتل والشروع في قتل رجال 

شرطة ومسجونني أثناء عملية االقتحام.
وفـــي وقـــت ســـابق قضت نفـــس احملكمة 
بالســـجن املؤبد ملرســـي و16 متهما إلدانتهم 
بالتخابر مع حماس وحـــزب الله وإيران. كما 
قـــررت معاقبـــة نائب ملرشـــد العـــام لإلخوان 

خيـــرت الشـــاطر واثنـــني آخرين مـــن قيادات 
اجلماعـــة هما محمـــد البلتاجـــي وأحمد عبد 

العاطي باإلعدام.
ويحـــق للمحكوم عليهـــم حضوريا الطعن 
فـــي احلكم أمام محكمـــة النقض أعلى محكمة 

مدنية مصرية.
ولم تكـــن األحكام باملفاجأة بالنســـبة إلى 
املتابعني الذيـــن رأوا أن العوامل املوضوعية 
احمليطـــة والتورط فـــي الفعل كلهـــا تؤكد أن 
القضـــاء املصري ســـيتخذ قـــرارات باإلعدام 

واملؤبد في حق قيادات اإلخوان.
وكان ســـعيد عكاشـــة، اخلبير السياســـي 
السياســـية  للدراســـات  األهـــرام  مبركـــز 
واالســـتراتيجية (حكومـــي)، قد صـــرح قبيل 
احملاكمة بأن ”املناخ العام في مصر، قد يؤدي 

إلى تنفيذ بعض األحكام ”.
وأضاف عكاشـــة، أن ”القاضي يعلم متامًا 
أنه ســـتكون هناك درجـــات للطعن، وأنه ليس 
حكما نهائيًا، باإلضافة إلى األجواء السياسية 
العامـــة التـــي تؤثر علـــى احملاكمـــات، وهذا 
ال يعنـــي التســـيس، ولكن القاضـــي يأخذ في 

االعتبار الظروف احمليطة“.
وفـــي رد فعل منها قالـــت جماعة اإلخوان 
إن األحـــكام التي صدرت الثالثاء ”هي والعدم 
سواء“، داعية اجلماعة في بيان عبر صفحتها 

على فيسبوك إلى ”هبة شعبية“ اجلمعة.
وجاء فـــي البيان ”تدعو اجلماعة شـــرفاء 
الوطن إلى هبة شـــعبية يـــوم اجلمعة القادمة 

ضد أحـــكام اإلعـــدام واالعتقـــال واالختطاف 
واإلخفاء القسري“.

بيان اجلماعـــة رأى فيه كثيـــرون محاولة 
”املظلوميـــة“  الجتـــراح  جديـــدة  إخوانيـــة 
والتحريض علـــى العنف في مصر. وقال لواء 
مصري ســـابق عمل مســـاعدا لوزير الداخلية 

إن جماعـــة اإلخوان حتـــاول أن تثير حالة من 
االرتبـــاك الداخليـــة والعنـــف بـــني املواطنني 
إلثـــارة حالة من اجلدل نحـــو القضية، محذرا 
مـــن قيام بعـــض اجلماعات اإلرهابيـــة بتنفذ 
أعمال تفجيرية في أماكن متفرقة لنشـــر حالة 

من الذعر بني املواطنني.

اإلعدام ملرسي وبديع في قضية {السجون} واملؤبد لهما في {التخابر}

الجماعة تحاول توظيف محاكمة مرسي وباقي القيادات لنشر العنف  



} موسكو - كشف الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين أن الترســـانة النووية العسكرية لبالده 
ستشـــهد زيادة مع نهاية العـــام الجاري، في 

أحدث فصول للتوتر بين موسكو والغرب.
ونقلت محطة ”روســـيا اليـــوم“ اإلخبارية 
الثالثاء عنه القول إنه ”سينضم إلى الترسانة 
النوويـــة هـــذا العام أكثـــر مـــن 40 صاروخا 
باليســـتيا جديدا عابـــرا للقارات قـــادرا على 
التغلـــب علـــى أكثـــر المنظومـــات الدفاعيـــة 

المضادة للصواريخ تطورا“.
وأكد بوتين خالل افتتاح منتدى ”الجيش 
2015“ الـــذي أقيم في إحدى ضواحي العاصمة 
وجود طلب مستقر على األسلحة الروسية في 
السوق العالمية، وأن الطلبيات الدفاعية لدى 

روسيا مقررة لسنوات عديدة قادمة.
ومـــن أبـــرز الصفقـــات التي أشـــار إليها 
ضمنيـــا الرئيـــس الروســـي هـــي منظومـــة 
صواريـــخ ”أس 300“ التـــي ســـتحصل عليها 
إيران خالل الســـنوات القادمـــة بعد أن أكدت 
مصادر روســـية مطلعة أن وفدين من البلدين 
يجتمعان لحل نقاط الخالف العالقة بشأن تلك 

الصفقة.
كما أعلن بوتين عن أن هناك اســـتعدادات 
جارية الختبار رادار جديد مخصص للسيطرة 
على االتجـــاه االســـتراتيجي الغربـــي. وقال 
”خـــالل األشـــهر القادمـــة ســـيجري االختبار 

لمنظومة رادار جديد كاشفة لما وراء اُألفق“.
وشـــدد الرئيس الروســـي فـــي خضم ذلك 
على أن حصة النماذج الحديثة من األســـلحة 
يجب أن تبلغ 70 بالمئة بحلول عام 2020 داخل 

الترسانية العسكرية للجيش.
وبلغت حدة التوتر بين روسيا والواليات 
المتحدة درجة عالية وغير مســـبوقة بســـبب 

األزمة األوكرانية، عالوة على مواضيع خالفية 
أخرى بين الطرفين تهم أمن الشـــرق األوسط 

واستقراره.
أن  مـــن  حـــذروا  روس  مســـؤولون  وكان 
موسكو ســـترد في حال مضت واشنطن قدما 
في خطتها التي تتضمن نشـــر أســـلحة ثقيلة 
فـــي دول أوروبـــا الشـــرقية بما فـــي ذلك في 
دول البلطيـــق التـــي كانت جزءا مـــن االتحاد 

السوفيتي.
ولـــم تعلق واشـــنطن علـــى هـــذا التطور 
الجديـــد في الحـــرب الباردة التـــي تخوضها 
منذ أكثر من سنة مع موسكو وأدت إلى تبادل 
بينهما  والدبلوماســـي  االقتصـــادي  الحظـــر 

لتخيم فيما بعد على االتحاد األوروبي.
ويرى رئيس دائرة منع االنتشـــار النووي 
والســـيطرة على التســـلح بـــوزارة الخارجية 
أفعـــال  أن  أوليانـــوف  ميخائيـــل  الروســـية 
مثل إنشاء  الواليات المتحدة ”االســـتفزازية“ 
الدرع الصاروخية في شـــرق أوروبا وتحديدا 
في دول البلطيق دفعت روسيا إلى العمل على 

زيادة ترسانتها النووية.

كما شـــدد الدبلوماســـي الروســـي عن أن 
تحرشـــات واشـــنطن المتكررة عبر زيادة دعم 
الدول التـــي كانت ضمن االتحاد الســـوفيتي 
الســـابق، تعيق موســـكو عن االســـتمرار في 
تقليص ترســـانتها العســـكرية النووية، وهو 
األمر الذي أكده معهد ســـتوكهولم للسالم في 

تقرير نشره قبل أيام.
وأشـــار المعهـــد إلـــى أن شـــفافية الدول 
بشأن ترســـاناتها النووية تتفاوت بشدة بين 
دولة وأخـــرى، موظحا أن الواليـــات المتحدة 
هي األكثر شـــفافية في هـــذا المجال، في حين 
أن روســـيا تعتمد الشفافية بشـــأن ترسانتها 
النووية مع الواليات المتحدة فقط وال تتحاور 

مع أي طرف آخر بهذا الشأن.
ويقول محللون إن هناك حقيقة بديهية هي 
أن حلف الناتو يخطط لتدريب أطقم وســـائط 
الدفاع الصاروخي المنصوبة على متن السفن 
والمنصات األرضية على اعتراض الصواريخ 
البالســـتية الروســـية بالذات أثناء مناوراته 
العســـكرية في البلطيق، ما يثير قلقا مفهوما 

لدى القيادة العسكرية الروسية.

وأفـــادت تقارير في وقت ســـابق بأن إدارة 
الرئيس باراك أوباما تفكر في نشـــر صواريخ 
أميركية قـــادرة على حمـــل رؤوس نووية في 
أوروبا ردا على انتهـــاك مزعوم التفاقية إزالة 

الصواريخ متوسطة المدى من قبل روسيا.
ونقلـــت حينها عن تقرير ســـري منســـوب 
للجنرال مارتين ديمبســـي رئيس هيئة أركان 
الجيـــش األميركي أن البيـــت األبيض يبحث 
القيـــام باتخـــاذ عـــدد كامـــل من اإلجـــراءات 
”العدوانيـــة“ ضد روســـيا المتهمـــة بانتهاك 
اتفاقية تم إبرامها خالل الحرب الباردة، بينها 
نشـــر صواريخ قـــادرة على تدمير األســـلحة 

الروسية في حالة إطالقها من أوروبا.
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ــــــدة بني روســــــيا  ــــــاردة اجلدي احلــــــرب الب
ــــــات املتحــــــدة يبدو أنهــــــا جتاوزت  والوالي
ــــــة جس النبض لتدخــــــل في مراحل  مرحل
ــــــذر بأزمــــــة أكبر مما يعيشــــــه  متقدمــــــة تن
ــــــدان في الوقــــــت الراهن، وســــــيكون  البل
ــــــووي في كال االجتاهني  التلويح بهجوم ن

أمرا ال مفر منه ولو بعد حني.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

االستفزازات األميركية تدفع روسيا إلى تعزيز ترسانتها النووية

} بروكســل - تعهدت زعيمـــة حزب الجبهة 
الوطنيـــة الفرنســـي ماريـــن لوبـــان الثالثاء 
بتحدي مؤيدي الوحدة األوروبية حيث أعلنت 
إنشـــاء رابطـــة جديـــدة يمينية متشـــددة في 

البرلمان األوروبي.
وأوضحت لوبـــان إن رابطة ”أوروبا األمم 
ســـتقف ضد ”الطريق المسدود“،  والحريات“ 

في إشـــارة إلى االتحـــاد األوروبي وهو ”بناء 
يغـــرق في صهـــارة العولمة“، وفـــق ما ذكرته 

وكالة األنباء األلمانية.
وجـــاء إعـــالن زعيمـــة اليميـــن المتطرف 
فـــي كامل أوروبا في وقت يشـــهد فيه االتحاد 
األوروبـــي أزمة حقيقية على عدة أصعدة، لعل 
فـــي مقدمتها أزمة المهاجرين غير القانونيين 
والالجئين وتلويح بريطانيـــا باالنفصال عن 
التكتل واألزمـــة االقتصاديـــة اليونانية التي 

تعيشها بسبب التقشف.
ودخـــل وزراء الداخلية باالتحاد األوروبي 
في لوكسمبورغ بالتزامن مع ذلك في نقاشات 
”عقيمـــة“ لتوزيع المهاجرين وســـط توتر غير 

مســـبوق بيـــن أعضـــاء االتحاد بشـــأن مئات 
اآلالف من الالجئين.

وكانـــت الزعيمة الفرنســـية التـــي تحاول 
إعطـــاء نفـــس جديد لعمل حزبها، ســـعت إلى 
تأسيس رابطة برلمانية في أعقاب االنتخابات 
األوروبيـــة التـــي جـــرت العـــام الماضي بعد 
أن شـــهدت تحقيق مكاســـب كبـــرى من جانب 
األحـــزاب المعارضـــة للكتلـــة األوروبية مثل 
حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة الفرنســـي وحـــزب 
الحرية الهولندي المعـــارض للهجرة بزعامة 

خيرت فيلدرز.
غيـــر أن لوبان لـــم تكن قادرة علـــى تلبية 
معايير تأسيس الرابطة وقتها، والتي تقضي 

بعضويـــة 25 نائبـــا على األقل من ســـبع دول 
أعضـــاء في االتحاد، حيث لـــم تجد حلفاء لها 

إال في خمس دول فقط حينها.
وتـــم تأســـيس الرابطة عن طريـــق تعيين 
جانيـــس أتكينســـون وهي عضـــوة عن حزب 
المحافظيـــن البريطانـــي الـــذي خســـر فـــي 
انتخابات البرلمـــان األوروبي العام الماضي 
أمام حزب االســـتقالل البريطانـــي، باإلضافة 

إلى إثنين من نواب مؤتمر اليمين البولندي.
كمـــا أن هـــذه الجماعة لديهـــا ممثلون من 
حـــزب الحريـــة النمســـاوي وحـــزب الرابطة 
الشـــمالية اإليطالـــي وحـــزب فالمـــس بيالنغ 

البلجيكي وكلها أحزاب يمينية متطرفة.

لوبي متطرف جديد تقوده مارين لوبان داخل البرملان األوروبي

} كابــول - في تهديد شـــديد اللهجة، طالبت 
حركـــة طالبـــان عبـــر رســـالة وجهتهـــا أمس 
الثالثـــاء إلـــى زعيم تنظيم الدولة اإلســـالمية 
المتطرف أبي بكر البغدادي بعدم إنشـــاء فرع 
تابعة له للعمل على األراضي األفغانية، حسب 

ما أوردته وكاالت األنباء.
واعتبـــرت الرســـالة التـــي وجههـــا أختر 
محمد منصور القيادي في طالبان أفغانستان 
أن إنشـــاء مجموعـــات جهاديـــة جديـــدة في 
أفغانســـتان يضر باإلســـالم والمسلمين، وقد 
يتسبب في انقســـام طالبان نفسها، وأضافت 
”أن التزامنـــا الديني يجعلنا نريـــد الخير لكم 
وال نرغب في التدخل في شـــؤونكم الداخلية، 

وننتظر منكم األمر نفسه“.
وأكـــدت طالبـــان أنها لن تســـمح بالجهاد 
في أفغانســـتان تحـــت أي راية غيـــر رايتها، 
مهـــددة في الوقت ذاته بأنه ”في حال تســـبب 
األشخاص المرتبطون بكم في أفغانستان في 
مشـــاكل لطالبان، فإن ذلك ســـيؤدي إلى إثارة 
غضـــب جميع المســـلمين ضدكم وســـتضطر 

طالبان إلى الرد على أعمالكم“.
وتأتـــي هـــذه الرســـالة لطالبـــان في وقت 
تحتـــدم فيه المعارك بين أتباع الجماعتين في 
المناطق المختلفة، ال سيما في إقليم ننجرهار 
وأفغانســـتان،  باكســـتان  بيـــن  الحـــدودي 
وبالتزامن أيضا مع محادثات جديدة تجريها 
الحركـــة مع الحكومة األفغانيـــة في العاصمة 
النرويجية أوسلو إلحالل السالم المفقود منذ 

عقود طويلة في البالد.
ويشـــير العديد مـــن الخبراء في شـــؤون 
الجماعات المســـلحة إلـــى أن داعش إن رفض 
االمتثال لمطالب طالبان فإنه ســـيمنى بهزيمة 
قاسية في حال دخل في حرب ضد طالبان على 

أراضي أفغانستان. 
ولعل ما تعـــرض له تنظيـــم القاعدة إبان 
فترة أســـامة بـــن الدن أكبـــر دليل علـــى ذلك، 
حيث قوضت الحركة آنذاك نشـــاطه في البالد 
واضطـــر معه جهاديوه إلى الفـــرار إلى إيران 
وانتهى األمر ببعضهم إلى السجن في معتقل 

غوانتنامو.
وتـــرددت أنباء مؤخرا، عن إنشـــاء داعش 
معسكرات له في أفغانستان ومحاولته تجنيد 
مســـلحين أفغان في صفوفه، كما يتم اإلعالن 
مـــن حين إلـــى آخر عـــن مقتل مســـلحين من 

طالبان وداعش في اشتباكات بين الطرفين.
وأكـــدت الحكومة األفغانية نشـــاط داعش 
على أراضيهـــا، وهو ما رصدتـــه المخابرات 
الروســـية والطاجيكيـــة واألوزبكيـــة أيضـــا، 
وأعربـــت عن قلقها مـــن التهديد الـــذي يمثله 

التنظيم للبالد.

طالبان تحذر داعش 

من الجهاد في أفغانستان 
[ بوتين يكشف عن 40 صاروخا بالستيا نوويا جديدا مضاد للمنظومات الدفاعية المتطورة

موسكو ترد على االختراقات األميركية.. نحن هنا

◄ تقدمت مجموعة من أعضاء حزب 
التحرير الشعبي اليساري الثالثاء 
بشكوى قضائية تطالب بمحاكمة 

وزراء حكومة العدالة والتنمية 
السابقين لتورطهم في قضايا فساد.

◄ اتهمت شرطة ”وست ميدالندز“ 
البريطانية مساء االثنين رجلين 

وثالث سيدات بارتكاب أعمال 
إرهابية مرتبطـة بالصـراع في 

سوريا.

◄ أفادت تقارير الثالثاء بأن 
الرئيس األميركي دعا رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي إلى محادثات في 
واشنطن الشهر المقبل بعد انتهاء 
مهلة للتوصل إلى اتفاق نووي مع 

إيران.

◄ ذكرت تقارير أن الزعيم كيم جونغ 
أون شاهد تدريبا على إطالق النار 

أجرته البحرية والجيش الثالثاء 
وسط عرض متجدد بإجراء محادثات 

مع كوريا الجنوبية.

◄ أعلنت الشرطة األفغانية أمس أن 
حاكما بحكومة الظل التابعة لطالبان 

و13 مسلحا قتلوا في شمال شرق 
البالد في غارة جوية نفذتها القوات 

األفغانية.

◄ أيدت المحكمة العليا فى 
بنغالدش الثالثاء حكم اإلعدام 

بحق األمين العام لحزب الجماعة 
اإلسالمية علي إحسان محمد مجاهد 

بتهمة ارتكابه جرائم حرب.

◄ أنشأ وزراء سابقون في حكومة 
الرئيس اإليراني السابق محمود 

أحمدي نجاد حزبا سياسيا محافظا 
استعدادا لالنتخابات  أسموه ”يكتا“ 

التشريعية المزمع إجراؤها في 
فبراير القادم.

باختصار

أن  يـــرون  عســـكريون  خبـــراء 

تعيـــق  واشـــنطن  تحرشـــات 

موسكو عن تقليص ترسانتها 

العسكرية النووية

◄

أخبار
«التعنـــت السياســـي أدى إلـــى اســـتبعاد كل إمكانيـــة من أجل 

الســـالم في جنوب الســـودان، والحرب تتواصل وهي على وشك 

أن تؤدي إلى االنهيار االقتصادي للبالد». 

توبي النزر
املنسق األممي للشؤون اإلنسانية في جنوب السودان

«كل ما يمس الرئاسة أو الرئيس يستهدفنا. لن نقبل التشكيك 

فـــي شـــرعية رئيســـنا، وثانيا لـــن نســـمح بإلحاق الضـــرر بمنصب 

الرئاسة مهما بلغت األمور مرحلة من التعقيد». 

أحمد داود أوغلو
زعيم حزب العدالة والتنمية التركي

«الدين اإلســـالمي جزء من النمســـا، لكن عليه أن يتالءم مع القيم 

األوروبية، فاملســـلمون واملنتمون إلى الديانات األخرى جميعهم 

يعيشون في سالم في أوروبا».

  سيباستيان كورتس
وزير اخلارجية النمساوي

فالديمير بوتين:

الصواريخ ستتغلب على 

أكثر المنظومات الدفاعية 

المضادة للصواريخ تطورا

مارين لوبان:

رابطة «أوروبا األمم 

والحريات» ستقف ضد 

الطريق المسدود ألوروبا

السباق يشتد نحو البيت األبيض قبل أشهر من االنتخابات
} واشــنطن - اشـــتدت المنافسة نحو البيت 
األبيض قبـــل أكثر من عام من بدء االنتخابات 
الرئاسية المقررة في نوفمبر العام القادم التي 
ستكون أكثر االستحقاقات غموضا منذ عقود 

الطامحين للرئاسة. بسبب ”كتيبة“ 
وبات السباق بين المرشحين من الحزبين 
التقليدييـــن الديمقراطي والجمهوري أشـــبه 
بســـاحة حرب، على الرغم مـــن أن الجميع في 
مرحلة اإلحماءات التـــي يجري فيها التنافس 
على نيل بطاقة الترشـــح باســـم كل حزب قبل 

الدخول في معمعة الحمالت االنتخابية.
وتبدو المعركة أكثر شراســـة وقوة داخل 
الحزب الجمهوري الذي سيطر قبل أشهر على 
الكونغرس بعـــد أن أعلنت مجموعة من رموز 
الحزب ترشـــحها ومعظم أفرادها يمني نفسه 
بأن يصبح الرئيس المقبـــل للواليات المتحد 
الحاكم الســـابق  وكان آخرهم بوش ”الثالث“ 
لوالية فلوريدا وشقيق الرئيس السابق جورج 

دبليو بوش وابن الرئيس جورج بوش األب.
وأظهر اســـتطالع للـــرأي أجرته ”رويترز“  
وشركة ”إيبسوس“ المتخصصة أن جيب بوش 
بدأ حملته النتزاع الترشـــيح الحزبي للرئاسة 
باهتمام فاتر من الجمهوريين المعتدلين الذين 
سيتعين عليه الفوز بدعمهم إذا ما أراد ضمان 
تســـمية حزبه له رغم أنه يتســـلح بعامل قوي 

هو معرفة الناس بعائلته.

وكان الســـيناتور عن والية تكســـاس تيد 
كـــروز المعارض بشـــدة إلدارة الرئيس باراك 
أوبامـــا وللديمقراطيين عمومـــا أول من تقدم 
بالترشـــح لخوض هذه المنافســـة في أواخر 

مارس الماضي.
وبدأ كروز البالغ من العمر 44 عاما بانتقاد 
المرشـــحين المحتمليـــن مـــن الديمقراطيين، 
حيث هاجم حينها وزيرة الخارجية الســـابقة 
هيـــالري كلينتون المرشـــح األوفـــر حظا في 
االنتخابـــات المقبلـــة، وقال إنهـــا ”مثال على 

الفساد في واشنطن“.
واستهلت السيدة األميركية األولى سابقا 
أولـــى خطـــوات رحلتهـــا للعودة إلـــى البيت 
األبيـــض بالتعهد بأن تكون ”بطلة األميركيين 

العاديين“. 
لكـــن يبدو أن رحلة كلينتون دونها عراقيل 
جمة بدأت بالسخرية من شعارها االنتخابي، 

فضال عن الجدل الذي رافق ترشحها.
وبلغ عدد المرشحين من حزب الجمهوري 
إلـــى حـــد اآلن 11 من أبرزهم ليندســـي غراهم 
وتيد كروز وراند بول المناهض األول لقانون 
المراقبـــة اإللكترونية، باإلضافـــة إلى المرأة 
الوحيدة عـــن الحزب التي ترشـــحت لخوض 
غمـــار هذه المنافســـة وهـــي كارلـــي فيورينا 
الرئيســـة الســـابقة لمجلـــس إدارة مؤسســـة 

”اتش بي“ لإللكترونيات.

وإلـــى جانـــب كلينتون ترشـــح ثالثة فقط 
من الحـــزب الديمقراطي وهم الســـيناتور عن 
فيرمونـــث برني ســـاندرز والحاكم الســـابق 

لواليـــة ميريالند مارتن أومالي والســـيناتور 
لينكولن تشـــيفي، لكن حظوظهم تبدو ضعيفة 
لتحقيق آمالهم في قيادة أقوى بلد في العالم.

املرشحون إلى االنتخابات الرئاسية األميركية



} اجلزائر -  يلفت املهتمون بالشأن اجلزائري 
إلى الـــدور احملوري الذي يلعبـــه اجليش في 
صناعـــة القرار األمني والسياســـي، باعتباره 
أحـــد املؤسســـات املهّمـــة التـــي تلعـــب دورا 
مركزيا في املشـــهد السياســـي منذ اســـتقالل 
البـــالد، رغم أّن النـــص القانوني، وخصوصا 
الدســـاتير املختلفة، تشـــير صراحـــة إلى أّن 
”الطاقـــة الدفاعيـــة لألمة ودعمهـــا وتطويرها 
تنتظم كليـــا حول اجليش الوطني الشـــعبي، 
إذ تتمثـــل املهمـــة الدائمـــة للجيـــش الوطني 
الشـــعبي في احملافظة على االستقالل الوطني 
والدفـــاع عـــن الســـيادة الوطنية“ (املـــادة 25 
من الدســـتور اجلزائري). كما تشـــير الوقائع 
واملـــواد القانونيـــة صراحـــة إلـــى مجموعة 
مهّمـــة من الوظائف التـــي تضع املهام األمنية 
والعسكرية بيد مؤسســـة الرئاسة باعتبارها 
مفتـــاح صناعـــة القرار في النظام السياســـي 

اجلزائري.
ويؤكـــد املشـــهد السياســـي فـــي اجلزائر 
وقائـــع تبدو عصية عـــن الفهم، فعلـــى الرغم 
مـــن أّن تدّخل اجليش في السياســـية ال يعتبر 
منطقيا ُمبوجب ما ُميكن تســـميته الفصل بني 
الســـلطات والفصل بني ما هـــو مدني وما هو 
عســـكري، إال أّن ما حدث هو أّن اجليش دخل 
فـــي العمق في احلركية السياســـية وبشـــكل 
ســـافر ســـواء خالل ســـنوات اإلرهاب، والتي 
تعـــرف فـــي املخيـــال اجلزائري بـ“العشـــرية 
الســـوداء“، أو خالل الفتـــرة التي عرفت فيها 
البالد حالة انســـداد سياسي واحتقان بسبب 
إلغـــاء االنتخابـــات البرملانيـــة وإعـــالن حالة 

الطوارئ بعد سنة 1991.
ويتنامـــى الدور األمني للجيـــش بفعل ما 
تعرفه اجلزائر من أحداث إقليمية، خاّصة بعد 
سقوط نظام القذافي في ليبيا وانهيار الشمال 
املالي، حيـــث نادت أصوات سياســـية عديدة 
بـــأن يكون هناك دور أكبـــر للجيش اجلزائري 

فـــي محاربة اإلرهاب وتعقب اإلرهابيني خارج 
احلدود. هـــذا التداخل احلاصـــل في وظائف 
اجليش اجلزائري، أضحى يشـــي، مؤخرا، في 
ظّل التهديدات األمنيـــة املتعاظمة في الداخل 
واخلارج بأن الدور السياسي أضحى مرهونا 
بشـــكل كلـــي باملؤسســـة العســـكرية، خاصة 
في ظّل مـــرض الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة 

واحتدام األزمة السياسية.

مؤسسة فوق القوانين

يشـــير مفهوم الدســـتورية إلـــى املنظومة 
القانونيـــة التـــي ُيركـــن إليهـــا ملعرفـــة مدى 
التنظيمـــي  الهيـــكل  وقانونيـــة  دســـتورية 
واملمارسة املشـــروعة لكيان ما. في حني تشير 
املبـــادئ فوق الدســـتورية إلى أحـــد معنيني؛ 
إّمـــا أّن املؤسســـة ال تخضع للمســـاءلة أمام 
املؤسســـات الدســـتورية، وفـــي هـــذا تغييب 
لعناصر الشـــفافية والعدالة ودولـــة القانون، 
أو أّن املؤسســـة منّزهة عن أّي رقابة دستورية 
قبليـــة أو بعديـــة العتبارهـــا تشـــمل عناصر 
الكمـــال واالنســـجام القانوني والدســـتوري، 
وكونهـــا متتلك مقومات تصحيح مســـاراتها 

وأدائها بشكل أوتوماتيكي.
 وبهـــذا املعنى فإّن املؤسســـة العســـكرية 
اجلزائرية، كمؤسســـة فوق الدســـتور، تشير 
إلى كونهـــا ال تخضع للمســـاءلة وهي معفاة 
من كل معايير احملاسبة باعتبارها تسمو وفق 
هذا االجتاه على جميع القوانني والدســـاتير. 
وهذا التوجه السلبي يكّرس التوجه العسكري 

للدولة.
النصـــوص  إلـــى  النظـــر  خـــالل  ومـــن 
القانونيـــة كالوثيقة التي تتبنى الدســـتورية 
أو املراســـيم التنفيذيـــة والرئاســـية الناظمة 
لعمـــل املؤسســـة العســـكرية فـــي اجلزائـــر، 
جندهـــا عقيـــدة عســـكرية ال تترك أدنى شـــك 
في القول بدســـتوريتها، والتي تســـتمدها من 

نصوص قانونية صريحة.
 وهو مـــا يجعـــل اجليـــش اجلزائري من 
اجليوش الدفاعيـــة التي تتبنى عقيدة قوامها 
املساهمة في صناعة االستقرار، وعدم التدخل 
في شـــؤون اآلخرين، وضمان حلحلة املشاكل 
األمنية لـــدول اجلوار ضمـــن مقاربة جماعية 

إقليمية ودولية غير تدخلية.

 ولعـــل اللغط السياســـي واإلعالمي الذي 
شـــهدته اجلزائر في تسعينات القرن املاضي، 
وســـؤال من يقتل من؟ هو ما يعيد إلى الذاكرة 
اجلماعية ذلك السؤال املؤلم حول دور مؤسسة 
اجليـــش، باعتبارها أحد أهـــم القالع األمنية 
والسياسية التي حتظى بإجماع كبير، في ظل 
عجز الكثير من الكيانات السياسية اجلزائرية 

عن حتريك دواليب املشهد السياسي.
وانطالقـــا مـــن العديـــد مـــن النصـــوص 
التشـــريعية والتأطيريـــة اجلزائريـــة، يتجلى 
التصور اجلزائري للدفـــاع الوطني، حيث أّن 
اجليش الوطني الشـــعبي هـــو اجلهاز الدائم 
للدفـــاع الوطنـــي، ويتمحـــور حولـــه تنظيـــم 
وتعزيـــز ذاك الدفـــاع، وإضافـــة إلـــى مهامه 
الدفاعية العســـكرية، أسندت إليه الحقا مهمة 
املشـــاركة في تنمية وتشـــييد البالد، وهو ما 

وّسع دائرة نشاطه.

عوامل تغذي النفوذ

ســـاهمت العديـــد من املعطيـــات في تبوؤ 
مؤسســـة اجليـــش فـــي اجلزائر أعلـــى الهرم 
باقـــي  فـــوق  باألحـــرى  هـــي  أو  الســـلطوي 
السلطات، وتضافرت عوامل عديدة في توسيع 
دائرة نشاط ونفوذ تلك املؤسسة، منها ما هو 
خارجي متعلـــق باحلالة العامة للبالد، ومنها 
ما هو نابع من داخل مؤسسة اجليش بعينها، 

ومن بني تلك العوامل نذكر:

] أوال: يبقـــى منطـــق ”األمَنَنـــة“ هـــو احملّرك 
األساسي للخطاب العسكري اجلزائري، وذلك 
العتبارات كثيرة أهمها تنامي اإلرهاب وتهديد 
املتحالفة  الراديكاليـــة  املســـلحة  اجلماعـــات 
مـــع اجلرمية املنظمة في دول الســـاحل. وهو 
مَبّرر ستستند إليه املؤسسة الرسمية لتعظيم 

نفقات املؤسسة العسكرية.
ونســـجل هنا خطر إعالن اجلزائر والية تابعة 
لـ“داعـــش“، عقب إعالن البغدادي عن ذلك عبر 

تسجيل صوتي. 
وهو ما كلف اجلزائر جهودا مضنية في تتبع 
قائـــد التنظيم الدمـــوي املســـّمى ”أبوخالد“، 
والذي مت القضاء عليه يوم 23 ديســـمبر 2014، 
وهو أميـــر املجموعة التي اغتالت الفرنســـي 

هيرفي غورديل. 
 هذا اخلطر ُيحتم مزيدا من النفوذ مستقبال 

وإعادة النظر في تقســـيم النواحي العسكرية، 
فاملعلومـــات األمنية تشـــير إلى تشـــكيل غرفة 
عمليات احترافية خاّصة ملواجهة داعش. كما 
تؤّكد تقارير مصالـــح األمن اجلزائرية ارتفاع 
نسب اجلرمية، كون أغلب الشبكات اإلجرامية 
صارت تنشـــط في اجلنـــوب اجلزائري حيث 
العمق الهام لســـاحل األزمات. وحســـب ذات 
التقاريـــر، فـــإّن 78 باملئة مـــن وحدات اجليش 
اجلزائـــري تتمركـــز في اجلنوب منذ ســـقوط 

شمال مالي بيد اجلماعات املسّلحة.

] ثانيا: بـــني منطق األمننة واالحترافية حدود 
وهمية في احلالة اجلزائرية، فاملتتبع للتقارير 
الدولية يجد أّن اجلزائر أنفقت عسكريا ربع ما 
أنفقته أفريقيا ســـنة 2013. وهي األولى أيضا 
في اســـتيراد الســـالح مبا يتجـــاوز 8.5 مليار 
يـــورو بني عامي 2011 و2012، حســـب دراســـة 
املعهـــد الدولي املتخصص في أبحاث الصراع 
والتســـلح في ســـتوكهولم، وهو مـــا يزيد من 
قوتهـــا وينعكس كذلك على نفوذها في الداخل 

اجلزائري.

] ثالثا: في اســـتقصاءات مختلفـــة وحيادية، 
، لوحظ  منها ”البارومتر العربي، طبعة 2013“ 
أّن نسبة 78 باملئة من املستجوبني في الواليات 
إصالحـــات  بتطبيـــق  يطالبـــون  اجلزائريـــة 
تدريجيـــة غيـــر راديكالية. ولعل مـــرّد ذلك هو 
ما شـــهدته دول ما ســـّمي بـ“الربيـــع العربي“ 
من تفـــكك وأزمات متالحقة، رغـــم أن اجلزائر 
تشـــهد احتجاجـــات ال تقل وطأة عّما شـــهدته 
تلك البلدان مازالـــت متواصلة هنا وهناك إلى 
اليـــوم. وهو مـــا وظفته احلكومـــة لتعزيز ثقة 
اجلزائريني باملؤسســـة العســـكرية وســـوقته 

بعناية سياسّيا وزاد من ثقل تلك املؤسسة.
وبالنظر إلى جملة هذه العوامل التي زادت 
من نفوذ العســـكر فـــي اجلزائـــر، وتأثير ذلك 
على آفاق اإلصالح السياســـي واملؤسســـاتي 
في البالد، ترى الباحثة السويســـرية إيزابيل 
ويرنفليس، أن ”املؤسســـة العســـكرية مازالت 
تعـــّد القلعة األخيـــرة حلفظ وحـــدة البالد في 
اجلزائر (حسب تسويق النظام)“، وهو ما يبّني 
أنها ســـتظّل مهيمنة على املشهد السياسي في 

املستقبل املنظور على أقّل تقدير.
خالصة القول، على الرغم من أّن مؤسســـة 
اجليش اجلزائري تســـتمد ”رمزيتها“ ودورها 
من النصوص، دســـتوريا تاريخيـــا، وتتحكم 
في عملها كعقيدة عســـكرية دفاعية باألساس، 
كما أّن مؤسســـي دولة االســـتقالل اجلزائرية 
هم عسكريون باألســـاس، ما جعل متخّصصة 
كالباحثة الفرنســـية، ميراي دوتـــاي، ترى أّن 
اجليش هـــو من خلق الدولة املســـتقلة وليس 
العكـــس، إال أّن ســـقف التحديـــات أمـــام هذه 
املؤسســـة ما يـــزال مرتفعا، في ظـــل ما يطمح 
إليه املواطن اجلزائري الذي ذاق ذرعا بالسلط 
احلاكمة احلالية بالشـــاكلة التـــي هي عليها، 
وأضحى يرغب في مؤسســـة عسكرية تساهم 
في ترسيخ الدميقراطية دون أن تخرج عن حّيز 
دورها األساسي املتعلق بحفظ األمن، وذلك من 
خـــالل بروز هياكل وآليات جديدة تســـّير عمل 
املؤسســـة العســـكرية، بشـــكل يعـــزز املفهوم 
القانونـــي ملؤسســـة اجليش كمرفـــق عمومي 
يحّصـــن الدولـــة ويرتبط باملواطـــن والتنمية، 
لكن مع ضرورة الفصل بني األمني والسياسي 
في عمل هذه املؤسســـة املطالبة دوما بتطوير 

أدائها في ظل تنامي التهديدات.

[ نفوذ واسع وتدخل في الشأن السياسي يتعارضان مع الدستور [ الجزائريون يرغبون في أن يكتفي الجيش بدوره األمني         
الجيش الجزائري مؤسسة فوق القوانين تكرس التوجه العسكري للدولة

الجيش  ـــام  أم الــتــحــديــات  ســقــف 

ــا يــطــمــح إليه  ــل م ــي ظ مــرتــفــع ف

المواطن الجزائري الذي ضاق ذرعا 

بالسلط الحاكمة الحالية

◄

ــي وظــائــف  ــتــداخــل الــحــاصــل ف ال

أن  يشي  أضحى  الجزائري،  الجيش 

الدور السياسي بات مرهونا بشكل 

كلي بالمؤسسة العسكرية

◄

ما فتئت السلطة السياســــــية في اجلزائر تسير على الهدي الذي يرسمه لها العسكريون 
منذ االســــــتقالل وإلى غاية اآلن. تدّخل ســــــافر للمؤسسة العسكرية في الشأن السياسي 
أســــــهمت فيه عوامل عّدة أبرزها تنامي التهديدات اإلقليمية وضبابية املستقبل السياسي 
في ظّل مرض الرئيس بوتفليقة، جعل منها مؤّسســــــة فوق القوانني ومبعزل عن احملاسبة، 
على خالف الدور اإليجابي في التغيير نحو الدميقراطية الذي يرومه لها الســــــواد األعظم 
من اجلزائريني، وفق دراسة للباحث بوحنية قوي، بعنوان ”اجليش اجلزائري والدستور..

أية عالقة“، صادرة عن مبادرة اإلصالح العربي.
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في 
العمق

الجزائريون يرغبون في مؤسسة عسكرية تحترم دستور البالد وال تخرج عن دورها األمني

{قايـــد صالـــح برتبـــة فريق فـــي الجيش وقائـــد أركان املؤسســـة 

العســـكرية ونائب وزير الدفاع الوطني، والرســـالة وجهها لرئيس 

حزب سياسي يملك األغلبية، فكيف تعتبر رسالة غير سياسية}.

لويزة حنون
زعيمة حزب العمال اجلزائري

{أويحي أراد أن يناور سياســـيا ويستدرج سعداني ليفقده هيمنته 

الحاليـــة، لكـــن األخير رفض املقترح، ونشـــاهد تشـــكال ملعارضة 

قوية في الساحة، لكن الجيش يريد أن يفرض بوتفليقة}.

فيصل مطاوي
كاتب صحفي جزائري

{املعارضة الجزائرية تدرك تمامـــا خطورة الوضع الراهن، وتعتبر 

أن الحـــل الوحيـــد للخروج من األزمـــة هو العودة إلى الشـــرعية عبر 

تنظيم انتخابات حرة وشفافة}.

علي بن فليس
رئيس الوزراء اجلزائري األسبق

استقطاب سياسي حاد في الجزائر يسبق مرحلة ما بعد بوتفليقة
صابر بليدي

} تسارعت التطورات السياسية بشكل مذهل 
فـــي اجلزائـــر، منذ انعقـــاد املؤمتر العاشـــر 
حلزب جبهـــة التحرير احلاكم نهاية الشـــهر 
املنصـــرم، وإذ ســـاد االنطبـــاع أليـــام بغلق 
الســـلطة لّلعبة وفرض خارطة اإلصالح التي 
تريدها، فـــإّن ردود فعل املعارضـــة وتكتلها، 
جتلـــت في انعقاد املؤمتر التأسيســـي حلزب 
”طالئـــع احلريـــات“، الـــذي يرأســـه رئيـــس 
احلكومة الســـابق واملعـــارض علي بن فليس 
وانعقد مؤخرا، والذي يشير إلى بداية تشكل 
اســـتقطاب حاد بني الطرفـــني ينبئ مبزيد من 

التطورات.
وقد جاءت دعوة أحمد أويحي، احملسوب 
على الســـلطة األخيرة، لتشكيل قطب سياسي 
مؤيد للسلطة، يتشكل من القوى التي نّشطت 
احلملـــة االنتخابية للعهـــدة الرابعة للرئيس 
بوتفليقـــة، وإعطائـــه االنطباع للـــرأي العام 
بأّن خارطة طريق اإلصالح ســـتكون بأطراف 
الســـلطة ولصاحلهـــا، لتلقـــي بظاللهـــا على 
معســـكر املعارضة الـــذي يـــدرس اخليارات 
املتاحـــة ملواجهة هذا الوضع اجلديد، وأولها 
توســـيع جبهـــة املعارضة ومتتـــني ترابطها 

لفرض رؤيتها على السلطة.
وإن حـــاول أويحـــي تقدمي الســـلطة في 
وضـــع مريح ورفع عنها حالة الترّهل وصراع 
األجنحـــة، بدفاعـــه عـــن اجلميع، املؤسســـة 
األعمـــال  ورجـــال  واملخابـــرات  العســـكرية 
وكذلك احلكومة واألحزاب املوالية لبوتفليقة 
والبرملـــان، فـــإّن عددا مـــن املتابعـــني باتوا 
زعيمـــة حزب العمال  يتطّلعـــون إلى ”طّالت“ 
لويـــزة حنون، كونها باتـــت واجهة جلناح لم 
يكشـــف عن هويته في هرم السلطة، يتناقض 
مـــع خيارات أويحـــي ويدافع عـــن بوتفليقة، 
بينما ينتقد احلكومة واحلزب احلاكم ورجال 

األعمال املقربني منهما.
وبدوره فقـــد اســـتبق النائـــب البرملاني 
عن جبهـــة العدالة والتنمية، حســـن عريبي، 

املتنامي  واالســـتقطاب  املتسارعة  التطورات 
بـــني معســـكري الســـلطة واملعارضـــة، وقّرر 
بـــدوره جّر نائـــب وزير الدفـــاع وقائد أركان 
اجليـــش إلـــى قبة البرملـــان، بتوجيه ســـؤال 
شـــفوي له حـــول مضمـــون وخلفية رســـالة 
الدعم والتأييد التي وجهها إلى رئيس جبهة 

التحرير الوطني عمار سعداني.
ونظرا لرمزيـــة هذا الســـؤال (كونه ألّول 
مرة تطلـــب مســـاءلة ضابط عســـكري داخل 
قبـــة البرملان) من غير الوارد أن يتقدم الفريق 
قايد صالح للرّد على استفســـار النائب حسن 
عريبي، ألّن تقاليد مساءلة األسالك العسكرية 
واألمنيـــة غير قائمة في البرملـــان اجلزائري، 
وســـيتم إحالة األمر في أحســـن األحوال إلى 
وزير العالقات مع البرملان طاهر خاوة. ولكن 
علـــى الرغم من ذلك فـــإّن هذه اخلطـــوة تعّد 
ســـابقة من نوعها ُتْســـقط جملة ”طابوهات“ 
ع املؤسســـة العســـكرية عن املساءلة  التي َترفُّ

السياسية والقانونية.

وقـــال النائـــب عريبـــي، موجهـــا كالمـــه 
إلـــى قايـــد صالـــح ”إّن رســـالة التهنئـــة أو 
رســـالة املبايعة التي ُأرســـلتها إلى سعداني 
وتناولتها الصحافـــة الوطنية دون أن يصدر 
تفنيـــد أو تكذيـــب مـــن طرفكم، تعتبـــر خرقا 
للدستور وتراجعا من املؤسسة العسكرية عن 
مهامهـــا، خاّصة أنها صادرة عن قائد األركان 
ونائـــب وزير الدفاع، أي صادرة من شـــخص 
مكلـــف مبهمتني األولـــى عســـكرية والثانية 
مدنيـــة باعتباره عضوا فـــي احلكومة، ولهذا 
فإن الشـــعب اجلزائري لم ولن يقبل بأن يقوم 
أي شخص مهما كان مستواه أو منصبه بزج 

املؤسسة العسكرية في متاهات األحزاب“.
وبالعودة إلى عودة أحمد أويحي املعروف 
بـ“دهائـــه السياســـي“، يـــرى مراقبـــون أّنها 
مرتبطة بإدراكه بشـــكل جيد حلجم االنسداد 
الذي وصلت إليه البـــالد وحالة الترّهل التي 
تعيشـــها الســـلطة منذ االنتخابات الرئاسية 
األخيرة، لكنه يريـــد بالدرجة األولى أن يظهر 

مبظهـــر املنقذ للســـلطة حتى يضمن لنفســـه 
موطئا في مرحلة ما بعد بوتفليقة.

وقد بـــدا طموح أويحـــي الكبير جليا من 
خـــالل التصريحات التي أطلقهـــا في أعقاب 
عودتـــه علـــى رأس حـــزب الســـلطة الثانـــي 
(التجمـــع الوطني الدميقراطـــي) الذي غادره 
مكرها في 2012، حيث أنه تعّدى سقف القائد 
العائد لقيادة حزب سياســـي، إلى سقف رجل 
ســـلطة يخفي الكثير من االســـتفهامات حول 

طموحاته.
وقد دفعـــت مســـارعة لويزة حنـــون إلى 
التأكيـــد، مؤخـــرا، على انتقاداتها الشـــديدة 
ملن تســـميهم بوزراء ”األوليغارشيا“، ونفوذ 
رئيس منتدى رؤســـاء املؤسسات االقتصادية 
علي حداد، ورسالة قايد صالح التي وصفتها 
بـ“املنزلق اخلطيـــرة واالنحراف“، واالنخراط 
اجلماعـــي لوزراء ســـالل في مركزيـــة جبهة 
التحرير الوطني، أويحي إلى انتقادها، وهو 
ما يؤشـــر علـــى أّن حالة ”االنســـجام“، التي 
أراد األخيـــر إضفاءها على أجنحة الســـلطة، 
ليســـت بذلك التالحم الذي َسّوق له في ندوته 
الصحفية، مبا أّن خطاب حنون املنتقد يعكس 

موقف جناح غير مكشوف للرأي العام.
وقـــد انتقدت حنون فـــي جتمع ألنصارها 
مبحافظة ســـوق أهـــراس، شـــرق العاصمة، 
تصريحات أويحي بالقول ”قايد صالح برتبة 
فريـــق فـــي اجليش وقائـــد أركان املؤسســـة 
العســـكرية ونائـــب وزيـــر الدفـــاع الوطني، 
والرسالة وجهها لرئيس حزب سياسي ميلك 
األغلبية، فكيف تعتبر رســـالة غير سياســـية، 

إذا سلمنا مبا جاء على لسان أويحي؟“.
وأضافت مســـتغربة ”هناك ثمانية أحزاب 
سياســـية انتقدت رســـالة قايـــد صالح لعمار 
ســـعداني، فكيـــف ألويحي أن يوّجه رســـالته 
لشـــخصي فقـــط، ولـــم ينتبه أّنه يـــزاوج بني 
وظيفتـــني فـــي آن واحد، فهـــو رئيس حلزب 
سياســـي وأمـــني عـــام لرئاســـة اجلمهورية، 
وهو أمر يتناقض مع شـــفافية ونزاهة العمل 

السياسي“. حنق الجزائريين في تصاعد مستمر في ظل ضبابية المشهد السياسي وغموض المستقبل
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أيمن عبد املجيد

} متّر مصر مبرحلة حرجة من أجل اســـتعادة 
متاسك الوضع األمني واالجتماعي والسياسي 
واالقتصـــادي، زاد من صعوبتهـــا، وفق تقرير 
اســـتراتيجي ملجموعة الشـــرق االستشـــارية، 
العمليـــات اإلرهابية ومحـــاوالت بّث الفوضى، 
مـــن قبـــل جماعـــات محســـوبة علـــى جماعة 
اإلخـــوان املســـلمني، وجماعات أخـــرى تبحث 
عن ترســـيخ حضورها، ســـعيا وراء الفوز في 
االنتخابات البرملانية املقبلة. وال ترى املجموعة 
االستشـــارية أنـــه من قبيل املصادفـــة أن تعود 
”جماعـــات فوضوية“، مثل ”البـــالك بلوك“ إلى 
النشـــاط من أجل جعل االســـتقرار أمرا صعب 

التحقيق.
وتنتقد املجموعـــة البحثية، التي تتخذ من 
واشـــنطن مّقرا لها،  أولئك الذين يدافعون عن 
جماعة اإلخوان املســـلمني في الغـــرب وأماكن 
أخـــرى، مشـــيرة إلـــى أنهـــم غير مســـتعدين 
ملناقشـــة دور اإلخوان في العمليات اإلرهابية، 
في مصـــر، أو احلديث عـــن الضحايا املدنيني 
الذين يســـقطون جـــراء الهجمات على محطات 

احلافالت واملترو أو أماكن أخرى. 
ويحتاج  الوضع في مصر اليوم إلى ثالثة 
عناصر هي: االســـتقرار واملعونات االقتصادية 
والوقـــت.  وهـــذه العناصر ضرورية ملســـاعدة 
البـــالد على جتنـــب االنزالق فـــي حالة فوضى 
محتملـــة، وفـــق ما جـــاء في تقريـــر املجموعة 
االستشـــارية، التـــي تؤّكـــد أن تعكيـــر الصفو 
املصري في هذا الوقت ســـوف يهدد أي فرصة 
من أجل حتقيق االستقرار الداخلي واإلقليمي. 
وتعتبـــر املجموعـــة االستشـــارية أن جوهـــر 
اخلالف داخـــل مصر، وأيضـــا خارجها، يدور 
حول السياســـات احملليـــة واإلقليمية للرئيس 

املصري عبدالفتاح السيسي.
ورد الرئيس املصـــريّ  على هذه احملاوالت 
بأن أظهر عالمات االســـتقالل وعدم الرغبة في 
إشـــراك بـــالده في احلمـــى الطائفيـــة احلالية 
التـــي جتتاح منطقة الشـــرق األوســـط، خاصة 
وأن الصراع ماض في مزيد االتســـاع. ويصف 
التقرير وضع عبدالفتاح السيســـي بـ“الســـيئ 
للغاية“، خاصة في ســـياق االســـتقطاب احلاد 
احلالي وتأثيراته على النظرة اخلارجية جتاه 

مصر.
ويعتبر موقفه من جماعة اإلخوان املسلمني 
واحدة من القضايا الرئيســـية في النزاع. ففي 
الوقت الذي ترى فيه بعض األطراف اخلارجية 
أنه بإمـــكان جماعة اإلخوان لعب دور في  بناء 
اجلدار الســـني ملواجهة التهديـــدات اإليرانية، 
يبدو الرئيس السيســـي أكثر حذرا بشـــأن هذه 

اخلطوة.

