
صالح البيضاين

} صنعــاء – كشـــفت زيـــارة املبعـــوث الدولي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد إلـــى العاصمة 
اليمنية صنعاء عن انقســـام وتصدع حاد في 
جبهـــة املتمردين في مـــا يتعلق باحلوار الذي 
ترعـــاه األمم املتحـــدة وأولويـــات احلوثيـــني 

والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
يأتـــي هذا في وقـــت أعلن فيـــه املتحدث 
باسم األمم املتحدة أن محادثات جنيف املقررة 
ليـــوم 14 يناير (غدا) قد مت تأجيلها إلى موعد 
الحق، في خطوة تعكس فشل املبعوث األممي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد في الضغط على 
املتمرديـــن للقبول بحوار على أســـاس القرار 
2216، خاصة أن احلكومة الشـــرعية عبرت عن 

رغبتها في احلضور إلى جنيف.
وأرجع محللون سياسيون بروز االختالف 
بني الطرفني في هـــذه املرحلة إلى التباين في 

املرجعيات ومنهج التكتيك السياسي.
وبينما يعمل الرئيس السابق على إفشال 
أي مفاوضـــات ال يكـــون طرفا رئيســـيا فيها، 
فـــإن حلفـــاءه احلوثيـــني يريدون الســـير في 
املفاوضات مهما كانت نتيجتها لقطع الطريق 
أمام احلســـم العســـكري الذي سيكون لصالح 
الطـــرف اآلخـــر، أي الرئيـــس عبدربه منصور 

هادي املدعوم من التحالف العربي.
وتقول مصـــادر مقربة مـــن احلوثيني إن 
اجلماعة مستعدة لتقدمي أي تنازالت سياسية 
مقابل تأجيل احلسم العسكري في صنعاء، ملا 

قد يحمله من نتائج سلبية على اجلماعة.
وكانت وسائل اإلعالم التابعة للطرفني قد 
انخرطت في هجـــوم إعالمي متبادل بدأ عقب 
الكلمـــة املتلفزة التي ألقاها الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالـــح وامتنع احلوثيون الذين 

يسيطرون على اإلعالم الرسمي عن بثها.
وقـــد كرر صالح في كلمتـــه التي بدا فيها 
مشوشـــا أكثر من أي وقت سابق إصراره على 
إجـــراء حوار مباشـــر مع الســـعودية ورفضه 

للحوار مع احلكومة الشرعية اليمنية.
وموقف صالح قوبل برد املتحدث الرسمي 
باسم اجلماعة احلوثية محمد عبدالسالم الذي 
أكد على املضي قدما في املشـــاركة في سلسلة 
املشـــاورات التي ترعاها األمم املتحدة والتي 
تأتي زيارة ولد الشـــيخ إلى صنعاء في سبيل 
التحضيـــر إلطـــالق اجلولة الثالثـــة منها في 
سويسرا التي احتضنت اجلولتني السابقتني.

الســـابق  الرئيـــس  احلوثيـــون  ويتهـــم 
مبحاولـــة التنصل من حتالفـــه من خالل فتح 
قنوات سياسية ســـرية خارج سياق التحالف 
وتقدمي نفســـه طرفا مســـيطرا علـــى مجريات 
احلـــوار، وهو األمر الذي بـــدا جليا من خالل 

مغازلتـــه لدول التحالـــف بالثناء على بعضها 
وطلـــب اجللوس علـــى طاولة احلوار بشـــكل 

مباشر مع البعض اآلخر.
وأشـــار احمللل السياسي اليمني عبدالله 
إســـماعيل في تصريح لـ“العـــرب“ إلى أنه بدا 
من الواضح في احملادثات األخيرة ذلك الشرخ 
في عالقة طرفي االنقالب وما تســـرب من رغبة 
جامحة لدى ممثلي صالح في بحث خروج آمن 
له في مقابل تنازالت من بينها االســـتعداد لفك 

االرتباط مبيليشيا احلوثي.
وعزا إســـماعيل في تصريـــح لـ“العرب“ 
موقف صالح إلى إحســـاس مبكر لدى الرئيس 
الســـابق مبآالت املعركة التي تصب في صالح 

املقاومة واجليش الوطني والتحالف.
وأعـــاد االختـــالف بني أطـــراف االنقالب 
ارتفـــاع أصوات في التيار العقائدي املتشـــدد 
فـــي اجلماعة احلوثية والـــذي يطالب باتخاذ 
موقف حـــازم مـــع الرئيس الســـابق وإبعاده 
بشـــكل كلي، وهو األمر الذي ال يالقي جتاوبا 
في أوســـاط التيار السياســـي للجماعة، الذي 

يفضل التعامل مع صالح بشكل براغماتي.

ويربـــط احمللـــل السياســـي اليمني عزت 
مصطفـــى بـــني التباين فـــي مواقـــف أطراف 
االنقـــالب وبـــني التقدم الذي يحـــرزه اجليش 
الوطنـــي على األرض وخصوصـــا في منطقة 

”نهم“ املشارفة للعاصمة صنعاء.
وقـــال مصطفـــى إنـــه ”بـــدا واضحا أن 
طرفي االنقالب في اليمـــن يبحثان عن مخرج 
سياسي لألزمة التي يعيشانها جراء اخلسائر 
العسكرية في صفوفهما؛ كل منهما يبحث عن 
مخرج وفق شـــروطه ومصاحله اخلاصة، ففي 
حـــني يبحث صالح عن مخرج آمن له ولعائلته 
وعن رفع العقوبات التـــي تتهدد ممتلكاتهما؛ 
حتـــاول ميليشـــيا احلوثـــي احلصـــول على 
ضمانـــات توفـــر لها احلد األدنى مـــن العودة 

سياسيا إلى مربع ما قبل االنقالب“.
وأشـــار إلى أن ميليشـــيا احلوثي حتاول 
اليوم تعويض جزء من خســـارتها الشـــعبية 
باتفاق سياسي يحول دون حتميلها مسؤولية 
ما جرى من حـــرب، ويترك لهـــا فرصة البقاء 
في املشهد السياسي كشـــريك في املفاوضات 
على أمل أن تعاود محاوالتها للســـيطرة على 

السلطة في ظروف أكثر مواءمة لها، فضال عن 
فســـح املجال إليران لتحافـــظ على نفوذها في 

اليمن، ولو بشكل أقل فاعلية.
وأعلن أحمد فوزي املتحدث باســـم األمم 
املتحـــدة في إفادة صحفية في جنيف أمس أن 
إحدى جوالت محادثات الســـالم بشـــأن اليمن 
املزمعـــة في 14 يناير (غـــدا) لن جتري في هذا 

املوعد وقد تتأجل أسبوعا أو أكثر.
وقال فوزي ”إّنه يتطلع إلى تاريخ ما بعد 
20 يناير. إقنـــاع األطراف بالتوافق على مكان 

يستغرق بعض الوقت“.
واعتبر مراقبون أن تأجيل اجتماع جنيف 
يخفي فشـــل املبعوث األممي في الضغط على 
املتمرديـــن احلوثيـــني للقبـــول بالقـــرار 2216 
كأرضيـــة للحـــوار، فضال عن رفضهـــم تنفيذ 
إجـــراءات لبنـــاء الثقة وبينها إطالق ســـراح 
املعتقلـــني وخاصة وزير الدفاع اللواء محمود 

الصبيحي.
وكان ولـــد الشـــيخ أحمـــد ســـعى لزيارة 
الصبيحـــي خالل وجـــوده في صنعـــاء، لكن 

احلوثيني لم ميكنوه من االجتماع به.

} لنــدن – جتـــد شـــركات النفط نفســـها أمام 
حتميـــة االســـتغناء عـــن آالف الوظائف حول 
العالم بينما تستمر أسعار النفط في التراجع 

وتتبخر آمال معاودتها الصعود مرة أخرى.
وأربك تراجع األســـعار خطط شـــركات النفط 
املســـتقبلية، إذ يهيمـــن القلق عليها ويســـهم 
في تعطيل اســـتثمارات مبئـــات املليارات كان 

مخططا لها سابقا.
وكان علـــى بات (42 عامـــا) الذي يعمل في 
قطـــاع الطاقـــة في الواليـــات املتحـــدة إجراء 
عملية الســـتئصال ســـرطان في املخ، وعندما 
امتثل للشفاء وجد الكثير من زمالئه يخسرون 

وظائفهم تباعا على وقع االنخفاض احلاد في 
أسعار النفط.

وخســـر ما يقرب من خمـــس املوظفني في 
شـــركة بيلينغـــز األميركية للنفـــط وظائفهم، 
واضطر آخرون، ومن بينهم بات نفســـه، على 

القبول بخصم رواتبهم بنسبة 10 باملئة.
ويقول بات ”احلياة باتت صعبة بالنســـبة 
للعاملني فـــي قطاع النفـــط، إذ نعيش جميعا 
منـــذ فترة حتـــت ضغط، ونتســـاءل إذا ما كنا 

سنتخطى هذه املرحلة الصعبة قريبا.“
بتروليـــوم“  ”بريتـــش  شـــركة  وأعلنـــت 
البريطانية أمس أنها ســـتلغي 4 آالف وظيفة 
علـــى األقل خالل ســـنتني في مختلـــف أنحاء 

العالم في ظل تراجع أسعار النفط.
وقالت الشركة إن عدد العاملني في أنشطة 
التنقيب واإلنتاج سيتراجع من 24 ألفا إلى 20 
ألف موظف بنهايـــة 2017 أي بتراجع 5 باملئة 

تقريبا من مجمل موظفي الشركة.

وســـتلغي الشـــركة 600 وظيفـــة فـــي بحر 
الشمال معظمها خالل 2016، وفق بيان.

وقـــال رئيـــس ”بي بـــي“ فـــي منطقة بحر 
الشـــمال إنه ”نظرا للمشـــكالت املعروفة جيدا 
للنشـــاط في هذه املنطقة التي باتت مشـــبعة 
ولصعوبـــة ظروف الســـوق، علينـــا أن نتخذ 
تدابيـــر محـــددة للحفاظ على تنافســـية وقوة 

مجموعتنا“.
يأتي القرار بعد تراجع أســـعار النفط إلى 
ما يقارب 30 دوالرا للبرميل ما اضطر شركات 

النفط إلى تقليص نطاق نشاطها.
وأعلنـــت شـــركة رويال داتش شـــل نهاية 
الســـنة املاضية نيتها إلغـــاء 2800 وظيفة في 
املجموعة املدمجة التي اشترتها مجموعة ”بي 

جي“ البريطانية املتعددة اجلنسية.
يضـــاف ذلك إلى 7500 وظيفة أعلنت شـــل 
فروعها املباشـــرة عـــن إلغائها فـــي مواجهة 

تراجع النفط.

وتستمر عمليات االســـتغناء عن املوظفني 
كلما تراجعت أسعار النفط.

وجلأ عمالقـــة الطاقة في الواليات املتحدة 
إلى االســـتغناء عما يزيـــد على 86 ألف وظيفة 
منذ التراجع احلاد الذي شهدته أسعار النفط 
في يونيو 2014، وفقا إلحصائيات نشرتها في 
وقت ســـابق تشـــالينجر غراي اند كريسماس 

لتحليل السوق.
وتراجع ســـعر البرميل أمـــس إلى أقل من 
33 دوالرا ليصل إلى أدنى مستوى له خالل 12 
عاما. وتسارعت موجة االستغناء عن العمالة 
في شـــركات النفـــط، إذ تراجعت اآلمال بعودة 
األســـعار إلـــى االرتفاع مرة أخـــرى إلى أدنى 

مستوياتها.
وفي ســـبتمبر املاضي، قالت شركة كونكو 
فيليبس، عمالق النفط فـــي الواليات املتحدة، 
إنها تخطط لالستغناء عن ألفني من موظفيها 

بسبب انخفاض األسعار.

وقـــال توبياس ريد مدير شـــركة ســـويفت 
ريسورســـز املتخصصة فـــي التوظيف بقطاع 
النفط ”جميع الشركات بكل األحجام واألشكال 
تستغني عن أعداد كبيرة من املوظفني. السوق 

خائفة للغاية.“
وأعلنت بريتش بتروليوم الشـــهر املاضي 
أنها خصصت مليار دوالر خلطة إعادة هيكلة 
واســـعة تتضمن االستغناء عن آالف الوظائف 

بحلول نهاية العام.
ويتوقع ريـــد املزيد من خطط االســـتغناء 
عن املوظفني من قبل عمالقة الطاقة كشـــيفرون 
وشيل وإيكسون موبيل، باإلضافة إلى بريتش 

بتروليم.
وقال ”أتوقع أن نرى عاما قاســـيا جدا في 
2016. ينبغي أن تعاود أســـعار النفط االرتفاع 
مرة أخرى حتى تسمح للشركات بوضع خطط 
للمستقبل“. وأضاف ”ما نشهده اآلن هو تقلب 

يقود إلى الشلل.“
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تراجع األسعار يجبر شركات النفط على تسريح آالف املوظفني
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خائفة جدا

[ تأجيل اجتماع جنيف يخفي فشل المبعوث األممي في الضغط على الحوثيين

بوتني ال يستبعد 

منح اللجوء لألسد
} موســكو - اعتبر الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني أنه من الســـابق ألوانه احلديث عما إذا 
كانت موســـكو ســـتمنح حق اللجوء للرئيس 
الســـوري بشـــار األســـد الذي ارتكب ”أخطاء 
عدة“، بحسب ما قال لصحيفة ”بيلد“ األملانية.
وقال بوتني في الشـــق الثانـــي من املقابلة مع 
الصحيفـــة األملانيـــة ”أعتقد أنه من الســـابق 

ألوانه بحث هذه املسألة“.
لكن مراقبـــني قالوا إن الرئيس الروســـي 
رمبـــا أراد حتريـــك مفاوضات الســـالم حول 
ســـوريا بهـــذا التصريـــح الـــذي يوحـــي بأن 
روســـيا ال تســـتبعد فرضية رحيل األســـد في 
آخر املفاوضات، معترفا بأن الرئيس السوري 
ارتكب ”أخطاء عدة“، ما يفتح باب التأويل بأن 
موسكو ميكن أن تضّحي باألسد للوصول إلى 

وضع يحافظ على مصاحلها في سوريا.
وأضـــاف املراقبون أن تصريح بوتني رمبا 
ميهد الطريق أمام انعقـــاد اجلولة األولى من 
مفاوضات جنيف بني وفدي النظام واملعارضة 
التي ال تخفي ترددها بشـــأن املشاركة في هذه 

اجلولة.
وحـــذر رياض حجـــاب منســـق املعارضة 
الســـورية مـــن أن املعارضة ســـتواجه خيارا 
صعبا بشـــأن إمكانية املشـــاركة في محادثات 
السالم، مضيفا أن اخلالفات ال تزال قائمة مع 
احلكومة السورية واألمم املتحدة بشأن جدول 

أعمال احملادثات.
الوضـــع  حجـــاب  تصريحـــات  وتعكـــس 
الصعب الذي تعيشه املعارضة في ظل ما قالت 
إنهـــا ضغوط غربية عليهـــا، فضال عن تراجع 
املوقـــف األميركي واقترابه بشـــكل واضح من 

املوقف الروسي.
لكـــن الرئيس الروســـي، عاد إلـــى حتكيم 
الســـوري وإعطائه ”فرصـــة لتقرير  الشـــعب 
مصيره بنفســـه“، أي عبـــر االنتخابات، وهو 
مـــا ال تريده املعارضة التـــي ترغب في أن يتّم 
االنتقال في ســـوريا عبـــر املفاوضات، وبعيدا 

عن أّي دور لألسد.
وتابـــع ”أنـــا أؤكد لكم أنـــه إذا حصل هذا 
األمر بطريقة دميقراطية، قد ال يضطر للذهاب 

إلى أي مكان، سواء كان رئيسا أم ال“.
تنظيـــم  إلـــى  الكبـــرى  القـــوى  وتســـعى 
مفاوضـــات بني النظام واملعارضة في محاولة 
إلنهاء النزاع في ســـوريا الذي أدى إلى مقتل 

260 ألف شخص.
وتنـــص خارطة الطريـــق التـــي اعتمدها 
مجلس األمن الدولي على إجراء محادثات بني 
مختلـــف أطراف النزاع فـــي 25 يناير اجلاري 
وتشـــكيل حكومـــة انتقالية في غضون ســـتة 

أشهر وتنظيم انتخابات خالل 18 شهرا.
ورأى بوتـــني أن العنف لـــم يكن ليتصاعد 
بهذه الســـرعة ”لو لم يكن ُيغـــّذى من اخلارج 
منذ البداية بكميات كبيرة من املال واألســـلحة 

واملقاتلني“.
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} شهدت تركيا الثالثاء تفجيرا انتحاريا أدى إلى مقتل عشرة أشخاص تسعة منهم من األملان. ووقع الهجوم صباحا في حي السلطان أحمد أبرز 
نقاط جذب الســـياح في كبرى مدن تركيا. وتأتي سلســـة التفجيرات التي شـــهدتها تركيا نتيجة لسياسات رئيسها رجب طيب أردوغان وتدخله في 

سوريا.
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االغتراب أفرغ الدراما العربية من املحتوىوقف البث.. برملان الشو اإلعالمي
16  ص

االغتراب أفرغ الدراما العربية من املحتوى تركيا.. سوق مفتوحة {الستيراد وتصدير} الالجئات السوريات
ص 12

تركيا تدفع ثمن أخطاء أردوغان

أردوغان يجني ثمار عالقاته مع داعش ص٥



} دمشــق - أحكم اجليش الســـوري، الثالثاء، 
قبضته على بلدة سلمى االستراتيجية في ريف 
الالذقية بشـــمال غـــرب البالد، بفضـــل الغطاء 

اجلوي الروسي.
وذكـــر التلفزيون الســـوري الرســـمي ”أن 
وحـــدات مـــن قواتنا املســـلحة بالتعـــاون مع 
مجموعات الدفاع الشـــعبية حتكم ســـيطرتها 
الكاملـــة علـــى بلدة ســـلمى والتـــالل والنقاط 

احلاكمة احمليطة بريف الالذقية الشمالي“.
وفي وقت سابق، أكد مدير املرصد السوري 
حلقـــوق اإلنســـان رامي عبدالرحمن ”ســـيطرة 
قوات النظام واملســـلحون املوالون لها مدعومة 

بغطاء جوي روســـي كثيف على أجزاء واسعة 
من بلدة ســـلمى في جبل األكراد“، مشـــيرا إلى 
”اشـــتباكات عنيفـــة مســـتمرة“ مـــع الفصائل 
اإلســـالمية، وبينها حركة أحرار الشام وجبهة 

النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا).
ومن شـــأن ســـيطرة اجليش السوري على 
ســـلمى، معقل الفصائـــل اإلســـالمية في جبل 
األكراد في ريف الالذقية الشـــمالي الشرقي، أن 

تفتح الطريق أمامها للتقدم في املنطقة.
وسيطرت الفصائل اإلسالمية واملقاتلة على 
بلدة ســـلمى فـــي يوليو العـــام 2012. ويقتصر 
وجـــود الفصائل املقاتلة فـــي محافظة الالذقية 

على منطقتي جبـــل األكراد وجبل التركمان في 
ريفها الشمالي والشمالي الشرقي.

وترافقت االشتباكات بني اجليش السوري 
والفصائل مع العشـــرات من الضربات اجلوية 
التي نفذتهـــا طائرات حربية روســـية وقصف 

كثيف من قوات النظام.
واستهدفت الطائرات الروسية بلدة سلمى 
ومحيطهـــا بأكثـــر مـــن 120 غـــارة جوية خالل 

الساعات املاضية، وفق املرصد.
وبدأت روســـيا في 30 سبتمبر حملة جوية 
في ســـوريا دعما لدمشـــق، وتدعي موسكو أن 
ســـالحها اجلوي موجه باألســـاس ضد تنظيم 

الدولة اإلسالمية، األمر الذي تدحضه العمليات 
امليدانية.

وال تزال محافظة الالذقية الســـاحلية التي 
تتمركز فيهـــا القوات الروســـية مؤيدة إجماال 
للرئيس الســـوري بشار األســـد، وبقيت مبنأى 
عـــن النـــزاع الدامي الـــذي تشـــهده البالد منذ 
منتصف مارس 2011، وتســـبب مبقتل أكثر من 

260 ألف شخص.
وحتـــاول روســـيا أن تبعد هـــذه احملافظة 
التي تعتبر استراتيجية بالنسبة إليها، بالنظر 
إلى وجود القاعدة العســـكرية الوحيدة لها في 
منطقة البحر األبيض املتوسط عن دائرة النار.

} عــامن - يتحرك نائب املراقب العام جلماعة 
اإلخوان املسلمني األردنية زكي بني أرشيد منذ 
خروجه من الســـجن بداية العـــام احلالي على 
أكثـــر من صعيـــد وجهة، في ســـياق محاوالته 
إعـــادة احلياة إلـــى اجلماعـــة التـــي نخرتها 

االنقسامات واالنشقاقات.
كمـــا أن هـــذا التحـــرك ال ميكـــن فصله عن 
املعطيـــات التـــي تتحدث عـــن فرضيـــة توليه 
منصب املراقب العام خلفا لهمام ســـعيد الذي 
حتملـــه قيادات إخوانية مســـؤولية ما وصلت 

إليه اجلماعة من ترّهل.
فبني أرشيد احملســـوب على شق الصقور 
يحظـــى بدعم من قطاع مهم خاصة في صفوف 
الشـــباب، وعلى خالف ســـعيد يتحلـــى بنوع 
مـــن البراغماتية، رغم خطابـــه الصدامي جتاه 
النظـــام. ويـــرى الصقور أنه باإلمـــكان الرهان 
عليه لقيـــادة املرحلة املقبلـــة، وخاصة لناحية 
إيقـــاف النزيـــف اإلخوانـــي املتواصـــل، وهو 
األمر الذي يستبعده احملللون، ألن األزمة التي 

تعانيها اجلماعة أعمق من ”شخصنتها“.
وكانت الســـلطات األردنية قـــد أفرجت قبل 
أيام عن بني أرشيد بعد تنفيذ عقوبة بالسجن 
ملدة عام ونصف إلدانته باإلساءة لعالقة األردن 
بدولة اإلمارات من خالل مقال نشره على موقع 
فيسبوك بعد تصنيف األخيرة جماعة اإلخوان 

كجماعة إرهابية.
وعقب خروجه من الســـجن تواتر 

حضـــور بني أرشـــيد في املشـــهد 
اإلعالمي للتأكيد على أنه الرجل 
القوي فـــي اجلماعـــة، والقادر 

على لم شتاتها.
تصريحات  فـــي  واملتأمـــل 
الرجـــل اإلعالميـــة يـــرى بأنها 

تصـــب فـــي إطـــار التصعيد مع 
النظام األردني والســـعي لتحميله 

وزر االنقسام الذي يعصف باجلماعة، 
محـــاوال التقليل من شـــأن أخطـــاء قياداتها 

وبخاصة التيار احملسوب عليه، وهو ما وصفه 
البعض مبنطق ”الهروب إلى األمام“.

وآخر التصريحات، تلـــك التي صدرت عنه 
أمـــس الثالثـــاء حني قـــال إن الضربـــات التي 
طالت جماعته خالل العامني املاضيني ليســـت 
األولى التي تتعرض لها بهدف شـــق صفوفها 

وإضعافها، ولكنه وصفها بأنها ”األقسى“.

وأضاف ”نشـــهد اليـــوم حالة اســـتهداف 
أقســـى مما تعرضنا له في الســـابق .. هذا من 
جانـــب، ومن جانب آخر فإن هنـــاك اجتهادات 
واختالفات داخلية بالـــرؤى، وهذا أيضا ليس 
جديدا وال يعيبنا، والتحدي احلقيقي هو كيفية 

إدارة تلك اخلالفات“.
واتهـــم بنـــي أرشـــيد صراحة الســـلطات 
بالتورط في االنقسامات التي شهدتها جماعته 
مؤخـــرا، وقـــال ”ليس لـــدي أدنى شـــك في أن 
محاوالت االنقســـام أو التشويش على احلركة 

كان للجهات الرسمية يد فيها“.
وتابـــع ”وهـــذا ال يعني أني اتهـــم اإلخوة 
ممن انشـــقوا وانفصلـــوا في نواياهـــم، ولكن 
بالتأكيد هناك دور واضح أو خفي للنظام بهذه 
االنقسامات.. محاولة تفتيت اجلماعة واحلركة 
هدف ســـعت له الدولـــة واحلكومـــة واجلهات 
الرســـمية.. وكانـــت لدينا معلومـــات بهذا قبل 
أن تبـــدأ محاوالتها“. ويـــرى متابعون أن بني 
أرشـــيد يسعى إلدارة دفة الصراع، موجها إياه 

لناحية النظام، وهذا ليس بغريب عنه.
ويعتبر هؤالء أن الســـلطة وإن كان لها دور 
في ما يحصـــل داخل جماعـــة اإلخوان خاصة 
جلهة متكني شـــق القيـــادي عبداملجيد ذنيبات 
من ترخيص قانوني يحمل ذات اســـم اجلماعة 
وأهدافها، فإنه ال ميكـــن بأي حال من األحوال 
إغفال أن املسؤولية الكبرى تقع على عاتق 

قيادة اإلخوان.
اإلخـــوان  جماعـــة  وتشـــهد 
ســـنوات  املســـلمني منذ ثالث 
تقريبـــا أزمـــات متتالية على 
خلفية التصادم احلاصل بني 
و”الصقور“  ”احلمائم“  شقي 
حـــول كيفيـــة التعامـــل مـــع 
الواقـــع األردنـــي خاصـــة بعد 

فشل حتركاتهم في سنة 2011.
فالشـــق املتشـــدد يديـــن بالوالء 
املطلـــق للتنظيـــم الدولـــي لإلخـــوان، وهو 
يرفض العودة واملشاركة في احلياة السياسية 
بـــاألردن إال بعد قيام النظام بتنـــازالت جذرية 
منها على ســـبيل املثـــال قانـــون االنتخابات، 
باملقابـــل يـــرى التيـــار املعتدل أنـــه ال بد على 
ضـــوء املتغيرات احملليـــة واإلقليميـــة أن يتم 
تغييـــر اســـتراتيجية التعامل مـــع النظام من 
خالل االنفتاح عليه وقطع الرابط العضوي مع 

التنظيـــم الدولي وحتويـــل اجلماعة إلى حركة 
وطنية. وليســـت هذه عوامل التأزمي فقط داخل 

اجلماعة، فهناك أزمات هيكلية وتنظيمية.
وقـــد أفـــرزت هـــذه اإلشـــكاالت فـــي نهاية 
املطـــاف ونتيجة لتمترس شـــق الصقور خلف 
مواقفهـــم انقســـام اجلماعـــة وتشـــظيها إلى 
ثالث مجموعات األولى برئاســـة همام ســـعيد، 
والثانية بقيادة عبداملجيد ذنيبات الذي انتخب 
مؤخرا مراقبا عاما، والثالثة مجموعة الشراكة 
واإلنقـــاذ املؤلفـــة من قيـــادات وأعضاء جتاوز 
عددهم األربعمئة، كانوا انســـحبوا مؤخرا من 
اجلناح السياسي دون أن يتخلوا عن انتمائهم 

للجماعة األم.
ويقـــول محللـــون: إذا كانت أزمـــة إخوان 
األردن حتمل في ظاهرها أسبابا داخلية إال أنه 
ال ميكـــن قراءتها بعيدا عن الســـياق العام وما 

يعانيه اإلسالم السياسي في العالم العربي.
ويوضح احمللل السياســـي األردني سامح 
اإلخـــوان  ”أزمـــة  أن  لـ”العـــرب“،  احملاريـــق 
املســـلمني فـــي األردن جـــزء مـــن أزمـــة جميع 
التنظيمـــات اإلخوانية في املنطقـــة، وجزء من 
أزمة اإلســـالم السياســـي بشـــكل عام، فالربيع 
العربـــي أعطـــى الفرصـــة إلخضـــاع البرامج 
اإلصالحية والسياسية لتجربة كان من األفضل 
للجماعة جتّنبها في مصر وغيرها، ولكن تدافع 
الصقـــور في اجلماعة إلى الســـلطة وتفكيرهم 
في عملية إحالل كبرى على املستوى املجتمعي 
بحيـــث يتحصلـــون علـــى منافـــع التواجد في 
احلكـــم دون حتمل تبعاتـــه، جعلهم يقعون في 
أخطاء من أهمها إطالق فلسفة التمكني عوضا 

عن استراتيجية املشاركة“.
ويضيف احمللـــل ”إذا كان ميكن تفهم حالة 
اإلخوان في مصر بســـبب فشـــلهم فـــي ترتيب 
األولويـــات ومواجهـــة مســـؤولية إدارة دولة 
بحجم مصر، فمن الصعب تفســـير السلوكيات 
التي انتهجتها اجلماعة في األردن، حيث بدأت 
فـــي مرحلة ما تضع نفســـها في موقـــع الندية 
مع الدولة، وكان عرض اإلخوان بالتوســـط في 
ترتيبات توريد الغاز من مصر يدلل على بداية 
االنفصـــام مع الواقع، وهو األمر الذي أدى إلى 
تسارع األحداث وصوال إلى االنشقاق الذي بدأ 

يتحول إلى أمر واقع“.

ويـــرى محللـــون أن املبادرة التي يســـتعد 
الرجل الثاني زكي بني أرشيد إلطالقها للملمة 
اجلماعـــة ال أفـــق لهـــا، خاصة أنهـــا تأتي من 
شـــخصية تنتمي لتيار كشـــفت الفترة السابقة 
عن عجزه في إدارة دفة األمور بســـبب ارتهانه 
لألجنـــدات اخلارجيـــة. أما شـــق ذنيبات الذي 

هو حاليا من ميلك الشـــرعية القانونية لقيادة 
اجلماعـــة، فيبقى جناحه، وفق احملاريق، رهني 
تقـــدمي املراجعات الضروريـــة ملنهج اجلماعة، 
وإعـــادة تأهيلها لتكون فاعال سياســـيا يتفهم 
قواعد الدميقراطية، بدل االزدواجية السياسية 

التي تعتبر الدميقراطية أداة مرحلية“.

صقور إخوان األردن يهربون إلى األمام في إدارتهم ألزمة الجماعة

األربعاء 2016/01/13 - السنة 38 العدد 210153

أخبار
[ الرجل الثاني في اإلخوان يصعد ضد الحكومة ويحملها وزر االنقسام [ الصقور يروجون لمبادرة لم الشمل بعد فوات األوان

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعرب عاموس جلعاد، مستشار 
إقليمي بارز لوزير الدفاع 

اإلسرائيلي موشي يعلون، عن قلقه 
بشأن مستقبل االستقرار في األردن 

في ضوء زحف حركات مقاتلة 
يقودها إسالميون بالمنطقة، وذلك 

في ابتعاد عن تحفظ إسرائيل 
المعتاد بشأن جارها وشريكها 

األمني.

◄  تعمل األمم المتحدة على تأمين 
إجالء نحو 400 شخص ”مهددين 

بالموت“ من بلدة مضايا المحاصرة 
قرب دمشق، بعد تأكدها من أن 

معاناة السكان فيها ”ال تقارن“ بأي 
منطقة أخرى في سوريا.

◄ بحث رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني تمام سالم، الثالثاء، 

األوضاع اإلقليمية مع رئيس مجلس 
النواب العراقي سليم الجبوري.

◄ اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية 
يهوديا يشتبه بأنه أبلغ عن 
فلسطينيين يبيعون عقارات 

للمستوطنين ما يعرضهم لعقوبات 
قاسية من قبل الفلسطينيين.

◄ وافق مجلس النواب المصري 
على وقف البث المباشر للجلسات، 

بحسب ما أوردته قناة ”صوت 
الشعب“(حكومية)، المعنية بمتابعة 

جلسات البرلمان.

◄ قالت الخارجية السودانية إن 
السلطات الجزائرية أفرجت عن 289 
سودانيا، احتجزوا لديها في وقت 

سابق لعبورهم إلى أراضيها بشكل 
غير مشروع من أجل التنقيب عن 

الذهب.

باختصار

يحاول الرجل الثاني في إخوان األردن زكي بني أرشــــــيد إيجاد حل لنزيف االنشــــــقاقات 
ــــــي منه اجلماعة، ويرى محللون أن بني أرشــــــيد رغــــــم براغماتيته واتقانه لفن  ــــــذي تعان ال

املناورة غير قادر على رأب الصدع في ظل رفض تياره التنازل عن دفة القيادة.

400
استقالة من حزب جبهة 
العمل اإلسالمي الجناح 

السياسي لجماعة 
اإلخوان األردنية

سامح المحاريق:
أزمة اإلخوان في األردن جزء 
من أزمة جميع التنظيمات 

اإلخوانية في المنطقة

هوس الزعامة

تدريبات لوحدات من الجيش اإلسرائيلي في هضبة الجوالن المحتلة

عملية تبادل أسرى بني 
حزب الله وأحرار الشام

} بريوت - شهدت مدينة الزبداني في ريف 
دمشــــق عملية تبادل لألســــرى بني ميليشــــا 
حزب اللــــه اللبنانــــي وحركة أحرار الشــــام 

اإلسالمية.
وذكرت مصادر لبنانيــــة مطلعة أن عملية 
التبادل شملت أسيرا وسبعة جثث من أحرار 
الشــــام مقابل ضابط سوري وجثة لعنصر من 

حزب الله.
وتأتــــي هــــذه العمليــــة في ســــياق اتفاق 
الزبدانــــي – الفوعة الذي مت التوقيع عليه في 

سبتمبر املاضي برعاية إيرانية تركية.
ويشــــارك حزب الله في احلرب الســــورية 
إلــــى جانب قوات الرئيس بشــــار األســــد منذ 
ســــنة 2012، وقد تلقى احلزب خســــائر بشرية 
فادحة، األمر الذي أثار متلمال داخل حاضنته 
الشــــعبية، فضال عما سببه من تعميق للشرخ 

الداخلي.
ورغــــم أن خارطة الطريق التي مت التوافق 
بشــــأنها دوليا في ديسمبر املاضي حلل أزمة 
ســــوريا، تفــــرض خروج حــــزب اللــــه وباقي 
اجلماعات األجنبية، إال أن واقع امليدان يقول 
عكس ذلــــك، حيث توجد عناصــــر احلزب في 
مقدمة اجلبهات املشــــتعلة اليوم في ســــوريا، 
وليســــت هناك أي مؤشــــرات عــــن اتخاذ أي 

خطوات لالنسحاب.

{يوجـــد عـــدم احتـــرام للـــرأي والرأي اآلخـــر وتكريس لخطـــاب الكراهيـــة على مواقـــع التواصل 
االجتماعي، ويجب محاربة هذه الظاهرة التي ترمي إلى إحداث الفتنة وزرعها}.

 فيصل الفايز
رئيس مجلس األعيان األردني

{الجبهـــات الداخليـــة تظل األصل، ومع ذلـــك من املهم وضع اســـتراتيجية للعمل الخارجي، 
فالعالم يتغير وهذه ليست الثمانينات والتسعينات في العمل املعارض}.

ياسر عرمان
األمني العام للحركة الشعبية لتحرير السودان

النظام السوري يحكم قبضته على بلدة سلمى االستراتيجية



} بعقوبة (العراق) - داهمت موجة من االنتقام 
الطائفي مجـــّددا محافظة ديالى العراقية التي 
تعيـــش وضعا شـــاذا منذ إعالن اســـتعادتها 
بالكامـــل من يد تنظيـــم داعش فـــي يناير من 
العـــام املاضي بجهد رئيســـي من ميليشـــيات 
احلشـــد الشعبي التي توّلت أيضا عملية مسك 
األرض، فيما اســـتولت كتلة بدر الشيعية على 
منصب احملافظ رغم أن العرف الســـائد يقضي 
بـــأن يكون املنصب من نصيب املكّون الســـني 

األغلبي في احملافظة.
ولم تعرف مناطق ديالى االســـتقرار األمني 
طيلة األشـــهر التي تلت استعادتها من داعش، 
حيـــث ظّل التنظيـــم ينّفذ عمليـــات دموية ضّد 
امليليشـــيات  مســـتدرجا  احملافظـــة،  ســـكان 
لعمليات انتقام غالبا ما تطال السكان أنفسهم.
وإثـــر هجـــوم شـــّنه التنظيـــم أول أمـــس 
اإلثنني على مقهى بشمال شرقي بعقوبة مركز 
محافظة ديالى وخّلف أكثر من عشـــرين قتيال، 
بادرت ميليشـــيات مسّلحة بحرق وتفجير عدد 
من املســـاجد ومداهمة الدور السكنية بحسب 
أحمد العزاوي، أحد شـــيوخ عشيرة العزاوية 
باحملافظة الذي نقلت عنه وكالة األناضول قوله 
إّن مجموعات مســـلحة قامت بحرق وتفجير ٦ 
مســـاجد في قضاء املقدادية بعـــد التفجيرات 

التي طالت منطقة للشيعة في القضاء ذاته.
وأوضح العزاوي أن املســـاجد الستة التي 
مت حرقهـــا أو تفجيرهـــا بعبوات ناســـفة هي 
مســـجد القادســـية ومســـجد املقدادية الكبير 
ومســـجد األورفلي ومســـجد العروبة ومسجد 

القدس ومسجد مثنى الشيباني.
وشـــرح أّن مجموعات مسلحة في سيارات 
ســـوداء، قتلت أشـــخاصا من ســـكان األحياء 

السنية في القضاء بأسلحة مختلفة.
وأشـــار إلـــى أن ”املجموعـــات املســـلحة، 
انتشرت بشـــكل واسع في شـــوارع املقدادية، 

وأخـــذت تداهم منازل املواطنـــني في القضاء، 
وتعتدي على الرجال والشباب“.

وطالت عمليـــات القتـــل صحفيني يعمالن 
لقناة فضائية معروفة بخطها التحريري الناقد 
لنظام احملاصصة الطائفيـــة القائم في البالد، 
حيث قضى مراسل القناة ومصوره على طريق 
مؤدية إلى بعقوبة مركـــز محافظة ديالى تقيم 

عليها ميليشيات شيعية نقاط تفتيش.
ورّجحت أوســـاط إعالمية عراقية أّن هدف 
العمليـــة التعتيـــم على األحـــداث اجلارية في 

احملافظة.
وأّكدت مصادر أمنية ومسؤولون محليون 
أمس أّن عشـــرات املتاجر ُأحرقت وأّن عشـــرة 
أشخاص على األقل قتلوا بالرصاص في مدينة 
املقدادية التي تبعد ٨٠ كيلومترا شـــمال شرق 

بغداد.
وقال شـــهود إن عددا من األشخاص الذين 
قتلوا أطلـــق عليهم الرصـــاص داخل منازلهم 
أو أخرجـــوا منها إلى الشـــارع حيث أعدمهم 

مسلحون يرتدون بزات مموهة وسوداء.
وقالت مصادر في الشرطة وسكان محليون 
إن املسلحني كانوا يجوبون املقدادية وينذرون 
األهالي عبر مكبـــرات الصوت مبغادرة املدينة 

أو مواجهة املوت.
ووصفـــت أم إبراهيـــم وهي أرملة ســـنية 
هربـــت إلى مدينـــة خانقـــني القريبـــة بعد أن 
شـــاهدت النيران وهـــي تلتهم مســـجدين بأن 
مشـــيرة إلى  ما حصل كان أســـوأ من ”جهنم“ 
أنها اضطرت إلى إخفاء ولديها حتت كومة من 
الثياب في خزانتها كي ال يكتشـــف املسلحون 

وجودهم.
وارتفع منسوب التوتر الطائفي في العراق 
بشـــكل يدفع كثيريـــن إلى التحذيـــر من حرب 
طائفيـــة جديدة فـــي البلد الذي غدت ســـاحته 
الداخلية شديدة احلساسية لألحداث الداخلية 

وحتى اإلقليمية.
وحـــذرت األمم املتحـــدة فـــي بيـــان من أن 
تفجيرات املســـاجد قد ”تعيد البالد إلى األيام 

املظلمة للصراع الطائفي“.
وكان مسجدان سنيان على األقل قد أحرقا 
فـــي محافظة بابـــل بجنوب بغـــداد بعد إعدام 
رجل الدين الشـــيعي منر النمر في الســـعودية 

األولـــى  املـــّرة  وليســـت  املاضـــي.  األســـبوع 
التي تشـــهد فيها محافظة ديالـــى ذات املوقع 
احلســـاس علـــى احلدود مـــع إيـــران عمليات 
انتقـــام طائفي، حيث يذهب البعض إلى القول 
بأنها عمليـــات ممنهجة تتجـــاوز ردات الفعل 
على هجمات داعش مســـتهدفة تغيير الطبيعة 
الدميوغرافيـــة للمحافظة في اجتـــاه إفراغها 
من ســـكانها السّنة وحتويلها محافظة شيعية 
بالكامل خدمـــة ملخّطط إيراني بجعل احملافظة 

حزاما أمنيا.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم اجلبوري 
أمس إلـــى حقن دمـــاء املواطنـــني. وذكر بيان 
صادر عن مكتبه أّنه أجرى اتصاالت   عاجلة مع 
القيادات األمنية و السياســـية الحتواء املوقف 

في   املقدادية.
ووصف عبداللطيـــف الهميم رئيس ديوان 

الوقـــف الســـني العراقـــي أحـــداث املقداديـــة 
بأنها ”ســـعي بائس لتحطيم الوحدة الوطنية 

العراقية“.
ويفّسر موقع ديالى على احلدود مع إيران 
الدور الكبير للميليشيات الشيعية هناك، حيث 
ســـاهمت قوات احلرس الثـــوري اإليراني منذ 
تســـّرب عناصـــر تنظيم داعش إلـــى احملافظة 
وســـيطرتهم على بعض مناطقها بشكل عملي 
فـــي تأطير جهود مواجهـــة التنظيم عن طريق 
احلضور املباشر لقائد احلرس قاسم سليماني 
علـــى أرض احملافظـــة وظهـــوره العلني هناك 

بصدد قيادة املعارك.
ونظـــرا لعدم ثقتهـــا في القوات املســـّلحة 
العراقية، فقد دفعت إيران امليليشيات إلى أخذ 
الـــدور األكبر في عملية مســـك أرض احملافظة 

لتكون مبثابة حزام أمني لها.

ولتوفير الغطاء السياســـي واإلداري لذلك 
استولت األحزاب الدينية على منصب احملافظ 
بعـــد أن جرى العـــرف بأن يكـــون املنصب من 
نصيب إحدى القوى السياسية السنية اعتبارا 
للتركيبة السكانية لديالى واملشّكلة من غالبية 

سنية.
وأسند املنصب ملثنى التميمي املنتمي إلى 

منظمة بدر الشيعية بقيادة هادي العامري.
وعلـــى مـــدار األشـــهر املاضيـــة مارســـت 
امليليشـــيات ضغوطـــا شـــديدة علـــى ســـكان 
احملافظـــة تراوحـــت بـــني اخلطـــف والقتـــل 
واالستيالء على األموال واملمتلكات، فيما أثار 
منع النازحني من ســـكان احملافظة من العودة 
إلـــى ديارهم شـــكوكا بوجود مخطـــط لتغيير 
التركيبـــة الســـكانية للمحافظـــة لتصبح ذات 

غالبية شيعية. 
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أخبار

◄  قال أسامة النجيفي النائب 
السابق للرئيس العراقي إن قائدا 

عسكريا إيرانيا وصفه بالكبير 
هدده قبل سقوط مدينة الموصل 
مركز محافظة نينوى بيد تنظيم 

داعش بأربعة أشهر في حال عدم 
تعاونه مع رئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي، مبديا شكوكه 
خالل مقابلة مع قناة سكاي نيوز 
في أن انسحاب القوات العراقية 
من المدينة دون قتال كان بغرض 

معاقبة السكان بشكل جماعي.

◄ شهد الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي أمس في قاعدة العند 
الجوية بمحافظة لحج تخريج دفعة 

جديدة من قوات الجيش الوطني 
قوامها 886 فردا تولت القوات 
المسلحة السودانية تدريبهم.

◄ نفى وزير العدل السعودي 
وليد الصمعاني أن يكون من بين 

السبعة وأربعين شخصا الذين 
أعدموا بداية هذا الشهر بعد 

إدانتهم باإلرهاب، من هم قّصر 
أو مصابون بخلل عقلي، وفق ما 

تداولته وسائل إعالم غربية.

◄ أعلن النائب العام البحريني 
أمس أن عدد القضايا التي عرضت 

على النيابة منذ العام 2011 بلغ 
18 قضية تشمل 422 متهما، وكلها 
ذات ارتباط بحزب الله والحرس 
الثوري اإليراني، مشيرا إلى أن 

أحكام اإلعدام الصادرة في بعض 
القضايا مازالت في طور اإلجراءات 

القضائية.

◄ أّكدت وزارة الداخلية السعودية، 
على أن إجراء ترحيل المخالفين 

لقوانين اإلقامة والشغل في المملكة 
ال يستثني رعايا الدول التي تشهد 

صراعات وحروبا. 

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

موجة انتقام طائفي تجتاح مجددا محافظة ديالى العراقية

[ إحراق مساجد سنية وقتل مدنيين بينهم صحفيان [ تحذير أممي من حرب طائفية جديدة

ردات  تــتــجــاوز  ممنهجة  عمليات 

الـــفـــعـــل عـــلـــى هـــجـــمـــات داعــــش 

مــســتــهــدفــة تــغــيــيــر الــطــبــيــعــة 

الديموغرافية لديالى

◄

{خطـــط التطويـــر والتحديث ســـتتواصل لكافة وحدات وأســـلحة قواتنا المســـلحة لتعزيـــز قدراتها 

وتمكينها من القيام بواجباتها الوطنية واإلنسانية}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

{البيت الســـني العراقي إذا لم يتبـــن عقلية وطريقة جديدة في التفكيـــر والخطاب، فإن األيام 

المقبلة ستحمل كوارث جديدة أسوأ بكثير من التي نعيشها خالل هذه األيام الحالكة}.

صهيب الراوي
 محافظ محافظة األنبار العراقية

ارتفاع منســــــوب التوتر الطائفي في العراق وحساسية مكونات مجتمعه املفرطة لألحداث 
ــــــذر بالعودة إلى مرّبع احلرب  ــــــى اإلقليمية، وردات الفعل العنيفة عليها، تن ــــــة وحت الداخلي

الطائفية.

} الكويــت - أصـــدرت محكمـــة كويتية أمس 
حكمـــا بإعـــدام اثنني مـــن أصل ٢٦ شـــخصا 
متهمني بالتخابر مع إيران وحزب الله، ضمن 
قضيـــة ما يعـــرف بخلية العبدلي نســـبة إلى 
منطقة في شـــمال البالد اكتشـــف فيها مخزن 

كبير لألسلحة املهّربة.
كما أصـــدرت أحكاما متفاوتة بســـجن ٢٠ 
آخرين من اخللية نفســـها. وهي أحكام أولية 

قابلة لالستئناف.
ويحمل أحد احملكومْيـن باإلعدام اجلنسية 
اإليرانيـــة واســـمه عبدالرضا حيـــدر. وجرت 

محاكته غيابيا.

وصادف صـــدور هذه األحـــكام فترة توّتر 
سياسي كبير بني إيران وجيرانها اخلليجيني 
الذين يتهمونها بالتدخل في شـــؤون بلدانهم 
ومحاولتهـــا زعزعـــة اســـتقرارها عـــن طريق 
جماعات تابعة لها من بينها جماعة حزب الله 

املصّنفة إرهابية من قبل عّدة بلدان.
وتراوحت األحكام الصادرة بحق املتهمني 
اآلخرين بني الســـجن املؤبـــد الذي صدر بحق 
متهـــم واحد، والســـجن لفترات تتـــراوح بني 
خمســـة أعوام و١٥ عاما بحـــق ١٩ آخرين. كما 
قضـــت احملكمـــة بتغرمي أحـــد املتهمني مببلغ 

يعادل حوالي ١٦ ألف دوالر أميركي.

وقضـــت احملكمة بتبرئة ثالثة من املتهمني 
الذيـــن أوقف ٢٣ منهم، في حني حوكم الباقون 
غيابيا. وحضر املتهمون الـ٢٣ في قاعة محكمة 
اجلنايـــات بالكويـــت ونفـــوا جميعـــا التهـــم 

املنسوبة إليهم.
واتخـــذت قوات األمـــن الكويتية إجراءات 
مشـــددة في محيط قصر العـــدل في العاصمة، 
حيث انتشرت عربات مدرعة مزودة برشاشات. 
ولم يتح ســـوى لعائـــالت املتهمني واحملامني 

والصحفيني دخول قاعة احملكمة.
وفـــي األول مـــن ســـبتمبر املاضي وجهت 
احملكمـــة إلى هؤالء تهمة ”ارتـــكاب أفعال من 

شأنها املســـاس بوحدة وسالمة أراضي دولة 
الكويـــت، والســـعي والتخابر مـــع إيران ومع 
جماعة حزب الله التي تعمل ملصلحتها للقيام 

بأعمال عدائية ضد دولة الكويت“.
وكانـــت وزارة الداخليـــة الكويتية أعلنت 
في ١٣ أغســـطس تفكيك هذه اخللية. وأعلنت 
قوات األمن حينها ضبط ”١٩ طنا من الذخيرة، 
فضال عن ١٤٤ كلغ من مادة تي ان تي، وقذائف 
صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة“، 
مشـــيرة إلى أن العثور على املتفجرات مت في 
مزرعة فـــي منطقة العبدلي قـــرب احلدود مع 

العراق، ومنزلني في أماكن لم يعلن عنها.

اإلعدام إليراني وكويتي تآمرا على أمن الكويت مع حزب الله والحرس الثوري 

} عــدن - تتجه أصابع االتهـــام إلى الرئيس 
اليمني الســـابق علي عبدالله صالح املتحالف 
مع جماعـــة أنصار الله احلوثية باملســـؤولية 
عـــن محاولـــة تعطيل عملية تطبيـــع األوضاع 
وفرض ســـلطة الدولة فـــي محافظة عدن التي 
ُيّتخـــذ مركُزها عاصمة مؤقتة للبالد وذلك عبر 
حتريك خاليا من املتشّددين واستخدامهم في 
ضـــرب اســـتقرار احملافظة من خـــالل عمليات 
التخريـــب واالغتيال التي تعـــّددت في اآلونة 
األخيـــرة مســـتهدفة علـــى وجـــه اخلصوص 

الكوادر األمنية.
وقـــال العميد عيدروس الزبيـــدي، محافظ 
عدن أمس في مؤمتـــر صحفي أعلن خالله عن 
متديد حظر التجوال في مدينة عدن إن الرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح واحلوثيـــني 
”يعملون عبر خاليـــا نائمة لزعزعة األمن وذلك 
ملنع عودة احلياة إلى طبيعتها في احملافظات 

احملررة وفي مقدمتها عدن“.
وتزامن كالم احملافظ مع اتهام مماثل لعلي 
عبدالله صالح بالوقوف وراء األحداث األمنية 
في عدن ورد على لســـان الناطق باســـم قوات 
التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية فـــي اليمن، 
العميد أحمد عســـيري خالل تصريح لشـــبكة 
ســـي أن أن اإلخباريـــة األميركية قـــال فيه إّن 
صالح وحلفـــاءه هم الذين يعملـــون في عدن، 
ويريـــدون إيصـــال فكرتهـــم بـــأن احلكومة لم 
تســـتطع التحكم بالدولة، مؤّكـــدا أن الرئيس 
اليمني الســـابق يســـتخدم القاعدة واجلميع 
يعلـــم ذلـــك، ومشـــيرا إلـــى وجود دليـــل لدى 

احلكومـــة اليمنية علـــى أن أتباع علي عبدالله 
صالح هم الذين شـــنوا الهجمات على الفنادق 

التي كانت تقيم فيها احلكومة مبدينة عدن.
ورغم التقّدم الكبير احملّقق في اجتاه إعادة 
مظاهر الدولة وحتقيق االســـتقرار األمني في 
عـــدن وتوفير اخلدمـــات الضرورية للســـكان 
مبســـاعدة فاعلة من دول التحالف العربي، إّال 
أن أحداثـــا أمنيـــة ما تزال تطـــرأ من حني إلى 

آخر مستهدفة املسؤولني احملّليني وخصوصا 
الكوادر األمنية.

وأقدم أمس مسّلحون مجهولون أمس على 
اغتيال املقّدم أمني شـــائف من قسم التحريات 
في مطـــار عدن أثنـــاء خروجه مـــن منزله في 

منطقة املنصورة وسط املدينة.
وهـــذا االغتيال هو األحدث ضمن سلســـلة 
مـــن االغتيـــاالت التي تشـــهدها عـــدن وطالت 

احملافظ السابق للمدينة جعفر سعد، فيما جنا 
خلفه عيـــدروس الزبيدي مؤخـــرا من محاولة 

اغتيال.
وأكد رئيس احلكومـــة اليمنية خالد بحاح 
في لقاء جمعه في العاصمة السعودية الرياض 
مع ســـفير بريطانيا لدى اليمن ادموند فيتون 
بروان، وعدد من الدبلوماســـيني البريطانيني، 
مضـــي حكومته في مســـاعيها إلحـــالل األمن 
واالســـتقرار وتطبيـــع احلياة فـــي احملافظات 
احملررة، مشيرا إلى أن احلكومة تسعى ليكون 
العـــام ٢٠١٦ عامـــا لتمكني الدولـــة في مختلف 

القطاعات.
واتخـــذت احلكومة اليمنيـــة املتمركزة في 
عدن سلســـلة إجراءات لتأمني احملافظة ومنع 

انزالقها في الفوضى.
وأعلـــن محافـــظ املدينـــة أمـــس أن حظـــر 
التجوال سيستمر شهرا كامال، داعيا املواطنني 

لاللتزام باحلظر من أجل فرض األمن.
وأشـــار العميـــد عيـــدروس الزبيـــدي، في 
مؤمتـــر صحفـــي إلـــى ”اتخـــاذ مجموعة من 
اإلجـــراءات األمنية احلازمة منـــذ بداية العام 
اجلاري، أمام كل من تســـول له نفســـه العبث 

باألمن واالستقرار“.
وعن املنشـــآت احلكومية التي كانت حتت 
سيطرة املسلحني غير النظاميني قال الزبيدي 
”تســـلمنا في هذا الشـــهر أهم املرافق اخلدمية 
وهي ميناء عدن بفروعه الثالثة؛ الدكة وميناء 
الزيت وكالتكس، ومت تسليم املطار، كما بدأت 

مرافق عديدة تستعيد عافيتها“.

علي عبدالله صالح يحرك فلول القاعدة إلفشال تثبيت سلطة الدولة في عدن

األيدي على الزناد

الحريق يتوسع



} باماكــو - أفاد الجنـــرال ديدييه داكو، وهو 
ثاني أكبر مســـؤول في الجيـــش المالي، بأن 
التأخيـــر في تنفيذ اإلجـــراءات األمنية التفاق 
السالم الذي وقع العام الماضي، يجعل مهمة 
الجيـــش في التصـــدي للجماعـــات الجهادية 

المرتبطة بتنظيم القاعدة أكثر صعوبة.
وقال داكو فـــي كلمة أمام الرئيس إبراهيم 
أبـــو بكر كيتـــا في قصـــر الرئاســـة ”الوضع 
األمني معقد بســـبب غياب الرقابة والوضوح 
بخصوص الحـــركات والجماعات المســـلحة 
التي وقعت اتفاق السالم بسبب عدة تأخيرات 

فـــي تنفيذ نـــزع الســـالح وتســـريح الجنود 
وإعادة الدمج“.

وحـــذر مراقبـــون من عـــدم تفعيـــل اتفاق 
الســـالم بين الحكومة المركزية والمجموعات 
المسلحة، مؤكدين أن المستفيد األكبر من هذا 

التأخير هو تنظيم القاعدة.
ووقـــع اتفاق الســـالم الذي توســـطت فيه 
الجزائر بين الحكومـــة ومزيج من الجماعات 
المســـلحة الشـــمالية فـــي يونيـــو الماضـــي 
واستهدف تقييد هؤالء المقاتلين في الثكنات.
لكن تنفيذ االتفاق تعثر بسبب المشاحنات 

بيـــن الجماعـــات المســـلحة. وتتهـــم بعـــض 
الجماعـــات الموقعـــة على االتفـــاق الحكومة 

بتسويف العملية.
وكانت قوة حفظ الســـالم في مالي التابعة 
لألمم المتحدة والتي يبلغ قوامها عشرة آالف 
جنـــدي وتعد من أكبر قوات حفظ الســـالم في 
العالم، قد أشـــارت في أواخر الشهر الماضي 
إلى وقـــوع 28 هجومـــا عالى امتداد خمســـة 

أشهر استهدف الجيش المالي.
ويشـــار إلـــى أن القوات الفرنســـية قامت 
المرتبطين  اإلســـالميين  المتشددين  بتشتيت 

بتنظيـــم القاعدة بعد عام من ســـيطرتهم على 
المراكز الحضرية في شمال مالي الصحراوي 
سنة 2012. لكن تمردهم اآلن يزداد حدة ويهدد 
باالمتـــداد إلى الـــدول المجـــاورة التي كانت 
مســـتقرة بالرغم من جهود القوات الفرنســـية 

والمالية الستعادة النظام.
وفي أحدث عالمة على المخاطر المتزايدة 
خطفت مبشرة سويسرية من تمبكتو األسبوع 
الماضي في أول حادث خطف معروف لمواطن 
غربـــي منـــذ ســـنة 2013. وقتل متشـــددون 20 

شخصا في نوفمبر الماضي في باماكو.