فـــي املقابـــل يركـــز الرئيس املصـــري على 
توجيه البالد بعيدا عن هاوية االنهيار واحلرب 
األهلية؛ فهو، إلى جانـــب الغالبية العظمى من 
املصريـــني، ال يريـــد أن يعـــّرض بـــالده ملصير 
مشـــابه  لليبيا أو ســـوريا. وفي هذا الســـياق 
تقول مجموعة الشـــرق االستشـــارية إن أولئك 
الذيـــن يحاولون إثـــارة ضجة فـــي مصر غير 
قادرين على استشـــراف النتائـــج املترتبة على 

هذا البلد اخلاص، وال على بلدانهم كذلك.
وتنتقـــد املجموعـــة اخلطة العامـــة لتعزيز 
مكانة اإلســـالميني في الشـــرق األوســـط التي 
تعكس االعتقاد بأنهم ســـوف يعـــززون املناعة 
اإلقليميـــة أمـــام التغلغل اإليرانـــي، وتعارض 
مـــا يقـــال حـــول إن ”املعتدلـــني“ اإلســـالميني 
ميثلون جدار صـــّد ضد املتطرفـــني، فاحلقيقة 
أن اإلســـالميني املتشّددين تخّرجوا من مدارس 

الفكر السياسي اإلسالمي املعتدل.
وســـيكون ال معنـــى لتحصـــني املنطقة من 
التهديـــدات اإليرانيـــة، مقابـــل تقدميهـــا إلى 
املعتدلني.  اإلسالميني املتطرفني أو ”معلميهم“ 
فاملعلمون والتالميذ على حد ســـواء ال يعرفون 
أي حدود لهلوستهم املتعصبة. وسوف يعادون 
أولئك الذين يســـاعدونهم اليـــوم بالضبط كما 
فعلـــوا عندمـــا اغتالوا أنـــور الســـادات. لذلك 
يخلص التقرير االســـتراتيجي إلـــى أن تعكير 
الصفـــو املصـــري في هـــذا املنعطـــف احلرج 
سيكون مبثابة لعب بالنار. فإذا انهارت مصر، 

سوف لن يكون هناك بلد محصن في املنطقة.

اإلخوان جزء من مجموعة

لكـــن، مصـــر ليســـت مســـتهدفة فقـــط من 
قبـــل أنصار اإلخـــوان واجلماعات اإلســـالمية 
املتشـــّددة، فهؤالء جـــزء من مجموعـــة كبيرة، 
تســـعى إلى االســـتفادة من املرحلـــة االنتقالية 
التي تعيشها مصر ومن الظرف اإلقليمي العام. 
ويرصد تقرير مجموعة الشـــرق االستشـــارية 
حتـــّركات مجموعـــة أخـــرى من رمـــوز النظام 
القدمي تعمل على اســـتغالل هـــذه الظروف من 

أجل العودة إلى املشهد السياسي بقوة. 
ويذكر التقريـــر، في هذا الســـياق، الفريق 
أحمد شـــفيق، آخر رئيـــس وزراء زمن الرئيس 
الســـابق حســـني مبـــارك، باعتبـــاره إحـــدى 
الشـــخصيات الرئيســـية التي تقـــف وراء هذه 

احملاوالت.
األمر الذي نفاه شـــفيق، مؤّكدا، في تعليقه 
علـــى ما ترّدد في بعض وســـائل اإلعالم، حول 
تآمـــره على الرئيس عبدالفتاح السيســـي، أنه 
«رجل محافظ وُملتزم وعسكري بالدرجة األولى 
وأرجو أن نحتفـــظ مبنصب رئيس اجلمهورية 
بعيـــدا عن النقاش، ألنه رجـــل ال يختلف عليه، 

ومنصب ال نختلف عليه، والسيسي رئيسي».
وكانت قد تداولت أنباء، في األيام املاضية، 
تتحـــّدث عن ”توّرط“ الفريق أحمد شـــفيق، في 
تشـــاركه  إدارة ما وصفه البعض بـ ”املؤامرة“ 
فيها مراكـــز قوى من رجال أعمـــال وإعالميني 
ومســـؤولني تســـتهدف تصّدر شـــفيق للمشهد 
السياســـي، بزعـــم أحقيتـــه في رئاســـة مصر، 

استنادا للشكوك التي حامت حول االنتخابات 
الرئاســـية التي جرت عـــام 2012، وتنافس في 
جولـــة اإلعادة فيها مع مرســـي، حيـــث قيل إن 
عملية تزوير طالت فرز األصوات لصالح مرشح 

اإلخوان.
واالتهامـــات التـــي وجهتها مراكـــز بحثية 
وصحف محلية، استنادا إلى مصادر عسكرية، 
صاحبتها مؤشـــرات إليجاد أمـــر واقع لصالح 
شـــفيق، حيث استيقظ ســـكان القاهرة في عدد 
من األحياء، ليفاجأوا بحملة ملصقات ورسمات 
غرافيتـــي على اجلدران، حتمل صورا لشـــفيق 

مبتسما، وأسفلها عبارة ”أنت الرئيس“.
وأّكد محّللون لـ“العرب“ أن احلملة ليســـت 
صدفة بـــل كانت منظمة، خاصـــة أنها ترافقت 
مع أحاديث إلعالميني شاركوا في حملة شفيق 
االنتخابيـــة في 2012، ورجـــال أعمال، جميعها 

تصب في خانة أن شفيق قد ظلم.
واســـتندت مجموعة الشـــرق االستشارية، 
في ذكرها السم أحمد شفيق، على رسالة نادرة 
من السلطات وجهتها إلى  شفيق وأنصاره مت 
نشـــرها في صحيفة ”الشروق“ املصرية. ومما 
ورد في الرســـالة: ”نحن نراقب التحركات التي 
تهدف إلى زعزعة شـــرعية الرئيـــس املنتخب، 
ونوجه هذه الرسالة إلى أولئك الذين يعتقدون 
أن تغيـــرات سياســـية كبيـــرة ســـوف حتـــدث 

ويريدون دفع شفيق إلى الواجهة“.
ورّدا على ذلك قال صديق مقرب من شـــفيق 
إن ”اجلنرال تقبل الرســـالة بشيء من الصدمة 
وعـــدم التصديق“، مضيفـــا أن ”اجلنرال أعرب 
عن أسفه الشـــخصي من أن السلطات املصرية 
تتهمه بكل هذا ، في حني أنه يعتبر نفســـه في 

نفس القارب مع الرئيس السيسي“. 
واتهم الفريق أحمد شفيق ”ضباطا رفيعي 
املســـتوى“ فـــي األجهـــزة األمنيـــة فـــي مصر 
”بتضليـــل“ الرئيس عبد الفتـــاح من أجل تبرير 

دورهم.

ادعـــى تقريـــر آخـــر، بحســـب املجموعـــة 
االستشـــارية، أن رجل أعمـــال مصري أميركي، 
عقـــد اجتماعـــا في أحـــد الفنـــادق الراقية في 
القاهرة في 25 مايو املاضي، حضره محافظون 
محليـــون ســـابقون وجنراالت جيـــش ووزراء 
حاليون. وقـــال التقرير، الـــذي تقول مجموعة 
الشـــرق االستشـــارية إنه مت تسريبه من إحدى 
وكاالت األمن، إن رجل األعمال كان مدعوما من 
مجموعة مـــن رجال األعمـــال املصريني، الذين 
يعيشـــون في بلدان أجنبيـــة. وكان الغرض من 
االجتماع مناقشة االنتخابات البرملانية وسبل 

احلصول على كتلة صلبة في البرملان املقبل.

البرلمان هو الهدف

في رّد فعـــل على هذه املزاعـــم، تقّدم أحمد 
شـــفيق باســـتقالته من حزب احلركة الوطنية، 
فـــي خطوة قال مراقبون يبدو أنها جاءت كنوع 
من التكتيـــك والرّد على االتهامات التي الحقته 

وأنصاره بالسعي ملضايقة النظام. 
وكان الفريق شفيق، الذي يقيم في أبوظبي 
منـــذ حوالي ثالثة أعوام، ويرأس حزب احلركة 
الوطنية، فاجأ أعضاء حزبه باســـتقالة وجهها 
إليهـــم، وأعلنها على حســـابه بتويتر، مســـاء 
الســـبت املاضي، مرجعا قراره إلى ”عدم القدرة 
علـــى أداء مهام عمله، فـــي تطوير احلزب وهو 

خارج البالد“.
وعقـــدت الهيئـــة العليـــا حلـــزب احلركـــة 
الوطنيـــة اجتماعا، أول أمس اإلثنني، ملناقشـــة 
اســـتقالة الفريـــق والرد عليهـــا، وصدرت عدة 
بيانـــات من أمانـــات احملافظـــات ترفض قبول 
االســـتقالة، مؤكدة أن رحيل الفريق شفيق عن 
رئاســـة احلزب تضر مبســـتقبل مرشـــحيه في 

االنتخابات النيابية املقبلة. 
وحـــول  االّتهامـــات املوّجهـــة إلى شـــفيق 
بالتآمر ضـــّد الرئيس، قال هشـــام مراد، محام 

شـــفيق لـ“العـــرب“، إن الفريـــق أكـــد أنـــه من 
الداعمني للرئيس السيسي، وما رصد من حملة 
”أنت الرئيس“ وملصقاتها، جاء نتيجة تســـلل 

عناصر مندسة بني شباب احلزب.
وبشـــأن املالحقات القضائية لشـــفيق، قال 
مـــراد: الفريق شـــفيق حصل على بـــراءات في 
جميع القضايا بأحكام غيابية، وقضية واحدة 
باقيـــة، ودفعنا فروق أســـعار األرض وأجريت 

مصاحلة.
وأسس شفيق، الذي حصل على أكثر من 10 
ماليني صوت في االنتخابات الرئاسية األولى، 
حزب احلركـــة الوطنية، الذي يضّم في صفوفه 
معظم قيادات احلزب الوطني املنحل، ويسعون 
للحصول علـــى أغلبية مقاعـــد مجلس النواب 
املقبـــل، مســـتندين على رأس املـــال والعالقات 
القبلية، ولوبي منتشر في مؤسسات كثيرة في 

الدولة املصرية.
مينـــح  املصـــري  الدســـتور  ومعـــروف أن 
صالحيات واســـعة ملجلس النـــواب املقبل، ما 
يعكس محورية دوره السياســـي، ومدى تأثيره 
علـــى مكانة رئيـــس اجلمهورية، حال تشـــكيل 
حزب منـــاوئ له كتلـــة حرجة داخـــل البرملان، 
األمر الذي يؤكد مخـــاوف البعض من حصول 
رموز نظـــام مبارك على أغلبيـــة األصوات، في 
مثـــل هذه الفترة االنتقالية التي متّر بها مصر، 
وحتاول فيها الســـلطات تصحيح املسارات من 
خـــالل ســـيادة القانون والقطع مـــع منظومات 

احملسوبية والفساد.

} لندن - أصدرت مؤسســـة ”كوليام لألبحاث“ 
دراسة حتليلية لتأثير تنظيم الدولة اإلسالمية 
في منطقة جنوب آســـيا. وكشـــفت املؤسســـة، 
التـــي تتخـــذ من لنـــدن مقـــّرا لهـــا، وتوصف 
بـ“معهد السياســـات اإلسالمي األول املناهض 
للتطرف في بريطانيـــا“، أن تنظيم داعش أدى 
إلى زعزعة االستقرار األيديولوجي في املنطقة. 

كما تعرضت الدراســـة إلى احلديث عن 
اجلماعـــات اجلهادية  أهـــم 
فـــي منطقـــة جنوب آســـيا، 

وحتليل دورهـــا احملتمل في 
اجلهـــادي  النشـــاط  توجيـــه 

العاملي.
جماعـــات  وجـــود  ومـــع 

مســـلحة تســـتمر فـــي النشـــاط 
كوكالء لتنظيمـــات جهادية ثابتة 

علـــى غرار حركة طالبـــان أو حركة 
طالبـــان باكســـتان، مـــن املتوقع أن 

يقوم تنظيم داعش بتدويل الروايات 
اجلهاديـــة فـــي منطقة جنوب آســـيا، 

ليبني أرضيـــة خصبة لهذه اجلماعات 
الســـابقة وجلبها لصفه، وبذلك ينافس تنظيم 
القاعـــدة علـــى جتنيد املقاتلـــني. ونتيجة ذلك، 
وفـــق الدراســـة، هنـــاك ســـعي لزيـــادة أعداد 
املقاتلني اإلرهابيني األجانب الذين سينضمون 
إلـــى املقاتلني احملليني حملـــاكاة تكتيكاتهم في 

ممارسة العنف والدعاية.

في استمرار  وتشـــكك مؤسســـة ”كويليام“ 
سياسة التسامح مع اجلماعات اجلهادية التي 
يتم اســـتخدمها مع وكالء مثل جماعة ”لشـــكر 
طيبة“، ليس فقط بســـبب أعمالهـــا اإلرهابية، 
ولكن بســـبب الشـــرعية على غرار دعم األفكار 
والروايات واملجموعات التي ســـوف يستغلها 
تنظيـــم داعـــش وآخـــرون فـــي وقـــت الحق 

لتحقيق مكاسبهم.
وحتّذر الدراسة من مواصلة استخدام 
الطيـــارات دون طيار واالفتقار إلى تعاون 
إقليمي ضد اجلهاديني، ألن وجود قصور 
فـــي إنشـــاء قاعـــدة متماســـكة ملكافحة 
اســـتراتيجيات املتطرفـــة فـــي املنطقة 
يســـاعد على نشر تلك األيديولوجيات 
العنيفـــة، والســـماح للفاعلـــني فـــي 
اجلهاد العاملي مثل داعش مبواصلة 
اســـتغالل املنطقـــة في الســـنوات 

املقبلة.
وقالـــت نيكيتا مالك، وهي من 
املشاركني في حترير الدراسة، إن ”تنظيم 
الدولة اإلســـالمية يهّدد األمن العاملي، وسوف 
يســـتغل الدعـــم األيديولوجي الـــذي ميكن أن 
تقدمـــه اجلماعات اجلهادية في جنوب آســـيا. 
وليـــس أمـــام  املجتمـــع الدولـــي واحلكومات 
اإلقليمية واملجتمـــع املدني إال اتخاذ إجراءات 
فورية وقوية للمكافحة أسباب هذا التهديد“،

وفي اخلتـــام، أصدرت الدراســـة جملة من 

التوصيـــات للمجتمـــع الدولـــي واحلكومـــات 
اإلقليمية واملجتمـــع املدني في املنطقة، تقضي 
بجعل مكافحة التطرف وحقوق اإلنسان قضايا 

مركزية. 
ودعـــت املؤسســـة إلـــى تعزيز مؤسســـات 
الدولـــة الشـــرعية مثـــل الســـجون واملـــدارس 
واحملاكم ملواجهة التطـــرف من خالل احلد من 
الفساد، وتعزيز سيادة القانون، وتطبيق تربية 
مدنيـــة، وضمان تعزيز وســـالمة قطاع العدالة 
على وجـــه اخلصـــوص. كما اعتبـــرت أنه من 
الضروري معاجلة األيديولوجيات السياســـية 
املتطرفـــة بعـــدم التســـامح املدنـــي، بـــدال من 
قبولها  على أنها وجهات نظر دينية مشروعة، 
والتعامل مع العنف اجلهـــادي باعتباره عمال 
إجراميا وليس فعال دينيا، وتوفير أماكن آمنة 
للناشـــطني ملواجهة األيديولوجيـــات املتطرفة، 
وتعزيز تفســـيرات بديلة ومتعـــددة للدين وفق 
ما يستجيب للمبادئ العاملية حلقوق اإلنسان.

مناورات داخلية تهدد أمن مصر والمنطقة

 عولمة الجهاد تدفع داعش نحو العمق اآلسيوي

[ عودة الفريق أحمد شفيق تخلط األوراق السياسية [ االنتخابات البرلمانية آخر ورقة لمنظومتي اإلخوان ومبارك
ترى مجموعة الشرق االستشارية، (مركز بحثي في واشنطن)، أنه مهما كانت االنتقادات 
التي ميكن توجيهها إلى السلطات املصرية، فإن املخاطر سوف تكون أكبر بكثير في حال 
حدوث أي تغييرات؛ وأي محاوالت لتعكير الصفو املصري في هذه املرحلة احلساسة هي 
محاوالت غير مسؤولة، وقصيرة النظر وضارة للغاية على جميع املستويات، ولها تداعيات 

خطيرة إقليميا ودوليا.

في 
العمق

مهما كانـــت االنتقادات الموجهة 

فـــإن  المصريـــة  الســـلطات  إلـــى 

المخاطر سوف تكون أكبر بكثير 

في حال حدوث أي تغيير في مصر

◄

الفريق أحمد شفيق يتهم ضباطا 

رفيعـــي المســـتوى فـــي األجهـــزة 

األمنية في مصر بتضليل الرئيس 

من أجل تبرير دورهم

◄

داعش سرطان الفتنة الطائفية 

وصنيعة المخابرات األجنبية

شيعة آسيا في سوريا:

حرب مقدسة وأجور زهيدة

ص ١٣

ص ١٢

محاولة زعزعة نظام السيسي نتيجتها فوضى عارمة في المنطقة

محزة العكايلة

} اســـتنتج مختصون وباحثون ”سر جاذبية 
داعش- الدعاية والتجنيد“، ضمن مؤمتر عقد 
فـــي العاصمـــة األردنية عمان، أن ســـر جذب 
تنظيـــم داعـــش للمقاتلني العـــرب واألجانب، 
يعود ملجموعة من العوامل، تســـتند بالدرجة 
األولـــى إلـــى  انتشـــار احلـــروب الطائفيـــة  
والتدخـــل اإليراني في املنطقـــة، ما أوجد في 

داعش مالذا لعدد من الشباب العربي.
وقال الباحث األردني املختص في شؤون 
اجلماعـــات اإلســـالمية، محمـــد أبورمان ”إن 
هناك ظاهـــرة مرتبطة بتنظيـــم داعش تتمثل 
بقدرتـــه على جتنيد أعداد كبيرة من الشـــباب 
العربـــي وحتى مـــن دول أوروبـــا، وهي قدرة 
عجزت عن متلكها تنظيمات إسالمية مختلفة 

ومنها تنظيم القاعدة“.
وبـــّني أبورمـــان أن التنظيم ”يتقـــن بناء 
الرســـالة اإلعالميـــة، والتعامـــل مع وســـائل 
االتصال احلديثة، فضال عن مساهمة الثورات 

املضادة للربيع العربي في منوه“.
من جهته، خلص الباحث األردني حســـن 
أبوهنية أســـباب اجنذاب الشباب إلى داعش، 
في ”فشـــل سياســـات الدولة الوطنية العربية 
وظهور  وسياســـيا،  واجتماعيـــا  اقتصاديـــا 

الهوية الطائفية في سوريا والعراق. 

واقترح أبورمـــان وأبوهنية أن يتم تقدمي 
منـــوذج في املنطقـــة العربية كبديـــل لداعش 

ميكنه جذب الشباب إليه.
مـــن جهتـــه رأى الباحث العراقـــي عثمان 
املختـــار أن وصـــول داعـــش حلالـــة التمـــدد 
وانضمام بعض أبناء منطقته الفلوجة (غربي 
العـــراق) إلى التنظيم، يأتي كردة فعل على ما 
يشـــهده العراق منذ االحتالل األميركي له عام 
2003، عـــالوة علـــى اضطهاد املكّون الســـّني. 
فيمـــا قال الباحـــث واألكادميي املصري عمرو 
حمـــزواي إن الدولة الوطنيـــة العربية ككيان 

محايد فشلت منذ احلرب العاملية الثانية.

وحذر حمـــزاوي من حـــدوث أزمة جديدة 
إلى املنطقـــة العربية ممثلـــة مبحاولة بعض 
احلكومات العربية توظيـــف اخلطاب الديني 
التنويري كإســـتراتيجية بديلـــة في مواجهة 
داعـــش وأخواتها، مؤكـــدا أن التنوير الديني 
الـــذي ميكن أن يواجه داعـــش يجب أن يخرج 

من رحم املجتمع وليس السلطة. 

باحثون: داعش يتضخم على وقع أزمات المنطقة

{إذا كان الفريق أحمد شـــفيق يريد أن يدير ثورة داخل مصر فهو 

أمـــر غير مســـموح وغير مقبول، ألنه يوجد رئيس شـــرعي واحد في 

البالد اسمه عبدالفتاح السيسي}.

يوسف احلسيني
إعالمي مصري

والقوانـــني  الدســـتور  وتغييـــر  صعبـــة  االنتقاليـــة  {املرحلـــة 

واملؤسسات ضرورة، لكن هذا الجزء األيسر من العملية والتحدي 

الحقيقي هو تغيير العقول}.

تانيا ميشكوفا
سفيرة سلوفينيا لدى مصر

{ســـيادة القانون في مصر حقيقة، يجري حاليا نســـف املحسوبية 

والوســـاطة والفساد، وأصبح هناك وضوح في الرؤية أمام الشعب 

املصري في تطور بلده وتقدمه خالل املرحلة املقبلة}.

إبراهيم محلب
رئيس مجلس الوزراء املصري

عمرو حمزاوي: 

 التنوير الديني الذي يمكن 

أن يواجه داعش يجب أن 

يخرج من رحم المجتمع
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اخيراخيراهللا خيراهللا خ
} عندما ال يدخل فريق مذهبي حلف 

األقليات، يبحث النظام السوري عن طريقة 
ملعاقبة هذا الفريق الذي يفترض به أن يكون 

حتت جناحيه وفي تصّرفه بصفته العلوّية.
هذا ما يحصل حاليا في السويداء، 

حيث يهّدد النظام الدروز بـ“داعش“، حليفه 
املوضوعي في احلرب التي يشّنها على 

شعبه. 
استفاد النظام، من دون شك، من مجزرة 
قلب لوزة في محافظة إدلب السورية، وهي 
مجزرة راح ضحيتها نحو عشرين مواطنا 
درزيا قتلتهم ”جبهة النصرة“، التي تعتبر 

حاليا قّوة أساسية في املواجهة مع النظام. 
أراد استغالل املجزرة في مكان آخر، أي 

في السويداء التي متّثل مع جبل لبنان ثقل 
الوجود الدرزي في سوريا ولبنان 

واملنطقة.
أراد النظام، الذي أّسسه حافظ األسد، 
القول للدروز أن كّل األقّليات في حمايته، 

وأن على من يرفض هذه احلماية ودفع ثمن 
احلماية حتّمل النتائج. هذا ما يفّسر، إلى 
حّد كبير، سحب النظام قواته من مناطق 

معّينة قريبة من السويداء دعما لـ“داعش“. 

أراد أن يؤّكد للدروز أّنه سيتركهم ملصيرهم، 
خصوصا بعد رفض دروز جبل العرب في 

حوران التجنيد اإلجباري، أي أّنهم رفضوا 
الدخول في احلرب التي يشّنها النظام على 

شعبه من منطلق مذهبي.
اللعبة التي ميارسها النظام السوري 
قدمية. ال يتقن غيرها على الرغم من أّنه 

عفا عنها الزمن من جهة، إضافة إلى أّنها 
صارت مكشوفة من جهة أخرى. ال يعرف 

النظام، ورّمبا ال يريد أن يعرف، من هم 
الدروز، وما أهّمية الدروز في املنطقة، وما 
أهّمية الدور الذي لعبوه في مجال نشوء 

الكيان السوري. رهانه على لعبة جتاوزتها 
األحداث، خصوصا أن التطورات على 

األرض تتسارع على نحو سريع، وذلك في 
اجتاه واحد وحيد يتمثل في سقوط النظام 
بشكل رسمي، بعد سقوطه عمليا على أرض 

الواقع وحتّوله دمية إيرانية ال أكثر.
متى استعرضنا ما فعله النظام السوري 

في لبنان منذ سبعينات القرن املاضي، 
خصوصا من خالل تعامله مع الطوائف فيه، 

جند أّن بّشار األسد ال ميتلك غير القراءة 
من الكتاب القدمي الذي تركه له والده. في 

الفصل األول من الكتاب العداء لسّنة املدن 
والتحالف مع سّنة األرياف. هذا ينطبق 

على سوريا ولبنان في آن، علما أن بّشار لم 
يدرك، أصال، معنى دخوله في مواجهة مع 

سّنة األرياف انطالقا من درعا.
في فصل آخر من الكتاب القدمي الذي 

يقرأ منه بّشار األسد، وهو فصل ال يقّل في 
أهّميته عن الفصل األّول، هناك تركيز على 
األقليات وعلى كيفية بث الرعب في جسم 
كّل أقّلية من أجل االحتماء بصاحب أكبر 

ميليشيا مذهبية في املنطقة، أي ما ُيفترض 
أّنه ”اجليش العربي السوري“، الذي يسيطر 

عليه الضباط العلويون.
هناك نظام حماية لألقّليات فرضه 

حافظ األسد الذي عمل في البداية على 
تدجني مسيحّيي لبنان عن طريق تخويفهم 
بالفلسطينيني. كان حافظ األسد في أساس 

انتشار الوجود الفلسطيني املسّلح في 
لبنان وتوسيعه. كان الهدف واضحا كّل 

الوضوح. أراد التأكيد للمسيحيني أن جيشه 
هو الوحيد القادر على حمايتهم من السالح 
الفلسطيني الذي كان يتدّفق على لبنان من 

األراضي السورّية.
قبل ذلك، في صيف العام 1973، بعث، 

عندما أغلق احلدود مع لبنان، برسالة بالغة 
األهّمية والوضوح إلى سليمان فرجنية، 

الرئيس اللبناني وقتذاك. فحوى الرسالة، 
التي فهمها سليمان اجلّد متاما، أن هناك 

رئيسا واحدا لسوريا ولبنان هو حافظ 
األسد، وأن ال مجال لتعاط من النّد للنّد بني 

رئيسي البلدين.
جاء إغالق احلدود في مايو 1973 بعد 

مواجهات بني اجليش اللبناني والفصائل 
الفلسطينية املسّلحة. ساهم في إشعال 
املواجهات تنظيم فلسطيني، موال في 
قسم منه، للنظام في سوريا (اجلبهة 

الدميقراطية). خطف هذا التنظيم، الذي 
تبّني أن بعضه حتت رعاية األجهزة 

السورية، جنديني لبنانيني… على األرض 
اللبنانية.

كان تسليح امليليشيات التابعة لألحزاب 
املسيحية في لبنان ووضعها في مواجهة 

مع املسّلحني الفلسطينيني جزءا من 
إستراتيجية النظام السوري الذي عمل في 
الوقت ذاته على تهجير مسيحيي األطراف 

إلى جبل لبنان. من يتذّكر مجزرة القاع 
قرب احلدود السورية-اللبنانية وغيرها من 

املجازر التي ارتكبها النظام السوري بدم 
بارد في السبعينات من القرن املاضي؟
سقط املسيحيون، في معظمهم، في 
الفّخ السوري. لم يدركوا خطورة حلف 

األقّليات عليهم، وهو احللف الذي يؤمن به 
اليوم ويعمل من أجله شخص مثل النائب 
املسيحي ميشال عون أراد في العام 1990 

االنتصار على حافظ األسد مستعينا بصّدام 
حسني وياسر عرفات.

في موازاة عملية إخضاع املسيحيني 
ودفعهم حّتى في اجتاه إسرائيل، كان هناك 

جهد انصبَّ على تدجني الدروز أيضا. لم 
يكن اغتيال كمال جنبالط في العام 1977 
بعيدا عن هذا اجلهد في وقت كان حافظ 
األسد يرفض، كّليا، أن يشاركه أي طرف 

لبناني وغير لبناني في اإلمساك بالورقة 
الفلسطينية. كان مطلوبا في كّل وقت 

إخضاع الدروز وتأليب املسيحيني عليهم 
وتأليبهم على املسيحيني. هل صدفة تشجيع 

عمالء النظام السوري الدروز على قتل 
مسيحيني في قرى الشوف فور انتشار نبأ 
اغتيال كمال جنبالط على يد ضابط علوي 

معروف باالسم ومجموعة تابعة له؟
كان هناك في كّل وقت، عداء ال حدود له 
لدى النظام السوري ألهل السّنة في لبنان، 

خصوصا لسّنة املدن. تشهد على ذلك بيروت 
وطرابلس وصيدا.

اغتال النظام السوري، أو الذين ميون 
عليهم، شخصيات عدة. اغتال املفتي 

حسن خالد في عهد األسد األب، واغتال 
رفيق احلريري في عهد األسد االبن. اغتال 

الرئيسني صائب سالم وتقّي الدين وآخرين 
سياسيا.

حدث على كّل ذلك على خلفية استمالة 
شيعة لبنان كي يشكلوا عنصرا وازنا 
يضمن استمرار حلف األقّليات بقيادة 

العلوي السوري.
جاءت الثورة السورية لتغّير كّل املعادلة 

اإلقليمية التي طرأ عليها تغيير جذري في 
العام 2003 مع تسليم أميركا العراق على 
صحن من فّضة إلى إيران. جاءت الثورة 

في وقت صارت إيران الالعب األساسي في 
سوريا ولبنان، خصوصا بعد ملئها الفراغ 

األمني والعسكري الناجم عن االنسحاب 
السوري من لبنان بعد حصول جرمية 
اغتيال رفيق احلريري في العام 2005.

يلعب بّشار األسد حاليا في الوقت 
الضائع. إّنه الوقت الذي يفصل بني السقوط 
العملي للنظام وسقوطه رسميا. ما ورد في 
الكتاب القدمي الذي ورثه عن والده لم يعد 
ينفع. هذا ال يعني في أي شكل التقليل من 

اخلطر الذي يهّدد دروز سوريا.
من هذا املنطلق، تبدو دعوات وليد 

جنبالط إلى التعّقل والروّية في محّلها. 
وليد جنبالط يعرف ما هو النظام السوري. 
يعرف، متاما، مدى خطورته ومدى اقتناعه 

بنظرية أّن نهايته يجب أن تعني نهاية 
سوريا أيضا، مبا في ذلك نهاية دروزها وكّل 

األقّليات فيها… إّنه بالفعل نظام خطر على 
كّل ما هو حضاري في املنطقة مثل ثقافة 

العيش املشترك. إّنه نظام خطر في حياته 
وفي مرحلة مماته ذات الطابع الذي يتّسم 

بالبطء الشديد.

* إعالمي لبناني

حلف األقليات في أساس الخطر على دروز سوريا…

النظام الذي أّسسه حافظ األسد، 
أراد القول للدروز أن كل األقليات 

في حمايته، وأن على من يرفض 
هذه الحماية ودفع ثمن الحماية 

تحمل النتائج

محور املمانعة أراد معاقبة الدروز 
بسبب مواقفهم الصادقة مع 

العروبة، فدروز سوريا انحاز 
أغلبهم إلى الثورة رفضا لالستبداد 

وللتبعية الفارسية، ودروز لبنان 
كانوا حجر الزاوية في االستقالل 

الثاني عبر وليد جنبالط

أأأحمد عدنان
} مجزرة قلب اللوز التي ارتكبت بحق 

املوحدين الدروز في سوريا، تزامنت مع 
محاولة النظام البعثي إشعال الفتنة بني 

درعا والسويداء. ولله احلمد، مت تدارك 
األمر باعتذار جبهة النصرة، الذي ال 

يعني خروجها من تصنيف اإلرهاب، عن 
مجزرة إدلب، ويقظة اجليش احلر (اجلبهة 

اجلنوبية) وأهل السويداء، حيث صدر بيان 
مشترك من قادة اجلبهة وشيوخ السويداء 
أدان أساليب النظام القمعية والتأجيجية.

لقد أراد محور املمانعة معاقبة املوحدين 
الدروز بسبب مواقفهم الصادقة مع العروبة، 

فدروز سوريا انحاز أغلبهم إلى الثورة 
رفضا لالستبداد وللتبعية الفارسية، ودروز 

لبنان كانوا حجر الزاوية في االستقالل 
الثاني عبر وليد جنبالط الذي تصدر حملة 

طرد الوصاية السورية من لبنان.
بنو معروف، أو املوحدون الدروز، 

املعروفة تاريخيا باسم ”فرسان السنة“، 
لم يغيبوا يوما عن املفاصل التاريخية 

في املنطقة، بل هم املتفاعلون مع قضايا 
محيطهم إلى درجة التصدر، فحني نذكر 

الثورة العربية الكبرى ال يغيب عن سياقاتها 
سلطان باشا األطرش، وحني نذكر القضية 

الفلسطينية ال بد أن نستحضر كمال 
جنبالط وسميح القاسم، ومن ينسى األمير 
شكيب أرسالن املفكر اإلسالمي التجديدي، 

وحني نتحدث عن القومية العربية فنحن 
نشير إلى كل موحد. وقبل كل ذلك، لعب 

الدروز دورا مؤثرا في صد الهجوم املغولي 
على العرب، وكانت مساندتهم للمماليك 

في معركة عني جالوت من أسباب النصر 
الرئيسة.

ونذكر هنا مبؤمتر الدروز األول في 
لبنان عام 2010، حيث أكد ممثلو الطائفة 
الدرزية من كل أنحاء العالم مبا في ذلك 

األراضي احملتلة، انتماء الطائفة إلى 
القومية العربية واالسالم، ودعوا إلى تعزيز 

التواصل حلماية معتقداتهم. وقال الزعيم 
الدرزي وليد جنبالط ”أردنا التأكيد على 
قوميتنا العربية ألن العروبة حمايتنا“، 

وتابع ”نحن أقلية وال نستطيع أن نعيش 
دون اإلطار العربي العام، نحن عرب ولسنا 

انعزاليني“.
بنو معروف هم أهل سلم وسالم إال 

في حال االعتداء عليهم أو في حال تلبية 
القضايا الكبرى، من مزاياهم غياب التبشير 
والطقوس، والغوص في الفلسفة، ميكننا أن 
نعّدها إحدى طرق التصوف كما يعرفها أحد 
شيوخهم ”ترك املذمومات وتبني احملمودات 

وصوال إلى جتلي رب السماوات“.
في أكتوبر 2014، صرح الزعيم اللبناني 

والرمز الدرزي وليد جنبالط مطالبا 
طائفة املوحدين بالعودة إلى أصول الدين 
اإلسالمي وأركانه اخلمسة، مشددا العزم 

على بناء جامع في املختارة وابتعاث طالب 
العلم الدروز إلى األزهر. 

موقف جنبالط ليس شاذا، فمن أراد 
التعرف على عقائد املوحدين الدروز 

بإمكانه مراجعة كتاب ”مذاهب اإلسالميني“ 
لعبدالرحمن بدوي، وكتاب ”أضواء على 
مذهب التوحيد“ لسامي مكارم، وكتاب 

”املوحدون الدروز في اإلسالم“ للشيخ مرسل 
نصر.

يعتقد املوحدون الدروز أن الله واحد 
أحد، ال إله إال هو، وال معبود سواه الواحد 

األحد الفرد الصمد املنزه عن األزواج 
والعدد، وهو احلاكم الفعلي واألزلي للكون 
وممثوله في القرآن (على العرش استوى) 

و(أحكم احلاكمني)، فهو احلاكم األحد املنزه 
عن عباده ومخلوقاته وعن وصف الواصفني 

وإدراك العاملني. وغاية مذهبهم هي رفع 
البشر إلى منازل عالية، وهي تبدأ من مرحلة 
املوحد وهي اتباع حالل احلالل، أي أفضله، 

ومبادئ التوحيد، وهي الفضائل العفية 
والعدل والطهارة، ثم منزلة حرف الصدق، 

ثم منزلة احلدود، ثم منزلة املؤانسة أو 
الناسوت، وهي سعادة السعادات وغاية 

الغايات من خلق النفوس وهي جوهر 
التوحيد.

والوصايا السبع عند املوحدين الدروز، 
هي: صدق اللسان، حفظ اإلخوان، ترك 

عبادة العدم والبهتان، البراءة من األبالسة 
والطغيان، التوحيد، الرضا والتسليم. 

وكتاب عقيدتهم األساسي (رسائل احلكمة) 
هو تفسير باطني للقرآن الكرمي.

األزهر موقفه واضح من الطائفة، أصدر 
شيخ األزهر عام 1959 فتوى صريحة ترفض 
تكفير الدروز ويؤكد انتماءهم إلى اإلسالم، 
وأعاد األزهر تأكيد موقفه عبر جلنة اإلفتاء 

عام 1983.
هذا املوقف لم يكن حكرا على األزهر، 

فقد أصدرت دار الفتوى السورية قرارا 
يعترف بالعلويني وبالدروز ضمن النسيج 

اإلسالمي، وامتدت هذه املواقف إلى 
شخصيات علمية مرموقة، سنّيا كالقاضي 
اللبناني الفقيه مصطفى الرفاعي الذي قال 

”إن الدروز (واألصح تسميتهم املوحدون) 
مسلمون عرب. لم يجانبوا الصواب ولم 
يخرجوا على حكم قطعي ثابت من الدين 

بالضرورة، بل بنوا أحكامهم على اجتهاد 
مقبول وفقه جّيد“، وقال إن ”الفوارق 

بني مذهب التوحيد - الدرزي - وبقية 
املذاهب اإلسالمية التي بنيت على وجهات 

نظر اجتهادية ال تعدو أن تكون من قبيل 
االجتهاد املباح الذي ال يكفر صاحبه“. 

وشيعيا، قال العالمة محمد حسني فضل 
الله ”العقيدة الدرزية من خالل تصوراتها 
اإلسالمية في اخلطوط العقيدية العامة ال 
تختلف عن أي أساس عقائدي للمسلمني 
جميعا مع بعض االختالفات االجتهادية“.

وأغلب القضايا اخلالفية مع الدروز 
تنحصر في منع التعدد، الطالق الواحد، 
شخص املهدي ومسألة التقمص، وكلها 

قضايا ال متس جوهر التوحيد.
يدور اجلدل السياسي حول الدروز 

بسبب وضع املوحدين في فلسطني احملتلة 
وانخراطهم في اجليش اإلسرائيلي، 

واحلقيقة أن العرب يتحملون جزءا كبيرا 
من هذه اإلشكالية بسبب تخليهم عن عرب 
1948 ومعاملتهم كخونة أو كإسرائيليني، 

وهنا يجب لفت النظر إلى أن الدروز 
املجندين إجباريا في اجليش اإلسرائيلي 
ضحايا ال جناة، وحاالت مقاومة الدروز 

للتجنيد واضحة وفي تزايد، ويحسب 
للزعيم وليد جنبالط موقفه املناهض 

للتجنيد وتدشينه ألكثر من مؤمتر يدعو 
إلنقاذ الدروز من براثن اجليش اإلسرائيلي 

مبشاركة موحدي األراضي احملتلة.
ومن داخل إسرائيل، أعلن رؤساء 

املجالس احمللية الدرزية في مؤمتر ضمهم 
خالل 2014، رفضهم القاطع لقانون ”قومية 

الدولة اليهودية“.
لقد تعرض بنو معروف حلمالت تشويه 
مغرضة، من أسبابها، سرية التعاليم التي 

فرضتها ظروف االضطهاد التالية لوفاة 
مؤسس الطائفة الفاطمي (احلاكم بأمر الله)، 
واليوم هم مستهدفون من اإلرهاب التكفيري 
الذي يريد إلغاءهم، ومستهدفون من اإلرهاب 

اإليراني الذي يريد استخدامهم لتقسيم 
املنطقة إلى دويالت أقلوية.

لقد سبقت دول كبرى اإلرهابيني إلى 
محاولة إلغاء الدروز وفشلت، كما فشل 

االستعمار ثم إسرائيل في إغواء الدروز 
بدويلة طائفية، والسبب هو متاهي بني 

معروف مع العروبة، فإن لم يكن كل عربي 
درزيا، فكل درزي عربي، لذلك ال بد من 

حتيتهم والتضامن معهم واستيعابهم، 
خصوصا في هذا الظرف الدقيق 

واحلساس.

* صحافي سعودي

بنو معروف أهل المعروف

«مـــا تشـــهده المنطقة من أحداث غريبة عـــن تاريخها وحضارتها 
يتطلـــب من الجميع التنبه والوعي وتعزيز الوحدة الوطنية لقطع 

الطريق أمام ما يحاك من مؤامرات ال تهدف إال لضرب العروبة».
علي عواض عسيري 
السفير السعودي لدى بيروت

«مصلحـــة طائفـــة الموحدين الدروز هي فـــي المصالحة مع أغلبية 
الشعب السوري، وهو خيارنا منذ أيام سلطان باشا األطرش الذي 

عقد لواء الصلح مع أهل حوران».
وليد جنبالط
الزعيم الدرزي اللبناني

«في هذا الوقت الذي تمر فيه األزمة الســـورية بمنعطفات خطيرة 
ليس المطلوب توريط دروز ســـوريا في حـــروب أكبر من طاقتهم 

وسفك دمائهم، بل المطلوب أن نسلك طريق التعقل».
رامي الريس 
مفوض اإلعالم في احلزب التقدمي اإلشتراكي اللبناني
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} ال حلول واضحة في أفق األزمة اليمنية. 
احلرب التي اتخذت منعطفا حادا مع زحف 
احلوثيني باجتاه عدن في 22 مارس 2015، 

ما أدى إلى انطالق عاصفة احلزم السعودية 
في 25 مارس 2015، مستمرة، بشكل أو بآخر، 

بصرف النظر عن املسّميات.
جلوس اليمنيني، حتت راية األمم املتحدة، 
للبحث في حل سياسي لألزمة، بدا استمرارا 

للحرب بشكل آخر، أكثر من كونه مسارا 
سياسيا ملعاجلة احلرب. فالهّوة الفاصلة 

بني الالعبني ال تزال أكبر من أن تتيح مكانا 
للسياسة. احلوثيون يريدون من جنيف كسر 
واكتساب  معادلة ”احلكومة مقابل املتمردين“ 
الشرعية السياسية كحزب من أحزاب اليمن 
املتصارعة وليس كميليشيا متمردة انقلبت 

على العملية السياسية وأجبرت الرئيس 
الشرعي على مغادرة البالد. يصر احلوثيون 

على مفاوضات بني أحزاب سياسية. من 
جهتها، حكومة عبدربه منصور هادي، حرصت 

على إيفاد وزراء إلى جنيف، لتكريس معادلة 
الشرعية مقابل االنقالبيني، وتسّلحت بالقرار 

األممي 2216 الذي انتزعته الدبلوماسية 
اخلليجية بدفع من انطالق عاصفة احلزم.

ارتباك األمم املتحدة في جنيف، 
وتصريحات مسؤوليها التي بدت متناقضة، 
كما ظهر في سقوط اإلشارة إلى القرار 2216 

من مرجعيات التفاوض في تصريح ملمثل 
األمني العام لألمم املتحدة ثم توضيح األمر 

في بيان الحق، تؤكد أن احلل السياسي بعيد 
وغامض. يضاف إلى ذلك استنفار احلوثيني 

وميليشيات علي عبدالله صالح من جهة، 
والقوات احلكومية اليمنية واملقاومة الشعبية 

من جهة ثانية، لفرض وقائع جديدة على 
األرض تسبق وتواكب أي مباحثات سياسية.

تلتقي كل هذه العناصر وغيرها لتعلن 
أن اليمن دخل في مراوحة قد تطول، وهو ما 

استدرج عددا كبيرا من الكتابات، باتت تعتبر 
اليمن مأزقا سعوديا جديا. ال شك أن غياب 
معايير ”كالسيكية“ لالنتصار والهزمية في 

اليمن تعّقد على املراقبني، احلكم على حصيلة 
عاصفة احلزم. لكن قراءة النتيجة من زاوية 

براغماتية تفيد مبا هو مختلف.
يبدأ أي مسؤول سعودي تقييمه للواقع 
اليمني بالتأكيد على أن أي نتيجة اآلن في 

هذا البلد، هي حكم أفضل من نتيجة السماح 
للحوثيني باالستمرار في التقدم العسكري في 
اليمن سيما باجتاه اجلنوب. فالرياض تنظر 

إلى األزمة اليمنية بعدسة املواجهة مع إيران. 
وبالتالي تقييم جناحها وفشلها إلى حد كبير 

مبدى ما أحلقته عاصفة احلزم من خسائر مبا 
ترى الرياض أنه مشروع إيراني في اليمن.

وفق هذا املعيار، جنحت السياسة السعودية 
في قطع يد إيران عن هذا البلد. منذ عاصفة 

احلزم ما عاد متاحا إليران الدخول إلى اليمن، 
بحرا أو جوا، خارج شروط قوات التحالف 

التي تقودها السعودية. وتعتبر الرياض أنها 
فرضت على إيران وامليليشيات التابعة لها 

االلتزام بثالثة خطوط حمر استراتيجية وهي؛ 
منع تعطيل التجارة عبر البحر األحمر، منع 

التوغل في حضرموت ومنع التوغل في جنران.

تولي الرياض أهمية للحرب في اليمن 
ومدى انعكاساتها على الداخل السعودي. 

فعاصفة احلزم تزامنت مع انتقال للسلطة في 
اململكة العربية السعودية من جيل أبناء امللك 
املؤسس عبدالعزيز آل سعود إلى أحفاده، ما 
جعل احلرب في اليمن مبثابة االختبار للجيل 
اجلديد احلاكم، بصرف النظر عن مدى واقعية 

الربط بني األمرين. ففي السياسة االنطباع 
جزء من احلقيقة ما لم يكن اجلزء األهم، 

وليس من فكاك من هذا االنطباع الذي تكّون. 
كما أن عاصفة احلزم مبا هي قرار سعودي 
باملواجهة مع النفوذ اإليراني، أعادت الثقة 

إلى السعوديني خاصة، والعرب عامة، بأن ثمة 
زمنا عربيا جديدا.

في املقابل ال تقل التحديات عن مكتسبات 
عاصفة احلزم. فبعد ثالثة أشهر من عمليات 
القصف اجلوي ال يبدو أن الغارات ستكون 
كافية لفرض تراجع احلوثيني عما احتلوه. 

وال يبدو النجاح حتى اآلن حليف اجلهد 
العسكري لقوات التحالف في إجبار احلوثيني 

على تسليم أسلحتهم أو السماح للسلطة 
الشرعية بالعودة إلى عدن، فما بالك بالعودة 

إلى صنعاء. وهنا تتداخل عوامل عدة. تصطدم 
احلرب اجلوية مبحدودية قدرتها. وهذا اختبار 

عسكري ُجّرب في أكثر من ميدان. لم تنجح 
قوات التحالف في بناء حتالف بري من دول 

حليفة السيما باكستان ومصر. كما أن القوات 
املوالية للرياض بّينت عن أداء متفاوت.

أما سياسيا فاألمور أكثر تعقيدا. 
اجلنوبيون الذين يشكلون حتى اآلن، العمود 

الفقري للقوى املوالية للشرعية في اليمن، 
وتتصدر شخصياتهم اجلسم السياسي اليمني 
احلليف للرياض، كهادي وخالد بحاح، ليسوا 

بالضرورة في وئام مع األهداف السياسية 
للرياض. فإذا كانت السعودية تفضل مينا 

موحدا، يبدو اجلنوبيون كمن عثر في عاصفة 
احلزم على فرصة بناء قوة ذاتية متكنهم من 

إعادة إحياء مشروع االنفصال عن الشمال، وإن 
لم يتم تظهير هذه املواقف في التصريحات 

السياسية. وبالتالي ال يبدو اجلنوبيون، 
حقيقة، في عجلة من أمرهم إلعادة هادي 

إلى عدن إذا كانت العودة ستصب مياها في 
طاحونة حل سياسي يبقي اليمن موحدا. 

كما لم تنجح الرياض حتى اآلن في 
استمالة شخصيات مينية شمالية، أو توجيه 

ضربة تفكك البنية القبلية والعسكرية التي 
يقوم عليها نفوذ الرئيس اليمني املخلوع علي 

عبدالله صالح، احلليف املفاجئ للحوثيني 
وعنصر قوتهم األبرز. وفي جانب آخر ال يقل 

أهمية، دخلت العمليات العسكرية لقوات 
التحالف منطقة حساسة، باستثارتها عصبية 

مينية معادية للسعودية نتيجة تداعيات 
األعمال العسكرية على أمن اليمنيني، كما على 

شروط العيش التي ازدادت سوءا.
معايير النجاح والفشل في احلالة اليمنية، 

معايير معقدة ومركبة. ما حققته السعودية 
في هذا البلد ليس قليال، والتحديات التي 

تواجهها ليست قليلة هي األخرى.

* كاتب لبناني

الدور السعودي في اليمن: تنسيب االنتصار والهزيمة

«نؤكد ضرورة العمل على اســـتعادة الدولة اليمنية، والعودة إلى 
العملية السياســـية، وفق المبادرة الخليجيـــة وآليتها التنفيذية 

ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس األمن 2216».
عبداللطيف الزياني 
األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي

«ندرك أن نتائج الحروب كارثية ومأســـاوية، وإيماننا بذلك جعلنا 
نتعاطـــى مـــع األمر بصبر عال وحس وطني، ألننـــا نعلم أن أول من 

يكتوي بنار الصراع هم أبناء الشعب المغلوبون على أمرهم».
عبدربه منصور هادي 
الرئيس اليمني 

«لقاء جنيف الـــذي ترعاه األمم المتحدة، تعتبـــره الجامعة العربية 
محطـــة هامة في إعادة التواصل بيـــن اليمنيين، وخاصة ما يتعلق 

بتنفيذ ما تم االتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني».
أحمد بن حلي
نائب األمني العام للجامعة العربية

} تواجه الدول العربية، بنسب مختلفة، 
هزات كبرى قد تنتهي ببعضها إلى التقسيم 

والفشل، ومع أن املصاب جلل، ال يزال النقاش 
بني مختلف الفرقاء أو القوى الفاعلة على 

األرض محدودا بأطر فهم قدمي لطبيعة 
الصراع، حيث االجتاه نحو مزيد من االبتعاد 

حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى انهيار كامل 
للدولة الُقْطرّية، ومبعنى أدق هناك رفاهية 

في احلوار العربي على مستوى اللقاءات، مبا 
فيها تلك التي تشرف عليها منظمات دولية 
مثل األمم املتحدة، ال يتناسب أو يقترب أو 
يبحث بجدية عن حل ملا واقع على األرض، 

حيث احلرب األهلية قد بلغت ذروتها، بل في 
بعض احلاالت حتولت إلى نار ستشعل الدول 

املجاورة في املستقبل املنظور.
تلك الرفاهية في احلوار، التي هي ميراث 

شرعي من أزمنة السلم، ال تكشف فقط عن 
ضبابية في الرؤية، وإمنا تبّني دخول العرب 

مرحلة جديدة، متأثرة باملاضي مبا في ذلك 
فترة االستعمار، ليست ذات صلة بالنهضة 

وال حتى باالستجابة إلشراف اآلخر اخلارجي 
على مسار التحول من منطلق احلفاظ على 
احلدود الدنيا من شروط ومتطلبات البقاء، 
األمر الذي عّمق اخلالف بني النظري وبني 

امليداني العملي، مع أن الذين يجتمعون حول 
طاولة احلوار هم أطراف أساسية في احلرب، 

ويتحّملون مسؤولية األوضاع الراهنة.
وإذا كان من الصعب إعطاء حكم عام حول 

األحداث اجلارية في دولنا العربية، خاصة 
تلك املوسومة بالدماء، فإن العنف لم يعد فقط 

من تلك اجلماعات اإلرهابية التي عاثت، وال 
تزال، في األرض فسادا، وترفض احلوار مع 

احلكومات، أو أن هذه األخيرة ترفض احلوار 
معها باعتبارها جماعات خارجة على القانون 
ومتمردة على النظام العام، إمنا أصبح سمة 
عامة ألولئك الذين يجتمعون من أجل إيجاد 

حلول عملية ألحداث، أقلها توقيف احلرب 
األهلية في هذه الدولة العربية أو تلك.