صابر بليدي

} الجزائــر - تعكف جبهة القوى االشـــتراكية 
اليســـارية على إعداد ردهـــا على التصريحات 
األخيـــرة لوزير الدفاع األســـبق الجنرال خالد 
نزار، بشأن نفيه ألي عرض تقدم به خالل حقبة 
التســـعينات لقائدهـــا ومؤسســـها المعارض 
الراحل حسين آيت أحمد، مما يؤشر إلى إعادة 
فتـــح باب الجدل على مصراعيه، بين ما يعرف 
بالصقور الســـابقين للمؤسســـة العســـكرية، 

وبين أنصار المشروع الديمقراطي.
وأفـــاد العضو القيـــادي في حـــزب جبهة 
القوى االشـــتراكية رشيد حاليت، بأن ”الشعب 
هو مـــن يدافع عن الراحل حســـين آيت أحمد، 
وهو الذي ســـيرد على اتهامـــات وزير الدفاع 
األســـبق الجنرال خالد نـــزار، ولو كان الراحل 
على قيـــد الحياة لما تجرأ علـــى الحملة التي 

يشنها عبر مختلف وسائل اإلعالم ”.
وأكد رشـــيد حاليت أنـــه ”كان حاضرا في 
أحـــد اللقـــاءات التي جمعـــت خالد نـــزار مع 
الراحل حسين آيت أحمد“، وأن األخير وصف 
لمحدثـــه توقيف المســـار االنتخابي في 1992 
بـ“األنقالب على اإلرادة الشعبية“، وكان واثقا 
من نفســـه عكس ما ذكره نـــزار في تصريحاته 

األخيرة.
وجـــاءت تصريحـــات خالد نـــزار المكثفة، 
لنفي مـــا تداولتـــه مؤخرا شـــبكات التواصل 
االجتماعي، حول تدخل لحسين آيت أحمد في 
محاضرة له بسويســـرا، ذكر فيها أن الســـلطة 
التي أعقبت استقالة الرئيس الراحل الشاذلي 

بن جديد سنة 1992، عرضت عليه منصب قيادة 
البالد قبل أن تعرضـــه على رفيقه المغتال في 
نفس العام محمد بوضياف، وقد رفض العرض 

ألنه يتنافى مع قناعاته السياسية.
وتزامـــن الجدل القائـــم فـــي الجزائر بين 
مـــن كانـــوا يوصفـــون بـ“صقور“ المؤسســـة 
العســـكرية، وبين أنصار القيادي والمعارض 
الراحل آيـــت أحمد، مع ذكـــرى تدخل الجيش 
لدفـــع الرئيس الشـــاذلي بن جديد لالســـتقالة 
ووقـــف المســـار االنتخابي الـــذي يصادف 11 

ينايـــر، ليعاد طـــرح العديد من االســـتفهامات 
حول ما وقع بالضبط آنـــذاك، وهل كان القرار 
”انقالبا عســـكريا“، أم ”إنقـــاذا للجمهورية من 
الذين اكتسحوا حينذاك  سطوة اإلســـالميين“ 

االنتخابات التشريعية.
القـــوى  جبهـــة  فـــي  القيـــادي  وأدرج 
االشـــتراكية، التـــي أسســـها آيت أحمد ســـنة 
1963، تصريحـــات وزير الدفاع األســـبق خالد 
نزار، في خانة محاولة أجنحة الســـلطة إنقاذ 
نفســـها مـــن مســـؤولية وتبعـــات مـــا وصفه 

بـ“االنحراف“، الســـيما بعد اإلجماع الذي ظهر 
علـــى الجزائريين حول المشـــروع السياســـي 
للمعـــارض الراحل آيت أحمد بعد وفاته نهاية 

الشهر الماضي.
وبـــدا الجنرال خالـــد نـــزار، متناقضا في 
تصريحاتـــه مـــع رفيقه في الهيئة الخماســـية 
التي قادت االنقالب من 92 إلى 95، علي هارون، 
حيث صرح فـــي أعقاب وفاة آيـــت أحمد، بأن 
المجلـــس األعلى للدولـــة، اقترح عليـــه قيادة 
الهيئة والمشـــاركة في ما أســـماه بـ“االنتقال 

الديمقراطي“، بينما نفى نزار األمر تماما.
ويعـــد خالـــد نزار واحـــدا مـــن الجنراالت 
”الصقـــور“، إلى جانب محمـــد تواتي، ومحمد 
العمـــاري، ومحمـــد مدين، وفضيل الشـــريف، 
الذيـــن أداروا مرحلـــة الحـــرب علـــى اإلرهاب 
خالل العشرية الحمراء، لكنهم فقدوا مواقعهم 
ونفوذهم في المؤسســـة العســـكرية والسلطة 
تدريجيـــا بإيعـــاز مـــن الرئيـــس عبدالعزيـــز 
بوتفليقة، ويطلـــق عليهم لقـــب ”الجانفيين“، 
نســـبة إلى تدخلهـــم في 11 ينايـــر 1992 لوقف 
المســـار االنتخابـــي، ومنـــع جبهـــة اإلنقـــاذ 

المنحلة، من االستحواذ على السلطة.
وال يتوانى معارضون ونشـــطاء حقوقيون 
عن توجيه االتهام المباشر للجنرال خالد نزار، 
بالضلـــوع في بعض المجـــازر الجماعية التي 
عاشـــتها الجزائـــر في منتصف التســـعينات، 
كالرايـــس وبن طلحـــة (ضواحـــي العاصمة)، 
باإلضافـــة إلى ارتكاب جرائم ضد اإلنســـانية، 
وهو ما ســـبب له متاعب قضائية في فرنســـا 

وسويسرا.

التشـــكيلة  عّمقـــت   - (اجلزائــر)  تنــدوف   {
الحكوميـــة الجديـــدة التي أعلنـــت عنها جبهة 
البوليساريو االنفصالية الخالفات بين قادتها، 
بعدما تّم اســـتبعاد أســـماء عديـــدة وازنة عن 

المناصب السيادية.
وقـــّرر زعيم الجبهة محمد عبدالعزيز إبعاد 
أحد أبرز قادتها، محمـــد األمين البوهالي، عن 
منصـــب وزير الدفاع الذي قضـــى فيه أزيد من 
20 ســـنة، وكّلفه بإدارة ما ُيسمى وزارة ”البناء 
وإعمار األراضي المحررة“، وهي وزارة شكلية 

وال وزن لها.
كما قام محمد عبدالعزيز باستبعاد العديد 
من الشـــخصيات المتمرســـة والمعروف عنها 
معارضتهـــا لسياســـته وتعويضهـــا بقيادات 
شـــابة من التيار المتشدد داخل الجبهة والذي 

يدعو إلى رفع السالح ضّد المملكة المغربية.
واعتبر مراقبون أن خيار زعيم البوليساريو 
تقوية الجناح المتشدد بتقليده مناصب وزارية 
يعّد رســـالة مشّفرة إلى المغرب، وقد يؤّدي إلى 
انقســـامات داخلية حادة خاصة وأن البشـــير 
مصطفى السيد الرجل الثاني في الجبهة وأحد 
مؤسســـيها يرفـــض التصعيد العســـكري إلى 

جانب محمد األمين البوهالي.
وُيالحظ في التشـــكيلة الجديدة لما ُيسمى 
حكومة البوليســـاريو أنه تم االحتفاظ بأسماء 
عديدة محســـوبة على الزعيـــم الحالي للجبهة 
أبرزهـــا عبدالقادر الطالب عمـــر الذي بقي في 
منصبه رئيسا للوزراء، وتعيين آخرين ُيدينون 
بالـــوالء لمحمد عبدالعزيز أمثال محمد ســـالم 
الســـالك وزيرا للخارجية وحمة ســـالمة وزيرا 

للداخلية.
وأفـــادت مصـــادر إعالمية بأنه تـــم إقصاء 
أســـماء أخـــرى العتبـــارات قبلية بحتـــة، ومن 
أجـــل ترتيب المرحلة القادمة بســـبب الظروف 
الصحيـــة لزعيم الجبهة الـــذي عاد منذ يومين 

مـــن رحلة عالج اســـتهلها بالكشـــف عن قائمة 
التعيينات الجديدة.

وتعيـــش جبهـــة البوليســـاريو علـــى وقع 
خالفـــات عميقة بيـــن قيادييها بســـبب مرض 
زعيمها، حيث يطالب عدد منهم بمواصلة نفس 
السياســـة التي كان ينتهجهـــا عبدالعزيز منذ 
السبعينات، في حين يشـــدد المعارضون لهذا 
النهج على ضـــرورة التغيير واالرتقاء بالملف 

الصحراوي إلى أبعاد أخرى.
واعتبر مراقبـــون أن التقارير الصادرة في 
العام الماضي والتي تدين بعض المســـؤولين 
الجزائرييـــن وقياديـــي البوليســـاريو بنهـــب 

المســـاعدات المقدمـــة من االتحـــاد األوروبي 
لالجئيـــن الصحراوييـــن بمخيمـــات تنـــدوف 
ستعزز موقف الجناح الذي يدعو إلى التغيير.

في المقابل، يرجح خبـــراء أن يكون محمد 
األمين البوهالي الـــذي أبعد عن وزارة الدفاع، 
المرشـــح األمثـــل للنظـــام الجزائـــري لخالفة 
عبدالعزيز، وذلك العتبـــارات عّدة أهمها حمله 
للجنســـية الجزائريـــة وخدمتـــه فـــي صفوف 
الجيـــش الوطنـــي الشـــعبي، وهو مـــا يضمن 
الوالء الكامل للســـلطات الرســـمية الجزائرية 
ويبعـــد كل احتمال لالنقالب أو مراجعة الطرح 
االنفصالـــي. وتعمـــل الجزائر جاهـــدة لتمرير 

تنحية عبدالعزيز  في ظروف ال تعصف بجبهة 
البوليساريو في حال تدهورت حالته الصحية 

ولم يعد قادرا على قيادة الجبهة.
ويقـــر مراقبـــون أنه حتى فـــي حالة تنحي 
عبدالعزيـــز، فإن قيـــادة الجبهة ســـتنتقل إلى 
اســـم آخر من الجيـــل الذي ســـبقه، وليس من 
الجيل الجديد الذي يطالب بحل ســـريع للنزاع 
الصحراوي، والذي يملك مفاهيم ورؤى جديدة 
للقضيـــة تتعارض مع األطروحـــة االنفصالية، 
خاصـــة وأن قياديـــي الجبهـــة ال يملكون زمام 
القـــرار الذي يعـــود أوال وأخيرا إلـــى الجزائر 

التي توفر لها الدعم اللوجستي.
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◄ أعلن حرس المنشآت النفطية 
الليبي أنه تمكن من صد هجوم بحري 

شنه تنظيم الدولة اإلسالمية على 
محطة زويتينة النفطية شمال البالد.

◄ نال أعضاء الحكومة التونسية 
الجدد، ثقة مجلس نواب الشعب 

(البرلمان) باألغلبية المطلقة 
لألصوات في جلسة عامة حضرها 

رئيس الحكومة الحبيب الصيد 
والوزراء الجدد في حكومته والبالغ 

عددهم 13 وزيرا.

◄ أعلنت غرفة عمليات أوباري 
التابعة للمؤتمر الوطني منتهي 

الوالية عن سقوط 14 قتيال وخمسة 
جرحى، أثناء تجدد االشتباكات 

المسلحة التي شهدتها المدينة بين 
مسلحي الطوارق والتبو.

◄ أكد عبداإلله بن كيران، رئيس 
الحكومة المغربية ”استعداده 

للرحيل“ وترك منصبه على رأس 
الحكومة إذا ثبتت ”مسؤوليته 

المباشرة“ في التدخل األمني في مدن 
مغربية، ضد األساتذة المتدربين، يوم 

الخميس الماضي.

◄ أفادت مصادر إعالمية بأن 
السلطات األمنية المغربية ونظيرتها 

األسبانية شرعت في تطبيق نظام 
مشترك خاص للحد من تنامي ظاهرة 

الهجرة السرية عن طريق تسلق 
السياج الفاصل بين المغرب ومدينة 

سبتة.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
أمس الثالثاء، أن قوات الجيش ألقت 
القبض على سبعة إرهابيين في عين 
أميناس التي شهدت قبل ثالثة أعوام 

هجوما على موقع إلنتاج الغاز 
نفذه متشددون وأسفر عن مقتل 40 

أجنبيا.

باختصار

زعيم البوليساريو يبعد خليفته المحتمل عن سلم القيادة
[ تشكيلة حكومة الجمهورية الوهمية تعمق الخالفات بين أبرز قادتها [ عبدالعزيز يدعم الجناح المتشدد داخل الجبهة

} الرباط - كشــــفت واشــــنطن فــــي تقرير 
ُنشــــر على الموقع الرســــمي لوزارة الدفاع 
األميركيــــة عــــن إدراج المغــــرب إلى جانب 
الدول األساســــية في التحالف اإلســــالمي 
الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية 
فــــي وقت ســــابق، ضمن المســــتفيدين من 
صفقة مع شركة ”بوينغ“ األميركية لتصنيع 

أجهزة متطورة لتوجيه الصواريخ.
وسيتسلم المغرب حسب موقع ”اليوم 
أنظمــــة توجيــــه القنابــــل الذكيــــة في   “24
أجــــل أقصــــاه العــــام 2021. ويمكن إطالق 
الصواريــــخ عبر هــــذه األنظمــــة  من على 
مســــافة تصل إلــــى 24 كيلومترا، وتتســــم 
بدقتهــــا البالغــــة فــــي إصابــــة األهــــداف 
ومزاوجتهــــا بين اســــتعمال الليزر كتقنية 
فــــي التوجيــــه، والتكنولوجيــــا الحديثــــة 
لـ“جي بي إس“ عندما تكون أحوال الطقس 

متعكرة.
واعتبــــر مراقبــــون أن المغرب يســــعى 
دائما إلى تطوير أسلحة أسطوله البحري 
والجــــوي والبــــري نظــــرا إلــــى تصاعــــد 
التهديــــدات اإلرهابية وتمكن تنظيم داعش 
منذ أكثر من ســــنة مــــن إيجاد موطأ قدم له 

في ليبيا.
ويعتبــــر الجيــــش المغربي مــــن أقوى 
الجيــــوش العربية واألفريقية، حيث يمتلك 
أحــــدث األســــلحة األميركيــــة والفرنســــية 

ومجهز بأحدث التقنيات.
وتتوفر القوة الجوية للمملكة على أزيد 
مــــن 428 طائرة عســــكرية إضافــــة إلى 133 
طائــــرة هيليكوبتر، موازاًة مع قوة بحرية، 
مؤلفــــة من 6 فرقاطات و70 قاربا عســــكريا 

وطرادة عسكرية واحدة.
أما فــــي ما يتعلــــق باألســــلحة البرية 
للجيش المغربي، فهي تتوزع حسب نفس 
الموقــــع إلــــى 1348 دبابة وأكثــــر من 2120 
مدرعــــة للقتال وأكثر من 192 قطعة مدفعية 

متحركة و72 جهازا لكشف الصواريخ.
وأكــــد خبــــراء عســــكريون أن الجيش 
المغربــــي قادر على صــــّد مخاطر اإلرهاب 
القادمــــة من بعض الــــدول المغاربية ومن 

دول الساحل األفريقي.

المغرب يعتزم تسليح 

قواته بصواريخ ذكية
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القاعدة المستفيد األكبر من تأخير تنفيذ اتفاق السالم في مالي

جنراالت الجزائر يفتحون من جديد ملف العشرية الحمراء

حرب الزعامات توقظ دكتاتورية عبدالعزيز

طيف العشرية الحمراء يحوم حول الجزائر

أثار استبعاد محمد األمني البوهالي أحد 
أهم قــــــادة جبهة البوليســــــاريو إلى جانب 
قيادات أخــــــرى من التشــــــكيلة احلكومية 
ــــــدة بعد أن كان وزيرا للدفاع، جدال  اجلدي
ــــــم االنفصالي.  حــــــادا بني أجنحــــــة التنظي
ــــــر قرار اســــــتبعاد البوهالي محاولة  واعتب
ــــــق معارضيه  من محمــــــد عبدالعزيز تطوي
ــــــى رأس اجلبهة  وضمــــــان اســــــتمراره عل

االنفصالية.

أخبار
{تعديـــل الدستور ال يعكس وعود بوتفليقة، ويكرس في جوهره استمرار النظام الســـياسي 

القائم، بتمركز السلطات في يد شخص واحد معصوم من المساءلة والمحاسبة}.

محمد السعيد
رئيس حزب احلرية والعدالة في اجلزائر

{التواصل الخارجي مع دول العالم الذي يســـير جنبا إلى جنب مع التواصل مع شركاء الوطن 

كافة في الداخل يهدف إلى تذكير المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه ليبيا}.

فايز السراج
رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية

ُ



} أنقــرة  – شـــهدت تركيا، الثالثـــاء، اعتداء 
انتحاريا جديدا نسبته السلطات إلى جهادي 
ســـوري من تنظيم الدولة اإلسالمية وأدى إلى 
مقتل عشـــرة أشـــخاص غالبيتهم من األلمان 
وإصابـــة 15 بجـــروح في وســـط إســـطنبول 

السياحي.
ويأتي هذا الهجوم فيما تشهد تركيا حالة 
إنـــذار قصوى بعد االعتداء األكثر دموية الذي 
وقع على أراضيها وأسفر عن 103 قتلى في 10 

أكتوبر أمام محطة أنقرة المركزية.
أحمـــد  التركـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
داودأوغلو فـــي تصريـــح تلفزيوني مقتضب 
في أنقـــرة ”تحققنا من أن منفـــذ هذا الهجوم 
اإلرهابـــي فـــي الســـلطان أحمـــد أجنبي من 

عناصر داعش“.
وأعلـــن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان 
قورتولمـــوش في ختام اجتماع أمني دعا إليه 
رئيس الـــوزراء أحمـــد داودأوغلـــو، أن منفذ 

الهجوم سوري من مواليد العام 1988.
وقـــال قورتولمـــوش للصحفييـــن إن هذا 
الشـــخص دخل مؤخرا، إلى تركيـــا قادما من 

سوريا.
المحافـــظ  اإلســـالمي  النظـــام  وانضـــم 
فـــي تركيـــا الذي حامـــت حوله لفتـــرة طويلة 
شبهات بالتواطؤ مع متطرفين من المعارضة 
السورية، إلى التحالف الدولي ضد الجهاديين 
وكثف االعتقـــاالت في أوســـاط تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
ووقـــع االنفجار القوي جدا في الحي الذي 
يضم كاتدرائية آيا صوفيا والمســـجد األزرق، 

أبرز معلمين سياحيين في إسطنبول.
الثالثـــاء،  مواطنيهـــا،  ألمانيـــا  ودعـــت 
إلـــى تجنـــب المواقـــع الســـياحية المكتظـــة 
في إســـطنبول فيمـــا نصحت باريـــس أيضا 

الفرنسيين بتجنب منطقة االعتداء.
وقالـــت وزارة الخارجية األلمانية ”نشـــدد 
على دعوة المســـافرين إلى إســـطنبول إلى أن 

يتجنبوا في الوقت الحالي الحشـــود الكبيرة 
فـــي األماكـــن العامـــة والمواقع الســـياحية، 
وننصحهم باالطالع على مســـتجدات الوضع 
من خالل توصيات الســـفر الرسمية ووسائل 

اإلعالم“.
وأعلنـــت ميركل فـــي برليـــن أن ”اإلرهاب 
الدولـــي يظهر مرة جديدة اليوم وجهه الدنيء 
والمـــزدري للحيـــاة البشـــرية“، داعيـــة إلـــى 

التعاون لمواجهته.
من جهتـــه أعلن رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويـــل فالس أن ”فرنســـا، تركيـــا وكل دول 
المنطقة التي تعرضت لهجمات إرهابية يجب 

أن تكون متضامنة“.
وهـــذا الهجوم األكثر دموية على األراضي 
التركية نســـبته الســـلطات إلى تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
ويقول مراقبون إن استهداف تنظيم الدولة 
اإلسالمية ألهداف تركية يأتي في سياق تغير 
بعض سياســـات أنقرة تجـــاه التنظيم نتيجة 

للضغط الدولي.
ويقول المحلل السياســـي التركي إســـالم 
إن بصمات تنظيم داعش  أوزجان لـ“العـــرب“ 
واضحة في تفجير الســـلطان أحمد، فأسلوب 
التفجيرات مشابه إلى درجة كبيرة لتفجيرات 
أخـــرى تبناها التنظيم في أنحـــاء متفرقة في 

العالم.
ويضيـــف أن داعـــش أراد الـــرد بقوة على 
تغير مواقف أنقرة مـــن التنظيم بعد أن كانت 
الســـلطات تعتمد سياســـة غض الطرف تجاه 
العناصـــر التي تحـــاول العبور إلى ســـوريا 
المجـــاورة انطالقا من األراضي التركية لقتال 
األكراد من أجل القضـــاء على الحركة الكردية 

في شمال سوريا.
ويشـــير إلى أن هذا التفجيـــر جاء بعد أن 
انصاعـــت أنقرة للضغوطـــات الدولية وغيرت 
موقفها بشـــكل كبير تجاه التنظيم المتطرف، 
وذلك عبر حملة االعتقاالت والمداهمات ومنع 

المشتبه فيهم من دخول البالد.
ويلمـــح أوزجـــان إلـــى أن تنظيـــم الدولة 
واضحـــة  رســـالة  إيصـــال  أراد  اإلســـالمية 
ومباشـــرة موجهة للسلطات التركية بضرورة 
العودة إلـــى المربع األول في معاملته تجنيبا 
للقطاعـــات الحيويـــة ومنها قطاع الســـياحة 

لالستهداف من قبل عناصر التنظيم.
ويتابع أوزجان أنه ليس من الســـهل على 
حكومة العدالة والتنمية تغيير كل سياســـتها 
مع التنظيمات المسلحة في سوريا المجاورة 
خـــالل مدة وجيزة، رغم أن الســـلطات التركية 
عدلت بوصلتها قليال في الفترة األخيرة تجاه 

تنظيم داعش.
ويؤكد أوزجان على أهمية عودة السلطات 
التركية فورا إلى مفاوضات السالم مع األكراد 
كمـــا كانـــت تتبعها أنقـــرة قبل األزمـــة، وذلك 
لتأمين حماية السياح األجانب وحماية تركيا 
من الجماعات المسلحة اإلسالمية أو الكردية 

على حد السواء.
وفي يناير من العام الماضي فجر انتحاري 
نفســـه أمام مركز للشـــرطة في حي الســـلطان 
أحمد أيضا ما أدى إلى اصابة شرطيين اثنين 

بجروح.
ونســـبت الهجوم إلى منظمـــة من أقصى 

اليســـار، الجبهة الثورية لتحرير الشعب التي 
نفذت عدة هجمات في السنوات الماضية.

العسكريين  األكراد  المتمردون  ويستهدف 
والشـــرطة بشـــكل خاص، لكن في 23 ديسمبر 
استهدف مطار صبيحة غوكتشين على الضفة 
اآلســـيوية ألكبر مدينة في تركيا أيضا بهجوم 

بقذيفة هاون أوقع قتيال وجريحا.
وتبنـــت منظمـــة كرديـــة مســـلحة تدعـــى 
مجموعة صقور حرية كردســـتان العملية ردا 
علـــى ”الهجمات الفاشـــية التي تدمـــر المدن 

الكردية“.
طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  ووعـــد 
أردوغان عدة مرات باســـتئصال حزب العمال 

الكردستاني.
وقال أردوغـــان، أمس الثالثـــاء، إن ”حزم 

تركيا لم يتغير“، 
وأضـــاف أردوغان أن ”تركيـــا هي الهدف 
األول لجميع الجماعات اإلرهابية الناشطة في 

المنطقة، ألن تركيا تقاتل ضدها جميعا بنفس 
التصميم“.

وبعـــد ســـنتين مـــن وقـــف إطـــالق النار، 
اســـتؤنفت المعارك الداميـــة منذ الصيف بين 
قوات األمـــن التركية ومتمـــردي حزب العمال 

الكردستاني. 
وأدت هذه المواجهات الدامية إلى انهيار 
محادثات الســـالم التي أطلقت في العام 2012 
لوقـــف النـــزاع الدامي أوقع أكثـــر من 40 ألف 

قتيل منذ العام 1984.

تنظيم الدولة اإلســــــالمية يستهدف رمزا من رموز السياحة التركية ويرد بقوة على تغيير 
حكومــــــة العدالة والتنمية لنهج عالقتها معه، بعــــــد انصياعها جلملة من الضغوط الدولية، 

وأسفر التفجير بحي السلطان أحمد عن عشرة قتلى غالبيتهم من السياح األملان.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تفجيرات إسطنبول.. أردوغان يجني ثمار عالقاته مع داعش
«العرب»: داعش يريد من أنقرة العودة إلى سياسة غض الطرف [ غالبية الضحايا من السياح األلمان [ باحث تركي لـ

األوروبيون من يدفع الثمن دائما

◄ يعتزم الجيش األلماني التزود 
بطائرات إسرائيلية بدون طيار من 

طراز ”هارون تي بي“، الستخدام هذه 
المنظومة على وجه الخصوص في 
مهام االستطالع. ولم يتضح بعد ما 
إذا كان سيتم شراء تلك الطائرات أم 

استئجارها.

◄ قضت المحكمة العليا في الفلبين، 
الثالثاء، بدستورية اتفاق أمني 

مع الواليات المتحدة فيما تظاهر 
محتجون مناهضون لواشنطن أمام 

المحكمة، ويسمح االتفاق بزيادة 
التواجد العسكري األميركي في 

الفلبين مع تصاعد التوترات في بحر 
الصين الجنوبي.

◄ أكد مسؤول نمساوي أن بالده 
ستتخذ تدابير أكثر صرامة على 

حدودها إلبعاد المهاجرين الوافدين، 
بسبب األوضاع االقتصادية من أجل 

خفض العدد اإلجمالي للمهاجرين.

◄ قالت اليابان إنها أبلغت الصين 
بأن دورية بحرية يابانية ستطالب 

أي سفينة أجنبية تدخل مياهها 
اإلقليمية بالمغادرة، في مؤشر على 

تصعيد محتمل لنزاع بحري قائم 
منذ فترة طويلة.

◄ أعلن وزير الخارجية الكندي 
ستيفان ديون وحركة طالبان في 
أفغانستان أنه تم إطالق سراح 

رجل كندي خطفه مسلحو الحركة 
المتشددة في عام 2010.

◄تحطمت طائرة تدريب عسكرية 
إيرانية من طراز اف4، الثالثاء، في 

محافظة سيستان بلوشستان في 
جنوب شرق إيران ما أدى إلى مقتل 

طيارها ومساعده.

الـــــحـــــي املــــســــتــــهــــدف يــضــم 

واملسجد  صوفيا  آيا  كاتدرائية 

األزرق، أبرز معلمني سياحيني في 

إسطنبول

◄
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أخبار

} لندن – قالت شـــرطة مكافحـــة اإلرهاب في 
بريطانيا، الثالثاء، إن 56 ســـيدة وفتاة يعتقد 
أنهن غادرن بريطانيا في الطريق إلى ســـوريا 
العـــام الماضـــي، كما كشـــفت عـــن فيلم يحث 
األمهات على عدم االنتقال بأسرهن للعيش في 

منطقة صراع. 
ويعتقـــد أن نحـــو 800 بريطاني ســـافروا إلى 
ســـوريا  وبينهم كثيرون أرادوا االنضمام إلى 
داعـــش. وهناك حاالت بارزة مـــن بينها ثالث 
مراهقات من لندن يعتقد أنهن غادرن بريطانيا 
في طريقهن إلى ســـوريا في فبراير، كما قالت 

الشـــرطة فـــي يوليـــو إن هنـــاك مخـــاوف من 
انضمام عائلة مكونة من 12 شـــخصا هم ثالث 
شقيقات وتسعة أطفال إلى الدولة اإلسالمية.

وأظهرت أرقام رســـمية أعلنت نهاية العام 
الماضي، أن عـــدد البريطانيين الذين اعتقلوا 
لالشتباه بهم في اتهامات اإلرهاب ارتفع أكثر 
من الثلث ألسباب من بينها احتجاز المزيد من 

السيدات والفتيات.
واعتقلت الشـــرطة البريطانيـــة، الثالثاء، 
شـــخصين مشـــتبه بتورطهمـــا فـــي أنشـــطة 

إرهابية ”تتعلق بسوريا“.

وألقى رجال الشرطة القبض على المشتبه 
بهما في منزلهما الكائن في بلدة ”والســـال“، 
التي تبعد 15 كم إلى الشمال الغربي من مدينة 
”برمنغهـــام“، وذلك بموجـــب قوانين اإلرهاب 
التي تســـمح للشـــرطة باســـتجواب المشتبه 
بهم، لمدة 48 ســـاعة، من دون توجيه أي تهم.
وقالت هيلين بول كبيرة المنسقين الوطنيين 
لمكافحة اإلرهـــاب إن المبادرة األخيرة تهدف 
إلـــى تشـــجيع النســـاء واألمهـــات علـــى منع 

أبنائهن من اتخاذ هذه الخطوة.
وتابعت ”نحن قلقون بشأن أعداد الفتيات 

والشابات التي تتخذ قرار الذهاب إلى سوريا 
دون درايـــة بالمخاطر التـــي يواجهنها عندما 
يصلـــن وحقيقة أنهن لن يتمكـــن على األرجح 

أبدا من العودة إلى عائالتهن الحزينة“.
ويعـــرض الفيلم الجديد حالة ثالث أمهات 
سوريات الجئات يتحدثن عن مصاعب الحياة 
في سوريا ويتساءلن عن السبب الذي يدفع أي 

امرأة لالنتقال مع أسرتها إلى منطقة صراع.
والفيلـــم جزء مـــن حملة بدأت فـــي أبريل 
2014، سعيا الســـتخدام مسلمات في إثناء من 

يرغبون في السفر إلى سوريا عن ذلك.

عشرات البريطانيات يلتحقن باملتطرفني في سوريا

إسالم أوزجان:

داعش أراد الرد بقوة على 

تغير مواقف أنقرة من 

التنظيم

باختصار

«بعـــد 30 عاما من الحرب اعتقـــد أن طالبان مهتمة باالنضمام لعملية الســـالم، ونأمل في 

انضمامها لكن التأييد الشعبي للمفاوضات سيتراجع ما لم تسفر عن نتائج سريعة». 

حكمت كرزاي
نائب وزير اخلارجية األفغانية

«من املهم للغاية أن نتوصل إلى قرار في قمة حلف شمال األطلسي في وارسو في الصيف 

للحفاظ على تواجد قوات الحلف في أستونيا والبلدان املجاورة».

  تافي رويفاس
رئيس وزراء أستونيا

تعطيل عمل البرملان يغرق فنزويال في أزمة سياسية ودستورية
} كــراكاس – تواصـــل المعارضة الفنزويلية 
تحركاتهـــا علـــى أكثر مـــن واجهـــة لتضييق 
الخناق على سلطات الرئيس نيكوالس مادورو 
وطرحـــت في اآلونـــة األخيرة مشـــروع قانون 
ينص على العفو عن العشـــرات من الســـجناء 
السياســـيين، فـــي خطـــوة توعدت كـــراكاس 

بتعطيلها.
وحددت المعارضة لنفســـها هدف إســـقاط 
بالوسائل  الرئيس مادورو خالل ”ستة أشهر“ 
الدســـتورية، فيمـــا جدد له الجيش األســـبوع 

الماضي ”دعمه غير المشروط“.
وفي ســـياق التطورات السياسية الكبيرة 
التـــي بات يعيش على وقعها هذا البلد، أعلنت 
المحكمـــة العليا فـــي فنزويال االثنيـــن أن كل 
قرارات البرلمان الذي باتت المعارضة تسيطر 
عليه ســـتكون باطلة، ما يغـــرق البلد في أزمة 

سياسية ودستورية حادة.
واعتبرت المحكمة جميع قرارات الجمعية 
بنظرها،  الوطنية الســـابقة والقادمـــة ”الغية“ 
طالما بقـــي نـــواب المعارضة الثالثـــة الذين 

أسقط القضاء عضويتهم في مناصبهم.
وكانـــت المعارضة اليمينية التي تســـيطر 
علـــى البرلمـــان، تحـــدت بعد يوميـــن من بدء 
الـــدورة التشـــريعية فـــي الخامس مـــن يناير 
الســـلطات اليســـارية ”التشـــافية“ بتنصيبها 

ثالثة من نوابها علق القضاء عضويتهم.
وكان الهدف من هذه الخطوة ضمان أغلبية 

الثلثيـــن في المجلـــس. وعدد النواب حاســـم 
بالنســـبة للمعارضة، إذ أنها ستكون قادرة إذا 
شـــغلت 112 مقعدا بدال مـــن 109 من أصل 167، 
أي أغلبية الثلثين بدال من ثالثة أخماس، على 
الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية 
وحتى تقليص والية الرئيس نيكوالس مادورو 

ممـــا يعني رحيلـــه المبكر. وتعتبـــر المحكمة 
العليـــا، وهي أعلى ســـلطة قضائية في البالد، 
العبا أساســـيا في معركة المؤسسات الدائرة 

بين البرلمان والسلطة.
غير أن المعارضة تعتبر أن المحكمة العليا 
مؤيدة للســـلطات التي عينت 34 قاضيا جديدا 

فيها في نهاية ديســـمبر وشكلت االثنين لجنة 
للتحقيق في هذه القضية.

كما طرحـــت المعارضة، االثنيـــن، اقتراح 
قانون ينص على العفو عن معتقلين سياسيين 

ما زاد من حدة المواجهة مع الحكومة.
وقال تحالف المعارضـــة إن االقتراح الذي 
يحمل عنـــوان ”قانـــون العفـــو والمصالحة“، 
يهـــدف إلـــى العفو عن 76 ســـجينا سياســـيا 
أحصتهم المعارضـــة وحوالي 4700 ”مضطهد 
(يالحقهم القضاء) أو منفي بسبب  سياســـي“ 
معارضته التيار التشـــافي نسبة إلى الرئيس 
الراحل هوغو تشـــافيز الذي حكـــم البالد بين 

1999 و2013.
ولم تكشـــف المعارضة التـــي باتت تحظى 
بغالبية واســـعة في البرلمان للمرة األولى منذ 
أكثر من 16 عاما، المدة التي سيستغرقها تبني 

النص.
غيـــر أن الرئيـــس مادورو حـــذر بعيد فوز 
المعارضـــة فـــي االنتخابات التشـــريعية بأنه 

سيعارض إقرار مثل هذا القانون.
ويقول مراقبون إنه ال يمكن لمادورو عرقلة 
العفو وال يســـعه ســـوى وضع مالحظات عليه 
قبل إعالنه رســـميا، ما لم يقـــدم الرئيس على 

”مخالفة الدستور“.
وشـــهدت فنزويال التـــي تملـــك احتياطي 
ضخـــم مـــن النفـــط، انهيـــار اقتصادها خالل 

األشهر األخيرة بموازاة تراجع أسعار النفط.

إرث شافيز قد يتهاوى على يد مادورو



} تونس - خمس ســـنوات مـــّرت على اندالع 
ثورة 14 يناير بتونس التي أطاحت بنظام بن 
علـــي، وأطلقت ”الربيع العربـــي“ الذي حتول 
خالل الســـنوات اخلمس املاضيـــة إلى زلزال 
جيوسياســـي فـــي املنطقة وانفجـــار للتهديد 
اجلهـــادي، إال أن البالد مازالـــت تعيش حالة 
مـــن االضطراب وعدم االســـتقرار السياســـي 
واالقتصادي، فضال عـــن تنامي حالة اإلحباط 

على املستوى االقتصادي واالجتماعي.
وكان صباح 14 يناير 2011، املوعد التاريخ 
الذي انهـــارت فيه حصون نظام زين العابدين 
بـــن علي الذي ترك البـــالد حتت تأثير ضغوط 
الشـــارع التونسي. وإن كان تاريخ 17 ديسمبر 
2015، يعتبـــر بالنســـبة إلـــى املراقبني مبثابة 
الشرارة األولى للثورة التونسية التي مازالت 
إلى اليوم مبثابة االستثناء الوحيد في املنطقة 
نظرا لعـــدم وقوعها في الفوضـــى التي عمت 
ليبيا وســـوريا واليمـــن أو حالـــة التوتر في 

مصر.

لحظة تاريخية

جنحت البالد في حتقيق انتقال دميقراطي 
(كتابة دســـتور جديد وتنظيم انتخابات حرة 
في 2014) رغم توترات وأزمات طبعت السنوات 
اخلمس املاضية، وبينها أعمال عنف واغتيال 
معارضني ومقتل العشـــرات من عناصر األمن 

في هجمات وكمائن وتفجيرات.
بعد هروب بن علي، تنحى الرئيس املصري 
حســـني مبارك عن احلكم بعد ثورة اســـتمرت 
18 يوما وقتل فيها 850 شـــخصا، وقتل الزعيم 
الليبي معمـــر القذافي في 20 أكتوبر 2011 إثر 
انتفاضة بـــدأت في بنغـــازي وتلقت دعما من 

حلف شمال األطلسي ما ساهم في متددها.
في ســـوريا، بـــدأت االحتجاجـــات في 15 
مارس 2011، لكن نظام األسد بقي في السلطة، 
وتشهد البالد اليوم حربا شاملة أسفرت حتى 
اليـــوم عـــن مقتل أكثـــر من 260 ألف شـــخص 

وتسببت في تهجير املاليني من السوريني.
فـــي ليبيـــا تتنـــازع علـــى الســـلطة منـــذ 
2014 حكومتـــان وتعم الفوضـــى البالد. وإثر 
مفاوضات طويلـــة برعايـــة األمم املتحدة، مت 
التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة في هـــذا البلد، لكن هـــذه احلكومة لم 
تر بعد النور بســـبب معارضـــة بعض أطراف 
الصراع التفاق السالم، فيما أجزاء واسعة من 
البالد تشهد معارك وأعمال عنف. وفي منطقة 
اخلليـــج العربي، تتواصل في اليمن صراعات 

أذكتها خالفات مذهبية. ويشـــهد اليمن حربا 
حقيقية تشارك فيها دول إقليمية بارزة.

وفي هـــذا اإلطار علق نائـــب رئيس البنك 
الدولـــي في كتاب نشـــر أخيرا حـــول انطالق 
الربيـــع العربي بقوله ”كانت تلك األيام مفعمة 
باحلماســـة، وانتشـــرت علـــى إثرهـــا حمـــى 
الدميقراطية“، إال أنه يضيف ”لكن كيف ميكن 
لبلـــد يفتقر إلى التقاليـــد الدميقراطية وميلك 
مؤسســـات ضعيفة أن يتحول إلى دميقراطية 
فاعلة وأن يحســـن ظـــروف حيـــاة مواطنيه؟ 

اجلواب سلبي حتما“.
ومـــن جهتـــه يقـــول احمللل الرئيســـي في 
”مجموعة األزمـــات الدولية“ مايـــكل العياري 
”كان الربيـــع العربـــي حلظـــة تاريخية مماثلة 
للحظة ســـقوط جـــدار برلني من حيـــث إعادة 
توزيـــع اخلرائط اجليوسياســـية، كما حصل 
بداية التســـعينات“، مشيرا إلى صعوبة توقع 
ما ســـتؤول إليه األوضاع في املنطقة العربية. 
ويضيف العياري ”التحالفات تبنى ثم تتفكك، 
ال قراءة واضحة للوضـــع، لدينا انطباع بأننا 
فـــي مرحلة فـــراغ، لكن نحـــن إزاء مســـارات 

ستستمر عقودا“.

تهديد اإلرهاب

الـــدول  عكـــس  علـــى  تونـــس،  متكنـــت 
األخـــرى، من تغليب التوافـــق بفضل ”احلوار 
الذي قادتـــه جلنة رباعيـــة منحت  الوطنـــي“ 
للســـالم لعام  نتيجة جلهودها ”جائزة نوبل“ 
2015. ويقـــول العيـــاري ”متت تســـوية األزمة 
السياســـية الكبيرة التي شـــهدتها سنة 2013، 
وبـــات الكثيـــرون يتحدثون عن ”االســـتثناء 
التونســـي“، تونس بلد صغيـــر يتمتع بثقافة 
احلـــوار ومســـاحات للنقاش“. إال أنه يشـــير 
إلـــى وجود عوامل أخرى ســـاهمت في ما آلت 
إليـــه األوضاع فـــي تونس بينهـــا ”التوترات 
اجليوسياســـية العنيفـــة والتحديـــات التـــي 

تطرحها الدول األخرى“.
وتعهد قائد السبسي (89 عاما) بـ“احترام 
التـــي يعتبرها التونســـيون  حريـــة التعبير“ 

”املكسب الوحيد للثورة“.
إال أن اخلطـــر اجلهـــادي املتنامـــي نتيجة 
االضطرابات فـــي دول الربيـــع العربي، يهدد 
االنتقـــال الدميقراطـــي الهـــش فـــي تونـــس. 
وشـــهدت البالد في 2015 ثالث هجمات دموية 
تبناها تنظيم الدولة اإلســـالمية وأسفرت عن 
مقتل 59 سائحا أجنبيا و13 من عناصر األمن.

وُقِتـــل الســـياح األجانـــب فـــي هجومني؛ 
اســـتهدف أحدهما متحف باردو في العاصمة 
فـــي 18 من مارس نفذه عناصران مســـتعملني 
أســـلحة كالشـــنيكوف وقذائف اســـتهدفا من 
خاللها حافالت ســـياح أجانب ممـــا نتج عنه 
سقوط 20 سائحا واستشهاد عون من وحدات 
مجابهـــة اإلرهـــاب، والهجـــوم الثانـــي حدث 
بعد مرور 4 أشـــهر مـــن عملية  بـــاردو، نفذه 

عنصر إرهابي أو مـــا يعرف ”بالذئب املنفرد“ 
في نزل مبدينة سوســـة القنطاوي الســـياحية 
حيث هاجم 250 ســـائحا كانوا يتوزعون على 
شـــاطئ ومســـبح النزل وقـــام بإطـــالق النار 
بصفة عشوائية مما أسفر عن سقوط 42 قتيال 
وعشـــرات اجلرحـــى، وأحلق أضـــرارا بالغة 

بالسياحة، أحد أعمدة االقتصاد في تونس.
وفي شـــهر نوفمبر املاضي متكن اإلرهاب 
من التغلغل في العاصمة التونسية واستهدف 
أهم شوارعها حيث قام عنصر إرهابي بتفجير 
نفسه في حافلة لوحدات تابعة لألمن الرئاسي 

مما تسبب في سقوط 12 قتيال من األمنيني.
وفـــي املقابـــل جنحـــت وحـــدات مجابهة 
اإلرهاب وأعـــوان األمن التونســـي في تفكيك 
املئـــات مـــن اخلاليـــا اإلرهابيـــة متكونة من 
شـــبكات تســـفير التونســـيني إلى بؤر التوتر 
وخاليـــا مكلفة بتقدمي مســـاعدات لوجســـتية 
إلى اإلرهابيني فـــي اجلبال، كما جنح عناصر 
األمن في اإلطاحة مبجموعات إرهابية شاركت 
فـــي عمليات باردو وسوســـة وشـــارع محمد 
اخلامس، هذا باإلضافة إلى الكشـــف عن عدة 

مخازن أسلحة في مناطق متفرقة من البالد.

الفساد والبطالة

رغم أن األهداف الكبرى للثورة التونســـية 
كانـــت حتســـني الظـــروف املعيشـــية ورفـــع 
التهميـــش والقضـــاء علـــى البطالـــة، إال أن 
ما حتقـــق بعد خمـــس ســـنوات يخالف هذه 
التطلعات. حيث أبرزت نتائج املســـح الوطني 
حول الســـكان والتشـــغيل للثالثي الثاني من 
ســـنة 2015 أن عدد العاطلـــني عن العمل قدر بـ 

605.1 ألف عاطل من مجموع السكان النشيطني 
الذيـــن بلغ عددهـــم 3 ماليـــني و199 ألفا. كما 
أفرزت نتائج مســـح الثالثي األول لسنة 2015، 
601.4 ألف عاطل عن العمل أي ما يقابل نسبة 
تقـــدر بــــ 15 باملئة. وقدرت نســـبة البطالة في 
الثالثـــي الثاني من هذا العام لـــدى الذكور بـ 

12.4 باملئة ولدى اإلناث بـ 22.2 باملئة.
ويقـــول خبـــراء اقتصاديـــون إن مـــن بني 
أســـباب ارتفـــاع نســـب البطالـــة والتراجـــع 
االقتصـــادي، ارتفاع عـــدد االحتجاجات على 
مـــدى الســـنوات التي تلـــت ثورة الياســـمني 
والتي تســـببت في غلق العديـــد من املصانع 
وفي تعطـــل اإلنتاج بعدة مؤسســـات حيوية، 
األمر الـــذي جعل احلكومـــات املتعاقبة تتجه 
نحـــو التداين اخلارجي بشـــكل كبير وهو ما 
أغـــرق البالد فـــي الديون وســـيجعلها تعاني 

طيلة السنوات القادمة من سداد ديونها.
حذر محافظ البنك املركزي التونسي مطلع 
ديســـمبر املاضي، مـــن أن اقتصـــاد البالد لن 
يشهد انتعاشا قبل 2017 داعيا التونسيني إلى 
”الصبر“. من ناحيته توقع الرئيس التونســـي 
الباجي قائد السبسي أن تشهد البالد في 2016 

”انطالقة جديدة نحو حتقيق أهداف الثورة“.
ميدانيـــة  اجتماعيـــة  دراســـة  وأظهـــرت 
أعدهـــا مؤخرا مركـــز الدراســـات االقتصادية 
واالجتماعية بالتعاون مع اجلامعة التونسية 
أن نســـبة الفقـــر قد ارتفعت بنســـبة 30 باملئة 
بعـــد أن تآكلت الشـــرائح الســـفلى من الطبقة 
الوسطى وفقدت موقعها االجتماعي لتتدحرج 
إلى فئة الفقـــراء نتيجة التحوالت االقتصادية 
وتداعياتها االجتماعية في ظل نسق تصاعدي 
مشـــط الرتفاع األســـعار التي عمقت مشـــاكل 

الشـــرائية  مقدرتهـــم  وتدهـــور  التونســـيني 
املرفوقـــة بتفاقـــم ظاهرة البطالـــة، فضال عن 

ضعف مستوى األجور.
من جهة أخـــرى يعد الفســـاد أبرز اآلفات 
التي تفاقمت في الســـنوات اخلمس التي تلت 
الثـــورة ونخرت مختلف القطاعات في تونس، 
وكشـــف املعهد الوطني لإلحصاء، بتاريخ 13 
نوفمبـــر 2015، أن قطاعـــي األمن والصحة في 
مقدمـــة القطاعات التي تفشـــى فيها الفســـاد 
والرشـــوة، وذلك بعد مسح أجنزه املعهد حول 
نظرة املواطن إلى األمن واحلريات واحلوكمة 
احملليـــــة في تونس بـــني ســـبتـمبر وأكتوبر 

.2014
وبـــني املســـح الـــذي شـــمل أكثر مـــن 10 
آالف أســـرة موزعة علـــى 4770 أســـرة ممثلة 
علـــى املســـتويني الوطني واإلقليمـــي، وجود 
اعتقاد راســـخ لدى املواطنني بتفشـــي ظاهرة 
الفساد والـرشـــوة على املستوى احمللي بجل 

القطاعات. 
وذكر املســـح أن مواطنا واحدا على األقل 
مـــن أصـــل اثنـــني، أي 50 باملئة، أقـــر بوجود 
الظاهـــرة في جل مؤسســـات الدولـــة ووجود 
معامالت مشبوهة مبنية على الفساد والرشوة 

مبنطقتهم وذلك في مختلف القطاعات.

[ توالي العمليات اإلرهابية يهدد المسار الصحيح للثورة التونسية  [ تونس تتراجع على المستوى االجتماعي وتغرق في الفساد  

بعد خمس سنوات… هل تفي الثورة التونسية بوعودها

نتيجة  المتنامي  الجهادي  الخطر 
االضطرابات في دول الربيع العربي 
يهدد االنتقال الديمقراطي الهش 

في تونس

◄

أصل  من  األقل  على  واحد  مواطن 
بوجود  أقــر  بالمئة   50 أي  اثنين، 
ــى الــفــســاد  مــعــامــالت مــبــنــيــة عــل

والرشوة في جل مؤسسات الدولة

◄

خمس ســــــنوات مرت على رحيل الرئيس التونســــــي األســــــبق زين العابدين بن علي حتت 
ضغط الشــــــارع لتعلن بذلك عن جناح أول ثورة في املنطقة العربية. لكن ورغم االســــــتثناء 
ــــــار عدم انزالقها في دوامة العنف على غرار  الذي حتظى به التجربة التونســــــية على اعتب
بعــــــض دول املنطقة، إال أن الثورة لم حتقق بعد أهدافها ومازال مســــــارها لم يكتمل بعد 

بالنظر إلى التداعيات الوخيمة التي تشهدها جملة من القطاعات احليوية في البالد.
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في 
العمق

{ال بد من توحيد الجهود العربية والدولية واإلرادة القوية لدحر أعمال اإلرهاب التي تهدف إلى زعزعة 
أمن المنطقة العربية وضرب استقرارها}.

مرزوق الغامن 
رئيس مجلس األمة الكويتي

{إذ قطعت تونس نهائيا مع التســـلط واالســـتبداد فإن وطننا يواجه تحديات جسيمة في مقدمتها 
مخاطر اإلرهاب الذي يستهدف وجود الدولة ومؤسسات النظام الجمهوري ونمطنا المجتمعي}.
احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونسية

أصوات تعلو حتى إشعار آخر

األمن القومي العربي فكرة مثالية غير قابلة للتحقق
حممد احلامميص

} أكـــد اللواء محمـــد مجاهد الزيـــات، مدير 
املركز القومي لدراســـات الشـــرق األوسط، أن 
العالم العربي يحفل بتطورات خطيرة تشـــكل 
تهديدا مباشـــرا على أمنـــه القومي، وقال في 
ندوة األمن القومي العربي التي أقيمت ضمن 
فعاليات ”مؤمتر صناعـــة التطرف.. قراءة في 
الذي أقامته مكتبة  تدابير املواجهة الفكريـــة“ 
اإلسكندرية أخيرا، ”أصبحت العديد من الدول 
الوطنية على شفير التقســـيم: العراق أصبح 
فـــي االجتاه إلى التقســـيم أو إرضاء األطراف 
املختلفـــة بكيانـــات تتمثل حتت إطـــار الدولة 
الفيدرالية، وســـوريا تتجه للتقســـيم، األكراد 
يحصلون على احلكم الذاتي والنظام يتصارع 
مع قوى إرهابية تختلف ما بني داعش وجبهة 
النصرة وغيرهما، ثم ليبيـــا التي تتعثر فيها 
جهود التســـوية ويتصاعد اإلرهاب وينشـــط 
”داعش“ بصـــورة كبيرة في الفتـــرة األخيرة، 
فضال عن اإلرهاب في جنوب اجلزيرة العربية 
سواء في اليمن بأبعاده املذهبية أو في مدخل 
البحر األحمر في الصومال، وعلى امتداد دول 
الســـاحل والصحراء التي حتيط بأفريقيا أو 
باجلناح الشـــمالي العربي مـــا بني موريتانيا 

وحتى حدود تشاد.
وأضـــاف ”ال ميكـــن احلديـــث عـــن داعش 
كخطر تشهده املنطقة قبل أن نتحدث كيف ظهر 
داعش؟ لقد خرج من رحـــم تنظيم القاعدة في 

العراق الذي كان موجودا باألساس، واخلالف 
ما بني القاعدة وداعش هو خالف حول الالفتة 
العليا. من يكون الرئيـــس ومن يكون املوجه؟ 
مـــن يكـــون اخلليفـــة؟ أبوبكر البغـــدادي جاء 
بطرح جديـــد فأقام اخلالفة اإلســـالمية، ومن 
وجهة نظري فإن أسامة بن الدن لم يجرؤ أبدا 

على إعالن اخلالفة اإلسالمية.
ورأى الزيـــات أن ســـوريا ميـــدان لتدريب 
اإلرهـــاب خرجت منهـــا بعـــض الفصائل إلى 
دول اجلـــوار، لكـــن ال تزال امليدان الرئيســـي، 
وقال ”لدينـــا ما بني 20 و30 ألـــف إرهابي من 
خارج املنطقة بحســـب تقديرات بعض أجهزة 
املخابرات الغربية، كنا نتحدث في فترة زمنية 
ســـابقة عـــن العائدين من أفغانســـتان وبدأنا 
نتحـــدث بعدهـــا عـــن العائدين مـــن العراق، 
وســـوف نتحدث لعـــام أو عامـــني أو أكثر عن 
العائدين من ســـوريا والعائدين من ليبيا، إن 
تنظيم داعش يتمدد، فهل هو يتمدد فعال؟ وفي 
تقديري وعلى الرغم مـــن احلملة الدولية على 
اإلرهاب إال أن هذا التنظيم ســـوف يبقى معنا 
لهـــذا العام احلالـــي ورمبا للعـــام القادم دون 

القضاء عليه“.
وأوضـــح الزيات أن عدد ضربات التحالف 
الدولي لإلرهـــاب ولتنظيم داعش حتديدا منذ 
أعلـــن خالفته على مـــدى العامـــني املاضيني 
وصلت إلـــى 9500 ضربة جوية، وهي ضربات 
لم تتمكن مـــن محاصرته أو القضاء عليه لكن 
منعته من التمدد. فداعش ظهر في سوريا ولم 

تتحـــرك الدول الغربية ملواجهتـــه إال بعد عام 
مـــن ظهـــوره، وحتى هذه اللحظة لم تســـتطع 
أن تـــؤدي إلى تراجعه في ســـوريا أو العراق، 
واالنتصار الـــذي حدث أخيرا فـــي الرمادي ـ 
وهللت له كل وســـائل اإلعالم ـ لـــم يتمكن من 
تصفية التنظيم حتى اليوم، وال تزال له قواعد 

يتحرك فيها“.
وشدد الزيات على أن هناك إرهابا إقليميا 
متصاعـــدا في هذه املنطقة بصورة أساســـية، 
فهناك في اليمن صراع مذهبي تغذيه تدخالت 
دولية خارجيـــة، ألن إيران ذهبت إلى خاصرة 
اململكـــة العربية الســـعودية لتحيـــط بها، في 
محاولة للتأثير على األمن القومي الســـعودي 

وعلى مدخل البحر األحمر بصورة أساسية.
وذكـــر الزيات أن األمن القومي العربي هي 
فكـــرة مثالية غيـــر قابلة للتحقيـــق في الوقت 
احلالـــي، وأوضح ”ال ميكن حتقـــق فكرة أمن 
قومـــي عربي ألنه ال يوجـــد اتفاق على من هو 
العدو، وما هـــي املخاطر، بعض الدول ال ترى 
في إيران خطرا وتعتبرها حليفا، ودول أخرى 
كثيـــرة تعتبرها عدوا، األمـــر مختلف. فاألمن 
القومي العربي فكـــرة مثالية وظروفنا حتول 
دون حتققها حتـــى اآلن في ظل وجود ارتباط 
في ســـوريا والعراق ولبنان بالشأن اإليراني 
القـــوي بداخلها، وما يحدث فـــي ليبيا ودول 
اجلوار (مصر واجلزائر وتونس) فشـــلت في 
اتخاذ سياســـات محددة، ألن لـــكل منها رؤية 

ملخاطر قد ال يشعر بها الطرف اآلخر.

الزيـــات أكد أن اإلرهاب في ســـيناء يتركز 
على مســـاحة 24 كيلومترا مربعا، أي مبعدل5 
باملئة من مســـاحة ســـيناء فقط، مـــا بني رفح 
والشـــيخ زويد، وهـــذه هي املنطقـــة احملددة 
في مشـــروع اجلنرال جيـــورا إيالنـــد والتي 
طرحت في الفكر االســـتراتيجي اإلســـرائيلي 
منـــذ 2008، وهـــي اقتطـــاع 24 كيلومتـــرا ثـــم 
النزول في املنطقـــة لتصبح متددا لقطاع غزة 
والفلسطينيني هناك، وهذه هي املساحة التي 
ينتشـــر فيها اإلرهـــاب والتي يطالبـــون فيها 

بانفصال هذا اجلزء.
وحول تهريب الســـالح إلى سيناء وقطاع 
غزة، قال الزيـــات ”من املعروف أن إســـرائيل 
تضع ســـقفا لتســـليح قطاع غزة وإذا جتاوز 
التســـليح هذا الســـقف تقوم بضرب القطاع، 
وبالتالي وجدت ضرورة أن تكون هناك أماكن 
لتخزين الســـالح في سيناء، األمر الذي نشأت 
معه طبقـــة حتصل على دخلها الرئيســـي من 
التخزيـــن، وعندمـــا أصبح التخزين وســـيلة 
جاءت كل شـــبكات ومنظمات تهريب الســـالح 
حيـــث وجـــدت لها موطـــئ قدم. الســـالح كان 
يهـــّرب من ليبيـــا ويعاد تركيبـــه أو تصنيعه 
في الســـودان، وبناءا عليـــه كانت هناك خاليا 
مخابراتية إلسرائيل موجودة في سيناء تتابع 
مختلـــف األطراف لكنها كانـــت تغض الطرف 
عن أشياء وتسمح بأشـــياء أخرى. وبالنسبة 
إلـــى األنفاق فقد كانت حلمـــاس أنفاق خاصة 
بها محددة، أنفاق للســـالح، أنفاق للسيارات، 

أنفـــاق لألفـــراد. والتداخـــل بـــني قطـــاع غزة 
وســـيناء سمح بأن تضم التنظيمات املوجودة 
مصريني وفلســـطينيني، وهو ما يبرر احلاجة 
إلـــى التعامـــل مع قطـــاع غزة باســـتراتيجية 
محددة، وإذا كان هناك خطر على األمن القومي 

املصري فال بد من اتخاذ سياسة واضحة.

رغم الحملة الدولية على اإلرهاب 
ســـوف  داعـــش  تنظيـــم  أن  إال 
يبقـــى معنا هذا العام وربما العام 

القادم دون القضاء عليه

�
محمد مجاهد الزيات
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حممد الشواديف

} القاهــرة – من بني الصور الســـلبية التي 
تعود املســـؤولون الغربيون الترويج لها تلك 
الصورة التي تتعّلق بعجز احلكومات العربية 
وترددهـــا في اســـتخدام مواردها العســـكرية 
والسياســـية اخلاصـــة حلل املشـــاكل األمنية 
فـــي املنطقة. وقد كانت لهذه الصورة حججها 

وقرائنها.
لكـــن، في الفترة األخيرة، انقلبت الصورة، 
وبان لها وجه آخر معاكس، جتّســـد عســـكريا 
فـــي البدايـــة عبر عاصفـــة احلزم فـــي اليمن، 
في اخلامس والعشـــرين من مـــارس املاضي، 
وتطّور ليصل إلى مســـتوى القرار السياسي 
الذي عكـــس جّديته البيان اخلتامي لالجتماع 
الطـــارئ جلامعة الـــدول العربية الـــذي أدان 
التدخالت اإليرانية في شؤون الدول العربية.

وفـــي حوار مـــع ”العـــرب“، علـــى هامش 
املجلس الوزاري العربي الطارئ الذي عقد في 
القاهرة األحد املاضي، قال عبدامللك املخالفي، 
نائب رئيس الوزراء، وزير اخلارجية اليمني، 
إن هـــذا القـــرار القاضـــي بتشـــكيل مجموعة 
اتصال من مصر واإلمـــارات والكويت لعرض 
االنتهـــاكات اإليرانيـــة علـــى مجلـــس األمـــن 
واملجتمع الدولي، يدل على إملام العرب بحجم 
وخطـــورة السياســـات اإليرانية على الســـلم 

واألمن في املنطقة.
وعكســـت تصريحات املخالفي لـ“العرب“، 
موقفـــا عربّيا صارما، وشـــبه موّحد، حني قال 
إن العـــرب لن يقبلوا بعـــد اليوم بأي تدخالت 
إيرانيـــة فـــي شـــؤونهم أو اللعـــب بالورقـــة 
املذهبيـــة فـــي املنطقة. وأشـــار إلـــى خطوات 
وبدائل لدى الـــدول العربية، رافضا اإلفصاح 
عنها، ميكن اللجوء إليها حال استمرار طهران 
في سياســـاتها، وتقاعس املجتمع الدولي عن 

كبح جماحها. وأوضح وزير خارجية اليمن أن 
قرارات قطع العالقات الدبلوماسية مع طهران 
وقرار االجتماع الوزاري العربي الطارئ رسالة 
جـــادة إلى إيران يجب أال تخطئ قراءتها، وأن 
تتوقف عن محاوالت خلق الفوضى في املنطقة 

والسعي لتصحيح عالقاتها بالدول العربية.
وأضـــاف أن اليمن مـــا زال يوثـــق يوميا 
شـــؤونه  فـــي  إيـــران  وتدخـــالت  انتهـــاكات 
الداخلية، عبر تقدمي دعم ال محدود مليليشيات 
احلوثيني، وقوات علـــي عبدالله صالح باملال 
والســـالح، مؤّكـــدا أن إيـــران موجـــودة على 
األرض وتدعم امليليشـــيات بشكل مباشر، في 
محاولة للســـيطرة على اليمن واستغالل ورقة 
احلوثيني، ومن ثم السيطرة على مضيق باب 
املندب للتأثير على األمن القومي لدول اخلليج 

العربي ومصر.

قطع الطريق

ردا علـــى ســـؤال حـــول توقعاتـــه بإقرار 
املجتمـــع الدولي إجراءات رادعـــة على إيران 
متنعها مـــن التدخل فـــي الشـــؤون الداخلية 
للـــدول العربية في ظل مـــا يوصف بـ“التدليل 
عقب توقيع االتفاق النووي،  الدولي لطهران“ 
قـــال املخالفـــي إن املوقف والتحـــرك العربي 
املوحـــد هو الضمانة الوحيـــدة لدفع املجتمع 

الدولي إلدانة ووقف االنتهاكات اإليرانية.
واســـتنكر حديث إيران عن انتهاك حقوق 
اإلنســـان في الدول العربية، وقال طهران آخر 
مـــن يتحدث عن حقـــوق اإلنســـان، فهي التي 
تساند االنقالبيني في اليمن، وتساعدهم باملال 
والســـالح لقتـــل واعتقال اآلالف من الشـــعب 
اليمنـــي، وتســـعى لتصدير الثـــورة وحتقيق 
حلمها اإلمبراطوري، مستشـــهدا بتصريحات 
املســـؤولني اإليرانيـــني عن ســـقوط العاصمة 

العربيـــة الرابعـــة (يقصـــد بغـــداد وبيـــروت 
ودمشق ثم صنعاء).

حول األوضاع امليدانية في اليمن، أشـــار 
املخالفي إلى أن احلسم والنصر باتا قريبني، 
لكـــن ال ميكـــن حتديد وقـــت معـــني، مؤكدا أن 
القوات العسكرية في تقدم مستمر، وحترر كل 
يوم أرضا جديدة وحتاصر ميليشـــيا احلوثي 
وصالـــح وتســـيطر على أكثر مـــن 70 في املئة 
مـــن األراضي اليمنيـــة، والقوات العســـكرية 
أصبحت اآلن على بعد 40 كم فقط من صنعاء.

وبشـــأن مـــدى احتيـــاج اليمـــن ملزيد من 
القـــوات البريـــة للتعجيـــل بحســـم املعركـــة 
وحتريـــر املـــدن احملاصرة، قـــال إن اليمن في 
الوقـــت احلالـــي ال يطلـــب املزيد مـــن القوات 
البريـــة لدحر امليليشـــيات، فالقوات املوجودة 
مـــن التحالف العربـــي، والقـــوات احلكومية 

واملقاومة الشعبية كافية لتحقيق النصر.
أن  اليـمـــن  خارجيـــة  وزيـــر  ينكـــر  ولـــم 
الـوضـــع حرج في بعض مناطق تعز، بســـبب 
محاصـــرة ألوية احلرس اجلمهـــوري املوالية 
لعلـــي عبدالله صالح واخلارجـــة على إجماع 
للمحافظـــة،  احلوثـــي  وميليشـــيا  اليمنيـــني 
ورفضهـــم رفع احلصـــار وفتح ممـــرات آمنة 
لتوصيـــل املســـاعدات، مشـــيرا إلـــى صعوبة 
املعركة العسكرية هناك ألن املتمردين يدركون 
جيدا أن خســـــارتهم تعز تعني القضاء عليهم 

نهائيا.
وبســـبب مراوغة احلوثيني، تأّجلت جولة 
مفاوضات الســـالم بني احلكومة واحلوثيني، 
التـــي كان من املقرر لها أن تبـــدأ في 14 يناير 
اجلـــاري، وتوّقع املخالفي أن ميارس املبعوث 
األممي إسماعيل ولد الشيخ، الذي يزور اليمن 
حاليا، املزيد من الضغوط على احلوثيني لعقد 
املباحثات خالل 10 أيام، موضحا أن سويسرا 

هي األقرب الستضافة جولة املفاوضات.

شكوك ومماطلة

قال املخالفـــي إن هناك تصريحات صدرت 
بأن املبعوث األممي سيحاول إقناع احلوثيني 
برفـــع احلصـــار عن تعـــز والســـماح بدخول 
املســـاعدات اإلنســـانية، خاصة بعد أن طلبت 
منظمـــة الصحـــة العامليـــة الســـماح بوصول 
املســاعدات اإلنسانية إلى املدينة بشكل فوري.
ومياطـــل االنقالبيـــون، وفـــق تصريحات  
املخالفـــي، في الذهـــاب للمفاوضات على أمل 
احلصول على وقف إطالق نار شامل وهذا غير 
وارد، وقال إنهم ”يتوهمون أننا ســـنفاوضهم 
على حـــل سياســـي يحصلـــون مبوجبه على 
شراكة في الســـلطة، دون أن يسلموا السالح، 
ونحن نؤكد أنه ال تراجع عن تســـليم السالح 
واالنســـحاب من املدن احملاصرة وتنفيذ قرار 

مجلس األمن رقم 2216”.
وأضاف أن ميليشيا احلوثي وعلي صالح 
يضيعـــون الفرصـــة تلو األخرى بـــأن يكونوا 
شـــركاء في الوطن، محذرا من أن االســـتمرار 
في طريـــق الضالل ســـيقصيهم من احلاضنة 
الوطنيـــة اليمنية بال رجعـــة، داعيا إياهم إلى 

التخلي عن أوهام السيطرة على اليمن.

ووجـــه وزير خارجيـــة اليمن رســـالة إلى 
احلوثيـــني وصالح قال فيهـــا: عليهم أن يعوا 
أن الوضـــع مختلـــف اآلن ميدانيـــا وشـــعبيا 
وسياســـيا، قبل ذلك كانوا يذهبون إلى جنيف 
ولديهم سيطرة على األرض، أما اآلن عناصرهم 
في تراجع مســـتمر وال مجال ســـوى التسليم 
بإرادة الشعب اليمني”. وتوقع انتفاضة قريبة 
من اليمنيني في املناطق الواقعة حتت سيطرة 
امليليشيات، جراء املمارسات القمعية والفساد 
وإقصـــاء مكونـــات املجتمـــع ونهـــب األموال 

والقتل واالعتقاالت املمنهجة.
كانـــت الســـعودية قـــد أعلنت على لســـان 
املتحدث باسم التحالف العربي أحمد عسيري 
رفضهـــا القاطـــع التفـــاوض بشـــكل مباشـــر 
مـــع الرئيـــس اليمني الســـابق علـــي عبدالله 
صالح واحلوثيني. وقـــد ثمن املخالفي موقف 
السعودية الداعم للشرعية في اليمن في رفض 
التفاوض املباشـــر مع علـــي صالح، ونوه إلى 
أن الريـــاض تدرك جيـــدا أن تصريح الرئيس 
الســـابق برفض التفاوض مع الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصور والتفاوض فقط مع الرياض، 

مراوغة ومحاولة لعرقلة مفاوضات السالم.
وأكد أن موقف اململكة العربية الســـعودية 
ودول التحالف العربي واضـــح، فهناك قوات 
منشـــقة حتارب احلكومة الشـــرعية وإذا كان 
هنـــاك تفاوض فيجـــب أن يكون مع الســـلطة 

الشـــرعية املمثلة لليمنيني. وجدد التأكيد على 
حرص احلكومـــة اليمنية علـــى إنهاء احلرب 
وعودة االســـتقرار وحتقيق السالم في اليمن، 
على أساس تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2216 
ومبـــادرة مجلس التعـــاون اخلليجي، وتنفيذ 
بنود احلوار الوطنـــي. وعلى املجتمع الدولي 
أن يـــدرك أن املتمردين لـــم يحترموا إجراءات 
بنـــاء الثقة، ومســـتمرون في محاصـــرة تعز، 
ولم يطلقوا ســـراح املعتقلـــني ومنعوا وصول 
املساعدات للمناطق احملاصرة، وخرقوا وقف 
إطالق النار ومـــن ثم عليه أن يضطلع مبهامه 

وميارس ضغوطا على احلوثيني.
وخلـــص املخالفي، في حواره مع ”العرب“ 
مؤّكـــدا أن ســـوابق احلوثيـــني فـــي النكوص 
بوعودهم تدفع للتمســـك بأن يكون التفاوض 
في اجلولـــة املقبلة بنـــاء علـــى أوراق موثقة 
وليـــس على النوايـــا والوعود الشـــفهية، ألن 

نواياهم محل شكك.

الموقف العربي الموحد ضد إيران نقطة تحول في الدبلوماسية العربية
{العرب}: طلب صالح التفاوض مع الرياض مراوغة  [ سويسرا األقرب الستضافة المباحثات المقبلة [ وزير الخارجية اليمني لـ

من املبكر احلســــــم في مدى جناعة تولي احلكومات العربية مسؤولية مشاكلها اإلقليمية، 
لكن، األكيد وعلى ضوء التطورات األخيرة أن اخلطوات املســــــجلة هي بداية لشــــــيء أكبر 
في الشــــــرق األوسط، بعد أن شعر التجمع العربي متعدد األطراف، ألول مرة منذ سنوات 
ــــــة، بضــــــرورة التحرك مبفرده دون حتريض خارجي، وقــــــد عكس ذلك الصورة التي  طويل
نقلهــــــا املجلس الوزاري العربي الطــــــارئ الذي عقد في القاهرة األحــــــد املاضي وانتهى 
بإعــــــالن موقف عربي يقضي بتشــــــكيل مجموعة اتصال من مصــــــر واإلمارات والكويت 

لعرض االنتهاكات اإليرانية على مجلس األمن واملجتمع الدولي.

في 
العمق

قــــــــــــرارات قــــطــــع الــــعــــالقــــات 
وقــرار  طهران  مع  الدبلوماسية 
رسالة  العربي  الـــوزاري  االجتماع 
إلى إيران يجب أال تخطئ قراءتها

◄

احذروا غضب الحليم

{هنـــاك عناصر إيرانية وعراقية ولبنانية متورطة مـــع الحوثيين في إطالق الصواريخ على األراضي 
السعودية، وبعض هذه العناصر يتحدث اللغة العربية وتم قتلهم في ساحات المعارك}.

سمير احلاج 
الناطق باسم اجليش اليمني

{إيران بلد تكررت فيه االعتداءات على المقرات والدبلوماســـيين، طيلة العهود الماضية، ما يشير 
إلى أن هناك إما رغبة من الحكومة اإليرانية في عدم حماية المنشآت، أو إهماال منها لذلك}.

الشيخ عبد الله بن زايد 
وزير اخلارجية اإلماراتي

الرمادي حائرة: ال استعدادات لمرحلة ما بعد داعش
} الرمــادي (العــراق) – شـــوارع ال تنبعـــث 
منها ســـوى رائحة البـــارود ممزوجة برائحة 
املوت الذي خلفته حرب طاحنة بني قوات األمن 
العراقية وتنظيم الدولة اإلســـالمية على مدى 
شـــهرين في مدينة الرمادي، حيث ما تزال آلة 

احلرب تستهدف البشر واحلجر.
مبجرد وصولك للرمادي، التي وقعت حتت 
ســـيطرة داعش منـــذ 13 مايـــو 2015، يصادفك 
دخان وغبار التفجيرات، ودمار شـــبه شـــامل 
لكل شـــيء يقـــف على األرض وشـــوارع وأزقة 
داخلية كلها تختزن شظايا التفجيرات واحلفر 
العميقة وبعض منها ما يزال يحتضن عبوات 
ناســـفة زرعهـــا متطرفـــو تنظيم داعـــش قبل 
إجبارهـــم على تركها بفعـــل عمليات التحالف 

الدولي والطيران العراقي.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الهـــدف األساســـي 
للقوات األمنيـــة هو إكمال عمليات اســـتعادة 
الرمادي من داعش، لكن أضرار الدمار الكبيرة 
جعلت مســـؤولي األنبار يواجهون مســـؤولية 
وحتديات خطيرة إلعادة النازحني إلى ديارهم.
عضـــو مجلس محافظة األنبار حميد أحمد 
هاشم، الذي كان يرافقنا في اجلولة الصحفية، 
كانـــت نظراته حائرة تتوزع علـــى كل املناطق 
واملنشـــآت احليوية املدمرة من محطات توليد 
الكهربـــاء وخزانـــات امليـــاه وباقـــي الدوائر 

اخلدمية وكذلك منازل املواطنني.
وردا على ســـؤال حول كيفية إعـــادة بناء 
املدينة، أخذ هاشـــم يهز بيده حائرا بابتسامة 
فيها مسحة حزن شديدة ”ال أدري ماذا أقول؟“. 
ثـــم أردف بعـــد توقـــف ونظرات حائـــرة نحو 
البنايات واملنازل والشـــوارع املمتلئة باحلفر 
وشظايا التفجيرات وركام السيارات املتفجرة 

بفعـــل عمليـــات التفخيخ التـــي زرعها داعش 
”مثلما توفرت العزميـــة واإلرادة العراقية على 
اســـتعادة املدينـــة، فإنـــه ال بـــد أن تتوفر لدى 
حكومـــة األنبار احملليـــة واحلكومة االحتادية 
ببغـــداد العزمية علـــى إعادة تأهيلهـــا لتكون 

صاحلة الستقبال أهلها“.

وبحســـب تقديرات املهندس عدنان بردان، 
االستشـــاري فـــي محافظة األنبار، فإن نســـبة 
الدمار للرمادي وأطرافها جتاوزت الـ85 باملئة، 
وقال إن“ عملية إعادة املواطنني  حتتاج ألشهر 
في حال توفرت املبالغ من احلكومة العراقية أو 

الدول املانحة إلعادة توفير اخلدمات“.

وكانت املعـــارك ودوي التفجيرات العنيفة 
لغـــة األجواء التـــي تواجد فيهـــا الصحفيون، 
لكن تركيزها كان في اجلزء الشـــرقي للرمادي 

خاصة في منطقي الصوفية والسجارية. 
ونحن ننهمك مبوضوع إعادة بناء الرمادي 
مع عضو مجلس األنبار جاءت قافلة عســـكرية 

تنقل العشـــرات من املواطنني، نســـاء وأطفاال 
وكبار ســـن، بهدف إجالئهم إلـــى مناطق آمنة 
في احلبانية، فاجتهنا إليها، لنجد نساء يبكني 

وأطفال يصرخون.
وبادر رجل مسن، 65 عاما، ما يزال يحافظ 
على رباطة جأشـــه بكبرياء  بالقول ”إرهابيون 
أجبرونا بالقوة منذ أشـــهر علـــى عدم مغادرة 

املدينة واعتبرونا رهائن يحتمون بنا“.
وفـــي شـــهادة أخـــرى، انتفضـــت امـــرأة، 
وأرادت أن تفـــرغ مـــن شـــحنات غضبها ضد 
داعـــش فأخذت متســـح عيونها بطـــرف لفاف 
يغطي رأســـها، وهي تقول ”مجرمون أجبرونا 

بقوة السيف والبنادق أن نكون معهم“. 
وأجهشـــت بالبـــكاء وهي حتتضـــن طفال  
عمـــره خمـــس ســـنوات تبـــدو عليـــه عالمات 
اجلوع واخلـــوف  لتعاود كالمهـــا ”والله عار 
عليهم يأســـرون نساء وأطفاال ويحتمون بهم". 
وختمت كالمها بالقول "نشكر القوات العراقية 

على إنقاذنا“.
رجل آخر أضاف قائال ”منذ أسبوع ونحن 
ال نعـــرف األكل والشـــرب نعيش علـــى معاناة 
اخلـــوف فقـــط وننتظـــر أن حتررنـــا القـــوات 
العســـكرية، لقد أجبرتنا عناصـــر داعش على 
أن ننتقـــل من الرمـــادي إلـــى الصوفية معهم 

ليحتموا بنا“.
وبحســـب العميد محمد علي، وهو ضابط 
فـــي عمليات األنبار، ”تقتضـــي اخلطة األمنية 
احلالية زحف مجموعة عسكرية على الصوفية 
من جهة الرمادي شـــرقا، وتزحف قوات أخرى 
من جهـــة اخلالدية واملضيق نحو الســـجارية 
شـــرقي الصوفية، مبســـاعدة طيران التحالف 

الدولي والعراقي“.  أين المفر من رائحة الموت والدمار

يدنا ممدودة ملا فيه صالح اليمن 
رغم شكوكنا في نوايا االنقالبيني 
وهناك بدائل يمكن اللجوء إليها 

حال استمرار طهران في سياساتها
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} ال تريد إيران أن تصدق أن المملكة 
العربية السعودية تحّولت مؤخرا، ومنذ 

عاصفة الحزم، إلى سياسة حازمة وفاعلة 
تعتزم تحّمل نتائج ما تقوم به في السراء 

والضراء. فلطالما اعتادت إيران، التي 
تتصرف كقوة عظمى يحق لها ما ال يحق 

لغيرها، على العبث في العالم العربي دون 
رد يذكر، ما جعل حلفاءها يصفون العرب 

بالعاجزين الخانعين.
لكن منذ مطلع العام الماضي ُتفاجئ 

ردود فعل العربية السعودية (التي يصفها 
بعض اإلعالم الغربي القريب من حلف 

الممانعة بالمتهّورة) إيران في كل مرة وتقلب 
رهاناتها. بحيث خرجت إيران عن طورها 

مؤخرا متخلية عن السياسات التقليدية التي 
تعتمدها ظانة نفسها صاحبة وصاية على 

الشيعة العرب ”القصر بنظرها“. هذا مع 
اإلشارة إلى رفض عائلة نمر النمر االنجرار 

خلفها. وأزاحت قناع الدولة الملتزمة 
بمعايير المجموعة الدولية واستعادت 
سلوكها الغوغائي على غرار األحزاب 

السوفياتية، فأحرقت السفارة السعودية 
كرد على إعدام مواطن سعودي، فمن يعرف 
السلوك في إيران، يعرف أن ال أحد بإمكانه 

اقتحام سفارة فيها دون أوامر عليا أو 
بموافقة السلطات.

هذا ليس تسويغا إلعدام مجموعة من 
47 شخصا في السعودية ومن بينهم الشيخ 
المعارض النمر، وبعيدا عن التصنيفات ال 
يمكن لمن يؤمن بحقوق اإلنسان وبحرية 
التعبير سوى أن يدين اإلعدام، وخاصة 

اإلعدام ذو الطابع السياسي، ومن هذا 
المنظار أدين دون تردد أي إعدام سياسي.

لكن أن تعترض إيران صاحبة الرقم 
القياسي في اإلعدام السياسي نسبة إلى 

عدد السكان، وهي تتبوأ المركز الثاني بعد 
الصين التي يفوق عدد سكانها المليار وربع 
المليار، أي أنها األولى عمليا! فهذا ما يثير 

العجب.
ما يقال عن النظام السعودي ال يحجب 

أن النظام اإليراني هو األكثر استبدادية في 
المنطقة بما ال يقاس. أما اإلعدام عموما، 
واإلعدام في السعودية وإيران (وأميركا 

أيضا) فليس جديدا وال نادرا. وتنفذ عادة 
أحكام اإلعدام بعد محاكمات علنية على 

األقل في أميركا والسعودية. أما في إيران 
فقد أوردت منظمات حقوقية دولية أن حاالت 

اإلعدام بلغت مع نهاية العام 2015 أكثر 
من ألف حالة. وأشارت المنظمة إلى أن 

السلطات اإليرانية تقر عددا معّينا من حاالت 
اإلعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمن 
يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المعلن بكثير. 

وقال المقرر الخاص في األمم المتحدة أحمد 
شاهد في 28 أكتوبر الماضي، إن إيران 

أعدمت 289 شخصا خالل عام 2014 فيما 
قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي 

بلغ 743 شخصا. وأضاف أن ”معظم أحكام 
اإلعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر 

استخدام عقوبة اإلعدام في جرائم غير عنيفة 
وبحق األحداث“.

ينبغي على من يعترض أن يمتلك الحد 
األدنى من القيم واألخالقيات.

لقد ظلت إيران ألكثر من 5 سنوات 
تتعامل مع النمر كبطل يجب إنقاذه من 

براثن السعودية. عّظمت من شخصه وسائل 
إعالمها وجعلت منه أيقونة مطالبة باإلفراج 

عنه، وهو المواطن السعودي، ومحذرة 
من الرد ضاربة عرض الحائط بسيادة 

الدول. تتجاهل إيران أن انعدام الشفافية 
يميزها عن غيرها وأن توقيف الصحفيين 
من عاداتها، فهل نسينا اختفاء المواطن 
اللبناني نزار زكا الذي لبى دعوة رسمية 

لطهران من أحد مستشاري الرئيس اإليراني 
واختفى أثره قبل أن يتبّين أنه معتقل وهو 

مجهول المصير حتى اآلن، فكيف لهم أن 
يتحدثوا عن حقوق اإلنسان؟

كما ابتعدت إيران عن صورتها في مطلع 
الثورة في العام 1979.

لم يكن منتظرا أن يكون مصير الثورة 
اإليرانية إلى ما آلت إليه. الثورة ضد 

استبداد الشاه كانت واعدة بحيث لم يبق 
ديمقراطي أو يساري أو ليبرالي لم يؤيدها. 

تحولت ببطء من ثورة ديمقراطية، على 
ما افترض، إلى إسالمية بعد أن قضت 

على كل صوت يساري أو ديمقراطي، لكن 
التقية وازدواجية سياساتها والحصار 

اإلعالمي التي أحاطت نفسها به والسياسة 
الالإعالمية التي اتبعتها مستخدمة 

األساليب السوفياتية في البروباغندا 
و“الغوبلزية“ في التعمية، عبر مصادرتها 
القضية الفلسطينية بالمزايدة على الدول 

العربية وعبر دعم خط الممانعة. ولم 
ينكشف وجهها الحقيقي سوى مؤخرا 

بسبب الثورات العربية وموقفها المتبدل 
المزدوج (ومع ذلك ال تزال شرائح واسعة 

من اليساريين وغيرهم يساندونها، إنها آلية 
التماهي مع المعتدي). ولو لم تنفجر الثورة 
السورية الستطاعت إيران استكمال خطتها 
في تخريب العالم العربي وتفجيره بصمت.

تتخبط إيران في خياراتها األيديولوجية، 
وتحول الصراع مع السعودية والعرب إلى 
صراع ديني سني شيعي من خالل تنصيب 

نفسها وكيلة الدفاع عن اإلسالم والممثلة 
الحصرية له. فيعلن بعض مسؤوليها أنه 

”دين بدو وعربان“ مطلوب تغييره على 
صورتها الحضارية التي اكتشفت مؤخرا 

أنها فارسية. والمواطن العربي، السني 
والشيعي، ينخرط بخنوع في الصراع 
لتحويله من سياسي إلى سني شيعي 

معلنين حرب النكايات.
تتخبط إيران على عدة مستويات وتعاني 

من تناقض على مستوى الهوية القومية – 
الدينية (ازدواجية هوية فارسية – إسالمية) 

الثورة، أو الدولة –  وعلى مستوى الدولة – 
الحزب والمخابرات.

اإلشكالية األولى التي تعاني منها إيران 
هي إشكالية الهوية القومية التي كانت 

دائما متنافرة، فهي كبلد متعدد اإلثنيات 
واللغات (في إيران 75 لغة حية) عانت 

دائما من صعوبة في استيعاب مختلف 
هذه الهويات. من أجل استقرارها عليها 
أن تبحث عن المشترك عبر هوية وطنية 

جامعة لكنها ستواجه عندها بهيمنة الثقافة 
والعنصر الفارسيين، خصوصا بعد أن 

سقط الخطاب اإلسالمي المثالي الذي كانت 
تتذرع به بعد تأرجحها بين الخطاب الشيعي 

والخطاب الفارسي الهاذي باسترجاع مجد 
اإلمبراطورية البائد.

فعلى مدار القرن العشرين أدى بروز 
الخطاب اإلسالمي إلى جانب الخطاب 

القومي، إلى تجاذب في الهوية. ذلك أن جزءا 
من الخطاب القومي في الحقبة البهلوية، 
الذي أراد تمكين النظام الملكي، بني على 

أساس من تمجيد التراث ما قبل اإلسالمي، 
واعتبر الثقافة واللغة الفارسية كجزء أصيل 
من الهوية اإليرانية متضمنا مشاعر معادية 

لإلسالم.
حاول الخميني االبتعاد عن خطاب 

الهوية القومية ومحاولة فرض الخطاب 
اإلسالمي مع موقف معاد للقومية كمنتج من 

منتجات الغرب.
لكن التيار القومي يستعيد خطابه 

تدريجيا مستخدما ستار الشيعية أحيانا 
ما أسهم في تصاعد االنقسام داخل اإلسالم 

مؤججا الصراع السني الشيعي، ويزداد 
ارتباط الدين بالهوية اإلثنية واللغوية في 

وقت يتصاعد فيه قمع السنة ومن يطالبون 
بفصل الدين عن السلطة في وقت اقتراب 

موعد خالفة خامنئي. فأي إيران ستتغلب؟ 
إيران اإلسالمية أم الشيعية؟ القومية 

الفارسية أم اإليرانية الجامعة؟
هذا إلى جانب التناقض اآلخر الذي 

يسم الحكم اإليراني كأي دولة تتحكم فيها 
األيديولوجيا على غرار االتحاد السوفياتي.
فالتخبط اإليراني بين رغبتها في قيادة 

العالم اإلسالمي نحو الثورة اإلسالمية، 
وبين اعتمادها على شيعيتها الستغالل 

الشيعة العرب وتوظيفهم لخدمة مشاريعها 
التوسعية. تعيد تذكيرنا بالسياسة 

السوفياتية واألحزاب الشيوعية التي كانت 
تستخدمها في مختلف المناطق. وهي على 

شاكلتها تعتمد، إضافة إلى الدبلوماسية 
التقليدية، وسيلة التخريب واإلرهاب 

واالنقالبات في جميع البلدان التي لها فيها 
سند من مجموعات شيعية تابعة والحقة بها.

هناك من يعتبر إيران مكانا خطرا يتم 
فيه تعّقب الدبلوماسيين، والسفير الذي 

يقوم بدوره ويرسل التقارير حول ما يحدث 
في إيران، ُيعّرض وظيفته بل حياته للخطر. 

طرق غريبة وحوادث تقنية قد تؤدي إلى 
موت الدبلوماسي وفريقه. يصل األمر 

إلى نصيحة باالمتناع عن التواصل مع 
”الدبلوماسيين“ اإليرانيين في العالم العربي 

”الذين جميعهم، دون استثناء، تابعين 
لالستخبارات وحرس الثورة“. ناهيك عن 

الصحفيين الذين ليسوا أكثر من جواسيس 
في نظرها.

لكن أخطر ما يحصل يكمن في جعل 
العنف والقتل جزءا من حياتنا الطبيعية، 

بحيث ال يتورع البعض عن الشماتة بموت 
البشر واألطفال جوعا في مضايا عندما 
يكونون من ”الطرف اآلخر“. الخطر في 

تواجه الكثير من السنة والشيعة كأعداء 
ألداء في عالقة مسمومة متبادلة.

* كاتبة لبنانية

الوصاية على الشيعة.. ازدواجية إيران الموصوفة

{البرلمـــان العربـــي يقف خلف المملكـــة العربية الســـعودية والقرارات التـــي اتخذتها لمحاربة 

اإلرهاب بكل أشكاله، ومالحقة مرتكبي األعمال اإلرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء}.

أحمد اجلروان
رئيس البرملان العربي

{إن تنظيم داعش يمكن هزيمته، ولكن الخطوة األولى تتمثل في هزم دكتاتورية بشار األسد 

التي خلقت بدعم من قوات الحرس اإليراني الحاضنة الحيوية لداعش}.

مرمي رجوي
رئيس املجلس الوطني للمقاومة اإليرانية

} في يوليو 2010 نشرت مقاال بعنوان 
”النخبة السعودية.. رهان خليجي على 

التغيير“ قامت فكرته األساسية على قراءة 
لدور تلك النخبة المتجّلي في سعيها إلى 

تفعيل الواقع بما تقّدمه من أطروحات ورؤى 
تحدث جدال على مختلف الصعد، وخاصة 
االجتماعية واإلعالمية، وأنها رغم سيرها 

البطيء نحو أهدافها ستحدث تغييرا واسعا 
يتعّدى المجال الجغرافي للمملكة ليشمل 

بعض الدول الخليجية األخرى، وقد ال يكون 
دورها بّينا على المستوى العربي ألنه ال يزال 

محدودا، لكنه ظاهر على الصعيد الخليجي، 
حيث ُيوجد كثير من عناصرها في بعض 

الدول الخليجية واألخرى التي نأت بنفسها 
بعيدا تكتسحها رياح أفكار النخبة السعودية، 

وذلك يرجع إلى الثقل السعودي في المنطقة.
لقد استندت في ذلك الوقت إلى أمرين، 
األول: مطالعتي لما يمكن اعتباره ُمنتجا 

سياسيا على مستوى الكتابات. والثاني: إلى 
نشاط عدد من عناصر النخبة، اإلنتلجنسيا، 
السعودية، لكن موقفي في ذلك الوقت استمد 
شرعيته من الزاد المعرفي المنشور ولم يرق 

إلى مستوى النقاش المباشر مع عناصر 
النخبة السعودية، وأتصور أن ذلك حالة من 

الشراكة في التقييم بيني وبين الكثير من 
المهتمين العرب بالمنتج السياسي والثقافي 

السعودي.
عت دائرة اهتمامي، وزادت  اليوم توسَّ

سعة إدراكي ولم أعد استقي معلوماتي من 
الجوانب النظرية للنخبة السعودية، بكل 

تنوعاتها وتناقضاتها، أو من خالل متابعة 
نشاطها المتواصل والمكثف، وهي بالطبع 
ليست فريقا واحدا متجانسا، إنما دخلت 

في نقاش مع عدد من المثقفين السعوديين، 
خاصة المنشغلين بقضايا اإلرهاب، أو 
الذين يعملون من أجل ربط السعودية 

بعالمها العربي انطالقا من الدور السياسي 
نني ذلك  للمملكة في الوقت الراهن، وقد مّكً
من تصحيح الكثير من األحكام المسبقة، 

وساعدني على تغيير الصورة النمطية 
السائدة.

كانت البداية مع مشاركتي في ملتقى حاتم 
الطائي األول بحائل في أبريل 2012، وقتها 

فت على الكثير من المثقفين السعوديين،  تعرَّ
ومع أن الملتقى كان أدبيا، إال أن الجلسات 

الخاصة واألحاديث الجانبية تطرقت إلى عدد 
من القضايا العربية، ومنها القضية السورية 

رغم أنها كانت في البداية، ووصل النقاش 
إلى درجة االختالف البّين، لكن كان واضحا 
اهتمام السعوديين بالقضايا العربية، على 

عكس االعتقاد السائد لدى الكثير من العرب 
بتراجع االهتمام بالقضايا العربية نظرا 

للغرق في القضايا المحلية واإلقليمية.
وخالل السنوات الثالث الماضية 

ازددت تعّمقا في فهم ما تسعى إليه النخبة 
السعودية من خالل مناقشات مستفيضة 
وصريحة عبر المشترك عربيا والخاص 

محليا وخليجبا، وربما تعد الشهور األخيرة 
من العام الماضي 2015، أي من أكتوبر إلى 
ديسمبر، أكثر الفترات خصوبة وثراء في 
عالقتي الفكرية مع بعض عناصر النخبة 
السعودية، خاصة أنها تمّيزت بنوع من 

الوضوح، وّتم التخلص فيها من تأثيرات 
التقسيمات العربية التي هي نتاج سياسة 

الدول العربية القطرية في تعاملها مع مختلف 
األحداث، دون أن يحول ذلك من الدفاع عن 

المصالح القطرية أو الجوارية.
ال أود هنا ذكر أسماء دون أخرى، حتى ال 

أبدو متحّيزا للبعض، أو ناسيا لآلخرين، وهو 
ما قد ُيْعتَبر نوعا من التناسي أو التجاهل، 

لكن إذا جاز لي الحكم عن معظم القضايا التي 
طرحت، بما فيها الدور السعودي في الدول 

العربية، فإن النتيجة التي انتهيت إليها، هي 
أن السعودية تفرض دورها على الساحات 

العربية رسميا، مصحوبة بترسانة إعالمية 
لم تعد مكتفية بإشراف سعودي، وإنما 

تخطتها للمساهمة بشكل واضح في التحليل 
والمتابعة وإبداء الرأي، وبغض النظر عن 

االتفاق واالختالف حول ذلك الدور، فإنه آخذ 
في االتساع والتمدد هذا من جهة أولى، ومن 
جهة ثانية أن المملكة كسبت رهان االستثمار 

في الثقافة، وهي مؤهلة لتحقيق المزيد من 
النجاحات إذا نظرنا إلى عدد المبتعثين 

للدراسات خارج المملكة في عدد من الدول 
المتقدمة.

هنا يمكن لي االستعانة بما طرحه 
الكاتب السعودي أنور عشقي، في مداخلته 
أثناء مؤتمر صناعة التطرف، الذي عقد في 

مكتبة اإلسكندرية من 3 إلى 5 يناير الجاري، 
في الجلسة الخاصة باألمن القومي، من أن 

السعودية مّرت بثالث مراحل، هي التأسيس 
والتمكين واالنطالقة، وهذه المرحلة تدخلها 
اآلن بفاعلية وحزم، ورغم أن عشقي لم يحدد 
لنا تجليات وحدود مرحلة االنطالقة، إال أنه 

يؤكد على أنها قد بدأت.
إذا سلمنا بما ذهب إليه عشقي فإن 

مرحلة االنطالق السعودية سبق فيها الدور 
السياسي الفعل العسكري، وسبق العسكري 

فيها اإلعالمي، وسبق اإلعالمي فيها الثقافي، 

والمراقب لمشاركات عناصر النخبة السعودية 
ومداخالتها في المؤتمرات والندوات يدرك 

هذا.
الحال تلك ليست بدعا على النخبة 

السعودية، فقد سبقتها إليها كل النخب 
العربّية بما فيها الطبقة السياسية، غير أن 
هذا لن يعفيها من قيامها بدور مؤثر ثقافيا 

وسياسيا على الصعيد العربي، دون أن يكون 
ذلك مقترنا بسلطة المال، من منطلق أن أّي 
مساهمة سعودية هي إضافة قومية، وهذا 
سيؤدي في المستقبل إلى مساهمتها عبر 

فضاء أوسع على المستوى العربي، يضاف 
إلى ذلك أن التغييرات الجارية في دولنا 

العربية لجهة تحول أدوار المركز واألطراف، 
يسّهل مهّمة الحضور السعودي على 

المستوى العربي.
ا، فإن للسعودية حضور رسمي مؤثر  عمليَّ
اليوم في العالم العربي، سلما وحربا، صحيح 
أن نتائجه لم تعرف بعد بشكلها النهائي، لكن 

هناك مؤشرات تشي ببقائه لفترة طويلة، وإلى 
غاية أن تستقر المنطقة، وترجح كفة النصر 

ونتخلص من الفتن واألزمات، مطلوب من 
النخبة السعودية القيام بدور أوسع وأشمل 
على المستوى العربي، وعليها أن تنظر من 
زاوية أوسع، مراعية االختالفات القائمة في 
الدول العربية، التي قد تفشل كل الجهود في 
احتوائها ما لم يتم الدخول في حوار مباشر 

مع القوى العربية الفاعلة. إنه عبء كبير ودور 
منتظر للنخبة السعودية ال يمكن لنا تجاهله، 

ما دامت الدولة السعودية تنشط على أكثر من 
صعيد إقليميا ودوليا.

* كاتب وصحفي جزائري

الدور العربي المنتظر للنخبة السعودية

مرحلة االنطالق السعودية سبق 

فيها الدور السياسي الفعل 

العسكري، وسبق العسكري فيها 

اإلعالمي، وسبق اإلعالمي فيها 

الثقافي، واملراقب ملشاركات 

النخبة السعودية في املؤتمرات 

والندوات يدرك هذا

إيران تتخبط في خياراتها 

األيديولوجية، وتحول الصراع مع 

السعودية والعرب إلى صراع ديني 

سني شيعي من خالل تنصيب 

نفسها وكيلة الدفاع عن اإلسالم 

واملمثلة الحصرية له

منى فياض

خالد عمر بن ققه



} قرارات مجلسي الوزراء البحريني 
والسعودي بقطع العالقات الدبلوماسية 

مع إيران وسحب ثالث دول خليجية 
أخرى سفراءها من طهران جاءت في 

الوقت المناسب. كان ال بد من توجيه رد 
صارم على استمرار تدخل طهران السافر 
والخطير في شؤون دول مجلس التعاون 

والدول العربية الشقيقة.
مازلنا نتذكر تورط إيران في التفجير 

اإلرهابي الذي وقع في قرية سترة في 
البحرين المسالمة في 28 يوليو 2015 
وأسفَر عن استشهاِد اثنين من رجاِل 
األمن البواسل وإصابِة ستة آخرين. 
لن ننسى شهداء سترة، وكل الجرائم 

اإلرهابية التي مولتها طهران. المنامة 
كشفت أن ”الحرس الثوري“ اإليراني يقف 

بصورة مباشرة وراء العمل اإلرهابي.
كلنا نتذكر تورط طهران في محاولة 
تهريب أسلحة ومتفجرات (ومنها مادة 

C4 شديدُة االنفجار) عن طريق البحر 
قبل الجريمة اإلرهابية بأيام. هذه إشارة 
واضحة إلى نوايا إيران العدوانية تجاه 

مملكة البحرين.
تضامن وتكاتف الدول العربية 

خالل مؤتمر وزراء الخارجية العرب 
هذا األسبوع في القاهرة بشأن الهجوم 
الذي تعرضت له السفارة السعودية في 

طهران ليس مستغربا، هكذا هي الصخرة 
العربية الصلبة. أما تحفظ لبنان على 
بيان المؤتمر، فهو ال يهم كثيرا، ولن 

يقدم أو يؤخر طالما أن القرار اللبناني 
”السيادي“ ليس بيد لبنان.

مجلس النواب البحريني أكد في 
أكثر من مرة رفضه للتصريحات السيئة 
والتدخالت السافرة للمنظمة اإلرهابية 
”حزب الله اللبناني“، وتهديدها لألمن 
في مملكة البحرين. األدلة والبراهين، 

المحلية والخارجية، أثبتت دعم ماللي 
طهران لهذه المنظمة اإلرهابية من أجل 

زعزعة أمن مملكة البحرين.
إن قتل رجال األمن البحريني بدم 

بارد وحرق المؤسسات الحكومية 
بالمولوتوف ليسا تعبيرا عن رأي، بل 

جرائم عصابات إرهابية.
بعد عدة أيام، سيظهر اإلرهابي 

حسن نصرالله على شاشات التلفاز وهو 
يحتفل بتحفظ لبنان على قرار اجتماع 
الوزراء العرب ويعد متابعيه بالنصر 

العظيم، وكأن الطريق إلى تل أبيب يمر 
عبر ميدان التحرير في القاهرة.

رسالة دول مجلس التعاون إليران 
واضحة؛ نحن لن ننسى شهداء سترة 

رحمهم الله، وكل من استشهد دفاعًا عن 
وطنه ضد األطماع اإليرانية الحاقدة.

إيران حاولت قلب نظام الحكم في 
البحرين عدة مرات وخاصة في عامي 

1982 و2011. كل المحاوالت باءت بالفشل 
وتلقت طهران صفعة مدوية ُسمع صداها 

في قم.
وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 

بيان في 25 يوليو 2015، إحباط عملية 
تهريب عن طريق البحر لكمية من المواد 

المتفجرة شديدة الخطورة، إضافة 
إلى عدد من األسلحة األوتوماتيكية 

والذخائر.
في عيد الفطر 1436 (23 سبتمبر 2015) 

والمفترض أن يحتفل فيه المسلمون 
بالمحبة والسالم، رمى المرشد األعلى 

علي خامنئي أقبح المفردات (وهذا ليس 
بغريب عليه) عندما أكد في خطبة العيد 

أن إيران لن تتخلى عن دعم أصدقائها 
في المنطقة، وخاصة ”المضطهدين“ في 

البحرين.
عيون إيران اليوم على منطقة الخليج 

والبحرين بصورة واضحة وجلية، 
ويسيل لعاب طهران كل صباح طمعًا 

في تقطيع الخليج وتفصيله بأسلوبها 
الفج والوقح. وبينما الواليات المتحدة 
األميركية مشغولة باإلعداد لالنتخابات 

الرئاسية 2016، وبينما أوروبا تقّيُم 
سياساتها بشأن وفود مئات اآلالف 

من الالجئين، المنطقة كلها مقبلة على 
مخطط إيراني ديني ومذهبي إرهابي 

خطير. الخليج ربما قادم على مزيد من 
عمليات تهريب األسلحة وبث الفرقة 

والكراهية وتخزين المتفجرات.
صدق وزير الخارجية البحرينية 

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عندما 
قال أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 

العام الماضي ”لم نلق من إيران إال 
الشّر“.

* عضو جمعية االقتصاد السعودية

لم نلق من إيران
 إال الشر
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} في المعلومات المتوافرة، وهي معلومات 
أكيدة إلى حد كبير، أن بّشار األسد كّلف 
مجموعة من مساعديه إعداد دراسة عن 
البيان الصادر عن اجتماع فيينا الذي 

انعقد في منتصف تشرين الثاني ـ نوفمبر 
الماضي. كان الهدف من الدراسة مواجهة 

وفد المعارضة في جولة المفاوضات المقبلة 
المتوقعة نهاية الشهر الجاري في جنيف.

فّندت المجموعة األسدية النقاط الواردة 
في بيان فيينا، وخرجت بتفسير له يصّب في 
مصلحة النظام ويخدم رغبة بّشار في البقاء 

في السلطة متجاهال أن بيان فيينا استند 
إلى بيان جنيف الصادر في 2012 الذي 

يرّكز على أهّمية المرحلة االنتقالية. تعني 
المرحلة االنتقالية قيام سلطة جديدة تتمتع 

بكل الصالحيات. تحّل هذه السلطة خالل 
المرحلة االنتقالية مكان رئيس النظام الذي 

عليه أن يجد مكانا يلجأ إليه في غضون 
سنة ونصف سنة، أي في حدود الربع األّول 

من 2017.
ذهب أعضاء من هذه المجموعة إلى 
موسكو لطلب الدعم الالزم لوجهة نظر 

بّشار األسد وبما يستجيب لرغباته. كان 
الرد الروسي أن ال مجال إلدخال أي تعديل 
على بيان فيينا. كذلك، أكد الرد الروسي أن 

بيان فيينا ليس موضع أخذ ورد، بمقدار ما 
أّنه توجيهات على النظام السوري التزامها 

بحرفيتها.
ترافقت زيارة الوفد التابع للنظام 
لموسكو مع تسريب واشنطن خريطة 

طريق تنتهي بترك بّشار األسد السلطة في 
آذار – مارس 2017. هناك بكّل بساطة توافق 

أميركي – روسي على بيان فيينا وعلى أن 
ال مستقبل لبّشار األسد الذي بات نظامه 

جزءا من الماضي. كّل ما في األمر أّن على 
رئيس النظام إعداد نفسه لمرحلة الرحيل، 

هذا إذا وجد مكانا على استعداد الستقباله 
واستضافته.

في المعلومات األكيدة أيضا أّن أركان 
النظام السوري، على رأسهم بّشار األسد، 

مصابون بخيبة بعد تسريب خريطة الطريق 
األميركية. يشعر من يحتك بأهل النظام بهذه 
الخيبة، على الرغم من أّن سنة وبضعة أشهر 
ما زالت تفصل عن موعد الرحيل الذي يمكن 
أن يكون في أّي لحظة، وليس بالضرورة في 

آذار ـ مارس 2017، وذلك بغض النظر عن 
الدعم الذي يتلقاه النظام من روسيا وإيران.

ثمة عوامل عّدة جعلت موسكو تقتنع 
أخيرا أن ال مجال لبقاء بّشار األسد في 

السلطة. من بين هذه العوامل اكتشافها أن 
الضربات الجّوية التي وّجهتها إلى الثوار 
في سوريا، وليس إلى ”داعش“، لم تحّقق 

النتائج المرجّوة. ال وجود لقوات في تصّرف 
النظام قادرة على الصمود في المناطق 

التي ينسحب منها الثّوار نتيجة الضربات 
الروسية. وهذا ما يفّسر، إلى حد كبير، 

الحمالت العشوائية ذات الطابع الهستيري 
لتجنيد الشباب السوري بالقّوة، في دمشق 

خصوصا، وإلقاء هؤالء المجندين الجدد 
على جبهات القتال. هناك مرحلة تدريب ال 

تتجاوز أسبوعين أحيانا يليها إرسال شبان 
في زهرة العمر إلى الجبهة مباشرة، بل إلى 

إحدى الجبهات الساخنة.
بات الروسي يدرك أن عليه البحث عن 

مخرج من سوريا وأّن ال أمل، في المدى 
البعيد، في إنقاذ النظام. كّل ما يريده 

الروسي في نهاية المطاف يتمّثل في منع 
دول الخليج وحّتى إيران من استخدام 

األراضي السورية لتمرير الغاز إلى أوروبا، 
وبالتالي منافسة الغاز الروسي. حّدت 

موسكو من طموحاتها السورية. تستخدم 
حاليا بّشار األسد الذي انتشلته من الموت 

لتحقيق مآرب معّينة ال أكثر.
ثّمة عامل آخر في غاية األهّمية جعل 
فالديمير بوتين يعيد النظر في حساباته 

السورية. يعود هذا العامل إلى هبوط أسعار 
النفط والغاز. ليس في استطاعة االقتصاد 
الروسي الصمود طويال في غياب التعاون 

مع المملكة العربية السعودية الالعب األهم، 
إلى إشعار آخر، في السوق النفطية. فعلى 

الرغم من كّل ما قيل ويقال عن الوضع 

االقتصادي في السعودية، اتخذت المملكة 
احتياطات شديدة من أجل التمكن من خوض 

معركة أسعار النفط والغاز لسنوات عّدة 
بغية المحافظة على حّصتها في السوق 

العالمية أّوال، خصوصا عندما تعود إيران 
بقّوة إلى هذه السوق في ضوء احتمال رفع 

العقوبات الدولية عنها.
بكالم أوضح، على روسيا مراعاة 

الموقف العربي العام من مستقبل النظام 
السوري. لم تخف المملكة العربية السعودية 

موقفها الحازم في هذا الشأن، والذي 
يتلّخص بأّن على بشار األسد الرحيل بالتي 

هي أحسن أو بالقّوة. المهّم أن عليه الرحيل. 
كّلما رحل باكرا كان ذلك أفضل لسوريا 

والمنطقة.
إضافة إلى ذلك، اكتشفت روسيا أّن ليس 

في استطاعتها تجاهل الموقف التركي 
المصّمم على التخّلص من رئيس النظام 
السوري. الملفت أن التوتر بين موسكو 

وأنقرة هدأ إلى حّد كبير، بعد الضّجة 
التي أثارتها روسيا إثر إسقاط سالح 

الجو التركي إلحدى طائرتها المقاتلة التي 
تجاوزت المجال الجوي للبلد. كانت الضجة 
الروسية لالستهالك الداخلي فقط. ما لبثت 
لغة العقل أن أخذت مكان التصعيد بعدما 

فهمت روسيا حدود ما تستطيع عمله وما ال 
تستطيع عمله.

ليس من مصلحة روسيا وضع كّل 
بيضها في السّلة اإليرانية. لدى موسكو 

حسابات مرتبطة بمصالح خاصة بها تفرض 
عليها االمتناع عن قطع شعرة معاوية مع 

الجانب العربي، خصوصا مع انكشاف إيران 
وأدواتها المذهبية من نوع ميليشيا ”حزب 
الله“. أقصى ما تستطيع هذه األدوات عمله 
هو المشاركة في تجويع بلدات معّينة كما 

حصل في مضايا وغير مضايا… وإثارة 
الغرائز المذهبية خدمة للمشروع التوّسعي 

اإليراني في المنطقة.
بالنسبة إلى موسكو، يبدو التعاون مع 

واشنطن الطريق الوحيد للبحث عن مخرج. 
الواضح أن اإلدارة األميركية مستعدة لتوفير 

المخرج لكّنها ليست مستعجلة على شيء.
لم يعد الشرق األوسط أولوية أميركية 

في عهد باراك أوباما. سوريا في طريق 
التفتت. ما الفارق إذا استغرق ذلك سنة 

أو سنتين أو ثالث سنوات أخرى، ما دام 
األمن اإلسرائيلي محفوظا في ظّل التعاون 

اإلسرائيلي في هذا المجال، وهو  الروسي – 
تعاون ال تبدو إيران بعيدة عنه. ما الفارق 
إذا قضى أهل مضايا، أو أمكن إنقاذهم من 

الجوع وفّك الحصار عن بلدتهم؟
في شأن كّل ما له عالقة من قريب أو بعيد 

باألزمة السورية، يبحث كّل طرف معني، 
بما في ذلك الطرف الروسي، عن مصالحه. 
الغائب الوحيد هو الشعب السوري الذي 

يدفع حاليا ثمن كّل هذا الظلم الذي تعّرض 
له منذ العام 1958، تاريخ الوحدة مع مصر 

التي أسست للنظام األمني الذي أقامه 
البعث، على مراحل، منذ انقالب الثامن 

من آذار ـ مارس 1963 الذي تّوج باحتكار 
حافظ األسد للسلطة في 1970. كان ذلك 

تمهيدا لقيام نظام نواته األقّلية العلوية 
أساسا، لكنه كان في الوقّع نظاما يغّلف 
نفسه بشعارات ”العروبة“ و“المقاومة“ 

و“الممانعة“ لتغطية الجريمة التي يتعّرض 
لها، وال يزال يتعّرض لها شعب بكامله.

* إعالمي لبناني

روسيا تلجأ إلى أميركا في سوريا

} ال أحد ينكر أن إيران دولة كبيرة وغنية 
بشعبها ومواردها وتاريخها الحضاري 

العريق. ولكن تعالوا نفتش عن الضرورة 
الوطنية والقومية والدينية والطائفية 

والسياسية التي جعلت الخميني، ومن 
بعده خامنئي، يدير ظهره لجميع العالقات 

االقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية 
المثمرة البناءة التي كانت إليران، قبل 

مجيئه، مع دول العالم، ومنها دول المنطقة 
العربية، ويختار مناطحة البحر البشري 

العربي (السني والشيعي معا) دون أن يخطر 
بباله أن يأتي يوم لهذا الطوفان العربي 

فيصحو وينهض ويرمي وراء ظهره وسائل 
الدفاع السلمي العقيم، وسياسة النَفس 
الطويل والعد إلى العشرين، وليس إلى 

العشرة، ودبلوماسية الشكاوى المتالحقة 
(المملة المذلة) التي تعب منها وملَّ مجلس 

األمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة 
التعاون اإلسالمي، ويعتمد سياسة (ال يفل 

الحديد غير الحديد)، والبادئ أظلم.
مناسبة هذا الكالم اإلجماع الفريد من 

نوعه بين حكومات الدول العربية، على 
النهوض بحزم وعزم لردع العمائم اإليرانية 

المتغطرسة، وعلى الرد على الصفعة 
اإليرانية الواحدة بصفعتين وثالث وأربع، 

إلى أن تفيء إلى حكم العقل واآلدمية والدين.

لم تشذ عن هذا اإلجماع العربي المثير 
حتى حكومات عربية كانت، إلى عهد قريب 
توهم نفسها بجدوى الحوار العقالني مع 

نظام حكم حجري يقود بالده وشعبه بمفاهيم 

مة، وبأحالم االستعمار القديم،  القوة المتوهَّ
فيضلل ناسه وأتباعه ومريديه ومقلديه، 

ويدفع بهم إلى التهلكة، كما فعل بنمر النمر، 
وبالمئات واآلالف من أمثاله الذين صدقوا 

وعوده، وتدافعوا إلى مناطحة الصخور في 
بالدهم، إيمانا منهم بأن طرزان اإليراني 

سيهبُّ لنجدتهم وقت الحاجة، فيقتحم 
سجونهم، ويحررهم من قيودهم، ويحملهم 

على حصان أبيض عائدا بهم إلى جنان الخلد 
في طهران.

ألم يساهم واحٌد مغرور ومتعجرف 
ومتهور كقاسم سليماني في إعدام نمر النمر 
حين هب متوعدا ”إذا أعدمت السعودية نمر 
النمر صباحا سنصلي عصرا في مكة“؟
إن هذه الرؤوس المنتفخة بالغرور 

والعنجهية، كرأس سليماني وأمثاله، تقتل 
أتباعها ووكالءها حين تعدهم بنجدتهم، وقت 

الضيق، ثم تتركهم، وحدهم، ألقدارهم، دون 
معين.

ويقال إن النمر قد اعترف بما نسبته إليه 
المحكمة السعودية من ُتهم، وأكد أنها عقيدته 
التي ال يتزحزح عنها. ومنها ”التغرير بصغار 

السن ومن في حكمهم، والدعوة الصريحة 
لوالية الفقيه، وجعل الحكم في السعودية، 

وهي وطُنه األم، لتلك الوالية“.
وكما ترك النظام اإليراني ”أبناءه“ 

الحوثيين يتجرعون كؤوس السم، وحدهم، 
ويتساقطون على جبال اليمن وسهولها، 

ولم يقم بأي فعل حقيقي، كما وعد وتوعد، 
يبعد عنهم شبح الهزيمة المخزية، ها هو 

يفعل الشيء نفسه مع النمر، ويبلع تهديده 
ووعيده، ويكتفي بحرق سفارة في طهران، 

ثم يعتذر عن هذا التصرف الهمجي األحمق، 
ويعد بمحاسبة القائمين به، وهو يعلم، 

ونحن نعلم والعالم كله يعلم، بأن أحدا في 
إيران ال يجرؤ على عمٍل كبير من هذا النوع 

غير الحرس الثوري واإلمام.
نعم. لقد استنكر الولي الفقيه إعدام 

النمر، وتوعد السعودية بغضب إلهي قريب، 
ناسيا أن إيران، في ظل حكمه غير الرشيد، ال 
يجاريها في إعدام المعارضين أحد على وجه 

البسيطة.
إن الولي الفقيه ال يتحمل جريرة سفك 
دماء خصومه وأعدائه فقط، في البحرين 
واليمن وسوريا ولبنان والعراق، ولكنه 

أيضًا، وقبل ذلك، يتحمل جريرة قتل أتباعه 
ومريديه الذين يأمرهم بأن يرموا أنفسهم في 

التهلكة، ثم ال يأتيهم منه شيء ذو قيمة، بل 
كالم في كالم.

وتعالوا ندقق في حجم إنفاق النظام 

اإليراني على إشعال الحرائق في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن والسودان والبحرين 

وغيرها، وتدبير المؤامرات والدسائس 
واالحتراب، وتمويل وتسليح وتدريب المئات 

واآلالف من القتلة اإلرهابيين، شيعة وسنة.
وتعالوا نجري جردة حساب عاجلة 

لعدد القتلى والمشوهين والمغيبين 
والمفقودين والمهجرين من العراقيين 

والسوريين واللبنانيين واليمنيين والبحارنة 
واإليرانيين، ونحدد الجذور األولى لكل ما 

حل بالمنطقة من كوارث، من أول أيام عودة 
الخميني إلى إيران وإلى اليوم.

ولنعد إلى أسباب جميع الفواجع 
واألزمات واالضطرابات، في إيران والمنطقة، 

من أول مجيء الخميني من باريس في عام 
1979 وإلى اليوم، بدًءا بفرض العقوبات على 
الشعب اإليراني، وضرر المنطقة كلها منها، 

وتدهور أسعار النفط العربي واإليراني، 
واقتراب الدولة العراقية من حافة اإلفالس 
المطلق، وانهيار سوريا وخرابها، وضياع 

نصف أهلها بين قتيل ومشرد ومفقود، 
واحتراق اليمن أرضا وشعبا، وتعطيل 

السياسة والثقافة والتجارة والسياحة في 
لبنان، ومعاناة البحرين من معارضة إيرانية 

الهوى، وتشرذم الفلسطينيين.
ولنحِص حجم الخسارات التي لم 

ُتصب الحكومات العربيَة، فقط، بل أفقرت 
المواطنين اإليرانيين، قبل غيرهم وأكثر من 

سواهم، حين قتلت تجارتهم مع دول المنطقة، 
مستثمرين أو تجارا أو عماال وموظفين.