صحيح أن العمل العسكري هو الذي يحدد 
مصير الفعل السياسي أو عملية التفاوض، 

لكن هذا في حقيقته يعود إلى احلرب مع 
عدو خارجي، وليس بني فرقاء داخل الوطن 
اختلفوا حول تسييره، حتى لو تعّلق األمر 
بصلة ظاهرة أو خفية مع قوى خارجية لها 

امتدادها في الداخل سواء من ناحية التأثير 
الديني أو املذهبي أو العرقي، أو من ناحية 
التحكم االقتصادي (املساعدات، القروض، 

إقامة مشاريع تنموية.. إلخ).
في التجارب العربية الراهنة، والتي 

أصبحت مزعجة لكثير من دول العالم 
والهيئات الدولية وبوجه خاص األمم املتحدة 

ومجلس األمن، تطغى رفاهية احلوار على 
عملية التفاوض، واألمثلة كثيرة، لدرجة غدت 
احلالة العربية بالنسبة إلى عدد من املراقبني 

مجاال للدراسة لتحديد مسألتني، األولى؛ 
خلفيات وأسباب تفكك الدولة الوطنية من 

خالل تصارع القوى الداخلية، والثانية الرؤى 
السياسية للحكومات واجلماعات ومدى 

قدرتها على التعايش محليا ودوليا.
لنضرب هنا أمثلة عّمقتها محن الزمن 
وآمال التغيير ودكتاتورية بعض األنظمة 

وسفاهة القوى السياسية وعنف اجلماعات 
املتطرفة، لنكتشف الفروق بني حالة اخلوف 
العامة والشعور باليأس داخل املجتمعات، 

وبني تصورات السياسيني عند جلوسهم حول 
طاولة احلوار وتقدميهم خلطاب استهالكي، 

يثري املتابعة اإلعالمية الرتباطه باحلدث، 
لكنه ال يعّمر طويال، كونه غير مؤسس على 

مواقف ثابتة تبحث عن حلول عملية لألزمات، 
أو على األقل تقلل من نتائجها السلبية.
من األمثلة على رفاهية احلوار التي 

حتولت إلى مأساة، احلوار بني احلكومة 
السورية وبعض من معارضيها في جنيف، 

حيث لم يكن هناك مسعى للخروج من األزمة، 
إمنا تركز النقاش حول ”من يحكم من؟“، أي 

كيفية احملافظة على السلطة من طرف النظام، 
أو االستيالء عليها أو تسليمها للمعارضة.

ا في املأساة الليبية،  مثال آخر، نراه جلّيً
التي لم تعد أرضها الواسعة قادرة على 

استيعابها، وال السياسيني اللبييني مؤهلني 
لإلشراف عليها، وبني تدخل دول اجلوار 
وفرض أجنداتهم اخلاصة، وبني مصالح 

الدول الغربية خاصة دول حلف الناتو، طافت 
املشكلة الليبية بني دول عدة منها: اجلزائر 
واملغرب ومصر وسويسرا، ومع ذلك ال يزال 
املتخاصمون مختلفني حول من له احلق في 
احلكم، دون أن يهتموا بضياع الوطن، وأن 

قوى الشر املختلفة ستحل بديال عنهم جميعا.
وهناك املثال اليمني، الذي ميثل أحدث 

حلقة في مسلسل انهيار اجلبهات الداخلية 
في الدول العربية، وامتداد ذلك االنهيار إلى 

دول اجلوار، فقد ُكشف قبل بداية جلسة 
التفاوض في جنيف عن طريق املفاوض 

األممي، تواجد الطرفني احلكومة واملعارضة 
من أجل املشاورات، مع أن لقاءهما مهمته 

البحث عن إيجاد حل لألزمة الراهنة بدايته 

لت إليه  توقيف احلرب على خلفية ما توصَّ
القوى السياسّية قبل سيطرة احلوثيني على 

جميع مفاصل الدولة، وهذا يشي بعدم إجراء 
حوار مباشر واخلروج من رفاهية احلوار.

وإذا كان من السابق ألوانه إعطاء حكم 
على نتائج احلوار بني اليمنيني كونه ال 

يزال في بدايته، فإن التجارب السابقة داخل 
اليمن تعطينا فكرة أولية ملا سيؤول إليه 
لقاء جنيف، خاصة بعد أن حتدث بان كي 

مون األمني العام لألمم املتحدة، عن ضرورة 
حتقيق هدنة في شهر رمضان، وكأن الهدف 

هو جتزئة املشكلة اليمنية، وليس العمل على 
حّلها بشكل مباشر.

مهما يكن فإن التجارب العربية في 
التفاوض بني األطراف املتحاربة، سواء أكانت 
داخل الدول العربية أو خارجها، تكشف على 

أن وقف احلروب الداخلية (األهلية) لم يعد 
أولوية، وأن هناك رفاهية في التفاوض، وأن 

حسابات السياسيني متناقضة مع مصالح 
األوطان والدول، وأن لقاءاتنا في اخلارج 

تعمق مآسينا في الداخل.

* كاتب وصحفي جزائري

} في زيارتي األخيرة للعاصمة األميركية 
واشنطن، وأثناء جولة سياحية مقصودة 
ملبنى الكونغرس، توقف املرشد السياحي 

عند الطابق السفلي من املبنى، مشيرا إلى 
غرفة حتتفظ فيها جلنة االستخبارات مبجلس 

النواب بوثائق ”سرية للغاية“، ولذلك فتلك 
الغرفة محّصنة وممنوع االقتراب منها.

من بني هذه الوثائق، كانت عدة وريقات 
تثير مسألة دور حكومة اململكة العربية 

السعودية في تنظيم الهجمات على مركز 
التجارة العاملي، وهي جزء من التقرير 

الشهير حول 11 سبتمبر 2001، الذي أشرفت 
عليه جلنة االستخبارات في مجلس الشيوخ 
برئاسة بوب غراهام. األسبوع املاضي، أكد 
املفتش العام لوكالة االستخبارات املركزية 

األميركية، أنه ال توجد أدلة تثبت أن احلكومة 
السعودية دعمت، أو كانت تعلم عن الهجمات 
على نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001.
حان الوقت ألن تتقدم الشخصيات العامة 
في الواليات املتحدة األميركية، التي اتهمت 

احلكومة السعودية بأنها خططت ودعمت 
وساندت ومولت هجمات احلادي عشر من 

سبتمبر، باالعتذار للسعودية. املعنيون كثر، 
ولكني سأختصرهم في حالتني رئيسيتني.

احلالة األولى هو السيناتور السابق بوب 
غراهام، والذي ما برح يصرخ مدعيا وجود 

وثيقة سرية تبّني دور الدعم املالي السعودي 
في الهجمات على مركز التجارة العاملي. 

غراهام قال في عدة مناسبات إنه متأكد من 
”املشاركة املباشرة للحكومة السعودية في 

متويل أحداث 11 سبتمبر، وأن العديد من 
اخلاطفني الـ19 تلقوا دعما ماليا من احلكومة 

السعودية“. رمبا يتذكر بعضنا املؤمتر 
الصحفي الذي عقده غراهام في يناير 2002 
في مجلس الشيوخ حول هذا املوضوع مع 
ممثلني اثنني وهما اجلمهوري والتر جونز 

والدميقراطي ستيفن لينش. طلب الثالثة من 
احلكومة األميركية رفع السرية عن وثيقة 

التحقيق في تفجيرات 11 سبتمبر.
هذا ليس كل شيء، بل إن غراهام زعم 

وجود ”عالقات وثيقة“ بني عائلة بوش 
والسعوديني، مما يدفع عائلة بوش إلى 
”اخلوف على سمعتها“. رمبا لم يشاهد 

غراهام امللك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه 
الله، وهو يغادر كروفورد بعد اجتماعه مع 

الرئيس األميركي بوش وكيف كان امللك 
عبدالله مستاء من عدم اقتناع بوش بأهمية 

القضية الفلسطينية بالنسبة إلى السعوديني.
من قراءتي لتقرير التحقيق اخلاص 

بـ“سي آي إيه“ عن الشأن السعودي في 30 
صفحة من صفحاته البالغ عددها 500 صفحة، 
يشير التقرير إلى أنه ال توجد معلومات تؤكد 

دعم احلكومة السعودية لإلرهابيني املسؤولني 
عن تفجيرات 11 سبتمبر.

العبقري الثاني الذي كّرس كل حياته 
وماله وجهده حملاربة السعودية ومحاباة 

إسرائيل، هو النائب اجلمهوري في مجلس 
الشيوخ األميركي عن والية بنسلفانيا أرلن 

سبيكتر. فشل سبيكتر في ثالث محاوالت في 
2003، 2005، و2007 في مترير مشروع قانون 

حملاسبة السعودية. كما طالب مبحاسبة 
السعودية ملعاداتها الكيان الصهيوني.

مرت العالقات السعودية األميركية بعنق 
زجاجة تاريخي أكثر من مرة. احلكومة 

السعودية نفت مرارا وتكرارا وجود أي عالقة 
لها مبنفذي هجمات 11 سبتمبر، بل طالبت 
بالكشف عن الوثائق التي زعم سياسيون 

أميركيون أنها تثبت تورط شخصيات 
حكومية سعودية في متويل ودعم أو مساندة 

منفذي هذه الهجمات. اآلن وقد أكدت وثائق 
أميركية استخباراتية ُرفعت عنها السرية، 
عدم وجود عالقة بني احلكومة السعودية 

ومنفذي تفجيرات 11 سبتمبر، وهي االتهامات 
التي َتَفَننَ في ترديدها عدد من السياسيني 

األميركيني، في محاولة للزج باسم السعودية 
في هذه اجلرمية اإلرهابية، أصبح علينا لزاما 

تفكيك هذه اإلشكالية واتخاذ موقف جاد 
وصارم ضد من ادعى هذه االتهامات.

شبكة ”سي إن إن“ األميركية املعروفة 
بعدائها للعرب والسعودية، أكدت أن الوثائق 

خلت من أي دالئل على دعم السعودية 
لإلرهابيني، وأن ”فريق التحقيق في تفجيرات 
11 سبتمبر لم يجد أي دليل على أن احلكومة 
السعودية دعمت اإلرهابيني“. بل إن الوثائق 

كشفت عن قصور في أداء املخابرات األميركية 
في احلد من خطر اإلرهاب، وأنه لم تكن 

لدى األجهزة األمنية األميركية إستراتيجية 
للتعامل مع خطر التنظيمات اإلرهابية.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

رفاهية الحوار العربي في زمن الحرب

على الواليات المتحدة االعتذار

معايير النجاح والفشل في الحالة 
اليمنية، معايير معقدة ومركبة. 

ما حققته السعودية في هذا 
البلد ليس قليال، والتحديات التي 
تواجهها ليست قليلة هي األخرى

التجارب العربية في التفاوض 
تكشف أن وقف الحروب الداخلية 
لم يعد أولوية، وأن هناك رفاهية 

في التفاوض، وأن حسابات 
السياسيني متناقضة مع مصالح 

األوطان

حان الوقت ألن تتقدم الشخصيات 
العامة في الواليات املتحدة 

األميركية، التي اتهمت الحكومة 
السعودية بأنها خططت ودعمت 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر، 
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4اقتصاد قمر صناعي ســـتنتجها شركة ايرباص لشـــركة ”وان ويب“ 4900
الخاصة التي تســـعى لتوفير خدمة إنترنت فائقة السرعة من 

الفضاء ملليارات املستخدمني في أنحاء العالم.

طائرات طلبتها السعودية من طراز ايرباص سي 295 
لألغراض العســـكرية بعد يـــوم على طلبية لشـــراء 50 

طائرة ايرباص مدنية خالل معرض باريس للطيران.

مليـــارات دوالر، حجـــم االســـتثمارات التـــي حثـــت واشـــنطن 
املؤسسات واملشروعات الخيرية األميركية على تخصيصها 

ملشاريع الطاقة النظيفة ومكافحة تغير املناخ.

األزمة المالية تدفع الجزائر إلى تجاوز خطوط حمراء تهدد باالنفجار
[ الحكومة تتجه لتقليص دعم الوقود وتجميد المشاريع االجتماعية  [ إجراءات التقشف الجديدة قد توسع االحتجاجات المشتعلة

} الجزائــر – أعلنت وزارة المالية الجزائرية، 
أنه ســـتتم مراجعة النفقـــات االجتماعية التي 
كانت تتكفل بهـــا الدولة وكذلـــك نظام الدعم، 
ليقتصر فقط على الفئات التي تحتاجه فعليا، 
وذلك في إطار اجراءات يلجأ إليها النظام ألول 
مّرة مدفوعا باشـــتداد أزمته المالية وانحسار 

خيارات معالجة األزمة.
وكشف وزير المالية عبدالرحمن بن خالفة، 
أن قانون المالية التكميلي سيتضمن تفاصيل 
إجراءات التقشـــف، وأن الدولة ســـتتوقف عن 
ضـــّخ ماليين الـــدوالرات لتمويـــل الصناديق 

الخاصة بالجبهة االجتماعية.
وقد تشمل تلك اإلجراءات صندوق التأمين 
على البطالة، الذي أنشأه النظام لشراء السلم 

االجتماعي.
ونقلت صحف محلية عـــن بن خالفة قوله 
إن ”اإلنفاق من المال العام للقطاع االجتماعي 
سيتم ضبطه بكثير من النجاعة دون المساس 
بدعم المواد األساســـية“ في إشـــارة صريحة 
لتقليص الدعم والعدول عن تمويل المشـــاريع 

االجتماعية.
وأعلن الوزير أنه ســـيتم استحداث بنوك 
أعمـــال ومصـــارف خاصة لتمويل المشـــاريع 
االســـتثمارية فـــي الفتـــرة القادمـــة. وأكد أن  
الدولـــة لن تتكفـــل مجددا بتمويل المشـــاريع 
مثلمـــا كانت في الســـابق، في ظـــّل انخفاض 
إيرادات النفط التي تشـــكل نحو 98 بالمئة من 

إجمالي ايرادات الدولة.
 وأضـــاف أنـــه ســـتتم دراســـة الوضـــع 
مـــع كافـــة الشـــركاء االجتماعييـــن للخـــروج 
بالنتائـــج الالزمة، كما تحدث عن إلغاء تمويل 
االســـتثمارات عبـــر اإلنفـــاق العـــام فـــي ظل 
الظـــروف االقتصادية الصعبـــة التي تمر بها 

الجزائر.
واعتبـــر بن خالفة أن أفضـــل مرحلة مّرت 
بهـــا الجزائر كانـــت بيـــن 1999 و2004، حيث 

أمكن للدولة بفضل إيراداتها النفطية العالية، 
ضّخ اســـتثمارات هامة واستحداث عدد كبير 
من المؤسســـات، لكن الوضع الحالي يختلف 

كثيرا عن تلك الفترة.

وتعكس تصريحات وزير المالية اشـــتداد 
أزمـــة النظـــام االقتصاديـــة والماليـــة، والتي 
أجبرتـــه على ضـــرب آخر خطوطـــه الدفاعية 
بتقليـــص الدعـــم ووقـــف تمويـــل البرامـــج 
االجتماعية التي رّسخها ضمن سياسة شراء 

الوالءات وتهدئة الجبهة االجتماعية.
لكن بن خالفـــة الذي أقّر بخطـــورة األزمة 
الماليـــة لم يحـــّدد مـــا إذا كان تقليص الدعم 

سيشمل السلع الغذائية أم ال.

واعتبر أن المؤسسات الصناعية وشركات 
البنـــاء، قادرة على مواجهة الضغوط الحالية، 
وامتصاص تداعيات انخفاض أســـعار النفط 

على موازنة الدولة.
لكن خبراء اقتصاد جزائريين، اســـتبعدوا 
تمامـــا أن تنجـــح تلـــك القطاعـــات فـــي ســـّد 
الفجـــوات الماليـــة التي خلفتهـــا اضطرابات 
أســـعار النفط، ألنها قطاعات تبدو هّشة، فيما 
اعتمد االقتصـــاد الجزائري لعقود على النفط 
والغاز كمصدر أساســـي للدخل، بينما أهملت 

الحكومات المتعاقبة تنويع مصادر الدخل.
وانخفضـــت إيـــرادات الخزينـــة بنحو 43 
بالمئـــة فـــي الربع األول مـــن العـــام الجاري 
بســـبب انخفاض أســـعار النفط، ما أدى الى 

تفاقم العجز في الميزان التجاري.
وتأتي تصريحات وزيـــر المالية بعد أيام 
قليلة مـــن إعالن مصادر برلمانيـــة، أن قانون 
الماليـــة التكميلـــي لـــن يناقش فـــي البرلمان 
نظـــرا لضيـــق الوقـــت وأنـــه ســـيمّرر بأمـــر 
رئاســـي، مضيفة أن رئيس الدولـــة يملك تلك 

الصالحيـة.

وتوقـــع برابـــح زبار رئيس لجنـــة المالية 
والميزانية في البرلمان، تمرير قانون المالية 
التكميلي لســـنة 2015 بأمر رئاســـي، ما يلغي 
مناقشته على مستوى البرلمان،  بسبب ضيق 

الوقت.
وتعتبـــر تصريحات وزيـــر المالية أحدث 
تصريحات رسمية، في سياق تسريبات سابقة 
أطلقـــت على ما يبـــدو، لجّس نبض الشـــارع 

الجزائري ورّدة فعله المحتملة.
وكانت التســـريبات الســـابقة، قد أشارت 
إلى أن الحكومة تعكف على دراســـة مشـــروع 
لتقليـــص دعم الوقـــود، وأن تنفيذ اإلجراء قد 

يدخل حّيز التنفيذ بداية العام القادم.
ويقضي المشـــروع الذي تدرسه الحكومة 
بمضاعفـــة أســـعار الوقـــود حيـــن يتجـــاوز 
اســـتهالك الفرد من أصحاب الســـيارات كمّية 
معّينة في الشهر يجري تحديدها ضمن بطاقة 
الكترونية. ويعنـــي ذلك أن دعم الدولة للوقود 
سيكون فقط للكمية المحددة شهريا، وما يزيد 
عنها، يرتفع سعره بنحو الضعف عن األسعار 

المدعومة.
وكانـــت صحف محلية، قـــد أكدت في وقت 
سابق من الشـــهر الجاري نقال عن مسؤولين 
بالحكومة، أن وزارتـــي الطاقة والمالية بدأتا 

فعال في إعداد مشروع لتقليص دعم الطاقة.
عبدالعزيـــز  الرئيـــس  أن  إلـــى  وأشـــارت 
بوتفليقة أعطى أوامـــر للحكومة بالعمل على 
إيجاد حلـــول عملية قابلـــة للتطبيق من أجل 

ترشيد استهالك الطاقة.
وكانـــت الحكومة قـــد أقـــّرت صراحة بأن 
البالد مقبلة على أزمـــة مالية حاّدة، وألمحت 
فقـــط إلـــى أنها قد تضطـــّر التخـــاذ إجراءات 
تقشـــف قاســـية، في وقـــت حاول فيـــه رئيس 
الوزراء عبدالمالك ســـالل األســـبوع الماضي 

طمأنة الجزائريين.
وقـــال حينهـــا إن الحكومـــة لـــن تراجـــع 
سياســـتها االجتماعيـــة وســـتواصل العمـــل 
بمنظومـــة الدعـــم الحاليـــة للســـلع الغذائية 

األساسية والمياه والكهرباء والوقود.
ويبدو أن الهبوط الحاد في أســـعار النفط 

منـــذ يونيو 2014، خلـــط أوراق النظام، وأربك 
مشـــاريعه المالية بما فيها تلـــك المخصصة 
لشراء السلم االجتماعي، والتي أقّرها الحزب 
الحاكـــم منذ عقـــود لتثبيت حكمـــه واحتواء 

التوترات االجتماعية.
وكان النظام، قد جّمد التوظيف في القطاع 
العـــام وعّلـــق إنجـــاز العديد من المشـــاريع 
فـــي مرحلـــة أولـــى، فيما يتجـــه حاليـــا إلى 

تقليـــص الدعم والتوقف عـــن تمويل البرامج 
االجتماعية.

ويعتقد مراقبون، بناء على شواهد سابقة، 
أن المســـاس بمنظومة الدعم في الجزائر، قد 
يفجر االحتجاجات المشـــتعلة أصال، في ظل 
حالـــة غليـــان قائمة بســـبب تـــردي الخدمات 
االجتماعية والصحيـــة وارتفاع معّدالت الفقر 

والبطالة.

تفاقم األزمة المالية وتردي الوضع المعيشي، ينذران باشتعال الجبهة االجتماعية

تدرس احلكومة اجلزائرية تقليص دعم الوقود ضمن إجراءات تقشــــــف أوســــــع ســــــتطال 
ــــــاء عن موازنة الدولة التي تئن حتت وطأة  البرامج االجتماعية، في مســــــعى لتخفيف األعب
تراجع اإليرادات بســــــبب انخفاض أسعار النفط، وسط توقعات بأن تفجر تلك اإلجراءات 

االحتجاجات املشتعلة أصال.

◄ قدمت شركة كولت األميركية 
لصناعة األسلحة طلبا إلشهار 

إفالسها بسبب تأجيل مبيعاتها 
الحكومية وتراجع الطلب على 

إنتاجها. وتشتهر الشركة بإنتاج 
بنادق أم16 للجيش األميركي.

◄ أعلنت شركة شتات أويل 
النرويجية أنها ستشطب 1500 
وظيفة بحلول نهاية عام 2016، 

في ظل إجراءات خفض التكاليف، 
وقالت إنها ستنهي عقود 525 
مستشارا بحلول نهاية العام 

المقبل.

◄ ارتفع التضخم في بريطانيا 
فوق مستوى الصفر بعد أن نزل 

عنه في أبريل للمرة األولى في 55 
عاما. وقال مكتب اإلحصاءات إن 
أسعار المستهلكين ارتفعت 0.1 
بالمئة في مايو بمقارنة سنوية.

◄ فازت شركة بوينغ بطلبية 
لشراء 100 طائرة ركاب من طراز 

737 ماكس 8 من شركة ايركاب 
الهولندية لتأجير الطائرات خالل 
معرض باريس للطيران في صفقة 

قيمتها 10.7 مليار دوالر.

◄ وقعت منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم 

مع الحكومة الصينية لتعزيز 
التعاون في مجال سالمة الغذاء 
والدواء والتجارة الدوائية ونقل 
التكنولوجيا واإلنتاج في أفريقيا.

◄ قالت شركة بوينغ إن تقديم 
أي قروض حكومية إلنتاج نسخة 
مطورة من الطائرة أي 380 التي 

تنتجها ايرباص سيخالف األحكام 
التي أصدرتها منظمة التجارة 

العالمية في اآلونة األخيرة.

خطة طوارئ أوروبية لمواجهة تداعيات إفالس اليونان الوشيكباختصار
} برلني – كشـــفت صحيفـــة أملانية أمس، أن 
مجموعة منطقـــة اليورو تعكـــف على إعداد 
خّطة طارئة حتسبا حلدوث فوضى اقتصادية 
في اليونان، في حال أخفقت هذا األسبوع في 

التوصل التفاق مع اجلهات املانحة.
 وذكـــرت أن شـــركاء أثينـــا فـــي منطقـــة 
إفـــالس  مـــن  فعليـــا  يتوجســـون  اليـــورو، 
اليونان، ما اســـتدعى التفكير في وضع خطة 
الطوارئ استعدادا للتداعيات احملتملة لفشل 

املفاوضات القادمة.
وقالت صحيفة زود دويتشـــه تسايتونغ، 
إن اخلطة تشـــمل فرض قيود على رأس املال 
لوقـــف عمليات الســـحب املتوقعة من البنوك 
اليونانية وفرض رقابة على تدفق األموال من 
اليونـــان ملنع فرار الرســـاميل منه، على غرار 
القيود التي فرضت فـــي قبرص خالل األزمة 
املالية التي عصفت باجلزيرة في 2013 والتي 

رفعت بالكامل في مارس املاضي.
وأوضحـــت، أنـــه إذا ظلـــت املفاوضـــات 

الراميـــة إلنقاذ اليونان من كارثة التخلف عن 
الســـداد تراوح مكانها، فإن اخلطة األوروبية 
تقضـــي بـــأن يصـــار ”اعتبارا من األســـبوع 
املقبل“ إلى إغالق املصارف اليونانية لبضعة 
أيـــام وحتضيرها لفـــرض تلك القيـــود على 

التحويالت املالية.
ويأتـــي الكشـــف عن تلـــك اخلّطـــة بينما 
يســـتعد وزراء مالية منطقة اليورو غدا لعقد 
اجتماع لتقييم املفاوضات املستمرة منذ فترة 
بـــني اليونان واجلهـــات املانحـــة املؤلفة من 
املفوضية األوروبية والبنك املركزي األوروبي 

وصندوق النقد الدولي.

ويـــرى محللـــون أن التوتـــر القائـــم بني 
اليونان وشـــركائها األوروبيون، يطرح بقّوة 
إمكانيـــة إخفاق منطقة اليـــورو في التوصل 
التفـــاق مـــع أثينا حـــول ضـــرورة إجرائها 
حزمة اإلصالحات املطلوبة أوروبيا كشـــرط 
حلصولهـــا على حزمة اإلنقـــاذ املقدرة بنحو 

8.1 مليار يورو.
وأضافوا، أن احلكومـــة اليونانية تترّدد 
فـــي تطبيق تلـــك اإلصالحات والتي تشـــمل 
تنفيذ سياسة تقشـــف، خشية أن تثير موجة 
احتجاجـــات عنيفـــة، خاصـــة أن مناهضـــة 
تلك السياســـة هي من أوصل حزب ســـيريزا 

اليساري، إلى السلطة.
ورفض رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس 
تســـيبراس أمس ما أسماها محاولة ”إلذالل“ 
حكومته وقـــال إن إصرار املقرضني الدوليني 
على مزيـــد مـــن التخفيضـــات وراءه دوافع 

سياسية.
وأضاف أنه يريد اتفاقا ينهي احلديث عن 
خـــروج اليونان من منطقة اليـــورو لكنه قال 
إن حكومتـــه انتخبت إلنهاء التقشـــف ليؤكد 

مجددا على موقفـــه منذ انهيار 
احملادثـــات مـــع الدائنـــني يوم 

األحد.
 وحّذر من استمرار دوران 
املفاوضـــات في حلقة مفرغة. 
وقال ”من الضروري أن نضع 
حدا لذلـــك وأال نضطر إلبرام 
اتفـــاق يعـــود بنا بعد ســـتة 

أشهر إلى نقطة الصفر“.
حكومتـــه  أن  وأضـــاف، 
تســـعى التفـــاق طويـــل األجل 

وقابل للتطبيق ينتشـــل البـــالد من أزمتها 
االقتصادية، مشـــيرا إلـــى أن املفاوضات مع 
املقرضني بشـــأن إعادة هيكلة الديون وصلت 

إلى طريق مسدود.
وقال، إن العقبة الرئيســـية أمام التوصل 
التفـــاق هي اخلالفات بني بـــالده ومقرضيها 
في االحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي 

حول إعادة هيكلة ديون اليونان.
االحزاب  مســـؤولي  تســـيبراس  وأطلـــع 
السياســـية الرئيســـية اليونانية على نتائج 
املفاوضـــات التي جرت بني اثينـــا ودائنيها 
والتـــي توقفت األســـبوع املاضي دون احراز 
نتيجة رغم خطـــورة الوضع املالي الذي عّزز 

املخاوف من حصول حركة تهافت كبيرة على 
سحب ودائع مصرفية.

واعتبـــر رئيس البنك املركـــزي األوروبي 
ماريـــو دراغي أن “ الكرة باتـــت بالتأكيد في 
ملعـــب احلكومة اليونانية“، لكن مســـؤولني 
أوروبيـــني لم يخفـــوا قلقهم مـــن احتمال أن 
يؤدي التوتر بني أثينا ودائنيها إلى خروجها 

من منطقة اليورو.
ورأى وزير اخلارجية األســـباني خوسي 
مانويـــل مرغالـــو أن ”هنـــاك خطـــرا حقيقيا 
بخـــروج اليونان مـــن منطقة اليـــورو، فيما 
حـــّذر رئيـــس وزراء النمســـا فيرنـــر فاميان 
نظراءه األوروبيني من عواقب خّطة ”التقشف 

القاسية“ التي يريدون فرضها على أثينا.
وكان طرفـــا املفاوضات قد 
متســـكا أول أمس مبواقفهما 
بعد فشـــل جولـــة املفاوضات 
األخيرة، فيمـــا تواجه أثينا 
منها  ماليـــة  اســـتحقاقات 
الدولة  موظفـــي  دفع أجور 
املتقاعديـــن  ومعاشـــات 
مليار  حوالي 1.6  وتســـديد 
يـــورو مســـتحقة لصنـــدوق 
بحلـــول نهاية  الدولي  النقـــد 

الشهر اجلاري.
وشـــّنت احلكومة اليونانيـــة هجوما 
عنيفـــا علـــى دائنيهـــا ووصفـــت مطالبهـــم 
باالنتهازية السياســـية، بعد خمس ســـنوات 

من تخريب االقتصاد اليوناني.
وحّملت الشـــركاء األوروبيني مســـؤولية 
فشـــل املفاوضات. وقالـــت إن مطالبهم كانت 
غير عقالنيـــة، وأنها لن تقبـــل بتدابير تزيد 
ضريبة القيمة املضافة على الســـلع الغذائية 

األساسية أو خفض املعاشات التقاعدية.
لكن املفوضية األوروبية، أكّدت أن أنظمة 
التقاعـــد فـــي اليونان تعـــّد األكثـــر كلفة في 
أوروبـــا وأن إصالحها يدخـــل ضمن مطالب 

الدائنني.

مليار يورو قيمة دين 
مستحق لصندوق النقد 

الدولي يتوجب على 
اليونان تسديده بحلول 

نهاية الشهر الحالي

1.6

أليكسيس تسيبراس:  
شروط املقرضني الدوليني 

محاولة إلذالل اليونان 
ووراءها دوافع سياسية

فيرنر فايمان:
عواقب خطيرة لخّطة 

التقشف القاسية التي 
يريدون فرضها على أثينا

عبدالرحمن بن خالفة: 
الدولة لن تتكفل مجددا 
بتمويل املشاريع مثلما 

كانت في السابق

عبدالمالك سالل:
أقّر بصعوبة الوضع 

االقتصادي بسبب تراجع 
إيرادات الجزائر النفطية

برابح زبار:
قانون املالية التكميلي 

سيمرر بأمر رئاسي إللغاء 
مناقشته في البرملان

إصالح أنظمة التقاعد في اليونان ضمن مطالب الدائنين
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«العرب}: رفضنا طلب الشركة المصرية الكويتية إنشاء مطار سالمان لـ
[ الحكومة تعمل حاليا لتحويل 25 مذكرة تفاهم لعقود حقيقية  [ المؤتمر االقتصادي جلب فعال استثمارات بقيمة 14.1 مليار دوالر

 حممد محاد

} قال أشـــرف ساملان وزير االستثمار املصري 
لـ“العـــرب“ أن احلكومة رفضت طلب الشـــركة 
املصرية الكويتية إنشـــاء مطار لتسوية النزاع 

في أزمة أرض العياط غرب القاهرة.
ووصف االقتراح الذي تقدمت به الشـــركة 
بأنه ”خروج عن األعراف التي يتم التعامل بها 
مع مســـتثمريني عقاريني“، وأن الشركة وافقت 

على تقدمي اقتراحات جديدة.
وترجع مشكلة الشـــركة إلى قيامها بشراء 
26 ألف فدان مبنطقة العياط مبحافظة اجليزة 
قبل نحو 15عاما، بغرض إقامة مشروع زراعي 
عليهـــا، وبعد اســـتصالح نحـــو 10 آالف فدان 
وزراعـــة 3 آالف فدان منها، أخطرتها احلكومة 
املصريـــة بعدم القدرة على مدهـــا باملاء الالزم 
للزراعة. ثم غيرت الشـــركة نشاطها من زراعي 
إلى عقاري وطالبتها احلكومة املصرية بسداد 
نحو 6 مليارات دوالر نظير تغيير النشاط، لكن 
الشـــركة هددت برفع دعـــوى حتكيم دولي ضد 

مصر حلسم املشكلة.
وأوضح الوزير أن احلكومة أرسلت للشركة 
خطابا أكدت فيه استعدادها الكامل للتفاوض 
وحـــل مشـــكلتها، في إطـــار وضـــع مقترحات 
وحلول عقالنية للتفاوض عليها، مشـــيرا إلى 
أنـــه مت منـــح الشـــركة أقصى تســـهيالت يتم 
تقدميها ملشـــروع عقـــاري، وهو ما لم يســـبق 
تقدميه ألي مســـتثمر من أكبر جهة سيادية في 

مصر.
وتوقع أن ترســـل الشركة مقترحات جديدة 
خالل األيام املقبلة تتضمن حلوال تعزز من حل 
مشكلة الشـــركة في مصر، موضحا أن إجمالي 
مذكـــرات التفاهم التـــي مت حتويلها إلى عقود 
اســـتثمار حقيقية، بعد مؤمتر شـــرم الشـــيخ 

االقتصادى بلغت 14.1 مليار دوالر.
وأضـــاف أن تلـــك العقود شـــملت قطاعات 
اإلسكان والعقارات والسياحة، بينها مشاريع 

ملستثمرين مصريني وسعوديني.
ونظمت مصر خالل شـــهر مارس املاضي، 

مؤمترا اقتصاديا عامليا مبنتجع شرم الشيخ، 
بهـــدف انقاذ االقتصـــاد من عثرته وتســـويق 

فرص االستثمار في مصر عامليا.
ورصد تقرير للمجموعـــة املالية هيرميس 
حـــول املؤمتر أن حجـــم العقـــود واالتفاقيات 
ومذكرات التفاهم، التي شـــهدها مؤمتر ”مصر 
املســـتقبل لدعـــم وتنمية االقتصـــاد املصري“ 

بلغت نحو 185 مليار دوالر.
احلكومـــة  أن  ســـاملان  الوزيـــر  وأوضـــح 
تستهدف خالل الفترة املقبلة حتويل 25 مذكرة 
تفاهـــم إلى عقود اســـتثمار حقيقيـــة، بعد أن 
دخلت املذكـــرات مرحلة التفـــاوض، الفتا إلى 
أن نســـبة حتويل مذكرات التفاهـــم إلى عقود 

استثمار وصلت إلى نحو 50 باملئة.
وكانـــت احلكومة املصرية قامت بدراســـة 
أكثر من 120 مشـــروعا في إطار االســـتعدادات 
للمؤمتـــر االقتصـــادي، 52 باملئـــة منهـــا فـــي 
قطاعات النقل والدعم اللوجيســـتي واإلسكان 
واملرافـــق ومت إعـــداد قائمة نهائيـــة تضم 60 

مشروعًا.
وأكد أن احلكومة أصبحت مؤهلة للجلوس 
على مائدة املفاوضات مع املســـتثمرين العرب 
واألجانب، لالســـتثمار في الســـوق املصرية، 
خاصة أن بيئة االســـتثمار باتت مهيأة بشكل 
كبير أمام املستثمرين، مضيفا أن احللول التى 
عرضتها احلكومة في مجال الطاقة باملشـــاركة 
مع القطـــاع اخلاص عززت مـــن ثقة هؤالء في 
االســـتثمار مبصر، فضًال عن التشريعات التي 

حتمي املستثمرين.
وأضاف أن احلكومة وقعت نحو 13 مذكرة 
تفاهم في مجال النفط والطاقة بقيمة إجمالية 

بلغت أكثر من 50 مليار دوالر.  وأوضح ساملان 
أن بقاء البورصة املصرية ضمن مؤشر مورغن 
ســـتانلي لألســـواق الناشـــئة جاء بعد تهيئة 
احلكومة املصرية ملناخ االستثمار بسوق املال 

وهو الدور الرئيسي للحكومة.
وفقد املؤشر الرئيســـي للبورصة املصرية 
إي.جي.أكـــس 30 الـــذي يقيس أداء أنشـــط 30 
شـــركة مدرجة في البورصة نحـــو 4 باملئة من 

قيمته خالل الستة أشهر املاضية.
وأضاف وزير االستثمار أن احلكومة قامت 
بدراســـة التشـــريعات املتعلقـــة بســـوق املال، 
وجـــاء على إثرها إلغـــاء الضرائب على أرباح 
البورصة، كما أنها تعتزم طرح بعض الشركات 

احلكومية في البورصة لزيادة رؤوس أموالها. 
وأكـــد ســـاملان أمـــس لـ“العـــرب“ أن احلكومة 
تدرس زيادة رؤوس أموال الشـــركات القابضة 
التابعة للحكومة املصرية من خالل البورصة.

وأشـــار إلـــى أن احلكومة تدعـــم البورصة 
ســـوق  بأهميـــة  لقناعتهـــا  معنـــوي،  بشـــكل 
املـــال كأداة متويـــل، كما أنهـــا تعكس الوضع 
االقتصادي في البالد.  وقال إن زيارة الرئيس 
املصـــري عبدالفتاح السيســـي األخيـــرة إلى 
أملانيـــا، كانت إيجابيـــة بدرجة كبيـــرة، ليس 
لالتفاقيات التي مت توقيعها فقط، بل أيضا ألن 

السياسة واالقتصاد وجهان لعملة واحدة.
وشـــدد على أن تأييد املستشـــارة األملانية 

أنغيال ميركل اســـتكمال مساندتها السياسية 
ملصر، واالســـتجابة لدعوة الرئيس السيســـي 
بزيـــارة مصر قريبـــا، يفتح آفاقا جيـــدة أمام 
املســـتثمرين من أملانيا وغيرهـــا، ويعزز الثقة 

في االقتصاد املصري.

تسوية بني الوليد بن طالل ومجلة فوربس        

إضرابات تونس 
ترتفع 100 باملئة 

برنامج عاملي لتطوير التعليم والسياحة املغربية
} الريــاض – توصـــل املليارديـــر الســـعودي 
األمير الوليد بن طالل إلى تســـوية في دعوى 
تشـــهير أقامهـــا ضـــد مجلـــة فوربس بشـــأن 
تقريرهـــا عن حجم ثروته والتي قال إنها أكثر 

مبليارات الدوالرات من تقديرات املجلة.
وقـــال مكتـــب األمير فـــي بيان أمـــس، إن 
الدعـــوى املقامـــة بحـــق فوربـــس وإثنني من 
الكتاب متت تسويتها ”بناء على شروط اتفق 

عليها الطرفان“.
وأقـــام الوليد، الذي متلك شـــركته اململكة 
القابضة أســـهما في شركات غربية كبرى مثل 
تويتر وســـيتي غروب ويـــورو ديزني وفندق 
سافوي في لندن، دعوى قذف بحق فوربس في 

لندن عام 2013.
وجاء ذلـــك بعد أن قـــدرت فوربس صافي 
ثروتـــه بعشـــرين مليـــار دوالر فـــي قائمتهـــا 
ألكبـــر أثرياء العالـــم. وقال الوليـــد إن املجلة 
قدرت اململكة القابضة بأقـــل من قيمتها بعدم 
اســـتخدام الســـعر الســـوقي ألســـهم الشركة 

املدرجة في البورصة الســـعودية. وأكد الوليد 
أنـــه بســـبب فتـــح الســـوق الســـعودية أمام 
االســـتثمار األجنبي املباشـــر هذا األســـبوع، 
أصبحـــت فوربـــس اآلن مطمئنـــة الســـتخدام 
الســـعر الســـوقي للمملكة القابضة في تقييم 
مكونـــات الثروة. ولـــم يتطرق إلـــى تفاصيل 
أخرى سواء بالنســـبة له أو لألطراف األخرى 

ولم يكشف عن الشروط املالية للتسوية.
ويقدر موقع فوربس على اإلنترنت صافي 
ثروة الوليـــد حاليا عند 22.6 مليار دوالر، مما 
يضعـــــه فـــي املركـــز 34 ضمن قـائمـــة أثرياء 

العالم.

} تونس - كشـــفت بيانات حكومية في تونس 
أمس عن تزايد االضرابات بنســـبة 100 باملئة 
فـــي القطـــاع العـــام مـــا يعكـــس الصعوبات 
تعتـــرض  التـــي  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 

الدميقراطية الناشئة.
االجتماعيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأوضـــح 
عمـــار الينباعي في مؤمتر صحفي أن نســـبة 
االضرابات في القطاع العـــام تضاعفت خالل 
األشـــهر اخلمســـة األولى من العـــام اجلاري 
مبقارنـــة ســـنوية، وأن ذلـــك أدى إلـــى ضياع 
مـــا يعـــادل 270 ألف يـــوم عمل. وفـــي مقابل 
ذلك انخفضت نســـبة االضرابـــات في القطاع 

اخلاص بنسبة 33 باملئة.
وجاء قطاع اخلدمات في صدارة القطاعات 
التي شـــهدت اضرابـــات تليه قطاعـــات النقل 

والفالحة واملناجم. 
وأوضح الوزير أن أغلب االضرابات جاءت 
للمطالبـــة بصـــرف األجور وحتســـني ظروف 

العمل.
وتعيش تونس التي تواجه أزمة اقتصادية 
خانقة بعد أن أمنت انتقاال سياسيا دميقراطيا 
منـــذ 2011، علـــى وقع احتجاجـــات اجتماعية 
واضرابات عمالية مطالبة بالوظائف والتنمية 
تتصاعد وتيرتها من حني إلى آخر في مناطق 
متفرقة باجلنوب الفقير على وجه اخلصوص 

حيث تقترب نسبة البطالة من 50 باملئة.

أعلنت احلكومـــة املغربية أمس،  } الربــاط – 
أنهـــا وّقعـــت اتفاقيـــة مـــع منظمـــة التعاون 
االقتصـــادي والتنمية لتطوير قطـــاع التعليم 

والسياحة وتشغيل الشباب.
وقال رئيس احلكومة املغربية عبداإلله بن 
كيـــران، خالل التوقيع على االتفاقية، إن بالده 
حترص علـــى تعزيز  الشـــراكة مـــع املنظمة، 
معتبرا أن ”االتفاقية ستســـهل التحاق املغرب 

بركب الدول الصاعدة“.
وأشـــاد األمـــني العـــام ملنظمـــة التعـــاون 
االقتصادي والتنمية، أنخيـــل غوريا، بالتزام 
املغـــرب فـــي إجنـــاز اإلصالحـــات، معربا عن 
اســـتعداد املنظمة علـــى مواكبة جهود املغرب 
اإلصالحيـــة، حتى يتمكن من بلـــورة وإجناز 

إصالحاته بشكل أكثر فعالية.
ومـــن املقرر إجنـــاز االتفاقيـــة في غضون 
ســـنتني، وتشـــمل وضع نظـــام لتقييـــم أداء 
برنامج اإلصالحات املغربية، ودراســـة تقوية 
املؤسســـات احمللية، بهدف النهوض بالتنمية 

أداء  وتقييـــم  واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة 
منظومة التعليم، وإجناز دراسة حول تشغيل 
الشباب، وأخرى حول تنمية القدرة التنافسية 

للشركات السياحية املغربية.
ويعد املغـــرب ثالث دولة توقـــع على هذه 
االتفاقية في العالم، بعد البيرو وكازاخستان.

االقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة  وتضـــم 
والتنميـــة 34 دولة من البلـــدان املتقدمة، وقد 
تأسست في عام 1948 لتشكل منتدى لتشجيع 
حتســـني السياســـات، وتنفيذهـــا عـــن طريق 
ســـن قوانني غير ملزمة، قد تؤدي أحيانا إلى 

معاهدات ملزمة.

ملراسلة احملرر
business@alarab.co.uk

◄  قال وزير الصناعة والتجارة 
المصري منير فخري عبدالنور 

أمس، إن مصر وقعت مع الصين 
باألحرف األولى على اتفاق 

إطاري بشأن 15 مشروعا تبلغ 
قيمتها نحو 10 مليارات دوالر.

◄ بدأت قطر تنفيذ قرار 
يحظر تشغيل العمال باألماكن 

المكشوفة في وقت الظهيرة، 
خالل فصل الصيف بين الساعة 
الحادية عشرة والنصف وحتى 

الساعة الثالثة عصرا، للفترة 
من 15 يونيو حتى نهاية 

أغسطس.

◄ بلغ إجمالي المساعدات 
الخارجية التي حصل عليها 

األردن منذ بداية العام الحالي 
نحو 995 مليون دوالر، موزعة 

بين منح وقروض ميسرة، 
بحسب وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي.

◄ تراجع معدل البطالة في 
تونس في الربع األول من 

العام الحالي بنحو 0.2 بالمئة، 
بمقارنة سنوية ليستقر عند 

15 بالمئة، وهو تراجع طفيف 
يعكس عجز الحكومة عن 

معالجة تلك المعضلة.

◄ قالت شركة ”زجاج“ 
اإلماراتية إنها تخطط لدخول 

أسواق جديدة في شرق وجنوب 
أفريقيا وتركيا والهند وغيرها 
من البلدان اآلسيوية، لتضاف 

إلى أسواقها الحالية في 
الخليج والشرق األوسط.

◄ توقع وزير التموين المصري 
خالد حنفي انخفاض واردات 

مصر من القمح بنحو 1.8 
مليون طّن العام الحالي لتبلغ 
4.6 مليون طّن، بعد أن تسلمت 
نحو 5.3 ماليين طن من القمح 

المحلي.

باختصار

أكــــــد وزير االســــــتثمار املصري لـ“العرب“ أن القاهرة متكنت مــــــن حتويل نصف مذكرات 
التفاهم التي مت توقيعها في قمة شرم الشيخ إلى عقود استثمار، وأنها تعمل لتحويل 25 

مذكرة تفاهم لعقود حقيقية.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.258.69
0.34%

سوق قطر
6.493.78

0.01%

سوق مسقط
11.873.55

0.25%

سوق السعودية
9.544.51

0.18%

سوق البحرين
1.364.91

0.02%

سوق دبي 
4.079.05

0.94%

سوق أبوظبي
4.545.11

0.09%
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} أنقــرة  – يقـــف حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
اإلســـالمي في تركيا حائرا بعد أن تأكد لقادته 
رفـــض جميع أحـــزاب املعارضـــة الدخول في 
ائتالف معه من أجل تشـــكيل حكومة انتقالية 
تتفـــادى معهـــا البـــالد الدخـــول فـــي مرحلة 

االنتخابات املبكرة.
وعلى ما يبـــدو فإن رئيس الوزراء ورئيس 
احلـــزب أحمـــد داود أوغلـــو مـــازال يأمل في 
التوصـــل إلـــى توافق مـــا. لكن الذهـــاب إلى 
االنتخابات يروق للرئيس رجب طيب أردوغان.
فقـــد حـــذر أردوغـــان أول أمـــس مـــن أن 
السيناريو املرجح ســـيكون ”إجراء انتخابات 
مرة أخرى في حال فشلت األحزاب في التوصل 
إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتالفية“، لكنه قال 
أيضـــا أنه رمبا يطلب مـــن احلزب احلائز على 
ثاني أعلى نســـبة من األصوات (حزب الشعب 

اجلمهوري)، تشكيل االئتالف احلكومي.
ولفـــت الرئيس التركي إلى أن فشـــل هذين 
التكليفني فقط سيســـتدعي انتخابات جديدة، 
مفضال استخدام مصطلح ”إعادة االنتخابات“ 

على مصطلح ”انتخابات مبكرة“.
وأضاف أنه سيســـتدعي األســـبوع املقبل 
رؤساء األحزاب األربعة الفائزة في االنتخابات 

البرملانية للتشاور.
ويجد أردوغان، الذي يعيش أسوأ مراحله 
في الســـلطة منذ الوصـــول إليها ألول مرة عام 
2002 على رأس حزب العدالة والتنمية، نفســـه 
مكبـــل اليديـــن، إذ انتقل القـــرار املصيري في 

البالد ألول مرة إلى أيدي معارضيه.
وأفضت االنتخابات التشريعية التي جرت 
في السابع من يونيو إلى خسارة حزب العدالة 
والتنميـــة للغالبية املطلقة التـــي حافظ عليها 
طوال 13 عاما. وتراجعه من نســـبة 49.9 باملئة 

في العام 2011 إلى 40.8 باملئة.

ورغم فـــوز احلزب في االنتخابـــات إال أنه 
كانت بطعم اخلســـارة بالنســـبة إلى أردوغان 
الـــذي كان يأمـــل احلصول علـــى غالبية كافية 
متكنـــه من إجـــراء تعديالت دســـتورية جتعل 

النظام رئاسيا.
ويقول محللون إنه ميكن للعدالة والتنمية 
التحالـــف مع حزب احلركـــة القومية الذي حل 
ثالثا، أو تشكيل ائتالف كبير محتمل مع حزب 

الشعب اجلمهوري.
في رد على دعوة أردوغان لرؤساء األحزاب 
األربعة كال على حدة قبل تكليف حزب بتشكيل 
احلكومة اجلديدة، أعلن دولت بهشـــلي رئيس 
حـــزب احلركـــة القومية ثانـــي أكبـــر أحزاب 
املعارضة في تركيا أنه لن يلتقي أردوغان ألنه 

ليس من مهامه تشكيل احلكومة.
وقال بهشـــلي ”إن مهمة تشـــكيل احلكومة 
تقع علـــى عاتق زعيم حزب سياســـي، ومن ثم 
نلتقـــي ونتباحث مع الشـــخص املنوط به هذه 

املهمة.“
وأضاف ”تنحصـــر مهمة الرئيس أردوغان 
فقـــط فـــي املوافقـــة علـــى احلكومة فـــي حال 
تشـــكيلها. ولهذا فنحـــن لن نلتقـــي أردوغان، 
ولن أخطـــو خطوة أمام القصر الرئاســـي في 
أنقـــرة، وباملثـــل فال ميكن له أيًضـــا أن يخطو 
أمام بابنـــا، أي ال لقـــاءات وال مباحثات تدور 

بيننا وبينه.“
ورمبـــا تكون هـــذه التصريحـــات صادمة 
للرئيس الذي قالت مصادر إنه كان ميني نفسه 
بالتحالـــف مع حـــزب احلركـــة القومية، أقرب 
األحزاب إلى أيديولوجيا الرئيس القومية إلى 

جانب طبيعة حزبه اإلسالمي.
وأضافت املصادر لصحيفة ”زمان“ التركية 
املعارضـــة أن أردوغـــان وضع حينمـــا التقى 
أوغلو في القصر األبيض خطة تقوم على ثالث 

مراحل قبل الدخول في انتخابات مبكرة.
ومبوجب اخلطة ســـيتم أوال ”خفض حالة 
الضغـــط املســـيطرة علـــى البالد، عـــن طريق 
استخدام لهجة تصاحلية ومعتدلة ُتقّدم أجواء 
استقرار تركيا على أّي شيء آخر. كما سُتعطى 
صورة مفادها أن العدالة والتنمية اســـتوعب 

الـــدرس الالزم مـــن االنتخابات وأجـــرى نقًدا 
ا مع نفسه . ذاتّيً

وفي املرحلة الثانية، ســـيتم تشكيل صورة 
ذهنيـــة خادعة لدى الرأي العام تفيد بأنه متت 
جتربـــة جميع الطرق لكـــي ال تبقى تركيا دون 
حكومـــة، وأنـــه مت اللجوء إلى كل الســـبل مع 
جميـــع األحزاب لالتفاق حول تشـــكيل حكومة 
ائتالفّيـــة إال أنه لم يتم االقتراب لالئتالف بأي 

شكل من األشكال.
واملرحلة الثالثة واألخيرة، في هذه اخلارطة 
هي اســـتعادة أصوات األكراد احملافظني التي 
ذهبـــت حلزب الشـــعوب الدميقراطـــي الكردي 
بزعامـــة صالح الدين دمـــرداش، والتي جعلته 
يجتاز احلد األدنى للعتبة االنتخابّية (10 باملئة 

مـــن األصوات) ويضمـــن 80 مقعدا في البرملان 
بعدما كان ميثل احلزب بنواب مستقلني فقط.

وبالنســـبة للرئيـــس التركي، فـــإن إجراء 
انتخابـــات مبكرة أفضل بكثير من التوافق مع 
أحزاب معارضـــة حتمـــل أيديولوجيا معادية 
حلزب العدالة والتنمية، إذ أن االقتراع اجلديد 
ســـيمنحه فرصة أخرى قد متكنه هذه املرة من 

حتقيق األغلبية التي كان يرجوها في السابق.
وقال مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية 
للصحيفة التركية املعارضة ”َمن يعرف السيد 
أردوغـــان يعلم جيًدا أنه لن يســـتطيع العيش 

حتت وصاية أبًدا.“
وأضاف املســـؤول، الذي لم تشر الصحيفة 
إلـــى هويتـــه أن ”النتيجـــة احلاصلـــة بعـــد 
انتخابـــات الســـابع من يونيـــو تعني وصاية 
علـــى كل من أردوغان وحزب العدالة والتنمية. 
مبعنى أنه ما دامت التحركات واخليوط في يد 
املعارضة وأغلبية البرملان ليســـت معهم فهذا 
يعني أن أردوغان حتـــت وصاية. وأردوغان ال 
ميكـــن أن يعيش أبًدا حتت ظل شـــخص آخر، 

وسيرغب في تعويض ذلك على الفور.“

} إســالم أباد – لم يكن يخطر على بال أحد قبل 
عامني في سوريا أن يقطع مسلمون شيعة آالف 
األميال من باكســـتان لكي ينضموا إلى القتال 
في صفوف حلفاء الرئيس بشار األسد والدفاع 

عن املقدسات الشيعية.
وإن كان هـــذا الســـبب ظاهريـــا، فقـــد بات 
واضحا أن شـــبكات احلشـــد والتمويـــل التي 
تتزعمها إيران توسعت وتخطت حدود املنطقة 

التقليدية لتصل إلى ما وراء إيران.
وباكســـتان ليســـت الدولة الوحيـــدة التي 
خرج منها الشـــيعة للقتال في ســـوريا، بل قال 
مقاتلـــو املعارضة في الســـابق إنهم اصطدموا 
مبقاتلني شـــيعة جاؤوا من الهند لدعم الرئيس 
األســـد. كما ذهبت إيران إلى أفغانســـتان التي 
تعد أحد أهم املصادر لتصدير املقاتلني الشيعة 

أيضا إلى سوريا.
وجلـــأت إيران إلى احلشـــد الطائفي بعدما 
تكبد األسد خســـائر كبيرة مؤخرا، حيث خسر 
مدينتي إدلب وجســـر الشـــغور لصالح فصائل 
املعارضـــة وبعدهمـــا ســـقطت مدينـــة تدمـــر 

التاريخية في أيدي تنظيم داعش املتشدد.
وفي تســـجيالت مصورة مـــن هاتف جوال 
األســـبوع املاضي، ظهر مقاتلون باكســـتانيون 
شيعة، ينتمون إلى لواء ”الزينبيون“، يحاربون 
إلى جانب النظام السوري في حلب، ويقومون 

باحتالل بيوت املدنيني وسرقتها.
وتصور تلك التســـجيالت احليـــاة اليومية 
ملقاتلـــي اللـــواء، وهم يلعبـــون كـــرة الطائرة 
ويرقصـــون علـــى أنغـــام املوســـيقى احملليـــة 
الباكســـتانية، كمـــا تظهـــر قيامهـــم بتدريبات 
عســـكرية وإطالقهم لقذائـــف املدفعية، يقولون 
إنهـــم يســـتهدفون بهـــا املعارضـــة وداعـــش، 
ويتحدثـــون مع بعضهـــم باللغة الباشـــتونية 
-لغة يتحدث بها ســـكان غرب باكســـتان- كما 
يتحدثـــون أحيانـــًا باللغة األورديـــة وهي لغة 

رسمية في باكستان.

ويقـــول عناصر اللواء في التســـجيل إنهم 
يقاتلـــون إلى جانـــب قوات النظـــام، ويطلقون 

شعارات مؤيدة للرئيس األسد.
ولدى سؤال أحد أفراد اللواء في التسجيل: 
ملـــاذا جئتم إلى ســـوريا؟ فتأتـــي اإلجابة ”لقد 
جئنـــا إلى ســـوريا من أجل حرب مقدســـة ولو 
متنا ألف مرة سنواصل القتال وسننتصر على 

املعارضني وداعش والنصر لنا“.
ويظهر التسجيل قيام عناصر اللواء بسرقة 
محتويات أحد املنازل ووضعها في الســـيارة، 
فيســـأل أحد أفراد املجموعة حينها ”هل جئتم 
لسرقة الناس أم للدفاع عن فاطمة الزهراء“؟

ويرتبط لواء الزينبيـــون باحلرس الثوري 
اإليراني ويضم مقاتلني باكســـتانيني شـــيعة، 
فيمـــا يضـــم ”لـــواء الفاطميني“ املرتبـــط كذلك 
باحلرس الثـــوري اإليراني مقاتلني أفغان، وقد 
ُقتل قائد لواء الفاطميني ”علي رضا توســـلي“ 

في درعا الشهر اجلاري.
وكانت الصحافة اإليرانيـــة قد اعترفت في 
أبريل املاضي مبقتل نحو 200 مقاتل باكستاني 
وأفغاني، خالل مشـــاركتهم في القتال بسوريا 

إلى جانب قوات النظام.
وقـــال فيليـــب ســـميث، الباحث فـــي مجلة 
فورين بوليســـي األميركية إنـــه ”منذ عام 2013 

أشـــارت تقاريـــر متفرقة إلى وجـــود متطوعني 
من شـــيعة باكســـتان، ولم يتـــم تأكيدها إال في 
خريف عام 2014، بعد جنازة ثالثة باكستانيني 
شيعة في إيران. وفي العراق عقدت أول جنازة 

لشيعي من باكستان في يونيو 2014.“
وقال ســـميث إن قـــادة إيران العســـكريني 
ينظرون إلى األفغان والباكســـتانيني الشـــيعة 
علـــى أنهم مجـــرد وقود للمدافع، وقد أرســـلوا 
هؤالء إلى ســـاحة املعركـــة، ودفعوا لهم أجورا 
بسيطة. ويشـــكل الشيعة ما بني 15 و20 باملائة 
من مجموع سكان باكســـتان البالغ عددهم 190 
مليونا، ويقطن معظمهم في شـــمال غرب البالد 

وفي مدنها الرئيسية.
ويتركز الشـــيعة في املناطق الباكســـتانية 
الشـــمالية املالصقة للصني مثل جلجت وهنزا 
وبلتســـتان واســـكردو وغازارو وشيغر والتي 
تقطنها أغلبية شـــيعية ”اثنا عشـــرية“ وتندلع 
فيهـــا بني حني وآخر أعمال عنف مســـلحة بني 
الشيعة والســـنة، ويخطط الشيعة إلنشاء كيان 

لهم في هذه املنطقة.
كمـــا ينتشـــرون أيضـــا في منطقـــة جترال 
التي تقطنها اإلســـماعيلية األغاخانية، وتقول 
احلكومة الباكستانية أن هناك مخططا مدعوما 
من قبـــل دول غربية ومن ”إســـرائيل“ إلنشـــاء 

وطـــن مســـتقل لالغاخانية في منطقـــة جترال.
وإلى جانب ذلك، تنتشـــر التجمعات الســـكنية 
الشـــيعية فـــي منطقـــة ومدينـــة جنـــك بإقليم 
البنجاب ويقطنها شـــيعة وتندلع فيها أحداث 
عنف طائفي بني الشـــيعة والســـنة بشكل شبه 

دائم.
وكذلـــك منطقة اتك بإقليـــم البنجاب وفيها 
حضـــور ملحوظ للشـــيعة االثني عشـــرية وفي 

املنطقة تقاطع طرق رئيسي باسم اخلميني.
وخالل األعوام القليلة املاضية اشتدت حدة 
التوتر بني املتطرفني الســـنة والسكان الشيعة 
فـــي باكســـتان، بعـــد أن قتـــل عدد مـــن زعماء 
الطائفة الشيعية، وعقب قيام جماعات أصولية 
مـــن املواطنني الشـــيعة باعتـــداءات على أفراد 

اجلماعات األصولية السنية.
وتتهم تنظيمات سنية الشيعة في باكستان 
بالتعـــاون مـــع إيـــران، التـــي تدعمهـــم باملال 

واألسلحة حسب أقوالهم.
وكانـــت أجهـــزة أمنية باكســـتانية اتهمت 
دبلوماســـي  اغتيـــال  وراء  بالوقـــوف  إيـــران 
ســـعودي في باكستان في عام 2011، في أعقاب 
إلقـــاء القبض على الضالع الرئيســـي في هذه 
العملية وهو باكســـتاني شـــيعي يدعى ساباه 

محمد.
ويقول مراقبون إنه كما في العراق وسوريا 
واليمن ولبنان يحاول اإليرانيون كسب موطئ 
قـــدم في باكســـتان من خـــالل دعـــم تنظيمات 

شيعية موالية لها.
وكان للحرس الثـــوري اإليراني باع طويل 
في محاوالت التوغل في باكستان وأفغانستان 
وحتـــى الهند التـــي قالت تقارير إنها تســـاهم 
بأعداد كبيرة من املقاتلني في سوريا وأن إيران 
كانـــت تقـــف وراء املظاهرات احلاشـــدة التي 
نظمها الشـــيعة فـــي الهند للتنديد بتوســـعات 
تنظيم داعش املتطرف في شـــمال العراق العام 
املاضي واقترابه حينها من مدينة سامراء التي 

تضم مرقد اإلمامني العسكريني.
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ال تبدو االيام القادمة االفضل بالنسبة حلزب العدالة والتنمية الذي باتت املعارضة التركية 
تتلقفه ميينا ويســــــارا، في حني يبحث رئيســــــه عن حكومة ائتالفية ويريد زعيمه التاريخي 

رجب طيب اردوغان الذهاب سريعا الى سيناريو االنتخابات التشريعية املبكرة.

التعامل مع حزب الشعوب الديمقراطي سيكون مختلفا في االنتخابات المبكرة

ال مانع من حرق الساحة بنيران طائفية أتت من بعيد

[  أردوغان يرغب في انتخابات مبكرة وأوغلو يأمل في حكومة ائتالفية [ إعادة استقطاب األكراد يعيد اإلسالميين إلى األغلبية

[ إن كانت التنظيمات الشيعية المتطرفة في المنطقة غير كافية فالحل دائما عند طهران

يجد أردوغان نفســـه مكبل اليدين، 

إذ انتقـــل القرار المصيري في البالد 

ألول مرة إلى أيدي معارضيه

◄

{الزينبيـــون} يحاربـــون إلـــى جانـــب 

النظام السوري في حلب، ويقومون 

باحتالل بيوت المدنيين وسرقتها

◄

فيليب سميث: 

قادة إيران ينظرون إلى األفغان 

والباكستانيين الشيعة على 

أنهم وقود للمدافع

دولت بهشلي: 

لن نلتقي أردوغان، ولن 

أخطو خطوة أمام القصر 

الرئاسي في أنقرة

{عملية ضرب عضب (ضربة السيف) التي تشنها قواتنا املسلحة 

في إقليم وزيرســـتان الشمالية شمال غرب البالد دخلت مرحلتها 

األخيرة}.

خواجة آصف
وزير الدفاع الباكستاني

{التقاريـــر الـــواردة من املفاوضـــات الجارية بني إيـــران ومجموعة 

١+٥ تدل ولألســـف على أن الدول الكبرى تسرع وتيرة التنازالت 

التي تقدمها في ظل تعنت طهران}.

 بنيامني نتنياهو
 رئيس الوزراء االسرائيلي

{مـــن غير املقبـــول أن يكون الرئيس رجب طيـــب أردوغان طرفا 

سياســـيا رئيســـيا أثنـــاء املحادثـــات الخاصة بتشـــكيل حكومة 

ائتالفية، ويجب أن يلتزم بالدستور}.

كمال كيلجدار أوغلو
رئيس حزب الشعب اجلمهوري

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ وجهت المعارضة اإليرانية في 
المنفى ألول مرة خطابها إلى الدول 
الغربية التي طالبتها بعدم السماح 

لطهران بامتالك قنبلة نووية بأي 
ثمن.

وتشعر المعارضة بخطورة 
التقارب بين نظام ولي الفقيه في 

إيران والواليات المتحدة على خلفية 
االتفاق النووي النهائي المقرر 

توقيعه نهاية الشهر الجاري.
وحذرت المعارضة اإليرانية 

في المنفى الدول الغربية، من عقد 
أي اتفاق مع إيران ال يضع ”حدا 
لتصنيع القنبلة“ من قبل النظام.
ويجري مفاوضون إيرانيون 
مع مفاوضين من مجموعة 1+5 

(بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، 
روسيا، والواليات المتحدة) 

محادثات في فيينا للتوصل إلى 
اتفاق يضمن الطبيعة السلمية 

للبرنامج النووي اإليراني مقابل رفع 
العقوبات القاسية المفروضة على 

الجمهورية اإلسالمية.
وقالت رئيسة المجلس الوطني 

للمقاومة اإليرانية مريم رجوي ”أحذر 
الدول الغربية في أن أي اتفاق ال 

يضع حدا لتصنيع القنبلة من قبل 
النظام، مرفوض من قبل الشعب 

اإليراني والمقاومة اإليرانية“.
وأضافت رجوي «يجب تنفيذ 

قرارات مجلس األمن الدولي 
بشكل كامل. يجب وقف تخصيب 
اليورانيوم، ويجب تفتيش جميع 
المواقع النووية العسكرية منها 

وغير العسكرية».
وطلبت من «مسؤولي الـ5+1» أن 

«يوقفوا ابداء رضاهم».
وقالت «أنتم مخطئون إذا كنتم 

تظنون أن ليس هناك حال. بينما 
هنالك حل واضح لمشروع الماللي 

النووي وهو تغيير النظام على 
أيدي الشعب اإليراني والمقاومة 

اإليرانية».

باختصار



إدريس الكنبوري

} أجمع مفكرون وباحثـــون مغاربة وأجانب 
علـــى ضـــرورة التصدي إلى ظاهـــرة اإلرهاب 
باســـم الديـــن اإلســـالمي من خالل الدراســـة 
اإلســـالمية،  للعقيـــدة  الدقيقـــة  العلميـــة 
وتخليصها من الشوائب، ومحاربة التأويالت 
الفاســـدة، وإعـــادة صياغـــة مشـــروع فكـــري 
وتربوي كفيل بالحد مـــن آفة التطرف الديني 
فـــي المغرب والعالم اإلســـالمي، وبلورة رؤية 
للحوار بين الحضارات والثقافات لوقف زحف 

المتشددين من أي ديانة كانوا.
جـــاء ذلك في نـــدوة فكرية شـــهدتها كلية 
علـــوم التربية بالعاصمـــة المغربيـــة الرباط 
يوم 11 يونيـــو الجاري، تحت عنوان ”التربية 
العقديـــة ودورها فـــي الحماية مـــن التطرف 
الدينـــي“، نظمت بشـــراكة بين فريـــق البحث 
”الشـــباب والتحوالت المجتمعيـــة والتربية“ 
بكليـــة علـــوم التربية، و“مركز حـــوار العقائد 
والرســـاالت“، حضرهـــا عـــدد مـــن المفكرين 
والباحثيـــن المتخصصين فـــي قضايا الدين 
والعقيـــدة والجماعـــات اإلســـالمية، ورئيس 
المجلـــس العلمي المحلـــي بالرباط، ومندوب 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
الشـــيخ  االفتتاحيـــة  الجلســـة  تـــرأس 
الدكتور محمـــد أمين الســـماعيلي، أحد أبرز 
المتخصصيـــن فـــي الدراســـات العقديـــة في 
الجامعـــة المغربيـــة، والـــذي أكد فـــي كلمته 
االفتتاحية أهمية الدراسات العقدية في الحد 
من غلو التشـــدد والتكفير، والعودة إلى منابع 
الوحـــي الصافية بعيدا عن انحرافات التأويل 

المتشدد لنصوص العقيدة.
وقـــد عرفـــت الجلســـة الصباحيـــة التـــي 
ترأســـها الباحـــث أبـــو بكـــر الرفيـــق، تقديم 
مجموعـــة من العـــروض، اســـتهلت بمداخلة 
للباحث إدريس الرتيمي عن ”إشكالية التأويل 
وأثره فـــي الغلو والتطـــرف الديني“، أوضح 

مـــن خاللهـــا األســـباب الكامنـــة وراء ظهور 
االنحرافـــات العقديـــة وعلى رأســـها التأويل 
وعـــدم مراعاة مرامي النصـــوص ومقاصدها. 
وقـــال الرتيمي إن قضية التأويل شـــهدت عدة 
تحوالت في المفهوم في التاريخ اإلسالمي، إذ 
بدأ التأويـــل في القرون األولى باعتباره نوعا 
من التدقيق في مرامي النصوص الدينية وفق 
قواعد علمية صارمة، ثم أصبح يعني الدخول 
إلى كنه النصوص الدينية لمعرفة مضامينها 
التـــي قد تكـــون مبثوثة فيها، إلـــى أن أصبح 
فـــي القـــرون المتأخـــرة يعني إضفـــاء الفهم 
البشـــري على النصوص الدينيـــة وتحريفها 
عن سياقاتها والتالعب بها بين مختلف الفرق 

والطوائف الدينية.
المداخلة الثانية كانـــت للباحث األميركي 
بول هيـــك تحـــت عنـــوان ”التطـــرف الديني 
والفكـــرة اإلنســـانية: حالة تناقـــض“، تطرق 
فيهـــا إلـــى الفجـــوة الحاصلـــة بيـــن الهوية 
والفطرة، حيث اعتبر أن الهويات من طبيعتها 
التناقض والتقاتل دفاعا عن تفّردها وتميزها 
عـــن الهويـــات األخرى، وهـــو ما يـــؤدي إلى 
الحـــروب الحضاريـــة والدينيـــة. ودعـــا هيك 
إلى العـــودة إلى مفهوم الفطـــرة اإلبراهيمية 
التـــي تعـــد بمثابـــة المدخل لدراســـة األديان 
عبر الحضارات وأســـاس التخلص من الغلو 
والتطـــرف، ألنها تتضمن ما هو مشـــترك بين 

مختلف الديانات الكبرى في العالم.
وجاءت المداخلـــة الثالثة للباحث إدريس 
الكنبوري تحت عنوان ”مفهوم التوحيد وأثره 
السياســـي في فكر جماعات التشدد الديني“، 
التـــي تعرض فيهـــا إلى قضيـــة التوحيد في 
تاريخ اإلســـالم وما شـــهدته من مراوحة بين 
الدين والسياســـة، منذ ظهـــور المعتزلة التي 
حملت اســـم ”أهل التوحيد والعـــدل“، مرورا 
بحركة محمد بن عبدالوهاب في القرن التاسع 
عشـــر، ثم حركة اإلصـــالح الديني فـــي بداية 
القرن العشرين مع محمد عبده وغيره، قبل أن 
تتحول قضية التوحيد إلى مصدر للتشدد مع 
الجماعات المتطرفة التي رفعت شعار ”توحيد 
الحاكمية“، وما ترتـــب عنه من مفاهيم أخرى 
كالوالء والبـــراء والجهـــاد والتكفير. وتوقف 
الكنبـــوري عند بعض الحـــركات والجماعات 
المتشـــددة المســـلحة التـــي تلحـــق عبـــارة 
التوحيد بأســـمائها، والتي تدعـــي أن هدفها 

هو ”تحقيـــق التوحيد في األرض“، معتبرا أن 
مفهوم التوحيد خرج من ركن العبادة إلى ركن 

القتال.
بينمـــا كانـــت المداخلة الرابعـــة للباحث 
عبدالســـالم بنـــزروع تحـــت عنـــوان ”نظرية 
المعرفة في القرآن بين العقيدة والتشـــريع“، 
وقـــد أثار فيها الباحث مشـــروعية التســـاؤل 
عن وجـــود نظرية المعرفـــة ومراحل ظهورها 
وتطورها، لينتقل إلى بيان الفروق بين الفطرة 
والغريـــزة اإلنســـانية، في ســـياق البحث عن 
مصدر األفكار، والدعوة إلى العودة  للحنيفية 
فـــي جوهرها المتمثل فـــي الميول عن الباطل 

إلى الحق.
أما الفترة المسائية فعرفت تقديم عروض، 
قدم أولها الباحث سامر الجعبري الذي تحدث 
عن ”التطـــرف الدينـــي: األســـس والتجليات 
والنتائـــج“، حيـــث أوضح عددا مـــن تجليات 
التطـــرف الديني في العالم اإلســـالمي اليوم، 
من خـــالل المواقف االجتماعية والســـلوكات 
اليوميـــة واآلراء االعتقاديـــة الشـــائعة، التي 
تعـــزز منحـــى التطرف لـــدى الشـــباب. بينما 
كانـــت المداخلة الثانية بعنوان ”أّي وســـطية 
للباحـــث مصطفـــى زرهار،  نحتـــاج اليـــوم“ 

التي توقـــف فيها عند نماذج من التشـــدد في 
الديانة اليهودية، ضاربا لذلك أمثلة من الكتب 
المقدسة لدى اليهود، قبل أن يعّرج على بعض 
مظاهر التطـــرف الديني في الفكر اإلســـالمي 
الحديث، وتشـــريح األفـــكار المتطرفـــة التي 
تقود الشـــباب إلـــى اعتناق الفكـــر التكفيري. 
وأخيرا كانت مداخلـــة الباحث أحمد الزيادي 
تحت عنـــوان ”التربيـــة العقدية بين الســـنة 
وعلم النفس“، أكد فيها على دور تربية النشء 
عقديـــا لحماية هويتهم من أّي زيغ أو انحراف 
أو تطرف، وتطرق فيها أيضا إلى العالقة بين 
التطرف العقـــدي الذي يحصل لدى الشـــباب 
وبين الدوافع النفســـية والسيكولوجية التي 
تكـــون عامال محركا للعقيـــدة لكي تتحول إلى 

عنف اجتماعي وسلوكات متطرفة.
وقـــد أوصـــى المشـــاركون بمجموعة من 
إلـــى تحصيـــن العقيدة  التوصيـــات الهادفة 
الدينية في اإلســـالم من االنزالق نحو التطرف 
الدينـــي، منها إذكاء روح التنوع في مناقشـــة 
مختلـــف الظواهـــر ذات األثـــر الخطيـــر على 
مجتمعاتنا، وأن تصبح الطريقة الشمولية في 
المناقشة سّنة في المحافل العلمية واإلعالمية 
ليصل النقاش إلى أكبر عدد ممكن من شرائح 

المجتمع وتتحقق النتائج المرجّوة منه.
إلـــى  ســـبيلها  المناقشـــات  كل  وســـتجد 
النشـــر والتعميم، إلتاحة االستفادة منها إلى 
المهتميـــن والمســـؤولين وأصحـــاب القرار، 
إضافة إلى العمل على إيصال هذه المناقشات 
إلى الجهات األجنبية بهدف الحد من المواقف 
المتطرفة في الغرب تجاه اإلسالم والمسلمين، 
مّما يذكي نيـــران التطرف الدينـــي في العالم 

اإلسالمي.
وكذلـــك إشـــراك الفاعليـــن فـــي المجتمع 
المدنـــي والمعاهـــد المختلفة والمؤسســـات 
في مناقشـــة الظاهـــرة بما فيها مـــن مدارس 
وجامعـــات مختلفـــة. مـــع الحـــرص على دور 
العلماء في تصحيح األفكار حول مفهوم الدين 

للشباب ولألجانب عن اإلسالم.
زيـــادة علـــى مـــد جســـور التواصـــل مع 
اآلخـــر األجنبي. واالنفتاح علـــى كل المناهج 
الجديـــدة والحديثة لدراســـة الظاهرة الدينية 
بســـبب اختـــالف أبعادهـــا، وذلـــك ضمانـــا 
المتـــداد التطبيق من حيث الزمـــان والمكان. 
وكذلك انفتـــاح الجامعات فـــي العالم العربي 
واإلســـالمي علـــى قضايـــا التطـــرف الديني 

والجوانب العقدية فيه.

فيصل عبدالحسن

} لم تعد قضايا اإلرهاب ونشـــوء الجماعات 
اإلرهابيـــة فـــي منطقتنـــا مّمـــا يســـتهان به، 
ويخضـــع للعالج كحاالت أمنيـــة فردية نابعة 
من ضالل بضع أفراد، ولكل قضية معالجاتها 
والبحث عـــن فاعليها لتقديمهـــم إلى العدالة، 
للقصاص مّما ارتكبته أيديهم من جرائم بحق 
أمن الناس والوطن، كما أن عمليات اإلرهابيين 
لم تعد عمليات عنـــف محدودة ال هدف لها إال 

زعزعة األمن وإثارة الرعب بين الناس.
فمنذ أن طور داعش مشروع القاعدة وحوله 
من محاربة المصالح األميركية واألجنبية إلى 
مشروع إقامة دولة خالفة، ورفع شعار ”باقية 
وتتمدد“ حتى صار موضوع اإلرهاب أكثر من 

جرائم متفرقة ال هدف استراتيجيا لها.
 لقـــد تحول اإلرهـــاب إلى مشـــروع دولة، 
لتحقيق أحالم الكثير من الباحثين عن فرصة 
لحياة أفضل، في ظل مفاهيم ناقصة وخاطئة 

عن اإلسالم والجهاد.
لقد درس المستشرقون األوروبيون تاريخ 
األديـــان في الشـــرق األوســـط، ومنهـــا الدين 
اإلســـالمي، وعرفـــوا أن الدين ســـلطة روحية 
ومادية مؤثرة في هذه البلدان، ومن يســـتطيع 
أن يســـيطر علـــى رجال الديـــن ووعاظه يملك 
البالد، ويســـتطيع أن يســـيطر علـــى الرعية، 
وذلك كان قبل مجيء المستعمر األوروبي إلى 
المناطق المســـتعمرة، بفترة طويلة، ولم يكن 
المستعمرون غير عارفين بأهمية تلك البحوث 
التي وضعها هؤالء المستشرقون عن عقائدنا 

وأحوالنا.
فلذلـــك لـــم يتركـــوا وســـيلة لشـــراء ذمم 
رجال الديـــن ليعملوا لصالحهـــم حين وفدوا 
بجيوشـــهم، فشـــجعوا على خلـــق اختالفات 

فكريـــة وعقائدية بين ســـكان مســـتعمراتهم، 
فكلما حـــدث على ســـبيل المثال تقـــارب بين 
الهندوس والمســـلمين في الهند ذبحوا بقرة 
ليعيـــدوا االقتتال بينهم، وكلما هدأ الهندوس 
وتقاربـــوا مـــع المســـلمين بعث المســـتعمر 
من يحرق مســـجدًا للمســـلمين أو حيـــًا لهم، 
وبذلك يعيـــدون الفتنـــة إلى أوارهـــا، وكذلك 
فعلوا بين المســـيحيين العرب والمســـلمين، 
وبين المســـلمين واليهود قبل الضغط عليهم 
بمختلف الوسائل ليتركوا أوطانهم ويهاجروا 
إلـــى فلســـطين، وشـــجعوا االختـــالف بيـــن 
المذاهب اإلســـالمية ذاتها، فشجعوا التطرف 

بين متبعيها وخلقوا الفتن بينهم.
ولـــن نتحـــدث هنـــا عن فتـــن ”الســـفارة 
لدى الطائفة الشـــيعية، فبين فترة  المهدوية“ 
وأخـــرى كانت مخابـــرات الدول الُمســـتعمرة 
تســـعى إلى تجنيد رجل دين من هذه الطائفة 
أو مـــن خارجها، وإمـــداده بجميع الوســـائل 
الماديـــة والمعنوية ليعلن أنه ســـفير المهدي 
المنتظـــر أو أنه المهدي ذاتـــه، ويقتتل أفراد 
الطائفة من المســـلمين، فمنهم من يكون معه، 

ومنهم من يكون ضده.
ولنـــا مـــن شـــواهد التأريخ الشـــيعي في 
إيـــران والعـــراق الكثيـــر من األمثلـــة، آخرها 
في إيـــران بإدعـــاء علـــي محمد الشـــيرازي، 
المعـــروف بالبـــاب، عـــام 1845 بأنـــه المهدي 
المنتظر، وإدعاء كاظـــم عبدالزهرة، وجماعته 
الذين ســـماهم بجند السماء في منطقة الزركة 
بالنجف األشرف بالعراق عام 2007 بالمهدوية 
لزرع الفتنة وتشـــتيت جهود األمة في إخراج 
المحتل من البالد سواء في إيران، التي كانت 
أجزاء منهـــا محتلة من قبل الروس واإلنكليز، 
والعـــراق الـــذي كان محتال من قبـــل الجيش 

األميركي منذ 2003.

الدول اإلســـالمية فـــي حاجة ماســـة اآلن 
إلـــى مراكز بحوث دراســـية، تضـــم اآلالف من 
لدراســـة  العلـــوم  بمختلـــف  المتخصصيـــن 
الداعشـــية، وغيرها من الحركات المشـــبوهة 
التي جاءت لتزيد من انقسام األمة اإلسالمية، 
ومصـــادر  التســـليحية  خطوطهـــا  ومعرفـــة 
تمويلها وتفصيالت عن حياة مؤسسيها، فهي 
قبل أن تكون حركة سياسية عنيفة، هي طريقة 
تفكير واعتقاد وحياة، ودراستها وغيرها، من 
حيث المنشأ والحياة الفكرية لمنشئيها وأبرز 
رجالها، وتوثيـــق أعمالهم اإلرهابية بالصوت 

والصورة والوثيقة المكتوبة.
إضافـــة إلـــى وضـــع الخرائـــط الالزمـــة 
الجيوسياسية لهذا التنظيم ومناطق انتشاره 
وتأثيره، ودراسة إمكانيات تحوله إلى تنظيم 
جديد، فالداعشية تنظيم قابل للتحول والتغير 
والتمظهر بشـــكل آخر في كل فترة، وحســـب 
الظروف التي يتيحها له الواقع، وهو بالنتيجة 
وبعيدا عن نظرية المؤامرة صنيعة مخابرات 

دول اســـتعمارية هدفت بشـــكل أساســـي إلى 
إشغال المنطقة بفتن داخلية وصراعات دموية 
لتحـــرق فيها األخضر واليابـــس، وخالل تلك 
الفتن واالضطرابات تســـتطيع هذه الدول بيع 
سالحها وتصريف ما لديها من ترسانات عتاد 
مضى على تصنيعها وخزنها ســـنوات كثيرة، 
وتوطيـــد تأثيرها فـــي تلك الـــدول، وفي لجة 
العنـــف والعنف المضاد تحصـــل هذه الدول 
على النفط زهيد الثمن، ومعه ازدياد العنف في 
مناطقنا، والذي يبدد أّي أمل في نهضة حقيقة 
قريبة في بلداننا، وتقديم خالصات دراساتها 
إلى أصحاب القرار السياســـي والعســـكري، 
وتوجيه جميع أبناء األمـــة للعمل بيد واحدة 
لدحر هذه الخاليا الســـرطانية، التي تشـــكلت 
ككيـــان ضم جزءا كبيرا مـــن أراضي الدولتين 
العراق وسوريا، وال تزال تتمدد في ليبيا وفي 
القارة األفريقيـــة، وأخذت فتنتها تفتك باألمة، 
وتعمـــل على إعادتهـــا إلى القرون الوســـطى 

قرون التخلف والظالم.
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إسالم سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

باحثون في املغرب يفككون الفكر التكفيري ويطالبون بتطوير الخطاب الديني

داعش سرطان الفتنة الطائفية وصنيعة املخابرات األجنبية

الفكر التفكيري املتطرف وسرعة انتشاره بني الشباب يجعل مسألة مقاومته من مشموالت 
العلماء الذين ينبغي عليهم تطوير اخلطاب الديني للتصدي إلى هذه الظاهرة التي أنتجت 
حركات اإلسالم السياســــــي العنفية ذات األيديولوجيات املتطرفة املستندة إلى تفسيرات 
وتأويالت خاطئة للنصوص الدينية، وهــــــذا ما تدعو إليه عديد املؤمترات الفكرية والدينية 

التي تعالج ظاهرة التطرف والغلو في الدين وتأثيراتها السلبية على املجتمعات.

ظاهرة تنظيم داعش تستدعي من الباحثني والدارسني مزيد دراسة تشكيالت هذا التنظيم 
واســــــتراتيجياته، ذلك أن التمدد الذي شــــــهده داعش في العراق وسوريا وامتالكه لشتى 
أنواع األسلحة، يضع عالمات االستفهام حول متويالته وقياداته وطرق انتشاره وجتنيده 

ملقاتليه وهذا يتطلب مراكز للبحث والدراسات من أجل استشراف حتوالته وغاياته.

تربية الشباب على العقيدة الصحيحة تحميهم من الوقوع فريسة لحركات الغلو والتطرف الديني

[ التربية العقدية السليمة سبيل لمحاربة تطرف اإلسالم السياسي وعنفه [ التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية يفتح باب التشدد

◄ أرسلت الحكومة المغربية 54 
إماما إلى هولندا، من أجل تقديم 

الخدمات للمسلمين خالل شهر 
رمضان، وقال المتحدث باسم هيئة 

التواصل بين الدولة والمسلمين، 
في هولندا، ياسين الفرقاني، إن 

هؤالء األئمة سيركزون على قضية 
مكافحة التطرف.

◄ أكد رئيس وزراء فرنسا 
مانويل فالس أنه ال توجد صلة 

بين التطرف واإلسالم، وذلك أثناء 
افتتاحه ندوة تهدف إلى تحسين 
العالقات مع المسلمين في فرنسا.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان إنها وّثقت وقوع 56 
مجزرة في سوريا ذات طابع 

مذهبي وعرقي منذ بداية اندالع 
الصراع في مارس 2011.

◄ يرى مراقبون أن في ترحيب 
إيران بفتح حركة طالبان 

أفغانستان، ممثلية لها في طهران 
تنفيذا لمخططها في تصدير 

ثورتها لدول المنطقة.

◄ قضت الهيئة العسكرية في 
محكمة أمن الدولة األردنية 

بالحبس لمدد تتراوح بين سنة 
وثالث سنوات في حق ثالثة 

متهمين بالترويج ألفكار داعش.

◄ أفادت مصادر صحفية، بمقتل 
ناصر الوحيشي أمير تنظيم 

القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
في غارة لطائرة أميركية.

العالقـــة بـــني التطـــرف العقدي 
وبني الدوافع النفسية التي تكون 
عامال محـــركا للعقيدة تتحول إلى 

سلوكات متطرفة 

◄

باختصار

«التعصب في العالم اإلســـالمي، يعود إلى تغييب االجتهاد وتعطيل 
العقل واالستســـالم لنزعات التطرف المتعصب. ونحن في حاجة إلى 

مشاريع فكرية تعيد التفكير في العالقة بين العقل والقرآن».
محمد احلسن ولد الددو الشنقيطي
مفكر موريتاني

«أزمة القيم التي تعصف بالعالم والحروب الطائفية التي تنخر وحدة العالم 
اإلســـالمي، هي نتيجة مباشرة لـ‘اســـتقالة العقل‘ من المجاالت االجتماعية 

والسياسية والثقافية، وانحداره إلى عوالم الخرافة والتعصب».
أبو زيد املقرئ اإلدريسي
مفكر مغربي

«نحـــن نتعرض اليوم إلى هجوم وحشـــي من الخوارج الذين يشـــوهون ديننا 
لتبرير جرائمهم الفظيعة. فأفعال هذه العصابات املجرمة تؤجج الطائفية 

وتشعل الفتنة، وتنشر العنف في جميع أنحاء العالم».
امللك عبدالله الثاني
العاهل األردني

الحركات الجهادية مشاريع تلتحف بالدين لتقسيم األوطان وصناعة استخباراتية بامتياز
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ثقافة

  أعمال باولو كويلو 

متاحة للقراءة مجانا

 الفنان الفرنسي كزافييه فايلهان، أثناء عمل جديد في متحف {موكا}، بلوس أنجليس األميركية 

} ســاوباولو - عرض الكاتب البرازيلي باولو 
كويلـــو فكرة جديدة وغريبة من نوعها، بتقديم 
اثنين من أعماله األدبية مجانا للقراء، على أن 

يدفعوا ثمنهما، فقط إذا تمتعوا بقراءتهما.
ويريد كويلو بذلك أن يثبت لدور النشر أن 
الفكرة لن تضر باألربـــاح، بل على العكس من 

الممكن أن تؤدي إلى زيادة المبيعات.
ولد كويلو في ريـــو دي جانيرو عام 1947. 
قبل أن يتفـــرغ للكتابة، كان يمـــارس اإلخراج 
المســـرحي، والتمثيل وعمـــل كمؤلف غنائي، 
وصحفـــي. وقد كتب كلمات األغاني للعديد من 
المغننيـــن البرازيليين أمثـــال إليس ريجينا، 
ريتا لي راؤول سييكســـاس، فـــي ما يزيد عن 

الستين أغنية.
وهو روائي وقاص برازيلي، تتميز رواياته 
بمعنـــى روحـــي يســـتطيع العامـــة تطبيقـــه، 
مســـتعمال شـــخصيات ذوات مواهب خاصة، 
لكن متواجـــدة عند الجميع، كمـــا يعتمد على 
أحداث تاريخية واقعية لتمثيل أبطال قصصه. 
و“كالنهر  و“بريـــدا“  من أعمالـــه ”11 دقيقـــة“ 
الجاري“ و“أوراق محارب الضوء“ و“الزانية“.
وُعّين كويلو ســـنة 2007 رســـول الســـالم 
التابـــع لألمم المتحـــدة، وتعـــّد ”الخيميائي“ 
أشـــهر رواياته، وتمت ترجمتهـــا إلى 67 لغة، 
ووصلت مبيعاتها إلى 150 مليون نســـخة في 

جميع أنحاء العالم. 

صدر عن {مركز دراســـات الوحـــدة العربية}،  كتاب بعنـــوان {الجدار 

العازل اإلســـرائيلي: دراســـة في السياســـة الديمغرافيـــة والتطهير 

العرقي (٢٠٠٢-٢٠١٤)}، للباحث الفلسطيني سعيد يقني. 

 نشـــر موقـــع {جماليا} كتابـــا جديدا للكاتـــب نبيل عـــودة، يتناول فيه 

موضـــوع الفلســـفة عبـــر شـــرح مبســـط بعنـــوان {ماركـــس يتبـــرأ من 

املاركسيني}، ويشمل الكتاب ٢٥ موضوعا فلسفيا.

طالـــب عدد مـــن الكتاب واملبدعـــني املصريني بعـــالج األديب الكبير 

محمد جبريل على نفقة الدولة، ومن بني هؤالء الناقد أســـامة أبوطالب 

واألديبة نجالء محرم.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الثقافة المصرية 
عن جوائز الدولة التقديرية والتفوق 

والتشجيعية والنيل خالل اجتماع 
المجلس األعلى للثقافة، وفاز بجائزة 

النيل لعام 2015 في اآلداب الكاتب 
جمال الغيطاني. 

◄ أقامت وزارة الثقافة األردنية، في 
قاعة معهد الفسيفساء في مادبا حفل 
إشهار موسوعة معارف مادبا. وتعد 
الموسوعة مشروعا رائدا تم تمويله 
من المنحة الخليجية، وهي خطوة 

تأسيسية، إذ سيتم استكمال موسوعة 
المعارف األردنية من خالل مشروعات 

المدن الثقافية.

◄ صدرت عن ”الهيئة العامة لقصور 
الثقافة“، المجموعة القصصية ”جنية 
للباحث المصري عايدي علي  الحقول“ 

جمعة. المجموعة عبارة عن لوحات 
سردية قصيرة، تقع في 172 صفحة.

◄ انطلقت، في مركز الملك عبدالله 
الثاني الثقافي، في الزرقاء، فعاليات 
مهرجان األيام العالمية للشعر ”دورة 

الشاعر الراحل عبدالله رضوان“، 
والتي ينظمها فرع رابطة الكتاب 

األردنيين في الزرقاء بالتعاون مع 
مديرية ثقافة الزرقاء. 

◄ استضافت الدار المصرية 
اللبنانية، بالقاهرة، مساء أمس 

الثالثاء 16 يونيو الجاري، حفل توقيع 
المجموعة القصصية للكاتب محمد 

سلماوي ”ما وراء القمر“. 

◄ تحقق الشرطة البريطانية في 
تقارير بشأن سرقة نسخة من رواية 

”الرمادي“ أحدث أعمال المؤلفة 
إى.إل. جيمس، صاحبة رواية 

”خمسون درجة من الرمادي“، وذلك 
قبل أسبوع واحد من نشرها، وفقا لما 

ذكرته دار راندوم هاوس البريطانية 
للنشر.

باختصار

ثائر العذاري

} من هذه التقنيات مصطلحان يختلطان بشدة 
ويعتريهما غيـــر قليل من انعدام دقة التحديد، 

هما (Meta-Fiction) الذي يحلو للكثيرين 
ترجمته بصياغة مشـــوهة هـــي ”ميتا 
انطالقا من ”عقـــدة الخواجة“  ســـرد“ 
كمـــا يقـــول المصريـــون، وال أظن أن 
هناك مشكلة في الترجمة الصحيحة 
ما وراء الســـرد بدال من تعبير أعرج 

نصفه التيني ونصفه عربي.
أمـــا المصطلـــح الثانـــي الذي 

Auto-) فهـــو  بـــاألول  يختلـــط 
Fiction) الـــذي اســـتقرت ترجمته 
وأراها  الذاتـــي  التخييـــل  علـــى 
هنا  وســـنحاول  معقولة.  ترجمة 
المصطلحين  بين  االشـــتباك  فك 

تقنيتيـــن  بوصفهمـــا  داللتيهمـــا  وتحديـــد 
سرديتين.

ظاهرة ثقافية

أما ما وراء الســـرد فهي ظاهرة ثقافية قبل 
أن تكـــون جماليـــة، قائمة على تغيير فلســـفة 
العمل الروائي، ويمكن مقاربتها بما يعرف في 
المســـرح (Presentational Theatre) أو مسرح 
التغريب البريختي وما يسميه بعض الدارسين 
”نظرية المســـرح التعليمي“، فقـــد عمد برتولد 
بريخت على هدم جدار المســـرح الرابع وجعل 
الجمهور جـــزءا من العمل المســـرحي بحيث 

يكون في ذهنه دائما أن ما يشاهده ليس سوى 
تمثيل، وهكذا ســـيعمل وعيه بدل عاطفته مما 

يتيح فرصة التحريض على الواقع.
هذه الفكـــرة ذاتها هي لـــب تقنية ما وراء 
الســـرد، فالهدف قبل كل شـــيء جعـــل القارئ 
واعيـــا طوال مـــدة القـــراءة أن 
العمل ليس ســـوى رواية وعليه 
أن ال يتوهم أنها أحداث حقيقية. 
ومـــن المهـــم أن نشـــير إلـــى أن 
بريخـــت نفســـه اســـتلهم رؤيتـــه 
المســـرحية من الدراســـات األدبية 
للشـــكالنيين وتحديـــدا مـــن مقولة 
تفيد أن انتزاع حدث ما من تسلسله 
الواقعي وزرعه في تسلســـل سردي 

سيؤدي حتما إلى تغريبه.
يتيح ما وراء الســـرد طيفا واسعا 
من التقنيات التي تؤدي الغرض، شاع 
منهـــا أن تكون الروايـــة متضمنة داخل 
رواية أخـــرى، لكن هناك الكثير من التنويعات 

منها:
التقليديـــة  الروايـــة  بثوابـــت  التالعـــب 
”العنوان، بناء الشـــخصيات، المكان، الفقرات 
والفصـــول، الحبكـــة“ حتـــى تبدو أنهـــا لعبة 

يتحكم فيها الكاتب.
أن يفضح الراوي نفسه بأنه هو من يكتب 

الرواية.
أن يظهـــر القـــراء داخل العمـــل ويجبرون 

المؤلف على تغيير مصائر الشخصيات.
أن يضـــع المؤلـــف تعليقاته في حواشـــي 

الصفحات.
أن تعبر الشخصيات عن قلقها من أن تكون 

محض شخوص رواية يتحكم فيها المؤلف.
أن تقوم الشخصيات باإلشارة إلى المؤلف 

أو أعمال سابقة له.
وقد يكون المثال الواضح هنا رواية ”أسد 
قصر النيل“ للروائي المصري زين عبدالهادي، 
الـــذي تشـــير إليه الشـــخصيات علـــى امتداد 

الروايـــة بأنه هو المتحكم فـــي مصائرها، كما 
يظهر هو نفســـه وهو يمارس فعل الكتابة في 

الفصلين األخيرين منها.

بني الرواية والسيرة الذاتية

أما التخييل الذاتـــي فهي تقنية تقوم على 
أن يضـــع المؤلـــف نفســـه -باســـمه الحقيقي 
وصفاته الشخصية وبقدر محدود من سيرته- 
داخل الرواية بوصفه شـــخصية روائية يغلب 
أن تكـــون ثانويـــة ولكـــن بقصد اإليحـــاء بأن 

أحـــداث الروايـــة حقيقية وأنه شـــاهد عليها، 
فالهـــدف هنا تماما عكس مـــا ترمي إليه تقنية 

”ما وراء السرد“.
ويمكن القـــول إن التخييـــل الذاتي جنس 
من الكتابة الســـردية يقع في منطقة تتوســـط 
بين الرواية والســـيرة الذاتية وتقترب من أحد 
هذيـــن الطرفيـــن أو تبتعد عنه بقـــدر ما يضع 

الكاتب من مكوناته في عمله.
وقد اشتغل بهذه التقنية الروائي الكويتي 
طالـــب الرفاعـــي فـــي رواياته الخمـــس، وفي 
مجموعتـــه القصصيـــة ”الكرســـي“. غيـــر أنه 

يستغل التوسط بين الرواية والسيرة بمرونة، 
فبينمـــا يبدو طالب الرفاعي في رواية ”ســـمر 
شـــخصية ثانويـــة، يظهر فـــي رواية  كلمات“ 
”الثوب“ شـــخصية رئيسية لتقترب الرواية من 

شكل السيرة الذاتية بشدة.
التقنيتيـــن  أن  هـــو  إليـــه  نخلـــص  مـــا 
متعارضتان في الهـــدف فبينما ترمي ما وراء 
الســـرد إلى انتـــزاع القارئ مـــن وهم تصديق 
األحـــداث، تهـــدف تقنية التخييـــل الذاتي إلى 
إقناعه بأن كل شيء حقيقي وأن المؤلف شاهد 

عليه.

كتابة تفك االشتباك بين الرواية والسيرة الذاتية

ــــــات واضحــــــا أن الرواية أصبحت اليوم ديوان العرب، إذ تقدمت على الشــــــعر، ومع هذا  ب
التقدم بدأ البحث عن أســــــاليب التجريب التي جتعل عمال روائيا ما مميزا عن غيره، وكما 
حدث مع الشعر جلأ كثير من الكتاب إلى استيراد تقنيات غربية لم تزل في مرحلة التطوير 

والتجريب ولم تستقّر بعد.

عن دار ”مســــــعى للنشــــــر والتوزيع: في البحرين، صدر مؤخرا للشــــــاعر البحريني الكبير 
قاسم حداد كتابه اجلديد املوسوم بـ“أيها الفحم يا سيدي.. دفاتر فنسنت فان غوخ“. حداد 
كتب هذا النص في غابات الهضبة املطلة على مدينة شتوتغارت األملانية، أثناء استضافته 
من قبل أكادميية العزلة في شتاء 2012، وفيه تقمص الشاعر شخصية الرسام فنسنت فان 

غوخ، الذي يعّد أحد أهّم رواد التجديد في الرسم والفنون التشكيلية.

انتزاع حـــدث ما من تسلســـله 

الواقعـــي وزرعـــه في تسلســـل 

إلـــى  حتمـــا  ســـيؤدي  ســـردي 

تغريبه    

 ◄

[ بريخت استلهم رؤيته المسرحية من الدراسات األدبية للشكالنيين  [ كتاب لجأوا إلى استيراد تقنيات لم تتشكل بعد

قاسم حداد يفتح دفاتر فنسنت فان غوخ

} المنامــة - في كتاب ”أيها الفحم يا سيدي.. 
دفاتر فنســــنت فان غوخ“، للشاعر قاسم حداد 
ال تســــتطيع أن تفصل بين قول الرسام وقول 
الشــــاعر، إنه كتاب عن اإلبداع بشكل عام، عن 
نظرة المبدع تجاه عمله، وتجاه العالم المحيط 
به، يهدم حداد كل الجدران التي تحيط بمنبع 
العمل الفنــــي، ليصل إلى ذلك الجوهر الكامن 
في كل مبدع، الشــــغف الحقيقي بفكرة الخلق 
ذاتها. يتقمص شــــخصية فــــان غوخ ليتحدث 
بصوته، ويدخل في لباس الرســــام ليستنطق 

الشاعر والرسام معا. إنه عمل مشغول بخبرة 
الشــــاعر الطويلــــة فــــي الكتابة وتمرســــه في 
البحث والتقصي والتقمص والتعبير، وجرأة 
الرســــام الشاب وهوسه بالتجديد، والمغامرة 
واالستشفاف والتعّرض، هوسه بالتعبير عن 

األشياء بشكل مختلف، بشكل حقيقي.
في الكتاب يقول حداد ”إلى أين أنت ذاهٌب 
علــــى وجه التحديد؟ هل أنــــَت طفٌل يبحث عن 
َســــكيَنٍة مفقودة في ليل الكــــون؟ أقداٌم وحيدٌة 
تتقــــّرى مواقعها نحو ارتفاعات رشــــيقة، في 

حــــذر من يضع خطواته فــــي طريق جديدة ال 
يعرف فيها التضاريس وال المهاجع“. وقاسم 

حداد من مواليد البحرين عام 1948.
 تلقــــى تعليمه بمــــدارس البحرين 
حتى الســــنة الثانيــــة ثانوي. التحق 
بالعمــــل فــــي المكتبــــة العامــــة منذ 
عــــام 1968 حتى عــــام 1975، ثم عمل 
في إدارة الثقافــــة والفنون بوزارة 

اإلعالم من عام 1980. 
التفرغ  إجــــازة  علــــى  حصــــل 
للعمــــل األدبــــي من طــــرف وزارة 
اإلعالم نهاية عام 1997. شارك في 
تأسيس ”أسرة األدباء والكتاب 
في البحرين “ عام 1969. شــــغل 
عددا من المراكــــز القيادية في 

إدارتها. عضو مؤسس في فرقة 
”مسرح أوال“ عام 1970. يكتب مقاال أسبوعيا 

منذ بداية الثمانينات بعنوان ”وقت للكتابة“ 
ينشــــر في عدد من الصحافــــة العربية. كتبت 
عن تجربته الشــــعرية عدد من األطروحات في 
واألجنبية،  العربية  الجامعات 
والدراســــات النقدية بالصحف 
واألجنبية.   العربية  والدوريات 
ترجمــــت أشــــعاره إلــــى عدد من 

اللغات األجنــبية.
نذكــــر  الشــــاعر  أعمــــال  مــــن 
رأس  و“خــــروج  ”البشــــارة“ 
الخائنــــة“  المــــدن  الحســــين مــــن 
و“الــــدم الثانــــي“ و“قلــــب الحــــب“ 
و“انتماءات“  و“شظايا“  و“القيامة“ 
(نص  و“الجواشــــن“  و“النهــــروان“ 
مشــــترك مع أمين صالح) و“يمشــــي 
الملكات“  و“عزلة  بالوعــــول“  مخفورا 

و“نقد األمل“.

 طالب الرفاعي وزين عبدالهادي يكتبان بتقنيتني متعارضتني في الهدف ولكنهما تلتقيان في السعي إلى شد انتباه القارئ
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ثقافة
شـــارف الشـــاعر املصري علي عطا على االنتهـــاء من ديوانه 

الجديد، وقد منحه عنوانا مبدئيا {يوميات صائد الفراشات}، 

وسيكون العمل الرابع في مشواره الشعري.