ترى كيف كانت ستكون المنطقة وإيران 
ذاتها لو أن النظام اإليراني أنفق على أبناء 

الطائفة الشيعية العربية الذين يزعم أنه 
هم المَخلـِّص المجاهد إلسعادهم جميَع  وليُّ

المليارات التي أنشأ بها وسلح ومول حزب 
الله في لبنان، وحوثيي اليمن، وميليشيات 

العراق، وحماس فلسطين، ومعارضة 
البحرين، وأمرهم بأن يقيموا بها، في 

أحيائهم ومدنهم وقراهم، مزارع ومصانع 
ومدارس ومستشفيات، أما كان سيجعلهم 
أعزة، وأكثر أمنا، وتحضرا، وصدارًة في 

أوطانهم؟ وأما كان ذلك أنفع لهم وألجيالهم 
القادمة، وإليران ذاتها؟ وأما كانوا اليوم أقل 

مآتَم وصناديَق مجللًة بالسواد بالعشرات، 
وأحيانا بالمئات، تحمل كل يوم خيرة 

الشباب الشيعة، يتساقطون في الحروب 
الشمشونية الخائبة التي أشعلها وما زال 

يشعلها الولي الفقيه؟
وفي الدول التي يزعزع أمنها واستقرارها 

ويستنزف ثرواتها قاسم سليماني وحرُسه 

الثوري وميليشياته المستأجرة أما كان 
السنة العرب أهدأ باال، وأقل قتلى ومشّوهين 

ومفقودين ومهّجرين، وأكثر مودة وتآلفا 
ونفعا إليران نفسها؟ هل من يفسر لنا هذا 

اللغز العصي؟

* كاتب عراقي

من الذي قتل النمر

{نظام والية الفقيه في إيران يعتمد نهجا خاصا من أجل فرض هيمنته على دول المنطقة 

من خالل توظيف الشيعة العرب واستخدامهم کوسيلة لزعزعة استقرار بلدانهم}.

محمد علي احلسيني
األمني العام للمجلس اإلسالمي العربي

{نريـــد الذهـــاب إلى مفاوضات ونحن جادون، لكن تحقيق ذلـــك يحتاج إلى توفير ظروف مالئمة 

للتفاوض، نريد مفاوضات حقيقية تؤدي إلى انتقال سياسي ال إلى مفاوضات فاشلة}.

رياض حجاب
املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات مع النظام السوري

ليس من مصلحة روسيا وضع 

كل بيضها في السلة اإليرانية. 

لدى موسكو حسابات مرتبطة 

بمصالح خاصة بها تفرض عليها 

االمتناع عن قطع شعرة معاوية 

مع الجانب العربي، خصوصا مع 

انكشاف إيران وأدواتها املذهبية

ألم يساهم واحد مغرور ومتعجرف 

ومتهور كقاسم سليماني في 

إعدام نمر النمر حني هب متوعدا 

{إذا أعدمت السعودية نمر النمر 

صباحا سنصلي عصرا في مكة}

خيراهللا خيراهللا
عبداهللا العلمي

إإإإإ

إبراهيم الزبيدي
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◄ حذرت شركة توزيع الكهرباء 
في قطاع غزة من انهيار تام لقطاع 
الطاقة، بعد تعطل خطوط الكهرباء 
المصرية اإلسرائيلية، والذي رفع 

العجز في إمدادات الطاقة في 
القطاع إلى نحو 65 بالمئة.

◄ دعت هيالري كلينتون المرشحة 
عن الحزب الديمقراطي النتخابات 

الرئاسية األميركية، إلى فرض 
ضريبة قدرها 4 بالمئة على 

األثرياء، كي ال يدفعوا ضرائب تقل 
عن التي يدفعها متوسطو الدخل.

◄ أعلن بنك إسرائيل المركزي، 
أمس، أن احتياطاته من النقد 

األجنبي ارتفعت في نهاية العام 
الماضي بنسبة 5 بالمئة مقارنة 

بمستويات نهاية عام 2014، لتصل 
إلى أكثر من 90.6 مليار دوالر.

◄ تضاعفت أرباح شركات الوساطة 
المالية الصينية في الماضي، 

ما يظهر نجاح تلك الشركات في 
التكّيف مع االضطرابات الحادة 

في أسواق األسهم التي بدأت منذ 
منتصف شهر يونيو الماضي.

◄ كشفت صحيفة ”فيدوموستي“ 
الروسية أن الحكومة تستعد إلجراء 

اقتطاعات جديدة في الميزانية 
تصل إلى 10 بالمئة في محاولة 

لمعالجة األزمة المالية الناجمة عن 
تراجع العوائد النفطية والعقوبات 

الغربية.

◄ توقع اتحاد مصنعي السيارات 
في الصين، أمس، بأن تصل 

مبيعات السيارات الصديقة للبيئة 
إلى 700 ألف سيارة في العام 

الحالي. ورجحت أن ترتفع مبيعات 
السيارات بشكل عام بنسبة 6 

بالمئة.

باختصار

مصر تخفض التحويالت 

الدوالرية إلى الصين

} القاهرة - اتخذت الحكومة المصرية قرارا، 
وصفه الخبراء بالمهم، لضرب االستيراد من 
الصيـــن بقيود علـــى التحويـــالت الدوالرية، 

وسط أزمة عملة تعيشها البالد
وقال مصـــدر مصرفي، الثالثـــاء، إنه تم 
خفض التحويالت الدوالرية عبر ”ويســـترن 
فـــي مصر إلى الصيـــن إلى 3 آالف  يونيون“ 
دوالر مـــن حوالي 7 آالف دوالر في الســـابق 

يوميا للحد من االستيراد العشوائي.
ونقلت رويتـــرز عن المصدر، لم تكشـــف 
يحول  عن هويتـــه، أن ”“ويســـترن يونيون“ 
األموال إلى الخـــارج في مصر من خالل بنك 
اإلسكندرية والعربي األفريقي الدولي“، وأنه 
”تم االتفاق بين البنكين والشركة على خفض 
الحـــد األقصى للتحويل اليومـــي من الدوالر 

إلى الصين“. 
ولـــم يعلـــق بنـــكا اإلســـكندرية والعربي 
األفريقي فـــي القاهرة على ذلـــك القرار، لكن 
عـــددا من العاملين في ويســـترن يونيون في 

مصر أكدوا صحة المعلومات.
ويـــرى الخبـــراء االقتصاديـــون أنـــه من 
مصلحـــة البنـــوك التحويل لالســـتفادة من 
العمولة، بعد أن اكتشفوا أن التحويالت تتم 
إلـــى الصين من أجل اســـتيراد ســـلع وليس 
مجرد تحويالت عادية، لذا كان قرار الخفض 

من منطلق وطني فقط وليس تجاريا.
وال يـــزال الحـــد األقصـــى للتحويل عبر 
”ويســـترن يونيون مصر“ لجميع دول العالم 
عنـــد نحـــو 7 آالف دوالر يوميـــا باســـتثناء 

الصين فقط.
وكان البنـــك المركـــزي المصـــري أصدر 
قرارات جديـــدة في ديســـمبر الماضي للحد 
من فوضى االســـتيراد العشـــوائي وتشجيع 

المنتج المصري أمام المنتجات األجنبية.
كمـــا فـــرض وزيـــر التجـــارة والصناعة 
المصـــري صالح قابيل، في وقت ســـابق من 
هذا الشهر، مزيدا من القيود على السلع التي 

يتم استيرادها من الخارج.
ويشـــكو المنتجون المحليـــون في مصر 
من عدم قدرتهم على منافســـة أســـعار السلع 
المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي 

والتالعب بفواتير االستيراد.

} القاهــرة – أصـــدر البنـــك املركـــزي املصري 
ضوابط جديدة لتشـــجيع البنـــوك على إقراض 
الشـــركات، في إطار مساعيه لتنشيط االقتصاد 
املثقل باملشـــاكل، رغم املخاطر التي قد تتعرض 

لها املصارف.
وقد تســـهم قرارات البنك املركـــزي في ظل 
احملافظ اجلديد طارق عامـــر في تنفيذ املبادرة 
الطموحة التـــي أطلقها الرئيس عبدالفتاح يوم 
الســـبت لضخ 25 مليـــار دوالر من خالل القطاع 
املصرفي لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
خالل  الســـنوات األربع املقبلة بفائدة متناقصة 

ال تتجاوز 5 باملئة.
ونشـــر املركزي الليلة املاضيـــة على موقعه 
اإللكترونـــي ضوابـــط جديـــدة للبنوك تشـــمل 
خفض احلد األقصى لألموال املســـموح للبنوك 
بإقراضها للعميـــل الواحد بجانب خفض احلد 
األقصى إلجمالي حجم األموال املســـتثمرة في 
مجمـــوع صناديـــق أســـواق النقـــد وصناديق 

الدخل الثابت التابعة للبنك.
وألزم املركزي املصارف بأال يتجاوز إجمالي 
أقســـاط القروض االستهالكية للعميل نسبة 35 
باملئة من إجمالي الدخل الشـــهري على أن تزيد 
هذه النســـبة عن 40 باملئة في حال منح قروض 

عقارية لإلسكان الشخصي.
وقـــال يحيـــى أبوالفتـــوح، عضـــو مجلس 
اإلدارة التنفيـــذي بالبنـــك األهلـــي املصري، إن 
الهدف األساســـي من ضوابط املركزي اجلديدة 
هـــو ”احلد من تركيز محافـــظ االئتمان بالبنوك 
علـــى متويل قطـــاع الشـــركات وكبـــار العمالء 
مـــن خالل إعادة توزيع الســـيولة ألكبر عدد من 

العمالء“.
وخفـــض املركزي احلـــد األقصـــى لألموال 
املسموح بها للبنوك بإقراضها للعميل الواحد 
ممن ”ال يتوافر بشأنهم عمالء مرتبطني“ إلى 15 
باملئة من املستوى األول لرأسمال البنك مقارنة 

مع 20 باملئة في السابق.
وقـــرر املركزي خفض احلد األقصى لألموال 

املســـموح للبنـــوك بإقراضهـــا إلـــى ”العميـــل 
واألطـــراف املرتبطة بـــه“ من 25 باملئـــة إلى 20 
باملئـــة من املســـتوى الثانـــي لرأســـمال البنك، 
مشيرا إلى أن األطراف املرتبطة يقصد بها ”تلك 

التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية“.
وبلـــغ إجمالـــي إقـــراض البنـــوك للقطـــاع 
اخلـــاص واحلكومة نحو 98 مليار دوالر بنهاية 
ســـبتمبر املاضي، وفقا لبيانـــات البنك املركزي 
فيما بلغت إجمالي الودائع مبا فيها احلكومية 

نحو 238 مليار دوالر.
وأضـــاف أبوالفتـــوح أن ضوابـــط املركزي 
تسعى إلى ”تشـــجيع إقراض قطاع املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في إطار اهتمام الدولة به 

مبا قد يساعد على انتعاش االقتصاد“.
وتهـــدف مبادرة السيســـي إلى متويل نحو 
350 ألف شـــركة ومنشـــأة صغيرة ومتوســـطة 

خللق نحو أربعة ماليني فرصة عمل جديدة.
وقال الســـيد القصير رئيـــس مجلس إدارة 
بنك التنميـــة الصناعية والعمـــال املصري، إن 
ضوابـــط القـــروض االســـتهالكية الصادرة عن 
البنك املركزي املصري ”تستهدف تخفيف عبء 
االلتزامات املالية الشـــهرية للعميل، مبا يسمح 
بتبقي نســـبة معقولة من دخله بعد االلتزامات 
التـــي تســـتحق عليه متكنه مـــن العيش بحياة 

كرمية“.
وأضاف أن ”قرارات املركزي تستهدف أيضا 
ترشيد الطلب على املنتجات املستوردة وتدعيم 
السياســـات التي تهدف إلى اســـتقرار األسعار 

وتشجيع الصناعات واملنتجات احمللية“.
وقال أحد املصرفيـــني إن القرارات األخيرة 
للبنك املركزي ”جيدة لالقتصاد ألنها ستشـــجع 
على إقراض الشـــركات الصغيرة واملتوســـطة 
وســـتبدأ بتحريك املياه الراكـــدة في االقتصاد 
وســـيتمخض عن ذلـــك توفير املزيـــد من فرص 
العمـــل بـــدال مـــن مجـــرد شـــراء أدوات الدين 

احلكومية“.

وتبدي مصر خـــالل اآلونة األخيرة اهتماما 
كبيرا باملشـــروعات متناهية الصغر والصغيرة 
واملتوســـطة وأصدرت قانونا في نوفمبر 2014 
لتنظيم التمويل مـــن مصادر غير مصرفية مثل 

الشركات واملنظمات غير احلكومية.
وحتـــى يونيـــو املاضي بلـــغ عـــدد البنوك 
احملليـــة والعامليـــة العاملة في مصـــر نحو 40 
بنكا تشـــغل نحو 107 ألـــف موظف وعامل وفقا 

لبيانات املركزي.

وتستثمر البنوك جزءا كبيرا من أموالها في 
ســـندات وأذون اخلزانة مع وصول العائد على 
السندات ألجل سبع سنوات ألكثر من 14 باملئة.
وطالـــب املركـــزي الليلـــة املاضيـــة البنوك 
بخفـــض احلد األقصى إلجمالـــي حجم األموال 
املســـتثمرة في مجموع صناديق أســـواق النقد 
وصناديـــق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5 
باملئة مـــن إجمالي ودائع البنك بالعملة احمللية 

من 5 باملئة في السابق.

اتخــــــذ البنك املركزي خطــــــوة محفوفة باملخاطر، حني أصدر تعليمــــــات وضوابط جديدة 
ــــــون إن اخلطوة قد تعرض املصارف ملخاطر كبيرة  لتشــــــجيع اإلقراض، لكن محللني يقول

إذا ما خففت القيود والضمانات لتقدمي القروض.

يتوقــــــع أن تشــــــهد تونس خالل 2016 وضعا اقتصاديا حرجــــــا، رأى خبراء اقتصاد أنه 
يعود أساسا إلى الوضع العاملي وخاصة ما تعيشه أوروبا منذ سنوات، إلى جانب تأثير 
اإلرهاب الذي قوض كل عملية اســــــتثمار جديدة، فضال عن الطلبات املجحفة للتشــــــغيل 

والزيادة في األجور وغيرها.

القاهرة تأمر المصارف بزيادة اإلقراض رغم األزمة المالية

[ محللون يحذرون من المخاطر التي يمكن أن تواجه المصارف  [ خطط لتمويل 350 ألفا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يحيى أبو الفتوح:

 الضوابط الجديدة تهدف 

إلعادة توزيع السيولة ألكبر 

عدد من العمالء

السيد القصير:

 تدعيم للسياسات التي 

تهدف الستقرار األسعار 

وتشجيع المنتجات المحلية

{تراجع معدل النمو املتوقع بـ5 باملئة في 2015 إلى 3 باملئة العام الحالي، مرده تقلص 

القيمة املضافة الزراعية بنسبة 1.8 باملئة من الناتج الزراعي بسبب قلة األمطار}.

محمد بوسعيد
وزير االقتصاد واملالية املغربي

{النمو االقتصادي في كندا يتأثر بشـــدة بســـبب انخفاض أســـعار النفط في األسواق العاملية. 

فالتحدي أكبر مما كنا نتوقع، لكن باإلمكان تفادي العجز في امليزانية الفيدرالية لهذا العام}.

بيل مورنو
وزير املالية الكندي

رياض بوعزة

}  بعد خمس ســـنوات من الثورة، يعيب خبراء 
اقتصاديون على احلكومة التونســـية افتقارها 
إلى برنامج اقتصادي واضح، ويرى البعض أن 
نسق اإلصالحات الكبرى التي شرعت احلكومة 

في تنفيذها ما يزال محتشما.
وباســـتثناء املصادقة على قانون الشـــراكة 
بني القطاع العام واخلـــاص، النقطة اإليجابية 
الوحيـــدة التـــي مـــن شـــأنها أن حتـــرك عجلة 
مـــن  العديـــد  تبقـــى  واالســـتثمار،  االقتصـــاد 

اإلجراءات املتخذة ضعيفة في نظرهم.
ويبدو أن ســـنة 2016 لـــن تختلف كثيرا عن 
2015 بســـبب الضغوط املتواصلة على السيولة 
النقديـــة، وتدهـــور املقدرة الشـــرائية بســـبب 
التضخم املالي الناجم عن االختالل بني العرض 
والطلـــب وعـــدم مواكبة األجـــور والزيادة فيها 

لنسق الزيادة في األسعار.
لكـــن البعض يتوقـــع انتعاشـــة طفيفة هذا 
العام، في ظل انهيار أسعار النفط، ومع إصرار 
حكومـــة احلبيـــب الصيد على إعطـــاء اجلانب 
األمنـــي االهتمـــام األكبـــر باعتبـــاره البوصلة 
لتحريك األزمة من ســـباتها وإعادة االســـتثمار 
والتقليص من العجز التجاري وحتسني القدرة 

الشرائية.
غـــرار  عـــادل  التونســـي  اخلبيـــر  وقـــال 
لـ“العـــرب“، إن ”املؤشـــرات التـــي ســـجلت في 
نوفمبر وديســـمبر 2015 تعطـــي مالمح للوضع 
املتوقع للعام اجلاري، حيـــث يتجه نحو املزيد 
من االستقرار، نظرا لتحقيق معدالت قياسية في 
اإلنتاج وتراجع نســـبة التضخم التي بلغت مع 
نهايـــة العام املاضي 4.1 باملئة والتي كانت قبل 

عام 5.7 باملئة“.
ويرى غـــرار أن التراجع الكبير في أســـعار 
النفـــط، والذي بلـــغ حـــدود 30 دوالرا للبرميل، 
ســـتكون لـــه انعكاســـات إيجابية في األشـــهر 
القادمـــة على ميزانيـــة الدولـــة والتقليص من 
نسب البطالة املرتفعة إذا مت استغالل الظروف 
على أحسن وجه وعدم تعرض البالد إلى اعتداء 

إرهابي.

وأظهرت نتائج املسح الوطني حول السكان 
والتشـــغيل للمعهد الوطني لإلحصـــاء ارتفاع 
نسبة البطالة بني مارس وسبتمبر 2015 لتصل 

إلى 15.3 باملئة أي ما يعادل 612 ألف شخص.
ومـــع ذلـــك، يعيـــب اخلبير التونســـي على 
احلكومـــة غيـــاب اإلرادة السياســـية ”الفعالة“ 
لتحســـني الوضـــع االقتصـــادي املنكمش جراء 
هـــروب رجال األعمال وخوفهم من االســـتثمار، 
رغـــم اجلهود التـــي تبذلها منـــذ توليها احلكم 

قبل عام، فضال عن تراخي نشاط التصدير وهو 
ما قد يؤثر ســـلبا على احتياطي البنك املركزي 

التونسي من العملة األجنبية.
وشـــكلت اختيـــارات الدولـــة لهذه الســـنة 
بخصوص املالية العمومية خيبة أمل بالنسبة 
إلى معظم التونسيني رغم احلديث عن مكافحة 
التجارة املوازية والتهريب والتهرب الضريبي 

واإلصالح اجلبائي.
ومن بني النقاط األكثر سلبية لقانون املالية 
لســـنة 2016 يشـــير اخلبراء إلى حجـــم األجور 
الذي حدد بـ16 مليار دينار ما ميثل 70 باملئة من 
النفقات العمومية فـــي ميزانية تقدر بـ29 مليار 

دينار (15 مليار دوالر).
وأصبحـــت سياســـة املديونية ذات نســـب 
الفائـــدة املرتفعـــة التي انتهجتهـــا احلكومات 

أساســـا  واملوجهـــة  الثـــورة  بعـــد  املتعاقبـــة 
لالستهالك، أول مشكل اقتصادي في تونس.

وأقرت مصالـــح احلوكمة التابعة لرئاســـة 
احلكومة في دراســـة حديثة بانتشـــار الفســـاد 
وتأثيـــره على النمو بنحـــو 2 باملئة، فيما يؤثر 
غيـــاب احلوكمة بنســـبة مماثلة، وهـــو ما أقره 
الفرع اإلقليمي ملنطقة شـــمال أفريقيا والشـــرق 

األوسط للمركز البريطاني حملاربة الفساد.

تعافي االقتصاد التونسي يصطدم برهانات صعبة في 2016

المسكنات ال تعيد السياحة

ضخ دماء جديدة

عادل غرار:

تراخي نشاط التصدير قد 

يؤثر سلبا على احتياطي 

تونس من العملة األجنبية



} أبوظبــي – أكدت اإلمارات أمس معارضتها 
للنداءات املتزايدة بعقد اجتماع طارئ ملنظمة 
أوبـــك، بعدما قـــال وزير البتـــرول النيجيري 
إميانويـــل إيبي كاتشـــيكو أمـــس، إن دولتني 
من أعضاء املنظمـــة طلبتا عقد االجتماع على 
هامش مؤمتر للطاقة في العاصمة اإلماراتية.

وتصاعـــد التململ بـــني أعضـــاء املنظمة 
أمس بعد أن انحدر سعر مزيج برنت القياسي 
أمس صوب 30 دوالرا للبرميل، ليســـجل أدنى 
مســـتوياته في نحو 12 عاما قبـــل أن يتعافى 
قليـــال، لكنه ال يـــزال يقل بنحـــو 75 باملئة عن 

مستويات يونيو 2014.
ويصـــر كبـــار منتجي أوبك علـــى أنهم لن 
يقيدوا اإلنتاج إال في إطار تنســـيق واسع من 
كبار املنتجـــني من خارج املنظمـــة، وأن أوبك 
ينبغـــي أال تتحمل وحدها مســـؤولية خفض 

اإلنتاج.
وقـــال وزير البترول النيجيري إن مثل تلك 
األوضاع في الســـوق تدعم عقد اجتماع طارئ 
لبحث ما إذا كان على أوبك أن تغير سياستها.

لكن وزير الطاقة اإلماراتي سهيل بن محمد 
املزروعي قـــال في املؤمتر إن االســـتراتيجية 
احلالية ألوبك ناجعة ولكنها حتتاج وقتا لكي 
تؤتي ثمارها وقد يستغرق األمر بني عام وعام 

ونصف العام.
وقـــال املزروعـــي: إن أوبـــك ال تســـتطيع 
االســـتراتيجية ملجرد  هـــذه  مبفردهـــا تغيير 

حدوث هبوط في السوق.
وأضـــاف أن النصف األول مـــن عام 2016 
ســـيكون ”صعبـــا“ على ســـوق النفـــط لكنها 
ســـتبدأ االنتعاش تدريجيا في وقت الحق من 
العـــام بدعم من الهبوط املتوقع في اإلنتاج من 

خارج أوبك.

ولـــم يحدد الوزيـــر النيجيـــري الدولتني 
اللتـــني طلبتا عقد اجتماع لكنـــه قال إن مثل 
هذا االجتماع قد يعقـــد في فبراير أو مارس، 
في حـــني أن موعد االجتمـــاع الدوري نصف 

السنوي في يونيو املقبل.
لكـــن مندوبني غيـــر خليجيني فـــي أوبك 
شـــككا فـــي عقـــد أي اجتمـــاع طـــارئ، وقال 
أحدهما لرويترز، وهو من دولة أفريقية عضو 

في املنظمة ”لن يعقد أي اجتماع“.
وتتمثـــل اســـتراتيجية أوبك فـــي اإلبقاء 
على مســـتويات اإلنتـــاج دون تغيير بدال من 
خفض اإلمدادات، بهـــدف الدفاع عن احلصة 
السوقية للمنظمة على حساب املنتجني ذوي 
التكلفـــة العالية مثل منتجي النفط الصخري 

في الواليات املتحدة.
ومن املرجـــح أن تتضخم تخمة املعروض 
فـــي 2016 بعودة إمدادات النفط اإليرانية إلى 
السوق فور رفع العقوبات الغربية املفروضة 

على طهران.
ودفعت تلك اآلفاق محللي شـــؤون النفط 
إلى خفض توقعاتهم في األيام املاضية. وقال 
بنك ســـتاندرد تشارترد إن أســـعار اخلام قد 

تتراجع إلى عشرة دوالرات للبرميل.
وســـيتوقف احتمال عقـــد اجتماع طارئ 
ألوبـــك على موقف الســـعودية ذات الثقل في 
املنظمـــة وهي في طليعـــة الرافضني خلفض 

اإلنتاج.
وقال كاتشـــيكو ”لم تعلن الســـعودية قط 
أنهـــا ال تريد محادثـــات. ففـــي الواقع أيدت 
بشـــدة أثنـــاء اجتماعنـــا في ديســـمبر، عقد 
اجتماع قبل يونيو إذا كان هناك إجماع على 

الدعوة إليه“.

ويرى محللون أن من املســـتحيل إقناع 
جميع أعضاء أوبك على خفض اإلنتاج في 
وقـــت يندفع فيه العراق إلـــى زيادة اإلنتاج 
بـــأي ثمن ملعاجلة أزمته املالية اخلانقة، في 
وقت تســـتعد فيه إيران لزيادة إنتاجها بعد 

سنوات من قيود العقوبات.
ويرفـــض كبـــار املنتجـــني أي خفـــض 
فـــي اإلنتاج، ألنه لن يـــؤدي إلى إحداث أي 
تغيير يذكر، وســـتقفز دول أخرى لتعويض 
اخلفض واالســـتحواذ علـــى حصصهم في 

األسواق.
وتضرر جميع منتجي النفط من تراجع 
األسعار، لكن بعضها سقط في أزمات خانقة 

مثـــل اجلزائر والعـــراق وإيـــران وفنزويال 
وروسيا.

وتقلصـــت عوائد دول اخلليـــج النفطية 
بنحـــو 300 مليار دوالر. وبدأت الســـعودية 
إجراءات تقشـــف بينها رفع أســـعار الوقود 
وامليـــاه والكهرباء، بعد تســـجيل ميزانيتها 
لعام 2015 عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دوالر.

ويعـــد اقتصاد اإلمـــارات األكثـــر تنوعا 
لناحيـــة مصـــادر الدخـــل بـــني دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي. ويســـاهم النفط في 30 
باملئة من اقتصاد اإلمـــارات، بينما تتخطى 
هـــذه النســـبة 80 باملئـــة فـــي دول خليجية 

أخرى.

وكان وزيـــر االقتصاد اإلماراتي ســـلطان 
املنصـــوري أعلن في أكتوبـــر أن االحتياطات 
املاليـــة الضخمة التي جمعتهـــا بالده طوال 
الســـنوات املاضيـــة والتي اســـتثمرتها في 
صناديـــق ماليـــة في اخلـــارج ســـمحت لها 

بتعويض تراجع عائداتها النفطية.
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◄ تستضيف أبوظبي اليوم 
اجتماع وكالء وزارات املالية 

العرب لبحث تنسيق السياسات 
املالية والتحديات االقتصادية 

اإلقليمية والدولية، وذلك مبشاركة 
البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي.

◄ أعلنت وزارة البترول املصرية 
عزمها على تسريع مشروعات 
الغاز الطبيعي من 5 حقول في 

البحر املتوسط جلذب استثمارات 
بقيمة 35 مليار دوالر إلنتاج نحو 

6 مليارات قدم مكعبة يوميا.

◄ تعقد في أبوظبي في 7 مارس 
املقبل القمة العاملية لصناعة 
الطيران، التي يقول اخلبراء 

إنها ستركز على تقنيات الطيران 
دون طيار، التي أصبحت متثل 

مستقبل قطاع الطيران على 
مستوى العالم.

◄ تعتزم مجموعة داهر الفرنسية 
لصناعة الطيران إنشاء مصنع 

ثالث لها في مدينة طنجة 
املغربية، التي حتتضن مصنعني 

للمجموعة. وقالت إن املصنع 
اجلديد سيكون جاهزا في بداية 

عام 2017.

◄ أعلنت شركة بريتش بتروليم 
البريطانية (بي.بي) أنها تخطط 

لالستغناء عن 4 آالف وظيفة على 
األقل في قطاع إنتاج النفط خالل 

العام احلالي من أجل خفض 
التكلفة وسط انهيار أسعار اخلام.

◄ سمحت السلطات اإلسرائيلية 

أمس بتصدير كميات من محصول 
التوت األرضي من قطاع غزة إلى 
الضفة الغربية بعد حظر استمر 

لنحو 9 أعوام، وقد مت أمس 
تصدير كميات تصل إلى 5 أطنان.

باختصار

اســــــتبعد مراقبون أن تعقد منظمة أوبك اجتماعا طارئا بعد انحدار سعر خام برنت أمس 
إلى حاجز 30 دوالرا للبرميل، قبل أن يستعيد جانبا من خسائره. وقالوا إن الدعوات غير 
واقعية وإن أوبك ال متلك سوى االنتظار إلى حني تراجع إنتاج احلقول مرتفعة التكلفة في 

النصف الثاني من العام احلالي.

انهيار أسعار النفط يزيد التململ بين منتجي أوبك
[ تصاعد األصوات المطالبة بعقد اجتماع طارئ للمنظمة  [ سهيل المزروعي: أوبك ال تستطيع بمفردها تغيير أوضاع السوق

بانتظار يأس منتجي النفط الصخري

} املدير التنفيذي ملجموعة آيرباص فابريس بريغير مع مدير التشـــغيل أمس، خالل إعالن نتائج املجموعة في العام املاضي، والتي أكدت اســـتمرار 
تفوقها على مجموعة بوينغ األميركية.

} لندن – كشـــفت مصادر في قطاع الشـــحن 
أن العراق يخطـــط لتصدير نحو 3.63 مليون 
برميل من النفط يوميا من مرافئه النفطية في 
اجلنوب في شهر فبراير استنادا إلى برنامج 

حتميل مبدئي.
وبذلك ترتفع الصادرات بنحو 8 باملئة عن 
الشهر احلالي، لتتجاوز املستويات القياسية 
التي ســـجلها في شـــهر نوفمبر املاضي عند 

3.365 مليون برميل يوميا.
وتنوي شـــركة تســـويق النفـــط العراقية 
(ســـومو) تخصيـــص املزيد من اخلـــام الذي 
ميكنهـــا توريـــده، حيث ال متتلك مســـاحات 
تخزين كافية لالحتفـــاظ بالنفط الفائض إذا 

زاد اإلنتاج عن حجم الصادرات.
ولم يتسن التواصل مع سومو على الفور 
للحصول على تعليق.                                        

ومن املتوقع أن يقود خام البصرة الثقيل 
زيـــادة الصـــادرات في فبراير حيـــث قد يبلغ 
حجم إنتاج اخلام األثقل نحو 959 ألف برميل 
يوميا بحســـب املصادر، ارتفاعا من 750 ألف 

برميل يوميا في شهر يناير اجلاري.
وقالـــت املصادر إنه مـــن احملتمل تصدير 
نحـــو 2.67 مليـــون برميـــل يوميا مـــن خام 
البصرة اخلفيف فـــي فبراير دون تغير يذكر 

عن مستويات الشهر احلالي.

صادرات النفط العراقية

تقفز لمستويات قياسية

إيمانويل إيبي كاتشيكو:

أوضاع السوق تدعم عقد 

اجتماع طارئ لبحث إمكانية 

تغيير سياسة أوبك

سهيل المزروعي:

أسعار النفط ستبدأ 

االنتعاش تدريجيا في وقت 

الحق من العام الحالي

بنك ستاندرد تشارترد:

أسعار النفط الخام يمكن 

أن تتراجع إلى 10 دوالرات 

للبرميل

رجح تقرير دولي لتحليل آفاق  } الريــاض – 
صناعـــة الطاقـــة، أن تضـــخ الســـعودية 109 
مليارات دوالر في مشـــاريع الطاقة املتجددة، 
إلنتاج 54 غيغـــاواط بحلول العـــام 2040 في 
إطار ســـعيها لتنويع مصـــادر الطاقة وتلبية 

االرتفاع احلاد في الطلب.
وتوقـــع التقريـــر، الصادر عن مؤسســـة 
فروست أند ســـوليفان، بالتزامن مع اقتراب 
انعقـــاد القمـــة العاملية لطاقة املســـتقبل في 
أبوظبـــي خـــالل األســـبوع املقبـــل، أن ينمو 
الطلب على الطاقة في الســـعودية بنسبة 45 
باملئة خالل 25 عاما ليصل إلى 100 غيغاواط، 
وهـــو ما يعادل حجـــم الطلب فـــي بقية دول 

اخلليج العربية مجتمعة.
وأكد أن املشـــاريع الســـعودية في الفترة 
املمتدة حتى عام 2020 ســـتمثل نحو 70 باملئة 
من القيمة اإلجمالية ملشاريع الطاقة املتجددة 

في بقية دول مجلس التعاون اخلليجي.
أروزامينـــا  دييغـــو  دي  روبرتـــو  وقـــال 
الرئيس التنفيذي لشـــركة عبداللطيف جميل 
للطاقـــة واخلدمـــات البيئيـــة، أحـــد الرعاة 
الرئيســـيني للقمة العاملية لطاقة املســـتقبل: 
إن الســـعودية تتمتع باإلمكانـــات األكبر في 
منطقة الشـــرق األوسط في ما يتعلق بالطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أن الســـعودية ميكن أن تستفيد 
من الطاقة املتجـــددة في تلبية الطلب احمللي 
املتزايـــد وتنويـــع االقتصـــاد وتوفير فرص 
العمل للمواطنـــني، إضافة إلى حتويل الدعم 

احلكومي للطاقة إلى أغراض أخرى.
وتخطـــط الريـــاض إلنتـــاج 41 غيغاواط 
من الطاقة الشمســـية بحلـــول عام 2040 وفقا 
لتقريـــر آخر صـــادر عن مؤسســـة ”آرثر دي 
ليتل“ التي ترى أن دعم منو الطاقة الشمسية 

يحتـــاج لتوفيـــر التمويـــل وإبرام شـــراكات 
اســـتراتيجية إضافة إلى إجـــراء إصالحات 

استباقية لسياسات الطاقة.
وأكـــد أروزامينا حصول اختراقات علمية 
كبيرة في قطاع الطاقة املتجددة، لكنه قال: إن 
احلكومات حتتاج إلى تنفيذ خطط شـــمولية 
تعـــزز االبتـــكار والقـــدرة التصنيعية لتقدمي 
حلـــول عمليـــة ممكنـــة وتنافســـية ومعقولة 
التكلفة لتحقيق النجاح واالزدهار في القطاع.

عبداللطيـــف  شـــركة  خدمـــات  وتغطـــي 
جميـــل للطاقـــة واخلدمات البيئيـــة مجاالت 
تطوير البنية التحتية للطاقة وتوليد الطاقة 

املستدامة واملوارد البديلة وكفاءة الطاقة.
وتعتبر الشـــركة مطورا دوليـــا بارزا في 
مجـــال محطـــات الطاقـــة الشمســـية، ومتلك 
مشـــاريع قيـــد التنفيذ فـــي أســـواق الطاقة 
الشمسية الناشئة في منطقة الشرق األوسط 

وأستراليا وأفريقيا وأميركا الالتينية بقدرة 
إجمالية تبلغ 4.3 غيغاواط.

ومـــن املقرر أن تقام القمـــة العاملية لطاقة 
املســـتقبل ضمـــن فعاليات أســـبوع أبوظبي 
لالســـتدامة خـــالل الفترة بـــني 18 و21 يناير 
اجلاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 
إلـــى جانـــب فعاليـــات مصاحبة هـــي القمة 
العامليـــة للميـــاه ومعرض تدويـــر النفايات، 
إضافة إلى معرض الطاقة الشمســـية والنقل 

املستدام.

السعودية ستضخ 109 مليارات دوالر في مشاريع الطاقة المتجددة

اقتصاد
{ســـيجرى افتتاح القناة الجانبية في ميناء شـــرق بورسعيد خالل الشهر املقبل، بدال 

من موعد االفتتاح السابق الذي كان مقررا في يونيو املقبل}.

مهاب مميش
رئيس هيئة قناة السويس في مصر

{التمويل اإلســـالمي أصبح جزءا ال يتجزأ من النظام املالي العاملي بعد أن ســـجل نموا 

كبيرا ليصل حجمه إلى نحو تريليوني دوالر بنهاية عام 2014}.

عبدالرحمن بن عبدالله احلميدي
الرئيس التنفيذي لصندوق النقد العربي

روبرتو أروزامينا: 

الطاقة المتجددة ستساعد 

السعودية في تنويع االقتصاد 

وتوفير فرص العمل



} طهــران - فـــي فتـــرة الثمانينـــات، كان 
النموذج الرئيســـي للترفيه المنزلي في إيران 
يتكون مـــن اثنين مـــن القنـــوات التلفزيونية 
ومحطتين إذاعيتين. بالنسبة إلى أولئك الذين 
تعبوا من مشاهدة أو سماع األخبار كان هناك 
مصدر واحد فقط من وسائل الترفيه هو األفالم 
القديمة من زمن الشـــاه محمـــد رضا بهلوي. 
ورغم خطر تعرضهم لالعتقـــال والحاجة إلى 
دفـــع غرامة أو الذهاب إلى الســـجن، اســـتمر 
الناس في مشـــاهدة أشرطة الفيديو عن طريق 

تأجير أجهزة الفيديو المحظورة.
وقال الخبيـــر اإلعالمي الدكتـــور فريدون 
أحمد فاند لموقع المونيتور إن ”أحد األسباب 
التـــي زادت من شـــعبية أجهـــزة الفيديو بين 
الناس، والتي دفعـــت الدولة إلى التراجع عن 
موقفها، هو الحاجة إلـــى التنوع والرغبة في 
سماع عدة أصوات والرغبة في وجود تعددية 
ثقافيـــة، وهو ما لم يكن موجودا على اإلطالق 

في إيران خاصة خالل سنوات الحرب“.
أجهـــزة الفيديـــو المنزليـــة ما تـــزال إلى 
اليـــوم أحد المالجئ التي يفـــر إليها المواطن 
اإليرانـــي مـــن احتـــكار اإلذاعـــة والتلفزيون 
الرســـميين للمشـــهد اإلعالمي في الجمهورية 
االسالمية. في هذا السياق، يعتقد كثيرون أن 
المسلســـل التلفزيوني ”شـــهرزاد“، من إنتاج 
القطاع الخاص، الذي يتم توزيعه في محالت 
السوبر ماركت، قد غير حدود الرقابة الرسمية 
في إيـــران. هذا المسلســـل هو إنتـــاج محلي 
وقانوني حيث حصل على ترخيص من وزارة 
الثقافة واإلرشـــاد اإلسالمي، التي تعمل تحت 

إشراف الرئيس حسن روحاني.
وكانت بعض التقارير من مصادر إعالمية 
ناطقة باللغة الفارسية قد أفادت أن ”شهرزاد“ 
يشير إلى تطورات سياسية هامة في السنوات 

األخيـــرة. ويســـود اعتقاد بأن المسلســـل تم 
إنتاجه على حين غرة من الرقابة اإليرانية، أو 
ربمـــا لم تدرك عين الرقابة مدى أهميته، حيث 
يتطرق إلى قصة حب بين طالبين في الجامعة 
وتدور القصة في ســـياق تاريخـــي في أوائل 
الخمســـينات، في ظل واحـــد من أهم األحداث 
في الشـــرق األوســـط في ذلك الوقت هو تأميم 

صناعة النفط اإليرانية.
وقال محمد رضا أديناه، المخرج والمدير 
السابق للمعهد اإليراني لإلعالم المرئي، حول 
النجاح الذي باتت تحققه األعمال التي ينتجها 
القطاع الخاص قائال ”كانت الكوميديا وبعض 
المحرمات من المظاهر االجتماعية مثل اإليدز 
والعالقات خارج إطـــار الزواج من المواضيع 
المثيرة للجدل، التي لم يتم التطرق إليها على 
شاشـــة التلفزيون اإليراني الرسمي، وبالتالي 
تمكنـــت هذه الوســـائط الخاصة مـــن تحقيق 
النجـــاح من خالل محـــالت الســـوبر ماركت، 
وتحولت أســـطوانات المسلســـل إلى جزء من 

سلة التسوق لكل العائلة". 
وتوســـع أحمد فاند، الخبير اإلعالمي، في 
ذكر األســـباب التـــي تجعل من  المسلســـالت 
التلفزيونية التي ترعاها الدولة تشكو نقصا، 
قائال ”تعكف الهيئة باســـتمرار على استخدام 
نفس الكليشـــيهات الشائعة في برامجها، كما 
أنهـــا تصر على تكرار عرضها على الجماهير، 
رغم الجهود التي يبذلها المنتجون الملتزمون 
في مؤسســـة اإلذاعـــة والتلفزيـــون، وإطارها 
اإلداري المنغلق، الذي يملي مواضيع محددة 
علـــى الفنانيـــن، وهـــو ما تســـبب فـــي خنق 
إبداعاتهـــم على مـــر الســـنين“، وأضاف ”إذا 
كانت هناك تلفزيونيـــات خاصة في إيران، أو 
تمت إزالـــة القيود والرقابـــة المفروضة على 
اإلنتاج الفني مثل السينما، فإننا سوف نشهد 

نوعية عمل أفضل في مناخ أكثر تنافسية“.
فـــي المقابل انخرطـــت مصـــادر إعالمية 
محافظة في انتقاد لين لمسلســـل ”شهرزاد“، 
والتـــي ظلت إلى اآلن انتقـــادات تقنية وفنية، 
غير أن هناك شائعات تفيد بأنه من المرجح أن 
يسبب المحافظون مشاكل لهؤالء الذين كانوا 
وراء إنتاج المسلسل. وتزداد االنتقادات كلما 
تردد أن غاية هؤالء الذين يستثمرون في هذه 

السلســـلة التلفزيونية ليســـت فنيـــة، بل هي 
غســـل األموال.  هناك بعد هام آخر لمسلســـل 
”شـــهرزاد“، حيـــث يؤكـــد المخـــرج أديناه أن 
”سياســـات وزارة الثقافة تختلف عن تلك التي 
ينتهجها تلفزيون جمهورية إيران اإلسالمية، 
وكيـــف يعمـــل جهـــاز اســـتعراضها بطريقة 
مختلفة، والمرونة التـــي أبدتها الحكومة في 

بعض المناطق من أجل كسب التأييد“. 
وفي هذا الســـياق يقـــول الصحفي باناه 
فرهاد بهمن: إن من بين أسباب نجاح ”شهرزاد“ 
هو أن هيئـــة الرقابة لهذه الوســـائط تختلف 

مقارنة بتلفزيون جمهورية إيران اإلســـالمية، 
إلى جانب تراجع مســـتوى الحساســـية تجاه 
الفديوهات الترفيهية المنزلية مقارنة باإلذاعة 

والتلفزيون والسينما.
في الواقع، يبدو أن معظم الخبراء يركزون 
على حاجة المجتمع اإليراني الشاب اليوم إلى 
العديد من األصوات في الثقافة والفنون وإلى 
انعتاق الفن من ســـطوة الرقابـــة والتضييق، 
وقـــد يكون هذا الســـبب الرئيـــس وراء نجاح 
مسلســـل ”شـــهرزاد“ في حين أن المسلسالت 

التي ترعاها الدولة ال تحظى بنفس القبول.

} لندن – تزايدت أعداد الالجئات الســـوريات 
في مختلف الدول المجاورة لســـوريا وأعداد 
هائلة منهن يتواجدن علـــى األراضي التركية 
ومنذ ســـنوات تصدر بين الحيـــن واآلخر عن 
منظمـــات وجمعيـــات حقوقيـــة وإغاثية وعن 
أحـــزاب المعارضـــة التركية تقاريـــر وأخبار 
حول تدهور الوضع اإلنســـاني لهذه الفئة من 

الالجئين السوريين في تركيا. 
وأصبحت المرأة أو الفتاة السورية غنيمة 
ســـهلة لالســـتغالل بجميع أشـــكاله والنتهاك 
حقوقها وعرضها بل بلغ األمر درجة اعتبارها 
بضاعة للتســـويق والتجـــارة والربح من قبل 
أشـــخاص ُيعّرفون أنفســـهم على أنهم ”وكالء 
لكنهم في الواقع يقبضون مبالغ طائلة  زواج“ 
وهامـــة عبـــر بيع الالجئـــات الســـوريات في 
صفقـــات بعيدة كل البعد عن مبادئ الزواج ما 

يجعلهم سماسرة الالجئات في بالدهم.
هؤالء الوكالء يســـتغلون من جهة أوضاع 
الالجئـــات في غياب الحماية لهـــن تزامنا مع 
أوضاع اللجوء المتســـمة بالظـــروف المادية 
والمعنوية الصعبة ومن جهة ثانية يستغلون 
كـــون بالدهـــم اليوم مركـــزا مهما يســـتقطب 
الســـياح العـــرب والمهاجريـــن، لذلـــك فإنهم 
يتلقون طلبـــات محلية من رجـــال أتراك ومن 
الرجال الزائريـــن لتركيا الباحثين عن المتعة 
الجنسية أساسا وعن تجربة جديدة يغلفونها 
بغطاء الزواج الشـــكلي ليظفروا بفتاة سورية 
جميلة عمـــال بمقولة ”من لم يتزوج بشـــامية 
مات أعـــزب“ وهي ذات المقولة التي يقنع بها 
هؤالء السماسرة الرجال إلمضاء صفقة زواج 
جديـــدة بطريقة أشـــبه بالبيـــع يحصلون من 

خاللها على مبلغ مادي هام.
وبـــات معلوما للجميـــع أن تركيـــا اليوم 
أصبحت بؤرة الســـتغالل األوضاع الســـورية 
المتوترة حيث انتشـــرت عصابـــات التهريب 
والتجارة في البشـــر ســـواء من خالل تهريب 
الالجئين الســـوريين واستغاللهم أو بتزويج 

والمطلقات والقاصرات  واألرامـــل  العزباوات 
بمبالـــغ مدفوعة، وهم يســـتعملون في ذلك كل 
الســـبل المتاحة فـــي غياب الـــردع القانوني 
لهذه األنشطة غير القانونية وغير اإلنسانية، 
إذ يســـتعمل بعضهـــم لهذا الغرض وســـائل 

التواصل االجتماعي.
وعبـــر صفحات الفيســـبوك يتخفى وكالء 
الـــزواج األتراك وراء أســـماء مســـتعارة مثل 
وغيره ويستهدفون التواصل  اسم ”الفراشة“ 
مـــع الالجئـــات الســـوريات لتزويجهـــم مـــن 
الراغبيـــن فـــي ذلـــك مـــن جميع الجنســـيات 
العربيـــة ومـــن األتراك، وهناك مـــن الالجئات 
السوريات العزباوات في الجنوب التركي من 
يريـــن أن هذه الصفحات وهذه الشـــخصيات 
”الفيســـبوكية“ معهـــودة ومقبولـــة بـــل إنها 
تلعب دور المنقذ بالنسبة إليهن بينما تلعنها 
أخريات. المهاجرات السوريات يقبلن بالزواج 
في صفقات يديرها هؤالء الوسطاء ألن ال بديل 
لهن وهـــن يدركن أنهن ذاهبـــات ليس للزواج 
كمفهوم اجتماعي وتكوين أســـرة بل كأدوات 

جنس فقط.
على  ويبحث وكالء الزواج مثل ”الفراشة“ 
الفتيات السوريات غير المتزوجات أو األرامل 
والمطلقـــات ليقدموا لهن عروض زواج مغرية 
يصعـــب عليهن رفضهـــا. أمـــل ذات الثالثين 
ربيعا إحدى الفتيات الســـوريات من الالذقية 
تلقت وعدا بالحصول على عشـــرة آالف دوالر 
مقابل الزواج، وقد قالت في مقابلة مع صحيفة 
التايمز البريطانية إنه يبدو من السهل إقناعها 
بهذا العرض ألنها مطلقة، لكنها رفضت. وهي 
تدرك أن كثيرات غيرها يقبلن العرض بســـبب 
أوضاعهن الســـيئة كالجئـــات. وتقول ”نحن 
نعلم أنه عندما يطلب الرجال منا الزواج بهذه 
الطريقة فهم ال يريدون غير المتعة الجنســـية 
وهم يســـتغلون في ذلك الوضع الســـيء الذي 

نمر به“.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن التكافـــؤ بيـــن 
الجنسين في سوريا يشهد اختالال منذ خمس 
ســـنوات فأغلب ضحايا الحـــرب والمهاجرين 
إلـــى الدول األوروبية هم مـــن الرجال وهو ما 
جعل أغلب المجموعات الموجودة في الداخل 
الســـوري مـــن النســـاء، وكذلك بالنســـبة إلى 
المناطـــق والـــدول المحيطة بســـوريا خاصة 
تركيـــا حيث يطغـــى العنصر النســـائي على 
أعداد الالجئين هناك. وهو ما جعلهن فريسة 

سهلة للزواج القســـري واالستغالل الجنسي 
وجميع أشكال االنتهاكات.

وتقول فاليري هيدســـون الخبيرة في نوع 
الجنس واألمن ”هناك انتهـــاكات كثيرة ويتم 
التعامل مع النســـاء على أنهـــن غنائم عندما 
يفتقدن الرجل الـــذي يؤمن حمايتهن. ونتائج 
ذلـــك أن تتعرض الفتيات إلـــى ضغوط كثيرة 
لتزويجهـــن بســـرعة، وهـــو ما جعـــل فتيات 
في ســـن صغيرة ُيزوجـــن وغالبيتهن يكن في 
وضعيـــة تعدد زوجـــات ودون موافقة صادقة 
منهن. هـــذا ما يطلق عليه االتجار في الجنس 
لبـــث الراحة  الـــذي ُتلّمع صورتـــه بـ’الزواج‘ 

النفسية وتهدئة الحساسيات الدينية“.
ريم هي الجئة ســـورية فـــي تركيا تبلغ من 
العمر 21 سنة رفضت عرض الزواج الذي قدمه 
لها وكيل الـــزواج لتصبح زوجة ثانية لطبيب 
عربي، لكنها تصرح بأن ”الكثير من الشـــابات 
الســـوريات يكافحن للعثور على زوج يكفلهن 
ألنهن يشعرن بأنهن أصبحن عبئا يثقل كاهل 
الوالديـــن ويفتقـــدن األمل في إيجاد وســـائل 
تؤمن لهن كفالة أنفسهن، لذلك فهن مضطرات 
للنظـــر والتفكيـــر في مثـــل هـــذه المقترحات 

للزواج“. وتضيف ”كنـــت غاضبة جدا، وعلى 
اســـتعداد لقتل مقدم هذا العـــرض… لكن كان 
لدي دعـــم من والدتـــي، التي أجابـــت الوكيل 
بأنني ال أفكر في الزواج وال في الخطبة حاليا. 
العديد من النساء األخريات ال يتوفر لهن مثل 

هذا الدعم“.
الجنســـي  االســـتغالل  مظاهـــر  وكانـــت 
لالجئات الســـوريات فـــي تركيا قد ظهرت منذ 
بداية األزمة السورية حيث أثارتها العديد من 
وسائل اإلعالم العربية والدولية والتركية لكن 
دون جدوى تذكر، حيث لم ُتقدم الســـلطات في 
تركيا على اتخاذ إجـــراءات رادعة تضع الحد 

لهذه الممارسات الالإنسانية. 
وكان عضـــو من اتحـــاد النقابات التركية، 
فييســـيل تونجيـــل، قد حذر منذ شـــهر مارس 
الماضي مـــن أنه يجري اســـتغالل الالجئات 
صغيـــرات الســـن جنســـيا بوعـــود الـــزواج 
الكاذبة. وطالب باتخاذ إجراءات رادعة بشكل 
عاجـــل في هذا الصدد. وأكد أن مدينتي أضنة 
وهطاي التركيتين تحولتـــا إلى مركز لتجارة 
الســـوريات الالجئات وبيعهن بغرض الزواج 

مقابل المال، واستغاللهن جنسيا.

والســـؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا 
لم تتخذ الحكومة التركية، وعلى رأسها حزب 
إســـالمي ورئيســـها من هذا الحزب، إجراءات 
قانونيـــة تـــردع سماســـرة الجنس والبشـــر 
عـــن المتاجـــرة فـــي الالجئـــات الســـوريات؟ 
كيـــف تتحدث عـــن مبـــادئ الدين اإلســـالمي 
وهـــي تغض الطـــرف عن هـــذه الممارســـات 
الالدينية والالأخالقيـــة؟ وما فائدتها من عدم 
تحملها مســـؤوليتها في حفظ حقوق األطفال 

والالجئات والفتيات السوريات؟
وكانت تقارير حديثة صادرة عن مؤسسات 
المجتمع المدني التركي قد كشـــفت المآســـي 
التي تعيشـــها الالجئات السوريات في تركيا 
من الالتي يســـقطن فريسة في أيدي عصابات 
البغاء قهـــرا وإجبارا، وقال التقرير لألســـف 
الشـــديد إن الســـورّيات الالئـــي يتألمن جراء 
جروح يصعب تضميدهـــا ليس لديهّن عنوان 
يمكـــن مـــن خالله تقديم شـــكوى ضـــد هؤالء 
االنتهازيين من العصابات. والالفت أنه لم ترد 
حتى اليوم تصريحات رسمية بنفي مضامين 
هذه التقارير رغم أنها تضع الجهات الرسمية 

تحت طائلة اتهامات خطيرة.

تركيا سوق مفتوحة {الستيراد وتصدير} الالجئات السوريات

تعطش اإليرانيني لحرية الفن جعلت مسلسل شهرزاد يكسر حدود الرقابة
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قصص الحب تتسلل إلى العائالت اإليرانية في غفلة من الرقابة

غنائم سهلة لتجار الجنس

[ وكالء الزواج األتراك سماسرة الطفولة السورية  [ صفقات تجارة في الجنس مغلفة بوعود زواج كاذبة

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

تتخـــذ  لـــم  التركيـــة  الحكومـــة 

إجراءات قانونية تردع سماســـرة 

الجنـــس والبشـــر عـــن املتاجـــرة 

بالالجئات والطفالت السوريات

◄

أجهزة الفيديـــو املنزلية ما تزال 

أحـــد املالجـــئ التـــي يفـــر إليهـــا 

املواطـــن اإليرانـــي مـــن احتكار 

اإلذاعة والتلفزيون الرسميني

◄

◄فتح مسؤولون أفغان األسبوع 
الماضي مركزا جديدا للتعافي من 

إدمان المخدرات لحلف شمال األطلسي 
بالعاصمة كابول في أحدث محاولة 

للقضاء على مشكلة تعاطي المخدرات 
في البالد.

◄ قامت قوات األمن الباكستانية أمس 
الثالثاء بتفتيش منزل مراسل محلي 
لصحيفة ”نيويورك تايمز“ األميركية 

في إسالم آباد، حيث داهم 12 رجل 
شرطة منزله دون ذكر السبب.

◄ دعت الدول األربع التي اجتمعت 
في باكستان لمناقشة إحياء عملية 

السالم األفغانية يوم االثنين إلى إجراء 
محادثات فورية بين حكومة كابول 

ومتمردي طالبان من أجل وضع حد 
للعنف ”الذي ال معنى له“. 

◄ ُتوفي شخصان أثناء تلقيهما العالج 
في مستشفى بإسطنبول لالشتباه 

بتعرضهما إلنفلونزا الخنازير. وبذلك 
ارتفع عدد الوفيات المشتبه بتعرضها 
إلنفلونزا الخنازير إلى 3 أشخاص في 

المستشفى نفسه. ويتلقى 3 مرضى 
ُيشتبه بأنهم أصيبوا بالفيروس العالج 

حاليا في مستشفى د. سعدي كونوك 
في بكير كوي بإسطنبول، وال تزال 

معالجتهم مستمرة.

◄ قتل 3 طالب، وجرح 8 آخرون، 
جراء هجوم بقذائف هاون على مدرسة 

متوسطة في والية خوست شرقي 
أفغانستان. وأفاد بيان وزارة التعليم 

األفغانية، أن حركة ”طالبان“ نفذت 
هجوما على مدرسة ببلدة باك، بمدينة 

خوست، في حين لم تصدر حركة 
”طالبان“ أي بيان حول الحادث.

مصائب قوم عند قوم فوائد، حكمة عربية تلخص وضع الالجئات الســــــوريات واستغالل 
وكالء الزواج األتراك لهشاشة أوضاعهن اإلنسانية حيث يعتبرونهن طرائد للصيد والبيع 
وبضاعــــــة للمتاجرة ويجعلون تركيا فضاء جتاريا مفتوحا الســــــتيراد وتصدير الالجئات 
السوريات، ويستغل هؤالء السماسرة الالجئات صغيرات السن ويسعون للوصول  إليهن 
بغرض كســــــب املال، في ما ميثل نوعا مســــــتحدثا من املتاجرة بالبشــــــر في املدن التركية 
التي يتشدق حكامها بدورهم اإليجابي في احتضان الالجئني السوريني وحفظ كرامتهم.

باختصار

مليون ســـوري لجأوا إلـــى تركيا فرارا من الحرب األهلية التي دخلت عامها الســـادس، أغلبهم من النســـاء 

واألطفال واعتقلت السلطات التركية أكثر من 150 ألف مهاجر بشكل غير مشروع في عام 2015.