 أعلن الشـــاعر توفيـــق ومان رئيـــس الجمعيـــة الجزائرية لألدب 

الشـــعبي أن الدورة القادمة من ملتقى األدب الشـــعبي ستكون 

دولية.

وقع الكاتـــب والباحث اللبناني أمني علوان الديـــن كتابه {الحرب على 

آســـيا من املياه الدافئة إلى املحيط الهادئ} وتخلل الحفل نقاش مع 

املؤلف حول مضمون كتابه.

  

عبدالله مكسور

} ماجد مطرود شـــاعر ولد في ستينات القرن 
المنصرم يقيم فـــي أنتويربن البلجيكّية، صدر 
له خالل تجربتـــه الطويلة العديد من الدواوين 
الشعرية أبرزها: نافخ الناي 2006، الطوفان في 
نوحه األخير 2008، ال شـــيء هناك 2014، بينما 
شارك في العديد من الدواوين المشتركة، وتّمت 
ترجمـــة بعـــض أعمالـــه إلى لغات أخـــرى غير 

العربية كالهولندية واإلنكليزية والفرنسية.

لم يغادروا الكهوف

 ما إن تجلس مع الشاعر ماجد مطرود حتى 
تشـــعر بتلك الحميمّية للشرق التي يحملها في 
مالمحـــه العربّية، لـــه رحلة اعتقـــاالت طويلة 
تبـــدأ من الزنـــازن االنفرادية لتمـــّر باألضابير 
والوشـــم والتعذيب وتنتهـــي بمحاكم صورية، 
إنها الســـجون العراقّية المتعددة التي يذكرها 
بكل تلك التفاصيل التي من الممكن لشـــاعر أن 
يختزنها، تفاصيل كثيـــرة حول طرق التعذيب 
المبتكـــرة التـــي يصفها ســـاخرا بأنها حاالت 
إبداعية يجب أن يحفظها التاريخ لتتعلم منها 
األجيال. ”ما أشبه اليوم باألمس�، يقول ضيفنا 
الذي يخـــاف الظالم بكّل أشـــكاله بل يخشـــى 
أن يتشـــظى الظالميون فـــي كل النفوس فيعقد 
مقارنة بين دكتاتوري في أقصى اليســـار وبين 
راديكالي في أقصى اليمين، كالهما يتقاطع مع 
اآلخـــر، لكنهما يلتقيان في نقطـــة التطّرف كما 
أن مصـــادرة الكلمـــة وقمع حرية اإلنســـان في 
االختيار صفتان يشتركان فيهما، صورة مزّيفة 
يحملهـــا كّل منهما فأي واقـــع بائس هذا؟ وأية 

نافذة ضوئية ننتظر؟
يعلـــن ضيفنا أّن هـــذه األمة بـــكل أفكارها 
وبنيتهـــا الفوقية إن لم تنـــّق دماؤها من بقايا 
الغابـــات والكهوف فلـــن تنيرها الحضارة ولن 
تقبلها الحداثة، لهذا كله فهو ال يتفاجأ بضياع 
مهّمة الشعر كما يفهمها في عملية خلق وإعادة 
صياغة الكون والحياة، فاليوم يســـود التطّرف 
الـــذي يصادر ألوان الحياة كّلها، بل ويغلي في 
النفـــوس مثل بركان نـــار يحرقنا بحمم الموت 
والدمار فـــي كل لحظة، ال شـــيء غير الخراب، 
فكيف لشـــاعر أن يتحّدث عـــن الحب في لحظة 
نزيف الرقبة، كيف يتحـــدث عن محبة االنتماء 
والـــرؤوس من حوله تتدحـــرج، وكيف يتحدث 
عن الحيـــاة وتفاصيلها هـــي قنابل الصقة في 
حاويات القمامة ومفخخات في الحدائق وجثث 
طافية فـــوق مياه األنهار، ”حتـــى في القصائد 
هكذا يقول  نحن نمـــوت بطريقة دموية جـــدا“ 
”دماؤنا شارفت على النفاد كما البترول ومدننا 

تنهار وتتســـاقط واحدة بعد األخرى وبلداننا 
تتفتت مثل شعوبنا بين مئات المسميات التي 
تجعلنا مثـــل تجمعات الحيوانات كل حســـب 
فصيلته وقطيعه، ونحن مندهشـــون وحائرون 
ال بديل لنا غير أن ننصاع كالخراف، هكذا أمام 
العالم الذي وقف صامتا يتفّرج على انهيارنا“.

ماذا يمكن للشـــعر أن يفعل في ظّل كل هذا؟ 
يتســـاءل المطرود ثم يقـــول: إّن مهمة تنويرّية 
ال بـــّد أن يقوم بها المثّقفون في تنقية خطابهم 
حـــذر الســـقوط، المثقف اليوم كالعب ســـيرك 
يســـير على حبل رقيق ال بّد أن يرسلوا رسائل 
اعتدال ومحبة للناس جميعا، ال بّد أن يصنعوا 
أمال لألجيال وأن يحذروا من مكر السياســـات 

وتخندق المرجعيات في صوامعها وتخلفها.

أداة حياة

بأحاســـيس قلقة وناقدة لكل مفهوم خاطئ 
ومحرضة على طرح أسئلة صعبة وخطيرة، من 
أجل إعـــادة صياغة المفاهيم والبحث عن رؤى 
جمالية جديدة متناغمة مع الكون تدعو للمحبة 
والسالم، يتابع ضيفنا حديثه الصحافّي األّول 
ليحّدثنا عن فلســـفته الشـــعرية التي اعتمدت 
علـــى التجريـــب حيـــث يعتقد أن الشـــعر على 
مســـتوى الشـــكل هو تجريب مستمر ال يتوقف 
أبدا، فالصورة الشـــعرية عنده هي روح الشعر 
ووجدانه فهي ليســـت الصـــورة الفوتوغرافية 
بقدر ما هي اإلحساس المفرط والصدق الشديد 
الـــذي يتخـــذ التجريـــد واالســـتعارة والرموز 
والمتناقضات والمترادفات بقالب مكثف وموح 
ومؤثر وشـــديد االختزال، ليســـمح للخيال أن 
يناغي فكرة ما تمّس وجدان المتلقي وعواطفه، 

مضيفا أّن الصورة الشـــعرية وحدها ال تصنع 
شـــعرا ما لم يكن البنـــاء النصي حاضرا وهنا 
مّيـــز بشـــكل واضح بيـــن الخيـــال والوهم في 
الصورة الشـــعرّية، ليصل إلى أّن الخيال بناء 
رصين على أسس واقعية مقبولة عقلّيا يعتمد 
على إبراز العالقات ما بين األشـــياء والحقائق 

الحسية الموجودة.
يرى ماجد مطرود أّن الشعرّية العربّية تمّر 
بأزمة حقيقّية تهّدد وجود الشـــعر في ظل غلبة 
واضحة للســـرد بكّل أشـــكاله وهذا ما يفســـر 
دخول عنصر السرد إلى الشعر أو جذب الشعر 
إلى الســـرد بقوة هائلة من أجل االســـتمرارية 
والتواصلية، لذلك نجد السرد اآلن يكاد يهيمن 

على مفاصل النص الشعري الحديث.
 بكثيـــر مـــن الـــذكاء يمـــازج ضيفنـــا بين 
الشـــكل و المضمون ويؤّكد من خالل بســـاطة 

الجملة الشـــعرية وســـهولتها دعوة القارئ 
إلـــى الدخول في عالـــم الكتابة والتجريب 
بواســـطة ألفاظ ســـهلة لكنها عميقة على 
مستوى الداللة الشعرّية، ليترك حّيزا من 
التخّيل المكاني والزماني في مســـارات 
واضحـــة بعيدا عـــن تعقيـــد اللغة في 
انسياب متسلسل ضمن البناء الشعرّي 
الذي ال يخضع للقوانين الجاهزة، إنما 
يخضـــع لوحدة المضمـــون وتناغمه 
كما يـــرى ضيفنا الذي يعترف ببحثه 
الدائم عن التوّهج واالّتقاد من خالل 
األســـئلة الصادمـــة فـــي الخطـــاب 

الشعري.
يقارب ضيفنا بين الشـــعر والتصوير، بين 
أحرف األبجدية وعدسة الكاميرا، يقاطع بينها 
بذلك القلق لتشـــكيل صـــورة جديدة تقترب من 

الـــروح الذي يعتبرهـــا معيارا لنجـــاح النّص 
الشـــعرّي الذي يراه فّذا إن نجح بمالمســـتها، 
لذلك يســـعى الختـــزال تاريخ العـــراق كّله في 
جنبـــات القصيـــدة ممازجـــا بيـــن اللحظـــة و 
الماضـــي عبـــر بوابـــات الزمـــن المفتوحة في 
ســـعيه الختـــزال المعنى وتعميقـــه نحو مداه 
المفتـــوح، يعترف ضيفنا أّنه ينتمي إلى الحلم 
واألمـــل المفقـــود في لعبـــة الكتابـــة وترجمة 
النـــص المنطلـــق وصوال إلى مضمـــون جديد 
غير مطروق من ذي قبل أو في بحثه الدائم عن 
تشـــكيالت جديدة لصور شعرّية مختزلة يرسم 
فيهـــا بالكلمات ما يريد، معتمدا كما يقول على 
اتحـــاد العناصر الفنّية بقيمـــة جمالّية تتنّوع 
على مستويات متعددة إللغاء الفواصل ما بين 
األجنـــاس األدبية فيتداخل الســـرد مع اللقطة 
الســـينمائية مع التشـــكيل والصورة الشعرية 

والبالغية.
هـــذه الجـــّدة التـــي يقول 
عنهـــا ماجـــد مطـــرود إّنهـــا 
الحياة،  مـــع  المعـــارك  وليدة 
تلـــك المعـــارك التـــي خاضها 
على ســـاق واحدة في مواجهة 
وهو  المتعـــّددة  الدكتاتورّيـــات 
اليـــوم ينظر بأســـى إلـــى وطنه 
وحال الشـــعر العربي، الذي يؤّكد 
وجود حـــاالت إبداعية هنا وهناك 
تحاول النهوض من جديد بالواقع 
العـــام ولكـــن يقينـــه في ســـيطرة 
الظالمّيـــة علـــى كّل شـــيء يدفعـــه 
إلـــى االنعزال والبقـــاء ضمن تجربته 
الشـــعرّية التي تعتمد على الحياة وتفاصيلها 
التي يلتقطها بعناية فيوّظفها في سياق جديد.

 [ ماجد مطرود: سيطرة الظالمية على كل شيء تدفعني إلى االنعزال

الشعر العربي مهدد بالزوال والصورة الشعرية وحدها ال تصنع شعرا

الشعر حالة عاطفية وجدانية تسعى إلى 
التطور والتكامل وصوال إلى اجلمال الذي 
هو فكرة نقية تطعن في كل ما هو ســــــّيئ 
ــــــح من حولنا. هذا ما يراه الشــــــاعر  وقبي
العراقي ماجد مطرود، املقيم في بلجيكا 
التي وصلها منذ عشــــــني عاما، بعد رحلة 
ماراتونّية شبيهة برحالت السندباد هاربا 
من اجلور والظلم واالســــــتبداد باحثا عن 
مالذ يقيه شرهما، ”العرب“ زارت الشاعر 

في بيته وكان لنا معه هذا احلوار.

هـــذه األمة بـــكل أفكارهـــا إن لم 

تنـــق دماءها مـــن بقايـــا الغابات 

والكهوف، فلـــن تنيرها الحضارة 

ولن تقبلها الحداثة

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄  صدر عن أكاديمية الشعر في 
أبوظبي طبعة جديدة من  3 دواوين 

لنجوم المواسم الثالثة األولى من 
برنامج ”شاعر المليون“، وديوان 

لبرنامج ”أمير الشعراء“ في موسمه 
األول.

◄ يقيم الفنان راغب إسكندر معرضا 
استعاديا بعنوان ”عزف منفرد“ 

بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم 
بسراي القبة بالقاهرة.

◄ نظم ملتقى إربد الثقافي بالتعاون 
مع ملتقى المرأة الثقافي مؤخرا ندوة 
ثقافية بعنوان ”الثقافة اإللكترونية“، 
وذلك ضمن أنشطة وبرامج الملتقى 

األسبوعية.

◄ رسم فنان تشكيلي سعودي أطول 
لوحة جدارية طولها 30 مترا لنبذ 

الكراهية والطائفية، دعما لشعار ”يدا 
بيد ضد الكراهية والطائفية“.

باختصار

منت وحاشية

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} فـــي زيارتهـــا األخيرة للمغـــرب، أهدتني 
المناضلة والدبلوماســـية الفلسطينية ليلى 
شـــهيد، نســـخة من كتاب والدتها ســـيرين 
الحسيني شهيد عن القدس، كنت قد اطلعت 
علـــى الكتاب منـــذ مدة، قلت لهـــا إن الكتاب 
محظـــوظ بالترجمة البديعـــة لمحمد برادة، 
والتقديم الالمع إلدوارد سعيد، لكنه محظوظ 
أكثر بألبوم الصور الذي انطوى عليه، صور 
الفضاء المفقود، وصور العائلة المقدســـية 
العريقة، وصـــور األحفاد واألبنـــاء، واآلباء 
واألجـــداد، وصـــور االحتفـــاالت واألســـفار 
والنزهـــات، والصـــور العائليـــة الجامـــدة، 

وصور التهجير الفاجع.
يبـــدو كالم ســـيرين الحســـيني شـــهيد 
المؤرقـــة بالمدينة المغتصبـــة، الباحثة في 
تالفيف الذاكرة عن تفاصيل المنازل واألهل 
والجيـــران والمعـــارف، مجرد حاشـــية على 
تلـــك الصـــور القديمـــة الملتقطـــة باألبيض 
واألســـود، التي تختزل كل شيء، بدا شبيها 
بنص مـــواز وذرائعـــي لمتن بصـــري نادر، 
ذكرني بكتاب إدوارد ســـعيد ما بعد السماء 
األخيـــرة المتحـــدث عبـــر الفوتوغرافيا عن 
تفاصيـــل النكبة ورحلة الشـــتات. أخبرتني 
ليلى شـــهيد أن طباعة الكتـــاب تأخرت مدة 
ســـنتين لتضمينه الصور المناســـبة، التي 
مـــا لبثت بعد ذلـــك أن تحولت إلـــى المكون 
الجوهري في النص السيري. بطبيعة الحال 
ثمة الوظيفـــة الوثائقية للصور، والتزيينية، 
لكـــن ثمة فـــوق كل شـــيء أناس مـــن ضياء 
وظـــالل، وأمكنة كان لها وجود اســـتعارتها 

الفوتوغرافيا ومنحتها طاقة الخلود.
في جميع النصوص التي تؤثثها الصور 
الفوتوغرافية، وهي كثيرة، من روايات لسير 
شخصية لمذكرات لسرديات المدن لرحالت، 
يســـعى الكاتب إلى نسج مشابهة تقوم على 
تكثيـــف حالة االلتباس بين الكلمة والصورة 
المرئيـــة، بيـــن متن يروى وحاشـــية تحقق. 
والشـــيء األكيد أن النص الســـردي ال يمكن 
أن يماثل آلة التصوير إال تجاوزا، فالكلمات 
ســـديم مترام والصور كتـــل متراصة… غير 
أن التصويـــر فـــي جوهـــره الفكـــري وعمقه 
اإلنســـاني واحـــد، ولـــو أن ســـجايا التأثير 
الفنـــي تختلـــف، وهو مـــا يجـــد طريقه إلى 
مضمـــون الوقفـــات التأمليـــة للســـارد فـــي 
كل نـــص تخييلـــي يراهن علـــى متن بصري 
مواكـــب، من مثل نـــص“ ذكريات من القدس� 
لســـيرين الحســـني شـــهيد، حيث يتخايل، 
مـــع تواتر الحكي، لذهـــن القارئ، أن الصور 
اللغوية ليســـت عالمة على وجود موضوعي 
إال من حيث هي تمثيل، بخالف الفوتوغرافيا 
التـــي يهميـــن فيهـــا المرجع المحســـوس، 
صحيح أن هذه األخيرة ليســـت مجرد إحالة 
على موضوع حي وإنما حركة قصدية لعين 
اإلنســـان ولفكره، إنما الشيء المؤكد أيضا 
أن الصورة تســـجيل وتثبيت لبصمة ضوء، 
في زمن ما، لذا فإن قراءتها لن تمضي بعيدا 
عن حدود الكشـــف عّما هو مسجل ومحتكر 
في إطار، بينما التصوير الســـردي يتجاوز 
االمتـــالء البصـــري إلـــى الســـراب اللغوي 
والمجازي، من هنا كانت المشـــابهة ظالمة، 
حيـــث أن الصور التي تتداعـــى في أذهاننا 
ونحن نقلب آخر الصفحات من كتاب سيري 
مصـــور ال تمثـــل إال كنهـــا ملتبســـا، إطارا 
لالحسي من المشاعر والعواطف والمعاني، 

وتأويال لبصمة الفوتوغرافيا المنطفئة.

* كاتب من المغرب

ماجد مطرود: الشعرية العربية تمر بأزمة حقيقية تهدد وجود الشعر في ظل غلبة السرد

} القاهرة - صدرت نســــخة جديدة من ترجمة 
للكاتب  رواية ”المســــيح يصلــــب من جديــــد“ 
اليوناني نيكوس كازانتزاكيس، والتي عّربها 

الكاتب والمترجم المصري شوقي جالل. 
وكانت الطبعة األولــــى لترجمة الرواية قد 
صدرت فــــي القاهرة عــــام 1970، ولم يترجمها 
شــــوقي جالل عن اللغــــة اليونانية التي كتبت 
بها، وهو ما يثير قضية ترجمة اإلبداع األدبي 

عن لغة وسيطة.
وقــــد عّلــــق جــــالل علــــى ترجمتــــه لرواية 
كازانتزاكيس التي اســــتغرقته عامين كاملين، 
أنه ترجمها عن اإلنكليزية والفرنسية، ويعلق 
على ذلــــك قائال ”من يعرفــــون اليونانية قالوا 
إنهــــا أكمل ترجمــــة عربية وأقربهــــا إلى نص 
كازانتزاكيــــس الــــذي حدث بينــــي وبينه نوع 
من المشــــاركة الروحيــــة والتماهي في أمرين: 
التصوف والتمــــرد، وهذا مــــا أعطاني فرصة 

التقمص الوجداني للنــــص“. وجالل يرى أنه 
في مجــــال الترجمة يمكن اللجــــوء إلى مقولة 
”الضرورات تبيح المحظورات“ إذا استعصت 
ترجمة نص إبداعي مهم وجدير بالترجمة عن 

لغته األصلية.
فهو، كمــــا يؤكد، كان يقرأ المشــــهد بينما 
تدمع عيناه فيترجمه ثــــم يعيد الصياغة أكثر 

من مرة ليصل إلى روح النص األصلي.
لكــــن طرح قضايــــا الترجمة يثير شــــجون 
جالل الــــذي يرثي لحــــال الجامعــــات العربية 
معتبرا أن الكثير منها يعنى بتخريج مدرسين 
للنقــــد ال نقادا لألدب، كمــــا أن أحوال كثير من 
الجامعــــات في العالم العربــــي على اختالفها 
تتسق مع أحوال االستبداد الذي يقتل اإلبداع 

ويخنقه. 
فاإلبــــداع األدبــــي ال يمكنــــه أن ينتعش في 
ظل االســــتبداد، إذ أن اإلبداع الفكري والعلمي 

يحتاج إلى ســــياق من الحريات العامة.  وفي 
معــــرض الحديــــث عــــن إصــــداره فــــي طبعته 
الجديــــدة، عبــــر جــــالل عــــن رأيه في مســــألة 
الترجمة اليوم في الوطن العربي، منتقدا عدة 
مظاهر شــــابتها، ومعتبرا أن إنتاج العرب من 
الكتابات المترجمة قليل جدا، رغم أن الترجمة 
في رأيه من أبرز األدلة على قدرة أي شعب على 

التفاعل مع العصر.
ويــــرى الكاتب أن االهتمام بالترجمة يعني 
االرتباط برؤيــــة خاصة للمســــتقبل من خالل 
االنفتــــاح على العالم، مرجحــــا أن يكون حجم 
ما يترجمه العالم العربــــي حاليا أقل مما كان 
يترجم فــــي التســــعينات بعد ”خــــروج مراكز 

مهمة للترجمة“ في العراق وسوريا.
يعتبر جالل أن العالم العربي رغم امتالكه 
لبعض مراكز الترجمة، فإنها تمثل مجرد جزر 
منعزلة، تعمل دون تنسيق ودون رؤية مشتركة، 
وإن كان ما يترجم من كتب يسد بعض الفراغ، 
فإنه غير كاف، نظرا إلى أن الترجمة ال تنشــــط 

إال في مجتمع حر منتج للفكر.
ومــــن زاوية أخــــرى يرى شــــوقي جالل أن 
لإلبداع بمعناه الشــــامل مضمونــــا حضاريا، 
متســــائال كيف يمكننا أن نكون مبدعين ونحن 

نعيش في عصــــر القبلية. فهــــو يعتبر العرب 
مجتمعات خارج دوائر اإلبداع اإلنســــاني، وال 
نجيــــد إال إنتاج بعــــض احتياجاتنــــا المادية 
المباشــــرة بعيدا عــــن اإلبداع الذهنــــي، الذي 
يحتــــاج في رأيه إلى أجواء مــــن الحرية تدفع 
المواطــــن إلى أن يتجــــاوز الواقع ويلتمس ما 

بعده من حدود يحلق فيها الخيال.
ويقول معلقــــا في ظل االســــتبداد العربي 
ال يوجد إبداع في مجــــال العلوم الطبيعية أو 

اإلنسانية، فكل شيء مستعار.
وشوقي جالل هو كاتب ومترجم مصري من 
مواليد أكتوبر تشرين األول 1931 وله مؤلفات 
منها ”نهاية الماركســــية“ و“التراث والتاريخ: 
يفكــــر“  األميركــــي  و“العقــــل  ثانيــــة“  نظــــرة 
و“الحضارة  العربــــي“  العقل  و“أركيولوجيــــا 
المصريــــة: صراع الحضــــارة والتاريخ“، ومن 
و“الشــــرق  ترجماتــــه ”بنية الثورات العلمية“ 
و“العولمة والمجتمع المدني“  يصعد ثانيــــة“ 
و“اإلسالم  و“الثورة الخفية في العالم الثالث“ 
والغــــرب“، ورواية الكاتــــب اليوناني نيكوس 
كازانتزاكيــــس ”المســــيح يصلب مــــن جديد“، 
التي تصدر يوم الســــبت في طبعة جديدة لها 

عن دار ”آفاق للنشر والتوزيع� في القاهرة.

{المسيح يصلب من جديد} لكازانتزاكيس في طبعة جديدة
 الترجمة نوافذ للشعوب على بعضها البعض، وطريق إلى االنصهار في سماء اإلنسانية 
ــــــا والتاريخ، لذلك اليوم بات  الواحدة التي قســــــمتها حدود اللغات واأللســــــنة واجلغرافي
من الضروري في ظل انفتاح العالم على بعضه البعض االعتناء بالترجمة ســــــبيال إلى 

اخلروج من عزلة الذات والهوية نحو كونيتهما.



أيمن عبداملجيد

} تبدأ أحداث مسرحية ”شيكايرو“ للمخرجة 
المصرية مروى رضـــوان بحالة هلع للفتاتين 
حنان وريم، وهما تســـمعان صوت ”سارينة“ 
ســـيارة الشـــرطة ظنـــا منهمـــا أنهـــا جاءت 
إلعادتهما للســـجن الذي هربتا منـــه، وما أن 
شـــعرتا باالطمئنان، حتى تقـــرر كل واحدة أن 

تحكي لألخرى قصتها، وسبب مأساتها.
حنـــان قتلـــت زوجهـــا، بينما ريـــم قتلت 
حبيبهـــا، الرســـالة هنـــا خرجت عـــن نمطية 
الصورة الذهنية اإليجابية عن عالقة الشـــباب 
بالفتيات، إلى وحدة الفشل في العالقة، سواء 
كانت ضمن مؤسسة الزواج الشرعي، أو كانت 

غير شرعية.
حنـــان ال تجيـــد الحكـــي، تهـــوى التعبير 
عمـــا بداخلها عن طريـــق الكتابة، وكأن مؤلفة 
ومخرجة العمل الشـــابة مروى رضوان أرادت 
القول أن ســـجن المجتمع الذي عاشته حنان، 
فـــرض قيودا علـــى لســـانها، وإن كانت تكتب 
بالحبـــر الجاف اللتصـــاق المعانـــاة بأعماق 
شخصيتها، إلى درجة ال يسهل معها محوها.

العمل رغم بساطة إمكانياته، يحمل رسائل 
عدة، ســـاهمت فـــي صياغتها وحـــدة الديكور 

واإلضاءة والقصة، وعدد ممثلي العرض.
المـــكان ال يتجاوز مســـاحة غرفـــة صالة 
تختبئ فيهـــا الفتاتـــان، والديكور اســـتخدم 
طـــوال أحـــداث المســـرحية، ورغـــم اعتمـــاد 
المؤلفـــة والمخرجة على فتاتيـــن، هما حنان 
المتزوجـــة، وريم التي تربطهـــا عالقة غرامية 
بشـــاب، فإنهـــا اعتمدت على شـــاب واحد قام 
بعـــدة أدوار في العمـــل بإبـــداع وحرفية في 
التنقل بين الشـــخصيات، ليـــس فقط بتغيير 
المالبـــس والماكياج الخاص بكل شـــخصية، 
وإنمـــا عبر تقمصهـــا من خالل لغة الجســـد، 
وتنـــوع الصوت، ومفردات اللغـــة، وتعبيرات 

الوجه. أبدع الممثل شـــريف نبيل في تجسيد 
حبيـــب ريم،  الشـــاب ”الروش“  شـــخصيتي: 
والزوج الشـــرقي محدود الفكر والثقافة الذي 
تنحصر رؤيته للزوجة على أنها، وعاء لتفريغ 
شـــهواته، وراقصة لتســـلية أوقاته، وخادمة 

تطهو له طعامه.
المســـرحية فـــي قـــراءة أشـــمل، يمكن أن 
تكون محاولة موفقة من مروى رضوان لكشف 
محتويـــات الصندوق األســـود للفتيات، حيث 
يفرغـــن معاناتهن األســـرية، وأحالمهن التي 
تتحطم على صخرة الرجال، وتناقش التنشئة 

االجتماعية التي تقيد حرية الفتيات.
وتجعـــل من بيت األســـرة ســـجنا، زاخرا 
بالممنوعات، فتطلـــق الفتاة ألحالمها العنان، 
منتظـــرة لحظـــة الـــزواج للهروب من ســـجن 
األســـرة، فإذا بهـــا تقع في فخ ســـجن الزوج، 
خاصـــة إذا كان هنـــاك تبايـــن فـــي الثقافـــة، 

ومساحة شاسعة في مستوى الفكر.
ال تكتفي مـــروة رضوان بتصوير مآســـي 
بعـــض النســـاء المتزوجـــات فـــي تجاربهن 
الفاشـــلة، ممثلة فـــي قصة حنـــان، بل تخرج 
أيضـــا من صندوقها األســـود مأســـاة ريم مع 
حبيبها الـــذي يصل معها إلـــى لحظة الفراق 
فتحاول إثناءه عن قراره، بإخباره أنها ”حامل 

منـــه“ فيبادرها بالقـــول: رانيا قالـــت لي كده 
برضـــه (أيضا)، في إشـــارة لتعـــدد العالقات 
وخداعه لغيرها. تجســـيد الشخصيات بممثل 
واحد، حمل رســـالة أن الرجال في اضطهادهم 
للمـــرأة عملة واحدة وجوهـــر واحد، حتى لو 
تغيرت وجوههم أو تنوعت وسائلهم للوصول 
إلى جســـد المرأة، من خالل عقد زواج أو عبر 

خداع باسم الحب.
كما أن عملة الرجل المسيء للمرأة واحدة، 
فقـــرار المرأة وإن تنوعت فـــي هذا العمل كان 

واحدا؛ الخالص من العالقة بقتل اآلخر.
ورغـــم الدمويـــة الرمزيـــة، التـــي يحملها 
العمـــل، فإن التناقض الـــذي اعتمدته المؤلفة 
منهجا إليصال رســـائلها، بـــدا موفقا خاصة 
عند تقديم معاناة األطراف المختلفة في شكل 
فكاهي-كوميدي انتزع الضحك من الحضور.

وســـط  تفاعـــال  األكثـــر  الفتيـــات  كانـــت 
الجمهور، وتعالت ضحـــكات الكثيرات منهن، 
ربمـــا ألن المؤلفة نجحت فعـــال، في وضعهن 
أمام أنفسهن، فالكاتبة بعملها اإلبداعي، نبهت 
إلى أخطاء البشر المدفونة تحت أطنان القيم 
الزائفة، وأرادت أن تقول لمشـــاهدي العرض، 
مـــن الرجال هذا هو خطأكـــم وعليكم تغييره، 
وتقـــول للفتيـــات هـــذه ســـطحية أحالمكـــن، 

فيضحكن دفاعا عن أنفســـهن، عندما تضعهن 
الكاتبة أمام حقيقتهن.

يقـــول علـــي ســـالم الكاتـــب المســـرحي 
المعـــروف: لكـــي تتعـــرف علـــى حجـــم الجد 
فـــي مجتمـــع مـــا، شـــاهد أعمالـــه الفكاهية، 
فكتـــاب الكوميديا ال يرســـمون الفكاهة ألنهم 
”مهزاريـــن“، بـــل ألنهم جادين ألبعـــد الحدود، 
فخفـــوت صوت الجـــد في مجتمع مـــا يترتب 
عليه انهيـــار الكتابة الفكاهيـــة، فهي تتطلب 

جهدا كبيرا، من حيث الكتابة واألداء.
ووفقا لهذا الطرح يمكن اعتبار ”شيكايرو“ 
عـــودة قويـــة للمســـرح االجتماعي الشـــاب، 
بإمكانيات محدودة، فأهمية العمل ليســـت في 
الفكرة التي قد يراها البعض تقليدية، لكن في 
عبقرية التمثيل وجودة النص التي تتجلى في 

المشهد األخير.
البـــوح  أن  المشـــاهد،  يكتشـــف  عندمـــا 
والحكي الذي تضمنه العمل، لم يكن غير حلم، 
تدفـــق في عقل ريم، المقبلـــة على حفل زفافها 
بعد ســـاعات، وحنان هي أختهـــا التي جاءت 
لها بفســـتان الزفاف، فتحجـــم ريم عن الزواج 
خشـــية التعرض للمعاناة التي شـــاهدتها في 
الحلم، تلـــك المعاناة التي تعكـــس واقع عدد 

ليس بالقليل من الفتيات والنساء.
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«شيكايرو} تعيد للمسرح االجتماعي المصري عنفوانه

تخطـــى فيديو كليب «الغرام المســـتحيل} للنجم اللبناني 
وائـــل كفوري، على موقع «يوتيوب} مليون مشـــاهدة، كما 

القى ترحيبا كبيرا من النقاد والموسيقيين.

قـــرر نجم كرة القدم اإلنكليـــزي المعتزل ديفيد بيكهام، أن 
يســـير في أولى خطواتـــه نحو عالم الســـينما والنجومية في 

هوليوود، بتقديمه فيلما بعنوان «كينغ آرثر}.

أعطى المخرج مصطفى الشال إجازة لكل فريق عمل مسلسل 
«سلســـال الدم 3} طوال شهر رمضان، خاصة وأن الجزء الثالث 

سيتم عرضه بعد عيد الفطر القادم.
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مسرحية تفضح الخلل الحاصل في عالقة الرجل بالمرأة

االجتماعي  للمسرح  قوية  عودة 
معاناة  يكشف  بعمل  املصري 
املــــــرأة داخـــــل وخــــــارج نــطــاق 

الزوجية

 ◄

أمير العمري

} كانـــت رواية األديب الموهوب وحيد 
الطويلـــة ”بـــاب الليل“، مفاجأة ســـارة 
بالنســـبة لي شـــخصيا، فهـــي مكتوبة 
بالطريقة التي تجعلك ال تريد أن تتركها 
لحظـــة واحدة، فلدى الكاتـــب قدرة فذة 
علـــى تجســـيد الصور والشـــخصيات 
والحركة والزوايا واإلضاءة واألصوات 

والهمسات والرائحة.
إنـــه يعرف كيف يتدخـــل في الوقت 
المناســـب بضمير األنـــا ليصف، وكأنه 
يعيش فـــي قلب هذه األجـــواء الغريبة 
التي عاشـــها بالفعل طيلة عشر سنوات 
فـــي العاصمة التونســـية، خبر خاللها 
الملغـــزة  تلـــك المدينـــة  ”قلـــب ليـــل“ 

بأسرارها، ال تكشفها ألي عابر سبيل.
إنـــه يكشـــف فـــي روايتـــه الجريئة 
باألســـرار،  مليئـــا  بأســـره،  عالمـــا 
بالحكايـــات الدفينة، بالخطايا، بالمتع، 
باالنكســـارات، بـــاآلالم، حكايات الفتوة 
التـــي كانت ولـــم تعد، والنضـــال الذي 
لم يبق منه ســـوى االجترار المكســـور، 
والقـــوة  النســـيان،  علـــى  واللهفـــة 
الشـــيطانية عندما تتملك جســـد امرأة 
تحرك فيه كل خيوط الشـــهوة للسيطرة 
والتملـــك رغم كل ما يكمن في داخله من 

جروح.
تتميـــز روايـــة ”باب الليـــل“ أول ما 
تتميز، بالصدق الشديد، كما تبرز فيها 
عشـــرات الصور والشخصيات، تتحرك 
وكأنهـــا في ســـياق ســـينمائي يكســـر 
الرتابـــة والوصـــف التقليـــدي، وينحو 
نحو الســـرد الحـــر، والتداعيات، التي 
ال تنبع فقط من ذهـــن الراوي وتجربته 
ومعرفته بالمحيـــط الذي خبره، بل من 
ذاكرة الشـــخصيات المعذبة التي تعبر 
ســـماء تلك المدينة المليئة باألســـرار، 
الواقعـــة خلـــف ســـتائر تلـــك المقاهي 

والحانات الليلية.
شـــخصياته من الفتيـــات الباحثات 
عـــن التحقق في مجتمع قلق ال يمنحهن 
األمان، بيـــع المتعة للرجـــال مهنتهن، 
والرجـــال جميعا مكســـورة أجنحتهم، 
منهـــم من فاته زمن الفتـــوة، ومنهم من 
يحلم بـــأن يعبر جســـر اللذة بســـرعة 
مستوليا على أجساد العشرات منهن ال 
يفّوت واحدة، ولكن معظمهم شخصيات 
مأزومة، متعبة، مفلسة، مهزومة، تجتّر 

ماضيها وترثي لحاضرها.
يستعرض وحيد الطويلة شخصيات 
تونســـية وإيطالية وفرنســـية وعربية، 
ويتوقف بوجه خاص أمام الشخصيات 
التـــي تجســـد عالمـــه، منهـــا ”صاحبة 
المقهى، موالتـــه، درة، درة الدرر“، التي 
يقول عنها ”علـــى رأس الطاولة تجلس 
بأبهـــى األلوان، بضاعة فرز أول، تعرف 
تماما لماذا جاؤوا، تملك فراســـة امرأة 
من نســـاء ألف ليلة وليلـــة، تعرف كيف 
تدير اللعبة، تبقيهم على نار كل يوم في 
انتظار منهك، تشغلهم بقربها ليطفئوا 
نارها، وإن ربطتهم جميعا بخيط واحد 

من أحالمهم وشهواتهم الفاقعة“.
ينتقـــل الكاتب برشـــاقة بين موائد 
الحانـــات، يســـجل أنيـــن شـــخصيات 
المنتصبة،  شـــهواتها  يرصـــد  روايته، 
وعيونهـــا المتســـعة التـــي تتطلع في 
وقاحة إلـــى العجيزات وهي تتهادى ثم 

تدلف بين الطاوالت.
يقطع الســـرد فـــي ”فالشـــات باك“ 
كثيرة تثري الشـــخصيات وتعيدها إلى 
تاريخها، يعرف كيف يشّدك لكي تنتظر 
بقيـــة تفاصيل القصص التـــي تتوالى 
عبر بناء روائي شـــديد الثراء والجمال 
والرونق، بناء يمضي متحررا من قيود 
الصنعة، لكنه يشـــي بقدرة خاصة على 
اإلمســـاك بناصيـــة الحكي فـــي تركيزه 

المدهش على التفاصيل الصغيرة.
أبوشـــندي  شـــخصية  وتصلـــح 
الفلســـطيني الـــذي بلغ ســـن مـــا بعد 
تراجيدية  لروايـــة  وحدهـــا،  التقاعـــد، 
مثيرة، هو الذي كان في شبابه بطال من 
أبطـــال المقاومـــة المجهولين، ثم وجد 
نفســـه وحيدا ال عمل له، تركوه خلفهم 
في تونس بعد رحيلهم ألن اإلسرائيليين 

وضعوا اسمه على القائمة السوداء.
هذا الرجل الذي يملك حكمة الدهر، 
تبتســـم وأنت تســـمعه يقول لصاحبة 
المقهـــى التـــي يتمناهـــا الجميع ”أنت 
أكبـــر مثال وأنجح مثـــال على ما حدث 

للثورة الفلسطينية“. 
ثـــم يضيـــف ”نحن قمنا بثـــورة في 
المنافـــي وأنت وحدك قمـــت بثورة في 
المقاهي.. الفارق الوحيد أنك تربحين، 

أما نحن فنخسر“!

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

باب الليل

عبد املجيد دقنيش

} ”جمعيـــة مالوف تونس فـــي باريس“ ولدت 
ذات ربيع من ســـنة 2012، فكـــرة مثالية عابرة 
لـــألرواح وترعرعـــت وكبـــرت بســـرعة واقعا 
ملموســـا وإنســـانا تونسيا متشـــبعا بتراثه 
وهويتـــه وموســـيقاه األصيلـــة، ومنفتحا في 
آن علـــى بقية الثقافـــات والحضارات، وناهال 
مـــن التـــراث الفنـــي اإلنســـاني ألنـــه يعرف 
أن الموســـيقى هـــي لغـــة كونيـــة ال تعتـــرف 

بالجغرافيا والحدود.
الجمعيـــة مخـــاض  ســـبق عمليـــة والدة 
عســـير وجميـــل ســـنة 2009، جمـــع مجموعة 
التونســـيين  والمثقفيـــن  الموســـيقيين  مـــن 
المتحمســـين المقيمين في فرنسا، نذكر منهم 
خاصـــة الفنـــان فوزي بـــن طـــارة واإلعالمي 
عبداللطيـــف الشـــريف والفنـــان أحمـــد رضا 
عبـــاس الذي أصبح فـــي ما بعـــد أول رئيس 
وبـــدأ  بباريـــس،  تونـــس  مالـــوف  لجمعيـــة 
باالجتهاد والعمل على تحقيق هذا الحلم على 

أرض الواقع رغم الصعوبات الكثيرة.
وفضـــال عن أحمـــد رضا عبـــاس الرئيس 
تضم الجمعية نخبة من الكفاءات الموسيقية 
التونســـية المقيمة في فرنســـا، وقد تجمعوا 

كلهم حول حب الموسيقى األصيلة.
بدأ صوت الفرقة خجوال بحفل مضيق بدار 
تونس في الحي الجامعـــي بباريس بحضور 

الفنان التونســـي زياد غرســـة، وشيئا فشيئا 
أصبـــح صادحا وقويـــا ودائـــم الحضور في 
األوســـاط الثقافية الفرنسية، وكثير الحضور 
في أغلب وسائل اإلعالم بتكرر نشاطات الفرقة 
الفنيـــة. وقد تأكـــد هذا الحضـــور خاصة من 
خـــالل الحفل المهم الـــذي أحيته فرقة مالوف 
تونس بمعهد العالم العربي بباريس منذ فترة 
قصيرة، والـــذي مثل الـــوالدة الحقيقية لهذه 

الفرقة األصيلة.
وقد غصت القاعة الرئيســـية لمعهد العالم 
العربي بجمهور غفير من التونسيين والعرب 
والفرنســـيين اســـتمتعوا على مدى ساعتين 
بالمالوف والنوبات التونســـية والموســـيقى 

األندلسية.
وعلى إثر هذا الحفـــل جمعنا لقاء برئيس 
الفرقـــة الفنان أحمد رضا عبـــاس تطرقنا من 
خاللـــه إلى حيثياث هـــذا الحفل وأهداف هذه 
الجمعية، وأهم مشاريعها الفنية المستقبلية.

انطلقـــت فكرة إحداث الفرقة خالل ســـهرة 
جمعـــت ثّلة مـــن األصدقاء في بيـــت صاحب 
الفكـــرة أحمد رضا عباس في ســـبتمبر 2009. 
وكان اإلجمـــاع على ضـــرورة ”القفز إلى اليّم“ 

وإطالق المشروع بما توّفر وبمن حضر.
وبدأت التدريبات في بيت صاحب الفكرة، 
ثـــّم في الصالة الخلفّيـــة لمطعم على ملك أحد 
أعضاء الفرقـــة، وفي المركـــز الثقافي مادالن 
ريبيريو بكريتاي وفي قاعـــة تابعة للمصالح 
االجتماعّية للقنصلية التونســـية، وفي البيت 
التونسي في الحي الجامعي الدولي بباريس.
وكان اإلصرار على السير بالمشروع قدما 
أكبـــر حافز للتغلب علـــى الصعوبات المادية، 
حتى اســـتطاعت الفرقـــة تقديم عرض عام في 
معهد العالـــم العربي لقي نجاحـــا جماهيريا 
كبيـــرا، إذ امتألت قاعة العـــروض في المعهد 

التـــي تّتســـع ألكثر مـــن أربعمئة وخمســـين 
متفرجا.

وألن النجـــاح يشـــحذ الهمـــم، كانـــت تلك 
البدايـــة الموفقـــة تأكيـــدا لقابلية المشـــروع 
للنجاح، ودافعا كبيرا لمواصلة المسيرة نحو 

آفاق أرحب، وطموحات أكبر.
وحول سؤالنا عن مدى قدرة فرقة ”مالوف 
تونـــس“ على حمـــل لـــواء الثقافة التونســـية 
والمغاربيـــة والعربيـــة عموما فـــي الخارج، 
في غيـــاب مركز ثقافي تونســـي بباريس، قال 
عباس: بـــكل صدق وتواضع، لـــن أتجّرأ على 
القول إن جمعيـــة ”مالوف تونس“ تدعي حمل 
لواء الثقافة التونســـية، والعربية عموما، في 
الخارج. ولكننا نأمل في أن نسهم بجزء بسيط 
في هذا الجهد الكبير لخدمة الثقافة التونسية 

بمفهومها الشامل.
وأردف قائـــال ”كلنـــا أمل في الســـير قدما 
من أجل إعـــالء المبادئ الثقافيـــة واإلبداعية 
اإلنســـانية.. وحتـــى اآلن يكفينـــا أن نســـهم 

في إســـعاد من يأتي لحضـــور الحفالت التي 
نقدمها“.

وال يشـــك عبـــاس فـــي قـــدرة الثقافة على 
مبـــادئ  وتعزيـــز  الشـــعوب  بيـــن  التقريـــب 
التسامح والحوار والتعرف إلى اآلخر، خاصة 
مـــع انتشـــار وســـائل االتصـــال الجماهيري 
عبـــر العالـــم، مبرره فـــي كل ما تقـــدم وجوب 
االهتمـــام بالثقافـــة بجميـــع أنواعهـــا بـــدءا 
بالتكوين الثقافي لألجيـــال في جميع مراحل 
الدراسة، ونشـــر نوادي ودور الثقافة وإحياء 
كل المناسبات التي من شأنها أن تساعد على 
دفع اإلبداع ونشـــر الحس الثقافي الذي يكفل 

التسامح واالنفتاح على اآلخر.
ويبقـــى طمـــوح الفرقة األكبـــر إلى جانب 
تعزيـــز حضورهـــا الفنـــي بإقامـــة الحفالت 
والحضـــور المنتظـــم فـــي المهرجانـــات، هو 
فتح مكان الئق لممارســـة وتدريس الموسيقى 
لألجيـــال الصاعـــدة في المهجـــر وخاصة في 
العاصمة الفرنسية، حسب أحمد رضا عباس.

فرقة مالوف تونسية تنثر صدى ألحانها في باريس
صغيرا يولد احللم ويكبر كاألزهار شــــــيئا فشــــــيئا مع األوتار، نوتة وحلنا وعزفا وأغنية، 
فسمفونية تنهل من التراث وتستظل به وتنطلق منه، لتنحت ملتقبل اليوم واألجيال القادمة 
ــــــاال من موســــــيقى أصيلة مازالت تعنى باملالوف التونســــــي واملوســــــيقى األندلســــــية،  متث
وتصاحلها مع تراثها وهويتها، من هنا انطلقت فكرة ”جمعية مالوف تونس في باريس“.

أحمد رضا عباس:
اإلبداع الموسيقي والحس 

الثقافي هما من دفع 
الحوار مع اآلخر

أول فرقة مالوف تونسية بالمهجر

ــــــل غرفة صالة  داخــــــل ديكور بســــــيط ميث
بإحدى الشــــــقق، تدور أحداث مســــــرحية 
”شــــــيكايرو“ على خشــــــبة املســــــرح العائم 
الصغير، على ضفة النيل بوسط القاهرة، 
الغرفة وفقا للبناء الدرامي للمسرحية تعّد 
ــــــأ لـفتاتني هاربتني من الســــــجن هما  مخب

حنان ورمي.



} برلــني - من املقـــرر أن تطلق شـــركة ”بي.
الرائـــدة فـــي صناعة الســـيارات  إم.دبليـــو“ 
خدمة جديدة من شـــأنها توجيه السائقني في 
املراكز احلضريـــة املزدحمة إلى أماكن انتظار 
اقتصادية وتعثر لهم على أقرب أماكن متاحة 

إليقاف السيارات.
ويجمـــع تطبيـــق ”أون ســـتريت باركينغ“ 
معلومات عـــن حركة املرور في الطرق بصورة 
حيـــة ويدمجهـــا ببيانـــات عـــدادات مواقـــف 
السيارات ومزودي خدمات مواقف السيارات. 
وهذا مـــا ميكـــن التطبيق من تخمـــني أماكن 
انتظار الســـيارات املتحمل توفرها من شارع 

إلى آخر.
وشـــهدت أعداد مصادر البيانات زيادة في 
نفس الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة السيارات 
املتصلة باإلنترنت، باإلضافة إلى أن السيارات 
تشمل على بيانات مجهولة املصدر من هواتف 

ذكيـــة تظهر أين ومتى دخـــل أو خرج صاحب 
ســـيارة مـــن أماكن انتظـــار معينـــة. وبإمكان 
التطبيـــق أيضـــا الكشـــف عن أماكـــن انتظار 
للســـيارات في شـــوارع ســـكنية معينة عندما 

يغادر األشخاص املقيمني فيها إلى العمل.
وســـتكون ”بي.إم.دبليـــو“، ومقرها مدينة 
ميونيخ، أول شـــركة تتبنى هـــذه اخلدمة من 
في الطرازات املنتجة أواخر  شركة ”إنريكس“ 
العام اجلـــاري. كما أفادت تقارير بأن شـــركة 
فورد األميركية هي األخرى تعمل على برنامج 

جتريبي مشابه.
وكانـــت بي.إم.دبليـــو قد عرضـــت بالفعل 
البرنامـــج في الواليـــات املتحدة مســـتخدمة 
ســـيارة كهربائية مجهـــزة خصيصا من طراز 
”أي3“. وســـتتاح خدمـــة إنريكـــس مبدئيا في 
ســـت مدن في أوروبا والواليات املتحدة، وهي 
وفانكوفر  وكوبنهاغـــن  وأمســـتردام  كولونيا 

وسياتل وســـان فرانسيســـكو. وستضاف 23 
مدينـــة أخرى في جميع أنحـــاء العالم بحلول 

نهاية العام احلالي.
ويقول املطورون إن التطبيق ميكن إدخال 
إضافات عليه في املســـتقبل ليسمح للسائقني 
بحجز أماكن وقوف الســـيارات قبل وصولهم 
إليها. وكشـــفت بي إم دبليو في وقت ســـابق 
عن تقنية جديدة تتيح ركن طراز من سياراتها 
من خالل ســـاعة ذكية بالتوجيه عن بعد، حيث 
جرى اختبار التقنية اجلديدة مع ســـيارة ”بي 

إم دبليو آي3“ التي تعمل مبحرك هجني.
وتعرف التقنيـــة اجلديدة لركن الســـيارة 
أوتوماتيكيا -والتي طورتها الشـــركة- باسم 
”رميـــوت فاليـــه باركينـــغ أسيســـتنت“، وهي 
تعتمـــد علـــى اســـتخدام 4 ماســـحات بالليزر 
مرّكبـــة فـــي أركان الســـيارة ترســـم خارطـــة 
افتراضية حتدد مســـارها. وهذا التطور ميكن 

أن يحـــل محل نظام املالحة الشـــهير ”جي بي 
التقليدي. أس“ 

وتســـتخدم التقنية الكاميرات وماسحات 
الليزر لتحديد أعمدة وزوايا السيارة وجعلها 
شـــفافة مرئيـــة، وميكـــن رؤيتهـــا مـــن جميع 

االجتاهات مبقدار 360 درجة.
الكاميـــرات علـــى الهيكل  ويتـــم تثبيـــت 
اخلارجي للســـيارة، وتهيئ للسائق والسيارة 
منظرا من الداخل لألعمـــدة اخلاصة باملركبة 

يرتسم على شاشة ساعة ذكية.
ورغم أن هذه التقنيـــة ما زالت في مرحلة 
التصميم، فإن من املؤمل أن تقلل من احتماالت 
احلوادث. وباستخدامها ستتمكن السيارة من 
معرفة اخلواص البنيوية ملـــكان وقوفها، مبا 
يتيـــح لهـــا تخطي أي عوائق ميكـــن أن تظهر 
فجأة فـــي املـــكان، ومنها الســـيارات التي لم 

تركن بشكل صحيح.

} ســيول - فـــازت هيونـــداي كأفضل شـــركة 
تصنيع الســـيارات األسرع منوا في العالم من 
ناحية العالمـــة التجارية، مجّددا في دراســـة 
للعام  اجلـــودة األّولية مـــن ”جاي دي بـــاور“ 
2014، وذلـــك بعد حصولها على أعلى تصنيف 
في الدراســـة عـــن العالمـــات التجارية خارج 
نطاق املركبات الراقية، إذ حّلت ثالثة طرازات 

”هيونداي“ في املقّدمة ضمن فئاتها اخلاّصة.
وتعـــّد جـــاي دي بـــاور رائـــدة فـــي قطاع 
الســـيارات، ولقد قامت هذا العام بتقدمي أعلى 
جوائزها ترتيبا في مجال اجلودة األّولية إلى 
ثالث مركبات من هيونداي هي ”جنيســـيس“ 

و”إلنترا“ و“أكسنت“.
ولقد حّلت هيونداي في املركز الرابع ضمن 
التصنيف العام للجودة األّولية، متقّدمة ســـتة 
مراكز عن العام املاضي، ومت تصنيفها األعلى 
مرتبـــة عن العالمـــات التجارية خـــارج نطاق 
املركبـــات الراقيـــة، وذلك للمـــّرة الثالثة خالل 

السنوات العشر املاضية.
وتشّكل دراسة اجلودة األّولية في الواليات 
املتحـــدة من جاي دي باور للعام 2014 اآلن في 
دورتها الســـنوية الـ28 علـــى التوالي، معيارا 
ضمـــن قطاع الســـيارات فيمـــا يتعّلق بجودة 
املركبـــات اجلديـــدة، ويتم قياســـها من خالل 

90 يومـــا مـــن امللكية. وبشـــكل إجمالي، حّلت 
ســـت مركبات  هيونداي ضمن املراكز الثالثة 
األولى ضمن فئاتها، شاملة مركبتني في املركز 
الثاني هما ”ســـانتا في“ و“سوناتا“، وسيارة 
الرائدة لدى  في املركز الثالث هي ”سنتينيال“ 

العالمة التجارية.
وتـــؤّدي الدراســـة دورا معياريـــا جلودة 
املركبات اجلديدة ضمن قطاع السيارات العام، 
ولقد برهنت عن توّقعاتها املمتازة ملســـتويات 
االعتمادية على املـــدى الطويل والتي قد تؤّثر 
بشـــكل كبير على قـــرارات الشـــراء للمركبات 
اجلديدة. وترّكز الدراســـة على مستويات أداء 
الطـــراز، ومقارنة الطـــرازات الفردية مع باقي 
الطرازات املشـــابهة في الفئات اخلاّصة، مما 
يســـاعد املصّنعني حول العالـــم على تصميم 

وإنتاج مركبات بجودة أعلى.
من شـــأن هذه النتائج أن ترفـــع أكثر ثقة 
عمالء ‘هيونداي’ في منطقة الشـــرق األوســـط 
بشـــكل خاص، حيث كانت ‘إلنترا’ و‘أكســـنت’ 
أفضـــل الطرازات مبيعا لـــدى املصّنع الكوري 
في 2013، وهي سنة شـــهدت مبيعات قياسية 
لـــدى هيونـــداي في مختلـــف أرجاء الشـــرق 
األوســـط وأفريقيا. وعّلق توم لي، مدير املكتب 
اإلقليمي لـشركة هيونداي في أفريقيا والشرق 

األوسط، بالقول ”إن جناح هيونداي الكبير في 
دراسة اجلودة األّولية من جاي دي باور للعام 
2014 يشـــّكل دليال على التزام الشـــركة بإنتاج 
مركبـــات ذات جـــودة فائقة لصالـــح عمالئها، 

وذلك متاشـــيا مع توّجه ‘الفخامـــة العصرية’ 
الـــذي تعتمـــده العالمة التجاريـــة. واجلوائز 
البارزة مثل هذه ســـوف تعّزز ثقة العمالء في 

جودة طرازات هيونداي في األسواق“.
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سيارات
شركات السيارات تقتحم عالم اإللكترونيات المتقدمة

[ فورد وتويوتا تتعاونان إلصدار األنظمة الذكية [ {بايدو} الصينية تعمل على اختبار سيارة المستقبل

 بي إم دبليو تختار لنفسها أفضل مواقع االنتظار

هيونداي تفوز بأكبر عدد من جوائز الجودة األولية

} لندن - في الوقت الذي تقف فيه شركتا آبل 
وغوغـــل بأجهزتهما الذكيـــة على أرض صلبة 
للســـيطرة على أنظمة املعلومات والترفيه في 
املركبـــة، حتارب شـــركات صناعة الســـيارات 
الستعادة السيطرة على اإللكترونيات املتقدمة 

داخل السيارة.
وذكر تقريـــر صادر عن مجلـــة ”بلومبرغ“ 
أن عمالقـــة صناعـــة الســـيارات مثـــل فـــورد 
وتويوتـــا يدرســـون التعاون إلصـــدار أنظمة 
لدمج الهواتف الذكية في ســـيارات املستقبل، 
األمر الذي من شـــأنه أن يدخلهم في املنافسة 
مع نظـــام ”كاربالي“ الذي تنتجـــه آبل ونظام 

”أندرويد أوتو“ الذي تنتجه غوغل.
ولم يتجاوز عمـــر كاربالي وأندرويد أوتو 
العامـــني إال أنهما يجـــدان طريقهما تدريجيا 
إلـــى داخل ســـيارات جديدة تنتجها شـــركات 
مثل أودي وشـــيفرولية وهيونـــداي. وتعطي 
هذه األنظمة القـــدرة لتطبيقات الهاتف الذكي 
للســـيطرة على وسائل الترفيه أو املالحة على 
شاشـــة الســـيارة باإلضافة إلى دمج خدمات 

الرسائل النصية واملكاملات.
وتدعم معظم شـــركات صناعة الســـيارات 
كال النظامني، وفي الوقت نفســـه تســـتمر في 
بنـــاء حلول خاصة بها. فتعتبر تويوتا وفورد 
شـــريكني لـ”كاربـــالي“، في حني تدعـــم فورد 

”أندوريد أوتو“.
ويقـــول خبير على صلة وطيدة بشـــركات 
صناعـــة الســـيارات، والذي يدعـــم تصميمها 
ألنظمتها اخلاصة للترفيه داخل السيارة، ”في 
هـــذه الصناعة هناك الكثيـــر من النقاش حول 

العالقة بني غوغل وآبل“.
صناعـــة  شـــركات  ”أن  اخلبيـــر  وتابـــع 
الســـيارات خائفة من فقدان البيانات لصالح 
غوغل وآبل“. وأضاف أن هذه املنافســـة عبارة 
عـــن منافســـة للتحكـــم ”كاربـــالي وأندوريد 
أوتـــو صمما بحيث تكون الســـيارة عبارة عن 

إكسســـوار لألجهـــزة الذكيـــة“، باإلضافة إلى 
ذلك، فإن شركات صناعة السيارات تريد مجاال 
للتميـــز ”ففي مفهوم أعمالها فإن اخلدمة التي 
تقدمهـــا فـــي مازيراتي ينبغـــي أن تكون ذات 
درجة وجودة أعلى مما هي عليه في ســـيارات 

فيات“.
وأعلنـــت هـــواوي وفولكـــس فاغـــن عـــن 
تعاونهما في مجال التوصيل الذكي للسيارات، 
وكشـــفتا النقاب عن تكنولوجيا تدمج وظائف 
الهواتف الذكية في األنظمة الذكية املزودة بها 
الســـيارات مما يتيح لقائدها اســـتخدام هذه 

الوظائف بأمان أثناء القيادة.
وعرضت الشركتان سلسلة من التطبيقات 
التي تتيح لقائد الســـيارة االســـتخدام اآلمن 
ألنظمـــة حتديد املواقع واملالحة، واالســـتماع 
إلى املوســـيقى، وإرســـال الرســـائل القصيرة 
واســـتقبالها، وإجـــراء مكاملـــات هاتفية أثناء 
القيـــادة، وتدعم هذه التطبيقـــات تكنولوجيا 
”ميرولينك“ وهي تكنولوجيا صممت لتحقيق 
أعلى قدرة للتشـــغيل التوافقـــي بني الهواتف 
الذكية واألنظمة املضافة للســـيارات، وتغطي 
هذه التطبيقات خدمات متعددة تتضمن إجراء 
املكاملات الهاتفية، وإرسال الرسائل القصيرة 
واستقبالها، واستخدام أنظمة حتديد املواقع، 
والتواصـــل مع الوســـائط اإلعالمية، وســـداد 
الفواتيـــر وتتـــم جميعها من خـــالل الهواتف 

الذكية.
وقـــد أطلقت فولكس فاغن للســـوق احمللى 
في ســـيارة  أول ســـيارة مزودة بـ”ميرولينك“ 
”المانـــدو“، ثـــم أعقب ذلـــك إطالقها للســـيارة 
”غولـــف 7“، ومـــن املنتظـــر إطالقهـــا ملزيد من 
املوديـــالت، وســـيتم تزويـــد كافـــة منتجـــات 

فولكس فاغن لعام 2016 بـ”ميرولينك“.
واقتربت شركة بايدو مع عمالق السيارات 
بـــي إم دبليـــو، مـــن إطـــالق الســـيارة الذكية 

اخلاصة بهم إلى الطرقات.
وعلى مدار السنوات السابقة، كانت شركة 
بايـــدو الصينية تعمل على اختبار الســـيارة 
الذكيـــة اخلاصـــة بهـــا، وكان اإلعـــالن األول 
للشـــركة بينها وبني شـــركة بـــي إم دبليو في 
2014، األمـــر الذي أثمر حتديدا أســـرع لوقت 
إطالق ســـيارة شـــركة بايدو الذكية في نهاية 

هذا العام.

عمـــالق التقنية الصينية بايـــدو، هو أحد 
أفضـــل الشـــركات فـــي اخلدمات الســـحابية 
للكمبيوتـــر، وهـــو اآلن يســـعى إلـــى الدخول 
أكثر في عالم التقنية الذكية بالســـيارة، التي 
مـــن املخطط أن تكـــون بالقيـــادة الذاتية، لكن 
إلى اآلن في اختبارات الســـيارة التي اقتربت 
على نهايتها يتم قيادتها بواســـطة شـــخص 
يدعمها في التجارب التي جترى عليها، وذلك 

للسيطرة عليها في الوقت املناسب.
يرجع الســـبب الرئيســـي القتراب شـــركة 
بايدو للتكنولوجيا من إنهاء مشروع السيارة 
الذكية أســـرع من شـــركة غوغل، إلـــى الهدف 
الرئيسي الذي مت تطوير السيارة من أساسه، 
ففي شـــركة بايـــدو كان الهدف الرئيســـي هو 
دعم قائد السيارة ال استبداله نهائيا، لكن في 

شركة غوغل الهدف من السيارة الذكية أوسع 
بكثير، حيث تسعى الشركة إلى التحكم الكامل 
في الســـيارة دون احلاجة إلى قائد لدعمها أو 

للسيطرة عليها.
غوغـــل أيضـــا تعمل علـــى إجـــراء الكثير 
مـــن األبحـــاث لتجعل فـــي النهاية الســـيارة 
تكنولوجيـــا مســـتقلة متاما، كما أن الشـــركة 
تعمل على اســـتثمار ماليني الـــدوالرات التي 
حتقق في النهايـــة الهدف املطلوب من تطوير 
الســـيارة، والتـــي كان أخرها العـــام املاضي، 
حيث قامت باستثمار 10 ماليني من الدوالرات 
في شركة فنلندية لرسم اخلرائط، لكن إلى اآلن 
غوغل تواجه الكثير من املنافسة في سيارتها 
الذكيـــة. حتدي أخر يواجه الســـيارات الذكية 
التي يتـــم تصنيعها فـــي أوروبـــا والواليات 

املتحدة، فحادثة حتطم السيارة الذكية جعلت 
من الصعب إطالق ســـيارة جديدة في شوارع 
أوروبا والواليات املتحدة قبل أن متر بالكثير 
مـــن االختبـــارات التـــي تؤهلها فـــي النهاية 
للحصـــول على الرخصـــة النهائية لالنطالق، 
وذلـــك بعكـــس شـــركة بايـــدو التي ســـتطلق 

السيارة في نهاية العام للشوارع الصينية.

احتدمت املنافسة بني صناع السيارات وصناع تكنولوجيا املعلومات للفوز مبقعد السائق 
في سوق السيارات فبعد غوغل وابل تاتي شركة صينية لتتعاون مع بي ام دبليو من اجل 

تقنيات ترفيهية في صالح السائق

«بايـــدو»، مختصة  في الخدمات 
الســـحابية للكمبيوتـــر، لكنهـــا 
تســـعى إلـــى الدخـــول أكثر في 

عالم التقنية الذكية بالسيارة

◄

أول  تطلــــق  فاغــــن  فولكــــس   
{ميرولينك} في  ســــيارة مزودة بـ
ســــيارة {الماندو}، ثم في سيارة 

{غولف 7}

◄

{بايدو} تبحث مساعدة السائق وليس الغاءه في السيارات الذكية

نجاح هيونداي  يشكل دليال على التزام الشركة بإنتاج مركبات ذات جودة فائقة 

◄ شركتان يابانيتان صغيرتان 
تتعاونان على صنع روبوت عمالق 

يبلغ طوله 3.5 أمتار قادر على التحول 
إلى سيارة مثل شخصيات سلسلة 

”ترانسفورمر“. ومن املرتقب وضع هذا 
الروبوت الذي يحمل اسم ”جي-دايت 

رايد“ في اخلدمة في العام 2017.

◄ صور مسربة مليتسوبيشي باجيرو 
سبورت 2017، تشي بأن لها العديد من 

املالمح اخلارجية الرياضية املميزة، 
والتي سبق وأن توقعتها العديد من 

املصادر واخلبراء. 
ويتميز تصميم السيارة بالعديد من 

املالمح الرياضية والعدوانية، مع 
أقواس عجالت قوية وتصميم انسيابي 

مميز.  

◄ شركة متخصصة في تعديل 
سيارات مرسيدس تضع يدها على 

مرسيدس مايباخ S600 اجلديدة التي 
مت تعديل محركها ”في 12“ بصورة 

مميزة من خالل زيادة سعة احملرك من 
6 إلى 6.3 لتر مع استبدال الشواحن 

التوربينية اخلاصة باإلنتاج بشواحن 
بضغط هواء أكبر.

◄ رينو تقرر إطالق سيارة اختبارية 
اسمها ”احتفالية الباين“ مبناسبة 

مرور 60 عاما على إنشاء شركة الباين 
للسيارات الرياضية والسباقات. 
وتعود رينو إلى املاضي البعيد 

باجلنوط التي تستوحي  لـ“الباين“ 
تصميمها من سيارات السبعينات، 
وتركيبة األلوان الزرقاء والبرتقالية.

◄ أودي تعلن عن طرح سيارتها 
السوبر رياضية ”ار8“ في األسواق 

بحلول شهر سبتمبر، وذلك على هامش 
مشاركتها في سباق لومان 24 ساعة.
ويعتمد املوديل اجلديد على سواعد 
محرك مكون من 10 أسطوانات سعة 

5.2 لتر، مركب في اخللف. 

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
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يجمع تطبيـــق {أون ســـتريت باركينغ} معلومات عـــن حركة المرور 
في الطرق بصورة حية ويدمجها ببيانات عدادات مواقف الســـيارات 

ومزودي خدمات مواقف السيارات.

جوائـــز الجودة األولية لهيونـــداي ترفع أكثر ثقـــة عمالئها في منطقة 
الشرق األوســـط بشـــكل خاص في موديالت {جنيســـيس} و{إلنترا}

و{أكسنت} للشركة الكورية الجنوبية.

هــــواوي وفولكس فاغن تعلنان التعاون في مجال التوصيل الذكي 
للســــيارات من خالل إدماج وظائف الهواتف الذكية في السيارات 

مما يتيح لقائدها اســــتخدام هذه الوظائف بأمان.



} القدس - بثت وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
شـــريط فيديو يســـخر من تغطية الصحفيين 
األجانب للعدوان األخير الذي شنته على قطاع 

غزة وراح ضحيته آالف المدنيين.
وانتقـــدت الخارجية اإلســـرائيلية تغطية 
الصحفييـــن األجانب في قطـــاع غزة الخاضع 
لسيطرة حماس، وذلك في شريط فيديو بثته، 
األحـــد، علـــى موقع يوتيوب، وهـــو عبارة عن 
رســـوم متحركة من 49 ثانية بعنوان ”افتحوا 
أعينكم بشأن غزة“، سخر من أدائهم خصوصا 

خالل الحرب. 
وسرعان ما دانته جمعية اإلعالم األجنبي 
فـــي إســـرائيل. ويظهر فـــي الفيديو مراســـل 

تلفزيوني أشـــقر الشـــعر يتحـــدث اإلنكليزية 
بلكنة أميركية أمام الكاميرا قائال ”ال إرهابيين 
هنا فقط بشـــر عاديون“، فـــي حين يقف خلفه 
مقاتل ملثـــم يطلق صاروخا، من المفترص أن 

يكون باتجاه إسرائيل.
وفي مشـــهد آخر يصف المراســـل األنفاق 
التي تســـتخدمها حركة حماس لشن هجمات 
على إســـرائيل بأنها ”أول مترو فلســـطيني“. 
ومن ثم تعطي امرأة المراســـل نظارات تسمح 
فـــي ما يتعلق ”بالحياة  له أن يرى ”الحقيقة“ 

في ظل حماس“.
يفقد المراسل وعيه بعد ذلك، وتظهر جملة 

تقول ”افتحوا أعينكم… اإلرهاب يحكم غزة“.

من جهتها، أعربت جمعية اإلعالم األجنبي 
من شـــريط الفيديـــو ”المضلل“  عـــن ”قلقها“ 
و“المعد بطريقة سيئة“. وأضافت ”من المقلق 
أن تقضـــي الـــوزارة وقتها في إنتاج شـــريط 
فيديـــو في محاولة للســـخرية من الصحفيين 

الذين يغطون نزاعا قتل خالله 2200 فلسطيني، 
غالبيتهـــم من المدنيين، مقابل 73 إســـرائيليا 

غالبيتهم من العسكريين.
ووصفت الفيديو بأنه ”غير مناسب“.

وقتـــل حوالـــي 17 صحفيا خـــالل تغطية 
حرب غزة األخيرة بين يوليو وأغســـطس من 
العام 2014، بينهم مصور لوكالة أسوشـــييتد 

برس.
ودافع المتحدث باســـم الوزارة ايمانويل 
نحشون عن الفيديو، وقال إنه يظهر ”بطريقة 
اســـتخدام حركـــة حماس  ســـاخرة ظاهـــرة“ 
للمدنيين ”كدروع بشرية“، فضال عن ”التغطية 

المنحازة“ لإلعالم الدولي لهذا األمر.

} بيــروت - أصبــــح العنــــف ضــــد المــــرأة 
الموضــــوع األكثــــر إثارة في وســــائل اإلعالم 
اللبنانيــــة، بعــــد تفاقــــم الظاهرة، وتســــابق 
اإلعالميين على كشف تفاصيل حوادث جرت 
وتجري كل يوم خلــــف األبواب الموصدة في 

المجتمع اللبناني.
لكن األمور خرجت عن مســــارها الطبيعي 
لتتجاوز التغطية الصحفية إلى نقاشات حادة 
بيــــن الصحفيين واإلعالمييــــن، ولكل طريقته 
في الهجوم على اآلخــــر عبر منبره اإلعالمي، 
ودفاعه عن أسلوب معالجته للقضية وصوابه 
المهني، راشــــقا الوســــيلة األخرى باتهامات 
متعددة من قبل استغالل القضية والتحريض 
علــــى العنف، وضياع حقــــوق المرأة، خاصة 
في ظل اســــتخدام القنوات الفضائية كساحة 
والشخصية  السياســــية  الحسابات  لتصفية 

بين األطراف المتعددة.
وانتقل الســــجال إلى أروقة المحاكم بعد 
أن استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية 
مراســــلة ومعدة برامج في محطتي ”الجديد“ 
و”OTV“ الصحفية حياة مرشاد للمثول أمامه 
إثر شــــكوى مقدمة من اإلعالمي طوني خليفة 
على خلفيــــة تعليقات على مواقــــع التواصل 
االجتماعــــي، تناولت فيهــــا مواقفه من خالل 
عــــدة إطالالت إعالمية حــــول موضوع العنف 
ضد النســــاء، ومنهــــا قضية شــــريط الفيديو 
الذي تداولته وســــائل اإلعالم اللبنانية لرجل 
يعتــــدي على زوجته بالضرب بالقرب من أحد 
المراكــــز التجارية، والذي ظهــــر عبر اتصال 
هاتفــــي مع خليفــــة في برنامجــــه 1544 مبررا 

فعلته.
كمــــا أثار خليفة جدال واســــعا على مواقع 
التواصــــل االجتماعــــي، بعد أن شــــن هجوما 
حــــادا فــــي برنامــــج ”مذيــــع العــــرب“، على 
الجمعيــــات الناشــــطة في مجــــال الدفاع عن 
حقوق المرأة واســــتخدام وسائل اإلعالم من 

أجل الشــــهرة والمكاسب المادية على حساب 
القضية األساســــية وهي العنــــف ضد المرأة، 
وبلهجــــة شــــديدة العدائيــــة، اعتبــــر أن هذه 
الجمعيات ووســــائل اإلعالم التي تستضيفها 
متواطئــــة وطالــــب بــــأال يكــــون هناك شــــعار 
”العنــــف ضد المرأة“، ولكن أن يكون الشــــعار 
”ال للعنف فقــــط“. رافضا مقولــــة أن المجتمع 

العربي مجتمع ذكوري.
وهــــو مــــا انتقــــده العديد مــــن المتابعين 
واإلعالمييــــن حتى ضمــــن البرنامج نفســــه، 
وليس فقط الناشطة مرشاد التي امتنعت أول 
أمس، وللمرة الثانيّة، عن المثول أمام ”مكتب 
مكافحة جرائــــم المعلوماتية وحماية الملكية 
الفكرية“ للتحقيق معها في ما يتعلق بشكوى 
القــــدح والــــذم المقدمة من اإلعالمــــي خليفة، 
حول مضمون تدوينات وتعليقات لمرشاد في 

مواقع التواصل.
هــــذه القضية جددت معانــــاة الصحفيين 
واستياءهم من قوانين اإلعالم وحرية التعبير 
في لبنــــان، والتي مازال التداول فيها لم يثمر 
عن أي نتيجة في البرلمان اللبناني، وقالوا إن 
هــــذه القوانين القديمة وغير الصالحة للوقت 
الراهن تفتح الباب باستمرار لالنتهاكات ضد 

حرية الصحافة.
حيث وكلت مرشــــاد محامية، لنقل الملف 
مــــن مكتــــب جرائــــم المعلوماتية إلــــى جهة 
قضائية أخــــرى ”صالحة للنظر في القضية“. 
غيــــر أن المدعي العام في جبــــل لبنان، كلود 
كــــرم، رفض هذا األمر، متذرعا بأن مرشــــاد ال 

تحمل بطاقة نقابة الصحافة.
وكتبــــت مرشــــاد، الجمعــــة الماضي، في 
صفحتهــــا على ”فيســــبوك“ قائلــــة ”بعد عمل 
ألكثر من 6 سنوات في الصحافة وبمؤسسات 
 ،OTV إعالميــــة منها صوت الشــــعب وقنــــاة
المدعي العام في جبل لبنان يتذرع بعدم حملي 
بطاقــــة من نقابة الصحافة، التي بالمناســــبة 
غالبيــــة الصحفيين في لبنان غير منتســــبين 
إلى جســــمها المهترئ، لإلصرار على امتثالي 
أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، خالفا 
للقانــــون وللحريــــات، وتحت طائلة تســــطير 
بالغ بحث وتحّر بحقي“. وفيما كان مقررا أن 
تمتثل مرشــــاد اإلثنين، أمام المكتب للتحقيق 

في الشكوى المذكورة، إال أنها عادت وأعلنت 
أنهــــا رفضت هــــذا األمــــر، كونهــــا ”صحفية 
ومواطنة لديها قناعة بعدم قانونية وشــــرعية 

التحقيق معها كمجرمة أمام هذا المكتب“. 
وفي تدوينة على ”فيســــبوك“ قالت مرشاد 
”عادت محاميتي منار زعيتر وأبرزت وكالتها 
معّبــــرة عن رفضــــي المثول، وتّمــــت مخابرة 
المدعي العام على هذا األســــاس، الذي أشار 
ببيــــان كامل هويتــــي وختم التحقيــــق طالبا 
إعادة الملف له لتحويله إلى الجهة القضائية 
المختصــــة. إذن اســــتطعنا تخطــــي المعركة 
األولــــى واالنتصار لقناعاتنــــا في هذا اإلطار، 
وذلك بفضل دعم كل شخص وقف إلى جانبي 

وناصر قضيتي“.
ونّظم ناشطون وقفة تضامنية مع مرشاد، 
اإلثنيــــن، لتقديم ”الدعم المطلق لمرشــــاد، في 
وجــــه الفكر الرجعي والذكــــوري الذي يحاول 
إسكات صوتها النســــوي المناضل“، على ما 
أعلن المنظمون في نــــّص الدعوة، إلى جانب 
إعالنهــــم عــــن رفضهم ”قــــرار المدعــــي العام 
الكيــــدي وغيــــر القانوني مثول مرشــــاد أمام 

مكتب جرائم المعلوماتية“.
القمــــع  سياســــة  ”رفــــض  إلــــى  إضافــــة 
والترهيب عبر استدعاء الصحفيين للتحقيق 
أمام المكتب، رغم استقرار االجتهاد القضائي 
ورأي محكمة المطبوعات ســــابقا بعدم مثول 
الصحفيين أمام هذا المكتب، بل أمام السلطة 

القضائية المباشرة“.
”مهــــارات“  مؤسســــة  أكــــدت  بدورهــــا 
الصحفية على وجــــوب حماية حرية التعبير 
على اإلنترنت بنفس المنطق، الذي ينطبق فيه 
مبدأ الحماية على أشــــكال التعبير األخرى، ال 

سيما المطبوعات الصحفية.
كما شجبت ”مهارات“ كل أشكال المضايقة 
للصحفيين والناشطين على مواقع التواصل 
االجتماعي عبر استدعائهم لتحقيق في مكتب 
مكافحــــة الجرائــــم المعلوماتية، الــــذي يتبع 

لقسم المباحث الجنائية الخاصة، ويدخل في 
صلب اختصاص هذا القسم مكافحة الجرائم 
الماسة بأمن الدولة، الجرائم المالية، تبييض 
األموال، جرائم الســــرقات الدوليــــة، مكافحة 

اإلرهاب، والجرائم الهامة.
وشــــددت ”مهارات“ على مبدأ حرية الرأي 
والتعبيــــر وحريــــة نقد مواقف الشــــخصيات 
العامة وســــلوكياتهم في المســــائل التي تهم 
الــــرأي العــــام، ال ســــيما القضايــــا المرتبطة 

بالعنــــف ضد النســــاء، وخصوصا المقاربات 
اإلعالمية التي من شأنها تبرير أعمال العنف 

والترويج لمنطق اإلفالت من العقاب.
وكانت مرشاد أطلقت سابقا حملة بعنوان 
”مش بالتســــليع … منتجك ببيع!“ اإللكترونية 
التــــي تهــــدف إلى رفض تســــليع المــــرأة في 
اإلعالم واإلعالن. كما تســــعى من خاللها إلى 
كسر الـصورة النمطية الستغـالل الـمرأة فـي 

اإلعـالم.

[ انتشار مقاربات إعالمية تبرر أعمال العنف واإلفالت من العقاب [ القوانين القديمة تفتح الباب لالنتهاكات ضد الصحافة
ــــــة الموضوعية لظاهرة العنف ضد المرأة في وســــــائل اإلعالم  ــــــب المعالجة اإلعالمي تغي
اللبناني، ليتم اســــــتخدامها كوسيلة للمنافسة بين القنوات الفضائية، وتصفية الحسابات 

المهنية، حتى وصلت إلى أروقة القضاء اللبناني.

سيرين عبد النور أحد الوجوه البارزة التي تبنت حمالت ال للعنف ضد المرأة في برامجها 

صحفيا قتلوا خالل 
تغطية حرب غزة األخيرة 

بين يوليو وأغسطس من 
العام 2014
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ميديا
{إننـــا كإعالميين أو صحفيين لســـنا فوق القانـــون، لكن البد من 
النظر لقضايا النشر من منظور المهنة، ال توجد دولة في العالم 

ُيحبس بها صحفي بسبب رأي أو خبر}.
محمد شردي
إعالمي مصري

{يجب محاسبة كل من يعمل على تقييد حرية الصحفي بنقله لألخبار 
والوقائـــع، ألن غياب دور الصحافـــة يحرم الجماهير من إيصال صوتها 

إلى السلطات والمجتمع}.
حسن شويرد احلمداني
رئيس العالقات اخلارجية النيابية العراقية

{ال تزال الصحف اإللكترونية ضعيفة في محتوى المادة اإلعالمية 
التـــي تقدمها، علـــى الرغم من المتابعة التـــي تحظى بها في ظل 

التطور التكنولوجي الذي نعيشه}.
خلف ملفي
كاتب إعالمي سعودي

حياة مرشاد:
كصحفية ومواطنة لدي 

قناعة بعدم قانونية 
وشرعية التحقيق

الـــقـــضـــيـــة جـــــــددت مـــعـــانـــاة 
من  واســتــيــاءهــم  الصحفيين 
التعبير  وحرية  اإلعــالم  قوانين 

في لبنان

◄

إسرائيل تدافع عن انتهاكاتها بفيديو يسخر من الصحفيين
◄ قضت محكمة التمييز الكويتية، 
أمس، بوقف تنفيذ عقوبة احلبس 

ضد رئيس حترير صحيفة 
”السياسة“ اليومية (خاصة)، أحمد 
اجلار الله، في قضية اإلساءة للنبي 

محمد، إلى حني الفصل بالدعوى، 
بحسب مصادر قضائية.

◄ أعلنت اجلمعية العربية 
للمسؤولية اإلعالمية إطالق موقعها 

اإللكتروني والشبكات االجتماعية 
املرتبطة، إلعادة القيم واألخالق إلى 

صناعة الّترفيه، والتشجيع على 
إنتاج برامج ذات مضمون إيجابي، 

من خالل السعي لتكون الشاشة 
العربية نقية من املخالفات الدينية 

والقيمية.

◄ شهدت األزمة بني نقابة 
الصحفيني املصريني، ووزارة 
الداخلية انفراجا، عقب تنازل 

األخيرة عن بالغات سبق وقدمتها 
للنائب العام، ملالحقة عدد من 

الصحفيني بتهم نشر أخبار كاذبة 
من شأنها النيل من السلم العام.

◄ أعلنت رئاسة احلكومة التونسية 
الثالثاء، عن إعادة هيكلة مصالح 

اإلعالم واالتصال بها، لتضم جملة 
من اخلاليا تهتم بإنتاج املادة 

الصحفية وتغطية أنشطة رئاسة 
احلكومة وحتليل املادة اإلعالمية 

وحتليل استطالعات الرأي ووضع 
استراتيجيات االتصال ومتابعة 

احلياة الثقافية.

◄ تقدم هيئة شؤون اإلعالم 
البحرينية برامج رمضانية خاصة 

بوسائل التواصل االجتماعي، 
تهدف إلى كسر حاجز روتني 

اإلعالم التقليدي وتفتح آفاقا جديدة 
للتعامل مع األفكار اجلديدة التي 

تواكب عصر تقنية املعلومات.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

} في البداية البد من التذكير بمعنى 
المفردات، وإذا كانت كلمة فيديو معروفة 
وتعني ”مرئي = صورة“، فإن كلمة كليب 

تعني  أنه مقطع مجتزأ من عمل أطول. ثم 
شاعت هذه التسمية لكل مقطع فيديو قصير 
مجتزأ أو يتم إنتاجه بصورة مستقلة لهدف 
إعالمي أو ترويجي أو تربوي أو تثقيفي أو 

إرشادي أو دعائي ألي غرض كان.
ومع تطور اإلنترنت وتزايد التعامل معها، 

ونشاطات مواقع التواصل وظهور محركات 
تنزيل مقاطع الفيديو كاليوتيوب، انتشر 
التعامل مع الكليبات مشاهدة ومشاركة، 

وحتى توريدا لما تلتقطه كاميرات الهواة 
والمحترفين، فنشأت ما أطلقت عليه موسوعة 

ويكيبيديا اإلكترونية ظاهرة ”ثقافة الكليب“ 
مع  تطور منصات البث عبر اإلنترنيت 

(2005)، وبعد سنة واحدة  بلغ عدد مقاطع 
الكليب التي يمكن مشاهدتها مجانا على 
(يوتيوب، غوغل، ياهو، إلخ …) عشرات 

الماليين وتتناول شتى المواضيع الهامة 
وغير الهامة، الخاصة والعامة، الجدية 
والهزلية، اإلعالمية والعائلية، النزيهة 

واللئيمة، اإلباحية والمحتشمة، المفيدة 

والتافهة، النادرة والمسلية، المثيرة لالهتمام 
والتي بال معنى.

وقد ارتفعت بشكل خرافي معدالت 
التعامل مع بث واستقبال مقاطع الفيديو 

كليب مع ظهور أجهزة الهاتف الذكية التي 
سهلت التقاط الصور وبثها مباشرة، ليس 

فقط لألصدقاء وإنما أيضا إلى يوتيوب 
ليراها الناس بعد لحظات في مختلف أنحاء 

العالم.
ومثلما يوجد فيديو كليب، يوجد أوديو 
كليب، وهو مقطع صوتي قصير، ذو هدف 

محدد وقصد معلوم كانت تبثه اإلذاعات وما 
زالت. 

في منطقتنا العربية يعرف معظم الناس 
”الفيديو كليب“ كمقطع غنائي لمغنية تظهر 

مفاتنها وتالحق شابا وسيما جذابا هجرها 
أو تدلل عليها أو مال عنها، وتجسد هذه 
الفيديو كليبات غالبا  شبق الشرقي إلى  

جسد األنثى، أما إن كانت األغنية  لمغن فنراه 
مبهورا بما يحيط به من راقصات وفاتنات 
يتمايلن، ليس بالضرورة على إيقاع اللحن، 
المهم أن تحقق كثرتهن  في األغنية إشباع 

ميل الرجل إلى ”الحريم“.
اإلعالمية اللبنانية نضال األحمدية ترى 
أن ”هذه الكليبات تعتمد على ابتذال الجسد 

وليس على إبراز جماليته، ضمن سياق 
مجتمعي كامل. فالشعوب المهزومة تتفكك 

أخالقيا“.  بينما استشاري الطب النفسي د. 

خليل أبوزناد فيقول ”هذه األغنيات داعبت 
المناطق المغفلة في نفسية اإلنسان العربي، 
وقدمت له ما يخجل أن يطلبه بنفسه، وهذا 

هو السبب الرئيسي في رواج هذه األغنياّت“.
يضع البعض اللوم على شركات اإلنتاج، 
وبعض الفضائيات والمطربين الذين يميلون 
إلى هذا الصنف ”اإلخراجى“ ألغانيهم التي 
ال يعود فضل انتشارها ألدائهم أو أصواتهم 

وال للكلمات أو اللحن، وإنما فقط إلى تلك 
البهارات ”األنثوية“ التي تهيمن على الصورة 

لتغوي الكثير من المتفرجين، وغالبا ما 
يكونون  من فئة  المراهقين -من الجنسين- 

الذين يستعملون مقاطع من تلك األغاني 
للتراسل عبر هواتفهم.

قال لي أحد مخرجي الفيديو كليب 
متباهيا إنه يحتفظ في أرشيفه الخاص 

بلقطات جمعها من أغانيه السابقة لصبايا 
ونساء يرقصن ويتغنجن ويظهرن مفاتن 

أنوثتهن بأوضاع مختلفة وفي أماكن بيئية 
متنوعة، فرادى وجماعات، وهو يستعمل 
تلك اللقطات المدخرة في أغانيه الجديدة 

مع إضافة بنتين أو ثالث فقط يتمايلن حول 
المطرب الجديد المبهور بنظراتهن الجذابة.
ومن هنا يتفق الكثيرون على أن معظم 

ما نشاهده من أغنيات الفيديو كليب العربية 
اليوم تعتمد على لقطات تزينية ال عالقة لها  

بمضمون األغنية وال بطبيعتها العاطفية 
أو الوجدانية وال في المعاني، ولو انتزعنا 

”بهارات“ الصورة، ووضعناها اعتباطا على 
أغنية ثانية لكان الوضع ”ماشي الحال“.
مكمن هذه العلة يعود إلى أن أغنيات 

الفيديو كليب تتحقق بمعزل عن أي سياق 
يتعلق بالمضمون، كما كانت الحال في 

أغنيات السينما العربية التي عرفت منذ 
عشرات السينين التجارب األولى لما 

يمكن اعتباره الفيديو كليب العربي، فقد 
رأينا األغاني في األفالم العربية تقدم 

ضمن سياقاتها الدرامية وبما يتناسب 
مع بيئة األحداث ومسارها، فكانت أغاني 

مخرجة بطريقة مالئمة لمستويات األحداث 
والشخصيات.

ولنأخذ مثاال على ذلك فيلم ”أبي فوق 
الشجرة“ للمخرج حسين كمال الذي قدم فيه 

عددا من أشهر أغنيات عبدالحليم حافظ. 
تجسدت فيها ”تعبيرية“ تحمل المناخات 
والمعاني التي أريد لكلمات األغنيات أن 

توصلها للمشاهد، ناقلة بهجة الفرجة 
وجماليات المعاني والمفاهيم.

الفيديو كليب، مع كل ما فيه من فوضى 
وارتجال وابتذال وسطحية، يبقى بضاعة 

رائجة ينبغي االهتمام بها كصنف من 
أصناف الفن، له شروطه مثلما له جمالياته 

وأدواته التعبيرية، وله مخاطره السلبية 
على تكوين الذوق العام وإشغال المراهقين 

بالذات، بأشكال فنية هابطة، ال عالقة  لها 
بفن الفيديو كليب الذي يجب أن يكون.

الفيديو كليب وتكوين األذواق
فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} القاهــرة - مـــوت عازفـــة النـــاي الشـــابة 
ندى ســـالمة، أخبار عن انتحارهـــا، ذكرياتها 
وصورهـــا مـــع أصحابهـــا واملقربـــني منها.. 
تغريـــدات حزينـــة، تكذيب شـــائعة موتها من 
خـــالل بعـــض الكلمات التي كتبتهـــا ندى عبر 
حسابها الرسمي على فيسبوك ”أنا ندى ولسه 
عايشة، لو معنى إني بتنفس إني لسه عايشة“ 
كان هذا أهم ما شغل الشبكات االجتماعية في 

مصر.
واحتل هاشـــتاغ #ندي_سالمة  الصدارة 
علـــى موقع تويتر، خاصة بعد أن أعلنت عازفة 
النـــاي بقاءها على قيد احليـــاة عبر صفحتها 

على موقع فيسبوك.
ورفض عدد من املغردين اجلدل املثار حول 
ســـبب الوفاة، ومن بينهم مغردة قالت ”ادعوا 
لها دون فضول ملعرفة األســـباب، ودون هجوم 
عليهـــا“. وكتب مغرد ”يا بخـــت من ماتوا قبل 
تويتر وفيســـبوك. ارتاحوا من غير ما ينبشوا 

في سيرتهم“.
ونعى الكثير من املستخدمني سالمة، ومن 
بينهم الصفحة الرسمية حلملة ”عايز مسرح“ 
(أريد مسرحا) على موقع فيسبوك، والتي قالت 
فـــي نعيها ”وقع من أحالمنـــا حلم.. إننا ننرى 
ندى تلعب نايا على خشبة  # مسرح_الفردوس 

يوم افتتاحه“.
وربـــط عدد مـــن املســـتخدمني بـــني وفاة 
ســـالمة، وانتحار الناشـــطة زينب املهدي في 

نوفمبر املاضي، بسبب صداقتهما.
وأشـــار آخـــرون إلـــى إحســـاس ســـالمة 

باالكتئاب مؤخرا، وعدم تلقيها دعما كافيا.
وكان آخر ما كتبت ســـالمة عبر حســـابها 
علـــى فيســـبوك ”نحـــاط مبـــا فعلت أنفســـنا، 
ونرضى بالالشـــيء، باملوت في أي مكان وفي 
أي وقت، فنشـــنق رغبتنا األخيرة في احلياة… 
اخلواف قواد فال تخف، واحلب من شيم الكرام 

فكن كرميا“.
وبعـــد تكذيـــب إشـــاعة موتها، اســـتقبلت 
ســـالمة عاصفة مـــن النقد على موقـــع تويتر 
من جانب مســـتخدميه الذين استعانوا بصور 

تسخر من إعالن عودتها إلى احلياة.
وســـخر مغرد ”هل تريد أن تصبح مشهورا 
وكل السوشـــيال ميديا تتكلم عنك؟  هل ترغب 
فـــي أن يعرفك النـــاس ويتعاطفون معك؟ افعل 

مثل ندى سالمة“.
وكتبـــت مغردة ”ال تلوموا #ندى_ســـالمة 
علـــى كذبتهـــا، ولكـــن متنـــوا معـــي أن تكون 

#زينب_املهدي هي األخرى تكذب“.
 وقال آخر ”حني ينتحر أحدهم يتســـاءلون 
عن ســـبب انتحاره مع أن املنطق أن يتساءلوا 
عن السبب الذي ألجله كان حيا قبل االنتحار!“.
الداعمـــني  أبـــرز  اإلخـــوان  أنصـــار  وكان 
للهاشـــتاغ، وروجـــوا لعدد مـــن أغانيهم مثل 
أغنية ”ســـجون الغـــدر“. كما هاجـــم بعضهم 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي على هاشـــتاغ 

”ادعي دعوة على السيسي“.

} لندن – أعلن القائمون على منصة التواصل 
االجتماعي ”مســـلم فيس“، عن تشـــغيلها في 

أول أيام شهر رمضان.
وجاء اإلعالن من خالل الصفحة الرســـمية 
للمنصة، علـــى موقع فيســـبوك. وأعلن رائدا 
أعمال مســـلمان، شـــعب فدائـــي وروح األمني 
شـــعيب، أن الشبكة ســـتكون ”بيئة اجتماعية 
مناســـبة للمســـلمني، وســـتبعد مســـتخدمي 
التواصل االجتماعي عن احملتويات املتعارضة 
مع القيم اإلســـالمية، كاملـــواد اإلباحية وتلك 

احملرضة على العنف أو االنتحار“.
وتنطلـــق املنصـــة بعد نحو ثالثـــة أعوام 
من التصميم والتطوير، وبعد عدة أشـــهر من 
التشـــغيل التجريبي لنحو ألف من املهندسني 

واملهتمني بالتواصل االجتماعي.
لغـــات، هـــي  وســـتكون املنصـــة بســـبع 
اإلنكليزيـــة والعربيـــة والفارســـية واألوردية 
واملاليزية والتركية واإلندونيسية، إلى جانب 

عدة لغات أخرى يتم العمل عليها حاليا.
يشـــار إلى أنه مت تسجيل شبكة التواصل 
االجتماعي ”مســـلم فيس“ باسم شركة ”مسلم 
فيـــس ليميتد“ في اململكة املتحـــدة، ولها عدة 

مكاتب قيد التأسيس في مناطق من العالم.
وقال شعيب فدائي، أحد مؤسسي املنصة، 
إنه مت تصميمها من وجهة نظر إسالمية، لكنها 
مقدمة للعالم كله وســـتعمل على التواصل مع 
الديانـــات األخرى، حيث باتـــت احلاجة ملحة 
إلى وجود شـــبكة إســـالمية، مـــع وجود عدد 
ضخم من املســـلمني الذين يستخدمون مواقع 

التواصل االجتماعي.
الشـــريك  شـــعيب،  األمـــني  روح  وأرجـــع 
املؤسس ملوقع ”مسلم فيس“، تأسيس املنصة 
إلى إيجاد بديل آمن للمســـلمني، ال يشـــعرون 
فيـــه بالقلق، جـــراء املواد املعادية لإلســـالم، 
وغيرها املنافية ألخالقيات املســـلمني، مشيرا 
إلـــى أن املوقع ســـيكون بيئة مثاليـــة لتبادل 
األفـــكار والقيـــم اإليجابيـــة، وأيضـــا لتعزيز 
التواصـــل بني أصحـــاب األعمال املســـلمني. 

وتشبه واجهة االستقبال فيه واجهة فيسبوك 
األصلي. وانتقد بعضهم تقليد شـــبكة مســـلم 
فيس لشـــبكة فيســـبوك. وكتب معلق ”شـــبكة 
اجتماعيـــة وحتمل اســـم فيس! البـــد أنكم لم 
تبحثوا جيدا عن قانونية استخدام هذا االسم 
ولـــن يطول الوقت قبل رفـــع دعوى ضدكم من 
فيســـبوك لتغييره ودفع الغرامات. من ناحية 

أخرى الفكرة ليست جديدة“.
وكتب آخر ”اشتقاق األسماء من أكبر عيوب 
املواقع والتطبيقـــات، االبتكار واالختالف في 
تنفيذ األفـــكار وإضافة املميزات واخلصائص 
جعلت من شـــركات صغيـــرة تقضي على كبار 
الشـــركات واملواقع حول العالم ومنها أمازون 

ورابيدشير وغيرهما آالف املواقع“.
فيمـــا انتقـــد معلقـــون ما أســـموه ”دينية 
الشـــبكة“، وكتبـــت مغـــردة ”أعتـــرض علـــى 
انفصال املسلمني وانغالقهم على أنفسهم ولو 

في العالم االفتراضي“.
وكتب معلـــق ”ملاذا نصر نحن كمســـلمني 
على إدخال اســـم الدين في كل شـــيء، ســـواء 
كانـــت له عالقـــة بالديـــن أم ال“. وأضاف  آخر 
”هكذا مشـــاريع مبنيـــة على التمييـــز الديني 
أو العرقي مصيرها الفشـــل. مؤســـس شـــبكة 
فيســـبوك يهودي، لو كان اقتصر موقعه على 
اليهود فقط ملا جنحت الفكرة وانتشـــرت بهذا 
الشكل غير املسبوق“. وتساءل مغرد ”لو أراد 
مســـيحي جتريب املوقع هل سيكتب في خانة 
تعريفه أنه من أصحاب الكتاب“، وسخر مغرد 

”هل عليه أن يدفع اجلزية مثال؟“.

وكتب مغرد ضمن هاشتاغ #مسلم_فيس 
فـــي سلســـلة تغريـــدات ”مثال ملشـــروع قادم 
فاشل. يا خسارة املاليني“، مضيفا ”إنه شبيه 
مبشروع (مكة. كوم)، املشروع اإلسالمي شبيه 
بفيسبوك الذي انطلق عام ٢٠٠٨ وسجلت فيه، 
وقد فشل وخســـر املاليني واملوقع اآلن مغلق. 
أناس ال يتعلمون!“، وقال ”أي مشـــروع ملوقع 
تواصل اجتماعي فـــي عصرنا احلالي يهدف 
إلـــى عزل املســـلمني عن باقـــي العالم مصيره 
الفشـــل. نحن نتقدم إلى األمـــام وال نرجع إلى 

اخللف“.
ووصف مجربون للموقـــع بأنه ”محافظ“، 

فيما قال آخرون إنه ”متطرف“.
علـــى غرار  واســـتحدث املوقـــع ”ميزات“ 
ميـــزة «احملرم» أو قائمة احملارم التي ميكن أن 
يضيف املستخدم عن طريقها، أصدقاء من غير 
جنسه، فال ميكن للرجل إضافة امرأة أخرى إال 
إذا كانت من محارمه، وال ميكن للفتاة كذلك أن 

تضيف إال من هم ضمن محارمها.
وقال مغرد ”املوقع لن يســـمح باالختالط، 
ما قد يجعل منه عامل جذب كبير للمتطّرفني“.
ولم يســـتبعد بعضهم اســـتغالله من قبل 
املتطرفـــني وحتولـــه مـــع الوقـــت إلـــى منبر 
للســـباب والشـــتائم التي تســـاهم في تشويه 

صورة الدين.
مـــن جانب آخـــر يوفـــر املوقـــع ”خاصّية 
البحث عن الزواج بالنسبة إلى الرجل واملرأة 
عن طريق البحث في النطاق اخلاص بذلك عبر 

الشبكة“.

ويقوم املســـتخدم بطلب الـــزواج، وعندما 
يتلقى الطرف الراغب في الزواج االســـتجابة، 
يتم احلديث أوال عن طريق احملرم، ثم يســـمح 
للطرفـــني بااللتقاء في مجموعـــة مغلقة، حتى 

يتم التعارف.
وعـــن ذلك كتب معلق ”لألســـف مشـــاريع 
مواقع الزواج والتعارف اإلسالمية ليست في 
النهاية ســـوى واجهات ألعمال جتارية مغلفة 
بالصبغة الدينية من أجل الربح املادي فقط“.

وسخر مغرد ”إن كنت رجال من يضمن لي 
أن الطرف املقابل امرأة حقا، ســـيمتلئ املوقع 

باحلسابات الوهمية، وأؤكد ذلك“.
وعلى عكس ”التجارب اإلسالمية املراهقة“ 
السابقة في عالم التواصل االجتماعي كموقع 
«خالفـــة بوك» الـــذي لـــم يكتب لـــه االنطالق 
حتـــى اآلن، يبـــدو أن القائمني على هذا املوقع 
مصرون على إمتام مشروعهم وإطالقه للعامة 

بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
ويؤّكد القائمون أن املوقع يوفر ”كل مزايا 
التواصـــل االجتماعـــي التـــي يؤّمنهـــا موقع 
فيســـبوك، كإنشـــاء صفحات وإمكانية تركيب 
تطبيقـــات، أبرزهـــا تطبيق خـــاص مبواعيد 
الصالة“. ويـــرى مغردون أن املوقع متشـــدد، 
ألن البعـــض يدخـــل العالـــم االفتراضي هربا 
من العالم الواقعي احملافظ، فهم يســـعون إلى 

بعض احلرية.
وأثنى معلقون آخرون على املوقع، مؤكدين 
أنه سيكون بديال عن تلك املواقع التي ساهمت 

في التفكك األسري واخليانة الزوجية.
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ليبياتونسالعراق

اليمنالسعودية

تابعوا

@DrAl_Lawati  
رسمة محزنة عن مجزرة سبايكر 
كما نقلتها املواقع: نفذها ارهابي 
رســـمها ايزيدي نشرها مسيحي 

العراق هذا حال املسلمني!
******

@nemro1
فلسطيني مع زمالئه (املتأسلمون 
من داعـــش الكويتي والبريطاني 
والتركســـتاني) أضاعـــوا طريق 
القـــدس ففجـــروا أنفســـهم فـــي 

بيجي!! 
******

@Hanimalazi  
زميل من العراق رغم ميله لداعش 
في العـــراق ليس حبًا بل انتقامًا 
من ميليشـــيا إيران يصر على أن 
التنظيـــم في ســـوريا مخابراتي 

وعميل بامتياز.
******

@Ayadjamaladdin 
التشـــيع  مصلحة  تعارضـــت  لو 
والشـــيعة في العالم مع مصلحة 
فســـُيَضّحي  اإليرانـــي  النظـــام 
بالشـــيعـة  اإليـرانـــي  النظـــام 

والتشيع ملصلحة النظام.
******

@marcellealeid 
عزيزي الصائم، مبناسبة اقتراب 
شـــهر رمضـــان (ينعـــاد عليكـــم 
باخلير)، تذكر أن من تســـاعدهم 
ليســـوا معرض تصوير، هم بشر 
بحاجة. أنهـــم  ويحـــدث  بكرامة 

منطقة محظورة!

@nemro1  
الالجئون الســـوريون بـــني نارين 
أحالهما "موت" نار القتل والسبي 
الداعشـــي أو طرد اجليش التركي 

لهم والعودة للمجهول. 
******

@RamadanSyria  
قتل بشـــار األســـد خالل ٤٨ ساعة 
١٣٢ سوريا، منهم ٢٥ طفال وامرأة، 
حلـــب  فـــي   (٪٤٢)  ٥٦ واستشـــهد 
وحدهـــا، ومـــع ذلك بـــاراك أوباما 

مشغول بتحرير #تل_أبيض!
******

@eyad1949  
من يتحمل مسؤولية مآسي العرب 
السنة في شـــرق سوريا وشمالها؟ 
انفصاليو األكراد؟ داعش وأمثالها؟ 

القوى اإلقليمية املتصارعة؟ 
******

@5595Sad  
حمايـــة األقليـــات شـــماعة بـــدأت 
السياســـية وهل  الدوائر  ترددهـــا 
وقتل  بتهجيـــر  األقليـــات  حمايـــة 

األكثرية؟
******

@elnoor2011  
نوع فاخـــر دون عفـــن!! كيلو خبز 
يابـــس في دوما بــــ٨٥٠ ليرة وقليل 

من يستطيع شراءه.
******

@hothifh86 
طفـــل معـــاق ال يعـــرف أهلـــه أين 
يذهبون به. ليـــس من األقليات كي 

يعطف عليه العالم.