حلقة يتكون منها مسلســـل {شـــهرزاد} للمخرج اإليراني حسن فتحي ويعتبر املسلسل دراما رومانسية تأتي 

قصته في سياق األحداث التاريخية وملخصها أن {في عاصفة األحداث.. الحب هو الضحية األولى}. 26 2.2



} طهــران - فـــي ردة فعل قال عنهـــا العديد 
مـــن المراقبين إنهـــا طائفية واضحـــة، بدأت 
الســـلطات اإليرانيـــة هذه األيـــام نقل عدد من 
المساجين المحكومين باإلعدام من سجونهم 
األوليـــة إلى الســـجون التي يتم فيهـــا تنفيذ 
الحكـــم باإلعـــدام. هؤالء المســـاجين ليســـوا 
عادييـــن، بـــل هم مـــن المعتقلين فـــي حمالت 
الســـلطات اإليرانية ضد المســـلمين من ذوي 
الطائفة الســـنية التي تســـكن مناطق بعينها 
فـــي إيران، وقد تم اعتقالهم بشـــكل تعســـفي 
فـــي أماكـــن عبادتهـــم، بعد أن تـــم تلفيق تهم 
لهـــم بمحاولـــة قلب نظـــام الحكم فـــي إيران 

واالعتراض على نظام والية الفقيه.
فقد بعث نحو 60 معتقال سنيا في سجون 
إيران رسالة مناشدة إلى علماء السنة والعالم 
اإلسالمي بشـــكل عام، لفتوا فيها االنتباه إلى 
تنفيذ اإلعدام الوشـــيك فيهم من قبل السلطات 
اإليرانيـــة ”كعمـــل انتقامي من أهل الســـنة“، 
وذلـــك ردا علـــى الوهـــم الذي صنعـــه النظام 
اإليرانـــي للـــرأي العام بـــأن إعـــدام المواطن 
الســـعودي نمـــر النمر كان عمـــال طائفيا، في 
حين أن تنفيذ الحكم كان يشـــمل 46 شـــخصا 
آخر من تنظيم القاعدة اإلرهابي والمحســـوب 

على أنه التعبير المتشدد ”للتطرف السني“.
وتحـــت عنـــوان ”الصرخة األخيـــرة“ حث 
المعتقلون الســـنة في إيران وهم دعاة وطلبة 
العلوم الدينية، المحتجزون في سجن رجائي 
شـــهر بمدينـــة كـــرج، أهل الســـنة علـــى رفع 
أصواتهـــم االحتجاجية وتنظيـــم المظاهرات 
للمطالبة بوقـــف تنفيذ اإلعدام ضدهم. وبقطع 
النظـــر عن المنطـــق الطائفي لهـــذه الصرخة، 

فـــإن العديد مـــن الحقوقيين وجدوا تفســـيرا 
لهذه الرســـالة على أنها ”الحل األخير للهروب 
من حكـــم طائفي مضاد باإلعـــدام نتيجة أزمة 
إقليميـــة“، وهذا ما يفضح نمـــط تفكير النظام 
اإليراني اإلســـالمي بصراحـــة ووضوح، وهو 
النظام الـــذي أقر في دســـتوره أن إيران دولة 
طائفية بالقول إن مذهبها جعفري إثني عشري.

وبحســـب موقع ”آمد نيـــوز“، المقرب من 
الحركـــة الخضـــراء اإليرانيـــة المعارضة في 
الداخل، فقد تم بالفعل نقل 27 معتقال منهم إلى 
زنزانات اإلعدام. وكانت وزارة االســـتخبارات 
اإليرانية قد اعتقلت هؤالء الناشطين والدعاة 
وطلبـــة العلـــوم الدينيـــة ما بيـــن عامي 2009 
و2011، في محافظة كردســـتان، غـــرب إيران، 
وحكم عليهـــم باإلعدام في المحكمة اإلبتدائية 
بتهم ”التآمر والدعاية ضد النظام والعضوية 

في مجموعات السلفية في إيران“.
اإليرانية  ومن جهتها، قالت وكالة ”هرانا“ 
التابعة لمجموعة من نشـــطاء حقوق اإلنسان 
في إيران إن مزيدا من أحكام اإلعدام الجديدة 
صدرت مؤخـــرا، وكان دافعها طائفيا بامتياز، 
ومنبثقـــا عـــن نمط النظـــام اإلســـالمي الذي 
جعل من الطائفية المصدر األعلى والرئيســـي 
للتشـــريعات فـــي الدولة، وهذا ما يشـــكل أهم 
أعمدة األنماط اإلسالمية السياسية في الحكم. 
وقـــد ردت جماعات ضغط إيرانيـــة من بينها 
المجلس الوطنـــي للمقاومة اإليرانية بنشـــر 
العديد من البيانات عن طبيعة النظام وتنفيذه 
غير المعقول لإلعدامات على أســـس طائفية، 
فقد كشف تقرير للمجلس أن السلطات أعدمت 
17 شـــخصا خـــالل يومين فقط في األســـواق 

والساحات العامة في أذربيجان وكرج.
أن  الصحفيـــة  هرانـــا  وكالـــة  وأضافـــت 
”الوثائق والمعلومات التي حصلت عليها تؤكد 
أن جميـــع المعتقلين الذيـــن صادقت المحكمة 
العليا اإليرانية على تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم، 
لم يشاركوا في أي عمليات مسلحة ضد النظام 

اإليراني“. ويقول الدعاة والمشايخ الذين حكم 
عليهم باإلعدام إنهم حوكموا بســـبب نشاطهم 
الدعوي الســـني وعقائدهم الســـنية، وبسبب 
تشـــكيل جلســـات دينيـــة وقرآنيـــة تعليمية، 
ووصفوا ذلك بأنه ”عقاب سياســـي طائفي من 

قبل النظام اإليراني“.
ومن بين الدعاة والمشـــايخ الذين صادقت 
المحكمة على حكم تنفيذ اإلعدام بحقهم، نجد 
مواطنين لم يعرف عنهم أي نشـــاط سياســـي 
أو حتى دعوي، بل هم أناس متدينون وجدوا 
في حلقات قرآنية في مساجد بشكل عادي، من 
بينهم كاوة ويســـي، بهروز شـــانظري، طالب 
مكي، شـــهرام أحمـــدي، كاوة شـــريفي، آرش 
شريفي، وريا قادري فرد، كيوان مؤمني، برزان 
نصـــر الله، عالم برماشـــتي، بوريـــا محمدي، 
إدريـــس النعيمـــي، أحمـــد نصيـــري، فـــرزاد 

هنرجو، ســـيد شـــاهو إبراهيمـــي، وآخرون. 
وقـــد قالـــت شـــهادات مواطنيـــن مـــن القرى 
والمدن التي يعيش فيهـــا هؤالء المحكومون 
إن األســـماء التي حوكمـــت باإلعدام لم تحاكم 

سوى ألنها سنية فقط.
وناشد المشـــايخ والدعاة الذين ينتظرون 
تنفيذ حكم اإلعدام الدول العربية واإلســـالمية 
والمنظمات الحقوقية والمؤسسات اإلسالمية 
بالتدخل إلنقاذ حياتهم. ويشـــار إلى أن أغلب 
التهم التي توجـــه لمعارضي النظام اإليراني 
هي تهـــم اإلفســـاد فـــي األرض ومحاربة الله 
ورسوله، ألن معارضة خامنئي المرشد والولي 
الفقيه تعّد معارضة إلمامة التشيع، وبذلك يتم 
إلصاق تهمة محاربة الله بأي معارض للنظام 
اإليراني. وتقـــول تقارير حقوقيـــة عالمية إن 
النظام اإليراني لم يتوقف فقط عند اإلعدامات 

التـــي تتم بعد محاكمات، بـــل إن األرقام تقول 
حســـب المقرر الخـــاص لألمـــم المتحدة بأن 
العدد الرســـمي الـــذي صرحت بـــه إيران في 
المحكوميـــن هو 289 شـــخصا، فـــي حين أن 
منظمـــة العفـــو الدولية تؤكد أن األشـــخاص 
الذين تم إعدامهم هم 743 شـــخصا أغلبهم تم 
شنقهم دون محاكمات، وهي إعدامات طائفية 

باألساس.

} تونس - منذ اإلطاحة بالرئيس زين العابدين 
بن علي في مطلع العام 2011، انضم اآلالف من 
التونســـيين إلى تنظيمات جهادية، في ظاهرة 
يردهـــا محللون إلـــى الفراغ الذي تال ســـقوط 
النظـــام، باإلضافة إلى الفقـــر وترامي الحدود 
مع ليبيا حيث تنتشـــر شبكات تجنيد وتدريب 

لتنظيم الدولة اإلسالمية.
وذكر تقريـــر صادر عن ”فريـــق عمل األمم 
أواخر  المتحـــدة حول اســـتخدام المرتزقـــة“ 

ســـنة 2015 أن أكثر من 5500 تونســـي، تتراوح 
أعمـــار معظمهم بيـــن 18 و35 عامـــا، انضموا 
إلى التنظيمات الجهادية في ســـوريا والعراق 
المقاتليـــن  عـــدد  أن  إلـــى  مشـــيرا  وليبيـــا، 
التونسيين ”هو من بين األعلى ضمن األجانب 

الذين يسافرون لاللتحاق بمناطق النزاع“.
وأرجع مركز ”كارنيغي“ األميركي لألبحاث 
فـــي دراســـة نشـــرها مؤخـــرا، انتشـــار الفكر 
الجهـــادي في تونـــس إلى ”تضييـــق الخناق 

علـــى الفاعليـــن الدينييـــن“ في عهـــد بن علي 
خصوصا بعد ”األداء االنتخابي القوي نسبيا 
ســـنة 1989. وقال المركز  للحركة اإلســـالمية“ 
”لقد أّدى ســـقوط النظام إلى خلق فراغ ســـمح 
للمجموعات الراديكالية بنشر أفكارها وتجنيد 

أعضاء جدد في صفوف الشباب“.
وتؤكـــد الدراســـات الميدانية فـــي تونس 
أن مســـألة التدين المتشـــدد التـــي ظهرت في 
المجتمع التونســـي بعد ســـقوط النظام تعود 
أساســـا إلى الذاكرة المتعلقة باإلسالميين في 
المجتمع التونسي، حيث قامت حركة االتجاه 
اإلســـالمي بالعمل على الدعايـــة ”للمظلومية“ 
التي لحقتها نتيجة إقصائها السياسي، وهي 
مظلومية مشـــفوعة بعدد مـــن العمليات التي 
اتهم اإلســـالميون بارتكابها، من بينها أحداث 
باب ســـويقة وأحداث تفجيـــرات النزل بمدينة 

سوســـة الســـاحلية في الثمانينـــات من القرن 
الماضـــي. وهذا ما مكن اإلســـالميين بشـــكل 
عام من رصيد لألحداث ذكروا به التونســـيين 
والجمهـــور االنتخابـــي للعودة بقـــوة، وخلق 
مناخ يســـاعد أكثر علـــى انتشـــار الجماعات 
المتطرفـــة التي ذابت في الجـــو الديني العام 
ولم تظهر للعيـــان إال بعمليات إرهابية خلفت 
إشـــكاالت عديدة أمنية واقتصادية وسياسية 

لتونس.
وقال مســـؤول أمني رفيع إن ”الفراغ الذي 
نتج عن محاصرة بن علي للشأن الديني، مألته 
مواقع اإلنترنت والفضائيات الدينية األجنبية 
التكفيرية خصوصا منذ منتصف التسعينات، 
ما أدى إلى انتشـــار الفكـــر المتطرف في دولة 
مثل تونس عرفت بنظامها االجتماعي المنفتح 
والمعتـــدل“. وتابع ”نحن اليـــوم ندفع ضريبة 
سياســـة بن علـــي الخاطئة فـــي التعاطي مع 

الدين“.
وتعتبر الظاهرة الجهادية في تونس قديمة 
نوعا ما وليســـت نتيجة للعوامل الجديدة بعد 
ســـقوط نظام بن علـــي فقط، إذ ســـبق للعديد 
مـــن التونســـيين أن قاتلـــوا في التســـعينات 
في البوســـنة والشيشـــان، وفي بداية سنوات 
الـ2000 في أفغانستان والعراق، لكن لم يسبق 
أن بلـــغ العـــدد إلى ما هـــو عليه اليـــوم، وفق 
ما تقـــول تقارير صادرة عن فريـــق عمل األمم 

المتحدة في تونس.
وفي الســـنوات الماضية، منعت السلطات 
التونسية 15 ألف شاب من االلتحاق بتنظيمات 
جهادية فـــي الخارج في الفتـــرة الممتدة بين 
مـــارس 2013 و يوليـــو 2015، بحســـب وزارة 
الداخلية. وفي الســـياق، يقول أستاذ التاريخ 
المعاصر في الجامعة التونســـية عبداللطيف 
الحناشـــي إنـــه مـــن أســـباب ارتفـــاع أعداد 
الجهاديين التونســـيين في سوريا ما شهدته 
البالد من ”دعاية سياسية ودينية مركزة كانت 
تتضمن شـــحنا دينيا وتكفيريـــا زمن حكومة 
الترويكا التي قادتها حركة النهضة اإلسالمية 

من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014“.
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طائفية نظام الولي الفقيه ترتد إلى الداخل الستهداف اإليرانيني السنة

اإلرهاب في تونس رجع صدى ملناخ إسالمي داخلي وظرف إقليمي متوتر

األنظمة التي تقوم على مؤسسة اإلسالم السياسي كجماعة عقائدية وطائفية ال ميكن لها 
أن تكون أنظمة مستقرة داخليا وخارجيا، وهذا أمر مستنتج من جل التجارب اإلسالمية 
التي حكمت منذ قرون، فما تنتهجه إيران اآلن من سياسة متشددة طائفيا ضد مواطنيها 
الســــــنة، واإلعدامات اليومية واملكثفة التي حتدث، ال يعكس ســــــوى ضيق نظر إســــــالمي 
طائفي في التعاطي مع الشأن العام. فقد بعث ٦٠ محكوما باإلعدام في إيران رسالة إلى 

العالم يطالبون فيها بإنقاذهم من ”الشنق على الطائفة“ بعد اتهامهم بأنهم ”سّنة“.

ــــــد من التقارير الدولية الصادرة عن األمم املتحدة ومراكز تونســــــية ودولية للبحوث،  العدي
تلفــــــت االنتباه إلى ظاهرة انتشــــــار التطرف واجلماعات اإلرهابية في املجتمع التونســــــي، 
مؤكدة أن الفترة التي تلت سقوط النظام التونسي السابق كانت املناخ املناسب لتشكل هذه 
احلركات ضمن خاليا مســــــتعدة للفعل اإلرهابي، مســــــتفيدة من تاريخ مليء باألحداث مع 
اإلسالميني بشكل عام ومن ظرف إقليمي متحرك ومشجع على التطرف الطائفي والديني.

مشانق سنية

[ التحضير إلعدام 60 إيرانيا بتهم وهمية من بينها {محاربة الله} [ تقارير حقوقية تؤكد أن اإلعدامات على الطائفة يومية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال جمال عكاشة قائد إمارة 
تنظيم القاعدة بصحراء مالي 
إن القاعدة تتعاون مع جماعة 

أنصار الدين اإلسالمية وجبهة 
تحرير ماسينا في إقليم أزاواد في 
الحرب التي تشنها هذه الجماعات 

اإلسالمية على الدولة.

◄ قال األمين العام الجديد 
لـ”الجماعة اإلسالمية“ في لبنان 

عزام األيوبي إن أطرافا عديدة في 
المنطقة تمول اإلسالم المتطرف 
وذلك إلجهاض مشروع اإلسالم 

السياسي الذي تتبناه الجماعات 
اإلسالمية المعتدلة حسب قوله.

◄ أكد نائب المراقب العام لجماعة 
اإلخوان المسلمين باألردن زكي بني 
أرشيد أن جماعته بشكل عام ال تزال 
قوية وباقية، ورأى أن إيران تتدخل 

في أكثر من بلد عربي أمال في 
السيطرة والهيمنة.

◄ قال مسؤول في األمن التشادي 
إن الجماعات الجهادية التي تنشط 
في الصحراء األفريقية تستفيد من 

تأخير تنفيذ اتفاقات السالم بين 
القبائل في مالي خاصة لتوسيع 
نشاطها والحصول على السالح.

◄ تعتزم واليات ألمانية المطالبة 
بتشديد قانون العقوبات الخاص 

بمن ينشر مواد دعائية على شبكة 
اإلنترنت للتطرف أو للتنظيمات 
اإلسالمية والحث على صياغة 

قانون يمكن من الحد من استقطاب 
الشباب للخاليا الجهادية.

◄ قال رئيس الوزراء الجزائري عبد 
المالك سالل أنه من الضروري اليوم 
محاربة اإلرهاب بكل أشكاله خاصة 

الدعوات المتطرفة في المساجد 
والفضائيات وتفكيك الخاليا 
الدعوية المتشددة في البالد.

باختصار

توجـــه  التـــي  التهـــم  أغلـــب 
ملعارضـــي النظام هي الفســـاد 
ومحاربة اللـــه ألن النظام يعتبر 

من يخالفه كافرا

◄

ســـقوط نظام بن علي أدى إلى 
خلـــق فـــراغ ســـمح للمجموعات 
أفكارهـــا  بنشـــر  الراديكاليـــة 

وتجنيد أعضاء جدد

◄

إسالم سياسي

إرهاب يعرف كل اللغات

{تنتابنا الصدمة والحزن عندما نرى أرقام اإلعدامات في إيران والســـلطات الرسمية ال تقدم 
األرقام الصحيحة وهذا دليل على أن إعدامات كثيرة تتم دون محاكمات}.

كريستوف هاينز
مقرر عمليات اإلعدام التعسفية باألمم املتحدة

{ملواجهـــة اإلرهـــاب والجهاديات علينا أن نؤمن بالدولة وندعم هـــذه الفكرة وندافع عنها، 
فالغرض من اإلرهاب تفتيت هذه الفكرة اإلنسانية القوية}.

فتحي املسكيني
فيلسوف وأكادميي تونسي

معتقال سنيا في سجون 
إيران بعثوا رسالة مناشدة 

إلى العالم بالتدخل لمنع 
اإلعدام االنتقامي ضدهم
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} الشــارقة (اإلمارات) - تنطلق مســـاء اليوم 
األربعاء ١٣ يناير، بقصر الثقافة في الشـــارقة 
فعاليات مهرجان الشـــارقة للشعر العربي في 

دورته الرابعة عشرة.
من خالل تصريح إعالمي يقّدم عبدالله بن 
محمد العويس رئيـــس دائرة الثقافة واإلعالم 
بالشـــارقة املهرجان مبّينا أهدافه: لقد انطلق 
مهرجان الشارقة للشعر العربي عام ٢٠٠٢ بعد 
خمس سنوات على تأسيس بيت الشعر، حيث 
احتضن أنشـــطة رواد الشـــعر العربي محليا 
وعربيـــا واســـتضاف املئات من الشـــعراء من 
كافـــة البلدان العربية. الشـــعر كان وســـيبقى 
حافظا للغة العربية ومدونا ومسجال وموثقا 
ملا نعيشه في بلداننا، ومكرسا ألجمل املعاني 

عاطفيا ووجدانيا، ومستنهضا القيم الوطنية 
والتراثية لشعوبنا.

ويبلغ عدد الشـــعراء املشـــاركني ٣٠ شاعرا 
وشـــاعرة من ١٤ بلدا هي اإلمارات، السعودية، 
اليمـــن، مصـــر، موريتانيا، العـــراق، املغرب، 
ســـوريا،  الكويـــت،  لبنـــان،  تونـــس،  األردن، 
اجلزائر ، فلســـطني. أما  األصوات النســـائية 
فهي من خمس دول هي اإلمارات، الســـودان، 

اجلزائر، العراق، األردن.
ويشـــكل املهرجان درة النشـــاط الشـــعري 
الذي تقوم به دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة 
مـــن خـــالل األمســـيات وامللتقيات الشـــعرية 
وطباعـــة الدواويـــن وتنظيم املســـابقات على 
مســـتوى القصيـــدة والكتاب. وكعـــادة دائرة 

الثقافة في كل عام سيتم تكرمي شاعرين األول 
عربي، حيث ســـيكرم الشـــاعر األردني راشـــد 
عيســـى، وآخر محلي وهو الشـــاعر اإلماراتي 
أحمد محمد عبيد، وهاتان القامتان اســـتحقا 

االحتفاء بهما هذا العام.
االفتتـــاح عـــرض  وســـيتم خـــالل حفـــل 
تســـجيلي ملبـــادرات بيـــوت الشـــعر التي مت 
افتتاحهـــا حتى اآلن في أربعـــة بلدان عربية، 
كمـــا يلقـــي الشـــاعران املكرمـــان قصائد من 
جتاربهما خالل مراحل زمنيـــة مختلفة، فيما 
تلقـــى نخبة من الشـــعراء وهـــم اليمني عامر 
السعدي،  واإلماراتي إبراهيم  محمد إبراهيم، 
والســـعودي جاســـم الصحيح، قصائد خالل 

األمسية الشعرية األولى للمهرجان.

مـــن جهته أشـــار محمـــد البريكـــي مدير 
بيت الشـــعر بالشـــارقة أن املهرجان سيشهد 
ســـت أمســـيات شـــعرية؛ خمس في الشارقة 
والسادســـة في وادي احللو. كما سيتم توقيع 
ثالثـــة دواويـــن، وهي ”ما لم حتملـــه الرياح“ 
للشاعر اإلماراتي أحمد محمد عبيد، و”أبازير“ 
للشـــاعر األردنـــي راشـــد عيســـى، و”احلبق 

احملزون“ للشاعر السوري فاحت البيوش.
كما ســـتعقد ثالث جلســـات فكرية ونقدية 
إضافة إلى ندوة عن مبادرات ”بيوت الشعر“، 
كما ســـيقام مجلس للمهرجان عقب األمسيات 
تنظـــم فيه لقاءات شـــعرية وفنيـــة للحضور، 
إضافـــة إلـــى اللوحة الفنية بعنـــوان ”عصور 
القصيدة“ التي ستقدم مبناسبة يوم االفتتاح.

ثالثون شاعرا في مهرجان الشارقة للشعر العربي وأصوات نسائية
◄ تشارك دار كيان للنشر والتوزيع 
في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

٢٠١٦ بـ١١ إصدارا جديدا، من بينها 
كتاب ”النحس“ للكاتب محمد توفيق، 
للكاتب أحمد  ورواية ”وادي الرماد“ 

صالح سابق. 

◄ أعلن مركز ماس التابع للهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني أن 

عدد زوار مهرجان جدة التاريخية 
”كنا كدا ٣“ بلغ حوالي ١٥٠ ألف زائر 

خالل األسبوع األول. 

◄ صدرت حديثا عن دار العلوم 

العربية للنشر والتوزيع واإلعالم، 
رواية جديدة بعنوان ”غرباء“، 

للكاتب مصطفى النجار. 

◄ أهدت مجلة الدوحة، الصادرة 
عن وزارة الثقافة والفنون والتراث 
القطرية، قراءها كتاب ”بني اجلزر 
واملد: صفحات في اللغة واآلداب 

والفن واحلضارة“ لألديبة الراحلة 
مي زيادة، مع عدد شهر يناير ٢٠١٦. 

ببلجيكا،  ◄ تنظم جمعية ”ماربيل“ 
يوم ١٥ يناير اجلاري ببلدية مولنبيك 

ببروكسيل، سهرة فنية كبرى، وذلك 
مبناسبة رأس السنة األمازيغية 
اجلديدة ٢٩٦٦، والتي يحتفل بها 
األمازيغ عبر العالم يوم ١٣ يناير. 

◄ عن مؤسسة الدراسات والنشر 

صدر ضمن سلسلة شهرية 
تعنى بأوضاع الشرق األوسط، 
كتاب بعنوان ”األزمتان اليمنية 

والعراقية“، وهو من تأليف مجموعة 
من الباحثني واخلبراء املختصني 

بالشأن السياسي.

باختصار

امرؤ القيس الحقيقي

} لست من محبذي إنكار شخصية 
امرئ القيس، كما فعل بعض الباحثني 

العرب، جريا على منهج بعض املؤرخني 
الغربيني، بدعوى وجود تناقضات كثيرة 

فيها، مستلهمني ذلك التناقض من روايات 
اإلخباريني املسلمني املضطربة، واملتناقضة 

في أحيان كثيرة. ولو كانت هذه القاعدة 
صحيحة جلاز لنا أن ننكر حقيقة شخصيات 
تاريخية وازنة، كزنوبيا، وماوية، واحلارث 
بن جبلة، واملنذر بن احلارث، والنعمان بن 

املنذر، املنصوص عليها في كتب التاريخ 
الرومانية والبيزنطية.

امرؤ القيس التاريخي ذكره املؤرخ 
مالكوس الفيالدلفي في تاريخه الكنسي، 
وسماه أمركايسوس وقال: إنه كان يقيم 

في األصل في األرضني اخلاضعة لسلطان 
الفرس، ثم ارحتل عنها ونزل في أرضني 

قريبة من حدود الفرس، وتوغل في الوالية 
العربية حتى بلغ البحر األحمر، واستولى 

على جزيرة ”أيوتابا“، وهي جزيرة مهمة كان 
الروم قد اتخذوها مركزا جلمع الضرائب من 
املراكب اآلتية من املناطق احلاّرة أو الذاهبة 
إليها، فتصيب احلكومة أرباحا عظيمة جدا. 
فلما استولى على تلك اجلزيرة، طرد اجلباة 

الروم، وصار يجبيها لنفسه، فاغتنى.
وأراد امرؤ القيس، االتصال بالروم، 

والتحالف معهم، واالعتراف به عامال رسميا 
على العرب الذين خضعوا له وعلى العرب 
املعترفني بسلطان الروم عليهم في الوالية 
العربية، فأوفد رجال من رجال الدين اسمه 

بطرس إلى القسطنطينية يعرض رغبته هذه 
على القيصر ليو. فأظهر القيصر رغبته في 
مقابلة امرئ القيس للتحادث معه. وقصده 

امرؤ القيس، فاستقبله استقباال حسنا، 
وعامله معاملة طيبة، وأجلسه إلى مائدته، 
ومنحه لقب بطريق، وجالس رجال مجلس 

السناتو، وملا قرر العودة أعطاه القيصر 
صورة ثمينة وهدايا نفيسة، وحث رجال 

مجلس الدولة على أن مينحوه هدايا سخية، 
ثم منحه درجة ”فيالرخ“ على اجلزيرة وعلى 
جميع ما استولى عليه، وعلى أرضني أخرى 

جديدة لم يكن قد أخذها من قبل، إال أن 

الروم لم يرتاحوا لهذه املعاملة، وانزعجوا 
من إسراف القيصر في إكرامه ومنحه 

تلك األرضني، وال سيما تلك اجلزيرة التي 
استرجعوها بعد ذلك مبدة ليست طويلة، 
في مدة حكم القيصر أنسطاس، كما يقول 

مالكوس الفيالدلفي الذي عّرب نصه العالمة 
جواد علي.

إذن، ثمة أصل تاريخي لرحلة امرئ 
القيس إلى القسطنطينية، والتي خلدت 

بقصيدة طويلة مطلعها:
سما لَك شوٌق بعدما كان أقصرا/ وحلْت 

سليمى بطن قو فعرعرا
ورمبا تشير مأساة امرئ القيس وفقده 
ملكه، على يد حاكم والية فلسطني الثالثة، 

كما يذكر املؤرخ البيزنطي ثيوفان، إلى 
صدى بعيد ملأساته التي ضجت بها بالد 

العرب في ذلك الزمن.
ال شك في أن اخليال األدبي، واملخيال 
احلكائي قد عبثا كثيرا باألصل التاريخي 

لهذه الشخصية اإلشكالية، يضاف إلى 
ذلك، تلفيق بعض الرواة قصصا في فترة 

متأخرة، وربط امرئ القيس بها، كتلك القصة 
التي ذكرها أبوالفرج األصفهاني حول دروع 

امرئ القيس وإيداعها لدى السموأل، والتي 
رأى األصفهاني أنها من تلفيق شخص 

يدعى دارم بن عقال، كان يّدعي االنتساب إلى 
السموأل.

وثمة دليل مادي يحتاج، رمبا، إلى 
بحث مستفيض، يتعلق بنقش امرئ القيس 

الشهير الذي عثر عليه في النمارة، أواخر 
القرن التاسع عشر، فهذا األثر املادي ينسب 
إلى أواخر القرن الرابع الهجري، بناء على 

األرقام النبطية التي تؤرخ له بتقومي بصرى، 
ولكن تطور عربيته ال يدل على نسبته إلى 

تلك احلقبة املتقدمة، فالعربية في القرن 
الرابع الهجري كانت جتنح نحو النبطية 

أكثر مما هو حال النقش، الذي ينسجم 
مستواه اللغوي مع أواخر القرن اخلامس 

امليالدي، ولعل خطأ ما وقع، فضاع خط من 
خطوط فئة املئات بالترقيم النبطي، فنقص 
التأريخ قرنا كامال عن تاريخ امرئ القيس 

احلقيقي. وهذا، كما أسلفت، يحتاج إلى 
بحث معمق على احلجر األصلي.

* كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات

تيسير خلف

} أبوظبــي - ُأعلن أمـــس الثالثاء عن القائمة 
الطويلـــة للروايات املرّشـــحة لنيـــل اجلائزة 
العاملية للرواية العربية البوكر ٢٠١٦. وتشتمل 
القائمـــة علـــى ١٦ رواية صـــدرت أخيرا خالل 
االثني عشـــر شهرا املاضية، وقد مت اختيارها 
من بني ١٥٩ روايـــة ينتمي كتابها إلى ١٨ دولة 

عربية.

القائمة الطويلة

وقد حظيت مصر وفلســـطني بأكبر نصيب 
مـــن الروايات املدرجة علـــى القائمة الطويلة. 
ومن بني كّتاب القائمة الطويلة هذا العام اثنان 
ســـبق لهما أن ترّشـــحا إلى القائمة القصيرة 
للجائزة سنة ٢٠١٠، هما ربعي املدهون ومحمد 

املنسي قنديل.
وتتضمن القائمة الطويلة عددا من الكّتاب 
الشـــباب، فنجـــد ثالثـــة روائيني حتت ســـن 
األربعـــني، كما أن البعض مـــن الروايات ميثل 
باكـــورة أعمـــال أصحابها، إذ تشـــمل القائمة 
الرواية األولى لكل من طارق بكري وعبدالنور 

مزين. 
ويذكر أيضا أن كّال من محمد ربيع وشهال 
العجيلي قد ســـبق لهما أن شـــاركا في ورشة 
الكتابـــة اإلبداعيـــة ”النـــدوة“ التـــي تـديـرها 
اجلائزة لتشجيع شـــباب الكتـّاب الـواعـدين، 
وفي هـــــذا الصـــدد نذكر بأن الكاتبة شـــهـال 
العجيلي قد كتبت قســـما من روايتهـا ”سمـاء 
خـــالل حضورها ندوة عام  قــريبة مـن بيتنا“ 

.٢٠١٤

وفي ما يلـــي عناوين الروايات املرّشـــحة 
للقائمـــة الطويلة للجائـــزة العامليـــة للرواية 
العربيـــة فـــي دورة ٢٠١٦، حيث ترشـــحت من 
لليلى  فلسطني كل من رواية ”ترانيم الغواية“ 
حملمود  األطـــرش، و”مديح لنســـاء العائلـــة“ 
الهولوكوست  كونشـــرتو  و”مصائر:  شـــقير، 
لربعي املدهون. بينما ترشـــحت من  والنكبة“ 
إلبراهيم  مصر روايـــة ”معبد أنامل احلريـــر“ 
فرغلي، و“كتيبة سوداء“ حملمد املنسي قنديل، 

و“عطارد“ حملمد ربيع. 
بينما ترشـــحت من املغرب رواية ”رسائل 
لعبدالنـــور مزين و”نوميديا“  زمن العاصفة“ 
لطـــارق بـــكاري. من لبنـــان ترشـــحت روايتا 
”حارس املوتى“ و”وارســـو قبل قليل“ جلورج 

يرق وأحمد محسن.
كما وصلت إلـــى القائمة الطويلة للجائزة 
العامليـــة للرواية العربية البوكر ٢٠١٦ روايتان 

من ســـوريا هما ”نزوح مرمي“ حملمود حســـن 
اجلاســـم، و”ســـماء قريبة من بيتنا“ لشـــهال 
العجيلـــي، ووصلـــت للقائمـــة الطويلة أيضا 
جلنان  روايتان من العراق هما ”أهل النخيل“ 
حلازم كمال  جاسم حالوي و“مياه متصّحرة“ 
الدين، بينما ترشحت من الكويت رواية طالب 
الرفاعـــي ”في الهنـــا“، ومن الســـودان رواية 

حامد الناظر ”نبوءة السّقا“.

أعمال مميزة

وقد قامت جلنة مكّونة من خمسة محّكمني 
باختيار الروايات، وســـوف يتـــّم اإلعالن عن 
أســـماء أعضاء اللجنة في مســـقط بســـلطنة 
عمـــان، يوم الثالثاء املوافق لــــ٩ فبراير ٢٠١٦، 
بالتزامن مع اإلعالن عن القائمة القصيرة لعام 

.٢٠١٦

وفـــي تعليقه على الروايات املرشـــحة قال 
رئيس جلنة التحكيـــم: لم يكن اختيار القائمة 
الطويلـــة لهذا العام ســـهال ألن اجلودة كانت 
الســـمة الشـــاملة للروايـــات املقدمـــة في هذه 
الـــدورة. ظهرت فـــي القائمة بعض األســـماء 
القديرة واملهمة، كما شـــملت بعض األســـماء 
الشابة واجلديدة. ومتكنت الروايات من طرح 
قضايا اإلنســـان العربي؛ املعيشية والنفسية 
والسياســـية واالجتماعيـــة، كمـــا أدانـــت كل 
أشـــكال العنف والطائفية الدينية والسياسية 
والدكتاتوريـــات  والقبليـــة  واالجتماعيـــة 
أن  علـــى  الروايـــات  وتنافســـت  املعاصـــرة. 
تكـــون األرقـــى واألكثـــر تطـــورا وجتديدا من 
حيث املضمون والشـــكل واملعاجلـــة والتقنية 

السردية.
وقد عّلق ياســـر ســـليمان، رئيــس مجلـس 
األمنـــاء، قائـــال: هـــذه قائمة متميـــزة جتمع 
روائيـــني مـــن أقطـــار عربية مختلفة، تنســـج 
مضطـــرب  حاضـــر  مـــن  مادتهـــا  رواياتهـــم 
دون الرضـــوخ إليـــه؛ فهي تتجاوزه بأشـــكال 
متغايـــرة دون اإلخالل بالوشـــائج التي تربط 
موضوعاتهـــا بآفاق أكثر رحابـــة وتأثيرا في 

النفس اإلنسانية.
وأكد سليمان أن هذه القائمة مــن الروايات 
املتمكنة مـــن حرفيتها قد تطالـــب القارئ بأن 
يتابعهـــا بتـــؤدة وروّية ليـدخل فـــي عـواملها 

املتخيلة راصدا حلركتها ومفتونا بهـا.
تهـــدف اجلائـــزة إلـــى الترويـــج للرواية 
العربيـــة علـــى املســـتوى العاملي، ومـــن هنا 
تضمن اجلائـــزة ترجمة األعمـــال الفائزة إلى 

اللغة اإلنكليزية. وقـــد ُترجم حتى اآلن أعمال 
كل مـــن بهاء طاهـــر (٢٠٠٨)، ويوســـف زيدان 
(٢٠٠٩)، وعبده خال (٢٠١٠) ومحمد األشـــعري 
ورجـــاء عالـــم (٢٠١١)، وســـعود السنعوســـي 

.(٢٠١٣)
وســـتصدر الترجمـــة اإلنكليزيـــة لروايـــة 
”طـــوق احلمام“ لرجاء عالم عـــن دار دكوورث، 

اململكة املتحدة، في ٢٠١٦. 
كمـــا مت اإلعـــالن عـــن إصـــدار الترجمـــة 
اإلنكليزيـــة لـرواية ”فـرنكشـــتاين فـي بغـداد“ 
ألحمد ســـعـداوي الفائزة بجـائـــزة عـام ٢٠١٤، 
فـــي خـريـــف ٢٠١٦ عـــــن دار وون ورلـــــد في 
اململكـة املتحــــدة ودار بنجـوين فـي الواليـات 

املتحـدة.
هذا وقد حتّدد يوم األربعاء ٢٦ أبريل ٢٠١٦ 
لإلعالن عن اســـم الفائـــز أو الفائزة باجلائزة 
العاملية للرواية العربية فـــي احتفال يقام في 
أبوظبي عشّية افتتاح معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب. ويحصل كل من املرّشـــحني الستة في 
القائمة القصيرة علـــى ١٠٫٠٠٠ دوالر أميركي، 
كما يحصل الفائز باجلائزة على ٥٠٫٠٠٠ دوالر 

أميركي إضافية.

الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن عن القائمة الطويلة للروايات المرشحة

ــــــة العربية البوكر  ــــــزة العاملية للرواي اجلائ
ــــــزة ســــــنوية تختص مبجــــــال اإلبداع  جائ
ــــــة، وترعى اجلائزة  ــــــي باللغة العربي الروائ
ــــــدن، بينما  ”مؤسســــــة جائزة بوكر“ في لن
ــــــو ظبي للســــــياحة والثقافة  تقــــــوم هيئة أب
فــــــي اإلمــــــارات العربية املتحــــــدة بدعمها 
ماليا، ويتولى مجلس أمناء مســــــتقّل إدارة 
ــــــد اختيـر  الشــــــؤون العامــــــة للجـائـزة، وقـ
ــــــاء العـالم  ــــــف أنحـ ــــــن مختل ــــــاؤه مـ أعضـ

العـربـي ومن خارجه.

[ مصر وفلسطين تحظيان بالنصيب األكبر [ أسماء مهمة وأخرى شابة جديدة تعبر إلى المرحلة الثانية

القائمة الطويلة للجائزة متميزة 

تجمع روائيـــني من أقطار عربية 

روايــاتهــــم  تنســــج  مختلفـــــة، 

مادتها من حاضر مضطرب

 ◄

لهذا  الطويلة  القائمة  اختيار 

العام لم يكن سهال ألن الجودة 

للروايات  كانت السمة الشاملة 

املقدمة في هذه الدورة

 ◄

حازم كمال الدين ومحمود شقير ومحمد ربيع  وطارق بوكاري أسماء قديمة وجديدة في قائمة الجائزة الطويلة

افتتح نادي القلم املغربي فرع آســـفي ســـنته الثقافية بإطاللة على الرواية املغربية 

املعاصـــرة بتاء التأنيث، من خالل تنظيم حلقة مســـتديرة حول رواية {ســـاق الريح» 

للكاتبة ليلى مهيدرة. 

استضاف  نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء األردنية، الباحثة والناقدة السعودية 

املتخصصـــة في نقـــد األدب الحديث ميســـاء الخواجـــا، للحديث عـــن أدب املرأة في 

اململكة العربية السعودية.
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خواء األحشاء

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} حيـــن عرض فيلـــم ”الجـــوع“ لعلي بدر 
خان في ثمانينات القـــرن الماضي، لم يكن 
العنـــوان مثيرا في حّد ذاتـــه، كانت بطولة 
الســـاحرة ســـعاد حســـني، ونـــص نجيب 
محفـــوظ حاســـمين فـــي إغـــراء جمهـــور 
السينما بمشـــاهدة فيلم غير عادي؛ فالنهم 
الحســـي مّثل في كثير من األحيان، شـــأنا 
تقليديـــا متصال بالمجـــاز، قد يدل فيه على 
الحرمان الجنســـي أو الفقـــر أو البداوة أو 
حتى الجهـــل المقيم… أما خواء األحشـــاء 
فـــكان بعدا مبتذال، ال وقع له، وليس له حظ 
في اإلثـــارة الســـينمائية أو األدبية، كانت 
العبارة العاميـــة المصرية القائلة ”محّدش 
بيمـــوت مـــن الجـــوع“ حكمـــة متغلغلة في 
األفئـــدة واألذهان، وحجابا لتوحش مضمر 

ما لبث أن طفا على السطح.
وعندما تواترت صور األبدان البشـــرية 
الســـورية،  المغتالة تجويعا ببلدة مضايا 
تلك القرية المغمـــورة في منطقة الزبداني، 
التـــي لـــم يكن يعرفهـــا أحد قبـــل الحصار 
اإلجرامي للقوات الفاشـــية والميليشـــيات 
الطائفيـــة، تخايلت إلى األذهان فجأة ظالل 
قديمـــة لمجاعـــات وكـــوارث اعتقدنا لزمن 
طويل أنها من صنع الطبيعة التي ال نوايا 
ســـيئة لها، قبل أن نتيقـــن مجددا أن خواء 
الداخل اإلنســـاني كفيل بخلق األقســـى مع 

تغّول اإلرادة، بما يجاوز التخييل.
 طبعـــا أّرخـــت روايات عديـــدة للجوع 
الحقيقي والجهنمي ما قبل نجيب محفوظ، 
وكانـــت مشـــاهد أكل الجـــرذان والـــكالب 
ولحـــوم الموتى من البشـــر، ال تنســـى في 
نصـــوص الحربيـــن العالميتيـــن األولـــى 
والثانيـــة، والحروب األهلية في أســـبانيا 
وأميركا الالتينيـــة وأفريقيا… وربما كانت 
رواية الكاتـــب النرويجي كنوت همســـون 
الحاملـــة لعنوان ”الجوع“ هي األشـــهر في 
التعبير عن لوعات الجســـد والروح لحظة 
االصطدام مـــع العدم الداخلـــي الناجم عن 
خواء األحشاء، لكن حتى في هاته الحاالت 
الروائية ظلت شهوة ســـّد الرمق قيمة غير 
متماهيـــة مـــع الجريمـــة، اســـتمّر خاللها 
الجوع في االرتباط بقيم الصبر والشجاعة 
والمـــروءة… كان ثمة دوما شـــخص جائع 
يســـّد رمق من هو أكثـــر تغلغال في الموت؛ 
لقد حافظت روايات النكبات اإلنسانية على 
صبغتها المجازية التي تسعى إلى االرتقاء 
بالجوع الحســـي في ســـلم المآزق العابرة 

التي تتسبب فيها الظروف.
وتذكرنـــا كتـــب التاريـــخ فـــي كل مرة 
ببلدة مضايا، وخواء األحشـــاء والضمائر 
المحيطة بها، قبل المالحم والحكايات التي 
استلهمت مآسي الحصارات المتعاقبة لكل 
المحاربين خلف أســـوار مدنهم المقاومة: 
مـــن عـــكا إلـــى بيروت ومـــن غرناطـــة إلى 
بغداد ومن بيزنطة إلـــى لنينغراد، ففي كل 
مرة تتالحـــق صور الحصـــار تمثل للذهن 
تفاصيـــل هيـــاكل آدميـــة قضت من شـــدة 
الجـــوع، بنزعة غير طبيعيـــة إلى التعذيب 
وتشـــويه األجســـاد من قبل طغـــاة فارغي 
األحشـــاء، ألم يكن الحاكـــم العربي القديم 
يأمر بإعدام خصومه صبرا، أي بنسيانهم 
في سجونهم دون طعام حتى تصعد الروح 

من الجسد العليل؟

* كاتب من المغرب

} القاهرة (العرب) - تصدرت المشهد الثقافي 
في العام 2015 ظاهرتا المنع والمصادرة للعديد 
من الكتـــب واألعمال األدبية ألســـباب مختلفة 
سياســـية واجتماعيـــة، إذ تم منـــع العديد من 
الكتب والروايات في معرض الكتاب بالكويت، 
ومن أبرز األعمال التي منعت من المشاركة في 
للروائي  المعـــرض رواية ”فئران أمي حصـــة“ 
ســـعود السنعوســـي، و“ال تقصـــص رؤيـــاك“ 
للروائي عبدالوهاب الحمادي، و“خرائط التيه“ 

لبثينة العيسى.
وحضـــر المنع كذلك فـــي معرض الخرطوم 
للكتـــاب، فقد صادر جهاز األمن رواية ”ســـاعي 
الريـــال المقدود“ للكاتب مبـــارك أردول، بتهمة 
مخالفتهـــا لقيـــم الثقافة في الســـودان، كما تم 
منع كتاب ”الربيـــع العربي تأجل في الجزائر“ 
للكاتـــب وليد بلكبير من المشـــاركة في معرض 
الكتـــاب بالجزائـــر، لتتعدد الكتـــب الممنوعة 

والمصادرة وإن اختلفت األسباب.
هنـــاك الكثير من المشـــاكل التي يواجهها 
الكتاب العربي والتي تعوق من انتشـــاره بين 
مختلف األقطار العربية ســـواء تلـــك المتعلقة 
باألزمات السياســـية أو المشكالت االقتصادية 
التي تعصف بالصناعـــة ككل وتحّد من توزيع 

الكتاب.

الثقافة ليست أولوية

يعتبر رئيس اتحــاد الناشـــرين المصريين 
عـــادل المصـــري أن أبـــرز المعوقـــات التـــي 
اعترضـــت طريـــق صناعة الكتاب والنشـــر في 
العام الماضي، بعضها متواصل منذ ســـنوات 
انطالقا من التطورات السياسية القائمة، حيث 
خـــروج العديد من األســـواق العربية التي تعّد 
منافذ هامة لصناعة وتوزيع الكتاب، من بينها 
ليبيا والتي كانت تعّد من أكثر الدول استيعابا 
للكتب بمختلف مؤسساتها التربوية والثقافية، 

فضال عن سوريا والعراق.
ويـــــرى رئيـــــس اتحـــــاد الناشـــريـــن أن 
األوضاع السياســـية في هذه البلدان كانت لها 
تأثيـــرات عميقة على صناعـــة وتوزيع الكتاب 
العربـــي فيهـا، حيـــث أنه في أوقـــات األزمات 
واالضطرابـــات ال تأتـــي الثقافـــة كأولوية لدى 
النـــاس، فســـوق صناعـــة الكتاب فـــي تونس 
قـــد انضبطـــت بعد التوتـــرات التـــي كانت قد 
حدثت بفعل التطـورات السياســـية، واألمر في 
مصر كذلك عقـب أن اهتـــزت األمور على ضوء 

التطورات السياسية أيضا.

كذلك، كان لألوضـــاع االقتصادية المتردية 
تداعيـــات عميقة على صناعة الكتاب في العالم 
العربـــي، حيث أن الطعام والشـــراب والدروس 
الخصوصية، إلخ. وتعّد، في رأيه، من أولويات 
الناس فـــي ظل تلـــك الظروف الصعبـــة، فتلك 
األزمة االقتصادية لها انعكاســـات سلبية على 

صناعة وتوزيع الكتب بشكل عام.
وفـــي ما يتعلـــق بالوضع فـــي مصر، يقول 
رئيـــس اتحـــاد الناشـــرين المصرييـــن: هناك 
العديـــد من المعوقـــات التـــي اعترضت طريق 
الكتاب إضافة إلى العوامل السابقة، من بينها 
تراجـــع دور الدولـــة في دعم صناعـــة الكتاب، 
وهـــذا التراجع كان له العديد مـــن األوجه، من 
بينهـــا (غيـــاب مشـــروعات إنشـــاء المكتبات 
العامـــة، وتوقـــف وزارة الشـــباب عـــن تزويد 
مكاتبهـــا بالكتب، وتراجع النشـــر فـــي الهيئة 
المصرية العامة للكتـــاب، وكذلك تراجع وزارة 
التربيـــة والتعليم عن شـــراء الكتـــب)، كما أن 
ارتفاع سعر الكتاب بشـــكل عام يعتبر من بين 

المعوقات المطروحة.
ويضيـــف: فـــي مـــا يتعلـــق بتأثيـــر تلـــك 
المعوقـــات على ازدهار ”الكتـــاب اإللكتروني“، 
فنحـــن ناشـــرو محتـــوى، يمكننـــا أن ننشـــره 
مطبوعـــا أو إلكترونيـــا ما دامـــت لدينا القدرة 
على تســـويقه، بالتالي فلســـنا فـــي صراع أو 
منافســـة مع الكتاب اإللكتروني بأي شـــكل من 
يقلل  األشكال، ال سيما أن ”الكتاب اإللكتروني“ 
مـــن تكلفة اإلنتـــاج مقارنة بالكتـــاب المطبوع 

الذي يزيد التكلفة بالطباعة. 
ويتوقع عادل المصري المزيد من االزدهار 
الســـنوات المقبلة،  للكتـــاب اإللكتروني خالل 
فظهـــور الكتاب اإللكتروني جـــاء نتيجة تطور 
عـــام لـــدى الجمهور مـــع زيـــادة التكنولوجيا 
وشـــيوعها ووجود جمهور من الشباب المولع 

بالتكنولوجيا في جميع المجاالت.

اإلنترنت تروج للكتاب

يعتبر الروائـــي المغربي مصطفى لغتيري 
أن حـــال الكتـــاب العربي من حـــال أهله، فهو، 
فـــي رأيه، يناضل نضاال مســـتميتا من أجل أن 
يستنشـــق دفقة هواء، حتى يستمّر في الحياة 
والحريـــة واالنطالق نحو أفـــق أرحب، الكتاب 
العربـــي شـــبيه باإلنســـان العربي إلـــى أبعد 
الحـــدود، ويرى أنـــه كذلك مـــا زال ممنوعا من 
تخطي الحدود ما بين الدول العربية إال بشـــق 
األنفس، ومازال الكاتـــب العربي كذلك مغبونا 
في حقوقه المادية والمعنوية إلى إشعار آخر، 
ومازالـــت األميـــة حجـــر عثرة تحـــول دون أن 
تصبح القراءة رافعة حقيقية لمستقبل الكتاب 

في بلداننا.

يقـــول لغتيـــري: حتى ال نكـــون عدميين أو 
ال نتهم بأننا ال نرى ســـوى النصف الفارغ من 
الـــكأس، يمكـــن الحديث عن بعض المكاســـب 
لكنها تظـــل محدودة وال تســـتفيد منها إال قلة 
القلـــة، وأقصد تحديدا بعـــض الزخم المعنوي 
أساســـا الذي حققته الجوائز األدبية المحدثة، 
ألن المكاســـب الماديـــة ال ينالهـــا ســـوى ثلـــة 
مـــن المحظوظيـــن، ومع ذلك فقد أنعشـــت تلك 
الجوائز األمل في النفوس بإمكانية مســـتقبل 

مناسب للكتاب.
ويتابـــع: فـــي مقاربتنا لموضوع مشـــاكل 
صناعـــة الكتـــاب علينـــا أن ال ننســـى طبعـــا 
أننـــا ننتمـــي إلـــى دول العالم الثالـــث، حيث 
مازالـــت قيمة الكتاب مشـــكوكا فيها، وبالتالي 
فالحكومـــات ال تبذل المجهود المطلوب ليحتل 
الكتاب المكانة المناسبة التي يستحقها، ومع 
ذلك أظن أن األمر معقد ومتداخل، فهناك مشاكل 
مرتبطة بالمجتمـــع ككل، تنعكس على وضعية 
الكتاب بشـــكل مباشـــر وغير مباشر كمعضلة 
األمية والتقدير المعنوي للثقافة من قبل الدولة 
والمجتمـــع، كما أن الرأســـمال العربي وأقصد 
هنـــا القطـــاع الخـــاص تحديدا لـــم يقتنع بعد 
باالستثمار في الكتاب، كما أن التبادل التجاري 
المحـــدود فـــي ما بين الـــدول العربيـــة يجعل 
الكتاب ال يمّر بســـهولة مـــن قطر إلى آخر، هذا 
فضال عن وســـائل اإلعالم التي مازالت تتعامل 

مع الكتاب كمادة غير مرغوب فيها.
 أظن أن الطريقة التقليدية في عرض الكتاب 
العربي عبر المعارض هي التي مازالت طاغية، 
فما زلنا لـــم نصل بعد إلى مرحلـــة يدعو فيها 
الناشر الكاتب إلى بلدان عربية كي يساهم في 
ترويج الكتاب بحضوره، فلألســـف دور النشر 
عندنا غيـــر مبادرة، وتكتفـــي بأضعف اإليمان 
والذي يتجلى في حضـــور المعارض وأحيانا 
كثيرة تتخلى حتى عن ذلك، فتنوب عن بعضها 
البعض وكأن حضورها فرض كفاية إذا قام به 

بعضها سقط عن البعض اآلخر.
ويالحـــظ الروائـــي أن الكتـــاب قـــد قطـــع 
أشـــواطا كبيرة في الشـــكل الفني، فأصبح من 
ناحية الجانب الفني جيدا، إذ أن نوعية الورق 
وتصاميم األغلفة قد طالها كثير من التحســـن، 
وهـــي في غالبها تتمتع بجاذبية ال غبار عليها، 
لكن لألســـف يشـــتكي القارئ من غـــالء ثمنها. 
وأظـــن أن دعم صناعة الكتـــاب من طرف الدول 
أضحى ملحا، حتى يصبح ثمن الكتاب مناسبا 

لجميع فئات المجتمع.
يقـــول: أظن عكس مـــا هو رائج أن شـــبكة 
اإلنترنت تســـاهم في رواج الكتاب أكثر وليس 
فـــي تراجعـــه، فقد أتاحـــت شـــبكات التواصل 
االجتماعي للكاتب ولدور النشر فرصة الترويج 
للكتاب بشـــكل أفضل، وإغـــراء القارئ باإلقبال 

عليه.
ويعتبـــر مصطفـــى الغتيـــري أن الكتـــاب 
والكتابة عموما هي العقل المحرك لإلنســـانية 
في معناها النبيل، فالكتب خزانة أفكار وأحالم 
وطموحـــات وأحاســـيس، لذا ســـيظل الكتاب 
مرافقا لإلنســـان في رحلتـــه الطويلة وال يمكن 
ألحدهمـــا التخلي عـــن اآلخر، قـــد يتطور ربما 
شـــكل الكتاب ويصبح أكثر شـــعبية ومتداوال 
على نطاق واسع خاصة في شكله اإللكتروني، 

لكنني دوما متفائل بالكتاب ومستقبله.

أزمة التمويل والتضييق

من جهتها تؤكد فاطمـــة البودي مديرة دار 
العين للنشـــر أن عام 2015 شهد ظاهرة خطيرة 
تؤثر بصورة مباشرة على واقع صناعة الكتاب 
والنشـــر في مصر تحديدا، وهي ظاهرة الحجر 
على الحريات، فبينما نتفاخر بعدم وجود رقابة 
سابقة على المطبوعات والكتب المختلفة، وأنه 
ال توجد تلـــك الرقابة فعال، فإن الذي حدث كان 

أخطـــر من ذلك، كما تقول، حيث تّم الحجر على 
اإلبداع من خـــالل التضييق على المبدعين، بل 
وإن بعضهـــم قد تعرض للســـجن، وهذه أمور 

مستجدة.
وتـــرى البـــودي أنه ومـــن بيـــن التحديات 
والمعوقـــات التـــي واجهـــت الكتـــاب العربي 
وانتشـــاره بصفـــة عامة، ظاهرة منع مشـــاركة 
األعمـــال في معـــارض عربيـــة، أبرزها معرض 
الكويـــت الذي ُمنـــع فيه العديد مـــن الكتب من 
المشـــاركة، وكذلـــك معـــرض الشـــارقة فإنه قد 
اشـــترط أن يتم شرح محتوى كل كتاب مشارك، 
وإال يمنـــع تداولـــه بالبالد، وكذلـــك الحال في 
الســـعودية من تضييقات علـــى األعمال وعلى 
تداولهـــا، فيمـــا لم تبـــق ســـوى دول المغرب 
العربي التي تعّد ســـوقا ال توجد فيها تعقيدات 
مثل باقي األســـواق والمعـــارض العربية التي 
ستؤثر فيها هذه التعقيدات سلبا على صناعة 

الكتاب.
وتشـــير مديـــرة دار العين إلـــى أن األزمات 
السياســـية دفعت في العديد من الدول العربية 
إلـــى تراجـــع االعتمـــاد عليها في نشـــر الكتب 
والتوزيع داخلها كذلك، وعلى رأســـها ســـوريا 
واليمن، وكذلك ليبيا والســـودان، فدولتا ليبيا 
والســـودان كانتا من أهم الـــدول التي كان يتم 
االعتمـــاد عليهـــا في نشـــر الكتـــاب المصري 

وتوزيعه.
وتقـــر فاطمة البـــودي أنه بيـــن التحديات 
التي واجهت الكتاب العربي هي تلك التحديات 
القديمة والمســـتمرة والمتعلقة بأزمة التمويل 
التي تؤثر على النشـــر الخاصة بدور النشـــر، 
وتحّد من آفاقهـــا. فاألزمات االقتصادية بمصر 
وبعض الدول العربية قد عززت من تلك الحالة.

التكنولوجيا والورقي

وتقول الروائية اللبنانية نرمين الخنســـا: 
كونـــي روائيـــة ورئيســـة اللجنـــة الثقافية في 
النـــادي الثقافـــي العربـــي الذي يقيم ســـنوّيا 
معـــرض بيـــروت العربي الدولـــي للكتاب، وقد 
اختتمنا الدورة التاســـعة والخمســـين منه في 
أول شـــهر ديســـمبر من العـــام 2015، يمكنني 
القـــول إّن الكتـــاب ال يـــزال على ازدهـــاره عبر 
حركته المستمرة في دور النشر وفي المكتبات 
وســـوق العـــرض والطلب، ســـواء فـــي لبنان 
بخاّصـــة، أم علـــى صعيـــد المنطقـــة العربية 
بعامـــة. فطالمـــا أّن كبريـــات معـــارض الكتب 
العربية تقام في مواعيدها الســـنوية، وتشـــهد 
حركـــة حضور وشـــراء من مختلف الشـــرائح 
االجتماعيـــة والثقافية، طالمـــا أّن حال الكتاب 
يبقـــى صامـــدا وعصّيا على إزاحتـــه. وبالرغم 
مـــن تطـــور الوســـائط التكنولوجيـــة وتعـــّدد 
وظائفها وأدوارها الحديثة، اســـتطاع الكتاب 
أْن ُيبقـــي على مكاســـبه األساســـية التي تكمن 
في المضمون والتعبيـــر والترويج والتواصل 
والخطاب اإلنساني  الحضاري والعطاء الفني 

وسوى ذلك.
وتعتبـــر الخنســـا أن أكبر مشـــكلة تواجه 
صناعـــة الكتاب فـــي بالدنا العربيـــة، نجدها 
في تعســـر األحـــوال االقتصادية وفـــي معاناة 
الشـــعوب مـــن غـــالء المعيشـــة، فمؤسســـات 
النشـــر لديها أرقـــى المواصفـــات التي تصنع 
بهـــا الكتـــاب، من الطباعـــة إلى اإلخـــراج إلى 
نوعية الورق والغالف، لكّن الناشـــر سرعان ما 

ــــــت صناعة الكتاب فــــــي العالم  لطاملا كان
العربي من أهم الركائز التي ُيستند عليها 
لتحقيق الرقي احلضاري، لذا لم تكن تلك 
الصناعة مبعزل عن هموم ومشاكل الوطن 
ــــــي يتعرض لها  ــــــي أو التحديات الت العرب
بكافة أشكالها، الفصل هنا غير وارد وهو 
محض وهم ال مكان له على أرض الواقع. 
التغيرات السياسية التي عصفت بالبلدان 
ــــــر على صناعة  العربية أثرت بشــــــكل كبي
النشــــــر وعلى نوعيته أيضا، فبات النشر 
املتالحقة،  السياســــــية  باألزمــــــات  متأثرا 
وانطلق الكّتاب ليواكبوا بأقالمهم األحداث 
ــــــى اجلانب اآلخر  ــــــة املتالحقة، وعل الدموي
كان هنالك سعي من قبل القراء إلى شراء 
تلك األعمــــــال التي قاربت الواقع بشــــــكل 
اســــــتطلعت آراء عدد  أو بآخــــــر. ”العرب“ 
من الكتاب والناشــــــرين العرب حول حال 

الكتاب العربي في العام 2015.

ظاهـــرة خطيـــرة تؤثـــر بصورة 

صناعـــة  واقـــع  علـــى  مباشـــرة 

الكتاب والنشـــر في مصر، وهي 

ظاهرة الحجر على الحريات
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حال الكتاب العربي من حال أهله، 

فهو يناضل نضاال مستميتا من 

أجل أن يستنشـــق دفقـــة هواء، 

حتى يستمر في الحياة
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ثقافة
الكتاب العربي يالطم أمواج التضييقات السياسية واالقتصادية

[ إعادة النظر في صناعة النشر باتت ضرورة ملحة إلنقاذ المنتج الحضاري والثقافي العربي

مغارة الكتاب العربي

غالء أسعار الكتب

صدرت باالشـــتراك بني منشـــورات ضفاف ومنشـــورات االختالف وذات السالســـل 

رواية {مستودع الطفولة» للكاتب الفائز بجائزة نوبل لألداب 2014 باتريك موديانو 

ترجمة نجيب مبارك.

صدر حديثا عن منشورات وزارة الثقافة األردنية كتاب جديد للناقد عواد علي بعنوان 

{املســـرح األردني فـــي مرايا النقـــد العربي»، وهو جهـــد تأليفي وتحريـــري يوفر مادة 

مرجعية للباحثني في املسرح األردني.

يصطدم بانكفاء نســـبة الشراء وبغالء تكاليف 
هذه الصناعة، بعيدا عن أّي دعم حكومي له في 

بعض البلدان.
وتعتقـــد من جهتها أن أكثـــر مـا يـؤثر على 
حركة الكتاب كذلك، هو سيـل األحـداث الكبـيرة 
والمأســـاوية التي عانت وتعانـــي منها بعض 
البلـــدان العربيـــة، وهو مـــا دفـــع بالعديد من 
الكتّاب السياسيين والعديد من الروائيين إلى 
مواكبـــة هذا الخضم المفجع عبر تأليف الكتب 
المخصصـــة للتعبير عن قســـاوة هـــذا الواقع 

الهجين.
وتتابع: للكتاب ميـــزات كثيرة وغنية. فهو 
الشـيء الـذي تحتويـه أيـدينا بشوق لنعرف ما 
في داخله، ولننتقل معـه إلى رحـاب أخـرى مـن 
المعـرفـة والخيــــال، ونحـو مدارك مختلفـة من 
اللغة والشعر والفن. والكتاب هو الشيء الذي 

نعرضـه في مكتباتنا المنزلية ليدل علينا. 
كما ترى الروائية اللبنانية نرمين الخنســـا 
أنـــه األثر الـــذي يبقى محفوظا مئات الســـنين 
في المكتبات والجامعات والمؤسســـات، ليقدم 
للجيـــل الجديد شـــواهد من التاريـــخ. لذلك ال 
أرى تهديدا تكنولوجيا حقيقيا لوجود الكتاب 
الورقـــي. خاصـــة وأن عامـــة الجماهيـــر تحّب 

الكتاب بحد ذاته.

أكبـــر مشـــكلة تواجـــه صناعـــة 

الكتاب في بالدنا العربية تعسر 

األحـــوال االقتصاديـــة ومعانـــاة 

الشعوب من غالء املعيشة

 ◄
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أمير العمري

} لـــم تكـــن األغانـــي التـــي كان يغنيهـــا 
عبدالحليم حافظ في الستينات كلها موفقة، 
بـــل كان هناك بعض األغاني التي لو تأملنا 
كلماتها اليـــوم، لوجدناها ســـاذجة لدرجة 

تثير الضحك.
هناك مثال أغنية ”حبـــك نار“، وهي من 
تأليف مرســـي جميل عزيـــز وتلحين محمد 
الموجي. فهل من المعقول أن يقول الحبيب 
لحبيبتـــه ”حبك نار مش عايـــز أطفيها وال 
أخليها… دقيقة تفوتني ما أحســـش بيهـا“، 

وما هذه المازوكية الغريبة.
ومع ذلـــك فعبدالحليم كظاهـــرة غنائية 
خارقـــة غيـــر مســـبوقة، ظهرت فـــي عصر 
االنتشـــار الهائل للراديو والســـينما، وكان 
جمهـــور عبدالحليـــم مســـتعدا لتصديقـــه 
والتصفيـــق لـــه، مهما كانـــت غرابة بعض 

أغانيه.
كان الكثيـــر من هذه األغاني يقدم للمرة 
األولـــى في أفالمه، ومنهـــا ”حبك نار“ التي 
غناهـــا في فيلـــم ”حكاية حـــب“ بمصاحبة 
فرقـــة موســـيقية كاملة على المســـرح أمام 
حبيبته مريم فخر الديـــن، وكانت في ذروة 
األغنية  وانتهت  وأرســـتقراطيتها.  جمالها 
في الفيلم بسقوط عبدالحليم على المسرح 

مصابا بنوبة قلبية.
كان الكثير من أفالم عبدالحليم مقتبسا 
من حياته الشخصية وممزوجا بشخصيته 
فـــي الفيلم، كأن تجعله أحـــداث الفيلم مثال 
مريضا بالقلب لم يبق أمامه ســـوى أشـــهر 
معـــدودة في الحيـــاة، أو كيـــف أن أصوله 
الفقيـــرة تحول بينه وبيـــن الزواج من ابنة 

األسرة الثرية.
وفي المقابل فعبدالحليم مطرب الطبقة 
الوســـطى المصريـــة، كان يبحـــث دائمـــا 
عن الجـديــــد، وقـد لفتـت موســـيقى فـرقـة 
البيتلــــز اإلنكليزيـــة وأغانيهـــا القصيـــرة 
السريعة التي انتشـــرت انتشارا هـائال في 
منتصف الستينات، أنظار عبدالحليـم فأراد 
أن يجرب األغنية القصيرة الســـريعة التي 
تقتبس من الموســـيقى الغربيـــة، ولكن من 
خالل اللون الشـــعبي. وقد تحمس صديقه 
بليغ حمدي، الذي كان قد حل محل الموجي 
قرب ”حليـــم“، بأن يلحن له بعض األغنيات 
القصيـــرة التي اســـتلهمت مـــن الفولكلور 

المصري.
اقتـــرب  قـــد  حافـــظ  عبدالحليـــم  كان 
فـــي الســـتينات مـــن الشـــاعر عبدالرحمن 
األبنودي، الـــذي كان قد مر بتجربة قصيرة 
في معتقـــالت عبدالناصر، وأصبح بعد ذلك 
من أشـــّد المتحمسين له، فكتب لعبدالحليم 
أغنية ”التوبة“ التي تســـتند إلى كلمات من 

الفولكلور الصعيدي، ويقول مطلعها:
أنا كل ما أقـــول التوبه يا بوي ترميني 

المقادير يا عين
يابـــوي  الســـودة  عيونـــه  وحشـــاني 

ومدوبني الحنين يا عين
متغرب والليالي يا بوي مش ســـايباني 

في حالي يا عين
والرمش اللي مجرحني يا بوي ضيعني 

وأنا كان مالي يا عين.
وقـــد غناهـــا عبدالحليـــم علـــى نغمات 
جعلـــت  التـــي  حمـــدي  بليـــغ  موســـيقى 
منهـــا أغنية ســـريعة قصيرة ال تســـتغرق 
أكثـــر مـــن 4 دقائـــق، وبإيقاعـــات ونغمات 
أوروبية واضحـــة، يعلو فيها صوت اآلالت 
الموســـيقية الغربيـــة مثـــل الساكســـفون 
واألكورديـــون والبونغز وغيرهـــا، إّال أنها 
قوبلـــت بنوع من البرود إن لم يكن الرفض، 
من جانب الجمهور بســـبب غرابة إيقاعها، 
كمـــا هاجمهـــا الكثير من نقـــاد عبدالحليم 
ومنهـــم الناقد الموســـيقي العمـــالق كمال 
النجمي، الذي وصف عبدالحليم بأنه يبدو 
مثل خواجـــة صعيـــدي، يرتـــدي الجلباب 

الصعيدي ويضع على رأسه القبعة.
كان عبدالحليـــم بالطبـــع يســـعى إلـــى 
العثـــور علـــى ألحـــان موســـيقية يمكن أن 
يرقص علـــى إيقاعاتها الشـــباب الذي كان 
مهووســـا فـــي تلـــك الفتـــرة بالموســـيقى 
الغربية الحديثة. ولهذا الغرض ربما يكون 
عبدالحليم قد ضحى بأهمية الكلمات، ولقد 
أثـــارت أغنية ”جبار“ التـــي غناها في فيلم 
”معبودة الجماهير“ الســـخرية بعد أن قيل 

إنها أغنية سياسية ترمز للنظام.
وعندما اختار أن يغني أغنية أخرى من 
الفولكلور المصري هي ”على حســـب وداد 
قلبـــي يا بـــوي راح أقول للزين ســـالمات“ 
انبـــرى كثيرون للســـخرية واســـتخدموها 
للنيل من نظام عبدالناصر الذي كان يحظر 
األحزاب السياسية بالطبع، فقيل إنها كانت 
تدعـــو إلى حزبيـــن اثنين فقـــط هما: حزب 

وداد.. وحزب الريح.
وفي زمن عبدالحليم الكثير من القصص 

الشيقة.

* ناقد سينمائي من مصر مقيم في لندن

زمن عبدالحليم

حنان عقيل

} االغتـــراب عن واقـــع املجتمعـــات العربية، 
واللهـــث وراء التشـــبه بالدرامـــا التركية كّما 
ونوعا، كانا ســـمة الدرامـــا العربية في العام 
املنقضـــي 2015، وهـــو ما أجمع عليـــه العديد 
من النقاد واملتابعني للشـــأن الدرامي العربي، 
”العرب“ سبرت آراء بعض املهنيني في القطاع 
فكانت آراؤهم متشابهة وإن تباينت في بعض 

التفاصيل.
الناقـــد الســـوري غيث حّمـــور، في حديثه 
عن الدراما الســـورية، أكد أنها في الســـنوات 
األخيـــرة كانت بعيـــدة عن الواقع الســـوري، 
وفـــي املوســـم املاضـــي حتولت إلـــى نوع من 
التجـــارة حســـب مبدأ ملن يدفـــع أكثر، وكانت 
لها اعتبـــارات أيديولوجية وثقافية بعيدة عن 

الشارع السوري.
وأضاف: كانت هناك عدة أنواع من الدراما 
خالل الســـنة املاضية منها ما انتهج سياسة 
وهي  األجـــزاء مثل مسلســـل ”باب احلـــارة“ 
مسلســـالت تعاني من اإلفالس على مســـتوى 
األفكار واألطروحات املقدمة، كما أنها موجهة 
خلدمة فئة معينة بهدف التســـويق أو الربح، 
أيضا كان هناك استنساخ لتجارب أجنبية كما 
حدث في ”العراب“ بنســـختيه، وكأن القضايا 
العربية والسورية انتهت ولم يعد يبقى سوى 
االستنســـاخ، وهو من الظواهر الســـيئة التي 

شهدتها الدراما السورية في العام املنقضي.
ولفـــت حّمور إلى أن بعـــض األعمال التي 
تعـــّد علـــى أصابع اليـــد كانت على مســـتوى 
مقبـــول إلى حـــّد ما، ولكنها جتـــارب ال تعمم، 
فعمـــوم األعمال في املوســـم املاضـــي اجترار 
ألفكار ّمتت اســـتعادتها واستنساخها، كما أن 
هناك الكثير من االستسهال في العمل وتقدمي 
أي شيء على أمل أن يلقى رواجا، فهي أعمال 

ال حتترم عقل املشاهد أو فكره.

أعمال متواضعة

الناقـــدة املصرية نهى جـــاد لفتت إلى أن 
الدراما املصرية شهدت في العام املاضي ثراء 
كبيرا، إذ مت عرض الكثير من األعمال الدرامية 
سواء في املوسم الرمضاني أو خارجه، ولكن 
أغلـــب هـــذه األعمال كانـــت متواضعـــة، ولم 
يتميز منها ســـوى القليل مثل مسلسل ”حتت 
الســـيطرة“ للفنانـــة نيللـــي كرمي، ومسلســـل 
”العهـــد“، وافتقـــدت بقية األعمـــال الكثير من 
العناصر الفنية مثل مسلســـل ”حارة اليهود“ 
الـــذي جاء بالكثيـــر من املغالطـــات واألخطاء 

الفنية ما جعله يخرج من دائرة التمّيز.
أما الفنانة املصرية نشـــوى مصطفى فقد 
أكـــدت أنه فـــي ظل الكـــم الكبير مـــن األعمال 
الدراميـــة املعروضـــة فـــي مصر خـــالل العام 
املنقضـــي، والتي وصلت إلـــى ما يقرب من 60 
مسلسال، كان هناك الكثير من األعمال املتميزة 
واجليدة، مضيفة: على املســـتوى الشـــخصي 
تابعت عددا من األعمال منها ”العهد“، و”حارة 

اليهود“، و”حتت السيطرة“ و”بعد البداية“.
واستطردت: أعتقد أن الدراما املصرية في 
السنوات األخيرة اســـتطاعت أن تتقدم بشكل 
كبير سواء على مســـتوى الكتابة أو اإلخراج 
أو التقنيـــات املســـتخدمة، فأنـــا راضية جدا 
عن الدرامـــا الرمضانية هذا العام، وأرى أنها 

أفضل بكثير من األعوام السابقة.
أما املخرج املصري أحمد شـــفيق فقد أكد 
أن الدرامـــا العربية كانت جيـــدة جدا في عام 
2015، إذ شـــهدت العديـــد من األعمـــال املميزة 
والبـــارزة، وعلـــى رأســـها مسلســـل ”حتـــت 
السيطرة“ الذي ناقش قضية اإلدمان والعالج، 
ومسلسل ”حارة اليهود“ الذي تناول العالقات 
بني األديان الثالثة، ومسلسل ”ذهاب وعودة“ 
وهو من إخراجه، وقد تناول فيه قضية خطف 
األطفال وجتارة األعضاء البشـــرية في العالم 

كله وفي أكبر الدول التي تقوم بذلك.
واســـتطرد: أيضا، شـــهد العـــام املنقضي 
عـــددا مـــن األعمـــال الكوميدية البـــارزة مثل 
مسلســـل ”أستاذ ورئيس قســـم“ للفنان عادل 
إمام، ومسلســـل ”لهفـــة“ للفنانة دنيا ســـمير 
غـــامن، وإن كان هناك غياب شـــبه تام للدراما 

الدينية والتاريخية عربيا.
وبّني شـــفيق أن املشاكل اإلنتاجية تعصف 
بالدرامـــا التاريخيـــة والدينيـــة فـــي العالـــم 
العربـــي، فاملنتجـــون يبحثون عـــن الربح في 
املقـــام األول، ومثل هذه األعمـــال حتتاج إلى 
تكاليف عالية جدا للتمكن من تطبيق التقنيات 
الالزمة، لذلك يضطر املنتـــج إلى االبتعاد عن 
مثل هذه األعمال التـــي ال تعود عليه باملردود 
املـــادي املأمول، خاصة وأن القنوات ال تعرض 
مقابال ماديا مناسبا على املنتجني، في مقابل 

عرض أعمال على هذا القدر من األهمية، وهي 
مشـــكلة ال بد مـــن تداركها في األعـــوام املقبلة 
ألن الوطـــن العربـــي بحاجة إلى املسلســـالت 
التاريخيـــة والدينية التـــي تصحح الكثير من 

املفاهيم املغلوطة عنه في العالم أجمع.

انعدام الخصوصية

الناقد الفني املصري نادر عدلي أشار إلى 
أن املوسم الدرامي في رمضان قد شهد تنوعا 
على مســـتوى املوضوعات املقدمـــة، فمنها ما 
حتدث عن الثورات مثل ”أستاذ ورئيس قسم“ 
لعادل إمام، ومنها ما هو بوليســـي مثل ”لعبة 
إبليس“، ”ذهـــاب وعودة“، ”حق ميت“ و”وش 
تانـــي“، ومنهـــا ما هـــو تاريخي مثـــل ”حارة 
اليهود“، أو اجتماعي مثل ”بني الســـرايات“، 
والكوميـــدي مثـــل ”لهفة“، و”يوميـــات زوجة 
مفروســـة أوي“ و”الكبير أوي“، واألســـطوري 
مثـــل ”ألف ليلـــة وليلـــة“، وإن كان من أفضل 
للفنان  األعمال مسلسل ”أستاذ ورئيس قسم“ 
عادل إمام، ومسلسل ”حتت السيطرة“ للفنانة 

نيللي كرمي.
واســـتطرد: أما األعمال التـــي مت عرضها 
خارج املوســـم الرمضانـــي فهـــي رديئة جدا 
على املســـتوى الفني، ألنها استهالكية وتقوم 
على التطويل والتمطيـــط، واختالق األحداث 
واملعاجلة الســـاذجة والتطور غيـــر املنطقي، 
وهي مسلســـالت لم تكـــن جتـــد متابعني لها 
ســـواء خالل املوســـم الرمضانـــي أو خارجه. 
وعلى صعيد الدراما الســـورية أكد عدلي أنها 
قائمة بشـــكل أساسي على الشـــكل التاريخي 
في مجمل األعمال، ورمبا هناك انعدام لتناول 
مـــا هو معاصر مـــن الواقع الســـوري، كما أن 
األحداث املأساوية في ســـوريا دفعت النجوم 
واملخرجني الســـوريني إلى االجتاه للمشاركة 

في الدراما املصرية.
وبصفـــة عامة، فـــإن الدرامـــا العربية في 
الســـنوات اخلمس األخيرة، ونظرا العتمادها 
علـــى املشـــاركة فـــي اإلنتـــاج بـــني احملطات 
الفضائيـــة، طـــرأ عليهـــا نـــوع مـــن انعـــدام 
اخلصوصية فـــي التعبير عـــن املجتمع، ليتم 
تناول املوضوعات بشـــكل عام وليس خاصا، 
فضال عن عدم وجود إنتاج ضخم، فكانت أغلب 

األعمال استهالكية وفي خدمة اإلعالنات.
ومن ناحيتها لفتت الناقدة املصرية ماجدة 
خير الله إلى أن العام احلالي شـــهد عددا من 
األعمـــال البارزة والناجحـــة، التي كانت الفتة 
ســـواء على مســـتوى الكتابـــة أو التمثيل أو 
اإلخـــراج، منها مسلســـل ”حتت الســـيطرة“ 
للفنانة  للفنانـــة نيللي كرمي، و”بعـــد البداية“ 
درة والفنـــان طارق لطفـــي، فضال عن جتارب 
ال بـــأس بها مثـــل جتربة املطربة شـــيرين في 
الذي ســـاعد على جناحه  مسلســـل ”طريقي“ 

وجود فريق عمل جيد.
وأشـــارت خيراللـــه إلى أن عـــرض بعض 
األعمـــال الدراميـــة خارج املوســـم الرمضاني 
مـــن الظواهر اجليـــدة التي يجب تشـــجيعها 
منعـــا لتكـــدس الكثير من األعمال في موســـم 
واحـــد، فـــال بد أن تكـــون األعمـــال املعروضة 
خارج املوسم الرمضاني مميزة حتى ال يشعر 

املشـــاهد أنها ”بواقي“، فمثال مسلســـل نادية 
اجلندي ”أسرار“ الذي مت عرضه خارج املوسم 
الرمضاني مستواه أقل من املتوسط، فالفنانة 
نادية اجلندي تعتمد على شـــهرتها في جذب 
املشـــاهد الذي لم يعد ُيلق باال ألعمالها التي ال 

جتيد اختيارها.
واســـتطردت: وســـط الكـــم الهائـــل مـــن 
املسلسالت التي تعرض خالل العام، دائما ما 
يكون الكيف دون مستوى هذا الكم الكبير؛ إذ 
ال نخـــرج في العام بأكثر من ســـتة أو ســـبعة 

أعمال درامية مميزة على األكثر.
الناقـــدة الفنيـــة خيرية البشـــالوي قالت: 
أنتجـــت الدرامـــا املصرية في العـــام املاضي 
عددا ال بأس به من املسلســـالت، ولكن القليل 
منها هو اجليد الذي كانت له عالقة مبناقشـــة 
مشـــكالت املجتمـــع وأحالمـــه في الســـنوات 
األخيرة حيث طرأ عليها الكثير من التحوالت 
السياســـية واالجتماعية، والتـــي كان ينبغي 
علـــى صنـــاع الدراما أن ينتبهـــوا إليها جيدا 

ويسعون إلى جتسيدها في األعمال املقدمة.
واستطردت: الكتاب في السنوات األخيرة 
بعيدين عـــن الواقع املصـــري والعربي بصفة 
عامـــة، فعـــدد قليل مـــن املسلســـالت نتوقف 
أمامه، كمـــا أن القضايـــا االجتماعية الكبرى 
التي تشـــغل املواطن املصري ليس لها وجود 
قوي في املسلسالت، فضال عن عدم وجود أثر 
للمسلســـل الديني أو التاريخـــي في األعمال 

الدرامية املعروضة.

ميزان دقيق

الناقدة الفنيـــة املصرية ماجـــدة موريس 
قالـــت: الدراما املصرية فـــي مهرجانها األكبر 
خـــالل املوســـم الرمضاني املاضـــي كان فيها 
بعـــض النقـــاط املضيئة مثل مسلســـل ”حتت 
الذي تناول مسألة اإلدمان وتأثيره  السيطرة“ 
على املجتمع كله وعلى العالقات املختلفة بني 
األفـــراد، وهو عمـــل اســـتطاع أن يخلق نوعا 
من الوعي االجتماعـــي بعد أن كان العديد من 
املسلســـالت يحفز في كثير مـــن األحيان على 
تنـــاول املخدرات، فضـــال عن مسلســـل ”بعد 
البدايـــة“ الـــذي أضاف إلى ممثـــل مثل طارق 

لطفي كثيرا.
وأضافت: أرى أن الكثير من املطربني الذين 
دخلوا املنافسة في املوسم الدرامي الرمضاني 
املاضـــي لديهـــم قـــدرات متثيلية رمبـــا تفوق 
املوهبة الغنائية، مثلما هو احلال عند الفنانة 
روبي والفنان خالد ســـليم، كما أن شيرين في 
مسلســـلها ”طريقي“ قدمت عمال ناجحا كشف 
عن موهبتها في التمثيـــل، فاملغني اجليد في 
هذا العصر ال بـــّد أن تكون لديه قدرة متثيلية 

بشكل أو بآخر.

[ تشبه بالدراما التركية في عدد الحلقات واإلكسسوارات

االغتراب عن القضايا الراهنة أفرغ الدراما العربية من محتواها

دخلــــوا  الـذيــــن  المطـربــــون 

الماضي  المنافسة في رمضان 

لديهم قـــدرات تمثيليـــة ربما 

تفوق مواهبهم الغنائية

 ◄

الرمضاني،  الموســـم  بعيدا عن 

المعروضـــة  األعمـــال  تميـــزت 

خارجـــه بالتمطيـــط والتطويل 

بشكل كبير

 ◄

شــــــهدت الدراما العربية على مدار العام 
املاضي العديد من املسلســــــالت الناجحة، 
خصوصا تلك التي مت عرضها في املوسم 
ــــــارى العديد من صناع  الرمضاني، إذ تب
الدراما لتقــــــدمي الكثير من األعمال خالل 
هذا املوســــــم، وقد حظــــــي أغلبها باملتابعة 
اجلماهيرية والنقدية، فضال عن تلك التي 
مت تقدميهــــــا خــــــارج املوســــــم الرمضاني 
والتي غلب عليها التشبه بالدراما التركية 
ــــــذي فاق لدى  مــــــن حيث عــــــدد حلقاتها ال
بعضها 90 حلقة، وتنوعت األعمال املقدمة 
ما بني الكوميديا والتراجيديا واالجتماعي 
ــــــك، وإن كان الكثير  والسياســــــي وغير ذل
من النقاد واملتابعــــــني يؤكدون أن الدراما 
العربية في العام املاضي قد شهدت حالة 
من انعدام اخلصوصية فــــــي التعبير عن 

قضايا ومشكالت املجتمع العربي.

قدرات تمثيلية فاقت الموهبة الغنائية

اجترار أفكار

تعاقدت الفنانة املصرية هنا الزاهد على املشـــاركة في بطولة مسلســـل {امليزان» 

الذي يقف على إنتاجه طارق الجنايني ويكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد خالد، ومقرر 

عرضه في شهر رمضان القادم، وهو من بطولة روبي وباسل خياط.

تم تكريم الفنان املصري سمير صبري في االحتفالية التي أقيمت تحت رعاية الهيئة 

العامـــة لقصور الثقافة املصريـــة على ركح مركز اإلبداع بـــدار األوبرا  املصرية، وقد 

شهدت االحتفالية حضور عدد كبير من الفنانني املصريني.



} الس فيغــاس - أحب األملــــان أحدث موجة 
للتحكم في الســــيارة دون تدخل يدوي مباشر 
مبجرد إشــــارة مــــن اليد أو املعصــــم ألن هذا 
يعنــــي بالتبعيــــة أن تظــــل لوحــــة الســــيارة 
األماميــــة نظيفة بال بصمــــات أصابع وهو ما 
يحرصــــون عليه جدا. أمــــا اإليطاليون الذين 
اشــــتهروا باملغاالة في استخدام حركات اليد 

فقد ال يروقهم ذلك متاما.
وقــــد يكــــون كل هذا تبســــيطا غير محبب 
لألحــــكام املســــبقة، لكنــــه يعكس فــــي الواقع 
انقساما بني ســــائقي السيارات على مستوى 
العالم بشــــأن أحدث صيحة فــــي تكنولوجيا 
الســــيارات التــــي تعــــرض هذا األســــبوع في 
املعرض اإللكتروني للمستهلك بالس فيغاس.

األملانيــــة  بي.أم.دبليــــو  شــــركة  عرضــــت 
للسيارات سيارة تتعرف على خمس إشارات 
بسيطة؛ حتريك بســــيط من األصبع إلى جهة 
اليمني يعني أنك تطلب رفع صوت املوسيقى 

ومسحة باليد تعني أنك ترفض تلقي االتصال 
الهاتفي.

بينمــــا قدمــــت شــــركة بايونيــــر اليابانية 
تقنية تطلق رائحة النعناع من اللوح األمامي 
للســــيارة إذا رصد مجس في مقعد الســــيارة 
تراجعا في معــــدل نبضات القلب وهو مقدمة 

محتملة لنوم قائد السيارة فينبهه.
ونظرا إلى أن قائد الســــيارة لديه بالفعل 
الكثيــــر من املهام وهو ميســــك باملقود ويركز 
عينيه علــــى الطريق كان مــــن املنطقي ابتكار 
تقنية التحكــــم دون اللمس بالنســــبة لبعض 
الوظائــــف غيــــر الضروريــــة. لكــــن ليس من 
الواضــــح ما إذا كان كل ســــائقي الســــيارات 
ســــيرغبون فــــي تلــــك التكنولوجيــــات التــــي 
تســــتجيب لإلشــــارة أو حركة العني أو قراءة 

الشفتني.
قســــم  رئيــــس  أوينــــز  جيفــــري  ويقــــول 
التكنولوجيــــا في شــــركة دلفــــي أوتوموتيف 

املنتجة لبرمجيات اإلشــــارة لسيارات بي.أم.
دبليو ”هيئة التحكيم بدأت أعمالها“.

ويقــــول روس جونســــتون رئيــــس قســــم 
التســــويق في شــــركة بايونيــــر إن اليابانيني 
وهم عشــــاق التكنولوجيا احلديثة سيحبون 
الذي  على األرجــــح ”نظام املجس احليــــوي“ 

ابتكرته الشركة الذي يطلق أريجا.
وذكر أن الزوار الذين ترددوا على املنطقة 
املخصصة لبايونير فــــي املعرض اإللكتروني 
للمســــتهلك كانوا متحمسني كثيرا واقترحوا 
روائــــح نفــــاذة أخــــرى منهــــا الكابوتشــــينو 
والنعناع لتنبيه سائق الســــيارة الذي يغلبه 

النعاس.
ويقول جييومي ديفوتشيللي رئيس إدارة 
االبتكارات في شــــركة فاليو الفرنســــية لقطع 
الســــيارات إن اليابانيني كانوا أول من أقبلوا 
على األنظمة املساعدة التي تساعد في توجيه 
قائد السيارة وهو يرجع بسيارته إلى اخللف 

ألنهم يحرصون على عدم تعرض ســــياراتهم 
ألي خدش.

ويقول ديفوتشيللي الذي استعانت شركته 
مبحلل نفســــي لشرح التباين في األمزجة بني 
الثقافات املختلفة ”ال يوجد حل يصلح للعالم 
كله“ مشــــيرا إلــــى عدم ارتياح األملــــان لتقنية 
التفعيل بلمس الشاشة واملخاطر الكامنة في 
مغاالة اإليطاليني في اســــتخدام إشارات اليد 
وولــــع الصينيني بأي نوع مــــن التكنولوجيا 

احلديثة.

} ديرتويــت - أزاحـــت شـــركة مرســـيدس 
الســـتار عن اجليـــل اجلديد مـــن الفئة ”إي“ 
خـــالل فعاليـــات معـــرض ديترويـــت الدولي 
للسيارات واملمتد حتى الرابع والعشرين من 

الشهر اجلاري.
وأوضحـــت الشـــركة األملانيـــة أن اجليل 
العاشـــر من أيقونتها الشهيرة خسر حوالي 
70 كيلوغراما من وزنه، كما زاد طوله ليصبح 
4.92 متـــر، بينمـــا زادت قاعـــدة العجـــالت 7 
سنتيمترات، وبالتالي تتمتع السيارة باملزيد 

من الرحابة باملقصورة الداخلية.
الداخلـــي  الصالـــون  وأعيـــدت صياغـــة 
للســـيارة بشـــكل كامل، مـــع مقاعـــد جديدة 
وتصميـــم جديد للوحـــة القيـــادة، من خالل 
شاشـــتني واحدة للتحكم بالســـيارة وأخرى 
للترفيه، حساستني للمس مع ضوابط جديدة.
وحتتـــوي على وســـائد هوائيـــة جانبية 
ُوضعت حديثا إلى جانب نظام صوت ممتاز، 
وخاصية حلماية األجزاء احلساسة من األذن 
رات  مـــن ضجيج وقوع حادث، مـــن خالل مكبِّ
الصـــوت فـــي الســـيارة لتحفيـــز رد الفعـــل 
الســـمعي فـــي األذن الداخليـــة، وســـُتعرض 

السيارة للبيع في السوق في أواخر الربيع.
وبشـــكل قياســـي يتـــم جتهيز الســـيارة 
بناقـــل حركـــة أوتوماتيكي 9 ســـرعات، كما 
حازت السيارة على محرك ديزل جديد متامًا. 

وأشارت مرســـيدس إلى أن املوديل ”إي 
كيلـــووات/195   143 بقـــوة  دي“   220

حصانا يســـتهلك معدل 3.9 لتر من 
الوقـــود/100 كلم، وهـــو ما ينتج 
عنـــه 102 جم/كلم مـــن انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
املوديـــل  يعتمـــد  كذلـــك 
”إي200“ على محرك بنزين بقوة 
حصانـــا،  كيلـــووات/184   135
ويســـتهلك 5.9 لتر/100 كلم (132 

غم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون).

وأوضحت مجلة السيارات ”أوتوبيلد“ 
األملانية أن سيارة مرسيدس من الفئة ”إي“ 

اجلديدة ســـتزخر باألنظمة املســـاعدة، التي 
تقـــوم مبراقبة محيط الســـيارة، والتحكم في 
الضـــوء، باإلضافة إلى االتصـــال مع محيط 

السيارة عبر تقنية ”كار ـ تو ـ إكس“.

كمـــا تقدم هـــذه األنظمـــة إمكانيـــة دمج 
الســـيارة مـــع الهاتف الذكي عبـــر تقنية أبل 
كار بـــالي، باإلضافة إلى إمكانية اســـتخدام 

الهاتف الذكـــي كمفتاح للســـيارة عبر تقنية 
اتصاالت املجال القريب.

بشاشــــتني  املقصــــورة  جتهيــــز  وســــيتم 
كبيرتني قيــــاس 12.3 بوصة، حتــــل إحداهما 
محــــل العــــدادات التناظريــــة، بينمــــا يظهــــر 
الســــرعة  عــــداد  فقــــط  األساســــي  باملوديــــل 
الكالســــيكي، وشاشة أصغر بعض الشيء في 

الوسط.
اجلديدة ثورة  كما ستشـــهد الفئـــة ”إي“ 
حقيقية في مفهوم االستعمال؛ حيث 
في  التحكـــم  للســـائق  ميكـــن 
نظـــام املعلومات عبر زرين 
ملســـيني مت تصميمهمـــا 
في مجال حركة اإلبهام 

على املقود.
ومـــن املقـــرر طرح 
مـــن  اجلديـــد  اجليـــل 
ســـيارة الفئـــة E خالل 
شـــهر أبريل مـــن العام 
اجلاري، إال أن مرسيدس 
لم تكشف عن ســـعر السيارة 

حتى اآلن.
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سيارات
سيارات مجهزة بأحدث تقنيات في معرض ديترويت

[ موديالت متعددة األغراض تسيطر على المنصات [ فولكس فاغن تعتذر لألميركيين

تكنولوجيا خيالية للسيارات تزيد الخالف في اإلقبال عليها

مرسيدس {إي} تطل بحلل جديدة

} ديرتويــت - انطلق معرض ديترويت الذي 
يشكل واجهة لصناعة الســـيارات في العالم، 
هذه السنة في أجواء أفضل من سابقاتها مع 
عودة النمو رغم فضائح كبيرة خصوصا تلك 
املتعلقة بقضية العوادم في ســـيارات فولكس 

فاغن.
ففي هذه الدورة من املعرض التي انطلقت 
اإلثنـــني 11 يناير إلى الرابع والعشـــرين منه، 
تقـــدم حوالي عشـــر شـــركات كبيـــرة في هذا 

القطاع موديالتها اجلديدة.
وتهيمـــن علـــى املعـــرض الســـيارات من 
(متعـــددة األغـــراض)  نـــوع ”إس يـــو فـــي“ 
املجهزة  وشاحنات ”بيك آب“  و“كروس أوفر“ 
بتكنولوجيـــا متطـــورة وهـــي املفضلـــة لدى 

األميركيني.
وتســـعى الشـــركات األميركيـــة ”جنـــرال 
إلى  و”فيات كرايســـلر“  و”فـــورد“  موتـــورز“ 
االضطالع بدور رئيسي، فتقدم األولى سيارة 
”بويـــك إنفيجني“ وهي ”إس يـــو في“ مصنعة 
فـــي الصني وموجهـــة للســـوق األميركية في 

خطوة غير مسبوقة.
عـــن املوديـــل التجاري  وتكشـــف ”فورد“ 
لســـيارتها الشـــهيرة ”لينكولـــن كونتيننتال“ 

التي يعاد تصنيعها بعد توقف دام 14 عاما.
فتقـــدم ســـيارة  أمـــا ”فيـــات كرايســـلر“ 
”كرايســـلر تـــاون أنـــد كانتري“ التـــي حققت 

موديالتها السابقة مبيعات مرتفعة جدا.
ويعـــول الصانعون على عنصـــر املفاجأة 
بتقدمي سيارات جديدة إلحداث ضجة إعالمية 
خالل مناســـبات كهذه، فخصصـــت هيونداي 
كشكا منفصال لتشكيلتها الفاخرة اجلديدة من 

ســـيارات جينســـيس، حيـــث يظهـــر املوديل 
اجلديد من الســـيارة للمرة األولى دوليا وفقا 

ملا قاله مسؤولون بالشركة.
وقالـــت هيونداي إن هـــذه املرة تعتبر هي 
األولـــى التـــي تدير فيها كشـــكا يخصص كله 
لتشـــكيلة واحدة مـــن الســـيارات في معرض 

دولي للسيارات.
وكانـــت الشـــركة قد صرحت بـــأن املوديل 
اجلديد ”جي 90“، سيكون أول ظهور له دوليا 
في معرض الســـيارات الدولـــي األميركي في 
ديترويت. وكانت جينسيس قد أنتجت مؤخرا 
تشكيلة مستقلة من الســـيارات الفاخرة التي 

حتمل نفس االسم من هيونداي.
وتعرض كيا ســـيارة دفـــع رباعي متعددة 
األغراض، فاخرة، جديدة، كبيرة احلجم، التي 

كشفت عنها في املعرض.
وذكرت الشـــركة الكورية، أنـــه مت تصميم 
السيارة اجلديدة بأستوديو التصميم اخلاص 
بكيا فـــي كاليفورنيـــا، والتي تتمتـــع بنطاق 
واســـع من التكنولوجيـــا املتقدمة في مختلف 

املجاالت ومن بينها الفن والصحة.
وتعرض تويوتا ســـيارتها اجلديدة حتت 
اسم ”ســـيون“، بعدة خيارات من بينها خيار 
واحد لســـيارة هجينية. كما سيكون من بينها 
خيار لســـيارة مبحـــرك ثالثي االســـطوانات 

وبسعة 1.2 لتر، وقوة بني 100 و150 حصانا.
وأعلنت املجموعة األملانيـــة فولكس فاغن 
عـــن توســـيع برنامج تعويـــض العمالء 
حوالي  اشـــتروا  الذين  األميركيني 
600 ألف ســـيارة فولكس فاغن 
(سوالر)  ديزل  مبحركات  تعمل 
منـــذ 2009 حيث يعتقد أن هذه 
الســـيارات مـــزودة ببرنامـــج 
نتائج  فـــي  يتالعب  كمبيوتـــر 
العـــوادم.  معـــدل  اختبـــارات 

وذكرت الشـــركة أنه ميكن ألصحاب السيارات 
ذات احملرك سعة 3 لترات في الواليات املتحدة، 
االستفادة من برنامج التعويض الذي أطلقته 
فولكس فاغن العام املاضي السترضاء العمالء 
الذين أســـاءتهم فضيحة التالعـــب في نتائج 

اختبارات العوادم.
وكان رئيـــس فولكـــس فاغـــن التنفيـــذي 
ماتيـــاس موللـــر قد قـــال األحـــد إن الواليات 
املتحدة ”تظل ســـوقا رئيســـية لفولكس فاغن 

غروب“.
كما اعتذر موللر ألصحاب سيارات فولكس 
فاغـــن األميركيني قائـــال ”نعلم أننـــا أحبطنا 
عمالءنا واألجهزة احلكوميـــة املعنية والرأي 
العـــام هنا في الواليات املتحدة. أنا اعتذر عن 

اخلطأ الذي وقعت فيه فولكس فاغن“.
ومتتلك الســـيارات األملانية الفارهة أودي 
ومرســـيدس وبورش فرصا جيدة للنجاح في 
الواليـــات املتحـــدة، بعد أن فقدت الســـيارات 

األملانيـــة في الفتـــرة األخيـــرة حصصها في 
الســـوق األميركيـــة املتناميـــة، ويرجـــع ذلك 
بالدرجـــة األولى إلـــى التأثر بضعـــف نتائج 

أعمال شركة فولكس فاغن.
وتغيب عـــن املعرض خصوصـــا األطراف 
الناشـــطة في مجال ســـيارات املســـتقبل من 
أمثـــال ”تيســـال“ و”غوغل“ و”آبـــل“ و”اوبر“ 
فضال عن ”ليفت و”إتييفا“ و”نيكست إي في“ 
ونفيديا“.  و”موبيل آي“  و”فادرادي فيوتشر“ 

إال أنها ستكون حاضرة في األذهان 
ملـــا قـــد يخلفـــه دخولهـــا 

فعلية  ثورة  من  السوق 
األوراق.  توزيـــع  تعيد 
وحـــده مســـؤول فـــي 
تختبر  التـــي  ”غوغل“ 
ســـياراتها  راهنـــا 
فـــي  القيـــادة  ذاتيـــة 

شوارع سيليكون فاليي، 

سيشـــارك فـــي طاولة مســـتديرة تنظـــم على 
هامش املعرض.

ويشـــكل غيـــاب هـــذه الشـــركات وغياب 
جـــزء كبير من املاركات الفخمـــة مثل كاديالك 
التـــي تفضل أن تعرض فـــي نيويورك أو الس 

فيغاس، النقطة السلبية الوحيدة.  

شــــــهد معرض ديترويت للسيارات تدشني أحدث ســــــيارات هذا العام وسيارات اختبارية 
تلـمح إلى مستقبل العديد من الشركات التي ستشهد تطورا كبيرا في املجال التكنولوجي 

في السنوات القادمة.

مـــرة  ألول  تخصـــص  هيونـــداي 
لتشـــكيلتها  منفصـــال  كشـــكا 
الفاخـــرة الجديـــدة من ســـيارات 

جينسيس

◄

تحريـــك مـــن األصبع إلـــى اليمني 
يعنـــي أنـــك تطلـــب رفـــع صـــوت 
املوســـيقى ومســـحة باليد تعني 

أنك ترفض االتصال الهاتفي

◄
◄ قسم مولينر التابع لشركة بنتلي 
البريطانية يعلن عن تقدمي تطعيمات 

حجرية للمقصورة الداخلية في 
املوديلني الفارهني ”كونتينونتال“ 
و”فالينغ سبور“. وأوضح القسم 

املتخصص في تلبية رغبات العمالء 
الشخصية أنه ميكن جتميل املقصورة 

الداخلية بتطعيمات من أحجار 
الكوارتز واألردواز.

◄ بي إم دبليو تكشف عن بعض 
األنظمة املساعدة املستقبلية في 
سياراتها الفارهة، موضحة أنها 

ستعتمد على الكاميرات مستقبًال 
كوسيلة مكملة أو بديلة للمرايا.

◄ فولكس فاغن تستعد إلطالق 
خنفساء الصحراء ”بيتل دون“ في 

ربيع العام اجلاري. وأوضحت الشركة 
األملانية أن املوديل ”دون“ يتوافر 
مبوديل  كوبيه ذات سقف ثابت، 

ومبوديل كابريو.

◄ رولزرويس البريطانية للسيارات 
تعلن عن استعدادها الختبار هيكل 

جديد مصنوع من األلومنيوم 
الستخدامه في كل طرزها املستقبلية. 

وإلى جانب خفة الوزن، فإن 
رولزرويس تهدف إلى التأكد أيضا من 

أن هيكل األلومنيوم اجلديد يحافظ 
على شعار العالمة التجارية الشهيرة 

ماجيك كارت رايد.

◄ شركة ياماها اليابانية تستعد 
لتقدمي دراجة ذاتية القيادة في 2017، 

بنظام  وستزود دراجة ياماها ”ار 1 ام“ 
قيادة ذاتي يعتمد على روبوت ياماها 
االختباري، لتأخد القيادة إلى مستوى 
مختلف متامًا. وفي الدراجة اجلديدة 

فإن الروبوت نفسه الذي يركب الدراجة 
الرياضية اخلارقة هو في مكان 

اإلنسان.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

شاهد على تعافي القطاع

9 ســـرعات، كما  اتيكي
حرك ديزل جديد متامًا. 

ر ي ي

إلى أن املوديل ”إي
كيلـــووات/195
دل 3.9 لتر من 
هـــو ما ينتج
ن انبعاثات 

املوديـــل 
نزين بقوة 
حصانـــا، 
10 كلم (132

ثاني أكسيد 

”سيارات”أوتوبيلد“
سيدس من الفئة ”إي“ 

ألنظمة املســـاعدة، التي 
 الســـيارة، والتحكم في 
ى االتصـــال مع محيط 

ار ـ تو ـ إكس“.

بشكار بـــالي، باإلضافة إلى إمكانية اســـتخدام املقصــــورة  جتهيــــز  وســــيتم
كبيرتني قيــــاس 12.3 بوصة، حتــــل
محــــل العــــدادات التناظريــــة، بينمـــ
عــــداد فقــــط  األساســــي  باملوديــــل 
الكالســــيكي، وشاشة أصغر بعض ا

الوسط.
اجلد كما ستشـــهد الفئـــة ”إي“
االستعم مفهوم حقيقية في
التح للســـائق  ميكـــن 
نظـــام املعلومات
ملســـيني مت تص
في مجال حرك

املقود. على
ومـــن املق
اجلدي اجليـــل 
ســـيارة الفئـــة
شـــهر أبريل م
اجلاري، إال أن م
لم تكشف عن ســـعر

حتى اآلن.

العشرات من الشركات تقدم أحدث موديالتها وأخرى تغيب في معرض ديترويت للسيارات الذي رفع شعار {كل 
الطرقات تؤدي إلى ديترويت}.

الشركات املصنعة للسيارات تعرض نماذج عدة من السيارات الكهربائية في معرض الس فيغاس لإللكترونيات 
املخصصة للعموم تشمل مركبات واقعية يمكن البدء بإنتاجها ونماذج استشرافية أكثر غرابة.

مناســـبات كهذه، فخصصـــت هيونداي خالل
كشكا منفصال لتشكيلتها الفاخرة اجلديدة من 

وتعرض تويوتا
بعد ”ســـيون“، اسم
واحد لســـيارة هجي
خيار لســـيارة مبح
1.2 لتر، وقو وبسعة
وأعلنت املجموع
عـــن توســـيع
األميركيني
600 أ
تعمل
منـــذ
الســ
كمبيو
اختبـــ

ألميركيـــة املتناميـــة، ويرجـــع ذلك
ألولى إلـــى التأثر بضعـــف نتائج

كة فولكس فاغن.
عـــن املعرض خصوصـــا األطراف
في مجال ســـيارات املســـتقبل من
و”اوبر“ ســـال“ و”غوغل“ و”آبـــل“
و”نيكست إي في“ ليفت و”إتييفا“
ونفيديا“. و”موبيل آي“ فيوتشر“

تكون حاضرة في األذهان 
خلفـــه دخولهـــا 

فعلية  ثورة   
األوراق. ــع 
ســـؤول فـــي 
تختبر  تـــي 
ســـياراتها 
فـــي  يـــادة 

يليكون فاليي، 

هامش املعرض.
هـــذه الشـــركات وغياب ويشـــكل غيـــاب
من املاركات الفخمـــة مثل كاديالك  جـــزء كبير
التـــي تفضل أن تعرض فـــي نيويورك أو الس 

فيغاس، النقطة السلبية الوحيدة.  



} القاهــرة – نفى أحمد أنيس، رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة املصريـــة لألقمـــار الصناعية، 
صحـــة األخبـــار التـــي ضجـــت بهـــا مواقـــع 
التواصـــل االجتماعي حول بـــث قناة فضائية 
تابعـــة لتنظيـــم داعش، على تردد نايل ســـات 

.BEIN HD4 باسم
وذلك بعد أن انتشـــرت صورة لقناة جديدة 
منســـوبة للتنظيم، وذكرت مواقـــع إلكترونية 
عديدة أنـــه أطلقها عبر قمر نايل ســـات، لبث 
التقارير اإلخبارية عن التنظيم ومقاطع فيديو 

خاصة باجلماعات املسلحة.
وأوضحت حســـابات تابعة للتنظيم، عبر 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، أن القناة لها 
بـــث أرضي يغطي مدينة ”املوصـــل“ العراقية 
إال أنها استطاعت أن تخترق القمر الصناعي 

املصـــري لتعرض على املشـــاهدين في الوطن 
العربي.

وذكـــرت صفحـــة ”الرقـــة تذبـــح بصمت“ 
التابعة لناشـــطني معارضني سوريني، 

أنها ليســـت املرة األولى التي يتم 
فيها اختـــراق القمـــر الصناعي 
املصري، إذ سبق له بث قنوات 

تخالف امليثاق اإلعالمي.
وأوضحت مصادر إعالمية 
أن هـــذه األزمة ليســـت األولى 

التـــي تواجه الشـــركة بســـبب 
تداخـــل تـــرددات القمر مـــع قمر 

”عرب ســـات“ ”ويوتلســـات“، حيث 
إنها جميعا تقع في مدار 7 غرب.

وكشـــفت عن أن هناك ما يقرب من 15 قمرا 

تتحرك في مدار القمـــر املصري، وهي األقمار 
التي تبيع ترددات للقنوات التي ال ميكن بثها 
على نايل ســـات، ســـواء ملخالفتهـــا امليثاق 
اإلعالمي له أو ألســـباب سياســـية 

أمنية.
ال  الشـــركة  أن  وأكـــدت 
سوى  مواجهتها  تســـتطيع 
”التشـــويش“  نظام  باتباع 
عليها، أو االنتظار ملخاطبة 
ملنـــع  األقمـــار  تلـــك  إدارة 

محتواها من الوصول.
كمـــا ســـبق أن اســـتغلت 
عـــدة قنـــوات فضائيـــة تخالـــف 
امليثاق اإلعالمي هـــذه احلالة، ومنها 
قنوات تابعة جلماعة اإلخوان املســـلمني، تبث 

من خـــارج البالد، واســـتطاعت الوصول إلى 
املشاهد العربي.

وبدوره، أوضح مصدر بالشـــركة املصرية 
لألقمـــار الصناعيـــة، نايل ســـات، فضل عدم 
الكشف عن اســـمه، سر اختراق هذه القنوات، 
مشـــيًرا إلى أن الترددات التي تبث بها ليست 
ضمن ترددات القمر املصري، وبالتالي ال ميكن 

حجبها.
يشـــار إلـــى أن تنظيم داعش يركز بشـــكل 
كبير على اإلعالم عبر عدة قنوات منها وسائل 
االتصـــال االجتماعـــي واملواقـــع اإللكترونية 
بشـــكل عـــام، وقام أيضـــا بعد ســـيطرته على 
عدة مدن في العراق وســـوريا بافتتاح إذاعات 
داخلية تروج للتنظيم وتعليماته ونشـــاطاته 

اإلرهابية.

أحمد حافظ

} القاهــرة – حولت وسائل اإلعالم المصرية، 
على اختـــالف أنواعها التقليديـــة والجديدة، 
الجلســـة األولى لمجلس الشـــعب إلـــى مادة 
إعالميـــة بحـــد ذاته، وتســـابقت فـــي تصيد 
أخطاء النواب ونقل المشاهد الطريفة بطريقة 
انتقاديـــة الذعـــة، ممـــا دفع رئيـــس المجلس 
الجديد علـــي عبدالعال إلى اســـتفتاء النواب 
علـــى قرار وقف بـــث الجلســـات، وحظي ذلك 

بأغلبية مطلقة.
وانتقـــد مراقبون محاوالت لجوء وســـائل 
اإلعـــالم إلى الشـــو اإلعالمـــي، وإظهار رئيس 
البرلمـــان، خالل جلســـتي اختيـــار الوكيلين 
وكأنه فاقد السيطرة على بعض النواب، الذين 
تجاهلوا تعليماته بعدم الحديث قبل الحصول 
على إذن مســـبق منه، وهو ما كان ســـببا في 
أن تســـتمر الجلســـة األولـــى للمجلـــس حتى 
الثانية فجرا، األمر الذي مني بسخرية شديدة 
علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي، والقنوات 

التلفزيونية المختلفة.
وكان قرار رئيس المجلس بوقف الجلسات 
نابعا من قناعة شـــخصية بأن ذلك يســـتهدف 
”الحفـــاظ علـــى هيبـــة البرلمان“، علـــى الرغم 
من أن المادة 120 من الدســـتور، تؤكد على أن 

جلسات البرلمان علنية.
وانتشـــرت لقطـــات فيديـــو علـــى مواقـــع 
إخباريـــة  ومواقـــع  االجتماعـــي  التواصـــل 
لعدد  مختلفة، مأخوذة عن ”البث التلفزيوني“ 
مـــن النواب وهم يتحدثون عن المقابل المادي 
لجلســـات المجلس، وآخرين يطالبون األمانة 
العامة للمجلس بسرعة إعداد الطعام، وفريق 
ثالـــث يتهكم علـــى الئحة المجلـــس بعبارات 

وصفها البعض بأنها خروج عن المألوف.
وصرح محمد عبدالجواد أســـتاذ القانون 
العـــام، في حديـــث لـ“العرب“، أن قـــرار وقف 
بث الجلســـات يمثل خرقا صريحا للدســـتور، 
الـــذي نص على مبدأ العلنية والشـــفافية، وال 
يعنـــي أن الموافقة على القرار كانت باألغلبية 

المطلقة، إن ذلك تحصين لدستوريته.
أن الدســـتور المصري  وأضاف لـ“العرب“ 
كان واضحا وصريحا، بأن إخفاء الجلســـات 
نهائيا مخالفة، رافضا فكرة أن ذلك ســـيحافظ 
علـــى هيبة البرلمـــان، ألن وقف البث ليس هو 

من يحفظ هيبة البرلمان.
وألقى أســـتاذ القانون العـــام باللوم على 
الفضائيـــات التـــي نقلـــت الجلســـات األولى 
للبرلمان، حيث سلطت الكاميرات على الكثير 
من األمور السلبية، ما جعل الشعب ال يتوسم 
الخيـــر في المجلـــس الجديـــد، ولـــو كان تم 
التركيز على اإليجابيات لما لجأ البرلمان إلى 

وقف البث.
اإلعـــالم  خبيـــر  بيومـــي  ناجـــي  لكـــن 
والمتخصص في شـــأن اإلذاعـــة والتلفزيون، 
قـــال إن العالنيـــة موجودة بالفعـــل، بحضور 
وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة داخـــل المجلس 
لتغطية الجلسات، ما يرفع عن المجلس تهمة 

مخالفة الدستور.
أن كلمـــة علنيـــة تعني  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
أنها مســـموح بنشـــرها وتعـــرف الناس على 
تفاصيلها، وهذا يتوافر بالفعل سواء بالنشر 
الصحفـــي أو اإللكترونـــي، أو حتـــى بإذاعـــة 

بعض المقتطفات المسجلة.
وأيـــد ناجي، ما ذهب إليه أســـتاذ القانون 
العام في شـــأن مسؤولية بعض القنوات التي 
رّكزت على الســـلبيات، بأنها سبب رئيسي في 
اتخـــاذ المجلس لهذا القرار، معتبرا أن بعض 
الفضائيـــات تصّيدت أخطاء بعـــض النواب، 
بحثا عن نســـبة أعلـــى في المشـــاركة، وكان 
يمكن تجنب ذلك حفاظا علـــى مكانة البرلمان 

المصري في نظر الداخل والخارج.
وأوضـــح أن وجـــود نـــواب يبحثـــون عن 
الشـــهرة والشـــو اإلعالمـــي داخـــل المجلس 

سارع من وتيرة الفوضى اإلعالمية في تغطية 
جلســـات البرلمان، حيث جـــرى التركيز على 
نـــواب يفتعلـــون األزمات بال مبـــرر، وآخرين 
تحدثوا فقـــط لمخاطبـــة أبنـــاء دوائرهم كي 

يظهروا أنهم مشاغبون داخل البرلمان.
وأشـــار إلـــى أن هؤالء وجـــدوا في بعض 
وســـائل اإلعالم ضالتهم، فحدثـــت الخروقات 
القانونية، لذلك من المتوقع أن تختفي اإلثارة 

داخل المجلس مع وقف بث الجلسات.
وكان مـــن بين معارضي القـــرار عدد كبير 
من النواب المستقلين، الذين تعالت أصواتهم 
برفـــض القرار، بيد أنهم ســـيكونون في معزل 
عـــن أبناء دوائرهم، ما يوحي إلى الناس أنهم 

غير مؤثرين داخل البرلمان.

من جهتهـــا قالت بثينـــة مصطفى خبيرة 
علـــم النفـــس واالجتماع، أنـــه  كان األولى أن 
تتم الســـيطرة على النواب المشـــاغبين داخل 
المجلس، حتى ال تكـــون الصورة العامة أمام 
بعـــض التيارات المعاديـــة للدولة، أن مجلس 
النواب ”ســـيء الســـلوك“، وهو مـــا ظهر في 
تعليقـــات الكثير من المواطنيـــن في تقييمهم 

ألداء النواب أمام الكاميرات.
واعتبـــرت مصطفى في تصريحات خاصة 
أن القرار ســـيكون إيجابيا لفئات  لـ“العـــرب“ 
معينة مـــن النـــواب، الذين جـــاؤوا للبرلمان 
ألجل خدمة النـــاس وتلبية احتياجاتهم وحل 
مشـــاكلهم بعيدا عـــن حب الشـــهرة والظهور 

اإلعالمي.

واستغلت مواقع اإلخوان الفرصة لتتناول 
القضية ما بين الســـخرية الشديدة والهجوم 
الالذع، وعّلقت صفحـــات اإلخوان على مواقع 
التواصل االجتماعي على قرار المجلس، حيث 
اعتبروا- قبل وقف البث-  أن المجلس الجديد 
”أضحوكـــة العالـــم“، بينما كانـــت التعليقات 
بعد القرار، أن المجلس حرم الشـــعب من أقل 

حقوقه، بعدم متابعة ومراقبة أداء نوابه.
جديـــر بالذكـــر أن حزب الحريـــة والعدالة 
الذراع السياسية لجماعة اإلخوان المسلمين، 
في عهد مجلس الشـــعب المنحل، بعد ثورة 30 
يونيـــو، قاد وهو في الحكـــم، حملة لوقف بث 
جلســـات المجلس ”حفاًظا على ســـرية بعض 
الجلسات“، لكن محاوالته باءت بالفشل آنذاك.
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ميديا
[ جدل حول صواب قرار وقف بث الجلسات [ وسائل اإلعالم وجدت ضالتها في نواب يبحثون عن اإلثارة

فضائيات مصرية تتصيد الجمهور بتحويل جلسات البرلمان إلى «شو إعالمي}

البحث عن اإلثارة اإلعالمية

وقــــــع مجلس النواب املصري اجلديد في حرج كبير بعد النقد الالذع والســــــخرية اللذين 
طاال ما التقطته الكاميرات وتداولته وسائل اإلعالم، في جلساته األولى، واضطر على إثره 
رئيس البرملان التخاذ قرار بوقف بث اجللسات، محمال املسؤولية لبعض الفضائيات التي 

ركزت على السلبيات وتصيدت أخطاء النواب.

نايل سات تنفي بث قناة تابعة لداعش على تردداتها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اغتال مسلحون مجهولون 
الثالثاء صحفيني يعمالن 
لصالح قناة الشرقية في 

العراق، املصنف بني الدول 
االكثر خطورة على االعالميني 

عام ٢٠١٥، وذلك غداة اعتداءات 
اوقعت عشرات القتلى في 

بغداد.