@Nedal_147  
١٠٠ســـنة  #الســـعودية_بعد_ 
محمد عبدالرحمن محمد العريفي 

تاج رأسك.
******

@ya_akalil  
#فعاليات_الصيف_تكفـــني_
ميت تعلن مقبرة النســـيم عن بدأ 
فعاليـــات الصيـــف صيفـــك معنا 
غير!! يوجد جوائز يومية ألفضل.. 

حّفار قبور!
******

@agrni  
متزوج مـــن أربع ويعمل في ثالث 
وظائف ومأذون أنكحة في أوقات 
الفـــراغ، لكنـــه يحـــب أن يذكرني 
باملوت بني الفينة واألخرى. ماذا 

سيفعل لو كان يحب احلياة!
******

@9_mas  
#ثالث_أشجار_لكل_ســـور 
الغبـــار  لصـــد  ناجـــح  مشـــروع 
وتلطيف األجواء احلارة وبالتالي 
يوقف التصحر ويحفز على نزول 
األمطـــار. #فكر_تنجو_مـــن_

العشوائية.
******

@whaajalmqatii  
صحوجنـــي يقـــول مـــن يطالـــب 
بتأنيث احملالت النسائية ليبرالي 
ديـــوث؛ فينتشـــر مقطـــع ألجنبي 
يقيس لفتـــاة فيقول يا ليبرالي يا 
ديوث تعارض الهيئة... مخدرات.

******
@elegant_lady91A  
هناك أناس لو يقول لهم الشـــيخ 
الفالنـــي "أنا حمـــار"، يقولون له 
أنت لســـت حمارا نحـــن احلمير 

فهمناك خطأ يا شيخ.

@UNHCR_Arabic
املفوضية الســـامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني

@hakim1zed  
فشـــلت الثـــورة يـــوم ان تراجـــع 
القضـــاء عـــن عالنيـــة احملاكمات 

وقبلنا ذلك.
******

@kamikaed  
ضاعـــت  اذا  اضرابـــات.  كفـــى 
البالد ضاعت خدمتك وشـــهريتك 

ومستقبلك.
******

@tunisie_actu  
حتيـــة تقديـــر للجيـــش واألمـــن 
التونسي، أنتما فقط من يستحق 
االحترام في هذه البالد. الوطنية 
ليست شعارا واقواال بل تصرفات. 

******  
ملـــا ال نغلـــق موضـــوع "عمليات 
الشـــعب  أولويات  لتغيير  مفتعلة 
وخطف انتباهه" أولويات الشعب 
فـــي تونـــس مجـــرد "أســـطورة"، 
و"انتبـــاه الشـــعب" إشـــاعة، يتم 
استعمال ذلك كـ"حجة" في التالفز.

******
@CheriKhraifi
هـــل رأيتم برّبكـــم دولـــة تعترف 

بحزب ال يعترف بدولة؟
******

@chelba
شـــعب غير متصالح مع نفســـه ال 
ينتـــج إال الكـــوارث. التحقيق في 
كارثة القطار، ســـيثبت أن السبب 
اإلهمـــال  ووراء  اإلهمـــال.  هـــو 
إدارة غير مكترثة أو متســـلطة أو 

مسيسة.

@qwqwqw950
مســـاكني الليبيون ذيول حتى في 

داعش األمراء كلهم أجانب.
******

@nbenotman  
تهاجـــم  الشـــخصيات  بعـــض 
اإلرهابيـــني  حملاربتـــه  اجليـــش 
بحجة أن احلل هو احلوار؛ طيب 
ال أحد مينعكـــم من احلوار معهم 

ملاذا ال حتاوروهم و لكم األجر.
******

@aliwahida  
كان الغرب يحرض الشعوب على 
الى  يدعوها  واآلن  الدميقراطيـــة 

احلفاظ على وحدة بلدانها!!
******

@omartobgi  
كم نريد من وقت حتى نســـتوعب 
قيم جتاوزها العالـــم منذ زمن .. 
تداول ســـلمي للســـلطة وتعايش 

سلمي في ظل دولة القانون.
******

@s_dogha  
املنتخب فيه متحمســـون للكرامة 
وآخـــرون للفجـــر" ويلعبـــون مع 
بعضهم ألجل خاطر ليبيا.. لم كل 

هذا التعقيد العبوا مع بعضكم.
******

@alraieda772007  
حمـــالت إعالمية وحتشـــيد قوى 
للقتـــال في كل احملاور واجلبهات 
االخـــوان  ميلشـــيات  قبـــل  مـــن 
باســـتثناء جبهة داعش في سرت 

فانها بالعكس تشكيك واحباط.

سوريا

شبكة اجتماعية إسالمية أطلق عليها اسم 
فيس مســــــلم تنطلق بداية رمضان أثارت 
اهتمام رواد املواقع االجتماعية، وانتقدها 
مؤكدين أنهــــــا تكرس ”انفصال  بعضهم، 
املســــــلمني وانغالقهم على أنفسهم ولو في 

العالم االفتراضي“.

@AnwarGargash  
هل من املنطق أن تســـيطر أقلية 
ومبنطـــق االنقالب؟ أو  مؤدجلة، 
أن يهيمـــن رئيس ســـقط مبطلب 
اليمـــن  يكـــون  أن  أو  شـــعبي؟ 
متخاصما مع محيطه العربي؟

******
@HsnFrhanALmalki  
بني جنيف سوريا وجنيف اليمن 
تباعـــد غريب مؤمتـــر مع خروج 
األســـد، ومؤمتر مع عودة هادي 
رمبـــا احلـــل فـــي خروج األســـد 
رئيسًا لليمن وعودة هادي رئيسًا 

لسوريا.
******

@fdeet_alnssr  
الـــذي وضع شـــرط تواجد ٧ من 
في  املخلـــوع  وحزب  احلوثيـــني 
مؤمتر جنيف وجعلهم يتنافرون 
ويتصارعون على من يذهب ومن 

يبقى. ليس محنكا بل داهية..
******

@1ksanews1  
رئيـــس اليمـــن يقـــول ان حلفاء 
يريـــدون  باخلـــارج  احلوثـــي 
اســـتهداف دول املنطقة... يقصد 

ايران بس مستحي يقول.
******

@DrAlnefisi  
كشـــف موضوع اليمن ليس فقط 
عن التواءات إيـــران وأميركا بل 
عن خزيـــن تاريخـــي يتالطم في 

صحراء النفط فعلينا اليقظة.

إشاعة انتحار تشغل «مسلم فيس».. االختالط ممنوع في الواقع االفتراضي أيضا

تويتر المصري

معلقون حكموا على الشبكة بالفشل قبل أن تبدأ وشبهوها بمشروع «مكة. كوم» الذي أسس لمنافسة فيسبوك

الموقـــع اســـتحدث «ميزات» 

جديدة على غرار ميزة قائمة 

المحـــارم وميــــزة البحـــث عن 

زوج

◄

[ شبكة اجتماعية تقلد فيسبوك قائمة على العنصرية الدينية

إذا كان هاتفك مليئا بصور كنت قد نســـيت مشـــاركتها، فتطبيق Moments الجديد من فيسبوك يمسح وجوه تلك الصور 

ويقارنها مع أصدقائك على فيسبوك، ومن ثم يمكنك مشاركة الصور، التي تم تجميعها بناء على مناسبة ما، مباشرة مع هؤالء 

الناس عبر التطبيق. والخطوة نافذة لدفع طموح فيسبوك نحو الذكاء االصطناعي.



محمد وديع

} العفاريت والمردة في كتاب ألف ليلة وليلة، 
ومصباح عالء الدين، والســـندباد، وعلي بابا 
واألربعين حرامي، وطاقيـــة اإلخفاء، وقصور 
الرمان فـــي القصص العربي القديم، يمكن في 
المستقبل القريب أن تجد لها مجسمات، على 
غرار عصي وتعويذات هاري بوتر وحشـــراته 
العمالقة ومقشات الساحرة الشريرة في قصة 
”ســـنو وايت“ والســـندريال، وقرية الســـنافر، 
والرجـــل الحديـــدي فـــي الســـاحر أوز، وآلة 
الزمـــن في القصـــص الحديث، فكلهـــا متاحة 
أمام ناظريك تســـتطيع أن تشتريها مع كتابك 

المفضل.
”العـــرب“ تجولـــت فـــي بعـــض المكتبات 
البلجيكية، والتقت مالكة إحداها، وناقشـــتها 
فـــي الفكرة وعمرها وإقبال القراء على شـــراء 
هـــذه األدوات، عالوة على الكتـــب وعن الفئة 

العمرية التي تستحسن هذه اإلضافات.
لوي فيـــكا صاحبة مكتبة ”بروكســـل“ في 
شـــارع بوليفـــارد أكـــدت لـ“العـــرب“ أن فكرة 
تجســـيد أبطـــال الحكايـــات ليســـت حديثـــة 
ومتأصلة في أعماق الشـــعب البلجيكي، وفي 
بروكســـل تمثـــال الطفـــل الشـــهير ”مانيكان 
بيـــس“ والذي تجـــده في كافة محـــال التحف 
والهدايا وحتى محال الشـــيكوالتة، باعتباره 
رمزا للبـــالد، حيث يصور ولـــدا عاريا بطوله 
61 ســـنتيمترا، وتـــدور حـــول هذا المجســـم 
الصغير الذي يســـتقطب مئات السياح يوميا 
مجموعـــة مـــن األســـاطير، لذا تجـــده في كل 
مكان، وهو ما شـــجع أصحاب المكتبات على 
تبني نفس الفكرة -تجســـيد الشخصيات في 
شـــكل مجســـمات-  لكن مع أبطـــال الروايات 
والحكايات والقصص المصورة ”الكوميكس“.
ولفتت صاحبـــة المكتبة االنتبـــاه إلى أن 
رعاية الملك البلجيكـــي ألبير الثاني وزوجته 
الملكـــة بـــاوال للمركـــز البلجيكـــي للرســـوم 
المتحركـــة، والذي تبلغ مســـاحته 4 آالف متر 

مربع ســـهل مـــن مهمـــة أصحـــاب المكتبات، 
حيث يطلبـــون من العاملين في المركز رســـم 
الشـــخصيات واألبطال، كذلك صناعة أدواتهم 
وبالكميـــات التـــي يرغبون فيهـــا، حيث يقدم 
هـــذا المركز أيضا مجســـمات للشـــخصيات 
الكرتونيـــة الشـــهيرة، خاصـــة ”تـــان تـــان“، 

الشـــخصية الكرتونية الشـــهيرة وكلبه الوفي 
”ميلـــو“، والتي ترجمت ألكثـــر من 55 لغة حول 

العالم.
مخترع تلك الشـــخصية هو الفنان ورسام 
الكاريكاتـــور البلجيكي جـــورج ريمي، والذي 
بـــدأ بكتابـــة سلســـلة مغامراته تـــان تان عام 
1929 واســـتمر حتى وفاته عام 1938، وهو ما 
أثر بشـــكل كبير على اهتمـــام جانب كبير من 
محال بيع الكتب ببيع مجسمات الشخصيات 
الموجـــودة فـــي الكتـــب أيضـــا، ال ســـيما أن 
مخترع الشـــخصية بلجيكي، بل وشجع األمر 
على عرض لوحـــات لها، كذلـــك األدوات التي 

يســـتخدمها أبطـــال القصـــص، كآلـــة الزمن 
وأدوات السحرة ومالبس األبطال وأقنعتهم.

وقالت فيكا إن اسم مكتبتها استعارته من 
أحد الكتب المصورة الكوميكس والتي حملت 
عنوان ”برســـل“، أي بروكسل باللغة العربية، 

وهي قصة مصورة شهيرة في بلجيكا.
وأشـــارت إلى أن معظـــم األطفال الصغار، 
يحلمون بأن يكونوا مثل ســـندريال أو الرجل 
العنكبوت، وحين يرون قصتهم في الســـينما 
أو مصورة في أحد الكتب الكوميكس يحلمون 
بارتـــداء أحلى الثيـــاب والمجوهرات، وحذاء 
زجاجيا، كما تقول نســـخة من الحكاية، أو من 

الفرو، كما تقول نســـخة أخـــرى، وأن يمتلكوا 
خيـــوط الرجـــل العنكبـــوت ويلبســـون ثيابه 

المموهة.
أوضحت فيكا أنه وبشكل عام حين تتالءم 
الحكاية مع ما يشعر به الطفل في أعماق ذاته، 
ســـتصل إليه إلى درجة مؤثـــرة من االلتصاق 
بالحقيقـــة ويطمع هؤالء في أن يعيشـــوا عالم 
الحكايـــات. وأكدت أن مهمتها األساســـية هي 
إســـعاد الصغـــار بأي وســـيلة كانـــت ومنها 
هذه المجســـمات، مشـــيرة إلـــى أن العمق في 
القصـــص ال ينبع مما ترويـــه -أي من الحدث 
نفســـه- لكن ينبع مما يكمن خلـــف ما ترويه، 
ومن الرســـالة التـــي تحملها وتظل راســـخة 
فـــي ذهن الطفل، وهـــذا ما يمكـــن أن تقوم به 

المجسمات واألدوات.
ونوهـــت صاحبـــة المكتبـــة إلـــى ارتباط 
األطفـــال بهـــذا النـــوع مـــن الحكايـــات التي 
لها مجســـمات وملصقـــات تباع لـــكل أبطال 
الحكايـــات، وتقرأ بمئات اللغات وتباع في كل 
أنحـــاء العالم وتحقق أرباحـــا طائلة ال يمكن 
تصورها، لكن هدفها يظـــل نبيال في النهاية، 

أال وهو تحقيق سعادة األطفال والقراء.
وعـــن زبائنها، قالت إنهم مـــن كل األعمار، 
وهناك أنـــاس يتجاوزون الســـتين من العمر 
يحضـــرون إليهـــا، ربمـــا لشـــراء القصـــص 
والمجســـمات ألحفادهم أو لالستمتاع بقراءة 
هذا النوع الذي قد يجدد الذاكرة والحنين إلى 

عهد الطفولة.
وعن صناعة هذه المجسمات، أوضحت أن 
معظمها يتم شراؤه من مركز صناعة الكرتون، 
وأحيانا يتـــم تحديد شـــخصية معينة عندما 
يحـــدث رواج لكتـــاب معين، وعلـــى الفور يتم 
تصنيع كميـــات من أبطال وشـــخصيات هذه 
القصـــة، خاصة وأن الســـينما رغبـــت كثيرا 
وسهلت تصور شكل هؤالء األشخاص وحققت 

الرواج المطلوب.
عن أشـــهر القصص التي تبيعها، قالت إن 
سلسلة هاري بوتر تلقى رواجا كبيرا، وأدوات 
الســـحرة التي وردت في النص، وأزياء أبطال 
الفيلـــم، لذلك قامـــت فيـــكا بتخصيص جناح 
داخل المكتبة لكل مـــا يتعلق بـ“هاري بوتر“، 
خاصة الحيوانات الســـحرية التي رافقته في 
القصـــة، وأدوات الخدع الســـحرية التي كان 

يقوم بها كما جاءت في الفيلم.
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أصبـــح عالم الحكايات والقصص الخيالية متاحا بني األيدي وأمام األعني، تحقيق

حيـــث توفر مكتبات بروكســـل لزوارها مجســـمات ولوحات لشـــخصيات 

القصص وأبطالها مع املالبس واألدوات التي يستخدمونها.

كانت حارة اليهود تضم ١٣ معبدا يهوديا لم يتبق منها سوى ٣ مهجورة 

كليـــا، وهي معبد موســـى بن ميمون أو {راب موشـــي}، ومعبـــد بار يوحاي 

ويقع في شارع الصقالية، ومعبد أبوحاييم كابوسي في درب نصير.

يتمركز اليهود عادة في مناطق موحدة تماشـــيا مع ثقافة {الجيتو} التي 

تدفعهم إلى التجمع في أماكن بعيدة عن بقية املجتمع، لكن اليهود في 

مصر انخرطوا في تفاصيل الحياة التجارية والفنية املصرية.

}  القاهرة – في قلب منطقة الموســـكي، أحد 
أشـــهر المناطـــق التجارية في وســـط القاهرة 
وأكثرهـــا ازدحامـــا، تقـــع حارة اليهـــود التي 
تشهد حالتها الحالية على التغير الذي أصاب 
مصر في الســـنوات الستين األخيرة، وتحديدا 
التدهور الذي طـــال العديد من األماكن األثرية 

في بالد المحروسة.
بعد أن كانـــت حارة اليهود، وهي ليســـت 
حارة واحدة بالمناســـبة إنما منطقة متســـعة 
تضـــم حوالي 360 زقاقا وحارة خاصة بالطبقة 
الوســـطى قبل ثورة يوليو 1952، وكان يسكنها 
حرفيـــون من أصحـــاب الديانـــة اليهودية في 
األساس الذين تميزوا بصناعة الذهب والفضة 
واألحذيـــة ومواقد الجـــاز وإصالحها وترميم 
األثاث، كما تركز عمل التجار منهم في األقمشة 

والورق واألدوات الكهربائية.
وتحولت حـــارة اليهود اليـــوم إلى منطقة 
غارقـــة فـــي الفوضـــى، تضيق أزقتهـــا بتجار 
األقمشـــة والمالبس وسائقي ســـيارات النقل 
التـــي يقاتل أصحابها للمـــرور بها في حارات 
المنطقة الضيقة، التي ال يمكن أن تتسع لمرور 
ســـيارة وإنسان في وقت واحد، وهو ما يخلق 
عشـــرات المشـــاحنات يوميا بين الســـائقين 
والمارة، حول أحقية أي منهما في المرور أوال.

أنشـــئت حارة اليهود كما تقـــول الروايات 
التاريخية عام 1848، وتمركز الحرفيون اليهود 
فيها الحقا سبب ربط اسمها بهم، وهناك الكثير 

من االجتهادات التاريخية عن ســـبب تمركزهم 
في هذه المنطقة التي كانت تضم شـــياختين، 
إحداهمـــا لليهود الربانييـــن واألخرى لليهود 
القرائين، فالبعض رأى أن السلطات المصرية 
هي من أمرت اليهود بالسكن والتمركز في هذه 
المنطقة لفصلهم عن بقية المجتمع المصري.

لكن هذا الزعم تنفيه المكانة المميزة التي 
حصل عليها الكثير من أعالم اليهود في مصر 
في القرن التاســـع عشـــر، فضال عن أن السكن 
فـــي الحارة لم يكن قاصرا علـــى اليهود وإنما 
كان هناك مئات السكان اآلخرين من المسلمين 

والمسيحيين.
وهنـــاك رواية أخرى ترجـــح تمركز اليهود 
في تلك المنطقة تماشـــيا مـــع ثقافة ”الجيتو“ 
التي تدفعهم للتجمع في أماكن بعيدة عن بقية 
المجتمـــع الذي يعيشـــون فيه، لكـــن هذا األمر 
أيضـــا ال يبدو منطقيا في ظـــل انخراط اآلالف 
منهم فـــي تفاصيل الحيـــاة التجارية والفنية 

المصرية حتى ما قبل قيام ثورة يوليو 1952.
الـــرأي األخيـــر األقـــرب للمنطق جـــاء في 
كتـــاب ”يهود مصر من االزدهار إلى الشـــتات“ 
للدكتور محمد أبوالغـــار، وذكر فيه أن اليهود 
أقبلوا على السكن في الحارة بكثافة لقربها من 
مصادر أكل العيش بالنســـبة للحرفيين، حيث 
لـــم تكن تبعد عـــن حي الصاغـــة، معقل بائعي 
المجوهـــرات ســـوى أمتـــار قليلـــة، فضال عن 
قربها من منطقة وســـط البلـــد بالقاهرة، حيث 
المحـــال المتنوعة، بينها المحال الكبرى التي 
كانت ملـــكا لليهود قبل الثـــورة مثل بنزايون 
وشـــيكوريل، والتـــي عمل فيها عـــدد كبير من 

سكان الحارة من اليهود.
ســـعيد عســـر أحد ســـكان الحارة أشـــار، 
لـ“العـــرب“، إلـــى بناية تحمل رقـــم 3 في حارة 
عـــدس بالخرنفش، إحـــدى حـــارات المنطقة، 
مؤكـــدا أن تلك البناية عاش فيها الزعيم جمال 
عبدالناصـــر فترة من طفولتـــه، ولم يتركها إال 
بعد التحاقه بالكليـــة الحربية، قبل أن يضيف 
وهو يغمز بعينه أنه سمع من جيرانه المسنين 
أن ارتبـــاط الزعيم بتلك المنطقة هو الســـبب 
في عـــدم تغيير اســـم الحارة مثـــل العديد من 

الحارات األخرى.
البناية ال تزال محتفظة بمعالمها القديمة، 
بداية مـــن نجمة داود المحفـــورة بحجم كبير 
على مدخـــل البناية، مرورا بالمدخل الواســـع 
والساللم الخشـــبية التي لم تعد تستخدم في 
البنـــاء الحديث، وصوال إلى الشـــقة التي يقال 

أن عبدالناصر ســـكن فيها والتـــي تضم ثالث 
غـــرف وصالة كبيرة وممرا ممتدا بين حمامين 

ومطبخ كبير.
حـــارة اليهود كانـــت تضم فيما ســـبق 13 
معبـــدا يهوديا لـــم يتبـــق منها ســـوى ثالثة 
مهجورة كليا، هي معبد موســـى بن ميمون أو 
”راب موشـــي“ باللغة العبرية الـــذي بني على 
مســـاحة 600 متر مربع وأطلق عليه اسم واحد 
مـــن أعالم اليهـــود في مصر الـــذي كان طبيبا 
وفيلسوفا شهيرا في عهد صالح الدين األيوبي 
فـــي بدايات القـــرن الثانـــي عشـــر الميالدي، 
والمعبد الثاني يطلـــق عليه بار يوحاي ويقع 
في شـــارع الصقالية، بينما المعبد الثالث في 

درب نصير وهو معبد أبوحاييم كابوسي.
ويحكي ســـيد حســـين أحد ســـكان الحارة 
القدامـــى أن يوم الســـبت من كل أســـبوع كان 
بمثابة عيد لســـكان المنطقة، خاصة األطفال، 
قائال ”كنا نتوجه جميعا إلى المعابد اليهودية، 
حيـــث كان اليهـــود يقيمون شـــعائرهم، بينما 

كنا كأطفال مســـلمين نذهب قاصدين أشـــجار 
التوت المنتشرة في ساحات المعابد، وكان عم 
يعقوب حارس معبد موســـى بن ميمون يتركنا 
نصعد الشـــجرة لجمع التـــوت وأكله، كما كنا 
أحيانا نغازل الفتيات اليهوديات الالئي عادة 

ما يكن في مزاج جيد أيام السبت“.
األمر الالفت لالنتباه هو أن الحارة ســـكن 
فيها عدد كبيـــر من أعالم اليهـــود المصريين 
أمثال يعقوب صنوع أحد أبرز رواد المســـرح 
واإلعـــالم في مصر في نهايات القرن التاســـع 
عشـــر، والمطربة الشهيرة ليلى مراد وشقيقها 

منير مراد.
الحارة التي كانت تعج باليهود حتى ثورة 
يوليو 1952، لم يبق منها ســـوى االســـم، حيث 
رحلت آخر 3 يهوديات كن باقيات فيها، راشيل 
في منتصف التســـعينات مـــن القرن الماضي، 
عن عمر يتجاوز التســـعين عاما، بعد أن قضت 
أغلـــب ســـنواتها األخيـــرة في الحـــارة تعمل 
”داللـــة“ وهي مهنة من التـــراث المصري أقرب 

ما تكون لمهنة البائع المتجول.
الثانيـــة هـــي ليلى التي قضـــت نحبها في 
بدايـــة األلفيـــة األولى من القـــرن الحالي، بعد 
أن تجـــاوز عمرها المئة عـــام، وقد بقيت ليلى 
منعزلة عن الناس ال تســـتقبل أحدا وال تسمح 
ألحد بمســـاعدتها رغم مرضها الشـــديد الذي 
أقعدهـــا عن الحركـــة، كما يقول أهـــل الحارة، 
فكانـــت أخبارهـــا منقطعة عن النـــاس إال من 
جيرانهـــا المقربين الذين كانـــوا يقدمون لها 
بعض الخدمات دون أن يفصحوا عن أخبارها 

حسب طلبها منهم.
اليهوديـــة األخيرة هي ماري التي كانت قد 
تجـــاوزت الثمانين من عمرهـــا عندما اختفت 
عقـــب ثورة ينايـــر 2011، حيث تـــم نقلها ألحد 
المشـــافي بالقاهـــرة، بعـــد أن ســـاءت حالتها 
الصحية بشـــكل كبيـــر، لكنها لم تعـــد للحارة 
بعد ذلك، وال يعرف أحد ما إذا كانت توفيت أم 
ســـافرت إلى إسرائيل، فلم يهتم أحد من سكان 

الحارة بالسؤال عنها.

في واحد من أكثر أحياء القاهرة ازدحاما باملارة والباعة والزبائن، تقع حارة اليهود التي 
رحــــــل عنها كل ســــــكانها القدامى ولم يبق منها إال اســــــمها وثالثة معابد مهجورة حتكي 

قصة احلارة القدمية.

حارة اليهود في مصر.. رحل السكان وبقي االسم

[ حارة قضى فيها عبدالناصر طفولته وسكنتها ليلى مراد [  {جيتو} اليهود أقام فيه المسلمون والمسيحيون

تلقى أزياء األبطال وأدوات السحرة التي وردت في سلسلة {هاري بوتر} رواجا كبيرا لدى األطفال

 منطقة تاريخية أصبحت أزقتها مهجورة وغارقة في الفوضى

في مكتبات العاصمة البلجيكية بروكســــــل لن تكون مضطــــــرا ألن تتخيل ما تقرأه، فعالم 
ــــــك وأمام ناظريك، وبعد أن تزور أي مكتبة في شــــــارع  ــــــات أصبح متاحا بني يدي احلكاي
بوليفار ميكنك أن حتصل على مجسمات ولوحات للشخصيات ومالبسها واألدوات التي 

استعملها األبطال، والتي يرد ذكرها في أي كتاب موجود في نوافذ العرض.

الخيال يصبح واقعا أمام األطفال في مكتبات بروكسل

b أعـــالم اليهود المصرييـــن كانوا

مـــن ســـكان الحـــارة مـــن بينهم 

المغنية والممثلة ليلى مراد



نهى الصراف

} زيـــادة الوزن، الســـمنة، الحميـــة، الطعام 
الطيب ووصفـــات وصور جذابـــة للمأكوالت، 
تبدو من أكثر االصطالحات تداوال في حياتنا 
اليوميـــة وربما تتوارى خلفها جميع األحداث 
الســـاخنة التي تتناولها الصحف ونشـــرات 
األنباء في التلفاز، فالناس أنانيون بطبيعتهم 
خاصة فيما يتعلق بالمظهر السليم والجميل، 
وهـــم لذلـــك يســـتهلكون نصـــف مداخيلهـــم 
وأوقاتهم وقلقهم على مدار الساعة الستهالك 
الطعام والنصف اآلخر لتحقيق هدف الرشاقة 
الذي يبدو مســـتحيال في نظـــر البعض، مّمن 
يفتقـــد اإلرادة واإلصرار لمقاومـــة المغريات 

بجميع أشكالها ومنها الطعام اللذيذ.
لكن دراسات حديثة وعديدة في هذا المجال 
قدمت بعض األســـباب التي قد تكون خفية عن 
البعض والتي يلقى عليها كل اللوم في نشوب 
هـــذا الصراع الطويل بيـــن الرغبة واالمتناع.  
وإحدى هـــذه الدراســـات كانت ألقـــت باللوم 
كله على حاســـة الشم وليس البصر، فحّملتها 
المســـؤولية الكاملة في جذب الشهية النائمة. 
فحاسة الشم تعمل بكامل طاقتها حين يتعلق 
األمر بطبق ســـاخن من المشـــويات أو فطيرة 
تفاح ســـاخنة خرجت من الفرن لتوها ناضجة 
ساحرة، لتداعب مخيلتنا وتحّملها ما ال طاقة 
لها به. حيث أثبت باحثون وجود عالقة قوية 
بين تأثير الصورة العقلية التي تفرزها روائح 
الطعام الشـــهي، وارتفاع مؤشـــر كتلة الجسم 
وهو مقياس لزيادة الوزن عن الحد الطبيعي. 
ولم يتوصل باحثون فـــي كلية الطب بجامعة 
يـــال  في نيوهافيل األميركية، إلى ســـبب هذا 
التأثيـــر، لكنهم ربما يعزونـــه إلى أن الصورة 

العقليـــة التي تبالغ في تخّيـــل الطعام خاصة 
في حاالت الجوع الشـــديدة، هي التي تستثير 

الشهية  فيتضاعف استهالكنا له.
كما ألقت دراسة حديثة أخرى باللوم على 
ضجيج حركة المرور فـــي األماكن المزدحمة، 
وتســـببها في زيـــادة الوزن. ووجـــد باحثون 
في معهد كارولينســـكا الســـويدي أن التلوث 
الضوضائي قد يتســـبب في تنشيط هورمون 
(اإلجهاد) في الجســـد وهـــو الكورتيزول إلى 
أعلـــى مســـتوياته، والذي يتســـبب بدوره في 
إكســـابنا الدهون وخاصة فـــي منطقة البطن.  
إال أن الدراســـة رصـــدت، إلـــى جانـــب هـــذا، 
عوامـــل أخرى لزيـــادة الوزن لم يتم تســـليط 
الضـــوء عليها من قبل؛ حيـــث تؤثر العروض 
الترويجية في مراكز التســـوق والخصومات 
واالســـتخدام غير المحـــدود لبطاقة االئتمان، 
على زيادة نســـبة مشـــترياتنا خاصة للمواد 
الغذائيـــة غيـــر الصحيـــة كرقائـــق البطاطـــا 
والحلويـــات بأنواعها. ويرى ديفيد جاســـت، 
أســـتاذ االقتصاد السلوكي في جامعة كورنيل 
بالواليات المتحدة األميركية، أن المتســـوقين 
الذين يســـتخدمون بطاقة االئتمان في شـــراء 
المواد الغذائية ينفقون في مشترياتهم بزيادة 
مقدارها 40 بالمئة مقارنة بالمتســـوقين الذين 
يستخدمون النقد، وعزا ذلك إلى أن المتسوق 
الـــذي يرصد مبلغا معّينا من المال يتحدد في 
كميـــة ونوعية المـــواد الغذائيـــة التي ينوي 
شـــراءها ليقصرها علـــى الضروريات، كما أن 
هذا التريث في اإلنفاق ال يتعلق بالمال وحده 
بل أنـــه يجعل المســـتهلك يفكر مليـــا قبل أن 
ينفـــق النقود في مـــواد غذائية قد يجدها غير 

ضرورية وضارة ربما.
ويـــؤدي تنـــاول وجبات الطعـــام بصورة 
عشـــوائية إلى الســـمنة أيضا؛ حيث يتسبب 
توارد األطعمة إلى الجســـم في أوقات متباينة 
في تشتيت عمل الجهاز الهضمي والعصارات 
الهاضمـــة، وبالتالـــي تضايق عمـــل الكبد في 
معالجة المواد الغذائية الفائضة عن الحاجة، 
إذ يتم تفريغ هذه السعرات الحرارية الفائضة 
إلى مجرى الدم لتخّزن على شكل دهون، ويرى 

باحثون في معهد سالك للدراسات البيولوجية 
في أميركا، أن هذا األمر قد يفّسر سبب تعرض 
بعـــض العاملين في أنماط ودوريات عمل غير 
منتظمة، ليليـــة أو نهارية، إلى زيادة واضحة 
فـــي الوزن مقارنـــة بغيرهم مّمـــن يعملون في 
أوقات ثابتة ويتناولون وجباتهم في أوقاتها، 
إضافـــة إلى أن األشـــخاص الذين يعملون في 
ســـاعات عشـــوائية تتغيـــر دوريـــا أكثر ميال 
لتنـــاول الوجبـــات الجاهزة الســـريعة والتي 

تتسبب بدورها في زيادة الوزن.
أما النوم ســـاعات طويلة جدا فقد شّخص 
كسبب آخر لزيادة الوزن، حيث رصدت دراسة 
كندية عـــادات النوم لمجموعة من المتطوعين 
على مدى ســـت ســـنوات، فوجـــدت أن أولئك 
الذين ينامون تسع أو عشر ساعات يوميا هم 
أكثر عرضة للسمنة مقارنة باألشخاص الذين 
ينامون ما بين ســـبع أو ثماني ساعات بمعدل 
5 كيلـــو غرامـــات خالل هـــذه الســـنوات. كما 
أثبتت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة 

”سليب ميدسن“ أن األشـــخاص الذين ينامون 
طويـــال أكثر عرضـــة لإلصابة بداء الســـكري 
(النوع الثاني) كذلك أمراض القلب والشرايين 
بصرف النظر عن أوزانهم، ولم يجد الباحثون 
في هذه الدراســـة تفســـيرا واضحا عن سبب 
ذلك، لكن مـــن المحتمل أن يكون النوم لفترات 
طويلـــة أكثـــر ارتباطا بالبطالـــة أو االكتئاب، 
وهي عوامل متفق عليها باعتبارها مســـّببات 

للسمنة.
اتساع دائرة المعارف االجتماعية قد تكون 
متهمـــا آخر في قائمة مســـببات زيادة الوزن، 
حيث وجدت دراســـات يابانية سابقة أن هناك 
عالقة وثيقة بين زيـــادة العالقات االجتماعية 
والمعـــارف والســـمنة؛ حيث أثبتت الدراســـة 
أن األشـــخاص المنبســـطين فـــي عالقاتهـــم 
االجتماعيـــة أكثر عرضـــة للســـمنة بمعدل 2 
بالمئة مقارنـــة باالنطوائيين. وعزا الباحثون 
هذه النتيجـــة إلى ”العدوى االجتماعية“ التي 
يقّلد فيها معظم الناس طبائع وعادات ســـيئة 

من خالل آخرين في محيطهم االجتماعي. وفي 
اإلطار ذاته، وجد جيمس فاولر، أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة كاليفورنيا األميركية، أن 
صديقات المرأة لهن تأثير واضح في تشـــكيل 
عاداتها الغذائية وتكوينها الجســـماني، فإذا 
وجدت المرأة صديقة واحـــدة فقط تعاني من 
زيادة في الوزن، فإنها تميل إلى إهمال عاداتها 
الصحية وممارسة التمرينات الرياضية وعدم 
االكتراث بتزايد عدد السعرات الحرارية التي 

تتناولها يوميا.

أمنية عادل

} الثـــواب والعقـــاب والمكافـــأة والحرمـــان 
جميعها ســـبل لتربية طفل ســـليم، وتنشـــئته 
دون اســـتخدام أسلوب الضرب كمنهج عقابي 
له على ســـلوكياته الخاطئة، السيما أن آليات 
عقاب الطفل هي التي تشـــكل شـــخصيته في 
المستقبل، وقد ينمو الطفل وتصاحبه مشاكل 
نفســـية ناتجة عن أساليب سلبية في العقاب، 

من بينها ”الضرب“.
وتشـــير دراســـة حديثـــة لمنظمـــة رعاية 
األطفال إلى أن اإلهانة عن طريق الضرب باليد 
أو باستخدام العصا أو الركل والدفع وغيرها 
من أشكال العنف الجسدي، هي من سلوكيات 
األهـــل المرفوضـــة تجاه األطفـــال، حيث أنها 
تتســـبب فيما بعـــد في ترك آثار ســـلبية على 

الطفـــل بعـــد البلوغ. كما تســـاهم فـــي توّتره 
وصعوبة مروره بمرحلة المراهقة، وهي تبني 
جدارا عـــازال بين الطفل واألهـــل، وينمو هذا 
العازل فـــي فترة المراهقـــة ويصعب التعامل 

فيما بينهم بعد ذلك.
كمـــا أشـــارت المنظمـــة إلـــى أن العقـــاب 
الجســـدي منتشـــر في أغلب دول العالم، فيما 
تمكنت 15 دولة فقط من حظره، واعتباره عمال 
مخالفا للقانون، فيما تقر المنظمة بأن العقاب 

الجسدي يعد خرقا لحقوق الطفل.
وبدوره، قال الطبيب النفســـي، مدير مركز 
االستشارات النفســـية واالجتماعية بالقاهرة 
الدكتور عمرو أبوخليل، إن نوعية العقاب تؤثر 
بصورة مباشرة على سلوك الطفل وشخصيته 
في المســـتقبل، الفتا إلى أن التوبيخ بصورة 
مهينـــة وانتهـــاج عقاب الضـــرب يؤديان إلى 

تكوين شخصية هشـــة للطفل، غير قادرة على 
بناء جسور الثقة مع العالم المحيط به، فضال 
عن الشـــعور بعدم األمـــان وكذلك التخوف من 
فعل أي شـــيء يكون ضد رغبـــة أهله، وهو ما 
يدفعه إلى الســـلبية فيما بعد وانتهاج سلوك 

عدائي ضد اآلخرين.
وتابع قائال، أغلـــب من يتعرضون للعقاب 
الجســـدي ينتهجون النهـــج العنيف فيما بعد 
ويصبون غضبهم وشحنة اإلهانة التي كبرت 
معهم علـــى أصدقائهم وأطفالهـــم وفيما بعد 
الزوجـــة، وذلك تحقيقا لفكـــرة ”من ظلم اليوم 
يظلم غدا“. وأشـــار إلى أن هناك سبال عقابية 
يجب أن يتجنبها األهل في التعامل مع الطفل 
أولها اللوم والسب والضرب والتوبيخ والنقد 
المستمر، ويعتبر الضرب، وهو ذروة العقاب 

السلبي، مرفوضا.
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[ ضجيج المرور، النوم الطويل واألصدقاء على رأس القائمة [ رائحة الطعام متهم آخر لجذب الشهية النائمة
كشــــــفت جملة من الدراســــــات عن عوامل جديدة تتسبب في زيادة الوزن والسمنة غير تلك 
المتعارف عليها كالخمول والنهم، فالمرأة كثيرا ما تتأثر بنظام غذاء صديقاتها وقريباتها 
كما أن الدماغ يســــــتثير الشــــــهية لألكل بكميات أكبر حين يتخيل شكل الطعام ولذته عند 

الشعور بالجوع، األمر الذي يدفع إلى األكل بكميات أكبر.

الكثير من الناس يقلدون العادات االجتماعية والغذائية لألصدقاء والمعارف

قائمة جديدة زاخرة وغير تقليدية من مسببات زيادة الوزن

هرمـــون  علـــى  يحتـــوي  الكرفـــس  أن  جديـــدة  دراســـة  كشـــفت 
أندروســـترون الخـــاص بالذكـــورة طبيعيـــا، وهذا الهرمـــون يعمل 

كمحفز ومنشط للرغبة الجنسية لدى كال الزوجني.

يحـــذر الخبـــراء مـــن االســـتعجال فـــي تفكيـــك اللحـــوم املجمدة 
بوضعها في ماء ســـاخن أو بارد قبل طهيهـــا، ألن ذلك يؤدي إلى 

تدمير فيتاميناتها ويفقدها قيمتها الغذائية.

يوصي األطباء الحوامل بعدم الصيام خالل األشهر الثالثة األولى، 
الســـيما في حـــال الغثيـــان، حتى ال يفقـــدن العديد من الســـوائل 

واملعادن التي يحتجنها لتغذية الجنني.

توبيخ الطفل باستمرار يبني شخصية هشة ومعزولة

} قال بحسرة ”آه يا صديقتي لو تدرين كم 
أنا نادم ألنني أضعتها مني!.. وأكاد أجزم 
كم هي نادمة اآلن ألنها عرفتني!.. فأنا لم 

أكن أستحقها!“.
هكذا بدأنا حوارنا أمس.. بعد طول 

غياب وحوارات ابتلعتها األيام بانشغاالتها 
فأبعدتنا عن بعضنا.. وكم كان لحواراتنا 

القديمة من معان تنير أيامنا كأننا كنا بها 
أقوى على مقارعة أنياب الحياة..

في ذلك الزمن كنت قد عّلمت نفسي أال 
أطيل الحديث مع الندم.. أال أتوقف عنده 

وأال أسمح له بأن يكون قريبا مني أو 
صديقا.. وكنت إذ ارتكب خطًأ أو حماقة 

توجع ضميري أو تّوبخني على سذاجتي 
وتصديقي.. أتأملها لبعض الوقت وأمضي 

ولسان حالي يقول ”الحياة تجارب!“.. 
وكنت كلما وجدت صديقا يسمح لنفسه 

اللّوامة بأن تشغل حّيزا من وقته وتفكيره 
أنهره قائلة ”ال تنظر إلى الوراء.. فثمة قادم 

أهم ينتظر حكمتك التي ستبقى تتراكم 
كلما كثرت أخطاؤك وتعلمت منها المزيد.. 

وبدل أن تندم كن واعيا لئال تقع في الخطأ 
نفسه مرة أخرى!.. ال تقل لماذا حصل ما 

حصل.. ال تقل ماذا لو.. وال تلْم نفسك.. 
هكذا تقول قواعد الخالص من اإلحباطات 

والنوستالجيا والفشل والصدمات 
والخيبات والفقدان واإلحساس بالذنب أو 
منح الثقة لمن ال يستحق.. واإلحسان لمن 

يأتيك شره بعد حين..“.
قال لي إنه تعلم هذه الحكمة مني.. 

لكنه لم يعد يقوى على تطبيقها (وكأنني 
مازلت أطبقها!).. وراح يسألني ”لماذا 

صرت أجلد نفسي وال أعرف طريق الغفران 
لها بينما أغفر لكل من حولي؟.. ال أدري 
متى بدأ الندم يفرض نفسه علّي فصار 

يتسلل مثل هاجس يعكر صفو حاضري!.. 
هل حين نكبر تكبر أخطاؤنا فيكون ندم 
اقترافها أوجع والشفاء منها أبطأ؟.. أم 

أننا إذ نكبر يصعب علينا أن نخطئ أو أن 
ُيخطئ اآلخرون في حقنا ألننا نجد أنفسنا 
أكبر من األخطاء؟.. هل هو تراكم األلم الذي 
لم يعد لمبضع الحنو والمحبة واحتضان 

اآلخرين من قدرة على عالجه؟.. أم هي 
ثنائية الغربة والوطن بذئابها ووحشتها 

وما تبثه فينا من طاقة سلبية تستلب 
هدأتنا وتنفث فينا أحاسيس الخواء 

والضياع؟.. أم تراني صرت أكثر حساسية 
لخيبات البالد وخذالن األحبة؟“.

بدا وكأنه يتحّدث بلساني.. فقلت له ”ال 
أسوأ من هذا الدرب.. درب المالمة وجلد 

الذات.. ولن أنصحك يا صديقي فأنا مثلك 
أولى بالنصائح.. لكن دعنا نحاول أن نردد 

معا تميمة اإلصرار لعلها تكون مفتاحا 
لهدأة أرواحنا“.

لن ننظر إلى الوراء.. لن نكرر ما سمعنا 
فأثار غيضنا.. وال ما شاهدنا فَصَدَمنا.. 

ولن نسمح للصور الموجعة بأن تربك 
عقولنا.. لن نفتح الباب لذاكرة فرح كانت 

ولم تعد موجودة فتثير شجوننا.. ولن ندع 
من رحل عنا يستبّد بما سيأتينا.. فثمة 

دائما آت جديد.. وسيكون أجمل بال شك 
لو أننا فقط آمنا بأنه سيكون كذلك.. فنحن 

سنعيش مهما كرهنا حياتنا.. وسنموت 
مهما تشبثنا بحاضرنا.. هي ليست اتكالية 

على القدر بل على العكس.. هي اعتقاد وثقة 
في النفس وبالقدرة على اإلنجاز والتجاوز.. 

ولو صدقناها سنؤمن بها ونمنحها أحذية 
تمشي على األرض وتتراقص أمامنا 

لتثبت بأنها حقيقة.. هكذا تقول الحكمة يا 
صديقي.. وال أدري من فينا سيكون البطل 
الذي يستطيع أن يجعلها تحدث بالفعل!“.

ريم قيس كبة

الت حين ندامة

أسرة

تـــوارد األطعمـــة علـــى الجســـم 
فـــي أوقـــات متباينـــة يـــؤدي إلى 
تشـــتيت عمل الجهـــاز الهضمي 

والعصارات الهاضمة

◄

بمراكـــز  الترويجيـــة  العـــروض 
التســـوق والخصومـــات تزيد من 
نسبة مشترياتنا للمواد الغذائية 

غير الصحية أساسا

◄

موضة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشف العلماء أن تغير حجم الثدي 
دون سبب واضح، قد يعني اإلصابة 

بخلل في الهرمونات أو بسبب مشاكل 
نفسية أو عالمات أولية تدل على 

سرطان الثدي.

◄ ذكر أخصائيو األمراض النسائية 
أن أعراض الدورة الشهرية يمكن 
تخفيفها بتناول األطعمة الغنية 

باأللياف والنشويات كالفواكه 
والبقوليات وتجنب الوجبات الدسمة.

◄ يشير األطباء إلى أن فترة الحمل 
تؤثر بطريقة سلبية على الجهاز 

المناعي للسيدات، ما يتسبب في 
إصابتهن وتعرضهن للعديد من 

األمراض أهمها البكتيريا والتسمم 
وفقدان كرات الدم البيضاء.

◄ ينصح أخصائيو التغذية باالهتمام 
بغسيل الخضراوات والفواكه بطريقة 

صحية عن طريق وضعها في الماء 
البارد المضاف إليه الملح وذلك لمدة 
ال تزيد على 15 دقيقة، فهذه الطريقة 

تخلصها من السماد والكيمائيات 
الضارة المتواجدة داخلها.

◄ حث باحثون األمهات على ضرورة 
استشارة الطبيب فورا في حال 

مالحظة بعض أعراض الحساسية 
من الطعام على أبنائهم، مثل البكاء 
بصورة هستيرية عند تناول الطعام 

والقيء أو اإلسهال، وعدم نمو الطفل 
بصورة طبيعة وظهور إكزيما في 

الجلد.

◄ أوضحت بعض الدراسات أن تعمد 
األم طبخ كميات كبيرة من الطعام 
لتناولها على يومين، بسبب ضيق 

وقتها، يعرض أفراد األسرة إلى الخطر 
ودعت بدل ذلك إلى طبخ كمية صغيرة 

قدر اإلمكان، تفاديا لتحلل الطعام 
وتسّممه.

باختصار

الصندل األبيض المرصع 
موضة زفاف 2015

} تتميـــز أحذية الزفـــاف لصيف 2015 
بالفخامـــة والنعومـــة المتناغمـــة مـــع 
المناســـبة وأجـــواء الموســـم. وتتميز 
باألحذيـــة  الحالـــي  العـــام  موضـــة 
المصنوعة من الجلد الالمع مع األبيض 
أو البيـــج الهـــادئ. وعمـــد الكثيـــر من 
المصممين إلى ترصيع موديالت حذاء 
الزفاف بالكريســـتال الفاخر أو تزيينه 

بجوهرة فضية في المقدمة.
وإلـــى جانـــب الحـــذاء ذي الكعـــب 
العالي الكالسيكي، يتربع الصندل بكل 
أشكاله على عرش موضة أحذية الزفاف 
هذا الموســـم، سواء الصندل ذو الكعب 
العالي أو الصندل المسطح أو الصندل 
ذو ربـــاط الكاحل أو أربطة الســـاق مع 
مراعاة أن يكون حـــذاء الزفاف المثالي 

مريحا للحركة.
وقد اختلفت أشـــكال حـــذاء الزفاف 
لهـــذا العـــام، فوفقـــا للمجموعـــة التي 
عرضهـــا الموقع الكندي ”ديبالي، حيث 
تميـــزت بالنعومـــة والرقي واألشـــكال 
والتصميمـــات المختلفـــة التي ترضي 
جميـــع األذواق وتناســـب الجميع، مثل 
الحـــذاء المفتـــوح المرصـــع باألحجار 
المزيـــن  البســـيط  والحـــذاء  البراقـــة 
بالدانتيـــل الـــذي يتميز بكعـــب مريح، 
لالســـتمتاع بليلة العمـــر دون تعب أو 
إرهـــاق، باإلضافـــة إلى حـــذاء باللون 
لمحبـــات  بالخـــرز،  المرصـــع  البيـــج 

فساتين الزفاف ”األوف وايت“.
كما تضمنت القائمـــة أحذية تتميز 

باللونين األبيض والذهبي.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعادل املنتخب التونسي مع 
مضيفه املنتخب املغربي ١-١ في 

اجلولة األولى من التصفيات 
املؤهلة لكأس أمم أفريقيا لالعبني 
احملليني التي تقام برواندا العام 

املقبل.

◄ أقدم نادي الرجاء على خطوة 
توقيع عقد احترافي لالعبه الناشئ 
وليد الصبار لـ٣ مواسم قادمة وذلك 

لقطع الطريق على األندية التي 
تتربص بالالعب ومخافة استغالل 
أي هفوة ممكنة النتقاله ألي منها 

خالل فترة االنتقاالت احلالية.

◄ أوصت جلنة الكرة بالنادي 
األهلي املصري، برئاسة محمود 

طاهر، بسرعة حسم صفقة 
الغابوني ماليك إيفونا مهاجم 
الوداد وهداف الدوري املغربي 

لكرة القدم.

◄ استأنف فريق الترجي التونسي 
تدريباته بعد راحة استمرت 
أسبوعا حتت إشراف املدرب 

املؤقت عادل لطرش ومساعده خالد 
املولهي، استعدادا ملواجهة األهلي 

املصري في كأس الكونفيدرالية.

◄ تراجع نادي سريع غليزان 
الصاعد حديثا إلى دوري 

احملترفني اجلزائري لكرة القدم، عن 
التعاقد مع املدرب اإليطالي جياني 
سوليناس، بعد تعيني إدارة جديدة 

تقود الفريق في املرحلة املقبلة.

◄ تلقى أحمد سمير، العب منتخب 
األردن وفريق اجلزيرة لكرة القدم، 

عرضا احترافيا من نادي الفيصلي 
السعودي ليمثله في املوسم املقبل. 

ويعتبر أحمد سمير من الالعبني 
املتميزين، حيث قدم مواسم رائعة 

مع فريق اجلزيرة واملنتخب 
األردني.