◄ واجه برنامج تلفزيوني تركي 
حتقيقات بشأن ”دعاية إرهابية“ 
أول أمس، بعد أن نددت متصلة 

على الهواء مبقتل مدنيني من 
بينهم أطفال في اشتباكات بني 
اجليش ومقاتلني أكراد، وقالت 
إن وسائل اإلعالم ال تغطي ذلك.

◄ دعا مرصد اإلعالم والتكوين 
والتوثيق والدراسات حول 

حماية حقوق الطفل في تونس، 
الصحفيني واإلعالميني إلى 

التعاطي مع ظاهرة االنتحار 
وفق ضوابط حقوقية وحرفية 
وعدم نشر صور أو أخبار عن 
األطفال املنتحرين وعائالتهم.

◄ استنكرت نقابة الصحفيني 
اإللكترونيني املصريني األخبار 
”الكاذبة“ التي يتم تداولها عبر 
عدد من الصحف واملواقع التي 

تزعم حبس نقيب الصحفيني 
اإللكترونيني ملدة ٣ سنوات 
بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، 

مشيرة إلى أن الشخص الذي مت 
حبسه ليست له عالقة من قريب 

أو بعيد بالنقابة.

◄ أعلن قطب اإلعالم روبرت 
مردوخ (٨٤ عاما) خطبته على 
عارضة األزياء السابقة جيري 
هال (٥٩ عاما) في إعالن نشر 
أمس الثالثاء في صحيفة ذا 

تاميز الصادرة عن شركة نيوز 
كوربوريشن التي ميلكها.

باختصار

} الفضاء العربي متزاحم بالفضائيات التي 
تجاوز عددها الـ700 قناة، وحتى في البلد 
الواحد قد يتجاوز عدد القنوات المحلية 
العشرات، وهي تتنوع ويتشابه بعضها 
إلى حد التطابق في الشكل والمضمون، 

وقد تختلف إلى حد التنافر، وهي في تكاثر 
سريع نظرا لسهولة التأسيس، وانخفاض 

تكاليف التجهيزات التكنولوجية، وقد ظهرت 
قنوات متواضعة خالية من الطموحات 
البرامجية من حيث المضمون والشكل 

وتعجز عن منافسة القنوات ذات الميزانيات 
العالية القادرة على توفير إمكانيات إلنتاج 

مرموق وجذاب.
وإن المرء ليتساءل أحيانا وهو يشاهد 

بعض الفضائيات الهشة والمتواضعة 
والرتيبة ما الذي دفع أصحابها إلى 

تأسيسها وإطالقها في الفضاء، إال إذا كانت 
تلك الفضائيات محطات حكومية إلزامية 
أو منابر ذات غايات دينية أو حزبية أو 

سياسية مقصودة!
ومع كثرة الفضائيات العربية من 

المالحظ انعدام التعاون بينها إال نادرا 
جدا، في اإلقدام على مشاريع إنتاجية 

مشتركة لتكاتف الجهود البشرية واإلمكانات 
التقنية وتقاسم التكاليف اإلنتاجية، وقد 
تعثرت جميع محاوالت اإلنتاج المشترك 

التي أطلقتها هيئات شبه رسمية، مثل 
اتحاد إذاعات الدول العربية الذي جاهد كي 
تستمر السهرة العربية المشتركة ولو مرة 

في الشهر، وأن يتواصل التعاون مع المركز 
اإلخباري العربي في الجزائر، أو أن ينظم 
شراء مشترك لحقوق عرض مباريات كرة 

القدم العالمية.
كما حاول اتحاد المنتجين العرب 

ومقره القاهرة وله فروع في عدد من البلدان 
العربية، أن يخلق بيئة نشطة للتعاون 

والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرة، ولكنها 
غالبا ما بقيت في حدود التمنيات.

إن مشاريع اإلنتاج التلفزيوني المشترك 
التي تحققت بنجاح في القرن الماضي، 

بعد تخطيط وإرادة جماعية وتخصيصات 
مالية واقعية، هو ما حققته مؤسسة اإلنتاج 
البرامجي لدول الخليج العربي من إنتاجات 
ما زال المشاهدون يتذكرونها بإعجاب حتى 

اآلن، أال وهي برنامج ”افتح يا سمسم“ 
والمسلسالت الدرامية  وبرنامج ”سالمتك“ 

المتميزة ”المرايا“ و“قصص خليجية“ 

و“بيت أبوخالد“، وكانت أعماال مشتركة 
بحق من حيث التمويل واإلنتاج والممثلين 

والمخرجين والتأليف، وحتى من حيث 
العرض األول الذي تم على جميع قنوات دول 

الخليج في آن واحد.
إن الفضائيات العربية، بالرغم من 

وحدة الرقعة الجغراقية والعمق التاريحي 
المشترك والهموم المتشابهة واللغة 

الواحدة مع وجود اللهجات المحلية المتكئة 
على لغة القرآن، لم تطور العمل المشترك 

بينها للرفع من مستويات اإلنتاج وتضافر 
الجهود واإلمكانيات وكذلك تقاسم التكاليف، 

وتحقيق نوع من التكامل الفني وصوال 
للتنوع البرامجي في كافة األصناف: دراما، 
منوعات، تسجيلي، ثقافي، ديني، أطفال .. 

إلخ.
وقد كثر الحديث عن تنظيم تعاون فعال 
ومفيد لعمل القنوات العربية، ولكن جميع 

محاوالت التنظيم والترتيب والتعاون 
توقفت أو تعثرت ألسباب عديدة، لعل 

في مقدمتها اختالف وجهات نظر بعض 
مسؤولي القنوات العربية بمدى واقعية 

تلك المشاريع، وربما أستطيع أن أقول إن 
أنانية البعض منهم وتحزبهم لخصوصيتهم 

الواقعية أو المزعومة جعلتهم يقفون ضد 
تلك المشاريع، وحتى تلك التي كتبت على 

الورق وتمت مناقشتها في مؤتمرات رسمية 
أو غير رسمية. 

وفي واحد من تلك المؤتمرات العربية 
تحدثت عن أهمية إشاعة ثقافة التعاون 

اإلنتاجي بين المحطات واقترحت بلورة 
مشاريع إنتاجية تكون المشاركة فيها 

طوعية، والتحالفات اختيارية، مثال لو 
صممت محطة ما لمشروع تلفزيوني أن 

تعمم تفاصيل ذلك المشروع على القنوات 
ويكون الباب مفتوحا ألي قناة للمشاركة 

الطوعية في المشروع ضمن التزامات 
وحقوق متفق عليها.

أو أن تتولى هيئة إعداد تصورات 
لمشاريع تلفزيونية، تتم دراستها فنيا 

واقتصاديا وواقعيا بعقلية متنورة واعية 
وبنهج من الشفافية المدركة لمتطلبات 
المشاهد في عصر تتزاحم فيه القنوات 

وتنعدم فيه حدود الفضاء واللغات، وتطرح 
هذه المشاريع على الفضائيات أو القطاع 

الخاص للمشاركة الطوعية في اإلنتاج. وكل 
حسب إمكانياته ورغبته. 

إن أحالم وأمنيات العاملين في مجال 
اإلنتاج التلفزيوني العربي هي إشاعة ثقافة 
التعاون اإلنتاجي بين المحطات.. ونشك أن 

يتفق العرب على مثل هذا… ولكن أال يحق 
لنا أن نحلم!

  نحو تفاعل أكبر بني الفضائيات العربية

فيصل الياسري

«اإلعـــالم كان العبا أساســـيا ومحركا ومأججا ملعظم األحداث، ولم يقم بـــدوره التنويري والتوعوي، وال 

بدوره اإلنساني لحقن دمائنا العربية والحفاظ على مقدراتنا وبلداننا وتاريخنا وثقافتنا}.

عصام األمير
رئيس احتاد اإلذاعة والتلفزيون املصري

«على املجتمع التفريق بني حرية صحفي أو إعالمي أو وســـيلة إعالمية، وبني نشـــر مواد تشـــكل قدحا 

وذما، الحرية ال تعني الفوضى وال االنفالت وال قول أي شـــيء في أي وقت وأي مكان}.

محمد املومني
وزير اإلعالم األردني

وجود نواب يبحثون عن الشهرة 

والشو اإلعالمي سرع من وتيرة 

تغطية  في  اإلعالمية  الفوضى 

جلسات البرلمان

◄

قريب.. بعيد
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قمرا تتحرك في مدار 

نايل سات، وهي تبيع 

ترددات للقنوات التي ال 

يمكن بثها



} الريــاض – أثار إصـــدار محكمة في جنران 
حكما ابتدائيا بحق اثنني من منتسبي مديرية 
الصحة، على خلفيـــة انتقادهما عبر تغريدات 
في تويتـــر لـــألداء العـــام واعتراضهما على 
األسلوب اإلداري للمديرية في شغل الوظائف 

جدال على تويتر السعودي.
وقـــال مصدر إن املوظفني هما استشـــاري 
وصيدلـــي، واألحـــكام الصـــادرة بحقهما هي 
الســـجن ســـتة أشـــهر و١٠٠ جلدة، والســـجن 

أربعة أشهر و٢٠٠ جلدة.
وأقيمت الدعوى ضدهمـــا من قبل مديرية 
الشؤون الصحية باملنطقة، وتضمنت تغريدات 

ناقدة دّونها املذكوران على تويتر.
وذكـــرت الصحيفـــة أن املدعـــى عليهمـــا 
مـــن أصحـــاب املؤهـــالت العلميـــة الرفيعـــة 
وســـبق أن تقدما بشـــكوى إلـــى وزير الصحة 
األســـبق الدكتـــور عبدالله الربيعـــة متظلمني 
مـــن جتاوزهما في شـــغل الوظائـــف القيادية 
وحصول آخرين مـــن أصحاب املؤهالت األقل 

على درجات رفيعة في املنطقة.
من جهتـــه قـــال احملامي علـــي آل حطاب 
لصحيفـــة ”مكة“ احمللية إن األحكام االبتدائية 
التي صـــدرت بحـــق املوظفني فيهـــا إجحاف 
وضرر بســـمعتيهما، حيث أن مـــا قاما به هو 

انتقادات ألخطاء طبية وملفات فساد.
وانشـــغل مغـــردون باخلبر في هاشـــتاغ 

#السجن_ملغردين_انتقدا_الصحة.
وعبر املغردون عن استنكارهم ملا وصفوه 
”بالسياســـة القمعية التي ترسخ لسياسة عدم 
انتقاد أي فساد“، فيما عبر آخرون عن غضبهم 
قائلني ”نحن من اآلن ال نرى، ال نسمع، ال نتكلم 
بأمر احلكومة“. وتساءل ناصر بن شامان ”إذا 
كانت عقوبـــة من وضع احلقائـــق أمام وزارة 
الصحـــة الســـجن واجللد فما هـــي عقوبة من 

خان األمانة وسرق ودلس؟“.
”#السجن_ خــزنــدار  ــة  شــادي وكــتــبــت 
ملــغــرديــن_انــتــقــدا_الــصــحــة، واملــعــنــى أن 
إلى  صمته  أدى  ولــو  حتى  اإلنسان  يصمت 
من  نتأكد  كيف  أصــدق،  أن  مستحيل  كارثة، 

صحة اخلبر؟“. 
وقـــال خالـــد العلكمـــي ”وزارة الصحة: ال 
تطلب عالجا وال تنتقـــد في تويتر. و#موت_

وأنت_ساكت“.
وتهكم رجل الدين السعودي عادل الكلباني 

”أجل لو انتقدا املرض وش بيصير“.
وكتب همام ”امللك نفسه يقول: رحم الله من 
أهدى إلي عيوبي، هل الوزارة أهم من امللك؟“.
وكتب املغرد عربي حر ”#السجن_ملغردين_

انتقدا_الصحة أنتم متأكدون أنهما ”انتقدا“ 
وال ”سرقا“ وزارة الصحة؟!“.

وســـخر مغرد ”القـــذف عقوبتـــه ٨٠ جلدة  
الزنا عقوبته ١٠٠ جلدة تغريدة تستوجب ٢٠٠ 

جلدة بسبب تعكير مزاج أحدهم #تأملوها“.
وتســـاءلت شـــادية ”ومـــن ينتقد ســـجن 
املغردين اللذين انتقـــدا وزارة الصحة ما هي 

عقوبته؟“.

هاشـــتاغ  #ســـقطت_قناتكم،   – دمشــق   {
انتشـــر بقوة في األوساط الســـورية وخاصة 
بني املســـيحيني في املدة األخيرة تنديدا ببث 
قناة ســـما الفضائية (الدنيا سابقا)، املسلسل 
اإليراني ”السيد املسيح“، في موسم األعياد. 

وأجبرت حمالت إلكترونية على الشـــبكات 
االجتماعيـــة القناة على إيقاف بث املسلســـل 
”الذي أراد فيه كاتب الســـيناريو تشويه قصة 
املســـيح من والدته وحتى صعوده، بطريقة لم 

تخل من قصد“.
واملسلسل من إنتاج إيراني، يتناول قصة 
الســـيد املســـيح من زاويـــة إســـالمية، والقى 
الشجب واالستنكار نفسيهما اللذين واجههما 
حني عـــرض في لبنـــان، نظرا ألنـــه ”يتضمن 
أخطاء كبيرة تصيب جوهر الدين املسيحي“.

واتهمت القناة بإثارة ”النعرات الطائفية“ 
واألخذ بوجهة النظر اإليرانية حتى ولو كانت 

على حساب الطوائف املسيحية السورية.
من جانبه اتهم مدير األخبار في قناة سما، 
حسام حسن رواد مواقع التواصل االجتماعي 
ووصفهـــم  بـ“االصطيـــاد فـــي املـــاء العكـــر“ 
بـمجموعـــة مـــن ”أباطـــرة فيســـبوك وقطاع 

الطرق“، وفق تعبيره.
ويقول معلقون إن ”هذه ليست املرة األولى 
التـــي يتعّمد فيها اإليرانيون تشـــويه التاريخ 
املســـيحي، إذ عمدوا إلى ذلـــك في قصة مرمي 
العـــذراء من خالل مسلســـل (مرمي املقدســـة)، 
وصلت فيه حدود التشويه إلى أبعد احلدود“.

ومسلســـل الســـيد املســـيح القـــى أثنـــاء 
عرضـــه فـــي لبنـــان، احتجاج عدد مـــن رجال 
الدين املســـيحيني، الذين طالبوا حينها بوقفه 
باعتباره مســـيئا إلى اإلميان املسيحي. األمر 
الذي دعـــا البطريرك املاروني بشـــارة الراعي 
إلـــى املطالبة بوقف عـــرض املسلســـل فورا، 
معتبـــرا أنه ”ينكر أســـس الدين املســـيحي“ 
ووصل بـــه األمر إلى التحـــدث عبر الصحافة 
وتكذيـــب الرواية ألنها ”غيـــر صحيحة وغير 

دقيقة“.

وقال معلقون ”الســـؤال هنـــا: هل يتحرك 
رجال الدين املســـيحي السوريون ضد عرض 
املسلســـل، كما فعل اللبنانيـــون؟ أم أن حتكم 
اإليرانيـــني بـــكل شـــاردة وواردة في ســـوريا 
يعطيهم احلق في السيطرة على التلفزيونات 
واإلذاعات احلكوميـــة واخلاصة املوالية لهم! 
وهل يجرؤ رجال الدين املسيحي على املطالبة 

باعتذار رسمي ومنع بث املسلسل مجددا؟“.
وكما توقع مغـــردون لم يحرك رجال الدين 

املسيحيون ساكنا.
من جانبها نشـــرت قنـــاة الدنيا بيانا على 
حســـابها علـــى فيســـبوك جاء فيـــه ”عرضت 
القناة مؤخرا ” مسلســـل  # السيد_املسيح في 
موســـم أعياد امليالد ورأس السنة وقد وصلت 
إلى القناة العديد من االنتقادات لذلك اقتضى 
التنويه: املسلســـل من إنتاج إيراني، وســـبق 
وأن عـــرض على بعـــض القنـــوات العربية“، 
مؤكدة أن احملتوى داخل املسلســـل من ”مادة 
تاريخيـــة وهي وجهـــة نظر الكاتـــب واملنتج 
واملخـــرج وال تتحمل القناة مســـؤولية وجهة 
النظر هـــذه.. كما أنهـــا ال تتبناها وهي تنظر 

إلى العمل في سياقه العام“.

وأكـــدت أنهـــا (القنـــاة) ”محطـــة فضائية 
وطنيـــة لكل مـــن يتابعها ولكل الســـوريني ال 

تفرق بني دين وآخر“.
وأثار البيان انتقادا وتهكما واسعني على 

صفحة القناة على فيسبوك.
وكتب معلق ”عهر قناة سما ليس جديدا“، 
مذكـــرا بقصـــة التحريـــض علـــى الراهبـــات 
ووقوفها في وجه حملة استبدال كتاب الديانة 
بكتاب اإلنســـانية مـــن املـــدارس وغيرها من 

احلمالت التي تعمق الطائفية.
وانتقد معلق ”مادة تاريخية؟ صار املسيح 
ذو القدسية واملجد في نظركم مادة تاريخية؟“. 
واتخـــذت بعـــض اآلراء منحـــى أكثر جتريحا 
حني تســـاءل أحدهم ”ملاذا ال تعرضون الفيلم 

الدمناركي عن الرسول محمد؟“.
وكتـــب معلق ”حني تريدون إجناز فيلم عن 
املســـيح يجب أن تعودوا إلـــى اإلجنيل وإلى 
رجـــال الدين املســـيحي والكنيســـة وتكتبون 
وفق اإلميان املسيحي ال تضيفوا من عندكم أو 
تقّولونه كالما لم يقله وحتذفون أمورا فعلها“.
وذكر آخر ”املسلمون يحبوننا ويحترمون 
ديانتنا لكن أريد أن أفهم قناة   ســـما ماذا تريد 

أن توصل كفكرة من وراء مسلســـل  # املســـيح 
اإليراني للمسيحيني…  # سقطت_قناتكم“.

وتعجـــب مغـــرد ”إيـــران لديهـــا أنبياؤها 
وقديســـوها لم ال تلتهى بأفالم عنهم؟ تدخلتم 
فـــي بلدنا لتحقيق مصاحلكـــم وضمان جناح 
ملفاتكـــم، تريـــدون أيضا أن توظفوا املســـيح 

خلدمتكم“.
واعتبر مغرد ”نحن مســـيحيون منذ ألفي 
عام نعيش في بلدنا سوريا متمتعني بحريتنا 
فـــي ممارســـة حقوقنـــا وواجباتنـــا الدينية، 
املسلســـل ميس ديانتنا ويســـيء إليها حتى 
لو كانت إيران املنتج.. ال يحق ألحد املســـاس 
بعقيدتنـــا“. وقال آخر ”الســـيد املســـيح ليس 
قصة تاريخية هو البدايـــة والنهاية فالرجاء، 
مبا نتحلى به من محبة وســـالم، إيقاف عرض 
املسلســـل ألنه جارح ومســـيء جدا وينســـف 
احلقيقـــة وهـــو مأخـــوذ مـــن قصـــص مزيفة 

ومغايرة للحقيقة“.
واعتبـــر معلق ”عارضو مسلســـل الســـيد 

املسيح هم عمالء للخارج“.
وقال آخر ”أهل مكة أدرى بشـــعابها ونحن 

أدرى بديننا وبعاداتنا وتقاليدنا“.
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أجبرت حمالت إلكترونية قادها مسيحيون 
ســــــوريون على الشبكات االجتماعية، قناة 
”ســــــما“ على إيقاف بث مسلســــــل إيراني 
يتناول حياة السيد املســــــيح معتبرين أنه 

يسيء ”للدين املسيحي“.

} لنــدن – ال تقتصر نقاشـــات مغـــردي تويتر 
علـــى األحـــداث السياســـية واالجتماعية في 

الوطن العربي.
إذ انشـــغل مغردون خالل األيـــام املاضية 
#ال_تذهبي_معه_إلى_الشقة  بهاشـــتاغ 
احتل مراكـــز متقدمة في قائمة الهاشـــتاغات 

املتداولة.
ودعـــا الهاشـــتاغ إلـــى إلقاء نظـــرة على 
الســـلوكيات اجلنســـية فـــي العالـــم العربي، 
لتحديد اخلطوط العريضة للعالقة بني الرجل 
واملرأة وما يعتبر ممنوعا ومسموحا به خارج 
إطـــار الزواج وقام من خالله الشـــباب بتقدمي 
نصائحهم للفتيـــات وعرض جتاربهم بطريقة 

لم تخل من السخرية!
قـــال مغـــردون إن عقلية الرجل الشـــرقي 
بصفـــة عامة تختلف عن عقلية أي رجل في أي 

مكان في العالم.
يقول هذا املغرد مثال.

الهاشـــتاغات  اعتبـــر مغـــردون أن هـــذه 
سخيفة وقال أحدهم إنها قلة حياء.

سخر مغرد ”اذهبي معه إلى الفيال.. شقق 
ال“.

وســـخرت الطبيبة املصرية علياء جاد من 
املوضوع عبر تويتر:

والتغريـــدة إســـقاط علـــى املواقـــف التي 
حتصل للفتاة الشرقية بصفة عامة.

تطـــور األمـــر بنشـــر املغرديـــن خبراتهم 
احلياتية في مواقف قد تكون مؤملة بالنســـبة 
لهم أو مروا بها خاصة التي تخص العالقات 

الشخصية واجلنسية.
كمـــا وجـــه الهاشـــتاغ انتقـــادات الذعـــة 
ضد العادات اجلنســـية واللقـــاءات الزوجية 
العشوائية التي تطورت مؤخرا في املجتمعات 
العربية، إثر بروز مواقع التواصل االجتماعي 

وانفتاح الشباب والبنات عبر تلك املواقع.
وانتقد مغرد مناقشـــة مثـــل هذا املوضوع 

على تويتر وقال:

وأصبح تويتر يتيح في هذه األيام فحص 
املجتمع العربي واإلســـالمي وعادات املغازلة 

للجيل اجلديد.

انتقاد وزارة الصحة مسيحيو سوريا ينتفضون ضد {المسيح اإليراني}
ممنوع في السعودية

أهل مكة أدرى بشعابها

[ حمالت إلكترونية تتهم إعالم النظام السوري بتأجيج الطائفية

تخلصت شركة فيسبوك من خاصية مزامنة الصور المعروفة باسم Photo Sync في تطبيقها فيسبوك. وأشارت الشركة إلى سبب ذلك وهو 
تحويل المستخدمين الستخدام تطبيق Facebook Moments والذي تم إطالقه رسميا على متجر غوغل بالي. ويمتلك هذا التطبيق أدوات 

خاصية Photo Sync وأبرزها خاصية البث المباشر، والمتاحة حاليا ألصحاب الحسابات الموثقة.

بيـــان قنـــاة الدنيا على حســـابها 
على فيسبوك أثار تهكما واسعا 
في صفوف المعلقين السوريين  

خاصة المسيحيين

◄

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

نصيحة من شاب شرقي: ال تذهبي معه إلى الشقة eyad1949  Azizalqenaei  ABZayed  

LATEEF0  najimabdulkarem  LASTWISDOM1  

mobeid  hamzalibyafree1  

talrefai1  

massari

Sabah_Nahi 

sajadbayram  

من دون حسد أو حتريض، تتنقل 
تفجيرات اإلرهاب من مصر إلى 

تركيا، ومن اليمن إلى لبنان وسوريا 
والعراق.. إيران وحدها آمنة. ملاذا يا 

ُترى؟!

مشكلة التطرف واإلرهاب والكراهية 
الدينية، هي مشكلة من الداخل، أي من 
املسلمني أنفسهم، من أساليب تفكيرهم 

ووعيهم ومن تعليمهم ومن داخل 
معابدهم.

بعد قراءة مقال وزير خارجية إيران 
في صحيفة النيويورك تاميز اعتقدت 

أن الكاتب وزير خارجية دولة 
إسكندنافية.

رسالتان: األولى: اظهر في اإلنترنت 
مبظهرك احلقيقي.. الثانية: ال تصدق 

ُكل شيء على االنترنت، فاألشياء ال 
تبدو كما هي! 

لتكن على ثقة: انه ليس هناك من 
يأخذ عنك أوجاعك... فاحرص 

اذًا أال يكون هناك من يأخذ منك 
سعادتك.

أقترح إضافة فواصل إعالنية في 
جلسات مجلس النواب وهذا كفيل 
بحل أزمة امليزانية في التليفزيون 
املصري #سيرك_مرتضى_منصور

متى سياتي اليوم الذي نبدأ فيه 
التغريد بالفرح واألخبار السارة بعيدا 
عن القتل والتفجير والدمار واحلصار 

والتجويع واالضطهاد!!

مساري
مغني بوب كندي لبناني

في ليبيا ميكن ان متوت وأنت في بيتك 
وأنت في الشارع وأنت في عملك هناك 
فائض من املوت يوزع بطريقـة ال ميكن 

ان تخضعها للحساب أو تضعها في 
احلسبان.

صديقي الطيب همس بي: "االبتسام 
والسعد بني األصدقاء مينح اللحظة 

لونًا زاهيًا." ابتسمت وأضفت: 
"والشكوى الدائمة جتلب النكد 

والهم".

وتعددت األيام اجلمعة الدامي 
األحد الثالثاء السبت األربعاء امتأل 

األسبوع دماء فمن أين نستأجر أياما 
بيضاء.

#سيذكر_التاريخ_بقرف ان الناس 
ُتقّسم القتلى على اساس انتمائهم 

العرقي أو الطائفي فيكونون ما بني 
مستنكر أو شامت!!

تتتابعوا

@sloo7albalwi1 

ــــــى_ ل _إ ال_تذهبي_معه
ــــــدك كزوجة لن  الشــــــقة مــــــن يري
يضعك في هذا اخليار، ال تفكري 
باألمر كثيرا فالرجل الشــــــرقي ال 
ــــــزوج إال بإذن أمه ومــــــن ُتثني  يت

عليها أخته.

ال

@AlyaaGad

ال_تذهبي_معه_إلى_الشقة بل 
خذيه أنت معك إلى شـــقتك، وبعدين 
نالي غرضك منـــه، وبعدين قولي له 
لن أتزوجك يـــا رخيص ياللي بتبيع 

عرضك وبتيجي الشقق.

ال

@Alotaibi_f111 

ال_تذهبي_معه_إلى_الشـــقة 
تويتر ســـقف مفتـــوح لـــكل الفئات 
العمرية ولكل اجلنسيات والثقافات. 
أمتنـــى أن حتترمـــوا كبـــار الســـن 

وتراعوا الصغار ومستوى الفكر.

ال



أماكن

األصالـــة  تمتـــزج   - جــازان (الســعودية)   {
والتـــراث مع عراقة الحاضر فـــي قرية جازان 
التراثيـــة التـــي تحتضـــن مهرجـــان جـــازان 
الشـــتوي الثامن ”جازان الفل .. مشتى الكل“، 
وتعد أحد المعالم البـــارزة لزائري المهرجان 
وهي تقف شـــامخة لتجســـد صـــورا حقيقية 
لمختلف بيئـــات منطقة جازان وإظهار بيئتها 
التراثيـــة والحضارية الراســـخة في صفحات 

التاريخ.
وترمـــز قريـــة جـــازان التراثيـــة كمعلـــم 
حضاري إلى حقبـــة زمنية من تاريخ المنطقة 

العريق والمرتبط بحاضرهـــا المزدهر، حيث 
يبدو في القريـــة ماضي المنطقة ماثال للعيان 
في صور حية وأنماط تراثية ترمز إلى التنوع 
الثقافـــي والحضـــاري، تبعا لبيئـــة المنطقة 
وتضاريســـها عبر واجهة بانورامية متكاملة 
لتاريخ المنطقة ببيئاتها وثقافتها وحضارتها 
المتميزة منذ القدم، حيث يلفت النظر بالقرية 
البيت الجبلي بعمرانه الصلب وقوة التصميم 
ومتانته المالئمة للبيئة الجبلية التي تحولت 
منـــذ القديم إلـــى بيوت أو عمـــران ومدرجات 

وحقول زراعية وبهجة وحياة.
وتبرز في البيت التهامي ”العشة الطينية“، 
متمثلة في بســـاطة الحياة التهامية وأناقتها 
عبر شـــكل العشـــة المخروطي، فيما ينتصب 
البيت الفرســـاني ليجســـد البيئة البحرية في 
جزيرة فرســـان التي تبدو ماثلة بزخمها حيث 

البحر واللؤلؤ واألصداف.
وتســـهم القريـــة في دعم الحـــرف القديمة 
من خـــالل اســـتقطاب الحرفييـــن والمنتجين 
السعوديين الذين يمارسون الحرف، ويقدمون 
أنفسهم كمنتجين، ويفتخرون بأنهم يمارسون 
حرفة معينة ضمـــن الحرفيين فمنهم من يقوم 
بإنتاج جزء من الحلوى وبيعها بنفسه، وهذا 
ما عززته القرية التراثية لتعريف النشء على 
هـــذا الماضي التليد وزرع الحنين إلى التراث 

وباألخص تسليط الضوء على مثل هذه المهن 
والحرف السامية.

وتقـــدم قرية جـــازان التراثية فـــي كل عام 
إضافة جديدة بإبراز النماذج الحية والواقعية 
للبيئة الجازانية وطريقة تعايش أبنائها، وقد 
حققت إقباال كبيرا للزوار من أجل االســـتمتاع 
بالتـــراث والجلوس والتعايش مع طقوســـها 
المختلفة التي تخاطب الماضي بكل تفاصيله، 
فهناك أجنحة للتسوق، وأخرى لتقديم مختلف 
الفنـــون الشـــعبية واأللـــوان الفلكلورية التي 

تشتهر بها المنطقة.
وتركـــز القرية لجعـــل جـــازان لوحة فنية 
بإنســـانها ومكانها وروائحها العطرية، حيث 
تقـــدم العديد مـــن البرامج الثقافيـــة التراثية 
للمـــوروث الفنـــي وبرامـــج خاصـــة لألطفال 

وللشباب.
وهناك برامـــج اإللقاء الشـــعري وعروض 
الفرق والفنـــون واأللوان الشـــعبية المتميزة 
التـــي دأبـــت المنطقة علـــى تقديمهـــا بصور 
متجـــددة كل عـــام، وهـــي تســـتهوي كثيـــرا 
عشـــاق األلعاب والرقصات الشعبية، كالسيف 
والعـــزاوي  والربـــش  والزامـــل  والمعشـــى 

والطارق.
وجعلـــت القريـــة التراثيـــة الجازانية من 
نفســـها مســـرحا مفتوحا لكل زائر للمهرجان 
يضع في ذاكرتـــه ويخصص من وقته لزيارته 
واالســـتمتاع بما تحويه من نماذج تثري فكر 
الزائر وتقدم له شيئا مميزا ومعلومة قيمة عن 

منطقة جازان.
وقد شـــمل التحديـــث والتطوير في القرية 

اســـتقطاب عدد مـــن العارضيـــن، حيث تمت 
هذا العـــام إضافة أعمـــال إبداعيـــة لعدد من 
بموروثهـــم  أســـهموا  الذيـــن  الشـــخصيات 
الشـــخصي من البيئة الجازانية، حيث يتبنى 
األشخاص أنفســـهم جمع التراث والمحافظة 
عليه واإلســـهام فـــي التعريـــف بالمنطقة من 

خالله.
والذي يزيد القرية جماال حقيقة، اإلنســـان 

الجازانـــي المبـــدع الذي طوع مـــوارد البيئة 
الطبيعية منذ قديم الزمان، فتحولت إلى بيوت 
وأوان وأثاث، بل تحولت عمال وجهدا وحياة، 
فغـــدت حضـــارة ماثلـــة يتباهى بها إنســـان 
الحاضر، ويعمل علـــى التواصل معها ليربط 
بين أجيال الماضي وأجيال الحاضر أمال في 
المزيـــد من العمل والجهـــد والحياة لغد أكثر 

تطورا ورقيا.

} مصيــرة (عمــان) - تعـــد واليـــة مصيـــرة 
بمحافظـــة جنـــوب الشـــرقية وجهة ســـياحية 
مهمة تســـتقطب الزوار على مستوى السلطنة 
ومـــن خارجها. وقد ازدهـــرت جزيرة (مصيرة) 
ســـياحيا في اآلونـــة األخيرة، إذ تشـــهد توافد 
أعـــداد كبيـــرة من الســـياح الذيـــن يقصدونها 
لالســـتمتاع بأجوائهـــا وشـــواطئها الجميلة، 
وأكثـــر ما يشـــد انتبـــاه الســـائح األجنبي هو 
رياضـــة ركوب األمواج العاتيـــة والتي تعد من 

أعلى األمواج في الشرق األوسط .
وتنقســـم الجزيرة إلى نصفين أساســـيين، 
أولهما قاعدة عســـكرية قديمة، تســـتحوذ على 
النصـــف الجنوبي من الجزيرة، وتكســـب هذه 
القاعـــدة التـــي اســـتخدمها البريطانيـــون في 
الحرب العالميـــة الثانية ميزة تاريخية عالمية 

تجعلها مقصدا لمحبي التاريخ والحضارات.
وتكثـــر على هـــذه الجزيرة مناظر الســـفن 
المتحطمـــة وكأنهـــا ســـجل تاريخـــي يشـــهد 
للمنطقـــة  بالحضـــور، ومن جهـــة أخرى لعب 
حطام هذه السفن دورا كبيرا في إثراء الموارد 
البحرية وازدهار الثروة السمكية، ومنه صارت 
الحـــرف األساســـية على الجزيـــرة هي الصيد 

والصناعة التقليدية لألقمشة .
أما النصف اآلخر فيحتـــوي على المناطق 
السكنية البســـيطة التي تجســـد حياة الناس 
القديمـــة ببيوتهـــا القديمة ومينائهـــا العريق 
وتقاليدهـــا التراثية وطبيعـــة العيش والعمل 
للســـكان. وهذا الجانب أيضا يكسب الجزيرة 
ميزة ســـياحية لكل من ينشد الهرب من صخب 

الحياة المدنية بحثا عن الهدوء.
وتشـــهد فنـــادق الواليـــة ازدحامـــا كثيفا 
وخاصة أيـــام اإلجازات، ومن أهم هذه الفنادق 
”فنـــدق مصيـــرة“ و“منتجع مصيـــرة“ و“دانة 

و“فندق ســـيرابيس“، باإلضافة إلى  الخليـــج“ 
فندق جديد أصبح اآلن جاهزا للتشـــغيل ويقع 

في مركز المدينة. 
كمـــا توجد فـــي الوالية العديد مـــن الجزر 
المهمة لعـــل أكبرها جزيـــرة (مرصيص) التي 
تكثر فيها الطيور وأشهرها طائر يسمى محليا 
”بالتـــراع“ وهناك جزيرة ”شـــعنزي“ و“كلبان“ 
التـــي يرتادها  وجزر منطقـــة ”صور مصيرة“ 
األجانب الذين يمارســـون ركوب األمواج وتقام 
فيها مسابقات الطيران الشراعي على األمواج.

وتعد الجزيرة لعشـــاق الرياضات البحرية 
الوجهـــة األروع واألفضـــل، لذلـــك، فهي وجهة 
مغرية ومحفـــزة لهم مثل الغواصة ”ســـكوبا“ 
و الدراجات المائية ”جيتســـكي“ والتزلج على 
الماء، بل إن أجواءها رائعة جدا حتى للهائمين 
بالطائـــرات الورقيـــة .. وبإمـــكان الدراجيـــن  

التمتع في أزقة الجزيرة بدراجاتهم النارية.
وأكثر ما يجذب السياح إلى الجزيرة وجود 
السالحف المنتشرة على طول شواطئ مصيرة 

والتي تخرج في األيام القمرية.
وقد اتخـــذت والية مصيرة من الســـالحف 
وأشـــهرها  لكثرتهـــا  لهـــا  شـــعارا  البحريـــة 
”الريمانـــي“ والتـــي تضع كميات مـــن بيضها 
على رمـــال الشـــاطئ الناعمـــة، ثم تعـــود إلى 

البحر قاطعة مسافات بعيدة في أعماق البحار 
والمحيطات تصل فيها إلى شواطئ بعيدة في 

مختلف دول العالم.
ومـــن المعالـــم الســـياحية الشـــهيرة فـــي 
القديم وهو شاهد  الجزيرة ”حصن مرصيص“ 
على تاريخ حافل للواليـــة منذ القدم، ويعد من 
أهـــم الحصون في الجزيرة، ومن اآلثار المهمة 
فـــي الجزيرة (المقبـــرة اإلســـالمية) التي تقع 
التي اكتشـــفت فيها البعثة  في قرية ”صفايج“ 
األلمانيـــة التي زارت المنطقه ســـابقا عددا من 

اآلثار.
وتوجد في واليـــة مصيرة قرى كثيرة منها 
”دوه“ و“شـــغف“ و“دفيـــات“ و“أم رصيـــص“ 

وقرية ”صور مصيرة“ و“حقل“ وقرية  ”جشـــار 
التي كســـبت شـــهرة كونها من أكبر  الشـــيخ“ 
المصائد لألسماك في الجزيرة، ومكانًا  لتجمع 
الصياديـــن و تشـــهد حركـــة بيع وشـــراء كافة 
األســـماك، كما يوجد في الوالية ســـوق لشراء 
األســـماك وبيعها والذي يشهد حركة دائمة من 

المستهلكين.
وشـــكل موقع واليـــة مصيرة التـــي تحيط 
بهـــا المياه من جميع الجوانب عالقة مهمة مع 
الحيـــاة البحرية، وقد ارتبط ســـكانها بالبحر 
لرزقهـــم  األول  المصـــدر  واليـــزال  كان  الـــذي 
ودخلهم اليومي. ومن أهم مواســـم الصيد في 
الجزيرة موســـم (صيـــد الكنعد) الـــذي يعرف 
ا بموســـم (الهيال) وموســـم آخر اســـمه  محلّيً
”موســـم الشـــكات“ وهو موســـم صيد أســـماك 
القـــرش والـــذي يعتبر مـــن أصعـــب الرحالت 
البحرية في صيد األسماك كونها شاقة ومتعبة 
للصياديـــن ويقطـــع الصيادون فيها مســـافات 

بعيدة جدا.
ومن المواســـم المهمة أيضا موسم ”صيد 
الذي يشهد حركة نشطة حيث يتم فيه  الحبار“ 
اصطياد كميات منه وبيعه للمصانع واألسواق 
فـــي الوالية. ومن أشـــهر الفنون الشـــعبية في 
مصيرة فن ”المســـوبل“ الذي يؤديه الصيادون 
وهـــم يحملون الشـــباك علـــى ظهر الســـفينة، 
الذي يقـــام في األعراس وفي  وفن ”المقايض“ 
المناســـبات الوطنية وتشتهر به أغلب واليات 

محافظة الشرقية.
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الجلباب العماني متعدد اإلستخدامات

التاريخ الشاهق

الطيور تحجز نصيبها من السمك

تشتهر منطقة مصيرة العمانية بسواحلها وأمواجها العاتية، وتاريخها العريق في مجال 
الصيد البحري والفنون الشــــــعبية البحرية، وقد أصبحت جزيرة مصيرة وجهة الســــــياح 

وخاصة من قبل األوروبيني الذين بدأوا يكتشفون متعة املغامرات البحرية فيها.

تتميز جازان مبوقعها اجلغرافي الفريد، فهي تطل على البحر األحمر مبيناء وشــــــواطىء 
ــــــدة، وهي مدينة ذات مناخ وطقس معتدلني صيفا وشــــــتاء مما جعلها مشــــــتى رائعا  عدي

ومقصدا للسائحني.

جازان الفل.. مشتى الكل

تشتهر القرية بالبيت التهامي {العشة 

الطينية}، متمثلة في بساطة الحياة 

التهامية وأناقتها، فيما يجسد البيت 

الفرساني البيئة البحرية في جزيرة 

فرسان التي تبدو ماثلة ببيتها حيث 

البحر واللؤلؤ واألصداف

أكثر ما يجذب السياح األجانب في 

الجزيرة، وجود السالحف المنتشرة على 

طول شواطئ مصيرة والتي تخرج في 

األيام القمرية

واليـــة مصيـــرة جزيرة عمانية تســـتقطب الزوار من منطقة الخليج والدول األوروبية، من عشـــاق الســـكينة 

والرياضات البحرية بمختلف أنواعها والصيد البحري ومغامرات قيادة الدراجات.

 القريـــة التراثيـــة تركز لجعل جازان لوحة فنية بإنســـانها ومكانها وروائحهـــا العطرية، حيث تقدم 

العديد من البرامج الثقافية للموروث الفني.

من يركب األمواج العاتية في جزيرة مصيرة العمانية

[ الطيور والسالحف تتنزه على الشواطئ قبل البشر [ السفن المحطمة تحكي تاريخا طويال

المهمة لعـــل أكبرها جزيـــرة (مرصيص) التي 
تكثر فيها الطيور وأشهرها طائر يسمى محليا 
و“كلبان“ و“ ”وهناك جزيرة ”شـــعنزي و“ ”بالتـــراع
التـــي يرتادها  وجزر منطقـــة ”صور مصيرة“ 
األجانب الذين يمارســـون ركوب األمواج وتقام 
ىلى األموواجج. يعي ع فيها مسابقات الطيران الشرا

والتي تخرج في األيام القمرية.
وقد اتخـــذت والية مصيرة من الســـالحف 
وأشـــهرها  لكثرتهـــا  لهـــا  شـــعارا  البحريـــة 
”الريمانـــي“ والتـــي تضع كميات مـــن بيضها 
على رمـــال الشـــاطئ الناعمـــة، ثم تعـــود إلى

األلمانيـــة التي زارت المنطقه ســـابقا عددا من
اآلثار.

وتوجد في واليـــة مصيرة قرى كثيرة منها
و“شـــغف“ و“دفيـــات“ و“أم رصيـــص“ ”دوه“



نهى الصراف

} أكدت دراســـة حديثة أن األشـــخاص الذين 
يعملون ســـاعات أقل ويفضلون قضاء بعض 
األوقات فـــي القيام بهواياتهـــم المفضلة، هم 
األكثر ســـعادة ورضا ممن يعملون لســـاعات 
مطولة ويجنون من ورائها دخال شهريا كبيرا.
وأشـــار باحثـــون إلـــى أن قضـــاء أوقات 
مطولة في ممارســـة الهوايات ولعب الرياضة 
واالجتماع مع العائلة، يدعم مشـــاعر الرفاهية 

والقناعة والرضا عن النفس بصورة أكبر.
ونصح باحثون األشـــخاص الذين يودون 
االســـتمتاع بشـــعور الســـعادة فـــي حياتهم 
اليوميـــة، بـــأن يقلصـــوا من ســـاعات العمل 
ويضاعفـــوا تركيزهـــم فـــي كيفية اســـتغالل 
الوقت بدال من جمع المال أو اســـتخدام المال 
للحصـــول علـــى مزيد مـــن الســـاعات الحّرة، 
كاســـتقدام من يســـاعد فـــي تنظيـــف المنزل 
بأجـــر معقول، إضافة إلى محاولة التطوع في 
أعمال الخدمة االجتماعية وتقديم المســـاعدة 

المجانية لآلخرين.
الدراســـة التـــي تبنتهـــا جامعـــة بريتش 
كولومبيا ومقرها في مدينة بريتش كولومبيا 
في كنـــدا مؤخرا، نفذت ســـتة أبحاث في هذا 
الخصـــوص شـــملت 4600 متطـــوع مشـــارك 
من ضمنهم طـــالب بمختلـــف االختصاصات 
والمراحل الدراســـية وزوار متحـــف فانكوفر 

للعلوم.
وأوضح آشـــلي وايلنز، أستاذ علم النفس 
فـــي الجامعة والمشـــرف على هـــذه األبحاث، 
أن النتائـــج تنطبـــق علـــى األشـــخاص الذين 
يحصلون على مســـتويات متفاوتة من الدخل 

كذلـــك تتجاوز مؤشـــري العمـــر والجنس إلى 
التعميم.

إال أن بعـــض الحقائق التـــي تطرق إليها 
البحـــث تؤكد أن هذه القناعـــات ال تتولد لدي 
اإلنســـان إال عند تقدمه في السن، حيث يميل 
المســـنون إلـــى القول بأنهـــم يفضلون قضاء 
أوقـــات كبيرة في القيام بنشـــاطات يجدونها 
مهمة وممتعـــة وتحقق الرضـــا الداخلي، عن 
قضاء ساعات اليوم في العمل المضني لزيادة 

الدخل بشتى الوسائل.
وكانت إحدى الطـــرق التي اتبعها البحث 
هي وضـــع مجموعة من األســـئلة وترك حرية 
االختيار للمشاركين  بين خيارين اثنين، وكان 
مـــن ضمن النماذج المخصصة لهذا النوع من 
األسئلة، السؤال التالي ”هل تفضل الحصول 
على منـــزل فخم ومكلف أم منـــزل عادي يبعد 
قليـــال عن مكان عملك؟ أو “ هل تفضل دراســـة 
مـــواد إضافية فـــي الجامعة للحصـــول على 
وظيفـــة مرموقة وراتب مجز أم تفضل تقليص 
ساعات ومواد الدرس والحصول على وظيفة 

معقولة وراتب بسيط؟“.
فـــي حين جاءت االختبـــارات األخرى على 
هيئة وضع سيناريو نموذجي يعتمد على مثل 
مكون من شـــخصين متناقضين في أســـلوب 
الحصـــول على  حياتهمـــا وطريقتهمـــا فـــي 
السعادة، والطلب من المشاركين في الدراسة 
اختيـــار أحد النموذجيـــن باعتبـــاره يمثلهم 

ويتناسب مع أسلوبهم في العيش، وهكذا.
وأشـــار أحد الباحثيـــن المتخصصين في 
علـــم النفـــس االجتماعي، إلى أن األشـــخاص 
الذين يعطون األولوية للوقت ويفضلونه على 
المال هم األكثر ســـعادة، إضافة إلى أن سعي 
اإلنسان للحد من سيطرة الماديات على حياته 

يمثل جانبا ال يقل أهمية عن ذلك.
مـــن جانـــب آخر، يـــرى متخصصـــون أن 
التفـــاؤل هـــو المـــرادف لمفـــردة الســـعادة، 
فاألشـــخاص الذين يمتلكون مزاجـــا متفائال 
إزاء الواقـــع اليومي يمكنهم أن ينعموا بحياة 

طويلة وسعيدة مقارنة بالمتشائمين.

األميركيـــة  النفســـية  المعالجـــة  وتؤكـــد 
أتالنـــت بومونت، أن بعض الخيـــال والقدرة 
على تصنع الوهم بصـــورة إيجابية هو الذي 
يحـــّول التفاؤل إلى نجاح حقيقي، في حين أن 
الســـلبية يمكن أن تحول انتباهنا إلي االتجاه 
الخاطئ حيث تكمن أهمية التفاؤل في الحفاظ 
علـــى الحـــس الســـليم واإليجابـــي ومحاولة 

ترجمته إلى واقع. 
وأضافـــت قائلـــة: إذا كان اإلنســـان مرحا 
ومبتهجا في العموم فهذا يشجع اآلخرين على 
تقديم الدعم والمساعدة له عندما يحتاجهما، 
في حين يتجنب النـــاس التعامل أو االحتكاك 
مع الشخص المتشائم أو الذي يتعامل بسلبية 
مع المواقف الطارئة في الحياة وبالتالي، هو 

أكثر عرضة لمواجهـــة ترجمة حقيقية لخياله 
المتشائم.

وتـــورد بومنت بعـــض النصائح المتعلقة 
بطريقة اســـتخدامنا للكلمـــات التي تعبر عن 
تشـــاؤمنا مثل ”أبدا، ال أمـــل، كابوس، بائس، 
إذ أن لهذه الكلمات وحدها القدرة على تثبيط 

همتنا وإنهاء أي بادرة لألمل إن وجدت.
لكـــن يتوجـــب علـــى المتفائل مـــن ناحية 
أخـــرى، أال يرتفع كثيـــرا بمســـتوى توقعاته 
وأال يعانـــد الحقائـــق لمجرد أنـــه معتاد على 
التعامـــل مع األمور باســـتهانة؛ فتوقع حدوث 
األمـــر الســـيء قد يكـــون واقعـــا إذا كانت كل 
البراهين أو أغلبها تشـــير إلـــى ذلك، وهذا ال 

يعني االستسالم للحزن.

فالتفـــاؤل ال يتعلـــق بتوقع الخيـــر وإنما 
بطريقتنا في اســـتقبال الشـــر والحزن أيضا 
بطريقـــة واقعيـــة والتعامـــل بمنطـــق الرضا 
والســـالم الداخلـــي، وتكـــرار المحاولـــة في 
المستقبل، ولعل هذا هو المنطق الذي يشعرنا 

بالسعادة حتى في أشد األزمات.

} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
أنجزت على 2000 شخص متزوج أن المشاكل 
االقتصاديـــة لألســـرة تزيـــد مـــن التوتر بين 

الزوجين وقد تؤدي إلى االنفصال.
وقالت ماري ســـتورجوهان من مؤسســـة 
جمعيـــة ووركابـــل والـــث فـــي ســـان دييغو 
األميركيـــة إن الشـــأن المادي قـــد ينهك كاهل 
الزوجين، ونصحـــت المتزوجين أو المقبلين 
علـــى الـــزواج بخوض نقـــاش مفتـــوح حول 
الوضـــع المالي، مـــع تبادل تاريخ للمكاشـــفة 
الصريحـــة المتضمنـــة للحالـــة الماليـــة لكال 
الطرفين كالحســـاب البنكي وقـــدره والعادات 

المتبعة في صرف النقود وشراء الحاجيات.
وشـــدد خبـــراء العالقـــات الزوجيـــة على 
ضرورة أن يدرك كل مـــن الزوجين، أن الحياة 
األســـرية قائمـــة علـــى التعاون فـــي مختلف 

المجـــاالت ومن بينها األمور المالية، فســـواء 
عمـــل أحـــد الزوجيـــن أو كالهما علـــى جني 
المال، يجب أن يتم وضع أسس سليمة إلنفاق 
هذا المال دون أن يشـــكل ذلك عقبة في ســـبيل 

سعادة األسرة.
وأكدوا أن المشـــاكل بين الزوجين تنشـــأ 
في الكثير مـــن األحيان عندما يحاول أحدهما 
االســـتئثار بالمـــال الـــذي يجنيه مـــن عمله، 
ويتملص من مســـؤولياته تجاه المنزل، وبدال 
من ذلك يجـــب أن يتفق الزوجان على ميزانية 
محـــددة للمنزل يســـاهم كل منهمـــا فيها على 

حسب إمكاناته.
كما أشاروا إلى أن النقاشات بين الزوجين 
حول الديـــون والنفقات الشـــهرية تنتهي في 
كثير مـــن األحيان إلى خالفـــات بينهما، لذلك 
ينصحون بتجنب الديون قدر اإلمكان، وشراء 

الحاجات الضرورية التي يحتاجها المنزل.
وأوضحـــوا أن طريقة التعامـــل مع المال 
تختلف من شـــخص إلى آخر، فهنـــاك المبذر 
الذي ينفق كل ما يقع بين يديه من مال، وهناك 
المدبـــر القـــادر علـــى توفير المـــال مهما كان 
دخله منخفضا، وعندما تتعارض شـــخصيتا 
الزوجيـــن في هـــذا المجال تنشـــأ الخالفات 
بينهما، والحل األمثل لهذه المشكلة هو التزام 

كال الطرفين بميزانية محددة طوال الشهر.
ونبـــه المختصون إلى أنه فـــي الكثير من 
األحيان يكون أحد الزوجين ملزما بمصروفات 
والديـــه أو أحـــد أفـــراد األســـرة، ويخلق ذلك 
العديد من المشـــاكل إذا ما لـــم يتفهم الطرف 
اآلخـــر ذلك، ومن المستحســـن أن يتم التفاهم 
بين الزوجيـــن على هذه األمـــور قبل الزواج، 

حتى ال تكون عقبة في طريق حياتهما.
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◄ افتتحت السفيرة ميرفت 
التالوي رئيسة المجلس القومي 
للمرأة في مصر فّعاليات الدورة 

التأهيلية التي تستهدف 40 
قاضيا وقاضية حول ”مكافحة 

والتي ُتعقد  العنف ضد المرأة“ 
بالتعاون بين المجلس القومي 

للمرأة، ووزارة العدل، وبرنامج  
األمم المتحدة اإلنمائي.

◄ أكدت دراسة حديثة أن 
التصاميم المكتبية الحديثة تقدم 
ديكورات عملية ومهنية مختلفة 

مثل المشاركة بالمكاتب أو 
المساحات المفتوحة التي تناسب 
أرباب العمل مثال، ولكنها تسبب 

عدم الراحة واإلزعاج لآلخرين.

◄ أظهرت دراسة أن نحو واحد 
من كل خمسة أطفال في ألمانيا 

يعاني من الفقر حيث وصلت 
نسبة الفقر بين األطفال في البالد 
إلى 19 بالمئة وحذرت من احتمال 

تزايد الفقر بين األطفال في 
ألمانيا مرة أخرى بسبب استمرار 

تدفق الالجئين إلى ألمانيا.

◄ كشف بحث بريطاني جديد 
رغبة أكثر من نصف البريطانيين 
في تغيير الوظائف التي يعملون 
فيها، حيث وجد أن نسبة كبيرة 

تصل إلى 72 بالمئة من الموظفين 
البريطانيين الذين تتراوح 

أعمارهم بين 25 و34 عاما يرغبون 
في تغيير مسارهم الوظيفي.

◄ أكدت دراسة أردنية تناولت 
مشكالت أسر ذوي الشلل الدماغي 

أن أهم المشكالت التي تعاني 
منها هذه األسر تتلخص في 

المشكالت االقتصادية وازدياد 
األعباء المالية الناجمة عن رعاية 

الفرد المصاب بالشلل الدماغي مع 
تقدم العمر.

باختصار

[ بعض الخيال يحيل التفاؤل إلى نجاح حقيقي [ الشعور بالرضا ال يتولد لدى اإلنسان إال عند تقدمه في السن
يقضي معظم الناس حياتهم في ســــــباق محمــــــوم مع الوقت والحظ، لتحصيل أكبر للرزق 
وجني األموال لتأمين معيشــــــتهم ورفاههم، وهذا األمر من وجهة نظرهم هو أقصر طريق 
لتحقيق الســــــعادة، في حين أنهم بهذا الطموح الزائف إنما يبتعدون اآلالف من الخطوات 

عن المسار المنشود من دون أن يتنبهوا لذلك.

جمال

الجراحة الحل األوحد لترهل 
الجلد بعد إنقاص الوزن 

استغالل الوقت أهم من جمع المال

السعادة يمكن أن تشترى لكن ليس بالمال

أكد مختصون أن غطاء الوســـادة املصنوع من القطن يؤذي الشـــعر، حيث أنه يمتص الرطوبة 
من الشعر ويجعله يبدو جافا وشاحبا، ونصحوا باستعمال األغطية املصنوعة من الساتان.

 نصح خبراء باستعمال أقنعة الشعر  بانتظام، وأوضحوا أن جزيئات الغسول، التي تسهل تمشيط 
الشعر، تستقر بني خصالته وال تتغلغل إلى الجذور مثل األقنعة، وال تمد الشعر بالفيتامينات.

} غالبـــا ما تمثل الجراحـــة التجميلية 
الحل األوحد لترهـــل الجلد بعد إنقاص 

الوزن، وإن كانت ال تخلو من المخاطر.
وقال البروفيســـور توماس ديرشكا، 
عضو الرابطة األلمانية ألطباء األمراض 
الجلدية: إنه عند فقدان الوزن على نحو 
شـــديد ُيقـــدر بنحـــو 50 كيلوغراما، كما 
هـــو الحال مع جراحات تصغير المعدة، 

يتمدد جدار البطن بشدة.
وأضـــاف ديرشـــكا أن الكريمات أو 
جلســـات المساج ال يمكنها إعادة الجلد 
المتمـــدد إلى وضعه المشـــدود الجميل 

مرة أخرى بسبب ارتخاء األنسجة.
ومن جانبه، قال سفين فون زالديرن، 
للجراحات  األلمانيـــة  الجمعيـــة  رئيس 
التجميلية: إن في منطقة البطن تحديدا 
تتكون طّية كبيـــرة، تتدلى كالمئزر. كما 
يمكن أن يترهل الجلد أيضا في الثديين 

والفخذين والظهر.
وأكد أن الجراحـــة التجميلية غالبا 
ما تمثل الحل األوحد لعالج ترهل الجلد 
في حاالت إنقاص الوزن الشديد، مؤكدا 
ضـــرورة تثبيت الوزن لمـــدة ال تقل عن 
نصف عـــام قبـــل إجـــراء الجراحة، ألن 
الـــوزن الزائـــد بعد إجـــراء الجراحة قد 
يشـــكل ضغطـــا علـــى الندبات 

الحديثة.

المشاحنات المالية تفتك باستقرار العالقة الزوجية

} ما الذي يمكن أن نملكه إزاء كون شاسع 
من بشر وشجر وأرض وسماء أكثر من 
الكلمات.. ذلك الحبل السري لتواصلنا 

وحيواتنا المشتركة؟
في البدء كان الحرف.. وفي اللحظات 

األخيرة للرحيل ال يبقى من بين آخر 
األنفاس سوى الحرف.. نبتدئ به يومنا 

وننتهي به.. ببدائيتنا وتعودنا عليه 
وبإبداعنا وغوصنا في بحوره التي ال 
تحدها الحروف عددا.. وال نهاية ترى 

لتشابك األفكار فيها وعمق ما أتت وما تأتي 
به منذ أول الخليقة وحتى تلك الـ“حتى“ 

التي يموت النحوي وفي نفسه شيء منها..
تتشابك الحروف وتمتزج لتخلق رموزها 

ومدلوالتها.. فتتشكل في لغة تّولد لغة 
داخل اللغة.. ويغدو المتعارف عليه عرفا.. 

والمجترح منه تجديدا وتطورا وتداخال 
يفضي إلى المزيد المزيد في اطراد متالحق 
قد ال تستوعبه الثواني وإيقاع الزمن الذي 

ال يفتأ أن يمضي قدما ويتجدد لحظة إثر 
لحظة ويوما بعد آخر..

ويبقى الحرف هو الُمشغـّل األول الذي 
يلي الفكرة والرغبة.. وهو الذي يطلقهما 
في سماء التواصل ليعبـّر عن مكنونات 

اإلنسان الذي تميـّز عن كل الخلق باللسان.. 
ثم بالحرف..

آالف السنين من الحضارات التي 
تناسلت واندثرت وُبنيت وُدّمرت والحرف 

فيها ُيـثرى ويزدهر حتى ليصلنا ونحن 
في ألفيتنا الثالثة متنعمون برفاهيته 

وبذخه.. وأغلبنا غير آبه بكيف ولماذا 
ومنذ متى أو أين.. فاألهم حاصل وموجود 
ومبذول.. وليس علينا سوى أن ننهل منه 

وأن نستثمر وجوده وأن نعيش حياتنا 
متكئين عليه وعلى ما قدمته لنا البشرية من 

قبلنا فأوصلته إلينا بهذا الرخاء.. ومثلما 
لكل سحر شرط يبطله فإن للحرف أيضا 

شروطا.. وللغة وقع السحر بشروطه.. لكنها 
لن تكون سحرا إال لمن تمكن من فهمها 
واإلحساس بها والتعامل معها بدراية 

ودربة.. وأيضا بإبداع.. فلكل إنسان حرفه 
وبصمة لغته التي تشبه بصمة اإلصبع التي 

لن تطابق في تفردها أقرب الناس إليه..
وبعد الشكل والمالمح ونظرة العين 
وااليماءة والحركة.. تأتي الكلمة لتكون 
من أول شبابيك التواصل التي تعكس 

المضمون وتكشف المستتر.. رغم كل ما 

يمكن أن يشوبها من تزويق وزينة وتجميل 
وتهذيب وتشذيب واعتياد واستهالك وتكرار 

وتقليد.. لكنها في النهاية نافذة العقل 
والمشاعر التي تصافح اآلخر وتعّبد الطريق 

الذي تمشي عليه أولى خطوات المعرفة 
واالكتشاف..

قالت العرب قديما ”لسانك حصانك.. 
إن صنته صانك أو خنته خانك“.. فكيف 

لنا اليوم بكل هذر أو روعة اللغة من حولنا 
وبكل ما وصلت إليه عبر األزمنة أن نطلق 

خيلنا لتجري في سباق المسافات الطويلة 
للعصر الحديث دون أن نحكم قبضتنا على 
ُلُجمها فال نخونها فتخوننا وتودي بنا إلى 

التهلكة؟ وكيف لنا أن نتعلم أن نخلق بها 
قبوال ال رفضا.. تعاطفا ال نفورا.. حبا ال 

حقدا.. والء ال عداء؟.. كيف لنا أن نسبق بها 
الفعل لتفوقه وتتفوق عليه.. فتبني وتترمم 

بدل أن تدمر وتفني؟.. كيف لنا أن نرعاها 
ونصونها فال تفلت منا لتجرح أو تدمي 

وتميت؟
أفال نستطيع بالكلمة أن نتفادى الحروب 

ونوقف نزف الكوارث؟.. أفال نستطيع ولو 
تجّمال أن نجعلها ”طيبة“ فتصير ”صدقة“ 

وبلسما يشفي ويزرع المحبة والسالم 
واألمل؟

صباحكم أحلى كالم..

سحر الكالم

أسرة

يمتلكون  الـــذيـــن  األشـــخـــاص 
اليومي  الواقع  إزاء  متفائال  مزاجا 
يمكنهم أن ينعموا بحياة طويلة 

وسعيدة مقارنة بالمتشائمين

◄

ريم قيس كبة

ومبتهجا  مرحا  اإلنسان  كان  إذا 
في العموم فهذا يشجع اآلخرين 
والمساعدة  الدعم  تقديم  على 

له عندما يحتاجهما

◄
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كوستر: حظوظ السعودية وافرة للعبور إلى األولمبياد
[ منتخب أسود الرافدين يبحث عن النجمة األولمبية الخامسة

} القاهــرة - يتوق فريق األهلي للحفاظ على 
صـــدارة بطولة الدوري املصـــري املمتاز لكرة 
القـــدم عندمـــا يحل ضيفا غـــدا اخلميس على 
نظيره الداخلية، ضمن منافســـات املرحلة 14 

للمسابقة. 
ويدخـــل األهلي املباراة محتال املركز األول 
برصيد 25 نقطة وبفارق األهداف عن املصري 
البورســـعيدي (الثاني) بنفس عدد النقاط، في 
املقابل يحتل فريـــق الداخلية املركز اخلامس 

برصيد 24 نقطة. 
ويستعيد األحمر خدمات حسام غالي قائد 
الفريق والعب الوســـط بعد انتهاء مدة إيقافه، 
باإلضافة إلى عودة الثنائي حســـام عاشـــور 
العب الوسط ووليد سليمان صانع اللعب بعد 
إمتام شـــفائهما من اإلصابات التي تســـببت 
في غيابهما عن مبـــاراة الفريق األخيرة. وفي 
املقابل يغيـــب املهاجم الغابوني ماليك إيفونا 
عن مواجهة الداخلية بســـبب إصابته بتمزق 

في العضلة اخللفية. 
ويعتمـــد البرتغالي جوزيه بيســـيرو على 
مجموعـــة مـــن الالعبـــني األساســـيني خالل 
املباريات األخيرة بدايـــة من احلارس الدولي 

شـــريف إكرامي وقلبـــي الدفاع رامـــي ربيعة 
بجـــوار محمد جنيب (أو أحمد حجازي)، وفي 
اجلبهة اليســـرى صبري رحيـــل وفي اليمنى 
محمـــد هاني وســـيعود غالي وعاشـــور ملركز 
محـــوري االرتـــكاز وأمامهم الثالثـــي صالح 
جمعة (أو وليد ســـليمان) وعبدالله الســـعيد 
ورمضان صبحـــي (أو مؤمن زكريـــا) وعمرو 

جمال كرأس حربة صريح. 
وأكد بيسيرو قبل املباراة صعوبة مواجهة 
الداخليـــة خاصـــة أنه مـــن أحد الفـــرق التي 
تصـــدرت الدوري لعدة مراحـــل وينافس بقوة 
هذا املوســـم علـــى التواجد باملربـــع الذهبي، 
مشـــيرا إلى أنه ســـيلعب على الفوز فقط دون 
أي اعتبـــارات أخـــرى. وأوضح أن مســـتوى 
العبـــي األهلـــي في تقـــدم واضح مـــن مباراة 
إلـــى أخرى، حيث كشـــف عـــن وصوله ألفضل 
مجموعة متجانسة ولديها اجلاهزية خلوض 
املباريات وحتقيق الفـــوز في جميع املباريات 
احلاليـــة واملقبلـــة. وقال ”لـــدي 30 العبا لذلك 
ســـأجلأ إلى إراحـــة بعضهم خـــالل املباريات 
جتنبا لإلصابات على أن يشارك األفضل فقط، 
فأنـــا لن التفـــت لطلبات اجلماهيـــر ألنني من 

سيتحمل املسؤولية في نهاية األمر“. أما سيد 
عبداحلفيظ مدير الكرة باألهلي، فأكد أن فريقه 
لن يقـــدم الهدايا للفرق األخـــرى مبدهم نقاط 
اللقاءات بل ســـينتظر منهـــم الهدايا بتحقيق 
الفوز فـــي جميـــع املباريات املقبلـــة من أجل 

استعادة لقب الدوري.
فـــي املقابل يعاني فريـــق الداخلية بقيادة 
مدربه عالء عبدالعال مـــن نزيف النقاط خالل 
املراحل األخيـــرة بعدما كان متصدرا للدوري، 
حيث تعـــادل في آخـــر مباراة أمام ســـموحة 
وخســـر قبلهـــا مع الزمالـــك. وأكـــد عبدالعال 
مطالبته لالعبيه باســـتعادة صحوتهم والفوز 
على بطل القـــرن والعودة إلـــى الصدارة مرة 

أخرى من خالل حصد النقاط الثالث. 
وأوضـــح أن فـــارق النقطـــة الواحدة بني 
فريقـــه واألهلي املتصدر يشـــعل اللقاء خاصة 
أن املراكز اخلمسة األولى تشهد منافسة قوية 
حاليا لتقارب النقاط، مشـــيرا إلى أن الداخلية 
متســـاو مع الزمالك الثالـــث واملقاصة الرابع 
لكن فارق األهداف سيظل لصاحلهما. واختتم 
حديثه قائال ”الفوز باملبـــاراة والنقاط الثالث 
ســـيذهب للفريق األفضل سواء كان فريقي أو 

األهلي“.
وفـــي مباريات أخـــرى باملرحلة نفســـها، 
يستضيف فريق اإلسماعيلي (الثامن) برصيد 
17 نقطة نظيره ســـموحة (السابع) برصيد 19 
نقطة. وتســـتكمل مباريـــات املرحلة، اجلمعة، 
بلقاءات اإلنتاج احلربي مع إســـوان واالحتاد 
البورســـعيدي  املصـــري  أمـــام  اإلســـكندري 
واملقاولـــون العرب مع وادي دجلـــة. وتختتم 
املرحلة الســـبت املقبل مبباراة الزمالك حامل 
اللقب وصاحب املركز الثالث برصيد 24 نقطة 
أمام احتاد الشـــرطة صاحـــب املركز اخلامس 

عشر برصيد 8 نقاط. مصالحة!

رياضة

األهلي يتوق للبقاء منفردا في صدارة الدوري المصري باختصار

} الريــاض - قـــال الهولندي كوســـتر، املدير 
الفنـــي للمنتخـــب األوملبـــي الســـعودي لكرة 
القدم، إن فرص فريقه ليست األكبر في التأهل 
لدورة األلعاب األوملبية التي ســـتقام بريو دي 
جانيـــرو، مؤكـــدا أن احلظوظ متســـاوية بني 
جميع املنتخبات املشـــاركة في بطولة االحتاد 
اآلسيوي التي انطلقت بالدوحة أمس واملؤهلة 

لألوملبياد. 
وحتدث كوســـتر عن مبـــاراة فريقه األولى 
مـــع تايالنـــد في تصريحـــات صحفيـــة عقب 
التدريبات قائـــال ”ال ميكن أن نقلل من حظوظ 
أحد وعلى ذلك األســـاس نحن نحترم منتخب 
تايالند ونعتبره خصمـــا قويا مثله مثل بقية 

منتخبات املجموعة“. 
وتابع ”املبـــاراة االفتتاحية في أي بطولة 
تعتبر مهمـــة للغاية وبالتالـــي يتوجب علينا 
الفـــوز بها حتى نســـّهل من مهمتنـــا وندخل 
البطولـــة بأفضل صورة، وأنـــا متفائل بقدرة 

الفريق على بلوغ هذا الهدف“.
وأوضـــح ”بالنســـبة إلّي أهم مبـــاراة هي 
املباراة التي سنلعبها وبعد أن تنتهي سنفكر 
فـــي التي تليهـــا ألنه من املهـــم أن نتعامل مع 
البطولة بالقطعة وال نفكر في جميع املباريات 
مع بعضهـــا، وبالتالـــي فإن تركيزنـــا الكامل 

موجه إلى مباراة تايالند“. 
وقـــال إن الفوز بنقاط املبـــاراة االفتتاحية 
يعطـــي الفريـــق دفعـــة معنوية كبيـــرة لباقي 
املشـــوار، متمنيـــا أن يظهر الفريـــق بصورة 

جيدة. 
وختـــم املـــدرب الهولندي كالمـــه بالتأكيد 
علـــى أن منتخـــب الســـعودية سيســـعى قدر 
اإلمـــكان إلى ضمـــان إحدى بطاقـــات التأهل 
إلـــى األوملبياد أكثر من التفكير في إحراز لقب 
البطولـــة، قائال ”صحيح أنـــه ال ميكن الفصل 
بني الهدفـــني ألن التفكير في اللقب ســـيدفعك 
لضمـــان أحد مقاعد املربـــع الذهبي وبعد ذلك 
التأهـــل للنهائي، ولكن مـــن وجهة نظري فإن 
األوملبيـــاد تعتبر أكثر قيمة وأهمية بالنســـبة 
إلينـــا وقد ال يحظى العبـــون كثيرون بتحقيق 

شـــرف املشـــاركة في هـــذه التظاهـــرة األكبر 
واألضخم في عالم الرياضة“. 

من جانب آخر قد يفقد املنتخب السعودي 
خدمات الالعب عبدالفتاح عسيري العب نادي 
االحتاد في مباراتي تايالند وكوريا الشمالية 
فـــي البطولـــة اآلســـيوية للشـــباب. ويذكر أن 
عســـيري يتواجد برفقـــة األخضر األوملبي في 

بطولة األمم اآلسيوية للشباب. 
وأظهر عسيري جاهزية جيدة وانضم إلى 
بعثة األخضر في الدوحة بقطر، لكن مشاركته 
فـــي أول مباراتـــني باملجموعة أمـــام تايالند 

وكوريا الشمالية ما تزال محل شك.
 4 علـــى  آســـيا  منتخبـــات  تقســـيم  ومت 
مجموعـــات، حيث ضمـــت املجموعـــة األولى 
منتخبـــات (قطر وســـورية وإيـــران والصني) 
فيمـــا ضمـــت املجموعـــة الثانيـــة منتخبات 
الشـــمالية  وكوريـــا  واليابـــان  (الســـعودية 
وتايالند) فـــي حني ضمت املجموعـــة الثالثة 
منتخبات (كوريا اجلنوبيـــة والعراق واليمن 
وأوزباكستان) بينما ضمت املجموعة الرابعة 
واإلمـــارات  وأســـتراليا  (األردن  منتخبـــات 
وفيتنام). وســـيحاول أبنـــاء الرافدين خطف 

إحـــدى البطاقات املخصصة للقـــارة الصفراء 
وسط منافســـة شرســـة وصراع كبير من قبل 
املنتخبات املشـــاركة، وبالتالـــي التأهل للمرة 
اخلامســـة في تاريخ املنتخب لنهائيات دورة 
األلعاب األوملبيـــة بعد أعوام 1980 مبوســـكو 
و1984 بلـــوس أجنلـــس و1988 بســـول و2004 

بأثينا. 
ومن ناحية أخرى رفض عبدالغني شـــهد، 
املدير الفني للمنتخب األوملبي العراقي، القول 
إن فريقـــه ســـيتعرض لضغوط أكبـــر بصفته 

حامل لقب البطولة اآلسيوية حتت 23 عاما. 
وقال شهد في املؤمتر الصحفي التمهيدي 
ملباراة العـــراق واليمن ”لن نتأثـــر ألن فريقنا 
حامـــل اللقب، ولكن ســـيكون ذلـــك حافزا لنا 
لتقدمي األفضـــل ومحاولة تكـــرار اإلجناز من 
جديد، وذلك على الرغم من املجموعة الصعبة 
التي وقعنا فيها مع منتخبات كوريا اجلنوبية 

وأوزبكستان واليمن“.
واســـتطرد ”ســـنخوض البطولـــة بثـــوب 
البطل، وسنســـعى إلى حتقيق آمال اجلماهير 
العراقية والتأهل لألوملبياد مجددا بعد تأهلنا 

من قبل 5 مرات“. 

وعـــن املبـــاراة االفتتاحيـــة للعـــراق أمام 
املنتخب اليمني، قال شهد ”معروف أن املباراة 
األولى دائما تكون األهم في مشـــوار أي فريق 
بأي بطولة، خاصة أنها حتدد مالمح مشـــوار 
الفريق بنســـبة كبيرة، واملواجهة مع اليمن لن 
تكون ســـهلة وسنســـعى فيها للفـــوز من أجل 

التقدم خطوة نحو التأهل للدور التالي“. 
وأكد مـــدرب املنتخـــب العراقـــي جاهزية 
فريقه للبطولة وعدم وجود أي غيابات ســـواء 

إصابات أو إيقافات بالفريق. 
ولعـــب العراق في نهائيـــات دورة األلعاب 
األوملبيـــة 16 مبـــاراة، حيث حقـــق الفوز في 5 
مناســـبات وتعادل في أربع بينما تذوق طعم 
اخلســـارة فـــي 8 مباريات، مســـجال 21 هدفا 
بينما اســـتقبلت شـــباكه 23 هدفا، حيث احتل 
حســـني ســـعيد صدارة هدافي العراق بثالثة 
أهداف سجلها في مرمى منتخبات كوستاريكا 

وكندا ويوغسالفيا. 
ويعتبر املدرب الراحـــل عمو بابا أكثر من 
قـــاد املنتخب العراقي األوملبـــي في النهائيات 
مبناسبتني أعوام  1984 بلوس أجنلس و1988 

في سول.

ــــــوم مباريات املجموعــــــة الثانية  تنطلق الي
ضمن بطولة كأس آســــــيا حتــــــت 23 عاما 
ــــــرو،  ــــــو دي جاني ــــــاد ري ــــــة ألوملبي واملؤهل
حيث يلتقــــــي املنتخب الســــــعودي بنظيره 
التايالندي في حني يالقي منتخب العراق 

منافسه اليمني.

قوة وتحد

طالب  الداخلية  مدرب  عبدالعال 

صحوتهم  ــاســتــعــادة  ب لــالعــبــيــه 

والعودة  القرن  بطل  على  والفوز 

للصدارة مرة أخرى

◄

عبدالغني شهد:

سنخوض البطولة بثوب 

البطل وسنسعى إلى 

تحقيق آمال الجماهير

متفرقات

◄ انضمت األملانية أجنيليك كيربر 
املصنفة رابعة إلى الئحة املنسحبات من 

دورة سيدني األسترالية الدولية لكرة 
املضرب البالغة قيمة جوائزها 753 
ألف دوالر للرجال والسيدات، وذلك 

بسبب مشاكل في معدتها. وكان 
من املفترض أن تتواجه 

كيربر في الدور الثاني مع 
الروسية إيكاتيرنا ماكاروفا 

بعد فوزها في األول على 
األوكرانية إيلينا 

سفيتولينا، لكنها 
قررت االنسحاب 
قبل أيام معدودة 

على انطالق 
بطولة أستراليا 
املفتوحة، أولى 

البطوالت األربع 
الكبرى.

◄ أحرز القطري ناصر العطية حامل 
اللقب املركز األول في املرحلة الثامنة 
من النسخة الثامنة والثالثني لرالي 
دكار التي أقيمت بني مدينتي سالتا 

وبيلني األرجنتينيتني. وهي املرة األولى 
التي يحرز فيها العطية املركز األول في 

النسخة احلالية بعد أن 
قطع املرحلة اخلاصة 

البالغة 393 كلم من 
إجمالي 766 كلم بزمن 

23 .12 .4 ساعات. وتقدم 
العطية بطل 2011 أيضا 

في أول مرحلة تعبر 
الهضاب على سائقي 

بيجو األسباني كارلوس 
ساينز والفرنسي 

ستيفان بيترهانسل 
بفارق ضئيل 12 و31 

ثانية على التوالي.

«كل الالعبني عازمون على تشريف الكرة املغربية في هذا الحدث األفريقي، معنوياتنا 

مرتفعة واإلمكانيات التي نتوفر عليها تسمح لنا بالتوقيع على مشاركة ناجحة}.

إبراهيم النقاش
قائد املنتخب املغربي للمحليني

«طموحي كبير وليس محدودا مع فريق الهالل. أريد الفوز بالبطوالت املحلية واآلسيوية 

واللعب للمنتخب السعودي في الفترة املقبلة، والقادم سيكون أفضل للهالل}.

فيصل درويش
العب فريق الهالل السعودي

تأجيل النسخة الـ31 

لبطولة األندية الخليجية

بيتوركا: الهالل األقرب 

للفوز باللقب

} املنامة - أعلنت اللجنة التنظيمية اخلليجية 
لكرة القـــدم أنها قررت تأجيـــل بطولة األندية 
اخلليجية الـ31 والتـــي كان من املقرر أن تبدأ 
خالل شـــهر فبرايـــر املقبل. وأرســـلت اللجنة 
التنظيمية خطابا رسميا لالحتادات اخلليجية 

إلشعار األندية اخلليجية بقرار التأجيل. 
وذكـــرت اللجنـــة التنظيمية فـــي بيان أن 
”التأجيل يأتي بســـبب اندماج الشركة الراعية 
لبطولة األندية اخلليجية في السنوات املاضية 
وورلد ســـبورت مع عدة شركات لتصبح حتت 
مسمى ألغاردير ســـبورتس إند إنترتاينمنت، 
حيث توقف نشـــاط الشـــركة األصلية، ونظرا 
لضيق الوقت في احلصول على رعاية جديدة 
للبطولـــة، فقد قـــررت اللجنة تأجيـــل البطولة 
حتى املوســـم املقبل 2017“. وقدم األمني العام 
للجنـــة التنظيميـــة اخلليجيـــة ميـــرزا أحمد 
علـــي اعتذاره لالحتـــادات اخلليجية واألندية 
املشـــاركة في البطولة بســـبب التأجيل. وكان 
الشـــباب اإلماراتـــي قـــد أحرز لقب النســـخة 
الثالثني بفوزه على الســـيب العماني بركالت 
الترجيح 4-3 بعـــد انتهاء الوقت األصلي 1-1 

في النهائي خالل مايو املاضي مبسقط.

} جــدة - أكـــد الرومانـــي فيكتـــور بيتوركا، 
املديـــر الفني لفريـــق االحتاد الســـعودي، أنه 
يتوقع تتويج الهالل هذا املوسم بلقب الدوري 
احمللي للمحترفـــني. ويتصـــدر األهلي جدول 
الترتيـــب حاليا برصيـــد 33 نقطة متفوقا على 
الهـــالل الوصيف بفارق املواجهات املباشـــرة 
بعـــد انتهاء الـــدور األول من املســـابقة. وقال 
بيتـــوركا ”الهالل الفريق األقـــرب للفوز بلقب 
الدوري هذا املوســـم“. وعن الـــدوري األفضل 
في العالم، أكد بيتـــوركا أن الدوري اإلنكليزي 

املمتاز هو األقوى على مستوى العالم.
وعـــاد بيتـــوركا للحديـــث عـــن الـــدوري 
السعودي مشـــيدا مبســـتوى فريقي التعاون 
والفتح ومؤكدا فـــي الوقت ذاته قدرتهما على 

الفوز على أي فريق باملسابقة.

قيمة جوائزها 753
ل والسيدات، وذلك 

ي معدتها. وكان 
تتواجه 

لثاني مع 
نا ماكاروفا 

ألول على 

ا 

النسخة 
قطع امل
البالغ
إجمالي

12. 23
العطي
في أو
الهض
بيجو
ساين
ستيف
بفارق
ثانية

◄ جدد مجلس إدارة نادي 

الشباب اإلماراتي للكرة ثقته في 
العبي الفريق والجهاز الفني 

بقيادة المدرب البرازيلي كايو 
جونيو، واعتبر أن الفريق يملك 
المقومات التي تؤهله للمنافسة 
بقوة وتحقيق األهداف التي تم 

تحديدها منذ بداية الموسم.

◄ فتح خبر رغبة الرجاء 
البيضاوي في التخلي عن العبه 
زكرياء الهاشمي، شهية العديد 
من األندية المغربية للتعاقد مع 

المدافع الهاشمي، خاصة أنه 
يتميز بالكثير من اإلمكانيات 

التي تمكنه من حمل ألوان أي 
فريق.

◄ أنجز نادي المغرب الفاسي 
صفقة ثالثة خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية بضم المهاجم البوسني 

داليبور بإندزا صاحب الـ“23 
عاما“. ويأتي التعاقد مع الالعب 

البوسني داليبور والذي تم 
تقديمه في غياب رئيس النادي 

بعد استقالة علمي.

◄ أدلى الالعب الفرانكو جزائري 
ياسين بن زية بتصريح مثير 

للجدل حين أكد أنه لم يحدد بعد 
المنتخب الذي سيحمل ألوانه 

سواء الجزائري أو الفرنسي، في 
وقت أوضح رئيس روراوة أنه 

ضمن خدماته بصفة رسمية إلى 
جانب آدم وناس وسفيان هني.

◄ أمضى صانع ألعاب شبيبة 
القبائل حسين حروش عقدا 

جديدا مع شبيبة القبائل مدته 
عامين، ليكون ثاني العب يحمل 

اللونين األصفر واألخضر في 
فترة االنتقاالت الشتوية الحالية.

◄ أفسد سان أنطونيو سبيرز انطالقة 
طوني براون كمدير فني مؤقت لفريق 

بروكلني نتس وتغلب عليه ضمن 
منافسات دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. ورفع سبيرز عدد انتصاراته 
املتتالية إلى ثمانية انتصارات مستغال 

تألق الماركوس ألدريدج الذي 
سجل 25 نقطة و11 متابعة 
للفريق، كما أضاف زميله 

كاوي ليونارد 17 
نقطة. وسجل البديل 

الصربي بوبان 
ماريانوفيتش 13 

نقطة خالل النصف 
الثاني من املباراة 
ليساعد سبيرز في 

حتقيق االنتصار 
الـ33 له هذا املوسم 

مقابل ست هزائم.

يرز عدد انتصاراته 
نتصارات مستغال 

دج الذي 
تابعة 
ميله 



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ميسي ينزل رونالدو من العرش
[ من يستطيع كسر احتكار الثنائي للكرة الذهبية

مراد باحلاج عامرة

} لندن - ترك النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
أيقونـــة فريـــق برشـــلونة األســـباني الصراع 
املباشر مع العبقري كريستيانو رونالدو ليتبوأ 
مكانة أكبر وليبحث عن موقعه الذي يســـتحقه 
فـــي تاريـــخ الســـاحرة املســـتديرة. إذ جنـــح 
”البرغوث“ في حصد الكرة الذهبية اخلامســـة 
في مشـــواره، ليوســـع الفارق بينه وبني النجم 
البرتغالـــي رونالـــدو، الذي فاز بهـــذه اجلائزة 
ثـــالث مـــرات مثل كرويـــف وميشـــيل بالتيني 

وماركو فان باسنت.
واقتنـــص ميســـي هـــذه اجلائـــزة بعد أن 
تـــوج في 2015 بخمســـة من أصل ســـتة ألقاب 
محتملة مع برشـــلونة، أهمها الدوري والكأس 

األسبانيني وبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وبـــات حجـــم األرجنتيني أكبـــر من محيط 
املنافســـة مع أي العب آخر، حيث تؤكد األرقام 
واإلحصائيـــات أن ميســـي هو أحـــد الالعبني 
الذيـــن كان لهم تأثير جلي فـــي تاريخ أنديتهم 
والكـــرة األوروبية والعاملية، على غرار ألفريدو 
دي ســـتفانو ويوهـــان كرويـــف. وال شـــك أن 
الصعود إلـــى منصة التتويج يعـــود بالدرجة 

األولى إلى األلقاب التي فاز بها مع برشلونة.
لقد كتب ميســـي صفحة جديدة في مسيرته 
األســـطورية، بتحقيقـــه إلجنـــازات كبيرة على 
الصعيد الشـــخصي، فأنهى املوسم في صدارة 
ترتيـــب الهدافـــني علـــى املســـتوى األوروبـــي 

مناصفة مع رونالدو (10 أهداف لكل منهما). 
وحـــل ثانيا في الـــدوري احمللي برصيد 43 
هدفا خلف رونالدو (48 هدفا)، وسجل 53 هدفا 
في مختلف املســـابقات سنة 2015. ودفعت هذه 
اإلجنازات قـــادة ومدربي املنتخبات ومجموعة 
مـــن الصحفيـــني الرياضيـــني الذين شـــاركوا 
فـــي االســـتطالع (627 صوتـــا) إلـــى تفضيله 
علـــى منافســـيه فحصل علـــى 33 .41 باملئة من 
األصوات مقابـــل 76 .27 باملئة لرونالدو و86 .7 

باملئة فقط لراقص السامبا نيمار.
وبالتأكيـــد أن التتويج بلقـــب أفضل العب 
فـــي العالم 5 مرات ال يرضـــي طموح وتطلعات 
ميســـي الذي فشـــل حتى اآلن في قيـــادة بالده 
إلـــى املجد العاملـــي الذي أفلت منـــه مرتني في 
عامني على التوالي، في 2014 حني خسر نهائي 
مونديال البرازيل أمام أملانيا و2015 حني خسر 

كوبا أميـــركا أمام تشـــيلي. ويعتبر لقب كأس 
العالـــم اللقب الوحيـــد الذي لـــم يحصل عليه 

ميسي حتى اآلن. 
فـــي املقابل، عـــاد رونالدو إلـــى مدريد بيد 
فارغـــة واألخـــرى ال شـــيء فيهـــا وبخيبة أمل 
كبيـــرة، إال أنـــه يبقـــى ماكينة أهـــداف خارقة 
ال ميكـــن االختـــالف حول قيمتهـــا، لكنه قضى 
موسما أبيض على الصعيد اجلماعي حيث لم 

يحرز فريقه على أي لقب.
من جانبه، دخل نيمار حلبة الصراع الثالثي 
ألول مرة وهو في ســـن الثالثة والعشـــرين من 
عمره بعد موســـم هو األجنح مع برشلونة منذ 
قدومه عام 2013 من ســـانتوس، وقد يكون هذا 
الدخول مقدمة لتدوين اســـمه في املستقبل في 

سجل النجوم احلقيقيني.
وشهدت السنوات الثماني األخيرة سيطرة 
ميســـي ورونالدو على اجلائزة، ورغم ذلك ال بد 
من اإلقرار بوجود أســـماء المعة وصاعدة على 
الســـاحة العاملية مرشـــحة بقوة لكســـر هيمنة 
الثنائي الرهيب على جائزة الفيفا. فإلى جانب 
البرازيلي نيمار دا ســـيلفا مهاجم برشـــلونة، 
تظهـــر عدة مواهـــب قادرة علـــى خطف جائزة 

الكرة الذهبية للعام 2016. 
ويبقى األوروغوياني لويس سواريز اسما 
يهدد عرش ميســـي ورونالدو باعتبار حظوظه 
الوافـــرة في التتويـــج بالكـــرة الذهبية األولى 
في مســـيرته خالل املســـتقبل القريب، ال سيما 
وأنه جنح في تســـجيل 49 هدفـــا ضمن جميع 
املســـابقات املوســـم املاضي 2015، ونظرا إلى 
عروضه القوية واملثالية التي يقدمها مع النادي 

الكتالوني فإنه يستطيع التتويج باجلائزة.
هذا فضال عن وجود اسم املوسيقار األملاني 
مســـعود أوزيل الذي ظهر بأداء عال في املوسم 
احلالـــي، وبالتالي بات من الصعب جتاهله في 
املرة املقبلة، ويبقى ترشـــيحه للقائمة النهائية 
املختصـــرة علـــى 3 العبـــني هذا املوســـم أمرا 
واردا جدا. كذلـــك يقدم الدولي الويلزي غاريث 
إيحـــاءات قوية إلثبات أحقيته باملنافســـة على 
اجلائـــزة املثالية، حيث ســـجل 12 هدفا في 14 

مباراة لعبها مع النادي امللكي هذا املوسم.
ونؤكد كذلك على وجود أسماء مدوية أخرى 
تسير بخطى ثابتة النتزاع مكانتها بني عمالقة 
اللعبة فـــي القارة العجوز على غرار الســـاحر 
اإليطالـــي بـــول بوغبـــا والعمـــالق البولندي 
البرمييرليغ  وجنـــم  ليفاندوفيســـكي،  روبيرت 

املوسم املاضي إيدين هازارد.
كل هـــذه األســـماء متتلـــك القـــدرة الكافية 
للمنافســـة على اجلائـــزة في املوســـم احلالي 
2016. لكـــن رغم وجـــود هذه األســـماء الرنانة 
يبقـــى األيقونة ميســـي العبا مـــن كوكب آخر، 
وســـنحتاج إلى وقت طويل قبـــل أن نرى العبا 

هل من منافس؟مماثال لألسطورة األرجنتينية.

سيكسوال يكيل المديح لبالتر ليفربول يستعير المدافع كوكر

غوارديوال: سأكشف عن هوية النادي الجديد بمجرد توقيع العقد
} ميونيــخ (أملانيــا) - أعرب املدرب األســـباني 
جوزيب غوارديوال عن شعوره باألسف بسبب 
الضغـــط الذي أحدثته تصريحاته على زمالئه 
املدربـــني. وقال غوارديـــوال ”لقد تعودت خالل 
مسيرتي كالعب ومدرب أن أحترم زمالئي كثيرا 
ولهذا فأنا آسف، لم أكن أقصد ذلك“. وأضاف 
”سأكشـــف عن هويـــة النادي اجلديـــد مبجرد 
توقيـــع العقد“. واعتذر غوارديوال لنظرائه في 
الـــدوري اإلنكليزي، بســـبب تصريحـــه املبكر 
حـــول اجتاه نيته للرحيل عـــن بايرن ميونيخ 
نهاية املوســـم اجلـــاري واالنتقـــال للعمل في 

الدوري اإلنكليزي.
وكان املدرب األســـباني قد أعلن في الشهر 
املاضي أنه ســـيرحل عن الفريق بطل الدوري 
األملانـــي في نهاية املوســـم اجلـــاري خلوض 
جتربة جديدة في الدوري اإلنكليزي، مما أثار 
التكهنات حول اقترابه من تدريب مانشســـتر 
ســـيتي أو مانشســـتر يونايتد أو تشيلســـي 

وأخيرا أرسنال.
وتلقـــى مانويـــل بيلغريني املديـــر الفني 
التشـــيلي ملانشســـتر ســـيتي أنباء عن رحيله 
احملتمل عن النادي حتى لو متكن من اقتناص 
لقب بطولة الـــدوري اإلنكليزي، الذي لن يكون 
كافيا إلنقاذه واإلبقـــاء عليه في منصبه. وأما 

في ما يتعلق بالهولندي لويس فان غال، مدرب 
مانشســـتر يونايتد، فهو يعيـــش حتت وطأة 
ضغـــط كبير هذا املوســـم، حيـــث يصارع مع 
فريقه لتحسني صورته في الدوري اإلنكليزي، 

بعدما أقصي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
قال فـــان غال إنه شـــعر ”بضجر شـــديد“ 
ملشـــاهدته األداء الباهـــت لفريقه مانشســـتر 
يونايتـــد خالل بعـــض مباريات الـــدوري هذا 

املوسم. 
وأحجـــم جانـــب مـــن جماهيـــر يونايتـــد 
عن متابعة مباريات الفريق بســـبب سلســـلة 
مـــن العـــروض الباهتة هذا املوســـم وأطلقت 
اجلماهير صيحات االســـتهجان ضد العبيها 
أثنـــاء خروجهم بني الشـــوطني خـــالل اللقاء 
الذي فـــاز فيه يونايتد على شـــيفيلد يونايتد 
1-0 في الدور الثالث لكأس االحتاد اإلنكليزي 

يوم السبت املاضي. 
املشـــجعني  مـــن  مجموعـــات  وغـــادرت 
املدرجات في الشوط الثاني وقال بول سكوليز 
العب الوســـط الســـابق ليونايتد إن الالعبني 

واملدرب بدوا ”مملني“ خالل اللقاء.
وأقـــر فان غال بأنه يشـــعر باململ من أداء 
العبيه في بعض األحيان. وقال فان غال ”هناك 
مباريات اســـتمتعت بهـــا كثيرا. اســـتمتعت 

مبباراتنا أمام تشيلســـي (الشهر املاضي) إال 
أن النتيجة حملت التعادل الســـلبي وكان من 

املمكن أن نخسر أيضا“. 

وأضاف ”هناك مباريات شعرت فيها بامللل 
أيضا أو لنقل الغضب ألننا لم نشـــتت دفاعات 

منافسينا لكن هذه هي كرة القدم“.

} زيــورخ (ســويرسا) - كال اجلنوب أفريقي 
توكيو سيكســـوال، أحد املرشـــحني اخلمسة 
لرئاســـة االحتـــاد الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“، 
املديـــح جلوزيـــف بالتر وأشـــاد بالعمل الذي 
قام به السويســـري داخل االحتـــاد طوال مدة 
رئاسته له، رغم عقوبة اإليقاف املفروضة عليه 

بسبب ضلوعه احملتمل في قضية فساد.
وأكـــد سيكســـوال أنـــه يقـــوم باالتصـــال 
تليفونيـــا بكل من بالتر والفرنســـي ميشـــيل 
بالتيني، رئيس االحتـــاد األوروبي لكرة القدم 
”يويفـــا“، املوقـــوف أيضـــا. وقال سيكســـوال 
”عليهمـــا أن يواجهـــا أخطاءهمـــا ولكن علينا 

نحن أال ننســـى ما قاما به، العمل الذي قام به 
بالتر مبثابة نصب تذكاري يتحدث عن نفسه، 

إنه جبل ال يستطيع أحد حتريكه“.
وأضـــاف ”الضـــرر الـــذي حـــدث ينعكس 
بأثاره على املستقبل ولكن ال يعني أنهما قتال 
أحدا أو مارســـا اإلبادة اجلماعية، يجب تفهم 
األخطاء والتعلم منها“. ويشـــتهر سيكسوال 
(62عاما) بنضاله ضد ”التمييز العنصري، كما 
رافق الزعيم اجلنوب أفريقي نيلسون مانديال 
في سجنه. وشغل سيكسوال عدة مناصب في 
الفيفا طوال تســـع سنوات، كما يعد من أغنى 

الشخصيات في أفريقيا.

} لنــدن  - تعاقـــدت إدارة نـــادي ليفربـــول 
اإلنكليـــزي مع قلب دفـــاع كوينز بارك رينجرز 
ســـتيفن كوكر على ســـبيل اإلعارة حتى نهاية 
املوسم، في محاولة لتعويض غياباته الدفاعية. 
وتراجع مستوى كوكر (24 عاما ومباراة دولية 
واحدة في 2012) في املواســـم األخيرة وعانى 
في إعارته األخير مع ساوثهامتون حيث وجد 

صعوبة باللعب أساسيا.
ويغيب عـــن ليفربول مدافعـــوه الكرواتي 
ديان لوفرين، الســـلوفاكي مارتني سكرتل، جو 
غوميـــز، الفرنســـي مامادو ســـاخو والعاجي 
كولو توريـــه، رغم أن األخير قد يعود ملواجهة 

أرســـنال اليوم في الدوري احمللي. وســـيكون 
كوكر قادرا على املشاركة في الدوري األوروبي 

وكأس إنكلترا.
وتلقى الفريق األحمر صدمة جديدة تتمثل 
فـــي ابتعاد جنمه ديفـــوك أوريغي عن املالعب 
ملدة شـــهر إضافي بســـبب إصابة فـــي الركبة 
يعاني منها منذ مدة. وعـــاد النجم البلجيكي 
إلى بالده من أجـــل اخلضوع لعملية جراحية 
تهدف لعـــالج اإلصابة، األمر الذي ســـيجعله 
يبتعد عن املالعب حتى منتصف فبراير املقبل.

من جهة ثانية اقترب ليفربول من حسم صفقة 
مارتني كاسيريس جنم يوفنتوس اإليطالي.

تعالت أصوات أهل الذكر في عالم الســــــاحرة املســــــتديرة، لتوشــــــح صدر راقص التانغو 
ــــــة، العمالق  ــــــن ماديرا البرتغالي ــــــت كفيلة بإنزال إب ليونيل ميســــــي بنجمة خامســــــة، كان

كريستيانو رونالدو عن عرشه كأفضل العب في القارة العجوز.

◄ أكد الفرنسي آرسين فينغر 
المدير الفني لفريق أرسنال 

اإلنكليزي، غياب مهاجمه الدولي 
التشيلي أليكسس سانشيز عن 

المواجهة المنتظرة ضد ليفربول، 
اليوم ضمن منافسات الجولة 21 

من الدوري اإلنكليزي.

◄ توصل نادي نيوكاسل إلى 
اتفاق مع نظيره سوانسي سيتي 
مقابل انتقال العب وسط األخير 

جون شيلفي إلى صفوفه مقابل 12 
مليون جنيه إسترليني (حوالي 18 

مليون دوالر).

◄ أقفل توتنهام هوتسبر 
اإلنكليزي الباب أمام الفرق 

المهتمة بخدمات العبه الواعد 
ديلي إلي وذلك من خالل تمديد 

عقده حتى 2021، حسب ما أعلن 
النادي اللندني.

◄ أثار كارلو أنشيلوتي مدرب 
ريال مدريد السابق والذي 

سيخلف بيب غوارديوال في 
تدريب بايرن ميونيخ، غضب 

فلورنتينو بيريز رئيس النادي 
الملكي بعد تصريحاته األخيرة 
والتي انتقده فيها بسبب تغيير 

المدربين بشكل متواصل.

◄ أعلن نادي شالكه األلماني 
أنه سيفتقد جهود قائده العب 
قلب الدفاع بينديكت هويديس 

لدى استئناف منافسات الدوري 
األلماني (بوندسليغا) في نهاية 
اإلجازة الشتوية في وقت الحق 

من يناير الجاري.

باختصار

األيقونة األرجنتينية ميسي يبقى 

العبا مـــن كوكب آخر، وســـنحتاج 

إلى وقـــت طويل قبل أن نرى العبا 

مماثال

◄

رياضة
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التغيير يبدأ من هنا

«نيمار يتطور بشـــكل عظيم، وفي كل مرة يصبح العبا أفضل، بكل تأكيد ســـينافس 

مجددا على الجائزة، إنه يرغب في هذا األمر ويعمل من أجل تحقيقه».

 داني ألفيس 
الظهير األمين لبرشلونة األسباني

«أعيـــش أجـــواء رائعة في النـــادي منذ االنتقال إليه، لدينا فريق شـــاب رائـــع وأرى أننا 

سنتقدم إلى األمام. إنني سعيد حقا بالتواجد هنا».

ديلي ألي 
العب نادي توتنهام اإلنكليزي



سامية العليوي

} صفاقــس (تونــس) - أوقفـــت الســـلطات 
التونســـية فـــي محافظة صفاقـــس (الجنوب 
الشرقي) فنانة تشكيلية بسبب رسم غرافيتي 
على أحد الجدران المجاورة لمصنع ”السياب“ 
في إطار أطروحتها التي تعمل عليها في حركة 
احتجاجيـــة ضد التســـريبات الغازيـــة التي 
تنبعث من المصنع والتي أضرت بالمواطنين 

القاطنين في المكان المجاور له.
ولمح أحد العمـــال المتواجدين بالمصنع 
دلندة اللواتي وهي ترســـم لوحتها على جدار 
المصنـــع فأعلم صاحـــب مصنع ”الســـياب“ 
الـــذي نفذت عدة وقفـــات احتجاجية ضده من 
قبل المواطنين في الجهة مطالبين الســـلطات 
بغلقه بســـبب خطورة الغازات الســـامة التي 
تنبعث منه. واتصـــل صاحب المصنع بقوات 
األمـــن التي حضرت على عيـــن المكان بعد أن 
أتمـــت الفنانة رســـم لوحة علـــى الجدار ظهر 
فيها مســـدس تماهت فوهته مع مصفاة يظهر 
جزؤهـــا األعلى من داخـــل المصنع ويتصاعد 
منهـــا دخـــان كثيف، في إشـــارة إلـــى أن هذا 

المصنع يقتل المواطنين.
وأوقفت الشرطة دلندة وهي باحثة بالمعهد 
العالـــي للفنـــون والحـــرف بصفاقـــس وتعد 
أطروحة بحث حول فن الشـــارع ”الغرافيتي“ 
لتخلي سبيلها الحقا بعد أن وقعت على تعهد 

بعدم االقتراب من المصنع مستقبال.
وعلقـــت دلنـــدة علـــى الحادثـــة وكتبـــت 
على فيســـبوك ”علـــى إثر قيامي بهـــذا العمل 
التشـــكيلي المتعلـــق بفن الشـــارع والمندرج 
في أطروحـــة بحثي قام ثالثـــة عمال بمصنع 

السياب بصفاقس بإيقافي عن العمل وبمسح 
جميـــع الصور من الكاميـــرا وعند قدوم نائب 
مدير الســـياب، على حد قولهم، قام باالتصال 
بالحرس الوطني للجهـــة، حينها تم تحويلي 
إلى مركز الشرطة للقيام بالتزام على محضر“.
من  ويعد المركـــب الكيميائي ”الســـياب“ 
المنشآت الكبرى في مدينة صفاقس المعروفة 
بمصانعها الكبيرة والكثيرة. ويشـــكو أهالي 
المدينة ونشطاء المجتمع المدني من األضرار 
الجسيمة التي ألحقها المركب بالبيئة وصحة 
المواطنين، حيث ســـجلت المدينة ارتفاعا في 
عـــدد المصابين بالســـرطان وأمراض الجهاز 

التنفسي خالل السنوات الماضية.
وتضامـــن نشـــطاء على مواقـــع التواصل 

االجتماعي مع الفنانة التونســـية إيمانا منهم 
بحرية التعبير خصوصا أن طريقة االحتجاج 
كانت فنية ومميزة. وعلق ناشـــط على الرسم 
وكتب على فيســـبوك ”صـــورة معبرة أكثر من 

الكالم في زمن اآللة قبل اإلنسان“.
وكتب ناشط آخر ”مفهوم الديمقراطية في 
تونـــس: ال تبدع ال تختـــرع ال تخلق ال تبتكر“، 
فيمـــا نصح بعض الفنانين دلندة بتقديم طلب 
للحصـــول علـــى ترخيص يمكنها من الرســـم 

بشكل قانوني ضمانا لسالمتها.
وأطلق تونسيون هاشتاغ ”سكر السياب“ 
(أغلق السياب) تزامنا مع الحادثة واستعدادا 
للمســـيرة االحتجاجيـــة التـــي ســـتنظم غدا 

الخميس للمطالبة بإغالق المصنع المذكور.

وأعلنت العديد من الجمعيات من المجتمع 
المدنـــي بصفاقـــس عـــن مســـاندتها لمطالب 
المواطنين بغلق المجمع الكيميائي، مؤكدين 
مشاركتهم في الوقفة االحتجاجية التي ستنفذ 
الخميـــس الموافق لعيد ثـــورة 14 يناير التي 
أطاحت بالرئيس الســـابق زيـــن العابدين بن 

علي في 2011.
وازدهـــر فـــن الغرافيتي بقوة فـــي الدول 
العربية بعد انطالق الثورة التونســـية، حيث 
اســـتعمل المحتجون في كل من تونس ومصر 
وليبيا واليمن وســـوريا هذه الوسيلة للتعبير 
عن آرائهم. وانتشرت رسومات الغرافيتي على 
جـــدران المبانـــي واألنفاق ومحطـــات القطار 

والعربات بشكل واسع. 
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} في الذكرى الخامســـة لثورة الياســـمين 
الذبالن لم يعد هنـــاك من يذكر البوعزيزي 
فـــي تونـــس، فالشـــعب أنهكتـــه الخيبات 
المتتالية في السياسة واالقتصاد، وبسبب 
اإلرهاب والتطرف واالنفالت الذي طال كل 
شـــيء، ووالدة البوعزيزي ذاتها وشقيقته 
معهـــا اختارتا اللجـــوء إلى كنـــدا، وقالتا 
إنهمـــا لـــم تعـــودا قادرتيـــن علـــى تحّمل 
وتحميلهما  عليهما  التونســـيين  تهجمات 
نتائج مـــا حدث في يناير 2011، والشـــعب 
المســـكين اســـتفاق علـــى حقيقـــة مؤلمة 
وهـــي أن ما ســـمي بالثورة لـــم يكن ثورة، 
وأن الثـــوار غير موجوديـــن إال في أخيلة 
من كتبوا الســـيناريو سلفا، أما المدونون 
الذين أشعلوا الحريق إعالميا فقد اختفوا 
بعد أن انتهوا من أداء المهمة، والشـــهداء 
ال تزال قائمتهم الرسمية غير معلنة بعد أن 
تبين أن هناك من مات في جلسة خمرية ثم 
أدمج اسمه في قائمة ضحايا الدكتاتورية، 
بل وهناك من حصل على تعويضات مادية 
وال تـــزال الحكومة تصرف راتبـــا له وهو 
يقاتـــل مـــع داعـــش أو جبهـــة النصرة في 

سوريا.
أما الرئيس األسبق فتبين للقوم أنه لم 
يهرب وإنما تـــم دفعه إلى الطائرة التي ما 
إن حّلقـــت في الفضاء حتـــى أعلن عن غلق 
األجواء لكي ال يعود، وبعد دوامة الحديث 
عن المبالغ الضخمة التي ســـرقها وهّربها 
إلى الخارج، جاءت التأكيدات من سويسرا 
وألمانيا وفرنســـا بأن ال مال وال ممتلكات 
له فيها، كمـــا أن حكاية الكنـــز المخبأ في 
القصـــر كانـــت جزءا مـــن الفيلـــم الذي تم 
إخراجـــه  بهدف شـــيطنة النظام الســـابق 

وبقية األنظمة العربية المستهدفة.
وفي ظل الحرية والديمقراطية تحولت 
تونس الخضراء إلى دولة مصّدرة لإلرهاب، 
فمن كانوا في ســـجون النظام الســـابق تم 
إطالق سراحهم بمرســـوم دستوري، وقيل 
إن علـــى الدولـــة أن تدفع لهـــم تعويضات 
ألنهـــم كانـــوا ضحايـــا الدكتاتوريـــة، ثـــم 
انتشـــرت أخبار تحّولهم إلى إرهابيين في 
الداخـــل والخارج، يزرعـــون الدمار حيثما 
حّلوا ســـواء في ليبيا أو سوريا أو العراق 
أو في جبل الشـــعانبي، وجاء اإلخوان إلى 
الحكم فتغلغلوا في مفاصل الدولة وتغيرت 
مالمحهم، فمنهم من اســـتثرى، ومنهم من 
دخل تحـــت ماكينـــات التجميل، وانتشـــر 
المتاجـــرون بالديـــن، وبـــدأ التونســـيون 
يستقبلون فقهاء من دول شقيقة يبشرونهم 
بزمـــن ختان البنـــات، وجاء مـــن يعلن عن 
بـــوادر الخالفـــة السادســـة، ومـــن يحلـــل 
الزواج العرفي والزواج من ثانية دون علم 
األولى في تجاوز لقوانين الدولة، وتحولت 
شؤون الحكم والسياسة إلى شأن يدار في 
المقاهي بين مافيـــات متعددة االتجاهات، 
وأضحـــت أســـرار الحكومـــة علـــى قارعة 
اإلشـــاعات  طاعون  وانتشـــر  الفيســـبوك، 

واألكاذيب دون حسيب أو رقيب.
كما أصبح بإمكان أي شـــخص أن يؤثر 
في السياسة، فالمال قّوام األعالم واألعمال 
الداخلية  والمصالـــح  والصداقـــات  معـــا، 
والخارجية يمكن أن تحـــول اإلرهابي إلى 
زعيم وطني، ومدمن القمار إلى رمز سياسي 

والمتحيل الكبير إلى معالي الوزير.
في الذكرى الخامســـة لثورة الياسمين 
أن  كثـــر  تونســـيون  اكتشـــف  الذبـــالن 
الديمقراطية ليســـت نقيضـــا للدكتاتورية 

وإنما قد تكون وجها آخر من وجوهها. 

الياسمني الذبالن

صباح العرب

الحبيب األسود

إيقاف فنانة تونسية بسبب احتجاجها على التلوث بغرافيتي
منذ انطالق الثورات العربية برزت أشكال 
ــــــدة حررت الشــــــباب  ــــــة جدي ــــــة فني تعبيري
وطاقاتهــــــم التعبيرية، لكن فنانة تشــــــكيلية 
ــــــدري أن إلهامها الفني  تونســــــية لم تكن ت
سيقودها إلى الشرطة بعد إجنازها لرسم 
غرافيتي يندرج في أطروحة بحثها الناقد 
لظاهــــــرة التلوث املتســــــبب فيهــــــا مصنع 

كيميائي.

صورة المسدس أعلى دويا من طلقته

} دارمشــتات (ألمانيــا)  – أعلنـــت لجنـــة من 
اللغوييـــن األلمـــان عن اختيار كلمة ”إنســـان 
كلمـــة  أســـوأ  لتكـــون   (Gutmensch) طيـــب“ 

مستخدمة في ألمانيا خالل عام 2015.
وقالـــت المتحدثة باســـم لجنـــة التحكيم، 
العالمـــة اللغوية نينا يانيـــش، أمس الثالثاء 
في مدينة دارمشتات األلمانية ”إن الكلمة التي 
ارتبطت بمســـاعدة الالجئين تشوه التسامح 
واالستعداد للمســـاعدة بوجه عام باعتبارها 
أمـــرا ســـاذجا أو أحمـــق أو غيـــر واقعي، أو 
كإمبرياليـــة  أو  الخيـــري  العمـــل  كمتالزمـــة 

أخالقية“.
وقالـــت يانيش ”اســـتخدام هـــذا التعبير 

يحـــول دون التبـــادل الديمقراطـــي للحجـــج 
الموضوعية“.

ويجرى اختيار أسوأ كلمة في ألمانيا منذ 
عـــام 1991. وتعتبر كلمة ”إنســـان طيب“ بذلك 

الكلمة األسوأ رقم 25.
وتم اختيـــار كلمة ”صحافة الكذب“ لتكون 
أسوأ كلمة مســـتخدمة في ألمانيا سنة 2014. 
واستخدم هذا المصطلح على وجه الخصوص 

المعادية لألجانب واإلسالم. حركة ”بيجيدا“ 
وإلى جانب ”أســـوأ كلمة في العام“ يوجد 
التي تختارهـــا جمعية  أيضـــا ”كلمة العـــام“ 
اللغـــة األلمانية بصورة مســـتقلة عن اللجنة 

المختصة باختيار ”أسوأ كلمة في العام“.

} اســتوكهولم - اتصـــل لصوص بالشـــرطة 
الســـويدية لمســـاعدتهم على مواجهة غضب 
ضحيتهـــم، وهـــو صاحب مطعـــم للبيتزا في 
شـــرق السويد، بحسب ما كشـــف رجال األمن 

الذين أوقفوا السارقين.
وجاء في بيان صادر عن شـــرطة أوبساال 
(شـــرق البالد) أنه "انطلقـــت صفارة اإلنذار... 
فقصـــد المالـــك المطعـــم حيـــث وجـــد أربعة 
أشـــخاص". فوقع اشتباك عنيف بسبب رفض 
اللصوص إعادة المســـروقات، ودخل أحدهم 

إلى المرحاض وقام باالتصال بالشـــرطة التي 
سرعان ما حضر عناصرها لفض الخالف.

وكشف كريستر نوردستروم الناطق باسم 
الشـــرطة أنهم أنقذوا شـــابين في الـ18 والـ19 
من غيظ صاحـــب المطعم، في حين الذ آخران 

بالفرار ولم يتم بعد تحديد هويتيهما.
وصرح صاحب المطعم أنها المرة الثالثة 
التي يتعرض فيها للسرقة خالل سنتين. وقد 
أيقظه صوت صفارة اإلنذار فهرع إلى المطعم 

الذي يبعد حوالي 100 متر عن منزله.

} القاهــرة – أعلنــــت إدارة مهرجان األقصر 
للســــينما األفريقية أن الدورة الجديدة التي 
ســــتنطلق في الفترة من 17 وحتى 23 مارس 
المقبــــل بمدينــــة األقصــــر، ســــتفتتح بفيلم 
”نوارة“ وهو من بطولة منة شــــلبي ومحمود 

حميدة.
ونالت شلبي جائزة أفضل ممثلة في فيلم 
”نوارة“ في مهرجان دبي الســــينمائي الثاني 

عشر الشهر الماضي.
ويتنافس 13 فيلما من العديد من البلدان 
األفريقيــــة فــــي مســــابقة األفــــالم الروائيــــة 

الطويلة.
وإلى جانب فيلــــم ”نوارة“ الذي أخرجته 
هالــــة خليــــل والــــذي يمثــــل مصر فــــي هذه 
المســــابقة تشارك عدة أفالم عربية أخرى من 
بينها فيلم ”هواجس الممثل المنفرد بنفسه“ 
للجزائــــري حميد بــــن عمارة وفيلــــم ”جوع 
كلبك“ للمغربي هشــــام العسري وفيلم ”عزيز 

روحو“ للتونسية سنية شامخي.
وســــيكرم المهرجــــان، الذي ينظــــم للعام 
الخامس ورشة للشبان السينمائيين األفارقة 
يشــــرف عليهــــا المخــــرج اإلثيوبــــي هايلي 
جريما، هذ العام وكل من المخرج جاســــتون 
والمخرجــــة  بوركينافاســــو  مــــن  كابوريــــه 
الســــنغالية صافي فــــاي والممثلة المصرية 

منة شلبي.
وقال ســــيد فــــؤاد رئيــــس المهرجان في 
مؤتمــــر صحفــــي بالقاهرة إن لجنــــة تحكيم 
مســــابقة األفالم الطويلة تضــــم المخرجين 
فلــــورا جوميز من غينيا بيســــاو وموســــى 
توريه من الســــنغال ومجــــدي أحمد علي من 
مصر والممثلين إدريــــس الروخ من المغرب 

وسوسن بدر من مصر.
وأضاف أن الدورة الخامسة ستهدى إلى 
”ذكرى ثالثة سينمائيين لهم إسهامات مهمة 
في ســــينما القــــارة األفريقية“ وهــــم الممثل 
المصري عمر الشريف الذي توفي في يوليو 
2015 والناقد المغربي مصطفى المســــناوي 
الذي توفي في نوفمبــــر 2015 أثناء حضوره 
مهرجان القاهرة السينمائي والمخرج هنري 
دوبارك من ســــاحل العــــاج والذي توفي عام 

.2006
وكــــرم رئيــــس المهرجان، فــــي المؤتمر 
الصحفي مســــاء االثنين، عــــددا من داعمي 
المهرجــــان ومنهــــم الممثــــالت المصريات 

يسرا ولبلبة وإلهام شاهين.
وقالــــت إدارة المهرجــــان إن الــــدورة 
الجديدة ستحتفل باليوبيل الذهبي أليام 
قرطاج الســــينمائية بعرض ”كافة األفالم 
كبرى  المتوجة بجائزة التانيت الذهبي“ 
جوائز مهرجان قرطاج منذ دورته األولى 
عــــام 1966 حتــــى دورتــــه األخيــــرة 2015 

بحضور مخرجيها. 

{إنسان طيب} أسوأ كلمة في ألمانيا عام 2015

لصوص يتصلون بالشرطة لشدة غضب الضحية

{نوارة} منة شلبي 

تفتتح مهرجان األقصر 

للسينما األفريقية

التشـــكيلي المتعلـــق بفن الشـــارع والمندرج 
أطروحـــة بحثي قام ثالثـــة عمال بمصنع  في

التنفسي خ
وتضامـ
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