صراع ثالثي مصيري على صدراة الدوري المصري
[ الزمالك يتوق إلى مواصلة التقدم واألهلي يبحث عن انتزاع الوصافة من إنبي

} بوينوس آيــرس - أعرب العب كرة املضرب 
األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو عن تخوفه 
بشأن مســـتقبله في املالعب بسبب اضطراره 
للخضـــوع إلى عمليـــة جراحية فـــي معصمه 

األيسر للمرة الثالثة في غضون 15 شهرا. 
وأشـــار دل بوترو الـــذي تراجع إلى املركز 
578 فـــي تصنيـــف رابطـــة احملترفني بســـبب 
اإلصابـــات، أنه عـــاش منـــذ دورة ميامي في 
أواخر مـــارس املاضـــي فترة صعبـــة وأياما 
حزينة ومظلمة بســـبب هـــذه اإلصابة. وتابع 
الالعـــب األرجنتينـــي الفائز بــــ18 لقبا بينها 
لقـــب بطولة فالشـــينغ ميـــدوز األميركية عام 
2009 ”لكني لن أستسلم. سأواصل كفاحي من 
أجل الشـــيء الذي أعشـــقه، من أجل لعب كرة 
املضرب. آمل أن أمتكـــن في يوم من األيام من 
العودة إلى امللعب“. وبعد أن رشـــح ليكون من 
كبار اللعبة إثـــر مفاجأته العالم بإحرازه لقب 
بطولة فالشـــينغ ميدوز عام 2009 على حساب 
األســـطورة السويســـري روجيه فيدرر، عانى 
دل بوتـــرو من لعنـــة اإلصابات التـــي الحقته 
وتســـببت في تراجـــع مســـتواه وآخرها في 
بطولـــة أســـتراليا عام 2014 حـــني أصيب في 

معصمه األيسر الذي عانى منه منذ 2012.
وعاود دل بوتـــرو اللعب في يناير املاضي 
بعد خضوعه لعملية جراحية في مارس 2014، 
ووصـــل إلى الـــدور ربـــع النهائي مـــن دورة 
ســـيدني األســـترالية قبل أن يقرر االنسحاب 
مـــن بطولة أســـتراليا املفتوحة والســـفر إلى 

الواليات املتحدة من أجل اخلضوع للعالج. 
ولـــم يخـــض دل بوترو من حينها ســـوى 
مبـــاراة واحـــدة وكانـــت فـــي دورة ميامـــي 
للماسترز في أواخر مارس املاضي حني خرج 
على يد الكندي فاســـيك بوسبيســـيل. وسبق 
له أن غاب عن املالعب لســـتة أشـــهر عام 2010 
بسبب إصابة في معصمه األمين ما تسبب في 
تراجعـــه في تصنيف أوائـــل 2011 إلى ما بعد 
املركـــز 400. وكان من املفترض أن يشـــارك دل 

بوترو هـــذا العام مع منتخب بالده في بطولة 
كأس ديفيس بعد أن وضع خالفاته مع االحتاد 
احمللـــي للعبـــة جانبـــا، لكن اإلصابـــة حرمته 
مـــن ذلك وفتحت البـــاب أمام ليونـــاردو ماير 
لقيادة املنتخب في الـــدور ربع النهائي املقرر 
فـــي يوليو املقبـــل ضد صربيا فـــي بوينوس 
آيـــرس. ومـــن ناحية أخرى حققت التشـــيكية 
لوســـي ســـافاروفا أفضل مركز في مسيرتها 
بعـــد أن أصبحت سادســـة، حســـب تصنيف 

رابطـــة محترفـــات كرة املضـــرب. وكان تبادل 
ســـافاروفا وايفانوفيتش التغيير  املراكز بني 
الوحيد في نادي الالعبات العشرين األوليات، 
حيـــث بقيت ســـيرينا وليامس فـــي الصدارة 
دون منـــازع وبفارق أكثر مـــن 4000 نقطة عن 
مالحقتها التشيكية بترا كفيتوفا. وكان ملفتا 
صعـــود الكرواتية آنا كونيوه 32 مركزا، حيث 
أصبحت في املركـــز 55 بعد فوزها بلقب دورة 

نوتنغهام اإلنكليزية.

مستقبل دل بوترو على المحك

دل بوترو عانى من لعنة اإلصابات 

تراجع  في  التي الحقته وتسببت 

بطولة  فـــي  وآخـــرهـــا  مــســتــواه 

أستراليا عام 2014

◄

رياضة

لعنة اإلصابات تهدد مستقبل دل بوترو

«إن الحاجـــة الفنية وخبـــرة الحارس نور صبـــري دعتنا لضمه إلى 

صفـــوف املنتخب. العراق ما زال في حاجة ماســـة لخبرة وتجربة 

هذا الحارس».

عماد هاشم 
مدرب حراس مرمى املنتخب العراقي

«اســـتضافة كأس العالم يجـــب أن تكون هدفـــا لتوحيد الكلمة 

العربية والوقوف بقوة إلـــى جانب قطر، هذا األمر يجب أن يطرح 

في هذا الوقت بالذات ألنه الوقت املناسب جدا».

سامي اجلابر
 جنم كرة القدم السعودية السابق

«األجـــواء لم تعد جيدة فـــي الرجاء هناك مجموعة من املشـــاكل، 

فمـــن مصلحة النادي أن أرحل  وأن يقود ســـفينة الفريق شـــخص 

آخر».

محمد بودريقة 
رئيس نادي الرجاء البيضاوي املغربي

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - يتجـــدد الصـــراع بـــني الزمالك 
املتصـــدر واألهلـــي حامل اللقـــب، مع انطالق 

جولة جديدة من الدوري املصري املمتاز. 
ويبحث الزمالـــك متصـــدر الترتيب العام 
برصيد 70 نقطة عن تعزيز صدارته ومواصلة 
تقدمه نحو اقتناص اللقب على حساب ألعاب 
دمنهـــور صاحب املركز التاســـع عشـــر وقبل 
األخيـــر برصيد 14 نقطة والـــذي تأكد هبوطه 

رسميا إلى دوري الدرجة الثانية. 
اآلن  حتـــى  مبـــاراة   29 األبيـــض  ولعـــب 
بالـــدوري فـــاز في 21 وتعادل فـــي 7 وهزم في 
مبـــاراة وحيدة، أما دمنهـــور فلعب 33 مباراة 
خســـر في 25 وتعادل في 5 وفاز في 3 مباريات 

فقط. 
وعلى الرغم من الفارق الكبير بني متصدر 
املســـابقة وأحد الهابطني رســـميا منها إال أن 
جوزفالـــدو فيريرا املديـــر الفني لألبيض حذر 
العبيه من التهاون واالستهتار بفريق دمنهور 
الـــذي ســـيدخل املبـــاراة وليـــس لديه شـــيء 

يخسره بعدما تأكد هبوطه رسميا. 
وسيكون على املدرب البرتغالي جيزوالدو 
فيريـــرا مواجهـــة طموحـــات ألعـــاب دمنهور 
الســـاعي إلى إثبات ذاته بعد أن تأكد هبوطه 

باحتالله املركز قبل األخير في الترتيب.
وقـــال إســـماعيل يوســـف مديـــر الكـــرة 
بالزمالـــك إن اجلهـــاز الفنـــي ”يحتـــرم فريق 
دمنهور ويدخل مبـــاراة اليوم األربعاء بهدف 
الفوز بالنقاط الثالث للحفاظ على فارق النقاط 
مع املنافســـني واالقتراب مـــن التتويج باللقب 
احمللي“. وأضاف يوسف ”طلب اجلهاز الفني 
من الالعبني خوض املباراة بروح قتالية عالية 

وعدم االستهانة باملنافس“. 
وأدى الالعبـــون الدوليـــون فـــي الزمالـــك 
تدريبـــات خفيفة بعد مشـــاركتهم مع املنتخب 
املصري في مبـــاراة تنزانيا التي انتهت بفوز 
الفراعنـــة بثالثيـــة نظيفـــة فـــي تصفيات أمم 

أفريقيا بالغابون 2017 وهم: حازم إمام وأحمد 
الشـــناوي وإبراهيم صـــالح ومصطفى فتحي 

وباسم مرسي. 
فـــي املقابل يدخـــل فريق ألعـــاب دمنهور 
املبـــاراة بحثـــا عن حتقيـــق نتيجـــة إيجابية 
أمـــام متصدر الدوري حتفظ له ماء الوجه قبل 
انتهاء املســـابقة ورحيله عـــن دوري األضواء 

والشهرة.
كما يلتقي األهلي حامل اللقب في نسخته 
املاضيـــة وصاحـــب املركز الثالـــث برصيد 61 
نقطـــة في املوســـم احلالي مع مصـــر املقاصة 

صاحب املركز الرابع برصيد 54 نقطة. 
ويدخـــل األحمر املبـــاراة وال بديـــل أمامه 
ســـوى الفوز لإلطاحـــة بإنبـــي الوصيف من 
املركـــز الثاني الـــذي يحتله بفـــارق األهداف 
عن األهلي. وشـــدد فتحي مبروك املدير الفني 
لألهلي على العبيه بضرورة توخي احلذر من 
فريق املقاصة الذي يسعى وبقوة إلى التواجد 
فـــي املربع الذهبي للدوري وســـيدخل املباراة 
بحثا عن الفوز أيضا. وانتظم الثنائي الدولي 

رمضان صبحي وســـعد ســـمير فـــي تدريبات 
الفريـــق بعـــد انتهاء مشـــاركتهما مع منتخب 

مصر في لقاء تنزانيا. 
ويغيـــب عن األحمـــر في مبـــاراة املقاصة 
احلارس شـــريف إكرامي واملهاجم النيجيري 
بيتـــر إبيموبـــوي ومحمود حســـن الشـــهير 
ومؤمـــن زكريا وعمـــاد متعب  بـ“تريزيغيـــه“ 
بســـبب اإلصابة والقائد السابق حسام غالي 
املوقـــوف ألربع مباريـــات منذ املرحلـــة الـ32 
باملســـابقة. وقال فتحي مبـــروك مدرب األهلي 
إنه ليس منزعجا بسبب تلك الغيابات، مؤكدا 
أن اجلهـــاز الفني قـــادر على توفيـــر البدائل 
وعالج تلك األزمة رغم أن املباراة صعبة وأمام 

فريق يقدم عروضا ”محترمة“. 
وعمل مبـــروك خالل األيـــام املاضية على 
إيجاد أفضـــل البدائل لتعويض تلك الغيابات 
خاصة وأن الفريق مطالـــب بالفوز مببارياته 
املتبقية من أجل االستمرار في منافسة غرميه 
التقليدي الزمالك على صدارة املسابقة. ولعب 
األهلي 30 مباراة حتى اآلن فاز في 18 وتعادل 

فـــي 7 وهزم في 5 لقاءات، أمـــا املقاصة فلعب 
32 مبـــاراة فاز في 15 وتعـــادل في 9 وهزم في 

8 مباريات.
في املقابل قال إيهاب جالل مدرب املقاصة 
إن لقاء فريقه أمام األهلي ”يعد بطولة خاصة“ 
ألنه سيواجه حامل لقب الدوري احمللي وبطل 
كأس االحتاد األفريقي مبا ميلك من إمكانيات 
كبيرة. وأضاف جالل ”يتمســـك فريقي باملربع 
الذهبي وسنسعى إلى اخلروج بأفضل نتيجة 

تساعدنا على التشبث مبركزنا“. 
ويحتـــل املقاصـــة املركـــز الرابـــع برصيد 
54 نقطة مـــن 32 مباراة وبفـــارق خمس نقاط 
عن اإلســـماعيلي ودجلة. فـــي حني يحل إنبي 
صاحـــب املركـــز الثانـــي بفارق األهـــداف عن 
األهلـــي ضيفـــا علـــى املصري البورســـعيدي 

صاحب املركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة. 
ولعب إنبي 33 مباراة فـــاز في 16 وتعادل 
في 13 وهزم في 4 مباريات، أما املصري فلعب 
32 مبـــاراة حتى اآلن فـــاز في 11 وتعادل في 9 

وهزم في 12 لقاء.

ــــــام منافســــــات املرحلة الـ34  ــــــدور في خت ت
ــــــاز لكرة القدم  ــــــدوري املصري املمت من ال
ــــــات جتمع بني  ــــــوم األربعاء ثالث مباري الي
أصحاب الصدارة، الزمالك واألهلي وإنبي 
مــــــع كل من ألعاب دمنهور ومصر املقاصة 

واملصري البورسعيدي.

صراع القمة يحتدم بين قطبي الكرة المصرية

الثانـــي  إنبـــي صاحـــب املركـــز 

املصـــري  علـــى  ضيفـــا  يحـــل 

املركز  صاحـــب  البورســـعيدي 

الرابع عشر برصيد 42 نقطة

◄

◄ قرر عمر بن طوبال، رئيس نادي شباب 
قسنطينة املنافس في دوري احملترفني 

اجلزائري لكرة القدم، التنحي عن منصبه. 
وأكد بن طوبال، أن قرار استقالته ال رجعة 

فيه هذه املرة، وأنه استشار 
عائلته واملقربني منه قبل اتخاذ 

هذا القرار، موضحا أنه ال 
يقبل أن جتتمع جلنة 

التعاقدات مع الالعبني 
بالنادي دون أن يعلم 
باملوضوع. وأملح بن 
طوبال، الذي ساءت 

عالقته مع بعض 
مشجعي النادي 
املوسم املاضي، 

إلى خالفات 
حول حتديد 

الصالحيات مع 
شركة الطاسيلي.

◄ أكد احتاد الكرة األردني تعاقده رسميا 
مع البلجيكي بول بوت ليصبح مديرا فنيا 
ملنتخب األردن اعتبارا من األول من يوليو 
املقبل بعقد لعام واحد خلفا للمدرب أحمد 
عبدالقادر الذي ينتهي عقده نهاية 

الشهر احلالي. وجاء اإلعالن 
خالل اجللسة التي عقدتها 

الهيئة التنفيذية لالحتاد 
برئاسة األمير علي بن 
احلسني الذي استمع 
مع الهيئة التنفيذية 

لعرض تفصيلي من 
املدرب بوت تضمن 

مسيرته كمدرب في 
العديد من احملطات 
التي عمل فيها في 

بلجيكا وأفريقيا 
وما حققه مع 

األندية واملنتخبات التي 
عمل فيها.

◄ أكد نادي الشباب السعودي أنه ال 
صحة ملقايضة ظهيره األمين الدولي 

حسن معاذ مقابل أربعة العبني من 
األهلي باإلضافة إلى مبلغ 8 ماليني ريال. 
وأكدت إدارة الشباب في بيان 
نشرته مبوقع النادي على 

اإلنترنت أن معاذ مستمر 
مع الفريق األول لكرة 

القدم حتى نهاية عقده. 
وكانت تقارير إخبارية 

حتدثت عن تفريط 
الشباب في العبه 

الدولي مقابل أربعة 
العبني هم سلطان 

السوادي ومحمد أمان 
وإسماعيل املغربي 
وباسم العطا الله، 

إضافة إلى 8 
ماليني ريال.

◄ أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) أن رئيسه املستقيل من منصبه 

جوزيف بالتر لن يتوجه إلى نيوزيلندا 
حلضور املباراة النهائية لكأس العالم 
للشباب حتت 20 سنة املقررة السبت 

في أوكالند. وقال متحدث رسمي باسم 
الفيفا ”لن يتمكن رئيس الفيفا بسبب 

ارتباطاته احلالية في زيوريخ من التوجه 
إلى نيوزيلندا ملتابعة املباراة النهائية 

ملونديال الشباب“. وكان مقررا منذ فترة 
طويلة أن يتواجد بالتر في 
النهائي، لكن إثر فضيحة 

الفساد التي عصفت 
بالفيفا أواخر الشهر 

املاضي، اعتبر املدير 
التنفيذي لالحتاد 

النيوزيلندي أندي 
مارتن بان بالتر 
شخص غير 

مرغوب 
فيه على 
األراضي 

النيوزيلندية.

◄ استهل منتخب اإلمارات مشواره في 
التصفيات املشتركة املؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا 

2019 على أرضه بشكل جيد من خالل 
الفوز على تيمور الشرقية 1-0 خارج 
ملعبه ضمن منافسات اجلولة الثانية 
من املجموعة األولى. ويدين املنتخب 
اإلماراتي بفوزه إلى عمر عبدالرحمن 

الذي سجل هدف املباراة الوحيد. وتطمح 
اإلمارات التي احتلت 

املركز الثالث في 
كأس آسيا 

2015 إلى 
الذهاب بعيدا 
في التصفيات 

والتأهل إلى 
كأس العالم 

للمرة الثانية 
في تاريخها 
بعد نسخة 

1990 في 
إيطاليا.

 وكان تبادل 
تش التغيير 
ين األوليات، 
ــي الصدارة 
عن نقطة 40

ني يحل إنبي 
ألهـــداف عن 
ورســـعيدي 

42 نقطة.
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مواجهة ثأرية بين البرازيل وكولومبيا في كوبا أميركا
[ كتيبة السامبا تتطلع إلى حسم العبور [ رجال بيكرمان يأملون في الثأر واستعادة التوازن في المحفل القاري

} ســانتياغو - يستعيد نيمار ذكرياته األليمة 
عندمـــا يقـــود بـــالده البرازيل فـــي مباراتها 
مـــع كولومبيـــا اليوم األربعاء في ســـانتياغو 
في اجلولـــة الثانية من منافســـات املجموعة 
الثالثة لبطولة كوبـــا أميركا ملنتخبات أميركا 

اجلنوبية املقامة في تشيلي. 
ويلتقـــي الفريقان للمرة الثالثة في غضون 
نحو عام واحد لتتســـم املباراة بينهما مبزيد 
مـــن اإلثـــارة في ظل الظـــروف التـــي أحاطت 

باملباراتني املاضيتني. 
وقبل عام واحد، التقى الفريقان في مباراة 
مثيـــرة وحاســـمة فـــي دور الثمانيـــة لبطولة 
كأس العالم 2014 بالبرازيل واستغل املنتخب 
البرازيلي عاملـــي األرض واجلمهور لتحقيق 
الفوز الثمني 2-1 على نظيره الكولومبي الذي 
اعتبره كثيرون ”فاكهة“ املونديال البرازيلي ملا 
قدمه من عروض قوية بقيادة النجم الشـــهير 

جيمس رودريغيز الذي توج هدافا للبطولة. 
ومـــا زالـــت جماهيـــر املنتخبني وعشـــاق 
الســـاحرة املســـتديرة فـــي كل أنحـــاء العالم 
تتذكر املشـــاهد التـــي أعقبت املبـــاراة عندما 
حرص العبو البرازيل على مواساة رودريغيز 
في هـــذه املباراة بـــل إن بعـــض الالفتات في 
مدرجـــات امللعب كانت معبرة عن مدى إعجاب 
البرازيليني أنفســـهم بالعروض الرائعة التي 
قدمها رودريغيز ولكن هذا لم مينع احتفاالتهم 
بفـــوز راقصي الســـامبا وتأهلهـــم إلى املربع 
الذهبي رغم اخلسارة الفادحة للفريق في تلك 
املبـــاراة بإصابة املهاجـــم البرازيلي اخلطير 
نيمار دا ســـيلفا ليغيب عن صفوف الفريق في 

املربع الذهبي للبطولة.
ويدرك املنتخـــب البرازيلي أنه يحتاج إلى 
فـــوز جديد على املنتخـــب الكولومبي إذا أراد 
العبـــور إلى الدور الثانـــي (دور الثمانية) في 
النســـخة احلالية مـــن البطولـــة القارية دون 
الدخـــول فـــي احلســـابات املعقـــدة وانتظار 
مباريـــات  مـــن  األخيـــرة  اجلولـــة  مباريـــات 
املجموعة والتي يلتقي فيها نظيره الفنزويلي 
العنيـــد، فيما يصطـــدم املنتخـــب الكولومبي 
بنظيره البيروفي. وبخـــالف مباراة الفريقني 
في دور الثمانيـــة باملونديال البرازيلي، كانت 

البوابـــة الكولومبيـــة هي الوســـيلة التي بدأ 
بهـــا املنتخـــب البرازيلـــي صفحتـــه اجلديدة 
بعد الســـقوط املهـــني أمام املنتخـــب األملاني 
1-7 فـــي املربع الذهبي للمونديـــال البرازيلي 
والهزمية 0-3 أمـــام هولندا في مباراة حتديد 
املركز الثالث. وبعد املونديال، كان طبيعيا أن 
يرحل املدرب لويز فيليبي ســـكوالري لتســـند 

املهمة إلى املدرب كارلوس دونغا الذي استهل 
مبارياتـــه مع الفريق بالفوز 1-0 على املنتخب 
الكولومبـــي بالتحديـــد وذلـــك فـــي ســـبتمبر 
املاضي. ولكن دونغا سيحتاج إلى الفوز على 
كولومبيا اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث 
لم يقـــدم املنتخب البرازيلـــي العرض املنتظر 
منه في املباراة األولـــى له باملجموعة وخطف 
الفـــوز بصعوبة بالغة من منتخـــب بيرو 1-2 
في الوقت بدل الضائع. ولهذا، ســـيكون الفوز 
علـــى كولومبيـــا اليوم مبثابـــة بطولة خاصة 
للمنتخـــب البرازيلـــي ومدربـــه دونغـــا الذي 
يســـعى إلـــى التأكيد على أن الفـــوز بصعوبة 
على بيرو كان لكونهـــا املباراة األولى للفريق 

في البطولة.
ويقف التاريخ في صف املنتخب البرازيلي 
مبختلـــف  كولومبيـــا  مـــع  مواجهاتـــه  فـــي 

البطوالت، حيث التقى الفريقان 28 مرة سابقة 
وكان الفـــوز من نصيـــب البرازيل في 18 منها 
مقابل انتصارين لكولومبيا وثمانية تعادالت. 
ولكـــن هذا الســـجل ســـيكون حافـــزا إضافيا 
للمنتخـــب الكولومبي احلالي من أجل حتقيق 
الفـــوز األول على منتخـــب البرازيل منذ نحو 
ربع قرن، حيث كان آخر فوز سابق لكولومبيا 
علـــى البرازيل في 13 يوليو1991 وكان 2-0 في 

كوبا أميركا بالذات. 
ويتطلـــع املنتخب الكولومبي إلى الثأر من 
نظيره البرازيلي الـــذي أطاح به من املونديال 
قبـــل نحو عـــام واحد، لكنـــه يـــدرك أن مهمة 
الفريق اليـــوم لن تكون ســـهلة على اإلطالق، 
حيث يواجه فريقا كافح حتى النهاية لتحقيق 

الفوز على بيرو في الوقت الضائع.
وأكد املدافع الكولومبي كاميلو زونيغا أن 

مواجهة البرازيلي نيمار مرة أخرى ال تشـــكل 
لـــه حدثا خاصا، بعـــد اإلصابة اخلطيرة التي 
تسبب فيها للنجم البرازيلي في العام املاضي 

خالل دور الثمانية من مونديال 2014. 
وقال مدافـــع نابولي اإليطالي ”العالقة مع 
نيمار تسير على ما يرام وكل شيء أصبح من 

املاضي“. 
وقام زونيغـــا، خالل املباراة التي فاز فيها 
املنتخب البرازيلي على نظيره الكولومبي 1-2 
مبدينة فورتاليزا في املونديال املاضي بضرب 
نيمـــار بركبته في منطقة الظهر، مما تســـبب 
في ابتعاده عن املالعب ســـبعة أسابيع للعالج 
من كســـر في إحـــدى فقرات العمـــود الفقري. 
وأضاف ”سألعب أمام البرازيل كما لعبت أمام 
فنزويـــال.. إنها مباراة عادية. أمتنى أال يحدث 

أي جدل هذه املرة أيضا“.

لقاء من العيار الثقيل بين البرازيل وكولومبيا

ميهايلوفيتش بديال إلنزاغي في تدريب ميالن الغموض يكتنف مستقبل 

إبراهيموفتش

براغا مدربا 

للجزيرة اإلماراتي

} ميالنو - بات سينيشـــا ميهايلوفيتش رابع 
مدرب لنـــادي ميالنو الـــذي ينافس في دوري 
الدرجـــة األولـــى اإليطالـــي لكرة القـــدم خالل 
آخر 18 شـــهرا بعد تعيينه أمس الثالثاء خلفا 
لفيليبـــو إنزاغـــي الذي متت إقالتـــه في وقت 
سابق عقب موســـم محبط لبطل أوروبا سبع 

مرات. 
وعـــني إنزاغـــي املهاجم الســـابق مليالنو 
والبالـــغ مـــن العمـــر 41 عاما مدربـــا للفريق 
ملوســـم واحد أنهاه ميالنو في املركز العاشر 

فـــي الـــدوري ليفشـــل فـــي التأهـــل لبطوالت 
أوروبا املوســـم املقبل وذلك للموســـم الثاني 
علـــى التوالـــي. وقـــال النـــادي إن الصربـــي 

ميهايلوفيتش وقع عقدا مدته عامني. 
وتولى ميهايلوفيتش تدريب ســـامبدوريا 
فـــي نوفمبـــر 2013 وكان الفريـــق آنذاك يحتل 
املركـــز قبل األخير في ترتيـــب الدوري احمللي 
وقـــاده نحو املركز الثاني عشـــر املوســـم قبل 
املاضـــي قبـــل أن ينهى املوســـم املنقضي في 

املركز السابع.

وســـيواجه ميهايلوفيتـــش مهمـــة صعبة 
لقلب حظـــوظ ميالنو الذي يعانـــي من افتقاد 
االســـتقرار وغيـــاب األلقـــاب في ظـــل تغيير 
املدربني، حيث بات ميهايلوفيتش رابع مدرب 
خالل أقل من عامني بعد إنزاغي وماسيمليانو 
أليغري وكالرينس ســـيدورف. وعانى إنزاغي 
-الـــذي لعب للنادي 10 ســـنوات فـــاز خاللها 
ببطولتـــني لـــدوري أبطـــال أوروبـــا- خـــالل 
تدريبـــه للفريق، حيث حقـــق ميالنو أقل عدد 
من االنتصـــارات في الدوري منـــذ 2001 وكان 

مستقبله مع الفريق محل تساؤل دوما. 
وقـــال النادي في بيان ”تواصل ميالنو مع 
فيليبـــو إنزاغي ومت االســـتغناء عـــن خدماته 
كمدرب للفريق األول. يوجه النادي الشـــكر له 

على العمل الذي قام به“.
وجـــاء املوســـم املاضـــي مليالنو شـــبيها 
األزمـــات  حيـــث  مـــن  األخيـــرة  مبواســـمه 
واإلصابات والتعاقدات اجلديدة التي لم تثبت 

جدواها. 
وتعاقد النادي مع فرناندو توريس ورحل 
بعد أن سجل هدفا واحدا خالل أربعة شهور. 
كمـــا تعاقد النـــادي مـــع املهاجمني إليســـيو 
تشيرشـــي وماتيا ديسترو ليسجال معا أربعة 
أهداف في الدوري منذ انضمامهما للفريق في 

االنتقاالت الشتوية في يناير املاضي. 
وذهب إنزاغي ضحية مزيج من التوقعات 
املرتفعـــة غيـــر الواقعيـــة وافتقاد تشـــكيلته 
للتألـــق ليلقى نفس مصير أســـالفه بعد إقالة 
أليغـــري في يناير من العام املاضي ومن بعده 
ســـيدورف الذي تولى املســـؤولية فـــي نهاية 

املوسم املاضي. 
ويـــدرب أليغـــري حاليا فريـــق يوفنتوس 
الذي فاز بلقبي الدوري والكأس وأقصى أندية 
بروســـيا دورمتوند وريال مدريـــد في طريقه 

نحو نهائي دوري أبطال أوروبا. 
ويتمتـــع إنزاغـــي -الـــذي وصفه الســـير 
أليكس فيرغســـون املدرب الســـابق ملانشستر 
يونايتد بأنه ”ولد متسلل“- بشعبية كبيرة بني 
جماهيـــر النادي، حيث قضى معظم مســـيرته 
كالعب فـــي ميالنو. ودرب فريق الشـــباب في 
ميالنو بعد اعتزاله قبل ثالث سنوات. وشارك 
مع منتخب إيطاليا فـــي نهائيات كأس العالم 
أعـــوام 1998 و2002 و2006 وســـجل 25 هدفـــا 

دوليا.

} الدوحــة - حـــط النجـــم البرازيلـــي زالتان 
إيبراهيموفيتش الرحال بقطر مع مدير أعماله 
مينـــو رايوال للتفاوض بشـــأن مســـتقبله مع 

فريقه احلالي باريس سان جرمان. 
ويرتبـــط إيبـــرا (33 عاما) بعقـــد مع فريق 
العاصمة الفرنســـية ينتهي فـــي يونيو 2016 
وقد سرت شائعات بإمكانية انتقاله إلى فريقه 
الســـابق ميالن في األيام األخيرة. وكان أيبرا 
واصل تألقه املوســـم الفائت وســـاهم بشـــكل 
كبير في إحراز فريقه الثالثية احمللية (الدوري 
والكأس وكأس الرابطة) وســـجل 19 هدفا في 

24 مباراة خاضها في الدوري احمللي. 
وكانـــت تصريحاته في األيـــام األخيرة قد 
أثـــارت احليرة عندمـــا قال ”أرتبـــط بعقد مع 
باريس ســـان جرمـــان حتى يونيـــو عام 2016 
وبالتالي أنا أنتمي إلى باريس ســـان جرمان، 

لكن األمور قد تتغير بني حلظة وأخرى“.

} ديب - عـــني نـــادي اجلزيرة ثانـــي الدوري 
اإلماراتـــي لكرة القـــدم البرازيلي أبـــل براغا 
مدربـــا لـــه بديـــال للبلجيكي إيـــرك غيريتس. 
وأكد اجلزيرة تعيـــني براغا دون ذكر تفاصيل 
عـــن قيمة ومـــدة التعاقد التي مـــن املتوقع أن 
ال تقل عن ســـنتني. وســـيعود براغا (62 عاما) 
إلى اجلزيرة الذي دربه سابقا بني عامي 2009 
و2011، وقـــاده عام 2011 إلـــى ثنائية الدوري 

والكأس للمرة األولى في تاريخه. 
وفشـــل غيريتس الذي استلم مهام تدريب 
اجلزيـــرة عام 2014 في تـــرك أي بصمة بعدما 
خرج الفريق من كل البطوالت خالي الوفاض، 
وكانت أفضـــل نتائجه حتقيـــق املركز الثاني 
في الـــدوري الذي ســـيؤهله للعب فـــي الدور 
التمهيدي لدوري أبطال آســـيا املوسم املقبل. 
بدوره، كان فريـــق انترناســـيونال البرازيلي 

آخر فريق دربه براغا. 
وكان اجلزيرة تعاقـــد أيضا مع البرازيلي 
تياغو نيفيز العب وســـط الهالل الســـعودي، 
واقتـــرب كثيـــرا مـــن ضـــم العاجي كواســـي 

جيرفينيو مهاجم روما اإليطالي.

سيكون عشــــــاق ومتابعو بطولة كأس أمم 
أميركا اجلنوبية (كوبا أميركا) لكرة القدم 
واملقامة حاليا في تشــــــيلي على موعد مع 
مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات 
الدور األول للبطولة عندما يلتقي املنتخبان 
ــــــي اليوم األربعاء في  البرازيلي والكولومب
ــــــات املجموعة  ــــــة الثانية مــــــن مباري اجلول

الثانية.

◄ أكد الدولي األلماني مسعود 
أوزيل أنه يرى ما ال يراه باقي 

الالعبين في الملعب، وذلك ردا على 
سؤال متعلق بمهارته في التمريرات 

وصناعة األهداف.

◄ نفى مهاجم نادي موناكو رادميل 
فالكاو األخبار المنتشرة عن موافقته 

على االنتقال إلى صفوف تشيلسي 
هذا الصيف، حيث ادعت تقارير 

برتغالية توقيع النجم الكولومبي 
على عقد انضمامه للعمل مع المدرب 

جوزيه مورينيو.

◄ تعاقد نادي بايرن ميونيخ مع 
حارس مرمى شتوتغارت زفن 

أولريخ، حسب ما أعلنه الناديان. 
ووقع الحارس (26 عاما) عقدا لمدة 

ثالثة أعوام مع النادي البافاري.

◄ أعلن نادي نورويتش سيتي 
الصاعد للدوري اإلنكليزي أنه وقع 
مع مديره الفني أليكس نيل ”عقدا 
جديدا يستمر لفترة أطول“. وجاء 

تجديد العقد مع نيل (34 عاما)، 
تتويجا لجهوده في الصعود 
بالفريق إلى الدوري الممتاز.

◄ ضم نادي ريال بيتيس الصاعد 

لدوري الدرجة األولى األسباني، 
العب الوسط الهولندي رفاييل فان 
دير فارت بعقد لمدة ثالث سنوات، 

في محاولة من الفريق لتعزيز آماله 
في البقاء بين الكبار الموسم المقبل.

◄ حسمت مدينة هامبورغ األلمانية 

صيغة سؤال االستفتاء الشعبي 
الخاص بتأييد أو رفض تقدم 
المدينة بطلب استضافة دورة 

األلعاب األولمبية الصيفية لعام 
2024، خالل زيارة مسؤولي ملف 
المدينة لباكو عاصمة أذربيجان.

باختصار

الفريقـــان التقيـــا 28 مـــرة وكان 

الفوز من نصيب البرازيل في 18 

منها مقابل انتصارين لكولومبيا 

و8 تعادالت

◄

«مـــن الواضح أننـــي مرتبط بعقد مع أرســـنال، لكني لـــم أتحدث مع 

مســـؤولي الفريـــق حتـــى اآلن، لكني إذا عـــدت مرة أخـــرى، بالتأكيد 

سأكون في حاجة للعب بصفة مستمرة».

لوكاس بودولسكي 
مهاجم فريق أرسنال اإلنكليزي

«ال خـــالف أبدا على أن كريســـتيانو رونالدو العب مهم بالنســـبة 

إلينـــا، لكن معه أو من دونـــه، فنحن لدينا فريق قوي ونريد فقط 

أن نلعب بطريقتنا املعتادة». 

  لويس ناني 
جناح املنتخب البرتغالي

«تيفيز ال يزال يملك عقدا مع يوفنتوس ينتهي في نهاية املوسم 

املقبل، وال يمكننا التحرك إال بعد حديثه مع مسؤولي يوفنتوس 

وحسم األمر معهم». 

   دانييل إجنليتشي 
رئيس نادي بوكا جونيورز
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} عجـــزت الســـلطات األمنيـــة المصريـــة عن 
القبـــض على شـــخص يســـاعد الطـــالب على 
الغش عبر وضع إجابات ألســـئلة االمتحانات 

على صفحات فيسبوك.
ويقـــول الشـــخص المتخفي عبـــر صفحة 
على  سميت ”شاومينج بيغشش ثانوية عامة“ 
فيســـبوك إن هدفه من التســـريب هـــو مطالبة 
الدولـــة بتوفيـــر راتب شـــهري يليـــق بمكانة 
المعلمين في مصر أسوة بباقي الدول العربية 
التـــي تضع المعلم في مكانة مرموقة باعتباره 
مربيـــا لألجيال، مـــع توفير الحمايـــة الكاملة 
لجميع المعلمين، بعد زيـــادة معدالت التعدي 
عليهـــم من الطالب وأوليـــاء األمور دون تدخل 

رسمي من الحكومة أو وزارة التعليم.
كما يطالب مســـّرب االمتحانات المجهول 
بإجبار الوزارة على إلغاء المناهج الدراســـية 
الحالية التـــي تقوم على التعليـــم الورقي مع 
مواكبـــة التكنولوجيـــا العالميـــة فـــي طريقة 
التدريـــس. باإلضافـــة إلـــى وقـــف ما يســـمى 
بالتصنيف الطبقي للكليـــات عبر إلغاء مكتب 
تنسيق القبول بالجامعات وتفعيل امتحانات 
القدرات ليتمكن الطالب المصري من االلتحاق 
بالكلية التي تؤهل قدراته لاللتحاق بها، بغض 

النظر عن درجات امتحان الثانوية.
وقـــال مصدر مســـؤول فـــي وزارة التعليم 
إن تقارير األجهزة المعنية توصلت  لـ“العرب“ 
إلى أن ”شـــاومينج“ يزعم أنه يقوم بتســـريب 
االمتحانـــات ونشـــر اإلجابات على فيســـبوك، 
بهدف تصحيح مســـار المنظومـــة التعليمية، 

وإجبار الوزارة على االستجابة لمطالبه.
لكن رئيس امتحانـــات الثانوية العامة أكد 

لـ“العرب“ أنهم ال يقبلون المساومة.
وفشـــلت وزارة التعليم المصرية في ضبط 
اللص الخفـــي رغم قيامها ببالغ رســـمي إلى 
النائب العام، قبيل انطـــالق االمتحانات في 7 

والصفحات  يونيو الجاري، ضد ”شـــاومينج“ 
كل  غلـــق  بســـرعة  مطالبـــة  أنشـــأها،  التـــي 
الصفحات حفاظا على سالمة االمتحانات، لكن 

شيئا لم يتغير واستمر الغش.
ويملك مســـرب االمتحانـــات عدة صفحات 
على فيســـبوك، يصل عددها إلى 10 صفحات، 
جميعهـــا حملت اســـم ”شـــاومينج بيغشـــش 
ثانوية عامة“، ويبلغ عدد الطالب المشـــتركين 
في كل صفحة منها ما بين 75 و260 ألف طالب.
ورغم اإلجـــراءات التأمينية التي اتخذتها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم المصرية، اســـتمر 
الذي يعتبر نفسه ”أسطورة لن  الـ“شاومينج“ 
تنتهي قبل إصالح التعليم“ في تسريب أسئلة 
امتحانات الثانوية العامة التي يحصل عليها 
ثم يعد لها اإلجابات النموذجية ويضعها على 

عدة صفحات خاصة به علـــى موقع التواصل 
االجتماعي فيســـبوك، ليتحصل عليها الطالب 
داخـــل لجـــان االمتحانات من خـــالل الهواتف 

المحمولة.
وأثار تســـريب االمتحانـــات موجة غضب 
بين أولياء األمور، وقال عبدالرحمن مصطفى، 
والد الطالبة ســـمر، التي تـــؤدي االمتحان في 
بوســـط القاهـــرة لـ“العرب“  لجنـــة ”المنيرة“ 
”ابنتي من المتفوقات، وطوال العام الدراســـي 
كانت تتلقى دروســـا خصوصية بمبالغ مالية 
طائلـــة، ولم تنم الليل لتحقيـــق حلم الحصول 
على درجـــات مرتفعة في نهايـــة االمتحانات، 
فكيـــف يمكن أن تســـتوي مع طالب لـــم يذاكر 
طوال العام ويحصل على إجابات االمتحانات 

من فيسبوك؟“.

وحـــذر مراقبـــون وتربويـــون مـــن تنامي 
ظاهرة تســـريب االمتحانات وتداول اإلجابات 
على اإلنترنت، خاصة أن الظاهرة تتســـبب في 
زيادة عـــدد الطالب الذين ينجحـــون بدرجات 
مرتفعـــة باعتبارهـــم يحصلون علـــى إجابات 

نموذجية من خالل الغش.
وأعلنـــت الـــوزارة أنهـــا اشـــترت قبل بدء 
إلكترونيـــة  عصـــا  مالييـــن   4 االمتحانـــات 
الستخدامها في تفتيش الطالب، أثناء دخولهم 
االمتحانات للكشـــف عّما بحوزتهم من أدوات 
للغـــش، وتم ضبط وســـائل عدة تســـتخدم في 
نشر االمتحانات بينها ”قلم بكاميرا“ وهواتف 
محمولة ذات أحجام صغيرة وســـاعات تحمل 
شـــريحة موبايل موصلـــة بكاميـــرا لتصوير 

االمتحان وتلقي اإلجابات.

وزارة التعليم المصرية تبحث عن لص مجهول يسرب االمتحانات

} من نوادر وطرائف شهر الصيام الذي 
ال يوجد أفضل من االبتســـامة الستقباله، 
أنه كان من عادة عمر بن عبدالعزيز وهو 
والـــي المدينـــة أن يصلـــي فـــي رمضان 
الصلوات الخمس كلها في مسجد رسول 

الله.
وبينما هو يصلي العصر رأى أعرابّيا 
يأكل بجانب قبر الرســـول، فدنا منه فقال 
لـــه: أمريـــض أنت؟ قـــال: ال، قـــال: أعلى 
ســـفر؟ قال: ال، قال: فما لك مفطر والناس 
صائمـــون؟ قـــال األعرابي: إنكـــم تجدون 
الطعام فتصومون، وأنا إن وجدته ال أدعه 

يفلت مني، ثّم أنشد:
ماذا تقــــول لبائـس متوحـد   كالوعل 

في شعب الجبال يقيم
يصطاد أفراخ القطـا لطعامـه   وبنـوه 

أنضاء الهموم جثـوم
والقـــوم صاموا الشـــهر عنـــد حلوله   

لكنـه طول الحيـاة يصـوم
وممـــا يذكـــر فـــي تـــراث العـــرب أن 
المأمون كان يسهر في رمضان مع بعض 
أخصائـــه، ومعهـــم القاضـــي يحيـــى بن 
أكثم، فدخل عليهم رجـــل يزعم أنه النبي 
إبراهيـــم الخليل، قال لـــه المأمون: كانت 
إلبراهيـــم معجـــزات هي أن النـــار تكون 
عليه بردا وســـالما، وســـنلقيك في النار، 
فـــإن لم تمّســـك آمنا بك، قـــال الرجل: بل 

أريد معجزة أخرى.
فقـــال المأمون: فمعجزة موســـى بأن 
تلقـــي عصـــاك فتصير ثعبانـــا، وتضرب 
بها البحر فينشـــق، وتضع يدك في جيبك 
فتخرج بيضاء من غير سوء، قال الرجل: 
وهـــذه أثقل من األولى، أريد أخرى أخف، 
فقـــال المأمـــون: فمعجزة عيســـى وهي 

إحياء الموتى.
قـــال الرجـــل: مكانك، إنـــي أقبُل هذه 
المعجزة، وســـأضرب اآلن رأس القاضي 
يحيـــى ثـــم أحييـــه لكـــم الســـاعة، فهَبّ 
القاضـــي يحيى قائال: ”أنـــا أول من آمن 

بك وصدق“.
فضحـــك المأمـــون، وأمر لـــه بجائزة 

وصرفه.
ويذكـــر أن أعرابيا شـــوهد وهو يأكل 
فاكهـــة فـــي نهار رمضـــان، فقيـــل له: ما 
هـــذا؟ فقـــال األعرابي على الفـــور: قرأت 
في كتـــاب الله ”ُكُلوا ِمْن َثَمـــِرِه ِإَذا َأْثَمَر“ 
واإلنســـان ال يضمن عمـــره، وقد خفُت أن 
أموت قبـــل وقت اإلفطار، فأكـــون قد ِمُتّ 

عاصًيا.
وُيـــروى أن النـــاس أخـــذوا رجال قد 
أفطر في شـــهر رمضان إلى الوالي، فقال 
الوالـــي: يـــا عدو اللـــه أتفطر في شـــهر 

رمضان؟
قال الرجـــل: أنت أمرتنـــي بذلك. قال 
الوالي: هذا شّر، كيف أمرتك؟ قال الرجل: 
حدثـــت عن ابن عبـــاس: أنه من صام يوم 
عرفة كأنما صـــام عاما وقد صمته فكأني 
صمت كل رمضان، فضحك الوالي وأخلى 

سبيله.
ويحكـــى أن أحد الفقراء كان يســـكن 
في بيت قديم، وكان يســـمع لسقفه قرقعة 
مســـتمرة ألي حركـــة مســـتمرة فلما جاء 
صاحـــب المنزل قال له الســـاكن: أصلحه 
أصلح الله حالك، فأجابه صاحب المنزل: 
ال تخـــف فإن الســـقف صائم يســـّبح ربه 
فقال الســـاكن: أخشـــى بعـــد اإلفطار أن 
يطيل الســـجود وهو يصلـــي القيام، فال 

يقوم وال أقوم.

من نوادر رمضان

شــــــهدت عدة دول عربية محــــــاوالت غش 
وتسريب لالمتحانات النهائية بني الطالب 
مــــــع نهاية الســــــنة الدراســــــية احلالية من 
ــــــس، لكن  بينهــــــا املغــــــرب واجلزائر وتون
طريقة التسريب التي وقعت في مصر تعد 

األغرب وال يزال يسودها الغموض.

قرارات وزارة التعليم املصرية الرادعة تفشل في التصدي لظاهرة تسريب االمتحانات

صباح العرب

الحبيب األسود

} لندن –  قررت بعض المؤسســـات الحكومية 
فـــي كل مـــن بريطانيـــا والصيـــن منـــع صيام 
رمضان، حيث دعـــت أربع مدارس ابتدائية في 
لندن، إلى منع الطالب المســـلمين من الصيام 
طيلـــة شـــهر رمضان، فيمـــا شـــددت الحكومة 
المحلية في إقليم شينغيانغ المضطرب أقصى 
الصين رقابتها على ممارســـة الشعائر الدينية 

التي تتبعها أقلية الويغور.
وأرسل أنأرون رايت مدير مدرسة ”باركلي“ 
االبتدائية التابعة ألكاديمية ”ليون“، األســـبوع 
المنصـــرم، رســـالة إلـــى أوليـــاء أمـــور طالب 

يمنعهم بموجبها من الصوم.
وورد فـــي الرســـالة ”علمـــت أن الشـــريعة 
اإلسالمية تفرض على البالغين صوم رمضان، 
وأن مدة الصيام العام المنصرم تجاوزت الـ18 
ساعة، وهذه فترة طويلة يقضيها الطالب دون 

أكل وشرب، لذا نمنع الطالب من الصوم“.
وذكرت صحف بريطانية أســـماء المدارس 
االبتدائية الثالث، وهي ”ســـبورن“، و“توماس 
غامويل“، و“بروك هاوس“، فيما عّلق جوستين 
جيمس مدير األكاديمية، على الرسالة من خالل 
الصفحة الرســـمية لألكاديميـــة، مطالبا أولياء 
األمـــور الراغبين فـــي صيام أبنائهـــم، بإجراء 

لقـــاء مع مدراء المدارس. ومـــن جانبها، نددت 
الرابطة اإلســـالمية فـــي بريطانيا، فـــي بيان، 
بالقـــرار الصـــادر عـــن إدارة المـــدارس قائلة 
”إن اإلســـالم دين يحمـــي حقوق األطفـــال غير 

القادرين على الصيام“.
أما في الصين فقد نشـــرت وســـائل اإلعالم 
الرســـمية ومواقع حكومية علـــى اإلنترنت في 
إقليم شينغيانغ، طوال األيام القليلة الماضية، 
تقاريـــر وإخطـــارات رســـمية تطالـــب أعضاء 
والطـــالب  العمومييـــن  والموظفيـــن  الحـــزب 
والمدرسين بشـــكل خاص، بعدم صوم رمضان 

وهو أمر حدث في العام الماضي أيضا.
علـــى  موقعهـــا  علـــى  الحكومـــة  وقالـــت 
اإلنترنت إن مسؤولي ســـالمة الغذاء في إقليم 
شـــينغيانغ القريب من الحدود مع كازاخستان 
قـــرروا األســـبوع الماضي أنهم ”ســـيوجهون 
ويشجعون“ مطاعم األطعمة الحالل على البقاء 

مفتوحة في المواعيد المعتادة خالل رمضان.
وذكـــرت وســـائل اإلعالم الرســـمية أنه في 
إقليم مارالبيشي قدم مسؤولو الحزب تعهدات 
شـــفوية وكتابية ”بعدم ممارســـة أي شـــعائر 
وعدم المشاركة في أنشـــطة دينية وسيقودون 

الدعوة إلى عدم صوم رمضان“.

} لنــدن – شـــهدت العاصمـــة البريطانيـــة 
لنـــدن العرض العالمي األول لفيلم ”حجاب“ 
الـــذي أنتجته مؤسســـة ”أناســـي لإلعالم“ 
اإلماراتيـــة، ويتنـــاول الفيلـــم قضية غطاء
اإلقبـــال عليـــه  وأســـباب  للمـــرأة  الـــرأس 

ومبررات عدم ارتدائه.
وحضـــرت الممثلـــة وعارضـــة األزيـــاء 
حفـــل  ووترهـــاوس  ســـوكي  البريطانيـــة 

إطالق الفيلم في لندن مساء 
وزير  بحضـــور  االثنين، 

والشـــباب  الثقافـــة 
الشـــيخ  باإلمـــارات 
نهيان بن مبارك آل 
والمخرجة  نهيـــان 
نهلـــة  اإلماراتيـــة 
وخبيـــرة  الفهـــد، 
األزياء ومديرة قسم 

األزيـــاء فـــي مجلـــة 

”تانـــك“ كارولين عيســـى، إلـــى جانب عددا 
من النجوم. ولم تفّوت سوكي، وهي صديقة 
النجم برادلي كوبر الســـابقة، عرض عازفة 
العود المصرية شيرين تهامي التي أمتعت 
الحضـــور بعزفهـــا قبل ســـاعة مـــن عرض 

الفيلم.
وقالـــت المؤسســـة المنتجة فـــي بيان 
إن الفيلـــم يهدف إلى ”تســـليط الضوء على 
موضوع الحجـــاب من خالل اإلشـــارة إلى 
وجـــوده بين النســـاء منذ قديـــم األزل قبل 
ظهور اإلسالم، ويقدم صيغة تحليلية عميقة 
عن الحجاب، ويطرح أســـئلة حـــول ماهية 

الحجاب بشكل عام“.
وشـــاركت الفهد في إخراج الفيلم إلى 
جانب السوري مازن خيرات، والبريطاني 
أوفيديو ســـاالزار، ويعد األخير من أشهر 
مخرجي األفـــالم الوثائقية وله عدة أعمال 
منها ”رحلة إلى مكة“ للممثل البريطاني 

بن كيجسلي.
وتـــم التصويـــر ”حجـــاب“ فـــي 
تســـع دول مـــن ثالث قـــارات هي 
وهولندا،  وفرنســـا،  بريطانيـــا، 
والدنمـــارك، وتركيـــا، ومصـــر، 
واإلمارات.  والمغرب،  وسوريا، 
ويتضمـــن العمـــل لقـــاءات مع 
شـــخصيات عـــدة فـــي أوروبا 
والتـــي  األوســـط،  والشـــرق 
تناقش أســـباب اختيار ارتداء 
الحجاب أو عدمه. كما يتضمن 
الفيلم عـــدة آراء لكبار العلماء 
األديـــان  مـــن  والمختصيـــن 

السماوية الثالثة.
وقالـــت الفهـــد إن الفيلم 
يعد أول محاولة لها للتطرق 
إلـــى مضمـــون يأخـــذ حّيزا 
مـــن االهتمام لـــدى مختلف 
والثقافـــات،  الشـــعوب 
و“هنـــاك الكثيـــر من ســـوء 
النمطيـــة  والصـــور  الفهـــم 
لـــذا  بالحجـــاب،  المتصلـــة 
الوصول  المهـــم  من  كان 
الحقيقيين  األفراد  إلى 
للتعـــرف علـــى رأيهم 

في الحجاب“.
”أشـــعر  وأضافت 
للمشـــاركة  بالســـعادة 
فـــي هـــذا العمـــل والذي 
تأتـــي انطالقتـــه األولى 
لتعريـــف  لنـــدن  فـــي 
الجنســـيات  مختلـــف 
بهذه القضية ويعقبها 
عرض الفيلم الوثائقي 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي 

العالم“. 

منع طالب مدارس بريطانية وموظفين

صينيين من صيام رمضان
سوكي ووترهاوس تحضر فيلما إماراتيا

عن الحجاب

إطالق الفيلم في لندن مساء 
وزير  بحضـــور  االثنين، 

والشـــباب  الثقافـــة 
الشـــيخ  باإلمـــارات 
نهيان بن مبارك آل 
والمخرجة نهيـــان 
نهلـــة اإلماراتيـــة 
وخبيـــرة الفهـــد، 

األزياء ومديرة قسم 
مجلـــة  األزيـــاء فـــي

موضوع الحجـــاب من
وجـــوده بين النســـاء
ظهور اإلسالم، ويقدم ص
عن الحجاب، ويطرح أ
الحجاب بشكل عام“.
وشـــاركت الفهد
جانب السوري مازن
أوفيديو ســـاالزار، و
مخرجي األفـــالم الوث
منها ”رحلة إلى مك

بن كيجسلي.
وتـــم التصو
تســـع دول مـ
بريطانيـــا،
والدنمـــارك
و وسوريا، 
ويتضمـــن
شـــخصيا
والشـــرق
تناقش أس
الحجاب
الفيلم عـــ
والمختص
السماوية
وقالـ
يعد أول
إلـــى مض
مـــن اال
الشـــعو
و“هنـــا
الفهـــم
المتصل
كان
إلى
ل
ف

با
فـــي
تأتـ
فــ
مخ
به
ع
فـ
العا

ّ
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